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Nužudė Draugo Žmona NELAIME ATSITIKO! Slapta Maskvoje ATSIKERTA Daktaras Pagerbtas

Du Vyrai Sužeisti

PHILADELPHIA. PA. — 
Du vyrai buvo labai pavojin
gai sužeisti kai ju automobilius 

i buvo visiszkai sunaikintas kai 
jis susimusze su strytkariu ne
toli nuo Dicks Avenue, apie 
trecz'a valanda po pietų.

Automobiliaus draiverys, 
dvideszimts septynių metu am
žiaus Edward Clark ir ji kelei
vis devyniolikos metu amžiaus 
Leroy Clark buvo isz to auto
mobiliaus iszmesti per ta 
trenksmą, kai ju automobilius 
sudužo in telefono stulpą. Jie
du buvo nuvežti in Mercy 
Douglas ligonine.

Dvidsezimts žmonių ant to 
; strytkario buvo labai sukriesti. 
Policijantai sako kad to auto
mobiliaus draiverys norėjo po 
kairei pasukti, kur nėra pavė
linta.

Dvideszimts asztuoniu me
tu amžiaus Edward Murphy

numovė kai jis ja nužudė.
Tos moteriszkes vyras bu-

DEGANTIS
AUTOMOBILIUS

yra kaltinamas už nužudini- 
ma dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Ponia Anita Lutra- 
rio. Jis yra suaresztuotas ir 
suimta? be jokios kaucijos 
Brooklyn, N. Y.

District Attorney Bernard 
Aiderman jam ežia rodo 
$1.600 vertes žiedą kuri jis 
nuo tos moteriszkes pirszto

vo szito intarto žmogžudžio 
artimas draugas.

Jis aiszkinasi kad jam la
bai reikėjo pinigu, ir kad jis 
pas savo draugo žmona bu
vo atėjės ir buvo praszes kad 
ji jam kelis szimtus pasko
lintu. Kai ji nesutiko jis ja 
nužudė.

o o o

Užmusze Draiveri

1 •! j Sekretoriaus ir ji visaip pra-
| C / vardžiuoja. Bet jis gal ežia
A 0*4 l&lllvl daug teisybes yra pasakęs.

APSAUGOS
SEKRETORIUS

Intaria 
“National Guard”

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Apsaugos Sekreto-' 
rius Wilson sako kad visam 
musu krasztui yra baisi sarma
ta del ‘‘National Guard”, per 
kuria nevea tautine sargyba, 
bagotesni ir mokytesni jauni 
vyrukai iszsisuka isz vaisko 
sliužbos ir gauna alga isz vai-: 
džios, kai jie savo darbus pasi- i 
laiko ir taip dvigubas pedes 
gauna.

Jis visus tos tautines sargy-; 
bos’‘‘National Guard” narius 
pavadino ‘ ‘Draft Dodgers. ’ ’

Dideli tūzai, karininkai bai-l 
šiai supyko, ir dabar reikalau-

Ar tik tie turi stoti in vaiska 
kurie negali eiti in mokslus, ar 
kuriu tėvai neturi tiek pinigu, 
kiek kiti. Jeigu mes giriamės 
ir džidiuojames savo laisve ir 
lygybe, tai tegu ta lygybe ir 
vaiske pasirodo.

Mes sutinkame su tuo, kad 
vaiske ne visi lygus, ir mes pri
tariame tiems, kurie sako kad 
vaiske kare viams ir karinin
kams algos butu ne sulyg kiek! 
metu jie yra vaiske iszbuve, ar 
kiek laipsniu jie turi; bet su-! 
lyg gabumu, mokslo ir reika
lingumo.

Pavyzdžiu, ne visi eiliniai 
kareiviai yra lygus, venas be
veik bemokslis, berasztis; o ki
tas gal net ir moksliu ežius. Pir
mas tinkamas tik virtuvėje ar 
ant lauko; antras paskirtas; 
prie atomines bombos painiu 
tyrinėjimu.

Aiszkus dalykas szitu dvie
ju eiliniu kareiviu algos netu-

PHILADELPHIA, PA. — 
Draiverys automobiliaus užsi- 
musze kai jo automobilius užsi
degė ir paskui sudužo in telefo
no stulpą ant Linden Avenue, 
netoli nuo State Road in Tor- 
resdale.

Susiedai sako kad draiverys 
buvo septynios deszimts pen
kių metu amžiaus Benjamin 
Bond, nuo State Road.

Nelaime atsitiko apie vie
nuolikta valanda isz ryto, kai 
tas draiverys gryžo isz savo 
darbo namo. Susiedai sako kad 
iszrcde kad nieko broko nebu
vo nei su draiveriu nei su au
tomobiliu, kai ta nelaime atsi
tiko.

Kiek policijantai isz Susie
du galėjo dažinoti, tai rodos 
nieko nepaprasto nebuvo nei 
su automobiliu nei su draive
riu kai ta nelaime atsitiko.

KARININKAS
KARISZKAI PLEPA

MASKVA, RUSIJA. — |
Visas kitas Užsienio žinias nu-! 
stelbe per radija praneszlmas, 
kad žmogus su perszauta galva 
guli Maskvos ligoninėje. Ėjo 
gandai kad tai yra Lozorius 
Kaganoviczius, ministerio pir-j 
mininko pavaduotojas.

Tiemes gandams davė pa
grindą žinios kad antra Vasa
rio diena, buvo greitai in Mask-1 
va pakviestas per Sovietu at
stovą, Bonnoje Daktaras Hans 
Schulten, kraujo specialistas.

Ligoni apžiūrėjęs Daktaras į 
Hans Schulten laikrasztinin- j 
kams galėjo pasakyti tik tiek:

‘‘Ligonis yra pavojingoje 
padėtyje; kas jis yra, asz nei jo 1 
vardo nebežinau, nei isz veido i 
nebepaž nstu. Jis esąs žmogus 
tarp penkios deszimts ir sze- 
szios deszimts metu amžiaus. 
(Kagonaviczius yra szeszios 
deszimts keturiu metu am
žiaus.) Man tik buvo insakyta 
kad tai labai svarbus žmogus.į 
Tai jau buvo visiems aiszku j 
kai valdžia net Vokietijoje, 
jieszkojo specialisto daktaro. 
Prie jo pirm manės jau buvo 
apie deszimts Rusu gydytoju.

Eina gandai kad Sovietu 
Rusijos virszuneje dabar nera
mu, ir kad vieni nori kitus isz- 
žudinti.

Bet isz paežiu Sovietu nega
lima. nei žodžio dažinoti, kas 
per do viens yra tas sužeistas 
asmuo.

Kitos, teipgi nepatikrintos 
žinios skelbia kad tai tikrai tas 
sužeistasis žmogus yra Kaga- 
navieziu. ‘‘Daily News” ir da
lis kitos spaudos raszo isz žval
gybos szaltiniu, kad tai tikrai 
esąs Kaganaviczius, ir kad jis 
buvo paszautas ketvirtadieni, 
kovoje del Kremliaus valdžios.

Anot tu laikraszcziu Bulga
ninas su Chruszczevu buvo no
rėję ji nudėti, nužudinti.

Kova del valdžios eina jau 
kuris laikas tarp Stalino sekė
ju ir Chruszczevio. Stalino lini
jos stipriausieji szulai buvo 
Kaganaviczius, Molotovas ir 
gal r et ir Malenkovas. Jiem 
yra pritaręs

vas, kiek jie yra kovoje priesz 
Chruszczeva. Stalino szalinin- 
kai jau tiek buvo laimėje, kad 
Chruszczeva privertė atnau- į 
jižti Stalino garbinima ir im- 
tis jo nustatytos tvarkos.

Maskvos szaltiniai griežtai 
paneigė visas szitas žinias ir 
isz pradžių tvirtino kad ligonis 
nesąs nei kuris isz prežidiumo 
nariu, nei Užsienio Reikalu 
Ministeris Szepilovas, apie ku-' 
ri buvo gandai kad jis susirgęs 
ar sužeistas.

Vasario ketvirta diena So-j
(Tasa Ant 4 Puslapio)

KAS YRA T AS ■
KAGANAVICZIUS?!

MASKVA, RUSIJA. — Lo- 
zorius Kaganaviczius yra vie
nintelis Žydas Kremliaus vy
riausybėje. Jis buvo Stalino 
įsitikimas szalininkas, ir su 
juo buvo susiriszes giminystes 
rysziais — Stalinas pasiėmė 
sau jo sesere Rože.

Kaganavicziaus sūnūs Mic
hailas, 1951 metais vede Stali
no dukterį, Svetlana. Pereitais 
metais Žydu szaltiniai buvo 
pranesze, kad Svetlanai už
drausta iszvažiuoti isz Mask
vos.

Kaganaviczius buvo žinomas 
savo dideliu užsispyrimu ir 
isztverme. Jis invykdino So
vietu didžiausias statybas — 
1932 metais Dnieprostroi, 1935 
metais Maskvoje pastatydino 
pažemini traukini, pavadinta 
jo vardu, ‘Kaganovicz-Metro’, 
1937 metais sutvarkė geležin
kelius ir ėmėsi organizuoti 
sunkiąją pramone fabrikuose.

Su Chruszcziovu jis susitiko 
Ukrainoje, kur buvo abudu gi
mė. Kai 1946 metais Chrusz- 
czevas buvo Ukrainoje partijos 
sekretorius ir Ukraina isztiko 
hadas, tai jo vietoje buvo at
siustas Kaganoviczius, tvarkos 
daryti. Tik po metu, kai Kaga
naviczius Ukrainoje gamyba 
pastate ant kojų, vėl galėjo 
gryszti Chruszcziovas. Taigi 

' Chruszeziovui tie atsiminimai
Marszalas Žuko- nera^ima^onus.

PITTSBURGH, PA. — 
Majro Generolas Henry K. 
Pluck, Pennsylvania National 
Guard, dvideszimts asztuntos 
divizijos komandorius, pasi
rengęs kumsztimis bet kam at- 
sakinti kuris iszdrys sakyti 
kad National Guard nariai ir

Ii sau sveiksa rankomis svai
danti ir kumsztimis mosikoti, 
bet jo laisve pasibaigė kur 
kumsztis sustoja ir mano nosis

i prasideda.
Szitas Major Generolas vie-! 

szai yra pasakęs: ‘‘Jeigu kas 
nori . pavadinti National

tyti kad tokiu karininku galvo
se vietoj svegenu randasi tik 
raumenys.

Galima nesutikti, galima su- 
siginezinti, galima net ir džen- 
telmoniszkai susikirsti ant ku
rio klausimo; bet grumuoti su 
kumszt.’nrs už tai kad kas ki-

ja kad Wilsonas atszauktu sa
vo priekaisztus ir kad jis vie -; 
szai atsipraszytu.

Karininkas, Major Genero
las E. A. Walsh, ‘‘National 
Guard” draugijos pirmininkas 
saiko, kad dvi ‘National Guard’ 
divizijos yra kariavusios Korė
joje, ir kad tukstaneziai kitu 
tos draugijos nariu buvo pasi- 
siuline važiuoti in karo frunta.

Czia klausimas baisiai svar-:

retu būti lygios.
Jeigu armija, vaiskas mokė

tu algas taip kaip pramone ir 
fabrikai moka algas; kiekvie
nam sulyg jo gabumu; tai visai 
nereikėtų szaukti musu jaunus 
vyrukus in vaiska, nes jie sa
vanoriais stotu.

O kaip dalykai stovi, tai 
koks kad ir berasztis, bemoks
lis, niekam netikės bomelis, bi
le tik jis iszbuva vaiske ketu-

vaisko iszvengejai, kad jie in 
National Guard stoja kad isz- 
vengtu vaisko službos.

Kalbėdamas Pittsburghe ana 
vakara, jis pastebėjo kad tik
ras skandalas kad Amerikos 
Apsaugos Sekretorius Wilso
nas butu drysęs taip iszsireik- 
szti apie tuos garbingus Na
tional Guard narius.

Žinoma, czia laisve, kaip kas 
nori, daro; bet kur ta laisve

Guards nari vaisko iszvengeju, 
sakyti kad jis stojo in National 
Guards vaisko iszvengti, tegu 
jis czia atsistoja priesz rrune 
ir asz jam galva numusziu!”

Bravo! Taip kaip tikro ka
rininko pasakyta!

Czia nei proto nereikia, tik 
geru raumenų ir kietos galvos! 
O kad jis ir kam nors galva 
numusztu, tai ka jis tuomi pri- 
parodintu? Tai tikrai pirma-

bus ir keblus. Nors dabar be-1 ris ar penkis metus, tampa Sar- prasideda, ir kur ji baigiasi? 
veik visi szoka ant Apsaugosi (Tasa Ant 4 Puslapio) Žmogeleis, kiek inkauszes, ga-

tas su tavimi nesutinka ar taip 
akis in aki nemato, tai jau tik 
/karininko būdas.

Gal jis iszmoko taip protau
ti, stumdydamas ir stramužin- 

i damas eilinius kareivius. Bet 
Į dabar jis su laisvais ir protin
gais žmonėmis turi reikalą ne 
su eiliniais kareiviais, kurie 

: neturėjo ir neturi nei balso, nei 
i drąsos tokiam ponui atsakyti.
Mes atsakome ir nesibijome:

pradines vaiko straksejimas. Karininke, trupiti proto ir ma-
Dabar isz tikro galima ma- žiau raumenų!

EISENHOWERIUI

Apsaugos Sekreto
riaus Žmona Sako •

Eisenhoweriui Nerei- 
kejo Taip Prasiszokti

WASHINGTON, D. C. — 
Apsaugos Sekretoriaus žmona, 
Ponia Charles E. Wilson, laik- 
raszfnjnkams vieszai pasakė 
kad nebuvo jokio reikalo Pre
zidentui Eisorhoweriui taip 
prasiszokti ir iszbarti jos vyra, 
ir paskui dar greieziau pasi- 
aiszkinti ir pasiteisinti kad jis
jos vyra remia.

‘‘Asz gerai žinau,” ji Wash
ington Evening Star laikrasz- 
ežio,, laikrasztininkui sake, 
‘‘kad man nereikėtų nei iszsi- 
žioti, nes asz dar daugiau bė
dos užkrausiu ant savo vyro 
galvos.”

Bet paskui, kaip isztikima 
moteris savo vyrui, ji dar to
liau trauke: ‘‘Main rodos, Pre
zidentas turėjo arba visiszkai 
pasmerkti mano vyro nusista
tymą, ir ji praszalinti, ar už ji 
stoti ir remti. Czia vidutinio 
kelio nebuvo ir nėra.”

Ji sako kad kai ji savo vyrui 
buvo pasakius kad ji baisiai 
pyksta kad Eisenhoweris taip 
prastai pasirodė ir neiszdryso 
savo drauga užstoti, tai jos vy
ras tik nusijuokė ir ja surami
no, sakydamas kad ji nesirū
pintu, kad jis pats gali viską 
labai geria ir gražiai sutvarky
ti. ‘‘Ir” ji pridėjo, ‘‘asz žinau 
kad jis gales viską sutvarkin- 
ti, nes ne už dyka jis tiek me
tu yra buvęs vienos isz didžiau
siu kompanijų Prezidentas,

Daktaras Rufus Baker 
Crain, isz Rochester, N. Y., 
susilaukė Daktaru garbes 
pažymėjimo už atsižymeji- 
mo savo darbe ir pasiszven- 
time del kolieku ir paliegė
liu, kuriems jis pats asmen- 
iszkai yra parūpinęs daug 
darbu.

Jis teipgi buvo, pradėjęs ir 
dabar veda propaganda ir 
vaju ragindamas visus biz
nierius ir fabrikantus sam- 
dinti ir duoti darbus kolie- 
kams ir paliegėliams.

Jis bus taip pagerbtas už 
ta savo pasiszventima per 
‘‘Congress on Industrial 
Health” in Los Angeles, 
California, Vasario penkta 
diena.

pirm negu jis sutiko atvažiuo-
l ti in Vaszingtona ir stoti Ei- 
1 senhoweriui in talka.”

Wilsonas yra buvęs General 
Motors automobiliu kompani- 

! jos Prezidentas. Kai atsimena-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Apsiginklavimo Kasztai Nesumažės

Kongresmonas Carl Vin
son (po kaire) House Armed 
Services Komisijos pirmi
ninkas, pasiszneka Vaszing- 
tone su Admirolu Arthur 
Redford, Joint Chiefs of 
Staff pirmininku, per pasi- 
tarima kaslink kasztu del 
apsiginklavimo.

Sekretorius Wilsonas sa

ko kad Amerika ketina pa
laikyti visas savo kariszkas 
jiegas ir dar padidinti, pa
dauginti. Jis sako kad musu 
vaiskas laikys apie 2,800,000 
vyru per visus metus iki 
1960 metu, ir kad tai kasz- 
tuos tarp trisdeszimts asz
tuoniu ir keturios deszimts 
milijonu doleriu kas metai.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Valdžios Teismas rengiasi 

patraukti in teismą daug dar
bininku uniju vadu, kurie vie
na ranka, laiko su fabrikantais 
ir taip sudaro santaika tarp 
d^aibijninlku ir fabrikantu ir ne
duoda kitiems fabrikantams 
inlysti in 1a bizni ar pramone.

musu Ali jautai, draugai gali 
suprasti, kuria musu prieszai 
invertintu ir kuria musu žmo
nes priimtu. Jis sako kad jis 
dabar tos musu užsienio poli
tikos nesupranta, neinvertina 
ir nepriima.

Svarbus Praneszimas

Charles Shuman, Amerikos

Iszrodo kad taika vieszpa- 
taus tarp uiniju ir fabrikantu 
per sziuos metus, iszimant mai- 
nieriu bosą John L. Lewis; nes 
nei joki kiti dideli kontraktai 
nesibaigs sziais metais.

kas sako kad farmeriai butu ■ 
daug daugiau gave •už savo 
ūkio vaisius, jeigu valdžia ne
būtu insikiszus ir busta,ežius 
visos juju pjūties ir derliaus 
prekes, ikasztus. Jis sako kadi 
yaldžia, insikiszdamai pagelbė
ti ūkininkui, farmeriui jam.

Dabar eina gandai kad Le|n- 
ku valdžia turi pri|parodinimus 
kad Sovetai per kaira amt viena 
sykio iszžude nuo penkios de- 
szimts ligi szirnio tukstancziu 
Leinku belaisviu Ukraine.

Amerikos Prezidentas D. Ei- 
senhoweris, kalbėdamas apie 
Vengrija, pasakė: '“Sovietu 
žvieriszkas užsipuolinias ant 
Velnigru panaikina visas žmo
gaus ii’ žmonijos teises.”

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles saiko kad yra vil
ties kad Sovietu Rusijos vi
daus bėdos ir vargai gali daug 
greicziau nuversti Sovietu val
džia, negu galingiausios armi
jos isz kitur.

ridnt draugui ir jam pagalbos 
ranka isztiesiant.

Pypkėj; Durnai

ųi Mes mėgstame teisingysta ii 
geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 

į.^ primename, idant kožnas skai- 
j tytojas, kurio laikas pasibaigė

• 'i už laikraszti, kad nevilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokės- 
ties, nes ilgai negalime laukti,

• •• Juk del visu yra tas žinoma. 
il<a i kad darbas pabrango, popiera> 
(i J ir kiti intaisymai, nes uždyka; 

|i(i j laikraszczio negalime siuntine- 
irji ti. Musu agentai yra guodoti 

skaitytojai ir nuoszirdžiai de 
j kavoj ame visiems už platinima 
j “Saules,” lai visus Dievas už 
i laiko koįlgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai

i dėkingi. — “Saules” Redyste.

Azijos akyse Rusija yra 
daug galingesne už Amerika. 
Rusu propaganda Azijos žmo
nėms sako: “Žiūrėkite ka mes

Guy Mollet, Prancūzijos 
Premieras kalbėdamas apie 
Suez Kanalo klausima, prasi
tarė: “Jeigu aszbucziau buvęs 
Amerikos Sekretorius, asz bu
cziau stengęsis daug geriau su
sipažinti su tuo klausimu negu 
taip greitai prasiszokti ir Ang
lija ir Prancūzija taip iszkolio- 
ti. Jis dalbar su Prez. Eisenho- 
weriu daro pak’uta ir stengiasi 
gryszti atgal.”

Prietelis
Niekados neuzmirszkit i seno pneteliaus,

esame nuveikė in trisdeszimts Nors jisai butu ir
penkis metus! Amerikai tai 
veikti eme szimta szeszios 
szimts penkis metus!”

1111-

Ka žmogus tiki parodo koks 
žmogus jis yra.

vargingiauses.
Stengkis prieteliui ar 

prietelkai,
i Padaryti kuodaugiausia

gero taip,
Kad tai darytum

I Turtingiausiam žmogui.

Atsitikimas Senuose 
:: Kambariuose ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

nejucziom in savo miegama ji,

Po Kalėdų szveneziu nebutu ^ers^ikrinsi kad ta’i 
pro szali prisiminti ir ta Kūdi
kėli Jezu. Mes daug kalbame 
apie koks biednas jis buvo, kad 
jam. nei pastoges nebuvo. Bet 
nepamirszkime kad jis nebied- 
nas.gime kaip musu biednieji. 
Jis tapo biednas. Tai baisus 
skirtumas tarp to kuris gims
ta biednas ir kuris savo valia, 
tampa, biednu.

Jeigu mes galėtume laime 
nusipirkti, mes raguotame kad

Padarys daug smagumo 
ir busi isz to linksmas.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir 
varys j u nuliūdima.

nu

Platinkit “Saule”

atsidanginęs ui musu: dvara. 
Ponas tuoj, žinoma, nepaglos
tė: komisareliui teko visus 
dantis susidėti, be tpats nuejas 
iii savo kambarį isz szird-gelos 
skustuvu eme i r pasipjovė. Ga
lima sakyti: pinigai vare, o 
žmona, nuvarė poną in kapus. 
Už tai ja. ponas naktimis ir

— O ar , galima pamatyti 
kas tu' kamba.ru viduj? Pa
klausė Balnis senuko.

Pirkie U. S. Bonus! 'W,. Pirkie U. S. Bonus!

Iszrodo kad Prez. Eisenho- 
weris dabar baisu lemia kelia 
Kongrese ir Senate, reikalau
damas kaid jam 'butu pavėlinta 
insi kiszti in. Suez Kanalo* ir 
Vidur Rytu reikalus. 0 kas ga
li taip greitai užmirszti, kad 
tas pats Eiselnhoweris taip bai
siai pasmerkė Anglija ir Pran
cūzija tik keletą menesiu atgal 
kai tiedu, krasztai savo kąriuo- 
mense tenai pasiuntė? Dabar 
tas pats Eisenhovveris reika
lauja kad jis butu ingaliotasi 
musu vaiska kaip tik tenai 
siunsti.

OUR TOWN
IS STRONGER ECONOMICALLY

BECAUSE OF 
U.S. SAVINGS BONDS

Kaip Pralncuzai ir Anglai 
iszmusu dalbar juokiasi! Mums 
dabar kasztuos ne tik: milijo
nais 'bet ir musu kareiviais, 
vien, tik už tai kad Prezidentas 
Eiselnhoweris žiopsojo kai te
nai iszkilo tas.klausimas. Gal 
jis tuo laiku golfą, losze su sa
vo bagoeziais draugais ir netu
rėjo laiko pasiteirauti kaip da
lykai- stovi.

Vice-Prezi den tas Richard 
Nixonas, nenorėdamas, ar ne- 
Ibedrysdamas staeziai pasisa
kyti ar pasistoti, pareiszke: 
“Dabar laikas visiems mums 
prisipažinti kad kersztas ar pa- 
gieežai nieko nelnnveiks. Lais
ves reikalas yra toks, kad mes 
negalime leistis in ginezns su 
savo draugais, ai i jautais., ”

'Senatorius Styles Bridges, 
Repu’;.(ikonas isz New Hamp
shire, sako kad mums dabar 
reikia tižsieuio politika kuria

Take a look around our town! Don’t you 
see all the signs of a strong economy? How 
about that mechanic down the street who 
just opened his own garage, the neighbor 
who’s sending his son through medical 
school? How about all those homes that are 
being started and those bright new cars 
that are parked in front of our town’s 
bustling stores? Things look pretty healthy, 
don’t they?

Do you ever stop to wonder how much of 
this prosperity was made possible by U. S. 
Savings Bonds? Not just because they helped 
our country through an emergency either. 
Although that’s part of it.

An even more encouraging fact is that all 
over America more people are saving more 
money, purposefully, than ever before in 
the history of the world. Today, more than

40,000,000 Americans own more than 
$41,000,000,000 of cash savings—in If. S. 
Savings Bonds! They’re one of the world’s 
safest, surest investments. Your Govern
ment guarantees the principal of H. S. 
Series E Savings Bonds—up to any amount 
—and the r.ate of interest you receive.

Payroll Savings is the easiest
* iway to save!

One of the reasons so many people are 
reaching their savings goals with Bonds is 
the Payroll Savings Plan. It’s a sure-fire 
way to steady savings because the money 
is saved for you—automatically.

You just sign the authorization card in 
the payroll department where you work. 
Sign up for any amount you wish—a couple 
of dollars a payday or as much as you can 
spare. And when enough has accumulated, 
it’s automatically invested in a Series E 
Savings Bond in your name and the Bond 
is turned over to you.

Then yobr savings really go to work
building up a backlog of security for you 
and your family. And adding to the eco
nomic well-being' of our town and our 
country 1 If you haven’t already signed up 
for the Payroll Savings Plan, why not do 
it today?

— Kodel-gi ne, kodėl ,110, ; 
sujudo senukas ir nuspureno 
in savo budele, isz kur tuoj 
grVžo su raktais rankoj.

— Seniai jau ir aszpats, be
buvau ten. Nebetraukia, nebe
paslenku. Ankscziau tai būda
vo dažnai aplankau, apžiūriu. 
.Juk, rodos, ežia maino jSaties 
dalis tai It brangus tie kamba
riai, barszkejo senukas, kol ati
daro vienas kitas langines ir 
atidarė kambariu duris.

Balnis su slapta, baime ijii- 
ženge in naima. In uosi musze 
pelėsiu, drėgmės ir kitokį san
deliu ar rusiu kvapai. Kamba
riai stovėjo inrengti, rodos va
kar ežia dar žmones gyveno, 
vienok pažvelgus in stora dul
kiu sluoksnį ant, baldu, pa
veikslu, ir kitokiu daigiu matė
si kad visa tai nuo seniai ne
judinama guli.

— Uzia, sztai, saliomis, ro
de senukas, ten valgomasis bu
vo. () ten ir miegamasis kur 
per kiaurus du metu kerite 
vargsze poniai. Sztai ir pono 
Motiejaus paveikslas, parode 
iii ketur-kanipa ant sienos ka- 
banezia, deže: isz tiesu paveiks
las buvo visai iii deže pana- 
szus, nes paszelusiai apdulkė- 
• 1jas.

Senukas, pasilipęs ant kėdės 
nuszluoste dulkiu stora dangti 
ir in Balni pažvelgė jaunas vy
ras, su rusezia ir net žiauria 
veido iszraiszka. Rudos jo akys 
žiurėjo su aiszk'ia neapykanta, 
tarsi žadėjo kaž kam negailes
tinga kerszta. Balnis nusisuko 
nuo paveikslo; kraugeriszkos 
akys ji sujaudino ir šukele 
sziurpa. Dabar jis rado beveik 
galimu kad toks žmogus ir po 
mi rt ies gal i buvot i gy v uju 
tarpe.

— O sztai ir pono kamba
rys kuriame savo amželi., pa
baigė. Sztai ir kode taip tebe
stovi, kaip stovėjusi; ponia, lie
pė viską kambaryj palikti, gai
lėjosi, kam ’ kraujai isztryne. 
Nors kede tebera kraujuota.

Prie didelio raszomo stalo 
stovėjo niiukszta, su didele at- 
kisza, 'patogi kede. Tiesa, dar 
matėsi kažkokios rudos deines 
ant audeklo. Viskas apdulkeja 
kaip ir kituose kambariuose. 
Balnis atydžiai viską apžiurė
jo, pasiklausė pakartojamu se
nuko vis tu pat žinių apie pono 
ir ponios kanezias, aipie save, 
kaipo ponu noro reiszkeja, ir 
pasuko eiti laukan.

— O ar leistum mane per
nakvoti? Pasiklausė Balnis.

— O kėdei ne. Atsake se
nukas. Arman gaila? Alano 
ponas apie tai jokiu, insakymu 
man nedave. Eikie jai nori. Tik 
jau galas vienas: lyg ryto ne- 
iszkesi:

Balnis lėtu, žingsniu szypso- 
damasis iszejo isz. keistos so
dybos kiemo.

— TOLLAUS BUS —
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KATALOGAS
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

Nr. 1957
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 

u v va. 404 (uisbiriii). 50c
Nu P'Z- f į ttEcth l?i, meiliu

gas kriminaliszkas apraszy 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
■zio iszimta isz Lictnviszku 
iižlieku. Su paveikslais. 171 
lideliu puslapiu, 3£c.

No.lll-“Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti akai tymai: 
Y’la 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 pasakai tymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20e.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt gi link ingai 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; vLuoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepejirnas, 62 pus., 
20c.

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

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

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

Nd.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

No. 138—Apie Trlanda; 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 Berandi na. 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, 20o.

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., 2Bc. ,

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

Pirkie U, S. Bonus

No.158—-K p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautai 
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, Žvaigl 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
rins; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Arži uolas; Uosis; Budyne, 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—-Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 2()e.

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

No.l73~Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davinėti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

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

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

18016—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.l94-L-Trumpas Katuli- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No. 196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristus© 
15o.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezu so Kristų so. Kny gute 
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. 35c.

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

No.202—Novena, Stebuklin
go Medai iko Dievo Motino# 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

tSr* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szip adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
MaMnoy Citv. - IL K &

kamba.ru
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Jono Ir Angelines Andruliu Ir Jū Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliui gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie j u gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TE VELIU 
SURIS,“ nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie >i dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, . Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.“

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
’JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

Atsitikimas Senuose 
:: Kambariuose ::

tai rrevaikszczioti. Aplink gy
venamąjį narna nesimatė jokio 
kito trobesio tik sulinkus men
ka, budele isz, kurios stogo ky- 
szojo geležinis dūmtraukis . ir 
rodėsi', gyvenama.

— Keista sodyba, pamanė 
I Balnis.

Priejas eme i žvalgyt is vartų. 
Laibai nustebo kad kelias, isz 

Į vieszkelio in sodyba,, iszartas, 
j sulietas su dirvai ir apsėtas va
sarojumi. Vartai buvo skersi- 
nimeis kartimis užkalti.

Balnis labai sudomintas nu- 
: tarė pateikt iri sodyba,. Erne 
I žvalgytis tie kuria ežia vieta! 
butu patogiau tvora perlipti, 

j kaip greitai toliau nuo vartų 
' tvoroje pamate mažute spraga, 
pro kuria, matyt, kažkas landė 
ir siauro vieno žmogaus pra
mintu takeliu vaiksztinejo in 
miestą, ir atgal.

— A-a! Vis dėlto gyvu 
žmonių randasi! Lyg nudžiugo 
Balnis ir inlimies pro tvora, 
dairydamasis nuėjo keistojo 
kambario linkui.

Jis buvo jau visai arti liutle- 
les, iklaip atsidarė jos durys ir 
pasirodo žila, gauruota galva. 
Balnis nenorom sustojo. Isz vi
so ko buvo matyt kad toji gal
va yra žmogaus, bet paslaptin
ga aplinka šukele sziurpa. Gal
va taip pat nejudėdama kyszo- 
jo pro duris. Pagaliau ji, mąs
tyt, sutelkusi drąsą, iszvilko ir 
yisa, liemenį. Tai buvo papras
tas, apsileidęs plaukai, senu
kas.

— Laba diena, pasveikino 
Balni s seni. Pasakyk man, kas 
ežia per sodyba?

Senis patrynė abiem rankom 
szlaunis, pajudino lupas ir lat
re :

— Ar-gi nežinai keno tai 
dvaras? Tai gal isz toli atke
liavęs esi? Vietiniai visi žino. 
Dvaras yra garbingu ponu Mo
tiejaus ir Barboros Pszepadal- 
skiu; ju nesant, asz esu pilna
teisis ju dvaro valdytojas ir ju 
noru reišzkejas.

Balnis su szypsena pažvelgė 
in tokiu auksztu balsu kalban
ti senuką kuris, isz visko matė
si, senas iszmanksztint^is dva
rininku tarnas, kokiu dabar 
dar 'kiek nori gali rasti Lietu
voj. “Noru reiszkejas ir dvaro 
valdytojas” padare kvieczia- 
nia in kambarius mostą bet, 
pažvelgęs iii užkaltus ju langus 
mosto nebailge. Visa, matyt, se
nukas dare isz palproczio, pats 
mažai ka suvokdamas.

Sakykite, o kur-gi tie 
ponai Pszepad aiškia i, kurie 
ežia savo dvarus ir norsu pali
ko? Vis dar szypsodamasis tei
ravosi Balnis, ,

MOKYTOJA. Petras Balni 
likimas nutvojo in tolima 

Žemaitijos. miestą, kuriame, 
iszskiriant kunigą, du krautu
vininkus ir veterinarijos feld- 
szerio, nebuvo nei vieno inteli- 
gentiszkesnio žmogaus. Balnis 
žmogus 'buvo savotiszkas, daž
nai mėgstantis kanorš netikė
to ar tai kunigui nepriimtino 
ar feldszeriui nepakeneziamo, 
pasakyti, todėl inteligentu 
1 ar pan nepateko.

Balnis ne taij> jau gailėjosi 
netekus tos palaimintos kom
panijos san jausmu, jis pasuko 
in karma, in ūkininkus. Ten jis 
rado ir sanijausmos ir žmonių, 
su kuriais szirdinigiaiu ir isz- 
mintingiau gali pasiszneketi, 
negu su deszimtim veterinari
jos. feldszeriu.

Per kiaura žiema. Balnis bu
vo namie, savo bute greta, mo
kyklos ir ji tada, lanke ūkinin
kai. Praszvitus pavasariui, 
Balnis pats pasileido in žmo
nis ir trumpu laiku lapo visu 
apylinkes ūkininku laukiamas 
sveezias.

V a i kszczio jaut a į >y I i 11 ke jo, 
Balniui dažnai sukeldavo indo- 
mumo atokiai nuo miestelio 
stovinti sodyba. Aplink gim
tais dengta narna augo didelis 
sodas ir tesesLtoli in laukus, 
už miestelio; ten‘buvo ne tik 
vais-medžiu, bet. ir pusziu, ber
žu ir kitokiu medžiu. Matyt, 
tikro dvaro esama.

Balnis vienok daug kartu 
praeidamas stebėjosi kad apie 
ta dvara niekas nekalba, jo
kiu dvaro, gyventoju nepažys
ta, nėra mates, nors apylinkes 
gyventojus visus pavardėmis 
pažinojo. Kiek kardu jis buvo 
žadejas pasiklausti ko nors 
apie ta. dvara, bet visuomet pa- 
mirszdavo.

Karta Balnis, praeidamas 
pro ta. sodyba., 'pasuko areziau 
ir pasistiepęs ant pirsztu, eme 
žiūrėti iri jos kiemą. Sodas bu
vo. labai apleistas, medžiu sza- 
kos nudribusios lyg- žemei, ten 
vėl daugybe krurnokszniu. ir 
dilgėlynu. Per; tokia tankyne 
sunku buvo inžiureti kas daro
si kieme. Vis (Jei to Balnis po 
atydžiu tyrimu nusprendė kad 
kieme ir name negyvos duszios 
nėra: namo langai ir d u rys bu
vo. aklinai užkaltos, kieme ir* 
sode takai apžėlė, gal keli me-

Istorija Apie...
“AMŽINA ŽYDĄ” 

jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE • Mabanoy City, Pa.

| Senis vėl paglostė szlaunis 
j ir pajudino lupas. Rodėsi, jis 
| nori kažka atsiminti.

Ponas Motiejus, kurio 
paveikslas tebekabo kampinia
me kambaryje, greta. teVo Ed
vardo paveikslo, mirė. Seniai 

j mirė! O Barbora, jo žmona, su 
vaikais iszikelia.vo iii Varszava. 
Važiavo ir iszvaižiavo, mane

Jeigu kožnas pagal savo 
Luomo ir amato gyventu, 

Tai ant to geriaus 
iszeitu.

Turime da labiaus mylėt 
Amerika, 

Ne kaip tikras Amerikonas, 
O tai del to kad pribuvome

Tu laja, svetima kita
Tėvynė,

Kuri mus priglaudę. 
Maitina ir alpdengiai.

Neposmuokime apie kokias 
ten tėvynės, , 

Nes ateis galas del 
visu tėvynių 

Ir tas didelis svietas
Stosis viena didele Tėvynė, 
() taip kaip vaikai paaugia 
Nesilaiko savo motinai už 

andaroko,
Tiktai tuoj iszsisklaido, 

Taip lygiai ir Motina 
Lietuva yra.

Viskas sziandien iszdraskyta 
Gaspadorystes 1 i kos 

Iszdraskytos ant. szmoteliu
Ir kaip pauksztukai isz 

lizdo,
Taip kožnas apie gimtini 

Namai turi užmirszti. 
Svietas del žmogaus, 

Žmogus, del svieto. 
Taip, turime tapti

< Amerikonais, 
Jeigu ežiom apsigyvenome,

0 ne posmuot apie 
nebūtus daigtus.

* * *
Jau didelis laikas, 

Kad moterėles gyventu 
mandagiau,

Ir susiprastu kad 
Girtavimas ne tik kenke 

ju sveikata, 
Bet ir paniekina jas akyse 

viso svieto.
Girta motere yra panaszi

• in velnią, 
Ir linkus ant visko.

Iszgirtu moterių girna 
Idijotai, besmegeniai ir 

pusgalviai, 
O ir toki girtuokliai buna 

Kaip motina, ir tėvas.
Blogai daro tieji vyrai, 

Kurie pripatina savo 
Motere prie gerymo. 
Ant nekuriu, partijų 

kada suvažuoja, 
Isz pradžių viskas buna 

paredke, 
Bet tegul tik moterėles 

Užkaitina sau paka.uszius,
Tai pasielgineja Ikaip 

nesutverimai, 
Pliovojai visaip, szokineja, 
• Andarokus užsiraitojus,

Ir taip pasielgineja, 
Kad1 žmogus neturi kur 

akiu dėti.
Sarmata, moterelesl

viena dvare palikusi. O kaip, 
sakyt, asz dvare galiu būti? 
Tai asz pasistaczian budele ir 
apsigyvenau joje. Dvare juk b<- 
priežiūros nepaliksi.

— Kodėl-gi tu kambaru 
langai taip užkalinėti? Ir, ma
tyt, seniai. Teiravosi Balnis.

Senis pažvelgė in ji pilko
mis akimis ir nieko nesakęs 
nuėjo link suolelio prie anks- 
cziau buvusi gėlyną kurio ly
ses dar tebežymėjosi. Balnis 
nuseko paskui seni kuris, apsi
žvalgęs • atsargiai atsisėdo 
kviesdamas ir Balni tai pada
ryti.

— Kai pažiūriu in tamsta, 
prabilo senis, tai net sziurpas 
krato: juk jau trys, o, gal ir 
daugiau metu kai in ta, dvara 
ne vienas svetimas žmogus ko
jos neinkele. Na, jai asz kartais 
nueinu iii miestą, arba jis mai
ne budelėj aplanko. G sziaip 
niekas.

—i Kas tai toks “jis”? Pa 
klausė Balnis.

— Kaip tai kas? Ponas Mo’ 
tiejus. Jis paslankus, dažnai 
a,teina.. Atvirai kalbant, jai kas 
jo gailėjosi ir brangino, tai tik 
asz.

Senis pradėjo tarytum, pats 
su savimi kalbėtis.

—• Palauk : sakei-gi kad po
nas Motiejus miręs, paklausė 
Balnis, pamanęs kad senis ne- 
besuvokia ka sako.

— Tai kas? Mirė tai mirė, 
o vaiksztineja ir tiek. Tas tai 
ir iszvijo visus isz dvaro. Ai
tai ponia su vaikais butu kaž, 
kur in pasaulio kraszta bėgu
si? Ne-e! Vietos neturėjo, ba
landėlė, dvare gyvendama. Po
nas gyvas būdamas nelabai jos 
t e sigai Įėjo o jau miręs — ligi 
smęrt kankino: atsikels būda
vo, rytais, o apie kakla mėlyni 
ruožai. Tai visi mato kad po
nas nabaszninkais ja smaugė.

Balnis pradėjo insitikinti 
kad su juo kalba pakvaiszes 
senis, taip rodėsi nepaprastas 
jo- pasakojimas. Vienok pajuto 
keista sziurpa ir nejucziomis 
pažvelgė in užkalinėtus kam
bario langus ir duris.

— Na, senu k, ežia tai jau 
per daug: sakei-gi kad ponas 
miręs, o ežia vėl, poniai smau
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gęs. Kokiose knylgose radai ta 
paraszyta ?

Senukas rodėsi užgautas.
— Va tai tau! Tai gal asz. 

ežia meluosiu? Juk du metu 
kankinosi, visi tarnai iszbegio- 
jo, asz pats ir kambarius va
liau ir valgi. Ir szventinom 
kambarius ir ka. Nieko negel
bėjo. Dar viena karta po to
kio szventinimo nakti atėjo po
nas Motiejus ir pakiszes man 
szpiga po n ošia tarė: “ Va, kiek 
asz jusu tebijau!” Ta paezia 
nakti ponia vos gyva liko. Gel
bėjau, vos iszgelbejau. Su ma
nim ponas ir gyvas būdamas 
malonus buvo, tai ir numiręs 
dabar maloniai apsieina,. Ly
giai dvejus metus iszkentusi, 
ponia ka besugrielbdama kelia
vo ir iszkeliavo. Tiek lyg sziol 
ir 'bematau. Dabar per vasara 

sodo vaisius parduodu ir isz tol 
gyvenu. Kartais, ponia ir pini
gu atsiunezia.

— 0 paskui kodėl niekas 
neapsigyveno? Klausinėjo' to
linus Balnis.

— Gyveno! Atvažiavo vie
na vasara kaž koks ponaitis, su 
laiszku isz ponios. Leidlžia, sa
kau, tai gyvenk. U-gi nakti 
pabudau nuo triukszmo. Iszbe-* 
gan, žiūriu, gi mano sveczias 
laksto sode su lanlgO' rėmais 
ant sprando ir 'žviegia. Mat, 
kai ponas užklupo, tai sveczias 
smuko pro Įauga su visais re
niais. Sztu.kos, manai.

— Tai gal koks žioplys bu
vo, pelių nusigando. Paabejojo 
Balnis. Ta abejone paiveike in 
seni nepaprastai.

—■ Taigi, geras, žioplys! O 
paskui klebono brolis su pri- 
stavu taip pat žiopliai? O Žy
das kromininkas, taip pat žiop
lys?’ Geros žiurkes, kad žmones 
iszbega vos puse plauku ant 
galvos beiszsineszdaimi. Na-gi, 
kunigo brolis iszgirdes apie 
nelaime su svecziu, netikėjo. 
Knygų mat prisisUdaites. Tai-gi 
prisikalbino pristava, geras 
buvo Ruselis, kad karta su juo 
nakvotų. Asz, kagi: leidau. Te- 
nakvoja sau, tuo labiau, kad 
ponas jokiu insakymu man ne
davė. Tai paskui pristovas 
nakti vos pabėgo, o ta gudro- 
cziu kunigo broli- tai vos gyva 
radome. Sziaip taip atgaivino
me. O Szmulke kromininka tai 
del juoko insileidau: teĮpagau- 
do, sakau, nekrikszta. Tai kad 
žinotum! Ant rytojaus, jau isz- 
auszus, ne tik ikromo, bet ir 
kelnių neinvairiau in kamba
rius pasiimti.

Balnis susimanste. Senis 
rimtai ir intikinamai kalbėjo, 
vienok jo pasakojami nutiki
mai Balniui . buvo netikėtini, 
kvaili ir juokingi.

— Tai kodėl ponas tok rus
tus visai nepažystamiems žmo
nikėms? Paklausė vėl senio.

— Dievas ten žino'. Bet kad 
žmones'poną isz visu pusiu 
smaugė, tai nėra ka sakyti. Vi
si, kaip tik kas iszmane: tai 
ežia už skolas taksavoja, tai 
ežia del žemes sklypo ėda. Na, 
ir pats ponas buvo labai nera
maus budo: mėgo ir korutoti, 
iszererti, kartais ir moterų ne- 
venge. Tas viskas, galima sa
kyti, poną, ir privedė prie mir
ties. Ne-gi isz džiaugsmo skus
tuvu gerkle pjauna.

— Ar tai ponas nusižudė?
— O kaip-gi. Nusižudė. At

einu ryta, 'beldžiu in duris, ty
li. Atidariau gi ten, kraujo la
ta! as. Ponas sėdi kedeje prie 
stalo, galva nusvirusi. Kiek 
kliksmo ‘binvo !

—- Tai kogi jis nusižudė? 
Ar-gi tik del skolų?

— Kur ten del skolų! Žmo
nele, ponia Barbora, nors au
geli szko gerumo motere buvo 
bet viena silpnybe: su vyrais 
negalėjo isz,kęsti nesiglamone- 
jus.

Ponas pro vartus, ponia ir 
besiglamone ja. Kiek ir asz pats 
maeziau. Ir ne tai, kad su ko
kiais savo kraujo ižmonemis, 
bet su grynais mužikais. La
biausiai jai tiko kalvio sūnūs 
Pranas. Na, ir vyras-gi buvo! 
Pienas ir kraujas! Tai-gi, ne
kalbant apie kitus vaikus, o 
ponaitis Vladislovelis buvo 
kaip du vandens laszu pana- 
szus in Prana.

Nai, ponas ir juto ir siuto. 
Karta gryžo nakti su svetimais 
arkliais. Savo grklius, vežimą 
ir pinigus, kiek turėjo prąlo-
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stiecziu paskyrimui kandida
tu balsavimas, rinkimas (elec
tion) 'balsavimas invyks Utar- 

* ninke, Gegužio May 21-ma die- 
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— įSuibatoj pripuola, Szv. 
Kirilio ir Szv. Apolonijos, o 
Tautiszka. Vardine: Priesz- 
mantas. Ir ta diena: 1896 m., 
Lietuvoje Rusai apsunkino 
Lietuviams tiesas sulyg* žemes 
pirkimo; 1933 m., Tautu San- 
junga pareikalauja kaid Japo
nija sugražintu Kinijai visas 
jos užkariautas žemes.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola penkta Nedalia po 
Trijų Karalių, taipgi Szv. Pa<- 
mos Skolastikos, o Tautiszka 
Vardine: Keiszgalius. Ir ta 
diena,: 1939 m., Popiežius Vie
nuoliktasis pasimirė, jis 'buvo 
asztuonios deszimts vieno' meto 
amžiaus, jo vieta užėmė Kardi
nolas Eugenio Pacelli, kuris 
buvo Vatikano Sekretorius; 
1272 m., Lietuviai pergalėjo 
Kryževius ties Kaunu.

— Pa n odelyje p r i p, u o 1 a 
Szvencziausios Panos Marijos 
Apsireiszkimas Liurde, ir Szv. 
Lucijos, o Tautiszka Vardine: 
Algirdas. Taipgi ta diena: 1242 
m., Mindaugas užėmė Lietuvos 
sostą; 1910 m., Amerikos Skau
tai IbuvO’ suvienyti, suorgani- 
žiuoti; 1847 m., gimė Thomas 
A. Edison, garsus iszradojas 
elektra szviesa, jis buvo- su 
valdžia užregistravęs net tuks
ianti devynios deszimts septy
nis naujus isžradimus.

— Utarninke pripuola. Sep
tynių Servitu ir Szv. Benedik
to, o Tautiszka Vardine: Da
mijonas. Ir ta diena: 1809 m., 
gimė Prezidentas Albrahomas 
Lincolnas, in Kentucky valsti
joje. Bankai ta diena bus užda
ryti; 1945 m., trijų didžiųjų 
Tautu Atstovai Yaltos Konfe
rencijoje sutinka nuginkluoti 
Vokietija; 1912 m., Kinija tapo 
Respublika; 1851 m., rado auk
so Australijoje.

— Ketverge pripuola Szv. 
Valentino, patrono meiles. Ta 
diena iszmin,tingi siuntinėja 
vieni kitiems gerus ir meilin
gus velinimus, o kiti ant kersz- 
to siunezia juokingas ir panie- 
kinanezius paveikslus idant 
tokiu butu iszlieti savo, neapy
kanta prieszais kitus.

Lincolno Gimimo
Diena, 12ta Vasario

Abrahomas Lincolnas pa
sakė būdamas gyvas: ‘Idant 
nebutu nevalninku ir nebutu 
prispausto j u žmonių. Taip 
manau apie Liuosybe žmo
gaus. Turėkime vilti kad 
teisybe iszeis in virszu ir 
ginkime musu sklypą nuo 
nevidonu.’

Lincolnas gimė Hardin 
paviete, Kentucky valstijoj, 
12-ta diena Vasario (Feb.) 
1809 mete. Buvo Prezidentu 
Suvien. Valstijų nuo 1861 
m., Kovo 4-ta ligi Balandžio 
15-ta diena 1865 m. Jis mirė 
Washingtone Balandžio 15ta 
diena 1865 m., paszautas per 
prieszininka, John Wilkes 
Booth, kuris nesutiko su jo 
politiszkom pažiūrom.

Kun. Msgr. Stanislovai Dobiu!, 
Mt. Carmel ir Mykolą Dobini, 
Ranshaw. Laidojo, Seredos ry
ta. su apiegomis in Szv. Kry
žiaus bažnyczioje, 10 valanda ir 
palaidota Shamokin kapinėse.

Brockton, Mass. —
Žinios skamba isz szito miesto, 
buk senas gyventojas, Jonas 
Dombrauskas, 83 metu am
žiaus, nuo 22 Glendale uly., 
staigai pasimirė Sausio, devin
ta. diena savo namuose. Velio
nis gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika apie penkios deszimts 
szeszi motai, ir per daugelis 
metu dirbo prie geležinkelo, o 
iszpriežasties senatvės prasi- 
szalino nuo darbo ir buvo ant 
pensijos. Velionis buvo geras 
szirdies žmogus ir mylėtas per 
visus tuos su kuriasi turėjo pa
žinti. Paliko dideliame nuliū
dime: savo paezia, Mario (Pau- 
likseziutc); du sunu: Prancisz- 
ka isz Avon ir Alfreda isz 
Brocktono; duktere Helena,- 
pati Antano Juszkaiczio, taip
gi asztuonis an nikus ir anūkes, 
ii- broli Bol esi aiva isz Brockto
no. Laidotuves in vyko Sausio 
14-ta. diena: 1957 m., isz Grabo- 
liaus Yakavonio koplyezios, 
789 N. Main uly., su Szv. Mi- 
sziomis iri Szv. Kazimiero baž- 
nyczioje per Kun. W. Molko- 
vich, Kun. Msgr. F. Straus- 
kauska ir Kun. Alberta Abra- 
czzinska. Kūnas likos palaido
tas in Szv. Marijos (kapinėse. 
A. a,. Jonas Dombrauskas, buvo 
senas “Saules” skaitytojas. 
Amžina atilsi!

— Jonas Povilaitis, nuo 
3251M W. M t. Vernon uly., ku
ris sirgo, per keletą, sanvaites, 
numirė pareita Suibata, 2-tra 
valanda po piet, savo namuose. 
Jo pati Mare pasimirė Sausio 
ll-ta diena. >Gime Lietuvoje. 
Kitados dirbo Locust Coal ka
syklose. Paliko su n u Juozą 
mieste, ir keletą anuku. Laido
jo Seredos ryta isž Grab. Ora- 
vitz koplyezios 30 N. Jardui 
uly., su aipiegomis in Szv. Jur
gio bažnyczioje 9 valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse.

— Vincas E. Gavėnas, nuo 
25 E. Lloyd uly., kuris gydėsi 
in Veteranu ligonbute im Wil
kes-Barre, pasimirė Utarninke 
3-czia valanda, po pietų. Velio
nis buvo veteranas isz Antros 
Pasaulio Kares ir tarnavo Lai- 
vynoje. Buvo, nevedąs. Paliko 
savo, motinėlė Marie Gaivenie-

Pilkauskas, Albinas, isz Ro
kiszkio ap.

Rinkeviczius, Jonas ir Juo
zas ir sesuo Tamulynienc, Ona, 
vaikai Prano, isz Vilkaviszkio 
ap., Parunkiszkiu kaimo.

Rupszys, Adomas ir Stasys, 
kilę nuo Varnių.

Szetkus Juozas, isz Szauke- 
nu, Tauragės ap.

Statkus, Maczys, sūnūs Vac
lovo.

. Striauka, Jonas, seniau gy
venęs Riverton, Illinois.

Stundžia, Kazys, sunns Anų-Z V 7

pro, isz Labanoro pa.rap.
Tamoszevicziute - Paliulio

niene, Eleonora.
Jieszkomieji arba apie juos 

Consulate General of America, 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:

41 West 82-nd Street, 
New York 24, N. Y.

APVOGĖ SALIUNA

Shenandoah, Pa.—
Keturi žmones likos sužeisti 
pareita Petnyczia, kai du au
tomobiliai ir troikas susitrenkė 
ant Frackville kalno vieszke- 
lio. Automobiliu kuri vairavo 
Georgo Baker, nuo 110 So. Bo
wer uly.,. Shenadoro, likos su
žeistas in, veidą ir koja; Earl 
Zimmerman, isz Ringtown, ku
ris vairavo kita, automobiliu, 
likos sužeistas in kojas; Mi
chael Wolsky, 30 E. Centre 
uly., Shenandoah, likos pavo
jingai sužeistas in galva, kru
tinę ir kojas. Visi likos nuvesz- 
ti in Locust Mt. ligonbute. Mi
chael Wolsky, pasimirė Utar
ninke, 2-tra valanda ryte. Jisai 
kitados buvo pacztorium She- 
nadoryje, nuo 1925 m. ligi 1933 
m., paliko paezia, du sunu ir 
dvi dukterys, taipgi keturis 
brolius ir viena seseri. Prigulė
jo prie Szv. Stanislavo parapi
jos. Laidos Subatos ryta.

ne, du brolius: Joną ir Kazi
miera, mieste; seseri Helena 
pati J. Knudsen, isz Madison, 
Conn. Laidotuves invyks Suba
tos ryta su apiegoniis in Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9 valanda 
ir palaidos in parapijos kapi
nėse.

Excelsior, Pa. —
Ona. Lastauskiene kuri pasimi
rė pareita Subatos diena savo 
namuose buvo sesuo Gebi). Ku
nigo Msgr. StnislavO' Dobino, 
klebonas isz Szv. Kryžiaus pa
rapijos Mount Carmel, Pa. Ve
lione buvo duktė a.a. Stanisla
vo, ir Katarinos (Meszkiniutc) 
Pions. Jos motinėlė 'buvo vedus 
du syk, josios antras vyrais va
dinosi Szimonas Dobinis.

Velione paliko sunu Daktaru. 
Vinca A. Lustauska, Mt. Car
mel; duktere Helen Roland, 
Steelton; seseri Teresa Vaszvi- 
liene, Mt. Carmel; du brolius:

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys
Antanaitvte-Valkiene, An-

tose, isz Szakiu ap.
Baliutaviezius, isz Piliuko, 

gyvenos Neew Yorke.
Bendaravicziene - Valinskai- 

to, Emilija, duktė Karolio.
Bliudžius, Vytautas, sūnūs 

Jurgio.
Brinkaito-Petkunicne, Mari

ja.
Cz erbu 1 e n ais, Kaz i m i e r a s.
Czerniauskas, Juozas, isz 

Prienų gyveno Pittsburge.
Civinskas, Romas, sūnūs 

Antano,.
D a u ge 1 e a v i cz i u s, Algi rd a s

Jonas, .isz Rokiszkio ap.
Giraitis, Jonas ir sesuo Ona, 

vaikai Kazio.
Grigo (Grigalauskas) Pily

pas.
Kaminskas, Antanas ir Vla

das, ir sesuo Viktorija, isz Pa
rvežė n u k., Alytaus ap.

Kaižemekas; Feliksas.
Kazlauskas, Pranas, sūnūs 

Simono.
Klevickaite, Nina.
Martinkėnas, Kazys, isz Dū

da k., Saldutiszkio vai.
Meszkauskas, Jonas isz Pu- 

szaloto.
Mikneviezius, Juozas, sūnūs 

Jono, isz 'Marijampolės ap.
Mykolaitis, Vytautas, sūnūs 

Jurgio.
Noreika, Zigmas, voter. gy

dytojas.
Pajeda, Kazys.
Paliulioniene - Tamoszevi- 

cziute, Eleonora.
Patlaba Stasys,-vedės Julija 

Lukszyte.
Paulauskas, Juozas, gyvenęs 

Chicaigoje, 3517 So. Lowe avė.
Petkuniene - Brinkaite, Ma

rija.

PHILADELPHIA, PA. — 
Bartinderys in Old Penn Ta
vern saliuna ant Penn Square 
patarnavo dviem vėlyvam kos- 
tumeriam ir jiems padavė po 
alų. Tai buvo apie dvideszimts 
minueziu po pirmos valandos, 
isz ryto.

Tiedu kostumeriai iszmauke 
savo alų ir paprasze dar po 
viena. Už pusvalandžio visi 
kiti kostumeriai jau buvo isz- 
eje. Bartinderys pasikabino sa
vo žiurstą ir nuėjo sau namo. 
Saliuno savininkas, 40 metu 
amžiaus Edward Kubiak, isz 
Brookline, užėjo už baro patar
nauti tiemdviem svecziam. Ta
da vienas isz j u isztrauke vie
na revolveri, antras iszsitrauke 
du revolveriu. Tas su dvejais 
revolveriais tada užrakino sa
liuno duris, o antras savininka 
Kubiak, instume in kita kam
barį. Tiedu vagiai gavo sze- 
szis szimtsu penkios deszimts 
doleriu isz seifo ir keturios de
szimts doleriu isz savininko, 
Kubiak kiszeniu. Jie neapsi- 
žiurejo ir apleido apie du szim- 
tu doleriu.

Savininkui Kubiak eme pen
kiolika minueziu iszsilauszti 
isz kambario in kuri tie vagiai 
ji buvo užrakinę. Jis tada pa- 
szauke policijantus. Jis Detek
tyvui, Saržnetui Charles Mc
Ginley ir Detektyvui Edward 
Jarosiewicz pasakė kad tie va
giai buvo apie szesziu pėdu dy
džio, svėrė apie szimta asztuo- 
rnios deszimts svaru ir jie buvo 
balti.

jo lakūnas per radija pranesze 
kad jis lekia virsz LaGuardia 
aerodromo. Už dvylikos sekun
dų po tam tas eroplanas nukri
to.

Lakūnas, Kapitonas Aiva 
Marsh, keturios deszimts de
vynių metu amžiaus, sako kad 
jis dar ir dabar nesupranta kas 
ten su tuo eroplanu atsitiko. 
Jis sako kad visi keturi inži- 
nai gerai veike, bet jis del ko
kios ten priežasties negalėjo 
pakilti. Jo pagelbininkas lakū
nas tik suspėjo suszukti kad 
žeme jau artinasi.

Tas eroplanas buvo inreng- 
tas veszti szimta žmonių. Sze
szi keleiviai buvo tik kūdikė
liai, kuriu vienas žuvo.

Tas eroplanas lauke tris va
landas ir penkiolika minueziu 
pirm negu jam buvo pavėlinta 
pakilti, nes ant viso aerodromo 
buvo sniego ir ledo, ir padan
ges buvo ūkanotos. Bet iszrodo 
kad nei sniegas, nei ledas, nei 
ūkanos neturėjo nieko bendra 
su ta nelaime. Visi keleiviai 
važiavo in Florida atostogoms.

Lakūnas Marsh buvo dvejo
se kitose eroplano nelaimėse, 
bet niekas nebuvo sužeistas.

Eroplanas buvo DC-6A, vie
nas isz musu didžiausiu ir grei- 
cziausiu. Jis taip staiga nukri
to ir sudužo ir užsidegė, kad 
niekas negalėjo nei žodžio isz 
tarti kai ta nelaime atsitiko.

DIDIS EROPLANAS
NUKRITO

81 Iszliko Gyvi,
20 Žuvo

NEW YORK, N. Y. — 
Valdžios agentūros dar ir da
bar stengiasi isztirti ir dažino- 
ti kas ten atsitiko, kad didis 
eroplanas, pasikėlęs skristi in 
Miami, Florida, už keliu sekun
dų nukrito ir sudužo, ant Ri
ker’s salos. Jis buvo tik dvyli
ka sekundų pakilęs nuo žemes 
kai nukrito ir sudužo. Jis ne 
tik sudužo bet-ir užsidegė.

Dvideszimts keleiviu žuvo 
toje nelaimėje ir szeszios de
szimts trys buvo nuveszti in 
vietines ligonines. Isz viso ant 
to eroplano buvo szimtas ir 
vienas žmogus.

Kai tik tas eroplanas pakilo,

VENGRAI PAKORĖ
20 METU MERGAITE

Tie, kurie mate ta nelaime 
padangėse, sako kad tas grei
tas jet eroplanas susimusze su 
tuo prekybiniu eroplanu, kurio 
du inžinai tuoj aus užsidegė. 
Eroplanai greitai krito žemyn. 
Tas jet eroplanas nukrito in 
slėni kur nieko tada nebuvo.

To didžiojo eroplano gabalai 
taip buvo iszmetinti kad keli 
mokiniai kitose dvejose mo
kyklose buvo sužeisti. Tas di
dis eroplanas valdžiai buvo 
kasztaves apie du milijonu do
leriu.

Apie keturios deszimts ar 
daugiau buvo sužeista. Tie ero- 
planai buvo tuszti, kaslink ke
leiviu, nes jie buvo iszkelti in 
padanges del pratinimu ir pa
tikrinimu.

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Budapeszto laikrasztis prane- 
sza kad dvideszimts metu mer
gaite buvo Vengru Komunistu 
pakarta. Su ja buvo pakartas 
buvęs armijos karininkas.

Laikrasztis Esti Hirlap ra- 
szo kad jiedu buvo pakarti in 
Bekescsaba, apie szimta dvide- 
szimts myliu nuo Budapeszto.

Jiedu buvo pasmerkti ir in- 
tarti už sukilėliu suorganizavi
mą Gyolavari ir pietrytu Ven
grijoje.

Laikrasztis teipgi pranesza 
kad dvylika kitu sukilėliu bu
vo nuteista nuo penkių iki pen
kiolikos metu in kalėjimą.

Ta jauna mergaite ir jos 
draugas karininkas praszesi 
susimylejimo, bet Komunis- 
tiszka, kariszka valdžia juos 
mirties bausme pasmerkė ir pa
korė.

SPROGSTANTIS
EROPLANAS

In Mokyklos Daria
VAN NUYS, CALIF. — 

“Jet” eroplanas susimusze su 
milžinisžku prekybiniu DC-7 
eroplanu virsz Fernando Val
ley, netoli nuo Californijos, ir 
jie nukrito.

Didesnis, tas prekybinis ero
planas nukrito in mokyklos 
darža kur daug mokiniu bovi- 
nosi.

To prekybinio eroplano ke
turi lakūnai buvo užmuszti, o 
to greito Jet eroplano vienas 
isz dvieju žuvo. Vienas suspė
jo su parasziutu iszszokti ir 
jam pasisekė nusileisti žemyn.

Prekybinis eroplanas užside
gė ir sustojo ant Pacoima Ju
nior High School daržo, kur 
apie septynios deszimts penki 
mokiniai tuo laiku bovinosi.

Vienas mokintojas sako kad 
tie mokiniai buvo taip nukirs
ti kaip javai dalgiu,

SLAPTA
MASKVOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vietų prežldiuma griežtai pa- 
reiszke, kad tai ne Kaganavi- 
czius. Kaganaviczius, sulyg tu 
naujai paskelbtu žinių, randa
si Sibire, kur jis prižiūri ce
mento fabrikus.

kė kad jis su savo žmona da
bar rengiasi iszvažiuoti in 
Florida del keliu sanvaieziu, 
ir kad jis nepaiso kas verda ar 
virs Vaszingtone, kaslink jo 
pastabu ir prikaisziojimui mu
su “National Guard”, kuri 
draugyste, anot jo, duoda pro
ga bagotesniems ir mokintes'- 
niems vyrukams iszsisukti isz 
vaisko.

Ir mum iszrodo kad ežia Ei- 
senhoweris, o ne Wilsonas tu
rėtu pasiaiszkinti: Jeigu Ei- 
senhoweris iszbare Wilsona, ir 
paskui visiems vieSzai pasakė 
kad jis sutinka su jo prakalba 
ir su jo pastabomis kaslink 
tos “National Guard” draugi
jos, tai kur Ponas Eisenhowe- 
ris stovi? Kaip gi galima pra- 
kaltininka iszbarti ir paskui 
jo prakalba iszgirti tuo paežiu 
atsikviepimu?

APSAUGOS
SEKRETORIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

37 MAINIERIAI 
ŽUVO

Gazas Susprogo 
Mainose

BISHOP, VA. — Gazas su
sprogo po žeme, mainose ir už- 
musze trisdeszimts septynis 
mainierius.

Kiti mainieriai savo gyvy
bes pavojun state eidami in tas 
mainas vis dar su viltimi kad 
jie nors kelis ras gyvus.

Susprogimas užkirto viena
tine ineiga in tas mainas apie 
antra valanda isz ryto, kai 
mainieriai ka tik buvo nauja 
szipta prade j e dirbti.

Szitos mainos, kurias veda 
ir tvarko Pocahontas Fuel 
kompanija yra didžiausios ir 
jau taip intaisytos, kad tokia 
nelaime rodos ežia negalėjo at
sitikti.

Szita nelaime yra viena isz 
didžiausiu mainose nuo Gruo
džio dvideszimts pirmos die
nos, 1951 metu, kada szimtas 
devyniolika mainieriu žuvo in 
West Frankfort, Illinois.

Bishop miestelyje gyvena 
apie penki tukstaneziai žmo
nių. Isz ju apie septyni szimtai 
dirba mainose.

Apie szimtas keturios de
szimts mainieriu suspėjo isz tu 
mainu iszbegti po to susprogi- 
mo.

Beveik visi tie mainieriai 
buvo ženoti ir turėjo dideles 
szeimynas.

ATSIKERTA
EISENHOWERIUI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

te jis keliu milijonu doleriu 
vertes szeru, štoku buvo pri
verstas parduoti, pirm negu jis 
galėjo ta Apsaugos Sekreto- 
rystes vieta užimti. Kaslink 
patyrimo, turto o gal ir proto 
jis Poną Eisenhoweri gal ga
lėtu nupirkti ir parduoti.

Kai laikrasztininkai užpuolė 
Wilsona ir jo klausė ka jis da
bar pasakys apie savo žmonos 
pastabas, jis tik ranka pamo
jo, nusijuokė ir visiems pasa

žentu, ir tada jis jau kaip koks 
ponas, valdytojas, su botagu 
ar su savo kosere ir puskeput 
protu, valdo, stumdo ir stra- 
mužina kitus, kurie gal szimta 
sykiu už ji gabesni, mokytesni 
ir vaiskui vertingesni.

Ant Gavėnios
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arba Pasįbudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
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