
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY;

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;
% Year $3.50; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.
— - - - ~ ------ - -—

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Met ns $7, % Metu $4; In Vokietiję, Pietų Amerika, 
Skotlandije.Mets is $9, Va Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Cts.

Laiszkus .r Pinigus visados siuskite ant ežio adreso:

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

No.67 B MAHANOY CITY, PA UTARNINKAS RUGPIUCZIO 17,1954 TUESDAY, AUGUST 17, 1954) V. L. Boczkowski, Editor and Mgr. 66 METAS

Bajoras Patikrina Atomines Jiegos Intaka BAISIOJO BIRŽELIO

Edinburgh Bajoras, in 
Chalk River, Ontario, Kana
doje, buvo, kaip sveczias pe
rėjės per Isotope, atomines 
bombos fabriką. Už tai jis 
buvo priverstas patikrinti ar 
jis neiszsinesze kiek tu ato- 

, mines jiegos spinduliu. Szita 
maszina parode kad jam nie

ko nekenke ir kad jis labai 
mažai tu spinduliu iszsine- 
sze. In ji ežia žiuri W. J. 
Bennet, po kairei, Preziden
tas Atomic Energy fabriko, 
Kanadoje, ir Daktaras Da
vid A. Keys to fabriko pata
rėjas.
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Isz Amerikos
’’ 9 KOMUNISTAI 

MOKYTOJAI
NUTEISTI

Skelbe Ir Mokino Ko
munizmą Philadelphia

. Mokyklose
PHILADELPHIA, PA. —

Valdžios teismas, po keturios 
deszimts septynių dienu svars
tymo, nuteisė devynis Komu
nistus mokintojus, kurie musu 
mokyklose mokino ir skelbe 
Komunizmą ir stengiesi musu 
vaikus prikalbinti kad jie sto
tu in Komunistu eiles nuversti

* musu valdžia.
Kai buvo paskelbta kad teis

mas raida visus devynis kaltus 
ir paklausė ar kuris isz j u nori 
pasiteisinti ar užsiginti, nei 
vienas neatsake. Teismo ad
vokatas už kiekviena, j u, kai j u 
vardai buvo iszszaukti, atsake 
“kaltas.”

Už szitoki prasikaltima kiek- 
t vienas isz j u gali būti nuteis

tas ant penkių metu in kalėji
mą ir deszimts tukstaneziu do
leriu baudos.

Tu Komunistu advokatas 
Thomas B. McBride, kuris bu
vo teismo paskirtas atstovauti 
juos, tuojaus paprasze kad jie 
nebutu tuojaus pasmerkti, bet 
kad jiems butu duota proga

kreiptis in augsztcsni teismą.
Nei vienas duota proga

kreiptis in augsztesni teismą.
Nei vienas isz ju neprasze 

kad jiems asmeniszkai butu 
paskirtas advoktas. Vien tik 
Juozas Kuzma, keturios de
szimts dvieju metu amžiaus, 
nutarė būti savo advokatas ir 
pasakė trumpa kalba priesz ir 
po teismą.

DARBININKAI
SUTINKA IMTI
' MAŽIAU ALGOS
SOUTH BEND, INDIANA.

— Daugiau kaip penki tuks- 
tanoziai trys szimtai automobi
liu darbininkai sutiko imti ma
žiau algos, kad Studebaker 
kompanija neiszeitu isz biznio, 
ir kad darbininkai galėtu pa
laikyti savo darbus.

Apie septyni tukstaneziai 
darbininku susirinko in dideli 
mitinga, pasiklausė kompani
jos pasiaiškinimu ir savo uni
jos patarimu ir tada nubalsavo 
sutikti su kompanija ir imti 
mažiau algos. Balsavimas bu
vo asztuoni priesz viena.

Tai gal pirmutinis sykis kad 
taip invyko Amerikos Darbi
ninku Unijoje.

Sulyg kompanijos knygų, I 
Studebaker Auto. Kompanija Į 
sziais metais per szeszis mene
sius inejo in skyle ant devynių 
milijonu doleriu. Pernai per 
ta laika, kompanija buvo par
davus automobiliu net už tris

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MINĖJIMAI SUSI
LAUKĖ DIDELIO

ATGARSIO
NEW YORK. — Vis dar di- 

deja skaiezius JAV laikrasz- 
cziu, kurie paskyrė vietos 1941 
m., Baltijos krasztu gyventoju 
tremtiniams priminti. Ta pro
ga pažymėtina, jog tai didžiąją 
dalimi yra Lietuviu pastangų 
vaisius. Nors New Yorke minė
jimas buvo rengiamas su Es
tais ir Latvais bendromis jogo
mis, vienok dalyko iszgarsini- 
ma Amerikiecziu spaudoj ir vi
suomenėj atliko ALT Informa
cijos Centras. Jo pastangomis 
buvo gauti Prezidento New 
Yorko gubernatoriaus ir kitu 
auksztu pareigunu ir žymiu as
menų pareiszkimai ir jo pas
tangomis jie buvo perduoti As
sociated Press, United Press ir 
International News Service, 
kurios tu pareiszkimu turini 
perdavė visai kraszto spaudai.

JAUNUOLIS
PRIGĖRĖ

WATKINS GLEN, N. Y. — 
Penkiolikos metu amžiaus An
drew Gemphler, isz Kenoza 
Ežero, in Kay Utah, (Little 
Lake) apie trys mylios nuo 
Odessa, prigėrė apie puse po 
vienos po pietų. Jaunuolis bu
vo ežia atvažiavęs ant atostogų 
nuo Subatos ryto. Ji iszveže 
ant tu atostogų Ponai Richard 
Warren ir ju szeimynele.

Jaunuolis Gemphlere buvo 
iszsires su mažu laiveliu, ir 
paskui nutarė pats vienas 
plaukti in krauta. Kai jis pra
dėjo skėsti, Ponia Warren in- 
szoko in vandeni ir priplaukė 
prie jo, bet turėjo ji nusikraty
ti kai jis isz iszgastes sugriebė 
ja už kaklo ir jiedu pradėjo 
skėsti. Ji tada priplaukė prie 
to mažo laivelio ir stengiesi 
prie to skestanezio jaunuolio 
priplaukti, bet jau buvo per vė
lai.

Ugniagesiai, kurie buvo pa- 
szaukti, stengiesi jaunuoli at
gaivinti bet jiems nepasiseke.

ŽINUTES
NEW YORK. — Daktaras 

Jonas, kuris buvo Vakaru Vo
kietijos slaptos policijos vir- 
szininkas ir pabėgo isz Vaka
ri; Vokietijos in Komunistu 
valdoma Vokietijos dali, yra 
tikras iszdavikas, nežiūrint 
kaip kiti stengiasi jo pabėgima 
iszaiszkinti. Dabar Amerikos 
valdžia bus priversta pertvar
kyti visa savo sznipinejimo 
sztaba, nes szitas Ponas Jonas 
visus Amerikos sznipus gal yra 
dabar iszdaves Komunistams.

BOONE, N. C. — Ponas J. 
B. Johnson, viena diena, tyczia 
ant vieno ulyczios kampo sto
vėjo ir iszdalino dolerius. Per 
dvi valandas jis tik tris dole
rius galėjo iszdalinti. Visi kiti 
neeme jo pinigu.

LAKŪNAI
ISZGELBEJO
DU ISZ EŽERO [ j

YOUNGSTOWN, PA. — 
Amerikiecziai lakūnai su savo 
mažu laivu, kuris intaisytas 
iszgelbeti lakūnus kurie nu
krinta in mares, iszgelbejo du 
Kanadieczius, kurie per dvi 
vo mažame laiveleyje kurio in- 
dienas buvo bangu supami sa- 
žinas buvo užgesęs.

Szeszi Amerikiecziai lakūnai 
su savo naujausiais intaisais 
dažinojo kad tas mažas laive
lis pluduriuoja Ontario ežere. 
Keli Amerikos eroplanai tuo
jaus pakilo ir už keliu minu- 
cziu užtiko ta laiveli. Jie grcei- 
tai pranesze savo draugams la
kūnams kurie buvo tame Lai
vyno laive. Jie greitai pribuvo 
ir iszgelbejo tuos du Kanadie- 
cziu.

To laivelio ne tik inžinas bu
vo užgesęs, bet jau buvo skyle 
jo apaezioje. Ir kai musu lakū
nai pribuvo in pagelba to lai- 

i velio savininkas Donald Wil
liamson, isz Toronto, Kanada, 
jau seme vandeni isz savo lai
vo.

Prie jo laivo stovėjo kitas 
mažas laivas su Ponais J. Ful
ton. Jiedu stengiesi ta kita lai
vą prisiriszti ir traukti in uos
ta.

Amerikos lakūnai sako kad 
abudu laivai butu paskendę 
tose banguose, jeigu jie nebutu 
pribuvę in laika.

DIDELIS BURLICKIO 
LIUDIJIMU 

ATGARSIS
NEW YORK. — \ Buvusio 

MVD pulkininką Leit. G. S. 
Burlickio parodymai Kongr. 
Charles J. Kersteno vadovau
jamam “Committee on Com
munist Aggression” labai pla- 
eziu mastu pasauliui isz naujo 
primine ir Sovietu pavergta 
Lietuva, ir jos gyventoju kan- 
czias. Szalia plataus ta proga 
paskcipta vienam žurnale pa
sikalbėjimo su Burlickiu, kur 
jisai nemaža papasakoja ir 
kaip jam teko kovoti su Lietu
vos Partizanais, per didžiąsias 
spaudos agentūras tie duome
nys buvo paskleisti ir pasaulio 
spaudoj, ypacz JAV. Placziau 
ar siauriau Burlickio parody
mu, turini paskelbė JAV spau
da viso kraszto mastu, prade
dant didžiaisiais dienraszcziais 
ir baigiant vietinio pobūdžio 
laikraszcziais.

TROKAS SUVAŽINĖ
JO MERGAITE

SYRACUSE, N. Y. — Vie
nuolikos metu mergaite, isz 
Buffalo, New York, Jean Ste
venson pasimirė in Szvento 
Juozapo ligonine. Jos tėvai Po
nai William E. Stevenson, nuo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Už Geležines Uždangos
BOLSZEVIKAI

TEBEGROSIĄ
ŽMONES

(Tasa)

Vokiecziu spaudos žiniomis, 
Italijoj ir Prancūzijoj del Cho- 
chlovo parodymu buvo praves
ta daug aresztu, o per Ženevos 
konferencija užsienio diplio- 
matai, papraszyti Sovietu užsi
rūkyti ju pasiūlyta cigarete, 
paprastai už ja padėkodavo ir 
jos neimdavo. Paskiausia Cho- 
chlovo yareiszkimus patikrino 
Britu ir Amerikiecziu saugumo 
instaigos. Kai kuriu Vokiecziu 
reiszkiama baiminimosi, kad j 
tik jis nebutu pasiustas in Va
karus tam, kad, iszgaves Vaka
ru pasitikėjimą, “sutvarkytu” 
Bolszevikiniam saugumui ne
prieinamus Berijos patikėti
nius, kuriuos sukompromituo
tu, juos apszaukes “Bolszevi- 
ku sznipais”. Dabar visas szis 
reikalas atsidėjus tiriamas. 
Pasirodo, perbege in Vakarus 
invairiu Sovietu saugumo pa
reigūnai patvirtino ankseziau 
turėtas žinias, jog likvidavus 
Berija, MVD sluogsniuose pra
sidėjo baisus persekiojimas, 
kurio atrugu matyti dar ir da
bar.

Vienas isz geriausiu Bolsze- 
vizmo žinovių, Vokiecziu prof. 
Borkcnau, Szveicaru liberalu 
savaitraszty ‘Die Wcltwoche’ 
paanalizavęs Chochlovo su
teiktąsias žinias, prieina prie 
in domiu isz vadu ir platesniems 
gyventoju sluogsniams, tikin- Į 
tiems pagerėsiant iszlaisvini- 
mo vilties, juo daugiau susilp- 
nes Bolszeviku režimas isz vi- 0 
so. Jo pareiszkimu, Chochlovo 
pasakojimai tiesiog pralenkia 
nuotykingiausius Vakaru ro
manus. Tai esąs reikszmingiau- 
sias neoficialus dokumentas po

Pamares Maskvoje

Maskvos gyventojai ežia 
vesinasi prie Maskva upes. 
Czia nėra jokiu instatymu 
apie persirengimu. Moterys 
su vyrais gali persirengti

prie pat kranto. Dauguma 
moterių maudosi ar pludu
riuoja upe j e su savo apati
niais, nes maudinimo kelnai- 
tęs per brangios.

1941 m., Rusu vidaus pade- 
cziai nuszviesti.

Isz Chochlovo pasakojimu 
pasirodė, kad jis 4 metus (iki 
1949 m.) gyveno Rumunijoje, 
ruoszdamas kadrus partizani
niam sanjudžiui, kuris turėjo 
vėliau pasireikszti per Treczia- 
ji pasaulini kara. Jam prasidė
jus, Komunistu partizanai tu
rėtu už prieszo linijų suvaidin
ti toki pat vaidmenį, koki jie 
yra suvaidinę szio karo metu 
Vokiecziu armijų užnugaryje. 
Aiszkiau tarus, tai reiszkia, 
jog Bolszevikai, nepaisant, ka 
skelbia ju oficialioji propa
ganda, tada buvo insitikines, 
kad jie ne tik neužlies visos 
Vak. Europos, bet, karui pra
sidėjus, butu nustumti atgal 
toli in rytus. Vienok 1952 m., 
visi szios ruszies darbai ir pa- 
siruoszimai buvo Bolszeviku 
netikėtai nutraukti. Tada Bol
szeviku vadovybėj insigalejo 
nauja teorija. Jei 1949-1951 
metai Bolszeviku užs. politika 
galima laikyti “stagnacine”, 
tai vėliau, invykus TSRS 
Kom. partijos vidaus pasukiui, 
stengiamasi visais galimais bu
dais suskaldyti Vakaru frontą 
ir izoliuoti JAV. Pradėti likvi
duoti ir Antrojo karo Bollzevi- 
kiniai partizanai, kurie tiek 
Sov. Sanjungoje, tiek kituose 
satelit. krasztuose niekaip ne
gali suprasti, kadel iszsyk visi 
juos garbino kaip didžiausius 
didvyrius, o paskiau tie patys 
Bolszevikai pradėjo visokiais 
budais juos plūsti kaip iszdavi- 
kus ir skusti policijai. Durklo 
smūgis isz užpakalio buvo 
kirstas Graiku generolui Mar
kos ir jo armijai 1951 m., visi 
Ispanu Komunistinio partiza
nu sanjudžio nariai buvo isz- ' 
duoti Prancūzu policijai, o 
1952 m., Marty, Tillon ir kiti 
Prancūzu partizanu vadai, vi
sai iszmesti isz partijos. Tuo 
pat laiku Sovietu ambasado-

rius Kostylevas brutaliai vie- 
szai iszpludo Italu partizanu 
vadus, ir tada toks Cucchi ir 
Magnani buvo priversti visai 
isz partijos pasitraukti.

Nors Bolszevikai partizanu 
kadrus 1952 m., ir iszskirste, 
vienok brutaliausias ju ele
mentas buvo surinktas in vad. 
teroristu branduolius. Užuot 
vykdžius tiesioginius pasiruo- 
szimus Trecziajam Pasauli
niam karui, vėl buvo pereita 
prie atskiru politiniu žudymu 
ir grobimu.

1952 m., prasidėjo atvira ir 
pati žiauriausia kova tarp 
dvieju Sov. saugumo aparatu, 
būtent, tarp Berijos kontro
liuojamos MVD ir paties Stali
no prižiūrimos, o Ignatievo va
dovautos MGB. Buvo pradėta 
kurstymu priesz Žydus, norint 
isz valyti j u smarkiai apsėstus 
visus Bolszevikinio saugumo 
kadrus. Aukszti Bolszeviku 
pareigūnai, kaip Chochlovo 
szefo pavaduotojas gen. Įeit. 
Eitingonas, skyriaus szefas Su- 
daplotovas ir kiti, buvo apkal
tinti “iszdavimu”, “valstybi
nio turto grobstymais” ir kt., 
ir dingo be žinios. Tie, kurie 
nesuspėjo pabėgti in tolimes
nes provincijas, buvo suspen
duoti, dar kiti “injungti” in 
Kremliaus gydytoju ofera. Žo
džiu, prasidėjo tikra Bolszevi- 
kiniu saugumiecziu medžiokle. 
Vienok su Stalino mirtimi vėl 
viskas pasikeitė per viena nak
tį. Ir tai invyko daug brutaliau 
ir drau kruviniau, negu bet kas 
Vakaruose gali insivaizduoti. 
Berija papraseziausiai vėl pe- 
reme visa saugumo aparato 
kontrole savo tiesioginen ži
nion. Visi per pastaruosius 
dvejus metus naujai paskirti 
auksztesnieji pareigūnai, pra
dedant nuo Ignatievo žemyn, 
“iszleke”, o visi ankseziau at
leistieji, suspenduotieji ir t.t., 
vėl buvo gražinti in ankstesnes 
vietas ar net paauksztinti. 
Taip pat buvo sustabdyti viso
kie politiniai žudymai užsieny 
ir Chochlovo skyriaus veikla. 
Vakaruose turimi duomenys 
verte manyti, kad Berija buvo 
tikrai vienas isz Sovietu vadu, 
pasiruoszusiu siekti pasaulyje 
taikos ir ]ogiszkai priverstu 
imtis kitu reikalingu žygiu, tu
rėjusiu suszvelninti Bolszevi- 
kini režimą: pradėti amnesti
jas, paleisti Kremliaus gydy
tojus, daugiau atsižvelgti in 
mažumas, žsukti “naujaji kur
są” satelituose ir t.t. O kai Be
rija buvo likviduotas, Chochlo
vo skyriui vėl buvo pavesta 
“imtis senojo darbo.” Tik se
niau sziuos politinius žudymus 
faktiszkai vykdės skyrius da
bar jau buvo pavestas prižiū
rėti ambas. Paniuszkinui, o 
TSRS kompartijos centro ko
mitetas, vadinasi, Malenkovas, 
Molotovas ir Chruszcziovas as
meniszkai, apspresdavo kiek
vieno tokio nužudymo plana. 
Tai Vakaru valstybių vyrai 
turėtu gerai insidemeti!

Berijos patikėtiniams dabar 
prasidėjo dar didesne medžiok-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
SAPNAS MOTINOS

Teipgi pasirodo kad kai Ge
nerolas MacArthur 'buvo pasa
kęs kad jeigu mes kara vedame 
mes turime ji vesti aut visu 
fruntu ir nesiliauti kol mes sa
vo priesza sumuszime, ar jis 
butu Maskvoje ar Kinijoje. Jis 
už toki prasis'zokima buvo 
pravarytas, bet dabar musu 
didžiūnai Vaszingtone, pafau- 
de, prisipažinsta kad MacAr- 
thuris teisybe buvo pasakęs. 
Dabar ta pati sako Pietų Ko- 
rejo Prezidentas Syngman 
Rhee. Bet ir jo niekas neklau
so.

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

Sapnas Motinos Szvcn- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvėncz.

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

tiers mate ji gulinti ant ne- 
szyklu, atsake Jurgis Leslie, 

BALF’O 10-MECZIO buvo sužeistais iy neteko regė
jimo.

NEW YORKO

MINĖJIMO

Ir Vajaus Komiteto 
Atsiszaukimas

Daug Rejlublikonii.politikie- 
riu, kaip Kongresmonu ir Se
natorių dabar tupi ant tvoros 
ir nežino ar szauktis Senatorių 
McCarthy i in pagelba ar pasi
sakyti kad jie yra priesz ta Se
natorių.

Kai mainieriai su savo atsto
vais kreipiesi in Prezidentą, 
I)wight Eisenhoweri del palgel- 
bos, jis jiems viską prižadėjo 
ir paskui iszejo loszti golfą.

Bet Senatoriai Mundt isz 
South Dakota ir Meek isz fili- 
nois neturi jokios abejones. 
Jiedu jau dabar yra pasiprasze 
Senatorių McCarthy juodu 
remti per ateinanczius rinki
mus.

Chrysler automobiliu kom
panija prižada visiszkai nauja 
automobiliu, ateinaneziais me
tais. Szita kompanija prižada 
visai nauja automobiliu 1955 
metuose. Chrysler automobi
lius bus greitesnis ir smagesnis 
už' visus kitus automobilius. 
Taip nauji Chrysler kompani
jos atstovai dabar sako.

Tie invykiai ar nuotykiai su 
nuszautais erdplanaiis Kinijoje 
neinvels mus in kara. Komu
nistai Kiniecziai nėra ganai pri
sirengė del karo ir mes neno
rime karo.

Musu valdžia nejieszko prie
žasties. (pradėti kita pasaulini 
kara, o Kiniecziai neiszdrysta.

Amerikos valdžia yra pa- 
reiszkns savo nusistatymą eiti 
in kara .jeigu kas ulžsipultii ant 
Formosa Salos. Nors Amerikos 
valdžia vieszai nieko nėra pri
žadėjus.

Republikonas Saltonstall 
daug atsargiau pasielgia. Jis 
n ep r a s z o k a d - Sen a t o r i us M c - 
Carthy ji paremtu, bet jis yra 
pakvietęs Senatorių McCar
thy in savo rinkimu vajaus mi
tingus kaipo garbes kalbėtoja.

—- ..---------- (
Indo-Kinijoje mes gavome 

per ausi. Viskas buvo laimėta 
Sovietu Rusijos ir Komunistu. 
Dabar Azijos žmones daugiau 
tikisi isz Sovietu ir Komunistu 
negu isz musu.

Nash ir Hudson automobiliu 
kompanijos susitars ir gal vien 
ranka laikys su Studebaker ir 
Packard automobiliu kompani
jomis priesz General Motors ir 
Ford kompanijas.

Amerikos Plieno Kompanija 
pasiskolino tris szimtus milijo
nu doleriu, nes pernai szita 
kompanija neteko, inejo .in, 
skyle ant dvieju bilijonu dvi- 
deiszimts dviejipmilijonu dolle- 
riu.

Hainlan Sala yra laibai pavo
jinga, ir Amerika neleis Komu
nistams szita sala užimti. Ame
rikos valdžia yra davus Komu
nistams žinoti, kad jeigu jie in 
•szita sala kisztusi, Ameriką 
savo armijas tenai tuojaus pa
sius.

Amerikos laivynas tvirtėja 
ir stiprėja Pacifiko%marese ir 
t ik’laukia progos pultis ant 
Komunistu ir Sovietu.

Republikonai su Prezidentu 
Eisenhoweriu upinis prižadėjo 
kad taksos bus sumažintos. 
Kur ir kaip? Jie prižadėjo kad 
darbo žmogui bus lengviau. 
Kur ir kaip?

Amerikos Telephone and Te
legraph kompanija paskelbė 
kad ji insteigs asztuoniu szim- 
tu myliu telefono ir telegramo 
linija tarp Port Angeles, Wa
shington ir Ketchikan, Alaska. 
Szita. telefono eile bus užbaig
ta 1956 metuose ir kasztuos 
apie keturiolika milijonu dole
riu.

AMERIKOS
DEMOKRATIJA

PRAKTIKOJE
“Esame tauta daug tauty

bių, daug rasiu, daug tikybų, 
laisves ir lygybes vieningumas 
mus jungia.”

Price $2.30 5""" ■’°1"' Ūkininkai skundžiasi kad jie 
daug mažiau gauna už savo 
galvijas, nors huczieriai daug 
daugiau ima, už mesa.

COLORS: Red, Black, Green,
Blue, Gray, Copper.
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Pypkes Durnai
Mislys Man Mena

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

Norėjau asz deimanto grudus 
pagriebti nuo žemes,

O paėmiau rasa tiktai,
Norėjau asz laime ant svieto 

pasiekti,
O teko man usnys ir 

dagiu pluosztai.
Norėjau prikalbint prię 

darbo doringo,
Prie darbo svarbiausio 

žmonių kuodaugiau,
Norėjau isztarti jiems 

žodi szirdinga,
Bet szirdis atszalusias 

leda radau.
O vis-gi sziandien dar 

mislys man mena,
Kad svieto žmonelių szirdies 

viduryj,
Gražiausi jausmai,
Supratimai gyvena,
Kaip brangus žemcziugai 

giliam vandenyj.

Greensboro, North Carolina, 
yra pirma vieta szioje szalyje 
bandyti rasti budu kaip invyk- 
dyti Suvien. Valstijų Auksz- 
cziausio Teismo sprendimą kad 
rasine atskyrima yra priesz 
konstitucija. Szi pietine ben
druomene tuoj priėmė rezoliu
cija pavedant mokyklos vedė
jui iszdirbti būda pagal kuri 
Negrai ir Balti vaikai tos apy
linkes gales lankyti tas pa- 
czias mokyklas ir ne atskiras 
kaip ligi sziol buvo daroma. 
Balsavimo paskemes 6-1. Ir 
tas vienas pasiprieszintojas su
tiko, bet tikėjo kad dar ne lai
kas tokiam žygiui.

Kad szalies Aukszcziausias 
Teismas nutarė kad atskyrima 
vieszose mokyklose yra priesz 
konstitucija, jis pilnai suprato 
kad toks žygis reikalaus daug 
pakeitimu tose pietinėse vals
tijose (17), kurios reikalavo 
atskyrima. Teismas tik szi ru
deni svarstys kaip invykdinti 
instatyma.

Bandydama tuoj apsvarstyti 
budus kaip butu galima invyk
dinti instatyma, Greenboro 
mokykla tikėjo kad ji insteigs 
pavyzdi kitoms vietoms. Nors 
pietuose yra daug balsu priesz 
ta toli-siekianti nusprendimą 
tikima, kad kiti pietų mokyklų 
distriktai irgi iszrisz savo vei
kimas.

Brangus Lietuviai ir Mielos 
Lietuves: — Didžiojo New 
Yorko Burmistras (Mayor) at- 
jausdamas sunkia tremtyje li
kusiu Lietuviu būkle ir inver- 
tindanias Balfo didi darba pa- 
szelpoje, leido szia,is metais 
(pravesti atiku rinkliava visa
me Didžiajame New Yorke.

Vajus prasidės R u g s e j o 
Sept. 1 diena ir tesis iki Spalio 
October 1 dienos.

Nors aukoms rinkti leidimas 
ir yra gautas, bet paežiu aukų 
surinkimo pasisekimas pri
klauso nuo justi nuioszirdžios 
talkos. Komiteto nariai nežiū
rint sunkaus meto, vasaros at
ostogų ir karszcziu, jau du me
nesiai dirba paruosziamuosius 
darbus BALFo 10-cziui pami
nėti ir vajui pravesti. Bet pas
kutiniojo, vajaus pravedimo 
be ypatingos jusu talkos komi
teto nariai negali nei isz vietos 
pajudinti.

T od el, V a j au s K o mi te tas 
maloniai praszo visus Lietu
vius, kuriems rupi Tėvynės 
Lietuvos ir jos vargstaneziu 
valku szviesesnis rytojus ir 
Lietuvybės iszl'aikymas trem
tyje, kuo skubiausiai registruo
tis in auku rinkėjus BALFo 
Centro instaigoje, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, New York.

K iek vi ena s už si regi s t r a v e s 
rinkėjas gaus Specialu ingai lo
jimą aukoms rinkti su tam tik- v 
ru szeimynu sanraszu, daugu
moje savo gy venamame rajone 
ir bus praszomas menesio bė
gyje aplankyti sanrasze sumi
nėtus asmenis ir surinkti au
kas.

Mieli Tautiecziai, visu uolu
mu pasinaudokime Didžiojo 
New Yorko Vyriausio Szeimi- 
ninko, May or o mums teikiamu 
prielankumu ir .gausiai .daly
vaukime rinkliavoje, kad jos 
metu 'butu kuo daugiausiai ap
lankytu žmonių, o ypatingai, 
kad neliktu nei vieno Lietuvio 
neaplankyto .ar neatidavusio 
savo aukos vargstaneziam bro
liui ar sesei tremtyje.

Mes esame tikri, kad visi ge
ros valios Didžiojo New Yorko 
Lietuviai supras musu praszy- 
mo svarba ir nedelsdami regis- 
truosis BALFo Centro instai

goje iii aktyvius auku rinkėjus.
Registruojancziuju in auku 

rinkėjus patogumui Vajaus 
Komitetas budės kiekviena 
darbo diena BALFo Centro in
staigoje nuo 9 vai., ryto iki 8 
vai., vakaro ir Subatomis nuo 
9 vai., iki 1 vai po pietų.

Su geriausiomis viltimis mu
su užsibsežtame paszelpos dar
be.
— Balfo Deszimtmeczio Minė

jimo ir Vajaus Komitetas.

Donna Carmel
Visame margrabinos kabine

te gal tiktai vienas vice-grafas 
neatjautė nesmagaus inspudžio 
girdėdamas paiskutinius Jur
gio Leslie žodžius. Teip visi la
bai apgailestavo grafa Alberta 
Rosen.

Juk tai buvo vienas isz tu 
karžygiu, kuriais visas pasau
lis stebisi.

Czionai turime iszpažinti, 
kad vice-grafas liko jau ant 
antrojo pieno. Kuom-gi buvo 
jo, kaipo turisto, scept iko men
ki atsitikimai akiveizdoje par 
sa,kojiniu apie titaniszkas ko
vas?

Visos moterys ženge prapul- 
tin paskui ta sulklydusi ricie- 
riu, kuris apleido Vengrijos ly
gumas, idant savo menku kala
viju užkarrianti Amerikon isz- 
kus banditus. Visos atjautė di
di sopuli pasakojant apie ta 
ricieriu.

— Neregįs! Albert Rosen, 
neapgalimas karžygis, yra ne- 

h
regiu!

Bet kas ypatingiausia, kad 
tie du pasakojiniiai savimi vie
nijosi? Vice-grafas ženge aut 
snieginiu kalnu toj valandoj, 
kuomet grafa Alberta nesze 
vecinosai.

— Toli yra, kalbėjo toliam 
Leslie, nuo snieginiu kalnu in 
San Felipe de Sonora, in kur 
pirmutinėmis kovomis grafas 
Albertas buvo nuvijese Meksi- 
konus.

Kelias buvo ilgais ir apsun
kinantis.

Kalinys mane, kad negales

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

AUKSINIAI ::
:: :: PEILIAI
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

regiu? Paklausė susirinkusieji.
— Kada vice-grafas de Vil-

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; 
Baganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai.

Vecinosiai isz susimylejimo 
uždengė jam alkis kol pribuvo 
in vieta, kas grafui suteikė ne 
mažai drąsos. Turėjo vilti! 
Mislijo, kad tiktai bandažas 
neleidžia jam matyti. Pribuvus 
in San Felipe, nuimta jam nuo 
akiu už cl an gill as. Tuokart pli
ka, visiszka teisybe, kad jis 
nieko nemato padare ji 'bepro- 
cziu.

San Felipe yra mažas mies
telis, gulintis penkiasdeszimts 
myliu nuo Arispe, in pietus 
nuo Rio G ii a, derlingame, bet 
neapdirbame klonyj, kurio di
desne dalis užimta ryžiniais 
raistais, kurios Vakaru vejas 
pats pasėjo rudenio laiku.

Sonoras milžiniszkos aukso 
gyslos randasi pietuose. San 
Felipe randasi du ar tris tuzi
nai nameliu, kurie aptaisyti 
a.ugszta medine siena ir 
augsztu boksztu.

Tasai boksztas be jokio 
c h i te k tu r i ni o p a p uo s z i m o, 
naszus greieziau in koki 
puodą,.

Boksztas paskirtas kalėjimu 
grafui Albertui.

(BUS DAUGIAU)

ar
pu- 
tai

---------- -----------------_-----------------

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

11 V lovo U'JL'UOj XVip£l JUV1Y.C41J | 

rodos, trumpi pasakaitymai ir i 

t. t., 52 puslapiu, 20c.
No.116—Istorija ape Siera- 

ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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
vaizdos, 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 Motores 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 o Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
le; 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 
des ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal
ki aus; 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; 
1 G ūdras Piemenis ; Isz Ko Susi

darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180— Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180M>—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
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 
15 c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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 Mcdaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is« 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo
ti i-Order i, 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., - JJ. S. £
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Jurgis pasakojo toliaus, vi
sai jau neatsisukdamas in He
lena, nors ji buvo persitikrinu
si, kad vientik del jos tas vis
kas pasakojama:

Talbotu szeimyna buvo tur
tinga, bet Miss Ellen tėvas ne
teko turtu, subankrutyclamas.

Ponas Talbot likes beturtis,
atsisakė būti Konigresmanu, ir 
nusprendė iszkeliauti in Kali
fornija su tikslu isznaujo ten 
praturtėti.

Grafas Talbot likos beturtis 
atsisakė būti Kongresmanu, ir 
nusprendė iszkeliauti in Kali
fornija su tikslu isznaujo ten 
praturtėti.

Grafas Albertas prasze pas 
ji jo dukters rankos; jis gi jam 
atsake:

— Gerai; bet tada, kada 
busime turtingi. Keliauk su 
manim in vakarus.

Iszkeliavo.
Keliaudami per Waszingto- 

na, ponas Talbot tenai susiba
rė ir susitumde .su vienu nige- 
riu pirkliavimo szalininku, ka
tras jam iszmetinejo prieszai 
Kongrese. Tenai ergelus varo, 
paprastai su ginklais rankose. 
Ponas Talbot žuvo dvikovoje 
su tuo savo prieszininku.

Grafas Albertas tada su- 
• gryžo in Baltimore,.pasveiki
no Miss Ellen ir jos motina, sa
kydamas :

— Keliauju pats vienas, 
sugrysztu turtingas; laukite 
manės.

Grafas Albertas atliko tokia 
pat kelione, kokia vice-grafas 
savo pasakojimu apsipiesze.

Vienok su savimi neturėjo1 
jokio draugo.

Perejo snieginius kalnus 
dviemis ar trimis myliomis in 
žiemius nuo Golden-dagger ir 
pradėjo jieszkoti aukso. Jo 
diplomai, kurie Paryžiuje bu
vo nereikalingi, czionai jam la
bai daug prisitarnavo. Su ge
ologijos pažinimo pagelba jis 
suseke kelias au-kfjo gyslas. 
Vienok mislis paežiam vienam 
auksa. kasti, jis labai baugino.

Padirbo savo užimtos žemes 
žemlapi suregavo reikalingus 
tam tikslui rasztus ir paliko a- 
tidengtos aukso gyslos savi
ninku, taip tikru, kiek jis bu
vo tvirtas, kadangi ten tik tas 
teisybe turėjo, kas buvo tvir
tesnis. Jei galėjai apsiginti, 
buvo priesz ka, buvo daug vi
sur pilna visokiu užpuoliku, 
kurie svetimu lobiu gyveno.

Visu pirmu jam reikėjo pa
taisyti vandens traukimo 
puinpa ir užtvanka, kuri turė
jo sulaikyti vandeni isz Tor- 
rento Santo upes, inpuolan- 
czios upe Levis.

Pirmutinio klevo nukirti
mas sužeidė grafo baltas ran
kas ; tankiai taip pat nuo sun
kaus nuilsio kirzdaivo su kirviu 
ir pjūklu, su kuriais tai inran- 
kiais turėjo vilti surasti auk
są.

Po sanvait.es laiko pasistatė 
menka budele, pataisė ugnia
viete, apsaugota nuo lietaus, 
kur kepdavo sau sumedžiotus 
žvėrelius ir paukszczius.

Jis su savimi inrankiu turė
jo labai mažai ir tie buvo men
ki, bet ginklus turėjo labai ge
rus.

Viena nakti, dirbdamas 
szviecziant menuliui, iszgirdo 
karabino szuvi netoli užimtos

nuszove viena užpuoliką, o ki
tus du privertė bėgti.

Sužeistas Indijonas ant keliu 
priszaliauže ir pabueziavo gra
fui kojas. Nuo tos’ nakties In
dijonas Towah Paniavczik bu
vo Alberto tarnu ir vergu.

Indijonai moka kerszyti, bet 
teito pat ir mylėti moka.

Grafas Albert pavedė savo 
budele Towahui ir jo draugei 
Lilei. Lili buvo jauna, ir pato
gi Ispaniete, apsivedusi su To- 
waliu pagal krikszczioniszku 
apeigų.

Nuo Indi jono Albertas suži
nojo, su kokiais žmonėmis jis 
turėjo susirėmimą. Tai buvo 
golden daggeriai.

Towak apsakė jam apie sa
vo gimines nupuolimą ir žu- 
dyste, isz kurios jisai vienas 
i saliko.

Ypatinga aplinkybe, priro- 
danezia kokio greitumu viskas 
szioje szalyje atsimaino, yra 
tas: kad kaip tik du metai .pra
ėjo nuo Baniu skerdynes, o jau 
golden-daggeriu stovykloje 
paliko kaip tik keturi tu sker
dynių piktadariai. In dalis 
persikėle kitur, o likusuju 
kraujais, ant galo buvo sutep
tas Towah o kirvis.

Towa.li buvo tikras Indijon
as. Kol stovykoje gyveno nors 
vienas skerdynių dalininkas, 
tolei jis nei viena’nakti jis ne 
praleisdavo grafo būdoje. Isz- 
eidavo sykiu su paezia priesz 
saules nusileidimą ir gryždavo 
ausztant. Grafas ne karta gir
dėdavo Indi,joną kalbant; Ma
no tėvo kaulai yra raudoni.

Tas reiszke, kad vėl vienas 
isz goldendaggeriu turėjo kris 
ti sutruszkinta galva, stovint 
ant sargybos arba miegant sa
vo hamake, ir kad Towah ju 
krauju apszlakszte savo prose
niu graibus.

Nuo ryto iki vakarui Towah 
su Lili bendrai dirbo su Alber
tu. Upe jau turėjo užtvanka, 
aukso smiltis ant saules buvo 
džiovinamos. Grafas su savo 
subudavoti maszina, kuriaja 
pągelbininkais neužilgo turėjo 
buvo galima nepraseziausiai 
valyti smiltis.

Viena rytmeti Towah paka
bino savo saidoką, sakydamas: 
— Paskutinis!

Sekanczia. naktį miegojo ant 
sausu lapu būdoje.

Savo buveina Towah sustip
rino, aplinkui tvirtai aptaisy
damas isz medžiu kelmu sieno
mis, kuriose padirbo tam tik
ras szaudymui skyles. Buvei-' 
neje, tai yra būdoje turėjo tris 
karabinus ir parako užtekti
nai. Paskui grafas dar kito- 
niszkiau sumanęs apsisaugoti 
pavoju. Aplinkui ant paskir
tos tolumos iszka.se gilia duobe 
ir tenai užkasė žymius savo 
darbo vaisius.

Duobė teip isz virszaus buvo 
pridengta, kad jokiu budu ne
buvo galima jos surasti, juo la
biau, kad paskui toji vieta ap
augo žolėmis. Ir pats grafas 
Albertas galėjo ta duobe susek 
ti tik tam tikrais isz paskirtu 
vietų matavimais.

— Jei man atsitiktu nelai
mes, tarė grafas •Albertas To
wahui ir Lili pritaisyta szniu- 
ru linija nuo budos tiesog in 
užtvanka; paskui su bussolu

savo žemes. Ir paskui pamate 
Indijon/a, apsiginklavusi kir
viu, 'ginanti balta moteriszke 
nuo trijų banditu, kuriuos pa
laike Meksikonais esant._

Panaszio'se aplinkybėse pa
protys liepia nesimaiszyti in 
tokius reikalus.

Taisykle ‘ ‘ kiekvienas už sa
ve ’ ’ vieszpatauja. aukso szalyj.

— Grafas Al bertas, vienok

Tėvai privalo su savo 
vaikelais,

Kada turi kiek laiko, 
Užs ii m t i p as i k aibe-j im u, 
Ir ‘būtie del j u tikr ais 

draugėms.
Tokiu budu vaikai

Neužmirsz savo prigimtos 
kalbos,

O kada ir augsztesni mokslą 
pabaigs,

Tai savo kalba gražiai 
kalbės,

Ir bus gerais Amerikonais. 
Toki Lietuviai yra didžiai 

p ag e i d au j am i A m er i k o j, 
Ir tiktai su tuom

Lietuviai savo varda pakels.
Jeigu czio-nais Liefuviszki 

vaikai isztauteja, 
Tai tame yra tėvu kalte. 
Tegul jusu vaikai stuboje 

kalba su jumis,
Ir tarp saves Lietuviszkai, 

Tegul ju ausys pripranta
Nuo mažens prie tėvu

kalbos,
O tos kalbos jie neužmirsz 

niekados, 
Ir ne tik bus gerais

Amerikonais,
Bet ir gerais Lietuvais, 

Ir naudingi del savo 
tautiecziu.

* * *

Ant vienos partijos, 
Buvo biski musztyne, 

Vyrelis turėjo piktumą ant 
. bobos,

Ant senovės savo mergos, 
Pagriebė buteli ir 

Nebaigei ant galvos sukalė, 
Net žaidulius gydytojas 

susiūti turėjo, 
•Tokio vyro ant virvutes 

pakarti.
*1* n*

Niekas taip žmogų nepadaro 
Senu ir netinkamu, kaip 

neapykanta,
Niekas ji nepadaro tokiu 
Biauriu ir ria.uksz.letu, 

kaip, užvydejlipas, 
Ir niekas taip nesubiaurina 

žmogaus veidą, 
Kaip nuolatinis iszmetinejimas 

jo sanžinos.
Ant kožnos riaukszles 

Galima pažinti žmogaus 
jausmus.

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

Istorija Apie 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas
apie Jezu Kristų.

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

(prietaisa) nueisite palei ka
reivi (kareiviu vadinta, augsz- 
ta balta. uola). Ten atsistoję 
inkalsyte bussola ir isztiesyta 
antra skersai linija. Toje vie
tojo kur antroji linija perkirs 
pirma, atkasyto žeme ir rasite 
mano auksa. Lili verke, To
wah pasidėjo ant krutinės 
ranka.

— Pone, tarė, jei tavęs 
czionai nebus, Towah nereika
lauja aukso! Towah gali gy
venti savo pono gyvastimi. •

— Jei mirsiu, Towah turi 
gyventi, idant galėtu iszpildy- 
ti mano paskutine valia.

Indijono akyse sublizgėjo 
aszaros.

— Ir atkerszyti! Paklausė.
— Klausykite manes abu

du su atyda, kalbėjo toliau 
grafas. Toli isz czionai, mies
te Baltimore, palikau, ka turiu 
gyvenime brangiausio: jauna 
mergaite, kuri turi būti mano 
pati, jei leis Dievas. Tas auk
sas jai priguli, del jos, asz ji 
rinkau.

In Baltimore kelias tolimas, 
bet tas nieko nereiszkia.

— Nukeliausime! Atsilie
pė drauge Towah ir Lili.

— Ten, Baltimore je, pa
klausite naszles po Kongreso 
atstovui Talbot, palbelsite in 
jos namu duris ir pasakyite 
jaunai mergaitei, namo sulžie- 
duotinai: Albertas del tavęs 
numirė, o ežia, yra tavo!

Goldęn-daggeriai per szeszis 
menesius apsiėjo ramiai.

Viena, nakti, kada grafas 
miegojo, būdamas labai suvar
gęs nuo sunkaus darbo, paža
dino ji iszmiego szlaimejimas.

Szale jo stovėjo Lili.
— Pone, tarė: Imk ginklą!
Grafas greitai paszoko, isz

girdo szuvi, Towah stovėjo 
prie duriu ir nuszove viena 
golclen-daggeri, norinti suar
dyti kelmu siena.

Lili nutverė treczia karabi
ną. Budele turėjo trejopa ap
saugo jima: palisada, gilu ria- 
va ir kelmu augszta siena.

Grafas su Towaho ir Lili pa
gelba. per penkias naktis iszlai- 
ke užpuldinėjimus. Golden- 
daggeriai ausztant visuomet 
pasitraukdavo pasiimdami su 
savimi savo sužeistus draugus. 
Bet ju pasiutimas augo; kas
diena pasitraukdami, szauke:

— Rytoj in szmotelius jus 
sukaposime!

Szeszta nakti sudegino bu- 
tlele; bet prarado savo majora 
ir keturiolika draugu-karei. 
viu.

Grafas Albert Rosen apleido 
savo namelius jiems belieps
nojant, atsistojo ant. pylimo ir, 
iszszoves paskutini szovin-i, me 
te jam nereikaliinga ginklą.

Paskui sukryžiavo ant kru
tinės rankas laukdamas ne
prieteliu prisiartinimo. Golden 
daggeriai ji suraisziojo virvė
mis ir nusinesze’stovyklon; To
wah ir Lili teip-pat buvo nu
vesti.

Ant rytojaus golden-dagge- 
riai suszauke taryba ir tarėsi, 
kas iszrinkti Vadu.

Ilgai negalėjo sutikti su isz- 
rinkimu.

Sieržantis Saunders, ir Ka
nadietis Bolton turėjo kiekvie
nas po keturis balsus; kiti po 
tris ir du.

— Kolei tave sukaposime 
in szmotus, atsiliepe sieržan- 
tas in grafa Alberta, kuris ra
miai teini josi in tas tarybas, 
do k mums patarimai

• — Mano patarimias yra, 
idant tuojaus imtumete gink

lus, nes mano szuva Leo jąu- 
czia vecinosus.

Leo puikus buvo pietų 
kraszto•szuo, kuri Towah gavo 
pas Meksikonus. Jis jau už 
myli o s s u u od e veci n o s u s.

— Aroc! (eilen) atsiliepe 
stovintis ant sargybos, ant 
augsztos uolos kareivis.

Valanda: buvo didis' susimai- 
szimas. Visi norėjo būti vadais 
ir kitas kito neklau.se.
* Margas iszszove ir pasitrau
kė szalin.

Saupders puolėsi prie grafo 
Alberto, peiliu supjaustė ant jo 
virves ir pakabino jam ant 
kaklo auksini peili.

— Tegu mane Dievas pa
smerkia! Suszuko. Užmuszei 
mums trylika žmonių, musziesi 
narsiai, tai-gibuk mus majoru!

— A sz d u od u ibalsa!
Visi kiti vienbalsiai atkar

tojo :
— Buk musu vadovu !
Grafas Alberas nutvėrė 

ginklą, ir tuojaus prisakė isz-, 
raiszioti Indijona su jo pa- 
czia. Netrukus su savo karei
viais užpuolė vecinosus jr nu
vijo juos antron kalnu pusėn.

Po tai kovai, pagal piapro- 
czio, susirinkta, kad prisiekus 
naujam majorui paklusnybe.

Tik vienas Bolton sudavė 
jam palengva, in peti sakyda
mas :

SAPNORIUS

!
Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

-- Norecziau pirmiau isz- 
tirti, koksai yra. smileziu ska- 
landejo kraujas.

Pagal golden daggeriu tie
sas nevalia atsisakyti nuo dvi
kovos.

Boltin užsilipo ant vienos isz 
dvieju uolos apie kurias pasa
kojo Vice-grafas o grafas Al
bertas, ant antros uolos Bolton 
gavo krutinę ir nusirito, gi 
grafas Rosen (paliko golden- 
(1 a gge 1 h u nl a j or u.

Jam eSant majoru, biedni 
smileziu skalandy'tojiai turėjo 
ramybe. Jisai visai nei nemane 
civilizuoti savo puslaukinius 
kareivius, bet iszmokino juos 
imti auksa isz Torrento Santo 

ir naudojosi ju narsumu mu- 
sza.nt nelabuosius Meksikonus. 
Jis gerai suprato, kad užpuldi
nėti biednus aukso- jieszkoto- 
jus, tai nėra joki civilizacija.

Gi Meksikonai už tai prisie
kė jam atkerszyti.

Tuo tai-gi laiku teko man 
pažinti grafa Alberta ir jo pa
slaptingiausias mislis. Jis .tu
rėjo gera szirdi ir sveika pro
tą., tuokart ,|

— Tai tik tiek? Atsiliepe 
margrabina, asz-gi isz to visko- 
manau, kad jis yra dar ir kar
šy gis! O ka jus ant to, mano 
ponios?

Ir grafas Albertas vienbal
siai 'bu vo pripažintais karžygiu.

Enrikas de Villierus nusi- 
szypsojo in motina ir in sužie- 
dotine tardamas :

— Teip, tei-p, tai tikrasis 
karžygis!

Jurgis Leslie per ta laika 
jieszkojo akimis Helenos, kuri 
užsimislinusi pagriebė motinos 
ranka ir spaude prie savo lupu.

— Dienoje, kurioje vice- 
grafas mate ji vecinosu kaliniu 
grafas Albertas turėjo pravar
des regėjimą.

Helena, paleido motinos raiif- 
k'a, atvėrė savo dideles nuliū
dusias akis ir tarė:

— Neregi s!
— Grafas Albertas yrą ne-

(Tasa Ant 2 puslapio)

sanvait.es
iszka.se
neklau.se
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Žinios Vietines
— Vesingas rudeninis oras.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Agaipito, o Tautiszka Vardi
ne: Ale. Ir ta diena: 1914 m., 
per Pirma Kara Rusu kareiviai 
pereina Prūsijos rubežiu ir su
siremia su Vokiecziais ties Sta- 
luptnais.

— Lietuviu Diena in vyko 
Nedėlioję, Lakewood Parke.

— Ana diena lankėsi mies
te su reikalais Profesorius Bro
nius Nekraszas isz Girardvil- 
les, vargonininkas isz Szv. 
Vincento parapijos.

— Ketverge Szv. Jono Eli
des, ir Szv. Liudviko vysk., o 
Tautiszka Vaidine: Szviesuole. 
Ir ta diena: Lakunu Sztabo 
Diena, apvaikszczioti Orville 
Wright gimimo diena, kuris 
gimė 1871 metuose. Jis su savo 
broliais iszrado eroplana; Pre
zidentu patarėjas Bernard Ba
ruch bus asztuonios deszimts 
keturiu metu amžiaus; 1939 m., 
Vokiecziu-Ruskiu, septynių 
metu sutartis sudaryta del pra
mones ir prekybos; 1912 m., 
per alftra kara su Anglais, 
Amerikos laivas sumusze Ang
lijos laiva “Macedonia’’ prie 
Azores Salų; 1948 m., Amerika 
pareikalavo kad Sovietu Rusi
jos Konsulais?-Jacolb Lomakin 
butu paszalintas isz Amerikos. 
Jis insivele in ta klausima kai 
ta Ruske mokytoja Kasenkina 
iszszoko isz Sovietu Konsula- 
tos ofiso lango, ir paskui Kon
sulas per privarta stengiesi ja 
atsiimti isz Amerikos ligoni
nes.

amžiaus, buvęs Komandoras 
del baliunus “Graf Zepplin” ir 
‘ ‘ Hindenberg, ’ ’ pasimirė Su- 
batoje savo namuose. Senukas 
nesveikavo ilga laika.

DARBININKU IR
DARBDAVIU 

SANTIMAI

Willkes-Barre, Pa. — Sekan
tieji pasimirė musu apylinkė
se : Stasys Savickas, nuo 157 E. 
4-th uly., isz Wyoming, pasi
mirė Ruigpiuiczio 5-ta diena. 
Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika 1920 nieuose. Paliko 
tris sunūs, duktere, seserį ir 
daug amiku ir anūkes. Palai
duotas Hugp. 7-ta diena, su 
apiegomis in Szv. Kazimiero 
bažnyežioje ir palaidojo in pa
rapijos kapinėse.

— Mare Czesoniene, nuo 
429 So. Grant uly., Wilkes- 
Barre, kuri pasimirė, likos pa
laidota Liepos 31-ma diena su 
Szv. Misziomis in Szveneziau- 
sios Trejybes bažnyežioje, ir 
palaidota in Bear Creek kapi
nėse.

— Jurgis Varana vieži us, 
nuo Union ulyczios, Inkerman, 
kuris pasimirė, likos palaido
tas Rugpiuczio antra diena su 
apiegomis in Szv. Kazimiero 
bažnyczioje, Pittstone ir palai
dotas in parapijos kapinėse.

—- Rozalija. Sankiene, kuri 
gyveno 110 Darling uly., Wil
kes-Barre, pasimirė ir likos pa
laidota Liepos 31-ma diena in 
Szvencz. Trejybes bažnyczioje, 
ir laidojo kuiną in parapijos 
kapinėse, Bear Creek.

SIUS ANGLIS IN
KITUS KRASZTUS

DARBININKAI
SUTINKA IMTI

MAŽIAU ALGOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ZINUTĖS

— Petnyczioj Szv. Bernar
do, o Tautiszka Vardine: Ne
ringa. Taipgi ta diena: 1948 m,, 
septyniolika Amerikos karei
viu lakunu žuvo kai ju karisz- 
kas eroplanas B-29 nukrito ir 
sudužo netoli nuo Rapids City, 
So. Dakota; 1946 m., Amerikos 
valdžios sztabas pasiunezia 
Y ugoslavi jai pareikalavima 
pasiaiszkinti ir susitaikinti už 
apszaudinima dvieju Amerikos 
neapszarvuotu prekybiniu ero- 
planu. Amerikos valdžia per
spėjo Jugoslavijos valdžia kad 
ji pareikalaus atsilyginimo ir 
kita syki nedovanos; 1833 m., 
Benjamin Harrison 23-czias 
Suvien. Vals., prezidento gimi
mo diena.

Shenandoah, Pa. — Albertas 
Markūnas, 138 E. Penu uly., li
kos sužeistas in ranka laike 
darbo prie Shen-Penn striippi- 
niu. Gydosi Locust Mt. ligon- 
buteje.

Ashland, Pa. — Trys vyrai 
kurie važiavo automobilyje, 
trenke in stulpą arti Centre 
uly., ir Hoffman Boulevard, 
prie Neumeister gazolino sto
ties. Sekanti likos sužeisti: 
John Narcovich, Charles Byr
nes ir Melvin Lentes, visi isz 
Ashlando.

Chicago, Ill.—-Rogers Touihy 
nuo probicijos laiku, pagarsė
jęs Chicagos gengsteris, -kuris 
teisėjo buvo isiz kalėjimo isz- 
•leistas, likos vela suimtas ir to
liau in kalėjimą... Suimti insa- 
ke aipeliacinas tesimas, kortas, 
kuris antroje kortoje spręs jo 
paleidimo byla.

Friedrichshafen, Vokietija.
—Dr. Hugon Eckeiler, 87 metu

WASHINGTON, D. C. — 
Harold Stassen, Užsienio Pa
gelbos Direktorius, paskelbė 
kad ateinaneziais metais Ame
rika pasius apie deszimts mili
jonu tonu anglių in Užsieni 
kaipo dovana draugiszkiems 
krasztams.

Szitas anglių in svetimus 
krasztus iszsiuntimas, Stassen, 
sako pagelbės mainieriams nes 
jiems bus daugiau darbo.

Jis teipgi sako kad yra vil
ties kad Amerikiecziai gaus 
daug daugiau biznio, orderiu 
del anglių isz svetimu krasztu.

Szitas deszimes milijonu to
nu anglies pasiuntimas in sve
timus krasztus hutu didžiau
sias tokis biznis kaslink ang
lių ir mainu. Priesz tai did
žiausias tokis orderis buvo del 
asztuoniu milijonu szesziu 
szimtu tukstaneziu tonu 1949 
metuose. Tada tiek buvo pa- 
siunsta už tai kad daug mainu 
svetimuose krasztuose buvo 
per kara užgriauta ar sunai
kinta ir nebuvo galima tenai 
anglių kasti.

Stassen teipgi pranesze kad 
tuose ktasztuose žmones gales 
pirktis tas anglis už deszimts 
doleriu ant tono.

Tai rodos geras žingsnis. Bet 
ir mums butu geros naujienos 
jeigu valdžia tiek anglių prisi- 
pirkus ir mums taip pigiai par
duotu. Mes nesuprantame ko
dėl svetimtaueziai musu val
džiai labiau rupi negu jos pi- 
liecziai, namie.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

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

WASHINGTON, D. C. — 
Ne dažnai Amerikos laikrasz- 
cziuose mes skaitome apie dar- 
bininku-darbdaviu santikius, o 
gal tik tada kada darbininkai 
sustraikuoja. Bet yra daug ki
tu indomiu žinių apie darbi- 
ninku-darbdaviu santikius. 
United Packinghouse Workers ■ 
Local 1, John Morrell mėsos į
pakavimo inmonej Ottumwa, gOs. 
Iowa valstijoj, skelbia vaju tos 
inmones darbininkams pirkti 
daugiau savo firmos produktu. 
Unijos laikrasztyje ragino vi
sus Local 1 narius pirkti Mor
rell produktu. “Musu darbai 
priklauso nuo sziu produktu, 
todėl privalome vartoti savo 
namuose.’’ Inmonej dirba3,400 
žmonių ir in trumpa laika net 
50% daugiau Morrell produk
tu buvo parduota.

Turime panaszu pavyzdi au
tomobiliu pramonėje. Kaiser- 
Willys instaigoj, Toledo, Ohio, 
vietine United Auto Workers 
unija siūle indeli $300,000 in 
nauja roklamos organizacija 
padidinti pirkimą sziu automo
biliu. Unija norėjo duoti “pa
ramos kur turės didžiausios 
vertes.’’ Nors veikimas dar ne- 
invykdytas, bet prezidentas 
vadina ji “puikiu pareiszkimu 
unijos kooperatyviu pastan
gų.”

Studebaker inmone, South 
Bend, Indiana, reikalauja kad 
savo darbininkai pirktu tik j u 
automobilius.

Tie pavyzdžiai nereiszkia 
kad unijos jau apleido savo ko
va del geresniu darbo sanlygu 
ir auksztesniu kainu ir kad 
darbdaviai neinteresuoti užsi- 
pelnyti. Turėsime visokiu dar- 
bininku-dartdaviu gineziu, ne
sutikimu, straiku ir kitokiu 
reikaliu. Bet sziandien aiszku 
kad ati puses bendradarbiauja 
del bendro gero.
* Kovoje su Komunizmu yra 
svarbu kad pasaulio žmones ži
notu kas yra kapitalizmas — 
Amerikos ruszies: Jeigu mes 
norime kad kitu szaliu darbi
ninkai nepasiduotu Komunis
tu vyliojimams, mes turime 
pristatyti teisybe, kaip laisvos 
inmones praktikuoja demo
kratijoje. Svarbu praneszti 
žmonėms užsienyje apie ben- 
dradarbysta darbininku ir 
darbdaviu.

Pasekmingas būdas skleisti 
paliudinimus apie Amerikos 
darbininkija yra savo laiszkuo- 
se in užsieny. Laiszkai gimi
nėms ir draugams in užsieny, 
kurie apraszo kaip kooperaci
jos dvasia sunaikino antago- 
niz.ma tarpe dvieju grupiu, yra 
svarbus žygis prie geresnio su
pratimo Amerikos. Tokie pa
vyzdžiai, ar isz savo patyrimo 
ar iszkarpos isz laikraszcziu 
atspindi Amerikos gyvenimo 
būda ir privalo būti paskleisti 
užsienyje. — C. C.

szimtus keturios deszimts de
vynis milijonus doleriu. Per ta 
pati laika, sziais metais biznis 
atnesze tik szimta dvideszimts 
viena milijoną doleriu.

Ana sanvaite kompanija 
buvo panasziai papraszius kad 
darbininkai imtu mažiau al-

Per viesza balsavima
darbininkai nesutiko. Kom-: 
panija tada buvo paskelbus 
kad ji savo fabrikus uždarys 
in szeszios deszimts dienu ir 
iszeis isz biznio! Tada darbi
ninkai vėl buvo suszaukti. Ir 
szita syki balsavimas buvo 
slaptai laikomas. Ir darbinin
kai sutiko imti mažiau.

Mes taip tankiai esame rasze 
kad vieszi balsavimai, kaip per 
pakėlimą ranku yra neteisingi, 
kvaili ir nieko nenubalsuoja, 
nes dauguma nedrysta savo 
norą ar insitikinima pareiksz- 
ti kai draugai ar susiedai in ji 
žiuri. Vienatinis teisingas ir 
protingas balsavima yra slap
tomis, kada kiekvienas gali 
drąsiai balsuoti.

UŽMOKĖS UZ SEN. 
jos. McCarthy 

ADVOKATA

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— Thailand Sala kur Komu
nistai dabar rengiasi inlysti 
yra Amerikiecziu jūreiviu la
bai atsargiai saugoma. Tenai 
Amerikos laivynas yra pa
siuntęs kelis tukstanczius jū
reiviu. Keli kariszki Amerikos 
laivai tupi arti prie tos salos, 
ir jie tik laukia progos pradė
ti tikra kara su Sovietais.

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Eisenhoweris dabar žino 
kad Kongresas ir Senatas nėra 
jo draugai ir kad jo valdymas 
jiems neptinka. Kelias labai 
svarbias Prezidentui Eisenho 
weriui bylas Kongresas iszme- 
te ir davė Prezidentui žinoti 
kad jeigu jis vėl tokias bylas 
in ves, ir jos bus iszmestos. Pre
zidentas taip supyko, kad ne
galėjo net ir savo golfo loszti 
per kelias dienas.
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WASHINGTON, D. C. —
Prez. Dwight Eisenhoweris yra 
insakes musu karininkams ir 
lakūnams kad jiems nevalia 
pradėti muszi, bet jiems griesz- 
tai insakyta atsikirsti jei ku
rios tautos ar valstijos karei
viai ant j u užsipultu, ar tai bu
tu padangėse ar ant mariu. 
Kaip tik už tai musu lakūnai 
nuszove du Komunistu Kinie- 
cziu lakūnus kai jie pradėjo in 
juos szaudyti.

WASHINGTON, D. C.
Senatorius Jos. McCarthy, Re- 
publikonas isz Wisconsin vals
tijos dar syki laimėjo susikir
time su kitais Senatoriais, kai 
jis pareikalavo kad Senatas 
užmokėtu už advokata, kuri jis 
pasisamdins, kai jis bus pa
trauktas in tardinimus, pasi- 
aiszkinti savo pasielgimą kai 
jis tardė intartus KemuRistus.

Senatorius Watkins, Repub- 
likonas isz Utah valstijos, ir 
ypatingos Senato komisijos 
pirmininkas paskelbė kad visi 
Senatoriaus McCarthy kasztai 
del advokato bus Senato užmo
kėti. Senatoriui McCarthy va
lia pasirinkti ir savo advokata.

Eisenhowerio visa adminis
tracija dabar sumiszo ir neži
no ka daryti ar kaip atsakyti 
Senatui. Senatas prieše byla, 
instatyma visiszkai panaikinti 
Komunistu partija Amerikoje 
ir ja nepripažinti ir visiems už
drausti prie tos Komunistu 
partijos Amerikoje prigulėti.

Prezidento Eisenhowerio ad
ministracija vis prieszinosi to
kiam inneszimui. Dabar ta by
la priesz Komunistus yra pa- 
siunsta in Kongresą.

Senatas teipgi innesze byla, 
kuri ,iszmestu visus Komunis
tus isz darbininku uniju. Kita 
tyla paskyrė <$3,054,568,000 del 
Užsienio krasztu pagelbos. Su- 
lyg szitos paskutines bylos, ad
ministracija ar valdžia negalė
tu daugiau pinigu iszdalinti 
kaip tik tiek, kiek yra Senato 
nustatyta. Jr tie pinigai eitu 
del pramones ir del kariszko 
apsiginklavimo.

Verdi Walk buvo prie jos love
les kai ju dukrele pasimirė.

Ju dukrele Jean buvo dvide
szimts penkias pėdas nutrenk
ta kai trokas in ja davė, kai ji 
ėjo skersai 49 vieszkeli, netoli 
nuo Oneida ežero. Ji ežia buvo 
atvažiavus pas savo tėvukus 
del atostogų. Ji pirmiau buvo 
nuveszta in Oneida miesto li
gonine, bet daktarai nutarė 
kad ji bus geriau prižiūrėta in 
Szvento Juozapo ligonine ir jie 
ja tenai greitai nuveže. Bet ir 
tie daktarai negalėjo jos isz- 
gelbeti nes jos galva buvo be
veik sukrinta.

CHICAGO, ILL. — Miesto 
policijantas Harold Hieber, 
iszgelbejo Arthur Hackett isz 
Michigan ežero, atgaivino ji ir 
nuveže ji in ligonine. Kai jis 
pasveiko policijantas Hieber ji 
suaresztavo už tai kad jis mau- 
diesi uždraustoje vietoje.

le, negu buvo jas vykdės pats 
Berija. Greitai iszkilo nauji 
veidai. Vietoj dingusiu be ži
nios p vz. politiniu žmogžudybiu 
skyriaus vedeju paskiriamas 
Studnikovas, kuris vadovauja: 
visiems žudymams užsienyje, 
nors pats niekad nėra buyes 
užsienyje. Ateina žinių, kad di
džiausioj tyloj, be jokio 
triukszmo, paskutiniu metu 
vykdomi tokie “valymai’’, ku
rie praszoka visokias Stalino 
paskutiniu menesiu “czistkas” 
Dabar Beri jos prieszai sten
giasi toliau tęsti savo anks- 
cziau pradetaji darba. Todėl 
tenka laukti, kad su laiku vėl 
prasidės panaszus veiksmai ar 
naujos “gydytoju aferos’’ 
Maskvoj, Krokuvoj, Bukaresz- 
te ar kur nors kitur, neiszski- 
riant ir antisemitiniu “pagro- 
mu”.

Amerikiecziu tel., agentūros 
AP žiniomis, Birželio 20 diena 
Bolszeviku agentai, apsvaiginę 
nuodais, Linzo mieste, Austri
joj, pagrobė kita Rusu emi
grantu veikėja, Valerijų P. 
Tremmeli. Ji pagrobė Marija 
Volkova ir Guntneris, o Sovie
tine komendantūra Muhlwithe- 
ly, Austrijos Rusu zonoje, pa
skelbė kad, girdi, Tremmelis,. 
Guntneris ir abudu Volkovai 
“platinę antikomunistinius at- 
siszaukimus, del to buvę suim
ti.”

Pirkie U. S. Bonus
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NEW YORK. — Jeigu polį- 
tikieriai, Senatoriai ir Kon
gresmenai turėtu už savo pacz- 
ta užsimokėti, kai jie szimtus 
tukstaneziu laiszku siunezia 
savo draugams, tai visiems 
mums pacztas butu ne branges
nis bet dar ir pigesnis.
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DALLAS, TEXAS. — Viena 
moteriszke atėjo in miestą ve
tuoti. Kai jai buvo pasakyta 
kad Republikonu partija dar 
nepristatė balsavimo rasztus, 
ji piktai suszuko: “Tai duokite 
man Demokratu raszta. Asz 
ežia atėjau balsuoti, ir asz bal
suosiu, nežiūrint ir nepaisant 
už ka.’’

than their previous old-fashioned methods.
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