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Tas Pats Peron, Di ktatorius Rėmėjai “Priverczia” Ji Pasilikti
A

KOKIE
NEISZMANELIAI

VASZINGTONE

Krcmlinas Gali 
Nusikvatuoti

WASHINGTON, D. C. — 
Jeigu Rusijos yirszininkai ir ju 
atstovai dabar linksmai szyp- 
sojasi ir draugiszka ranka isz- 
tiesia, tai jie dabar jau gali pil
vus susiėmė gardžiai nusikva
tuoti, pamate ir iszgirde kaip 
keli koszes proto Senatoriai 
kalba ir veplioja, bevažinėdami 
po Sovietu Rusija.

Senatorius Allen J. Ellender, 
isz Louisiana, buvo taip pavai- 
szintas taip malonai priimtas 
Rusijoje, kad jis beveik
Kremlina yra užsipraszes in 
sveezius in Vaszingtona. Ir kai 
jis nuvažiavo in Yugoslavia, 
jis taip insimylejo in Diktato
rių Marshal Tito, kad ir ji jis 
pasikvietė in Vaszingtona.

Vokiecziai Nesiderins 
Su Sovietais

Amerikiecziu Pacziepi- 
nimas Japonijoje

Argentinos Prezidento, 
Diktatoriaus Peron rėmėjai 
ežia susirinkę prie valdžios 
kambariu, in Buenos Aires 
rodo plakatus, reikalaudami 
kad Peron pasiliktu valdžio
je ir kad valdžios sztabas, 
taryba nepriimtu jo atsaky

mo. Vėliau pats Peron vie- 
szai pasirodė, ir su visu nu
sižeminimu ir kuklumu pa- 
reiszke kad jis nusilenkia, ir 
pasiduoda žmonių norui, ir 
už tai pasilika valdžioje.

Tai buvo tikri szposai. Nei 
jis ketino pasiduoti, pasi

traukti, nei žmones jo nebū
tu sustabdė jeigu jis butu 
pasitraukęs. Czia buvo tik 
monai, žmones akis apmui
linti. Visi tie jo rėmėjai, bu
vo jo paties partijos parink
ti teki triukszma sukelti.

Isz Amerikos
-—*—

M1LIJONIERKA
MOTINA INTARTA
Duktė Žuvo Nuo

tai jos Daktaras greitai pasakė 
kad ta bagoczka sutiks pribūti 
in teismą Panedelio ryta. Poli
cija pasiuntė du valdžios pa
reikalavimus kad ta bagoczka 
turi ateiti, ar ji nori ar ne. Jos 
advokatas priėmė tuos parei
kalavimus ir užtikrino kad ji 
pribus.

Uždraustos Operacijos

PHILADELPHIA, PA. — 
Jau kelios sanvaites kai amži
na tyla užvieszpątavo teismo 
kambaruose, kur advokatai, ’ 
daktarai ir teisėjai už užrakin
tu duriu ilgai tarėsi ir dar 
tariasi kaip ir ka intarti už tos 
jaunos milijonierkos mirti.

Viskas taip slaptai daroma už 
tai kad czia yra in velta keletą 
avgsztu, garbingu ir bagotu 
vardu.

Laikrasztininkai beveik niek 
ar visai mažai ka gali dažinoti.

Bet dabar jau ima paaiszke- 
ti. Jauna Ponia Doris Jean 
Silver Ostreicher pasimirė, kai 
jai buvo padaryta uždrausta ’ 
operacija kad ji negimusio kū
dikio nusikratytu. Jos motina 
apie tai žinojo, ar gal ta opera
cija jai ir parūpino.

Motina dabar patraukta in 
teismą, nors iki sziol jos Dak
taras vis gyna ir sako kad ji 
per . daug susirupinusi, per 
daug nervuota ir negali in jo
kius klausimus atsakyti. Kai 
galutinai jos Daktaras pareisz- 
ke kad jis pavėlins valdžios po-; 
licijos virszininkui pamatyti ta 
bagoczka, kad jis pats pama
tytu kad ji negali in jokius 
klausimus atsakyti, policijos 
virszininkas pasakė kad tai ne 
jo darbas, bet Daktaro ir pa-' 
reiszke kad jis pasiuns du ki
tus Daktarus pas ta bagoczka. 
Kai policija szitaip paskelbė

Motinos Skausmas

Ponia Amelia Patterson 
graudžia verkia prie kranto 
kur jos sūnūs keturios de
szimts asztuoniu metu am
žiaus Richard prigėrė. Ja 
czia prilaiko kranto sargas.

Jos sūnūs Richard buvo 
bagotas, ir dar ne senas bū
damas jau buvo apleidęs sa
vo darba, nes jis jau gana pi
nigu turėjo del viso savo 
gyvenimo. Jis buvo iszplau- 
kes biski toliau nuo kranto t
atgauti savo szuniui boliuke 
kuria jis buvo tyczia iszme- 
tes in bangas.

Apie deszimts ar dvylika ki
tu buvo panasziai pareikalau
ti pribūti, vieni kaipo svietkai, 
kiti kaipo intarti.

KNYGTODM-
BININKE INTARTA
WASHINGTON, D. C. — 

Senato Vidaus Apsaugos Ko
misija yra antru sykiu pareika
lavus kad Ponia Mary Knowles 
isz Plymouth Meeting, Pa., at
eitu pasiaiszkinti kaslink savo 
veikimo Komunistu tarpe. Ji 
czia yra knygyno darbininke. .

Ponia Knowles panasziai bu
vo pareikalauti pribūti in kita 

j toki tardinima, Liepos menesy
je, bet nei vienas Senatorius

Į nepasirodė.
Szita komisija ja buvo inta- 

rius 1953 metais, kaslink Her
bert Fhilbricko priparodinimu 
ir intarimu, kad ji yra ar yra 
buvusi Komuniste. Szit-as Her
bert Philbrick yra buvęs FBI 
policijos slaptas agentas Ko
munistu partijoje. Ji tada ne- 

! sutiko pasiaiszkinti, sakyda- 
' ma kad ji savo siundinimu ga- 
: lėtu pati save intarti. Tokis pa
siteisinimas yra vadinamas 

1 penkių konstitucijos priedu 
Į “Fifth Amendment’’. Szitas 
konstitucijos priedas sako kad 
nei vienas negali būti privers
tas svieczinti, jeigu tokis svie- 
czinimas galėtu ta svietka in- 

i tarti ar invelti.
Ji buvo pravaryta isz savo 

darbo in Norwood, Mass., bet 
i vėliau gavo toki pat knygyno j 
darba in Plymouth Meeting 
knygyną.

I ■■-------------------------------------- !
I •

ATLANTIC, CITY, N. J. —
- Panele Sharon Kay Ritchie, 18 ■ 
; metu amžiaus, isz Denver, likos 
iszrinkta kaipo viena isz gra
žiausiu mergina Amerikoje.

Tegu Jie Pirma Palei
džia Visus Belaisvius

MASKVA, RUSIJA. — Va
karu Vokietijos Kanceliarijos 
Adenauer ana diena atsilankė 
pas Sovietu Rusijos augsz- 
cziausius vadus ir trumpai pa
sakė kad Vakaru Vokietija in
jokias derybas del taikos ar 
pramones nestos ir nedalyvaus, 
kol Sovietai visus Vokiečius 
belaisvius paleis.

Jis szitu Sovietu Rusijos va
du prasze kad jie pasiskubintu

visa su savo mitingais ir derybomis 
kad Vokietija galėtu vėl būti 
suvienyta.

Sovietai ant Adenauerio pir
mo pareikalavimo nesutiko, 
sakydami kad czia Tautu San- 
jungos reikalas, o ne kurio vie-

no kraszto. Jie teipgi sako kad 
dabar Vokiecziu belaisviu Ru
sijoje randasi mažiau kaip pen- 

, ki tukstaneziai; Vokiecziai sa
ko kad tenai randasi daugiau 
kaip sz’mtas tukstaneziu Vo- 
kiccz’u belaisviu.

Nors Sovietai nesutiko su 
Vakaru Vokietijos Kanceliari
jų, bet iszrodo kad jie sutiks 
nors kiek tu belaisviu paleisti, 

į per Rytu Vokietija, per Komu- 
nistiszka Vokietijos dali, taip 
norėdami parodinti- kad Ko
munistai Rytu Vokietijoje vien 
tik gero vėlina.

A den aueris laikrasz Linin- 
kams pasakė kad staeziai nein- 
manoma derintis apie taika ar 
pramone su tais kurie, deszimts 
metu po karo užsibaigi mo dar 
laiko musu žmones nelaisvoje.

Kaip toli nuo kuoto galima
nuvažiuoti, kiek koszes reike 
toki protą prikimszti? Net ir 
patys Sovietai stebiasi isz to
kiu jo kvailyseziu.

Szitas pats Ponas Senato
rius Ellender buvo nusistatęs 
priesz panaikinima bylos, ku
ri pavėlindavo gaujai intarta 
žmogų pakarti, be jokio teismo. 
Szitas pats, be sveiko proto 
Gerbiamas Senatorius buvo 
pirmutinis savo įalsa pakelti 
ir uždrausti operos dainininkei 
juodukei, Marian Anderson 
dainuoti Vaszingtone in Me
morial sale.

Tai tas pats Senatorius El
lender, kuris ligi padangių isz- 
gyre Komunistu valdžia Gua
temala kraszte, ir, 1952 metais 
ragino kad Amerika sustabdin- 
tu visa pagelba Anglijai už tai 
kad “Anglija negali būti at
gaivinta, kad ji yra kai nudvė
susi kumele.”

BOMBNESZIO LIE
KANOS ANT MARIU

NAHA, OKINAWA. — La-

salas, ir paskutinis žodis isz la
kūno buvo kai croplanas buvo 
apie du szimtu septynios de
szimts penkios mylios nuo tos 
Okinawa salos.

Septynių metu Allen Fis
cher, rodos biski iszsigan- 
des stovi ir laukia kol slau
ge, Leitenante Joanne L. 
Shertzer ji paeziepina nuo 
tos paralyžiaus “polio” li
gos. Vaikas yra Kapeliono 
Major F. A. Fiszher sūnūs, 
isz Houston, Texas. Apie 
szimtas Amerikiecziu moki
niu buvo czia taip paeziepin- 
ti.

kūnai su savo eroplanais, jiesz- 
kedami skersai ir iszilgai du 
szimtu myliu mariu ir bangu 
apie Okinawa salas del dingu
sio B-29 bombneszio, pranesza 
kad jie užtiko tik keletą liku- 
cziu nuo to eroplano, ir pamate 
aliejaus plėvė ant mariu ban
gu. Ir daugiau nieko.

Ant to bombneszio buvo try
lika lakunu ir kareiviu.

Tos liekanos buvo: keletą 
sėdynių, du ar trys oro laive-

Bet jeigu Sovietai juokiasi 
isz to mulkio Sen. Ellender, jie 
tikrai net kvatoja isz Senato
riaus George Malone, isz Ne
vada.

Po devynių ilgu ir pilnu die
nu Rusijoje, Sen. Malone jau- 
cziasi kad jis visa Rusija gerai 
pažinsta ir visus jos reikalus 
podugniai žino ir supranta. Jis 
tuojaus pareikalavo kad ‘Ame
rikos Balsas’ butu sustabdintas 
kad tokia propaganda dabar 
visai nereikalinga. Jis staiga 
darado, daž nojo, kad Ruskiai 
nenori musztis, nenori kito ka-' 
ro. Jis teipgi dažinojo kad Ru-I 
sija turi daugiau tavoro del at- 
ominiu bombų negu Amerika.

Dar ir to nebuvo gana, Ger-į 
liamas Molio Motiejus, Sen.) 
Malone tuojaus patarė siunsti 
kad ir kariszkus ginklus in So-
vietų Rusija, nes Sovietai yra 
musu szirdies draugai. Isz tik-1 
ro; Stebuklu Stebuklai! Kieki 
daug tas Senatorius tokiu! 
trumpu laiku dažinojo ir insi- 
dejo in savo ta siaura profa, 
puskepta galvele.

Atsiminkime kad szitas ger- 
. (Tasa Ant 4 Puslapio)

VAIKAS EROPLANO 
UŽMUSZTAS

i' 1 ______

Tėvas Buvo Tame
Eroplane

t --------
BLOOMINGTON, IND. —

Szesz'u metu vaikas buvo už- 
musztas ir jo asztuoniu metu 
sesute buvo labai sužeista kai

liai, tuszti, ir keletą maisto ry- mažas eroplanas, kuriame ju
szuliu. tėvas važiavo nukrito in mo-

Lakunu Sztabas, Tokyo kyklos darža, kur tie vaiku- 
mieste sako kad tas “Super- ežiai Lavinosi.
fortress’’ bombneszis buvo isz-------------------------
skridęs isz Tokyo in Okinawa Pirkie U. S. Bonus Sziandien1

Miszko Gaisro Auka

Szesziolikos metu amžiaus 
Howard Cain, czia guli La- 
habra ligoninėje, Californi- 
joje. Jis buvo labai apdegin
tas begesindamas miszko 
gaisra in Lahabra Heights, 
apie dvideszimts myliu nuo 
Los Angeles miesto.

Szitame gaisre žuvo ketu

ri jauni vyrukai ir ugniage 
siu kapitonas, Glenn E, Doc 
key, kuris stengiesi juos isz 
gelbėti. ,

Policijantai insake žmo 
nems isz keliu mažu mieste 
liu iszsikraustyti, nes gaiš 
•ras rodos vis didėja.

□ o □

Vaikas, Thomas E. Bougher, 
isz Sanders, Indiana, buvo ant 
sjkio užmusztas. Jo asztuoniu 
metu sesute Twyla buvo labai 
sužeista, bet Daktarai ligoninė
je sako kad ji pasveiks.

Ta maža eroplana vairavo 
trisdeszimts trijų metu am
žiaus MacManion, isz Craw
fordsville, Indiana. Jis buvo 
tik sukriestas. Tu vaikucziu ta
vas dvdieszžmts szesziu metu 
amžiaus Homer Bougher su 
MacManion važiavo tame ero
plane. Jis visai nebuvo sužeis
tas.

Motina buvo nusivedus vai- 
kuezius in ta mokyklos darža, 
kad ji pamatytu kai ju tėvas 
pakils su tuo eroplanu. Eropla- 
nas pakilo keletą pėdu nuo že
mes, stab tele jo ir paskui besi
sukdamas krito žemyn ir patai
kė staeziai in tuos vaikuczius.

APLEIDO ARMIJA
20 METU ATGAL

Dabar Nori Vėl Stoti
In Vaiska

BLUE SPRINGS, MO. — 
Keturios deszimts trijų metu 
amžiaus darbininkas, Roy Van 
Camp, ana diena sugryžo in 

i Armijos ofisą ir praszesi stoti 
• in vaiska. Jis trumpai pasiaisz- 
kino kad dvideszimts metu at
gal jis buvo apleidęs vaiska, ir 
iki sziai dienai nieko apie tai 
nebuvo girdėjęs.

Jis sako kad kai Armija ne
sutiko užlaikyti jo žmona ir 
jųdviejų du vaikucziu, tai jis 
niekam nieko nesakęs iszejo isz 
kempes in Kansas City, Miss
ouri, ir gavo ten darba.

fTasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Seoul mieste, Korėjoje, Ame

rikos armija dabar ne kaip jau- 
cziasi. Musu kareiviai dabar 
turi apsaugoti, apginti Komu
nistus, priesz kuriuos jie 'per 
Korėjos kara yra kariavę. Tau
tu Sanjungos Paliaubų komisi
ja yra sudaryta isz keliu Ko
munistu. Ir tai Pietų Korie- 
cziams nepatinka. Bet Ameri
kai nėra kitos iszeities. Ameri
ka, kaipo Tautu Sanjungos na
re turi szituis Komunistus 
saugoti, kai jie atsilanko 
rėjoje.

ap-
Ko-

da-Pietų Korėjos kareiviai 
bar prieszinasi Amerikie- 
cziains, su kuriais jie ne taip 
seniai kariavo priesz tuos pa
ežius Komunistus.

ėjo pas savo drauge, kurios jis 
neberado namie. Jis pamirszo 
apie, savo drauge ir nusinesze 
jos szeimynos televizija, radi
ją, daug drabužiu, žemeziugu 
ir trisdeszimts doleriu grynais 
pinigais.

In Lubbock, Texas, detekty
vai Jack Hunnicutt ir Claude 
Keaton užtiko žmogų kuris ko
kias ten bonkas pardavinėjo 
po'doleri. Jie ji suaresztavo už 
pardavinejima palszyvu lie- 
karstu, kaip kokis karabelnin- 
kas. Bet jie isz sarmatos pa
raudę turėjo ji paleisti kai jie
du dažinojo kad jis pardavinė
jo tik paprasta vandeni sta- 
cziai isz krano, ir taip jis ta 
vandeni garsino, ir nežiūrint to 
daug žmonių užsimokėjo už 
bonka to isz krano vandenio.

Pietų Korėjos sukilėliai da
bar garsiai priparodina kad, 
kai Amerika draugiszkai taria
si su Komunistiszka Kinija, 
kraujas dar vis yra liejamas 
Korėjoje.

Tie, valdžios darbininkai, 
kurie seka viesulas ir mums 
pranesza, koks oras bus rytoj ar 
poryt, sako kad szi menesi ga
lime tikėtis daug daugiau to
kiu viesulu, veju ir lietaus jei
gu ne ipotvaniu.

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS

Tolimoji Žvejyba 
Lietuvoje

Apskritai, užgyventojos Lie
tuvoje darko nėra pakankamai. 
Iszskyrus Kolchozus, kur dar
bo jeigu nuolat trūksta ir “pa
didinti iszdirbiu normų“ ir 
“duoti pavyzdžio“ paskutiniu 
laiku siuncziami žemes ūkyje 
beveik nieko nenusimaną dar
bo inteligentai ar partiniai pa
reigūnai isz miestu. Sziaip jau 
darbo gauti yra sunku. Todėl 
daugelis, stengdamiesi isz- 
vengti “savanoriszko“ pasiun
timo in Sibiro pleszinius kur 
nors prie Alkanosios stepes,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

liu, o daktaras nusiminė. Nusi
davė pas vaikina. Vakar diena 
bovinosi sode ir padare sau ant 
kaktos dideli žaiduli. Daktaras 
tuojaus apžiūrinėjo, nes nege
rai apriszo žaiduli, o kuris ne
buvo mirtinas.

iSziczion yra tikras apraszi- 
mas patvirtintas nuo dorių 
asabu. Ar tai szvies-regista, ar 
sapnas; gana jog reikia in tai 
tikėt.

Pypkes Durnai

Panaszi padėtis randasi ir in 
South Vietnam, kur Premieras 
Dieni nesutinka pripažinti nu
tarimus kaslink jo kraszto. Jis 
Sako jis nebuvo pakviestas in 
tuos susirinkimus, kur jo 
kraszto ateitis buvo nulemta, 
bet dabar yra reikalaujama isz 
jo kad jis ir jo krasztas sutik
tu ant tu suisirinkimu nustaty
mu. Ir ežia Amerikos valdžia 
randasi keblioje padėtyje.

Daug fabrikantu, kuriu fab
rikai buvo suardyti ar užsemti 
per szita potvani neketina tuos 
fabrikus atstatyti, bet jieszko 
kitos vietos, kad ir kitoje ku
rioje valstijoje. Jie sako kad 
jiems jau nusįbodo\ kas de
szimts mėtų savo fabrikus at
statydinti be jokios apdraudos 
nuo pat va n i u.

Pamacziau Savo 
Mergyte

Daug žmonių dabar randasi 
be darbo,' kai tie fabrikai užsi
darė.

Amerikoje fabrikantai tiki
si kad biznis bus geras dar per 
kelis menesius. Fabrikantai 
yra gave daug dideliu kon
traktu ir orderiu isz biznierių 
ir isz valdžios, ir jaueziasi 
kad jiem ims kelis menesius 
tuos orderius, kontraktus isz- 
pildyti.

Eroplanu kompanijos taria
si atpiginti keliones kasžtus su 
eroplanais. Kasztuios tik asz- 
tuonios deszimts doleriu skris
ti isz New York in Los Ange
les, California.

Anglija ir Vokietija dabar 
.daugiau augliu perkasi isz 
Amerikos. <

In Dixon, Illinois Cook Will
iam Young turėjo užsimokėti 
deszimts doleriu už girtuoklia
vimą, kai jis, per klaida, pama
tęs Policijos ofiso iszkaba, mis- 
lino kad tai saliunas. Jis inejo 
ir pareikalavo ‘sznapsa ir alų’, 
isz policijos Saržento, kuris ji 
ir suaresztavo.

Darbininku unijos dalbai1 bai
siai bagotos, turi milijonus do
leriu savo ižduose.

Asz per kiemą eidamas, 
Vandeneli neszdamas, 
Pamacziau savo mergyte 
Kletužeje beverkiant. 
Kogi verki mergužyte? 
Ko raudini szirduže? 
Tikt neleis tave tevytis 
Ten kur pažadėjo. 
Yra kieme daug kleeziu, 
Ir klėtyse mergycziu, 
Kur dailiausia, mandagiausia, 
Ta ir palaikysiu. 
Ta ir palaikysiu. 
Yra darže obelų, 
Ant obelies obuolu, 
Kur dailiausias, raudoniausias, 
Ta ir nusiskinsiu. 
Obelike Žydi baltai, 
Bijūnėlis raudonai, 
Žydi ir mano mergužytes 
Skaistiejie veidacziai. 
Kris obelies žiedukai, 
Ir bijūno lapukai, 
Nukris tavo mergužytes 
Skaistiejie veidacziai.

Dvilipinis Žmogus
V ienas jaunas žmogus, viena 

karta radosi svetiniam name 
kur buvo daug svecziu; o kad 
buvo linkias prie miego, nie
kas jam to ne draudė ir nusida
vė in paskirto pakajeli ant pa
silsiu, ne trukus užmigo ir jam 
sapnavosi, jog gryžta namon ir 
gula in lova.

Kada tai dėjosi svetimam 
name, tame name, kur jisai 
gyveno, davėsi girdėti balado- 
jimas in duris; lekajus iszejas 
atidaryt, paregėjo savo poną 
ineinanti, kuris kalbėjo su 
juom o po tuom, palikes poną 
nuėjo gult. Vos pradėjo mig- 
dintis, iszgirdo vėl baladojima 
in duris. Atsikėlė, atidarė ir 
nuisidyvijo labai paregejas vėl 
savo jauna poną, kuris pargry- 
žo nuo svecziu.

.vLekajus prisiegavo, jog jau 
ponas buvo sugryžes, o kad pa
tvirtini savo kalba, jog neme
luoja, nubėgo prie lovos. Nera
do ten nieko, vienok rado pata
lus sumankintus, kaip rodos 
kas gulėjo ant lovos; dyvai di
deli, drabužiu ne buvo, ko ta
sai szeszelis buvo pade jas ant 
kėdės, tiktai patemino ant la
bu, ant tinkaus ties lova plet- 
ma, teip kaip rodos kada van
duo persisunkės. Tai-gi tarnas 
mate ir kalbėjo su savo ponu, 
ar. tai nedaigtas ties prigimtas 
nežemiszkas. Mat, kada jaunas 
žmogus buvo svecziuos užsnū
dęs jo duszia persikėle namon, 
o kada pabudo vėl sugryžo, nes 
kaip tai gali būti, jeigu lekajus 
pats taje duszia nurėdė ir jaje 
kalbėjo ?

Pasirodimas

Didžiausi ir puoszniausi ofi
su kambariai kurie dabar yra 
statomi Vaszingtone, yra stato
mi del uniju bosu.

In Wallsend, Australijoje, 
keturios deszimts dvieju metu 
amžiaus Hilton Clifford, gerai 
iszsigeres uižsnudo, be'žuireda- 
mas in televizijos programa. 
Jis atbudo kai ant televizijos 
programos nevidonas smaugė 
gražia mergina. Jis, staiga pa
budęs ir pamatęs ta žmogžu
dyste, iszbego ant ulycziosi be- 
szaukdamas pagellbos. Jis insi- 
lauže in policijos ofisus, kam
barius, vis szaukdamas: “sau
gokite gelbėkite!“ ir buvo po
licijos suaresztuotas ir turėjo 
užsimokėti vieno svaro ($2.24) 
bauda ir deszimts svaru už isz- 
kada kuria jis buvo padaręs.

Dabar iszrodo kad unijos tu
ri daugiau pinigu negu kompa
nijos ar fabrikantai.

Unijų bosai dabar tariasi ir 
rengiasi kisztis ir in politika1.

Kiek dabar galima inspeti, 
tai iszrodo kad darbininku uni
jos rems Demokratus per atei- 
nanezius rinkinius.

Unijų bosai negales kitus 
priversti kad jie remtu Demo
kratus, bet su tiek pinigu, jie 
gales daug ka prisikalbinti'sau 
in talka.

SVIETAS :: ::
:: • :: DVASIU
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Pirmoji Meile. In Milwau
kee, dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Stanley R. Johnson 
buvo suaresztuotas kai jis nu-

Republikonai jau dabar pri- 
sipažinsta kad ateinantieji 
kiniai jiems nebus baikos, 
žiūrint net ir Eisenhowerio 
mažos intekmes.

nn-
ne-
ne-

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.

Buvęs Prezidentas Harry 
Trumanas jau dabar pradėjo 
savo prakalbu vaju del ateinan- 
cziu rinkimu. Jis tuojaus puo
liesi ant Eisenhowerio ir pra
dėjo ji intarineti.

Skaitykit “Saule”

Nusigandus pone W., už- 
skambino.

Atbėgo pakajine • mergina, 
rado savo pone stovinezia su 
žvakių rankoje viduryje paka- 
jaus miegalite. Balsas mergi
nos pabudino pone. Atsiminė 
vienok viską ir papasakojo pa- 
kajinei, po tuom tarė su verks
mu :

— Mano šuneliui turėjo kas 
negerai atsitikti. Daktaro lau
kiamas ir atvažiavo, o apžiurė
jas poną Samuelu W., iszrado' 
sveiku ba tai buvo tuomlaikine 
karsztlige. Po tani apsakė po
ne, kas priesz valanda su ja at
sitiko. Daktaras ar tai netikė
damas, ar norėdamas miego, 
davinėjo rodą pone iW., kad 
netikėtu, 'ba tai sapnas, nes po
ne su aszaroms melde daktaro 
ir tasai draugia su ja nuvažia
vo in Vindsora. Pribuvo szvin- 
tant in kolegija. Pone W., pa
klausė ap'ie/sunu. Atsake jei, 
jog moksliszko gydinyczio nuo 
vakar, guli pažeistas. Szirdis 
motinos likos susipilusia sapu-

viszkai: prakeikta vieta ten 
jau nėra aukso liavo. s

z— Ka tu kalbi? Paklau
siau; nes pacztorius neatsaky
damas žodžio, užplakė arklius 
ir už keliu miliutu stojo pas 
traktiernia po vardu Zuingu- 
ten Gewissen, (Geros sauži- 
nes). Iszlipau isz karietos, nes 
nepažinau senovės namo. Tuo
jaus dasiprotejau ant iszkalbe- 
tu, jog czia turėjo kas atsitikti. 
Buvo pietų laikas, sudejas sa
vo daigtus paskirtam del ma
nes pakajelyje, nuėjau in sale, 
kur stovėjo užtiestas stalas del 
pakelevinga,. Kur radosi apie 
dvideszimts svecziu visokio 
stono.

Viena isz ju augsztas, sudžiū
vęs vyras, su juodais ūsais, su 
vaiskavu kryžium ant krutinės 
ant kurio daugiause temiuau. 
Taikiausi sestie szale jo laikia 
valgo, idant pasikalbėti kaipo 
senovės kareiviai. Ir isztikro, 
kada pietus padavė sėdau szale 
jo, ne trukus vienas in antra 
pradėjome kalbetie. Mano 'pats 
priestalinis kaimynas, buvo at- 
sislužines majoras, ginies mies
te Jauer. Po karai apsipaeziavo 
netrukus likos naszliu pats vie
nas. Dalbar neturėjo jokio už- 
siemimo, tiktai ruko pypkelia, 
skaitė palitieznas laikraszczius 
ir kaip kada isz nuobodumo 
grajino isz kažyru, isz vežimo. 
Iszsisznekdjom apie praeita 
kara ir senovės pažinstamus. Ir 
jisai tame laike buvo pažeistu 
kaip ir asz, o ir tam paežiam 
mieste gulėjome ir isz to pa- 
klausiua apie mano senovės 
geracleju, ka laike traktiernia 
po Aukso Liavu. Czion mano 
prietelis sunkiai atsiduso, pa
kele akis augsztyn ir prisiki- 
szias po tam man prie ausies 
tarė:

— Yra tame kokis tai neda- 
dada-sektas daigias, o paskui 

ve:
— Tamstos senovės 

gaspadoriaus seniai jau 
ant svieto, jisai numirė

Petersburgskiniam laikrasz- 
tyje iszdavinetam per Juozą 
Senkovski už menesi, Balandis 
183Q mete, kunigaiksztis N!, 
Golicyn’as patalpino toki na- 
vatna atsitikima:

Smagu yra kelaut per Vokie
tija; visur visko pilna, ap- 
szviesta, geri keliai, nakvynes 
tykios; teisybe, ne greitai fe
nais pacztai važiuoje; nes ir 
nėra reikalo ko. skubini, visur 
ir duszai ir akimis linksma.

Mete 1822 gryžtant isz Pary
žiaus in Rusija, pasukau ant 
Zlezynges, kad da norint karta 
pareget priesz smerti laja pui
kia. Neskubinau, ba visur no
rėjau užsilaikyt pažinstamuose 
miestuose, kaipo: Gorlico, 
Galdberge ir 1.1. Troszkau ant 
visko būtie Jauere, kuriame tai 
mieste po vienai smarkiai 
musztiniai, taikia kares, gulė
jau pažeistas vienoje trakiier- 
neje, kuri nesziojo v a r d a 
“Aukso Lįavas“ ba ant lentos 
ties durimis, turėjo paauksuota 
liava. Norėjau padekavoti da 
karta del svetingo gaspado
riaus, kuris mane gražiai pri
žiūrėjo. Kada prisiartinau in 
Jauer, liepiau pacztpriui Vo- 
kieežiui davežti pas taje trak- 
tiernia “Aukso Liava“ kur 
yra gaspadoriuum Godfridas 
Holtzman ’as. Verfluchtes Ort, 
suniurnėjo Vokietis, estiake in 
To ve mehrda! Ženklina Lietu-

gero 
nėra 
1817 

mete, nes jo smertis yra navat-
na. Jeigo nori apie viską daži- 
noti, tai niekas tau aiszkiau ne
gali apsakyte už mane; ba tas 
pats ka ta viską atidengė, buvo 
mano geriausiu prietelium, nes 
ir jo nesiranda ant svieto!

Czia mano majoras vėl atsi
duso, užsidunksojo ir aszara 
per veidą nusirito. Už valandė
lės tarė:

— Ar žinai mano pone, jog 
sunku ant svieto gyventi be 
prieteliaus ? Duokie Dieve, 
idant to ne datirtum! Smertis 
mano prietelaus yra susiriszus 
su smerte Holtzmano. Nes gal 
ne turi norą klausyti, apie ne- 
prigimta atsitikima ir nežinau 
kaip mano apysaka tau patik
tu?

Meldžiu jo, idant mano no
rams užganadytu.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy- ; 
nas, 202 pus, 50c. I

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme 
izio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
lideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
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.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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

' 20c.
No.120—Dvi istorijos apie 

Valukas isz girios; Ant nemu-
> no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20e

No.132—Trys istorijos: Apie 
Ariglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda' Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c. ‘

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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.158—A p i e Kapitoną* 
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 
Paveikslai, ,20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

lSOl/o—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nckurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kai- 
varija Viesz. Jezuso Kristus© 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa 
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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:

IlkžU Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia 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.

ĮU/ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,' 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A

prisiun-

ir Pini- 
‘ ‘ visada 
tik ant



“SADIE” MAHANOY CITY, PA.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Svietas Dvasiu
Sapnai ir Prijautimai

Sapnas Mokinto XVII Amžiuje 
i ___ ' .

pA'SAKOJE apie na va t na at- Į 
sitikima, kokis atsitiko 

XVII amžije. Vienas mokintas 
Dijone nusidavė ant atilsio la
bai nuvargęs isz skaitymo ko
kiu tai Maskoliszku ženklini
mu Graikiszko poetaus, o kurio 
negalėjo iszprast. Užmigo: Ta
me sapnuoje, jog nukelauna in 
Stokolma; veda ji in pa.loci ka
ralienes Kristinos'po tuom in 
knygine ir stato priesz viena 
lentyna, kur paregėjo didele 
knyga, kuri iszrode naujiai isz- 
duota. Atidaro knyga ir randa 
iszaisžkanti ta straipsni Grai
kiszko poeto ant ko kankinosi 
eidamas gult. Džiaugsmas ko 
kio datyre isz moksliszko ati
dengimo- pabudino ji isz miego 
inskyle ugni, uždege žvake ir 
užrasze žinia apie nauja atiden
gima. Nes tas viskas nudavė 
jam labai naitvatnai negalėjo ta 
viską palikt be nedasekimo tei
sybes apie taji saipna. Karteziu- 
szas (Descartes) radosi tada 
Stokolme. Mokintas žmogus isz 
Dijen rasze pas Prancuzini 
siuntini Sz ved i ja, praszy dainas 
idant paklaustu filo'zofo, su 
kurio gyveno pažintoje, kokis 
yra padėjimas palociaus ir 
knygines karalienes Kristinos, 
ir ar ant tokios ir tokios lenty
nos, teip ir teip apdaryto kny
goje randasi deszimts Graikisz- 
ku eilufii, o kuriuos tai žodžius 
laiszkoje parasze.

Gavo atsakyma, jog tikrai 
ant tokios tai lentynos, guli to
ji knyga ir tiejei patys žodžiai 
Graikiszki joje randasi. Kaip 
tai galėjo būtie ? Tegul vienas 
pasako.

Sapnas Tadeuszo Czackio

Dr. W. Szokalskis, profeso- 
ris glaunos mokykloje, Varsza- 
voje knygose Fantazini apsi- 
reiszkimai pajautimiszki (Kin
kavo 1863 metuose) antram to
me ant asztuonios deszimto 
puslapio, raszo: “Tadeuszas 
Czeckis trumpai po tėvo, turė
jo sapna navatna regėjimą. 
Pasirodė jam tėvas ir tarė: 
“Tadeszai! Priesz mano snier- 
te vainodamas in mano dvarus, 
tam ir tam miestelyje, sustojau 
pas Žydą paižinstama. Tada at
ėjo pas mane patinstamas kal
bėdamas jog sudėję jo triobas 
irprasze apie paskolinimą. Asz 
neturėdamas su savim pinigu, 
paskolinau nuo to Žydo tūks
tanti raudonųjų ir nedaviau jo
kio ab-ligo, po tam netrukus 
numirau; meldžiu tavęs, idant 
del atilsio mano duszios attik
tum skola, tam Žydui. Kada 
Czecikis prie visokiu uuižsiemi- 
mu apie tai užmiršto, turėjo ki

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

»

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

ta sapna kuriame ji tėvas rus
tai pabare, del ko neiszpilde jo- 
praszymo.

Tada Tadeuszas Czeckis- lie-

* BALTRUVIENE *
* *

Aplaikau laiszkeli nuo 
Vienos moterėles su tokia 

klausymą: 
Kuom privalo būti motere,

Ir kiliom neprivalo 
būti?

Mano atsakymas:
Yra trys daigtai kuriuos 

Motere privalo turėti 
Ir kuriu turi saugotis.

Motere privalo (būti 
panaszi in straige, 

Kuri'retai apleidžia savo 
namus,

Bet isz kitos puses, 
Neprivalo jiji kaip straige 
Neszioti visa savo turtą 

ant pecziu!
Motere privalo imti 
Paveizdi nuo balso, 

Kuris tik tada duodasi 
girdėt, 

Kada užsiduloda klausymą. 
Bet motere neprivalo būti 

Panaszi in baisa tame, 
Kad visados turėtu 

paskutini žodi.
Motere savo darbsztumo 

ir pasielgime, 
Privalo būti panaszi in 

boksztini laikrodi, 
Bet neprivalo būti panaszi. 

in taji laikrodi, 
Idant nuolatos lepszeti 

Apie savo dorumą 
visam svietui.

* * *
Niekados neuižmirszkite 

seno prieteliaus, 
Norints jisai 'butu 

vargingiausias.
iSteiigkitis prieteliui ar 

prietelkai, 
P ad a r y t i k a n uo d a u g i au s i a 

gero teip, 
Kaip darytum

Turtingiausiam žmogui. 
Persitikrinsite jog jums 

daug smagumo 
Ir busite isz to linksmi.

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

pe paszaukt pas save ta Žydą 
kuris neturėdamas aibligo, ne
dryžo praszyt pinigu, bet apie 
viską papasakojo teip, kaip 
Czeckis sapnavo. Žinoma, jog 
Žydas pinigus aplaike. Tuojaus 
ateinanti nakti pasirodė jam 
tėvas, dekavojo už atidavima 
s-koles ir davė jam teviszka pa- 
laiininima.

Jonas Frank raszo: Mano pa- 
guodotas prietelis Franiszkov- 
ski, seiliaus profesoris chirur
gijos Vilniaus universitete, tu
rėjo sapna priesz smerti, jog 
jam szirdi su peiliu pervere.

In antra diena numirė, ant 
patrūkimo szirdies.

Apsireiszkimas Numirusio 
Paties Sapne

Viena ženklyva motere, ku
rios pats raddsi kelionėje, lai
kydama nuo jo laiszka rankoje 
kuria buvo ka tikta gavus ant 
paezito, užmigo. Laiszkoje jisai 
rasze, jog yra sveikas ir gerai 
jam vedasi ir rodos negalima, 
buvo paimislyt, idant jam kas 
galėtu pikto stotis. Staiga pa- 
szoko isz miego su riksmu. Tai - 
naites atbėgo ir rado savo po
nia szaltu prakaitu apipilta ir 
verkente. “Jau netekau, mano 
vyro, tarė, maeziau mirsztanti 
prie szaltinio, terp keliu me
džiu. Buvo smertelnai pabalęs. 
Ko tai aficieras mėlyna man- 
diera apsirėdęs triūse apie ji 
norėdamas krauja jam sulaikyt 
kuris isz padaryto žaidulio 
szone tekejo.
Pasirodimas Numirusio Vyro

Padavė jam savo skrybėlė 
vandenio atsigert ir laibai susi
graudino, kada mate, jog jau 
mirszta. Norint tarnaites nusi
gando tuom sapnu, vienok rū
pinosi ponia apmalszint, misly- 
clamos, jog tai yra paprastas 
sapnas, o kad pone nuolatos 
mistino apie savo mylima vy
ra, tai ir sapnavo. Ponios moti
na, kuri radosi tam paežiam 
name, perdestiuejo dukterei, 
idant nesirūpintu, ba priesz va
landa gavo nuo jo laiszka. Joki 
malszimai ne pagelbėjo ir buvo 
tos nuomones, jog josio-s vyras 
pražuvo. Motina sėdėdama prie 
josios lovos, džiaugėsi jog duk
tė nuvarginta verksmu vela 
užmigo, nes ne ant ilgo. Vos 
ketvirta valanda praėjo, tokis 
sapnas v.ela ja pabudino ir jau 
dabar neabejojo, jog tame turi 
kas būtie ne primto. Isz to in- 
puole in sziltine pradėjo blu- 
džios per kėlės dienas terp gy-

. . . Ivasezio ir smerczio.
Tame laike gavo ludna žinia 

jog josios pats tikrai kelionėje 
likos užmusztas.

Keturi menesiai jau perejo 
nuo to laiko, likos naszlaite ir 
viena karta buvo bažnyczioje 
ant misziu. Ka tik miszios pasi
baigė, sztai akyse jos puolė ant 
vyro szale jos sedinezio lonko- 
je: kliktelejo baisiai ir apalpo. 
Pritriuse gana kol ja atgaivi
no. Atidarė ant galo akis ir pir 
miltinei jos žodžiai buvo, idant 
jieszkot ta vyra, kuris buvo 
priežaste apalpimo ir praszyt, 
idant su ja pasimatytu. Da ne 
'buvo iszejas isz bažnyczios, o 
iszgirdes, jog toji motere nori 
su juom kalbėt, nuėjo in josios 
narna. Ach motin! Paszauke 
nelaiminga naszlaite suigryžus 
namon, ka tik pažinau taji ku
lis atidavė mano vyrui pasku
tine tarnysta, ir inejo in paka- 
ju nepažinstamas. Buvo tai 
vaiskavas žmogus afrcieriszko 
sztamo ir melde jo idant apie 
t a sm ui n a a t s i t ik i m a a p-s a k y t u. 
Aficieras negalėjo atsistebėt. 

isz kur motere apie tai žinojo, 
o kurios buvo nematęs. Paklau
so ir nusiminė. Pasakė kaip isz 
nežinių užtiko mirsztanti jo
sios vyra, kuriam noorejo pa
lengvint. Žiurėjau in mirsztan
ti, kalbėjo jisai, ir norint buvo 
man nepažinstamas, tai vienok 
negalėjau nuo gailesezio susi
laikyt kad maeziau, jog nega
lėsiu jam pagelbėt. Palikau ji 
tada, kada numirė, .nežinoda
mas kas jis buvo per vienas. 
Nes tavo varda, pone, kuri jis 
ligi paskutinai valandai minė
jo gilei mano szirdyje pasiliko 
ir tuojaus atsiminiau, kaip man 
pone pasakai. Laike apsakymo 
motere labai verke. Nes kas 
iszpasakis dyva aficierio, kada 
jam apsako apie tai ka per 
sapna mate. Papasakojo kaip 
apylinke iszrode, kokis szalIi- 
ii is, medžiai ir kaip gulėjo 
mirsztanczia pats ir kokio vie
ta, žodžiu kalbant ta viską ka 
mate tasai aficieras.

(Isz knygos Stilingo:) Der 
Zusammenhang der Seelemit 
Geisterw'elt, Ludvigsburg 1834.

Priesz Smerties Pasirodimas 
Sesers

Podolskos gubernijoje, po
nas Z., pasako atsitikima savo 
priesz devynis metus, o apie 
kuri gerai atsiminė. Antra me
ta., po mano apsipaeziavimui,
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Visu Ražancziaus 
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liu szermeniniu giesmių; atida
rau Įauga ir paregėjau puikes 
laidotuves nebaiszninko. Ėjo 
daug kunigu, o žmonių buvo 
daugybe, jog ant ulyczios kaip 
prikimszta. Asz rodos stovėjau 
prie lango ir paregėjau savo se
serį, o kuria; žmonis teip pristū
mė prie karavono, jog net su 
ranka turėjo in vežanti graba 
pasiremt. Kada karavonas ėjo 
pro mano Įauga; kunigas eida
mas prieszais graba pradėjo 
krapint in szalis ir užpuolė man 
laszas szalto vandenio ant vei- 
kalbejo jis, turėjau sapna nepa
prasta..

Rodosi jog buvau kelionėje 
ir sustojau vienam szvariarn 
mieste pasiganyt. Tame isz- 
girstu baisa varpu ir baisa gai- 
do, o asz tai kruptelejau, jog 
net pabudau ir visas drebėjau. 
Isztikro buvau szaltu prakaitu 
apipiltas. Mano' pati ir pabudo! 
iszgirdus mano vaitojimu^ pa
klausė apie priežaste. Visas da.

drebėdamas, baisu mano sapna 
apsakiau. Visa diena praleidau 
nuliūdime. Ant galo negalėda
ma mano pati mane suraminti, 
o ir pati buvo apimta baimia, 
davinėjo mum rodą, idant nusi
duotai! pas ma.no .sesere in 
Grodniaus gubernija, j Pasam
džiau pacztinius arklius ir sku
binau pas mano szvogeri; atva
žiavęs dažinojau, jog iszveže 
mano sergante seserį nž keliu 
myliu, gulinti miestą, pas gar
binga daktara. Ne gaiszinda- 
mas, paskubinau ir asz in taji 
miestą. Sesere radau labai ser- 
ganezia; už penkių dienu, ant 
mano ranku numirę. Ir atsibu
vo tokios paezios laidotuves 
kūno, kaip.sapne maeziau.

Szita sapna aprasze Antanas 
Žiszkeviczius, redaktorius Pa- 
mentniko religino-moralno. Ji 
sai pasimirė Varszavoje 1858 
metuose.

Sapnas Motinos

Vienas Londiniszkam laik- 
rasztyje, pradžioje meto 1868 
buvo patalpintas straipsnis už 
kuri tasai laikrasztis ima ant 
saves atsakyma.

Ne senei ponas Samuelus W. 
vienas isz augszfesniu urednin- 
ku banke, radosi ant vakarinio 

! ba.lu.ko su savo paezia pas vie
na pažinstama, staiga! pasida
rė jam nesmagu. Sugryžo pas
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— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

save aipimtas sziltinia, nusiun
tė pas daktara; o kad daktaras 
buvo in kur kitur iszvažiaves, 
ir neketino sugryžt ta diena. 
Pone W., pastanavijo laukti 
daktaro ir sėdėt prie sergan- 
czio paties. Norint buvo karsz- 
c^iu apimtas, vienok miegojo 
gerai, ka matydama pati, teip- 
gi užmigo.

Apie treczia valanda nakty
je, iszgirdo baisa skambuezio 
ka priesz pakaji radosi, paszo- 
ko motere ir ėjo prieszais su 
žvakia pasitikt daktaro. Durys 
atidarė, nes. vietoje daktaro, 
paregėjo savo sunu Edvardą, 
dvylikos metu, kuris buvo mo
kykloje Vindsore. Buvo labai 
iszbliszkes, o galva turėjo pa- 
riszta su balta skepetele, kuris 
inejas tarė:

— Lauki motinėlė daktaro 
del tėvo-, ar teisybe? Tai kalbė
jo sūnūs bueziuodamas rankas 
motinai. Nesirulpink motinėlė 
ryto tėvas bus sveikas. Manytai 
reike daktaro. Nusiunsk moti
nėlė man jusu daktara, ba tasis 
ka mane gydo, tai ne labai isz- 
mano apie da.ktarysta.

(Tasa Ant 2 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Penki a 

Szv. Pranciszkaus Žaizdų, o 
Tautiszka, Vardine: Kimis. Ir 
ta diena: 1948 m., Kunigaiksz- 
tis Bernadotte, Tautu Sanjun- 
gos tarpininkas ir taikintojas 
Palestinoje, buvo nužudytas 
Jeruzolinoje; 1949 m., szimtas 
dvideszimts žmonių žuvo bai
siame gaisre, kai “Noronic” 
laivas užsidegė Toronto uos
te, Kanadoje; 1787 m., Konsti
tucijos Diena paskelbta Suvie
nytose Valstijose; 1914 m., Vo
kiecziai atmuiszti ties Nancy 
miesto, Prancūzijoje; 1946 m., 
Prekybos Sekretorius Henry 
Wallace, vieszai paskelbė laisz- 
ka, Prezidentui Harry Truma- 
nui pasiausta, Liepos dvide
szimts treczia diena, kuriame 
jis ragino Trumana taikintis su 
Sovietu Rusija, kad neiszkiltu 
lenktynes del tos atomines 
bombos tarp Amerikos ir Rusi
jos; 1935 Manuel Quezon buvo 
iszrinktas pirmoju Philippinu 
salų Prezidentu; 1908 m., pir
mutine eroplanu nelaime in 
Fort Myer, Virginia. Eroplanas 
užsikabino už elektros drato, 
Thomas E. Selfridge, kareivis 
buvo uužmusztas, Orville 
Wright buvo sužeistas.

— Pareita Nedėlios ryta, 
•senas miesto gyventojas, Jo
seph Shukowsky (gal Juozas 
Žukauskas) nuo 699 E. Pine 
uly., likos surastas ant said- 
vuoko 100 skvere ant E. Pine 
uily. Tyrinėjimas parodo kad 
žmogelis eidamas sau in bažny- 
eziai staigai įpuldamas ant said- 
vuoko, susižeidė sau galva ir 
veidą, ir likos tuojaus nuverž
tas in Locust Mt. ligonbute del 
gydymo.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola szesziolikta Nedelia 
po Sekminių. Szv. Juozapo 
Kaper., o Tautiszka Vardine: 
Mangaila. Szia sanvaite pri
puola czvertis meto: pasninkas 
Seredoje, Petnyczioje ir Suba- 
toje. Taipgi ta diena: 1946 m., 
Arkivyskupas Aloysiuis Stepi- 
nac, Yugoslav!joje buvo su- 
aresztuotas; 1917 m., Lietuviu 
Konferencija Vilniuje nutarė

ron, N. J. Jis buvo nuszautas 
Liepos 2tra diena Vaszingtone; 
1914 m., Vokiecziai bombarda
vo Reimsa., ir uždege garsiaja 
szito miesto katedra.

— Utarninke pripuola Szv. 
Eustakijo, o Tautiszka Vardi
ne: Vainora: Taipgi ta diena: 
1946 m., Prez. Harry Truimanas 
'pravarė isz savo Tarybos, Hen
ry Wallace, del jo Komunistisz- 
ku nusistatymu; 1934 m., Bru
no Richard Hauptmann buvo 
suaresztuotas už pavogimą ir 
nužudinima Lindbergho kūdi
kio. Jis vėliau buvo mirties 
bausme nuteistas.

žmona, Juozafina; dvi seserys: 
Izabele, pati Manuel Roche, isz 
Irvington, N. J., ir Ona, pati 
Viktoro Banonio, mieste; viena 
seserena ir trys seseryczies. Jo 
brolis Jonas žuvo ant kares 
lauko Bulge, Gruodžio 22, 1944 
metuose. Laidotuves invyko 
pareita Vtarninka ir ‘palaido
tas in Szv. Tereses kapinėse, 
Summit, N. J.

Shenandoah, Pa. —
Ponia V. Banoniene, nuo 224 
W. Coal uly., aplaike žinia isz 
Union, N. J., buk jos brolis 
Juozas J. Yanczulis, nuo 2574 
Juliat Place, staigai pasimirė 
pareitai Petnyczia nuo szirdies 
at ako, laike darbo in Hyatt 
Roller Bearing, Harrison, N. J. 
Velionis gimė Shenadoryje. 
Apsigyveno mieste Union, N. 
J., 1941 metuose. Paliko savo

Nanticoke, Fa. —
Leitenantas George A. Yano- 
viteh, dvideszimts penkių metu 
amžiaus lakūnas isz Nanticoke, 
Pa., Ibuvo vienas isz tu dvieju 
lakiniu kurie užsinmsze, kai ju 
mažas, greitas “Jet” eropla- 
nas nukrito ir sudužo, apie 
penkios deszimts ipenkios my
lios nuo Corpus Christi miesto 
in Texas. .Jiedu prigulėjo prie 
Kingsville Anval Air Station. 
Jiedu gryžo isz ilgos keliones 
skersai musu1 kraiszta, kai nete
ko gazolino ir eroplanas nukri
to. Jo draugas, kuris su juo žu
vo, buvo dvideszimts' dvieju 
metu amžiaus Cadet Richard J. 
Kerney, isz Milton, Mass.

Į kaslink tu szveneziu, jis sake 
kad jos dar per toli ir kad Dak 

IN KALĖJIMĄ taras turės pasiduoti ateinan- 
 ežia Sereda devinta valanda isz 

Neužsimokejo Taksas ryt0
KOKIE

NEISZMANELIAI 
VASZINGTONE

DAKTARAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Daktaras Harry A. Salzmann, 
penkois deszimts trijų metu 
amžiaus, kurio ofisai randasi 
ant 1825 Pine St., Philadelphi- 
joje, ir kuris yra ant Szventos 
Agnieszkos ligonines Chirurgu 
sztabo, buvo nuteistas ant sze- 
sziu menesiu in kalėjimą ir tu 
ri užsimokėti tris tukstanezius 
doleriu.
Jo advokatas, Aaron Miller 

prasze teisėjo kad jis ant keliu 
sanvaieziu atidėtu ta pasmer
kimą, nes jis aiszkino, Dakta 
ras Salzmann dabar turi po sa
vo priežiūra keletą ligoniu, ku
riuos jis norėtu kuriam kitam 
Daktarui pavesti ir teipgi, ka
dangi Žydu szventes ateina, 
szio menesio 17, 18 ir 26 dieno
mis.

Teisėjas Thomas J. Clay su
tiko duoti Daktarui iki Seredos 
savo reikalus susitvarkyti, bet

žinėja po svetimus krasztus, 
kai jie padoriai nepasielgia, 
bet mes skubiname visiems pri
minti kad tie keleiviai neatsto
vauja Amerikiecziu; ne visi 
Amerikiecziai tokie neiszmane- 
liai, tokie pasipūtėliai.

Senatorius Malone neatvaiz- 
dauja, neatstovauja nei musu 
Senatorių. Per balsavimus del 
Austrijos laisves, balsai, votai 
buvo 63 už, o tik trys priesz. 
Vienas isz tu trijų buvo Gerbia
mas Malone. Per balsavimus 
del Paryžiaus sutarites, 72 bu
vo už, o tik du priesz. O vienas 
isz tu prieszingu balsu buvo to 
paties Senatoriaus Malone.

Bet aeziu Dievui, ne visi mu
su Senatoriai tokie mulkiai, to
kio trumpo, minkszto koszes 
proto. Kiti Senatoriai, kaip Es
tes Kefauver mums garbe daro 
kai jie iszvažiuoja.

Senatoriai Ellender ir Ma
lone turėtu pasiklausti Kon- 
gresmono Holt, isz Californi- 
jos, kuri vienas Sovietas Lei
tenantas per pusvalandi sulai
kė su atprovintu revolveriu.

Visai pigu bus Sovietu vir- 
szininkams nuolankiai atsipra- 
szyt ir ta savo Leitenantą nu
bausti už toki pasielgimą. Ir 
kodėl ne, kai kiti Senatoriai 
kaip Ellender ir Malone taip 
patogiai jiems patarnauja.

Jeigu kuris laikrasztininkas 
taip iszsižiotu jis tuojaus sakti 
gautu nuo savo redaktoriaus ir 
valdžia isz jo tuojaus paszpor- 
ta ir viza atimtu. Bet Senato
rius, rodos, negali suklysti.

gas.” Vienok ne visi sugeba to
kias reikalaujamas patvirtini
mas gauti tiesioginiu budu, ta
da tenka sujungti ir jas kar
tais net “pirktis”. Paskiau tos 
patvirtinimos tenka dar parko- 
me tvirtinti, bet ežia didesniu 
kliueziu nesusidaro.

Prie pirmųjų ‘Licznoje delo’ 
iszduodami dar keli gelsvos 
spalvos blankeliai su papras
tesniais asmeniniais klausimais 
be to, dar sanitarine knygele ir

baustas, ar nėra kas nors isz gi
miniu iszvežtas, ar negyvena 
isz ju kartais kas užsienyje ir 
t.t. Atsakius in sziuos klausi
mus teigiamai, nėra jokios vil
ties gauti darbo tolimojoje žve
jyboje. Visi klausimai suraszy- 
ti Rusiszkai. Atsakyti reikia 
taip pat Rusiszkai. In dauguma 
klausimu tenka duoti placzius 
atsakymus, už melavimą grasi
nama bausmėmis. Paskum rei
kia pridėti dvieju partijos na
riu po dvi pavirsinimais. Szios ■ baltos spalvos lapelis. Priėmus 
gali būti suraszytos ir Lietu- tarnybon, szi snaitarine knyge- 
viszkai. Duoda patvirtinimus le lieka pas laivo kapitoną, 
partiniai turi būti iszbuve par-; Taip pat reikia inteikti Rusisz- 
tijos nariais ne mažiau kaip kai paraszytos placzios auto- 
3-jus metus. In patvirtima rei-' biografijos du egzempliorius, 
kalaujama inraszyti net partijo Apskritai, blankai in USL te- 
bileto numeri, nors sziaip jis gali būti raszomi tik Rusiszkai, 
laikomas paslaptyje. Partinis nes ir patys sudarymai sura- 
privalo patvirtinimi pats pa- szyti tik Rusu kalba. Szesztaji 
žinti bent metus laiko ir savo isz eiles dakumenta sudaro pa- 
paraszu garantuoti, kad jis reiszkimas, kad nori gauti dar- 
“visados sanžiningai ir gerai bo, su pažadu iszdirbti dvejus 
atliks jam skirtąsias parei- ar trejus metus. Szio pareiszki-
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INCOME I
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

biamas Senatorius Malone, tik 
metai atgal szidino isz Angli
jos Darbininku Partijos virszi- 
ninku, kurie važiavo in Mask
va, in Peiping ir kitur. Jis tada 
intarinejo Anglijos valdžia, 
kad buk Anglija stengiasi da
ryti bizni su Komunistais. Jis 
visa kosere staugė kad Anglija 
buvo inlipus in lova su Komu- 
nistiszka Kinija. Jis Komunis- 
tiszko Kinijos virszininkus 
pravardžiavo užpuolikais ir 
žmogžudžiais.

Kas dabar lenda in lova su 
kuo?

Mums tankiai būva sarmata 
isz tu musu žmonių kurie va

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

per pastaruosius trejus ar ket
verius metus dirba ne savos 
specialybes srityje.

Norintieji darbo gauti žvejy
boje ar kaip jurininkai turi 
vykti in Klaipeda. Užsukus jo 
teirautis in Klaipėdos vykd. 
komiteto kadru skyrių, kuris 
yra Maksimo Gorkio gatvėje 
(buvus Prezidento Smetonos 
alėjoje), szis pirmiausia siūlo 
eiti in kolūki. Jei darbo nesu-

Here’s a plan that helps you save your dollars 
and puts those dollars to work making extra 
money for you. It’s the Payroll Savings Plan of 
investment in U.S. Savings Bonds — and it’s 
bringing long-range goals closer for eight mil
lion working people today.

steigti Nepriklausoma Lietuva 
valstybe; 1773 m., Rusai užgro
bė isz Lietuviu Vitebską ir Mo- 
gileva, o tais paežiais metais 
Caro valdžia priskyrė prie Ru
sijos 'buvusias Lietuviu sritis; 
1926 m., viešnios isztiko Flori
dos pakrauti ir pasiekė net 
Alabama ir Mississippi valsti- 
jas. Trys szimtai septynios de
szimts du žmones žuvo, szeszi 
tukstaneziai du szimtai asztuo- 
nios deszimts vienas buvo su
žeistas ir septyniolika tukstan- 
cziu asztuoni szimtai ir asztuo- 
nios deszimts keturios szeimy- 
nos likosi be pastoges, o penki 
tukstaneziai namu buvo sunai
kinta; 1946 m., Amerikos val
džia paskelbė, kad moksineziai 
yra iszrade tokia baisia trueyz- 
na, kad vienas auncas gali isz- 
žudyti visus žmones Amerikoje 
ir Kanadoje. -

— Panedelyje pripuola Szv. 
Januarijo, o Tautiszka Vardi
ne: Vyte. Ir ta diena: 1949 m., 
kietos ir minksztos anglies mai- 
nieriai sustraikavo del pensi
jos ir paszelpos fondo klausi
mo. Fondas buvo uždarytas del 
stokos pinigu; 1865 m., General 
Gubernatorius Kaufman pa
tvirtino uždraudimą Lietuviu

Gaza Miesto Griuvesai

Arabai pabėgėliai, kurie 
iszliko gyvi po visu tu sukili
mu ir skerdynių ežia in 
Camp Khan Yunis, dairosi ir 
žiuri in griuvėsius namu ir 
sztoru, Gaza mieste, kuri tai 
įsunaikino Izraelio, Žydu su

taikino bent laikinai liautis 
kariavę, kol bus galima prie 
bent kokios sutarties prieiti.

Major Generolas E. L. M. 
Burns, Tautu Sanjungos vir- 
szininkas ežia yra kreipęsis 
in abieju krasztu vadus del

rasi pats privaeziai ar per pa
žintis negausi .“Gulbes” fabri
ke arba “Audiniu” gamykloje, 
tai teks eiti in USL kadru sky
rių, aiszkiau tarus, “Silkių 
Gaudymo Valdyba”. Ten rasi 
visa eile žmonių, kurie ežia at
ėjo tu paežiu tikslu vedami. Isz 
kadru skyriaus inspektoriaus^ 
darbo jieszkas gauna po 3 blan
kus “Licznoje delo moriaka 
zagranieznago plavanija” (už
sieninio plaukiojimo jurininko 
asmens reikalai”). Sziuose 
blankuose yra apie 40 klausi
mu, kurie apima viską, ka apie 
darbo praszytoja partija nori 
žinoti. Suraszyti tenka visa gy
venimo jiega nuo pat vaikys
tes: ar esi karo prievolininkas; 
kokiose organizacijose daly
vauji, ar priklausai partijai, jei 
taip tai kuriai partijos orga
nizacijai; ar priklausai profesi
nėms sanjungoms, ar turi ku
ria jurininko specialybe, baus
mes (paties praszytojo ir jo gi
miniu); ar buvai sužeistas; ap
dovanojimai; paso serija, paso 
numeris, iszdavimo data ir vie
ta, kalbu mokėjimas ir taip to- 
liaus. Ypatingas dėmesys krei
piamas in atsakymus, kas veik
ta paties darbo praszytojo ar

Here’s how it works. Decide what you can afford 
to save on your present income, then tell the 
people in the pay office where you work. They’ll 
put that amount aside for you every payday. 
When enough accumulates, they buy a U.S. 
Series E Savings Bond in your name. Then your 
nest egg really starts growing as each Bond earns 
an average 3% annual interest for as long as 
19 years and 8 months!
Start increasing your income and providing for 
a more secure future today. Sign up for the Pay
roll Savings Plan!

If you earn: $3,000 — $6,000
If you put aside $3.75 each week on the Payroll 
Savings Plan, you’ll have $1,025 in 5 years— 
$5,153 in 19 years and 8 months (the full ma
turity period).

If you earn: $6,000 — $9,000
$12.50 invested every two weeks will add up to 
$1,710 in just 5 years—$8,591 after the full 
maturity period of 19 years, 8 months.

If you earn: $9,000 or over
A Bond each month, on Payroll Savings or the 
Bond-A-Month Club at your bank, is your surest 
savings plan. If it’s a $37.50 Bond, you’ll have 
$2,365 in 5 years—$11,841 in 19 years and 
8 months.

The V. S. Government does not pay for this advertising.
* The Treasury Department thanks, for their patriotic 

donation, the Advertising Council and

mo užtenka vieno egzemplio
riaus.

Visus dokumentus paskum 
reikia inteikti Klaipėdos Sil
kių Gaudymo Valdybos kadru 
skyriaus inspektoriui. Valdyba 
yra Nemuno gatvėje. Pats in
spektorius ir daugumas konto- 
ros tarnautoju yra Rusai. Pa- 
reiszkimai priimami tris kar
tus per sanvaite nuo 10 iki 13 
vai. Jureiviszko darbo jiesz- 
kaneziu yra, palyginti, gana 
daug ir vis tai daugiausia isz 
kariuomenes atleisti sveiki vy
rai. Sveikata tikrinti tenka 
bent keturiose atskirose vieto
se.

Inteikus visus reikalaujamus 
dokumentus, paskum kelias 
sanvaites reikia laukti, kol at
eis atsakymas. Per ta laika apie 
kandidata surenkamos visos 
reikalingos žinios, ypacz isz 
partijos ir saugumo. Jei kas 
paskiriamas in “rezervą” tai 
reiszkia, kad toks negali plauk
ti in jura, bet turi dirbti kran
te. Tiesa, ten darbo nėra per 
daug. Užtai ir atlyginimas ne
koks, vidutinis apie 400 rubliu 
bruto. Jokiu priedu, nei mais
to, nei drabužio negauna. Isz 
algos daromi dideli atskaity
mai, taip kad in rankas gauna
ma apie 300 rub. Nebent gali 
lengvesnėmis sanlygomis gau
ti butą. Dirbantieji “rezerve” 
turi vežioti prie laivu maista, 
maszinu dalis ir taip toliaus. 
Kartais tenka pergabenti isz 
vieno sandelio in kita invairius 
intaisus, prekes, inrankius. In 
laiva teskiriama, jei “atidaro
ma viza”. Bet apie jos “atidą- 
ryma” asmeniui nepraneszama 
tik isz leidimo plaukti in jura 
toks kandidatas supranta- 
kad jis “gavo viza”. Vizos isz- 
davimas tikrai reiszkia leidi
mą plaukti in tolimus tarptau
tinius vandenis ir užsieni. Jei 
viza ir visi dokumentai tvarko
je, tai kapitonas teinraszo in 
laivo role.

iDirbantieji “rezerve” ne 
karta turi gyventi invairiuosė 

i Klaipėdos vieszbucziuose po 
kelis kambaryje. Pagrindini 
ju masita, kaip mažai teuždir- 
baneziu, jsudaro duona, ir sū
dytos silkes, kuriu parsinesza 
“susiorganizavę” isz uosto ne
mokamai. Kas gali maisto ar 
drabužiu “pasiima” ir isz san
deliu. Bet szios ruszies veiki- 
mose yra labai pavojingos, nes 
už tokius “grobstymus” smar
kiai baudžia. Koki nors ruuba 
prireikus “susiorganizuoti” ar 
“pasiskolinti” nėra taip pavo
jinga, nes juos gali pasivilkti. 
Uuosto rajonas yra aptvertas 
aukszta tvora. Iszeiti tegalima 
tik pro tam tikrus vartus, kur 
vyksta valdome. Valdomąja, 
tiesa, nevisados, bet, palyginti, 
labai dažnai. Per kontrole ap- 
cziupinejamos kiszenes ir per
žiūrimi net batai. Vartų sargy
ba budi tam tikroje spec, bude
lėje, turinezioje telefoną. Pa
prastai tikrina vienas kuris isz 
sargybiniu.

APLEIDO ARMIJA 
20 METU ATGAL

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Armijos policija ji suėmė, 
bet tuojaus paleido ir pasakė 
jam eiti sau namo, nes armijos 
virszininkams buvo paaiszkin- 
ta kad negalima per toki ilga 
laika laukti, kad nubaudus 
prasikaltėli.

spaudos; 1881 m., Prez. James 
A. Garfield pasimirė in Elbe-

kileliai.
Tie krasztai dabar susi-

paliaubu, kad tos skerdynes 
butu sustabdintos.
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