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Vėl Nori Būti Kubos Prezidentu

Fulgencio Batista, kuris 
buvo smurtu užemes Prezi
dento vieta Kuboje, dabar 
pasitraukė isz tos vietos. Jis 
įszbuvo Prezidentu per tris- 
deszimts menesiu. Jis val
džios tarybai, Havana mies
te pranesze kad jis dabar pa
sitraukė, bet vėl stos in rin

Isz Amerikos
APVOGĖ

VIESZBUTI
PAMARESE

Paszove Pienių, Buvo 1 
■

Suimtas
------------

ATLANTIC CITY,'N. J. — 
Vagis apvogė trylikos augsztu 
Senator vieszbuti in Atlantic 
City, kai saulute ka tik buvo 
pradėjus auszti, anksti isz ryto. 
Jis paszove pienių, “milkmo- 
na” kuris stengiesi ji sustab- 
dinti, kai jis bego iisz to viesz- 
buczio.

Razbaįninkąs vagis ant vis
ko užsigynė, sakydamas kad 
jis nežino kas ten atsitiko nors 
daugiau kaip deszimts žmonių 
ji pažino ir policijantams po 
prisieka yra prisirengė sakyti 
kad tai jis ta vieszbuti apvogė 
ir ta pienių paszove.

Jis savo varda pasidavė kai
po Chrles Arena isz Atlantic 
City.

Jis pinigu register! vieszbu- 
tyje atsidarė ir pasiėmė du 
szimtu trisdeszimts viena do
leri ir keturios deszimts penkis 
centus. Nuo to vieszbuczio dar
bininko jis pasiėmė dvide
szimts dolleriu.

Jis nuo dvieju policijantu 
atėmė ju revolverius, kai jis su 
jais netikėtai susitiko. Paskui, 
stengdamasis pasprukti, jis in- 
silauže in dvieju jaunu mergi
nu kambarį, kuriu viena jis 
primusze kai ji nenorėjo jo in- 
sileisti. Paskui jis po lova pa
lindo.
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kimus, kad galėtu būti teise- 
tinai iszrinktas. Per ta lai
kotarpi nuo tos dienos kada 
jis atsisakė ir kada bus rin
kimai, jo pagelbininkas An
dres Domingo Morales del 
Castello, (sėdi po kairei) eis 
Prezidento pareigas.

EJ O L_l

Nesutinka Su Kitais 
Krasztais

Prancūzijos Premieras, 
Pierre Mendes-France, iszei- 
n.a isz tautinio posėdžio, Pa
ryžiuje, kur jo taryba sutiko 
su jo pareikalavimais, kad 
reikia permainyti Europos 
Apsaugos Szeimynos insta
tus.

Jis savo kraszto pareika
lavimus inteike kitu penkių 
krasztu atstovams, Brussels 
mieste. Amerikos valdžia sa
ko kad tie kiti krasztai, kad 
ir nenoromis gal sutiks ant 
tu pareikalavimu, kad tik 
palaikius vienybe del apsau
gos.

Prancūzai savo tuos parei
kalavimus stato, už tai kad 
jie nepasitiki naujai apgink
luotai Vokietijai. O Vokieti
ja butu apginkluota sulyg 
esamųjų instatu.

24 KAREIVIAI 
ŽUVO

B-36 Eroplanas 
Nukrito Ir Sudegc

RAID CITY, SO. DAKOTA.
— Didelis deszimts inžinu ar
mijos B-36 eroplanas, nusileis
damas ant Ellsworth Air Base 
nukrito, sudužo ir užsidegė.

Szitoje nelaimėje žuvo dvi
deszimts keturi kareiviai. Trys 

’ iszliko gyvi kai jie buvo to- 
j trenksmo iszmesti isz to ero

plano. Bet jie buvo labai su
žeisti, ir daktarai dar negali 
pasakyti ar jie iszliks gyvi ar 
ne.

Tai keturiolikta tokia nelai
me su kariszkais bombnesziais. 
Priesz tai per trylika tokiu ne
laimiu žuvo vienas szimtas ir 
trisdeszimts du kareiviai.

To eroplano liekanos, szmo- 
teliai buvo iszbarstyti apie my- 
le skersai ir iszilgai.

Armijos sztabas tyli. Jis ne
sako isz kur tas eroplanas 
skrido ir kaip ta nelaime atsi
tiko, ir nepaskelbe žuvusiu 
vardus.

Tas bombneszis nukrito ant 
ūkininko Alfred Swallow ūkio, 
farmos. Jis su savo sunumi 
privažiavo prie to nukritusio 
eroplano, bet negalėjo prie jo 
prieiti, nes jis jau buvo pavir-i 
tęs in baisu gaisra. Nelaime 
atsitiko pareita Petnyczia, 
10:10 valanda naktyje.

j 4 JAUNI ŽULIKAI 

NUTEISTI

Vogė, Žmones Kanki
no, Žudė; Tik Del

Baiku
\ _________ _

NEW YORK, N. Y.—Keturi 
jaunuoliai isz Brooklyno buvo 
intarti ir nuteisti už žmogžudy
ste. Szitas teismo nusprendi- 
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UNIJOS '
VIRSZININKAS

NUŽUDYTAS

CLEVELAND, OHIO. — 
Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus Automobiliu Darbi
ninku Unijos vice-prezidentas 
Ray Weibrouch, buvo užmusz- 
tas, kai jis iszlipo isz savo au- 
toimobiliaus ties savo namais.

Policijantai spėja kad to ke
turiu vaikucziu tėvo nužucįyto- 
jas ji paseke namo ir kai jis su
stojo prie savo namo, jis ant 
juo užsipuolė ir taip ji sumusze 
kad jis pasimirė.

Policijantai sako kad sziuo 
laiku nėra jokiu kivireziu ar 
piktumu tarp unijos ir fabri
kantu ir už tai jie spėja kad 

' ežia buvo kokis asmeniszkas 
dalykas ar kersztas, bet ne uni
jos ar fabrikantu nesusiprati
mas.

MOTINA INMETE
KŪDIKI IN EŽERĄ

BRAINERD, MINN. — Mo
tina prisipažino policijantams, 
kad ji in ežerą inmete savo sze- 
sziu sanvaieziu dukrele. Ji pir
miau buvo policijantams pra- 
neszus, kad kas nors buvo pa
vogęs ta jos kūdikėli.

Vietines policijos virszinin- 
kas Roy Vickland sako kad 
motina, Ponia Archie Sanders 
sako kad ji negali pasiaiszkinti 
kodėl ji taip padare.

Ji pirmiau policijai buvo 
praneszus kad kai ji su savo 
dvejemis vyresniosiomis duk
relėmis miegojo, kas nors pa
vogė jos mažute dukrele.

Tos mažutes lavonėlis buvo 
surastas in keturiu pėdu gilu
mo vandeni, kai gimines ir su- 
siedai buvo pradeje tos mažu
tes jieszkoti.

Policijos virszininkas Roy 
Vickland sako kad ta motina 
szitaip stengiesi pasiaiszkinti. 
Ji pasiėmė ta szesziu sanvai
eziu dukrele ir su savo dvejo
mis dukrelėmis, Phyllis, pen
kių metu, ir Sharon, keturiu 
metu ir visos jos iszvažiavo in 
ta ežerą. Ji sustabdė automobi- j 
liu apie tris szimtus pėdu nuo j 
ežero kranto. Ji tada paliko sa
vo abidvi dukreles automobily
je ir pesezia su ta mažyte ant 
ranku nuėjo prie ežero kranto.

Priėjus prie kranto, ji inbri- 
do iki pažaseziu ir tada mete 
ta savo dar gyva dukrele in ta j 
ežerą.

Jos vyras, karpinterys, sako 
kad jis negali suprasti kodėl jo 
žmona taip pasielgė.

RUSIJA
APGINKLUOS

Dvylika Korėjos 
Divizijų

TAIPEH, FORMOSA. — 
Kiniecziu Komunistu žinių 
agentūra pranesza kad Rusija 
yra pasižadėjus ginklus pri
statyti ir apginkluoti net dvy
lika Korėjos divizijų Sziauri- 
neje Korėjoje, priesz Birželio 
menesi ateinaneziais metais.

Vidaus Ministerijos žinių i 
agentūra ‘ ‘ Tatao ’ ’ sako kad 
Rusija, Kinija ir Sziaurine Ko
rėja yra susitaikė ant keturiu 
punktu. Tie punktai yra:

1— Sziaurine Korėja turi su
tverti ir iszmokinti, priesz Bir
želio menesi, ateinaneziais me
tais dvylika nauju armijos di
vizijų.

2— Rusija prižada pristatyti 
visus reikalingus ginklus.

3— Sziaurine Korėja gaus 
priesz Birželio menesi, 1956 
metuose dvi grupes pesztuku ; 
kariszku eroplanu, ir viena 
grupe bomtnesziu.

4— Rusija prižada pristatyti 
keletą kariszku laivu. Kiek tu 
laivu Rusija pristatys nėra pa
žymėta. Tie kariszki laivai bu
tu paskirti Sziaurinei Korėjai.

Inžinierių Gražuole

Dvideszimts vieno meto, 
Gerry Johnson, isz Nash
ville, Tennessee, ežia links
mai szypsosi, užsidejos inži
nierių kepure ir skepetaite, 
kai ji buvo iszrinkta “Tenn
essee Valstijos Karaliene”, 
in Jackson miestą. Jackson 
mieste gimė tas garsus Ca
sey Jones inžinierius. Visu 
valstijų gražiausios gražuo
les paskui kas metai eina 
rungtynes del gražiausios 
gražuoliu gražuoles in At
lantic City New Jersey.

PER DAUG BOSU

Sovietu Laikrasztis
Nusiskundžia

WASHINGTON, D. C. — 
Izvestia, oficialus Sovietu laik- 
rasztis nusiskundžia kad fab-
rikuose ir paezioje valdžioje 
randasi per daug bosu ir per 
mažai mužiku.

Tas pats laikrasztis duoda 
keletą pavyzdžiu:

Trys bosai del kiekvieno 
darbininko automobiliu fabri
kuose.

Keliuose kariszkuose fabri
kuose randasi daugiau kaip 
dvideszimts manedžieriu del 
septynių darbininku.

Isvestia laikrasztis teipgi 
nusiskundžia kad valdininkai 
visokiu durnu ir kvailiu klau
simu iszsimislina, kad tik dau
giau darbo galėtu parūpinti 
gražioms sekretorkoms. Jie 
iszleidžia, pavyzdžiu szitokius 
klausimus, ir reikalauja kad 
tie klausimai ant dezsimts at
skiru popieru butu iszpildyti, 
atsakyti; kaip tai: “Kiek die
nu, atostogų, ligos, ar szven- 
cziu arkliai ana menesi turėjo 
nuo savo darbo veszti medžius 

•isz miszko. ” “ Kiek laiko ir ku
rios maszinos buvo sustabdin- 
tos per darbo diena, fabrike 
pirm negu buvo laikas darba 
baigti?”

l^Pirkie U. S. Bonus!

Už Geležines Uždangos
Sovietu Sanjungoj 

Laukiama Nauju

Skerdynių

Intakingas Vokiecziu san- 
vaitrasztis “Rheinischer Mer- 
kur” reiszkia nuomone, jog 
Sov. Sanjungoje galima lauk
ti nauju piautyniu. Tam maty
ti visa eile žymiu. Todėl Vaka
rai neturėtu nustebti, jei pra
vestieji nauji valymai vėl butu 
pakartoti pagal masinius 1936" 
1938 m., žudymus. Ypaoz su
stiprėjusi akcija priesz Žydus. 
Nors tikrai apie antisemitizmą 
neužsimenama nei vienu žodžiu 
vienok visa eile reiszkiniu ro
do visai ka kita. Sztai kad ir 
sziu metu Sausio menesi savo 
pasakyto j kalboj Czekoslova- 
kijos prezidentas Zapotockis 
smarkiai užsipuola “iszdavi- 
kus Sionistus”. Sztai vėl su- 
szaudomas Budapeszte 1953 m. 
suimtasis policijos szefas Žy
das P. Gaboras su keliais savo 
pasekėjais. Nors apie tai nei 
žodžio neužsimenama byloje, 
Vienok teisybe, kad beveik vi
si nuteistieji buvo Žydai. Sov. 
Sanjungoje, kad ir pamažu, 
gražinami in savo senąsias vie
tas svarbiausieji Kremliaus 
gydytoju aferos ruoszejai. Tai 
buvo pradėta jau pereitu metu 
rudeni, viena isz svarbiausiu 
szios bylos inspiratorių, Koz
lova, insodinus atgal in Lenin
grado Bolszevikinio gauleite
rio vieta. Kovo pradžioje poli
cijos szefas Ignatievas, kuris 
pats buvo Kremliaus gydyto
jus suomes ir perdavęs Bolsze- 
vikiniams kankinimams, per

Buczkis Vis Buczkis, Kad Ir Seniui

Johannes Selliaas, szimto 
ir vieno meto amžiaus, Nor
vegas ūkininkas rodos net ir 
nusiszypsoja kai dvi Norve
ges isz jo kraszto ji pabu- 
cziuoja, kai jis atvažiavo isz 
Norvegijos in New York 
miestą, ant ‘Stavangerfjord’ 
laivo. Norveges yra Kari 
Nielson ir Anne Grete Fun- 

keltas gau^iteriu in Baszkiri- 
ja. Rumunijoj per Velykas už 
tariama “szpiegavima” su- 
szaudytas buvusia Komunistu 
partijos vadas Patrascanu, o 
isz jo 8-niu bendradarbiu, nu
baustu ilgametėmis bausmė
mis, 5 buvo Žydai. Rytojaus 
diena ok plenumas Žydą gen. 
sekretorių Chisinevschi atstatė 
isz eitųjų pareigu, vietoj jo pa
kviesdamas, kaip ir Sov. San
jungoje, isztikima raudonajam 
valdovui Georgiu-Dej žmogų. 
Netrukus kirštas dar vienas 
“Žydu sza’ininkams” smūgis. 
Bratislavoj suruoszta viesza 
byla dar 1950 m., suimtai gru
pei Slovaku Komunistu su bu
vusiu Slovaku ministeriu pir
mininku Husaku prieszakyje. 
Nors isz j u nebuvo nei vieno 
Žydo, vienok ir jiems kaltini
mas skambėjo tiesiog inspudin- 
gai: jie buvę svarbiausia ap
kaltinti vykdė “Sionistini suo
kalbi”! Panasziu reiszkiniu 
esą ir daugiau. O visi žino, kad 
nei szitokiu bylu kelti, nei 
žmones karti be Maskvos insa- 
kymo sziais laikais Bolszeviki- 
niuose krasztuose neinmano- 
ma.

Vokiecziu spaudoj paskelb
tos žinios rodo, kaip Malenko
vas stiprina savo policijos 
prietaisa. Jau siu metu Kovo 
menesio prie TSRS Ministeriu 
Tarybos buvo sudarytas spe
cialus valstybes saugumo rei
kalams komiitetas, o Balan
džio menesi pertvarkius Ma- 
lenkovo vyriausybe, jo vedėjas 
I. A. Serovas, vienas isz patiki
miausiu Stalino žmonių ir arti
mas Malenkovo bendradarbis, 
paskirtas naujuoju saugumo
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clerrude, kurios Amerikoje 
mokslus eina.

Jis yra vienas isz seniau
siu žmonių atvažiuoti sker- * 
sai Atlanto mares iri Ameri
ka. Jis sako kad jis atvažia
vo pamatyti Amerika ir pa
sisveikinti su Prezidentu Ei- 
senhoweriu.

□ o a .i j J
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Kas Girdėt
tais kuris isz ju yra ežia czystas 
ir baltas.

8 A U T. 1 ” MAJtAKGY OtTY, Fl.

Nors iszrodytu kad per anks
ti, bet biznieriai ir fabrikantai 
dabar jau ima patarti politi
kieriams, Kongresmenams, Se
natoriams ir net paežiam Pre
zidentui Eisenhoweriu i aipie 
taksas del ateinancziu metu. 
Jiems nepatinka taksos kaip 
dabar yra uždedamos ant biz
nierių ii’ fabrikantu ir dabar 
jau reikalauja kad tos taksos 
butu permainytos del ateinan
cziu metu.

Prezidentas Eisenhoweris 
vis plepia apie tai k'ad« dabar 
daug daugiau žmonių gauna ir 
turi darbus negu pirmiau. Ger
biamajam Prezidentui kas nors 
turėtu pasaka ■papasakoti apie 
automobiliu fabrikus Detroit 
mieste ir apie mainierius musu 
apylinkėje.

Net ir patys Republikonai 
dabar .jau ima abejoti apie savo 
vada, Prezidentą Eisenhoweri.

UZ GELEŽINES 
UŽDANGOS
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Bet isz kalno gali būti pasa
kyta kad ateinaneziais metais 
taksos paprastam darbo žmo
geliui nebus sumažintos, bet 
biznieriams ir fabrikantams 
tos taksos bus palengvintos. 
Nieko kito nebuvo galima ir ti
kėtis isz Republikonu.

Kai paprastas darbo 'žmoge
lis turi būti patenkintas su 
beisboles ar futboles sportais, 
Prez. Dwight Eisenhoweris tik 
to panais ir bagocziais, bago- 
cziu sportą, golfą loszia, ten 
kur jums ar mums nei kojos 
nevalia nužengti.

Kompanijų ir fabrikantu 
taksos bus sumažintos. Gal ne 
tiek kiek jie norėjo, bet visgi 
bus mažesnes. f

Taksos ant gazolino ir sznap- 
<so pasiliks kaip ir buvo.

Jau eina gandai apie atei- 
nancziuis Rinkimus. Yra tokiu 
laikrasztininku kurie sako kad 
Republikonai su Eisenhoweriu 
nei vienos valstijos per Rinki
mus nelaimes. Bet dar per 
anksti ka tikro apie tai pasa
kyti ar dažinoti. Bet isz visu tu 
gandu pasirodo kad Republi
konu Partija mažai draugu ar 
rėmėju dabar turi.

Daug tu, kurie balsavo ne 
tiek už Republikonu Partija, 
kiek už Generolą Eisenhoweri, 
dabar jau ima abejoti. Galimas 
daigias kad jie, per ateinan- 
czius rinkimus grysz in Demo
kratu avide. Ir kaip tik to Re- 
piublikonu Partijos vadai bi
josi.

Eisenhoweris yra gerbiamas 
žmogus, bet jis visai netyczia 
yra. baisiai daug klaidu pada
ras.

Gal jo didžiausia klaida bu
vo ir yra kad jis yra supykinęs 
laikraszt i ni nkus. Rooseveltas 
buvo gudrus ir apsukrus. Jis 
susidraugavo su laikrasztinin- 
kais. Trumanas buvo paprasto 
'žmogaus draugas. Bet Eisen
howeris yra ponas. O kad ir ipa- 
praseziausias žmogelis baisiai 
mėgsta poną ar poneli sukluip- 
dinti.

O didžiuma balsu per Rinki
mus pareina ne isz ponu ar ba- 
gocziii, bet isz prascziokeliu.

Asztuonios deszimts treczias 
Kongresas sumažino taksas, 
bet ne mums ar jums, bet tik 
fabrikantams ir bagoeziams.

Studebaker automobiliu kom
panijos darbininkai sutiko im
ti mažiau algos kad galėtu sa
vo darbus pasilaikyti. Stude
baker automobiliu kompanija 
buvo pasakius, kad ji turės sa
vo fabrikus užsidaryti jeigu 

s 
darbininkai nesutiks imti ma
žiau algos. Darbininkai sutiko. 
Tai buvo pirmutinis tokis dar
bininku unijų in vykis.

Senato komisija buvo pa
skelbus kad ji turi daugiau 
kaip keturios deszimts prie- 
kaisztu ir intarimu priesz Se
natorių McCarthy. Iszvakare- 
se, priesz tu nauju tardinimu, 
tas pats Senatas paskelbė kad 
Senatorius Joseph McCarthy 
turės atsakyti tik in keturis 
klausimus.

Pypkes Durnai
Dabar mainieriai Tamakve- 

je, Pa., ir apylinkėje gal isz to 
pavydžio gales psimokinti. Dienele

Studebaker automobiliu 
kompanija dabar rengiasi susi
jungti su Packard automobiliu 
kompanija ir taip turėtu dau
giau kaip dvieju szimtu milijo
nu iždą del savo1 pramones.

Nors darbo visur trumpa ir 
trūksta, bet darbininkai, kurie 
dar turi darbus vis reikalauja 
daugiau-algos. Guminiu ratu, 
“tajeriu“ darbininkai strai- 
kuoja ir eroplanu lakūnai 
straikavo del didesniu algų.

Kai Senatorius McCarthy 
prieszai negalėjo ji intarti per 
tuos televizijos tardinimus, ir 
kai visas Armijos sztabas ne
galėjo priparodinti kad Sena
torius McCarthy kur prasikal
to, tai dabar jo tie prieszai 
stengsis ji intarti už taksu ne- 
užsimokejima. Bet beveik visi 
Senatoriai per daug neiszdrys 
szita klausymą iszkelti, nes re-

Gesta jau szvieši dienele, 
Snaudžia girios migloje, 
Ak! Ir tu jau mus žemele, 
Busi greit tamsumoje. 
Greit auszra tau apsinauke, 
Kuogražiausia isz auszru, 
Ka tarp dvieju juriu traukės, 
Dirvoms nokstancziu javu. 
Greitai rytas tavo mirė, 
Ir saulėtekis gražus, 
Ka teip garbe tavo gyre, 
Pas saulutes vartelius, 
Tavo saulei nepavyko, 
Nors iki piet pakilt dangun, 
Ant karsztu kur ten isznyko, 
Stojus verktinu kryžium.

Naujas kostumeris — Ar 
girdi, mister ponas, ar gali 
pas tave gerti alų ant bargo?

Ponas saliuninkas — Ko
dėl ne!

N.K. — O kaip ilgai lauk
si?

P. S. — Kol neiszgersi vi
sa alų isz butelio!

ministeriu. Nauja jam vadovui 
dabar siuneziamos visos civili
nes ir karines žvalgybos žinios 
ir visokiu Bolszevikiszkos po
licijos rusziu praneszimai. Mi
nimajam komitetui, vadovau
jamam Serovo, turėjo paklusti 
ir Kruglovo vidaus reikalu mi- 
niisterija. Tuo budu Malenko
vas nori inrodyti, kad jis yra 
ne tik tikrasis rauduonuju im
perijos vieszpats, bet ir nemen- 
kiau galingas už Stalina ir 
paskiau nuverstąjį Berija. Se
rijos “sutvarkymas“ buvo tik
ras “szedevras“, ypacz iszke- 
les Malenkovo reikszme žemes
niųjų valdininku akyse. Tuo 
budu Malenkovas sugebėjo 
pats vienas daugiausia pasi
naudotu isz Kremliuje vyks- 
taneziu varžybų del valdžios. 
Dabar jau ir jis, kaip kad se
niau Stalinas, pradėtas vadin
ti “choziain“, tikruoju szeimi- 
ninku.

Tuo tarpu Vakaruose toliau 
tebeina Bolszeviku agentu 
vykdomi žmonių grobimai.
Ypacziai indomi Buhomilo
Lauszmano dingimo istorija. 
Kaip žinoma, jis dingo isz savo 
buto Salzburge priesz daugiau 
kaip puse metu. Kambary pa
liktieji daigtai rode, kad pra
puolė nepasiruoszes kelionei, 
bet po kiek laiko jis Prahoje 
kom. spaudos atstovui pareisz- 
ke, jog “gryžes pats savo noru 
niekieno nevereziamas“, kaip 
paprastai pareiszkia visi Ko
munistai nutverti veikėjai, isz- 
keike Czekoslovaku emigran-( 
tus ir, pareiszkes Bolszevikisz- 
ka “savikritika“, žadėjo atei
tyje “prisidėti prie kraszto 
kūrybinio darbo“. Szveicaru 
Liberalu organas “ Neue Zur- 
cher Zeitung” atskleidžia ir 
daugiau intartinu aplinkybių, 
nuszviecziancziu toki Lausz
mano elgimąsi. Po Antrojo ka
ro jis Beneszo laikais vaidino 
Socialistu partijoje svarbu 
vaidmenį, kaip centro grupes 
vadas. 1947m., Lapkriczio me
nesi partijos kongrese jam su 
desziniojo sparno pagelba pa
vyko iszstumti isz vadovybes 
ligtolini partijos pirmininką 
Fierlingeri, Komunistu “Tro
jos arkli“, instatyta Socialde
mokratams sprogdinti. Lausz
manas 1953 m., savo iszleistoj 
knygoj apraszo, kaip vasario 
Komunistinio puczo dienomis 
ji vienas Sovietu ambasados 
sekretorius tiesiog baugino, 
kad eitu drauge su Bolszevi- 
kais. Ir jis ežia pasidarė iszva
da, jog tikrasis Czekoslovaku 
kp vadas buvo ne Gotvaldas, 
bet tuometinis Sovietu amba
sadorius Zorinas. Kapituliavęs 
priesz Bolszevikus Lauszma
nas buvo priimtas in naujai 
Gotvaldo sudarytąja vyriausy
be kaip min. pirm, pavaduoto
jas. Bet isz ten netrukus buvo 
iszstumtas in menkesne vieta 
Bratislavoj. Kai Bolszevikai 
1949 metu rudeni suėmė jo žen
tą Jeromira Nechanski, Lausz
manas apsisprendė bėgti ir 
Nauju Metu nakti pere j o siena. 
Vienok jo žmonai ir dviem 
dukterim pabėgti nepavyko. 
Czekoslovaku emigrantai ji su
tiko labai nepalankiai, intar- 
dami, kad ji Czekoslovakijos 
vid. reik, ministerija sąmonin
gai pasiuntusi in užsieni kaip 
“agenta provokatorių“, nore-

jusi tuo budu iszgelbeti nuo 
kartuvių savo žentą. Vienok ; 
žentui vėliau mirties sprendi
mas vis tiek buvo invykdytas, 
o su atbėgusiuoju glaudžiau 
bendradarbiauti atsisakė net jo 
paties Socialdemokratu parti
jos v adai. 1953 m., jis iszleido 
Vienoje knyga, pavadinta 
“Kas buvo kaltas’’, kuria mė
gino pateisinti savo elgsena. 
Vienok dabar, kai Czekoslova- 
ku emigrantai, pakeitė savo 
taktika, vietoj bendru frazių 
apie iszlaisvinima ėmėsi kon
kretaus veikimo, Czekoslova- 
ku Komunistine vyriausybe 
pasijuto nerami. Todėl daroma 
iszvada kad “atgailojanti“ 
Lauszmana ir iszkiszo propa
gandiniais sumetimais in vie- 
szuma, norėdama tuo budu su
niekinti Amerikiecziu ir Cze
koslovaku emigrantu pastan
gas. Savo “prisipažinime“, pa
darytame “laisva valia“, Lair- 
szmanas kaip tik ir smerkia vi
sa szia emigrantu politiku 
veikla ir j u budus savajam 
krasztui isz Balszzeviku vergi
jos laisvinti.

Vokiecziu “Der Spiegei“ Nr. 
28, 54 raszo, kad Lauszmanas 
pastaraisiais metais palaikes 
ryszi su Czekoslovaku Koinu- 

, nistais, be to, per redaktoro J.
Benda, taip pat su Sovietinė
mis instaigomis Vienoje. Tais 
paežiais kanalais buv. Komu
nistinio režimo premieriu buvę 
ne tik pasiūlyta gryžti atgal, 
bet paskiau net visai gera vie
ta valdžios aparate. Ir isz viso 
kaip toliau pažymima, Sovie
tai, norėdami dar daugiau su
skaldyti Vakarus ir izoliuoti 
Amerikieczius, ateity numato 
visu tautybių emigrantams pa
daryti tam tikru nuolaidu ir 
keisti ju atžvilgiu savo likszio- 
line politika. Britu “Weekly 
Review” žiniomis, Rytu Euro
pos satelitiniuose krasztuose 
dabartines vyriausybes gali pa
keisti tokiomis, kurios susida
rytu daugiau sanjausmu Vaka
ruose. Prancūzu sanvaitrasztis 
‘ ‘ France-Observateur ’ ’ reisz- 
kia nuomone, kad ir daugiau 
kam isz emigrantu ir tremtiniu 
bus pasiūlyta gryžti atgal, 
kaip minimajam Czeku B. 
Lauszmanui. Paskiausi duo
menys rodo, kad sziek tiek 
skirtingos yeikimos pastebima 
laikantis ir su kai kuriais Lie
tuviais ar isz Lietuvos kilu
siais žmonėmis.

—Toliaus Bus—

žiavo. Rosen supažino ji su 
generolu O’Brien. Vakar, kada i 
inejo margrabiiios salionan, 
manės n epa'.žino, ir tik dabar 
suprantu, dėlko generolas ma
ne prikalbino papasakoti apie 
mano atsitikimus Kalifornijo
je. Papuoliau in kilpas.

Ir isz piktumo sudavė, ranka 
kakton ir jo mislys tos sekan- 
cziai buvo Jurgiui garsiai isz- 
aiszkinta:

— Suprantu tamstos pasi
elgimą, bet delko generolas 
man nieko ne sake?

— Toji visa istorija, mie
las pone, atsake Leslie, Rosen 
ne tiktai nori nusidėjėlio mir
ties, bet Ellen duktė turi but 
t u r t i n g a p a v e Id e j a.

— Iszsiaiiszkink ponas.
— Ne dabar! Bet dar szian- 

dien ponui apreiszkiu doro ge
nerolo atsilankyma; tai-gi 
tamsta prisirengk prie sztur- 
mo. Kas link musu norecziau 
apsirubežiuoti tik tiiomi, kas 
mudu abudu apeina.. Tamsta 
esi turtingas, o asz 'biednas. Ar 
isz mano puses nebus bereik- 
kalingas žingeidumas, jei pa
klausiu, ar tikra meile ponas 

’ jauti prie Helenos Boistrudan, 
savo naujos sužieduotines?

— Sziandien tiktai persi
tikrinau, kiek ji yra man bran
gi, atsake vice-grafas.

— Tai tas reiszkia, kad po
nas ja myli?

— Paszelusiai!
— Bravo! Atsiliepe Leslie.
— O kam tamstai tas rupi?
— Tszloisziu 50,000 doleriu, 

atsake Jurgis.
— Kokiu budu?
Jurgis Leslie staiga pradėjo 

klausyties ir apsidairė aplin
kui.

— Ar ponas ka nors girdi? 
Paklausė neramiai Enrikas.

Ko! Leslie atsake, kurezias 
balsas iszsigirdo nuo ulyczios 
Fontenelle.

— Tai vejas, tarė Jurgis, 
nuduodamas albejinguma, žiū
rėk ponas, sulauksime vėtros.

— BUS DAUGIAU —
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neužsitikejimas didinosi, tai 
delko-gi stojai Roseno pusėn ir 
priesz manę ?

— Nes daug ko isz pono 
pasitikiu, atsake Leslie.

— O, kad tik tas manės ne
apviltu, atsake Enrikas.

Net iki sziai valandai vice- 
grafas netikėjo to žmogaus ci
nizmui; staiga suprato plena 
komedijos, Jurgio losziamos.

Kur buvo klaida: ar staiga 
lengvatikyba kaltinti, ar da- 
bartin i nepasitikėjimą'?

Ponas de Villiers pamislijo: 
tasai žmogus pažinojo Roosen 
Amerikoje; netikėtai patyrė 
apie mano atsitikimus Sierra 
Nevada ir Baltiųioreje. Pasakė 
sau: galiu praturtėti tame rei
kale už gyvastį ir mirti. Rosen 
iszvažiavo, ir jis taip-pat iszva-
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Ant Pardavimo
La'bai pigiai parduodamas 

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

Nelson T. Davis Agency, 
120 E. Centre Str., 
Mahanoy City, Pa. «
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo
No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T, T.

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

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

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

No.116—Istorija ape Siera 
ta. Puikus apraszymas. 119 
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- 
uo. 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 
Jcrukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 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. f

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 102— Prakeikta, meilin
gas ktriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.158--Apie Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

1 Paveikslai. 20c.
1 No.176—A-Be-Cela, Pradžia
■ Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180^—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
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 
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, 7 Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. £
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Vice-grafas ilga laika stovė
jo u'žsimislijes žiūrėdamas in 
tekanczia su ledais upe.

-— Milžinas sukaltas pan- 
cziais, tarė pats sau. Dievo ran
ka yra tvirta! Ir su žmogumi 
tas pats veikias!: likimas jam 
sekasi, jo gyvenimo begis plau
kia ramiai, linksmai, tai vasa
ra, bet prisiartina valanda, ku
rioje laime pražūna., o paskyri
mas žmogų nutveria! in savo 
nagus. Dykai žmogus purtosi, 
kraujas iszpradžiu inkaista, 
paskui greitai sustenga, mislis 
mirszta, tai žiema.

Po valandėlei vienok tese to
liau, saule sužibės, prigimimas 
iszbus, ims jausti ir sutraukys 
visus tuos panczius,. liūdnumo 
dienas. Po žiemai prisiartis pa
vasaris, liūdnumo ir pasiseki
mo dienos mainosi, juk iszlosz- 
davau tiek daug sunkiu parti 
ju, tai-gi ir nemariau, kad man 
dabar butu iszmuszta paskuti
nę valanda. Noriu kovoti ir ko
vosiu, nes prisipažinti už pra
laimėjusi, o ne! Dar ne! Bėt 
trumpas jau laikas, reikia ap- 
mislyti, ka kalbeli ir ka veikti, 
nes tasai žmogus tuo jaus czio- 
nai tuojaus ateis.

Nužengė kelis 'žingsnius, bet 
vis dar paliko dvejojime.

— Tas teisybe! Kaip ir yra 
panašzi in Ellen! Mislijo su 
baime. O asz ja myliu, rasi tai 
vienatine moteris, kuri nesu- 
drebęjo man pasižiurėjus. Pri
siėmė manė Už vyra. Bet kokis 
tai skirtumas nuo Ellen! Ir El
len mane mylėjo, dar daug la
biau.

— Kaip. tai man ausyse 
skamba! Pertrauke staiga, at
siremdamas, kad nepargriu- 
vus. Kas toksai turėjo mane 
pavadinti vagiliu? Niekdariu?

Ir kelias miliutas stovėjo su 
nulenkta ant krutinės galva.

— Ponas vice-grafai, pasi
rengęs tamstai tarnauti, tarė 
szalia atsiradęs Jurgis Leslie.

— Laukiau tamstos, atsake 
vice-grafas.

Paskui nežinodamas ka kal
ba, pridūrė:

— Ja myliu ir užtikrinu, 
kad ja myliu.

— Tuo geriau, iporias de 
Villiers, atsake szaltai Jurgis, 
juo geriau, jei turi likties tams
tos paczia. Kada-gi vestuves?

Paduok man tamsta savo 
ranka ir eikime, pasakė vice- 
grafas vieton atsakymo.

— Eikime, tare Leslie, nak
tis czionai stebuklingos," gali
ma laisvai kalbeties apie reika
lus, nesibijant iisz szalies ten 
kokiu klausytoju.

Paėmė vice-grafa už rankos, 
ir pajuto, kad tasai dreba.
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— Ak, pone, turėjai dau
giau draso-s tenai, Boistrudanu 
kanibaluose! Gal ponais esi 
silpnas, palaukime iki rytojuj, 
turiu laiko. Ar galiu poną paly
dėti namo?

Vice-grafas paskubino žings
nius ir tarė:

■— Man szalta!
— Deszimts laipsniu, atsa

ke Jurgis buvo szalta tada, ka
da susitikome ties Golden-dag
ger.

Enrikas staiga suvirpėjo ir 
susilaikė.

— Toje valandoje negale- 
cziau prieszintiš nei vaikui, ta
re, pasinaudok. savo pergale, 
jei esi Albertu de Rosen.

Leslie garsiai prasijuokė.
— Asz maniau, kad ponui 

taas ant mislies ateis, atsiliepe.
— Sakai tamsta, kad susi

tikome ties Golden-dagger?
— Su kitais asz nesziau ne- 

szyklas, ant kuriu gulėjo gra
fas Albertas. Prisižiūrėk ponas 
geriau, gal mane pažinsi!

Ėjo abudu tuo tarpu per Ka
ružei io plečiu, kur didelis žibu
rys atšakiai szviete. Vice-gra- 
fas galėjo drąsiai sakyti apie 
žmogžudyste ; (piečius isz visu 
pusiu atveras, netoli anuo sto
vėjo policijos nuovada, nebuvo 
vieta Amerikoniszkai dviko
vai'.

Jurgis nusiėmė skrybėlė ir 
ant jo veido krito žiburio szvie- 
sa; Enrikas su doma in ji pri- 
sižiurinejo. Ji daugiausiai už
ėmė akis ir kakta.

— Ne, praszneko, ar-gi tai 
galima, kad tokios 'žaizdos ne
paliktu paskui save pedsakiu.

— Vice-grafas, kaip matau 
nuolat mislija apie Rosena ta
rė Jurgis szypsodamasis, tai-gi 
ponas esi tuo, kokio asz norė
jau matyti! Sugry'žau isz auk
sines szalies biednas kaip Jo
bas, ir man rodosi, kad laime 
gryszta prie manės ir kad szia 
naktį užsidirbsiu turtus. Ar 
ponas jau gerai in mane prisi
žiūrėjai ?

— Eikime, tamstoje nepa- 
žinstu nei vieno isz tu, kurie 
neszyklas, bet kad nesi Alber
tu Rosen., esu dalbar persitikri
nęs. i

— Jei bucziau grafu Al
bertu, tarė linksmai Leslie, pa- 
klauscziau, kiek man, vice-gra
fai, duotum už savo gyvasti?

Pakalbėsime apie tai po va
landėlės, eikime! Atsake gra
fas ir savo žingsnius pasuko 
in Rolian ulyczia.

Jurgis jaute, kad vice-grafas 
atgauna sylas ir sau užsitikeji- 
ina.

— Na, jau ponas esi svei
kas ! Atsiliepe, bet buk toks ge
ras pasakyti, kur mane vedi?

— Ar ponas bijai? Paklau
sė vice-grafas, kurio balsas ant 
syk sutvirtėjo.

— Ne, pone, asz nesibijau!
— Ar nori pasidaryti tur

tingu, kaip priesz valandėlė sa
kiai ?

— Už nebūk kokia preke.
— Tokiame atsitikime, eik, 

nelauk ir neklausk, kur eina
me.

Jurgis Leslie paklusnus, ne
atsake nei žodžio.

Perejo ulyczia Richelen, ku
ri buvo visai tuszczia, paskui 
Lafitte ir des Martyrs. Vice- 
grafas ženge drąsiai.

Prie ulycziois des Martyrs 
paleido Jurgio ranka.

— Nieko nesakau, tarė, nes 
dumoju! Durno ju, nes matau 
pora žingsniu iki pražuvimui ir 
pora iki iszganymui. Tamsta 
pradedi nuo mano kiszeniaus 
apgulimo, tas aiszkiai matoma.

— Turbut, pasakė J urgis.
. — Prileidai smarku sztur- 

ma, vienok užlaikai prigulin- 
czia lygsvara.

— Taip pasielgiau, kaip 
buvo reikalinga., idant sugavus 
gyva viszta, kuri dede aukso 
kiausizinius. Jai poną užmusz- 
cziau, neturecziau jokio ipelno! 
Supratau, matydamas poną 
klausanti su atyda mano pasa- 
kojima, kad sutiksi su mano 
sumanymu. Esi, vice-grafai, 
savo protu augsztesnis už ma
ne! Pavyzdin, jei ponui butu 
ateje galvon užgimti mano pa
sakojimus, ulžginti mano žo
džius, tada bucziau pasakęs tik 
pavarde, kuri ant mano lupu 
kabojo kaip ant plauko nepai
sant susirinkusiu klausytoju.

— Taip, tai tamsta esi ver
tas užmokesties, paprastas da
lykas, pertrauke vice-grafas. 
Eikime!

Perejo pro rogatkas, pasuko 
kairėn ir eme eiti priesz kaina 
trapais, vedancziais in tele
grafą..

Leslie neklausinėjo, kur jis 
yra vedamas.

Ženge dideliais žingsniais, 
kaip tikras kalnėnas, taip kad 
vice-grafas kaip tik spej® jam 
eiti.

Vice-grafas mislijo:
— Roseau su manimi teip 

neeitu. Rosen turėtu man at- 
kerszyti. Szisai elgesį tuo budu 
nežino’kad jo gyvastiis man 
nieko neprekiuoja.

— Pasuk tamsta in deszine 
atsiliepe matydamas, kad Jur
gis ženge ant Mortmartre.

Jurgis susilaikė ir palauke. 
Perejo pro telegrafą ir nuėjo 
toliau.

Ant galo susilaikė pora szim- 
tu žingsniu nuo telegrafo ties 
staczia uola.

Dangus buvo skaistus, žeme 
blizganti teip, kad buvo gali
ma patemyti szalravaizdis: Pa
ryžiaus papėdė buvo apsiausta 

rožinėmis miglomis, pasidaru- 
siomis nuo gazo szviesos.

Po ta.ja mil'žiniszka uždanga 
Paryžius buvo nematomas ir 
nebylys. Vice-grafas nusiėmė 
skrybėlė, kad apsiszluosczius 
pr ak ai tu o ta veidą.

Jurgis alsavo teip laisvai ir 
lengvai, kaip ant tilto.

— Czionai bus mums gerai, 
tarė.

— Labai gerai, atsake vice-
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Sziandieiiiniai tėvai labai 
rugoja, 

Kad ju dukreles niekad 
nepąse d i namie!

Taip juk buna, bet tik ant tiek, 
Kad pasiredyt ir vela iszeina.

Norint® tėvai negali surasti 
Savo dukrelėse piktu 

pasielgimu, 
Bet yra suprantamu dalyku, 
Kad dukreles veluk butu kur 

kitur, 
Ne kaip savo namuose.

Ne tame tiksle iszeina kad 
pasilinksmint,

Arba zulyt po miestą su 
kitais,

O ir negalima kalbėt apie 
taisės, 

Kurios buna nuolatos namie, 
Ir prigelbsti savo motinai 

Visuose naminiuose darbuose,
Bet tik apie tokias kurios 
Mažai buna pagelboje savo 

motinoms.
Kokia tame priežastis tojo 

Nuolatinio iszejimo isz namu?
Juk sziandienlne gentkarte 

keliauja, kitu keliu, 
Ir pagal j u ligas reikia ir 

tinkamu gyduolių.
Kita syk sunūs arba, dukrele 

sako:
Asz nebūnu namie niekados, 

Nes ir nęra ko ten būtie, 
Negaliu nei atsivesti savo 

draugiu ar drauges, 
Nei kitokios ypatos del 

Praleidimo smagaus vakarėlio 
su savo pažystamais.

Yra nuobrodi vieta kurioje 
nubosta sėdėti.

Po teisy bei, turime puiku 
kambari, 

Kuriame galėtume priimti 
savo sveczius,

Bet motinėlė bijosi rakandus 
naudoti, 

Kad neprieitu dulkiu arba 
iszsedetumem krėslus.

Taip kalbėjo viena dukrele 
savo motinai.

Taip,, daug tokiu namu 
Randasi kuriuose merginos 
Negali praleisti laikai pagal 

savo norą. % 
Jauni žmones paprastai 
Turi turėt szioki, toki 

užsiėmimą namie,
O neprivalome juos permainyt 

Ant senu isz jaunuomenes.

— 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.

grafas, dedamas ranka, po kai
liniais.

— O vienok dar perdaug 
yra namu užpakalyj musu. Ga
lime sizneketies ramiai, bet su 
iszlyga, kad mu.su revolveriai, 
musu pasikalbėjimui ueprigu- 
les. .

— Musu revolveriai, atkar
tojo vi(įp-grafas atszokdainas 
szalin.

— Tamsta turi du po kaili
niais, atsake Jurgis, asz turiu 
tik viena, bet ji s atstoves ke
turis.

Tai pasakęs, staiga atsisage 
ploszcziu ir parode Ameriko- 
niszka revolveri, su keturiais 
szovinais, kurio vamzdis buvo 
atsuktas tiesiog in vice-grafa.

Susikalbėjimas
— Paslėpk tamsta ginklą, 

meldžiu, tarė vice-grafas, kh- 
riam pavojus rodosi turėjo 
gražinti szalta krauja. Asz sa
vo kailiniu s • u'ž si se g u.

— Tai padaryk pirmiau 
tamsta, atsake mandagiai Jur
gis, o asz teip-pat nuolankiai 
paslėpsiu savo revolveri.

Enrikas de Villiers tuojaus 
savo vilkus ulžsisege.

Jurgis tada nuleido revolve
ri-

— Taip', tai gerai, vice-gra
fai, tarė norints esu persitikri
nęs, kad nebūtum suvartojęs 
ginklu. Manės reikalauji; žinai 
apie tai geriausiai.

— Kodėl asz teip daug po
no reikalauju? Paklausė vice- 
grafas, kuris atsiduso lengviau 
nes pamatymas revolverio isz- 
naujo jam pakiszo misi i, kad 
jis atsiranda dabar turbut aki- 
veizdoj paties Alberto Roseno.

— Reikalauji manes, vice- 
grafai, nes jei nenorėsiu atsa
kyti in tavo du arba tris klau- 
s i m u s busi p raižu v e s!

— Ar padarysi man ponas 
malone ir pasakysi kodėl ? '■

— Tas yra mano reikalas 
ir žinok, vice-grafai, kad szito- 
je tai-gi valandoje Rosen jau 
tave žino, pats ir per žmogų, 
kuris jam visados buvo isiztiki- 
mas.

— Man rodėsi, kad asz ji 
maeziau iszstenejo vice-grafas 
visas isz 'baimes drebėdamas, 
maeziau iszeidamas isz Bois- 
trudan palociaus.

— Matai ji, vice-grafai?
— Tai ponas žinai, ka asz 

maeziau ?
— Žinau, kad ponas matei 

dvi žeruojanezias akis isz po 
skepetos. Tasai žmogus stovėjo 
ties trepais, kada žengai ka
rieton.

— Ar tai buvo Towah ?
— Teip, Towah!
— O Rosen ar yra Paryžiu

je?
— Rosen stovėjo deszimts 

žingsniu nuo Indi jono.
Vice-grafas pasižiurėjo in 

Jurgi su neužsitikejimu.
— A r ponas pamanai nors 

trumpai, kad asz galiu būti 
majoru ? Paklausė Jurgis.

— Teip, atsake Enrikas.
— O dabar ar ta pati ma

nai ?
— Ne, surinkau savo mis

lis, majoras buvo augsztesnis.
— O nedaug, atsake Jurgis 

szypsodamos.
— Be to tamstos akys, vei

das, neturi žaizdų pedsakiu, 
tai-gi negalima.

— Turiu ponui pasakyti, 
kad ant majoro veido teip-pat 
nėra jokiu žymiu. •

Abudu nutilo.
Kokis tai nciszprastinas osz- 

imas iszsigirdo nuo miesto pu
ses.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

— Esu tikras, kad ponas 
neesi grafu de Rosen, ant galo 
prabilo v ice-graf a®.

— Turi ponas tiesa, bet ne- 
priidure vice-grafo, delko teip 
manai.

— Na-gi delko?
— Ties kalno papėdė žen

giau szalia pono, prabilo išžio
to Jurgis, nesutikome nieko, 
pats ėjai su manim, ir dar esi 
gyvas.

— O ar ponas manai, kad 
grafas butu linkės prie pikta
darystes? Paklausė ramiai En
rikas.

— Padėjime, kokiame judu 
abudu esate, visokie darbai 
yra daleidžiami. Grafas Alber
tas yra gyvas ir poną u'žmusz 
kaip szuni, visur, kur tik teks 
jam susitikti.

— Ar jis turtingas? Pa
klausė Enrikas.

— Labai biednas.
— Ir už savo tardininka tu

ri tik viena Indijona, ar netei
sybe?

— Ir mane; bet nesigiriant 
turiu ponui pasakyti, jog esu 
tiek vertas, kiek ir jis. Apart 
musu, jis turi dar žmogų daug 
visako patyrusi, labai drąsu, 
užimanti augszta vieta pono 
rateliuose.

— . Ar-gi tai turėtu but ge
nerolas O’Brien, atsake Enri
kas.

— Generolas Danielius O’
Brien, atsake Jurgis.

— Kur jie susipažino?
— Paryžiuje 1846 metais. 

Rosen turėjo eiti dvikovon su 
generolo Stilium, kuri® paskui 
žuvo karoję Vengrijoje.
Nakczia generolas pribuvo pas 
Rosenia ir jam pasakė: prara
dau paczia, neturiu giminiu tai 
tasai vaikas yra man visa-

I

k uom! R o sen n usi d a v e ko vos 
laukan ir afsiprasze savo prie- 
szininka. ;

'— Ak, suszaipejo vice-gra
fas, tokiu budu senis generolas 
turi but jam atsidavęs visa du- 
szia ir szirdimi.

— Generolas O’Brien myli 
Alberta, atsake ramiai Jurgis 
Leslie.

— Turbut grafas Albertas 
teip-pat ypatų pažinsta ir Pa-
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ryžiu je? . ■ .
— Turi būti.
Vicee-grafas sunkiai atidu- 

so.
— Reikia nors isyki viskas 

p a baigt i, p am išlijo.
Jurgis insisuko ploszcziun. k
— Pragariszkas vejas, ta

rė.
— Man pragaisztis, suszu- 

ko Enrikas, nutverdamas Jur
gio ranka, nereikalauju nuda- 
vinet, ponas Leslie, nes turbut 
žinai mano praeiti.

— Kaip savo penkis pirsz- 
tus.

—y Mane laikai už niekda
rį?

— Visai ne; bet ponas ne
privalėjai apleisti Baltimores, 
nepabaigęs viso reikalo su Ro
sen.

Enrikas dirstelėjo in ji su 
nuosteba. A

— Ak, ar manai ponas, ta
re juokdamasis Leslie, kad turi 
reikalą su kokiu kvakru ? Kada 
buvau vecinoisu tenai, Rio Gi
la antroj pusėj, gal ka 'blogo ir 
padariau. 'Nes tikrai pasakius, 
ka tai reiszkia : truputis paim
to aukso ir apgauta moterisz- 
ke? Isztikro, tai niekis; du ap- 
galejimu! Visas piktas vienok 
tame, atkartoju, kad ponas pa
likai nepabaigtus reikalus. 
Daili ,moteriszke turį kerszti- 
ninka, auksas turi savininka. 
Jei vecinos butu tokiame padė
jime, kažin, ar dailiosios mote- 
riszkes kersztinikas ir aukso 
savininkas neimtu jau seniai 
guilejes pp žeme.

— Jei pono yra tokia nuo
mone, tarė vice-grafas, kurio

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola pirma 

diena Rugsėjo (September). 
Menesis paszvenstas. Marijos 
Kankiniu Karalienes. Menu
lio atmainos: Prieszpilnis 5, 
Pilnatis 12, Delczia 19 ir Jau
nutis 26 diena. Szv. Egidijaus 
ir Szv. Jokymo, o Tautiszka 
Vardine: Gunda. Ūkininku 
Priežodžiai: Kokia Egidijaus 
diena toks ir ruduo. Rugsėjo 
perkūnija ženklina Kalėdoms 
daug sniego. Koksai oras per 
szi menesi bus, toksai pats ir 
per keturias San vaitos. Jeigu 
per Szv. Mykolą nelyja, tai ga
lima tiketieti sauso pavasario. 
Ir ta diena: 1914 metuose Vo- 
kiecziai prisiartino prie Cham
pagne miesto, keturios de
szimts myliu nuo Paryžiaus; 
1525m., žmonių sukilimas Prū
su Lietuvoje, valstiecziu suki
limais; 1947m., Komunistu Par
tija laimėjo rinkimusVengr i jo
je, sumusze Kataliku Partija; 
1950 m., Prezidentas Harry 
Trumianas paskelbė kad reikes 
in vaiska imti tris milijonus 
vyru; 1882m., Darbininku Die
na pirmąjį syki investa per Pe
ter J. McGuire, su paroda; 
1946m., Graikai nubalsavo su
sigrąžinti savo Karalių Jurgi 
Antrąjį; 1929m., Graf Zepplin 
orlaivis su dvideszimts kelei
viu iszkrido isz Lakehurst, N. 
J., ir pasiekė Friedrichshafen, 
Rugsėjo ketvirta diena, vėliau 
jis sulūžo ir susidege ir daug 
žmonių ant jo žuvo; 1870m., 
Prancuzijos-Prusijos kaukas už
sibaigė, kai Napaleonas Tre- 
cziaisis pasidavė Prūsijos Ka
raliui William. Prancūzija bu
vo paskelbta respublika; 1933 
m., Hitleris paskelbė, kad Žy
dai turi būti isznaikintl; 1939 
m., prasidėjo Antras Pasauli
nis Karas.

— Ketverge pripuola Szv. 
Stepono, o Tautiszka Vardine: 
Brutenis. Ir ta diena; 1951 
metuose susikirtimai ir kraujo 
praliejimas ant Rytu-vidurji- 
nio frunto Korėjoje, kur ketu
ri prieszo greiti “Jet“ eropla- 
nai buvo nuszauti; 1950m., 
Graikijos valdžia paskelbė 
kad ji siunezia pilna kareiviu 
brigada in Korėja; 1666m., nuo 
Rugsėjo antros iki szesztos

Keistutis užgrobė isz Lenku 
Draczina ir Lucką.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Serafino ir Szv. Bronislavo, o 
Tautiszka Vardine: Mirga. 
Taipgi ta diena-. 1777 metuose 
Amerikos vėliava buvo pirmą
jį syki iszkelta ant karo lauko, 
Cooch Bridge, Delaware; 1914 
m., Prancūzijos sostine perkel
ta isz Parvžiaus in Bordeaux; 
1934m., Anglijos Ministeris, 
Chamberlainas paskelbė, kad 
dabar jau randasi karo stovis 
tarp Anglijos ir. Vokietijos; 
1943m., Alijantai insiverže in 
Italija; 1939m., Anglijos lai
vas “Athenia” susprogdintas 
netoli nuo Szkotijos o ant ryto
jaus nuskendo; 1948m., buvęs 
Gzekoslovak įjos Prezidentas 
Edward Benes pasimirė, sako
ma kad jis'buvo buvo nužudy
tas; 1925ni., Amerikos laivyno 
orlaivis dirigible Shenandoah 
iszkrido isz Lakehurst, N. J., o 
Rugsėjo treczia diena buvo vė
jo sudraskytas in szmotelius, 
virsz Ava miesto, Ohio valsti
joje, keturiolika žmonių žuvo, 
kuriu tarpe buvo Leitenantas 
Komandorius Zackary Lansdo
wne.

KAZIMIERIECZIU
SESELIŲ SEIMAS

Juozapo Marijos Viloje

BIZNIERIUS
UŽSIMUSZE

PHILLIPSBURG, N. J. —
Penkios deszimts trijų metu 
amžiaus, apylinkėje labai ge
rai žinomas biznierius, buvo 
surastas negyvas savo automo
bilyje, kai jo automobilius su
dužo in medi ant vieszkelio 
tarp Clinton ir Annandale, 
Hunterdon apygardoje.

Daktaras James A. Sharp, 
isz Clinton sako kad tam biz
nieriui buvo krutinę sutrinta, 
ir galimas daigtas kad pirm 
negu ta nelaime atsitiko, jis 
gal gavo szirdies ligos užpuo
limą ir taip negalėjo suvaldyti 
savo automobiliu.

Per Pirmąjį Pasaulini Kara 
jis buvo Generolo PershingO' 
arklio prižiūrėtojas. Po to karo 
jis užsidėjo keletą bizniu su sa
vo trimis sūnumis ir visus biz
nius labai pasekmingai vede.

Stoja In Gražuoliu 
Rungtynes

PENKI VAIKUCZIAI 
SUDEGE

dienos baisus gaisras isztiko 
Londono miestą, sudegė 13,200 
namu ir 89 bažnyczios; 1945m., 
Japonija pasidavė, ir pasirasze 
pasidavimo sutarti ant Ameri
kos kariszko laivo “United 
States Missouri;” 1^49ni., Ge- 
erolas Douglas MacArthuris 
buvo pasakęs kad Japonai yra. 
užsitarnavęs gauti taikos su
tarti, jis taip pareiszke per ke- 
turiu metu po karo sukaktu- 
Ves; 1949m., Amerikos valdžia 
intaria Rusija, sakydama, kad 
Sovietai nenori nusileisti ant 
Austrijos taikos klausimo, ir 
kad jie reikalau ja per daug isz 
Yugoslavijos; 1935m., baisios 
viesulos in Florida Keys, keli 
szimtai žmonių žuvo; 1340m.,
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Szita katinele, bajoriszko 
kraujo “Siamese” gimines 
“Blue Babe” stojo ar buvo 
in statydinta in gražuoliu 
rungtynes, kur bus iszrinkta 
gražiausia kate in visa szi 
musu gražu kraszta. Szitu 
kacziu gražumo rungtynes 
yra laikomos in South Gate, 
Californijoje. Szimtas devy
nios deszimts szitokiu ka
cziu ir katinėliu ežia susirin
ko ar buvo atveszti del szitu 
gražumo rungtynių.

NEWTOWN, PA. — Kazi- 
mieriecziu Seselių, gzvento 
Juozapo-Marijos Vilos rėmėju 
ketvirtas metinis seimas invy- 
ko dvideszimts antra diena 
Rugpjuczio menesio.

Szis seimas susidaro isz Ry
tiniu Valstijų Lietuviu, kurie 
stengiasi Seselėms Kazimiere- 
tems padėti savo toki tobula ir 
reikalinga mokslo darba vesti.

Ketvirtas metinis seimas 
prasidėjo su . Szventomis Mi- 
sziomis, kurias Kunigas Vincas 
Vėžys isz Philadelphijos, atna- 
szavo. Jis ta proga ir tinkamai 
pritaikinta pamokslą pasakė, 
paaiszkindamas ne tik seimo, 
bet ir tos dienos Nekaltos Ma
rijos Szirdies szventes reiksz- 
me.1

Posėdžiai buvo vedami gra
žiame Seselių sode. Kunigas 
Bernardas Szimkus, isz Phila- 
delphijos sukalbėjo inžangine 
kalba, po kurios visi sutarti
nai sudainavo Amerikos tau
tiszka himną, “The Star Span
gled Banner.” Vice pirmininke 
Ponia S. Mandiene, teįpgi isz 
Phi ladelphijos visus atsilanku- 
sius lietuviszkai pasveikino ir 
pagyre Seselių nuveikimus ir 
siekimus mokslo srityje.

Seimo pirmininkas Juozas 
Kavaliauskas ragino visus dar 
daugiau ir labiau pasiaukoti 
savo darbais, maldomis ir do
vanomis, kad Seselių darbas 
vis eitu pirmyn. Taip pat ir 
Advokatas Maukus atsiliepe, 
pastebėdamas kad nauji ir di
desni kambariai reikalingi tęs
ti ta Seselių darba toliau.

Programa buvo gražiai ir 
skoningai painvairinta gražio
mis dainomis dainelėmis. Deja, 
tik tiek gaila, kad nebuvo gir
dėti “Birutes Dainos”, deja, 
kad tie gražus laukai nenu
skambėjo lietuviszkomis dai
nomis. Anglu kalbos dainos 
buvo gražiai iszdainuotos, kaip 
tai “Desert Song”, “Waltz in 
A”, “Ah, Sweet Mystery of 
Life” “Trees”, ir “Mother, 
At Your Feet Is Kneeling.”

Tokios dainos gra'žios ir szir- 
di verianezios, bet mes jas ga
lime iszgirsti, per radija, ant 
televizijos ar ant plokszteliu, 
kur pasaulio garsiausi daini- 

’įlinkai ir dainininkes jas pui
kiai iszdainuoja. Ko mes lau
kiame ir nuolatos troksztame, 
tai kad ir darbo žmogaus 
ir tiesumkos daineles ar 
dos.

Svecziu Kunigu tarpe
atsilanko Bernardas Szimkus, 
Stasys Raila, ir Juozas Gau- 
dinskas.

Seselių virszininke, labai ga
bi, maloni ir tuo pat sykiu tik
rai lietuviszkai sumani, Vini- 
freda visiems gražiai padėkojo 
už atsilankyma ir parama ir 
pakvietė ne tik ant kito seimo 
atsilankyti, bet u'žvaižiuoti in 
sveczius kada tik proga pasi
taikins.

WATERVILLE, MAINE. - 
Ponu Richard Vashon namai 
sudege ir su namais ju penki 
vaikucziai. Gaisras taip staiga 
isztiko tuos namus, kad tėvas 
Richard Vashon su susiedais 
negalėjo prieiti ir iszgelbeti 
penkis vaikuczius, kuriu vy
riausias tik septynių metu am
žiaus.

I

Motina, parėjus isz textile 
fabriko rado savo namus pele
nuose ir visus savo vaikuczius 

Nudegusius.
Tėvas baisiai apdege steng

damasis savo vaikuczius isz
gelbeti, bet jam nepasiseke.

Kaip tas gaisras prasidėjo 
nei ugniagesiai nei policijantai 
negali suprasti. Jie sako kad 
tikrai keista kad tas gaisras 
taip greitai visa ta narna apsu
po.

NUDURE
UŽPUOLIKĄ

kad 
rau-

buvo

Geras Tarnas
Ponas — Motiejau! Pabu

dinsi mane ryto ant ketvir
tos, ba k e t i n u iszkelauti 
priesz penkta valanda.

Motiejus — Labai gerai 
ponuli! Kaip tiktai mane po
nas paszauks, tai jau asz bu
siu ant kojų!

in Villanova, isz Rosemont ge
ležinkelio stoties ant Pennsyl
vania geležinkelio.

Kiek policijantai galėjo da- 
žinoti, tai jis atėjo in savo žmo
nos namus apie pirma valanda 
po pietų. Susiedai iszgirdo kai 
jiedu baisiai iszsibare. Paskui 
viskas nutilo. Už keliu minu 
ežiu Hugh L. Smith iszejo ir 
viskas, rodos, buvo tvarkoj.

Jis su savo automobiliu nu
važiavo pas savo po-dukre, Po
ne Margaret Messick, in Glen- 
more, netoli Downingtown. Ji

ROXBURY, MASS. — Tris
deszimts asztuoniu metu am
žiaus Ponia Dorothy F. Bell, 
trijų vaikucziu motina, besi
gindama nuo dvieju jaunu už
puoliku, isz vieno j u rankos 
isztrauke peili ir ji perdure 
taip kad to peilio aszis pasili
ko jo pilve.

Tie užpuolikai tada pabėgo, 
bet ne už ilgo policijantai užti
ko ta perdurta septyniolikos 
metu amžiaus žulika begulian- 
ti ant ulyežios. Jis buvo nu
vesztas in ligonine, kur Dakta
rai sako kad jis yra pavojingo
je padėtyje. Policijantai grei
tai ir antra žulika suėmė ir su- 
aresztavo.

Jiedu norėjo Ponia Dorothy 
F. Bell apvogti ir ja iszniekinti 
bet kai ji viena isz ju perdure 
su ju paežiu peiliu, tie užpuoli
kai iszsigande pabėgo.

PASMAUGĖ SAVO 
ŽMONA

Paskui Pats Pasikorė
PHILADELPHIA, PA. — 

Buvęs valstijos dumiu namuo
se žmogus, kuris tik du mene
siai atgal isz tu namu buvo pa
leistas, pasmaugė savo žmona 
ir paskui pats pasikorė. Jųd
viejų podukre užtiko ju lavo
nus j u namuose ant Garrett 
Hill.

Szita porele jau trisdeszimts 
trys metai kai buvo ženoti, bet 
dabar jau sykiu nebegyveno. 
Ponia Mary E. Smith gyveno 
namuose ant Rockingham 
Road. Jos vyras penkios de
szimts devynių metu amžiaus 
Hugh L. Smith buvo pasiran- 
davuojes kambarius netoli 
West Chester nuo to laiko kai 
jis buvo paleistas isz dumiu 
namo. Jis tenai buvo savo žmo
nos padėtas.

Jo žmona keletą sykiu savo 
giminėms ir net policijai buvo 
nusiskundus, kad jos vyras ja 
baisiai apdaužo ir kad ji bijo
si kad jis kada nors ja nenužu
dytu.

Hugh Smith varinėdavo taxi

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

sako kad jis labai keistai elgie
si ir ji sako kad ji pamate kad 
jo rankos buvo apdraskytos. 
Kai ji jo užklausė kaip jis ran
kas ir veidą apsidraskė, jis pa- 
siaiszkino kad jis buvo iszejes 
uogauti ir taip apsidraskė.

Ant rytojaus jis ja paszauke 
ant telefono ir jai pasakė kad 
jis jau iszvažiaves labai toli, ir 
kad ji jo daugiau nebematys. 
Ji jam neintikejo. Ji paszauke 
policijantus, kurie nuvažiavo 
in jo žmonos namus ir rado ji 
kybuojant nuo lubu skiepe.

Susitinka Per Pasauli nes Bažnyczios Seimą

Kunigas Philipus, isz Pra
voslavu Graiku Bažnyczios, 
isz Pietų Indijos yra sveiki
namas Vyskupo James Pa- 
pamnon, isz Graiku Metro
politan Bažnyczios, Phila
delphia, Pa., kur jiedu susi
tiko per antra posėdi szito

bendro Bažnycziu seimo, in 
Evanston, Illinoiis. Delega
tai ežia suvažiavo isz ketu
rios deszimts asztuoniu 
krasztu. Jie atstovavo szim- 
ta szeszios deszimts asztuo- 
nis milijonus Protestantu.
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TRUMPA MOKYTOJU 
MOKYKLOSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mas gali reikszti kad visi ketu
ri susilauks elektros krieslo, 
nes New York valstijoje mir
ties bausme yra reikalaujama 
kai kas būva nuteistas už 
žmogžudyste pirmame laips
nyje.

Vienas isz tu jaunu žuliku 
yra tik penkiolikos metu am
žiaus; du kiti, Jerome Lieber
man ir Melvin Mittman yra 
septyniolika metu amžiaus; 
Jack Koslow yra asztuonioli- 
kos metu amžiaus.

Visi keturi yra intarti už vi
sokius prasižengimus; jie vi
sai už nieką apdaužė kelis 
žmones, dvi mergaites su dir
žais primusze, du vyru nužudė; 
viena seneli jie apliejo su gazo
linu ir paskui ji uždegė.

Ir visi keturi pareina isz, ro
dos, geru namu ir geru tėvu. 
Kas ten jiems pasidarė kad jie 
pavirto in tikrus žvieris per 
kelias dienas, nei policijantai, 
nei daktarai negali suprasti.

Visi keturi su savo advoka
tu patarimu teisėjui yra pasa
kė kad jie.yra “nekali,“ nors 
jie prie visu tu žmogžudyseziu 
ir kankinimu buvo vieszai pri
sipažinę.

Daug Mokytoju 
Neranda Darbo

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

APVOGĖ
VIESZBUTI

PAMARESE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kai policijantai pribuvo jis 
stengiesi in juos szauti, bet jo 
revolveris ar jo revolverio gai
dukas užsikimszo ir jis iszlindo 
isz po lovos ir nudavęs visai 
nieko nežinąs paklausė kas 
ežia darosi. Poficijantai negali 
suprasti kodėl jis viena isz tu 
policijos revolveriu, kuriuos 
jis buvo pasiėmęs, nepavartuo- 
jo.

Sužeistas pienius, trisde- 
szimts devynių metu amžiaus 
Louis Slursarski, isz Pleasant
ville, New Jersey, buvo pašzau- 
tas in pilvą. Jis buvo nuvesztas 
in Atlantic C,ity ligonine, kur 
per dvi valandas jam operacija 
buvo padaryta. Priesz operaci
ja, tas žulikas buvo atvestas 
pas jo lova ir pienius pasakė 
kad tai jis buvo ji paszoves.

' Pasirodo kad szitas žulikas 
jau ir priesz tai buvo isz kalė
jimo iszleistas ant kaucijos. 
Jis buvo pirmiau suarešztuo- 
tas už pesztynes viename saliu- 
ne, kur jis baisiai buvo sumu- 
szes viena žmogų.

Jis dabar teisinasi sakyda
mas kad jis buvo palydėjęs sa
vo drauge, “girl-frenta“ namo 
ir sau ramiai gryžo kai tiedu 
policijantai, Gordon ir Ciolo- 
rito ant jo visai už nieką užsi
puolė ir jis tik norėjo atsiginti. 
Jis užsigina kad jis ta vieszbu- 
ti apvogė, nors policijantai ra
do visus tuos pavogtus pinigus 
jo kiszeniuje.
— ■ ■- . •— T”-/

Nenori Duonos

PHILADELPHIA, PA. — 
Visi laikraszcziai jau keli me
tai kaip raszo ir aiszkina kad 
visur, po visa Amerika mokyk
lose trumpa ir trūksta mokyto
ju. Isz Vaszingtono ateina ži
nios kad ateinaneziais metais 
mums pritruks keletą desietku 
tukstaneziu mokytoju.

Bet baisiai keistas ir mums 
nesuprantamas dalykas, beveik 
visur kur tik pasisuki, randi 
daug mokytoju, kurie jieszko 
darbo ir neranda.

Viena mokytoja ypatingai 
nusiskundžia. Ji sako kad ji 
yra antro mokslo meto vaiku- 
cziu mokytoja ir turi gana pa
tyrimo, bet dabar randasi be 
darbo. Ji visur dabar jieszko 
darbo, bet niekur neranda. Ji 
sako kad ji keletą desietku 
laiszku yra pasiuntus in inval
idas mokyklas, bet nei viena 
mokykla iki sziol nėra davus 
jai mokytojavimo darba.

Paprastai mokyklų mokslo 
sztabas susidaro isz miesto biz
nierių ir politikierių, ir jiems 
vis rupi savo miesto mergi
noms, moterims ir vyrams pa
rūpinti mokytojavimo darbus, 
nes tai reiszkia daugiau balsu, 
votu per rinkimus, ir gal tai 
viena priežastis kad isz kito 
miesto mokytojui ar mokytojai 
sunku darbas gauti.

Motina mokino savo maža 
dukrele poteri:

Duonos musu visu dienu 
duok mumis sziandiena,... na 
kalbek-gi Onute!

Onute — Kad asz mama 
nenoriu duonos, asz noretau 
keiksu!
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