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Gua temai os Komunistu Vadas

Carlos Manuel Pellicer, 
Guatemalos Komunistu va
das ežia kalba in darbinin
kus, Guatemalos mieste. Kai 
sukilėliai priesz Komunis
tus pradėjo marszuoti, tai 
Komunistai negalėjo prisi
kalbinti mužikus ir darbi
ninkus kad jie stotu in vais- 
ka. Tada Komunistai priža

Isz Amerikos
- -i,- - - • ■

E1SENHOWERIS IR
> CHURCHILLIS

Sutinka Leisti Vakaru 
Vokietija Ginkluotis
WASHINGTON, D. C. — 

Anglijos Ministeris Sir Wins
ton Churchillis su savo Užsie
nio Sekretorių, Anthony Eden, 
atvažiavo pas Prezidentą Ei- 
senhoweri in sveczius, pasitar
ti apie beveik viso svieto klau
simus.

Churchillis sako kad jis at
vyko pasitarti ir pasiaiszkinti, 
kad nebūt u jokiu nesusiprati
mu tarp Anglijos ir Amerikos.

Jiedu tuojaus sutiko leisti 
Vakaru Vokietijai ginkluotis, 
jeigu Vokiecziai sutiks stoti in 
Europos Apsaugos Kariszka 
Draugija. ,

Prancūzai su Italijonais ne
labai nori ant to sutikti, neno
ri priimti Vokiecziu in tokia 
Europos bendra armijų drau
gija.

Pirma diena Churchillis su 
Eisenhoweriu tik bendrais ir 
placziais klausimais užsiėmė, 
ir beveik ant visu punktu suti
ko. Bet svarbiausias klausimas 
bus iszkeltas kai jiedu stengsis 
susitarti ant kaip Komunistus 
sustabdinti Piet-Rytu Azijoje.

Kai Anglijos Užsienio Sek
retorius Anthony Eden susiti
ko su Amerikos Sekretorių, 
John Foster Dulles, tai visiems 
buvo aiszkiai matyti, kad tas 
pasisveikinimas buvo labai 
szaltas. Keletą dienu priesz at
važiuojant ežia pas mus in sve
czius, Anglijos Užsienio Sek
retorius, Anthony Eden buvo 

dėjo darbininkams paskirti 
Jacobo Arbenz Guzman kai
po virszininka ju valdžios. 
Kai ir tada jiems nepasiseke 
darbininkus prisikalbinti, 
jie paskelbė “kariszka tvar
ka visame kraszte, besireng
dami susitikti su tais sukilė
liais.

□ o n

vieszai tarybos ofisuose paszie- 
pes Amerikos Užsienio tvarka.

Ar kas iszeis isz szitu nauju 
pasikalbėjimu per anksti pasa
kyti, bet daug musu diplioma- 
tu ir laikrasztininku labai abe
joja.

DU JAUNUOLIAI;
VAIKAS ŽUVO

Daug Sužeista Auto
mobiliu Nelaimėse
PHILADELPHIA, PA. — 

Du jauni vyrukai ir penkioli
kos metu vaikas žuvo ir daug 
kitu žmonių buvo sužeista au
tomobiliu nelaimėse, kai oras 
buvo toks gražus ir szvelnus 
kad szimtai tukstaneziu buvo 
iszvažiave pasivažinėti ar buvo 
pradeje savo atostogas.

Žuvusieji buvo: dvideszimts 
metu amžiaus Thomas R. Beid- 
ler, isz Hellertown, netoli Phi- 
iadelphijos. Jis užsimusze kai 
jo automobilius apsivertė ne
toli Nazareth miesto.

Dvideszimts metu amžiaus 
Lewis Smith isz Lancaster, 
Pa., užsimusze kai asztuonioli
kos metu senumo automobilius 
atsimusze in stulpą, kai daug 
jaunuju gryžo ežero pakrantes, 
kur jie buvo iszvažiave pasi- 
maudinti.

Penkiolikes metu vaikas, 
William Boas, isz Lancaster, 
Lewis Smith draugas taipgi 
žuvo.

Du jaunuoliai isz Bethlehem 
Pa., buvo labai sužeisti toje pa
ežio j e nelaimėje, kurioje Beid- 
ler užsimusze. Keturi kiti, visi 
jauni, buvo labai sužeisti. Visi 
jie buvo nuveszti in Szv. Luko 
ligonine, in Bethlehem, Pa.

Daug kitu tokiu nelaimiu at
sitiko po visa kraszta.

Isz Pavergtos levynes
Griauna Vienkiemius

Po karo Bolszevikai, vos tik 
insigaleje Lietuvoje, tuoj puo
lė ūkininkus. Atėmė isz ju že-» 
mes, sujungė jas in Kolchozus, 
o ūkininkus privertė juose 
dirbti panasziai, kaip baudžia
vos laikais dvarponiu dvaruo
se. Lygiagrecziai su ūkininku 
žemiu sukolektyvinimu buvo 
varomas ir vienkiemiu trobe
siu kolchozinimas. Trobesiai 
buvo ardomi ir vežami in už
planuota Kolchozo centra, va
dinamąja “gyvenviete”, visai 
nesiklausiant ju savininku. 
Vienok, nepaisant Bolszeviku 
judinimos ir žiauriu pastangų, 
toks prievarta vykdomas vien
kiemiu kėlimas nesiseke. Kaip 
dabar aiszkeja isz vyr., staty
bos Kolchozuose valdybos vir- 
szininko Variakojo praneszi- 
mo per Vilniaus radija, tik 
daugiau kaip 2,000 Kolchozi- 
ninku trobesiu buvo perkelti in 
tokius Rusiszko pavidalo cen 
trus. Dabar esą, kaip oficialiai 
skelbiama, apie 7,000 nauju 
pareiszkimu trobesiams kelti. 
Atrodo, kad ligi sziol daugu
mas ūkininku dar tebegyvena 
senuose vienkiemiu trobesiuo
se.

Nors jie ir gyveno ten, bet ju 
gyvenimas buvo suvaržytas, 
nes trobesius, kaip ir žeme, val
de visokie Kolchozo virszinin- 
kai, nustatydami, kas, kur, ko
kioje troboje ir kiek žmonių 
turi gyventi. Vienok bent isz 
pavirsziaus pažiūrėti atrodo, 
jog Lietuvos Kolchozininkai 
dar vis tebeturi szioki toki sa- 
varankiszka gyvenimą, o Lie
tuvos Kolchozai labai skiriasi 
nuo ‘ ‘ placziosios tėvynės ’ ’

24 ŽUVO EROPLANE

RIO DE JANEIRO, BRAZI- 
LIJA. — Brazilijos Lakunu 
Sztabo eroplanas su dvide- 
szimts keleiviu ir su keturiais

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ANGLAI GAUS 
MĖSOS

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos valdžia pranesza kad 
treczia diena Liepos menesio 
jau visi gales pirkti mėsos be 
jokiu suvaržymu. Iki sziol net 
nuo' Antro Pasaulinio Karo 
pradžios, Anglijos žmones tu
rėjo su kortelėmis pirktis tik 
kelis svarus mėsos per sanvai- 
te. Dabar valdžia panaikino 
paskutinius tokius suvaržy
mus. Per penkiolika metu Ang
lai galėjo maisto pirktis tik su 
kortelėmis. Dabar paskutinis, 
mėses suvaržymas yra panai
kintas.

Pirmiau reikėjo korteles 
pirktis arbatos, kavos, saldai
niu, cukraus, kiausziniu, svies
to ir kitu dalyku. 

szevikams kaip tik ir nepatin
ka. Todėl jie dabar užsimojo 
paspartinti vienkiemiu ardy
mą. Tas ardymas sziemet pra
dėtas placzia judinimą. Nori
ma inkalti Kolchozininkams, 
kad jie patys trobesius keltu in 
užimantas vietas. Keliantiems 
trobesius žadamos paskolos ir 
kitokios lengvatos, kaip trak
toriai isz MTS, kurie gali isz 
karto visa narna, lyg koki ko
pūstą, pervežti in kita vieta. 
Keliantiems trobesius paskolų 
žadama pjo 4,000 rubliu. Ža
dama ir daugiau lengvatų; pa- 
vyždis: kitu Kolchozininku pa
gelta darbu, miszko medžiaga, 
plytomis ir kitomis.

Vienok ka-gi visi tie paža
dai isz tikro reiszkia? Imkim 
kad ir paskola; jei ja Kolcho- j 
zininkas ir gaus, tai tokia pa- i 
skola po trejų metu jam bus 
kaip pjautuvas po kaklu, nes 
kasmet reikes surasti daugiau 
kaip 1,000 rubliu paskolos ir i 
procentu gražinimui. Dabarti
nėmis sanlygcmis, ka Kolchoz
ini nkas vidutiniszkai už dar
badieni gauna po 2 kg., grudu 
ir darbadieniu turi apie 300 
per metus, nėra jokios vilties 
jam svajoti api? 1,000 rubliu. 
Del trobesniu kėlimo: net ir 
naujo trobesio kėlimas yra su
sietas su nemažomis iszlaido- 
mis. Tol, kol trobesys stovi 
vietoje, atrodo, kad jam nieko 
netrūksta bet bekeliant apgen- 
da. Gėlimai reikalingi atnau
jinti, vadinasi, medžiagos ir 
pinigu. Ir juo trobesys senes
nis, juo brangiau atsieina jo 
perkėlimas. Turint galvoj ta 
tikra, kad Lietuvos vienkiemiu 
trobesiai yra visi stayti priesz 
kara, o daugelis dar ankseziau 
del to po perkelimo visi bus 
reikalingi didelio atnaujinimo 
atsieit, jie yra susieti su dide- 
lemi iszlaidomis, kurios uki- 
iu atžvilgiu jau nebepateisina- 
mos. Trobesio kėlimas trakto
riais yra ne kas kita, kaip pa
saka. Tokiu budu keliamas 
trobesys dar brangiau atsieis, 
kaip iszardytas. Visu pirma 
keliant toki trobesį bus reika
lingas sustiprinimas ir padėk
las. Vadinasi, reikes tinkamo 
darbo, nepigios medžiagos, 
vykdymo organizacijos ir lai
ko. Apskritai, tokia operacija 
bus labai brangi. Miszko me
džiaga, kuria žadama duoti, 
taip pat kasztuos. Be to, ja 
dar reikia isz miszko atsivežti 
ir kur nors supjauti. Szito da
lyko Kclchozininkas jau nega
li padaryti nes neturo nei prie
monių, nei balios. Del p lytu, 
panaszi padėtis. Bet kitoko, 
tokie dalykai, kaip medis ir 
plytos, dar turi būti isz anksto 
užsakyti. Todėl Kolchozinin- | 
ku traukimas in trobesiu kėli
mą isz vienkiemiu in Kolcho
zus jam nieko kito nelemia, 
kaip tik jo inmurkdyma in dar 
didesni skurdą ir sunkesni var
gą. Bus prieita prie to, kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LAIKRASZTININKU 
GIL1UKIS

Iszliko Gyvi; Mažas 
Eroplanas Sudužo

TEGUCIGALPA, HONDU- 
RAS. — Du Amerikiecziai ko
respondentai, laikrasztininkai, 
isz Time ir Life žurnalu sztabo, 
iszliko gyvi ir sveiki kai ju 
mažas eroplanas nukrito ir su- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vis Intaria Senatorių 
Jos. McCarthy

Senatorius Ralph E. Flan
ders, Republikonas isz Ver
mont valstijos, yra pasakęs 
Vaszingtono laikrasztinin- 
karns, kad jis yra pasitaręs 
su valdžios taryba apie jo 
nusistatymą iszmesti Sena
torių McCarthy isz tos Sena
to komisijos. Jis yra intares 
Senatorių McCarthy už ne
teisingumą ir už veidmainys
te. Jis sako kad Sen. McCar- K 
thy yra labai pasipinigavęs 
ir kad jis savo taksas nėra 
pilnai užsimokejes.

Karaliszkas Susitikimas
/

Saudi Arabijos Karalius 
II n Saud ežia laiko ant savo 
keliu Karalaite Basma ir 
sveikina Karalaiti Hassan, 
karaliszkame palociuje, in 
Amman, Jordanoje. Karalai-

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

AKLAS KORĖJOS 
VETERANAS

Iszgelbejo Tris Nuo 
Prigėrimo

LUCEDALE, MISS. — Ak- 
las, buvęs kareivis, Korėjos ve
teranas iszgelbejo savo tris 
draugus nuo prigėrimo, nak- 
czia, in sriauna Pascaguola 
upe.

Pavojus buvo paprastas, 
kasdieninis invykis dvide
szimts dvieju metu amžiaus 
Charles Vines, kuris yra bu
vęs su Pirmąją Divizija ant 
Vakarinio Kerėjos franto, kur 
jis neteko savo abieju akiu.

Kai jis iszgirdo szauksmus 
dvieju jaunu mergaieziu, ku
rios buvo tos sriaunos upes ne- 
szamos su upes srove, jis nieko 
nepaisindamas ir nieko nesibi
jodamas inszoko in ta sriaunia 
upe ir priplaukė prie pirmos 
mergaites.

James Peacock, teipgi dvi
deszimts dvieju metu amžiaus 
tuo paežiu sykiu inszoko in ta 
upe pagelbeti, bet jis ka tik 
buvo pagijęs isz ligos ir netu
rėjo gana jiegos.

Aklas veteranas Vines pa
siekė asztuoniolikos metu mer
gaite, Louise Ball, nusistvere 
už jos ir ja intrauke su savimi 
prie kranto. Paskui jis pagavo 
penkiolikos metu Barbara 
Wood, kuri upes sroves buvo 
jau traukiama in upes vidų ir 
ja pritraukė prie kranto.

Isz viso tas aklas kareivis 
iszplauke apie szeszis szimtus 
mastu pirm negu jis tas mer
gaites iszgelbejo. Nes, kai jis 
buvo arti krano Barbara Wood 
jam pasakė kad ji pati jau gali 
prie kranto priplaukti. Kai tik 
jis ja paleido, upes srove ja 
vėl pagavo ir ji vėl buvo ne- 
szama in upes vidų. Aklas ve
teranas vėl pradėjo plaukti 
paskui ja ir ja vytis. Pirm negu

tis ir karalaite yra broliukas 
ir sesute; jųdviejų tėvas yra 
Jordano Karalius Hussein, 
kuri dabar Arabijos kara
lius aplanko.

LJ (—I LU

Bcisbolininkas Su
Nuotaka

Hugh Pepper, “Pirate’s” 
beisbolininku naujausias lo- 
szikas ir sportininkas, insi- 
nesza in savo naujuosius na
mus savo nuotaka, buvuse 
Janice Galle, isz Ocean 
Springs, Mississippi. Jiedu 
apsigyveno Pittsburgh mies
te. Jauna s beisbolininkas aip- 
sdženijo kai tik jam buvo 
praneszta kad jis buvo gavės 
vieta tarp tu “Pirate’s” 
beisbolininku.

jis suspėjo ja pasiekti, ji jau 
buvo du sykiu paskendus.

Visi trys buvo nuveszti in 
Southeast Misissippi miestą, in 
savo namus, netoli nuo Mobile, 
Alabama.

Veteranas Vines sako kad jis 
pats jau buvo pasirengęs pasi
duoti ir nuskęsti, kai jis isz
girdo Barbora szaukiant pagel- 
bos, tada jis isz paskutinuju da 
isz kur nors kiek jiegos gavo, 
ja pasiekė ir isztrauke isz tos 
upes.v

13 SUŽEISTI
Autobusas Susimusze 

Su Troku
SCHROON LAKE, N. Y. — 

Trylika žmonių buvo sužeista 
du isz j u labai, kai Greyhound 
autobusas susimusze su troku, 
Adirondack kalnuose, apie 
szeszios mylios nuo Schroon 
Lake.

Visi sužeistieji važiavo ant 
to autobuso, kuris važiavo isz

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ŽEMES
DREBEJIMA 

PHILIPPINUOSE
------- -—

22 Žuvo
____

MANILA, PHILIPPINES. 
— Žemes sudrebejimas sukratė 
penkias Phil ipinu Salas. Tris 
deszimts keturi žmones, kiek 
buvo galima dažinoti, buvo su
žeisti, o dvideszimts du žuvo.

Smarkiausias žemes sudre
bejimas buvo ingulos mieste, 
Sorsogon, netoli nuo Luzon;, 
kur katedros boksztas nuvirto. 
Vienos ligonines ligoniai buvo 
priversti apleisti ta ligonine.
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Kas Girdėt
Automobiliu pardavėjai ma

nose skundžiasi kad jie turi 
daug automobiliu atsiimti isz 
tu kurie 'buvo a'nt iszmokesczio 
tuos automobilius (pirkę.

Bet nauju namu vis daugiau 
ir daugiau statoma. Valdžia 
rengiasi nauja instata invest i, 
kad žmonėms butu dar leng
viau naujus namus statydintis 
ar pirktis.

Dabar veteranams, buvu
siems kareiviams dar lengviau 
skolintis pinigu del nauju na
mu ant ilgo iszmokesczio.

Dabar valdžia pavėlina ant 
rankos tik deszimts nuoszimti 
duoti ant namo kuris kasztuo- 
ja dvylika tukstaneziu doleriu.

————— t a ■■
'Veteranas gali nieko ant 

rankos duoti, pirktis namus ir 
imti net trisdeszimts metu isz- 
moketi.

Koyokawa mieste, Japonijo
je, barbenai, norėdami viens 
kitam kaklas prapjauti, dabar 
ima tik penktuką už plauku 
apkirpima. Jie imdavo dau
giau pirmiau, bet dabar biznis 
tokis prastas, kad jie džiaugė
si jeigu jie gauna penktuką už 
plauku apkirpima.

Daug daugiau'žmonių sziais 
metais važiuoja ir važiuos in 
atostogas. Traukiniu, geležin
keliu, eroplanu ir gazolino 
kompanijos sako-kad apie de- 
szimtas nuoszimtis daugiau 
žmonių sziais metais važiuos 
kur ant atostogų, negu perei
tais metais važiavo.

Kada tik Anlglijos Winston 
Church ii lis atvažiuoja pas mus 
in sveczius, jis isz Baltųjų ofi
su iszsiveža kelis milijonus do
leriu. Kažin kiek jam szita syki 
mes padpvanosime ?

” • • ■ ■■
Churchillis nori gražumu su 

Komunistais Azijoje susitarti. 
Prez. Eisenhoweris yra nusi
statęs ir insitikines kad su Ko
munistais galima susitarti tik 
su ginklais ir armijomis. Už 
toki iszsireiszkima, Gen. Doug
las MacArthur buvo nubaus
tas.

Japonijoje, Tokyo mieste, 
policijantai suaresztaivo visa 
eile vyru, kurie ėjo ulyczia vien 
tik su abrusais apsisupę. Jie 
buvo iszsimaudyti vieszoje vo
nioje ir kas nors visus ju dra
bužius buvo pavogęs.

In Louisville, Kentucky, ug
niagesiu virszininkas, Marshal 
J. T. Underwood, Jr., sako kad 
daug Kentucky gyventoju už
dega ir sudegina savo automo
bilius, kai jie negali savo mė
nesinius mokesczius užmokėti. 
Jeigu tokiam žmogeliui pasi
seka savo automobiliu sude
ginti ir ji nesugauna, jam ne 
reikia daugiau mokescziu mo
kėti. Marshal J. T. Underwood 
sako kad pernai trisdeszimts 
tokiu automobiliu buvo taip 
sudeginta.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

Elizabeth, N. J. — 1924 m., 
Spalio ’(Oc.) men., 'buvo atida-/ 
ryta graži Lietuviu Laisves 
svetaine, prie 269 Second uly., 
Elizabethe. Jos pirmuoju pir
mininku buvo iszrinktas J. 
Budris, direktoriavo visa laika 
B. Mackeviczius. Per trisde
szimts metu svetaine iszsimo- 
kejo visas skolas ir szi rudeni 
Spalio Oct. 2-tra diena rengia 
i szki Įminga paskolos lapu 
(mortgage) sudegimą, vaka
riene ir szokius. Tam reikalui 
sudarytas specialus komitetas 
kurio pirmininku iszrinktsa J. 
Budris; sekret. Vincas Senkus; 
iŽd. B. Mackeviczips. .Jiems 
dar talkininkaus visa eile na
riu: D. Petrucziouiis, J. Oszku- 
tis, A. Poczius, J. Reedy, L. 
S zl i aži s, Poli i a E. Zemeckis, 
Ponia A. Pilus ir Ponia. E. Vai- 
eziuleviczius. —V.S.

ŽMOGUS SUDIJE, 
0 DIEVAS VALDO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ba ponas Steponais ir Maksi
mas ar yra numirė, ar apie ma
ne uižimirszo. Mano nebasznin- 
ke motin® neturėjo .artimu gi
miniu, o tolesni, norint yra tur
tingi ir galėtu mane gelbet, tai 
asz ju nepažinstu. Norėjau 
Orunui apie viską apsakyt ir 
iszsipirkt, nes bijau, ar jisai 
laikais nesusitars su moczeka 
Darata.

— Asz mislinau, Orunas 
nieko nežino. Na gal priesz pa-k 
ežia slėpėsi, ba kad j i jie žino
tu, tai man pasakytu viską, o 
nieks nieko apie tave neužsi
minė apart, sziandien jog ga
bens in mergnami Sultono. O 
ar neturėjo tavo tėvas kokio 
prieteliaus, kuris galėtu pasi
rūpint apie iszluosavima. ta
vęs?

— Turiu viena, p. Blocki, 
nes tas gal mistiną, jog mane 
Totoriai nužudė. Kada Jerinka 
sugryžo in Medžibora, tai jau 
jo nebuvo narni e j e, ibuvo nu
traukiąs ant vainos. Sziandien 
nežinau, ar gyvas ar sugryžo, 
Jerinka negali isz czion atsi
traukt, ba. antru kartu Orunas 
jos nepriimtu ant tarnystes ži- 
nai-gi koks pas ji padėjimas. O 
veiei Jerinka bijosi, idant kaip 
jijie atsitrauks tai gali mane 
Orunas iszvežt, tai ir nežinotu 
kur dingau.

— Tai teisybe ne szeilp, ne 
teip. Nes žinai! Gal ir but gerai 
kad Orunui apie viską apsa
kyt, jeigu turi kuom iszsipirkt. 
• — Taip, dvarai yra dideli 
nes prie saves neturiu. O ar 
Orunas tikėtu ir norėtu laukt 
kol davestu, jog esmių Storas
taite Silnickiute' ir prie mane 
dvarai priguli? Ba tai matai, 
visi turi mane už numirusia! 
Vėlai, nežinau, gal tai moeze- 
kos sutartis su Orunu. Ne, Mal
ka, asz negalų niekam isztiket, 
tiktai pas Dieva szaukt pagel
bės, o paskui pati apie tai pasi
rūpint.
. — Ka mislini pradėt ir 
kaip gelbėtis? Reike kanecz!

Pradėjo kalbėt dora Žydiute 
nes ne pabaiga ba szitai isz- 
lindo isz tankumino kokis tai 
kareivis, su szo'ble prisijuosęs, 
ir prakalbėjo in pabuguses 
mergaites.

— Perpraszau panaites jei- 
go isznežiniu pasirodžiau. Nes 
dažinojes, jog esate persekio
tos ir neturite apginto jalus, 
skubinsu su pagelba ir noriu 
visame pritarnaut.

Pirmutini Storastaite atsi
liepė:

— Esava dėkingos, nes ne
žinome kas ponas esi ka nori 
mus gelbet.

Nepažinstamas pakele galva 
su piktumu ir linksmai atsake;

— Asz esmių Jurgis K mei
li ickis, kunigaiksztis Sarmai- 
jos.

Ksene pasikloniojo palenki
mu galva, Malka Ja pat pada
re ir stovėdamos tylėjo, susi- 
maiszia ir su baime.

Jurgis-gi suko savo nutre- 
szusi usa ir atsigryžes in Ksene

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Elizabeth, N. J. — Keliau
janti Dievo Motinos statula bu
vo sustojusi SS. Petro ir Povi
lo įbažnyęzioje. Birželio 27-ta 
diena per suma statula buvo 
pastatyta prie altoriaus ir 11 
vai., buvo laikomos Miszios už 
visus Lietuvos kankinius, Va
karais buvo ypatingos pamal
dos, kuriais atsilankė daug ti- 
kincziuju ir net nelietuviu. Isiz- 
kilmingos užbaigimo pamaldos 
invyko Birželio 29-ta diena, 
vakare. Po iszkilmingu misz- 

ipairu kuriuose dalyvavo daug 
apylinkes kunigu, buvo pada
ryta inspudinga eisena su žva
kėmis. Dalyvavo (parapines or
ganizacijos ir didžiule žmonių 
minia. Procesijai vadovavo 
"ideb. Kun. M. Kemežis. Mari
jos statulos atsilankymo proga 
per visas tris dienas buvo ra
ginta instoti in Mėlynosios Ar
mijos Sanjudi, kurio tikslas 
yra paskleisti pasaulyje Mari
jos praszymus Fatimoje.

—W. S.

Pypkes Durnai

Motina Ir Duktė
Dukterėle mano netekek, 
Geru metu palūkėk, 
Isztekesi pamažu, 
Nes su stroku yra negražu. 
Gaila man tavęs vaikeli, 
Kad taip jauna žudai vainikėli, 
Nors rūtele u paminsi, 
Nieko gero nematysi. 
Miela mano motinėlė, 
Vertėtu tau tas iszmanyti, 
Kad tu butum netekėjus, 
Ar tu butum ka turėjus? 
Kaip jaunikio tu norėjai, 
Geru metu nežiūrėjai. 
Tik jaunyste atsiminki, 
Man teketi neužginki. 
Asz iszteket isztekejau, 
Bet su mama nesiriejau, 
Kaip tu, dukrele, isz didžio 

noro
Laikai man už nedora. 
Jei, dukrele nesiliausi, 
Tai tikrai bizūną gausi. 
Jei negali but jau geruoju, 
Tai priversiu asz piktuoju. 
Nors ir kažin kiek sznekesi, 
Bet neisztekesi.
Asz sznekesiu, kiek galėsiu, 
Ateis laikas isztekesiu.
Gausiu vyra gera, dora, 
Pagal savo tikra norą. 
Ir gyvensiu, linksma busiu, 
Su juom vargo neturėsiu, 
Kol asz gyva busiu, 
Per amžius ji mylėsiu.

ant kuriuos seile rijo paklausė:
— Jog tai tamista. esi Sto

rastai te Silnickiute?
— Teip Szviesus kunigaik- 

szti, atsake Ksene drąsiai.
— Džiaugiuosu, jog tamsta 

pažinau ba pažinodamas ir pa,- 
guododamas tamistos tęva szv. 
atmintis p. Storasta Silnicki, 
noringai jo vienturtei e iszgel- 
Ibesiu isz nagu Žydo, ba. apie 
tai dažinojes negalėjau tos ne
dorybes nukenst.

— Ar szviesiauses kuni
gaiksztis pažinojai mano tęva? 
Asz apie tai negirdėjau.

— Asz. ndpažinojau a.sa- 
biszkai, nes isz pasakęs mano 
garbingo tėvelio, kuris tankiai 
garbavodamas minėjo, o kad 
visi ponai butu 'buvę tokio bu
do- kaip nebaszninkas Storasta, 
tai Kazokyje sziandien neval
iotu po jungu nelaisvės.

Sotrastaite, velei jam pasi
kloniojo, o jisai kalbėjo toliau:

— Asz czion vaiksztineda- 
mas iszgirdau linksma kalba, o- 
kada pro krumus patemin.au ir 
paregėjau dvi pajėgas gulbe
les ir asz kaipo kunigaiksztis 
tos apskrytse iszgirdes juod- 
vieju kalba, pastanavijau 
tamsta Storastaite iszluosuoti 
isz to p agon u ranku. O kad ne 
nugazdyt tamstos moezekos 
Daratos, tai alpmislinau kitokį 
būda iszrast iszluosavima 
tamstos ir slaptai isz czion isz- 
vest. ,

— Tai ponas norėtum ma
ne iszjuosuot, tarė pilnai tikė
dama kalbai kunigaikszczio 
Jurgio, apie kuri da mažai bu
vo girdėjus.

— K a grercz.ia.use! Atsake 
Jurgis, nusidžiaugęs labai, jog 
jam pasiveda Ksene. Asz pana 
turiu iszgelbet nes reike laikyt 
slaptybėje kol ne apm.islin.si u 
spashbo! Už trijų dienu bukie 
to paežio vieto, asz teipos-gi 
pribusiu ir pasakysiu ka reike 
daryt.

Jurgis da ka toki norėjo kal
bėt, nes isz tolo buvo girdėti 
artinanttesi linksmi balsai 
mergų, tai Jurgis skubai da- 
clave:

— Neužmirszk mergele už 
trijų dienu! O tuom lai k užlai
kyk slaptybėje! Ir prasiszalino 
in krumus.

— Ar tu žinai ka, tarė Mal
ka, jog tas žmogus ir labai nie
kai ! O j, labai niekai! Asz bijau 
apie tave Ksene, o labai bij’au!

— Del ko ? Ar kad nori ma
ne gelbėt? O kas tai galėtu ge
riau padėt jeigo ne jis?

— Tu gal apie ji nieko ne
girdėjai? B a jerinka gina 
idant tau apie tokius daigtus 
nepasakot! Nes kad tu girdė
tum apie kunigaikszti viską, 
ka m!an Oruniene pasakojo! O 
net baisu klausyt!

— Nes ka man kunigaiksz
tis gali padaryt. Jog mano mo
czeka. apie mane nedanesz, ba 
josios suvis nepalžinsta ir kas 
jam isz to pareitu?

— Teip, moczekai nedanesz 
nes jisai brudesnis, negu visos j 
/moezekos! Ba matais Ksene, 
žmonis pasakoje, jog jisai savo 
dvare prilaiko mergas kaip 
Turkus.

— Ka-gi kalbi kunigaiksz
tis to nedari s ! O velei manės 
nuo Orimo ne pirks!

— Žinai kad nepirks, lia ji
sai viską be pinigu ima, tai 
niekai žmogus!

— Del Dievo! Tai negerai 
eime pasakyt Jerinkai, gal jijie 
ka tame duos rodą.. Isztikro be
da! Dieve, mano Dieve!

— Ka beda, tai beda ir tu

to neteminai, asz gerai maeziau 
kaip jisai seilejo■ žiūrėdamas 
ant tavęs! O žiurėjo vos jo akis 
isz kaktos neiszszoko.

Teip rupindamosios, Logo 
merginos ligi namui, jieszkot 
Jerinos.

O Jurgis, persigavęs per • 
augszta tvora, ėjo keliu, in savo 
dvara. ir juokdamasis kalbėjo:

— Kad ja sziints! Patoga. 
mergisezia! Da vyreli tokios 
kitos nemaeziau! Kaip kokia, 
karalaite isztikro! Negali atsi
žiūrėt.

Teip in save kalbėdamas- at
ėjo in pakaju ir lieipe szaukt 
Zakara. Senis atejas, dirstelė
jo ant kunigaikszczio tarda
mas :

— U-gi kas ponui? Teip 
Linksmas, jog rodos szimta 
Lenku paikorai!

— Da ne padoriau, nes pa
karsiu ir tai viena patogia Len
kaite kuria gausiu už paiczia.

— Lenkaite? Tai vyreli 
ne labai gerai.

Jurgis'žiūrėdamas in ji sta- 
cziai tčfre:

— 'Storastaite Silnickiute 
sziezion yra!

— Kur ka, kaip, kada? Pa- 
szauke Zakaras, priszokes prie 
kunigaikszczio.

— Kur? Mergnamije pas 
Oruna. Ka pana Silnickiute! 
Kaip? Žydas augina del sulto
no. Kadai? Nuo trijų metu, 
kaip pilko Balte. Ar dabar ne 
supranti, žinai kur, ka, kaip, 
kada kalbėjo Jurgjs linksmai, 
d akis ugne dege.

— Po kvarabu! Tai nege
rai, o pono merginai?

— Kvailas, pertrauke Jur
gis juokdamlasis nuolatos taigi 
gerai!

Zakaras žiurėjo nusidyvijas 
nieko nes up r asda ms a.

— Asz mislinau Zakarai, 
jog tu kiek iszmanai, pradėjo 
kalbėt Jurgis klepodamas die
tini per ipeti. Na matau, ,jog 
persigandai, ba akis iszvertai 
kaip kukulus. Matai' asz vos 
pamaeziau mergina ir dažino- 
jas kas per viena. Isztikro tu
riu giluki.

Ir ka mislini padaryt ? Ba 
asz nieko nesuprantu pakla.use 
Zakaras susiraukiąs, ba links
mumas Jurgio labai ji arzino.

— Pasakykie mian Zakarai 
kam turiu pykt ant nebąsznin- 
ko Storasto, kad jis man nieko 
pikto nepadare?

Jeigo moczeka ka turi aut 
po-dukros, kad ja praszalint 
del turto, tai nori idant ir asz 
jai tame prigelbetau. Tiktai 
Jurgis ir Zakaras buvo paka
ju je sznalbždejo ilgai ir ant ga
lo Zakarais apleido Jurgi, o ei
damas teip in save •kalbėjo:

Na matomai mano valanda 
atėjo! Ilgai tarnavau, tankiai 
staugiau kaip szuo, o ta pra
keikta boba mane vilo jo. Da
bar asz juoksiuos!u, o jijie 
staugs.

(TOLIAUS BUS) 
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo
No. 1954.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszkn

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
.Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlajada; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
pusląpiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti.. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c 

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu. 35c.

No.150—Apie Dūkto Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus.; 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, ^0o.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesž- 
pats Jėzus' ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs MaL 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis ; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Ęudais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristupo 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka miisu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. IsA 
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

USU5 Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o.ir visi laiszkai “visada 
turi būti siušti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa,, - U. S. Al

patemin.au
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. Žmogus Sudije
oDievasValdo

(Tasa)

Nuo tos dienos kas diena 
Maksimas, Boguslavas ir Ka.- 

*zokutis dirbo už poną, sodia.
Daižiuretojus nevalninkn aplai- 
kinejo k!as diena po auksini pi
nigą, tai ir ne žiurėjo ant dar
bo ka ir kas dirba.

O tuom lai k Boguslavas pals 
piasza Kak r i mana, derėjos alpi e 
iszpirkiraa nevalninko, kuris 
nenorėjo jokiu mainu, tiktai 
kas kartas daugiau pinigu net 
diaejo iki szimto tiikstanczio 
raudonųjų auksiniu i u, nenorė
jo nieko atleist. Nes Bogusla
vas derėjosi prisispyręs, o ma
tomai norėjo naudot isz ilges
nio laiko.

Praėjo keturios sanvaites 
k ant to turgaus, kuriame tai 

laike p. Mirskis 'buvo luošas 
nuo darbo ir gerai maitinės, at
sigavo pusėtinai, o ko labiause 
troszko Maksimas ir Bogusla
vas.

Jau ruduo buvo užejas nak
ties, norint sziltos buvo tam
sios ba be menulio. Viena tada 
dienia sneja sode abudu senei 
ir Steponas, o da žiūrėto jaus 
nebuvo, tarė pulkauninkas.

— Jeigu pasza atmetineje 
maina ir nori daugybe pinigu, 
kuriu mes neturime, o jeigu ir 
paparytau, tai butą u ubagu, 
tai padarysime teip kaip tu 
Maksime kalbi turiu pajiegu 
gana. Tai pasirerigkite priete- 
lei ir kita sanvaite bėgsimo.

In kėlės dienas kada genai 
sutemo, stovi keturi arkliai už 
sodo Raksimo, o prie ju du 
žmonys, kurie ipamalži sznabz- 
dedami, 'žiurėjo in sziali sodo.

— Dieve padek davėsi bal
sai Boguslavo. O kad tiktai 
sargai nesubustu.

— E, Turkiai, tai avingal- 
vai jie nieko ne dasipras atsar 
ke Kazokutis. O Maksimas tu
ri rakta nuo plaszaliniu vartų, 
tai iszsmuks. Klausyk, klausyk 
ponas Boguslavai, jau vairte- 
lus su gurgždėjo.

Ir itkrai sugirgždėjo varle
lei ir dvi žmogystes artinosi.

— Greitai, greitai, Maksi
me szauke pulkauninkas, eida
mas pirma, ba asz girdėjau, ro
dos kas mudu seka.

Kad tiktai gautis pas arklius 
atsake Maksimas skubinda
mas paskui p. Steponą tai bus 
gilukis! Nes ana, ten kas rodo
si ant kelto.

—- Tai mes paszauke Kazo
kutis.

— O, tylėk tu latre, tarė 
Boguslavas, kažin ar tai jiedu.

Nes toje valandoje pulkau
ninkas ir Maksimas pripuolė 
prie arkliu, užszoko ant ju, ir duktere. už paezia.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

tare pulkauninkas:
— Na vardam Dievo, beg- 

kim!
Ir kaip 'žaibas vidurnaktines 

tykumos, buvo girdėtas d'jinde- 
jimas raiteliu.

Nes kone to paežio vai undo 
davėsi girdėt baisus kliksmas 
laukiniu pagonu ir visokį sz.au- 
kimai bekikiu paskui began- 
cziu ir likos kone apgaubti, isz 
dvieju szaliu, nes kad da turė
jo beikikai lig proszvaiste tie- 
sog in tankie gire, leidosi in 
ten, o Bog u slavas tarė:

— Veje mus, likomės su
sekti, kažin ar isztruksime !

—■ Ha! Vale Dievo! Jame 
musu viltis, gal spėsimo bėgt,- 
atsake Steponas.

— Pabėgsi m, ti krai pabėg
simi Szauke Maksimas, tiktai 
nesigąilet rimbo arkliams, gi
rioje nieko mums nepadarys. 
Ir gynė kai]) vejas, gire buvo 
arti, nes Turkai gana isz. abie
ju szalu ir jau pradėjo dasigi- 
net ir laidyt strelas isz saido
ku.

— Begkie pone, szauke 
Maksimas, o asz su Kazokiicziu 
liksiu ir veikikus sutrukdinsiu.

— Ne kalbėk, o beg k!' Pa- 
sza.uk e pulkauninkas.

Tame užbėgo Turkai už akiu 
ir iszsitraukia szobles, szoko 
ant pulkauninko. Nes Bogusla
vas ir kiti, o kad turėjo pasi
rūpinę ginklus, užpuolė su 
smarkumu ant vien ir kaip be
matant apie didesne dalis Tur
ku gulėjo ant žemes be gaivu, 

‘likusioje pabūgta, kad ir juo
sius tas pats nepatiktu ka ju 
draugam, pradėjo svarstytis ir 
ant galo palike raitelius, mėtė
si in miestą paimt daugiau vy
ru, o musu raiteliai giluknin- 
gai insmuko in gire, ir be atil
sio ristele jojo ne keliu, tiktai 
gire, kad ne palikt pankui savo 
pėdu.

*♦* *♦*

Kazokijoje buvo Totorių pil
na, o jais daivadžiojo Chmelnic- 
kio sūnūs, Jurgis, kuris po 
simertei tėvo prisilaižęs Toto
riams likos apszauktas kuni- 
gaikszcziu, ant ko ne buvo ti- 
kias, pirmiause buvo tamsus, 
vėlei paleistuviu dideliu, o da 
didesniu girtuokliu. O norint 
jisai turėjo varda. knnigaiksz- 
czio, tai tiktai varda, ba dau
giau buvo nevalninkn Totorių, 
o ne patvaldžiu. Jeigo buvo su 
savo Kazokais, tai pasikelinejo 
nes kada tiktai sueidavo su To- 
torais tai buvo kaip avinėlis.

Dažinojas tasai J u r g i s 
Ohmelnickis, apie turtinga 
Storastienes Daratos duktere 
Helana ir per Zakara pradėjo 
siuntinėt laiszkas pas Storas- 
tiene iszverdamas savo meile 
del jos dukters Helanos. Sto- 
rastiene kaipo tuszczia motere 
ir genjojentesi ant unaru, pa
like už didele baime, jog kuni- 
g’aiksztis Jurgis nori josios.

4 . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

v
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Alabama valstijos Guber
natorius, (viduryje), atva
žiavo in Phoenix City, Ala
bama, pats asmeniszkai isz- 
tirti nužudinima Albert L. 
Patterson, kuris buvo pradė
jęs sekti ir suaresztuoti daug 
raztaininku. Jis buvo priža
dėjęs visus tokius razbainin- 
kus, sukezius ir žulikus isz- 
gainioti isz to miesto. Jis

Jurgiuj-gi nesinorėjo suvis 
paezuotis, o jeigo ir špende ant. 
apsipaeziavimo su Storastienes 
duktere, tai ne del ko kito, tik
tai del pasogos,kad sugriebęs 
visus dvarus i.r pinigus, turėtu 
už k a lėbaut.

Paliksime musu pabėgėlius 
isz Carogrodo Mirski, Maksi
ma, Boguslavu ir Kazokuti, te
gul sau sveiki parkelauna, pa
liksime ir Stora,stiene Darata, 
josios duktere Helana, Zakara 
mekleri, arba pirszi ir Jurgi 
Chmielnicki, o sugryszime pas 
Ksene sodinte užvartoje < Ira
no.

Storastaite pabaigė' septy
niolika metu ir inaugo, jog pa
togesnes ant svieto negalėjo 
rast. Da vis buvo pilno veido 
narsi ir gyvastis doge jojie, nes 
jau pamėtė vilti, jog jau rodo
si jai, niekas apie ja nesirūpi
na, tiktai pats Dievas, isz ko 
pradėjo rūpintis.

Namo Oruno augo merginos 
didelėje vigadojo, užtai ir dra
bužiai buvo puikus. Nes szian
dien musu dvi prietclkos, pato
gūs merginos buvo pasirodžiu
sios kaip ant didžiausio baliaus 
tai yra Malka ir Storastai t e-, o 
kurios laikydamosi už ranku 
kalbėjo:

— Neiszsikalbinek Ksene, 
kalbėjo Malka., ba. kad tu nebū
tumei iszmokinus manos mels
tis in Szvencziause Motina Die
vo, nebutau sziandien teip lai
minga Orimas ilgai spiresi, nes 
kad tai Jokūbas yra jo vienati
niu sunum ir pasakė jog kito
kios paezios nenori pažint, tai 
jo tėvas pavėlino mane imt už 
paezia. Sziandien bus mano su
tartuves (sugertuves) o rudeni 
sz lubas. Nes viskas d i del oje 
slaptybėje, idant kunigaiksztis 
Jurgis ncdažinotii, ba turėtu
me eit pas ji praszyt paveliji
mo, ir gerai užmokėt. O sūnui 
neeina alpie užmokeste, nes 
kaip rodos, tai bijo kad manes 
ant kokio laiko nepalaikytu 
pas save, ba su tuom žvėrių ne 
reike tikėt.

— Tai tegul jums Dievas 
laimina mano brangi Malka,
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Nužudyto Valstijos Advokato Simus

teipgi buvo tik keliomis die
nomis priesz pasakęs kad vi
sai nebutu dyvai kad tie žu- 
likai ji nužudytu.

Czia, paveiksle, su Guber
natoriumi Gordon Persons, 
nužudyto advokato sūnūs, 
John Patterson su savo žmo
na. Jo sūnūs, Antrojo Pasau
linio Karo veteranas sako 
kad jis pasirengęs būti kan
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atsake Ksene graudžiai ir duo
da tau laime. Asz teipos-gi es
mių tvirta, jog užtarimas Szv. 
Panos Marijos iszdare tau jog 
nebusi parduota in Turku na
gus. Ir ne tiktai tau ta Motina 
Dievo iszdare iszluosavima ba 
tiktai pati gali suprast jog ne 
viena isz tu kurios kalbh 
“ Sveika Marija” ne likos par
duotos, norint jau patarpia.

— Tai tiesa! Jau asz ne 
viena, karta mislinau, ypatin
gai kada Orimas sužinia, jog jo 
veikalai dabar neeina kaip se
niau.

— Isztikro tai dideli dyvai 
jog Orimas ne vienos neiszve- 
že, o yra. mus kelios priaugu
sios.

— Mano brangi Ksene pra
dėjo Malka, po valandėlei ty
lėjimo nenorėjau tave szian
dien iszgazdint, nes czion eina 
apje tave visai ateiga. Gejriaus, 
kaip da sziandien pasakysiu, 
kas taive- lauke:

— Del Dievo! Kalbėk! Ka 
tokio žinai ?

— ’ Sztai Orimas paskyrė, 
in sultoniszka mergnanii. Ilu- 
deni po mano veseilei su Jokū
bu ir iszleidimui mus iii Dvava, 
kur koki laika busime pasislė
pė isz akiu Jurgio, kiurigaiksz- 
c,zio, nuvež tave Orimas in Ca- 
rogroda, o drauge su tavim pa
ims visas suaugusias merginas.

— Dieve, o mano Dieve! 
G ei bėk mane pravirko Ksene 

didatu in Valstijos Advoka
to vieta ir yra, kaip jo tėvas, 
prižadėjęs visus razbainin- 
kus suimti ir savo tėvo nužu
dyto ja surasti.

Gubernatorius Persons sa
ko kad jis ketina visai isz ki
tos valstijos pasitraukti ad
vokatu, kad jis surastu ta 
žmogžudį ar žmogžudžius.

czj m

delnais akis užsidengus.
— Apmalszink ir neširu- 

pink Ksene1 malszino Malka 
jog gali gelbėtis, tu tokia narsi 
ir jau pora, kartu mėginai.

Storastaite greitai apsi- 
szluoste aszaras ir pakėlus dra- 
šiai akys in Malka, tarė:

— Asz, Malka, nesirūpinu 
suvis, o norint man nejpasiseke 
tris kairius pabėgt, gal pasi
seks. Ant to Dievas žmogui da
vė protą, idant sau duotu rodą 
ir neapleis.

— O kas tau pasako, kad 
Orimas ketina tada mus vežt?

— Oruniepe sziandien man 
pasakė. Žinai, jog mane nuo se
nei myli kaip duktere ir nieko, 
neslėpė. J i jie labiause paremi- 
nejo1 praszyma Jokūbo, kuris 
ihotinos pralsze, idant mane ulž 
paezia;
’ — Tai yra tikrai, kaip sa
kai. Reikes bėgt.

— Teip yra, nėra kitokio 
spasabo iszsigelbejime. Nes 
kad tai tau kais prigelbetu, kad 
tai isz teviszkiu, jeigu koki tu
ri.....

— Tu nieko da Malka ne 
žinai apie mane, ba Jerina sa
ko jog reike labai saugotis ir 
užlaikyt slaptybe, jeigu dau
giau asabu žino negu dvi.

— Asz tau suvis už pikta 
neturiu, jeigu tyli ir kad reika
las yra,. Norint asz laikais es- 
mu labai akyva dalžinot, kas tu 
esi ? Iszrodali ant užkeiktos ka
ralaites, tai ir visaip sau misti
nu.

Ksehe norint būdama, smut- 
ke ii’ baimėje, garsiai ir links
mai nusijuokė, nes tuojaus nu
tilo, jei nudavė jog kas pajudi
no szakas medžiu ir pamažėl i 
selina.

Sodas toje vietoje buvo la-

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu! 

h-aii tankus, tarpe dvieju so- 
dželku ir tiktai siaura ulyczia 
vede in ta vieta, kurioje dvįl 
mergaites kalbėjosi. O kad tai 
buvo paiszali vieta, iszsirinko 
Ksene su Malka del pasikalbė
jimo.

—- Kas tai ? Rodos kas sza
kas pajudino? Tarė Ksene, tai 
pateminus.

Po kasdieniniam užsiėmimui, 
Kožnas isz musu skubina in 
Savo szeiminiszka lizdeli, 

Kokiu jis nebutu, 
Kad po vakarienei pasilsėti, 

Prasklaidyt savo mislis, 
Užmirszti ligi rytojaus, 
Apie savo rupesezius, 
Ir būti pasirengusiu 

in kova, 
Apie savo ‘būvi ant 

ryojaus.
Vasaros laike pasinaudojame 

isz ilgu dieneliu, 
Eidami pasivaikszczioti ant 
Szviežio'oro, maudomės ir 

linksminamės.
Bet kada užeina ilgi 

rudeniniai vakarai, 
Neturime ka daugiau veikti, 

Kaip loszti kazyriams 
Kurios mums jokios 

naudos neaitnesza.
Daugiausia žmogui atnesz 

naudos, 
Ar tai seniems ar tai

jauniems,
Tai yra naudingas skaitymas

Lai kraszczio arba geru 
knygų.

Ar-gi tai nesmagu kada 
lauke vejas puczia,

Sniegine viesulą szelsta, 
Szaltis skverbėsi koįžnam

in akis,
Tėvas parejas isz darbo
Seda po vakarienei prie 

szilto pec'zia.us,
Vienas isz namiszkiu skaito 

garsiai laikraszti,
Ypatingai “Saules”, o kiti 

su at yda klauso.
Lai szeimynele iszhando 

szita būda,
O isz to turės didžiausia 

nauda.
Ir ilgi vakarai nebus 

jiems nuobodus.
Dabar tai laikas užsirasziyti 

laikraszti “Saule”, 
Ne tik czionais saiu Amerikoje,

Bet ir del giminiu,
Ir ko jie turėtu didžiausia 

nauda ir džiaugsma.

Ant Pardavimo
Labai pigiai parduodamas 

mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas narnai, medinis ant 
East-Railroad St. Locnininkas 
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency, 
120 E. Centre Str., 
Mahanoy City, Pa.

Platinkit “Saule”

— Gal kokis pauksztis tu- 
pineje nuo szakos, ant szakos, 
ba czion niekas nevaiksezioja.

v — Gal i but! Nes ka asz tau 
norėjau sakyt?

— Ketinai jog esi užkeikta, 
karalaite atsake Malka linlks- 

| m ai.
— Ne karalaite ne esmių, 

nes apleista sierata, apie kurie 
niekas nesirūpina. Klausyk 
Malka, sziandien tau viską ap
sakysiu, ka žinau apie save, gal 
kaip dažinosi apie mano gyve
nimą, tai duosi kokiai rodą, del 
manes.

Malka suspaudė szirdiugai 
ran ka St or astai tęs, e ta pradė
jo pasakot apie savo visa gy
venimą, net iki kaip dabar gy
vena pas Orima.

Malka patempus ausis klau
sė apsakymo Ksenes, kada pa
baigė aipsakyma, nutilo ir abid
vi dunksojo valanda jog net ne 
girdėjo kaip lapai medžiu už
pakali sznabždejo.

— Tai dabar žinai Malkai, 
pradėjo tolinus savo apsakymą 
jog negalų ant nieko atsitikt,

(Tasa Ant 2 puslapio)

Istorija Apie 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.
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COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A'.

4-»*X-**X-*M-******X-*******»»

*‘L TRASKAUSKAS |
* ------ it LIETUVISZKAS $ 
į GRABORIUS 
{Laidoja Kunus Numirėliu.$ 
{Pasamdo Automobilius Del* 
t Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
{ :: Reikalams :: ** _____ *
* 535 WEST CENTRE STREET į
{ Telefonas Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA. * 
K*-K*1c-K*-K***-K-M<********ir**-|l

I

sza.uk


“SAULE” MAHANOY CITY, PA

Žinios Vietines
— Andrew Fizel, nuo 419 

W. Mahanoy uly. pasimirė Bir
želio 30-ta diena in Szv. Luko 
ligonbuteje in Bethlehem. Ve
lionis staiga, susirgo laike dar
bo in Bethlehem įplieno kompa
nijoje, jis kitados dirbo Mahar 
noy City anglia,kasyklose. Pali- 

. ko savo paczia Florence ( Duls- 
kiute); keturis vaikus; ketu
rios seserys ir tris brolius. Pri
gulėjo prie Szv. Emanuelio Lu- 
teronu parapijos mieste. Gra- 
'borius Liudvikas Traskauskas 
laidojo Panedelio ryta.

— Tai ir po 4-to Dziula jo!
— Mažai piszkinimu buvo 

mieste, nes žmonys suprato 
kad gyvastis brangesnis ne ■ ' oikaip kituose metuose buvo, 
daug automobiliu nelaimiu bu- . -I ’■ ’* vo visur.

— Sukatoj pripuola septy
nių Broliu Kentėtojų ir Szv. 
Felicijos, o Tautiszka'Vardine;

• Matrimas. Ir ta diena: 1890 pi., 
AVyoming valstija priimta, in 
Unija; 1938 metuose Howard 
Hughes su keturiais kitais isz- 
skrido isz New York miesto, 
jie skrido aplink pasauli, ke
lione jiems ulžeme tris dienas, 
devyniolika valandų, asztuo- 
nias minutas ir deszimts se
kundų; 1821 m., Amerika gavo 
Floridos kraszta nuo Ispani
jos; 1950 m., Amerikos armija 
reikalauja dvideszimts tuks- 
tancziu vyru del vaisko.

— Sena miesto gyventoja, 
ponia Stase Zavetskiene, kuri 
gyvena pas savo žentą Povilą 
ir duktere Prane Jacobsonai 
(Jakubonai) 605 E. Centre 
uly., randasi Schuylkill Haven 
ligonbuteje del gydymo, nes 
ponia Zavetskiene nesveikau- 
na nuo kokio tai laiko. Josios 
duktė Prane Jacobsonp pasi
mirė Birželio dvideszimta die
na..

— Panedelyje Liepos dvy
likta diena, ponstva Juozai 
Dumkai apvaiksztines savo 
30-ta sukaktuves Vedusio Gy
venimo. Redakcija “Saules” 
linki pons. Domkams laimingu 
ir pasekmingo juju vedusio gy
venimo.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola penkta Nedelia po 
Sekminių, Szv. Pijnso 1-mo, o 
Tautiszka Vardine: Szarune. 
Ir ta diena: 1572 m., numirė 
Didžiosios Lietuvos Algirdas; 
1920 m., Lietuva, pasirasze tai
kos sutarti su Rusija. Moskvo- 
je; 1794 m., Rusai užgriebė Vii- 
niu; 1804 m., du garsus Ameri- 
kiecziai stojo in dvikova in 
Weehawken, N. J., Vice-Prezi- 
dentas Aaron Burr ir Alexan
der Hamilton. Hamiltonas bu
vęs iždo sekretorium, nenorėjo 
musztis ir paleido savo szuvi 
in padanges, bet Aaron Burr 
savo szuvi paleido staicziai in 
buvusi Iždo Sekretorių Hamil
toną ir ji nuszove ant smert; 
1798 m., Amerikos Marinai bu
vo pripažinti kaipo Ammūkos 
vaisko szaika. Bet Marinai bu
vo pirm tai atsižymeje per Re 
voliuci jos, Sukilimo Kara; 
1838 m., gimė John Wanama- 
kėr, kuris buvo vadinamas 
“Prekybos Kunigaiksztis” Jo 
sztorai ir sziandien yra di
džiausi rytu valstijose; 1843 
m., buvo didelis szviesus ir 
garsus 'žvaigždes pasirodymas 
per pat pietus. Ta tos ‘žvaigž
des proszvaista kaip iszgazdi- 
no daug žmonių kad jie tikrai 
mistino kad jau pasaulio pa

baiga atėjo.
— Panedelyje pripuola Szv. 

Jono Gvalberto, o Tautiszka 
Vardine: Skaidra. Ir ta diena: 
1940 m., Anglija su Sovietu 
Rusija pasirasze bendros pa- 
gelibos sutarti del dvideszimts 
meta; 1941 m., Naciai prasi- 
laužo pro “Stalino Linija,” 
marszavo prie Kiev, Maskvos 
ir Leningrado. Anglija su Ru
sija pasirasze kariszka sutarti, 
ir prsiižadejo ant jokios taikos 
sutarties atskirai ar pavieniui 
nepasiraszyti; 1262 m., Zemai- 
cziai pergalėjo Szvedus; Szim- 
tai metu priesz Kristaus užgi
mimo, gimė Galus Julius Cie
sorius, Romos Imperijos instei- 
gejas. Jis buvo vienas isz ga
lingiausiu valdovu ant szio 
svieto. Politikieriai tada kaip 
ir sziandien jam pavydėjo ir jo 
'bijojosi. Jie susitarė ji nudėti. 
Jis buvo ant smert nudurtas; 
1949 m., Trylika Amerikiecziu 
laiikrasztininku žuvo, kai ju 
eroplanas nukrito netoli nuo 
Bombay.

— Utarninke pripuola Szv. 
Anakieto, o Tautiszka Vardi
ne : Austina. Taipgi ta diena: 
1948 m., John L. Lewisas, mai
nieriu bosas atszauke nepri
klausomu mainieriu straikas, 
kai asztuoniolika plieno kom
panijų sutiko ant naujo kon
trakto; 1949 m., Popiežius pa
skelbė kad visi Katalikai, ku
rie priguli prieKomunistiszku. 
draugijų ar joms pataikauja 
yra iszmesti isz Bažnyczios; 
1944 m., Vilnius Sovietu Rusi
jos Raudonosios Armijos paim
tos; 1942 m., Amerikos FBI 
Slapta Policija suaresztavo 
a.sztuonis vyrus ir szeszias mo
teris. Visi jie. yra. intarti už pa
dėjimą ir talkininkavimą su 
tais asztuoniais Naciais, kurie 
buvo musu augszcziausio teis
mo teisiami už sznipinejima ir 
szpieigavinia Sovietu Rusijai; 
1946 m., Kongresais sutiko 
Anglijai paskolint tris .bilijo
nus, septynis szimtus penkios 
deszimts milijonu doleriu. -Ga
lima stacziai sakyti kad ežia, 
nebuvo paskola bet tikra ir 
gryna dovana; 1945 m., Ame
rikos Laivynas pradėjo bom
barduoti Japonija, ne tik su sa
vo didžiais kariszka,is laivais, 
bet ir su savo bombneszia.is ir 
kariszkais eroplanais; 1793 mo 
gimė Jean P. Marat, Prancūzu 
Revoliucijos vadas, jis buvo 
'baisiai žiaurus ir nužudė labai 
daug žmonių. Jis ant smert nu
dūrė Charlotte Corday, dvide
szimts penkių metu mergele 
kai jis vonioje prausiesi.

— Salem Hill aiiigliakasyk- 
los prie Port Carbono kelio, 
atidarė savo mainas Seredoje, 
Liepos septinta diena,. Apie 
-trisdeszimts mainieriu aplai- 
ke darba. Tos mainos yra po 
valdyba Consolidated Mining 

Co., o bosas tos kompanijos yra 
Mike Yurkovsky, isz Blooms
burg.

— Aleksandras Klenauskas 
kuris gyveno pas pons. Vaite- 
ku Sandanaviczius, 824 E. Cen
tre uly., pasimirė pareita Pet- 
nyczia in Schuylkill o pavieto 
ligonbuteje. Velionis gimė Lie
tuvoje. Buvo angliakasis, pas
kutini syki dirbo Mahanoy 
City kasyklose. Velionis netu
rėjo jokiu giminiu. Laidotuves 
invyko Utarniniko ryta,, devin
ta valanda, ir palaidotas in L. 
.D K. V., kapinėse Frackville- 
je. Graborius Liudvikas Tras
kauskas laidojo.

— Mainieriu vakaicijos už
sibaigė Utarninke Liepos July ,

Guatemalos kariuomene ' 
dabar sergsti geležinkelio 
stoti in Zącapa miestą, kuris 
randasi pusiaukelyje tarp 
Puerto Barrios ir Guatema

6-ta diena, ir vela sugryžo prie 
savo darba Seredos ryta.

— Pareita Petnyczia, visi 
Mahanojaus miesto fabrikai 
užsidarė kad duotie visiems 
darbininkams vakacijas. Va- 
kacijos tesis ligi Liepos dvy
likta diena.

— Per trijų dienu szventes 
trys szimtai, keturios deszimts 
asztuonis žmones ‘žuvo au
tomobiliu nelaimėse ant viesz- 
keliu Suvien. Valstijose; 174 
prigėrė besimaudydami; 10 žu
vo eroplanu nelaimėse, o 95 žu
vo invairose kitokiose nelaimė
se.

— Tukstancziai žmonių su
sirinko ant East End Parko 
Panedelio ryta, kur keliaujanti 
Dievo Motinos Fatimos statula, 
'buvo sustojusi. Dalyvavo isz 
Katalikiszku parapijų didžiule 
žmonių minia. Pamaldos buvo 
laikomos. Dalyvavo daug kuni
gu.

— Gerai žinomas del mies
to gyventojams, ir musu skai
tytojas, ponas Kazimieras Te- 
,ninis‘ isz Locust V alley, iszke- 
liavo in Philadelphia, Pa., kur 
ponas Teminis likos priimtas in. 
Jefferson ligonbute del gydy
mo. Vėliname ponui Teninui 
greito pasisveikimo.

Washington, D. C. — Sena
torius Hugh Butler, 76 metu 
amžiaus, Republikonas isz 
Omaha, Nebraska, staiga su
sirgo pareita Sėreda, Vaszing- 
tone, ir likos nuvežtas in Bet
hesda, Maryland, ligonbuteje, 
kuris pasimirė pareita Ketver- 
ga. Jo pati ir du vaikai iszmi- 
re. Laidotuves invyko Pane
delyje, mieste Omaha, Nebras
ka.

Pottsville, Pa. — Keturios 
deszimts metu amž., Albinas 
Staneikis prigėrė in Marlin 
ežerą. Jo žmona ir du vaiku- 
cziai tuo laiku stovėjo ant 
kranto ir negalėjo ji iszgelbe- 
ti. Jis, apie szeszta valanda, va
kare nuėjo pasimaudyti ir 
plauke skersai ta Marlin ežerą, 
kai tik staiga jis iszkele savo 
rankas ir paskendo. Jo sūnelis, 
devynių metu Dovidas mau- 
diesi szalia kranto kur nebuvo 
gilu. Szesziolikos metu Betty 
Sophy isz Pottsville ir Jurgis 
Mažaika isz Marlin stengiesi 
Staneiki iszgelbeti, bet jiems 
ntpasiseke. Staneikis dirbo 
fabrike Minersvilleje. Velio
nis paliko paczia Barbora, su- 
nu Dovida, dukrele Barbora 
taipgi, savo motinėlė, p. Jieva 
Kazlaitiene isz Newark, N. J., 
du brolius: Petrą, isz Mahanoy 
City ir Juozą., Sparta, Tenn.

Wilkes-Barre, Pa, — Birže

Sukilėliai Prie Stoties

los miesto. Priesz-Komunis- 
tai, sukilėliai artinasi prie 
szitos stoties ir sako kad jie 
už keliu dienu ta stoti pa
ims ir nukirs Komunistu su

lio 28 diena, deszimta valanda 
ryte, Sterling Hotel, invyko 
Susivienijimo Lietuviu Ameri
koje 48-tas Seimas, kurio ati
darymo apeigas pradėjo Sei
mui Rengti Komisijos pirmi
ninkas Mikas Kapris. Jis tares 
atitinkama žodi in suvažiavu
sius delegatus ir delegates, pa- 
prasze Legijonierius inneszti 
Ahierikos ir Lietuvos vėliavas, 
ir tuo pat kartu sugiedota 
Amerikos ir Lietuvos himnai.

Tolimesni programos vedi
ma-pavede 'Seimui Rengti Ko
misijos vice-pirmininkui adv. 
J. R. Verbalini. Pastarasis 
trumpai pakalbėjęs apie Susi
vienijimą, jo praeities istorija, 
apie svaiba jaunimui priklau
syti Susivienijime, pakvietė 
kalbėti Wilkes-Barre miesto 
majora Luther M. Kniffen. Jis 
savo trumpoje kalboje pasvei
kino susirinkusius Seiman at
stovus ir pagyre Lietuvius kai
po jam gerai paižinstamus ir 
gerus pilieczius.

Programos ipiainvairinimui 
pakviestas padeklamuoti Vik
toras Kamarauskas, placziai 
žinomas veikėjas. Jis vykusiai 
padeklamavo Prano Vaiczai- 
czio eileraszti “Knniga.ikszc.zio 
Algirdo muszis ties Maskva.”

Toliau kalbėjo Kongresma- 
nas Daniel J. Flood, jis pasakė 
gražia i r. tinkama kalba.

Stasys Mockus, buvęs Susi
vienijimo centralinis iždo glo
bėjas, kalbėjo apie Lietuviu 
vieningumą, Amerikos Lietu
viu Tarybos atliktuosius dar
bus, ir kitas organizacijas, ku
rias Lietuviai remia.

Po to adv. Verbalis tolimes
ni seimo vedima perdavė Susi
vienijimo Prezidentui adv. K. 
J. Kaliniauskui. Jis oficialiai 
atidarė seimą ir paskyrė man
datu komisijon V. Kamaraus
ku, P. B. Balchikoni ir E. Tre- 
cziokiene. Prezidentas paskyrė 
komisija ženkleliams prisegio- 
ti isz delegacijų.

Mandatu komisijai patikri
nus mandatus ir pateikus ra
portu, Sekretorius M. J. Vini- 
kas szaukia vardais delegatus, 
o .paskirtosios komisijos nares 
ženkleliams pfisegioti, kiek
vienam delegatui ir delegatei 
prisega po šeimini ženkleli. 
Tuomi baigėsi pirmos dienos 
posėdžiams skirto ji programos 
dalis.

24 ŽUVO EROPLANE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

lakūnais ir darbininkais nukri
to in Salvador, in Bahia valsti
ja. ' Visi ant to eroplano žuvo, 
pranesza Lakunu S.ztabas.

sisiekimą. Szitas miestas 
baisiai reikalingas Komunis- 
tišzkai Guatemalos valdžiai 
ir kariuomenei.

• o o □

Žuvusiuju tarpe buvo de- 
szimts moterų ir vaikucziu. 
Kaip ten ta nelaime atsitiko, 
dar nebuvo praneszta ar daži- 
nota.

LAIKRASZTININKU
GILIUKE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dužo in Esąuipulas, Guatema- 
loje.

Laikrasztininkai yra Robert 
Lubar, žurnalo Meksikoje vir- 
szininkas ir George Silk kuris 
tam žurnalui paveikslus trau
kia.

Amerikos Ambasadorius, 
Whiting Willauer, in Hondu
ras sako kad jis tuojaus pate
lefonavo Amerikoj Lakunu 
Sztabui in Panama, kad lakū
nai greitai tuodu laikrasztinin- 
ku isz tenai greitai iszgabentu.

Jųdviejų eroplanas nukrito 
ir sudužo ant Esąuipulas aero
dromo, kuris randasi prie mies
to, kuis buvo pirmas Guatema
los miesto aerodromas, kuris 
papuolė in Pulkininko Carlos 
Castillo Armas armijos ran
kas. Pulkininkas Carlos Castil
lo Armas yra vadas sukilėliu, 
kurie dabar kariauja priesz sa
vo kraszto iszdavikus, Komu
nistus.

KAR1SZKASERO
PLANAS SUSPROGO

UTICA, N. Y. — Jet “F94-C 
Starfire” kariszkas eroplanas, 
begryždamas isz trumpos ke
liones, nukrito, sudužo ir su
sprogo. Jame buvo keturios de
szimts asztuonios rakietos.

Lakūnai suspėjo isz jo isz- 
szokti pirm negu jųdviejų tas 
kariszkas eroplanas nukrito in 
maža Walesville miesteli, apie 
vienuolika myliu nuo Utica 
miesto.

Lakūnai kurie suspėjo isz- 
szokti ir su parasziutais nusi
leisti sveiki, yra dvideszimts 
keturiu metu amžiaus Leite
nantas William E. Atkins, isz 
Dutton, Virginia ir dvide
szimts szesziu metu amžiaus 
Leitenantas Henry F. Coudon, 
isz Perryville, Md.

Užmuszti buvo trisdeszimts 
asztuoniu metu amžiaus Stan
ley Phillips, jo žmona Florence 
trisdeszimts dvieju metu am
žiaus, jųdviejų sūnūs, vienuo
likos metu Gary, ir dvide
szimts asztuoniu metu amžiaus 
Ponia Doris Monroe.

Phillips szeimyna buvo au
tomobilyje. Vyras ir žmona 
gryžo isz Rome State School, 
kur jie yra mokytojai. Ponia 

Monroe renge pietus savo ke
turiems vaikucziams, kai tas 
eroplanas nukrito ir susprogo. 
Jos dukrele, vieno meto Betty 
Lou buvo labai sužeista, bet 
kiti vaikucziai visai nebuvo 
sužeisti.

Tas eroplanas buvo pasius
tas patikrinti kokis tenai neži
nomas erop’anas buvo pasiro
dęs padangėse virsz Griffis Air 
Force Base. Tiedu lakūnai bu
vo pasiviję ta eroplana ir daži- 
noje kad jis nėra prieszo ar ku
rio svetimo kraszto eroplanas, 
gryžo atgal, kai ju eroplano 
inžinas staiga užsidegė.

PAVERGTOS 
TĖVYNĖS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

karves ir kiaules bus laikomos 
gersniuese bustuose, nei jas 
prižiūri valstiecziai.

UŽSIMUSZE

Iszszoko Isz V ažiuo jan- 
czio Automobiliaus
CARBONDALE, PA, — 

Penkios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Frank Hoover 
užsimusze kai jis iszszoko isz 
važiuojanezio automobiliaus in 
Carbondale County.

Hooverio sūnūs, devynioli
kos metu amžiaus Frank ir jo 
giminaitis Jack, isz Philadel
phia, Pa., stengiesi ji sulaikyti 
ant vieszkelio netoli nuo 
Easton, kai kitas automobilius 
Birželio mėnesyj szeszta diena 
anais metais automobilius už- 
musze jo sunu ir giminaitf kai 
jiedu taisė gumini rata, tajeri.

Hooverio brolis Charles ku
ris sykiu važiavo, stengiesi jo 
giminaiti sustabdyti, jis sten
giesi automobiliu sustabdyti, 
bet jau buvo per vėlu. Frank 
Hoover iszszoko ir buvo ant sy
kio užmusztas.

Amerikos Ambasada Apsupta Guatemaloje

Guatemalos miesto polici
ja nevalia per du skverus, 
blockus prieiti prie Ameri
kos Ambasados Guatemalos 
mieste. Szitaip buvo nusta
tyta kai Amerikos Ambasa
dorius John E. Peurifoy pa- 
reiszke musu kraszto nepasi
tenkinimą ir protestą, kai 
Guatemalos policija buvo 
nustverus viena Amerikos 
szeimyna ir paleido tik tada,

13 SUŽEISTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

New York in Montreal, Kana
da.

To troko draiverys, Rocco 
M. Delorenzo, trisdeszimts pen
kių metu amžiaus, isz Amster
dam, New York, nebuvo su
žeistas. Jis buvo suaresztuotas 
už tai kad, anot valstijos poli- 
cijantu, jis buvo kaltas už ta 
nelaime.

AUTOMOBILIUS
APSIVERTĖ

Draiverys Nesužeistas
MACUNGIE, PA. — Panelę 

Nadine J. Jaines, isz Macungie 
iszliko nei nesužeista kai jos 
automobilius apsivertė apie 
puse po penkių isz ryto. Ji no
rėjo pralenkti kita automobi
liu ant Temporary Route 309, 
apie pusantros mylios nuo 
White Haven.

Hazleton valstijos policijau
tai, kurie greitai pribuvo, sako 
kad jos automobiliui buvo pa
daryta iszkados už suvirsz ke
turiu szimtu doleriu.

Niekas nebuvo suaresztuotas 
ar kaltinamas, nes nebuvo ga
lima sužinoti kas ežia buvo kal
tas.

Ežiomis dienomis baisiai 
daug moteriszkiu ir bobų vai
ruoja automobilius, nors jos 
tiek žino apie automobiliaus 
draivinima, kiek sziauczius ži
no apie kriaueziaus darba.

Net ir policijantai ant musu 
vieszkeliu prisipažinsta, kad 
bobos, moteriszkes ir merginos 
duoda jiems daug daugiau gal
vosūkiu, negu visi vyrai. O da
bar iszrodo, kad nabagas vyras 
visa diena dirba, prakaituoja, 
kai jo paeziute automobiliu ba- 
laduojas.

kada pats Ambasadorius pa
reikalavo.

Ambasada rengiasi visus 
Amerikie ežius is^ Guatema
los iszkraustyti, ir pati Am
basada laukia patarimo isz 
Vaszingtono, ar tenai pasi
likti, ar Ambasados ofisus 
visai uždaryti, nes Guatema
los valdžia ne tik linksta t 
prie Komunistu, bet jau pa
ti yra Komunistiszka,


