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Sally Fisher, kuri buvo 
stojusi in gražuoliu rungty
nes kaipo Coral Gables gra
žuole, ežia yra ap vainiko ja
ma Floridos Gražuoliu Ka
ralienes, Sandy Wirth isz 
Palm Beach. Sandy Wirth 
pernai buvo laimėjus ta gar-

Isz Amerikos
PRAVDOS

REDAKTORIŲ
“LAISVE”

WASHINGTON. D. C. —
Vakariecziu spauda pateikia 
žinių apie Komunistu partijos 
dienraszti “Pravda”. Dien- 
rasztis turi apie tris szimtus re
daktorių. Vienok juos prižiūri 
pusketvirto szimto politikierių 
kurie neraszo ir neredaguoja, 
o tik kitus prižiūri. Ir paskui 
dar daugiau kitu politikierių 
tuos politikierius prižiūrėtojus 
prižiūri.

Tai tokis didelis nepasitikė
jimas savais redaktoriais ir sa
vas laikrasztininkais.

Gera dalis žinių imama isz 
Sovietines telegramų agentū
ros, “Tass.” Ten esanti tri- 
linke kontrole, prižiūrėjimas. 
Kai dienraszczio numeris jau 
maszinoje, pirmasis iszspauz- 
dintas numeris tuoj pristato
mas in Kremlių, ir tik isz ten 
gavus sutikima, galima prade-i 
ti ta numeri per redakcijos ma- 
szinas spauzdinti.

Sovietiniai redaktoriai ir ko
respondentai, laikrasztininkai 
turi būti nepaprastai atsargus 
ir viską net kelis kartus patik 
rinti. Todėl darbo sparta esan
ti nuostabiai lėta. Viena straip
sni paraszyti “Pravdos” re
daktoriui duodama laiko tarp 
deszimts ir penkiolika dienu, 
iszskyrus ypatingus atvejus, 
atsitikimus ir nuotykius.

Ir keista kad ‘ ‘Pravda’ ’ dan-

Floridos Gražuole TRUMANAS NEBUS

bes vieta, ir dabar ji turi rie
bu kontrakta ant televizijos.

Sally dabar atstovaus sa
vo valstija in Atlantic City, 
New Jersey, kur bus renka
ma visos Amerikos gražiau
sia mergina.

□ o o

gelyje visoku nėra pardavinė
jama. Ja ten gauna daugiausia 
partiniai ir kitos partines 
draugijos.

4 JAUNUOLIAI
UŽSIMUSZE

Važiavo Greicziau 
Negu 120 In Valanda
CHICAGO, ILL. — Keturi 

jaunuoliai, iszmauke po keletą 
alueziu, insisedo in savotiszkai 
perdirbta automobiliu ir iszva- 
žiavo ant raidos.

Kai jie per smarkiai važiavo, 
keli policijantai stengiesi juos 
sustabdinti. Kai jie nesustojo, 
bet paleido savo automobiliu 
dar smarkiau, tai keletą tuzinu 
miesto ir valstijos policijantu 
pradėjo juos vytis. Policijantai 
sako kad kelis sykius tas ju 
automobilius keliavo greicziau 
negu szimtu dvideszimts myliu 
in valanda.

Kai per ta greitumą tie jau
nuoliai negalėjo palaikyti savo 

i automobiliaus ant kelio prie 
užsisukimo; automobilius nu
bėgo nuo kelio ir sudužo in me
di. Automobilius in szmtelius 
supyszkejo ir visi keturi jau
nuoliai užsimusze.

Jie buvo dvideszimts metu 
amžiaus Ellroy Smola ir Larry 
Junius, isz Mount Prospect, ir 
Roger Laubaugh, dvideszimts 
vieno meto amžiaus ir Harold 
Psulghaupo, dvideszimts trijų 

, metu amžiaus isz Arlington 
Heights.

KANDIDATAS

Jo Žmona Linksma 
Tai Iszgirsti

CHICAGO, ILL. — Nors 
vienas žmogus, ar tikriau sa
kant viena žmona yra linksma 
kad jos vyras turi nors kiek 
proto ir nestos in rinkimus, 
nežiūrint kaip kas ji norėti in 
tuos rinkimus instumti. Tas 
vyras yra buvęs Prezidentas 
Harry Trumanas. Jis sako kad 
jis už jokius pinigus nesutiktu 
gryszti in Baltnamus kaipo 
Prezidentas.

Keli laikrasztininkai ir daug 
jo draugu jo dabar nuoltos 
klausia ar jis sutiktu stoti in 
rinkimus priesz Eisenhoweri 
jeigu Demokratai ji dabar pa- 
praszytu.

Jis visiems atsako kad jis ne
ketina stoti in tuos rinkimus ir 
nieko bendra nenori turėti, išž
iūrant tai kad jis kitiems pa
dės, bet del saves jis nieko ne
nori ir nesitiki.

Jo žmona teipgi buvo už
klausta, bet ji, bebaikaudama 
visiems laikrasztininkams pa
sakė kad ji in politika nesiki- 
sza ir kad jos vyras gali daryti 
ka tik jis nori, bile tik jis ne
stos in rinkimus del Preziden
to vietos.

Ju duktė, dabar ženota su 
New York Times laikraszczio 
raszytoju, laikrasztininku, yra 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TRUMANAS
UŽ HARRIMAN

Rooseveltiene Už 
Stevensona

CHICAGO, ILL. — Demo- 
kratų partija iszrodo dabar su- 
siskaldžius tarp dvieju savo 
intakingu delegatu ir taip pat 
intakingu rėmėju. Buvęs Pre
zidentas Harry Trumanas re
mia New York valstijos Guber
natorių Harrimana ir Ponia E. 
Rooseveltiene remia Stevenso
na.

Adlai Stevensonas sako kad 
jis tikisi laimėti nežiūrint to 
kad buvęs Prez. Trumanas ji 
neremia ir stoja už Harrimana. 
Stevensonas sako kad jis netu
ri jokio boso ir kad jis kils ar 
puls vien tik ant savo paties 
vardo ir intakos, ir visai ne 
aeziu Trumanui!

Per rinkimus kteuri metai 
atgal Trumanas reme Steven
sona, bet dabar matyti kad 
ežia ne viskas tvarkoj ir kad 
Stevensonas su Trumanu akis 
in aki nemato ar nežiūri. Bet 
mums iszrodo, net ir priesz to 
seimo užbaiga, kad nežiūrint 
Trumano, Stevensonas bus De
mokratu kandidatas.

Jeigu Demokratai jau dabar 
ima skaldintis, tai ka jie mis- 
lina nuveikus per rinkimus kai 
ju kandidatas turės stoti priesz 
Eisenhoweri?

ANGLIJOJE
STRAIKOS BAIGTOS

Automobiliu Darbinin
kai Buvo Sustraikave

LONDON, ANGLIJA. — . 
Anglijos valdžia insikiszo in 
automobiliu darbininku strai- 
kas ir dabar viskas tvarkoj, 
straikos baigtos ir darbininkai 
gryszta in savo darbus.

Szeszi tukstaneziai automo
biliu darbininku buvo sustrai
kave per devyniolika dienu 
priesz British Motor Corpora
tion, už tai kad ta kompanija 
be jokio perspėjimo atstatė nuo 
darbo kelis szimtus darbinin
ku.

Apie puse darbininku kuriu 
randasi apie penkios deszimts 
tukstaneziu, dabar gaus mokė
ti pilnas algas, nors jie buvo at
statyti ir nedirbo per kelias 
sanvaites.

Szita kompanija gamina 
Austin, Morris ir MG automo
bilius, kurie yra Amerikiecziu 
perkami.

Kompanija sako kad tos 
straikos mažai ka resizke del ju 
biznio nes szio laiku daug dar
bininku ima savo atostogas, tai 
tos straikos buvo skaitomos 
kaipo tu darbininku atostogos. 
Ir kompanija visiems darbinin
kams pilnai algas atmokėjo 
kaipo del atostogų, o ne del 
straiku.

SUGAVO ŽMOGŽUDĮ
CHICAGO, ILL. — Anksti 

ryto trecziadieni kieme namu 
ant West Harrison ulyezios, 
Chicago j e, buvo sugautas tris 
žmones nužudęs Lawrence N. 
Neumann. Jau ji ankseziau bu
vo pastebeje policininkai va
karinėje Chicagos dalyje. Su 
juo tie policijantai susiszaude, 
bet jis paspruko.

Tai buvo paeziame vidur
naktyje priesz trecziadieni. Ji 
buvo suseke du detektyvai, ku
rie buvo paskirti jo jieszkoti 
Birželio asztunta diena, kai ji
sai saliune tuos žmones nuszo- 
ve.

Pastebėjus ji Chicagoje tre- 
cziadienio nakezia buvo pa
skirta du szimtai policijantu ji 
sugaudinti ir suimti. Policijan
tai apsupo ta miesto dali.

Po vidurnakties Patricia 
Ward ir jos vyras Lukas, sze- 
szios deszimts devynių metu 
amžiaus, buvo pabudinti isz 
miego szunies lojimo. Patricia 
nuėjo iszleisti szunio laukan 
pro užpakalines duris. Kai tik 
ji duris pravėrė, Neumanas in- 
sibrove in vidų, pridėjęs prie 
lupu pirszta, ženklan kad ji ty
lėtu. Moteris staiga ji isztume 
laukan ir užtrenkė duris.

Neumanas nebesiprieszino. 
Tada Patricia paszauke szalia 
j u namo gyvenanti detektyvą, 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus James Ross. Jis tuojaus 
pasiszauke daugiau policijantu 
ir jie ta žulika, žmogžudį su
ėmė.

NEAPYKANTA
ŽYDAMS
PRANCŪZIJOJE

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA
— Amerikiecziu Žydu komisi
ja Paryžiuje pranesza, kad 
Prancūzijoje spareziai pleczia- 
si prieszžydiszkos nuotaikos. 
Del to komisija kaltina Pierre 
Poujade politika, kuris, kaip 
sakoma, atstovauja judėjimą, 
tminti prieszdemokratiniu ir 
prieszžydiszku užsimojimu. 
Szitas Pierre Poujade yra visu 
Žydu intariamas ir nepagei
daujamas.

SZESZI ŽUVO
GARY, INDIANA. — Di- 

vorsuota motina, jos draugas 
ir keturi isz jos septynių vai- 
kucziu žuvo kai ju automobi
lius susimusze su freitkariu, 
vėlai nakezia.

Du kiti vaikucziai buvo taip 
sužeisti, kad daktarai sako kad 
jie vargiai iszliks gyvi. Jie bu
vo nuveszti in Doctors Ligoni
ne, in Michigan City, Indiana. 
O septintas vaikutis yra din
gės.

Žuvusieji buvo: dvideszimts 
devynių metu amžiaus Ponia 
Valeria Shupe, isz Gary; tris- 
deszimts trijų metu amžiaus 
Elgie C. Rose, teipgi isz Gary; 
ir Ponios Shupe vaikucziai, 
dvieju metu David; septynių 
metu Penny; deszimts metu 
Valeria Rae ir vienuolikos me
tu Roberta.

Rickie, trijų metu ir Jesse, 
asztuoniu metu buvo labai su
žeisti; deszimts metu Gale ne
buvo namie ir policijantai ne- 
suurado nei jos nei jos lavono. 
Jie dar nežino ar ji sykiu su vi
sais važiavo, ar ne.

Gražuole Su Szunimis

Septyniolikos metu gra
žuole, Pat Buttoy, kuri nori 
pasirodinti kaipo gražuole, 
ežia turi gera proga pasiro
dinti su szitais szunimis, ku
rie yra brangus ir geros Sa

243 MAINIERIAI BE 
VILTIES

Nėra Vilties Juos 
Gyvus Iszimti

Isz Mainu
MARCINELLE, BELGIJA. 

— Darbininkai, savanoriai 
mainieriai, kasdami, dirbdami 
per daugiau kaip kelias paras 
dabar prisipažinsta kad jie ne
turi jokios vilties iszgelbeti du 
szimtu keturios deszimts tris 
mainierius mainose, kur jie bu
vo gaisro pagauti daugiau 
kaip pusantros mylios po žeme.

Baisus karsztis nedaleido ki
tus mainierius prieiti prie tos 
vietos ar tenai kasti, kad tuos 
mainierius iszgelbejus.

Belgijos mainu direktorius. 
Andre Van Den Heuvel sako 
kad gazai nuo deganeziu ang
lių gal visus uždusino.

Elevatorius in tas mainas 
visiszkai sutirpo nuo to karsz 
ežio ir nebuvo galima in tos 
mainas nei nusileisti, nei kitu 
isz tu mainu isztraukti.

Vyrai, moterys ir vaikucziai 
per visa para iszstovejo, lauk
dami žinių apie savo vyrus, tė
vus ir pažystamus!

Policija buvo priversta pa
skirti beveik visa savo sztaba 
kad sulaikius tu mainieriu gi
mines, žmonas, vaikus ir drau
gus nuo tu mainu.

Tik szeszi mainieriai būro 
iszneszti gyvi isz tu mainu. Isz 
tikro žinoma kad kiti devyni 
yra negyvi. Tai reiszkia pasili
ko tose mainose du szimtai ke
turios deszimts trys mainie
riai.

Mainu virszininkai sako kad 
vienas karas nulėkė nuo rieliu 
ir nutraukė elektros drata, ku
ris visa ta gaisra pradėjo.

luki veisles. Ji szitus szunis 
vede in Arabu arkliu paroda 
in Roehampton, Anglijoje, 
ne tiek kad tuos szunis paro
diniu, kiek kad visi kiti ja 
pamatytu.

Sovietu MIG
Atkerszintojas

Leitenantas Quyang I-feng 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus stovi szalia savo F-84 
kariszko eroplano, kai jis 
sugryžo in Formosa. Jis yra 
nuszoves du MIG-17 Sovietu 
eroplanus ir kitus du yra 
paszoves in Matsu. Kiniecziu 
lakunu sztabas sako kad ju 
eroplanai yra penkis sykius 
susikirte su Sovietu MIG-17 
eroplanais. I-fengo Vokie
tijoje gimus motina dabar 
gyvena Amerikoje.

Dabar savanoriai užkirto 
ora del keliu tuzinu mainieriu 
su viltimi kad jie gales daug 
kitu iszgelbeti, jeigu jiems pa
sisekė pasitraukti isz tos vietos 
kurioje tas gaisras dabar siau- 
czia.

Bet mainu virszininkai ir ki
ti mainieriai ir laikrasztinin
kai sako kad mažai vilties liko 
iszgelbeti kitus tose mainose.

Darbininkai, mainieriai, sa
vanoriai diena ir nakti dirba, 
kasa ir kitaip stengiasi pasiek
ti tuos kitus mainierius, kurie 
dar galėjo iszlikti gyvi. Bet 
kaip dabar iszrodo kad mažai 
vilties tebeliko kad nors vienas 
isz tu mainieriu iszliks gyvas.

80 Lavonu Iszimta; 
Mažai Vilties Del Kitu

MARCINELLĘ, BELGIJA.
— Aszutonios deszimts lavonu, 
negyvu mainieriu buvo iszim
ta isz Bois du Cazier mainu, 
Besijoję. Darbininkai, mainie
riai sako kad jeigu dar kas ten 
tose mainose gyvas tai tik ste
buklas. Tie lavonai buvo suras
ti du tukstaneziu septynis 
szimtus penkios deszimts pėdu 
po žeme. Dar szimtas septynios 
deszimts devyni mainieriai 
randasi tenai kur nors giliau 
po žeme. Pirm to vienuolika ki
tu lavonu buvo iszkasta.

Belgijos valdžia paskelbė 
Gedulio Diena del visu tu žuvu
siu mainieriu. Tai didžiausia 
nelaime tame kraszte.

1 t



Kas Girdėt
Beveik visi vieszbucziai Flo

ridoje, ypatingai in Miami 
Beach giriasi ir džiaugiasi kad 
jie tokio biznio jau per deset- 
ku metu nėra mate. Keleiviu, 
turistu, ir atostogaujancziu 
Florida jau seniai yra tiek ma- 
eziusi. Ir visi atvažiuoja su pil
nais kiszeniais.

’ • • ”■

Eroplanu kompanijos teipgi 
pranesza kad. jos negali visiems 
parūpinti vietas ant savo ero
planu, tiek daug žmonių dabar, 
kad ir vasaros laiku tenai va
žiuoja.

•Suez Kanalo klausimas gali 
sukurti kita pasaulini kara. 
Anglija su Prancūzija yra pa
siuntus in ta kraszta daug sa
vo kariszku laivu ir eroplanu, 
ir Anglija dabar didina savo 
vaiska.

turėsime mokėti baisias'taksas 
ant visko!

Per rinkinius, Eisenhowerio 
sveikata, liga bus didžiausias 
klausimas.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Net ir Amerika rikiojasi del 
Suez Kanalo klausimo. Ir nors 
musu Sekretorius John Foster 
Dulles dar nėra nieko tikro pa
sakęs, bet isz visko iszrodo, 
kad jeigu Anglija su Prancūzi
ja nutars per smurtą, kara ta 
kanala paimti, tai Amerika ne- 
nutyles, nes musu fabrikantu ir 
bagocziu bilijonai doleriu yra 
inkiszti in tos kanalos patarna- 
vima del pristatymu aliejaus, 
isz Rytu ir tolimųjų rytu.

Pypkes Durnai

Apleistasis

Demokratu partijos vadai 
tariasi tarpu saves ar nebutu 
jiems ir ju partijai geriau jei
gu jie pasirinktu Katalika del 
Vice-Prezidento. Jie taip nori 
padaryti kad Katalikus pri
trauktu, nežiūrint to kad ju bu
simasis kandidatas Adlai Ste- 
vensonas yra divorsuotas žmo
gus. Jie jauczia, kad jeigu jie 
paskirtu Katalika kandidata 
del Vice-Prezidento, tai Kata
likai pamirsztu kad ju kandi
datas in prezidento vieta yra 
divorsuotas 'žmogus.

■ • •

Czia pasikartuoju ir pasiro
do Alfredo Smitlio szeszeliai, 
kuris stojo in tuos rinkimus ir 
buvo sumusztas vien tik už tai 
kad jis buvo Katalikas.

■ • •

Dabar Demokratai galėtu 
vėl atgaivinti, atkartuoti ta se
na klausima: ar Katalikas ga
li būti iszrinktas Amerikos 
Prezidentu ar Vice-Preziden- 
tu?

Kai plieno darbininku strai- 
kos užsibaigė, ir kai plienas da 
labiau pabrango, paprasto dar
bininko, pilieczio pragyveni
mas dar labiau pabrango.

Kai tiedu laivai susimusze, 
ir kai Andrea Doria nuskendo, 
tai tuojaus iszkilo daug klausi
mu ir dar daugiau pareikala
vimu. Jau dabar to laiko kom
panija yra apskusta ant dau
giau kaip trijų milijonu dole
riu isz atskiru asmenų ir kom
panijų.

Bet mums rinkimai visai ne
berupi. Nežiūrint kuri partija 
ar kuris asmuo laimes, mes vis

Jus stebitės nesuprantat, 
O ar pasigailit kada: 
Kad man paczios jaunystes 

metuos,
Galva nukarszus ir žila?
Sztai skliautas, giedras, 

o apniauki,
Kai užsirūstini, daugau!
Su juoda szirdgela užmigęs, 
Su baltu plauku pabudau. 
Apkalste tęva už liuosybe, 
Iszvare in žiemiu szalis; 
Mocziute smūgio neatkele, 
Isz skausmo truko jai 

szirdis.
Du tėvu asz turiu 

danguose,
Dvi motinas tarpe 

Žvaigždžiu:
Nei vieno tėvo, nei 

mocziutes,
Ak, nejaucziu asz tarp 

žmonių.

nėr. Iszalko, privargo žmones; 
privargo, pradėjo nykt musu 
arkliai. Tu ketvirta bene diena, 
vakarop aptilo szaudykles, isz- 
nyko Turkai ir mes sustojom 
ant nakvynes palei dailu upeli. 
Pastatėm sargyba, iszsiuntem 
sznipukus, užkranitem sausos 
duonos su vandenėliu ir sugu
lėm. Ka tik emem migdytis, 
sztai parlekia vienas sznipukas 
ir sako kad Turkai nori mus 
apsiaupt. Žinojom mes kad 
negeroje vietoje apsinakvojom 
kad nesunku czia mus apsiaupt 
ir sumuszt; per tai ko grei- 
cziausia kilom ir vieni pešti, 
kiti raiti traukėm in rytus. Ten 
buvo augsztas, status, giraite 
apaugės kailiukas, puiki tvir
tuma.

Paslpatoms, kaip koki vagis, 
per visa nakti keliavom, o sau
lutei tekant jau mes buvom ant 
kailiuko. Vėl pastatėm sargyba 
paszerem arklius ir vėl be bai
mes sugulėm po krūmais. Dar 
mislijom kokia diena kita ilsė
tis, tikėjomis negreit susitikt 
su Turkais. Bet apsirikom. Ka 
tik pakilo saulute, prasiskirste 
ūkanas, mes kvilgt, o rytuose 
juoduoja, kaip skruzdėlynas, 
Turku kariuomene; pilni ju 
laukai. Ir jie, biaurybes, mus

pamate, nes ju pryszakis persi
skyrė in dvi dali ir erne siaupt 
musu kalnuka. Akies mirksny
je mes sukilom, prisitaikem, da 
valandžiuke luktelejom, norė
jom, kad jie labiau prisiartytu, 
kad musu kulkos juos dasiektn 
ir kaip imsim liet, isz milijono 
invairiu szaudykliu: tik kyla 
debesis durnu, net saules per 
juos nematyt. Tiesa ir Turkai 
netylėjo, bet ju kulkos tai in 
kaina, tai in medi pataiko, ma
žai ka mums kenkia. O mes isz 
tarpo medžiu sau tik pyszki- 
n am, tik guldam j u eiles.

Suprato Turkai, kad tokiu 
būdu mes galim juos, kaip 
žvirblius iszszaudyt, smarkiai 
mėtėsi in szalis, iszsiskleide ir 
puolėsi prie musu. Musiszkiai 
irgi nežiopsojo, teipogi iszsi
skleide ir griebėsi už ginklu. 
Supiszkejo szaudykles, sudrė
bėjo žeme, suczype-suszvilpe 
kulkos. Griuva-krinta Turkai, 
krinta-griuva, ir musiszkiai, 
bet vis jie žengia pirmyn, vis 
artinasi prie musu.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo

Nr. 1956

MOKSLEIVIU ATEI
TININKU STOVYKLA

Eina gandai kad New York 
valstijos Gubernatorius repiia 
ta Repulblikonu Partijos atska- 
luna ir iszdavika Stassena, ku
ris yra vieszai pasakęs kad 
New York valstijos Guberna
torius rems Massachusetts 
Gubernatorių Christian Herter 
del Vice-Prezidento vietos. 
Pats Gubernatorius vieszai ir 
aiszkiai yra pasakęs kad jis 
rems Eisenhowerio parinkta 
kandidata, esamaji Vice-Prezi- 
denta Richard Nixona.

Republikonai dabar važiuo
ja in Californija. in savo rinki
mu seimą su suskaldyta pro
grama, acziu Stassenui. Bet 
iszrodo kad beveik visi Repub- 
likonu partijos szulai rems 
Nixona, nežiūrint ka Stassena,s 
darys ar sakys.

New York valstijos Senato
rius, septynios deszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus Herbert 
Lehman vėl stos in rinkimus 
del savo vietos, nežiūrint ka 
dauguma sako apie jo senatve.

Nei Republikonai, nei Demo
kratai nebežino kur ir kaip 
stos farmeriai ūkininkai per 
szituos rinkimus. Jiems nepa
tinka Demokratai, bet jie sta- 
cziai neapkenczia Repribliko- 
nu. Galimas daigtas kad farme- 
riu balsavimas, votai nuspręs 
visus Repulblikonu rinkinius, 
del kandidato in Prezidento 
vieta.

Jeigu Eisenhoweris laimes 
rinkimus del Prezidento vie
tos, tai jis palaikys nusistaty
mą imti paskirta skaicziu jau
nu vyruku in vaiska.
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MARIANAPOLIS, CONN. - 
Gražia Liepos dvideszimts asz- 
tunta diena, in Tėvu Marijonu 
kolegijos patalpas isz visu At
lanto pakraszcziu, Naujos Ang
lijos, New Yorko su apylinkė
mis, Baltimore ir Philadelphia 
susirinko daugiau kaip asz- 
tuonios deszimts vyresniųjų ir 
jaunesniu ju ateitininku dvi 
sanvaites .pavasaruoti ir .su
stiprinti savo ateitininkiszkas 
žinias, dvasia. Szios stovyklos 
per eili pastaruju metu, nuo 
pat jos veikimo pradžios, ir lig 
sziol organizatoriumi ir vado
vu yra Kunigas Vaclovas Mar- 
tinkus. Stovyklos komendantu 
yra Worcesterio pirmininkas 
Albinas Gražulis. Jis kartu yra 
ir berniuku vadovas. Mergai
tėms vadovauja ir meninius 
pasirodymus tvarko Elona Ma- 
rijosziute. Jaunesniuosius glo
boja J. Baruniene ir N. Meky- 
te. Sporto vadovu yra Sigitas 
Leimonas. Stovyklos sekreto
re — Birute Bogutaite.

Berniukai gyvena tėvu mąii- 
jonu bendrabutyje, mergaites, 
pas Seseles, Putnam, Conn. Vi
si maitinami Marianapolio so
dyboje ir ten atliekama visa 
progoraima. Dienos programa 
pradedama Szventomis Miszio- 
mis ir vėliavų pakėlimu. Pas
kui būva po viena paskaita ar 
pasznekesi prieszpiet ir popiet. 
Kita dienos dalis užpildoma 
sportu ir kitais stovykliniais 
dalykais. Petnyczioje vakare, 
Rugpjuczio treczia diena buvo 
partizanu vakaras. Nedeldieni 
Rugpjuczio penkta diena buvo 
meno popiete, kurioje pasiro
dė atskiros kuopos. .Pabaigtu
vių laužas buvo Subatoje 
Rugpiuczio vienuolikta diena 
vakare. Stovykla iszsiskirste 
Rugpiuczio dvylikta diena, vi
durdienyje. Ateitininkai sen
draugiai, studentai ir visi atei
tininku bicziuliai, moksleiviu 
ateitininkų, tėvai yra kvieczia- 
mi lankyti stovykla kiekvienu 
metu, ypacz dalyvauti meni
niuose parengimuose.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Bažan- 
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.

hįo.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Try g istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras pacziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
pin, 35c.

No.150—-Apie Duktė Akine- 
nori an s, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 6.1 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
lapi n. 20o, ____

No.158—A p i e Kapitonai 
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, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

N o. 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., 20a.

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.

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

N 0.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.l97~ 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. 35a.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
Ir liudymas apie Jezu Kristu.- 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo M’otinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Uisisakyti Knygas?

JAV Užsisakant knygas is* 
ežio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztinb Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

tvV Neparairszkite 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.{ - ĮĮ. S. %
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- KAREIVIS -
(JANIAU asz pagirdyje ark

lius. Buvo dailus, sziltas 
Liepos vakaras. Tyliai, lyg su
tingęs, plauke savo placzia va
ga Lietuvos milžinas, Nemu
nas; palengva iszkilmingai da
re savo dangiszka rata pilnas, 
aiszkus menulis su milijonais 
kitu dangiszku žiburiu; ramiai 
lyg apmirusios, riogsojo senos, 
szakotos puszis ant kalno, ir 
saldžiai ilsėjosi nusidirbę per 
ilga vasaros diena žmones. 
Kartais tik arklys užlipęs gar
džia žole garsiai suprunkszczia 
ar apsisapnavus varna nu
sprūsta nuo vienos szakos, ke
lis syk sparnais suploja ir vėl 
tupia, atradus sau kita nakvy
ne. Tik jie kartais trukdė ta 
saldu gamtos miega.

Atsisėdės ant kalniuko po se
na iszsiszakojusia puszia, asz 
gėriuosi nakties grožybėmis ir 
man lengva, smagu.

— Parginki! Juozuti! Staiga 
iszgirdau užpakalyje nepažins- 
tama baisa.

Asz kruptelejau, greit atsi-< 
gryžiau ir pamaeziau augszta, 
iszblyszkusi vyruką, apie tris- 
deszimts penkių metu anyžiaus. 
Kairėje rankoje jis laike stora 
kriuki, o vietoj deszines kibojo 
ilga rudines rankove.

— Matyt asz jus iszgasdi- 
nau, jus turbut manes nepa- 
žinstat, tarė mano sveczias, sės
damas szalia maes?

Asz žvilgterėjau in ji ir pasa
kiau kad ne.

— Tiesa, iszkur ir pažinsit, 
toliau kalbėjo tas sveczias: jus, 
bene tik retkarcziais tik vasa
ra, aplanko! savo teviszke, o 
asz da tik nuo Szvento Jono ap
sigyvenau jusu kaime pas Bal
si.

— O iszkur paeinat, pa
klausiau nepažinstanio.

— Nuo Naumiesczio, atsa
ke jis man.

— Ar tai pasisvecziaut atė
jot pas Balsi? Už valandžiukes 
užklausiau asz jo:

— Kas-gi darbymetyje sve- 
cziaujasi po treja ta sanvai- 
cziu? Ne, ne in sveczius atėjau 
pas Balsi, o pristojau pas ji už 
piemeni.

Kodėl už piemeni ? Nusiste- 
bejes vėl paklausiau jo. Jus isz- 
rodot da jaunu, drutoku, galė
tumėt ir kitokį sunkesni dar
bą dirbt.

— Asz ne piemens gero ne
vertas, piemuo gali daugiau 
padaryt už maneruszcziai, su 
nekantrybe atėmė jis man. 
Tiesa buvau kadais geras dar
bininkas, darbas man rankose 
tirpo, ūkininkas, pas kuri ber
navau, visiems mane gyre ir 
neleido nuo saves iki paežiai 
tai (kad ji gala gautu) kariuo
menei. O dabar, ir nepažinsta- 
mas, sunkiai atsidusęs, pama- 
želi su szirdgela tarė: niekam 
asz netikės, visiems tik slogai.

Ir jis nutilo. Valandžiuke 
nuleidęs galva kažin ka nušli
jo, svarstė, bet vėl staiga kils
telėjo galva, atsikreipė in ma
ne ir smarkiai eme kalbėt:

— Jus mane matot nakti, 
pirma syk, storai apsivilkusi ir

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

Saule Publishing Co.

asz iszrodau jums da stipru; 
bet koks gali but darbininkas 
be deszines rankos ir trijų 
szonkauliu? Pažiūrėkit tik in 
mano deszini szona.

Ir nepažinstamas greit nusi
metė rudine kamziule, pakele 
in virszu storus pakulinius 
marszkinius.

* BALTRUVIENE *

Nekarta man girdėti 
toki atsitikima: 

"Sei, mamyte, geriau kad 
tu nevažiuotum, 

Geriau kad tu sugryžtum 
namo! 

Asz su tavim nevažiuosiu, 
Ba tu man sarmata 

padarysi,
Ir da isz manes visi 

juoksis,
Kad tu taip esi 

pasirėdžius!” 
Taip kalbėjo tūla musu 

tautos mergina, 
Kuri insedo su savo 

motinėlė in bosą.
Asz turėdama teipgi reikalą 

tame mieste.
In kur motina ir dukrele 

važiavo, 
Tai visa ta pasikalbejima 

girdėjau.
Motinėlė graudžiai atsake

Gerai dukrele, gerai, 
Asz iszlipsiu prie szito 

kampo,
Ir netoli, eisiu

namo.
Szia tau pinigus,

Tiktai nepamirszkie ju,
Nupirk ka sakau

Ir sugryžk namo anksti!” 
Tokis tai buvo atsakymas 

senos motinėlės,
Kuri nusiszluostydama 

aszaras,
Iszlipo isz boso ir dukrele 

nupyszkejo toliaus.
• Sugraudino mane tasai 
Atsitikimas ligi szirdies.
Ir tik del paguodones 

senos motinėlės,
Susilaikiau nuo paminėjimo 

Josios varda ir pravarde.
Sarmatytis savo senos 

motinėlės!
Gal tiktai kokis iszgama, 
O ne jos locnas kraujas.

Dukrele apie kuria czionais 
raszau,

Buvo pasirėdžius in puikus 
Kailinius; czeverykus ir 

szilkines pancziakas,
Ir iszrode kaip milijonierka. 
O motinėlė buvo pasirėdžius 

prastai.
Teip, sarmatinosi dukrele 
Savo vargingos motinėlės, 
O tik iszgama galėjo teip

pasielginet su motina,
O negera dukrele!

Kiek tai panasziu dukrelių 
Turime musu mieste ir 

kitur?!
Skauda girdėti tokius 

atsitikimus!

— Tiesa, visas deszinis szo>- 
nas krutinės buvo siauresnis, 
mažesnis už kairia ji; vietoje 
deszines rankos riogsojo koks 
tai mažas aptrauktas randuota, 
oda. kupszcziukas; žemiau anuo 
kupszcziuko buvo dikta duo
bute, vieta tu trijų szonkauliu.

Dabar asz neabejojau,'kad 
piemuo gali daugiau pajiegt už 
ji, kad jis amžinas luszis; man 
pasidarė liūdna, nesmagu, su- 
miszes nežinojau, ne ka jam sa
kyt.

— O ka, ar dailiai asz isz
rodau? Tarė nepažinstamas, 
apsi vilkdamas rudine.

— Tiesa, jau atidirbti jusu 
darbai, atsakiau asz jam. O ar 
negaletumet papasakot, kaip 
tai su jumis atsitiko ta nelai
me.

— Ilga bus pasaka, bet jei 
jus miegas neima ir klausyt ne
tingit, tai asz papasakosiu, tik 
pirmiau da sužiūrėsiu arklius. 
Girdžiu mano arkliai arti Ku
bilių pievos ėda.

Ir nepažinstamas pakilęs ir 
pasiėmęs savo kriuki nuėjo 
arkliu žiūrėt. Po valandžiukes 
sugryžo, iszsieme pypke, užsi
rūkę ir eme pasakot.

' — Tarnavau asz Petrapilyj 
raiteliuose, kada atsitiko ta 
nelemta kare su Turkais. Kar
ta rudeniop, bene apie bulveka- 
si, padare pas mus didelius ma- 
nievrus. Visuomet prastas ka
reivis esti szunies vietoje, o 
tuomet dar pikeziau buvo: al
kana, szlapia, suszalusi vaiko, 
būdavo, tave per kiaura diena 
po laukus, o nakti, pasiszerk, 
apsižiūrėk arkli, nusivalyk 
ginklus, kada tu ežia žmogus, 
pasilsėsi. Viską ta da galėtum 
nukęst, da neteip pikta butu, 
jei nors, sziek-tiek su tavim 
žmogiszkai apsieitu, jei neteip 
daužytu, stumdytu tave; o ežia 
žvilgtelk, brolyti, in mano dan
tis, matai, trijų pryszakiniu nė
ra; tai nuo tu manievru tai api- 
cieriaus darbas, o szeip jau 
kibk syk raudoni 'burbulai isz 
burnos, nosies vertėsi, tai ne 
suskaityt nesuskaitysi.

Pasibaigė manievrai; mes ti
ke jimes sziek tiek pasilsėt, bet 
kur ežia tau: vėl kas-dien mus 
vaiko, musztravoja. Iszpradžiu 
nesupratom kodėl teįp szimet 
mus kankina, kodėl teip vėlai 
padare manevrus,, bet neužilgo 
viens nuo kito dagirdom kad 
musu karalius susipyko su 
Turku karalium, kad rengia 
kare.

Iszpradžiu nelabai asz nusi
miniau iszgirdes ta naujiena: 
susipyko, misliju sau, ir vėl su- 
sigeris, ko ežia rūpintis. Bet 
greitai pasklydo gandas, kad 
jau musiszkiai susipesze su 
Turkais, kad pesztininkai, ar
tilerija ir daug kitu kareiviu 
iszvažiavo in Turku žeme; 
sznekejo teipo-gi, kad ir raite
liams gana greit reiks važiuot. 
Nuliūdom visi: liuosose valan
dose niekur neiszgirsi, būdavo 
apie ka kita sznekant, kaip tik 
apie kare, apie narsumą mu- 
siszkiu.

Perejo kelios saiįvaites. Kar
ta anksti ryta sustatė mus in 
eile, atvažiavo jenerolas ir ta
rė: Greit jums vyrueziai, reiks

važiuot in Turku žeme, kariaut 
su Turkais. Pasirodykit nar
siais kareiviais, bukit pasiren
gė praliet krauja už karalių, 
tėvynė ir tikėjimą.

Ilgai jis kalbėjo, bet ka dau
giau kalbėjo nesupratau, ne
atsimenu. Per mane visa lyg 
koks sziurpulys perejo, galvo
je eme suktis. Nejutau net, ka
da jis pabaigė kalba; ir tik pra
dėjus kitiems žengt, asz žen
giau draugia su jais, nežinoda
mas nei kur, nei kam. Per ke
letą dienu mislijau, kad asz isz 
proto iszeisiu: mane apėmė ne- 
iszpasakytas nerimastis, min
tis painojosi; man rodėsi, kad 
asz vis tiek kareje krisiu, kad 
daugiau nepamatysiu savo pri
gimto kraszto', savo senos mo- 
cziutes. Ir kaip asz tašyk isz- 
silgau tu kailiuku, tu vietų, kur 
kadais ganiau, lakszcziau. Ro
dėsi, kad nors syki da gale- 
cziau ant ju žvilgtelį, kad nors 
žiupsni tos brangios žemes ga- 
lecziau pasiimt su savim ir ta
šyk, rodos, ramiai keliaueziau 
kariaut ir mirt. Asz pavydėjau 
kiekvienam Ibeprocziui gyvu
liui, kiekvienam paukszcziui: 
jie liuosi, kur nori, ten gali sau 
nulėkti, -nubėgti. Pabegcziau 
isz kariuomenes, bet kur ir 
kaip? Vis tiek sugaus ir kaip 
koki pagedusi szuni perszaus 
pagal kareiviszka suda. Noriu 
apie ka kita pamislyt, noriu su- 
ramyt save, bet vis tos paezios 
mintys gryszta, sukasi. U-u 
kaip man tašyk buvo sunku,

— "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!

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų. 

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

kaip gyvent nemiela.
Toliau asz sziek-tiek susira

minau; pradėjau mislyt, gal da 
man neprisieis kariaut, ’ gal 
greit pasibaigs kare. Ta syk 
kreipiausi prie Dievo, ir nie
kad teip karsztai ir tiek daug 
nesimeldžian, kai]) lasyk. 
Nakti, kada, būdavo, visi sugu- 
la, sumiega, asz pamaželi, kad 
nieks neiszgirstu, atsikeliu, at
siklaupiu ant savo patalo, ilgai 
ilgai poteriauju, praszau Die
vo ir Visu Szventu kad jie pra- 
kreiptu nuo manės ta nelaime, 
kare. Bet neiszklause manes 
Dievas! Turbut asz didelis nu
sidėjėlis, turbut kuom nors asz 
labai Ji užrustinau.

Ir mano sveczias smarkiai 
atsiduso; o prie menulio ma
tyt buvo kaip isz jo indubusiu 
akiu iszsiverte aszaros ir eme 
ristis per skruostus.

Po valandžiukes jis nusi- 
sznypszte, vėl užsidegė savo 
užgesusia pypke ir toliau pasa
kojo :

— Karta atėjo paliepimas 
ko greieziau rengtis mums in
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SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... j 
Viesz. Jėzaus ir <: 
Motinos Szvencz. ■:
Sapnas Motinos Szven- ]• 

cziausios, miegan ežios Įi 
’ ant kalno Alyvų, žemei ]•
Batanijos, bažnyczioj ]• 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. j!
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^Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus Pirkie U. S. Bonus:

Once there was a husband 

who was definitely in the 
doghouse.

When he came home from 
work, his wife was no place 
in sight. But on the table, 
there were some scraps of 
paper. Closer inspection 
proved that the scraps were

the remains of his U. S. Savings Bonds.

What happened next between husband 
and wife is not known, but here’s what 
the record does show. The husband sent 
the scraps of Bonds to the Treasury De
partment. And new Bonds were issued 
without charge to replace his original 
ones. So all ended happily.

Everything usually does end well when 
you put your money ■ in Bonds. Here’s 
why. You just can’t lose a U. S. Savings 
Bond. No matter whether it’s misplaced, 
stolen, or destroyed, the Treasury De
partment will replace it.

Savings Bonds are not only safer than 
cash, but one of the best investments you 
can make. You can be sure of the princi
pal, sure of the returns (an average 3% 
interest when held to maturity) — and 
sure of the future when you invest regu
larly in Savings Bonds.

So start investing in safe and sure 
Savings Bonds today!

For the big things in your life, be 
ready with U. S. Savings Bonds.

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.
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kelione in kare. Susiriszau isz 
vakaro savo daigtus, dvejetą, 
marszkiniu ir kelnaicziu, iszsi- 
valiau katiliuka, szaudykle, 
apžiurėjau karda ir atsiguliau. 
Miegas visiszkai mane neeme: 
per visa nakti invalidos, liūd
nos mintis veržėsi in galva, su
kosi. Priesz diena truputi lyg 
užsnudau, bet iszgirdes, kad 
mano draugau rengiasi in baž- 
nyczia, asz keliausi ir ėjau 
draugia su jais. Bažnyczioj ku
nigas laike palaiminimo mi- 
szias. Kiti mano draugai pri
ėjo ta syk in iszpažinti, karsz
tai meldėsi suklaupė, 'bet asz 
per visas miszias stovėjau 
kampe bažnyczios, nieko ne- 
mislydamas, nieko nejausda
mas. Pasibaigė miszios, kuni
gas aptaszke mus szventytu 
vandenėliu ir mes gryžom in 
kazermes. Czion jau buvo pri
rengti mums pietus ir. degtine. 
Iszgeriau stikleli tos smarves 
ir tuoj man pasidarė linksmiau 
lengviau, iszgeriau antra, tre- 
czia, jau už savo pinigus, ir su
vis užmirszau apie kare, tėvy
nė. Per visa diena geriau ir 
teip pasigėriau, kad net neži
nau kas niane insodino in trau
kini, ir kada mes iszvažiavom 
isz Petrapiles. Pabudau asz 
anksti ryta vagone, vidur ly
giu, nepažinstamu lauku. Va- 

gon as, kuriam sėdėjau buvo 
prikimsztas kareiviu; tūli snū
dui iavo, bet daugumas tyliai 
sėdėjo ir nuliude žiurėjo per 
Įauga in mirganezius krumus, 
gires, kaimus. Kažin ka jie 
maustė? Tūli gal važiavo pro 
savo gimtinius sodžius, mate 
pažinstamus takelius, kalne
lius ir dar paskutini kart jiems 
sake sudiev. Atsimenu, kaip 
vienas kareivis važiuojant 
mums pro dideli kaima, iszki- 
szo per Įauga galva, insmeige 
akis in kokia tai trioba ir, tar
tum stebuklą pamatęs, žiuri, 
negal atsižiūrėt in ja. Toli jau 
likosi tais kaimas, daug kitu 
kaimu pravažiavom, o jis -vis 
stovi prie lango, vis žiuri at
gal ir szluosto byranezias isz 
akiu gailias aszaras. Mane su
ėmė tuomet toks graudumas, 
teip man szirdi suspaudė, kad 
turėjau iszeit ant oro: bijojau 
kad nesusilaikysiu, imsiu verkt 
padarysiu sau gera. Bet nei te
kanti linksma saulute, nei szal- 
tas ryto vėjelis neiszskirste 
mano szirdgelos: da pikeziau 
eme szirdi graužt; teip graužt, 
kad ar tikėsi, brolyti, norėjau 
sau gala padaryt, norėjau 
szokt po trūkio ratais, kad jie 
mane sutrupitu, iszvaduotu 
nuo tu visu sunkenybių, kan- 
cziu. Jau net atsistojau ant len- 
cziukes, nuo kurios galima bu
vo tiesiog pataikyt pult po ra
tais, persižegnojau, bet staiga 
užpakalyje iszgirdau draugo 
baisa: Antanai! Ka tu ežiai vei
ki? Ir asz, iszsigandes to balso 
ir savo užmanymo, sprudau at
gal in vagona ir daugiau ne- 
ejau ant oro, nežiūrėjau in mir
ganezius trūkio ratus, kurie 
gunde mane prie amžinos pra
pulties, prie saužudystes.

Mano sveczias vėl nutilo, isz- 
uaujo pi’isikimszo pypke, už
traukė keletą durnu ir toliau 
pasakojo.

— Na, jau ir asz pradėjau 
kariaut su Turkais. Turbut 
prie vieno tik bado žmogus ne
gali priprast, o prie ko kito. 
Iszpradžiu iszgirsti, būdavo, 
kulka szvilpiant ir tuoj linkt 
galva lenki; pamatai mirsztan- 
ti kareivi, ir tave apima gailes
tis. O paskiau, kulkos, būdavo, 
skraido po orą, szvilpauja, sza- 
lyje tavęs draugai krinta, o tu 
kad nors krūpteltam; tik ne
apykanta žmogų ima, tik krau
jas verda; rodos pultum prie 
tu Turku ir juos iszpiautum, 
iszmindžiotum, su dantimis 
krimstam. Tai kaip žmogus pa- 
birsti in gyvuli, in biauriausia 
gyvuli, užmirszti Dievo prisa
kymus, meile artimo.

Karta paeiliuje mes keletą 
dienu kariavom. Diena kertam 
szaudom Turkus; nakti taiko
mės juos apsiaupt, jieszkom 
kalnuout, neprieinamu vieta: 
kaip nėr mums pasilsio, teip

(Tasa Ant 2 puslapio)

SAPNORIUS
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Su 283 Paveikslais C

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 5% col. plocjdo 
Issaisžkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. Į» 
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pieros vlrszeliuose. :: ::
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Žinios Vietines
— 42-ji Lietuviu Diena in- 

vyko Seredoje, Bugpiuczio 15 
diena in Lakewood Park.

— Ana diena lankėsi mies
te su reikalais, ponas Alfonsas 
Petrulis, Vaszingtono. Ponas 
Petrulis yrai atstovas del ‘Bal
sas isz Amerikos’ (Voice of 
America), Washington, D. C., 
ir prie tos progos atlankė ir 
“Saules” Redakcija. —Acziu 
už atsilankyma.

— Subarto j pripuola Szv. 
Agapito ii’ Szv. Alenos, o Tau
tiszka Vardine: Ale. Menulio 
atmaina, Pilnatis. Ir ta diena: 
1914 metuose per pirma kaira 
Rusu kareiviai pareina Prūsi
jos rulbežiu ir susiremia su Vo
kiečiais ties Staluptnais.

— Joseph E. Smolin, Lie
tuvis, nuo 209 W. Spruce uly., 
numirė Panedelyje, devinta 
valanda naktyje, in Locust Mt. 
ligonbute. Buvo priimtas in 
ligonbute pareita sanvaite. Ve
lionis nesveikavo ilga laika. 
Gimė Mahanojuje. Baigės Pu
blikos High mokslą. Buvo ve
teranas, kuris tarnavo Antroj 
Pasaulio Kara. Prigulėjo prie 
Am. Legion Post 74; ir Lietu- 
viszkos parapijos. Paliko savo 
paezia Georgina tėvelius Jonai 
Smolin; du 'brolius: Joną na
mie ir Pranciszka isz Trenton, 
N. J. Laidos Petnyezios ryta, 
su apiegomis in Szv. Juozapo 
bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidos in parapijos kapinėse.

— Garnys paliko sveika ir 
drūta sūneli del pons. Vincams 
Slžealems, nuo 511 W. Maha- 
noy uly. Ponia Služaliene. po 
tėvais vadinosi Regina Abra- 
mavicziute.

— Sena miesto gyventoja, 
poniai Ona Kazalioniene, nuo 
27 E. Spruce uly., kuri nesvei
kavo per visa meta, ir gydėsi 
trumpa laika in Gerojo Sama- 
rieczio ligonbute Pottsvilleje, 
numirė pareitai Utarninko va- 
kara 7:15 valanda. Gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis mteu atgal. Josios vy
ras mirė 1935 metuose. Prigu
lėjo prie Lietuviszkos parapi
jos ir Szv. Ražanczios draugi
jos. Paliko du sunu: Juozas, 
namie ir Antana, isz Philadel
phia, taipgi duktere, Ona Mul- 
loy, Overbrook, ir szeszis anū
kus.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola trylikta Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Jono Eu- 
des, o Tautiszka Vardine: 
Szvies'uole. Ir ta diena: 1948 
meutose Amerika pareikalavo 
kad Sovietu Rusijos Konsulas, 
Jacob Lomakin butu paszalin- 
tas isz Amerikos, jis insivele in 
ta klausima kai ta Ruske mo
kytoja Kasenkina iszszoko isz 
Sovietu Konsulatos ofisu lango 
ii’ paskui Konsulas per priver
ta stengiasi ja atstumti isz 
Amerikos ligonibutes.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Bernardo, o Tautiszka Vardi
ne: Neringa. Ir ta diena: 1946 
m., Amerikos valdžios sztabas 
pasiunczia Yugoslavijai parei- 
kalavima pasiaiszkinti ir su- 
eitaikti už apszaudinima dvie
ju Amerikos neapszarvuotu, 
prekybiniu eroplanu. Ameri
kos valdžia perspėjo Jugosla
vijos valdžia kad ji pareika
laus atsilyginimo ir kita syki 
nedovanos; 1948 m., septynioli
ka Amerikos kareiviu lakunu 
žuvo kai ju kariszkas eropla- 
nas B-29 pakirto ir sudužo ne-

Leidėjas Laikraszczio 
“Record-American” 

Pasimirė
MAHANOY CITY, PA. — 

James Heaton Kirchner, 82 
metu amžiaus, redaktorius ir 
iszleidetojas “Record-Ameri
can”, taipgi perdetinis laik- 
raszcziu isz Schuylkillo pavie
to, pasimirė pareita Subatos 
naktyje apie 11:38 valanda, 
savo namuose, 76 So. Main uly. 
Velionis sirgo' per visa meta.

JAMES H. KIRCHNER

Gimė Saint Nicholas kaime
lyje, Gegužio 5, 1875 m. Būda
mas dar jaunas vaikas, jo tė
vas pasimirė ir velionis turėjo 
tik pus-antro meto mokslo 
Publikinioje mokykloje, gavo 
darba in angliakasyklos brei- 
keri. Po tam mokinosi malio- 
ryste, kuris dirbo per kelioli
ka metu. Nebūdamas užganė
dintas, gavo kita darba prie 
spaustuves “The Mahanoy 
Tribune” kuris buvo kaipo 
jaunausias mokinys spaustuvė
je, o 1900 metuose jisai likos 
savininkas to laikraszczio ir 
spaustuves. Po tam jisai ingy- 
de laikraszczius “Record” ir 
“Press,” kurios pavadino 
laikraszti kaipo “Record-Ame
rican”. Velionis per savo gy
venimą turėjo visokius Poli- 
tiszkus dinstus. Per penkiolika 
metu jisai buvo valdytojas 
Locust Mt. ligonbute, Shenan
doah Heights. Velionis prigu
lėjo prie visokiu draugyscziu ir 
kliubu, taipgi buvo direkto
rium Mahanoy City Victoria 
Theatre ir American Banko. Jo 
žmona Carrie (Hensyl) mirė 
Birželio 27 d., 1953 m. Paliko 
dideliame nuliudime dvi duk
terys: Bette, pati Thoedore L. 
Stevenson, namie ir Jane, pati 
William H. Owens, mieste, 
taipgi penkis anukus ir anū
kes. Laidojo Seredoj po piet su 
apiegomis in Christ Lutheran 
bažnyczioje 2:30 valanda ir pa
laidotas Protestonu kapinėse. 
Graboriai Scherer-Lewis laido
jo. — Del likusiems, giliausia 
užuojauta reiszkia “Saules” 
Redakcija.

toli nuo Rapids City, South Da
kota.

— Utarninke pripuola Szv. 
Joanos Pran., o Tautiszka Var
dine: Bukantas. Taipgi ta die
na: 1939 m., Vokiecziu-Sovietu 
deszimties metu sutartis del 
neužsipuolimo pasiraszytas; 
1940 m., Leonas Trockis, sze- 
szios deszimts vieno meto am
žiaus revoliucijonierius pasi
mirė Meksikoje. Jis buvo mir
tinai sužeistas politikieriaus 
Frank Jackson; 1943 m., Rusi
ja paskiria Andrei Gromyko 
kaipo savo Ambasadorių Ame
rikai in vieta Litvinovo, kuris 
taip dingo, kaip kad ji žeme 
buvo prarijus. Litvinovas bu
vo labai draugingas ir stengie
si užmegsti draugingus santy

kius ir ryszius su Amerikie- 
cziais. Kartais ateina gandai 
kad jis dar gyvuoja Rusijoje.

Shenandoah, Pa. —
Ponia Malvina Czesnavicziene 
nuo 207 E. Lloyd uly., pasimi
rė pareita Subarta, popiet, in 
Geis'inger ligonbute, Danville- 
je. Gimė Lietuvoje. Josios vy
ras Juozas mirė Balandžio 12, 
1952 m. Paliko, penkios dukte
rys: J. Vaiksznoriene; M. Pa
eis isz miesto; P. DeCristfano, 
T. Napolints ir D. Captwo visi 
isz Brooklyn, N. Y. Penkis su
nns: Joną ir Petra, mieste; 
Vinca ir Edvardą, Princeton, 
N. J., ir Alberta, Baltimore, 
Md., taipgi daug anuku. Lai
dojo Ketverga ryta deszimta 
valanda ir palaidota in Kalva
rijos Kalno kapinėse.

— Helena Urlbanavicziene 
isz Maizevilles ir Jonas Želi- 
nauskas isz Slienadoro, turėjo 
operacijas iii Locust Mt. ligon- 
buteje.

Monticello, Utah. —
15 žmonių likos užmuszti ir 
trisdeszimts sužeisti per eks- 
pliodojima gazo in Lariat Cafe.

Knoxville, Tennessee. —
Szeszios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Kunigužis, D. A. 
Davis, evangelistas kunigužis, 
pasimirė nuo szirdies ligos, sa
kydamas pamoksta savo' para
pijoje in Bethel Baptist baižny- 
czioje ana hedėle.

Reading, Pa. —
Dvideszimts. ..asztuoniu metu 
amžiaus troko draiverys, Ja
mes Blanding, isz Jersey City, 
N. J., užsimusze kai jo trokas 
nubėgo nuo vieszkelio ir sudu
žo in kelis medžius prie to 
vieszkelio. Nelaime atsitiko ne
toli nuo Shartlesville, kur tas

SCHUYLKILL PAVIETO POLITISZKOS REGISTRACIJOS

BALSUOTOJAI:

Registratoriai isz Schuylkill Pavieto, Pennsylvanijoj priims REGISTRACIJOS NUO 
BALSUOTOJU, kurie priguli prie politikisz kos partijos arba nori permainyt savo baisa 
ant kitos partijos, arba permaine savo gyvenimo vieta nuo paskutinio balsavimo arba 
kurie permaine savo pravardes nuo paskutinio užregistravimo. Balsuotojai turi ateiti 
ypatiszkai užsiregistruoti, nes turi pasiraszyti savo varda ir pravarde ant Registracijos 
Korcziukes. Atneszkite savo ukesiszkas popieras (Naturalization Papers), jeigu esate 
ateivys. Registratoriai bus sekanesiosia via tosia ir dienosią priimte regist racijas:

MIESTAS:

Seredoje, AUGUST 22, 1956 
MAHANOY OITY BOROUGH

Citizens Fire House, 
East Pine Street, 

. Mahanoy City, Pa.

Utarninke, AUGUST 21, 1956
SHENANDOAH BOROUGH

Rescuę Hook & Ladder Co., 
Main & Coal Sts., 
Shenandoah, Pa.

Panedelyje, AUGUST 27, 1956 V. F. W. Euilding,
FRACKVILLE BOROUGH Lehigh Street

Frackville, Pa.

Registratoriai kurie užraszines jusu registracija, sėdės prie staleliu nuo 10 vai., isz ry
to iki 5 valandai popiet. Ir nuo 6 valanda popiet iki 8 vai. vakare, E. Standard Time. 
Paliepimas iszduotas per Registracijos Komisija, Schuylkill Pavieto:

EMLYN EVANS, 
ELMER JOHNSON, 
BEN BOLTZ.

trokas nubėgo nuo vieszkelio. 
Policijantai sįpeja kad tas tro
ko draiverys gal per greitai va
žiavo ar, bevažiuodamas už
snūdo.

Conshohocken,, Pa. —
Vagis, užsimovęs moteriszka 
paneziaka ant savo veido ir 
galvos apvogė saliuna in Con
shohocken, apie treczia valau-1 
da isz ryto. Jis i nėjo in ta saliu-' 
na biski priesz treczia valandai 
kai bartinderys trisdeszimts j 
metu amžiaus Robert Massino! 
jau rengėsi užsidaryti. Vagis Į 
isz registerio gavo apie szimta 
keturios deszimts doleriu ir 
paskui dingo.

Buffalo, N. Y. —
Du vyrai užsimusze kai ju au
tomobilius susikūlė su tractor
trailer treku netoli nuo Evans 
miestelio. Trisdeszimts vieno 
meto amžiaus William R. 
Buchloz ir devyniolikos metu 
amžiaus Donald Ph o Iman isz 
Buffalo, N. Y., žuvo toje nelai
mėje. John Wilkins, isz Cam- 
bridge Springs, Pa., to troko 
draiverys nebuvo nei sužeistas.

Philadelphia, Pa.—
Teko sužinoti ir tai isz tikro 
szaltiniaus, kad czion buvo at
vykęs ir apsistojęs pas Vytau
tą ir Irena Lavickaite Karalius, 
nuo Richmond ulyczios, vien
gentis Leonas Lavickas kaipo 
pas savo tikra sesere ir szvoge- 
ri. O Liepos 19 d., ir veliszvy- 
ko in Europa. Ir teko sužinoti 
da ir ta, kad jis yra laibai karsz- 
tas Lietuvos patrijotas-tevy- 
nainis; už ka savo laiku ir la
bai, labai kentėjo tolimoje 
sziaureje.

— Musu ežia viengentis, 
Antanas Czebatorius kaipo tik
ras szviesolis suprantantis kad 
szimtkart naudingiau yra ma-

tyti koki nors daigta, arba vie
ta, negu skaityti tik apie ta, ar
ba girdėti nuo kuo nors pasa- 
kojima, susodinęs in savo au
tomobili savo žmona, ponia Al
bina J askielevicziute-Czebato- 
riene; savo duktere gražuole, 
panele Eleonora Czebatoryte ir 
jos drauge, panele Jadviga 
Sersavicziute, Nedelibje Rug- 
piuezio 5-ta iszvažiavo in Flo
ridos Miami net ant trijų san- 
vaieziu; suprantama: per ta 
laika jis atlankis ir daug, 
daug kitu vietų. —K. V.

NUŽUDĖ GRAIKU
POLICIJANTA

NICOSIA, CYPRUS. — 
Eoka, požemine, slapta orga
nizacija nužudė Graiku Cypri- 
jos policijanta. Tai ketvirta to 
kia žmogžudyste in viena para.

Tuo paežiu kartu per visa ta 
sala buvo paskelbta straikos, 
pareikszti tu gyventoju pasi- 
prieszinima, protestą priesz
pakorima trijų Graikijos Cyp- 
rijos žmonių pareita Ketverga.

Paskutine auka szito sukili
mo buvo kasierius in Famagus
ta miestą. Vėliau policijantai 
suaresztavo keutris vyrus, ku
rie turėjo su savimi ginklus ir 
kelias namie darytas bombas.

Eina gandai kad du Anglijos 
kareiviai buvo pavogti; bet 
Anglijos valdžia sako kad nie
ko panaszaus nebebuvo.

Eoka miesto vyrai sako kad 
jie nugalabins ar pakars viena 
Anglijos kareivi už kiekviena 
j u draugijos suimta nari.

Kiek buvo galima sužinoti, 
tai du ar trys Anglijos karei
viai buvo nuszauti, kai tik keli 
Eoka nariai buvo suimti.

M Pirkie U. S. Bonus!

VIETA:

JAUNAS LAKŪNAS 
UŽSIMUSZE

PALMYRA, N. J. — Daniel 
O. Bettle, prekybiniu eroplanu 
lakūnas, užsimusze, sudege, kai 
jo mažas eroplanas nukrito ir 
užsidegė netoli nuo Palmyra, 
New Jersey.

Trisdeszimts keturiu metu 
amžiaus Daniel O. Betle, isz 
Old Gulph Road, Bryn M\.wr, 
Pa., pasikėlė su savo mažu ero
planu, isz Wings Field, Ambler 
apie vienuolikta valanda nak- 
czia, ir, rodos, skrido in New
ark, New Jersey Airport, kur 
jis turėjo dalyvauti lakunu pa
mokose ta ryta.

Jis buvo lakūnas del Eastern 
Airlines per pastaruosius pen
kis metus.

Iszrodo kad kas ten jo ero- 
planui sugedo apie dvideszimts 
penkios minutos nuo to laiko 
kada jis buvo isz Ambler pasi
kėlęs. Jo eroplanas skrido la
bai žemai pirm negu sudužo in 
miszka ir sudege. Iszrodo kad 
jis stengiesi pasiekti Morres- 
town Airport, kuris buvo tik 
pusantros mylios nuo ten kur 
jis nukrito. *

Jis buvo iszskrides jau dau
giau kaip asztuonis tukstan- 
czius myliu be jokios nelaimes.

MERGAICZIU
UŽPUOLĖJAS

SUGAUTAS
CHICAGO, ILL. — Chica- 

gos policijantai suaresztavo 
dvideszimts metu amžiaus Ro
naldą Dolzer. Policijantai ji už
tiko jo namuose; po jo padusz- 
ka jie rado revolveri.

Ji atpažino trys jaunos mer- 
gaitse, kurias jis, grasindamas 
su tuo savo revolveriu, priver
tė sėstis in jo maszina, ir dvi 
pasodines in prieki, treczia nu
skriaudė, grasindamas dvi pir
mąsias nuszauti, jei jos atsi- 
grysztu.

Tada iszleistosios mergaites 
nubėgo in artimiausius namus 
ir isz tenai buvo praneszta po
licijai kuri greitai surado ju 
insidemeta automobiliu, o pas
kiau ir to automobiliaus savi
ninką.

Mergaites pripažino kad tai 
jis yra tas tas piktadarys.

Jis dabar teipgi yra apklau
sinėjamas ir del nužudinimo 
Margaretos Gallagher, nes ir 
szis naujas nusikaltimas invy- 
ko, netoli tos vietos, in Lin
coln parka.

RASITE MEILE
SIBIRE

LONDON, ANGLIJA. —
Sovietai iszsigalvojo nauja 
triuką, liepdami ir patardami 
jieszkoti tikros meiles Sibire. 
Maskvos radijas per savo pa- 
garsintoja Askontin Lapin sa
vo programoje, “Meiles Pasz- 
nedesiai”, patarė jauniesiems 
klausytojams: “Galbūt ten 
(Sibire) tarp jusu amžiaus ir 
dvasios žmonių jus atrasite sa
vo laime ir laimuže.”

Gal jis ir teisybe sako nes 
vargiai ka kita tenai Sibiro dy- 
kumuose butu galima rasti.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

DARBAS PER 
DIDELIS

Kontraktorius
Nusižudė

SAN FRANCISCO, CALIF.
— Penkios deszimts keturiu 
metu amžiaus Joseph L. Galla
gher, kontraktoriu kompanijos 
virszininkas trumpa laiszkuti 
parasze savo žmonai:

“ Asz per daug darbo užsi
ėmiau, gyvenimas isz manes 
per daug reikalauja. Asz per 
daug nusikandau. Sudie!”

Ir palikes ta laiszkuti savo 
automobilyje, jis nuszoko nuo 
San Francisco Golden Gate 
tilto.

RADO TURTELI
NEW YORK, N. Y. — 

Darbininkai griovė vienus na-, 
mus in Mid-Manhattan, New 
York mieste, kai staiga vienas 
darbininkas, keturios deszimtą 
metu amžiaus Pearly Dickens 
užtiko sienoje tikra turteli, kę- 
leta desietku szimtiniu bu- 
maszku. Policijantai dar ir da
bar tikrai nebežino kiek pini
gu tenai buvo, bet jie spėja kad 
tai buvo apie keturi tukstan- 
cziai doleriu.

Jis sako kad kai jis pamate 
tas szimtines, jis suriko: “Pini
gu.1 Pinigu” Ir paszauke kelis 
kitus savo draugus, darbinin
kus.

Tai jiems buvo gana darbo 
del tos dienos, ir jie pradėjo 
tikrai szvesti ir baliavuoti. ■!

Pearly Dickens tuojaus nu
bėgo ir nusipirko sznapso - ir 
alaus už penkios deszimts dole
riu ir sugryžo pas kitus savo 
draugus, darbininkus. Jis spė
ja kad jis turėjo apie tris tųks- 
tanezius doleriu, bet vėliau pa
sidalino su kitais darbininkais 
kurie nebuvo tokie laimingi 
kaip jis.

Bet jis vis dar turėjo pustre- 
czio tukstainczio doleriu, kai jis 
parbėgo namo savo nustebusiai 
žmonai praneszti apie savo gi
linki. Jis per keturias dienas 
szvente ir baliavuojo, ir paskui 
Utarninke sugryžo in savo dar
ba jiesezkoti dar daugiau pi
nigu.

Bet policijantai jau buvo da- 
žinoje apie jo giliuki. FBI po
licija jam paaiszkino kaip val
džia žiuri in toki giliuki, kad 
tokie surasti pinigai turi būti 
sugražinti savininkui, ir tik 
jeigu per devynios deszimts 
dienu niekas ju neatsiszaukia, 
tai tik tada tas kuris rado gali 
juos laikytis. . 7'

Jo žmona, Mattie, liūdnai ir 
smutnai atnesze policijai liku
sius du tukstaneziu tris szim- 
tus doleriu. Kitas darbininkas 
sugražino apie septynios de
szimts penkis dolerius, isz pus- 
treczio szimto.

Policijantai dabar stengiasi 
dažinoti kas tiek pinigu in ta 
siena buvo pakavo j e ir kodėl.

TRUMANAS ■
UŽ HARRIMAN

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

iszvažiavus in Calif  orui ja del 
Republikonu seimo, bet ji sako 
kad ji nesikisz in politika te
nai, bet tik rūpinsis savo vyru. 
Jis yra tenai pasiunstas isz- 
duoti raportą ant Republikonu 
rinkimu seimo.


