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Isz Amerikos
----- - y

MIELASZIRDYSTES
• DARBAS

Armijos Intartas; Isz
dave Slaptas Žinias

SOVIETAI SZOVE IN 
U.S.A. KAREIVIUS

EROPLANU
KOMPANIJOS Už Geležines Uždangos KINIECZIAI

ŪKININKAI

WASHINGTON, D. C. —
Kai sniegas Himalaya kainuo
si pradėjo tirpti, ir baisios vie
šnios ir lietus eme visa ta 
kraszta plekti, patvinusios 
Brahmaputra ir Ganges upes 
pėrsiliejo per savo krantus ir 
apie deszimts milijonu žmonių 
neteko savo namu. Javai buvo 
nuneszti, sunaikinti, ir badas 
visiems stūksojo in akis.

Pakistan krasztas szaukesi 
pagelbos, ir Amerika buvo pir
mutine pasiskubinti su pagel
ta. Prez. Dwight Eisenhoweris 
vos spėjo pasiraszyti ant 
raszto del tokios pagelbos kai 
jau isz visu Amerikos krasztu 
ta pagelta pasirodė:

Daktaras Alexander Lang
muir, Amerikos užkrecziamUju 
ligų ir bendros sveikatos szta
bo virszininkas, su penkiais ki
tais daktarais greitai paliko 
Vaszingtona ir iszskrido sta
eziai in Pakistana.

Milžiniszki C-124 prekybi
niai “Globemaster” eroplanai 
šu szimtais tonu visokiu lie- 
karstu, drabužiu ir maisto bu
vo Amerikos valdžios pasiuns- 
ti in Pakistan isz Vokietijos, 
Japonijos ir ežia isz paezios 
Amerikos.

Asztuntos Armijos geriausi 
daktarai ir slauges iszskrido 
isz Korėjos staeziai in Pakis
tana. Amerikos Armija Japo
nijoje greitomis surinko du 
szimtu penkios deszimts tuks- 
tąneziu svaru pieno ir ji grei
tai pasiuntė in ta kraszta.

Amerikos Rauduonasis Kry
žius paskyrė penkios deszimts ; 
tukstaneziu doleriu del lie-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

HOF, VOKIETIJA— Ame
rikos Armijos kareiviai, kuriu 
pareigo yra daboti ir sargyba 
eiti prie rubežiaus, pranesza 
kad Rytu Vokietijos Komu- 
niszki po.icijantai paleido ke
lis sziuvius in musu kareivius.

Kiek buvo garima dažinoti, 
tai nei vienas isz musu karei
viu nebuvo sužeistas.

Amerikiecziai kareiviai tuo- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

JAUNUOLIS
PRIGĖRĖ

Vaitelis Apsivertėy'
■ .

WILMINGTON, DEL. — 
Szesziolikos metu jaunuolis 
prigėrė kai jo mažas namie pa
darytas vaitelis apsivertė, ma
žame prude prie Doeskin Pa
per Products kompanijos fab- j 
riku.

1 Jaunuolis buvo Nathaniel 
Jamison, kuris gyveno su savo 
tėvais, in Rockland.

Keturiolikos metu jaunuolis 
George Jones mate kai tas ma
žas laivelis apsivertė ir kaip 
tas Nathaniel Jamison nusken 
do. Jis greitai nubėgo in ta 
fabriką ir pasiszauke kelis vy
rus in pagelba. To fabriko dar
bininkai greitai pasimere ir už 
keliu minueziu surado ta jau
nuoli, bet jis jau buvo mires.

Tas jaunuolis buvo netekes 
vienos akies keli metai atgal, 
kai jo namuose peczius suspro 
go. Jo tėvai buvo tada teipgi 
sužeisti.

Major Generolas J. N. 
Willems Armijos Žinių 
Sztabo Virszininko pagelbi- 
ninkas, Vaszingtone yra da
bar intartas kaip tas kari
ninkas kuris Vokietijos Ko
munistams iszdave uždraus
tas armijos žinias apie Ko
munistus Armijos Sztabo 
darbininku tarpe.

Daktaras Otto John, kuris 
pabėgo isz Vakaru Vokieti
jos pas Komunistus Rytu 
Vokietijoje sako kad szitas 
Major Generolas J. N. Wil
lems buvo jam staeziai pasa
kęs kad Amerika yra pasi
rengus stoti in kara priesz 
Vokietijos Komunistus. Szi
tas daktaras, kuris iszdave 
daug paslaptu Amerikos ži
nių Komunistams sako kad 
tas Major Generolas buvo 
jam po prisieka pasakęs kad 
Amerika jau rengiasi pultis 
ant Rytu Vokietijos priesz 
Komunistus.

VIESULOS
VIS SIAUCZIA

Armija Ir Laivynas 
Pasirengęs In Pagelba

NAUJOJI ANGLIJA. —

SENOVISZKOS

Daug Permainų Reikia 
Prie Eroplanu Stocziu

PHILADELPHIA, PA. —
Eroplanu kompanijos daug vi
sokiu intaisu ir smagumu yra 

j parūpinusios savo kostume- 
l riams, ke^iviams, bet dar 
' daug ko reikia.

Eroplanai nusileidžia toli 
nuo miesto centro, vidaus, ir

• sunku tas vietas pasiekti ir isz
■ tu vietų in miestą privažiuoti.

Fhiladelphijos eroplanu ae^ 
rodromas ežia baisiai nusikals- 

' ta. Beveik niekur negalima 
rasti rodyklių, ženklu, in ku
ria puse važiuoti kad pasiekus 
ta eroplanu aerodroma.

MOKYTOJAS
INTARTAS

Padege Namus, Kur 
Septyni Žuvo

CHICAGO, ILL. — Augsz- 
tesniosios “High School” mo
kyklos mokytojas yra intartas 
ir suaresztuotas už padegimą 
namu kur septyni žmones žu
vo. Jis buvo susektas isz jo 
pirsztu dėmiu, kurios yra to
kios paezios kaip vieno žmo
gaus kuris kelis sykius yra bu
vęs suaresztuotas už invairius 
prasikaltimus.

Mokytojas Lawrence B. 
Jackson buvo suaresztuotas. 
Jis buvo tu savininkas, ir jis 
yra kaltinamas už tai kad jis 
neparupino tinkamu duriu ir 
laiptu tiems kambariams, kad 
butu galima greitai isz ju isz- 
eiti, gaisrui isztikus. f

Teipgi buvo suimtas vienuo
likos metu vaikai, kuris tikru
moje tos kambarius padege. 
Jis policijantams giriasi kad 
jis sznapsa, alų geria ir ruko 
didelius ir juodus cigarus.

Kai tas gaisras tuos kamba
rius isztiko, policijantai suse
kė tu kambariu savininka, ta 
mokytoja, kuris kituose mies
tuose policijantams jau gerai 
žinomas net nuo 1919 metu 
kaipo prasikaltėlis.

Per visai trumpa laika jau 
penkta viesulą yra isztikus 
miestus nuo Floridos per Nau
jąja Anglija ir net in Pennsyl- 
vanija ir New Jersey. Pirmos 
keturios viesulos baisiai daug 
iszkados yra padariusios, bet 
szita penkta gali daugiau isz
kados padaryti negu visos tos 
keturios padare isz viso.

Tie, kurie tokias viesulas se
ka ir visus persergsti, del ko
kios ten priežasties yra inpra- 
te toms viešnioms duoti mergi
nu ar, moterų vardus. Szita 
penkta yra ju užvardita Edna.

Kai mes szita straipsneri 
pradėjome raszyti ta viesulą 
jau buvo insiejus net iki szim- 
to dvideszimts penkių myliu in 
valanda.

Kai buvo dažinota kad ta 
viesulą ima siausti labai arti 
New Jersey pamario, Laivyno 
Sztabas labai trumpa, bet gra
sinanti paskelbimą paleido per 
visus radijus: “Viesulą Edna 
yra pirmos klases.” Laivy
no tokia kalba reiszkia kad 
ežia ne baikos, ir kad gresis ti
kras pavojus.

Laivyno Sztabas tuojaus vi
siems savo laivams iszleido 
insakyma kad visi butu pasi
rengė skubintis in pagelba kur 
tik tokia pagelba butu reika
linga. Eroplanams buvo pa
sakyta arba labai augsztai 
virsz augszcziausiu debesiu 
skristi, ar ant žemes tupėti.

Automobiliu važiuojant isz 
Philadelphijos miesto vidaus 
in ta eroplanu stoti, užima 
daugiau laiko, negu nuskristi 
isz Philadelphijos in Bostoną.

Dar ir to negana! Po neina- 
žai vargo, privažiavus prie szi- 
tos Philadelphijos aerodromo, 
stoties, pasistaezius savo auto
mobiliu paskirtoje vietoje, isz 
tos stoties prieiti prie eropla- 
no reikia peseziam eiti apie 
szinita mastu ar daugiau. Jau
niems tai gal tik baikos, tet 
kaip su senesniais žmonėmis? 
Ir paskui inlipti in didesni 
eroplana reikia gana vėjo ir 
sveikatos.

Ar nebutu galima intaisyti 
mažus automobilius nuveszti 
žmones isz stoties prie eropla- 
no? Ir nebutu pro szali parū
pinti kelis tukstanezius rodyk- 
lu, ženklu, parodyti žmonėms 
in kuria puse ir kuriais keliais 
važiuoti in ta eroplanu stoti?

Ir tos tu eroplanu stotys to
kios placzios tokios ilgos, kad 
eiti isz vienos puses in kita jau 
reikia tikrai in kelione iszsi- 
rengti. .

NAUJA PIETŲ
AZIJOS SUTARTIS

8 Vieszpatystes Pasi- 
raszc Su Amerika

Visiems mažiems laivams 
buvo griesztas insakymas isz- 
leistas, kad nei vienas neisz- 
drystu isz uosto iszplaukti.

Ezitose apylinkėse ir biznie
riai skubinosi viską pririszti 
ar prikalti,kas tik galima.

Laivyno ir Lakunu Sztabas 
beveik visus savo eroplanus 
tuojaus iszsiunte in sauges
nius krasztus, nes eroplanams 
pavojus kad ir ant žemes per 
tokios viesulos siautima

Automobiliu draiveriu ap
saugos kompanijos perspėja 
visus draiverius nedraivinti 
per arti prie mariu ar ežeru 
kranto, ar dar geriau visai sa
vo automobiliu nedraivinti, 
bet tupėti namie ir palaukti 
kol szita viesulą prauž.

MANILA. — Delegatai isz 
asztuoniu vieszpatyscziu, per 
kelis slaptus posėdžius, pasira- 
sze ant naujos sutarties del ap
saugos viso Pietu-Azijos krasz- 
to. Szitokia sutartis yra, maž
daug, kaip Amerikos nusista
tymas kad jokis svetimas 
krasztas negali nei kojos inkel- 
ti ne tik in Suvienytas Valsti
jas, bet ir in Kanada ar in Pie
tų Amerika.

Czia yra susirinkę delegatai, 
atstovai isz Philippines, Pakis
tan, Thailand, Anglijos, Pran

cūzijos, Australijos, Naujos 
! Zealandijos ir Amerikos.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles vieszai pasakė 
kad Amerika nenutyletu, jeigu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ligi Sziol Dar 
Negirdėta Istorija

Liepos 20-ja, minint priesz 
Hitlerį daryto atentato 10 me
tu sukakti, invyko ligi sziol is
torijoj dar negirdėtas dalykas; 
pats Vakaru Vokietijos saugu
mo, inpareigoto saugoti kons
titucija (Verfassungsschut- 
zamt), szefas Dak. Otto John 
dingo Rytiniame Berlyno sek
toriuje. Dar daugiau: netrukus 
jiks per Bolszevikini radija 
pasakė 2 tokias kalbas (už Vo
kietijos sujungimą, priesz ta
riamai Vak. Vokietijoje kylan
ti “Nacizmą” ir 1.1.) kurios 
labai atitinka szio meto Bol- 
szevikinius tikslus. Tuo metu, 
kai oficialios valdines Vokie
cziu instaigos dar vis tebesi
laiko tardymo teisybes pa- 
grinstos nuomones, kad ten Dr. 
Johnas atsirado ne savo valia 
(jei ir nebuvo smurtu pagrob
tas, tai bent “pateko in slas
tus”, kitu nuomone — ten bu
vo pristatytas ryszininko su 
Ulbrichtu, Dr. Wohlgemutho, 
kuriuo veikalai pasitikejes ir 
kuris yra globojęs per Liepos 
atentata praszalintas Dak. 
Johno broli), visai kitokia 
nuomone ima reikszti visa ei
le Vokiecziu spaudos organu. 
Sztai pasižymejes Vokiecziu 
Evangeliku sanvaitrasztis 
“Christ und Welt” Nr. 30 
(1954-7-29) visai aiszkiai ra- 
szo, jog Johnas greieziausiai 
jau seniai palaikes ryszius su 
Eolszevikais ir dabar nuspren
dęs “pakeisti frontus” tik del 
to, jog bijojęs būti vieszai de- 
szifruotas. “Der Spiegei” in- 
taria, ar tik jo dingimas netu
ri ryszio su Sovietiniam sau
gumui patekusia Naciu gesz- 
tapo smulkiausia kartoteka, 
kur buvę taip pat duomenų, 
kad dar karo metu Johnas, 
kaip Lufthansos susidrauga
vus, vykdės ir gesztapo užda
vinius, nors galimas dalykas, 
tai dares su kitu Liepos 20 die
na sanmokslo dalyviu pritari
mu. “Christ und Welt” nuro
do, kad jis yra buvęs pro-ko- 
munistines “Kultūrines san- 
jungos demokratiniam atnau
jinimui” narys, kad draugavo 
ne tik su Wohlgemuthu, bet ir 
su Komunistu “Berliner Zei- 
tung” buvusus vyriausias re- 
daktoras Dr. Honigmannu. 
Sziandien Johnas, nuejas pas 
pas savo duondavius, iszdaves 
Liepos 20 diena sukilimo au
kas, kurias, kaip aktyvus san
mokslo dalyvis, tarėsi ginas ■ 
nuo nuo jo Nacinio sanmokslo,Į 
Bolszeviku gali būti panaudo
tas kaip “blanco liudininkas” 
priesz kiekviena Bolszeviku 
norima susmukdyti asmeni, ar i 
tai butu ministeris, ar vysku
pas, ar valstybes sekretorius: 
užtenka tik Johnui paliudyti, 
kad tas ir tas yra buvęs mano 
agentas, ir toks žmogus bus

sutvarkytas. Jam, kaip nurodo 
“Chr. u. W.” nebuvo jokio rei
kalo bijotis būti atleistam isz 
pareigu, nes tuo atveju butu 
gavės 1,200 DM netto valsty
bine pensija.

Tas žmogus, su Britu man- 
dera per Nurnbergo karo nu
sikaltėliu teismą valdės doku
mentu centrine ir tardės feldm. 
Mannsteina, o paskiau priesz 
ji stojęs kaip ei v. liudininkas, 
esą, tik kaip Britu agentas ir 
buvęs paskirtas in Verfassung- 
sschutzamt szefus nes kiti 12 
kandidatu nebuvo praleisti 
auksztuju komisaru. Juo nepa- 

į sitikejes nei Adenaueris, ku- 
! ris isz viso ji buvo priemes tik 
viena karta, o ir po to karto, 

j “Spiegei” žiniomis, pasakęs: 
“Jis man nepatinka”. Jis, esą, 
prisidejes prie savo buvusio 
szefo Britu žurnalisto Seftono 
Selmerio kampanijos, kur at
sikurianti Vokietija visoj seri
joj straipsniu buvo pavaizduo
ta kaip bekyląs “naujas Naci
nis sanmokslas.” O jo szian- 
dieniniai pareiszkimai per Bol
szevikini radija labai sutinka 
su dabartine Sovietu propa
gandine linija apie tariamai 
galima taiku Bolszevikinio ir 
laisvojo pasaulio! sugyvenimą. 
Kitu spaudos organu žiniomis, 
Johnu Amerikiecziai nepasiti
kėjo jau pora metu ir nepri
leisdavo jo prie didesniu pa- 
slapcziu, o Britu saugumas tu
rėjo surinkęs daugybe inrody- 

i mu apie Johna gydžiusio Dr. 
Wohlgemutho santykius su 
Rytais. Bent tiek gera, jog da
bar tiek prieszinguma, tiek ir 
neprieszingumo, aiszkiau ta
rus, ne tik Ollenhaueris, bet ir 
Adenaueris sutinka su reikalu 
griežtai peržiureti visa atsa
kingųjų valdininku asmenine 
sudėti ir pravesti reikalingas 
permainas, jog panaszios isto
rijos ateity daugiau nepasikar
totu ir federaliszka respubli
kos gyventojai butu apsaugoti 
nuo tikru ar galimu Bolszeviku 
agentu. Nors kiti ir buvo lau
ke, vienok Verfassungsschut- 
zamt funkcijos nebuvo per
duotos generolo Gehleno orga
nizacijai, turėjusiai sekti pir
moj eilej “grėsmė isz Rytu”, 
kai Verfassungsschutzamt tu
rėjo ginti Vokiecziu Respubli
ka nuo visokiu suvertimu pa
matu isz vidaus. Vietoj Johno 
jo pareigas eiti buvo pavesta 
Vokietijos federaliszkos kri
minalines policijos szefui Dr.. 
H. Jess. Tenka laukti, jog su 
laiku vis dėlto ir szis,' nors 
sziuo metu dar toks neaiszkus, 
atvejis bus kaip reikiant at-1 
skleistas. Tuo tarpu nemato- i 
ma kova patamsėję dar dau
giau spėkos, tiek Vokietijoje,; 
tiek ir už jos ribų.

Australijoje pabėgęs Sovie
tu ambasados tarnautojas ir 
MVD szefas Petrovas taip pat 
paliudijo, kad Sovietai ypacz

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nugalabino Komunis
tus Karininkus

HONG KONG, KINIJA. — 
Kiniecziu laikrasztis “Kung 
Sheung” ana sanvaite prane- 
sze ir nusiskundė kad nedėkin
gi Kiniecziai ūkininkai, farme- 
riai, nuo kuriu Komunistiszka 
valdžia perka ryžius, nugala
bino net dvideszimts keturis 
Komunistus karininkus.

Komunistai karininkai nuo 
tu ūkininku perka ryžius už 
nustatyta valdžios preke, kuri 
yra labai maža, pigi, ir paskui 
keletą sykiu daugiau ima isz 
tu, kurie tuos ryžius yra pri
versti pirktis.

Ūkininkams uždrausta par
duoti savo javus ar ryžius sta
eziai tiems žmonėms kurie no
rėtųsi pirktis, bet jie turi par
duoti valdžiai, kuri paskui, ge
ra geszefta sau darosi. Reisz
kia, ūkininkai mažai uždirba, 
o žmones badauja ir net nuo 
bado mirszta, nes tie ūkininku 
pigiai parduoti ryžiai taip 
brangiai kasztuoja isz val
džios.

VOKIEGZIAI STATO 
DIDESNIUS

REIKALAVIMUS'
*

Prancūzijos Pasiprie- 
szinimas Duoda Laisva
Ranka Vokiecziams

BONN, VOK. — Vakaru Vo
kietija dabar stato didesnius 
laisves ir lygybes reikalavimus 
Tautu San jungai, kai Prancū
zija pasitraukė isz tos sanjun- 
ges ir nesutinka ant apsigink
lavimo Europos krasztu, ypacz 
Vokietijos. Kai tik Prancūzija 
taip nusistatė ir kai Amerika 
pareiszke kad, nepaisant Pran
cūzijos priesztaravimo Ameri
ka apginkluos Vokietija, Vo- 
kiecziai tuojaus pareikalavo 
kad j u kr asztui butu užtikrin
ta lygios teises sis. kitais krasz- 
tais. i

Amerikos Senatorius Alex
ander Wi’ey, Republikonas isz 
Wisconsin valstijos, Užsienio 
Reikalu Komisijos pirminin
kas sako kad jis sutinka su Vo
kiecziu pareika’avimais. Jis 
sako kad Vokietija dabar turi 
pi’na teise stoti petis in peti, 
su kitais Europos krasztais del 
bendro apsiginklavimo priesz 
Komunistus.

Vyriausieji Amerikos dele
gatai sutinka su Vokiecziu nu-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
liejo ant jo galvos, kai jis gulė
jo ant grindų. »Paskui ji jam 
spyrė in pilvą, iszejo isz stubos 
ir iki sziol dar ne'besugryžo.

tai ir 
vice-

Eina gandai kad Amerikos 
valdžia rengiasi pultis ant visu 
uniju kuriuose randasi Komu
nistai vadai. Daug uniju vadai 
ir vyriaulsi atstovai yra Komu
nistai.

Iszrodo kad dabar daug pi
giau ir geriau statytis sau nau
jus namus, negu pirktis senus.

Senatvės pensijos visiems 
buls didesnes. Jeigu jus dabar 
gaunate tokia pensija, tai ne
reikia niekam raszyti, nei iri 
joki ofisą kreiptis; jusu. pensi
ja, be jokio pareikalavimo bus 
padidinta.

Daug mokyklų szi rudeni 
stato griesztus pareikalavimus 
isz savo mokiniu, kaslink dra
bužiu : Mergaitėms nebus valia 
ateiti in mokykla su vyriszko- 

rmis kelinėmis ar su paleistais 
imarszkiniais. Vaikai turės bal
tus marszkinius neszioti su 
kakliaraiszcziu, naktaiza. Taip 
jau reikėjo seniai padaryti. 
Musu vaikai eina in mokykla 
kaip kokie valkatos, skarma
lai, paskutinio kurpio ubagai, 
apdriskę, pasisziausze ne
praustaburniai. Tikram džen
telmenui, regis, nėra vietos 
musu mokyklose.

In Lewisburg, Ohio, John F. 
Lock, kuris per penkios de
szimts du metu pesziesi su 
Paczto Sztabo virszininkais, 
dabar laimėjo savo ‘byla. Jis 
norėjo kad laiszkaneszis at- 
nesztii jo laiszkus, jam prie joz 
namu duriu. Bet paczto nusi
statymas buvo kad laiszkane- 
sziui nėra reikalo areziau eiti 
negu prie jo daržo vartų. Jo 
daržo vartai yra tuksiantis ir 
penkios deszimts szesZios pė
dos nuo jo namu duriu. Jis ga
lutinai, po penkios deszimts 
dvieju metu priparodino pacz
to valdininkams kad jis per 
tiek metu yra iszvaikszcziojes 
pzeszis 'tukstanezius du szimtu 
penkios deszimts myliu, tik sa
vo paczta gauti. Dabar laisz- 
kanesziis turi jam jo paczta at- 
rieszti in stribą.

In Passaic, New Jersey, Po
nia Tamara Gryszakan polici- 
jantams paisiaiszkino kodėl ji 
dabar peszasi su savo vyru: 
“Lenkijoje asz dirbau kaip 
mulas; Vokietijoje asz dirbau 
kaip mulas. Bet kai asz atva
žiavau in Amerika, asz dažino- 
jau kad ežia vyrai turi savo 
žmonas užlaikyti. Ir už tai da
bar asz velei savo vyrui kaili 
iszpilsiu negu kaip mulas dirb
siu!”

Dabar vis daug kaisztuoja 
leisti vaika ar mergaite in. ko
legija. ar universitetą. Bet be
veik visi gali isz tu kolegijų ir 
universitetu pasiskolinti pini
gu del savo mokslo, ir tankiai 
be jokio procento.

lu Los Angeles, California,, 
viename policijos ofise, szito- 
kis pagarsinimas buvo iška
bintas. “Asz noriu iszmainyti 
viena aukso sužieduotini žiedą, 
už gera revolveri.”

Laikraszczio “News-Star” 
redakcija iri Shawnee, Oklaho
ma tikrai sziltai ir gražiai pri
ima gratetauiczius kareivius. 
Kai kareivis pargryszta isz 
vaisko, szitaS laikrasztis parū
pina jam tikrai gražu priėmi
mą ir pasveikinimą. Tokis ka
reivis būva pakviestas ant 
skaniu pietų in Aldredge viesz- 
ibuti, gauna tikietus in muvies 
už dyka, gauna teįpgi už dyka 
apsikirpti ir apsiskuzdinti, už 
dyka važiuoja ant stryt-kariu 
ir autobusiu, eina maudytis už 
dyka, jo drabužiai buvo iszva- 
lyti ir isizprosinti už dyka, ir 
paskui tas laikrasztis jo pa
veikslą indeda in savo to vaka
ro numeri.

SKAITYKIT
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mano pieteliams.
— Asz maniau apie 

klausau tamstos, atsake 
grafas.

— Tai-gi klausyk manes su 
atyda, pone de ViĮliers; pir
miausiai turiu iszaiszkinti ma
no dalyvavimu tame reikale. 
Nub nekurio jau laiko žinau 
pono istorija ir vienu akies 
žvilgterėjimu galima mislyti, 
jog buvo mano prideryste isz- 
syk apie viską praneszti mar- 
grabinai ir prikalbinėti ja, kad 
ji poną per duris i'szmestu isz 
savo namu.

— Pone! Pertrauke vice- 
grafas.

— Pone i'szlaiko tamsta tu
riu atsipraszyti už visus in žei- 
džian-ezius iszsitarimus, kokius 
busiu privertas panaudoti. Isz 
antrosios-gi puses praszau, 
idant tamsta atkreiptum atyda 
in tai, kad jei alsizbucziau isz- 
tares nors viena žodi, imt imi be 
j o'k i o s ‘p age liros p ražu ves.

— Ko-gi tamsta reikalauji?
— Tuojaus tamstai atsa

kysiu,'tik n^pamoskime svar
biausiojo kalbos punkto. Sa
kiau, kad mano bajoriszka gar-. 
be reikalavo pas mane poną 
iszduoti. Rosen vienok 'buvo 
kitokios nuomones. Vice-gra- 
fas de Villier, prisakė jis, ne- 
kuomet i negales apsivesti su 
mergina de Boistrudau, nes asz 
ji pirmiau užmusziu.

— 'Tai klausimas! Pasako 
vice-grafas nenoromis szypso- 
damasis.

— Kas link manės, atsake 
generolas, klausimas jau isz- 
risztas, Rosen kada dores už- 
musz tave. Vienok asz tylėjau, 
nors labai troszkau prabilti, 
idant laimingoji esybe nesu- 
kaustytu savo likimo su. tavisz- 
kiu likimu. Dribar žengkime 
prie reikalo, kadangi nenore- 
cziau priversti poną Lemesle 
perdaug ilgai laukti. Testa- 

I bautis vardu Alberto de Rosen,

atvede 
t uo jau s 
akta ir

cl ar ka

priesz

Pypkes Durnai
“Saule”, kaip szvieto, taip 

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

Lotaus Žiedas

Automobiliams guminiai ra
tai “tajeriai” dabar atpigo ir 
gal dar labiau atpigs, dabar 
laikas nusipirkti naujus taje- 
rius, jeigu jums tu tajeriu rei
kės szia žiema.

V aidžia yra paskyrus apie 
penkios deszimts milijonu do
leriu del pieno mokyklų vai
kams.

Chicagos mieste, Vito Pio- 
vosi prasze kad policija ar 
teismas insakytu jo žmonai, 
kad ji nuo szios dienos daug- 
giau ji nekankintu, nemuezin-' 
tu. Jis pasiskundė kad jo 
žmona Elena szitaip su juo ap
sieina: Kai jis pagamino vaka
riene, jai nepatiko versziene, 
kuria jis buvo iszkepes. Ji su
riko: “Ar geriau nemoki kep
ti?” Ji ta versziena su toriel- 
ka clave jam in galva. Toriel- 
kai sudužo ant jo galvos tir jis 
krito besamones ant grindų. 
Tadu ji verdanezia sriuba, zu- 
pe, kuria jis buvo is'zvires, isz-

Bodedama lotaus kvietkele 
siūbuoja,

Ji drovisi saules szviesos;
Su galva nuleista ji laukia

lig upe, 
Szeszeliais nakties užsiklos.
Ji laukia, ji trokszta iki

- mylimas menulis, 
Prikels ja del meiles kalbu; 
Tik jam atsivožus parodys

ji gelmes 
Grožybių pilnas paslėptu. 
Tarytum ji kaista ir žiba,

Ir tviska,
Ir nori iszkilt lig žvaigždžių;
Ir verkia rasa, ir nerimsta,

ir virpa, 
Nuo meiles ir jos troszkuliu.

Pirkie U. S. Bonus!

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

nerupi. Nesusejoriie czionai 
kits kitam 'pasakoti pagyri
mus. Buk toks malonus, imk 
kede ir pasikalbėkime szaltai. 
Persistatau tamstai kaipo dir-
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mentinis reikalas gali visai at
mainyti nukaiszyta per mus 
keliai. Leidome tamstai atlai
kyti dvikova, nors tamsta prie 
tokios neturi nei tiesos. Ar-gi 
dvikova baudžiamas vagis ir 
suvedžiotojas ? Nesirustink, 
vice-grafai, už tuos žodžius, 
juk pats pasmerkia! tais žo
džiais kaltinama. Žengkime to
liau: dvikova buvo paskirta, 
pats anos prasiszalinai, pabėg
damas'. Net dabar turime tiesa 
už tai tamsta patraukti teis
umu. Asz pats 'bealbejones taip 
pasiclgcziau, bet Rosen nenori 
eiti teisman del suterszimo 
Miss Ellen Talbot vardo, kuris sturi but užlaikomas grynas 
kaip biednos kentėtojos duszia 
Bet jo nenoras lygiai kaip 
tamstos kantrybe turi savo ri
bas. Tai-gi kovojimo tiesas, 
kokiu jau neturi, vice-grafai, 
norime tau parduoti.

— A h, ah, už testamento 
preke! Suszuko Enrikas.

— Už užgan a padarymo 
preke. Viskas, ka'turi, vice- 
grafai, yra musu.

— Butu tai, generole, byla 
labai abejotina!

— Teisme, rasi; 
svietą....ne!

— Tai tamstos nuomone, 
generole. . . mano.

— Atleisk man, vice-grafai 
jei pasakysiu, kad tavo nuo
mone mus visai neapeina. Ne
atėjau czionai su įpraszymu, 
bet su grasinimu! Jei atmesi ta 
svarbiausia musu derybų pa
pėdė, margraibina dar szian- 
dien-žinos biauraus piktadario 
pavarde.

— Bet ar jums ji užsitikes ?
— Sziandieri vakare teip- 

pat prakuratorijds 'blankietas 
bus užpildytas locnomis pa
vardėmis ir innesztas tribuno
lam Ar nori tamsta, kad taiip. 
butu?

— Ar man ponai užtikrina
te, kad mano giminaites, po
nios Boistrudan apie ta akta 
nieko nežinos?

— Galime užikrinti, tuo 
labiau, kad turėsime ant 'balto 
juoda, jog tamsta neveši Hele
nos de Boistrudan.

— Jums apeina tik kraitis, 
tarė Enrikas.

Generolas O’Brien patemijo, 
kad vice-grafas yra perdaug 
nuolankus; bijojosi pasalingu- 
mo.

— Turiu dar pridurti, tarė 
asztriai, kad tamsta bus pri-( 
verstas eiti tiesu keliu, turiu 
regėjimą gera.

— Notaras jau tamstos’»pu- 
seje, tai ko dar bijotės? Atsake 
Enrikas szyipsodamas.

— Gal tamsta sutinki?
— Turiu sutikti.
— Užraszai visus judamus 

ir nejudamus turtus. •
— Albertui de Rosen, su

prantama.
Senas generolas pasižiurėjo 

in vice-grafa su nuosteba ir ne- 
užsitikejimu.

Vice-grafas nuolatos szypso- 
josi.

— Pone de Villiers, tare 
O’Brien, nepatariu tau veikti 
piktu noru. Tokiame atsitiki
me, mes liktumem be malones. 
Kas link lėgatarijaus pavar
des, paliekame tamstos valiai ; 
Rosen ne del saves reikalauja 
sugražinti 'savo turtus. Gali 
parasz'yti testamenta, vardu 
Miss Ellen Talbot, arba Rose- 
no, mums vis viena.

Enrikas valandėlė pamislijo.
— Turtai priguli Albertui 

de Rosen, taipgi asz jam ir su
grąžysiu.

O ’Brien pakilo ir 
jauna no t a ra, kuris 
par asz e re ik al an j am a 
garsiai perskaitė.

— Ar turi tamsta
daugiau pažymėti ? Paklausė 
generolas.

— Nieko daugiau, atsake ; 
Enrikas.

— Tai pal.-iraszyk!
— Mielai.
Paėmė plunksna ir szaltai 

pasirasze.
Generolas pasitraukė szalin 

no tara.
— Tasai žmogus mane su

vedžioja, užtikrinu, tarė. Kaip 
gali but vertas toksai testa
mentas?

— Akiveizdoje instatymu 
yra nepajudinamas, bet,....

—- Tokiu budu vice-grafas 
yra surisztas.

— Atsipraszau, nepabai
giau; bet po pusvalandžiui 
vice-grafas gali parasžyti kita 
testamehta, kuris panaikintu 
'pirmutini.

Generolas O’Brien prisiarti
no prie stalo, pagriebė popie- 
ra, ir pusiau perpleszes inme- 
te pecziui).

— Ka tamsta darai? Pa
klausė vice-grafas, iszšitiesda
mas ant sofos.

— Pone Lemesle, a>r nėra 
bu d o ap s id i • a u's t i ? P a k 1 a u s e 
generolas.

— Yra ju net keli; pir
miausiai aktas ant pragyveni
mo, atsake Lemesle.

— Juk tamsta nemanai, 
kad asz už gyvasties turecziau 
norą kitam 'pavesti turtus ? At
siliepė v ic e - gr af as.

— Tokiame atsitikime, fik- 
cijimis pardavimas, a fonds 
(perduos.

O’Brien žvilgterėjo iu vice- 
grafa.

— Rasizyk tamsta pardavi
mo akta ir baigkime, jau tas 
man nesmaguma daro, atsilie-

■ ipc Enrikas.
— Da r n e tas; ežia t e ip - p at 

rasis skyle iszejimui; pamislyk 
mielas Lemesle, ar toksai ak
tas bus tvirtas ir užtikrintas? 
Pa k 1 au se Gener olas.

— Bet teip, tarė notaras.
— Kodel-gi nuolatos juo

kies, vice-grafai, tarė genero
las atsistojęs priesz Enriką.

— Leisk man, generole, ta 
paslaptį palaikyti sau. Ir vice- 
grafas nusisukęs in notara ta
re: Buk malpnus, paraszyk ak
ta.

Notaras parasze akta ir vice- 
grafas pasirasze.

•Generolas dar neužsitikeda- 
mas dirstelėjo in notara, kuris 
davė patvirtinanti ženklą. Ta
da O’Brien paėmė popieras ir 
insidejo in kiszeni.

Generolas apleizdamas kabi
nėta dar sustojo ir tarė:

— Perspėju tave, vice-gra
fai, kad asz turiu ka tokio szir- 
dyje, ir persergszcziu kad asz 
tavęs isz akiu nepaleisiu.

— BUIS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

užlieku. Su paveikslais. 17/ 
dideliu puslapiu, 35c. I

No.111—Sziupinis (3 dalis) I 
talpinusi sekanti skaitymai: 
YTla 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 apraszypias. 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 Ncvalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant neinu- 
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 Valcncziojs, 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 o Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c. \

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, 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.

No. 146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
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 Motercs Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.158—A p i o Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Vicsz- 
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; Budy ne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

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

180b2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaua 
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 arit Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groina- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

_ No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

Auksiniai Peiliai
, (Tasa)

Namu savininkas buvo pa
klusnus. Nesirustino, kad ne 
pats vienas ei siu darža ir spa
's z auk s Mohikaną, nes dar ne 

, buvo pamėtės vilties. Mohikan 
tas ’baisus sargas, užmuszta 
taip staiga vieno žmogaus. 
Jam rodėsi, kad tas viskas nė
ra galimu. (

Abudu pėrėjo per valgomą
jį kambari, isz kurio durys isz
ejo daržan. Ženge tylėdamas.

Iszpradžiu an sniego nebu
vo jokio* pedsakio.

4 — Czionai, seni, ežia! Mo
hikan !

— Jei girdėjo, kad ji va
dini Mohikanu, tai tik turėjo 
daug juoko ji smaugdamas.

— Per kur-gi inejo? Per 
kur-gi inejo? Szvapejo Bene
diktas, jokiu pedsakiu nesima
to.

— O ten kas*? Paklausė 
vice-grafas,, rodydamas pįrsz- 
tu in maža pakilimą ant ap
snigtos vejos, tarė vice-grafas.

-— Nežinau, atsake Bene
diktas nukaizdamas.

— Tai beaibejones ' tavo 
biedno Mohikano kapas, tarė 
vice-grafas. x

Benediktas puolėsi ir prade- 
jo rankomis kasti sniegą. Pil
ki didelio szunies plaukai pasi
rodė isz po sniego. Benediktas 
atsistojo.

. — Jis czionai buvo, prabi
lo, galėjo mane matyti. Jo kak
ta apsiliejo szaltu prakaitu.

Mislis apie užmuszta szuni 
juomi visa supurtė, j

— Matai mano mielas, tarė 
vice-grafas, dabar jau negali, 
abejoti, vakare turėsi sveczius 
užsidaryk drueziai langiny-- 
czias, bet nepaniirszk szesztos 
valandos. Pasilik sveikas!

Perejo per darža. Benedik
tas atidarė vartelius in ulyczia. 
Vice-grafas iszejo.

Iszejas in Szv. Jono ulyczia, 
apsidairė aplinkui su neužsi- 
tikėjimu.

Gatve buvo tuszczia.
Vice-grafas pasikėlė szvelnu 

pūkini kalnieriu, idant jo nie
kas nepažintu.

Benediktas uždare drueziai 
vartelius, bet iszejo in ulyczia.

— Suprantu, pamislijo En
rikas, hi,josi, nenori vienas 'pa
silikti, imasi darbo, tuo geriau.

Ir dideliais žingsniais pasi
leido link Montmartre.

Benediktas iszsieme isz ki- 
iszeniaus vilnone kepuraite ir 
kasdien inuose būdamas darbu
žiuose pasuko in ulyczia St. 
Denis.

Kiek tai kartu kadasiai tuo 
keliu eidavau, m,išlijo, iiėabe- 
joju, kad pataikysiu in tėvo 
Soulas karezemaite, kur tie vi
si susirenka, lyg sziol bijojau,

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

Knygos Did. 3%x5% col.
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idant manes nepažintu. Ir da
bar dar turiu gerai užsidengti.

Praėjus kokiai dvideszimts 
ininucziu, jis* inejo karezemon, 
atsirandanezion prie galo uly- 
czios Poiksonieres. Ten rado 
žmones gerianiczius ir valgan- 
cziuis.

Pamate Benedikta visi nuti
lo.

— Degtines stiklelis! Atsi
liepė sėsdamas prie stalo. Isz- 
geres gi pridūrė: •

— Turiu trumpa regėjimą, 
draugai, ir nepaėmiau su savi
mi akiniu; gal galecziau pa
žinti tarp jusu senus pa'žinsta- 
mus.

Visuotinas neipasitikejimas 
didinosi.

— Tasai, kuris padavė jam 
degtine, nebuvo tėvas Soulas. 
Benediktas paklausė jo.

—-t Permaine orą, szalta, 
atsakyta jam.

— Kaip ilgai ?
— Ant viso gyvenimo, at- 

s ak e iszei m i n ink as.
— Tai negerai, biednas. 

žmogus! • Janet Durienx yra 
ežia ?

— Janet Durienx nuteis

tais.

— O Szlifier?
— Szitai yra Szlifer, atsa

ke isz kampo kareziamos sto
ras balsas. Ir bugsztas, kaulė
tas vyras, suvargusiai apsi
rengęs, atsistojo įpriesz Bene
dikta. Ko nori nuo Szlifier1? 
Tarė asztriai.

— Stiklu! Atsiliepe Bene
diktas ir dirstelėjo in duris, o 
matydamas kelis ineinanezius 
žmones, tikrai kokius tai apa- 
szus, pridūrė:

— Neleiskite daugiau nie
ko !

— Teip-pat neiszleiskite, 
pridūrė Szlifier.

Benediktas prijpyle stiklus ir 
padavė viena banditui sakyda
mas :

— Na, o vienok gali but 
teisybe seni, tarė, kad beveik 
bueziau tavęs nepažines.

Szlifier austume stiklą sza- 
lin.
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— Geriu tiktai su pažins- 
tamais, o tavęs juk nepažinstu!

— 'Gerai, tarė Benediktas, 
nusiimdamas kepure, prisiar
tink ir temykis! Ir suszvapejo 
jam kelis žodižiuls ant ausies.

— “Pipirai su druska,” 
pasakė Szlifier traukdamasis 
szalin, tai. kur draugas! Tai 
Lampion su pravarde “pipira- 
su druska”, vadindamas Bo- 
guillart!

Nutvėrė stiklą ir iszmauke.
Paprasti kareziamos sve- 

cziai buvo perdaug jauni, kad 
galėjo atminti Lampiona “Pi
pirai su druska” —pradėjo 
isznaujo gerti ir valgyti.

Koki sze'szi veteranai prisi
artino ir apspito Benedikta, 
kuris juos pasveikinės kiekvie
nam span z dama s ranka, Ii epe 
paduoti stiklus del visu.

— Kaip-gi jums einasi? 
Paklausė.

— Nepergeriausiai.
— Su darbais gerai?
— Nelabai.
— Brangiai?
— Vidutiniszkai.
Skaitytojas beabejon.es bus 

mums dėkingas, jei apleisime 
ir sutrumpinime ta scena. Daug 
ir ilgai kalbėtasi ir ant galo 
Benediktas pasirinko keturis 
drąsuolius del saves ir kitus 
keturis del vice-grafo, pažadė
damas kiekvienam po 2,000 
franku, o sau palikdamas liku
sius, 134,000 franku isz vice- 
grafo aukos.

Tai buvo tikra geradarybe. 
Szlifier ir jo draugai butu su
tikę už puse kainos.

Benediktas iszejo iszglamo- 
netas ri iszbucziuotas. Paliko 
visiems savo namu adresa, pri
sakydamas, idant penkta visi* 
pas ji pribūtu.

Toje valandoje, kada Bene
diktas pasirodo tėvo Soulas 
kareziamoje, godotina draugi
ja. buvo užimta visais kitokais 
reikalais. 
reiKaiars.

Szlifier buvo atidengęs ant 
Montmartre namus, kuruos© 
gyveno tiktai vienas savinin
kas ir turėjo sargu dideli szu
ni.

Szuva;buvo labai piktas, vie
nok buvo galima jis visuomet 
apveikti.

Žmogus miegojo apsisaugo
jęs tvirtomis durimis ir turbut 
turėjo ginklus, nes visas 'bal
sas liudiję, kad savo sutaupy
tus pinigus laike namie,, kad 
tai buvo nuomininkas. Puikus 
daigtas. Namai vadinosi Villa- 
Bel-air. Savininku buvo Bene
diktas Lyon. Benediktas iszejo 
palikes savo adresa, .banditai 
pasižiurėjo in save su nuoste- 
ba. Paskui Szlifier nuniuoda- 
mas pradėjo szokineti; ir kiti 
jam neužsileido.

Beveik tuo paežiu laiku, vice 
grafas de Villier, ties rogatko- 
mis sėdės karietelen, privažia
vo prie %avo palociaus vartų.

Tarnas ji veždamas tarė:
— Du ponai laukia galione.
— Kaip jie vadinasi?
— Nenorėjo pasakyti. Vie

nas isz ju užtikrinlo, kad ponas 
vice-grafas ju laukia.

Enrikas nusiėmė kailinius ir 
inejo in kambari.

Iszteisybes du (ponai tenai 
sėdėjo.

Atsistojo pamate vice-grafa; 
vienas isz ju 'buvo generolas 
O ’Brien,.

— Atsipraszau, kad tave 
atrandu, vice-grafai, atsiliepe 
szypsodamais ir paduodamas 
jam ranka. - ’ I

— Kaip turiu daryti nuo- 

tankuma1? Paklausė vice-gra- 
fas.

— . Po valandėlei apie tai 
pakalbėsime; tuom tarpu pa
velyk, vice-grafai, perstatyti 
jam poną Lemesle.

Ponas Lemesle jaunas, tris- 
deszimts metu vyras, juodai 
apsirengęs, 'su pagarba linkte
rėjo galva.

— Ponas Lemesle yra no
taras, pridūrė generolas, imda
mas kede, netrukus jis bus 
mums reikalingas.

Generolas O’Brien
Vice-grafas de Villiers link

terėjo notarui.
Senas generolas sudėjo laik- 

raszti, kuri skaitė, ir insidejo 
kiszenin.

— Bueziau pono laukes net 
iki rytojaus, tarė. •

— Esu linksmas, kad su- 
gryžau, atsake vice-grafas, 
mėgindamas nusiszypsoti, bet 
ar galecziau paklausti?

— Žinoma, žinoma, bu
eziau isz czionai neiszejas, kol 
ne butum sugryfžes, nes visvien 
turime paraszyti akta dar 
sziandien.

— Koki akta, mano gene
role?

— Tai-gi tavo testamenta, 
vice-grafai.

Enrikas mane, kad nedagir- 
do, ir nusisuko in notara, tary
tum, orėdamas paaiszkinimo.

Ponas Lemesle antru kartu 
linkterėjo galva.

— Ponas Lemesle nežino 
nieko, greita pasakė generolas, 
czionai apeina tiktai surede- 
guoti valdiszka akta.

— Bct-gi atsiliepe Enrikas 
visai nei nemanau raszyti tes
tamente!

Generolas mirktelėjo ir at
sake : ,

— Ar jau tamsta pamirštai 
kas szianakti atsitiko?

Generolo amžius, garbingu
mas ir ka.ržygiszkumas suteikė 
tai stebėtinai 'Scenai i szki lininiai stebėtinai scenai iszKirmin-, 
ga rimtumai. Tame visame ne
galėjo but nei ipaszalingumas.

— Matau, pridura genero
las, kol suredaguosime akta, 
pirmiausiai turime pakalbėti.

— Bet tas nėra reikalinga, 
užtikrinu tam'sta, nei po jokiu 
aktu asz nepasiraszysiu.

— Stebėtinais 'žmogau, pra
bilo generolas szyjpsodamasis, 
o paskui pridūrė: Eikime tavo 
kabinetan, vice-grafai; ponas 
Lemesle bus toksai geras ir 
mus. palauks.

Ponas ’Lemesle i s z n a u j o 
linkterėjo galva.

Generolas paėmė Enriką, po 
ranka ir jam nenorint nusive
dė ji kabinetan.

Kabinetas laibai dailiai per
sistatė ; buvo prikimsztas viso- 
kais svetimu sžaliu ypatingais 
daigtais; iszrode tikrai koks 
muzejus.

Generolas O’Brien su žiūro
nu rankoje aplinkui apsidairė.

— Labai (puikei, tarė, poni 
margrabina turi but tuo labai 
džiaugiasi.

— Poni margrabina turi 
daug insimylejimo, atsake sau
sai Enrikas*, bet praszycziau 
pono iszaiiszkinti man visa ta 
misti.

— Apeina apie testamento 
surasyma, atsake rimtai gene
rolas.

Enrikas teiip-spat rinitai pa
sistatė.

— Tamsta, esi Boistruda- 
nu szeimynos prieteliumi, iki 
nekuriam laikui keneziu tams
tos pasielgimą, bet mano kan
trybe taip-pat kaip ir viskas 
sviete turi savo ribas.

Generolas atsisėdo szalia 'ži
dinio.

— .Kas link tamstos kan
trybes, vice-grafai, jos ribos 
man nieko nekenkia ir visai

(Tasa Ant 2 puslapio)

Mano mylimos misiukes, 
Pasielgkite dorai laike 

pamaldos,
Nedėliojo viena bažnyczia 

aplankiau, 
Kur kėlės misiukes 

pamaeziau,
Nuolatos erlas padruojosi,

In visas szalis dairosi, 
Jau neproto negauna,
Jeigu taip bloznant 

nepaliauja.* * *
Stebėtina, kad nekurie 

žmones,
Insi gave ant augzstu 

dinstu,
Arba, kokio urėdo,
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Greitai užmirszta apie savo 
szeimyneles,

Jas apleidžia ir gyvena ■ 
paleistuvingai,

Vietoje rastis namie prie 
paezios ir vaiku.

Negalimas daigtas kad 
toki sportai,

Galėtu užlaikyti savo 
Szeimynas isz algos, .

Ir maityt da kitas moteres 
arba merginas.

Kaip tai tankiai girdėt,
Jog persiskyria ir iszsisklaisto 

visa szeimyna,
Per toki pasielgimą tėvo 

ir vyro, , 
Kuris prižadėjo prie altoriaus 

isztikimysta.
Padekime tokio vyro motore 

in jo vieta, '
Jeigu tokia, dora motore, 

Iszeitu vakarais ir draugautu 
su svetimais vyrais,

Kaip tai jos Vyras yra 
papratęs daryti,

Ir pareitu namo vėlybu 
laiku,

Ka jis tada veiktu ir
, . sakytu?

Eitume isz laižybu kad
Tuoj jieszkotu persiskyrimo 

nuo jos,
Arba papildytu žudinsta, 

Bet kodėl vyras užmirszta
Apie prisiega duota prie 

altoriaus savo paežiai?
Toki vyrai neprivalo 

paeziuotis,
Nes per toki gyvenimą

Jo motore turi tikra pekla 
ant szio svieto, 

O kuri tikėjosi turėti danga 
Su savo mylimu SĮporfeliu!

* * *
Girdėjau kad sportukai 

viename mieste, 
Labai jau nuskurdo, 

Per naktimis trankosi, 
Žmonicm in akis szokinejo, 

, Pinigėlio prie saves neturi, 
Iii kazyras per naktis 

žiuri, 
In grinezias užeitinejo, 

Bet greitai isz ten iszeitinejo, 
Kitu kartu badai gerai 

kaili iszpers, 
Jeigu vela in fenais ateis.

__________

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius dko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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ZiniosVietines
— Szia sau vaite czvertis 

meto, pasninkas: Seredoj, Pet- 
nyczioj ir Subatoje.

— Seredoj pripuola Sopu
lingos Szirdies Marijos ir Szv. 
Nikodemo. Pasninkas. Tautisz
ka Vardine: Sartone. Ir ta die
na: 1945 m., valdžia pranesze, 
kad sziais metais 'buvo 502,000 
divorsai, persiskyrimais (vyro 
su paczia) Amerikoje. Tai vi
sas czvertis daugiau negu 1944 
metais; 1946 m., Kunigas John 
Baptist Jansens, Belgijos Jė
zuitas, buvo Jėzuitu kongrega
cijos iszrinktas virszinniku 
Rymoje; 1374 m., Lietuviai 
pergalėjo Lenkija, Liublino 
apygardose ■ 1945 m., eropla- 
nas nukrito netoli nuo Kansas 
City, Missouri, dvideszimts ve
teranu, kareiviu kurie važiavo 
isz Europos ir trys lakūnai to
je nelaimėje žuvo; 1941 m., 
Amerikos kairiszkas laivas 
“Wasp” kuris vožė kariszkus 
eroplanus, buvo suszaudytas in 
Guadalcanal, kur jis 'buvo pa- 
•siunstais saugoti musu karei
vius, kurie in tas Salas važia
vo; 1940 m., Londono miestas 
bombarduotas. Penkios de
szimts szeszi Naciu eroplanai 
(buvo nuszauti. (Per kara buvo 
skelbiama kad net szimtas asz- 
tuonios deszimts septyni ero
planai'buvo nuszauti); 1935 
m., Žydai neteko pilietybes 
Vokietijoje ir Naciu svastika 
'buvo paskelbta kaipo Naciu 
Vokietijos vėliava.

— Ketverge pripuola Szv. 
Ciprijono ir Szv. Kornelijo, o 
Tautiszka Vardine: Virgimun- 
tas. Taipgi ta diena: 1620 m., 

" Pilgrimai, keleiviai paliko 
Anglijos krantus in Mayflower 
laiva ir iszplauke in nauja 
kraszta Amerika ; 1940 m., Pre
zidentas Franklin D. Roosevel- 
tas pasirasze ant bylos, insta- 
tymo imti vyrukus in vaiska. 
Jau karo szeszeliai ir Ameri
koje matyti; Nepriklausomy
bes Diena Meksikoje.

— Petnyczioj pripuola Pen
kių Szv. Pranciszkaus Žaizdų. 
Pasninkas. Tautiszka Vardine: 
Kirais. Ir ta diena Piliecziu 
Diena, apvaikszcziuojant Ame
rikos Konstitucijos 1787 me
tuose; 1914 m., Vokiecziai at- 
muszti ties Nancy miesto, 
Prancūzijoje; 1949 m., “Noro- 
nic” laivas užsidegė Toronto, 
Kanados uoste, szimtas cĮvide- 
szimts žmonių žuvo; 1935 m., 
Manuel Quezon buvo iszrink
tas pirmoju Philippinu Salų 
Prezidentu; 1946m., Prekybos 
Sekretorius, Henry Wallace, 
publikai paskelbė laiszka, Pre
zidentui Harry Trumanui pa- 
siunsta, Liepos (July) dvide
szimts treczia diena, kuriame 
jis ragino Prezidentą Truma- 
na taikintis su Sovietu Rusija, 
kad neiszkiltu lenktynes del 
tos. atomines bombos tarp 
Amerikos ir Rusijos; 1948m., 
Kunigaiksztis Bernadotte Tau 
tu Sanjungos tarpininkas ir 
taikintojas Palestinoje, buvo 
nužudytas Jeruzolimoje.

— John Keller, nuo W. 
Centre uly., nupirko Norkie- 
vieziu namus ant W. Mahanoy 
uly., ir ant W. South uly. Isz- 
ipardavimas invyko pareita, 
Subatos ryta, per vedeja Paul 
Sanger isz Lebanon, Pa., o pa
nele Wilhelmina Norkievicziu- 
te buvo tu namu savininke.

New York. — Rugsėjo ket
virta dienai, netikėtai pasimirė 
S. E. Vitaitis ilgametis ‘SLA’ 
organo Tėvynės redaktorius. 
Laidotuves invyko Rugsėjo 
septinta diena isz Garszvos 
koplyczios, Brooklyn, N. Y.

80 Metu Suaugusiu 
Mokyklai New Yorko

V alstijoje
Tikima, kad ir szia vasara 

nemažiau kaip 50,000 invai- 
raus kilimo ir amžiaus Ameri- 
kiecziu aplankys 80 metu senu
mo szvietimo ir kultūros in
staiga vakariniam New Yorko 
valstijos gražaus ežero krante. 
Ežeras vadinaisi Chautauqua 
(isztariama Szia-tolk-va) In- 
deniszkai o nuo to ir szi szvie
timo instaiga vadinasi visai 
taip pat. Vyresnes kartos pilie- 
cziai, ypacz> provincijoje, žino 
kokia svarbia reikszme turėjo 
ir turi szi mokykla suaugusiu 
keldama iszsilavinima.

Theodoras Roo'seveltas vadi
no ja “The most American 
thing in America” jau tada, 
kada pati valstybe neturėjo ne 
szimto meto.

1874 metais su kultūrininkai 
susirupine religijos szvietimu 
ežia inkare mokyklai ruoszti 
Nedeldienio mokyklų mokyto
jams. Pirmieji kursai tęsdavo
si dvi sanvaites, o kursantai 
gyvpno palapinėse. Vaidinosi 
jie “the Suday School Normal 
Assembly” bet vėliau sutrum
pinta buvo in “Chautauqua 
Assembly”. Steigėjai, troksz- 
dami atsiekti, kad “Everybo
dy would know all anybody 
knows”, dėstymo laika nuolat 
ilgino ir platino, turtino. Buvo 
pastatyti mokyklai, kambariai. 
Galiausiai buvo insteigtas ko- 
reepondencinis kursas tiems 
kurie baigė mokykla norėjo 
nuolat tobulintis.

Chautauqua reikszme ir gar
sas paskatino daugeliu kitu 
panasziu mokyklų insisteigima 
Amerikoje. Szio 'szimtmeczio 
pradžioje szitokiu mokyklų at
siradimo szimtai. Insisteige 
net keliaujanezios “Chautau
qua” pavydalo mokyklos. Jos 
visos nors' nepriklausydamos 
The New York State Assembly 
naudojo pastarosios populia- 
ruji varčia.

Iki 1925 metu jau nemaža to
kiu keliaujancziu mokyklų in- 
rengtu geležinkelio vagonuose 
keliavo isz miestelio in mieste
li pasiekdamos tolimiausius 
Amerikos užkampius pateik
damos kultūringa ir indomiau- 
sia programa. Tais laikais ne-

Istorija Apie 
“Talmudo Paslaptys”
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Ant Pardavimo

kinais atsakyti, bet Vakaru 
Vokietijos kariszki polici j an
tai juos persznekejo. Tada ir 
tie Sovietai liovėsi szaude in 
musu kareivius.

Rytu Vokietijos virszininkai 
teipgi po to invykio pranesze 
kad advokatas isz Vakaru Vo
kietijos, kuris buvo ana san- 
vaite Komunistu paszautas, 
pasimirė in Komunistu ligoni
ne. Komunistai pranesze to 
advokato, Daktaro Conrad 
Doebbeke žmonai, kad jos sze- 
szios deszimts penkių metu 
amžiaus vyras pasimirė in 
Potsdam, kur jis buvo suaresz- 
tuotas.

Už ka ar kodėl jis buvo su- 
aresztuotas, Komunistai nesa
ko. Bet ju geriausias pasiaisz- 
kinimas beveik visados buvo 
ir sziandien yra kad tie intarti 
žmones buvo ar yra Amerikos 
pasamdyti sznipai, ar kad jie 
žmones buntavuoja priesz esa
mąja Komunistu valdžia.

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- 
tepas:

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

buvo nei radijo, nei televizijos 
žinoma ir kaimo žmones Ame
rikoje neturėjo galimybes kul
tūrėti kaip sziais laikais ir szi- 
tokios “Chautauqua” pavycla- 
lo mokyklos buvo jiems tikras 
džiaugsmas.

Po 1920 metu filmu teatrai 
pradėjo steigtis provincijos 
miesteliuose. Atsirado vis dau
giau radiju. Krasztas turtingo
jo ir vis daugiau žmonių pa- 
jiege pirktis automobilius ir 
lengvai galėjo lankyti atokes
nes vietoves. “Chautuaqua” 
mokyklos pradėjo nykti iki 
galiausiai visai isznyko.

Vienok “The New York 
State Assembly” pasiliko, ir 
prisitaikė naujiesiems lai
kams. Kursu lygis nepaprastai 
pakilo, parenkant dėstytojais 
žinomus mokslininkus ir mo
kytojus, kurie supažindino 
klausytojus su paskutiniaisiais 
invairiapusiszko mokslo atsie- 
kimais. Jos vardas galiausiai 
buvo pakeistas in Chautuaqua 
Institution 1902 metais.

NAUJA PIETŲ
AZIJOS SUTARTIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kuris isz szitu krasztu butu ku
rio svetimo kraszto užpultas. 
Jis Philippinu atstovui sta- 
cziai pasakė ir prižadėjo kad 
jeigu kas ant Philippinu užsi
pultu, Amerika su visa savo 
kariszka jiega stotu in pagel- 
ba.

Visi szitie posėdžiai ir visi 
szitie susitarimai yra taikomi 
tik priesz viena kraszta: So
vietu, Komunistiszka Rusija. 
Dabar yra duodama Sovietams 
žinoti, kad visi szitie krasztai 
baiku nekreczia, bet kad jie 
pasirenge Sovietams Sovietisz- 
kai atsilyginti, jeigu jie 
kur nors pasirodys..

tik

FEDERALINIS
TYRINĖJIMO

BIURAS (FBI)
WASHINGTON, D. C. — 

Dažnai skelbiama, jog FBI bu
vo insteigta vos priesz 30 me
tu, Edgar J. Hoover paskyrus 
szios Teisingumo Departamen
to agentūros vedeju. Tikrumo
je biuras buvo insteigtas 1908 
metais. Jo tikslas buvo sekti 
ir rinkti kaltinamąja medžiaga 
priesz federaliniu instatymu 
laužytojus. Bet tik Edgar Hoo
ver perėmus vadovybe 1924 
metais ir pravedus pagrindi-

Mr. Hooverio vienas pirmų
jų užsimojimu buvo iszvalyti 
biurą nuo szitokiu “tarnauto
ju”. Tikslas buvo greitai at
siektas. Jie buvo pakeisti auk- 
szcziausio iszsilavinimo žmo
nėmis pasiszventusiu biuro už
daviniui — patirti ir inrodyti 
tikri numus.

Kaip tokia instaiga priklau- 
sianti Teisingumo Ministeri
jai (skyrui) sziu dienu FBI 
yra atsakominga sekti ir gau
dyti daugiau kaip 120 federali- 

j niu instatymu laužytojus. As- 
I menis kurie nepaiso civiliniu 
teisiu nuostatu, sznipus, šabo- | 
tatorius, pogrindžio veikėjus, 
kurie nori nuversti teisėtai 
žmonių iszrinkta vyriausybe. 
FBI neturi nei sprendžiamo- 

jsios nei baudžiamosios galios, 
1 nei pagaliau, net neturi pata
riamosios teises. FBI taipgi 
patikrina visu federaliniu tar
nautoju isztikimuma taip pat 
visu asmenų dirbaneziu krasz- 
tui svarbu darba, surinktas ži
nias persiusdama atatinka
miems pareigūnams. Prisius- 
dama szias žinias FBI nieka
dos neprideda savo aiszkinto- 

!ru, nepareikszdama savo nuo
mones del surinktu paliudini- 
mu tikrumo. Tai nėra FBI už
duotis.

FBI neturi teises kisztis in 
paskiru valstybių ar savival
dybių reikalus. Vienok mielai 
bendradarbiauja pakviesta. 
Pažymėtina, jog FBI “Nation
al Police Academy” (insteigta 
1935metais) amoko ir rinkti
nius paskiru valstijų ir savi
valdybių policijos karininkus, 
suteikdama jiems toki pat 
szvietima kaip ir savo busi- 

' miesiems pareigūnais.
Kaip daugumas Amerikos 

piliecziu prisimena FBI var
das iszgarsejo 1930 metais. 
Gangsterizmas vienu metu bu
vo tiek insigalejes, jog vieti
niai saugumo veiksniai buvo 
pasilikę visiszkai bejiegiai. 
Kongresui priėmus atatinka
ma instatyma FBI pradėjo 
kontra-ataka kuri uoliai talki
ninkaujant savivaldybių ir 

. valstijų policijai užbaigė pa
saulinio mausto: John Dillin
ger, “Baby Face” Nelson, 

. “Pretty Boy” Floyd ir kitu 
galvažudžiu karjiera.

: Antrajam Pasauliniui Karui 
. prasidėjus FBI ypatingai susi- 
į rūpino kraszto vidaus saugu

mu ir sziandiena vienas svar
biausiu jos uždaviniu yra prie- 

: szo agentu ir sznipu sekimas ir 
suradimas.

ka, tet jie negali pasiprieszin- 
ti Amerikiecziams nežiūrint 
kaip jie nepasitiki ant Vokie- 
cziu. Iszrodo kad Prancūzu 
Premieras Mendes-France bus 
iszmestas isz Prancūzu val
džios, už ta savo pasipriesz.irii- 
ma priesz Amerika.

MIELASZIRDYSTES
DARBAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

karstu ir reikalingu drabužiu.
Isz trijų atskiru svteimu 

krasztu Amerikos didingi ero
planai greitai iszskrido in Pa
kistan kraszta, kuris nedaug 
didesnis už musu Vermont 
valstija. Pakistano žmones už
vardino visa szita Amerikos 
darba kaipo “Mielaszirdystes 
Darbas.”

UZ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

atsidėję seke visu, pabėgėliu 
veikla, pirmoj eilej pabaltie- 
cziu. Daugiausia agentu jie 
tureje tarp Latviu. Sovietai, 
užėmė Australija ir ja suko- 
munistine, joje turi sudarė in- 
kurdinti apie 100 milijonu Azi
jatu. Vokiecziu spauda paskel
bė Amerikiecziu telegramų 
agentūros UP perduota isz 
Melburno praneszima, kuriuo 
tiksliau nusakomi Petrovo pa-

reiszkimai apie pabaltiecziu 
bendradarbiavimu su Bolszevi- 
kiniu saugumu. Isz praneszimo 
paaiszki, kad Bolszevikai seke 
ypacz tremtinius, veikiahczius 
prie Bolszevikus. Pavyzdžiui, 
jam paežiam, Petrovui, buvo 
duotas isz Maskvos insakymaš 
nustatyti tikslius adresus dvie
ju Lietuviu pabėgėliu, veiku
siu Vakaru Vokietijoje priesz 
Sovietus. Vienas isz ju sziuo 
metu yra Australijoje. Tardy
mus vedanezioj komisijoj pa
sirodė taip pat Petrovo apkal 
tintas teikes Bolszeviku žinių 
tarnybai daneszimus apie anti
komunistinius veikėjus Vokie- 
tijoje ir Danijoje Latvis pabė
gėlis Andreas Fredenbergs. 
Vienok jis paneigė visus jam 
Petrovo primestus kaltinimus 
skaitavo Komunistu laikrasz- 
czius, leidžiamus Latvijoje, 
Danijoje ir Szvedijoje, kuriuo
se jis yra apszauktas “Fasziš- 
tiniu iszdaviku”, ir, baigės sa
vo pareiszkima, atsisveikino 
iszkeldamas deszine ranka ir 
suszukdamas “Heil Hitler”. 
Tai tik rodo, kokiu Bolszevikai 
norėdami geriau užmaskuoti 
savo kėslus, imasi gudriu bu- 
du. Žiniomis isz Kopenhagos, 
neaiszkus ir iszszokusios isz 
Sovietinio laivo St. Rapolytes- 
Sokolovos likimas: viena die
na Kopenhagos ligoninėje bu
vo rasta jos tuszczia lova. Da- 
bar Danu policija aiszkina, ar 

' ji buvo pagrobta, ar greiežiau, 
liguistai bijodama, kad nebū
tu iszveszta atgal in Sovietine 
Sanjunga, pati pabėgo
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Iszgelbejo Moteriszke

Ant Parenduojama i £ . ~i '
Namas, 334 . W. .Mahanoy 

uly. Kreiptis ant adreso: 332 
W. Mahanoy uly., Mahanoy 
City, Pa.

Chautuaqua, Institutas, kaip 
patiria kiekvienas apsilankęs 
yra vasaros mokyklos, vasar
vietes ir kultūrinio centro su
jungimą. Instituta's sziandien 
užima virsz 350 akru plota, tu
ri vienus didžiulius vieszbu- 
czio kambarius ir visa eile ma
žesniu szimtus mediniu kabinu 
ir apie 84 mokyklos pastatus, 
kur vyksta 'paskaitos, koncer
tai ir vaidinimai. Kiekviena 
religija turi savo atskirus pa
status, būstines kurios aptar
nauja savuosius narius. Chau
tauqua lankytojai ne tik pasil
si, bet ir nepaprastai praple- 
czia savo žinojimo akirati.

—c. C.

SOVIETAI SZOVE IN 
U.S.A. KAREIVIUS

SKAITYKIT
SST “SAULE”

PLATINKIT!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jaus pasirenge tiems Sovie
tams panasziai su savo kara-

nes reformas ir patobulinimus 
FBI tapo instaiga kaip ji yra 
žinoma sziandien.

1924 metais FBI (the Fede
ral Bureau of Investigation) 
tebebuvo mažai kam žinoma 
instaiga. Tais laikais ji neturė
jo nei turtingiausios pasaulyje 
pirsztu nuospaudu kolekcijos, 
nei moksliniu labaratoriju tiek 
padadaneziu iszriszti nusikal
timus, nei mokyklų, kuriuos 
paruoszia auksztos atsakomin- 
gos tarnautojus. Anuomet in- 
staigos tarnautojams buvo net 
nevalia turėti prie saves gink
lą. Tarnautojai buvo be auksz- 
tesnio teisinio ar bet kokio isz
silavinimo be kurio sziandie- 
niniai FBI kandidatai negali 
tikėtis gauti darba. Tu laiku 
FBI agentai būdavo invairiu 
politikierių globotiniai ir pro
teguojamoji.

Ra ftS Sa pu; fea Ra S3 !5H

Pirkie U. S. Bonus

FBI biuras yra atsakomin- 
gas Valstybes Prokurorui (At
torney General) o per ji, pa
ežiam Prezidentui. Vienok, 
kaip ir visos Amerikos vyriau
sybes instaigos, FBI yra nuo
latinėje Kongreso abieju kam
bariu priežiūroje. Atstovu ir 
Senato kambariu teisines, in- 
statimdavystes ir administra
cijos komisijos turi teise kiek
vienu laiku patikrinti, ar FBI 
veikla neperžengia jai leistu 
ribų. — C. C.

VOKIECZIAI STATO 
DIDESNIUS 

REIKALAVIMUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sistatymu ir nori duoti pilnas 
laisves ir lygybes teises Vokie- 
cziams visoje Europos tvarko
je.

Prancūzams baisiai nepatin-

Szeszios deszimts pėdu 
virsz ulyezios, Baltimore 
mieste, Marylande, Ponia 
Minnie Altwater yra - nu
traukta nuo stogo, nuo ku
rio ji rengiesi nuszokti ir nu- 
sižudinti. iSusiedai pamate 
kai ji ant to stogo užsilipo ir 
jie paszauke policija. Polici- 
jantai greitai pribuvo ir ja 
su virvėmis suriszo ir nulei
do nuo to stogo.

Mums vis keista skamba 
kai mes skaitome ar iszgirs- 
tame kaip kuris žmogus ar 
žmona nori gala gauti, ir 
kaip policij antai ir net kuni
gai gražumu juos praszo 
liautis ir nenusižudyti. Musu 
dėta, mes tokiam kvailui ar 
tokiai durniai pasakytume: 
‘ ‘ Szok! Kiek mes paisome! ’ ’ 
Mes per daug sielvarto j a- 
mies apie tokius, kurie tik 
nori per laikraszczius pagar
sėti. Jeigu mes tokiems pa
sakytume, “jeigu nori gali

gauti tai szok, ir baigta!” 
Tai labai mažai tokiu durniu 
liptų ar szoktu nuo augsztu 
stogu.

Vienas tokis nuszoko nuo 4 
augszto tilto. Kai jis pamate 
kad niekas jo nemate szo- 
kant ir pajuto kad vanduo 
upeje szaltas, jis pats pri- 
plauke prie kranto ir pasi
davė policijai.

Viena kita boba ketinosi 
szokti nuo augszto stogo. 
Vienas policijantas, kuris 
buvo paszauktas ja sustab- 
dinti, tiap inpyko, kad jis 
nusispjovė ir jai pasakė:; 
“ Szok boba, szok, bet atsi
mink, kad tavo plaukai bus 
baisiai suraizgyti ir tavo 
drese bus labai suvelta kai 
tu duosi in ta ulyczia ir tu 
labai negražiai iszrodysi 
grabe. Ta boba, apsimislino 
ir pasitraukė nuo to stogo 
kraszto ir neszoko.
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