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Iq7 AinipnkiK paarta ibz HmeriKUb bažnyčioje
Gryžta In Japonija

AMERIKOS
SEKRETORIUS

PASITRAUKIA

Po-Sekretorius Teipgi
Atsisako; Trumanas

Kitus Paskiria
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Sekretorius. George 
Catlett Marshall atsisakė isz

PRESTON, ANGLIJA. — 
Dvideszimts keturiu metu am
žiaus Vokietaite, Gertrude Ro
sa Gammisch, buvo surasta pa
karta Szventos Hildos bažny- 
czioje.

Vyskupas Wilfred Marcus 
Aswith sako, kad jis dabar tie- 
raujasi isz bažnyežios mokintu 
mokslincziu ar reikia ta bažny- 
czia isz naujo paszventinti po 
tokio atsitikimo?
Jis sako, kad jis tikrai nežino 
kas reikes daryti, bet jis yra ti
ras, kad reikes nors kokias 
ypatingas pamaldas toje baž- 
ny ežio j e atlaikyti.

Pakarta Vokietaite buvo at
važiavus isz Vokietijos ir dir
bo Anglijos fabrike. Kaip ten 
atsitiko ir kas ja pakorė, poli
cija nežino ar nesako.

17 KAREIVIAI ANT
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EROPLANO
t

GEO. C. MARSHALL

savo taip svarbios vietos, pasi- 
aišzkindamas kad jo sveikata 
ne kokia ir kad jam jo daktarai 
pataria pasiszalinti.

Jis sako kad jis nieko tikro 
neturi nusistatęs del darbo ar 
del užsiėmimo, bet kad jis da
bar nori pasilsėti.

Sekretorius Marshall per ką
rą buvo vienas isz intakingiau- 
siu Generolu. Kai Hitleris užsi
puolė ant Lenkijos Rugsėjo 
pirma diena, 1939 metuose, Ge
nerolas Marshall buvo paskir
tas kaipo vienas isz karininku 
vadu, kurie tvarkė ir vede kara 
priesz Vokieczius. Po karui jis 
buvo paskirtas kaipo Ambasa
dorius in Kinija, kur jis iszbu- 
įVo viena meta.

Kaipo karininkas jis labai 
garbingai atsižymėjo ir gerai 
yėde kara, bet kaipo Ambasa
dorius jis suklupo, nesupras
damas Kinijos reikalu. Taip 
tankiai ir buvo kad Generolas 
Kara laimėjo bet taika praki- 
sza. Prakiszo ir Generolas, Am
basadorius Marshall.

Kaipo Sekretorius galingiau
sios tautos ant szio svieto, Mar
shall labai gerai savo pareigas 
atliko pasimokindamas isz kitu 
klaidu. Jis nusistatė griežtai 
priesz Stalina. Ir kaip tik del 
szito nusistatymo priesz Rusi
ja, jis nesutiko su Prezidentu 
Trumanu. Tik keli menesiai at
gal, Trumanas ketino pasiuns- 
ti savo asmenini atstovą pas 
Stalina pasiszneketi. t Sekreto
rius Marshall labai greitai par- 
gryžo isz Paryžiaus, perszneke- 
ti Prezidentą Trumana ir jam
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FRANKFURT, VOK. — Ke
turiu inžinu didelis Amerikos 
eroplanas nukrito szalia Bur
tonwood, Anglijoje. Kiek gali
ma dabar dažinoti, tai ant to 
eroplano buvo septyniolika ar 
asztuoniolike žmonių. Visi bu
vo kareiviai ar karininkai.

-Kai pirmutines žinios atėjo, 
tai buvo pasakyta kad ant to 
eroplano buvo szeszi žmones, 
bet Karo Sztabas paskui ‘ pra- 
nesze kad buvo septyniolika ar 
asztuoniolika žmonių.

Anglijos Lakunu Ministeri
jos atstovas sako kad apie sze
szi lavonai jau buvo iszimti isz 
to sudužusio eroplano. '

Eroplanas atskrido prie Bur
tonwood ir per radijo prasze 
pavelinimo nusileisti. Jis jau 
tada buvo beveik visa valanda 
pasivelines. Po tam nieko dau
giau isz to eroplano nebuvo ga
lima girdėti.

Eroplanas buvo vienas isz 
didžiųjų, C-54, kuris su kitais 
veže tavora ir maista in Berly
ną.

EROPLANAS NU
KRITO IR SUDEGE

Anglijos Kariuo
menes Anapus

Jordano

Jacob Deshazer, trisde- 
szitms metu amžiaus žmogus 
nuvažiavo in Japonija Ba
landžio (Apr.) dvideszimta 
diena 1942 metuose, kaipo 
kareivis-lakunas, po Gene
rolo Doolittle valdyba, kai 
musu lakūnai pirmutinaji 
syki bombardavo Tokyo 
miestą. Jo eroplanas buvo 
paszautas ir jie turėjo nusi-

PENKI SUIMTI UZ
ŽMOGŽUDYSTE

Policija Stengiasi Su
rasti Žmogžudį Atlantic 

City Mieste

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Trys kiti vyrai buvo policijos 
suimti del Allen G. Hammer
man nužudymo in Convention 
vieszbuti Nedelioje. Isz viso 
dabar jau penki vyrai yra su
imti ir intarti už szita žmogžu
dyste.

COLFAX, CALIFORNIA.— 
Armiijos C-47 eroplanas nu
krito netoli nuo Colfax ir užsi
degė. Nebuvo galima prie to 
eroplano prieiti per kelias va
landas del to gaisro.

Armijos Sztabas sako, kad 
septyni žmones žuvo toje nelai
mėje. Kiti sako, kad ir asz- 
tuntas žmogus žuvo. Eropla
nas skrido in Sacramento, Ca
lifornia, kai nelaime atsitiko.

leisti. Jis buvo Japonu ne- ; 
laisvėje per ^keturios de- 
iszimts menesiu. Dabar Jacob 
Deshazer su savo žmona ir su 
iudviej u vieno j veto šuneliu 
važiuoja in Japonija kaipo 
misijonieriai. Jiedu sako kad 
jie Japonijoje ketina apsigy
venti ir stengtis Japonus mo
kinti.

Nauji Rinkimai Japonams Bus 
Sausio 23 Diena, Bet Japonams 
Amerikoniszki Rinkimai Nepa
tinka; Vokietaite Pakarta Baž- 
\nyežioje Anglijoje; Eroplanas 
Nukrito 7 Žuvo Californijoje

TOKYO, JAPONIJA. — Jau ateina ANGLIJ0S KAREI' 
žinios isz Japonijos, kad Japonai visai ne- ^IAI SIUNCZIAMI IN 
sidomauja savo rinkimais. Dabar jau tre ANAPUS JORDANA 

ežias sykis Japonams balsuoti, “votuoti,” 
nuo to laiko, kada Amerikos armijos už
ėmė ta kraszta Rinkimai bus laikomi Sau
sio (Jan.) menesio, dvideszimts treczia diena

Japonai tais rinkimais visai nesidomauja 
ir kandidatu randasi 
mažiau. Laikraszti-

LONDON, ANGLIJA.— At
eina žinios isz Londono, kad 
Anglijos kariuomenes yra pa- 
siunstas in Anapus Jordaną in 
Aqaba uoste prie Raudonųjų 
Mariu.

Kitos žinios ateina kad Ang
lijos lakūnai teipgi tenai yra 
pasiunsti in Amman.

Anglijos valdžia nei nepa
tvirtino, nei neužsigyne, bet 
pareiszkia kad ji nieko neturi 
pareikszti. Bet jau isz Ana
pus Jordano ateina patikrintos 
žinios, kad tie kareiviai ir la
kūnai tenai jau pribuvo.

Anglija siunezia savo ka-

tartas, policija nepranesza. 
Teipgi ir Dean Hicks, dvide
szimts trijų metu amžiaus vy- įf ju nepaiso. Net 
rūkas yra suimtas.

!ninkai spėja ir sako, kad nei .puse Japo- 
ta žmogų nužudė, sako kad nu ne eis balsuoti. Redaktoriai pasiuntė 
Hammerman labai daug gere 
ir baliavuojo nuo t_ 
jis paveldėjo $1,617 nuo savo 
numirusio tėvo. Jis kelis sykius . . , ..
susipesze su kitais vyrais ir DaUgUffla JapOUU StaCZiai pasakė, kad Jie ™omeiies tenai kad pastotu 
buvo gerokai apdaužytas. Poli-... rinLjm]| visai npnakf? j kelia Žydams, kurie grasina
cija sako kad galimas daigtas W f,nK!mU MS3i BCpaiSO. ežia Egiptiecziu kraszta unm-
kad jis nuo tu pesztyniu past Czia yra labai svarbus reikalas, nes Ameri- 
mirė ir visai nebuvo nužudytas.:^ Sztabas buVO JapOHaiHS lUSakeS,
Bet jie tikrai nežino ir uz tai 1 7
visus jo draugus dabar suima Japonai patys turi savo kraszta valdyti ir 
ir j u klausinėja.

Redaktoriai pasiuntė
to laiko kada savo darbininkus pasiszneketi ir pasiklausi

nėti kaip žmones žiuri in tuos rinkimus.

dai jau dabar giriasi kad j u ar
mijos jau daugiau negu tris de
szimts myliu inmarczavo in 
Egiptos žeme.

Anglijos valdžia tik tiek pa
sakė, kad Anglija prisilaiko 
tos sutarties su Egiptiecziais 
ir apsaugos ta kraszta, bet teip' 
gi sako kad Anglijos kariuo
menes nektina kariauti priesz 
Žydus, bet tik Žydus sulaikyti. 

K . . . s . s Žydu virszininkai sako kad
JspOnCS pirmutini syki ^3VO pi ly- Anglijos kariuomenes rengiasi 

užimti Gaza miestą, bet Angli
jos valdžia užsigina.

Sutartis tarpu Anglijos ir 
Anapus Jordano sako, kad 
Anglija stos in pagelba tam 
krasztui jeigu kokis svetimas 
krasztas grasins užsipulti. O 
Anapus Jordano valdžia pavė
lina Anglijos kariuomenėms ir 
lakūnams tame kraszte laikyti 
pratimus, manevras ir palaiky
ti savo tvirtoves.

Czia vėl keistas dalykas Už
sienio politikoje. Amerikos 
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tvarkyti. O dabar Japonai parodo, kad 
jiems savo kraszto reikalai visai nerupi.

MOTERISZK’E yra daug tuszeziu vietų Japonijos Ta-

SUBADYTA ryboje, bet visai mažai kandidatu stoja in
PITTSBURGH, PA. -- P=-tU°S 

nia Mahoney buvo nuvežta in

su vyrais balsuoti ir pirmais metais ėjo
Tie kurie buvo policijos su-1 Jie buvo keturiolika sykiu per-pujkaiS balsuoti, bet dabar ir JOS tU HH- 

imti yra: Oscar Levin, penkios durta. Jos vyras pirmiau ilu- .. . •
deszimts trijų metu amžiaus žudė mažuti kūdiki ir paskui VlSai IiepaiSO. Pereitais įlietais 3SZ- 
saliuninkas, kurio saliunas ran- užsipuolė ant savo žmonos. Ta- tuOIMOS deSZlffltS ketllHOS JapOlieS StOJO ill 
dasi ant Texas ir Atlantic uly- da jis norėjo pats save nusižu- j . s
ežiu. Jis buvo vienas isz trijų dyti, bet policijantai pribuvo ir kafiuldatllS, O SZIBIS HietaiS jail tik kctliriOS 
žmonių kurie užėjo in ta viesz- ji suėmė. Jis dirba prie radi- " 
būti ir pasiteiravo apie nužu- ju, kuriuos jis taiso. Jųdviejų 
dyta Hammerman. Kitas yra susiedai sako, kad jis buvo la- 
James R. Campbell, trisde- bai susirupines apie pragyve- 
szimts metu amžiaus i
xas ir Pacific ulycziu. Kaip ir de savo kūdiki ir norėjo nudui1- 
kodel szitas žmogus buvo in- j ti savo žmona.

Hammerman buvo penkios 
deszimts metu amžiaus, ir buvo 
surastas savo kambaryje in 
Convention vieszbuti nužudy
tas. Jis buvo surastas apie an
tra valanda isz ryto. Tai buvo 
trys valandos po to laiko kada 
jis su keliais draugais iszejo isz 
saliuno netoli nuo to visszbu- 
czio.

deszimts szeszios.
Laikrasztininkai visaip szita nieko ne- 

paisinima aiszkina. Vieni sako, kad Ja- 
ir

nuo Te-: nima ir pinigus ir už tai nužu-
• ’ ponams jau insipyko valdžios suktybes

(Tasa Ant 4 Puslapio)



Kas Girdėt
Vinsz viso Kongreso dabar 

niaukiasi 'baimes debesiai. Visi 
Kongresmenai ’bijosi, kad vi
sas biznis eina trepais 'žemyn, 
prastėja. Pradžioje sziu metu 
nebus galima taip gerai pama
tyti ar nujausti, 'bet vėliau, szia 
vasara ar rudeni gal visi paju
sime kad biznis jau prastas.

1 • •

O jeigu biznis bus prastas tai 
ir darbu daug mažiau bus, nors 
kariszki fabrikai daug darbi
ninku pasisamdys, bet vis dar 
liks daug darbininku 'be darbo. 
Czia ne musu pranaszystes, bet 
Kongreso baimes.

Už tai Kongresas dabar la
bai atsargiai žiuri in visus in- 
inesztus instatymus priesz biz
nierius ir fabrikantus, ir var
giai tuos inneszimus patvirtins 
ar neves kaip instatymus. Buvo 
daug kalbama apie padidinimą 
taksu ant fabrikantu ir biznie
rių pelno, bet dabar Kongresas 
prisibijos.

so to tavoro nusikratyti, kad ir 
už puse parduoti, nes jie bijosi 
kad tokie daigtai greitai neat
pigtu.

• •
Daug fabriku dabar atleidžia 

daug savo darbininku, nes biz
nis ne koks.

Bet nežiūrint to kad daug 
darbininku dabar yra nuo dar
bo atleidžiama, darbininku 
unijos vistiek reikalaus dides
niu algų, ir grasina vėl strai- 
kuoti -jeigu jos negaus to ko jos 
reikalauja.

Maistas ir pragyvenimas at
pigs ir jau dabar kai kurie 
daigtai pigesni negu buvo ana 
menesi. Bet ne per daug piges
ni. Abelnai imant, pragyveni
mas dar vis baisiai brangus.

Visiems dabar be jokios abe
jones aiszku, kad Komunistai 
buvo inlinde in svarbiausias 
valdžios vietas. Visiems teipgi 
aiszku kad musu valdininkai 
ir politikieriai tuos Komunis
tus priėmė ir in tas vietas pa
skyrė.

Aiszku teipgi kad Amerikos 
Slapta FBI policija apie tuos

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Czia isz lauko matyti tvir
tove Fort de Chatillon, kuri 
yra vadinama Francuzijos 
antra tvirtove už Paryžiaus 
vartų. Czia Francuzijos 
mokslincziai rengia, gamina 
ar bent stengiasi pagaminti 
tuos tavorus isz kuriu yra

daroma ta sprogstanti bom
ba, kuria padaryti iki dabar 
vien tik Amerikieicziai mo
ka ar mokėjo.

Frederic Joliet-Curie, 
Francuzijos Augsztas Komi- 
sijonierius tos sprogstan- 
czios bombos komisijos, pa

skelbia kad kur ten Aveyron 
kalnuose buvo surasta to rei
kalingo tavoro. Ne pro szali 
atsiminti kad szitas Frede
ric Joliet-Curie yra ne tik 
mokslinczius, bet Francuzi
jos vadovaujantis Komunis
tas.

Trumanas daug visko parei
kalavo isz szito Kongreso, bet 
jau dabar matyti kad Kongre
sas amt daug klausimu su Pre
zidentu nesutiks, nežiūrint kad 
Demokratai turi virszenybe 
Kongrese.

< -------- ::--------
Kongresas paskirs daug dau

giau ’bilijonu doleriu del apsi
ginklavimo, negu Trumanas 
nori ar norėjo.

iszclavikus nieko nežinojo ar 
per daug žinojo ir jai buvo poli
tikierių uždrausta tuos Komu
nistus ir iszdavikus suimti. Už 
tai Kongreso Komisija dar to
liau dirba ir stengsis dar dau
giau tokiu iszdaviku suimti, 
nepaisant to kad Trumanas 
baisiai prieszinasi ir nori ta 
Kongreso Komisija iszkasavo- 
ti.

Paszelpa ir pagelba Užsie
niui bus kaip ir buvo sulyg 
Amerikos Sekretoriaus Mar
shall nustatytos tvarkos.

Amerikos nusistatymas del 
Užsienio tvarkos ir pagelbos 
nebus pakeistas. Karo pavojus 
visur dabar grūmoja.

Kongresas nutars ir bilijonus 
paskirs apginkluoti Europos 
kraszfus priesz Rusija.

• ■ " • •
Visi szitie bilijonai, kuriuos 

Amerikos Kongresas paskirs ir 
kuriuos Amerikos valdžia pra
leis, duos daug darbu beveik 
visiems pradžioje szitu metu, 
bet kas bus po tam, sunku pa
sakyti.

i ..

Kongresas inves naujus in
statymus, kurie bus darbinin
kams prielankus, bet darbinin
kus nepatenkins, nes darbinin
ku unijos daug daugiau tikisi 
isz szito Kongreso.

Daug daugiau pinigu bus 
paskirta del mokyklų. Kongre
sas paskirs daugiau pinigu del 
maisto vaikams mokyklose.

_ • •

Kongresas padvigubins skai- 
cziu benamiu, kuriems bus va
lia in Amerika atvažiuoti. Bet 
isz to maža, nauda, nes valdžia 
labai mažai laivu paskiria 
tiems benamiams czia atva
žiuoti.

Galima tikėtis kad szia vasa
ra Karo Sztabas ims in vaiska 
tuos daktarus ir daktarėlius, 
kurie savo mokslus iszejo su 
valdžios pinigais ir dar nebuvo 
vaiske.

Per Kalėdas ir per szventes 
žmones daug visko prisipirko 
davė ir gavo dovanu ir gera 
bizni biznieriams darė, bet ne 
toki gera kokio biznieriai tikė
josi, ir dabar sztoru lentynos ir 
stalai yra pilni visokiu daigtu 
ir rakandu. Sztorninkai dabar 
visomis galiomis stengiasi vi-

Kinija jau iszbraukta isz 
Amerikos knygų. Biznieriai 
dabar nežino ar bus galima 
biznis vesti su Komunistais te
nai, ar ne. Biznieriams pavojus 
daryti bizni su žmonėmis tu 
krasztu kur nesiranda Ameri
kos atstovybes ar isz kur musu 
kareiviai pasitraukia. Atstovy
bes klausimas dar neaiszkus su 
Komunistiszka valdžia. O mu
su kareiviai, marinai jau trau
kiasi jeigu visiszkai nepasi
traukė isz Kinijos.

■■ • •
Amerika inkiszo bilijonus 

doleriu in Kinija, ir dabar Ko
munistai visu tuo pasinaudos. 
Komunistai gavo ir musu ka- 
riszkus ginklus, kurie buvo Ki
nijos kariuomenėms siunczia- 
mi.

Mes vis siuncziame maista 
ir tavora su eroplanais in Ber
lyną. Szitas darbas mums bai
siai brangiai kasztuoja.

Jau eina gandai kad Ameri
ka vėl ims skolinti, duoti pini
gus, kariszkus laivus ir karisz- 
kus ginklus Europos krasztams 
kaip Rooseveltas dare priesz 
k ar a.

■ • •
Eina gandai kad Europos 

krasztai rengiasi prie karisz- 
kos sutarties palaikyti vieny
be. 

——————— • • —
Niekas nežino ar Anglija, 

Belgija ir Francuzija isz tikro 
sudarytu kita kariszka frunta 
jeigu karas prasidėtu.

Europoje gali labai greitai 
būti kaip buvo Kinijoje, ir vi
si musu doleriai ir ginklai gali 
papulti in Rusijos letenas.

KUN. SUKACKO
PRIMICIJOS

Jezavitas, Gimęs She
nandoah, Mokslus Ejes 

Užsienyje

Shenandoah, Pa. — Jaunas 
Kunigas Jezavitas Jonas Su
kackas, g i m e s Shenandoah 
mieste, iszvažiaves in Lietuva 
kai buvo septynių metu am
žiaus buvo Jo Ekselencijo'S 
Vyskupo Vinco Brizgio in" 
szventas in kunigus Szvento 
Szeimyneles Jezavitu Baižny- 
czioje, Spalio asztuoniolikta 
diena, 1948 metuose, Chicagoje.

Jis atlaike savo pirmąsias 
Szventas Miszias, Primicijas 
Visu Szventu Bažnyczioje, kur 
Kunigas Szaulinskas klebon
auja.

Jaunas kunigėlis Jonas Su
kackas ėjo mokslus Lietuvoje, 
baigdamas Lazdijų Gimnazija, 
paskui eidamas augsztesnius 
mokslus Kauno Tėvu Jezavitu 
Gimnazijoje. Isz kur jis buvo 
pasiunastas mokintis Pliiloso- 
phijos mokslo in Insburga.

Kai Naciai czia insibriove, 
jis iszvažiavo in Milano miestą 
in Italija in Tėvu Jezavitu Mi
lano Provincija tęsti savo 
mokslus tolinus.

ir Nedėliojo, Sausio devinta 
diena, laike antras Iszkihnin- 
gas Primicijas, in kurias suva
žiavo daug jo giminiu ir jo te- ■ 
veliu draugu ir pažystamu.

Iszkilmingos Jauno Kunigė
lio Miszios 'buvo vienuolikta: 
valanda, Szvento Jurgio bažny
czioje, Shenandoah, Pa. Prie 
Miszios jam patarnavo, asista
vo Tėvas Jezavitas Gavigari ir 
Kunigas Jonas Lukszys Szven
to Jurgio parapijos vikaras. 
Kun. Venckus Jezavitas, Tė
vas Baleckas, Jezavitas, profe
sorius Scranton Universiteto 
pasakė laibai gražu pamokslą.

Jaunas Kunigėlis Jonas .Su
kackas po insiszventinimu ir 
po primicijų, važiuoja in Loyo
la Universitetu dar toliau ir gi
liau tęsti savo mokslus. Jis 
mokinsis Lotynu ir Graiku 
kalbu ir ruo^zis del Meistro 
laipsnio.

Jis ruoszis in tokius gilius 
mokslus, kad butu pasirengęs 
užimti svarbia profesūros vie
ta Lietuvoje, kai tik bus gali
ma in Lietuva gryžti. Toks yra 
nusistatymas Jezavitu ir toks 
yra noras1 Szvento Tėvo, kad 
Lietuviai kunigai prisirengtu 
ir butu prisirengė gryžti in 
Lietuva, kai tik pasitaikins 
proga.

4c 4c 4c

Tai geras ir pagirtinas tiks

las, nors mums labai gaila, kad 
Lietuviai kunigai yra atitrau
kiami nuo nTusu iszeivijos Lie
tuviu Kataliku eiti mokslus 
kada jie mums taip reikalingi 
del Misijų. Mums sziandien 
labai trūksta Misijonieriu. O 
Kunigas JonaiS Sukackas turi 
gabumus ir galėtu vesti Misi
jas, nes jo kalba yra graži ir 
tyra.

4c * 4c

Visas ilSaules” sztabas tam 
jaunam kunigėliui vėlina kuo 
geriausios kloties ir pasiseki
mo savo paszaukime, ir tikisi 
dar toliau ir daugiau isz jo ir a- 
pie ji iszgirsti ir savo skaityto
jams praneszti.

LĖTAS TREMTINIU

ATVYKIMAS
BROOKLYN, N. Y. — Nors 

tremtiniams insileisti aktas 
veikia nuo 1948 m., Liepos July 
1 d., vienok tremtiniu atvyki
mas neina tokiuo greitumu, 
kaip buvo pradžioje tikėtasi. 
Pagal akta turėtu būti kas me
nesi pargabenta apie 10,000 
tremtiniu, o-tuo tarpu teat
vyksta vidutiniai per menesi 
tik apie 600. Isz to skaieziaus 
Lietuviu atvyksta vidutiniai 
per menesi apie 65; kas sudaro 
apie 11% isz bendro atvykstan-

ežiu skaieziaus. Nuoszimczio 
požiūriu Lietuviams skriaudos 
nėra padaryta, bet del bendro 
pervežimo lėtumo ir Lietuviai, 
lygiai kaip ir kitu tautybių 
tremtiniai, yra nukentėjo, nes 
galėjo atvykti jau apie 5,000, o 
isztikruju atvyko tik apie 309; 
Tremtiniu pervežimas buvo 
vykdomas tuo tarpu tik isz 
Amcrikiccziu zonų Austrijoje 
ii Vokietijoje, o isz Britu ir 
Francuzu zonų, o taip pat isz 
Italijos da nėra pradėtas. D. P. 
Komisija numato greitu laiku 
ten insteigti savo instaigas. Iže
liai szios priežasties daugelis 
tremtiniu, o taip pat ju kvietė
ju nervuojasi, raszineja in BA
LE ir kitas instaigas, sudarinė
ja net kelias garantijas ir pa- 
naszais.

Deja BALE ar kitos pana- 
szios organizacijos, paezios sa
vo jiegomis, neturi galimybes 
tremtiniu pergabenimo pagrei
tinti. Viskas, kas galima buvo 
padaryti, tai kelti szita reikalą 
D. P., komisijoje ir kitose val
džios instaigose, praszant pa
greitinti tremtiniu pervežimą. 
Gautomis paskutinėmis žinio
mis sziais 1949 metais pargabe
nimas busiąs pagreitintas ir 
musu tautiecziu atvykimas pa- 
didesias. Todėl turėkime kan
trybes ir laukime pasękmiu. 
Jau vien per BALE yra duota 
jiega apie 5,000 bylu, kuriu žy
mi dalis yra sutvarkyta iir pa
siekė Europa, o kviecziamieji 
tremtiniai yra jau apklausinė
jami ir parengiami imigracijai.

— BALF Centro Valdyba

Atplauks Laivai

Gautomis žinomis su tremti
niais atplauks szie laivai:

Sausio (Jau.) 17 d., laivu 
“Marine Flasher” in Boston.

Sausio 21 d., laivu “Marine 
Jumper” in Boston.

Sausio 25 d., laivu “Marine 
Tiger” in Boston.

Sausio 29 d., laivu “Obark” 
in New York.

Sausio 30 d., laivu “Marine 
Marlin ” in New York.

— BALE Centro Valdyba.

DIDELIS PELNAS

Visai Maža Nada

Teologijos, Dievo ir Tikybos 
mokslus jis ėjo in Romos Gre- 
gorijaniszka Universitetą, kur 
jis savo mokslus ir baigė.

1947 metuose, Spalio mene
syje, jis atvyko in Amerika ir 
tęsę savo mokslus Jezavitu No- 
vicijate Wernersville, Pa., ne
toli nuo Reading.

Tuo paežiu sykiu ar ta paezia Į 
proga, kai Tėvelis Jonas Su-i 
kackas atnaszavo savo Primici-1 
jas 'buvo atidarytas naujas 
Lietuviu Jezavitu Vienuoly
nas,- paszveiiistas SzventajaL 
Panelei Marijai Della Strada, 
Gruodžio septyniolikta diena.

Kunigėlis Jonas Sukackas 
yra trisdeszimts keturiu metu 
amžiaus; jo tėveliai pareina isz’ 
Szventežerio parapijos, prie 
Lazdijų.

Beveik visi jo gimines gyve
na Shenandoah miestelyje ar 
toje apylinkėje. Už tai Tėvelis 
Jonas Sukackas czia atvažiavo

Pirmutinis Eroplanas

Szimtai žmonių susirinko 
ant iszkilmiu, kada pirmuti
nis eroplanas buvo vieszai 
iszstatytas ir žmonėms paro
dytas. Wright szeimynos 
broliai buvo pirmieji pasta
tyti eroplana, kuris galėjo 
nuo žemes pakilti. Jie taip

padare keturios deszimts 
penki metai atgal.

Užpakalyje stovi teisėjas 
Fred M. Vinson, kuris pasa
kė prakalbas. Szitas eropla
nas ilgai buvo Anglijoje ir 
tik neseniai buvo parvežtas 
in Amerika.

sziandien gauti, kiek jis isz
moka, tai jis turėtu du ir puse 
sykiu daugiau imti už savo ta
vora, negu jis gavo 1939 me
tuose. Ar kitais žodžiais sa
kant. Jeigu pypke 1939 metuo
se kasztavo viena doleri, tai 
sziandien ta pypke turėtu būti 
parduodama už pustreczio do
lerio.

Darbo žmogelis bedavoja, 
kad jam sziandien sunku pra
gyventi, kad viskas taip bran
gu. Jeigu mes pykstame kad 
reikia apie du ar trys doleriai 
daugiau mokėtu už anglių to
na, tai tik pamislinkite kaip 
tas biznierius ar fabrikantas 
pyksta. Mes perkame penkis ar 
deszimts tonu ir mums ant vi
sos žiemos užtenka. Reiszkia, 
jeigu anglys trimis doleriais 
brangesnes, tai mes permokėjo
me apie trisdeszimts doleriu. 
Bet tik pamislykite kaip buvo 
su biznieriais ir fabrikantais, 
kurie savo anglis skaito ne 
penkiais ar deszimtais tonu, 
bet tukstaneziais ant sanvaites. 
Aiszku jis kelis tukstanezius 
sykiu daugiau iszmoka. Už tai 
jis budo neturi savo bizni pa
platinti, savo fabrikus padi
dinti, nes juo daugiau jis už
ima, juo daugiau jis sau bėdos 
ant sprando užsitraukia,

WASHINGTON, D. C. —
Daug taip sau paprastu žmonių 
vis pavydi biznieriui ar fabri
kantui ir su nors mažu pavydu 
žiuri in tuos kurie per savo biz
ni užsidirba pinigu ir taip pra
gyvena.

Net ir Kongrese buvo kelis 
sykius pakilę gandai kad Kon
gresas uždės dar didesnes tak
sais ant kompanijos ir fabrikan
to pelno. Bet kol kas nieko isz 
tu gandu neiszejo.

Biznierio doleris yra szian
dien mažiau vertas, negu darbi
ninko doleris. Tas biznierio do
leris bus dar mažiau vertas, kai 
darbininkai vėl pareikalaus di
desniu algų.

Darbininko doleris, prilygi
nus prie 1939 metu, yra szian
dien vertas apie penkios de- 
szimts septynis centus. O biz
nierio doleris, kai jis su tais 
doleriais iszmoka savo darbi
ninkams, yra vertas tik ketu
rios deszimts szesziu centu, kai 
jis savo bizniui ar fabrikui ta
vora perka, tai tas jo doleris 
yra tik keturios deszimts centu 
vertas.

Jeigu biznierius ar fabrikan
tas norėtu darbininko doleri 
pasivyti, jeigu jis norėtu tiek

Jonas — Asz mielinu jog 
tavo pati savo plaukus kvar- 
buoje?

Petras — One! Jau ji to
kius nusipirko, ba savo netu
ri!

“SAULE” YRA
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00, Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

ISTORIJEapie 118 “■ 
-----------------iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio «u- 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos. 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15f.

Saule, Mahanoy City, Pa.
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(Tasa)«
“Vienoje valandoje mes bu

vome ant denio. Jau buvo per 
vėlu. Vanduo mus aplinkui ap
skriejo, ir tekėjo linkon krasz- 
to su nevierytina skuba. Ne, jis 
netekejo, jis slydo, jis slinko,' 
augo ilgyn, kaip kokia didele 
bekraszte plema. Vanduo ant, 
smiltyno buvo bemaž kuone ke-! 
lėta centimetru gilus, bet kilusį 
priepludys taip toli jau 'buvo 
nukakęs, jog mes nebemateme 
lekiamtiji jo kraszta.

“Anglas norėjo szokti. Asz ji 
sulaikiau. Pabėgti nebuvo ga
lima delei giliu vietų, kurias 
mes turėjome aplanko!! atei
dami, o in kurias mes tikrai in- 
klimptumeme, gryždami atgal.

“Perejo valanda pasibaisėji
mo ir baimes musu szirdyse. Po 
tam' mažoji Anglo mergaite 
eme juoktis, ir sumurmėjo:

“Ales taip-gi nukensime lai- 
vokruszi.”

“Asz mėginau juoktis; bet 
baime mane pagavo angszta.i, 
baime pasali ir pasibaisėtina 
ir žema ir marna, kaip prieplu
dys. Visi pavojai, ka mums 
grėsė, atsistojo su sykiu priesz 
mane. Asz norėjau szukterti 
‘ ‘ Gelbėkit! ’ ’ Bet in ka ?

“Dvi jaunesnes merginos 
susirietusios kiūtojo prie tėvo, 
kuris su nusiminusia akimi, 
žiurėjo in nemieruota mare, ku
ri mus aptvarstė savimi isz vi
su pusiu.

“Ir naktis užėjo taip pat 
greitai, kaip kad pakilo didžia- 
maris — tamsi, drėgna, szalta 
kaip ledas naktis. Asz tariau: 
“Nėra ka dauginus daryti kaip 
liktiesi ant laivo.’’

Anglas atsiliepė: “O-gi 
taip!”

“Ir mes laukėme ten ketvirt- 
dali adynos, puse adynos, isz 
tiesu, asz nežinau, kaip ilgai 
temydami ana geltonąjį vande
ni, kuris gilyn ėjo aplink mus, 
ratu sukinėjosi ir sukinėjosi, ir 
rodosi burbuliavo ir linksmi
nosi atvajavodamas atgal pla
tųjį pamariu kraszta.

“Viena isz mažėju mergeliu 
szalo, ir mes greitai pamislyjo- 
me eiti žemyn, kad rasti užveja 
nuo lengvaus, bet szalto vėjo, 
kuris pute ant musu ir gnaibė 
musu kailius.

“Asz pasistiebęs žvilgterė
jau per skyle. Laivas buvo pil
nas vandens. Tai-gi mes turime 
susirietė stimpsoti pagal tam
sias balanas, kurios denge mus 
kiek-tiek.

“Prieblanda jau mus apden
gė savo szeszeliu, ir mes kiuto- 
jome prisispaudė arti vienas 
prie kito, apsiaubti tamsybe ir 
mare. Asz jutau szale mano pe
ties drebuli mažosios Anglo 
mergeles, kuri dantimis kaleno 
laikas nuo laiko. Bet asz taipgi 
jutau szvelnia sziluma jos kū
no per jos szlauni ir toji szilu
ma. del manes taip buvo gardi 
kaip buczkis. Alės dauginus
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Jauna Muzikante

Szesziu metu mergaite, 
Susan Lois Schwartz ežia 
skambina ant pi j ano, kai ji 
rengiasi vieszai pasirodyti ir 
ant tokio pi j ano skambinti 
su garsinga Philadelphijos 
kapeli j a, orkestrą. Ji pradė
jo mokintis kaip skambinti 
ant pijano kai ji dar neturėjo 
keturiu metu. Ji yra jauniau
sia muzikante kuri kada nors 
gavo proga pritarti ir pati 
skambinti ant pijano su to
kia garsinga orkiestra.

nesznekejome; mes sedejome 
nejuda, nebyliai, užsirietę kaip 
gyvuliai griovyje, kada uraga
nas siauezia. Ir nežiūrint in tai 
vis, nežiūrint in nakties meta, 
nežiūrint in 'baisu ir auganti 
pavoju, asz pradėjau jaustiesi 
laimingi!, kad asz buvau czion 
džiaugtiesi szalcziu ir pavoju 
m i, linksmintlesi ilgose ady no
se tamsos ir baimes, kurias asz 
turiu perleisti ant szitos sijos 
taip artymais szitosios jaukios 
ir gražios merginužes.

‘1 Asz klausiau saves: ‘ ‘ Isz 
kur radosi tas navatnas jaus
mas geroves ir linksmybes?”

“O-gi! Ar kas žino? Del to 
kad ji czion buvo? Kas ? Ji, ne
pažystama Anglo mergincle ? 
Asz jos nemylėjau, juk asz jos 
nei nepažinojau. Ir prie to viso 
asz buvau palytėtas ir perga
lėtas. Asz bueziau norėjas ja 
iszgelbeti, paaukauti save del 
jos, padaryti tūkstanti paikys- 
tu! Navatnas daigias! Kaip tai 
atsieina, kad būtis moteriszkes 
pergali mus taip? Ar tai yra 
galybe jos patogybes, kuri mus 
supainioja? Ar tai yra pagavi
mas jos grožybe ir jaunysta, 
kuris mus apgirdo tyg vynas?

“Ar tai nėra gangreit paly
tėjimas Ale iles, Al eiles Paslap
tingumo kuris be paliovos sten
giasi suvienyti dvi butybi, ku
ris bando savo galybe valan
doje, kaip pastato vyriszki su 
moteriszke veidas veidan, ir 
kuris perpilia juos sumaigytu, 
slaptu, giliu jausmu, lyginai 
kaip kad drėgniname žeme, 
idant gėlės augiui

“Bet tylumas prieglaudos ir 
dangaus pastojo kaimus, del to 
kad mes tokiu budu galėjome 
kluseti aplink mus bekraszti 
drunu oszma, stora gaudosi ky- 
lanczios mares ir vienoki tėk
mės atsikorima in laiva.

“Greitai asz nugirdau gar
sus. gukeziojimo. Jauniausioji 
mergele verkė. Tada tėvas 
stengėsi ja patieszyti, ir jie pra
dėjo szneketis savo gimtoje 
kalboje, kurios asz nesupratau.

Asz dasiprotej.au, kad jisai ra
mino ja, ir kad ji da vis baimy- 
josi.

“Asz paklausiau savo su- 
siedkos: Ar tamįst.ai nėra per 
s z al t a ? A r szal t a ? ’ ’

“Szalta. Alau labai szalta!”
“Asz norėjau jai duoti savo 

skraistele; ji neprieme. Bet a.sz 
ta nusivilkau, ir apdengiau ja 
priesz jos norą. Jai besi'kra- 
tant, ranka jos palytojo mana- 
ja. Užkerintis sziurpis perbėgo 
per mano kuna.

“Nuo keletos miliutu oras 
tapo szviežesnis, pliukszczioji- 
raas vandens in s.zonus laivo 
ėjo drutyn. Asz atsistojau; di
delis vejas pute man in veidą. 
Vejas buvo bekyląs!

“Anglas tai patemyjo tame 
paeziamo laike kaip ir asz, ir 
tarė prastai:

“Tai negerai del musu, szi- 
tas. ’ ’

“Žinoma, buvo bloga, buvo 
tikra, prapultis, jeigu vilnys, 
nors silpnos, užgautu ir pakra
tytu sudužusi laiva, kuris jau 
taip buvo pairęs ir sulužes, jog 
pirmasis augsztvandcnis galė
jo ji isztežinti lyg koszeliena.

‘ ‘ Taip musu baime augo va
landa nuo valandos su didėji
mu pūtima vėjo. Dabar mare 
dribo truputi, ir tamsumoje 
asz maeziau baltus ruožus pasi
rodant ir pražuvant, tai buvo 
ruožai putu: tuomi tarpu kož- 
na vilnis užgavo Marija Joseph 
ir krato trumpai padrėkinda
ma, kas smeige mums in szirdis.

“Anglo mergele drebėjo; asz 
jos drebuli jaueziau szalymais. 
Ir asz turėjau smarku norą pa
imti ja in savo apglėbi. 

“Žemyn tenai priesz mus ir 
užpakalyje musu, po kairei ir 
deszinei, szviesnamiai szviete 
iszilgui pamariu, szviesnamiai 
balti ir geltoni ir raudoni, suki- 
nantiesi lyg dideles placzios 
akys milžinu, žiurineziu in mus 
sergstaneziu mus, laukiancziu 
stropiai, kad mes isznyktume- 
me. Vienas isz ju mane ypatin
gai piktino. Jis geso kas tris- 
deszimts sekunda ir vėl tuojau 
žyburiavo. Tasai paskutinysis 
isz tiesu buvo akimi, su voku 
be perstoges užmerktu virsz jos 
ugningo 'žvilgio.

“Laikas nuo laiko Anglas 
braukė brėžuka, kad pamaty
ti, kelinta adyna; po tam jis 
laikrodėli vėl kiszo atgal in ki- 
szene. Staigu jis tare in mane, 
virsz gaivu savo dukteria, la
bai ruseziai:

“Asz velyju tamistai laimin
gu Nauju Alėtu, mosieu. ”

“Buvo mat pusiaunaktis. 
Asz isztiesiau savo ranka, ku
ria jisai suspaudė. Po tam jis 
ka-žin ka pasakė Angliszkai, 
ir greitai jisai ir jo dukters už
traukė, “Dieve Gelbėk Kara
liene,” kurios dainos aidai 
skraidė per juoda ir gudu orą ir 
vyko tolumoje.

“Isz pradžios asz jaueziau 
norą pasijuokti; po tam mane 
pereme smarkus, navatnas 
jausmas.

. “Buvo ka-žin kas liūdno ir 
prakilnaus, tame giedojime lai- 
vaskenduniu, prasudytiniu, be
veik kaip kokia malda, ir drau
ge kaip kažin kas kiltesnio, 
kažin kas palygintino in ana 
senovės iszkilmingaji “Avė 
Caesar morituri te salutamus.”

“Kada jie buvo pabaigė, asz 
praisziau savo kaiminkos, kad 
ji viena padainuotu ballada, 
legenda, ka ji pati mėgsta, 
idant mus užmarszinti apie sa
vo bedas. Ji apsiėmė, ir tuojau 
jos aiszkus jaunas balsas iszle-

ke in nakti. Ji dainavo kažin 
ka, be abejones liūdna, nesą 
garsai buvo pratęsiami ilgai, 
leke palengva isz jos burnos, ir 
kiūtojo, lyg sužeisti paukszte- 
liai, virsz vilniu.

“Mare buvo bekylanti da
bar ir bemuszanti musu su- 
truszkinta laiva. Kas atsieina 
manes, tai asz mislinau tiktai 
apie ana. baisa. Ir asz mislinau 
taip-gi apie Seirenas. Jeigu 
laivas koks 'butu traukės netoli 
pro musu szali, ka butu mariu
kai sake? Alano surūpinta d va
se pasileidę in sapnus! Seire- 
na! Ar jije nebuvo isz tikrųjų 
kokia seirena, toji duktė mares 
kuri mane užlaikė ant szito isz 
k i rm varpoto laivo, ir kuri vei
kiai turėjo nuskęsti su manimi 
drauge gilumose vandeniu?

“Bet greitai mes visi penki 
ememe ridėti ant denio, dėlto 
kad Marie Joseph nugrimzdo 
isz. deszineses puses. Anglisz- 
koji mergina, parpuolė skersai 
manes, ir pirm ne kaip asz su
sipratau, ka asz darau, many- 
dams, jog atėjo mano paskuti
nėj! valanda, asz ja pagriebiau 
in savo apglėbi ir bueziavau 
jos skruostus, jos smilkinisj ir 
jos plaukus.

“Laivas nesijudino daugiau 
ir mes, mes taipgi, tykiai sede
jome.

Tėvas tarė, ‘Katre!’ Toji, ku
ria asz laikiau, atsiliepe, ‘ka,’ 
ir sukrutėjo, kad atsivalninti. 
Ir toje valandoje asz bueziau 
bevelyjas, kad laivas, perply- 
szes in dvi dalis, mane nutrauk
tu su ja in mare.

Anglas tose kalba toliaus: 
Truputi susiubavo; tai nieko! 
Mano trys dukters randasi at- 
v augume.

Nepatemyjes vyresneses, jis 
buvo pamisimos, kad ji nupuo
lė in vandeni per krauta!

Asz keliausi palengva, ir 
greitai iszvydau žiburėli ant 
mares su visu arti musu. Asz 
suszukau; anie atsiliepe. Tai 
buvo valtis pasiusta jieszkoti 
musu per svetaines savininka, 
kuris buvo numanęs musu ne- 
iszminti.

Ales buvome iszgelbeti. Asz 
nustojau lukesties. Anie paėmė 
mus nuo musu plausto ir par
gabeno mus atgal in Saint Mar
tin.

Anglas dabar tryne savo ran
kas ir murmėjo: “Geros vaka
rienes! Geros vakarienes!”

Mes vakarieniavome. Asz ne
buvau linksmus. Alan gailu 
buvo Marijos Joseph.

Ales turėjome skirtiesi, atei- 
naneziaja diena, po daug kra
tymu ir spaudymu ranku ir po 
daug prižadu susiraszineti. Jie 
iszkeliavo in Biarritz’a. Alau 
nedaug truko, kad bueziau juos 
lytdejes.

Asz buvau smagiai užgautas 
asz norėjau pirsztiesi prie tos 
mergineles. Jeigu mes būtume 
perleide asztuonias dienas 
draugėje asz bueziau tai pada
lyti turėjos! Kaip silpnas ię ne
suprantamas žmogus kartais 
yra!

Du metu sukako, ir asz ne
buvau girdėjęs žodelio nuo ju. 
Po tam asž gavau laiszka isz 
New Yorko. Ji isztekejo už vy
ro, ir rasze man tai praneszda- 
ma. Ir nuo tada mes vieni, ki
tiems raszinejame laiszkas 
kožna meta, Nauju Alėtu die
noje. Ji pasako man apie savo 
gyvenimą, szneka apie savo 
vaikuczius, savo seserys, o nie
kuomet apie savo vyra! Ko
dėl? E! Kodėl? Ir kas atsieina 
manes, asz szneku tiktai apie

Nepaprastas Plaukikas

Czia penkiolikos metu 
amžiaus Ronald Gora, kuris 
yra antro Augsztesnios Mo
kyklos studentas. Jis laimėjo 
plaukiku cziampijonata ir 
kitose lenktynėse laimėjo 
pirma vieta Illinois valstijo
je.

Jis mokinasi in Lane Tech 
High School, Chicagos mies

Alarie Joseph. Tai buvo gal 
vienintele moteriszkoji, kuria 
asz kuomet mylėjau. Nekuria 
asz kuomet bueziau turėjos my
lėti. E, na! Kas gali pasakyti ? 
Buitys vieszpatauja ant musu. 
Ir potara, ir potam, viskas pe
reina.. Dabar ji bus jau pasene- 
jusi; asz turbūt jos nebepažin- 
cziau. E, jos isz pereitu laiku, 
jos nuo' sudužusiojo laivo! 
Koks tvarinys! Dieviszkas! Ji 
raszo man, jog plaukai jos pra
žilę. Tai padare man dideli 
skausmą. E, jos geltonio jie 
plaukai. Ne, mano Arigliszko- 
sios merginos nebėra daugiaus. 
Tai liūdni dalykai tokie!

-- GALAS —

BALTRUVIENE

Ka tik po Nauju Alėtu,
Isz Ventersvilles 
tilipona žinia gavau, 

Ir tuojaus in tonais 
pasirengiau, 

Taigi, pribuvau in ta 
miestą, 

Gerai apie ta dalyka 
apsvarseziau, 

Nes visu-tenais 
nesuvaldysiu, 

Betgi, reikė tvarka 
daryte, 

Ir visus su valdyte.
Vai jus vyrukai, 
Duokit pakaju, 

Ba laikas susivaldyti, 
Ir ant galo apsimalszyti. 

Kurna savo palikau, 
In viena vieta užėjau, 

Kur bobeles neapsimalszina, 
Visus ant guzutes 

vadina, 
Prie baro atsistoja 

, goria,
O kaip katra ir 

vemia, 
Goriausia bobele 

apsimalszykie, 
Funu tokiu nedarykie, 
Ir jeigu da karta apie 

tokias iszgirsiu,
Visiems pasakysiu, 

te. Szitose lenktynėse daly
vavo geriausi plaukikai isz 
visu Illinois valstijos augsz- 
tesniu mokyklų. Jis laimėjo 
penkios deszimts mastu ir 
szimto mastu plaukimo lenk
tynes, iszplaukdamas tiek to
liau greieziau negu geriausi 
plaukikai kitais metais.

Saliunose per dienas 
ne sėdėkite, 

Veluk namie prie darbo 
trusekite.

Neužilgio vela in ta 
apylinke pribusiu, 

Ir koeziosiu, 
O tada jus stenėsite, 
Saliunose nesėdėsi.

Dabar eisiu pas savo 
kuipa pasitikti, 

Nes ilga kelione da 
turime atlikti, 

Ir savo darba 
daboti.

* * *

Ar žinote,
Kad po szveneziu, 

Laikas biski apsimalszyti, 
Ir apie gyvenimą 

ge r a i a pm an styti, 
Vienam. V.iskonsin mieštoj 

daug tokiu vyru yra, 
K u riems pa 1 engva.

smegenys iszbyra, 
Nekuriu savo paezias 

apleidžia, 
Po tam graudinasi, 

Prie pakulos vadinasi,
Bet jau per volai, 
Jeigu apėmė juos 

velniai!
Taigi vyrai,

Dabokite ir mylėkite 
savo paezia visada, 

Neapleiskite ja niekados, 
Bobele tavo meiles 

nuolatos reikalauja, 
Nes motore toki vyra 

paguodos, 
Tada nemylės kitu 

niekados,
Nežiuręs ant kitu,

Tik tave viena mylės, 
Tavo iszlovys ir 

garbys,
Kad esi geras 

vyras.

CIVILIU TEISIU JU
DĖJIMAS VIENAME

MIESTE 
WASHINGTON, D. C. — 

Praeitais metais Prezidento 
Truma.no Civiliu Teisiu Komi
tetas iszleido savo garsiaji ra
portą “Ingyti szia‘.s teises.” 
Raportas parode trukumus 
Amerikos demokratijoj kas- 
link teikimą lygiu teisiu rasi
nėms ir tikybinėms mažumoms 
ir kaip Amerikiecziai guli ati
taisyti tuos nelygumus per 

‘ ‘ Tomlaikimuosiu Konstituci- 
jaliszkos valdžios veikimus.”

Nors, szis dokumentas buvo

•THE. NATIONH. FOŪNDniON fO,R: INFANTIlE PARALYSIS

placziai paskelbtas, ir jis buvo 
politinis, suskaldymas Demo
kratu partijoj. Pietines valsti
jos insteige savo States Rights 
Party. Praeitu menesiu invy- 
kiai slepia teisybe kad daug 
vietų Amerikiecziai mans’tinuo- 
ja .szi raportą ir jo patvirtini
mas.

Beveik pirmas “Civiliu tei
siu” judėjimas buvo pradėtas. 
Afontclair, New Jersey valsti
joj, miestelis netoli New Ybrko 
ir turintis 45,000 gyventoju. 
Afontclair žmones, norėdami 
pilnai invykdinti demokratijos 
praktika, nutarė pradėti viso
kius tyrinėjimus savo mieste. 
In talka patraukė penkias 
miesto organizacijos. Savano
riai sudarė dabbo grupes, ku
rios pradėjo tyrinėti darbus, 
'butu padėti, apszvieta, vieszus 
aptarnavimus, ligonines, klini
kas ir kitus patogumus Afont
clair mieste, kad tik sužinoti 
kokis yra skirtumosia priesz 
žmones kitu rasiu, tikybų arba 
tautiniu kilmių.

Už kiek laiko, darbo grupes 
pradėjo raportuoti. Tokiu 'bū
du sužinota, kaip Afontclair už
laiko žmonių tesies. Rasta, kad 
konsti'tucijonaliszkos teises ir 
apsauga sulaikyta nuo daug 
žmonių.

Aliestas pradėjo invykdinti 
permainas. Pirma karta Neg
rai gydytojai buvo paskirti in 
ligonines ir jose galėjo prižiū
rėti savo ligonius. Mokyklos in- 
vede tarp-grupiu auszvieta sa
vo mokytojoms. Bendrai, 
Afontclair gyventojai susido
mėjo savo žmonių teisėmis.

Ir kitos apylinkes seka Mont
clair pavyzdi. Nesenei, konfe^- 
rencija buvo laikyta New Yor
ke paaiszkinti kaip galima ves
ti panaszius tyrinėjimus? Kon
ferencija lanke miestu vadai isz 
New Yorko ir Naujos Anglijos 
valstijų.

New Yorko Konferencija ir 
busima Chicagoje szaukia Na
tional Citizens Council on Civil 
Rights. Szita Council buvo in- 
steigta su paskelbimu prezi
dento raporto. Ja sudaro 48 ti
kybų, mokslo, miestu ir biznio 
vadai, kuriu svarbiausias tiks
las yra insteigti pastovu val- 
diszka Civiliu Teisiu komitetą., 
kaip prezidento komitetas pa
tvirtino. Stengiama laikyti 
Amerikos civiliu teisiu pavel
de j ima priesz Amerikos žmones 
kaip ne-politini, ne-partyvisz- 
ka dalyka. Lygiai kaip kitu in- 
istaigu ir organizacijų (su civi
liu teisiu programoms) veiki
mas priklauso nuo Prezidento 
raporto taip ir szio Council vei
kimas. Visiems, kurie tik myli 
Amerikos demokratija, szis ra
portas pasiliks kaip brangus 
dokumentas. — C.
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E r S A U L E ’ ? MXHAN0Y CITY, PA.

— Utarninke pripuola Szv. 
Higinuszio.

— Musu skaitytoja ponia 
V. Domielliene, nuo E. Maha- 
noy Uly., mieste, ana diena at
silankė in “Saules” redakcija 
atnaujinti savo prenumerata nz 
laikraszti, ir sako mums kad 
jusu laikrasztyje talpinusi dau
giausia žinių ir naudingu 
straipsniu negu kituose laik- 
raszcziuose, ir man malonu 
skaityti, nes duoda daugiau už- 
ganedinimo ne kaip kiti laik- 
raszcziai, nes žino ir supranta 
ka skaito. Velinu jumis gerus 
linkėjimus ir viso laibo jusu 
darbuose. Szirdin'gai acziu už 
atsilankyma.

— Pranas Maciejunas, isz 
6 Hillo peczes, randasi Potts
ville ligoributc.

— Seredoj Szvcnto Arka
dija.

— Ponia W. Bacvinskiene 
isz Gilberton turėjo reikalą 
mieste ir prie tos progos atsi
lakė in “Saules” ofisą, atnau
jinti savo prenumerata už laik
raszti. Ponia Bacvinskiene yra 
musu sena skaitytoja ir myli 
skaityt “Saule.” Taipgi Anta
nas Derliunas isz Coaldale, at- 
naujino prenumerata del savo 
motinėlė ponia Marijona Der- 
liunięne isz Frackvilleje. Acziu 
už atsilankyma.

— Gandai eina po miestą, 
kad New Boston-Morijos ang
liakasy kliu kompanija nusi- 
bankrutino, ir visi mainieriai 
neteks savo darba. Bet girdėt 
kad gal Peca Coal Kompanija 
isz Mahanojaus pirks tuos ka- 
syklos.

— Seredoje, Gruodžio-Dec. 
12-ta diena, 7:45 valanda ryte, 
sekanti vyrukai iszvažiuos in 
Pottsville, ant daktariszko per
žiūrėjimo, del kariszkos tar
nystes :

Isz Mahanoy City—Geo. F. 
Eroh, Donald D. Knittle, Jos. 
J. Mirynowsky, Leonard A. 
Andruszis ir Jos. F. Dziadosž. 
-. Isz Shenandoah — James P. 
Matthews.

. Girardville — Wm. George, 
-Win. A. Mazlokas, Salvator J. 
Piccalo ir Wm. G. Nattress.

Frackville — Ant. W. Rice, 
Geo. J. Alinsky, Harold Kone- 
sier, Alphonsus Wychunas, J. 
jr F. Haffey.

Ashland—-Leonard C. Horn
berger, John Horvath, Jos. M. 
Beck, Charles R. Burns ir Wm. 
J. McHale.
< Ashland, R.F.D.— Joseph J. 
Smith ir Walter L. Haertsch.

Morea—Henry Saigon. 
Lavelle—Paul R. Fetterolf.
New Philadelphia— Stanley 

P. Lambert.
Cumbola—Geo. Mitishen.
Koska—John I. Parry.
Middleport—Vincent A. Sa- 

yitsky.
— Taipgi daug vyruku isz- 

važiuos in Pottsville, Ketverge, 
Sausio-Jan. 13-ta diena:
, Isz Shenandoah—Walter T. 
Schmidt, Jos. J. Staskel, Chas. 
J. Yanascavage, Clement P. 
Sufbach, Walter J. Ivanowski, 
Patrick G. Holden, Albert J. 
Shatalsky, Stanley J. Snikows- 
Ly, Richard P. Lewis, Morris 
J. Damato, Jos. M. Sion, Alp
honsus W. Miškinis, Michael
A. Raczkowski.

Ringtown—diver 0. James, 
Guy D. Lindenmuth, John G.
B. Robinholt.

Gilberton—Daniel A. Bren
dan.

Peter Milton, kurio dar
bas yra gražiai iszkalti ir isz- 
dirbti sidabro ir aukso daig
ius, dabar labai rūpestingai 
darbuojasi parūpindamas 
ipamata del Kryksztynu Py
rago, kuris bus iszkeptas pa
gerbti Anglijos naujia gimu
si Kunigaikszti. Szita gražu 
baubala iszmislino ir padare 
Pulkininkas J. W. Bell, su
žeistas Anglijos kariuome
nes veteranas.

Oravitz laidojo.
—■ Sena gyventoja. M arijo- į 

na Karosiene, naszle, nuo 2201 
W. Atlantic Uly., numirė Sere-j 
doje, 7:55 valanda, savo na-) 
muose, po trumpai ligai. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in William 
Penu, o po tam persikrausto in 
Shenadoryje. Jos vyras Petras 
mirė 1937 metuose. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos ir 
SLA Susivienijimo. Paliko sze- 
szis sūnūs: Leonarda, namie; 
Joną, Girardville; Vinca, Juo
zą ir Alberta Shenandoah 
Heights; Petra, Connerton; ke
turios dukterys: V. Romanaus- 
kiene, namie; F. Suskievicziė- 
ne ir A. Cziczikienc isz miesto1, 
ir V. Stringham, New York, 
taipgi turėjo kita dukterį Mar- 
gareta Giviadzowski, kuri nu
mirė apie vienuolika menesius) 
atgal. Laidotuves atsibuvo Pa- 
nedelyje su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 10:30 va
landa ryte ir palaidota in para
pijos kapines. Graboriai Ora
vitz laidojo.

Girardville, Pa. — Ketverge

Prana kurie tarnauja, del Dedei 
Šamo; dukterį Marijona, na-) 
mie, savo motinėlė Agota. Ka
raliene; dvi seserys ir’szeszis 
brolius.

Philadelphia, Pa. — Nauju 
Metu Paroda arba “Mummer’s 
Parade” invyko Subatoje, 10- 
ta valanda ryte. Apie du mili
jonai žmonių mate ta didele pa
roda. Pamatyti visa szita paro
da-reikia daugiau kaip penkis 
valandas iszstoveti, nes tokia 
didele ir ilga. Pirma dovana 
laimėjo Polish-American Kliu- 
haę $1,100; antra, dovana Capt. 
Joseph Ferko Dancing Daisies, 
$1,000. Isz viso miestas iszdave 
$30,000 ant dovanu.

KAREIVIAMS 
UŽDRAUSTA

Nevalia Eiti In Karinin
ku Kliubus, Bet Vokie

taitėms Valia

gūži, ir jis jau savais keliais) 
nukeliavo. Už keliu menesiu 
kunigužis susitiko su šuo juo
duku, kai juodkas ka tik buvo 
iszejes isz saliuno. Kunigužis, 
pasisveikinęs juoduką, atsar
giai jo užklausė:

“Na, tai kaip dabar, ar dar 
vis nori prisiraszyti prie mano 
parapijos ir eiti in mano bažny
czia?”

“Na, matote Jusu Mylista, 
szitaip dalykai stovi,” atsake 

) juodukas. “Asz padariau kaip 
man Jus patarėte, asz mel
džiaus ir laukiau Dievo žodžio. 
Viena vakara Dievas pas mane 
atėjo ir man pasakė; Kam tau 
taip rupi in ta parapija insira- 
szyti ir kodėl tu nori in ta baž- 
nyczia eiti? Kam tu manes pra- 
szai kad asz tau padeeziau in 
ta bažnyczia ineiti, ir kam tu 
pyksti kad tas kunigužis tavęs 
neinsileidžia. Juk, Asz Pats jau 
per penkios deszimts metu 
stengiuos prie tuos parapijos 
prisiraszyti ir negaliu, nes tas 
kunigužis ir Manės neinsilei
džia in bažnyczia! ’ ’

ma Herring Cook Calvert Cox^ 
McClavy Theede Gill.

Vyrai Roy Calvert ir Michael) 
McClavy pasimirė nuo kulku 
isz karabino, kai jiedu buvo že 
noti su szita Alma, naszle.

Calvert isz Little Rock buvo 
tos naszles nuszautas, bet teis-į 
mas ja iszteisino.

I

IUIŽ kokiu devynių metu, kai 
ji buvo apsiženijus ir persisky
rus su kitu vyru vardu Cox, ji j 
vėl tapo naszle, kai turtingas; 
kontraktorius isz Memphis bu
vo vieno tos naszles burdingie- ) 
riaus nužudytas.

Tas burdingierius buvo teis-) 
mo nuteistas ant penkiolikos 
metu in kalėjimą, o naszle Al
ma buvo nuteista ant deszimts 
metu, už tai, kad ji paslėpė ir 
pakavo j o ta žmogžudį. 1932 
metais ji buvo iszleista isz ka
lėjimo ir jai buvo dovanota kai 
ji kalėjime buvo isztupejus tik 
keturis metus. Tada ji tuojaus 
isztekejo už William L. Theede 
kuris pats kelis metus buvo ka
lėjime isztupejes.

1946 metuose szitas buvęs

AMERIKOS
SEKRETORIUS

PASITRAUKIA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

uždrausti taip kvailiai pasielg
ti. Trumanas tuo laiku jo pa
klausė, bet dabar Trumanas vėl 
rengiasi siunsti savo atstovą 
pas Stalina. Galimas daigtas 
kad kaip tik ant szito klausimo 
jiedu nesutiko ir Marshall atsi
sakė.

Jeigu Sekretorius Marshall 
butu pats sau vienas pasitrau
kęs, kaip jis pasiaiszkino, del 
sveikatos, tai mes in tai intike- 
tume. Bet kai jo pagelbininkas, 
Amerikos Po-Sekretorius tuo 
paežiu sykiu atsisakė, tai ežia 
jau matyti ne sveikatos, bet 
‘ ‘ politikos klausimas. “ P o - 
Sekretorius Lovett tuo paežiu 
sykiu pasitraukė ir atsisakė isz 
savo vietos.

Trumanas vėl prasiszoko per 
greitai paskirdamas kitus in j u 
vietas. Paprastai daroma ki-

Maizeville — Edward T. To
bin.

Frackville — Peter Thorick.
Zion Grove — John A. Mal- 

cusky.
McAdoo — Andrew Siroką,. 

John J. Ficek, Jr., Paul T. By- 
orek, Stephen G. Kutz ir Leon 
Cheeka.

Kelayres—Thos. B. Leonard. 
Nuremberg — Karl Erdman. 
Quakake— Thomas J. Tep

to vich, Jr.
— Ponia Marijona Visz- 

niauskiene isz Maizevilles ir 
anūke Marijona Urfoonaviczie- 
ne lankosi “Saules” redakcija 
atnaujinti savo prenumerata už 
laikraszti. Ponia Viszniauskie- 
ne.sako: Man “Saule“ laibai 
patinka. Asz skaitau ir kitus 
laikraszczius, bet man geriau
sia patinka laikrasztis “Sau
le. ’ ’ Asz su mielu noru patariu 
visiems Lietuviams skaityti 
“Saule,” nes tai suprantantis 
laikrasztis del visu. Acziu už 
atsilankyma.

— Ketverge Szventos Ve
ronikos.

— Ponia Agota Litvina- 
vieziene (Little), sunns Vincas 
ir anūkai Vincukas Litvina- 
viezius ir Leonardas Kalėda 
visi isz Shenadoro, motoravo 
in miestą, kurie lankosi pas pa
žystamus, ir taipgi atlankė 
“Saule” redakcija, atnaujinti 
savo laikraszti “Saule.” Ponia 
Litvinavicziene sako, asz 
linkiu kanuogeriausio pasise
kimo jusu užsiėmimo, duok 
Dievas, kad sulauktume! daug 
kitu laimingu metu, ir kad 
11 Saule ’ ’ szviestu ilgus metus 
ir platintu Lietuviszka dvasia 
tarp Amerikos Lietuviu.

Szirdingai acziu visiems už 
atsilankyma.

po pietų, anglinis trokas pri-. 
gulintis prie Louis Miller, 30 
metu senumo, nuo 21 W. Ogden 
Ulyczios, isz miesto, susidūrė 
su Schuylkill Transit- kompa
nijos bosu ant Main Ulyczios. 
Sekantieji likos sužeisti: Mary 
Kneib, 504 E. Market Uly., Ma
hanoy City, sužeista in petį; 
Mrs. Harold Bebelheimer, 27 
W. Broad Uly. Ashland, sužeis
ta in koja; Mrs. Margaret Or
me, 1731 Centre Uly., Ashland, 
sužeista iii vidurius ir szonkau- 
lius; Jos. P. Graegor, 55 metu 
senumo, draiverys boso, su
žeistas in kakla ir peczius. 
Bledieis padaryta ant $2,000.

— Albertas Grebolskis, 31 
metu amžiaus, nuo 14 E. Main 
Ulyczios, likos skaudžiai su
žeistas Subatos ryta. Ėdamas 
pro szali geležinkelio, staiga 
puolė ant kelio ir sužeido tiesa 
koja. Turėjo operacija A sk
lando ligonbute.

Wanamie, Pa. — Žinios pra- 
nesza kad Juozapas Karutis, 58 
metu amžiaus isz Brooklyn, N. 
Y., kuris kitados gyveno czio- 
nais Newport Township, numi
rė Gruodžio 29-ta diena. Jo kū
nas likos pargabentas in ežio
mis ir paszarvotas pas savo 
motinėlė ponia Agota Kerutie- 
nes namuose, ir likos palaido
tas Gruodžio 31-ma diena su 
apiegomis Szv. Marijos bažny
czioje ir parapijose kapinėse, 
Hanover. Taipgi paliko savo! 
paezia; du sunu: Juozapa ir|

Geras Kozirninkas

Shenandoah, Pa. — Klemen
sas Klimas, nuo 432 E. Lloyd 
Uly., numirė namie Seredoje, 
10-ta valanda vakare, kuris 
sirgo per koletą menesius. Gimė 
Shenadoryje. Paskutini karta 
dirbo prie geležinkelio Phila.-) 
delphijoje. Jo tėvas Antanas) 
mirė 1941 metuose. Paliko di
deliame nubudime: savo moti
na ponia Teofilą Klimiene ir du 
brolius: Vaiteku ir Vinca mies
te. Laidotuves invyko Panede- 
lyje su Szv. Misziomis Szvento 
Jurgio bažnyczioje 9-ta valan
da ryte ir palaidotais in Szv. 
Marijos kapinėse. Graboriai

Otto Matthes isz Philadel- 
phijos miesto, laiko, kozyras 
rankoje ir gardžiai nusijuo- i 
kia kai jis iszlaimejo visos 
Amerikos kozirninku loszi- 
mus in Miami, Floridoje. Jis 
yra paskelbtas ir pagerbtas 
kaipo geriausias ir man- 
driausias kozirninkas Ame
rikoje.

BERLYNAS, VOKIETIJA.
— Amerikos karininkai turi 
labai puosznu ir madinga kliu- 
ba, “Harnack House,” kur iki 
sziol ir kareiviams buvo valia 
laika praleisti. Czia susirenka 
karininkai ir taip didingi ponai 
ir ponios pasilinksminti ir lai
ka praleisti.

Bet dabar paprastiems ka
reiviams czia vietos jau “nė
ra!” Karininkai nubalsavo kad 
czia kareiviams ne vieta. Svie- I 
tiszkiai, kurie priguli prie to 
puosznaus kliubo stengiasi 
perszneketi karininkus, saky
dami kad tokis karininku pasi
elgimas yra ne koks pavyzdys 
Vokiecziams. ’■ Bet karininkai 
nieko neklause ir nieko nepai
sė ir nubalsavo kad kareiviams 
nevalia in szita kliuba nei ko-) 
jos inkelti.

Vienas pulkininkas staeziai 
pasakė, kad dauguma kareiviu 
yra niekam sau geri ir manda
gus vyrukai, bet kokia deszim- 
ta dalis tu kareiviu yra “ne
tinkami, ’ ’ nemoka kaip apsiei
ti; kad karininkai nenori savo 
žmonių ir ponueziu inžeisti su 
tokia prasta kompanija.

Po to balsavimo, iszkilo klau
simas: Ar kareiviams bus va
lia ateiti nors in bažnyczia ant 
Misziu, nes Miszios yra laiko
mos tame kliube? Keli augszti 
karininkai staeziai pasakė kad 
jiems nebus valia ateiti ant Mi
sziu; kad jie gali kur kitur Mi-j 
sziu iszklausyti,

Szitoks musu karininku pa
sielgimas mums primena atsi
tikima su vienu kunigužiu ir 
juoduku.

Szitas juodukas (nigeris) 
kelis sykius prasziesi to kuni- 
gužio kad ji inraszytu in ta to 
kunigužio parapija. Bet kuni-i 
gužis nenorėjo, nes jo parapi
joje buvo daug poniu ir ponu-) 
ežiu, ir juodukas nebutu savo 
vietoj toje parapijoje ar toje 
bažnyczioje. Kunigužis, neno
rėdamas ta juoduką inžeisti ar 
jam staeziai atsakyti, patarė:

“Palauk kelias dienas, pasi
melsk ir lauk Dievo žodžio, pa
žiūrėk ka tau Dievas patars.”

Tas juodukas paklausė to 
kunigužio, nuėjo sau namo ir 
lauke. Bet jis nesulauke nei 
Dievo žodžio nei kunigužio pa
tarimo. Jis kelis sykius nuėjo 
pas ta kuniguži pasiklausti, bet 
tas kunigužis visados taip pat 
patardavo, laukti Dievo žodžio. 
Po keliu sanvaieziu tam juodu
kui jau insipyko eiti pas.kuni-

KARISZKA PARODA 
Amerikos Kariszki Lai
vai Caribbean Jurose

WASHINGTON, D. C. - 
Daugiau negu szimtas kariszku 
laivu ir trisdeszimts penki 
tukstaneziai jurininku, marinu 
ir kareiviu sykiu su lakūnais 
dalyvaus kariszkose manevro- 
se, parodose Caribbean jurose. 
Szitas žinutes paskelbė isz 
Washington©.

Laivyno Sztabas paskelbia 
kad szita kariszka paroda in- 
vyks nuo Vasario (Feb.) ketu
rioliktos dienos iki Balandžio 
(April) pirmos dienos.
Laivyno Sztabas atstovai sako, 
kad szitie manevrai, szita ka
riszka paroda bus didžiausia ir 
galingiausia, kokios dar tuose 
krasztuose nebuvo matyti.

Per szita paroda bus bandy
mą ir manksztymai, lenktynes 
tarpu kariszku laivu kurie ve
ža kariszkus eroplanus, povan
deniniu laivu ir didingu karisz
ku laivu, kurie tik anuotas, ka- 
nuoles turi ir gali szauti dau
giau negu penkios deszimts 
myliu.

Jurininkai ir marinai paro
dys kaip jie užima Salas karo 
laiku. Jie besimokindami ir be- 
parodydami užims Vieques Sa
las in Puerto Rico.

SZESZTAS VYRAS 
NUŽUDYTAS

49 Metu Amžiaus Nasz
le Intarta Ir Suimta
MEMPHIS, TENN. — Nasz- 

le Alma Gillis turėjo szeszis vy
rus. Trys isz ju buvo nužudyti 
ar kaip kitaip gala gavo. Kitas 
isz jos vyru gavo “divorsa,” 
persiskyrimą nuo jos pasiaisz- 
kindamas kad ji norėjo ji nužu
dyti.

Naszle Alma Gillis, keturios 
deszimts devynių metu maža, 
žilaplauke moteriszke dabar 
yra suimta ir suaresztuota, nes 
ji yra intarta už nužudymą sa
vo szeszto vyro, Ed. Gillis, sze- 
szios deszimts penkių metu am
žiaus vyro. Jo lavonas buvo 
surastas ant mažo szunkelio. 
Kulka buvo praskelus jo galva.

Policijantas Jimmy Thomp
son sako kad szitos naszles pil
nas vardas ar pavarde yra: Al-

kalinys Theede pareikalavo 
persiskyrimo, pasiaiszkinda- 
mas kad jo žmona norėjo ji nu
žudyti.

AUTOMOBILIU
NELAIMES

taip. Prezidentas pataria Kon
gresui ir Senatui kuriuos žmo
nes jis norėtu in tas vietas, ir 
Kongresas patvirtina. Bet szi
ta syki Trumanas, nieko nesi
klausęs, su nieku nepasitaręs, 
paskyrė savo žmones in tokias 
svarbias vietas.

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts dvieju metu 
moteriszke isz Lansdowne bu
vo užmuszta kai strytkaris ja 
suvažinėjo in Drexel Hill.

Kitoje nelaimėje vienas žmo-) 
gus buvo užmusztas ir kitas la
bai sužeistas, kai automobilius) 
susikūlė su troku ant Lancas
ter Pike, netoli nuo Overbrook.

Ponia Ida Snyder, nuo 489 
Braddock Uly., Lansdowne bu-) 
vo strytkario suvažinėta. Ji 
skubinosi pagauti kita stryt-i 
kari ir nepamatė, kai ji ėjo 
skersai strytkario rieles, kad 
kitas strytkaris atvažiuoja. Ji 
buvo greitai nuvežta in ligon
bute kur ji pasimirė.

Kai automobilius susikūlė su 
troku Overbrook miestelyje 
apie antra valanda isz ryto, 
Thomas Harvey, dvideszimts 
vieno meto amžiaus vyrukas 
žuvo ir jo brolis Charles, dvi
deszimts penkių metu amžiaus 
buvo labai sužeistas; Nuvežti 
in Bryn Mawr ligonbute.

Glenn L. Emlet, dvideszimts 
devynių metu amžiaus žmogus, 
to treko draiverys sako kad tas 
automobilius važiavo ne savo 
szonu ant vieszkelio kai jis su
sikūlė su jo troku. Policija ji 
sulaikė ir pareikalavo kad jis 
užsidėtu penkių szimtu doleriu 
kaucija kol visa ta nelaime bus 
isztirta.

ANGLIJOS KAREI
VIAI SIUNCZIAMI IN
ANAPUS JORDANĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

valdžia remta Žydus; Ameri
kos karininkai realia Arabus; 
Anglijos valdžia, Amerikos ar
timiausias draugas remia Ara
bus ir statosi priesz Žydus. 
Matyti, kad ar greieziausia ne
bus Anglijos virszus, nes dabar 
ir Amerikos valdžia jau ne 
taip remia tuos Žydus ir ma
žiau statosi priesz Arabus.

Amerikos politikieriams ru
pi Žydu parama czia namie, 
bet Amerikos karininkams ru
pi Arabu parama ir Arabu alie
jus Užsienyje.

:: JUOKAI ::
“ V ▼

Ne Nori Teatro
Singelys In Pacziuota — 

Asz tave niekados nematau 
teatre.

Pacziuotas — Žmogeli, jau 
man dakako naminis teatras

,įsu boba!

Insiteisino

NAUJI RINKIMAI
JAPONIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

visi pasipiktino isz Tarybos 
skandalu pernai. Kiti sako, 
kad Japonai nenori stoti in sa
vo kraszto valdžios valdyba ir 
vis lenktis ir klioniotis Ameri- 
kiecziams. Jie sako, kad Ja
ponai negali valdyti nors jiems 
valdybos vietos yra siulinamos. 
Ir kitiems nepatinka kad Ame
rikos Karo Sztabas per asztriai 
valdo ir prižiūri kas bus in ku
ria vieta iszrinktas. Kaip ten 
nebutu, bet jau aiszku kad Ja
ponams Amerikoniszki rinki
mai visai nepatinka.

Antanas — Ar jau Juozai 
nebūni pas mėsininką?

Juozas — U-gi ne!
Antanas — Už ka tave at

statė?
Juozas — U-gi už tai, jog 

niekados mėsos nepirkau del 
saves, tiktai ant bargo.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu,

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::
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