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Amerikietis kareivis vai
ruoja maža laiveli su žmo
nėmis kurie iszliko gyvi, kai 
Danojaus upe persiliejo per 
savo krantus ir užliejo daug 
miestu.

Daugiau kaip s z i m t a s

Isz AmerikosįAth"*Ci*Graž"* DRAIVERYS
INTARTAS

50 BILIJONU DEL 
VIESZKELIU

Del Apsaugos Ir DarbuBOSTON LANDING, N. Y.
— Prez. Eisenhoweris pasiuli- 
no penkios deszimts bilijonu 
doleriu (50,000,000,000) pro
grama ir plana del intaisinimo 
nauju ir geru vieszkeliu po vi 
sa kraszta.

Jis sako, kad tokie vieszke- 
liai bus reikalingi ne vien del 
kraszto apsaugos, kad butu ga
lima greitai veszti kariszka ta- 
vora ir kareivius, bet teipgi ir 
taikos laiku, parūpinti tinka
mus vieszkelius del automobi
liu draiveriu, kuriu 1970 me
tais bus daugiau kaip 200,000,- 
000.

Jo programa del nauju viesz
keliu statymo buvo Vice Prezi
dento Richard Nixon paskelb
ta per visu valstijų Gubernato
rių seimą. Jis pirmiau buvo pa- 
reiszkes savo pasiprieszinima, 
kad Amerikos valdžia per 
daug pinigu paskiria vieszke- 
liams. Jis sake kad valstijos 
turėtu savo vieszkelius statyti 
ir prižiūrėti nes valstijos gau
na gana pinigu isz taksu ir 
laisniu.

Pats Prezidentas Eisenho
weris buvo prisirengęs szita■ 
prakalba pasakyti Gubernato
riams per ju seimą, bet jo bro
lio žmona staiga pasimirė, ir 
jis turėjo su savo žmona iszva- 
žiuoti in tas szermenis ir laido
tuves. Jo brolis yra Pennsylva- 
nijos Valstijos Universiteto 
Prezidentas.

Ka jis norėjo pasakyti, Vice
prezidentas Nixon pasakė jo 
vardu. Vice-Prezidentas Nixon 
pasakė, kad musu mokyklų ofi
sai ir kambariai isz mados isz-
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Komunistai Ir Amerikiecziai In Talka

tukstancziu žmonių buvo 
priversti apleisti savo na
mus, ant Austrijos-Vokieti- 
jos rubežiaus.

Iszkados yra iki sziol pa
daryta už daugiau kaip 
szimta milijonu doleriu.

Asztuoniolikos metp am
žiaus panele Marilyn buvo 
iszrinkta 1954 metu “Atlan
tic City’’ gražuole yra pa
skirta kaipo szeimininke pri
imti visas gražuoles, kurios 
dabar stoja in gražuoliu 
rungtynes kur bus iszrinkta 
viso svieto gražuole.

Dvi gražuoles negalėjo 
pribūti in tas gražuoliu 
rungtynes; viena isz Graiki
jos, kuri buvo paraszius ke
lis Komunistiszkus straips
nius; antra isz Korėjos, nes 
ji pareina isz sziaurines Ko
rėjos.

"^SKAITYKIT 

a^“SAULE”=^
PLATINKIT!

Amerikiecziai kareiviai su 
laivais ir eroplanais greitai 
pribuvo in pagelba. Komu
nistai kareiviai teipgi sto
jo, pctis in peti su Amerikie- 
cziais.

tu o n

READING, PA. — Dvide- 
szimts vieno meto amžiaus 
Lawrence L. Glanski, isz Potts
town buvo suaresztuotas ir 
jam buvo nustatyta dvieju 
tukstancziu doleriu kaucija. 
t: __ ;«+nrt.ac: už suvažineji-Jis yra intartas uz suvažinėji
mą deszimts metu vaiko Ri
chard Embody isz Pottstown.

Glanski yra intartas už mir
tinai suvažinėjimą to vaiko 
ant 422 vieszkelio, apie de
szimts myliu nuo Reading, Pa.

Kai jis negalėjo pristatyti 
tiek kaucijos, jis buvo patup- 
dintas in kalėjimą. ■

KETURI PRIGĖRĖ 
Automobilius Inkrito

In Ingula

VALLEJO, CALIF. — Au- 
tomobi'ius su vyru, žmona ir 
jųdviejų keturiais vaikucziais 
inkrito in San Pablo ingula, ir 
trys vaikucziai, vyras ir žmo
na prigėrė.

!
Vyras, iszsineres isz pasken- i 

dusio automobiliaus daug sy- i 
kiu pasinėrė, sengdamasis sa
vo szeimynele .iszgelbeti. .Jis 
pats neteko sanmones ir prigė
rė.

Žuvusieji buvo Ponia Bever
ly Metzley, dvideszimts penkių 
metu amžiaus, Benicia ir trys 
sūneliai, septynių metu Ar
thur, penkių metu James ir tri
jų metu Raymond,

Treko draiverys užtiko ta 
paskendusi automobiliu, kai 
jis nuo vieszkelio pamate dvie
ju metu mergaitukes Kathy 
Ann lavonėli.

Tėvas, dvideszimts asztuo- 
niu metu amžiaus Raymond 
iszgelbejo kitus bet paskui 
susmuko ir pasimirė.

GELEŽINKELIAI v
ATLEIDŽIA

DARBININKUS

PHILADELPHIA, PA. — 
Lehigh ir New England Gele
žinkeliu kompanija pripažins- 
ta kad “gerokas skaiczius’’ 
darbininku neteks darbo ant 
tos kompanijos geležinkelio, 
nes dabar daug mažiau darbo 
randasi kai F anther Valley 
mainos užsidarė ir isz ten da
bar anglių nėra vežama.

Lchigh ir New England Ge
ležinkeliu kompanijos atstovai 
sako kad jie dar dabar negali 
pasakyti kiek darbininku bus 
atstatyta, nes dauguma j u yra 
dabar ant atostogų. Kai jie su- 
grysz tai tada bus galima pa
sakyti kiek darbininku neteks 
darbo.

GINKLU FABRIKAS
SUSPROGO

Susprogimas Sukriete
Visa Apylinke

CHESTERTOWN, MD. — 
Deszimts ar daugiau darbinin
ku žuvo ir daugiau kaip pen
kis deszimts buvo sužeista, 
kai ginklu fabrikas susprogo. 
Asztuoni kambariai buvo su
griauti.

Susprogimas atsitiko parei-
•-----X'— -----~ ---------- JT’’“

ta Petnyczia, puse po deszimts 
isz ryto, bet per pusantros va
landos ugniagesiai negalėjo 
prieiti del sprogimu.

Apie trys szimtai tuo laiku 
dirbo tame fabrike, dauguma 
ju moterys.

Szitas fabrikas paprastai da
ro, gamina “fireworks’’, bet 
dabar turi didelius kontraktus 
del ginklu laivynui.

Sužeistieji buvo nuveszti in 
Kent-Queen ligonine, kuri turi 
tik penikos deszimts lovų ligo
ninis.

Trijų darbininkių dar nega
lima surasti.

Po to susprogimo gaisrai 
pradėjo iszkilti po visus fabri
kus. Tie gaisrai nuszviete vi
sa apylinke per penkios de
szimts myliu, skersai ir iszil- 
gai.

Policijantai privertė visus 
gyventojus iszsikraustyti per 
dviejus blokus isz visu pusiu.

Armijos daktarai ir slauges 
greitai pribuvo in r Aberdeen, 
Maryland.

Tas trenksmas sutriuszkino 
langus sztoruose ir namuose už 
keliu myliu nuo tos vietos.

Kai kurie žmones mislino 
kad atomine bomba susprogo, 
ir jie neszesi isz to miesto, kaip | 
tik jie galėjo.

Ir keistas atsitiktinis daly-' 
kas, kad beveik tuo paežiu lai- • 
ku, kitas tokis ginklu fabrikas 
susprogo Chicagoje kur trys 
žuvo ir du buvo sužeisti.

FBI policija dabar stengiasi 
isztirti ir dažinoti ar ežia gal 
kas tyczia tuos fabrikus pade
gė ir susprogdino.

SEKRETORIUS
GRYSZTA NAMO Isz Pavergtos Tėvynės

Nedalyvaus Genevos 
Konferencijoje

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. 
— Buvo vieszai paskelbta, kad 
Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles taip yra prie- 
szingas Genevos Konferencijai, 
kad jis nesutinka tenai grysz- 
ti. Jo vieta užima Po-Sekreto- 
rius Walter Bedell Smith.

Sekretorius Dulles isz pra
džių norėjo visai ta konferenci
ja pamesti, bet Prancūzijos 
Premieras Mendes-France ji 
persz-nekejo, prižadėdamas kad 
dar vis yra gaimybe sudaryti 
“garbinga taika’ ’ su Komunis
tais. Už tai jis nusileido ir su
tiko pasiusti Po-Sekretoriu 
Walter Bedell Smith, nors jis 
pats vistiek nesutiko dalyvau
ti.

Genevos Konferencijoje da
bar paskutinėmis dienomis 
stengiamasi iszriszti Indo-Ki- 
nijos klausima.

Nors Amerikos Po-Sekreto- 
rius dabar enai dalyvauja, bet 
jam yra griesztai insakyta nei 
ant vieno punkto nenusileisti.

Anglijos naujas Premieras 
Mendes-France praszyte pra- 
sze kad Amerikos Sekretorius 
John Foster Dulles grysztu su 
juo in ta konferencija. Bet jis 
Heoutinu I! febai gryszta in 
Vaszingtona.

MOTINA NUSIŽUDĖ

Netyczia Nužudė Savo
Du Vaikucziu

ST. PETERSBURG, FLĄ. - 
Ponia Jean Mann, kuri norėjo 
nors viena gera dalyka padary
ti savo vaikucziams, labai rū
pestingai prisirengė del savižu- 
dystes.

Ji vakare paguldė savo vai- 
kuczius, gražiai juos užklojo, 
jųdviejų kambario langa ati
darė ir prie lango padėjo elek-t 
trikini “fana“ kad trauktu 
era isz kambario in lauka.

Tada ji inejo in virtuve, už
dare duris nuo savo vaikucziu 
kambario, su abrusais užkiszo 
visus plyszius, paskui paleido 
pecziaus gaza. Laukdama savo 
mirties, ji parasze asztuoniu 
puslapiu laiszka, kuriame ji sa
ke: “Asz neverta ir netikus bū
ti žmona ar motina.

Ant rytojaus policijantai in- 
silauže in jo kambarius ir rado 
jauna, dvideszimts szesziu me
tu amžiaus žmona ir motina ne
gyva.

Miegamajame kambaryje jie 
rado vaikuczius, szesziu metu 
Frances ir penkių metu Ste
vens negyvus.

Rūpestingai aprūpindama 
savo vaikuczius kad tas gazas 
juos nepasiektu, ji buvo palei
dus ta elektrikini “fana’’, ku
ris sudarė canga ir intrauke in 
vaikucziu kambarį gazus isz 
virtuves.

Sovietinio Gyveninio 
Kronika

Bolszevikai, berusendami ir 
besovietindami užimanta Lie
tuva, Maskvos spiriami, sten
giasi panaikinti, bet kokia net 
ir iszorine žymia, kuri primin
tu koki nors savarankiszkuma. | 
Tai galiausiai padaryta ir su 
a.dministraciniu Lietuvos su
skirstymu. Jei seniau joje dar 
buvo paliktos keturios sritys 
(Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir 
Sziauliu), tai nuo 1953 m.,Rug- 
piuezio 22 d. (LTSR Aukszcz. 
Tarybos prezidiumo nutarimu 
kuri neseniai patvirtino posė
džiavusi tos tarybos sesija) jau 
ir to nebeyra. Dabar užimanta 
Lietuva, panasziai, kaip Sov. 
Rusija, suskirstyta in sziuos 
rajonus: Akmenės, Alytaus, 
Anykszcziu, Ariogalos, Biržų, 
Daugu, Dotnuvos, Druskininku 
Dukszto, Dusetu, Eisiszkiu, Ig
nalinos, Jiezno, Jonavos, Jo- 
niszkelio, Joniszkio, Jurbarko, 
Kaisziadoriu, Kalvarijos, Kaz
iu Rudos, Kelmes, Kėdainių, 
Kybartu, Klaipėdos, Kovars- 
ko, Kretingos, Kupiszkio, Kur- 
szenu, Lazdijų, Linkuvos, Ma
rijampolės, Mažeikiu, Molėtu, 
Naujosios Vilnios, Naumies- 
czio, Nemenczines, Obeliu, Pa
bradės, Pagėgių, Pakruojo, 
Pandėlio, Panemunes, Panevė
žio, Pasvalio, Plunges, Prieku
lės, Prienų, Radviliszkio, Ra
mygalos, Raseinių, Rietavo, 
Rokiszkio, Salantu, Sedos, 
Simno, Skaudvilės, Skuodo, 
Smėliu, Szakiu, Szaltininku, 
Szeduvcs, Sziauliu, Szilales, 
Szirvintu, Szvenczioneliu, 
Szvenczioniu, Tauragės, Tel- 
sziu, Tytuvėnų, Traku, Trosz- 
kunu, Ukmergės, Utenos, Už- 
venezio, Vabalninko, Varėnos, 
Varnių, Veisėju, Vievio, Vi
lią mpoles, Vilkaviszkio, Vilki
jos, Vilniaus, Zarasu, Žagarės, 
Žiežmariu ir sziuos “respubli
kines priklausomybes mies
tus:’’ Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos, Sziauliu, Panevėžio, Nau
josios Vilnios, Palangos, Drus
kininku.

Isz Lietuvos Iszvežimai 
“Nauju Plesziniu Insi- 

savinti” Tebeeina
Toliau

Kiekvienam rajonui nustaty
ta, kiek turi duoti “savano
riu’’. “Savanoriai’’, paprastai 
paszaukiami atsabniai, turi 
prieiti prie stalo ir pasiraszyti 
insipareigojimo lakszta, nuro
danti, kad “savanoris“ yra 
pasiryžęs prisidėti prie atsta
tomojo darbo, nebijo jokio var
go ir praszosi suneziamas ten, 
kur randa esant daugiausia 
reikalinga. Vienok iszvežamu- 
ju daugumas netiki, kad vėl 
kada nors gales iszvysti savo 
tėvynė. Be szios ruszies “sava-

Tikrai Inirszus

Patricia Ericksen Harbers 
gražuole, kuri dirbo kliube 
in San Francisco dabar pa
traukė vieno alaus bravoro 
savininkus in teismą ir juos 
apskundė ant szimto tuks
tancziu doleriu. Ji sako kad 
tie bravorininkai buvo jos 
paveiksią nutraukė ir buvo 
jai prižadėję kad jie jos pa
veikslą pavartuos savo alaus 
pagarsinimuose, bet paskui 
pavartuojo kumsztininko 
Jack Dempsey paveiksią.

noriu“, darbo jiega isz Lietu
vos gabenama in Sov. San j an
ga ir kitais garbiais, ypatin- 
guotis, miszko darbu dirbti ir 
t.t. Vienok iszvykusieji yra 
tiesiog užvertė savo gimines ir 
pažinstamuosius laiszkais. 
Ypacz ju daug gauta isz Uzbe
kistano, Karagandos srities ir 
kitu. Iszvežtuju daugelis skun
džiasi, kad turi gyventi tiesiog 
urvuose, Baltiniu neplauna, 
darbo normos sunkios, nėra ko 
net ir parūkyti, nes artimiau
sias miestas yra už szimtu km. 
Uzbekistane prie kanalo darbu 
pasiusta dirbti apie 32,000 jau
nuoliu. Isz artimiausiu apylin
kių buvo tiesiog surengta kuo
ne puse viso kcm. jaunimo. Vi
sur juoda vaizda rodo taip pat 
isz Altajaus ir isz kitu srieziu 
gaunami praneszimai, iszsky- 
rus nebent tik tuos, kurie ih- 
statyti in geresnes darbo san- 
lygas, kaip tat yra reikalinga 
komunistinei propagandai.fe

Birželio 9 diena, Vilniaus ra
dijas paskelbė, kad Sov. San- 
jungos vyriausybe iszleido 
nauja paskola 16 milijardu 
rubliu sumai 20 metu laikotar
piui tariamai “V-jo penkme- 
czio veikimo ingyvėndinimo 
priemonėms finansuoti“. Szi 
žinia bloszkiamai paveikė pa
vergtos Lietuvos gyventojus, 
nes naujoji paskola dar dau: 
giau pasunkins ju gyvenimo 
naszta. Iszleidžiamos paskolos 
dydis yra toks didelis, jog 
kiekviename Sov. Sanjungos 
valdomam kraszte gyvenan- 
cziam žmogui, suaugusiam ar 
vaikui, dirbaneziam ar ligo
niui, iszeina po 80 rubliu. Nors

(Tašą Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Berlyne, policijantas Erwin 

Plessow 'buvo nuteistas ant 
septynių menesiu in kalėjimai, 

už tai kad jis szitaip pasiaiszki- 
ilo, kodėl jis viena vagi nesu- 
aresztavo : “ Mano darbo diena 
jau uiž trijų minucziu 'baigiesi, 
ir asz iszrokavau kad man ne- 
uižsimoka ta vagi vytis. ’ ’ 

~

Londone, Ponia Lily Green, 
teisėjui pasiskundė, kad kai ji 
buvo sužeista, automobiliaus 
nelaimėje, jai dabar labai skau
du net ir. savo vyra pabuczluo- 
ti. Teisėjas buvo nustatęs jai 
penkis szimtus sVaru, ($1,400). 
Bet iszgirdes toki nusiskundi
mą jis dvigubai tiek jai pasky
rė.

In Liederke, Belgijoje, žve
jotojo kliu'bas buvo paskyręs 
szimta doleriu dovanomis 
tiems žvejotojams kurie dau
giausia žuvu ta diena pagaus. 
Ant rytojaus tas kliubas . pa
skelbė loterija del to .szimto 
doleriu, nes isz szimto dvide- 
szimts penkių 'žvejotojo, nei 
vienas nei mažiausios 'žuveles 
nebuvo pagavės.

Paprastai, teisėjas visokiu 
intarimu ir pasiaiszkinimu isz- 
girsta. Bet teisėjas Frederick 
V. McMenimen. sako kad ir jis 
nustebo isz szitos pasakos: Ke
turios deszimts meut amžiaus 
Antonio Sardo intare salvo 
žmona už nėisztikimybe jam. O 
ji teisėjui pasiaiszki.no kad ji 
prižiūri savo serganczia moti
na, veda, visas savo vyro biznio 
knygas, su savo vyru kasdien 
dirba jo fabrike, ir prižiūri 
jųdviejų szesziolika. vaiku.

" a •

In East Providence, Rhode 
Island, vienam vagiui visai ne- 
pasiseke. ^ztominkas pažino 
ta vagi, Joseph Rdposa. Sztor- 
ninkas išztrauke isz jo ranku 
surūdijusi ir tuszczia, karabi
ną. Ir kai tas nabagas norėjo 
pabėgti, jis rado kad jo auto
mobilius gazolino neturėjo.

” • • “

In Dallas, Texas, Ponia 
Chester Johnson nusiskundė 
teisėjui kad jos vyras su peiliu 
supjaustė jos kailinius, fur 
coata. Teisėjas paklausė: “O 
kur tu gavai tuos kailinius?”

“Mano vjfras tapati klausi
ma man uždavė,” ji teisėjui at
sake, ‘ ‘ kai asz jam pasakiau 
kad'svetimas vyras man juos 
dovanojo, jis baisiai užpyko. ”

“ ■ r • •

In Louisville, Kentucky, 
Chester Fawbush padėjo ipoli- 
cijantams sucziupti razbainin- 
kus, kurie buvo pasivogė 
$1,400. Už jo drąsą beveik visi 
vietiniai laikraszcziai jo pa
veikslą inde jo in savo laikrasz- 
.czius. Kiti policijantai ji tuo- 
jauspažino ir ji suaresztavo už 
vagyste, trys metai atgal.

In Grosse Pointe Woods, Mi
chigan, vienas vagis sugraži
no pusantro szimto penu, cen
tu ir maža revolveri, sztornin- 
kui J. D. Molloy ir szitaip1 pa- 
siaiszkino: “Asz norėjau tave 
apvogti, bet mano san'žine man 
graužia. Sztai tavo pinigai. Ir 
asz pataisiau ir paszmeravau 
tavo revolveri.”

Katalikiszkas, dieninis laik- 
rasztis, “Draugas” sziais me
tais apvaikszcziuoja savo Ke

turios Deszimts Penkių Metu 
S u k a k t i. P i r m as ‘ ‘ D r aug o ’ ’ 
numeris pasirodė Liepos, July 
dvylikta diena, 1909 metuose. 
Tai buvo pirmutinis Lietuviu 
Kataliku sanvaiitrasztis. Jis gi
mė Wilkes-Barre, Pa. Jo leidė
jai ir redakcija'buvo tada pasi
sakė, kad “Leidžiame “Dran
ga”, nes troksztame Lietu
viams Katalikams geroves, 
meiles ir sutikimo. Geras daig
ias yra gyvas žodis, spausdin
ta knygute, bet gyvename lai
kuose, kad ne iszkalba, ne Ci- 
veronai ir Deniostenai, bet 
laikraszcziai persergti priesz 
nedorybe. Musu noru yra pa
daryti “Dranga” tikru ir in- 
takingu vadovu Amerikos Lie
tuviams .Katalikams ju .vie- 
szuose reikaluose, o tu reikalu 
juk yra daugybe: organizacijos 
apszvieta, mokyklos, emigra
cija, medžiagiszka gerove, 
blaivybe, politika ir szimati ki
tu dalyku.” Pirmasis redakto
rius buvo anais laikais placziai 
žinomas laikrasztininkas ir 
veikėjas Kunigas Antanas 
Kaupas, miros 1913 metuose, 
Chicago je. Jis buvo brolis vie
nuoles Seseles Szvcnto Kazi
miero Vienuolyno Motinos Ma
rijos. Jo brolis Julius teipgi 
■buvo “Draugo” redaktorius. 
Paskui, 1916 m., “Draugas” 
tapo dienraszcziu.

“Saules” redakcija, ir visas 
jos sztaibas sveikina “Dranga” 
ir linki jam ilgiausiu metu ir 
geriausios kloties.

Pypkes Durnai

Macziau Ja

Macziau, kaip einant ji 
Su jaunikiu linksmai sznekejo, 
Ir kaip diena graži 
Ant laimes jųdviejų žiurėjo; 
Abudu kaip linksmai 
Ne viena diena sznekucziavo; 
Nemate, kaip greitai 
Laikas bego ir garavo. 
Macziau asz velei ja, 
Kada prie kryžiaus ji stovėjo, 
Kada szaltam kape 
Ji jauna laime palydėjo. 
Macziau, kaip menulis ja, 
In balta veidą aiszkiai szviete, 
Ir žvaigždes nuo dangaus 
Užmirszt pasaule ilgai kviete. 
Jausminga jos szirdis 
Neviena aszara iszbarste, 
Tyli, graži naktis • 
Viena tik jos kanezias 

apsvarstė.
Ir verke ji viena
Su aszaroms per nakti visa, 
O jai menulis
Vis szviete ant kapelio mielo. 
Macziau asz velei ja ant 

baliaus.
Daug jaunu susiejo. 
Ji su nauja szlebia 
Vėl su jaunais linksmai 

erzejo;
Ir velei ji puiki,
Ir velei veidas jos raudonas, 
Szirdis jos nekantri
Vėl geidžia meiles ir malones.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

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

Skaitykit “Saule”

Ponia H. Truman
t

Ponia Harry Truman, bu
vusio Amerikos Prezidento 
žmona kasdien praleidžia il
gas valandas prie savo vyro 
lovos, in Research ligonine, 
in Kansas .City, Missouri. 
Daktarai sako kad buvęs 
Prez. Trumanas sveiksta, 
bet kad jam ilgai ims pa
sveikti nuo tos operacijos.

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

SAPNORIUS

!
Su 283 Paveikslais Į i

160 Puslapiu <[
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ]' 
Iszaiszkina sapna ir kas Į> 
ateiteje stosis. Su priedu ]! 
planatu ir visokiu burtu, 
Knyga in minksztos po- ]! 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su Į 
užsakymu: • Į-

Tiktai,. . . $1.00 (
1 "l

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

New York. — Lietuvos Ge
neralinis Konsulas Jonas Bud
rys, Onai Vileiszicnei mirus, 
vainiko vietoje paskyrė Euro
poje likusiems Lietuviams vai- 
kucziams suszelpti $10.00. Au
ka vargszams yra labai tinka
mais veliones pagerbimas, nes 
a.a. Ona Vileisziene visa savo 
gyvenimą sielojosi Lietuvos ir 
Lietuviu tautos reikalais, o 
ypaic-z rutpinosi pagel'ba Lietu
viams, patekusiems in varga.

I
Pirkic U. S. Bonus Sziandien!

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 namas, medinis ant 
East Railroad St. Locniįlinkas 
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

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

ŽMOGUS SUDIJE, 
0 DIEVAS VALDO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

si kalbėjus su Zakaru, nusiuntė 
keliolika drutu Kazoku vyti 
Orima ir Storastaite; Pats-gi 
su Zakaru likos namiege kur, 
laukdami isznuobodumo, gere 
kaip gyvulei, priimdami kelis 
panaszius jiem draugus.

Karta turėjo Jurgis vilti, 
jog Orima arba Ksene nutvers 
veijikai ir džiaugėsi kaip Žy
das bus nusigandęs tai vėl abe
jojo gal nepagaus tada inpuo- 
lincjo in padūkimą, keike, pik- 
taravo ir gere, o gere be galo.

Už tai kaip naktis užėjo ir 
veijikai po kelis pradėjo su- 
gryžinet vienas po kitu, nieko 
nenaudoja, kun. Jurgis jau. bu
vo suvis girtas ir teip induk.es, 
jog jam nudavė, besamas viesz- 
ipacziu visu svieto. Kada jau 
suvis suteme ir paskutinis 
siuntinys sugrąžo, o kun. Jur
giui viską szuo ant uodegos 
nunesze pradėjo drauge su 
Zakaru baubt:

— Pakart Žydą, užmuszt 
Žydai O kad jo nėra, tegul Žy
delka velnias grebe!

— Pakart Žydelka! Už- 
muszt Žydelka! Ir liepe Orų
jį i ene atvestie pas save, kuris 
sėdėjo girtas ant savo kėdės 
apsiaubtas girta goveda say o 
sėbru.

Varginga Žydelka buvo pus
gyve isz baimes ir ant kožno 
klausimo nedavinėjo atsaky
mo. Baime sumaisze jei galva 
užriszo burna ir puolė ant že
mes.

— Ka tai? Tyli ta sena ra
gana? Pakart ja! Tarė vienas 
isz girtuokliu. Kaip pakibos 
ant vėjo, tai prasiblaivęs!

Visi nusijuokė kaip arkliai 
sužvingo, nes Zakaras, kur tu
rėjo piktumą ant Orunienes, 
kad neseniai nejpaskolino jam 
pinigu, džiaugėsi kad dabar 
gali jei atlygint, ne vos u'žta- 
raudamas už ja paszauke:

— Ka ten kart! Tai smertis 
del prasto prasižengėlio. Czia 
reike del paveizdos parodyt 
svietuj, jog ne reike prieszintis 
va i ei k u n i gaik szczi o.

— Gerai sakai! Taip, taip! 
Del paveizdos! Tardami go ve
da girtuokliu. Tai ne girdėti
nas pasiprieszinimas kuni- 
įgaiksz'cziu!

— Ant smailaus stulpo pa- 
sodyt paszauke kokis basas.

— Ant stulpo! Ant stulpo! 
Tegul kankinasi! Tegul stim
pa!

Kun. Jurgis del vėliaus lai
ko norėjo tai atidet iki ryto
jaus nes laukiniai girtuokliai 
ir Kazokai palaikei, rodos bi
jodami, kaip kunigaiksztis isz- 
siblaives ir nedovanotu Žy- 
delkai, pradėjo klykt.

— Ka tai ryto! Ar ryto
jaus galime sulaukt ! Sziandien 
tuo jaus! • Už apgavima musu 
kunigaikszczio, tegul Žydelka 
ant asztraus stulpo raivosi.

Tuojaus stojo ant pleciaus 
asztrus stulpas, szvelnus, bal
tas apie kuri budeli su žibin
toms szvaistesi.

Iszvilko ant pleciaus nelai
minga, visi kas tiktai buvo gy
vu dvare Kun. Jurgio iszejo 
prisižiurę! tam baisam persta- 
tymi. Kun. Jurgis ir likos at
vestas p a s» stulpą ir paszauke:

— Smeigkyt ulžpakalu ant 
stulpo!

— Palauk kunigaikszti, tai 
per maža ‘bausme, da reiketu 
priesz tai diržus isz pecziu 
lupt!

— Teip, teip! Diržus gy
vai lupt! Tarė kun. Jurgis su 
Zakaru.

— O, tai tai! Lulpt diržus, 
paszauke girta goveda.

Tuojaus atsirado rakalis, 
isznuogino Žydelka, suriszo 
rankas ir kojas, ėmėsi prie 
darbo.

A.preže apie kaklai mesas ir 
nuo strėnų su laukinia links

mybe lupo mėsini diržą, o go
veda apstojus szetoniszkus 
szposus dirbo.

Baisus riksmas kankintos 
Žydelkos pripildo orą, nes gir
tuokliu goveda nieko sau isz to 
nedare.

Baisus tai regėjimas ir dide-. 
Ii atneszantis mokslą, kokiu 
žmogus stojosi būdamas be 
Dievui ir kuom stojosi be tik
ro tikėjimo.

Aplupo Oruniene kone nuo 
visu mesu ir da užšmeige ant 
asztraus stulpo.

O, dabar pradėjo staugt go
veda kaip gyventojai peklos, 

,o Zakaras tarė kun. Jurgiui in 
ausi: '

— Dabar laikas padaryt ta 
ka seniai norėjai padaryt.

— Hei Kazokai! Dabar ant 
Orimo lizdo! Paszauke kun. 
Jurgis.

— Gerai bacziuhzka! Mes 
su tavim eisime ir in pekla!

Toje valandoje kun. Jurgis 
pirmutinis govedos trauke in 
vidurmieste.

Rodos tai szetoniszki staugi
mai apserginejo miestą ir ne- 
valninkes lauke dideli nelaime, 
ba jau visi žinojo apie kanke 
Orunienes.

Kol spėjo atsitraukt girta 
goveda Kazoku in narna Orimo 
tai dažiurejo mergų buvo ant 
visko pasiruoszia, atidarė na
rna, mergos ir mergaites kaip 
kurapkaites iszbeginejo in vi
sas szales lauko.

Vyresnes mergos, pasigai- 
leja mažu mergiukių, kožna 
paėmė po kėlės in savo apglau- 
ba ir leidosi nežine in kur, jog 
jau in Nemirava daugiau ne- 
gryžo.

Ranka-gi apveizdos pervede 
per pustynes ir rado priglauda 
žmonyse. Stojosi jog ne viena 
isz mergaieziu, per priežado 
Motinos Dievo in kurie nuola
tos meldėsi, o kuriais iszmoki- 
no Ksene melstis nesigavo nei 
viena in Turkiszkus nagus. 
Teip tai Dievas tu iszklauso, 
katrie jam atsiduoda ir Jame 
turi vilti.

Kun. Jurgis užklupęs ant 
namo Orimo su savo goveda vi
sa iszplesze. Lobis buvo' ne
mažas, apart visokiu daigtu, 
paėmė nemaižai pinigu,, ku
riuos buvo per visokia sukty- 
bia sukuopines. Kada jau likos 
tiktai tai grinos sienos, liepe 
kun. Jurgis narna uždegt.

Riksmas baisus pasikėlė vi
sam miestelyje Nemirave. Isz- 
sigande Žydpalaikiai mėtėsi 
gint asvo namus, nes gali Die
vui padekavot, ba apart Orimo 
triobu, kitu namai likos ciely— 
beje.

Laike, kada baigė degt na-. 
mas Orimo, girta, goveda su 
kliksmu ir staugimu gryžo in 
clvara kun. Jurgio ir apie stul
pą, ant kurio buvo pasmeigta 
Oruniene, pasidaro sau ban- 
kieta.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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 Lietuviszku

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; A pie 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 apo 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 Irlanda; 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 
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 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 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.158—-A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyrc; 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 Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sūnūs Mul
kinus ; 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.

Kitokios Knygos

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

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

180^—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 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:

ILgr3 Užsisakant knygas 
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 siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. A

pasiaiszki.no
induk.es
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Žmogus Sudije 
oDievasValdo

(Tasa)

Reike žinot jog Podoliaus 
alplinkineje, yra labai puikus 
rudo. Tai ir buvo puikus rytas, 
akys praži'bo ties Nemiravu, 
antra diena po veseilei Malkos.

Jau buvo geri pusryežiai, 
kaip pradėjo krutyt Oruno 
■apygardo. Merginos nusiszo- 
kia nuo vakar tingei kelinejo 
isz lovų, o dažiuretojos szvais- 
tesi ir urzejo jog neskubina, 
kelt.

Kada ant pagalios jau visos 
mergos ir mergaites sėdo prie 
pusryt, apižiureje paklausė:

— O kur tai Ksene? Ar da 
ne atsikėlė?

Merginos sužiuro vienos ant 
kitu, o ir dažiuretojos, nes nei 
viena Ksenes neinate.

— Asz vakar eidama gult 
tarė viena isz mergų kuri labai 
mylėjo Ksene norėjau dirstelt 
in os stubele nes buvo stube- 
les dūręs užrakintos, tas pats 
ir sziandien rytmetyje. Gal 
drueziai užmigo, nenorėjau 
pertraukt miego.

— O tai miegale! Kalbėjo 
perdetine nes duokite jai pa- 
kaju, tegul ilsisi. Reike ja ra
mint po iszkeliavimiii Malkos, 
kad ne pasibaigtu, ba, neužilgo. 
Tiek to.... Ateis laikas! ,

Tame inkisza galva viena 
isz dažiuretiniu ir klausė:

— Ar ne yra. czion Jerinos?
O kada gavo atsakyma, jog 

ne, dadave:
— Ketino su manim pa

rengt maudyne ir negalų nie
kur jos rast.

Merginos vienu balsu nusi
juokė ir pradėjo szaukt.

— 'Tavo Jerinka pamigo 
drauge su Ksene!

— 'Po pusrycziu eisime vi
sos jais budint.

— Ne svetiszkas miegas!
— Tai norint juoksime isz 

jos per visa diena.
Nes perdetine ne lauke pa

baigos pusrycziu, nusidavė in 
kambario Ksenes, marmėjo sau 
po nose:

— Asz nežinau kas su taje 
Jerina darosi! Niekad to ne 
buvo kaip sziandien. Tiek to, 
žmogui visaip ant svieto pasi
taiko, ir pamigt.

Daejus prie duriu, paregėjo 
jog buvo užrakintos iszsieme 
isz kiszeniaus rakta (ba perde
tine turi kitus raktus nuo visu 
duriu) ir dūręs atidarė. Nes 
kas iszsakys persigauidima ne- 
bages, kada rado tuszczia ir 
lova nedaliipsteta. Mėtėsi in 
szeipas ir skrynes, nes visi daig
iai buvo davade, nieko ne ju
dinta, stekas buvo tiktai dra

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

bužiu ka vakar Ksene turėjo 
ant saves.

— Natai kas kitas! Pa
szauke nekantrai perdetine 
mergų kas tai velei per pa- 
red'kas. Turėjo nusivilkt in so
da-ir raudot Malkos. O j ta Je
rina! Ta Jerina! Gali pato- 
giau.se mergina apsargint! Isz 
tikro sena ir kvaila.

Už valandos kelios dažiure
tojos ir suaugusios merginos 
lakstė po soda jieszkodamos 
krūmuose, nes niekur ne rado.

Po valandai, visi sode kaip 
avilije. Dabar jau visos kalbė
jo jog’ Ksene ir Jerina isztikro 
dingo! Nes kokiu sipasaibu? 
Niekas negalėjo pasakyt.

Dave ant galo žine Orunie- 
nei. Kaip Žydelka dažinojo 
apie dingima patogiausios ne- 
valninkes, paskirtos del sulto- 
naus, pastojo name Orunienes 
kaip sudna diena. Priesz Oru- 
na Žydą turėjo drėbėt ne tiktai 
dažiuretojos, nes ir locnapati.

— Dieve, paszauke Žydel
ka, ka asz vargdiene pradėsiu 
ir ka Orimas pasakys ? Jog da 

'mums ne atsitiko, kad mergi
na pabėgtu!

— Kažin, ar ir Jerina pa
bėgo? Tarė viena isz dažiure
tiniu.

— Jog in žeme ne inlindo.
— O gal kas Ksene iszvoge? 

Mergaites visaip nusznekejo.
Pradėjo mažu mergaieziu 

kvost ir iszsidavp, jog Ksene 
Malka ir Jerina vaiksztineda- 
vo gale sodo, jog kokis tai po
nas pasirodydavo, nes kada 
jas paregėdavo tai dingdavo 
kaip rodos in žeme nugarmė
davo. Mergaites klausinėdavo 
laikais Ksene kurie labai mylė
jo ar ji jie matydavo ta poną 
tai su juoku atsakydavo, jog 
žmogus negali in žeme lyst 
mergiukes nutildavo ir apie 
poną neminėdavo.

Viena mergina suaugus, sa
ke jog mate kunigaikszti Jurgi 
kaip selino in soda ir mate 
kaip gryžo in dvara.

— Tai bus jo darbas! Pa
szauke perpykus Oruniene. Ji
sai ne senei norėjo pirkt viena 
mergina. Nes kas jam danesze 
apie isz važiavima Orimo? Tu
rėjo tos prakeiktos su juoni su
sikalbėt!

Nusiuntė’Žydelka pas viena 
Žydą, gera prieteli Oruno, 
idant tas pasznipinetu po mies
tą, ar ko ne dažinos. Žydelis 
atejas tuojaus apsakė jog va
kar, po deszimtai valandai, ke
li isz ju mate kaip keli Kazokai 
selino link sodui po tuom kaip 
atgal jojo kaip tiktai arkliai 
inkabina ir tai in laukus.

Oruniene pati nubėgo in už- 
sodi, kur rado szviežias pėdas 
arkliu ir pėdas žmonių o ir 
smulkes moteriszkas pėdas da 
kas geriause ludino, palikta 
kopieczaite prie tvoros.

Dabar jau buvo tviirta Oru
niene, jog Kunigaiksztis Jur-

... MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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gis pagriebė Ksene. Pradėjo 
sau plaukus nuo galvos peszt 
ir rėkt, jog net visas miestas 
subėgo ant to baisiaus riksmo 
ir larumo.

Už valandos jau daejo žine 
in dvara Kunigaikszczio Jur
gio, Oruno visos didesnes mer
gos likos iszvogtos, o dažiure
tojos nužudintos jog iszplesze 
Žydo brangius daigius, pini
gus visus paėmė ir dasileido

Vyrai varga. turi, 
Czedina ir dirba kaip 

priguli, 
Bet kas isz to jeigu 

niekszas boba, 
Ka vyrelis uždirba ji 

viską iszduoda, 
Szeimyna kaip reikia 

neapžiuri, 
Bile pati gerus laikus 

turi, 
Savo vyra už niek laiko, 

Nei gero valgio nepataiko, 
Visokiais žodžiais ant 

jo plusta, 
Lupa patempus iszrodo 

rusta, 
Visados savo vyra 

nužiurineja, 
Ne dyvai nes taip užauginta, 

Nuo mažens prie pikto 
pripratinta, 

Juk koki tėvai toki 
ir ju vaikai!

Tamsunais pasilieka ir 
vaikai, 

Atsigimus nuo 'žmonių, 
Turi būda gyvuliu., 
Geriausi kvepalai 

neisztraukia, 
Prie ko jaunos (pripranta, 

Ligi vėlybai senatvei 
neatpranta, 

Gyvuliszkai augintos, 
gyvuliu bus, 

Ligi smert tokiu pasiliks!
Taip, mano rūteles, 
Jaunos ir seneles, 

Turite iszmokt gyvent. 
Savo vyrelino paguodokite, 

Ba per vyra gera buvimą 
turite.

O be vyro varga velkate, 
Ne viena po vyro mireziai 

dabojasi, 
Priesz visus jauna stojasi, 

Isz ko visi juokėsi, 
O net ir biaurinasi. / 

Už keliu menesiu bobele 
apsileidžia, 

Nosi žemyn nuleidžia, 
Tada ir apie nebaszninka 

atsimena, 
Ir jau tos komedijos būna 

. gana,
Tada bobele pradeda 

pakutavot, 
Nabaszninka vyra garbavot.

— “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! 

ant ’mergų baisiaus darbo. O 
tai vis buvo u'žmetinejimas ant 
Kun. Jurgio.

Nes kas da niekiause, daži
nojo dvare, jog Orimas be ži
nios kun. Jurgio apipaeziavo 
sunu Jokūbą ir iszveže in užru- 
beže jo apskriezio ir be paveli- 
nimo.

Kunigaiksztis Jurgis iki 
sziol nieko nežinojo ba būda
mas nuo vakar girtu kaip mei
tėlis, miegojo kaip negyvas. 
Kada pabudo kun. Jurgis ir 
pakele sunkia galva, kad sztai 
inpuola in miegstube Zakaras, 
sza.ukdamas su visa gerkle:

— Szviesiauses kunigaiksz
ti ! Kas per naujienos mieste ir 
dvare jog net britu klausyt!

— Nakas tempo velniu? 
Lenkai ne užpuolė ant mies
telio?

Zakaras peczais truktelėjo ir 
pradėjo:

— U-gi ko jie in czion atei
tu? Ar juoktis isz mus vargo? 
Czia ne apie Lenkus eina, tik
tai Orima, arba Storastaite.

Jurgis paszoko nuo lovos ir 
tarė:

— Ka apie Storastaite? 
Kalbėk greit, ka žinai! Ka ar 
gal mane nori ilgiau, nežinys- 
toj laikyt!

— Jau negali ne supaisyt 
visu pasakų, kokios po miestą 
sklaido. Pasakysiu-gi geriau, 
ka. asz suprantu isz tu sznektu. 
Sztai palaikis smi įdėlis O ru
nas apsipaeziavo savo sunu Jo
kūbą su taje patoga Žydžiute 
Malka, ka tai su Storastaite 
draugavo.

— Ka! Tas latras dry so sa
vo sunu apsipaeziuot be mano 
žinios? Ne atvedės pas mane 
nuotakos ir be pavelinimo? O, 
žaltys! Asz jam parodysiu!

Zakaras, kada kun. Jurgis 
pasikėlime kerszino, nuolatos 
galvos lingavimu pri teisine jo 
ir ant galo tarė:

— Tai da vis nieko! Nes 
iszvažiuodamas su sunum ir 
suniene paėmė drauge Storas
taite ir Jerina.

— Ar sziteiip! Ka kalbi? 
Paėmė Storastaite ir Jerina? 
Kadai? In kur ir kam? Klause 
kun. Jurgis ir greitai, dreban- 
tem ’rankom, užsimėtė apreda- 
la. Dantes jam batszkejo, isz 
akiu ugnis piktumo žėrėjo, 
kaip pasiūleiio, o isz burnos 
putos dribo.

Zakaras tuom laik kalbėjo:
— Na teip! Asz mistinu, 

jog tai Oruno kalte visame ba 
jisai vidurnaktyje iszvažiavo 
ir Storastaite tame laike din
go. Nęs ne kas, tiktai Orimas 
liepe ja pagriebt, nevos kokiem 
raitelem, ka kėlės dienas mies
te buvo, o vienas isz ju buvo 
pas Orima užvakar ir mergas 
apžiūrinėjo, o pirkinėjo. Žydas 
tame ka noint turėjo, kad tik
tai mergina praszalint, o už- 
mest kalte ant tavęs kunigaik
szti. Kažin, apie ka Grimui ėjo 
jeigo teip supainiojo. Szian
dien ir jo pati nuduoda, jog ne
žino kur dingo Ksene raudoje 
ir tiesog Skelbė, buk tu kuni
gaikszti pagriebei ir visam 
mieste Žydelkai intikejo, o ta
ve vadina razbaininku!

— O tegul visus Žydus vel
nias iszsmauge! Paszauke kun. 
Jurgis didžiausiam piktume, o 
Oruniene tiesog in pekla nune- 
sza. Nes pirmiause turiu turėt 
Storastaite, turiu turėt neatbū
tinai, ba kitaip negyvensiu ant 
svieto nei ponaut ežia ilgiau! 
Eikie tuojaus su penkiasde- 
szimts vyrii ir atvesi man Žy
delka!

Zakaras iszejo iszpildyt pri- 
sakyma, o kun. Jurgis laksty
damas po gi'inczia, kums- 
czioms iniisze sau per galva, 
plaukus rove ir baube.

— Ka? Maine man kunigaik- 
szcziu drysta prieszytis vienas 
nuskuręs Žydelis? Patogiause 
mergina iszveže ir tada kada 
asz jam pasakiau, jog viena; no
riu iszsirinkt! O jis latras pri
žadėjo jog da daugiau merginu 
pargabens, kad turetau isz. ko 
iszsirinkt! Nelaime jam! Kaip j 
Storastaites nebus.

Siuto kun. Jurgis baisiai ir 
tai isz keliu priežaseziu. Pir
mi aušo patogumais Ksenes už
degė ta paleistuvo, o volei per 
apsipaeziavima norėjo už
griebi josios turtą.. .Volei kad 
Ksene buvo susigiminejus su 
ženklyvom ypatom Lenkijoj 
per ka. galėtu iszsiaugsztint ba 
žinojo jog pas Turkus jokios 
vietos ne turėjo ir jo kunigaik- 
sztystekaip ant plauko kabojo. 
O jis, kaipo pagoniszkas sam
dininkas, nuolatos sapnavo 
apie augsztybe !

Sumislino kun. Jurgis pa
griebt Storastaite ir priversti
nai su ja apsipaeziuot. (J kada 
tas stosis tai jau niekas nieko 
jam nepadaris ir neatims, o ir 
pats Orimas, ba norėjo už ja 
užmokėt.

Ir tai sziandien tas nelabas

KVA - B - CELAcv£S
1 arba pradžia I;

SKAITYMO į
> ...ir... I;

RASZYMO i;
1 64 pus. Did. 5x7 col.
i Dabar Po 25c. ;
? Saule Publishing Co., ]!
' Mahanoy City, Pa., U.S.A. '!

Žydas pėdas kun. Jurgiui su- 
maisze ir viską szuo ant uode
gos nimesze per tai inpuole in 
toki baisu pa,siutimą jog kad 
butu Žydą nutveręs, butu in 
szmotus supleszia^. Anaip, tol 
ne ant mįsles neatėjo kun. Jur
giui, jog Ksene pati pabėgo, 
arba tarent paėmė josios priža- 
detinis, ponas Mirskis ir jog 
Orimas apie nieką nežinojo.

Tuom laik atgabeno Zakaras 
pusiaugyva isz baimes Orunie

ne. Kun. Jurgis liepe atvesi 
priesz save ir klausė griežda
mas dantimis:

— Kur tavo vyras?
— Szviešu.s kunigaikszti at

sake Žydelka sviruodama ant 
kojų, asz nieko nežinau, asz ne 
esmių niekam’e kalta!

— O kur tavo sūnūs ? Ar ir 
nežinai ?

— Ir apie ji nežinau.
— O marti patoga Malka?
— Mane nevalninkes nieko 

neapeina asz nieko nežinau.
— Tai gal nežinai, kur din

go nevalninke Ksene, ir da,‘žiū
rėto ja Jerina?

— Teip ir to nežinau. "
— Tai man nepasakysi, 

kam kur ir del ko liepe Orimas 
iszvežt Ksene ?

— Szviesiauses kunigaik
szti! Susimylėk! Asz nieko ne
žinau ir pasakyt ne moku.

— Ir nežinai delko tavo sū
nūs susivineziavojo paslapta 
su Malka,?

— O, tu prakeikta! Tu ki
taip sznekesi ir viską iszdai- 
nuosi! Tarė kun. Jurgis ir lie
pe Žyidelka inmest in tamse 
kialnore.

Pasiutimas kun. Jurgio ne
turėjo rubežiaus, jog net plau
kai pasisziausze ant galvos ma
tydamas jog isz nusigandusios 
Žydelkos nieko neiszgaus pa-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Garnys paliko sveika, ir 

drūta sūneli del pons. Pranams 
Pitkams, nuo E. Centre uly.

-r- Seredo.j pripuola Szv. 
Prąksedos, o Tautiszka Vardi
ne: Pasarge. Ir ta diena: 1940 
m.,- Liaudės Seimas vienbalsiai 
paskelbė Lietuva Tarybų So
cialistine Respublika, iszrinkta 
skaitlinga delegacija isz Seimo 
atstovu ir pasiausta Maskvon 
su peticija priimti Lietuvos 
Tarybų Socialistine Respubli
ka pilnateise nare' in Sovietu 
San junga; 1949 m., Amerikos 
Senatas įprieme Atlanto sutar
ti; 1952 m., Demokratai atida
ro savo Seimą Chicagos mieste; 
1944 m., Harry Trumanas Ipla-, 
skirtas Demokratu Partijos 
Vice-Prezidentu. Jis buvo pa
skirtas ne tik kad Demokratai 
mistino kad jis tai vietai tinka
mas žmogus, bet kad jis gales 
savo valstijos ir artimu valsti
jų balsus pakreipti Roosevel- 
tui; 1945 m., Amerikos karisz- 
ka ir valstybine valdžia nusta
to Japonams pasidavimo pa
reikalavimus, kurie 'buvo nu
statyti Potsdam konferencijo
je, kurioje Ponas Stalinas visa 
tvarka vede; 1588 m., Ispanu 
galingas Laivynas Anglu su- 
musztas. Ispanu Laivyne buvo 
szimtas trisdeszimts du ka- 
riszki laivai, tik penkios de- 
szimts laivu sugryžo isz tos 
baisios mariu skerdynes; 1773 
m., Jezavitu misijonieriu drau
gija buvo Popiežiaus Klemento 
Keturioliktojo panaikinta, už
drausta. Jezavitai baisiai daug 

• kiszosi in politika visuose 
krasztuose ir visai nepaiso sa
vo dvasinio vado, Popiežiaus; 
1868 m., Rusijos valdžia uždare 
progimnazija. Telsziuose; Ne
priklausomybes diena Belgijo
je; 1861 m., Bull Run karas 
prasidėjo.

— Gerai žinomas del mies
to gyventojams, Kazimiera® 
Zagorskis, nuo 408 W. Pine 
uly., kuris sirgo trumpa laika, 
ir gydosi in Pottsville ligonbu- 
teje, numirė pareita Petnyczia 
septinta valanda vakare. Ve
lionis gimė Audenreid, Pa. Bu
vo angliakasis, ir per daugelis 
metu buvo breiker bosam Tun
nel Ridge kasyklose. Paliko

Komunistai Sumuszti Guatemaloje

Sukilėliu vadas Pulkinin
kas Carlos Castillo Armas, 
su tamsiais akiniais, akulio- 
riais, linksmai sveikina savo 
kareivius in Chiquimula, 

. pirm negu jis garbingai in- 

savo paczia Mare (Dangelie- 
vicziute, Dumi); trys dukterys 
ir sunu, taipgi seseri ir keletą 
a n u k u . L a i d o t u. ves 
invyks Ketvergo ryta, su apie- 
gomis in Szv. Kazimierio Len
ku bažnyczioje, devinta valan
da, ir palaidos in parapijos ka
pines.

— Ketverge pripuola Szv. 
Marijos Magdalenos, o Tau
tiszka Vardine: Akse. Taipgi 
ta diena: 1950 m., Belgijos Ka
ralius Leopoldas Trecziasis su- 
gryžo ant savo sosto, po szesziu 
metu isztremties; 1236 m., 
Rimgaudas pergalėj^ Vokie- 
czius ties Kaunu; Atmaina Me
nulio: Delczia.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Apolinaro, o Tautiszka Vardi
ne: Ilge. Ir ta diena 1944 m., 
Amerikos mariniai, kareiviai 
insigavo in Tinian; 1866 m., 
Rusijos valdžia uždraudė Lie
tuviu spauda. Prasidėjo knyg- 
nesziu laikotarpis; 1241 m., Po
piežius Grigalius Devintasis 
sudraudė Kryžeivius nuo kan
kinimo Žemaitijos.

Shenandoah, Pa. — Rozalija 
Skuminiene, nuo 101 E. Centre 
uly., kuri per daugelis7 metu 
laike saliūną bizni, pasimirė 
pareita Petnyczia, vakare, sa
vo namuose. Velione gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika 
1898 metuose, ir apsigyveno' 
Slienadoryje. Paliko duktere 
Katre namie; tris sūnūs: Anta
ną ir Kazimiera namie, Juozą 
mieste. Taipgi keturios anū
kus ir seseri Prane Matoniene 
Grass Valley, Calif. Laidotu
ves invyko Utarninke isz Gra- 
boriaus Czaikausko koplyczios 
318 E. Centre uly., su apiego- 
mis in Szv Jurgio bažnyczioje, 
devinta valanda, ir (palaidota 
iii parapijos kalpinese.

Paducah, Ky. — Atomines 
energijos komisijos, Uranijo 
fabrike darbininkai 329 bal
sais priesz 96 nutarė atszaukti 
straika ir sutikti su Prez. Ei- 
senhowerio uižmanima svarsty
ti darbininku socialinio drau
dimo ir kitu darbo sanlygu pa
gerinimą. Diena ankscziau dar-

Platinkit “Saule”

marszavo in Guatemala 
miestą. Jis sako kad jis su 
savo kareiviais atmusz Ko
munistus ir visa Gutemala 
kraszta iszlaisvins isz Ko
munistu,

Trisdeszimts asztuoniu 
metu amžiaus Ponia Peter 
Thommes, guli Chicagos li
goninėje, kur ji pagimdė sa
vo devinta kūdiki per ‘ ‘ Cae- 
serian” operacija. Tai pir

bininkai nubalsavo baigti 
straika ir Oak Ridges uranijo 
fabrike Tennessee valstybėje.

Chicago, Ill. — Prasidėjo 
straikas Armour skerdyklose, 
nes kompanija kai kuriuos dar
bininkus apkrovė dvigubu dar
bu už ta pati atlyginimą. CIO 
unijos 347 vieneto prezidentas 
Leon Beverly pareiszke, kad 
sziuo metu vienas darbininkas 
turi atlikti darbovieteje tiek 
kiek ankscziau atlikdavo du. 
Jo samprotavimu kompanija 
tyczia taip naudoja, norėdama 
susilpninti unija priesz prasi
dedant naujoms kontrakti
nėms deryboms, kurios numa
tomos Rugpiuczio 10 diena. 
Straike dalyvavo apie 4,000 
darbininku. Pasitarimai tarp 
kompanijos ir unijos pareigū
nu dar neprasidėjo. Armour 
kompanijoje dirba nemaža lie
tuviu. — N.

JAUNAS KUNIGUŽIS 
UŽSIMUSZE

Du Kiti Žuvo Ant 
Vieszkeliu

PHILADELPHIA, PA. — 
Ana diena,, trys žuvo automobi
liu nelaimėse ant Pennsylvani- 
jos vieszkeliu ir South Jersey 
valstijose.

Ju tarpe buvo vienas jaunas 
Kunigužis.

Dvideszimts vieno meto am
žiaus jaunas Kunigužis, Do
nald Hunt isz Cambridge, New 
York ir dvideszimts trijų me
tu amžiaus Alice Raven, isz 
Elyria, Ohio, buvo mirtinai su
žeisti, kai ju automobilius susi
kūlė su stulpu, apie keturios 
mylios nuo Wilkes-Barre, Pa. 
Trys kiti tarne automobilyje 
buvo labai pavojingai sužeisti.

Trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus Ponia Helen McCuen, 
isz Green Creek, New Jersey, 
buvo užmuszta, kai automobi
lius ja suvažinėjo ant Delsea 
Drive, apie penkios mylios nuo 
Wildwood, New Jersey.

Wilkes-Barre automobiliaus 
nelaimėje sužeisti yra dvide
szimts trijų metu amžiaus

Devintas Kūdikis Gimė Per Operacija

mutine moteris tiek vaiku 
pagimdyti per operacijas. 
Jos kiti asztuoni vaikai stovi 
namie priimti savo motina ir 
savo nauja sesute, Joan. Jie 
yra dvieju metu Elaine, trijų

Joyce Hoover isz Dallas, neto
li nuo Wilkes-Barre, kuriai 
galva buvo praskelta; dvide
szimts metu Shirley Sauder, 
isz Perkasie ir dvideszimts sze
sziu metu amžiaus Ora Bennett 
isz Mentele, Indiana Apygar
dos.

Valstijos policijantai Kurt 
Schweiss ir Joseph Petrill isz 
Wyoming sako kad Panele 
Sauder ta automobiliu vairavo.

MAŽAI VILTIES 

MAINIERIAMS

Panther Valley Mainos 
Uždarytos

TAMAQUA, PA. — Iki sziol 
buvo daug visokiu gandu, kad 
Lehigh Navigation Kompanija 
atidarys mainas ar jas paran- 
davuos kuriai kitai kompani
jai.

Bet kompanijos pirmininkas 
Dodson staeziai pasakė laik- 
rasztininkams kad jo kompa
nija niekados neketina tas 
mainas atidaryti, ir kad, kiek 
jis žino dar niekas nepasirodė, 
kuris tas mainas norėtu pirkti.

Kai jis buvo užklaustas: 
Kaip ilgai jo kompanija palai
kys “pumpas” mainose vande
ni iszsunkti isz mainu, Dodson 
trumpai atsake, kad jis tikrai 
negali pasakyti, bet kad jis 
tikras kad tai neilgam, nes tas 
darbas kasztuoja apie szeszis 
szimtus doleriu per sanvaite.

Jis sako kad kompanija dar 
vis palaiko “pumpai” vandeni 
iszsemti, už tai kad ji dar vis 
tikisi kad kas nors tas mainas 
ar nupirks, ar parandavuos.

Bet jis sako kad jo kompa-
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metu Diane, penkių metu 
Kathleen, septynių metu Ca
rolyn, asztuoniu metu Jim
my, vienuolikos metu Mar
guerite ir septyniolikos metu 
Peter.

nija negali per ilgai laukti, ir 
jeigu negaus pirkėjo in trum
pu laiku, ji bus priversta tas 
mainas visiszkai uždaryti ir 
visas “pumpas” sustabdyti ir 
vandeniu užlieti visas tas mai
nas. -

KUNIGAS
APSIŽEN1J0

Vienuolis Vede 
Gyvanaszle

ROCK ISLAND, ILL. — 
Norbert T. Dahm, trisdeszimts 
septynių metu amžiaus buvęs 
zokoninkas, kunigas, kuris bu
vo mokytojas, profesorius in 
Quincy Kolegija, apsiženijo su 
trisdeszimts trijų metu am
žiaus gyvanaszle, Ponia Mil
dred A. Baxter, isz Rock Is
land, Illinois.

Policijos virszininkas R. O. 
Stone juodu apženijo in Milan 
miesteli.

Ponia Baxter yra gavus di- 
vorsa nuo savo vyro Albino, 
Gegužio dvylikta, diena.

Kunigas Julian Wood, Quin
cy Kolegijos virszininkas nesu
tiko laikrasztininkams paaisz- 
kinti kaip tai atsitiko. Jis tik 
trumpai pasakė, kad Kunigas 
Dahm, nuo szio laiko nieko 
bendro neturi su tuo vienuoly
nu. "■

35,000 KALAKUTU 
SUDEGE

LANCASTER, PA. — Dau- 
giau kaip trisdeszimts penki 
tukstaneziai jaunu kalakutu 
sudege kai gaisras isztiko Eph
rata Hatcheries farma, netoli 
nuo Reamstown, apie asztuo- 
niolikos myliu nuo Lancaster 
miesto.

Ūkininko John C. Faust 
szvogeris, Andrew Ludwig ta 
gaisra užtiko apie asztunta va
landa vakare. 1

Tie kalakutai kasztavo apie 
deszimts tukstaneziu doleriu, o 
iszkados tvartui padaryta ant 
apie penkių tukstaneziu dole
riu.

50 BILIJONU DEL 
VIESZKELIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
_____ >

eje, kad mms trumpa mokyto
ju, kad visur trumpa kambariu 
ir lovų ligoninėse, kad .musu 
ulyczios, keliai ir vieszkeliai 
netinkami sziu dienu automo
biliams. Jis visu valstijų Gu
bernatoriams staeziai pasakė, 
kad Amerikos valdžia yra pri
versta stoti in talka valstijoms 
ir visus tuos klausimus iszrisz- 
ti.

Bet isz visu tu programų, isz 
visu tu vieszkeliu statymu vei
kimu, vienas dalykas aiszkus— 
Republikonu partija, nenorė
dama prisipažinti kad dabar 
randasi bedarbe po visa krasz
ta, nori, parūpinti darbus tiems 
kurie dabar darbo neturi.

Demokratai insteige W.P.A. 
Republikonai nori insteigti 
Vieszkeliu Statymo programa.

DU PRIGĖRĖ 
INGULOJE

1 Dingo; 6 Iszgelbeti
i

BOWERS BEACH, DEL. — 
Du žvejotojai prigėrė, kai ju 
laivas nuskendo Delaware in- 
guloje. Treczio dar nesurado.

Szeszi kiti buvo “Coast 
Guard” j'ureiviu iszgelbeti.

Visi jie buvo perspėti ta ryta 
neiszsiirti žvejokliu, nes buvo 
audringa ir bangos kilo ir di
dėjo. Bet jie tu perspėjimu ne
paklausė ir iszplauke.

Szeszi laivai ir keli eropla- 
nai tuojaus pradėjo ju jieszko- 
ti.

Mažas “Coast Guard.” jūrei
viu laivas “Nora V” juos užti
ko ir szeszis iszgelbejo ir rado 
du lavonus.

Žuvusiuju tarpe buvo dvi 
moterys, Ponia Marie Owings, 
ir Ponia Leilia Jennings, isz 
Baltimore, Maryland.

Pirkie U. S. Bonus

Price $2.30 s'“’ p’i”‘
COLORS; Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

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

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS

TĖVYNĖS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir skelbiama, kad gyventojai 
“vieningai” laisvu noru ja 
pasiraszo, bet visi žino, jog 
Komunistu santvarkoj tokio 
dalyko, kaip laisvas noras, nė
ra. Paprastai kiekvienam dir- 
baneziam “pasiūloma”, už ko
kia suma jis turi pasiraszyti, o 
jei nepasiraszys, paklius in dar 
didesne beda: bus apszauktas 
liaudies prieszu ir iszdangin- 
tas in Žibira ar in kita darbo 
vergu stovykla. Sziuo metu už- 
imante Lietuvoje per spauda, 
radija, mitingus ir t.t., varoma 
smarki propaganda už “sava- 
noriszka pasiraszypia”. Vie
nok garsinamoji paskola ski
riama ne Lietuvos, bet “pla- 
cziosios tėvynės” liaudies 
ukiui gerinti. Bury to j ai kaip 
tik apie szi'dalyka suvarytiems 
in mitingus žmonėms ir nekal
ba, nieko apie tai neraszo nei 
Komunistu spauda, neskelbia 
nei Vilniaus radijas. Giriama
si, kad “tarybiniai biudžetai” 
suvedami su pertekliais, o sztai 
vis ir vis reikia nauju “vidaus 
paskolų” liaudies ukiui finan
suoti. Ir tos paskolos eina vie 
na po kitos. Beto, ir nuoszim- 
czius už paskutine paskola mo
kes ne visiems, o tiems, kurie 
ja laimes loterijos budu. O kas 
gali tikėtis, kad po 20 metu at
gaus Komunistu valstybei 
‘ ‘ paskolintus ’ ’ pinigus ? Ar 
daug yra pavyzdžiu, rodaneziu 
kad Sov. Sanjunga tokias pa
skolas pilnai iszpirko? Pasko
los per Vilniaus radija girti 
pirmoj eile j buvo pasiusti to
kie “pirmūnai”, kaip Vilniaus 
Elfos fabriko part, sekret. Dik- 
ceriovas, szaltkalvis Timoteje- 
vas, liejimo Cecho darbininkas 
Antoninas, ‘ ‘ pirmūne ’ ’ Bar- 
kovskaja ir kiteji. Vienok gy
ventojai gerai žino ir be gyri
mu, ka tokios paskolos reisz- 
kia: tai yra dar viena duokle 
Rusijai, pravedama ir vėl “sa- 
vanoriszku” budu.

Buvęs Didvyris Vagis

Orr, trisdeszimts szesziu me
tu amžiaus buvęs drąsus la
kūnas, yra suaresztuotas in 
Las Vegas, Nevada už va
gystes. Jis aiszkinasi kad jis 
ant baiku apvogė keliu 
vieszbucziu kambarius.

Pulkininkas Orr per kata 
dalyvavo in szimta deszimts 
susikirtimu su prieszu pa
dangėse ir buvo visu labai 
gerbiamas Vaszingtone. 
Daktarai dabar ji iszagzami- 
navuos datirti ar jis yra pil
no proto.


