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KALINYS PASIKORĖ!
EASTON, PA. — Kalinys, 

prasikaltėlis, kuris buvo suim
tas ir suaresztuotas kai jis no
rėjo viena žmogų apvogti, kai 
tas žmogus su savo automobi
liu sustojo prie raudonis szvie- 
sos ant ulyczios, kalėjime pasi
korė.

Policij antas Saržentas Jo
seph Reilly sako kad kalinio 
vardas yra Mitchell W. Robin
son, kuris buvo davės savo ad
resą kaipo 437 Manhattan Avė., 
New York.

Policijantas Saržentas Jo
seph Reilly sako, kad tas kali
nys pasikorė su savo marszki- 
niais, isz kuriu jis sau virve 
pasidarė. j

PRALOTAS KRUPA- 
VICZIUS ATVYKO

IN AMERIKA

Pasakoja Apie Perse
kiojimus Isz Lietuvos

KomunistamsItalijoje Visai Nesiseka
RADO ŽMONA

NEGYVA LOVOJE

PHILADELPHIA, PA. — 
Ponia Mary Schuh, keturios.de-i 
iszimts metu amžiaus žmona 
Herman Scruh, buvo surasta 
lovoje negyva. Ji su savo vyru 
gyveno ant West Horter Uly.

Policijantas Frank Galen, 
kuris buvo paszauktas isztirti 
kaip ji pasimirė sako kad jis 
rado kelias tuszczias gy dualu 
ibonkas szalia jos lovos. Dakta-! 
įas buvo jai tas gyduoles pa
skyręs, kad ji galėtu geriau
miegoti, bet ji rodos netyczia dienio. Mažute Linda Brown 
per daug tu gyduolių ant sykio 
paėmė ir nuo j u pasimirė.

Turėdama revolveri ant 
savo dirželio ir pirsztu rody
dama in Prezidentą Truma- 
na, mažute Linda Brown 
aiszkina Prezidentui ir vi
siems Amerikiecziams kaip 
yra svarbu remti ta “De- 
szimtuku Vaju,” kuris yra 
varomas ir vedamas surinkti 
pinigu, suszelpti ir pagydyti 
visus tuos kuris suserga ta 
“Polio” liga, kuri tukstan- 
czius suklupdo kas metai 
Amerikoje.

Prezidentas Trumanas jai 
suteikė gimtadienio pyraga 
ant jos ketvirto tokio gimta-

Ji
pa- 
da-

pareina isz San Antonio, 
buvo szitos baisios ligos 
kirsta du metai atgal ir 
bar visiszkai pasveiko.

Ji galėjo pasveikti kaip 
tik už tai, kad visi žmones po 
visa kraszta prisidėjo prie 
szito vajaus.

JAUNA MERGAITE 
ŽUVO

kai jis atsimusze in ta stulpą 
iszmete jauna mergaite staeziai 
per automobiliaus langa.

TĖVAS PAVOGĖ 
SUNUMERCHANTVILLE, N. J. 

—- Dorothy West, septyniolikos 
metu amžiaus mergaite žuvo 
automobiliaus nelaimėje in Asztuoniu vaiku tėvas buvo 
Mahwah miesteli, Bergen apy- suaresztuotas ir suimtas. Jis 
gardoje. Policija pranesze jos yra intartas už pavogimą ketu-, 
tėvams apie ta nelaime. riu szimtu ir penkios deszimts

Mergaite pasimirė kai ji bu-Į doleriu, kuriuos vienas isz jo 
vo nuvežta in Gerojo Samarito-į vaiku gavo isz apdraudos kom- 
no ligonbute in Suffern, N. Y. ponijos už tai, kad jis buvo au- 
Kaip ta nelaime atsitiko poli- tomobiliaus nelaimėje sužeis- 
cija dar nežino ar nesako. j tas.

Dortohy West buvo studente: Teisėjas Curtis Bok szita ne-' 
in Merchantville augsztesnaja paprasta klausima ar prasižen- 
mokykla, High School. Jos te-j gima dabar tiria.
vas buvo gydytojas, daktaras Pavogti pinigai yra dalis 
ar buvo ant Cooper ligonbutes tukstanezio doleriu, kuriuos to 
daktaru sztabo. Jis pasimirė tėvo penkių metu vaikas, Juo- 
apie trys metai atgal. zukas gavo kai jis buvo sužeis-

Ji važiavo su kitais draugais tas. Kai daktaro ir ligonbutes

PHILADELPHIA, PA.

‘Folio’ liga suparalyžiuo
ja žmogų ir palieka ant viso 
amžiaus kolieka. Szita liga 
suparalyžiuoja žmogų ir pa
lieka ant viso amžiaus kolie
ka. Szita liga tankiausiai 
pakerta mažuczius ir jaunus 
bet ne retai ir suaugusieji 
tanipa szitos ligos aukos.

praszydamas pavelinimo tuos 
pinigus isz bankos iszsiimti, 
kad jis galėtu visiems savo vai
kams tinkamas ir gražias Kalė
das prirengti. Teisėjas Bok da
vė toki pavelinima.

Kai jis gavo tuos pinigus, jis 
parėjo namo ir savo vyriausia- 

— jai dukrelei pasakė kad jis ap
leidžia visa savo szeimynele, ir 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LAIVAI SUSIMUSZE
KINIJOJE

NEW YORK, N. Y. — Rusi
ja stato kariszkas tvirtoves 
Lietuvoj ir rengia galingus ka- 
riszkus uostus prie Nemuno del 
savo povandininiu laivu, sub- 
mariu.

Szitokias žinias isz Lietuvos 
parveža Pralotas Mykolas Kru- 
paviezius, Pirmininkas Lietu
viu Iszlaisvinimo Komiteto.

Kunigas Krup’aviczius at
skrido in New York miestą isz t . !
Paryžiaus. Su juo atvažiavo 
Vacys Sidzikauskas. Jiedu ap
sistojo in Plaza vieszbuti, hote- 
li, sako kad jiedu ketina važi
nėti po Lietuviu koloniijas ir 
parapijas. Kunigas Krupa- 
viezius sako, kad jis kreipsis 
in Amerikos Taryba ir praszys 
kad Amerikos valdžia pripa
žintu Lietuvos teisetina val- ,v. . * ...ozia isziremime.

Kunigo Krupavicziaus ben
dras komitetas, kuris susidaro 
isz visu Lietuvos partijų isz- 
tremime teipgi stengsis dasi- 
teirauti kaip Amerikos valdžia Į<am nevalia ji aplankyti.’’ 
žiuri in tuos benamius, pabege- xn . T
liūs. 1 Ligonine arba Sanatorija randasi tope

Jis buvo Rusijos Gestapo po-VieSzblltyje. kili* pirmiau bagoeziai isz pasitraukė isz valdžios ir savo 
licijos suimtas ir suaresztuotas . ' v. , . . . . . j vieta paliko Vice-Prezidentui

viso pasaulio atvažiuodavo mirkintis del 
sveikatos. Ta vieta yra apie septynios!
deszimts myliu nuo Pragos, arti Vokietijos.

Ligonines Sztabo daktarai ir slauges vi-

Prezidentas Trumanas Ir Nau
jas Sekretorius Acheson Nepa
mainys Nusistatymą Priesz 
Rusija; Sovietu Ministeris An
drei Vishinsky Pavojingai Ser
ga Prague, Czekoslovakijoje

\ , -------------------------------- -- - ................... -*

P.RAGA. — Sovietu pasiuntinys Užsie
nio Ministeris. Andrei Vishinsky labai ser
ga ir yra baisiai nervuotas. Taip pranesza 
Rusijos Armijos Sztabas isz Karlsbad ligonines.

“Ponas Vishinsky negali visai jokio dar
bo atlikti, “Sztabo narys pranesza. “Nie-

licijos suimtas ir suaresztuotas I 
už tai kad pareiszke savo pro
testą ir pasipiktinimą kai Vo- 
kiecziai paskelbė Žydu sker
dynes.

Jis sako, kad daugiau negu
puse visu kunigu Lietuvoje yra . , .
iszžudyta. Kai Sovietai atėjo S21 neslepia, kad Vishinskio sveikata ne kokia.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKIECZIAI
• SUSIPESZE

Penki Sužeisti

AMERIKA
NESIKISZA

Lęukia Pažiūrėti Kaip. 
Bus Kinijoje

WASHINGTON, D. C. —
į Amerikos valdžia dar nesikisza 
| ir visai nieko nesako apie visus 
tuos invykius Kinijoje, kur 
Prezidentas Chiang Kai-shek

Žinios kad Vishinsky serga buvo vi
siems naujienos, nes niekas nežinojo kad jis 
randasi Czekoslovakijoje.

Ėjo gandai, kad Vishinsky buvo kur ten 
Czekoslovakijoje, kai atėjo žinios, kad Czeko- 
slovaku valdžia susikirto su Komunistu Partija 
bet nieko tikro nebuvo galima dažinoti, kol

TOKYO, JAPONIJA. —
Keturi Amerikiecziai kareiviai 
buvo paszauti ir vienas su pei- 
liu buvo perdurtas, kai jie tar-szj(0s žinios atėjo apie jo liga, 
pu saves susiginezino ir susipe-

— sze kareiviu kliube. Buvo gandu, kad Prezidentas Gottwald-

Li Tsung-jen.
Republikonai dabar kaltina 

valdžia, sakydami kad Ameri
kos valdžios yra kalte, kiad Ki
nijos valdžia dabar turi Komu
nistams nusileisti ir pasiduoti.

Valdžios atstovai sako, kad 
nei valdžia nei taryba, nei žo
džio dabar negali pareikszti 
apie Kinijos klausima. Bet jau 
aiszku, kad Amerikos valdžia 
kaltina pati Kinijos Prezidentą 
Chiang Kai-shek, už tai kad 
jis negalėjo atsilaikyti priesz 
Komunistus.

Amerikos valdžia ir pats 
Trumanas jau ne syki ragino ir 
prasze Chiang Kai-shek, kad. 
jis savo valdžia susitvarkytu, 
ir kad jis savo žmonių varginga 
padėti ir gyvenimą palengvin
tu su visokiomis permainomis. 
Bet Chiang Kai-shek nepaklau
sė. Dauguma Kiniecziu neap- 
kenezia savo Prezidento, nes jie 
gerai žino, kad visa jo valdžia 
yra poniszka ir paprastiems 

i žmonėms nieko neduoda ir ne
duos.

Chiang Kai-shek per vėlai 
susiprato. Jo žmona atvažiavo 
in Amerika ir asmeniszkai krei
piesi in musu valdininkus, pra- 
szydama savo krasztui, ar tei
singiau sakant, savo valdžiai 
pagelbos ir paramos.

Keli Senatoriai ir Kongres- 
ir didžiūnai monai paaiszkino kad jeigu 

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)

HONGKONG, KINIJA.
Tie keleiviai kurie iszliko 
vi, kai du laivai susimusze ir 
kelias minutas nuskendo, sako szau^ta 
kad daugiau negu pusantro 
tukstanezio žmonių žuvo.

Australijos laivas “ Wa-
ramunga” kuris iszgelbejo tris sipuole. Policijantai keturis isz 
deszimts asztuonis Kinieczius ju paszove ir paskui visus juos

i suaresztavo.
Ginczai iszkilo kai vienuo-

“Taiping” laivas veže pen- liktos lakunu divizijos karei-
kiolika szimtu. Kiek antras viai gyrėsi ir didžiavosi, kad koslOVIlkijojc 
laivas “Kienyuan” žmonių dar jie yra drąsesni ir geresni ka- . . .
nežiną. Tie kurie iszliko gyvi, reiviai negu Septintos Divizi- In szita bagocziu vasarnami V ishinskis 
sako kad “Kienyuan” laivasį jos kareiviai. Isz tu gincaiu ki-{anĮ,jaj atsilankydavo dar ir prieSZ kara, HCS 
nuskendo in penkios minutas, o lo ir pesztynes ir dabar visi tie . e . .,
“Taiping” laivas suskendo in drąsuoliai kalėjime tupi ir lau- CZ13 VISO pasaulio bagoeziai

kia kariszko teismo.

pažiūrėti kaip ju mokyklos kasztai buvo apmokėti, tai dar isz mariu, pranesze Anglijo^ 
sportininkai loszia kriapszia- liko keturi szimtai ir penkios 
svaidi, “basketball.” Kas ten deszimts doleriu. Tuo laiku 
su tuo automobiliu atsitiko kad teismas insake tėvui kad tie pi- 
draiverys negalėjo jo suvaldyti nigai turi būti padėti in banka 
ir jis davė staeziai in stulpą, vaikui ant teismo priežiūros. 
Keli kiti studentai buvo sužeis-! Tai atsitiko pernai. Paskui 
ti, bet Dorothy West pasimirė tu vaiku motina pasimirė, 
kai ja galva buvo praskelta. Priesz Kalėdas tėvas, Mark 
Tas automobiliaus trenksmas Gibson kreipiesi in teisėja Bok, penkiolika minutu.

Sztabui apie ta nelaime.

Kai jie tame kimba susipesze j Czeku vadinamas geru Czeku, jau
i kari s? k-s nnliAiia. hiivn na,- ~ 7 J

linko in savo piliecziu puse ir tolinosi nuo
Tie kareiviai taip buvo msi-^ unįsįu in5statytOS tVaikOS. Bet llieko 

karszcziave ir mpyke kad jie ir 17
ant tu kariszku policijantu už- tikro anie tai dar nežinome.

tai kariszka policija buvo pa-

Kiti gandai eina, kad buk Prezidentas i d 

Gottwald pasiprieszino Komunistams, kai jie 
ketino daug Vokiecziu apgyvendinti Cze-

i



Prezidentas Trumanas ir 
Sekretorius Acheson sako, kad 
jiedu nepamainys musu nusi
statymą. priesz Rusija. Bet mes 
tik tada tikėsime, kada pama
tysime. Trumanas jau kelis sy
kius stengiasi pasiunsti savo 
asmenini atstovą, pas Stalina. 
Tik Sekretorius Marshall ji 
persznekejo. Dabar Sekreto
riaus Marshal] nėra taryboje. 
Ar Sekretorius Acheson taip 
darys kaip Marshall dare, dai
ne žinom e.

Mes atsimename kad Sekre
torius Acheson kelis sykius la
bai karsztai užtarė Rusija ir 
ragino Amerika szelpti ir remti 
Sovietus. Tiesa, vėliau jis in 
protą atėjo ir nusistatė priesz 
Komunistus ir priesz Rusija. 
Bet kas gali mums užtikrinti 
kad jis to proto vėl neteks?

Prezidentas Trumanas bai
siai daug prižada nuveikti, bet 
sunku pasakyti isz kur jis tiek 
bilijonu doleriu iszkrapsztys. 
Jis nori daugiau pinigu paskir
ti del bendruomenes patarnavi
mu, del apsiginklavimo, pa
siunsti Europai daugiau paszel- 
pos, daugiau paramos ir dar 
daug daugiau ginklu. Kongre
sas nesutiks ir pradės apkar- 
pinti, sumažinti tuos bilijonus, 
kuriuos Trumanas dabar taip 
lengvai szvaisto.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

nui. Rusija Balkanuose rangia 
savotiszka federacija, kurioji 
Bulgarija susivienytu su Yugo
slavia, jeigu Stalinui pasiseks 
nugalabinti Yugoslavijos Tito.

ATVYKSTA DAUG 
NAUJU TREMTINIU

NEW YORK. —Sausio Jan. 
19 diena, 1949 iszplauke isz 
Hamburgo uosto Vokietijoje 
laivas “SS Marine Shark,“ ku
ris laukiamas New York uoste 
apie Panedelyje, Sausio (Jan.) 
31 d. Sziuo laivu atplaukia szie 
Liet tuviai:

ANTANAITIS, Jonas, Ona, 
ežius doleriu. Anglijos karalius Ajigis> vy](,sta pa,s: Stanley Sea-

Prezidentas Trumanas dabar 
gauna, didesne alga, bet vistiek 
jis yra ibiedniausiais ir pras- 
cziausiai apmokamais isz visu 
kitu krasztu Prezidentu ar val
dovu. Trumanas dabar gaus 
apie szimta deszimts tukstan-

gauna, viena, milijoną ii* septy
nis szimtus dvideszimts du 
tukstaneziu doleriu. Ir tai be 
jokiu taksu.

Ispanijos Ministeris Fran
cisco Franco gauna. 2,986,000 
Ispaniszku pesetų, arba du 
szinitu septynios deszimts vie
na tūkstanti ir keturis szimtus 
penkios deszimts penkis dole
rius.

Net ir Japonijos Imperato
rius Hirohito gauna isz Japonu 
kariszkos valdžios 20,000,000 
venų, arba septynios deszimts 
keturis tukstanezius doleriu. 
Apart to visas pragyvenimas 
yra jam atmokamas, už dyka, 
maistas, tarnai ir keliones.

Newport, mieste, Kentucky 
valstijoje, Marvin Coulson la
bai nusiskundė policijai kad 
keli razbaininkai ji apvogė. At
ėmė nuo jo keturios deszimts 
doleriu. Kai policija pradėjo 
klausinėti, jis prisipažino kad 
jis pats buvo tuos pinigus pa
sivogęs nuo Elmer Carton.

M on ik a
An-

Amerikos valdžia yra pasiža
dėjusi kelis bilijonus doleriu 
pasiunsti Europai del kariszku 
tanku ir kitu ginklu sziais me
tais. Su saitais pinigais Vaka

rine Europa tikisi kad ji galės 
surikiuoti apie trisdeszimts 
penkias armijos divizijas prie 
Reino upes krantu, kaipo pir
mutine kariszka eile ar frantas 
priešą Rytinius krasztus.

Trumanas daug visko vi
siems prižada, bet jis palieka 
Kongresui nutarti isz kur tie 
pinigai bus iszpereti? Jis yra 
nustatęs ir pasakęs kad jis no
ri isz taksu $6,100,000,000 dau- 

' giau sziais metais. Bet jis sako 
'■ Kongresas turės nustatyti isz 

kur szitie pinigai bus paimli, 
ar isz darbininku algos, ar isz 
biznierių ir fabrikantu pelno.

Generolas Douglas MacAiy 
thur iki sziol savotiszkai valde 
ir vieszpatavo Japonijoje. Jis 
nepaisė nei Amerikos Tarybos, 
nei Amerikos dipliomatu. Bet 
dabar jis bus priverstas nusi
leisti, ir klausyti Amerikos dip
liomatu.

Generolas Lucius Clay, ku
ris visa Amerikos užsienio 
tvarka, veda Vokietijoje, teip
gi turės nusileisti ir klausyti 
dipliomatu. Iki sziol Generolai 
viską tvarkė, bet dabar jau vi
sa ta tvarka bus in dipliomatu 
rankas pavesta. -

Politikieriai Graikijoje sten
giasi iii tikinti Amerika, kad 

i Amerika, dar penkis szimtus 
milijonu doleriu paskirtu Grai
kams. Jie aiszkina kad visi tie 
milijonai kuriuos Amerika, jau 
yra davusi, neužtenka.

Radžeiviczius, 26 Kubeli Avė., 
Ansonia, Conn.

SESTOKAS, Vytautas, MaJ 
ria, vyksta pas: Wm. L. Gatz, 
Paragould, Ark.

GRAŽULIS, Pijus, vyksta 
pas: Petrą G ražu I is, Tobi n Rd.,! 
Cherry Valley, Mass.

VABALAITIS, Kazys, vyks
ta pas: Antana Lazdauskas,1 
1531 S. 49th Avė., Cicero 50, III.

Atvykstanczius pasitiks ' 
BALE’o ir Konsulato atstovai, j 

BALF Imigracijos Komi 
tetas. .

Austin mieste, Texas valsti
joje, kai policijantai paklausė 
vienos žmonos ar ji žino kas jos 
namus apvogė, ji piktai a tkir
to: “Žinoma, kad asz žinau, bet 
kam. jus gaunate mokėti! Jus 
patys dasižinokite ir ta vagi su 
imkite, asz jums nepasakysiu!“

Hayes Landon, Republikonu 
Kliubo insteigejas, in Spring
field, Massachusetts, nuvažia
vo in Washingtona del Prezi
dento Trumano Inkurtoiviu. Jis 
savo draugams pasiaiszkino, 
kad jam jau nusibodo belau
kiant Republikonu Prezidento.

Vagis inejo in Seaboard Fi 
nance, Paskolų kompanijos’Ofi
sus, Tacoma mieste, Washing
ton valstijoje, atkiszo atpro- 
vinta. ravolveri ir pareikalavo 
kad jam visi pinigai butu ati
duoti. Kai viena mergina, jam 
satlcziu atidarė ir parode visus 
pinigus. Jis pamate kad ten 
yra tik szimtas doleriu. Vagis 
nusispjovė, pasakė kad jam 
szimtas doleriu tai ne pinigai, 
ir palikes pinigus sau iszejo.

Biznieriai, nusiskundžia, kad 
žmones dabar jau neperka, nau
ju radiju. Žmones ir gerai, daro 
nepirkdami dabar nauju radi
ju, nes ne už ilgo pasirodys 
sztoruose visai naujos mados 
radijai. Tai mes ir savo skaity
tojams dabar patartume pa
laukti ir nesiskubinti pirktis 
nauja, radija.

Pra-

Potvyniai Ir Tvanai

GUAM IR PUERTO
RICO

Georgi Dimitrovas, Bulgari
jos Komunistiszkas bosas da
bar vėl yra Stalino draugas 
Balkanuose, kai Yugoslavijos 
vadas Tito pasiprieszino Stali-

R * 
t 
i 
i
* 
i 
I

KALENDORIAI
1949 M.

15 coliu ploczio x 23% col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

i
I * 
i ¥ ¥ ¥
*

Pirkie U. S. Bonus

kus, 21 Edward St., Water
bury, Conn.

AUGAITIiS, Juozas ir Maria, 
vyksta pas Mike Stulginskis, 
712 S. Jackson St., Waukegan, 
Illinois.

AUSIEJIENE, Elena ir Sau
kit is, vyksta, pas: p.
Jankauskiene, ll-5th St. 
sonia, Conn.

BALIUTAVICZIUS,
na.s, vyksta pais: Jul. Avižienis,
146 Baronis St. Rochester, N. Y.

BLAŽYS, Jonas, vyksta pas: 
Kastas Demikis, 176 High St., 
New Britain, Con.

BRIEDIS, Juozas, vyksta 
pas: Antana Butrin, 40 St. Ja
cob Street, Rochester 5, N. Y.

CZEREiKAS,, Nikod emas, 
Jane, Algimantas, vyksta pas: 
John Bortweck, 2718 Summer 
St., Stamford, Conn.

DAILYDE, Vytautas, Joana, 
vyskta pas Juozas Zubkus, 
6254 So. Western Ave., Chica
go 29, HL

DILJONAS, Antanas, vyks
ta pas:C. M. Shimkus, 80 Milan 
St., Hartford, Conn,

GRIG ALA VICZI US, Anta
nas, Marta, Gražina, ir Algi
mantas, vyksta pas; Joną Ma
žeika, 920 W. 32nd Place, Chi
cago, 111.

JANCYS, Aloizas, vyksta 
pas: Walter Petronis, West 
Henrietta Road, Rush, N. Y.

JURKŪNAS, Teofilį u s 
vyksta pas: Stanley Jurkūnas, 
1754 W. North Ave., Chicago, 
Illinois.

KRAKAUSKAS, Bronius, 
vyksta pas Antana Žiemys, 
520 Hudson Avenue, Rochester 
5, New York.

KURNEVICZIUS, Andrejus 
Ema, Helena, Renata, vyksta 
pas: Jeanette Perales, 3413 
Sixth St.., Riverside, Calif.

KUZMICKAS, Vaclovas, 
Valeria, Algimantas, vyksta 
pais John Vingress, 13 Edwards 
St., Waterbury 28/Conn.

LAPENAS, Zofia, vyksta 
pas Adele Maurutis, 137 Con
gress Ave., Waterbury, Conn.

LEVANAS, Vladas, Stanis
lava, Felicia-Valeria, Aldona- 
Stanislava, vyksta pas: Char
les Matulinnas, 38 Poplar St., 
Waterbury, Conn.

MAURUTIS, Bronislavas, 
Gražvyda, Balys-Jonas, vyksta 
pas: ponia Adele Maurutis, 137 
Congress Ave., Waterbury, 
Conn.

MOGENIS, Kazys, Maria, 
Aldona, Algimantas, vyksta, 
pas: Joną Keserauskis, 5408 
Caseyville Ave., East St. Louis, 
Illinois. ' . h ;

SADAjUISKAITE, V aleria, 
vyksta, pas: Kun. Joną. Bakšy s, 
Szv. Jurgio parapijos, 545 Hud
son Ave., Rochester 5, N. Y.

SIRVINSKAS, Brone, vyks
ta, pas: Peter Paliulis, 304 N. 
Kenmore Ave., Los Angeles 4, 
California.

TRUSKAUSKAS, Juozas, 
Elena, Irena., Elena, vyksta pas 
Stanley Tiknis, 2327 W. 25tb 
St., Los Angeles 16, Calif.

ZIDZIUNAS, Vladas, Maria, 
Rimantas, vyksta pas: Joseph

Mg

raportai,! 
t ikslams: i 
Carterio 
skirtingi

WASHINGTON, D. C. — 
Suvien. Valstybes, lygiai kaip j 
kiti Suvienytu Tautu nariai,I 
kurie turi savastu arba, koloni
jų, kas met pranesza Suvienytu 
Tautu Generaliam Sekretoriui 
apie soėiales, ekonomines ir ap-1 
szvietos aplinkybes žmonių po 
ju valdybių kurie dar neingijo 
savi-valdžios. Tokie 
tik pranesziniams 
reikalaujam i pagal 
parupinimu ir yra
nuo raportu del vietų kurias 
n arės-valstybes liuosnoriai pa
vedė-Globos Tarybai. Prane- 
szimai apie politinias a.plinky- , 
bes nereikalaujamos raportuo
se apie valdybos ar kolonijas, 
nors tokios praneszimos yra 
pageidaujamos.

Raportas Suvien. Tautoms, 
sziemet, apie politinias aplin
kybes Amerikos valdybose ir 
teritorijose duoda sekapezias 
praneszimas:

GUAM SALA. Guam yra 
maža, Pacifiko Sala (viena isz 
Marianas), kuria Suvien. Vals
tybes ingijo^.898 m., po karu 
su Ispanija. Nuo tos dienos Lai
vyno Departamentas valde 
Guam pagal prezidentini insa- 
kyma. Jos 23,000 gyventoju nė
ra Amerikos piliecziai, jie buvo 
ta ksuo jam i, apmokescz i non i i 
be perstatymos ir juos valde 
Laivyno gubernatoriai, kurie 
atsakomingi tik prezidentui, ne 
Kongresui. Daug praszymu del 
pilietybes ir teises save valdy
ti buvo atsakyti1. Nors daug pa
statymu dalyku in vesta ant sa
los, bet Kongresas nesvarstė 
bylu, teikti pilietybe Guam 
žmonėms.

Prezidentas gali, bet kada 
perkelti Guam administravimą 
nuo Laivyno Departamento 
pulblikinam valdžios skyrių, ir 
todėl Laivynas vis laiko visu 
užraszu kopijas.

PUERTO RICO. Suvienytu 
Valstybes ingijo Puerto Rico 
po Ispanu karu. Puerto Rico 
yra. Suvien. Valstybių Organi
zuota. Teritorija nuo 1917 m., ir 
Puerto Ricans yra Amerikos 
piliecziai. Pirmiau ju vyriau- 

' sius valdybystes virszininkas 
b u v o gu'b e rn a to r ius pr ezi de n 1 o 

’ paskirtas. Du metai atgal pre- 
' zidentas pirma karta paskyrė 
1 vietini žmogų būti gubernato 
’ rium. Praeitais metais Kongre 

sas pravedė instatyma pagal

Naujo Anglijos žmones pa
prastai sau ramiai gyvena, 
bet ana sanvaite tas ramu
mas dingo kai potvyniai ir 
tvanai paskandino miestus ir 
miestelius. Daugiau negu 
tūkstantis szeimynu neteko 
namu kai upes iszsipyle virsz 
savo krantu. Žmones in Mas
sachusetts, Vermont ir Con
necticut valstijas turėjo isz 
savo namu pabėgti, iszsi

kraustyti kai upes prasiliejo 
ir užliejo j u namus. Sakoma 
kad bledies padaryta net du 
milijonus doleriu. Szitas au
tomobilius inklimpo ar iš
krito in skyle tilte, kai van
duo iszplove tiltus ir kran
tus. Szita nelaime atsitiko n
ant Brodie kalno vieszkelio 
in Hancock miesteli, Massa
chusetts valstijoje.

Stengiasi Toli ausiai Nuskristi

Kapitonas Bill Odom, ku
ris jau kelis sykius apskrido 
aplink visa svietą, dabar 
stengiasi greicziau už visus 
kitus skristi isz Honolulu sa
los in New York miestą. Jis 
szita kelione nori atlikti ne
sustodamas nei gazolino pa
siimti. Mažas eroplanas su

kuriuo jis važiuoja yra pa
prastas eroplanas, kuri be
veik visi variuoja. Tik tas 
skirtumas yra kad prie savo 
eroplano sparnu jis turi pri
sikabinės gazolino tankas, 
kurias jis ketina paleisti, isz- 

- mesti, kai jis ta gazoliną su
vartotos.

Ant,Pardavimui Ar

Hotelis; 28 kambariai. Arba 
pajieszka.u pusininką; prie biz
nio. Meldžiu atsiszaukti sziuo 
adresu:

Mrs. J. Ackelaitis,
Cor. Main and Bridge. Stos., 

Box 218 - Mahanoy Plane, Pa.
Telephone 202 ’(t.F.3)

kuri Puerto Rican žmones gali 
iszrinkti savo gubernatorių.

rinko Luis Munoz Marin. Jo 
platforma ragino Puerto Rico 
pasilikti teritorija pakol ęko- 
nomiszkai sustiprės ir pilnos 
ne priklausom y bes k I a us in i a s 
buvo atidėtas.

1898 m., su ingijimu Guam ir 
Puerto Rico nuo Ispanijos, Su
vienytu Valstybes tapo “ kolo
nijai,iszka“ jiega. Paežiu metu

Ispanijos ir American Samoa ir 
Hawaiian salas. Alaska buvo 
nupirkta nuo Rusijos 18G8 
tuose ir Virgin Salos nuo 
ui jos 1917 m.

Philippinai ingijo ilgai 
kiniuos nepriklausomybes 19-16 
metuose.

Hawaii ir Alaska jieszko 
valstybes stovio sziemet, ir pa-

m e-

Rusijos pinigai.
De Gasperi valdžia Italijoje 

yra per stipri ir pregalinga. 
Kad ir visas prieszingos parti
jos susivienytu su Komunistu 
Partija ir valdžiai pasipriesz- 
intu jos visos sykiu butu per 
silpnos.

Rusija ta gerai žino ir už tai 
ten savo pinigus nesiunczia, 
bet skiria Prancūzams Kom
unistams, kurie tikisi kad jie 
daug nuveiks.

KINIECZIAI
VIS TRAUKIASI

Bėga In Canton Miestą

vi-valdyma. žmonėms po jos in-

1 autu vėl patvirtino szia pa
reiga., nes visi nariai Suvienytu

savi-valdvma. savo

KOMUNISTAMS

Kaip

NESISEKA

NANKING, KINIJA. — Ki- 
niecziu valdžios armijos dabar 
traukiasi isz Nanking ir bėga 
in Canton miestą kai tik Kinie- 
cziai dažinojo kad armija jau 
pasitraukia isz Nanking, tai 
tukstancziai teipgi skubinosi 
iszsikraustyti ir visi keliai ir 
vieszkeliai užsigrudo began- 
cziais žmonėmis.

Tukstancziai žmonių insi- 
grudo in geležinkelio stotis, ir 
net panevalia pasiėmė trauki
nius ir iszvažiavo. Bet Armijos 
tuos traukinius pasivijo apie 
penkios deszimts myliu nuo 
miesto ir pasisavino.

Tuo laiku Komunistu armi
jos pradėjo isz dideliu anuotu 
szauti skersai Yangtze upe sba- 
cziai in Nanking miestą.

Komunistu Karo Sztabas 
pranesza, kad Komunistai su
tinka derintis apie taika, kai 
tik Peiping miestas bus visisz- 
kai iszlai švinta s.

Naujas Kinijos Prezidentas 
Li Trung-jen, kuris užėmė 
Chiang Kai-shek vieta, sako jis 
pasiliks Nanking mieste, ne
paisant kaip ten bus. Komunis
tai skaito ji kaipo prasikaltė
liu, kuris turi būti nubaustas.

Visiems Užsienio diplioma- 
tams ir Ambasadoriams buvo 
praneszta, kad valdžios armi
jos traukiasi isz Nanking mies
te, bet nei vienas isz ju nesisku
bina iszsikraustyti.

Amerikos laikrasztininkai 
pranesza kad nei vienas Ame
rikietis nebuvo sužeistas kai 
Komunistai ta miestą paėmė.

Komunistu atstovas primena 
Kiniecziams, kad Komunistai 
derinsis del taikos, jeigu val
džios atstovai sutiks ant tu asz- 
tuoniu pareikalavimu, kuriuos 
Komunistai ana sanvaite buvo 
nustatė.

ROMA, ITALIJA. — Isz 
Kreminio iszejo insakymas vi
siems Italijos Komunistams, 
kad j u darbas Italijoje dabar 
yra tik gintis ir gyvuoti, bet 
nesipulti ant valdžios. Buvo 
jiems teipgi praneszta, kad a- 
teityje tegu jie nesitiki tokios 
gausios paramos ir Rusijos. 
Jie dabar- daug mažiau1 pinigu 

žmones yra Amerikos piliecziai gauna del savo darbo ir propa
gandos.

Kremlino Taryba szitaip da
ro už tai, kad Sovietai tikisi 
kad Francuzijos Komunistai 
gali daug geriau Rusijai pasi
darbuoti Francuzijoje ir už tai 
dabar in Francuzija plaukia

Komunistai teipgi sako, kad 
valdžios ir Armijos vadai yra 
prasikaltėliai ir turi būti nu
bausti. Jie sako, kad ju visai 
nepripažinsta Nanking miesto 
valdžios, nes ta valdžia neat
stovauja žmonių.

Dabar jau visiems aiszku, 
kad valdžios armijos niekur ne
atsilaikys ir kad trumpu laiku 
Komunistai visa kraszta užka
riaus.

Mokykloje

nuo 1917-1936 m., a'beInai bal
savimais teiktas visiems, kurie 
tik galėjo skaityti ir raszyti 
Anglu kalba.

met- nusistaczinsios teikti pil
nas civiles teises ir galutina sa-

Daraktorius — Žąsys yra 
labai naudingi paukszcziai. 
Nes isz j u labai gardi mesa ir 
da kitokia nauda? Pasakyk 
man Jonuk, kokia nauda?

Jonukas — Asz ponas da
raktoriau nežinau, ba mes žą
sų nelaikome!

Daraktorius — Na, o ka 
turite namieje lovosia?

Jonukas — Lovosia yra 
daugybe blakių!
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Pavydinga Rožyt
! mylimojo ?

— Neturiu! Atsake drąsiai
Agute. o

Kur tu buvai iszvažia-

prisiriszima prie tavęs užmirsz- tu esi ta pavyduole, kuri nore-. 
t i, pradėjau draugauti su Rožy- jai paglemžti svetima meile in 
te. Bet aisz jo nemyliu! Glaus- savo rankas. Bet Dievas teisin
damas ja prie 
Antanas.

— Antanai, asz matau kad 
yra taip lemta, neslėpsiu, asz 
myliu ir mylėjau tave viena, 
asz numaniau, kad kas norėjo 
mudviejų laime sugriauti, bet 
Dievas nedaleido nekaltiems 
mikenteti. Bet ka. dabar darysi-

Nepatiko Atsakymas

pAVYDAS tai buvo viena 
biauriausiu ligų, ka Rožytėj 

turėjo. Ji visados pavydėdavo, 
jei jos drauges dėvėdavo, arba, 
ka. nors gražesnio jos turėdavo. 
Rožytes szirdele dėlto pusiau ' 
trukdavo. Ji visados murmėda
vo ir i'szmefinedavo savo tėve
liams, kad ji negali tokiu daik
tu turėti, kaip kad kitos jos 
drauges. Nors dažnai jos moti
nėlė sakydavo, kad ne drabu- 
ži.uoise jos ir kitu laime, kad ne 
kiekvienas įgali turėti, ko jo 
szirdis užsimano, nes. dažniau
sia tie daiktai žmogui priduo
da liūdnumo, o ne džiaugsmo. 
Laimingas yra. tas, kuris pasi
tenkina. tuo, ka turi, nes tik pa
sitenkinimas atnesza žmogui 
laimes. Buk dora ir iszmintin- 
ga, tai ir Dievas tau padės Ir 
žmones tave gerbs.

Bet Rožytei tie motinėlės žo
džiai per viena ausi iueidavo, 
o per kita iszeidavo. Pavydas 
da daugiau eme ja. kankinti. 
Viena suraminima, ji sau su
teikdavo, kuomet atsilankyda
vo pas savo drauge Agute. Ta 
tai ja su ramindavo ir reikalui 
priėjus da paskolindavo savo 
drabužius kur nors graižiau pa
sirengus iszeiti.

Taip ir slinko diena už die
nos. Artinosi žiema. Jaunimas 
subruzdo. Atsidarė visokį pasi
linksminimo vakarai. Rožyte 
to ir lauke. Nes ji mane, kad 
pasiseks prisivilioti koks ber
nelis.

Viena Nedeldienio vakaru 
Rožyte sn Agute nuėjo pas ne
tolima drauge. Ten rado daug 
vaikinu. Buvo ir tokiu, kad nei 
viena, nepažino ju. Bet neilgai 
trukus susipažino su visais. Ro
žytei tuoj in aki puolė jaunas 
Vyras vardu Antanas. Antanas ! 
buvo rimtas vaikinas, nelabai 
jis mylėdavo vaikszczioti pas 
mergeles, bet eidavo tik tuomet 
kad atsiginti nuo savo draugu, 
kurie ji tol kankindavo, kol tas 
prisižadėdavo eiti. Bet szi kar
ta, jis nesigailėjo atėjės, nes jam 
in aki puolė apsukri ir linksma 
Agute.

Rožyte ta. mate ir pyko ant 
Agutes, o szirdy pavydas virte 
virė. Vakarui- užsibaigus, An
tanas pasisiūlė Agutei ja paly
dėti in namus. Agute meiliai 
sutiko, nes ir jai Antanas ge- 
riaus patiko, negu kiti.

Rožytei szirdi spaude liūd
numas ir pavydas, ji norėjo ka 
nors tokio padaryti Agutei, 
taip kad jei tektų Antanas.

Rytojaus diena po darbo 
Agute atėjo pas Rožyte. Rado 
ja verkianezia. Sakėsi, galva

Madinga Skrybėlaitė

Gražuole Midge Ware ežia 
neszioja ir parodo nauja 
skrybėlaitė, kuri yra padary
ta isz žases plunksnų ir pat 
viduryje ar virszuje turi ža
ses kiauszini. Tie kurie ta 
skrybėlaitė padare ir papuo- 
sze sako, tos žases plunksnos 
ir kiauszinis parėjo staeziai 
ir Kinijos.

♦

Ant Gavėnios
Stacijos arba Kalvarija, 10c.
Graudus Verksmai,. . .. ,10c.
Maldeles Arcibrostvos Sžv.

Veido Jėzaus Kristaus, . . .25c.
Trumpas Katekizmas, pagal 

iszguldima 'Kun. Pilauskio su 
nekurtais naudingais pridėji
mais, ................................. 10c.

Tretininki u Serapphiszka s
Officium, .......................... 10c.

Novena, Stebuklingo Medą 
liko Dievo Motinos Garbei, 10c.

Siuskite-orderi, ant adreso:
Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

lai nesakė. Tik visa pasakė sa-‘ Būti namie ir laukti manes? Al
vo motinai. Motina ja. ramino, nebuvai tada, n u važiavus pas 
Ji sake, -k aid jis matyt, yra ve-j savo mylima? Sakyk, nes asz 

! javaikis, kad puldinėja nuo*: turiu tai žinoti, drebaneziu 
i vienos mergaites prie kitos. Ne-; balsu reikalavo Antanas.
I pyk ant Rožytes už-tai, tegul 
i pasidžiaugia, su juo, o tau duk- 
j rele, praeis ta. meile taip, kaip 
: greit atėjo. Nusiraminus Agu
te iszeja pasivaikszczioti. Ne- 
pertoliau'sia nuėjus, pamate 
Antanu einanti su Rožyte. No
rėdama. ju iszvengti, gryžo na
mo ir užsidarius kambary davė 

1 valios aszaroms, nes ji tikrai 
mylėjo Antanu pirma, tikra į 
meile. Bet būdama dora ir tei
singa mėgino pergalėti savo

i jausmus.
Praėjo puse metu. Antanas 

vis lauke, kada. Agute apsives. 
Bet nieks apie tai nekalbėdavo, 
tik viena Rožyte. Per ta, laika 
jau Antanui'beveik pradėjo Ro
žyte patikti. Nors jam Agute 
buvo meilesne, 'bet jis nenorėjo 
nuo kito vilioti, nes žinojo ge
rai, kad tokia laime neilgai 
džiaugsies. Todėl nuėjo pas Ro
žyte su pasiryžimu. Buvo ten ir 
Agute. Nenorėdamas nieko kal
bėti, kol Agute ten yra, lauke 
kol prasiiszalins. Agute, tar
tum numanydama jo minti, at
sisveikinus iszejo. Antanas 
pradėjo kalbinti Rožyte in arti
mesni gyvenimą. Ji iszkart ne
norėjo sutikti, bet ji taip dare, 
nes visos mergaites panasziai1

Paleisk mane, tu neturi 
teises manės klausinei i!

Pasakvk. maldavo Au
I anas. t

— Buvau atlankyti serg

Agute, ar teisybe kalbi ? 
Asz pastebėjau, kad tu visuo
met nusiminus. Agute! Juk tu 
mane myli ? Nesiaiszkink, ules

ka tave mylėjau, liet K ožy t e 
man pasakė kad tu buvai ta 
diena iszvažiavus pas savo my
limąjį, ir kad tavo vestuves bus 
neužilgo. Asz bijodamas gaut 
in pakauszi, ir norėdamas savo

BALTRUVIENE

vestuvių, linksmai kalbėjo 
Agute.

saves kalbėjo gas atidarė man akis iii laika. 
Tu, pavydėdama, iszinislyjai 
visokias melagingas kalbas. 
Asz myliu Agiite ir ji mane, ir 
vietoje eiti su tavim in bažny- 
czia eisiu su Agute.

Ta pasakęs, paėmė- Agute už j 
rankos ir iszejo.

Rožyte nežinojo ka daryti 
isz pykezio. Motina, perdaug! 
neramino. Todėl Rožyte susi
ėmus savo likuczius apleido se-

—• Agute! Mes busim lai
mingi! Ir meiliai pasibueziavo.

Tuo tarpu inbego Rožyte iii 
kamibari ir .............. ...... . —
su, kuomet pamate Agute An-

laba.i skauda. Agute neilgai pa
buvus atsikėlė eiti, sakydama 
kad turi padarius sutarti eiti 
pasivaikszczioti su Antanu. Už
girdąs tai, Rožytei da labinus 
pasipylė aszaros, tik, žinoma, 
pavydo aszaros. Agutei iszejus, 
Rožyte pradėjo galvele sukti, 
kaip ežia Antana prie saves 
pritraukus? Ir sugalvojo! Ne
žiūrint to, kad tas sugalvoji-
mas atuesz liūdnumą Agutei, elgiasi, bet. szirdis isz džiaug 
ji pasiryžo ta sugalvojima visi mo kuone plyszo.
lik isžpildyti. Sulaukus Nedel vestuves taip greitai, kaip gali 
•dienio, pasipuosze ir nuėjo pas ma. Tėvai nelabai, norėjo su- 
Agute. Nulindo, kada sužinojo tikti, nes jie Antana. mylėjo ir 
kad Agute iszvažiavo iu kita, žinojo kokia jis sunkia naszta 
miestą aplankyti savo teta, ku- gauna ant. savo pecziu, 'bet per 

dideli praszyma jie sutiko.
Rožyte su pasididžiavimu vi

soms draugėms pasakojo apie

Sutarė kelti Sei, ar žinote, 
Kad Amsterdeme yra 

daug mergeliu, 
Katros laksto ir

Agota — Juozai, ar žinai 
kiek asz dabar sveriu? Tik
tai szimta dvideszimts sva
ru. Teisybe, jog tai ne daug!

Juozas — Teisybe Agotė
lė, jog ne daug. Juk papras
tas verszis ne daugiau svėrė 
už tave!

Agota nuo tosios dienos 
ant Juozo nei nežiūri!

Neleiskime musu priaugan- 
ežiai kartai tremtyje žūti, isz- iius tėvelius. Iszvažiavo in ki- ...... , ...1 leskite jusn dosniąją ranka, 
tremtiniu vaikucziams! Rem
ix ite BALF’o vaju. Aukas sius
kite: United Lithuanian. Relief 
Fund of America, Inc. 105

I Grand Street, Brooklyn 11,

ta miestą.. Isz to pykezio, lyg 
kerszindama. kam, apsivedė su 

'• suriko nesavh bal-! iuitaneziu ir po sziai dienai 
už savo

— Ar tai taip daro geros 
drauges, roke nžpykus Rožyte. 

. — Rožyte, kam tu bereika- 
lo ja kaltini, buk ji norint tavo 
laime suardyti, kada szirdyje 
gerai žinai, kad ji nekalta. Tik

negera būda.
O Agute laimingai cziulba iri 

retkareziais abudu su Antanu 
apgailestauja Ro'žytes likimą,

“ Bet ir senas priežodis sako: 
Kaip pasiklosi, taip Fszmiegosi.

ri staigai susirgo. Jau Rožyte 
norėjo eiti in namus, kaip pa
sirodė Antanas, nes jie buvo su
sitarė sn Agute ta diena snsiei- savo laime,-o Agutes prasze bū

ti už pąmerge. Skaudanczia 
szirdžia. ji sutiko ir linkėjo 
jiems daug laimes.

Artinosi vestuvių diena. An
tanas nelabai buvo linksmas ir 
jam nelabai rūpėjo tos iszkil- 
mes. Agutei akutes indubb ir 
veideliai pabliszko, nes jai gai
la. buvo Antano. Rožyte gi bu
vo užvis linksmiausia, nes per 
melaginga k’alba ji gavo Anta
na. Jai mažai rūpėjo, kas bus 
po apsi vedimu i, ar la imi nga ji 
bus, ar ne, bile žmonėms . paro
dyti, kad ji 'buvo jo iszrinkta.

Buvo tik kelios dienos priesz 
vestuves. Antanas atsilankęs 
pas Rožyte užtiko Agute viena 
kambary, nes ji ka tai siuvo del 
nuotakos. Antanas užklausė, 
kada jos vestuves bus. Agute 
pakele sa vo akutes in ji, su nu- 
sistebejiiYiu pasitraukė tolyn, 
nes jis klausė visai nesijuokda
mas.

— Asz da. esu. per jauna, o 
be to da vaikino neturiu!

Tai pasakius ji vėl pasilenke 
ir pradėjo dirbti, nes bijojo, 
kad Antanas jos aszaru nema
tytu. Antanas Ino nepasiten
kindamas, pakele jos galva 
auksztyn ir klausė, 
sako.

Agute nusigando, norėjo isz
eiti isz kambario, nes jo bijojo. 
Tos akys, kurios buvo insmeig- 
tos in jos akis; buvo tokios 'bai
sios, d egi i i a n ežios.

■— Leisk mane! O ne tai 
szanksiu pagelbos, verke Agu- 
te*

Antanas da drneziau laike ja, 
Pasakyk, ar tu neturi

Nudžiugo Rožyte pamaezius 
Antana. Antanas, būdamas 
mandagiu vyru, užklausė, ar ji 
neeitu 'pasivaikszczioti kartu 
su juo, nes Agutei nesant, jis 
neturėsiąs ka daryti namie. Ro
žyte linksmai pritarė ir juodu 
iszejo. Bevaikszcziojant, Rožy
te vis mėgino kalba nukreipti 
apie Agute. Antanais, matyda
mas, kad ji taip nori kalbėti 
apie Agute, pradėjo szi ir ta 
klausinėti apie Agutes gyveni
mą. Rožyte jam pasakė, kad 
Agute turinti mylima kitame 
mieste ir'sziandiena nuvažiavo 
pas ji. Motina nenorėjo sakyti' 
teisybes, nes neužilgo bus ves-Į 
tu ves ir ji nori visiems savo 
draugams netikėta invyki pa.-i 
daryti.

Nulindo Antanas, nes mate, 
kad veltui jo prisiriszimas prie 
jos. Bet norėdamas užmirsz! i 
apie tai, užklausė, ar ji nenorė
tu eiti su juo iii judamus pa
veikslus laiko praleisti? Rožy-

Kuomet Agute sugryžo, tai 
Rožyte tuoj nubėgo pasigirti, 
kad ji buvus su Antanam teat
re ir kad jie susitarė Snbatos 
vakaru važiuoti in dideli teat
rą. Nors Agutei szirdi skaudė
jo, nes ji nesitikėjo, kad Anta
nas taip daiytu, bet nieko apie

ar tiesa ji

to kias ii įsi m y les?
Geriau namie

Darbo žiūrėkite

Kaip a u tomob i 1 i a vima 
pal iausite.

Girdėjau kad nekurtos bobeles' 
ten negerai užsilaiko,

nepagaunu a.,
Netrukus pribusu, ,

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Hziandien!!
i

Szitas pyragas yra di- 
džiausiąs, gražiausias ir sun
kiausias ant viso svieto. To
kio didelio pyrago 'dar nieka
dos nebuvo. Jis yra szeszioli- 
kos pėdu ilgumo, penkių pė
du dydžio ir pusasztuntos pė
dos platumo ir sveria septy-

Ir velniu visom 
duosiu.

Fargoje mieste moterėles 
nustokite, 

Tokiu vakarėliu nedarykite, 
Ba negerai darote, 
jeigu tokias partes 

darote.
Namini darba visai 

nežiūrite,
Vyrai vis rngoje, 

Tai Dievaž pakramta, 
Tos bobeles 'be guzu tęs 

negali.
Vienas vyrelis pas 

girtuokles Vnejo,
Užfimdy I i turėjo,

• *1 *•Teip su kožnu .apsieina, 
Jeigu su tekis 

užsideda.
# * *

Randasi vienas 
miestelis, 

Kuriame keleios paneles,
Asz sakau kad, 

nepaneles,.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymaa 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

užsidėtu
Da iilž keletą meteliu,

nežiuręs.
Tas miestelis randasi 

Penusylvaiiijos valstijoje.
# # *

Tik žmogų ima 
juokia, 

Jeigu vyrai ginezijesi

Autobiliais vakarais
trankosi,

Kaip ant pareziu
nuvažiuoja,

Tai net, ant ryt 
parvažiuoja.

Ar jus m ištinate,

vyrukas,
Butu tikrai durnas,

Didžiausias Pyragas

nis szimtus ir penkios de- 
szimts svaru. Pagaminti szi- 
ta pyragą reikėjo tūkstanti 
szeszis szimtus ir penkios de- 
szimts svaru cukraus, septy
nis szimtus ir penkios de- 
tszimts svaru miltu, keturis

Vienas sako, ka tu 
'žinai, 

Bene tu ten buvai ?
Tiesa, asz ten nebuvau, 

Nes apie tai 
Laikrąszeziuosia skaiczi.au, .

Tai asz ir žinau. 
Ar tu viską tiki,

K as lai kraiszcz i 11 ošia, 
paraszyta, 

Arba knygosia priteplota?
Asz tiktai tiek žinau, 

Kasavo akimi 
matau i

Kur guzu te gera ir 
stiklai dideli,

Jog’ gerdamas net 
'žmogus steni.

Apie pekla ir velnius 
visai netikiu, 

Ir isz visko, 
Kas ant svieto 

užjuokiu.
Su tokiu daugiau 

nenoriu kalbėti, 
Turiu namo keliauti.

tukstanczius kiausziniu ir 
szimta gorcziu pieno, ir pus- 
treczio szimto svaru sviesto.

Jis buvo pagamintas del 
Miami Miesto Apelsiniu, 0- 
rincziu Karaliaus iszvakariu 
vakarienes ir parodos.
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ZiniosVietines
— Ana diena musu skaity

tojas ponas Simonas Staniulis 
isz SlienadoTo, lankėsi mieste 
pas pažystamus, taipgi atlankė 
ir'“’Saules” ofisą atnaujinti sa
vo laikraszti “Saule” ant toles
nio laiko. Acziu už atsilanky
mą.

— Ponia Ona Yanuszkevi- 
czienc, gerai žinoma ūkininke 
isz Pingtown, Pa., motoravo in 
miestą su reikalais ir prie tos 
progos atsilankė in “Saules” 
redakcija, atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti. “Sau
le/’ Ponia Yanuszkevicziene 
yra musu sena skaitytoja ir 
myli skaityt “Saule.” Acziu už 
atsilankymu.

— Nedelioj apie 9:45 valan
da ryte, kilo ugnis pas John 
Miką įsaliune, 204 E. Centre 
uly., ugniagesiai greitai užgesi
no liepsna kuri kilo kamine.

—■ Afmainingas oras.
— Utarninke pripuola pir

ma diena Vasario (Feb.), taip
gi Szvento Ignacijo Vyskupo.

—• Seredoj Grabnyczios.
•—• Ketverge Szvento Bla

usiojo.

— Subatoje, 9-ta valanda 
ryte, Szvento Juozapo bažny- 
czioje, Kunigas Kazimieras Ra
kauskas vikaras, suriszo maz
gu moterystes, panele Dolores, 
•duktė pons. Petru Stack (Sta- 
czioku) nuo 532 W. 'Spruce 
uly., su Daniel Doyle, sūnūs 
pons. Leo Doyle, nuo 322 W. 
M ah an o y Ave., Kunigas Ra
kauskas toipgi atlaike Szv. Mi- 
iszios. Svotai buvo Jean Kupris, 
Patricija Rajkowski, Justine 
Prbanavicziute, Estelle Doyle, 
Leo Doyle, Robert Purcell, Eu
gene Boyle ir John McElhenny. 
Vestuves atsibuvo Szv. Kazi- 
miorio (Lenku) parapijos sve
tainėje. Jaunavedžiai aapsigy- 
yens pas nuotakos tėvus.

— Juozapais Grabauskas isz 
Frackvilles, lankosi mieste pas 
savo draugus, taipgi atlanko ir 
“Saules” redakcija, kuris at
naujino prenumerata už laik
raszti del savo tėveliams pons. 
Vine. Grabauskams. Acziu už 
atsilankymu.

— Jauna bet troli1 ‘ Saules ” 
skaitytoja, panele Adele Stepu- 
laicziute pargryžo isz Honolulu 
Salos per Pasadena, California, 
kur ji buvo, laika apsistojus. 
Pirmutine vieta kur ji apsilan
ko buvo “Saules” redakcijoje. 
Ji įsako kad ji ir tenai tolimose 
•salose skaito “Saule.” Ji su- 
gry'žo ežia in mainas, prižiūrėti 
ir gydyti kita sena “Saules” 
skaitytoja, Ponia Marcele Bag
doniene, Minersville, Pa., kuri 
yra suparalyžiuota ir jau ket
virtais menesis be žado.

‘ ‘ Saules ’ ’ sztabas s velkina 
panele Adele Stepulaieziute ir 
padėkoja už atsilankyma. 
Mums malonu dažinoti kad 
“Saule ” taip toli szvieczia ir 
kad net ir jaunesnieji ja skaito.

Shenandoah — Per nupuoli
mą anglies, Boleslavas Tamulo- 

nis nuo 510 E. Centre Uly., li
kos sužeistas in kai ra aki, lai
ke darbo Knickerbocker kasyk
lose. Gydosi namie.

— Ona. Morgovinikiene, 22 
metu senumo nuo 11 N. Market 
Uly., mieste, praszo Pottsvilles 
korto kad duotu jai persiskyri
mą. “Divorsa” nuo juostos vy
ra Prana A. Morgovinika. 26 
metu senumo nuo 681 E. Cen
tre Uly., kuris taipgi gyvena 
mieste.

Girardville, Pa. — Gerai ži
nomas senas gyventojas Ado
mas Armalaviczius, 65 metu 
amžiaus, kuris sirgo per koki 
tai laika, numirė Seredoj, Jef
ferson ligonbute, Philadelfijo- 
je. Gimė Lietuvoje,, atvyko in 
czionais apie 40 metu atgal in 
Girardville. Paliko savo paezia 
Veronika (Lusku.s); dusimu 
Gydytoja, Daktara Leona isz 
Watertown, So. Dakota ir Kle
mensą, Philadelphia; (lukteri 
Eleonora. Reideriene, Philadel
phia. Laidotuves invyko Pane- 
delyje 9:30 valanda ryte isz H. 
Mulligan koplyczios, llth ir 
Lehigh Ave., Philadelphia, su 
bažnytinoms apiegomis ir pa
laidotais in Kataliku kapines 
Wynmoor, Pa.

— Kazimieras Zelonis isz 
miesto, turėjo operacija Ash
land ligonbute.

Frackville, Pa. — Ponia Vir
ginia Staniniene isz miesto, tu
rėjo operacija Ashland ligonbu
te.

Philadelphia, Pa. — Jaunas 
vyrukas kuris pasididžiuoda
mas pasisakė kad jis yra. Alle
gheny ulyczios razbaininkas, 
inejo in saliuna, pasivogė tris 
szimtus ir įseptynios deszimts 
penkis dolerius ir pabėgo. Tie 
kurie buvo saliune tik tiek apie 
ta vagi, razbaininka. galėjo pa
sakyti, kad jis yra jaunas ir jo 
veidas yra spoguotas. Policija 
sako kad jis yra vienas ir po
ros tokiu razbaininku kurie 
tris įsaliunus apvogė in tris san- 
vaitos. Poli ei jautai sako kad 
iszitiedu razbaininkai vagia isz 
kaleinos; syki vienas ineina in 
saliuna, o kitas lauke laukia 
apžiūrėti kad ne,butu policijan- 
tu arti, antru sykiu kitas vagia 
ir jo draugas 'sergsti lauke. 
Walter Hentges, to saliuno san- 
vininkais pasako policijantams 
kad jis tik tiek apie ta razbai
ninka gali pasakyti, kad jam 
plaukai 'buvo apžėlė, ir kad jis 
nesziojo armijos kailinius. Jis 
inejo in saliuna apie puse po 
antros isz ryto ir gere alų kol 
tik vienas kostumeris pasiliko. 
Kada jis iszsitrauke revolveri 
ir suszuko. “‘Stovėk kur stovi, 
jeigu invertini savo sveikata. 
Asz esu Allegheny ulyczios 
razbaininkas. Duok man visus 
pinigus isz stalcziaus. ” Šarvi
ninkas padavė jam tris szim- 
tus ir penkios deszimts septynis 
dolerius, ir vagis pabėgo.

Jersey City, N. J. — Buvęs 
kareivis ^aržentas yra suimtas 
ii intartas už nužudinima Mil
dred Spiegal Carl, dvidesziimts 
penkių metu amžiaus gražia 
gyvanaiszle, kuri 'buvo nuszauta 
kai ji įgulėjo lovoje. William 
Balbo, trisdeszimts asztuoniu 
metu amžiaus vyras yra suim
tais ir intartas. Jis užsigina kad 
jie nieko nežinojo apie ta. žmog
žudyste ir sako kad jis laisvai 
ir savanoriai atėjo in policijos 
stoti pasiduoti kai jis iszgirdo 
kad policijantai jo jieszko.

Policija rado ta gyvanaiszle Į 
nuszauta lovoje, kai koks neži
nomas žmogus pasz'auke polici- 
jautus ir jiems apie tai pasakė.

Miami, Florida. — Apie tris
deszimts Finu ir Estoniecziu 
perplauko daugiau negu szeszis 
tukstancziu's myliu skersai ma-Į 
ros atvažiuoti in New York isz; 
Szvedijos. Visi jie ežia atkelia
vo, kad galėtu pabėgti nuo So
vietu persekiojimu. Jie ežia at-i 
plauke in maža devynios de-i 
szimts penkių pėdu ilgumo lai
veli. Ju laivelio vardas yra 
“Eeva.” Amerikos valdininkai 
dabar stengiasi iszrasti nors 
kokia priežastį kad jie galėtu 
pavėlinti jiems ežia pasmilsi 
pasilikti.

Washington, D. C. — Val
džia pranesza kad 399 “DP” 
Nauju Tremtiniu isz Vokieti
jos atvyks in New York uosta 
Utarninke Vasario (Feb.) 1-ma 
diena ant. laivo “SS. -Marine 
Shark.”

Chicago, Ill. — Didelis dže- 
noretoris del iszdiibimo gazo, 
Peoples Gas, Light ir Coke Co., 
ekspliodavojo. 110 darbininku 
likos sužeisti, isz tu, John Hu- 
cliro, 62 metu senumo, kuris 
buvo labai apdegintas per gaza 
numirė. Bledies padaryta ant 
$250,000.

Moskva, Rusija. — Garsin
gas muzikos kompozitorius Bo
ris Asafiev, 65 metu senumo 
numirė. Boris buvo prezidentas 
Komj)0 Mtor i u Un i j o s.

NUOTAKA IR
JAUNASIS ŽUVO

BLOOMINGTON, CAL. — 
Jauna porele bevažiuodama ap- 
siženyti sutiko su nelaime, žu
vo kai jųdviejų automobilius 
susikūlė su troku. Trokas susi
musze su ju automobiliaus už
pakaliu ir susprogdino gazoli
no tanka.

Hubert H. Wright, trisde- 
szimts dvieju metu amžiaus isz 
Santa Monica su savo sužieduo
tine Noreen Mullen, dvide- 
szimts penkių metu amžiaus isz 
Ocean Park žuvo tuoj e nelai
mėje.

In San Bernardino apygarda 
to troko draiverys Woodrow 
Wilson policijai pasiaiszkino 
kad anot jo, ta porele su savo 
automobiliu ji pralenkė ir pas
kui staiga sustojo taip greitai 
kad jis savo troko negalėjo su
stabdyti.

Szita jaunoji porele važiavo 
in Yuma miestą, Arizona vals
tijoje apsivesti.

BUSAS SU AUTO
MOBILIU SUSIMUSZE 

4 Žuvo; Daug Sužeista
BERLIN N. J. — Keturi 

žmones buvo užmuszti kai au
tobusas susimusze su automobi
liu ant White Horse vieszkelio 
in Berlin miesteli, netoli nuo 
Camden, N. J.

Tie kurie mate ta nelaime 
sako kad keli buvo staeziai ant 
vieszkelio iszmesti kai autobu
sas susimusze su automobiliu. 
Policijantai buvo tuo jaus pa- 
szaukti isztirti kaip ta nelaime 
atsitiko ir kas ežia buvo kaltas.

Kiti kurie važiavo ant to au
tobuso buvo taip tenai in- 
sprausti ir suspausti kad poli- 

cijantai turėjo paszaukti dar
bininkus kurie turėjo visa szo- 
na to autobuso iszpjauti kol ga
lėjo tuos žmones iszimti.

AMERIKA ;
NESIKISZA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
A

Amerika butu dar daugiau 
maisto ir ginklu pasiuntus in 
Kinija, tai viskas dabar butu 
papuolė in Komunistu rankas, 
kai Kinijos esamoji valdžia bu
tu susivienyjus su Komunis- 
tiszka valdžia.

Gaila kad taip atsitiko, nes 
dabar raudonas pavojus gresia 
visai Azijai. Nors ir Komunis
tams nebus taip lengva pasi- 
naudoti Kiniecziais, kurie yra 
biedni, nuvargę, badauja ir ku
riu žeme nėra derlinga. Žinoma 
jie isz dabar gali milijonus imti 
in vaiska, bet armijoms reikia 
ne vien tik vyru, bet ir pinigu ir 
ginklu. O Sovietai nei savo ka
riuomenėms neturi gana. Bet 
visgi ežia sudaro mums pavoju, 
nes Sovietu Rusija dabar gali 
mums grumuoti isz Vakaru ir 
isz Rytu.

ANDREI VISHINSKY 
SERGA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

atvažiuodavo. Bet tada szita 
vieta prigulėjo Austro-Vengri
jos imperijai.

Visi Sovietai iszsikrauste isz 
szito vieszbuczio ana sanvaite, 
ir kiek buvo galima dažinoti, 
tai nei vienas nepasiliko, nes 
visas vieszbutis yra dabar per
taisomas in ligonine del Rusi
jos armijos. Raudonosios Ar
mijos virszininkas ežia viską 
prižiūri.

Vishinskis, szeszios deszimts 
szesziu metu amžiaus, buvo So
vietu delegatu Tautu Sanjun- 
goje vadas. Jis vis aiszkino ir 
gynė Rusijos lUžsienio nusisty- 
ma toje Sanjungoje.

TĖVAS PAVOGĖ
SUNU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

paskui dingo. Iszeidamas jis tail 
savo dukrelei pasakė: “Tegu 
miestas jus prižiūri.”

Kai jis buvo suimtas ir su- 
aresztuotas, jis policijai pasi
aiszkino, kad jis pamėtė visus 
tuos pinigus.

PRALOTAS KRUPA-1 
VICZIUS ATVYKO

IN AMERIKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

in Lietuva, tai tenai buvo tūks
tantis ir szeszi szimtai kunigu- 
Dabar mažiau negu septyni 
szimtai tenai beliko.

Tie kunigai kurie iszliko gy
vi ir kurie nebuvo iszvežti in 
Sibirą, dabar darbuojasi savų
jų tarpe ir stoja in talka tiems, 
kurie paslaptomis Sovietams 
prieszinasi.

Kunigas Krupaviczius sako 
kad Sovietai neuždraudžia 
Misziu laikyti ir neuždaro baž-i 
nyczias. Jie daug gudriau pa
sielgia; jie duoda pilna laisve 
laikyti bažnyczias atdaras, bet 
uždeda tokias baisias “taksas” 
ant tu bažnycziu, kad j ogiu bil
du negalima užsimokėti. O kai

Į 
negalima bažnyczios taksas už- jomi ir isztremiami in Sibirą, 
simoke’ti, tai bažnyczia yra už- ., Kunigas Krupaviczius sakodaroma. . . „ .. . t _ • *kad Rusijos visa tvarka Lietu-

Ne vien tik kunigai ir dva- voje parodo ka(J 1Igo
siszkiai yra persekiojami, isz- . . . . ,. j , . T i ■ vietai rengiasi m kara!”tremiams ir zudami Lietuvoje,
bet ir taip paprasti darbo žmo
nes.

1948 metais 200,000 Lietuviu 
buvo iszvežta in Sibirą. Ūki
ninkai kurie nesutinka pavesti 
savo ukius in ta bendra ūki u 
plana ar tvarka yra persekio-

Užsienio Reikalu
Patarėjas s

Anglijos Karalajtiene

Ernest R. Gross, vyriau-
sias Amerikos Tarybos Pata
rėjas del Užsienio reikalu, 
buvo Prezidento Trumano 
paskirtas in ta vieta. Jo dar
bas ir jo pareiga yra prižiū
rėti Užsienio reikalus ir pa
sitarti su Amerikos Kongre
so ir Senates nariais. •

Szitie kareiviai szvenezia 
savo Kalėdas ir Naujus Me
tus sykiu. Per Kalėdas visi 
jie buvo ant szaltos ir sniego- 
tos Salos in Greenlande, kur 
j u eroplanas nukrito. Lakū
nu Sztabas ir Laivyno Szta
bas stengiesi juos nuo tos sa
los paimti, bet nepasiseke,

Didžios Britanijos, Angli
jos bėdos ir karo metai yra 
užmirszti kai buvęs Angli
jos Ministeris W. Churchill- 
is su savo žmona linksmina
si ir pasijuokia per cirkas in

Anglijos karalaitiene Elz
bieta pirmutinaji syki iszejo 
isz savo palociaus ir nuėjo in 
teatra, po savo sunaus užgi
mimo. Laikrasztininkai nu
traukė jos paveiksią kai ji 
iszejo isz teatro. Ji per sze- 
szias sanvaites po jos sunaus 

Vargingos Dienos Tik Atmintis

nes vejas, sniegas, pūgos, ir 
viesulas nei vieno neprilei
do. Per devyniolika dienu 
jie ant tos salos tupėjo ir vos 
ne vos iszsimaitino ir susi- 
iszilde. Leitenantas Pulkin
inkas Emil Beaudxy su ke- 
iais savo draugais lakūnais 
kelis tukstanezius myliu nu

Buvęs Anglijos Ministeris Pasilinksmina

Londono Olympia teatra. 
Paprastai Churchillis buvo 
susirupines ir susiraukęs bet 
kai szitas paveikslas buvo 
nuimtas, jis rodos buvo pa- 
mirszes visas savo ir savo

Kuniga Krupavicziu sutiko 
ant eroplanu stoties: Lietuvos 
Kons. Jonas Budrys isz New 
York ir Konstantinas R. Jur- 
gela.

užgimimo niekur neiszejo isz 
Buckingham palociaus. Ji in 
szita teatra atėjo su savo vy
ru, Edinburgho kunigaiksz- 
cziu, Karaliene Elzbieta ir 
Karalaite Margarita Rože. 
Tai buvo gražus visos szei- 
mynos suėjimas.

skrido su savo eroplanu ir 
ant paeziuzu nusileido pas 
tuos lakūnus ir visus iszgel- 
bejo. Jis ežia su savo žmona 
linksminasi sykiu su tais jo 
iszgelbetais lakūnais ir ap- 
vaikszczioja Kalėdas sykiu 
su Naujais Metais.

kraszto bedas. Churchillis 
buvo pravarytas isz valdžios 
bet jis yra tokis intakingas, 
kad ir dabar darbininku par
tija Anglijoje vis ateina pas 
ji pasitarti.


