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Amerikos kariszki laivy
nai, Vidur-žemiu jurose su
darė paroda kad parodžius 
Amerikos galybe ant mariu. 
Amerikos Szesztas Laivynas 
su savo kariszkais laivais. 
kurie veža kariszkus eropla- 
nus, “Randolph”, ežia plau
kia ir parodo musu kraszto

Isz Amerikos
EISENHOWERIS 

INTARTAS

Riebus Kontraktas 
Golfo Loszikui

Bobby Jones
CHICAGO, ILL. — Demo 

kratų partijos pirmininkas, 
Stephen A. Mitchell sako kad 
Prezidentas Eisenhoweris as- 
meniszkai parūpino kad vie
nas isz jo ‘artimiausiu draugu’ 
gautu labai riebu kontrakta isz 
valdžios, del atomines jiegos 
fabriko.

Jis sako kad tas kontraktas 
parūpina elektrikines jiegos 
del atominio fabriko in Padu
cah, Kentucky, ir kad to jo 
draugo, golfo losziko pasiuli- 
nimas buvo devynios deszimts 
milijonu doleriu augszcziau už 
kito fabriko pasiulinima, ir net 
szimta keturios deszimts mili
jonu doleriu daugiau negu val
džia butu ta darba atlikus ir 
tuos fabrikus pasistaezius.

Demokratu partijos pirmi
ninkas, Mitchell sako kad ežia 
jau tikrai reiketu visa ta bizni 
gerai isztirti, 
» t

Savo namuose, in Atlanta, 
golfo loszikas Jones užsigynė 
ir sake kad visi tokie Patarimai 
yra tuszti ir kvaili. Jis sake 
kad jis tikrai žino kad Prez. 
Eisenhoweris nei nežino kad 
jis yra tos Southern kompani
jos direktorių pirmininkas. Jis 
sako kad jis niekados apie sa 
vo bizni nėra kalbėjęs su Prez. 
Eisenhoweriu. Jis teipgi sako 
kad jis visai mažai szeru turi 
in ta kompanija.

Bet Demokratu partijos pir
mininkas nenusileido ir dabar 
vis teigia kad Prezidentas Ei
senhoweris savo draugams da-

Amerikos Laivynas Parodo Savo Galybe

galybe. Užpakalyje jo plau
kia kariszkas “cruiser” lai
vas “Salem” pirmutinis ir 
Amerikos vėliava neszantis. 
Vice Admirolas Thomas S. 
Combs, to laivyno komando- 
rius ta “Salem” lai va ko- 
manduoja. Treczias laivas 
yra užsipuolimo kariszku

bar teikia visokiu riebiu kon
traktu, kurie visam krasztui 
baisiai daug kasztuoja.

PENKIOLIKA AME- 
RIKIECZIU LAKUNU

NELAISVĖJE

Kiniccziai Sako Kad 
Visi Sveiki Ir Gyvi

Derinasi Vietą Tautu 
Sanjungoje Už Ju

' Laisve
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Apsaugos Sztabas' 
sako kad Kiniecziai Komunis
tai laiko penkiolika Amerikie- 
cziu lakūną nelaisvėje, kaipo 
“Politiniai Belaisviai.” Tokis 
Amerikiecziu lakiniu sulaiky
mas sulaužo Korėjos paliaubų 
sutarti ir tarptautinius insta- 
tymus.

Amerikos atstovybe Genevo- 
je, per posėdžius, prisipažino, 
kad tie Amerikiecziai randasi 
ju nelaisvėje. Ir kiti, pargryžu- 
sieji isz nelaisvės yra patvir
tinę kad tie lakūnai yra ne
laisvėje. Jie sako kad Komu
nistai gyrėsi ir net didžiavuosi 
kad jie laiko tuos Amerikie- 
czius lakūnus del derybų su 
Amerika, kaslink paskyrimo 
vietos Tautu Sanjungoje Ko- 
munistiszkai Kinijai.

Komunistai sako kad tie la
kūnai buvo ar paszauti, ar pri
versti nusileisti ir paskui buvo 
paimti nelaisvėn.

Komunistai dabar stengiasi 
iszsisukti isz pareikalavimu 
Korėjos sutarties ir tarptauti
niu instatymu, skaitydami ka
riszkus belaisvius, kaipo “Po
litinius Prasikaltėlius.”

Tautu Sanjungoje, Ambasa
dorius Henry Cabot Lodge, 
musu vyriausias atstovas, sa
ko kad ežia dar kitas priparo- 

eroplanu laivas “Midway”, 
kuris labai garsingai atsižy
mėjo per antra pasaulini ką
rą ir per Korėjos kara. Jo 
komandorius yra Rear Ad
mirolas A. K. Morehouse. 
Toliau matoma kiti kariszki 
mažesni laivai kurie yra va
dinami “Destroyers”.

dinimas kad Komunistiszkai 
Kinijai negali būti vietos toje 
sanjungoje, nes jie nežino kas 
tai yra savo žodi iszlaikyti!

NENORI $10,000

Senatoriaus McCarthy
Advokatas Neko

Neims
WASHINGTON, D. C. — 

Asmeniszkas Senatoriaus Jo
seph McCarthy advokatas, Ed
ward B. Williams, kuri Sena
torius McCarthy pasirinko ji 
apginti, sako kad jis nei skati
ko neims už savo darba, nors 
Senatas jam yra paskyręs de
szimts tukstaneziu doleriu.

Advokatas Edward B. Wil
liams sako kad jis jaueziasi 
kad jis negali imti pinigu isz 
Senato, kai tas pats Senatas 
tardo ta kuri jam dabar reikia 
ginti. Jis sako kad ežia jau 
pirmieji apsukriu Senatorių 
jam parūpinti slastai. Jeigu jie 
jam alga mokes už tai kad jis 
gins ta kuri jie intaria, tai bu
tu aiszkus papirkimas.

Isz kitos puses, Senato pasi
samdytas advokatas E. Wal
lace Chadwick, isz Chester, 
Pa., jau dabar yra insiveles ir 
inbjimpes. 1947 metuose, jis la
bai iszgyre Generolą George 
C. Marshall, sakydamas, “Tai 
vienas žmogus, kuriam visi 
mes pasitikime už jo mokslą, 
teisingumą ir drąsą.” O kaip 
tik ta Generolą Senatorius Mc
Carthy yra intares ir kaip tik 
už tai jis dabar yra tardomas.

Amerikos paprastame teis
me taip negalima daryti: jeigu 
yra žinoma kad advokatas ar 
teisėjas turi ka priesz intarta 
žmogų, ar kad jis yra jo arti
mas draugas ar gimine, tai jis 
negali ji nei ginti, nei intarti, 
nei teisti. Bet Chadwick sako 
kad jis nieko nepaiso ir kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)

U.S. ISZTRAUKIA
4 DIVIZIJAS ISZ 

KORĖJOS
—

Nori Kad Armija Butu 
Pasirengus Priesz 
Komunistus Kitur

WASHINGTON, D. C. — 
Apsaugos Sztabas, Vaszingto- 
ne, pranesza kad keturios Ame
rikos (U.S.) Armijos divizijos 
Lūs isztrauktos isz Korėjos 
kraszto, kad armija galėtu bū
ti prisirengus kituose krasz- 
tuose Komunistams kelia pa
stoti, kur tik jie pasirodys.

Kai tik gandai pasklido kad 
tik trys divizijos bus isztrauk- 

j tos, tai jau ir tada Koriecziai 
baisu lerma šukele. Korėjos ta
ryba vienbalsiai nubalsavo 
priesžintis ir reikalauti kad 
Amerikos armija tenai pasilik
tu.

Kai tos keturios divizijos 
iszvažiuos tai Korėjoje pasi
liks tik dvi Amerikos armijos 
divizijos, viena Anglijos divi
zija ir daug mažesnis skaiežius 
kareiviu isz kitu draugiszku 
krasztu. Korėjos armija turi 
tik dvideszimts savo divizijų.

Koriecziu taryba dabar yra 
pareikalavus, kad jeigu Ame
rikos armija isztrauks isz ju 
kraszto net keturias divizijas, 
tai Amerika turi palikti visu
tu kareiviu karabinus, armo- Į 
tas, tankas ir visus kitus gink- i 
lūs.

Korėjos policija, vidurnak
tyje prikėlė tukstanezius Ko
riecziu kad jie marszuotu in 
Seoul miestą ir triukszmingai 
reikalautu kad Amerikiecziai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MOTINA
ISZNIEKINTA, 

NUDURTA
CLEVELAND, OHIO. — 

Jauna motina buvo ant smert 
nudurta savo lovoje, kai jos 
abidvi dukreles ramiai miego
jo kitame kambaryje.

Policijantai sako kad dvide
szimts keturiu metu amžiaus 
Poniai Lois Giles kaklas buvo 
prapjautas. Ji teipgi buvo isz- 
niekinta pirm negu buvo nu
žudyta.

Jos vyras dvideszimts devy- [ 
niu metu amžiaus Diamond, I 
kuris ant geležinkelio dirba, 
policijai pasakė kad jis savo 
žmonos sužalota lavona užtiko, 
kai jis parėjo namo. Jis biski 
vėliau ta vakara buvo parėjės 
isz darbo, nse jis buvo sustojęs 
draugui padėti pataisyti auto- 1 
mobiliu.

<•*
Policijantai spėja kad tas 

žmogžudis greieziausia inlipo 
pro langa ir užsipuolė ant na
bages, dvieju dukrelių moti
nos.

Dukreles, Beverly, keturiu 
metu, ir Diane, penkių metu, 
visai nieko negirdejo, nors jos 
buvo tik kitame kambaryje.

RAZBAININKO 
DRAUGAS

NUŽUDYTAS

Nuszautas Savo 
Automobilyje

CHICAGO, ILL. — Charles 
(Cherry Nose) Gloe, kuriam 
pasisekė iszlikti gyvam per vi
su tu razbaininku skerdynes 
kai jis buvo narys razbaininko 
Al Capone czaikos, “genges”, 
buvo surastas nuszautas savo 
automobilyje.

Gengsteriai paleido penkis 
szuviu in jo galva ir sprandą. 
Policijantai sako kad jie nega
lėjo surasti nei vieno svietko. 
(Retas kuris žmogus iszdrystu 
būti svietkas priesz tokius raz- 
baininkus.)

Policijantai -ji surado su
kniubusi ant savo automobi- 
liaus rato. Jis rankoje laike 
automobiliaus raktelius.

Devyni metai atgal, szitas 
penkios deszimts dvieju metu 
amžiaus razbaininkas, žulikas 
Gloe, su trimis kitais tokiais 
buvo patupdintas in kalėjimą, 
kai jie buvo nuteisti už suokal
bi isztraukti per prievarta isz 
muving-pikezieriu kompanijų 
daugiau kaip milijoną doleriu.

Visiems keturiems buvo do
vanota, 1947 metuose, kai jie 
buvo isztupeje kalėjimą tik 
treczdali jiems paskirto laiko.

Detektyvu virszininkas, Jno. 
T. O’Malley sako kad, kiek po
licija gali iszrokuoti, tai Gloe 
ka tik buvo iszejes isz savo 
restauranto ir lipo in savo au
tomobiliu kai jis buvo suszau- 
dintas. Tas restaurantas ran
dasi tik apie puse skviero nuo 
tos vietos kur jis buvo sustab
dęs savo automobiliu.

Policijantai sako kad tie ku
rie ji nužudė buvo paleidę dau
giau kaip tuziną szuviu.

Nužudytas Gloe vede kelias 
gembleriu vietas, kai Al Capo: 
ne valde Chicagos žulikus ir 
policijantus. Jis bbvo kelis sy
kius intartas už invairias 
žmogžudystes, bet kiekviena 
syki iszs.suko, iszsiteisino.

NAUJA BYLA
PRIESZ .

KOMUNISTUS
Kaip Pažinti Komunis

tu Partijos Nari
WASHINGTON, D. C. — 

Byla kuri iszmeta Komunistu 
partija isz Amerikos, ir kuria 
Kongresas priėmė ir patvirti
no, nustato keturiolika punktu, 
kaip galima pažinti Komunis
tu partijos narius:

1— Ar jis kada buvo pažymė
tas kaipo narys bet kurios Ko
munistu partijos veiklos.

2— Ar jis kada pinigais pri
sidėjo prie Komunistu parti
jos.

3— Ar jis kada buvo tai par- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Už Geležines Uždangos
KAIP BOLSZEVIKAI

MINI SOVIETINES 
SUREDYMOS

Lietuvoje Invedima
Jau ankseziau buvo indeti 

pabėgusio in Vakarus buvusio 
MVD pulkininko Burleckio pa
sakojimai, kaip vykdomi 
“Rinkimai” Sov. Sanjungoje 
ir užimtoje Lietuvoje. Tokius 
“Rinkimus” gerai žino tau
tiečiai, iszgyvene siaubingas 
dienas Bolszevikineje užiman- 
toje. Vienok, nepaisant to, Bol- 
szevikai visokiais budais ir 
toliaiu inrodineja, kad, esą, 
Lietuviai patys savo noru už
sitraukė sau ta baisiausia ver
gija, invede tarybine santvar
ka ir patys insijunge in “tary
biniu tautu szeimyna. Sztai ir 
dabar, sziu metu Liepos 21 d., 
“minint 14 metu sukakti, kai 
Lietuvoje buvo atkurta tarybų 
valdžia”, prie mikrofono pri
ėjės Sovietiniu Lietuviu rą- 
szytoju politrukas Juozas Bal- 
tuszis ir vėl per Vilniaus radi
ją taip Bolszevikiszkai pra- 
szneko: ‘ ‘Broliszku tarybiniu 
tautu, pirmiausia didžiosios 
Rusu tautos,, padedama, Lietu
viu liaudis amžinon užmarsz- 
tin.nubloszke kapitalistu, dva
rininku ir luožiu junga, spar 
ežiais tempais užgydo karo pa
darytas krasztui žaizdas ir su
kūrė nauja, szviešu tarybini 
gyvenimą.” Anot szimet Lie
pos 21 d., “Tiesos”, “jei ne ta
rybine santvarka, Lietuviu 
tauta ir toliau butu skurdus!, 
kaip skundo buržuazijai val
dant, ir toliau butu likusi žais
lu Vakaru imperialistiniu gro
biku rankose”. Vienok “Tie-

Sužeisti Aut Traukinėlio

Trylika žmonių, kuriu tar
pe buvo devyni vaikucziai 
buvo sužeisti kai mažas trau
kinėlis nupuolė nuo begiu, 
rieliu in Gwenn Parka, Bal
timore, Maryland. Policijan
tai sako kad du karukai to 
mažo traukinio nusiverte 
nuo rikliu kai užvažiavo ant

Pasipūtės Komunistas

Louis Passikoff, isz Sco
tia, New York, darbininkas 
in karišzka fabriką, nesutiko 
atsakyti in klausimus ar jis 
yra Komunistas, ar ne. Jis 
pasipūtės, ir su didingu pik
tumu sako kad Senatorius 
McCarthy negali ji nei klau
sinėti, nei intarti, nes pats 
Senatorius McCarthy ne už *' 
ilgo lūs tardomas. Jis taip 
atsikirto kai Senatorius Mc
Carthy komisija buvo ji in- 
tarus kaipo Komunistą,

Jis neszneka, bet tik vep- 
lioja, nes Senatorius McCar
thy nebus ir niekados nebu
vo intartas už Komunizmą, 
bet kaip tik atbulai, užtai 
kad jis Komunistus perse
kioja. ' 

sa” vienoj vietoj ir teisybe pa
kako, būtent, ten kur raszo, 
jog “musu tautai padėjo szia 
laisve iszkovoti tarybines tati- 
tos: Rusu tauta,” aiszkiau ta
riant, Rusu tankai. Toliau Pet
rovas, TSRS valstybinio veikį- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ko ten kas padėta ar tyczia 
ar netyczia ant rieliu. Czia 
in Liuteronu ligonine guli 
Patricia Kromeel, kurios 
galva yra prie pryszakio 
traukomosios maszinos, ir 
Ponia Louise Morris, kuri 
žiuri in slauge. Slauge yra 
Carrie Hahn.



BAULK” MAHANOY CITY, P<.

Kas Girdėt
Komunistai dabar rengiasi 

pultis ant Formosa Salos. Be- 
veeik visi kiti krasztai sutinka 
tas salas pavesti Komunis
tams. Bet Amerika, nesutinka, 
ir duoda Komunistisžkai Kini
jai žinoti kad mes pasirenge in 
kara stoti jeigu Komunistai te
nai ka nors pradės.

Minneapolis mieste yra mo
kykla, kur mokomi szunys ve
džioti aklus žmones. Tie szunys 
vadinami “Seeing Eye’’, man 
tanti akis. Koks beprotis, blo
gas žmogus nunuodijo, nutru- 
cino deszimts tos mokyklos 
szunu. Mokyklos direktorius 
yra Mr. John L. Sinykin. Gerai 
iszmokinti szunys akliesiems 
vedžioti yra brangus ii’ mo
kykla skaito kad jai padaryta, 
apie 20,000 doleriu nuostoliu.

Senatorius McClellan, De
mokratas isz Arkansas, in vie
na sanvaite pasakė trisde- 
szimts devynias prakalbas del 
ateinancziu rinkimu. Kad jis 
galėtu in tiek vietų in laika 
pribūti jis pasisamdė eroplana.

Dabar Amerikos didžiausias I
ir svarbiausias klausimas yra: 
ar mes galėsime (palaikyti savo 
kariszka pirmenybe virsz Ru
sijos, ar ji už keliu metu per- 
virszys mus su savo kariszkais 
ginklais.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

in sveczius. Tada, po vakarie
nes kompanijos atstovas toms 
jos susietkoms parodys visa 
savo kompanijos tavora ir pa
siūlius kad jos pirktu. Ka tas 
tos kompanijos atstovas nepa
sako tai szeimininkei yra tai 
kad jeigu nei viena isz jos 
draugiu susieik u ta vakaru 
nieko nepirks, tai ji pati ture^ 
už visa ta vakariene užsimokė
ti.

Dabar daugiau ir daugiau 
sztoru kraustuosi isz miestu ir 
statosi didžius sztorus prie 
vieszkeliu, nes sztorninkai jau- 
czia kad dauguma žmonių turi 
automobilius. Jie sako kad 
miestuose dabar tiek mažai 
vietos randasi pasistatydinti 
^avo automobiliu, Jkad žmones 
sutinka kad ir kelias mylias 
isz miesto iszvažiuoti apsipirk
ti, kur jie randa gana vietos 
savo automobiliams.

AMERIKOS BALSAS
SZIANDIEN

AUKSINIAI ::
:: :: PEILIAI

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos,
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

mieganczios

bažnyczioj

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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Howard P.'Adaim, laikrodžiu 
taisytojas, in Milwaukee, gali 
iszgreszti skylute iu žmogaus 
plauku, ir paskui kita plauku 
per ta skylute perverti.

Laipkriczio treczia diena, 
1953 metuose, .Glenn O. Kidd, 
Lehigh Navigation anglių 
kompanijos prezidentas pra- 
nesze kad Weston-Dodson 
kompanijos mainos in Nesque
honing bus Uždarytos.

Gruodžio deszimta diena, 
John L. Lewisas, mainieriu bo
sas, pasiuntė komisija in Pan
ther Valley, Pa., datirti kas 
darosi in Nesquehoning Pa., 
apylinke su mainieriais.

Szia vasara atostogos ‘biski 
daugiau kasztuoja. Jeigu va
žiuojate su automobiliu, tai rar
site daug daugiau dideliu 
vieszkeliu, “Turnpikes’’, kur 
reikia užsimokėti. Daugiau til
tu, kur reikia užsimokėti. Daug 
patogiau, bte biski brangiau. 
Ir ant tu dideliu “Turnpike’’ 
vieszkeliu net ir gazolinas dve
jais ar trimis centais branges
nis, nes tie savininkai gerai ži
no kad keleivis niekur kitur 
neras kur gazolino pirktis.

Už deszimtine sziandien ga
lima prisipirkti tiek, kiek, ke
li metai atgal buvo galima u!ž 
penkine.

Prezidentas Eisenhoweris 
dabar drąsiai ir linksmai giria
si kad bedarbe mažėja, kad 
dabar daug daugiau darbinin
ku darbus turi. Jam reiketu 
pasi s v e c z i o t i mat n o se.

Lehigh Navigation kompa
nija uždare savo mainas, kai 
Tamaqua, Pa., kuopa, “Local” 
nesutiko gryszti in darba ant 
kompanijos sanlygu. Dabar tos 
mainos vėl bus atidarytos, po 
kitos kompanijos, naujai su
darytos tvarka. Nors taip eiiHa 
ganda. “Bet tos naujos kom
panijos virszininkai yra ne kas 
kiti kai Lehigh Navigation 
kompanijos buvusieji virszi
ninkai. Ar kas tikrai galėtu 
pasakyti kad ežia tos paezios 
Lehigh Navigation kompani
jos ne tik pinigai, bet ir atsto
vai ? ’ ’

Daktaru sanjunga yra dabar 
vieszai paskelbė, kad visos tos 
kompanijos kurios s i u 1 i n a, 
skelbia ir parduoda visas tas 
koszes del dantų valymo, nie
ko naujo neturi ir negali duoti.' 
Czystas vanduo ant paprasto 
szepetelio tiek pat (padarys ju
sti dantimis, kiek geriausia ir 
brangiausia dantų mostis.

Jaunuolis, paleistas isz ka
lėjimo, kur jis buvo patupdin- 
tas už automobiliaus pavogimą 
baisiai supyko kai jis dažinojo 
kad jo drauge, “giri f renta” 
buvo užsidėjus su kitu, sugry- .. . / .žo in kalėjimą ir prasze kad 
jam butu pavėlinta kalejjme 
apsigyventi.

Apie cigaretus, daktarai 
daug nesako, bet ant tiek mes 
patys galime dasiproteti, kad 
daktaru garsiausias ir intakin- 
giausias žurnalas dabar neima 
pagarsinimu apie cigaretus.

Pypkes Durnai
Temsta Dienele

Daktarai stacziai nesako 
kad cigaretai kenksmingi, bet 
jie sako kad jie sveikatai ne
padeda.

Dabar naujas biznis inviso. 
Lekszcziu, disziu ar kuknios 
indu kompanija siulina visai 
už dyka prirengti puosznia va
kariene, jeigu szeimininkes pa- 
sikves nors penkias susietkas
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Temsta dienele, skamba 
dainele,

Tegul jos aidas ten plaukia, 
Kur musu bute sena mocziute, 
Su vakariene mus laukia.
Szventes sulaukė nedirbsim 

lauke,
Te javai noksta liūliuoja, 
Tegul žiogelis, tegul vejalis, 
Tegul vyturiukas dainuoja 
Baigias kelelis, arti namelis, 
Linksmin szirdele kiekviena; 
Bet ten motina paklaust 

ketina,
Kiek mes pripovem per diena?
Mocziut, asz menka, vieko 

netenka,
Gaila veidelio man balto:
Darba man lauke lytus 

pertraukia,
Ir mano mislis nekalta.
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PLATINKIT “SAULE

Amerikos Balsas, kaip ir ki
tos dalys JAV Praneszimos 
Agentūros programos, kuris 
insteigtas teisingiau nuvaiz- 
duoti Amerika užjūrio krasz- 
tuose, jau perorganizuotas. 
Valdžios vėliausias skelbimas 
parodo investus pakeitimus 
pagal sumažintai r o k u n d a. 
Priesz dvejetą metu Amerikos 
Balsas iszsiuntinejo skeliamu 
daugiau negu 49 valandas kas
dien 46 kalbose ir turėjo 125 
programas, sziandien vartoja 
tik apie 28 valandas kasdien 34 
kalbose ir turi 75 atskiras pro
gramas.

Praneszimai sekamos kalbos 
vartojamos: Albanu, Armėnu, 
Bulgaru, Czeku ir Slovaku, 
Anglu, Estu, Prancūzu, Gruzi
nu, Vokiecziu (in Vokietija ir 
Austrija) Vengru, Italu, Lat
viu, Lietuviu, Lenku, Rumunu, 
Rusu, Serbe-Kroatu, Slovėnu, 
Ispanu ir Ukraiiniecziu. In To
limus Rytus vartojama. China, 
Japonu, Korejiecziu: Amoy, 
Burmese, Siamese, Vietnamese 
ir Indonesian. Amerikos Balso 
tinklas isz 80 siustuvu perduo
da žinias in visa pasauli. Ir 
apart to, privaezios radijo ben
droves turėdamos kontraktus 
su Amerikos Balsu, valdo 30 
trumpu-bangu stoeziu su jiega 
nuo 25,000 ligi 200,000 watts 
JAVese. Valdžios stotys ir val
džios valdojamos stotys randa
si Ce’ylone, Luzon 'Saloj, Phili- 
pi nuošė, Munch e ne, Okinawa 
ir Tangier. Milijonu watt siųs
tuvai Manekene, Luzon ir Oki
nawa salose yra stipriausios 
praneszimo stotys pasaulyje. 
Amerikos Balsas dar vartoja 
JAV Coast Guard laiva “Cou
rier’’. Isz ežia programos siun- 
cziamos per “geležine uždan
ga’’ ir in Vidrytus, laivo da
bartine apsistojimo vieta yra 
Rhodes Sala.

Beveik 75% visu Amerikos 
Balso programų yra siunezia- 
ma in geležines u ž d a n g o s 
knasztus ir in Komunistu Chi- 
nija. Sovietai visokiomis prie
monėmis bando trukdyti Ame
rikos Balso programas, kurios 
susideda isz vėliausiu žinių, ži
nių santraukų, politiniu ko
mentaru, diskusijų ir specialiu 
invykiu. Neseniai kada Auksz- 
cziausias Teismas paskelbė sa
vo istorini sprendimą kad rasi- 
perskyrima vieszose mokyk
lose nėra konstitucijonaLiszka, 
Balsas in 45 minutes paskelbė 
ta fakta, tikruma visam pasau
liui.

Amerikos Balso programos 
paruosztos New Yorke, Wash
ingtone ir Munchene. Isz klau
sytoju laiszku (praeitais me
tais gauta suvirsz 170,000) pa- 
siklabejimu su pabėgėliais, pa
stangų Komunistu spaudos ir 
radijo programas, isz raportu 
JAV misijų užjūryje, spaudos 
korespondentu ir keleiviu ma
tyt kad programas klauso mi- 
1 i jonai klausytoju.

Pat pradžioje JAV Pranęszi- 
mos Agentūra buvo dalis Vals
tybes Departamento, bet 1953 
m., Rugp. men. 1 d., Agentūra 
tapo atskira ir nepriklausoma. 
Apart Amerikos Balso, Agen
tūra valdo 155 praneszimos 
centrus 63 svetimose krasztuo- 
se, turi spaudos ir kitu tarny
bų. Savo veikimais daugelis 
privaeziu organizacijų JAVese 
prisideda prie praneszimu pro
gramos. — C.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

buvo apszviests lempa; kita
me kambaryj ilsėjosi Ellen.

Po valandėlei grafas Alber
tas ir Prancūzas Edvardas at
sirado tik du vienu kambaryje. 
Ta viena karta gyvenime tiedu 
žmones atsistojo kitas priesz 
kita.

Grafas Albertas, neregis, ne
galėjo matyti Edvardo; Pran
cūzas nfegalejo matyti Alberto^ 
kurio veidas buvo apįbanda- 
žuotas.

Prancūzas kalbėjo;
— Beda moterims, kurios 

turi sau apgynėjais netikruo
sius ridenus! Gal bueziau ant 
jos ir susimylejas, jei ne tams
tos insimaiszymas in ta. rei
kalą.

— Tai-gi tamsta, atsisakai 
vesti Miss Talbot ? Tare Rosen 
laikydamas ant szirdies ranka.

— Atsisakau! Atsake Pran
cūzas.

Ir norėjo apleisti kambari.
— Pasilik czionai! Tarė

Rosen, nutverdamas ji už pe-

ta-

ipa-
Tu,

ant

Antrame kambaryje pasigir
do dejavimas.

Tai Ellen dejavo.
— Klausyk, tare Rosen, jei 

ja vesi, dovanoju tau ta auksa, 
kuri man pavogei.

Prancūzas pradėjo juoktis.
— Jei nenori, kviecziu 

ve dvikovon!
— Ar tu?! Atsiliepe 

j u o k d a m as E d v ard a s.
esantis aklais?

— Teip yra, dvikovon
smerties, kalbėjo toliau Rosen 
rimtu balsu. Ir ka-gi reiszkia 
bandažas, uždengiantis mano N
alkis? Atsistosime vienas prie- 
szai kita, tavo ranka ant mano 
peties, o mano ant tavo peties.

— Ir teisingumo ranka nu
tvers apgaletoja? Atsilieipe,pa- 
sitycziodamas Edvardas.

— Pasakiau tau, kad mano 
ranka, yra suvaldoma, be regėji
mo; abudu pirm to -pa.raszysi- 
me sekanti akta:

“Mirsztu liuosa valia nuo 
locnos rankos.” Juk turėsi tu 
man duoti savo parasza, o asz 
tau savo. Tas, katras paliks 
gyvas, ipades tai akta ant uiž- 
musztojo krutinės.

Prancūzas norėjo prieszin- 
ties, bet Rosen pridūrė:

— Towah ten laukia, jis 
apsiginklavęs.

— Gerai! Staiga atsiliepe 
Prancūzas, po valandai muszi- 
mas. Turiu tik paraszyti laisz
ka; parėjus valandai sugry- 
sziu.

— Pirmiau pasiraszyk! At
sake Rosen.

(TOLIAUS BUS)

^Pirkie U. S. Bonus!

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. I

No.111—Sziupinis (3 dalis) 1 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant 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- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

No.148—Apie 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 Isztyre; Prigautas 
Vagis. G0 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 Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruplis 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. 20c.
’ No.176—A-Be-Cela, Pradžia
• Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

180%—Kvitu
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 
15c.

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 
Krikszcziony'bes. 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. 15c

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kaip Užsisakyti Knygas:

USF3 Užsisakant knygas is/> 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

SPgy3 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,., - U. S. <



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Auksiniai Peiliai
(Tasa)

Po keliolika minncziu, alka- 
do dukterei davus prisaikyma 
Towah in vestas boksztan.

Prakaitas liejosi jam nuo ap
skustos galvos.

Atsistojo viduryj kambario 
nepajudinamai, nieko nesaky
damas.

Jo krutinę smarkiai kilnojo
si, bet pagal savo giminiu pa- 
procziu tylėjo, laukdamas pa- 
klausynio.

— Ir ka man pasakysi To
wah? Paklausė Rosen dreban- 
cziu balsu.

— Auksinis liežiuvis apga
vo majoro paczia, teip kaip 
Mohikan apgavo Towaho pa
czia, praszneko pagaliau Indi
jonas.

Rosen mirtinai nublanko.
. Carmel ji palaike, idant nepa
virstu.

Towah tylėjo.
Al

— Ar tasai žmogus gyvas? 
Paklausė Rosen.

Indijonas parode savo basas 
kojas.

— Mano kalavijas jau bu
vo pakeltas ant jo galvos, atsa
ke, bet tuose miestuose yra 
sargyba. Towali iszsedejo du. 
menesiu kalėjime.

Rosen daugiau ne tyriu ėjo.
Beveik visa valanda sėdėjo 

su nuleista ant krutinės galva. 
Carmel norėjo in ji praszneke- 
ti; atstume ja. Ant galo pakilo 
ir tarė:

— Turiu keliauti!
Carmel padėjo aut szirdies 

ranka, bet szirdies plakimas 
darėsi vis retesnis.

— Ir keliausi, Alberte? Pa- 
klausė:

Rosen norėjo dabar ja apka
binti, bet ji pasitraukė szalin.

— Towali, eik ir priruoszk 
arklius, po pusiaunakcziui ta
vo ponas 'bus už apkasu.

Towali nužengė kelis žings
nius prie duriu, bet susilaikęs 
atsisuko ir atsiklaupė priesz 
Carmel.

— Del-ko toji nėra majoro 
pati? Praszneko.

Carmel pirsztu parode jam 
duris. Ant lupu turėjo sopulin
ga nusiszypsojima. Kada To
wah iszejo tarė:

— Albertai, myliu tave! 
Numirsiu jei tavęs czionai ne- 
bus, o vienok žinojau, jog pri
siartins valanda, kada man pa
sakysi: noriu keliauti. Ko tu 
trokszti, ir yra troksztu. Tai
gi isz laiko nuipyniau szilkinius 
szniurus, kuriais galėsi žemyn 
nusileisti.

Rosen atsiklaupė. Negalėjo 
isztarti nei vieno žodžio. Jo 
aszaros tik aplaistė Carmelei 
rankas.

Aplink pusiaunakti Carmel 
ir Ęosen stovėjo bokszto kam
baryje.

Carmel lomiomis rankomis 
pririszo szniura prie lango gro
tu. Nųsilęnke. . Szniuras buvo 
pertrumpaA

— Nuszoksiu, atsiliepė Al
bertas, iszgirdes Towaho knar
kimo ženklus.

* Donna Carmel ji sulaikė 
jam lipant ant lango. Greitai 
nusimetė sijoną, suplesze ji in 
szmotus ir prailgino szniura;.

Bet szniuras pasirodė vis dar 
trumpas.

— Juk manes negali maty
ti, pamisimo yra neregys!

Nežiūrint to užgesino žiburi 
ir nusiėmė nuo saves apatini. 
Sudraskius pririszo prie szniu- 

ro, bet szniuras buvo vis dar 
per trumpas.

Tada ji iszriszo savo plau
kus, puikius plaukus, kurie ja 
visa kaip kokiu karaliszku 
plosiczium apsiautė. Valandėlė 
paabejojo, bet netrukus iszsi- 
girdo žirkliu griežimas ir sa
vo stebuklingus ilgus plaukus 
nusikirpo. Juos supynė in ke

lias kasas, pririszo prie szniuro 
ir tasai pasiekė 'žeme.

— Keliauk, atsiliepe, tegu 
Dievas paima; visa mano laime 
ir tau atiduoda.

Rosen isztiese rankas, kad ja 
paskutiniu kartu pabucziuoti, 
bet jos kambaryje jau nebuvo.

Jurgis Leslie apsiszluoste 
nuo kaktos gausu prakalta.

Helena, nuli adus ir nulblan- 
kus mislijo:

— Jei nebutu mylejas El
len, tai butu mylejas Carmel!

Susikalbėjimas

Jurgis teip-pat buvo nublan
kęs. Iszgere stiklą vandens.

— Atsilsėk tamsta valan
dėlė, ponas Leslie, atsiliepe 
margrabina,, tasai visas pasa
kojimas teipyra užimantis!

— Nedaug jau turiu pasa
koti ir norecziau kuogreicziau- 
siai pabaigti, atsake.

Vice-grafo de Villiers užsi
laikymas yisiszkai dabar buvo 
atsimainęs. Kas valanda Jur
giui patvirtindavo galvos link
terėjimu ir tylėdamas pastumi- 
nedavo ponioms kružikelius su 
arbata. Žodžiu pasakius, nie
kas neparodė perdideliai tokio 
žingeidumo kaip Enrikas de 
Villiers, klausydamas Jurgio 
Leslie pasakojimu.

Viena karta1 net pakuždėjo 
margra'binai nurodydamas He
lena :

— Dirstelk ponia, kaip ma
no giminaite ta visa pasakoji
mu priima už tikra atsitikima.

— Ak, mano brangus, at
sake margrabina, tas pasako
jimas toks stebuklingas! Nei 
jis, nei ji mergaites nesuprato.

Jei nebutu mylejas Ellen, 
butu mylejas Carmel! Tai tas 
viskas buvo nuolatos jos misly- 
je.

Kas jai turėjo aipie tai rūpė
ti? Juk Alberto Rosen nepa
žinojo.

S u si r i nk u si o s v ice-gr af i e n es 
pripažino szirdies gilumoje, 
kad panaszuose atsitikimuose 
ju pasiszventimas turėtu apsi- 
rubežiuoti gal tik drabužiu su- 
pleszymu, bet kas link plauku, 
ir tai dar tokiu puiku, dideliu 
pllauku?

'Viena tik baroniene kalbėjo 
atvirai:

— Asz bucziau ir-gi tai pa
darius.

Bet baroniene turėjo ant gal
vos, pritaisytas plaukus.

— Mano Dieve! Atsiliepe 
ponas de Villiers, tai-gi daili 
senorita turėjo apsiimti neszio- 
t i d i rb t i n u s p i auk u s.

— Juk kunigaiksztiėne Ri
vas, kurios dailumu ponai teip 
daug esate užimti, plaukus tu
ri nusikirpus! Tarė margrabi
na.

— Rytoj pas ja didelis ba-

Istorija Apie 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa. 

liūs,pridūrė generolas O’Brien 
pasakojama, kad bus laibai pui
kus.

Margrabina paprasze visu 
tylėti. Jurgis Leslie pasakojo 
toliau:

— In kelias minutas pas
kiau majoras ir Towali jojo 
greitai lankomis. Towali vede 
majoro arki i. Carmel turbūt 
stovėjo lange, klausydama, 
kaip tolumoje arkliu kojų dun
dėjimas nyksta..

Nuo tos valandos Albertas

Illinojos valstijoje vienam 
mieste, 

Randasi kelios szeimynos /
Lietuviu,

Bet su tokiais tai jau gana 
Nes per visa sanvaite sunkiai .

dirba,
O per szventa. diena, 

Aptaiso jau ne viena.
Tankiai in teismą pasiduoda, 
Ir ne vienas inkisza. iii kito 

reikalo, 
Po tam gerai faiuos užsimoka, 

Paskiu vėla muszti szoka.
Nes tankiai ėdasi,

Ir nuolatos pas 'policijos 
stoties provojesi, 

Jeigu vyrai niekam neverti. 
Tai mergicas reikia papeikti, 

Kurios po namus bėgioja, 
-Ir liežuvius ten neszioja.
Bet kožna vyniotis nori, 
(j sportukai nuo tokiu 

szalinasi.
Da ir daugiau žinau, 
Bet sziandien apie ta 

užtylėsiu.* * *
Teisybe, kad doros moterėles-, 

Tai biaurybos tokios
n e k e 11 c z i a, n i e k ad os, 

Pliovoja visaip kaip tik 
iszmano.

Iszjuokia, jeigu namie szva.ru, 
Kaip nėra kampuose 

szaszlavu,
Ba paczios surugia,

Ir ju vaikai sumuria, 
Motinėlė per dienas pliovoja, 

Tai ir vaikai gana rieke, 
Asz patariu kad geriau, 

Kad szvarios moterėles su 
juoms neužsidėtu, 

Ir su tokiais nekalbėtu.
Visai su juoms nesueitineti, 

Tik namuose žiūrėti, 
Vaikelius dorai mokinti, 

Nuo viso pikto ginti, 
Isz to pavyzdi gera ttu;es, 

Kaip ant to visko prisižiuręs.

ANT JOMARKO
r

Mužikas in Žydą—Asz pirk
siu ta kumele, tikai pasakyk 
kiek ji turi metu!

Žydas — Nu, kam tau apie 
josios metus žinoti, juk tu su 
jam nesiženisi!

— “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!

daugiau negitdejo saldaus 
Carmeles balso.

Jojo per visa naktį. Saulėj 
tekant jie pamate upes Rio pa- 
kraszczius, apaugusius misz- 
kais.

— Lig sziol keliavome in 
sziaurius, tare Towali, ar turi
me pasukti in kaire, link gol
den-dagger, ar in deszine, link 
sziaurytiniu valstijų ?

— Keliaukime in Baltimo
re, atsake grafas Albertas.

Towali pasuko kitam keliam.
Ties lygumu rubežiumi pasi

ėmė naujus arklius isz puslau
kinio ju būrio, prisibijodami, 
idant kas ju nesivytu; susilai
kė ant galo persikėlus.per Rio 
Gila.

— Czedykime savo arklius, 
tarė grafas Albertas, nes už 
Sierra de los Minbres nerasi
me jau arkliu.

— Arklius pardavinėja San
ta Fe, atsake Indijonas.

Grafas liūdnai nusiszypsojo.
— O kur gauti pinigus juos 

pirkti? Paklausė.
Towali iszsitrauke isz po 

juostos kręjpsziuka, pilna auk
so, ir supurtė ana.

Grafas susilaikė.
— Kada Towali lauke savo 

pono netoli bokszto pareita 
naktį, tasai maiszelis per Įauga 
nukrito tiestfbwaho kojom.

Grafas sudėjo rankas ir isz- 
reiszke varda Carmel.

Dalimis raiti, dalimis pešti, 
musu keliauninkai Iperejo eile 
Uoliniu kalnu.

Rosen tankiai praszydavo 
Indijono papasakoti apie liūd
na Ellen padėjimą.

Towali nepažinojo civilizuo
tu žmonių, nei paproeziu, nei 
kitko, tai-gi visokius atsitiki
mus pasakodavo savotiszkai.

Rosen teip sau isžaiszkino tai 
kas galėjo atsitikti Baltimore- 

*.je-
Kada Prancūzas, kuri To

wali vadino “auksiniu liežiu- 
viu,” asz-gi pavadinsiu, da- 
leiskime Edvardu, pribuvo in 
Baltimore, Ellen lukeriavo 
daugiau kaip metus savo sužie
duotinio. •

Roseno raszytu laiszku ji ne
gaudavo. Ellen beabejones gy
veno neramybėje. Nesakau, 
kad Ellen buvo patogi; atkar
tosiu tik tiek, kad jos pana- 
szumas in panele de Boistru- 
dan buvo tiesiog stebėtinas. 
Prancūzas Edvardas ja pamas
tė ir tuojau insimylejo.

Esu Franci joje, svetingai 
priimtas gerbiamo Francuzo 
bajoro naszles namuose; tai tas 
vienas jau turėtu mane sulai
kyti nuo bereikalingu žodžiu, 
bet tas man nėra reikalinga.

Rosen myli ir gerbia Prancū
zu bajorija, bet negali užginti, 
kad tarpe tos bajoras. Edvar
das Sierra Nevada papilde isz 
Roseno atžvilgio- niekinga ir

v
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pasmerktina vagyste.

Balt imoreje Edvardas papil
de piktadaryste!

Kokiu tai budu jis insisuko 
in Talbotu namus. Kad savo 
norui padaryti užgana, pradė
jo pasakoti apie Talbotams ži
nomus Paryžiuje žymesnius 
žmones, ypatingai Talbotienei 
jis pasisakė, kad gerai patins
tąs ponia jr panele de Boistru- 
dan.

Eiirikas de Villiers ranka 
pasiuntė padekavone Jurgiui 
ir dėkingai nusiszypsojo.

Leslie jam taip-pat sugraži
no nusiszylpsojima, bet szaltai 
ir pajuok i miežiai.

— Ponia Talbot su dukte- 
re, po nelaimintgam vyro ir tė
vo mirimui, gyveno vienos. Ed- 
vardas, kurio pavarde vice- 
grafas žino lygiai gerai kaip 
asz.

Generolas paszoko nuo kre^ 
sės.

Enrikas patvirtino galvos 
linkterėjimu.

— Edvardas, tese'Jurgis, 
inejo iii ponios 'Talbot namus.

— Bet tai niekadejas tok
sai žmogus! Atsiliepe asztriai 
margrabina.

— Niekdarys! Pridūrė He
lena.

— Ir tuojaus patyrė nasz
les su duktere padėjimą. Pir
mu kartu, kada jo akyse pami
nėta grafo pavarde, nudavė di
di nuliūdima, o kada stengtasi7 O

jis isztirti, iszsimislino pasaka, 
kad grafas pražuvo nuo Meksi- 
konu peilio ir kad jis mate net 
jo lavonu.

—• Niekdarys! Atkartojo 
dar syki karsztai margrabina. 
Niekdarys!

— Kam-gi tai ponia sakai, 
tarė vice-grafas, ponas Leslie 
tai labai gražiai pasakoja, nie
ko neperdėdamas.

— Juk jis nemeluoja? Ta
re generolas, žiūrėdamas jam 
tiesog in akis.

— Prieszingai, prieszingai! 
Atkirto vice-grafas.

Ir prisiartindamas prie mar- 
grabinos ir Helenos, suszvape- 
jo:

— Kokius dvideszimts kar

tu norėjau apie ta pati ponioms 
apsakyti, liet dasi'žinojes apie 
santykius, pungianezius jis su 
Talbotu szeimyna, nenorėjau 
daryti jums nesmagumo.

Margrabina pasilenke:
— Jo pavarde! Kaip jo tik

ra pavarde?
— Rytoj ateisiu ankseziau, 

atsake vice-grafas pasitrauk
damas szalin.

— Apleidžiu smulkmenas, 
kalbėjo Leslie, pagaliam ma
nau, kad ponios žinote Edvar
do pavardas, kaip ten nebutu, 
buvo patogus, gabus, insimyle- 
jes, .pasiūlė savo ranka naszles 
dukterei. Ji priėmė, o jis pa
niekino jos užsilikęjima.

Szitai viskas, ka dasižinojo 
Albertas, kol nukeliavo in Bal
timore.

Kada Indijonas pabaigė sa
vo pasakojima, Albertas atsi
liepe:

— Duocziau puse savo krau
jo, kad galecziau tam nevido
nui atkerszyti, bet esu neregiu.

— Towali keliaudamas ir 
gryždamas isz Baltimore rinko 
žoles, kurios sugrąžys ponui ' 
regėjimą, atsake Indijonas. 
Tuo tarpu Towali gali ulžmusz- 
ti ta nevidoną.

Grafas Albertas neprigulejo 
prie žmonių tokiu, kurie ker- 
szija svetimomis rankomis^

Po szesziu dienu kelionei 
pribuvo prie Arkansaso szalti- 
niu; laivas plauke in Sierra. 
Rosen ir ToAyah ant laivo gavo 
vieta ir ta paczia diena Alber
tas atsidavė iii savo daktaro 
rankas. Neklausinėjo isz ko In
dijono vaistai susidėjo. Towali 
dali dienos praleidinejo žolių 
virinimu^ Priesz gėrimo pada

vimą. visados ant savo pono da
re kokius tai ženklus ir kalbė
jo magiszkus užkeikimus, o 
kada Rosen gerdavo, Towali 
aplink -ji szokdamas dainavo.

— Towaho tėvas gydė ne
regius, kalbėjo, darau taip 
kaip dare mano tėvas. Delko 
tasai gėrimas suteikia sveika
ta, Towali nežino.

Rosen atsigulė lovon.
Towah savo rankas pridėjo 

prie jo kaktos, o grafas sunkiai 
užmigo.

Kada iszbudo Indijonas ta
rė:

— Mano ponas miegojo 
dvylika valandų, nepalytek 
bandažo, kuris pridengia tavo 
akis, o po penkias deszimts 
dienu pamatysi szviesa.

Kelione laivu per Arkansas, 
Mississippi ir Ohio tęsęsi dau- 
giaus menesio. Kas vakaras 
Towah maine lapus ant Rose
no akiu, paskui grafa hipno- 
tiszku budu užmigdydavo.

Jurgis Leeslie balsas staiga 
pasidarė kurtus ir pertraukia
mas.

— Tai buvo laike vasaros, 
sunkios ir garuojanezios nak-
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— 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 ju nuliūdima.
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ties. Baltimores ulyczios buvo 
tuszczios. Visas miestas miego
jo. Towali vede už rankos Al
berta tuszczios miesto ulyczio- 
mis. Grafo kojos linko niuo sun
kaus ėjimo. Towah sustojo 
priesziai nedidelius namus ant 
Long Island ui y., ir tarė:

— Tai czionai!
— Ar matai languose 

szviesa? Paklausė Rosen.
— Matau szviesa, atsake 

Towah, nemiega, matau viduj 
kas ten vaikszczioja.

— Pabelsk!
Indijonas pakele ties duri

mis baladoka.
— Ar tai tamsta pagaliau 

pareini, ponas Edvardai, iszsi- 
girdo vidui balsas.

— Tai asz atsake Albertas.
— Ponas Edvardai, ponas 

Edvardai, atsiliepe verkdama 
moteriszke. Priesz valandėlė 
atėjo ant svieto aniuolukas, ar 
leisi jai numirt?

— Moteriszke esu Albertas 
Rosen, noriu kalbėti su Ellen.

Moteriszke kuogreieziausiai 
nuo duriu pasitraukė, užsiden
gus rankom veidą.

Mistress Talbot kambarys
(Tasa Ant 2 puslapio)

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

•=. . ■• i"

Pirkie U. S. Bonus .
■ t., . U . - .p- V-

szva.ru
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Liudviko karai., o Tautiszka 
Vardine: Gilus. Ir ta diena: 
1944 metuose Paryžius Ameri- 
kiecziu nuo Naciu iszlaisvin- 
tas; 1946 m., Jugoslavijos val
džia pareiszke kad tie lakūnai 
kurie buvo užniuszti, kai ju 
eroplanas buvo paszautas, pa
laidoti iszkilmingai, bet tuo 
paežiu sykiu Jugoslavijos val
džia intare Amerikos ir Angli
jos valdžias kad ju lakūnai ne
prisilaiko nustatytu rubežiu.

— Ketverge (pripuola Szv. 
Zeferino, o Tautiszka Vardine : 
Gailutis. Taipgi ta diena: 
1920 metuose Amerikoje Mote
rims buvo duota, teise balsuoti, 
votuoti; 1934 m., Hitleris pa
reikalauja, kad butu sugražin
ta Saar apylinkes miestai Vo- 
kiecziams, ir pareikalauja, kad 
taika Imtu sudaryta su Pran
cūzija.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Juozapo Kalasantieczio, Tau
tiszka Vardine: Vizgirdis. Ir 
ta diena: 1946 metuose Rusija, 
susikirto su Austrija Pary
žiaus Konferencijoje.

Shenandoah, Pa. — Antan
as Mizzeras, nuo 227 N. High
land uly.; pasimirė pareita Pet- 
nyezios ryta 1:20 valanda in 
Locust Mt. ligonbuteje. Gimė 
Lietuvoje. Buvo angliakasis. 
Kitados dir'bo Maple Hill ka
syklose. Paliko paezia Ona; 
sunu Antana, isz Elizabeth, N. 
J., keturios dukterys: Ona, pa
ti Willian Janieson, Long Is
land, N. Y., Mare, pati Cyril 
Randeli; Julija, pati Patrick 
Lasky, Brooklyn, N. Y., ir Vio
leta, pati Edward Sedlock, na
mie, taipgi dvylika anuku ir 
anūkes. Laidojo Panedelio ry
ta, su apiegomis in Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda 
ir palaidotas in parapijos kapi
nėse. Graboriai Oravitz laido
jo.

— Edvardas Czabatorius, 
nuo 310 W. Poplar uly., likos 
sužeistas in koja laike darbo 
in Packer Nr. 5 kasyklose. Gy
dosi namie.

Tamaqua. Pa.—Miesto pacz- 
torius, Morrell E. Devlin, 
numirė netikietai pareita Pet- 
nyczia, 7:30 vai., vakare pas 
Albe Sherman namuose. Dak
taras sako kad velionis turėjo 
szirdies liga. Gimęs Port Car
bon. Paliko paezia, sunu ir 
duktere.

Bolszevikiniarns Gro
bikams Ruosz Tarp

tautini Tribunolą
Priesz iszvykdamas isz Eu

ropos in JAV, Kerstenas pa
reiszke darysiąs viską su
kviesti tautoms in tarptautini 
teismą suolą, kuris, kad ir už 
akiu kol kas, nuteistu Bolsze- 
Vikinius galvažudžius. Kerste- 
no pareiszkimu, pasaulis bus 
nustebintas, kai Kongresas pa
skelbs visa Kersteno komiteto 
surinkta medžiaga apie Bolsze- 
viku elgesi paezioje Rusijoje, 
Pabaltijo krasztuose ir kitur.

Ko verti Bolszeviku pažadai 
ir su jais sudarytosios sutartys, 
Vokiecziu spaudoj nurodomas 
kad ir Estu Minister© Selterio 
Kersteno komisijai atpasako
tas atvejis. Min. Selteriui pa-

reiszkus abejojima, ar Sovietai 
laikysis sudarytųjų su Estija 
ir kt. Pabaltijo valstybėmis su- 
tareziu ir duotu pažadu, Stali
nas atkirto: “Bolszeviko žodis 
yra szventas.” Deja, po trijų 
dienu jo kraszta, nepaisant vi
su Stalino pažadu, užimto Ru- ' 
su armija, pastebi “Volksbo- 
te“. “Neue Zurcher Zeitung” 
žiniomis, Kersteno komitetą 
Berlyne liudininkai ir atitinka
mos institucijos iszsamiai su
pažindino su žmonių grobimu, 
taip pat pavergtuose krasztuo
se dvasine, politine ir ūkine 
priespauda. Juose naudojami 
tie patys budai, kurios Bolsze- 
vikai vartojo 1939 m., užpuolė 
Lenkija ir paskiau pavergė 
Lietuva, Latvija, Estija. Vie
nok nepaisant visu Bolszeviki- 
niu priespaudos priemonių, 
Rytu Europoje tebeveikia at
sparus Sovietinei budai. pasj- 
prieszinimo branduolys. Komi
teto insitikinimu, Komunistu 
pavergtosios tautos per lais
vus rinkimus pasisakytu priesz 
Sovietine būda santykiu 9:1. 
Komunistai, sznekedami apie 
taika, tikrai ruosziasi in 
kara. '

BYLA PRIESZ
KOMUNISTUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tijai paklusnus, ar ju nariu pa
klausė ant kurio nors klausi
mo.

4— Ar jis kada iszpilde Ko
munistu partijos insakymus ar 
patarimus.

5— Ar jis kada kaip nors už
tarė Komunistu partija ar jos 
darbus.

6— Ar jis kada pasitarė su 
Komunistu partijos nariais, 
kaslink jos planu, veiklos ar 
siekimu.

7— Ar jis, žinodamas, sutiko 
būti virszininku ar nariu, ar 
jis prižadėjo būti pasirengęs 
tai partijai padėti ir pagelbeti, 
reikalui prisejus.

8— Ar jis yra ka raszes, sa
kes, ar kitokiu budu perdavęs 
kitiems Komunistams partijos 
insakymus ar patarimus.

9— Ar jis yra iszspauzdines 
ar parūpinęs iszspauzdinti bet 
koki raszta, laikraszti, plakata 
ar pagarsinima Komunistu 
partijai.

Every moment of your life Is better in a thousand ways

because of the miraculous progress of your electric service.

Yet, with all the magic of today’s electric servants,

10—Ar jis yra iszsiuntes ar I gandu.
iszdalines kokius plakatus de] 
tos partijos.

11— Ar jis kada patarė, pa
mokino ar kuriuo kitu budu in 
teike žinių apie Komunistu 
partijos norus ir siekimus ar 
pareikalavimus.

12— Ar jis kada sutiko isz- 
pildyti partijos patarimus ar 
pareikalavimus.

13— Ar jis bet kuriuo kitu 
budu prisidėjo prie Komunis
tu partijos veiklos ar darbu.

14— Bet kuris kitas priparo- į 
dinimas kad žmogus priguli 
prie tos partijos, ar prie jos 
veiklos prisideda.

U.S. ISZTRAUKIA
4 DIVIZIJAS ISZ 

KORĖJOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pasiliktu. Ju vienas szukis bu
vo: “Marszuojame in Sziauri- 
ne Korėja.

Isz Baltųjų Kambariu, iki 
sziol, nieko negirdeti. Prez. Ei- 
senhowerio sztabas nei patvir
tina, nei užsigina kaslink tu

you have had but a tiny taste

of tomorrow’s electrical marvels*

Your ever-ready servants

Pennsylvania Power & Light Company
- - - . i

Armijos Sztabas, vienok, 
vieszai sako kad tos keturios 
divizijos bus taip paskirstytos 
kad bus galima jas panauduo
ti kur tik Komunistai pasiro
dys laisvuosiuose krasztuose. 
Tai reiszkia kad tie tu divizi jų 
kareiviai ne namo parvažiuos, 
bet bus kur kitur pasiunsti. Jie 
gal ir parvažiuos in Amerika, 
bet tik laikinai, ežia apsibus 
kol jiems bus paskirta in kuri 
kraszta važiuoti.

Mat, negalima pamirszti kad 
Eisenhoweris vis yra Genero
las, kariszkas žmogus, ir už tai 
jam rupi turėti “kuo daugiau
sia, kuo greieziausia in kuo pa
vojingiausia vieta.“ Jis ežia 
tvarka daro ne kaipo Preziden
tas, bet kaipo Generolas.

JAUNAS KUNIGAS 
ŽUVO EROPLANO

NELAIMĖJE
WILKES-BARRE, PA. —

J aunas Kunigas-vikaras ir 
sztorninkas užsimusze, kai jųd
viejų mažas eroplanas nukrito 
ir sudužo in kaina.

Jaunas, dvideszimts szesziu 
metu amžiaus vikaras, Joseph 
Roman isz Szvento Kristopero 
parapijos, buvo ka tik du me
nesiai atgal . inszventintas in 
Kunigus. Jo brolis sako kad 
tai buvo jo pirmas “raidas“ in 
eroplana.

Penkios deszimts szesziu me
tu amžiaus Edward Spencer, 
sztorninkas, kuris jau skrido 
daugiau kaip du metu, buvo to 
sudužusio eroplano suspaus
tas ir tenai žuvo.

Kunigas Roman buvo to 
trenksmo iszmestas isz to ma
žo eroplano. Jis pasimirė pirm 
negu buvo nuvesztas in ligoni
ne.

Valstijos policijantai sako 
kad jiedu iszskrido isz Wilkes- 
Barre Wyoming Valley Muni
cipal Airport apie 5-ta valan
da po pietų. Eroplanas buvo 
dvieju sėdynių Aeronca Ghamp 
vienas isz dvieju kuriedu pri
guli Anthracite Flying kliubui, 
kuriame kliube prigulėjo sztor
ninkas Stermer.

Sztorninkas jau turėjo savo 
lakunu laisnes kokie du mėtai. 
Jis buvo Szv. Kristopero para
pijos parapijietis. Jis pasi

kvietė jauna vikara važiuoti su 
savimi ant “raidos.“

Eroplanas buvo nuskridęs 
apie tris mylias ir buvo beveik 
pasiekęs to sztorninko sztora 
ir namus, kai jis staiga pradė
jo suktis ir nukrito in iszde- 
ginta miszka ant kalno prie 
miestelio.

Sztorninkas paliko savo
• - • , - r j, - i

žmona, Marija, du sunu ir tris 
dukterys.

Jaunas vikaras-Kunigąs Ro
man, paliko savo tėvus ir vie
na broli Vinca, isz Trucksville.

Kunigas Roman buvo in
szventintas in Kunigus Birže
lio penkta diena, Scranton, Pa. 
Jis baigė savo kunigystes 
mokslus Szvento Petro Semi
narijoje, Ontario, Kanadoje. 
Jis buvo mokinęsis in King’s 
kolegija ir Kingston augsztes- 
niaja mokykla.

Už Geležines Uždangos
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mo komiteto pirmininkas, 
straipsnyje “Tarybų Lietuva, 
Industrializavimo kelyje“ pa
vaizduoja, kiek Lietuvai žalos 
padare Nacine užimantoja. Esą
“toli gražu nepilnais duome
nimis, LTSR nuo priesze oku
pacijos, užimantos turėjo! nuo
stoliu daugiau kaip 17 milijar
du rubliu. Pramones galingu
mas sumažėjo iki 30-35 nuo- 
szimezio, jos prieszkarinio ly
gio. Tikrai visos inmones buvo 
iszvesztos isz rikiuotes. Prie- 
szas sugriovė 1,700 pramoni
nes ir gamybines reikszmes pa
statu, 56 elektrines, sunaikino 
ir sugadino tukstnezius mecha
nizmu“. Vienok ne žodeliu ne
užsimenama apie Sovietine 
okupacija ir jos padarytąja 
pavergtai Lietuvai žala. O ji 
yra kur kas didesne. Ko isž 
tikro yra verta Bolszevikine 
liaudės vadas, gerai žino visi 
Lietuviai isz savo patirties. 
Kaip tikrai vyko vad. “liau
dies seimo rinkimai“ ir buvo 
Bolszevikiniais durtuvais in- 
vesta Sovietine būda, savo lai
ku musu veiksniams yra pa
liudijęs buvusus radiofono tar
nautojas J. St., pats'tuos in. vy
kius savo akimis stebej es išz 
arti. " . /

— BUS DAUGIAU —

NENORI $10,000
■ ■ i.’ J

» (Tasa Nuo 1 Puslapio)
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tai nieko nereiszke.
Pirmininkas szitos naujos 

tardinimo komisijos, Senato
rius Arthur V. Watkins, Rė- 
publikonas isz Utah, pasakė 
visiems laikrasztininkams kad 
szitie tardinimai nebus nei ant 
televizijos, nei ant radijo.
; Advokatas Williams sako 

kad jis buvo Europoje kai vi
sas tas triukszmas iszkilo apie 
kas jam užmokės. Jis sako kad 
jis nei skatiko isz Senato komi
sijos neims. Bet jis ntisiSzypSo- 
damas pridėjo kad jam bus ge
rokai atlyginta. Kai laikrasžti- 
ninkai jo užklausė kas jam At
lygins jis tik ranka pamojo ir 
nusijuokė. Jis teipgi laikraszti
ninkams davė žinoti kad Šėna- 
torius neiszklausines visus 
svietkus, bet kad tai bus advo
kato Williams darbas. -M

Svarbiausias klausimas per 
szituos tardinimus bus; Ar Se
natoriaus McCarthy komisijai 
valia jieszkoti, praszyti ir pa- 
sinauduoti žiniomis, kurias 
FBI ar Senatas yra paskelbęs 
uždraustas.


