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Isz Amerikos
KOMUNISTISZKA 

KINIJA IR TAUTU
SANJUNGA

Praraja Tarp Anglijos 
Ir Amerikos Didėja
WASHINGTON, D. C. — 

Jeigu Anglijos Premier as Sir 
Winston Churchillis nor sze- 
szeli vilties turėjo, kad mes su 
juo sutiksime ir pripažinsime 
Komunistiszka Kinija, ta vil
tis visiszkai užgeso pirm negu 
jo laivas “Queen Elizabeth’’ 
iszplauke isz New York uosto.

Net pirm negu Churchillis 
pradėjo derintis Baltuosiuose 
Namuose, Senatos vadai, Sena
torius Knowland ir Sen. John- 
son, stacziai davė visiems žino
ti kad jie visomis galiomis 
stengsis priversti Amerikos 
vadžia parsitraukti isz Tautu 
Sanjungos musu delegatus, jei
gu in ta sanjunga Komunistisz
ka Kinija bus priimta.

Buvo žingeidu dažinoti kad 
keli Senatoriai kitaip in ta 
klausima žiuri, kaip New York 
Sen. Lehman ir Arkansas Sen. 
Fulbright. Bet tai visai mažas 
skaiczius tokiu randasi. Pasi
rodo kad Amerikiecziai taip 
prieszinasi, kaip Anglai remia 
ta Komunistiszkos Kinijos pri
pažinimą.

Szitas Komunistiszkos Kini
jos pripažinimo klausimas su
skaldo beveik visus draugisz- 
kus santykius tarp Anglijos ir 
Amerikos. Bet ežia klausimas 
didesnis ir svarbsenis negu 
dipliomatu susikirtimas; ežia 
teisingumo ir dorumo klausi
mas.

Sen. Fulbright stacziai pasa
kė kad jis nemato jokio skirtu
mo tarp musu pripažinimo So
vietu Rusijos, kaip Komunis
tiszkos Kinijos.

Senatorius gal yra ir mokin
tas ir teisingas žmogus, jis gal 
daug daugiau žino apie musu 
Užsienio politika, negu mes bet 
kada dažinosime. Bet gerbia
mas Senatorius pamirszo ar ne
nori atsiminti, kad Komunis
tiszka Konija kariavo priesz 
Tautu Sanjunga. Tautu San. 
jungos bendra taryba nubalsa
vo keturios deszimts keturiais 
balsais prįesz septynis, kad 
Komunistiszka Kinija yra 
skaitoma kaipo užpuolikas.

Jis pamirszta ar nenori at
siminti kad Komunistiszka Ki
nija nesutinka iki sziai dienai 
sudaryti taika Korėjoje. Jis 
užsimerkia savo senyvas akis, 
kai Komunistiszka Kinija ve
da kara Indo-Kinij oje. Musu 
kareiviu motinos turėtu jam 
priminti kad Korėjoje 140,000 
jaunu Amerikiecziu žuvo ar 
buvo amžinai sužeisti. Kas 
nors turėtu jam priminti apie 
tuos kankinimus belaisviu ka
reiviu.

Jeigu mes dabar nusileisime

Sutvėrė Nauja Sztaba

Pierre Mendes-France, ra
dikalas Socialistu vadas 
Prancūzijoje, sutiko sutver
ti naujo Prancūzijos val
džios sztaba, Paryžiuje.

Kai tik Prezidentas Rene 
Coty ji pasikvietė, jis tuo- 
jaus nuėjo pasitarti su buvu
siu Fremieriu Joseph Laniel 
kuris buvo priverstas pasi
traukti. '

Szitas naujas darbas, ir 
gal svarbiausias, tai kaip 
nors susitaikinti su Komu
nistais Indo-Kinijoje ir ta 
kara greitai užbaigti.

Kai tik jis buvo paskirtas 
Amerikos atstovai greitai 
iszsikrauste isz Genevos 
konferencijos, kad davus 
jam laisva ranka tenai derin
tis su tais Komunistais. Jis 
yra pasakęs kad jeigu jis in 
viena sanvaite to darbo ne- į 
atliks, jis pasitrauks, kaip 
pasitraukė Joseph Laniel.

ir su Ponu Churchilliu sutiksi
me ir Komunistiszka Kinija 
pripažinsime ir leisime jai sto
ti in Tautu Sanjunga, tai mes 
ne ka kita darysime kaip jai 
pataikausime. O visi mes turė
tume dabar gerai žinoti, o 
Anglija ypatinga turėtu gerai 
atsiminti kas iszejo isz to pa
taikavimo Hitleriui.

Musu valdininkai, musu dip- 
liomatai ir politikieriai daug 
intakos turi szitokiuose klau
simuose, bet jie negali pa- 
mirszti kad paprasto pilieczio 
balsas teipgi daug intakos turi 
ant tu musu politikierių ir dip- j 
liomatu, nes tas paprastas pi
lietis turi savo rankos ginklą 
kuri kiekvienas politikierius 
gerai invertina, tai votas, bal
sas per Rinkimus!

MAINIKAVO
PACZIUTEMIS

Vieno Vyras
Nužudytas

AMESBURY, MASS. — Po- 
licijantai sako kad jie yra in-

PUERTO RICO ŽU- 
LIKAI PASMERKTI

Gavo Nuo 50 Iki 75 
Metu In Kalėjimą
WASHINGTON, D. C. — 

Keturi Puerto Rico žulikai ku
rie ap'szaude Kongreso atsto
vus, Kongreso kambaruose, 
Kovo pirma diena ir sužeidė 
keturis Kongresmonus buvo 
pasmerkti in kalėjimą nuo 
penkios deszimts iki septynios 
deszimts penkių metu in kalė
jimą.

• Graži juodruve, trisdeszimts 
keturiu metu amžiaus Lolite 
Leron, kuri pati prisipažino 
kad ji buvo vadove tu žuliku, 
buvo pasmerkta nuo szeszioli- 
kos metu ir asztuoniu menesiu 
iki penkios deszimts metu in 
kalėjimą.

Jos trys draugai buvo pa
smerkti nuo dvideszimts pen
kių metu in kalėjimą.

Visi jie gynėsi, sakydami 
kad jie norėjo tik iszgazdinti 
Kongresmonus kad jie pripa
žintu Puerto Rico krasztui ne
priklausomybe ir laisve. Jie 
sako kad jie tik sziove in lubas 
ir nenorėjo nei vieno nuszauti.

DUODA MAISTO

28,306 Dabar Praszo 
Paszelpos

POTTSVILLE, PA. — Kai 
mainos užsidarė ir mainieriai 
iszejo isz pedes, dvideszimts 
asztuoni tukstaneziai trys 
szimtai szeszi žmones tuojaus 
kreipiesi pagelbos ir paszelpos 
isz vaMžios. Tai sudaro devy
nis tukstanezius keturis szim- 
tus ir trisdeszimts dvi szeimy- 
nas.

Schuylkillo apylinkėje to
kios paszelpos praszancziu yra 
szitai:

Coaldale 1,892; Frackville 
1,069; Gilberton 625; Girard
ville 858; Mahanoy City 1,055; 
Minersville 1,063; Pottsville 
1,713; Shenandoah 3,822; Ta
maqua 1,836; West Mahanoy 
Township 1,493, ir kitu mies
tu ir kaimeliu Schuylkillo pav.

tarė du vyru, kuriedu padėjo 
dvideszimts asztuoniu metu- 
žmonai, Poniai Lorraine Clark 
nužudyti savo vyra, už tai kad 
ji buvo “ paszieliszkai insimy- 
lejus in kita, svetima vyra. ’ ’ 
Policijantai daug dažinojo 
apie ta pacziucziu mainikavi- 
ma isz vienos poreles isz West 
Newbury.

Ponia Clark vis teigia ir sa
ko kad ji pati viena nužudė sa
vo vyra in Lake Attitash, per 
ju atostogas tenai ir kad ji pa
ti viena nuvilko savovyro la
voną in jos automobiliu ir pas
kui iszmete in Merrimack upe.

Merrimack policijos virszi- 
ninkas, Carey dabar sako kad 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MOKSLINCZIU, 
DIDVYRIU KLAIDOS

Generolas MacArthur 
Buvo Nubaustas Už Tai
Kad Teisybe Pasakė
WASHINGTON, D. C. — 

Keli metai atgal Generolas 
Douglas MacArthur teisybe 
pasakė Vaszingtono ponams ir 
už tai buvo nubaustas ir pa- 
szalintas. Jis visiems stacziai 
tada pasakė kad karo laiku nė
ra jokios kitos iszeities kaip 
tik galutina pergale. Jis norė
jo, per Korėjos kara visiszkai 
sumuszti ne tik Sziaures Korė
jos armijas, bet ir Komunis
tiszkos Kinijos.

Bet musu ponai Vaszingtone 
vede ne kara bet “politika’’ ir 
greitai partraukė Generolą 
MacArthur namo ir stengiesi 
pataikauti Komunistams Ki- 
niecziams.

Isz to pataikavimo iszejo tik 
vienas dalykas: Kcmunistai 
Kiniecziai jautiesi kad jie su- 
musze Amerikos armijas Ko
rėjoje, ir už tai taip drąsiai 
pradėjo ta kara Indo-Kinijoje. 
Visoje Azijoje mes netekome 
garbes ir szloves kaip tik už 
tai kad mes nepaklausėme Ge
nerolo MacArthur patarimo!

Tas pats, tokia pati nelemta 
ir stacziai kvaila musu politi
ka buvo Vokietijoje, kai musu 
armijos buvo pasirengusios vi
siszkai sunaikinti Naciu armi
jas. Bet atėjo insakymas isz 
Vaszingtono musu gabiems ge
nerolams liautis ir palaukti kol 
Sovietu armijos juos pasivys ir 
užims tuos miestus, kuriuos 
musu kareiviai butu gale j e in 
kelias valandas paimti.

Generolas MacArthur, jau 
keli metai atgal pranaszavo ir 
perspėjo, kad jeigu Komunis
tams pasiseks Korėjoje, tai ju 
antras žingsnis bus in Indo- 
Kinija. Kaip tik taip dabar ir 
yra.

Per Korėjos kara Amerika 
pristatė devynios deszimts 
penkta nuoszimti pinigu, gink
lu ir kareiviu. Bet kai atėjo 
laikas derintis del paliaubų, 
tai Prancūzija su Anglija daug 
daugiau turėjo pasakyti negu 
Amerika.

Czia tai Pono Harry Truma- 
no ir jo Sekretoriaus Acheson 
klaidos. Jiedu mislino kad jie 
daugiau žinojo negu kiti ir nie
ko neklause ir pradėjo su tais 
Komunistais derintis. Jiedu sa
ke kad mes nenorime pergales 
Korėjoje, kad mums užtenka 
tik susiderinti su Komunistais. 
Tokios derybos dabar niekais 
nuėjo!

Kiniecziu Komunistu armi
jos tik pasilavino, pasimokino 
Korėjoje ir dabar tikra kara 
veda Indo-Kinijoje, ir visos 
Azijos žmones dabar žvairai 
žiuri in Amerika: Acziu musu 
politikieriams!

Ffca Paa IM-a Fta Kua P&s tea fea

Pirkie U. S. Bonus
te & to Ka te te fe Ka te &

23 TUKSTANCZIAI
ANT STRAIKU

Goodyear Kompanijos 
Darbininkai Straikuoja

CINCINNATI, OHIO. — 
Pirmutines straikos in ta j erių, 
guminiu automobiliams ratu 
kompanija iszkilo, kai CIO uni
jos darbininkai sustraikavo. 
Unija vieszai nėra paskelbus 
ko ar kiek ji reikalauja, bet 
nesutiko priimti kompanijos 
pasiulinima imti penkis centus 
ant adynos daugiau.

Apie dvideszimts trys tuks
taneziai darbininku dabar yra 
iszeje ant straiku. Apart fabri
ku in Cincinnati ir Akron, Ohio 
darbininkai yra sustraikave in 
St. Marys, Muncie, Topeka, 
Lincpln, Gadsden ir Los Ange
les. Szita Goodyear kompanija 
turi fabrikus ir in Jackson, 
Michigan, New Bedford, Mass., 
ir Windsor, Vermont.

Tai pirmutines tokios strai
kos szituose giminiu ratu, 
Goodyear tajeriu fabrikuose.

LAKŪNAS; TRYS 
KITI ŽUVO

‘Jet’ Eroplanas Nukri
to In Miestą

—KANSAS CITY, KAN. -
Lakunu Sztabo virszininkai 
stengiasi dažinoti kas atsitiko 
kad naujas “Jet’’ eroplanas 
nukrito, užmuszdamas keturis 
žmones. Jis uždege tris namus 
su savo gazolinu.

Tas eroplanas, ka tik buvo 
pavestas lakunu sztabui. Jis 
krisdamas vos nepataike in de
vynių augsztu narna. Jis atsi- 
musze in medi ir paskui sudužo 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Liuteronu Seimas

Liuteronu Kunigužiai lydi 
procesija per atidaryma tris
deszimts septinto Liuteronu 
svietiszkiu seimo in Detroit. 
Seimas tesiesi per keturias 
dienas.

Pryszakyje yra, po kairei, 
Kunigužis E. Pieplow ir Vic
tor Halboth, viduryje. Užpa
kalyje, Daktaras John W.

V. L. Bocxkowxkl, Editor and Mgr.

CZEKAI SUĖMĖ 7 
AMERIKIECZIUS

Derinasi Del Trijų 
Pabėgusiu Czeku

BAERNAU, VOK. — Vo- 
kietijos policija-prie rubežiaus 
pranesza, kad Czeku valdžia 
dabar nori derintis su Ameri
kos valdžia. Jie sutinka pa
leisti septynis Amerikieczius, 
suimtus prie rubežiaus jeigu 
Amerikos valdžia sugražins 
tris pabėgėlius Czekus, kurie 
pabėgo isz Czeku kalėjimo.

Czeku rubežiaus policijantai 
sueziupo szeszis Amerikieczius 
kareivius ir viena karininka, 
Kapitoną, kurie per arti prie to 
rubežiaus prisiartino.

Hans Buetnner, tos apylin
kes komandorius sako kad Cze- 
kai jam yra pranesze kad jie 
sutinka tuos Amerikieczius pa
leisti, jeigu tie Czekai bus su 
gražinti.

Amerikos kariszka valdžia 
in Heidelberg sako kad ji iki 
sziol nei žodžio nėra gavus isz 
Czeku valdžios apie toki mai- 
nikavima.

Komandorius Buettner sako 
kad tie trys Czekai pabėgo 
skersai rubežiu ir pasidavė Vo
kietijos kariszkai policijai in 
Weiden miestą. Czeku valdžia 
sako kad vienas isz tu pabėgu
siu Czeku yra žmogžudis.

Amerikos vadžia tik tiek 
pasakė kad ji dabar yra užve
dus derybas su Czekais del tu 
Amerikiecziu • iszlaisvinimo, 
bet toliau nieko nesake.

Vokiecziu kariszka valdžia 
yra kelis sykius patarius ir 
persegejus Amerikieczius ne
eiti per arti to rubežiaus, nes 
tai yra pavojinga.

Platinkit “Saule”

Behnken, po kairei, Liutero
nu Bažnyczios Missouri 
valstijoje pirmininkas ir 
Daktaras Fredrick A. Gert- 
wig. Daugiau kaip tūkstan
tis delegatu su savo szeimy- 
nomis isz Suvienytu Valstijų 
ir Kanados .dalyvavo szita- 
me seime.

I—J I—t (—)

 fe 65 METAS

NACIU VADAS
IR SARGAI

PASMERKTI
METZ, PRANCŪZIJA. — 

Vieno Naciu kalėjimo per kara 
komandorius ir penki to kalė
jimo sargai buvo kariszko teis
mo pasmerkti mirties bausme. 
Jie buvo kaltinami už nužudi- 
nima baisiai daug karo belais
viu tame kalėjime.

Jie yra Leitenantas Pulki- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

BAGOCZIUS BEDOJE

Jo Žmona Reikalauja
Divorso

I ------------- —

NEW YORK, N. Y. — Kai 
bagoezius, milijonierius John 
Jacob Astor pareikalavo divor
so nuo savo antros žmonos bu
vusios Gertrude Gretsch, jis 
nežinojo ir nesitikę j o kad tiek 
'daug apie ji ir jo meiluže iszeis 
Vieszumon.

Per pastaruosius keturis me
tus .jis su savo žmona peszesi 
kaip kates.

Szitas tu dvieju bagoeziu 
persiskyrimas iszejo vieszu- 
mon kai bagoezius John Jacob 
Astor insimylejo in paprasta 
kauluku loszimo tarnaite. Jis 
su savo szeimyna stovėjo taip 
augsztai, kaip ta tarnaite sto
vėjo žemai.

Kai jis sutiko szita mergpa- 
laike, is jau su savd žmona ne
gyveno kaip vyras ir moteris. 
Jo žmona per kelis metus sten
giesi viską paslėpti ir nudavė 
kad viskas tvarkoj. Pasitai
kindavo kad jis savo meiluže 
nusivesdavo in kuri kliuba kur 
jo žmona su draugais ir drau
gėmis ateidavo. Jo žmona vi- 
sados pasitraukdavo, nenorė
dama iszkelti ergelius, nes jai 
rūpėjo jųdviejų dukrele, pen
kių metu Jackie.

Bet už kurio laiko jo ta mei
luže pabėgo su kitu vyru ir su 
juo apsiženijo. Bagoezius John 
Jacob Astor tada sugryžo pas 
savo žmona ir karezias gailes- 
czio aszaras liejo ant jos baltu 
peteliu. Bet ir tada jis pasam
dė jai kambarius in vieszbuti 
ir neleido jai su juo praleisti 
nei viena nakti.

Ji dabar yra pareikalavus 
visa mfijona doleriu del jųd
viejų dukreles, ar nors septynis 
szimtus penkios deszimts tuks- 
taneziu doleriu .Jis tiek buvo 
sumokėjęs savo pirmajai žmo
nai Ellen Tuck French, kai ji 
gavo divorsa nuo jo.

Dabar szitas dykaduonis, ba
goezius Astor yra insimylejes 
in kita meiluže, Panele Nancy 
Woodward, ir už tai sutinka 
duoti savo žmonai divorsa ir 
septynis szimtus penkios de
szimts tukstaneziu doleriu. 
Jeigu jo žmona daugiau pa
reikalaus ir patrauks ji in teis
mą tai dar daug daugiau 
szlamsztu iszgirsime apie szita 
bagoeziu ir apie jo kitas meilu
žes.

I
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Isz Anglijos Premiero Sir 
Winston Churchillio ir Sekre
toriaus Anthony Eden atvažia- 
viiho ežia pas mus in sveczius 
nieko gero neiszejo. Nei ant 
vieno klausinio jiedu nesutiko 
su Prezidentu D. Eisenhowe- 
riu.

Jiedu tik ant tiek sutiko su 
musu Prezidentu Eisenhoweriu 
kad ateityje Anglija nebalsuos 
priesz Amerika ant Indo-Kini- 
jos ar Komimistiszkos Kinijos 
klausimu, bet pasitrauks ir vi
sai nebalsuos. Bet jiedu nesu
tiko remti Amerika!

Pasirodo kad praraja tarp 
Amerikos ir Anglijos dar pa
didėjo po szito Anglijos Pre
miero atsilankymo. •/

Kai jiedu ežia atvafžiavo, tai 
musu dipliomatai ir politikie
riai labiau rūpinosi dažinoti 
kur Sekretorius Anthony Eden 
stovi, negu apie Premiera 
Churchilli, nes visi tikisi kad 
Anthony Eden trumpu laiku 
užims Churchillio vieta.

Musu Sekretorius John Fos
ter Dulles labai szaltai priėmė 
ir labai formaliszkai pasisvei
kino su Anglijos Sekretorių 
Anthony Eden.

Reipublikonu partija dabar 
nežino ka. daryti su Senatorių 
Joseph McCarthy. Vieni sako 
kad jis galėtu daug pagelbeti 
Republikonu partijai per rin
kimus, kiti taip pat tikina, kad 
jis bus partijai nuostolis.

Armijos virszininkai sako 
kad mums neužsimoketu insi- 
kiszti in Indo-Kinijos klausi
ni. Jie sako kad tik palaikyti 
tas vietas kurias Prancūzai iki 
sziol gynė, imtu mažiausia de- 
szimts pilnu armijos divizijų. 
O temai kara laimėti ir Komu
nistus sumuszti imtu mažiau
sia szeszis bilijonus doleriu ir 
czverti milijono kareiviu. Tai 
reiszkia, mes turėtume du syį- 
kiu tiek musu jaunu vyruku 
imti in vaisku. Ir už visa tai 
mes nieko negautume, nieko 
nepelnytume!

Lietuvaite Jievute Paniekia
te, Barbara Sears, (Boho) Roc
kefeller, kuri laimėjo gražuo
liu rungtynes Chicagoje, dabar 
gaus siz savo milionieriaus vy
ro, Winthrop Rockefeller apie 
szeszis milijonus doleriu sau 
ir savo šuneliui. Tai ji gal bus 
bagoeziausia Lietuvaite apie 

k u r i a me s k ad a no r s e sam e g i r- 
deje.

Mainieriu bosui, John L. Le- 
wisui dabar labiau rupi hankos 
ir bankieriai negu mainieriai. 
Didžiausias mainieriu susikir
timas ir nesusipratimas buvo 
Tamaqua, Pa., mieste. Lewisas 
mainieriu bosas, yažiuodamas 
in Hazleton, Pa., del pasikal'be-

— “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!

jimu, turėjo pravažiuoti pro 
Tamaqua miestą;, kur kaip tuo 
laiku mainieriai laike savo mi
tinga. Lewisas nei nestabterejo 
tenai, bet'visu greitumu pra
važiavo pro ta miestą in Hazle
ton. Ant rytojaus Tamaqua 
mainieriai vėl turėjo kita susi
rinkimą. Lewisas nuvažiavo .in 
Lansford in veseile su savo se- 
sere. Jis vėl turėjo važiuoti pro 
Tamaqua miestą, ir pravažiavo 
visai nei del pusvalandžio ne
sustodamas !

Panther Creek Valley mai
nieriu miestai ir miesteliai in 
Pennsylvanija., kaip kokios 
szermenys. Mainieriai be darbo 
ir be vilties. Dauguma jaunes
niu szeimiynu ima kraustytis in 
virszines, in didesnius miestus.

■ • •1
Ūkininkai, farmeriai ir nau

ju namu statytojai, kontrakto- 
riai dalbar gera geszefta varoq 
jiems biznis kuo geriausias.

• •
Gua.tem.alos kraszte Komu

nistai buvo sumuszti. Dabar 
belaisviai papasakoja kaip tie 
neva laisves skelbėjai elgiesi 
su politiniais belaisviais. Ge- 
nevos konferencija ir Tautu 
San junga turėtu pasiklausyti 
ir pasimokyti. 

Pypkes Durnai

Musu Dienos
Karczios musu dienos sunkios, 
Neramios isz pat mažens, 
Kožna diena prakaits sunkias, 
Liūdnas mažas, jaunas, senas. 
Visados vis nauja beda 
Atnesza kožna diena 
Vargo sliekas kuna ėda, 
Szirdyje vis dargana.
Iszkeliaves atsiskyręs 
Nuo tėvu ir giminiu.
Gyvenu sau viens, da.tyr.es 
Svetimu klastas žmonių.
O, ka duoeziau, kaip norecziau 
Savo kraszta pamatyt,
Kad nors durnus asz galeeziau 
Savo teviszkas matyt.
Kaip, tėvynė miela, noriu 
Tave naktyj nors sapnuot, 
Kvepiancziuoju tavo oru 
Nors sapnuodams pakvėpuot!

Monticello; Thomas 
Jeffersono Gyvenviete

----------------------- t

Pakilumoje netoli Charlot
tesville, Virginijoje, randasi 
Monticello, Thomo Jeffersono 
gyvenviete, kuri pagrindinai 
pertvarkyta, neseniai buvo ati
daryta visuomenei. Monticello, 
betgi nebuvo taip pertvarkyti 
kaip Baltieji kambariai; steng
tasi ežia viską, palikti taip kaip 
buvo, po senoviszki namo ply
tas, pastato architektūra ir lai
ko dvasia. Lankytojai nei ne
pastebi, kad ežia neseniai 'buvo 
atliktas toks didelis remontas.

Monticello, Italiszkai vadina, 
kalneli Little Mountain. Szi- 
taip gi vadinosi Jeffersono te- 
viszke, kuria, jis pats taip, mie
lai prisimindavo: Allbermarle 
Grafystėje, Virginijoje, tėvas 
buvo nupirkęs 1735 metais. 
Ten Thomas mėgdavęs nubėgti 
ant netoliese esanezio kalna
gūbrio. Jeffersonas buvo dar 
visai jaunas, . kada jis apsi
sprendė kurtis savo gyvenvie
te.

Per 30 metu J eff ersoiias nim

fas plėtė, taisė, gerino pats 
Monticello vila iszmaneves ir 
pasistatęs. Buvęs Amerikos 
trecziasis Prezidentas, Nepri
klausomybes 'Deklaracijos au
torius ir Virginijos Universite
to steigėjas iurbde turėjus ne
menkus ir architekto gabumus 
(Lygiai kaip jis buvo ūkinin
kas, muzikas ir aistringas lite
ratūriniu laiszku ir moksliniu 
raižytojas. Plėsdamas namus 
Jeffersonas naudojo užsienio 
kelionėse susirinkta patirti, to
dėl galutine namo architektūra 
pasidarė isz tikro komplikuota. 
Isz pirmo 'žvilgsnio Monticello 
atrodo kaip Italiszka vilią., vie
nok ja remia Graikiszkos kolo
nos, iszsiskiria domas, ir ga
liausiai iszryszkeja kolonijali- 
nes architektūros in vairus da
lykai. Žinovai sako, jog iszva- 
doje Monticello perstatoj imas 
viena, gražiausiu to laikotarpio 
kuriniu.

’ Thomas Jeffersonas buvo ir 
nemenkas iszradejas, sudejes 
savaji szi gabuma daugybei 
prietaisu padaraneziu Monti
cello patogesniu tada gyventi. 
Jo namo židinys, specialiu 
gaubtu paigeTba teikdavo kur 
kasdaugiau szilumos nei kiti 
to laiko židiniai, stiklines du
rys paezios užsidarydavo, vy
nas būdavo pristatomas isz rū
sio tinkamu keltuvu, maistas 
patekdavo isz virtuves valgo- 
majan per tinkama anga sutau
pysiant tarnams daug vaiksz- 
cziojimo. Kad žinotu isz kur 
vejas puczia Jeffersonas stogi
ni vėjarodi buvo sujungęs su 
kambariniu.

Nors namas ir labai puikus, 
baldai isz tikro gana kuklus. 
Jeffersonas nemego lovų ir dėl
to yisos lovos pas ji dienos 
metu būdavo pridaromos prie 
sienos in tinkama; anga.. Visi 
szie iszradimai tais laikais jam 
brangiai kainuodavo ir-vienais 
męta.is Monticello tik nebuvo 
iszvaržyti. Jeffersonui pasiry
žus vereziau likviduoti savo 
vertinga ‘biblioteka, nei namus 
ir padedant draugams Monti
cello buvo iszgelbeti. Vienok 
jam mirus szeimyna vistiek tu
rėjo savo teviszke parduoti 
skoloms iszsimoketi.

1923 metais Monticello buvo 
nupirkta patriotines, nepelno 
organizacijos “Thomas Jeffer
son Memorial Foundation”. 
Fondas pa,v erte Monticello 
tautos szventove ir pravedė 
nuoseklu remontą. Praėjusiais 
metais Jeffersono namus ap
lanke daugiau kaip 22,000 tu
ristu, kurie troszko pamatyti 
vieta, kurioje gyveno nuo 1770 
m., iki 1826,Liepos 4 didysis 
Amerikietis Jeffersonas. —C.

ŽMOGUS SUDIJE, 
0 DIEVAS VALDO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

'Imtumai baisiau nukorota, ne
gu nevaloje pas Žydą. •

Tada Ona. tarė: Saugokis ku- 
nigaikszti, idant Dievas tave 
už tavo sunkius prasižengimus 
ne nukorotu pirmiau, negu 
mudvi!

Akis Jurgio užsidegė piktu
mu, pasiuty'bes putos ,isz bur
nos iszejo irpaszauke:

— Tylėk tu! Ba tave... Hei, 
ar ten kas yra? Daidave a.tsi- 
gryižes ant duriu. Paimkite ta 
prakeikta ragana ir josios duk- 
teTe, inmeskite in koza. O ser
gekite gerai kad nepabėgtu!

Inpuole keli Kazokai, ant

Juciu Kiaule Seiles Ryja

Szita juriu kiaule, kuri 
yra vadinama “Little Al
gae”, pakilus isz vandenio 
žiuri in ta žuvu pintine ir ro
dos seiles ryja, mislindama 
kad ežia jai bus tikra puota.

Bet tos žuvys ne jai. Jas lai
ko tenai in Mariheland, Flo
ridoje nerikas del maisto ki
toms povandeninėms žuvėd
roms.

□ o o

riksmo Jurgio ir iszvede mote- . 
res.

Jiirgis-gi su Zakaru iszejo 
isz tos stubos. ,

Tuompaežiu laiku kada tas 
dėjosi name Jurgio, Malka 
kaip priesz diena szlu'bo, triii- 
sesi pirmutinėje šluboje nuo 
ulyczios prigelbed'ama Orunie- 
nei rengt in kelione.

Kada, ant pagailos sena Žy- 
delka. nuvargus prigulė ant 
suolelio, idant pasilsėt ir va
landėlė pramigt; Malka iszejo 
in kita stribą, sudesti smulk
menas. J

Isz tos stubos, da in viena tdidesne, buvo durys langelis ir 
mate Malka kaip Žydas Oru- 

nas priminėjo kokius tai pri
buvusius.

Kada Malka dūręs uždare 
nuo tos stubeles kurioje Oru- 
niene gulėjo, iszgirdo kalban
ti Žydą: Paimtaakivumu, dirs
telėjo per duriu langui i ir net. 
pabalo.

Jaunas patogus vyras, pake- 
leviiiigiszkai pasirėdęs, jies ka.- 
reiviszkuose rūbuose, stuboje, 
stovėjo priesz Orima, Žydas 
nuolatos kloniojosi ir prasze 
sėst.

— Asz tikrai žinau, jog ne
valu ink e, apie kurie kalbu, li
kos priesz pusketvirta meta 
parduota. Baltoje ir kad tamis- 
ta. ja pi rkai!

Žydas glostydamas barzda 
ir nuolatos kloni ėdamasis, ta
re: *

—- Asz praszau pono, perku 
merginus visur, kur pasitaiko. 
Plikinėjau Baltoj ne viena 
karta tiktai kelis.kartus ir ne 
viena mergina. Katra, ponais 
teikiesi pirkt?

— Ne žinau po tiesai po 
kokiu vardu likos parduota ir 
pirkta, nes namieje j'a vadino 
Ksene ir.....

— Tokiu vardu merginos 
niekad mano mergnamije ne
buvo pertrauko Orimas.

— O kaip meilioje! Su 
sznabždejo už duriu Malka,, ku
ri su plakant e szirdžia prisi- 
klausinejo kalba,

— Asz tau. sakau tarė ka
reivis jog tai buvo labai isz- 
mintinga mergaite jog kitos 
tokios negale jei turėt ir tai ga
li pamint! Atsimint sau gerai, 
pavasari suėjo tris metai, kaip 
Totorei pagriebė, nugabeno in 
Balta ir tonais tai, ja pirkai.

— Teip, asz pamenu kalbe-

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

jo Oru iras, pamaželi, nevos pri- 
mindamais 'buvo tai Geguži aus 
nienesije, teip man rodos, 
priesz tris metus, pirkau tada
tris merginas, nes jau'buvo di
deles, tai ilgai nelaikiau pas 
savo. Teip ir metus iszvežiau 
su kitoms in Turkija,

— Kada? Del Dievo! Kal
bėk! Ir kam tokiam pardavei?

— Vienam pirkykiu, o tas 
ketino tnojaus gabent in Egip
tą ar Azija! Ne pamenu.

— T a,i kalbi, kad tiktai 
viena meta ipas tave buvo?

— Asz tikrai negalų pasa
kyt, gal meta, gal ilgiau, ne ži
nau.

Karei vis vaiksztinejo po stu- 
ba nekantrai kalbėdamas in 
save:

— Tai negalimas daigtas. 
Czia turi būtie kokia, klaida!

Orimas krustelėjo pcczais, o 
kareivis susilaiko staigai 
priesz ji ir tarė:

— Klausyk! .Duosiu tau 
tiek pinigu kiek pats norėsi, 
nes parodyk man visas mergi
nas! Kaip sau katra, iszsirink- 
siu, tai tiek duosiu aukso, kiek 
svers mergina,

Akys Žydo praži'bo, nes tuo- 
jiaus vėl prigeso, o jis phklause 
svarstydamasis:

— O kaip jokia ne patiks 
ponui ?

— Tai nepirksiu! Vienok 
vis užmokėsiu už parodima 
kiek pats norėsi, nes man turi 
visas parodyt!

— Na kailp-gi, ponui paro
dysiu visas tarė Orimas, glos
tydamas barzda, Asz tnojaus 
liepsiu merginom susirinkt 
teip, kad ponais galėtu visas 
matyt, o 'pats ne Imtumai ma
tytu nuo ju. Tai ne truks ilgai! 
Tegul ponas sau valandėlė pa
silsi.

(TOLIAUS BUS)

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1954

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi 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 

f 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 szjooseliai, 20c.

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
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.

NoJ33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.148—Apie Jonayr 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 Duktė 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, 50c.

No.I03—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
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 Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20 c.

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

■ i 

Kitokios Knygos >

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

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

180%—Kvitu Knygute
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin- 

f

kimu. 25c.
No.194—Trumpas KatalL' 

kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos' arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
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 musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
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:

ĮįP^* Užsisakant knygas isa 
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.

(Lir5 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JI. S. <
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Žmogus Sudįje 
o Dievas Valdo

(Tasa)

Darata, moczeka K s e n e s, 
nuolatos belde Onai dukterei 
savo, idant neniekintu Jurgiu. 
Ona verke diena ir naktį, o 'ant 
galo negalėdama atsispirt mo
tinai, sutiko ant vales motinos. 
Mylėjo ji pulkauninką Mirski 
norint žinojo jog yra Ksenes 
jaunikiu, bet su tuom nesidavė. 
Ir tankiai sau mislino:

— Ach, Dieve! Kad tas po
nas Mirskis norint nebūtu ma
no jaunikiu, tai kad tikai butu 
įprietelium.

Ant galo- negirdėdama nieko 
apie Mirski, pradėjo ant tikro 
norėt kunigaikszczio Jurgio, o o

In koki tai laika, dažinojo 
iStorąstiene Darata, jog Mirs
kis yra gyvas, pradėjo neri
maut ir graužtis, o sau vietos 
negalėjo rast nei nakti miegot.

Tame viena diena atsivilko 
Zakaras ir klausė apie pone.

— Tai tau turiu tiek rupes- 
czio ir da ta prakeikta velnią 
atnesza. Jau žinau jog Jurgis 
ji prisiunczia. O ka. reike mer
gina duot.

Ilgai Darata kalbėjo su Za
karu, ant galo palikus, diedą 
pakajuje, nusidavė pas dukte
re ir linksmai pradėjo buczuot 
Ona, ir kalbėt:

— Na dukrele! Džiaugtis, 
ne trukus busi kunigai ksztiene 
jokios pasagos Jurgis nenori, 
tiktai tavęs. Asz apie viską ap- 
mislinau ir ant manės atsi- 
duok.

Duktė norint nuliūdus, bet 
tiko ant motiniszkos vales. O

Sugryžus Daratai pas Zaka
ru., pasakė jog kaip tiktai ga
les iszsirengt greicziause, tai 
tuo jaus su duktere keliaus pas 
kunigaikszti Jurgi.

Zakaras nusvetintas gerai ir 
apdovanotas, gryžo namon, o 
dszeidamas prasze Daratos 
idant prisiunstu siuntini pas 
Jurgi katra diena pribus, tai 
kunigaikszczio viskas patiks 
ant rubėžiaus ir su paroda in- 
ves in miestą.

Tuom lai k Jurgis iszsįunites 
Zaikara in Medzibora, nusidavė 
ant prisakytos dienos in soda, 
nes vietoje Ksenes rado Jerin- 
ka, kuri užklausta del ko ne 
pribuvo Storastaite, atsake jog 
merginos pakajuje yra labai 
sergėtos, tai galėtu mergina 
kas nužiiuret.

Jurgis matomai labai piktas 
vienok storojosi susilaikyt ir 
pasakė jog rūpinosi Storsatai- 
te iszluosuot. - 1

Ir prasze idant nors kada at
vestu Storastaite del pasikalf 
'b ėjimo.

Jerinka nenorėdama pykint

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

_
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

laukinio Jurgio, kaip kada at- 
vedinejo Ksene in soda ant pa
sikalbėjimo, nežiingsnio nesi
trauk e lipo josios.

Jurgiui negalėjo nieko isz- 
mest dorai su Ksene kalbėjo ir 
su godonių. Iszverinejo savo 
meilę del josios .'ir kaip galėjo 
teip apie jaje tupinėjo.

Jerinka ir pradėjo kitaip 
apie Jurgi mislyt ir kalbėjo in 
save. Tankiai žmonis ir bileka 
prasimano! Szitai žmogus la
bai doras ir mandagus. Ir ne 
clyyvai jog jam Storastaite pa
tiko, ba. tai patoga mergaite ir 
skaisti kailp saulele.

Vienok Jerinka buvo tame 
labai sargi ir klausė Jurgio, 
kokiu spiasabu ketina Ksene 
gelbet ? '

— Mat kalbėjo Jurgis, Gra
nas didelese loskose pas* sulto
ną,. Norint jisai yra maino skly
pe ne galu ant jo užklupt ir 
priverstinai atimt, kurie jisai 
pirko. Galėtai Storastaite isz- 
pirkt, nes tas prakeiktas, pa
skyrė ja del sultono, tai man 
ne atlais. Tai reike griebtis 
spasaibo. Kaip tiktai Orimas in 
kur iszvažuos1, duosite man ži- 
ne, o tada Storastaite pagrieb
sime. Kaip sugryž duosime jam 
pinigus už ja.
i Jerina. nevos tiko ant to, nė 
nžtikedama kmiigaikszeziu su- 
si,kalbėjo po ilgai sutartei su 
Malka ir Ksene, pabėgt su Sto- 
rastai te kaip tiktai Orimas isz
važuos, o Jurgiui nieko apie tai 
sakyt.

Jurgis ir neisztikedamas de
rinai ir Ksenei, liepe paszaukt 
Žydą Orima ir pasakė jam, jog 
nori sau iszrinkt vienla isz jo 
merginu. Žydas rodos su 
džiaugsmu tiko, nes velei susi
mėtė tarydamas, jog už mene
sio pargabens patogiu mergų 
tai Jurgis gales sau iszrinkt.
, — :O, gerai, atsake Jurgis 
nusiszypsojas judosziszkai tai 
gerai susiveda, ha tada turėsiu 
ipinigu del pirkimo tos mergi
nos apie kurie mistinu.

O kada Orimas iszejo, J urgis 
dadave su juoku.

— Eik, eik jieszkot pato
gu mergii, o asz kaip tavęs ne
bus pagriebsiu sau patogiauise. 
O-gi vyreli staugsi, nes 'bus per 
vėlai.

Nes ir Žydas juokėsi uždurtu 
murmėdamas po nose:

Ant Pardavimo
Labai pigiai parduodamas 

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

Nelson T. Davis Agency, 
12Q E. Centre Str., 
Mahanoy City, Pa.

—. Lauk vagie ant patogiu 
mergų,1 o asz tuom laik nuve- 
sziu Jerinka ir Malka in Lvava 
o paskui netrukus kaip sugry- 
sziu isžvesziu Ksene ir pato
gesnes merginas in Carogroda,

* * *4r-K-K*****-K*****-K***-K-K**K-»<-)
Žinios skamba kad ant vienios 

ulyczia Detroite, 
Kokiam, tai užkaboryje, 
Randasi viena mergele 

palaidi,
Kuria publika pažiinsta, 

Auto'biliais trankosi naktimis, 
Neduoda kaimynams miegoti, 

Pravarde josios žinau,
Bet da sziandien nepadaviau, 

Vai kocziojimo bus, 
Kada vela in ta miestą 

Baltruviene pribus.
H? # *

Ten kur apie Elizabete 
apylinkėje,

Tula, bobelka savo vyreli 
pamest norėjo,

Bet isz namu iszsprukti 
negalėjo. .

Vyrelis moterėles norus 
dasiprato,

Tuoj viską surasze ant 
r aparto,

Saviszkai bausme atskaitė, 
Mpterele už savo pasielgimą 

susilaukė.
O, tu kvailiuke kam taip

■ daryt, 
Reikėjo pas mane tiligrapa 

atvaryt,
O asz butau gera, rodą

davus,
Ir butumai Įgrojus gerus 

ugadus!* * *
Kam jauniems žmoniems 

rūpintis?
Taip, laiminga jaunysta! 

Toji nežino kas tai rūpestis, 
Jai vis tas pats,

Nesirūpina apie tai, ka 
rytojus atnesz.

Rūpestis žmogų apima 
Tiktai vėlesniam jo 

gyvenime,
Kada pradeda augt su 

metais,
Ir tik tada žmogus 
Turi rūpesti kada, 

daeina in metus.
Bet ar rūpestis jiems 

kiek prigelbsti?
Tai yra klausimas.

Pasėkimas mokina mus 
Kad žmones daugiausia 

rūpinasi, 
Apie tokius daigtus

Kurie juos visai neapeina, 
Todėl rūpestis yra visai 

nereikalinga! o
Prieszingai. Toki žmones 
Praleidžia daug laiko ir 

spėkų be vilties, 
To, ko visai nesitiki ir 

Ko niekados nepasieks. 
Kas rūpinasi apie daigtus ’

Kokius yra nesztant 
Permainyt ar atitolint, 

Tai rūpinasi nereikalingai. 
Todėl, paliaukite rūpintis, 

O gyvensite ilginus ant 
svieto, 

Neturėsite riaukszletu.
veidu, 

Ir isz gyvenimo busite 
užganadinti,

o parvesziu kėlės senas iszbro- 
kuotas mergas del tarnystes ir 
isz tu galeli sau iszsirinkt vie
na. /

Laikas prabėgo greitai, jau 
rūpintis baigėsi kada Chiniel- 
irickis visai galva, del Ksenes 
trety jo norėdamas užtikrinti, 
ar ja, Orimas arba Jerinka, nė- 
apgaudineje, klausė augitinio 
ar nežino, kada Žydas iszva
žuos.

Jerinka, atsake, kad puseje 
Rugsėjo nors gerai žinojo nuo 
Malkos, kad Orimas iszvež su- 
nu ir ja pradžioje to menesio, 
tai vienok moteris norėjo nau
dotis keliolika dienu laiko, 
idant galėtu vienkart su Ksene 
iszprust iii užrubežiSarmati jos 
kolei kunigaiksztis dasižinos 
apie pasprudima.

Vienok tas, ka kalbėjo Jerin
ka, susitaikė su tuom ka“ Oru
mas pasakė, per ka Jurgis užsi
likę jo akiems ir dienas tiktai 
skaitė džiaugdamasis isz leng
vo apgavimo Žydo ir tikro au
gintojo.

Kol artinosi diena sutartu
vių Malkos, tol Jerinka buvo 
neramesne. 'Pabėgimais isz to •o

dalyku neteip buvo lengvas, tai 
jaime buvo perimta biedna 
moteriszke. Pirmiause, kad ne 
jije, nei Ksene neturėjo pinigu 
pagal ka ipalbegtie prispirti bu
vo peksti per pustyn.es žmoni- 
mis neapgyventas, kur szva.is- 
tesi tiktai Lipkai, Kazokai ir 
Totoriai, kas arsziausiai, jog 
nežinojo -ten kelio. Pagal tai 
iszszauke paskalo dalyke idant 
kunigaiksztis dasižinotu ir ta
da visus pasiruosztisi pabeg-tis 
ir tikrai pasivis. O ir patsai isz- 
sikelimas isz namu buvo didei 
vargingas sargos dažiuretojas 
nenukreipe visaTla akis sergė
damas merginas ir nepavely
damas vakarais vi^ai iszįeitie, 
ypatingai kada. Žydas isz na
mu iszvažuodavo.

Nors buvo ko rūpintis ir bai
sėtis vienok Jerinka. ir Ksene 
neturėdamos vilti Vieszpatyje, 
neperstojo melstis in Szven- 
cziausia Marija, pagel'bos.

Terp baimes ir neramumo 
atėjo ir pradžia menesio Rug
sėjo.

Viena diena aplaike kuni
gaiksztis žine nuo Storastienes 
kad jau iszsi judino isz Medzi- 
■boro. Kunigaiksztis tuiojaus 
iszsiunte partija ant rubežiaus 
Sarmacijos, idant pone Darata 
atgabentu in Nemirava.

Szol szeimynos liepe stotie
Climielniekis, Zakaras, nes bai
sėjos apie skalbus, kuriuos bu
vo užsitikrinęs, kad Storastie
ne parvež su savim.

Toji, kelioms dienoms priesz 
isz važia vima dasigavo visus 
pinigus, brangenybes kitas ir 
sidabrai, kur viskas gulėjo 
skarhycziuje užkavota, sukro
vus viską ant vežimu, iszg'abe- 
no pas poną Blocki praszyda- 
ma jo, idant, pasoga Audzes už
laikytu tolei, kolei kunigaiksz- 
tis kaipo jau vyras merginos 
B ogus za uck a s n eip ar e i k ai a us.

Po tuom paėmus visus lo- 
dunkiis Audzes ant vežimu 
kiekjen pinigu ir reikalin
giausius daigtus judinėsi po
nia Darata in svietą, nežino
mais keliais ir padėjimais pa.- 
likdama narna užpakalyje, ku
riame buvo pone visu giiodoja- 
mai ir laiminga. ‘

Pribuvus in Nemirava, nusi- 
dyvijo jos didžiai, matydamos 
visur tusztumas, griuvėsius, ne 
paredka ir varga. Ne teip tai 
jos iszs.tate sau sostalpili kn- 
nigaiksztiizka. Ypatingai And-

Darbas kuris paprastai už
imtu asztuonias ar deszimts 
sanvaieziu, yra czia in vie
na diena atliekamas, New 
York mieste. Czia darbinin

kai stato būdavo j a dvide- 
szimts dvieju augsztu ofisus 
ir visas sienas ir lubas inde- 
jo per viena diena.

o □ o

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais į

160 Puslapiu <
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas ji 
ateiteje stosis. Su priedu j! 
planatu ir visokiu burtu, j! 
Knyga in minksztos po- j! 
pieros virszeliuose. :: :: j!

Pinigai reikia siusti su j' 
užsakymu: j

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., Į> 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A, j.

ze rodos apsiniaukus buvo ir 
tare in motina:

— Tai turi Luti gyvenimai 
kunigaiksztiszki ? Už tiesa pas 
mus Medži'bore visai puikiau.

Euorastiene nusidavė negir
dint ir kaip tiktai nors kiek il
sėjos, apsirenge puikiausias 
drabužiais ir dukterei pasįda- 
bintie liepe, eme szaukt. idant 
ja. vestu pas kunigaikszti.

Jurgis lauke Storastienes 
gražiausioje saloje, sėdėdamas 
ant. kunigaiksztiszko sosto, ap
sirengęs ko nuopuikiaiisiais 
rūbais. Zakaras moteris inve- 
des pats likos už duriu, staboje 
apart kunigaikszczio nebuvo 
daugiausū nieko.

Storastiene prisiartinus prie 
Jurgio, pasikloniojo jam.žemai 
su duktere, o jisai tarė:

— -Sveikos drūtos! Ilgai 
tamstos nesulainikeme, o man 
labai buvo nuobodus laukimas.

— Asz norėjau kunigą,ik- 
szczio įprisakyma iszpildyt, tai 
jieszkojau kuipcziaus ant dva
ro MeZiboro, nes tame laike 
greit ne suradome.

— Asz tikiu, tarė Jurgis, 
o kas kiszasi pasogos dukreles' 
tai tamsta atiduok Zakarui in 
ma.no skarda, tonais niekas ne
pavogs.

— Ne daug asz czion atve
žiau tarė Darata, tiktai reika
lingus daigtus del manes ir 
dukters, ba ponas Blockis ap- 
glaubtojus nebaszninkes Sto- 
raistaites, o dabar mano duk
ters, ne norėjo iszduot pasogos 
įpriesz szluba.

Jurgis piktumo apkaito, ro
dos užsidegęs, ilgai sėdėjo ir 
tylėjo, pergalėdamas savije 
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Dangoraižis In Viena Diena

piktumą., net Zakaras pertrau
ke ta t y ima.

Ar ponas Blockis vole rakta 
paėmė ? Ba pasakai tamista. jog 
rakta tau atidavė po szermemi 
Storasta i tos.

— Teip, nes dabar užsisipy- 
re ne iszduot pasogos, ir sako 
atiduos vyrui po szlubui.

O! Tai Blockis nusi
džiaugs tarė Jurgis su szeto- 
nisZjku juoku kai]) dalžinos jog 
Storastaite Silnickiute gyva ir 
kad tikrai suk'cesorkai atiduos 
skar1) uis.

Darata, dirstelėjo in Jurgi ir 
tarė staeziai ir drąsini:

—- Kam Blockis turi klau
sinėt apie ta, ka, jau senei po 
žeme?

— Matai tamsta kalbėjo 
Jurgis, su tuom paežiu szeto- 
niszku szaipu asz szi an dieni ku- 
niga'ikszeziu, tai turiu būtie 
teisingu. Jeigo mano tėvas py
ko. ant. nctbaszniuko Storastos, 
tai kas man do to? Asz turiu 
būtie teisingu, 'ba man nieko 
pikto nepadaro. J’asakykie pa
ti.

— Ksene kažin kur buna ir 
kas su jaje stojosi.

Nebijok, Storastaite yra 
arti, Nerimavę.

Darata, pabalo ir kojos su
drėbėjo apėmė ja nerimastis, 
jaute baisia pabaiga, ir tarė. 
pritikusiu 'balsu.

— Kunigaiksztis mane na;- 
ravoje. ~

— Ne ravoju, Ksene czion 
yra, maeziau ja. tankiai ir my
liu isz duszios. O patoga mer
gaite kai,]> kvietkele! Tai bent 
pati del manos! 0 ve a.ugszto 
randu kitokios paezios del sal
ves! Visos mergos, kuriais tik
tai pažinsi u tegul pasislępe 
priesz ja.

Jau to'buvo per daug del Da
ratos. Nepratus tokius žodžius 
girdėt ir paklauso dryst teise- 
tis:

— Ka tai ženklina tioje 
sziposai ?

— Ar ka ženklina? Tarė 
Jurgis, paszokes nuo kėdės. 
Tai ženklina, jog tavo pasenus 
ir no graži dūkto ne gali but 
mano pati, peėziu valyt jei pri
tinka! O volei savo piktybes no 
iszversi ant Storastaites ba tu 
esi biaurosne už ragana ir da, 
priesz mane drystetis?

Czia Jurgis priszoko prie

Daratos ir szauke, tripdamas 
su kojom.

— Tu! Sena ragana! Asz 
tave pamokysiu! Storastaite. 
'bus mano pati ir (painlsiu visus 
dvarus ir pinigus 'O ir pulkau
ninko dali, ba jis negyvas, nes 
ta neibage Ksene nevaloje pas 
Grumi Žydas ja pirko, nes asz 
ja iszpirksiu. Asz kunigaiksz
tis, ir Žydo nenoriu skriaust,.- 
tai už Ksene užmokėsiu Oru- 
nui ba. už Storastaite tave ra
gana ir tavo duktere atiduosiu. 
Žydas ruksis, ba judvi never
tos esate Ksenes pirsztelo, nes 
vis turės dvi už viena, ne pri
valės rug’ot. Ha, ha, ha! Nusi
juokė Jurgis isz to ka pasakė, 
o paskui dadave szidijentai. ' 
Rengkites karves! Eisite pas 
Žydą už slūgines mazgot. O ta
vo szita mergica, gal gautis / 
pas kitu turkiszka važnyczia.

Palaikyk! Vagie! Tarė 
Darata, kuri kone buvo pusgy- 
va, o dabar norėjo mestis ant 
Jurgio, nes Ona sulaikė. Leisk 
mane paszauke, asz tam vagiui 
akis iszka.binsiu! Tam girtuok
liu j! Kas mane prikalbino prie 
visko, ar ne jis? Tu szetonisz- 
kas vaike! Tu mane iszvedai 
isz kelio dorybes su tuom pra
keiktu Zakaru! O dabar mane 
skriaudi? O kad tu skrandžiai 
žeme nueitum! ■

— Motin, ne keik! Ne įpi'k- 
tarauk! Dievas ir teip ji nuko- 
ros, kaip mudvi nukorojo, pa
szauke Ona ir paėmė in glebi 
Darata, kuri apalpo.

Jurgis su Zakaru stovėjo su- 
simaiszia, o už valandėlės Jur
gis tarė:

— Tu ragana tylėk, kad ne
(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Žydai isz Shenandoah, 

Pottsville, Tamaqua, Hazleton, 
Lansford, Mt. Carmel ir Maha- 
noy City, »laike savo diena 
kur in vyks Nedelioj Liepos 
11-ta diena in Lakeside Parke. 
'. — Seredoj pripuola Szv. 
Bonaventūro vyskupo, o Tau
tiszka Vardine: Vidutis. Ir ta 
diena: 1789 m., revolucija 
Prancūzijoje; 1864 m., buvo 
surasta aukso in Helena, Mon
tana valstijoje, žmones isz arti 
ir toli skubinosi in szita krasz- 
ta to aukso jieszkoti; 1940 m., 
Estonija, Latvija ir Lietuva 
Sovietu Rusijos pavergtos; 
1268 m., Žemaicziai pergalėjo 
Voikeczius ties Durbike.

— Ketverge pripuola Szv. 
Henriko, ir Szv. Švitino diena, 
jeigu ta diena lis, tai per ketu
rios deszimts dienu lis o jei ta 
diena gražu bus, tai bus gražu 
per keturios deszimts dienu. 
Tautiszka Vardine: Žvingele. 
Ir ta diena: 1382 m., Keistutis 
likos pasmaugtas Krėvos pi
lies bokszto Rūsyje; 1410 m., 
Vytautas sumusze Vokiecziu 
Ordena Kryžiuoczius prie 
Grunvaldo ir Tenenbergo; 1945 
m., Anglijos ulyczios ir mies
tai vėl nuszvito, po to užtemi
mo per karu. Viskas buvo už
gesinta nuo Rugsėjo (Sept.) 
treczios dienos 1939 metu; 1946 
m., Yugoslav!jos valdžia pa
smerkė savo vada Generolą 
Mikhailovic ant suszaudymo. 
Priesz tai Amerikos armijos 
ant jo pasitikėjo ir ji reme, bet 
vidaus politika pasikeitė ir 
Mikhailovic pavirto isz patrio
to, karsztaus tautininko ir sa
vo1 kraszto iszgelbetojo in isz- 
clavika. Kaip ežia buvo, kaip 
ežia atsitiko ir kur teisybe gal 
mes niekados nedaižinosime; 
1948 m., Generolas John J. 
Pershingas pasimirė. Jis buvo 
asztuonios deszimts septynių 
metu amžiaus. Jis-buvo Ame
rikos Užsienio Armijų Koman- 
dorius per Pirma Pasaulini Ka
ra. Ir ta diena menulio atmai
na: Pilnatis.

— Pons. Martynai Miliai 
isz Philadelphia, Pa., lankėsi 
pas ponia Ona Alenskiene ir 
szeimyna, ant E. Mahanoy uly., 
mieste ir pas duktere He
lena Andrews ir pažinstamus 
Fraickvilleje. Taipgi atlankė 
“Saules” Redakcija. Acziu už 
atsilankyma.

r— Petnyczioj pripuola Szv. 
Panos Marijos Skapliernes ir 
Szv. Andriejo, o Tautiszka 
Vardine: Danguole. Taipgi ta 
diena: 194'5 m., pirmoji atomi
ne bomba 'buvo susprogdinta 
in Alamogordo, New Mexico ; 
1915 m., Panamos Kanalas pa
sivestas; 1862 m., David G. 
Farragut buvo paskirtas' pir
muoju Admirolu Amerikos 
Laivyno; 1939 m., Fritz Kun, 
Amerikos vyriausias Nacis, su- 
aresztuotas. Jis buvo intartas 
už girtuokliavimą ir blevyzgo
jimą. Tai keistas ir beveik juo
kingas nusprendimas tokiam 
žulikui ir iszdavikui kad jis už 
tokius mažus prasikaltimus 
butu šuaresztuotas, kai jis tiek 
žalos 'buvo padaręs musu 
krasztui su savo veikla; 1378 
m., Jagela nuskandino Lietu
vos Kunigaiksztiene Birute; 
1948 m., Amerikos Plieno Fab
rikantai pakelia algas trylika 
centu ant valandos savo darbi
ninkams ir tuo paežiu sykiu 
plieną pabrangino. Taip be- 
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veik visados buvo ir gal ir bus; 
1918 m., paskutinis Rusijos 

Cza.ras, Nicholas Antrasis, Cza;- 
riene Aleksandra, keturios 
dukterys ir vienas sūnūs ir vi
si ju szeimynos nariai buvo 
per Bolszeviku nužudyti in 
Ekaterinburg, kuris dabar pa
vadintas Sverdlovsk. Su szito- 
mis skerdynėmis Bolszevikai 
isznaikino Romanovu szeimy
na, kuri Rusij valde net nuo 
1613 metu.

Girardville, Pa. — Kunigas 
Mykolas F. Daumantas, klebo
nas Szvento Vincento parapi
jos, gydosi in Ashland ligon'bu- 
teje.

Erie, Pa. — Daktaras Elmer 
Hess, ant susirinkimo daktaru 
San Francisco, likos iszrinktas 
pirmininkas Amerikouiszku 
daktaru. In ta draugija prigu
li tukstaneziai daktaru isz vi
su szaliu Saviem Valstiju.

Tamaqua, Pa. — Du Phila- 
delphijO'S gyventojai atsidūrė 
in Coaldale ligonine. Ju auto
mobilius paslydo ant slidaus 
vieszkelio, 309, apie puse po 
trijų po pietų, ant Blue Moun
tain. Automo'biliaus draiverys, 
George Martin"isz Philadelphi- 
jos, sako kad kai jis paspaude 
automo.bilia.us briekus, stab
džius, automobilius paslydo ir 
atsimusze in medi. Jo draugas 
Harry Kiefer, teipgi isz Phila- 
delphij'os buvo sužeistas. Poli- 
cijantai isz Bethlehem pribuvo 
ir dabar stengiasi isztirti kaip 
ta nelaime atsitiko. Jie sako 
kad toje vietoje kelias yra pla
tus ir lygus, nežiūrint to augsz- 
to kalno, Blue Mountain.

Media, Pa. — Liepos 7-ta 
diena mirė raszytojas Vincas 
Krėvė Mickeviczius, 72 metu, 
savo namuose 731 Martens 
Lane. Velionis mire nuo szir- 
dies atako. Gimė Spalio 19-ta 
diena 1882 metuose, Lietuvoje 
Subairtoniu kaime; Merkines 
parapijos. Gimnazija ėjo Vil
niuj, baigė Kazaniuj, Rusijoj, 
1904 m., o tais paežiais metais 
instojo in Kievo Universitetą. 
Mokslus filosofijos daktaro 
laipsniu baigė Vlovo universi
tete 1907 metais. Paliko savo 
žmona Ona; dukterį Aldona, 
pati Vytauto Moszinski. Velio
nis atvyko in Amerika in 1946 
m. Per keletą metu buvo profe
sorium in Pennsylvania Uni
versitete, Philadelphijoje.

Kūnas likos paszarvotas in 
G raibo ria lis Bigenio koplyczio- 
je Philadelphijoje. Laidotuves 
invyko Sukatoje, Liepos 10-ta 
diena su apiegomis.in Szv. Ka- 
zimierio bažnyczioje deszimta 
valanda ryte, ir palaidotas in 
Szv. Kryžiaus kapinėse.

Brooklyn, N. Y. — Svarbus 
Minėjimas, Dariaus ir Girėno 
Lituanicos 21 Metu Sukakties 
nuo Skridimo, invyks Petny
czioj, Liepos July 23 diena in 
Lietuviu Piliecziu Klubo salė
je 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 8 valanda vaka
re. Inžanga nemokama. Visus 
ir visas nuoszirdžiai kvieczia- 
me atsilankyti.

—Paminklo Statymo Komi
tetas.

Istorija Apie 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

NACIU VADAS
IR SARGAI

PASMERKTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ninkas Fritz Hartjenstein, 
Struthof lagerio bosas, in Vos
ges kalnus. Jis ežia buvo vir- 
szininkas nuo 1941 iki 1944 me
tu. Sargai yra Franz Ehrmann- 
traut, Albert Fuchs, Robert 
Nitsch, Herman Oehler ir 
Wolfgang Seuss.

Visi buvo mirties bausme 
pasmerkti, bet laikas dar ne
buvo nustatytas.

LIETUVIU
POLITINES KONFE

RENCIJOS ATSI-
SZAUKIMAS IN

TAUTA -
Priesz septynis szimtus me

tu Karaliaus Mindaugo su
jungta Lietuvos valstybe, savo 
galybes ir klestėjimo pasieku
si Vytauto Didžiojo laikais, 
užtvenkusi Mongolu antplūdi 
in Vakarus ir germanu verži
mąsi in Rytus, XVIII a., gale 
tapo Rusu imperializmo auka. 
Tik po szimto dvideszimts me
tu nepaliaujamos kovos su už- 
imantu musu tautos vieninga 
valia, nepalaužiamu ryžtu ir 
didėlėmis aukomis buvo laimė
tas 1918 m., Vasario 16-sios 
Aktas. Vienok neilgai džiaugė
mės sunkiai atsikovota nepri
klausomybe. Kremliausu tiro
nai, padare niekszinga san- 
moksla su Hitleriu priesz tai
ka, priesz Baltijos valstybių 
nepriklausomybe ir priesz ki
tu valstybių integralumą, uži
mant© j o Lietuva, pastate 
Maskvos diriguojama Bolsze- 
vikine “vyriausybe”, inžuliai 
tycziodamiesi isz Lietuviu tau
tos valios, jau eile metu žudo 
Lietuvos gyventojus, Sovieti- 
na kraszta, naikina tauta. Lie
tuva nenusilenke ir nenusi
lenks Sovietinei užimantai. Vi
suotinis Tautos sukilimas 1941 
m., ir nepaliaujamas laisves 
trokšztanczios Tautos prieszi- 
nimasis užimanto užmaezioms 
akivaizdžiai rodo, kad Lietuvis 
nesutiks būti vergas. Vykdy
dami nepalaužiama Tautos va
lia būti laisva ir nepriklauso
ma, mes dar karta protestuoja
me priesz Sovietu Sanjungos 
invykdyta smurtą, priesz So
vietinio užimanto kėslus sa

Su dratais buvo užkirstas 
kelias in Rusijos prekybini 
laiva, kuris buvo sustabdy
tas in Koahsiung, Formosa. 
Rusijos laivas “Tuapse” 
buvo tautininku Kiniecziu 
sulaikytas uoste. Jis veža ga

vintis Lietuvos suverenines 
teises ir iszkilmingai pareisz- 
kiame, kad “Lietuvos suvere
numas priklauso iszimtinai tik 
Lietuviu Tautai. Teise kalbėti 
pavergtosios Lietuviu Tautos 
vardu,” kol Lietuva Sovieti
nes armijos užimanta ir Sovie
tu Sanjungos primestu Bolsze- 
vikiniu pareigunu terorizuoja
ma (grasinima ir didele baime) 
priklauso del Lietuvos iszlais- 
vinimo kovojantiems Lietuviu 
veiksniams”, o ne Maskvos 
valdo vams ir j u pastatytiems 
Lietuviszkiems parsidavė
liams.

Užimantcjas slepia nuo pa
saulio savo smurto padarinius 
ir Lietuviu Tautos kova del 
laisves. Jis dviguba “Geležine 
Siena” atitvėrė Lietuva ir nie
kam svetimųjų neleidžia ten 
kojos inkelti! Veltui jo pastan
gos nuslėpti nusikaltimus! Pa
saulis žino, kas darosi užiman
to j, Lietuvoj. Laisvasis pasau
lis jau pažysta Sovietiszkojo 
imperializmo klastingumą, ne
saistoma nei sutartimis prisi
imtu insipareigojimu, nei isz
kilmingai duotu pažadu, nei 
Lietuviu Tautos valios.

Sovietu Rusijos grasinimos 
viena pirmųjų auku, Lietuva 
yra sziandien szaltojo karo lau
kas, greta Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Vengrijos, Czekoslo- 
vakijos, Rumunijos, Bulgari
jos, Albanijos, Rytu Vokietijos 
ir eiles Azijos valstybių. Tarp
tautine intampa didėja. Jung
tiniu Amerikos Valstybių va
dovaujamas laisvasis pasaulis 
telkia jiegas. Demokratijos ir 
laisves supratimu galia, tech
nikos ir medžiaginiu isztekliu 
persvara yra laisvojo pasaulio 
puseje. Griuvo visos tironijos. 
Grius ir ant nekaltu žmonių 
kraujo ir aszaru, ant klastos ir 
melo statomoji Sovietu imperi
ja. Nepadės jokie Kremliaus 
valdovu suktumai ir vingiai. 
Sovietu pavergtoji Europos 
dalis vėl bus laisva. Ir Lietu
vos iszvadavimas tėra laiko 
klausimas.

Broliai ir Sesers Tevyneje! 
Perteikdami Jums iszlaisvini- 
mo vilti, mes kreipiamės in 
Jus: nepasiduokite užimanto 
klaidinami, kad laisvasis pa
saulis Jus pamirszes. Jus nesa
te pamirszti! Pasaulis žino Ju- 
su kanezias, aukas ir lukes- 
czius. Akyliai sekite tarptauti
niu invykiu raida ir nepasiduo
kite provokuojami. Tausokite 
Tautos gyvybe! Kas peranks- 
tyvais spėjimais audrintu Jusu 
dvasia, tas talkintu užimanto 
siekiams.

Visi Lietuvos laisvinimo 

Rusijos Laivas Sulaikytas

zoliną del “Jet” eroplanu 
in Komunistiszka Kinija. 
Visas tas gazoinas buvo isz 
to laivo iszimtas ir tuszczias 
laivas bus Ruskiams sugra
žintas. Sovietu Rusija bai
siai inpyko ir sako kad ji 

veiksniai szioje geležines už
dangos puseje daro ir darys vi
sus žygius, kad Sovietu grasi
nimos sutrukdytas musu Tau
tos suverenumo .vykdymas bu
tu atstatytas. Jie nesiliaus ra
gine Jungtines Tautas, tarp
tautines institucijas ir laisvųjų 
krasztu vyriausybes sustabdy
ti užimapto vykdoma musu 
Tautos fizini žudymą ir dvasi
ni žalojimą tiek paezioje Lietu
voje, tiek Sovietu Sanjungos 
administruojamoje Mažojoje 
Lietuvoje, kuria Sovietai kolo
nizuoja, Sovietina ir Rusina, 
keisdami vietovardžius, isz- 
tremtuo darni ir naikindami to 
kraszto gyventojus, Prusu Lie
tuvius.

Broliai ir Seses Laisvajame 
Pasaulyje! Kol musu Tauta 
Sovietu užimantojos inkalinta, 
kol Lietuviams Tevyneje už- 
cziauptos lupos ir sukaustytos 
rankos, musu, laisvėje esan- 
cziuju, szventa pareiga už juos 
kalbėti ir 'veikti. Iszblaszkyti 
po visus žemynus, bukime vie
ningi protu ir szirdimi. Nesi
liaukime žodžiu, darbu ir auka 
reme Lietuvos laisvinimo pa
stangų. Moraliai remkime Lie
tuvos diplomatinius atstovus 
ir suglaustomis gretomis telki- 
mes apie Vyriausiąjį Lietuvos 
Iszlaisvinimo Komitetą. Nesi- 
duokime svetimos aplinkos pa- 
glemžiami. Palikime isztikimi 
musu Tautos mintams. Nepa- 
mirszkime atsakomybes busi
mosioms musu Tautos kartoms 
ir istorijai.

Gegužes 18 ir 19 d. d. New 
Yorke vykusios Politines Lie
tuviu Konferencijos kurioje 
dalyvavo VLIKo ir Vykdomo
sios Tarybos, Amerikos Lietu
viu Tarybos ir Mažosios Lietu
vos Tarybos atstovai ir Lietu
vos Laisves Komitetas ir ku
rioje Lietuvos Ingaliotam Mi- 
nisteriui Vaszingtone atstova
vo stebetoju-patareju Lietuvos 
Generalinis Konsulas New 
Yorke, vardu skelbdami szi žo
di, vieningai su visa Tauta gal
vodami, veikdami ir jausdami, 
Lietuvos didingos praeities 
drąsinami, iszlaisvinimo tikru
mo gaivinami, ryžtamės tęsti 
besivaržant kova su Bolszevi- 
kiszkuoju užimantu, iki Lietu
va ir vėl bus nepriklausoma ir 
laisva.

Tepadeda mums Dievas!
Tagyvuoja laisva, demokra

tine, visas Lietuviszkas žemes 
apjungianti Lietuva!

Tegyvuoja visu Lietuviu 
vienybe!
Politines Lietuviu Konferenci

jos Vardu:
Prel, Mykolas Krupaviczius, 

Vyriausiojo Lietuvos Iszlaisvi- 

dabar kreipsis in Tautu San- 
junga kad tie Kiniecziai bu
tu nubausti ir kad tas gazo
linas butu Sovietams sugra
žintas.

□ □ o

Bagoczius Laimėjo

Robert R. Young buvo la
bai susikirtes su geležinke
lio kompanijos sanvininkais 
ant klausimo kas ta naujai 
sutverta kompanija ves ir 
valdys, nes dvi kompanijos 
susiliejo in viena didele New 
York Central Railroad kom

nimo Komiteto Pirmininkas.
Karolis Zaikauskas, Vykdo

mosios Tarybos Pirmininkas.
Lietuvos Ministerio Wash

ingtone pavestas: Jonas Bud
rys, Lietuvos Generalinis Kon
sulas.

Erdmonas Simonaitis, Mažo
sios Lietuvos Tarybos Pirmi
ninkas.

Leonardas Sžimutis, Ameri
kos faetuviu Tarybos Pirmi
ninkas. - *■

Vaclovas Sidzikauskas, Lie
tuvos Laisves Komiteto Pirmi
ninkas.

LAKŪNAS; TRYS
KITI ŽUVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

in kelis namus.
Kai eroplanas užsidegė jis 

dar davė in antru ranku auto
mobiliu lota ir paskui sustojo 
dideliame gaisre prie kitu na
mu.

Žuvusieji buvo Lakūnas, 
Leitenantas John H. Kapelese, 
isz Casper, Wyoming, trys kiti 
buvo tu sudužusiu ir sudegusiu 
namu gyventojai.

Tas naujas “Jet” eroplanas 
buvo vienas isz keturiu, kurie 
buvo vežami isz Kansas City in 
Tinker Field, Oklahoma.

Lakunu sztabas dabar nori 
pasikalbėti su General Motors 
kompanijos virszininkais da- 
žinoti kas ten atsitiko, nes ta 
General Motors kompanija 
tuos eroplanus gamina ir stato.

Sudegusio eroplano likucziai 
buvo nuveszti in tos kompani
jos fabriką, kad butu galima 
isztirti kas ten atsitiko.

Tie kurie mate ta eroplana 
bekrintant, sako kad jis užsi
degė pirm negu jis nukrito.

MAINIKAVO
PACZIUTEMIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jis yrą tikras kad dvideszimts 
devynių metu amžiaus Melvin 
Clark buvo nužudytas ant Ri

panija.
Czia su juo stovi Alfred E. 

Perlman, kuris bus tos kom
panijos prezidentas ir Ponia 
Lila Wallace, kuri bus pir
mutine moteriszke ant to 
kompanijos sztabo.

CJ o i—i

ver vieszkelio, in Merrimack, 
apie mylia nuo Roks Village 
tilto, nuo kurio tilto jo žmona 
jo lavona instume in ta upe.

Bet ta porele isz West New
bury sako kad jiedu mate kaip 
du vyrai, kurie galėjo būti tos 
žmonos pagellbininkai buvo 
sustabdė savo automobiliu prie 
to tilto ta vakara kada jos vy
ras buvo nužudytas.

Pono Clark lavonas buvo su
rastas toje upeje Birželio an
tra diena. Jo žmona buvo ana 
sanvaite suaresztuota ir intar- 
ta už jo nužudinima. Ji buvo 
pradėjus reikalauti divorso isz 
jo pirm negu jis buvo nužudy
tas.

Ji policijautams buvo prisi
pažinus kad ji buvo paszielisz- 
kai insimylejus in kita vyra ir 
už tai ji savo vyra nužudė.

Ji teipgi papasakojo kaip 
kelios poreles tose atostogų 
vietoese persimainydavo pa- 
cziutes ir su svetimomis mote
rimis gulėdavo. Ji sako kad jos 
vyras ant to nesutiko ir jai vis 
sakydavo kad ji turėtu dau
giau laiko paszvesti jųdviejų 
vaikams. Ji sako kad buvo pa
prastas invykis paeziutemis ir 
vyrais mainikauti del nakvy
nes.

Ka raszo musu skaitytojas p. 
Justinas Milinauskas isz Pa
terson, N. J. — Gerbiama 
“Saules” Redakcija: prisiun- 
cziu tamistoms užmokesti už 
“Saule”. Mums labai maloniu 
skaityt jusu laikraszti, nes tal- 
pinasi daugiausia žinių isz viso 
svieto. Vėlinu jums gero pasi
sekimo jusu darbuose del vi
suomenes labo. Musu mieste 
darbai sumažėjo, o viskas ka 
nori pirkti tai labai brangai 
kainuoja. Szitam mieste pasi
mirė Juozas Vaišnoras, Liepos 
pirma diena, paliko savo mote- 
re ir keturios dukterys. Velio
nis gimė Lietuvoje, isz Suvalkų 
Redybos.

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


