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Suėmė Lenku ‘Batory’ Laiva --------- * , , ..... .
Vishinsky ReikaIsz Amerikos

VYRAS, ŽMONA NU- 
SZAUTI BROLIO 

NAMUOSE

NEW YORK, N. Y., —
Vyras ir jo žmona buvo nu
siauti ant smert vyro brolio na
muose. Policija sako kad vyro 
vardas buvo David Alexander, 
trisdeszimts penkių metu am
žiaus ir jo žmona buvo Isabele, 
trisdeszimts septynių metu am
žiaus. Jiedu buvo atvažiavę pas 
jo broli Hector Alexander, tris
deszimts dvieju metu amžiaus 
autobuso draiveri.

Policija rado revolveri sza- 
lia jųdviejų lavonu. Policijan- Krikszczioniu Pastangų

Degantis Pamokslas

nu iszradimus. pranta apie elektra yra gerai
tai spėj a kad ežia buvo žmogžu
dyste ir savižudyste. Jie sako i

delegatai susirinko in Long 
Beach, Californija, ir pasi-

Szitas paveikslas parodo 
George E. Peake, buvusi lai-

žinomas. Tie voltai nieko ne 
reiszkia tol kol nėra tose gi

kad abudu gyveno Pennsylva-1 
nijos valstijoje. Bet kodėl vie
nas kita nužudė ir paskui nusi
žudė policija dar negali nei in- 
ispeti.

klausė pamokslo isz George 
E. Peake, garsaus pamoksli
ninko. Jis ežia pavartuoja vi
sa milijoną voltu elektros isz- 
sireikszti savo nuomones 
apie tikėjimą. Jis nori savo 
klausytojams parodyti kad 
jis viską žino apie sziu die-

vyno lakuna per kara, kai jis
per savo kuna praleidžia mi
lijoną voltu elektros priparo- 
dyti žmonėms kad tikėjimas 
ir mokslas ta paezia ranka 
laiko.

Szitas jo szposas inžinie
riams ir kitiems kurie su-

jose ampieru skaieziaus. Jis
galėtu ir tris milijonus tu 
voltu praleisti per savo kuna 
ir nieko nereiksztu. Bet tie, 
kurie jo klausiesi mislino 
kad ežia tikras stebuklas.

lauja Valdybos 
Rusijai Berlyne

Europos Žmonėms Dabar La
biau Rupi Maistas Negu Karas; 
Apginklavimas Amerkiecziams 
Kasztuos Bilijonai Doleriu; Yu- 
goslavai Pagelba Isz Vakariniu

Tautu Ir Isz Amerikos

Inpedinis?

Kai gandai pasklido kad 
Generolas Lucius D. Clay at- I

kad keletą žmonių pasigedo sa
vo pinigu bažnycziose ir beveik 
visi sako kad jie patemijo koki 
ten jauna vaikina bažnyczioje 
kai ju pinigai dingo.

k

NO KLAUSIMO

sisako ir pasitraukia isz sa
vo vietos kaipo kariszkas 
gubernatorius Vokietijoje, 
laikrasztininkai tuoj aus pra
dėjo spėti kas bus jo inpedi- 
nis. Beveik visi sako kad 
John J. McCloy yra Generolo 
Clay inpedinis, nors jis labai 
nenori apleisti savo darba.

VAGIS
BAŽNYCZIOJE

PHILADELPHIA, PA. -J 

Ponia Catharine Clark, nuo 
7710 Loretto ulyežios pranesza 
policijantams kad koks ten va
gis pavogė jos pinigus bažny
czioje. Ji buvo nuėjus ant Mi- 
sziu in Szventos Marijos baž- 
nyczia. Ji sako kad ji savo 
masznoje turėjo apie keturioli
ka doleriu. Ji policijantams pa- 
aiszkino kad ji patemijo viena

EUROPOS
APGINKLAVIMAS

Daug Kasztuos; Komu
nistai Apsiginklavę

BERLYNAS. — Dabar kai 
jau visi tie visi tie Užsienio Mi
nisterial pasirasze ant tos At
lanto Kariszkos Sutarties, ir 
kai musu Senatas dabar svars
to apie tos sutarties priėmimą 
ir patvirtinimą, didžiauias ir 
svarbiausias klausimas, ne tik 
musu Senatoriams, bet ir mums 
visiems, yra: Kiek visa tai 
mums kasztuos?!

Tik del pradžios szita tikrai 
milžiniszko darbo yra sepjama 
kad Amerikiecziams kasztuos 
apie du bilijonai doleriu ($2,- 
000,000,000). Ir tai tik del 
pradžios.

Pagrindinis apsiginklavimo 
pamatas turi būti paežiu Euro
pos žmonių padėtas. Jie turi 
savo apsiginkluoti kiek jie ga
li. O mes jiems tik padėsime, j 
in talka stosime.

Visi karininkai sako, ir dip- - 
liomatai prisipažinsta, kad jei-' 
gu kitas karas kiltu, tai grei-. 
cziausia butu Vokietijoje, kur 
Rytai su Vakarais susieina prie |

Nuo Elbe upes in Ttlanto ma
res ežia trumpiausias kelias. O Amerikos bilijonai doleriu pa- 
Vokiecziai yra nuginkluoti ir darytu ar padarys? Per pirmu- 
negaletu prieszui nei padėti, tini kara bilijonas doleriu bu: 
nei jam kelia pastoti. vo gana inrengti net dvide-

Kiek galima dažinoti, tai So- szimts divizijų; per antra kara 
vietai turi apie tris szimtus J
tukstaneziu kareiviu Vokieti
joje dabar, bet jie gali kelis sy
kius tiek labai greitai pristaty- j 
ti. Nera jokiu žinių ar gandu, 
kad Sovietai daugiau kareiviu 
sjunstu in Vokietija. Apie toks 
pats skaiezius tenai randasi per 
pastaruosius du metu.

Bet karininkai sako, kad jei- mo tu kariszku divizijų, armi
jų. Europos žmonėms dabar 
labiau rupi žagres negu kara
binai, jiems rupi maistas, ne 
karas, nes jie yra insitikine 
kad karas yra neiszvengiamas 
tai kam ežia stengtis priesz ve
ja papusti.

O dabar klausimas: Ka tie

NEW YORK, N. Y. — Valdžios agen- atsTOVAI NESUSI- 
tai, policijantai sustabdė Lenku “Batory” TAIKO ANT BERLY- 
laiva, apsupo ji su sargais ir visus kelei
vius peržiurinejo ir iszkrate. Prie Eliis 

O 1 1 • i X 1 J X * - I PARYŽIUS, FRA.NCIJA.—Salos tas laivas buvo sustabdytas ir SZim- Ta Konferencija Paryžiuje, kur 

tas deszimts keleiviu turėjo pasiaiszkinti ir keturi didžiuiu tauta atstovai 
dabar tariasi, jau ima eiti tuo 

savo rasztus Amerikos agentams parodyti. paežiu keliu kaip ir kitos kon-

tiek pinigu reikėjo del deszimts 
divizijų. O dabar, net ir karas 
pabrango!

Anglija su Amerika turi 
daug karabinu nuo to antro ka
ro. Tie karabinai dabar bus su- 
vartuoti del szitu nauju divi
zijų. Bet visi tie pinigai yra 
tik del inrengimo, del sutveri-

gu Sovietu Rusija nutartu pul
tis ant Vokietijos, tai jie labai 
greitai pristatytu szimta. divi
zijų isz Vengrijos ir Pabalti jos 
pavergtu krąsztu.

Alij antai dabar turi apie 
dvylika divizijų nuo North ju
ru ligi Szveicarijos. Per pas
kutini kara Alijantai ežia turė
jo daugiau negu szcszios de
szimts divizijų.

Prancūzija turi gana bėdos duos, ar ja ž^ones kari‘aus? 
in Indo China, kur jos armijos geveįk nera abejones, kad ma- 

žensi kraszti, kaip Denmark, 
Belgija, Norvegija ir Neder- 

j landija kariaus isz paskutinu- 
ju. Ir apie Anglija nėra jokios 
abejones. Bet kaip su Francu - 
zija, kaip su Italija?

Ir kitas klausimas: Jeigu 
mes tiems krasztams jau ir pa- 

. rūpintume ginklus, ar mes tik
rai žinome jie prieszui nepasi-

stengiasi numalszinti sukilė
lius, ir negalėtu daugiau karei
viu pristatyti jeigu karas isz- 
kiltu Vokietijoje. Sunku insi- 
vaizdinti kaip Nederlandija ar 
Belgija galėtu daugiau karei
viu pristatyti.

Vien tik Anglija Europoje 
galėtu apie puse tuziną 
giau divizijų pristatyti, 
jai imtu kelias sanvaites 
kareivius tenai nuvežti.

dau- 
Bet 7 

tuos

Mcs pernai mateme kokie in- 
takingi ir galingi yra Francu- 
zijos Komunistai; kaip bus su 
jais kai karas iszkils? Ar Pran
cūzijos valdžia atsilaikys? Tas 
pats ir su Italija. Ir su Ispani-

jaunikaiti, apie septyniolikos pat rubežiaus, ir kur randasi Alij antai dabar, daugiau 
metu amžiaus kuris vis zulinosi taip sakant Europos Szirdis, daugiausia, gal galėtu penkio- 
apie jos lanka. Policijantai sa- vidurys. Czia karo grobis bu-! lika ar dvideszimts divizijų 
ko kad jiems buvo praneszta tu didžiausias ir geriausias, į pristatyti.

ja reikes skaitytis. In szitus 
klausimus nei musu karininkai 
nei musu dipliomatai nedrysta 
atsakyti.

ferencijos, kuriose buvo daug 
kalbėti, daug szneketa ir ap- 
szneketa, bet nieko nenuveikta.

Kai musu didieji ponai ima 
laikyti slaptas konferencijas, 
tai jau mes gerai žinome kad jie 
nieko nenuveiks ir kad jie tik 
laika eikvoja ir visus suvedžio
ja. Isz slaptu mitingu nieko iki 
sziol nebuvo ir vargiai kada 
bus. Mums sunku suprasti ko
dėl tie atstovai turi slaptai tar
tis. Ar jie sarmatinasi savo nu
tarimu ar jie bijosi kad mes per 
daug apie juos ir j u pasiszneke-

Ijimus dažinosime?
bet Rusijos atstovas Andrei 

Vishinsky visa tvarka suardė 
kai jis pareikalavo kad visos 
keturios tautos valdytu ne tik 

- Berlyną bet ir visa Vokietija. 
Act' Rusija szita pareikalavima jau 
DO- sykius pastate.

Amerikos atstovas, dipUoma-

Eina gandai, kad Amerikos valdžia ta 
laiva paims ir jam nepavelins iszplaukti isz 
Amerikos.

Lenkijos Ambasada Washingtone sako, 
kad Amerika skriaudžia Lenkija. Lenki
jos Ambasadorius sako, kad jis jau dabar 
pareiszkia savo pasiprieszinima ir nepasi
tenkinimą su Amerikos valdžios pasielgimu.

Paprastai nuo tokio laivo tik apie de- 
szimts ar dvidesziints žmonių buvo sulai
koma del krėtimu ir peržiurinejimu, 
szita syki Amerikos agentai sulaiko ir 
stabdo daugiau negu szimta.

Ir kas labiausiai inpykino to laivo 
pitoną, yra tai, kad Amerikos agentai, 
licijantai visai nesiskubina su savo tyrino- tas sako kad jam jau insipyko 

jimais. Jie visus tuos keleivius sulaiko ir iki sziol visi keturi nei ant vie- 
įie bllS PU" 110 klausimo nesutiko.

Amerikos Sekretorius iszkele 
didele vakariene, balių Rusijos 

, Andrei Vishinsky. 
Per szita vakariene visi ketino 
gražiai ir draugiszkai pasiszne- 

insakyta pri- keti> ir isz tos vakarienes 
nieko tikro ar gero nebuvo.

Mums net tikrai gaila sakyti, 
bet turime prisipažinti kad ma
žai ko gero galima tikėtis isz 
szitos konferencijos. Mes rasze-

Jie visus tuos keleivius sulaikė ir 
pasako, kad už keliu dienu 
szaukti in teismą.

Amerikos agentams stojo 
Yoi ko miesto policijantai ir 
agentai. Policijantams buvo

in talka Now atstovui, 

valdžios ‘FBI’

žiūrėti, kad nei vienas darbininkas nuo to 
laivo nenuliptu be ‘FBI’ policijos žinios.

Amerikos valdžia dabar nori parodyti
tam kapitonui, kad jis negali savo ožius me ”kad mes

, jo k0 takumeg 1SZ szltos konferen-
varmeti czia Amerikoje! Jis padėjo tam cijos, ir kad Amerikos atstovas

• (Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Dvi poniutes, tik keli mene

siai atgal atvažiavusios isz Vo
kietijos nusiskundė kad Vokie
tijoje sviestas yra riebesnis, 
ir geresnis negu ežia Ameriko
je. Mes joms patartume gryžti 
sveikoms in Vokietija!

1 • •

Mes su viena poniute iszsi- 
sznekejome apie buvusi kara ir 
visa ta varga kuri musu pabė
gėliai, benamiai, d a n g aus 
paukszteliai ar kaip kitaip jie 
save užsivadina, ir jos paklau
sėme apie ka ji mistino kai Hit
lerio lakūnai pilte pyle sprogs- 
stanezias bombas ant miestu ir 
namu. Ji mums labai moks- 
liszkai atsake: ‘ ‘ Asz buvau pa
lindus po stalu ir filosofojau, 
(reiszkio moksliszkai milsinau 
ar manseziau) apie raszytoja 
Schopenhauri ir mirti.” Mes 
kone nenusispjovėme ir jos pa
klausėme: “Argi tu ne Katali
ke ? Kur buvo tavo ražan- 
czius ?’’

Tie musu raszytojai ir neva 
mokslinczi'ai, kurie dabar ežia 
in musu prieglobsti atbėgo, kal
ba apie Vokiecziu Kultūra apie 
Europoj mokslą ir niekina vi
sa tai kas mums brangu.

Jie gal ir teisybe sako kai jie 
mums aiszkina kad mes negali
me prisilyginti prie Vokiecziu 
ar Europos kultūros. Bet jie už- 
mirsžta kad Amerika yra dar 
jaunas krasztas prilyginus prie 
Europos krasztu. O kas dar 
svarbiau jie pamirszta kas 
jiems pilvus pripildo. Žmogus 
su tuszcziu pilvu visai nei ne
kalba apie mokslą ar kultūra.

sztai ka mes norėtume savo 
norėtume pasiskusti ir paklau- 
ti, papraszyti nors-kokio pata- 
skaitytojams pasakyti, sztai 
rimo ar paaiszkinimo,nes musu 
trumpas protas neisznesza ir 
nesupranta.

Daug musu tu “Saules” nu
meriu, kuriuos mes pasiuntems 
tiems naujai atvažiavusiems 
Lietuviams, mums sugryžo!

Paczto darbininkai ant tu 
musu mums sugražyusiu “ Sau
les” numeriu vis paraszo: 
“Nėra tokio antraszo!”

Visi mes žinome, kad kai at
važiuoja Benamis žmogus isz 
Europos, jis turi pasisakyti 
kru, pas ka jis važiuoja; tas 
pas kuri jis viaižiuoja turi be
veik kaucija už ji uždėti, priža
dėdamas, kad jis ji užlaikys ir 
jam vieta parūpins. Mes isz 
valdžios gauname to naujai at
važiavusio varda ir pavarde ir 
teipgi gauname vardą, pavar
de ir antrasza to pas kuri tas 
Lietuvis važiuoja. O kai ant 
to vardo ir 'antraszo, adreso pa- 
siuneziame savo laikraszti, pa
czto darbininkai mums prane
šta, ‘1 kad ne tiktai ka tas žmo
gus tenai negyvena, bet kad vi
sai nėra tokio antraszo!”

Mes jau darome savo iszva- 
das ir savotiszkai imlame szita 
suprasti, bet norėtume isz sla
vo skaitytoju iszgirsti ka jie 
mislina ir kaip jie szitoki daly
ką iszaiszkintu?

Jeigu musu skaitytojai mums 
paraszys, mes iszspauzdinsime 
ka jie mums patlair. Vardus 
skelbsime tiktai jeigu musu 
skaitytojai mums pavėlins.

Iszteisina Beisbolininka

■ :

Beisboles Komisijonierius, 
A. B. “Happy” Chandler, 
atsisėdės antras isz kaires, 
New York Giant’s beisboli
ninku ratelio vadovas isztei
sina Leo Durocher, kuris bu
vo intartas kad j is viena juo
duką, nigeri gerokai apmu-- 
sze per viena beisboles žaidi
mą. Czia visi to Durocher 
draugai susirinko priparody- 
ti, kad tas Durocher yra ne-

kaltas.
Szitas Leo Durocher jau 

ne pirmutinaji syki buvo pa- 
szauktas pasiteisinti. Jis sa
ve laikosi kaip koki poną ir 

‘ jau nekarta prasiszoko. Jis 
jaueziasi kaip kokis didelis 
ponas kurio paprasti žmones 
negali užkibinti. Bet jis pa
mirszta kad ežia Amerika ir 
tokiems ponams vietos visai 
nėra.

Mes daug ka galėtume pa
sakyti ir paraszyti apie szita 
beisbolininku vada, bet kiek 
mes aprokojame tai mums 
visai neužsimoka, nes jis jau
eziasi kad jis yra visu beis
bolininku vadas. Už tokius 
prasiszokimus mes tik tiek 
galime pasakyti, kad Leo 
Durocher jokios garbes musu 
beisbolininkams neatnesza.

Naujas Lietuviu Transportas

Mums teko susitikti su vienu 
labai garsiu ir sziaip sau rodos 
mokytu žmogumi, raszytoju ir 
dainininku kuris ežia ne taip 
jau seniai atvažiavo. Jis kaip 
koks gaidukas, savo gerai pri- 
kimszta pilveli kilsuodamas, 
vis zanunijo apie Europos 
mokslia ir Vokietijos kultūra. 
Ar jam kada in jo ta kakta ir 
galva ir trumpa protą atėjo 
mintis pamanstyti ka ta Euro
pos ar Vokietijos kultūra jam 
ir jo krasztui davė?! Lietuva 
per viena karta pergyveno ka
ro ir kraujo aszaras du sykiu 
del tos kultūros.

Jau eina gandai kad Prezi
dentas Trumasas stos in rinki
mus 1952 metuose.

Prezidentas Trumianas savo 
draugams yra pasakęs kad jis 
nenori ir nesitiki kad bus ko
kiu permainų Taryboje. -Tru- 
manas ketina paskirti žmones 
in kariszkias vietas pirm negu 
jis padarys kokias permainas 
Taryboje.

Hubbard st., Detroit, Alich. 
Geležele—Albertas pas 1603 S. 
50th st., Cicero, Ill. Genys, | 
Juozas ir Al'argit pas 3344 So. 
Morgan st., Chicago, 111, Gi- 
baitis—Juozas, Aldona, ir Jo
nas pas 41 Taft ave., Newing
ton, Conn. Grudžinskas—El
ena, Elena, Aldona ir Rima pas 
Cumberland st., Brooklyn, N.Y. 
G r u d ž i n sk as—V y t a u t a s, Salo
mėja pas 3474 Belvedere ave., 
Detroit 14, Alich. Grybauskas 
—Vincas, Pranciszka ir Alin- 
daugas pas 47 Bank st., Brock
ton, Alass. Guiszkis—Emilija 
ir Izabele pas 83 Stuvesant ave. 
Brooklyn 21, N. Y. Ilonis—
Paulina ir Ona, pas 14 Bremen

Jagmi-

NEAA7 YORK, N. Y. — Apie 
Utarninka, Birželio (June) 7 
diena, laivu ‘General AlcCrae’ 
in New Yorka. atvyksta szie 
Lietuviai Tremtiniai:

A1 i 1 i o u i s—Al a r i j a, Hen r ik as, 
Albina ir Genovaite, Tint adreso 
Box 103, Hamilton, Alich. Ali- 
szauskas—Povilas ir Veronika, 
pas 97-08 llOth st., Richmond 
Hill, N. Y. Aszminas — Jonas 
ir Genovaite pas 3622 E. Ferry 
ave., Detroit 11, Alich. Auksz- 
tuolis — Rapolas pas 17600 
Linds'ay ave., Detroit 19, Alich. 
Balaseviczius — Povilas in La, 
Crosse, AVisc. Baruseviczius>— 
Pranas ir Vince pas R.F.D., 
Cape AIay Court House, N. J.
Bendoraitis1—Bronius, Angele,! Rochestei 5, N. \. 
Richardas ir Izolda pas 3130 nas Brasas pas 3547 S. Lithu- 
Narragansett ave., Chicago, Ill. nuica ave., ( hieago, 111.
Benkauskaite—Danute pas 99 Janczauskiene Jadvyga pas 
Providence st. AV o r c e s t e r, I ^40 Moeller ave., Horwood 12,

Apsaugos Sekretorius John
son pasipiktino kai buvo nu
statyta kiek pinigu jis gali pra
leisti, praspendyti, ypatingai 
kai visi kariszko sztabo darbi
ninkai pareikalavo daugiau al
gos. Senatorius Flanders isz 
Vermont pareikalavo apyskai
ta isz visu tu ponu ir didžiuliu 
kurie tokias dideles algas ima 
isz valdžios.

Jau beveik metai kai mes 
stengiamies vieiiai klausima sau 
■iszsiaiszkinti, ar nors kaip su
prasti, kas ežia musu tarpe da
rosi su tais vadisamais “Dievo 
Paukszteliais ”, “ Dy p ūkiais ’ ’, 
“Benamiais” ar kaip jie vadi
nasi ar juos kiti vadina. Szitai 
koks musu klausimas. Ir jeigu 
kuris, isz musu skaitytoju galė
tu mums paaiszkinti, mes jam 
tikrai butume dėkingi:
Kai mums valdžia prisiunezia 
vardus Lietuviu Benamiu, ku
rie atvažiuoja in Amerika, mes 
tiems Lietuviams pasiunezia- 
me savo laikraszti ir pasveiki
name juos, kad jiems pasisekė 
atvažiuoti in ta kraszta kur- 
bumaszkos ant medžiu auga., ir 
kur aukslas ant ulyeziu szluija
mas. Tai buvo musu redakci
jos sztabo nusistatymas; pa
sveikinti visus tuos naujai at
važiavusius ir jiems pasiunsti 
viena “Saules” numeri.

Mes ežia nenorime pasigirti, 
sės tai buvo ne tik draugiszgu- 
mo, bet ir biznio žingsnis.

Paskyrimai pacztoriu yra da
bar sulaikyti tose vietose kur 
žmones balsavo priesz panaiki- 
nima to Taft-Hartley instaty- 
mo. Prezidentas Trumanas bu
vo paskelbęs kad keturi tuks- 
taneziai tokiu paskyrimu bus 
paskelbta ana sau vaite, bet iki 
sziol tik apie tūkstantis vardu 
buvo paskelbta.

Amerikos taryba jau dabar 
relugia laiszka Sovietams, pa
reikalauti kad Sovietai atsily
gintu už visa ta paskola kuria 
mes jiems daveme per kana. 
Amerikos Taryba sako kad ji 
nieko nepaiso apie ta Paryžiaus 
Konferencija, ir kad susitari
mai Paryžiuje nieko nereiszkia 
Amerikai, kuri nori kad Rusi
ja savo skolas atsimokėtu.

Norvegijos valdžia prisirasze 
prie tos Atlanto. Sutarties ir 
dabar jau rengiasi prie karo su 
Rusija. Norvegai visus savo 

žeme, i

Oliio. Janulis—Kazys in De
troit, Alich. Jaiseviczius—Juo
zas, Ona ir Bronius in Liscoln 
Park, Alich. Kantauskas—Po
vilas ir Emilija pas 6616 S. Wa- 

jshtenaw ave., Chicago,111. Kar- 
naviezius—Albinas pas 1033 
W. 103 st., Chicago 43, 111. Ka
rosas—Vitolds, Ona ir Violeta 
pas 48 Forest ave., Brockton, 
Alass. Kaimelis—Ignas ir Ste
fanija in Detroit, Alich. Kausz- 
as—Vaclovas ir Vanda pas 20 
E. 112th st., Chicago, Ill. Ka
valiūnas—Juozas pas 9021 N. 
•ave., Rd. 2, Alt. Clemens, Alich. 
Kazlauskas — Teofilius pas 
3900 Carey st., East Chicago, 
Ind. Kirszinas—Vincas, Ja
nina, Vydmantas ir Vytautais 
in R.F.D. 3, Swanton, Ohio. 
Koržiena — Emilija pas 4846 
Archer ave., Chicago, III. Kris- 
eziunas—Jonas ir Alorta in Ne
gaunee, Alich. Kriczena1—Vin
cas, Antonina, Dalia ir Juozaa 
in R.F.D. 1, AVayne County, Alt. 
Pleasant, Pa. Kiburis—Vikto
ras in Tabor Farm, Sodus, 
Mich. Korkutis—Juozas., Zo
fija ir Ona pas 206 “L” st., So. 
Boston 27, Alass. Krasauskas 
—Vanda pas 6640 S. Justine, 
Chicago, Ill. Krasennininko- 
viene—Pela gija pas 4535 Ida
ho st., San Diego, Calif. Kro- 

i n'as—Liudvikas, Ona ir

Bet i fabrikus dabar stato po

Alass. Bliumentalis—PiLmcisz- 
ka ir Eduardas pas 955 Ansel 
Rd., Cleveland, Ohio. Brazys 
—Jonas, Julija, Danute ir Ele
na in U ling, La. Buczmys—
Steponas pas 231 Grove ave,, 
Dayton 4, Ohio. Butkus—Ju
lius pas 3131 S. Emerald ave., 
Chicago, Ill. Czesna,—Juozas, 
Stefanija, Leokadija, Silvija, 
Juozas, Leonardas ir Terese in 
St. Thomas, North Dakota. 
Chamskas — Arytautas, Alorta, 
Teodoras, Vladas, Anatolijus ir 
Andrius in St. Thomas, North 
Dakota. Czesna—Kazys, Ala
rija, Eugenija ir Gražina pas į 
27 Enfield st., AVorcester, Alass. 
Daugvdas — Kazimieras, Kris
tina, Kostas ir Virginija pas 
3909 “C” st., Detroitl6, Mich. 
Daunus — Ignas pas Box 245, j 
Dauuzkus1 — Stanislava pas 
Box 245, Alichigan City, Ind. 
Dobrovolskis — Jonas, Orėta, 
Alargarita, Kristina ir Irena, in 
Uling, La. Domanskas — Van- 
dalinas, Halina ir Jonas pas 
2715 W. 36th st., Chicago, Ill. 
Domarkas—Kazys, Agota, Ru
ta pas 1915 Broadway, East 
Chicago, Ind. Drasutis—Ed
mundas pas 7320 Califoriia ave. 
Chicago, 111. Drungilas—Ver
onika pas 3151 Edgemont st 
Philadelphia, Pa. Durickas-
Stasvs, Sofija, Rita irTiresa hi I IlaB-Liudrikas- thia ir A1«is 
Brighton, Maas. Endželis -! Pas 7023 So- C’aliforuia ave., 
Paulius, Sofija ir Arvydas pasį Chicago, 111: Kudanas-Jo- 
Box 78, Livermore, Pa. ' (las- im-S 0™ ir Genovaite pas 20.3 

paraitis — Prana's pas 1211, Ogilvy Rd., Rockford, Hi

Kvedaraviczius — Vytautas, 
ir Algirdas pas 195 Ivy st., 
Newark, N. J. Lapas—Zdis- 
lovas ir Elena pas 3231 N. Wil
ton.ave., Chicago, HL Leknic- 
kas—Kazys in Republic, Alich. 
Leparskas — Alfonsas, Antani
na, Romualdas ir Viktoras pas 
1602 So. 2nd st., Philadelphia, 
Pa. Liauba—Albinas Alarija 
ir Rimantas pas 32 Chestnut st. 
Randolph, Alass. Lilekaite — 
Emilija, pas 8 ArthuTst. Brock
ton, Alass. Liubinas—Juozas 
pas 231 State st., Auburn, N. Y. 
Alacziulaitis—Juozas in AVau- 
peton, Iowa. Alajauskas—Vy
tautas, Elen'a, Danguole ir Vio
leta in Schenectady, N.Y. Ala- 
teika—Albertas pas 1960 Lin
den ave., Racina, AVisc. Aleks- 
raityte—Ona pas 3026 S. 79th 
st., Priladelphia, Pa. Alitkus-— 
Teodoras in Farmersburg, Io
wa. Aloncys—Kazimieras pas 
3711 Ivy st. E. Chicago, Ind. 
Alonstaviczius, Dionysas Juli
jona, Beata ir Algirdais pas 
2701 AV. 43rd st., Chicago, Ill. 
Navackas — Juozas pas 2001

J. Sližys—Leonardas ir Soni- 
ja pas 1701 Stanhope st, Brook
lyn, N. Y. Smitas—Ferdinan
das, Ona ir Regina pas 160 Mel
rose Street, Brockton, Al ass. 
Sodeika—Stasys ir Anastazija, 
28 S. Paterson Park, Baltimo
re, Aid. Stanaitis—Stasys, Ur
te ir Jonas pas 45 Clinton avė., 
AVallingford, Conn. Starevicz- 
ius—PctiU's ir Elena pas 7023 
S. Taiman avė., Chicago 29, 111. 
Stasiulis—Jonas ir Konstanci
ja ir Zenonas, 316 E. 14th st., 
Chicago Heights, Ill. Strimai
tis—Petras, Genovaite,-Vida ir 
Algimantas pas 113 Logan st., 
AVilkes-Barre, Pa. Stuopis—
Konstancija, Regina ir Jurgis, 
5059 S. AVells st., Chicago.9, Ill. 
Taraila—Ona ir Jonas, 18 Hill
side st., Worcester, Alass. Va
lentinas — Albinas pas 7139 
Rockwell, Chicago, Ill. Valiū
nas—Juozas, Otilija,, Filiber- 
tas ir Jūrate in R.F.D. 2, Pros
pect, New Haven, Conn. Va- 
reika—Juozas in Dunlap, Iowa. 
Varnauskas—Vaclovas pas 609 
AV. Alahanoy lave., Alahanoy 
Cit, Pa. Velička—Agnieszka, 
4641 S. Fairfield, Chicago, Ill. 
Venclovas—Juozas pas 17936 
Hoff rd., Cleveland, Ohio. Vi- 
d m ant as—G a'br i e 1 i u s, Alik al i- 
na, Ina ir Eugenijus 146 Baron 
st., Rochester, N. Y. Vileniskis 
—Antanas, 767 American Le
gion Highway, Roslindale, 
A lass. 
Irena.
Chicago, Ill. 
kolas, 8605

reika—Vaclovas in Content, 
Montana. Norkus — Petras ir 
Terese in Warehouse Point, 
Conn. Pakilioms — Feliksas, 
Isabella ir Feliksais pas 176 Hi- 
hg st., New Britian, Conn. Pa
partis—Petras pas 1152 N. No
ble st., Chicago 22, 111. Petriu- 
tis—Mykolas, Ceslava ir Danu
te pas 91 Summer st., Dorches
ter, Mass. Psibilskis—Stasys, 
Uršule pas 611 Coos Bay, Oreg. 
Radžiūnas—Juozas pas 17 Coo
per st., Brooklyn 7, N. Y. Ra
lys—Leonardas in Michigan. 
Ratkelis—Juoziais, Elzbieta ir 
Algirdas pas 18 Stagg st., 
Brooklyn 11, N. Y. Raudys — 
Juozas, Stase ir Vytautas pas 
4104 S. Montgomery st., Chica
go, 111. Rudaviczius — Vytau
tas, Jadvyga ir Gabrielius pas 
875 AV. Lombard st., Baltimore, 
Aid. R u d ž i i n i a s—Pc tr as, K a - 
tarina, Leonas, Algimantas ir 
Danute in Portsmouth, R. I. 
Ruta—Stanislovas, Ona Tadas 
ir Antanas pas 7558 S. Emerald 
avė., Chicago, 111. Saladžius — 
Vytautas, Genovaite ir Nijole 
pas 542 Lorimer st., Brooklyn 
11, N. Y. Szaulys—Antanas, 
Elena ir Vacys pas 3102 W. 
63rd st., Chicago, Ill. Szimkus 
—Vytautas ir Eufrozina in 
Springhill Farm, Gordons ville,' 
Va. Skudžinskas —

paeziuotas. 76

istorijos
žiedas, ir

pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas

‘Drūta Alsni. 62 puslapiu.
No. 134 Dvi istorijos 

Baisi Zudinsta,

apie 
apie 
15c 

apie
apie Urlika 

Raz'baininka. 43 puslapiu. 15c.
No. 140 Keturios istorijos 

apie Alaža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras. 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna.. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o mahminkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61 

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

AUlkas— Eugenijus ir 
S. Talman ave.,
V inclo vas—Aly- 

Rugby Dr., Los
Angeles, Cal. Židonis — Pra
nas ir Terese, 106 Park st., 
Binghamton, N. Y. Žiemelis— 
Bronius, Alartina, Almia. ir El
vyra, 9380 Broad st., Detroit, 
Alich. Žilionis—Juozas, Ona, 
ir Egidijus, 251 Cooper st., 
Brooklyn, N.Y. Zinkeviczius— 
Stasys, Emilija, Elena ir Euge
nija, in Barre, Vermont. Žir- 
lys — Alykolas, Alykolyas ir 
Žubkus—Angela pias 617 Elm
grove rd., Rochester 11, N. Y. 
Žukas—Vaclovas, Tekle, Kris
tina ir Kestutis, 107-33 117th 
st., Richmond Hill, N. Y. Žu
kauskas — Vytautas, 3256 So. 
Union ave., Chicago, Hl. Žu
tautas—Vladislovas ir Ona pas 
124 New Canaan ave., Norwalk 
Conn.

Tremtinius pasitiks organi
zacijų atstovai. Tarp kitu at
vyksta pasitikti savanoriszkai 
Kunigai: Pakalnis, Aleksį imas, 
Czekaviczius; J. Averka, Aver- 
kiene, A7alaitiene, Trecziokiene, 
Petruliene, Vasiliauskas, Vasi
liauskiene, J. Atkoczaitis ir 
kiti. “BALF” Imigracijos 
Komitetas. /

apie
Nuo-

apie
Du broliai, Alajoro

25c.
158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

KATALOGAS 
KNYGŲ

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleni ute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi. istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo,! 
Keliautoje! in Szventa žeme,1 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Algirdas ' Anglorius isz A^alenczijos, Ko-

knygute.

istorijos 
Kranto,

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos 
Gailuti,
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu

No. 
apie
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg

li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui 
100 puslapiu. 25c.

No. 161 Keturios 
apie Ant Prapulties

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe, in szviesa., Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

Saule Publishing Co.
pas 311 W. 16th st., Linden, N. j žnas daigtas turi savo vieta, Ka i Mahanoy City, Pa.
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dirba ir niekuomet ant savo li- 
i kimo nesirustina. Visuomet es- 

5. ii linksmas ir niekam su nieku
Po nekuriam laikui in kam-' nesiskundė.

bari, kur tie trys keleiviai se' — O asz, atsiliepė Žydas 
dėjo, inejo vyras puikiomis ir j Jusuf, paeinu is’z Kneitvorto, 

. brangiomis paredemis apsire- Anglijoj. Man paaugus, mane 
tėvas atidavė pas viena juostu 
audinio amatninka, kuris pa- 
gal savo iszgale mane to amato 
(iszmokino.

— Asz-gi, didis vieszpatie, 
kalbėjo Turkas Zebit, gimiau 
mieste Szebas, Azijoj. Mano tė
vas mane ant pirklio iszmokino 
ir jau moku tiek, kiek tam dar
bui reikalaujas. Užbaigus 
mokslus, mane tėvas iszsiunte 
in svietą, kad pažincziau žmo
nes, ju gyvenimą ir visu tautu 
visokius paprocziius. Su tuo 
tikslu pasiruosziau taipgi ir 
Amerikoniszkus krasztus aplai- 
kyti.

Karalius asztriai in keleivius 
pasižiurejes tarė:

— Sztai esate ant karaliaus 
Ulino Salos. Karalius Ulin su 
visais savo gyventojais iszpa- 
žinsta ir garbina Upupacha, 
kaipo augszcziausia dvasia:, ku
rios mes visi esam pavaldiniais. 
Neatidavei Upupachui prigu
linczios godones ir glakbes, pa
niekinot jo dieviszka paveiksią 1 
ir ji užrustinot. Dabar Upu- 
pach ir ant musu rustinasi; 
toksai pasielgimas reikalauje 
atlyginimo; žinot, jog visi už 
panaszius prasižengimus esate 
mirtimi baudžiami. Tai-gi da
bar jus klausiu, norėdami isz- 
siteisinti, ka turit sakyti?

— Vieszpatie! Prabilo Liud
vikas, Visuomet jusu papro- 
czius ir tikėjimą privalom go
doti; bet szirdingai iszpažins- 
tam, jog nieko apie jusu augsz
cziausia ir nuoamžina Upupa
cha nežinom, pertai ir apie vi
sokias jo szlovei M aukas nieko 
nesuprantam. Turėk pertai ka
raliau, ant musu nežines susi
mylejima!

— Kaip tai, tarė nusistebe- 
jes karalius, kad nežinot nuo- 
amžinio Upupacho ir nežinot 
kokiu budu ji garbinti, tai in 
ka-gi tikit? Ka sprendžia! apie 
žmogų ir jo ant szios žemes nu
tarimus Ir kas su jumis atsi
tiks, jeigu jums jusu kojos ne
norės kada norints tarnauti, o 
taip-gi ir dvasia atsisakys nuo 
paklusnumo?

— Vieszpatie! Atsake Liud
vikas, kad mano kūnas numirs 
ir pavirs in dulkes, turiu vilti 
su Dievu gyventi ir isz Jo rege-j 
jimo naudotis laime, kuri už į 
viską yra brangiausia.

— Tikiu vieszpatie, tarė 
Žydas Jusuf, jog jeigu asz pa
gal Jehovos instatus ir prana- 
szu mokslą gyvensiu, po mir
ties nueisiu prie Abrahomo sos
to ir su savo tėvais amžiniai lai
mingas busiu!

— Kad mano czionai dienos 
pasibaigs, tarė Turkas, persi
kelsiu in rojų kur atrasiu di
džiausi s musu didžuoju priana- 
szu pažadėtas iszkilmybes. AL j 
lack’as su savo pranaszu teguli 
visuomet bus su mumis. '

Visokie svetimžemiu iszsita- 
rimai karaliui labai daug keb
lumo pagimdė. Jis jokiu budu 
negalėjo suprasti, ka tas viskas 
ženklintu, todėl netrukus vėl 
prabilo:

— Patemijau jusu kalboj 
didžia neligybe. Norecziau ži-.

’ (Tasa)

dės. Tasai vyras jiems aiszkino 
jog jie atsiranda pas karalių 
Ulin, kuriam turi iszduoti 
skaitliu isz savo pasielgimo su- 
lyg didžiojo Upupacho, kadan
gi jie apkaltinti už neatidavi- 
ma jam prigulinczios garbes, 
kokios jis yra vertas. Toksai 
prasižengimas, paantrino jiems 
mirtis bausme paskui save ga
bena. Trys keleiviai visu kimu 
isz baimes pradėjo drebėti, o 
vyras jiems prisakė tuojaus 
paskui ji eiti. Atėjo in didžia 
svetaine. Isz baimes nežinojo in 
kuria puse žiūrėti. Svetaine 'bu
vo pilna visokuiu turtu. Viskas 
nuo aukso, sidabro ir brangiu 
akmenų blizgėjo. Gale sales bu
vo platforma, ant kurios stovė
jo auksine kede. Toj kėdėj sė
dėjo jau gana metuose pabuvu
si ypata. Ant jos galvos blizgė
jo aukso vainikas. Tai buvo ka 
ralius Ulin. Abiem pusėm kė
des stovėjo daugybe vyru ir 
moterų brangiomis sukniomis 
apsirėdžiusiu. Prie . pat kara
liaus stovėjo vertėjas. Tila da 
ilgai vieszpatavo, ant galo ka
ralius Ulin nuo sosto in visus 
susirinkusius prabilo:

— Nuoamžinas Upupach lai 
bus visuomet su mumis.

Visi susirinkusieje ant tu žo
džiu net iki grindų pasiklonio- 
jo.

Paskui keleiviams liepe prie 
sosto areziau prisiartinti ir ka
ralius aniems tarė:

— Sakykit kas do priežas
tis jus ant szios musu salos at
vijo ?

— Malonus vieszpatie! Ta
rė Liudvikas, žengus pora 
‘žingsniu artyn, turėk ant mušti 
mielaszirdyste, musu laivas 
nuo didžios juriu audros susi
daužė tuokart mes laiveliu 
jieszkojom pagelbos. Jau mis- 
lijoin vilnyse pražūsim, likom 
be jausmu, vienok po tu baimių 
iszbudom ir pamatėm, jog atsi
randam ant akeano knaszto. 
Badas mus pradėjo labai kan
kinti, todėl pasiruoszem eiti ko
kio nors valgio jieszkoti; leido
mės tolyn. Mialnem jog sziame 
svetimame kraszte surasim 
žmones, turinezius ant nelai
mingu susimylejima, kurie 
mums duotu kokia nors prie
glauda, kolaik nesurastum bu
do del pargryžimo arba del to
lesnes keliones. Su ta tai viena 
mislimi ir atvykom pas tave, 
didis karaliau I

— O su kokiu tikslu keliau
jate? Užklausė karalius.

—■ Esame senose dalyse že- 
. mes, atsake Liudvikas, tai pa

gerinimui savo būvio keliau
jam in Amerika.

Ir tarė karalius toliaus:
— Tegul isz j u kožnas pa

sakys savo gimtinio kraszto 
vieta ir savo užsiėmimus.

Ant tu žodžiu Liudvikas at
sake:

— Paeinu isz Zamborszto 
miestelio, gulinezio ant upes
Reno kranto. Mano tėvas mane/ 
iszmokino sliesorystes. Tėvas 
norint® varge gyvena, bet yra 
labai tikras žmogus. Nuo ryto 
iki vakarui prie savo varstoto

noti, ka tas viskas ženklintu? 
Tu kalbi apie Dieva, tu apie Je- 
hova, o tu apie Allacha, o juk 
Upuachu amžinai galėsim gy
venti. Tenai turtingas bus tur
tingu, vargszas varguoliu, o 
vergas vergu. Toks yra musu į 
tikėjimas.

Maloningas karaliau, at
sake Liudvikas, nesirustink 
ant musu jeigu musu tikėjimas 
yra visokeriopas. Anapusokea- 
no labai daug žmonių gyvena. 
Nusiduok, o persitikrinsi, jog

o,

Viena moterėle, 
Sesute isz Europos pargabeno, 

Ir tai ne senei kaip jau 
atvažiavo, 

Tokius lairmus dare, 
Net kaimynai negalėjo 

iszkesti, 
Riksmas ir klyksmas, 

Už tai kad, 
Savo sesute isz Europos gav 

Taigi, tame mieste, 
Lietuviai giedos turėjo, 

Isz tokio staugimo niekai!
* * *
Ei, tu bobele,

Isz ąrtymo Plymonto, 
Ar ilgai teip szoksi, 

Argi jau po trepsėjimo ne 
stenėsi ?

Norinti steni, bet 
nepasiduodi, 

Mano patarimas: 
Vietoje szokinet, 
Geriau poteriaut, 

Del liežuvio valios neduok, 
Ir biauriai neplovok.

Isz tokios bobos 
gero nebus.

* * *
Nupiszkejau su eroplanu net 

in Kalifornije, 
In szalelia tolima, 

Viename mieste apsistojau, 
Ir daug ten žinių dažinojau, 

Pažinau sziokiu ir tokiu, 
Ir mergeliu visokiu, 

Kurios barnu nevaktuoja, 
Per naktis tik žiloja.

O szirdeles, ka jau 
„ liežuviai, 

Tai kaip gyvaeziu giliai, 
Prie vieno pleiso buna kelios, 

Labai liežuvninkes bobos, 
Visu su per dantis 

traukia, 
Jaunius ir senus. 
Tikros monkies, 

Jau ju perdirbt niekas 
negales, 

Blindai ir kiti daigiai vis 
ant stalo, 

Kambarius neiszvalo,
Ir vaikai neprižiūrėti ir 

apleisti, 
Saririata!

* * *

Jau szirdeles gana,
Kaip girtuokliauje 

Nekurtuose pleisuose, 
Ir kaip publika sako, 
Jog kaip iiisitraukia,

Tai nieko nemato.
N e ve t nesi vak t uo j a,
Po ulyczius vėžlioja.

Gere motinėlės taipgi dukreles,
O kaip asz pribusiu,

Tai pakocziosiu, 
Nuo guzutes atpratysiu!

Gloria Swanson, loszike, 
kuria visi pažino kai kruta- 
mieji paveikslai, “Moving 
Pikczieriai” buvo rodomi be 
balso, dabar gryžta in loszi- 
mo darba ir ne už ilgo pasiro
dys paveiksle, užvardintame 
“Sunset Boulevard.’’ Ji ežia 

kožnas tikėjimas remiasi ant 'viską užlaikėm per amžina tei- 
savo pamatu; vienos tautos ti-( sylbe. Bet kad tautos tai augsz- 
ki taip, o kitos kitaip. ‘ czilausiai esybei visokius var-

Karalius tylėjo ir manste ir dus priduoda, visokiais var- 
visas susirinkimas tyloj sken- dais vadina ir su • visokiomis 
do. Ant galo karalius davė vis kitaip suprantamomis vil-
ženkla, kad keleivius in seno- 
viszika kambarį nuvestu. Pas
kui jiems atnesze visokiu val
giu ir gėrynių. Keleiviai būda
mi alkanais su noru jiems at- 
nesztus valgius valgė, vienok 
be paliovos mislyjo apie savo li
kimą. Bet ka jie glalejo pradėti? į 
Vistiek-savo likimui privalėjo 
pasiduoti.

6.
Dideliame manstyme kara

lius Ulin savo palociaus kamba
ryj sėdėjo ir tik laikas nuo lai
ko kedeje judinosi, kaipo ir visi 
kiti, kurie mislydami apie ko
kius nors daiktas ir jokiu budu 
negalėdami ju suprasti.

Po nekuriam laikui atėjo 
Jedok, žmogus iszmintingas ir 
szviešus, kuris karaliui pasi- 
kloniojes tarė:

— Mano vieszpats ir mano 
karalius liepe mane pas save 
paszaukti.

Karalius atsake:

pasiszneka su tu paveikslu 
direktoriumi, Billy Wilder, 
kuris jai pataria ir padeda. 
Loszike Gloria Swanson jau 
per asztuonis metus buvo pa
sitraukus isz Hollywood ir 
isz tokio darbo.

000

timis gyvena, tuokart reikalau
jas tyrinėjimo, isz kokiu vers
mių slavo tikybos mokslą semia. 
Ir jeigu ir ju tikyba pasiremia 
ant apreiszkimu staeziai nuo 
augszcziausios esybes, nenoriu, 
o ir neprivalau tvirtinti, jog ju 
padavimai yra neteisingais. 
Kode! toji nuo amžina esybe 
vienai tautai ankseziau apsi- 
reiszke, o antrai vėliau, kas ta 
viską pajiegs surasti? Žmogui 
tokiems dalykams ir proto 
trūksta.. Suly'g-gi esybes vardo, 
tai yra aiszkus daiktas, jog tai 
esybai kožna kalba tur atskyru 
užva.rdinima.

— Isz to visko, ka dabar 
man apsakai, tarė karalius, tu
rim invairius mokslus, kurie 
sulyg augszcziausios esybes 
vienaip sutinka, bet pasakyk 
mlan, kaip galecziau persitik
rinti, kuris isz tu mokslu butu 
tikriausiu ir teisingiausiu, ku
ris tikriausiai su mislimi apie

— Taip yra, liepiau tave, 
mano mielas Jedok, paszaukti; 
Noriu kad man suteiktume! ro
dą ir kad isz tavo lupu girde- 
cziau nusprendimą; nes žinok 
gerai, jog tie svetimžemiai 
priesz nekuri laika; man pa
gimdė didžia neramybe. Viens, 
isz tarpo anų man pasako, jog i 
apart mano žmonių ir mano! 
tautos, atsiranda d a daug kito
kiu tautu, kuriu tikyba ant ne
lygiu pamatu remiasi; jie ne
žino nuoamžino Upupacho ir 
nesupranta kokiu budu ji reik 
garbinti. Ir, matomiai, svetim
žemiai man visa teisybe iszpa- 
sakojo, nes ju apredalas ir kal
ba su musu visiszkai nesutinka. 
Taigi dabar, manasis Jedokai, 
pasakyk ir iszaiszkink man, ar 
tas viskas taip gali būti, ir kas 
klystu, ar asz, ar jie, nes kaipo 
pasauiej viena teisybe atsiran
da, taip tur būti ir vienas tik
rais tikėjimas.

Iszminczius Jedok. iszklau- 
ses karaliaus kalbos, sekan- 
cziais žodžiais atsiake:

— Saule ir žvaigždes jau 
seniai atsiranda ir jos bus amži
nai. Jos bus mums ir musu gi
minėms neegzistuojant. Visi 
dangiszki kūnai amžinoj tvar
koj liekasi, ta tvarka padare 
esybe, kuria vadinam Upupa- 
chu, nes taip kunigiszkose kny
gose yra pasakyta; tas tiesas 
turim nuo paties Upupacho. Ta 

tik juokiasi ir sau bledi gimdo. 
Ka tas gal vodyti esybei, kad 
del savo persitikrinimu gilina
mos tikros tikybos mokslą

— Supratau tavo žodžius, 
mano geras J ėdikai, tarė kara
lius Ulin, bet suly tu svetim
žemiu, nubausk arant mirties 
užsitarnavo, ar ne? Kadangi 
instatuose aiszkiai pasakyta: 
Kas nuo amžinam Upupachu 
nesuteiks prigulinczios garbes, 
mirties bausmiai patenka?

— Ant mirties, neužtarna
vo, atsake iszminczius, nes 
kaipgi juos galima butu bausti 
kad jie nekino, ka Upuplaca tur 
ženklinti ir jo garbei jokiu 
apeigų nesupranta. Tas neži
nomas jiems tur but atleistas, 
geras vieszptie ir karaliau.

— Da tau viena klausima 
užduodu, tarė karalius: Kokiu 
budu butu geriausiai pesitik- 
rinti, kaip toli j u mokslai galė
tu su musu sutikti?

— Apie tai galima labai 
lengvu budu persitikrinti, at
sake iszminczius. Daleisk 
tiems svetimezemiais pagal ju 
paežiu mintis ir norą szioj ka
ralystėj darbuotis, o isz ju dar
bu ir pasielgimu persitikrinsi, 
kuris mokslas butu teisingesniu 
ir ar turi blogus ar gerus pa
matus, nes nuo seno žinom, o ka 
tur tikyba be geru darbu ženk
linti ?

,— Gerai, tegul taip bus, at
sake karalius.

Tuokart, karalius prisakė 
pas save svetimžeinius laityesti. 
Jiems atėjus jisai sekaneziais 
žodžiais atsiliepė:

— Pats prisipažinote, jog 
nuo amžinam Upupachui pri
gulinczios garbes neatidavete. 
Save teisindami, sakote, jog 
augszcziausios esybes .tuo var
du nežinote ir nepažinstate; o 
taipgi irjo garbei apeigų nesu
prantate. Kad man persitik
rinti, ar jus prisipažinimai nė
ra melagingais ir tuszcziais, ir 
ar jusu kalboj nėra apgavystes 
duodu jums szeszis menesius 
laiko ir nuo jus reikalauju, kad

augszcziausia esybe sutinka, 
nes mums patsai protas aiszki- 
na, jog pasaulei tik vienas 
mokslas gali būti teisingu?

— Mano vieszpatie ir mano 
karaliau, atsake iszminczius, 
augszcziausioji esybe žmogui 
suteikė protą, kad žmogus pat
sai apie ta viską moksle tyrinė
tu. 

/

— Bet kam tyrinėti ir rink 
tis, kalbėjo karalius, kad asz 
nuo pat jaunystes vienaip ta 
mokslą, suprantu ir per visa gy
venimą kitaip ir ncpersista- 
cziau ?

— Jeigu, mano karalius ir 
vieszpats esi užganėdintu tuom 
ka jau kiti buvo suteikė, tai 
kam da in pąnlaszius mokslus 
gilintis ir jieszkoti to visko, 
kas isztikruju jau prote atsi
randa. Kam dd. savo dvasia vi- 
ko, kas isztikruju jau prite at
siranda. Kam da savo dvasia 
visokiomis slogomis sunkinti?

— Alano gerasis Jedokai, 
siliepe vėl karalius: Sakyk, iar 
mokslas nuo amžino Upupacho 
doleidžia tuos daleidžia -tuos 
szventus daiktus tyrinėti?

— Kodel-gi ne, atsake isz
minczius, juk tam tikslui žmo
gus turi spėkas, tas spektąs pri
gimimu suteiktas, tai delko ne
būtu galima jomis naudotis? 
Reik žinoti, jog kuris, savo pri
gimimu duotomis spėkomis ne
sinaudoja, tuo budu isz esybes

‘ ‘ Buk Galingas ’ ’

Broli buk galingas vilties 
nenustoki,

Už laisve Tėvynės save paau
koki,

Tikrai pa s isz vente s tu labui 
Tėvynės,

įSanžiningai kovok ir nenustok 
jos gynės.

Lek in Tėvynė slibinai nukauti,
Paskelbk broliams, kad galas 

vergauti,
O tiems kurie kenezia sziandien 

jo prisiekti,
Paskelbki, kad laisvėje esą!
Iszgriauki kalėjimo sienos 

akmenines,
Nutrauki nuo ranku panezius 

geležinius.
Tiems kurie kenezia, 
Už Laisve Tėvynės.

Tikras Tautos sunau
Vilties nenustoki iszgelbesi, 
"Tėvynė tik narsiai kovoki!

— J. Jnkoniene 

po tam laikui, ir nuo jus reika
lauju, kad po tam laikui, vėl 
pas mane 'aitvyktume ir man 
iszparodytumet, kas ka geriau
sio* yra nuveikęs. Jus visi ma
no vieszpatystei ta laika galė
site in kur jums patiks eiti ir 
plagal savo tikėjimą apsieiti, 
nes man laibiausia reikalaujas 
patirti kuris jusu tikybos moks 
las yra tikriausiu. Savo med
inukui liepiau jums isz iždo pi
nigu atleisti tiek, kiek kuris 
reikalausit. Taigi eikit ir ma
no norui užgana padarykit!

— BUS DAUGIAU —
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuokles Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c. • ■ ;

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv,. 
Kristupą, Juokingi szposeleiį 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

Visi Aloney Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso: >
SAULE PUBLISHING 00., 

Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A.
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— J. Dereszku szeimyna 
nuo 609 W. Mahanoy Avė., lap- 
laike žinia isz New Yorko kad 
Vaclovas Vamauskas atvyks 
isz Vokietijos Utaminke ant 
laivo “General McCrae.”

— Szia sanvaite czvertis 
meto: pasninkas Seredoj, Pet- 
nyczioj ir Su'batoj.

— Szv. Juozapo Mokyklos 
Vaikucziu Mokslo Metu Užbai
gimo Programas atsibus Nede- 
lioj, Birželio 12-ta d., parapijos 
svetainėje, 7-ta valanda vaka
re. Inžanga 50c.

— Utarninke pripuola Szv. 
Roberto.

— Seredoj Szv. Mcndardo, 
taipgi pasninkais.

— Seredoj ta diena 1514 
metuose Lietuviai pergalėjo 
Gudus ties Orsza; ta diena 
J492 numirė Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Kazimieras; ta diena 
1815 gimė Lietuvos raižytojas 
Jonas Juszkeviczius.

— Ketverge SS. Primo ir 
Felicijono. Ta diena 1792 me
tuose gimė John Howard Payne 
kuris yra visu atsiminamas už 
daina “Home Sweet Home” 
kuria jis parasze. Szimtai mili
jonu žmonių ir sziandien ta 
daina dainele dainuoja Birže
lio menesyje visi jaunieji kalba 
apie meile, sutuoktuves ir že- 
nystvas. Tai ne naujiena, nes 
ižiloje senoveje jaunieji taip pat 
jaute ir mislino. Kituose krasz- 
tuose jaunikis turi sumokėti pi
nigu nuotakai kai jis ja veda 
per szita menesi.

- — Petnyczioj pripuola Szv. 
khalrgaretoSy taipgi pasninkais. 
Ta diena 1942 metuose visi gy
ventojai Lidice miestelyje, Cze- 
koslovakijoje, buvo Vokiecziiu 
iszižudyti, už tai kad jie priėmė 
Reinhardt Heydrich nužudyto- 
jus. Visi vyrai buvo nužudyti 
ir moterys ir vaikai buvo in ka
lėjimus įsukimszti. Karl Her
man Franck, kuris szitoki inslar 
kyma iszleido buvo pakartas.

— Subatoj pripuola Szv. 
Barnabo, taipgi pasninkas. Ta 
diena 1856 metuose buvo su
rasta didžiausias turtas sidab
ro in Neveda valstija, “Six 
Mile Canyon” ir Virginia 
miesteliuose. Iki tol ežia gyve, 
no apie tūkstantis mainieriu,

Jam Sekasi; Paszclpa 
Isz Amerikos; Macedo- 
uijos Klausimas; Susi- 
kilimas Albanijoje; Ne
santaika Bulgarijoje

Tai szitoks Sovietu apsukru
mas ir gudrumas neapdums 
akis tiems, kurie nors kiek žino 
apie szitus ju szposus.

Krutamuju paveikslu, Mo
ving Pikczieriu” loszike In
grid Bergman po visa svietą 
pragarsėjo kai ji užsidėjo su 
vienu ItaTonu, Roberto Ro
sellini ir paskelbė kad ji pa
mes savo vyra ir su tuo Itali- 
jonu apsiženys. Visi Ameri
kos laikraszcziai visus pusla
pius iszpyszkino apipasako
dami jos ta nauja meile ir 
meiluži. Jos vyras, po deszi- 
nei, Peter Lindstrom net isz 
Amerikos atvažiavo in Itali
ja su savo žmona pasisznekc- 
ti.

Paskui po visu tu prastu ir 
niekam nevertu pagarsinimu 
apie meile ir meilikavimą, 
Ponia Ingrid Bergman laik- 
rasztininkams pranesze, kad 
ji neužsides su tuo I tali jonu, 
bet liksis isztikima savo vy
rui.

Szitokic pletkai nenesza 
garbes Amerikai. Tokiai po
niutei tik reiketu kaili gerai 
iszpilti ir patarti tokius savo 
reikalus ir szirdies tvaksėji
mus pasilaikyti ^namie ir ne- 
sigarsinti.

Ketverge, su Szv. Misziomisi 
Szv. Juozapo ’bažnyczioje 9-ta! 
valanda ryte ir bus palaidota 
in parapijos kapines. Graborius 
L. Trlaiskauskas laidos.

— Jonas Gustaitis, 51 metu 
amžiaus, kuris gyvena ant kam
po Seventh ir South Uly., likos 
surastas negyvas per John 
Sauna, Ketverge apie 3-czia Va
landa po pietų, nuo szirdies li
gos. Velionis gimė St. Nicholas 
peczei. Buvo angliakasis. Jo 
motina Marijona Gustaitiene 
mirė trys metiai atgal, o tėvas 
Jonas meta atgal. Velionis kita
dos gyveno Maple Hill ir Lo
cust Valley. Paliko dvi seserys: 
Margareta, pati Robert Roberts 
isz Philadelphia ir Adele pati 
Anthony Ruppers'burg, Colum
bus, Ohio; tris brolius: Rei-! 
monda, Maple Hill; Edvardą. 
Shenandoah ir Daktara Prana, 
Florida. Laidotuves invyko Pa- 
nedelyje isz Graiboriaus L. 
Traskausko koplyczios 535 W. 
Centre Uly., su apiegomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje, 9-ta va-i 

,,_j landa ryte ir palaidotas in Szv.
Jurgio parapijos kapines She- 

bet kai visi sužinojo apie ta 
turtą žemeje, tai visi isz visur 
pradėjo ežia kraustytis, važiuo
ti, joti ir eiti ir sau turtelio 
jieszkotis. Per dvideszimts me
tu isz ežia buvo iszkastiai dau
giau negu penki szimtai milijo
nu doleriu vertes sidabro.

ežius Angliakasis, nuo 335 W.i 
Lloyd Uty., likos sužeistas ’ in | 
koja laike darbo Maple Hill klai-; 
syklose ir gydosi Locust Mt. 11- 
gon'bute.

Girardville, Pa. — Klebonas 
Kun. Mykolas-Daumantas, Ne
dėlios vaikam dalyvavo savo 
parapijos studentu iszkilmese 
kai jie iszkilmingai garbe savo 
mokslus in Girardville High 
School. Jis pasakė prakalbas 
vieszoje augsztesuioje mokyk
loje.

— Kunigas Pranais Auksz-| 
tikaluis, Jezavifas užbaigė mi
sijas Szv. Vincento parapijoje 
ir pradėjo Keturios Deszimts 
Valandų Atlaidus.

— Kun. Pijus Czesna, Szv. 
Juozapo parapijos klebonas isz 
Mahanoy City, apsilanko iii Gi-

BELGRADE, YUGOSLAVI- 
JA. — Yugoslavijos Marshal 
Tito dabar sau linksmai szyp- ' 
sojasi ir džiaugiasi. Jeigu jam 1 
kas Stalino kulka nepakisz po 
pakausziu, tai jis ilgai gales 
bosauti Yugoslavijoje ir vado
vauti Balkanų krasztuose.

Jis ne del kokios vienos prie- j 
žasties, bet del keliu dabar gali j 
sau nusiszypsoti.

Jis dabar yra tikras, kad jam 
i ir jo krasztui ateina ir ateis pa-! 
gelba ir paszelpa isz Vakariniu 

! Tautu, kurioms jis nieko nepri- 
žadejo ir neprižada. Vakari
nes Tautos butu galėjusios pa- 

i reikalauti, kad jis Komunizmo j 
i nusikratytu jeigu nori gauti 
musu paszelpos. Bet del kokiu 
ten mums nesuprantamu prie- 
žaseziu nieko panaszaus nebu
vo reikalauta. Dabar Yugosla- 

| vai gaus pagelba ir paszelpa ir 
daug biznio isz Vakariniu Tau- 
tu ir isz Amerikos, bet vis pa
laikys savo pasižadejima rem
ti Rusija ir skelbti Komuniz
mą.

Antra priežastis: Kodėl Tito 
dabar gali sau linksmai nusi
szypsoti? Yra, kad tas jo ir jo 
kraszto taip vadinamas Troc- 
kyjizmas, kuri Rusija buvo pa
vadinus “Titožimas,” dabar 
jau pleeziasi po visus Balkano 
krasztus kaip kokia užkrieczia- 
ma limpanti liga.

Bulgarijoje matome, kad 
j Vice-Premieras Traicho Kosto
vas buvo šuaresztuotas, kad 
pats Premieras Dimitrovas at-! 
sisake ar buvo paszalintas.

Vice-Premieras Kostovas pa-i 
dare klaida, mislindamas, kad 
ne-Ruskis Komunistas negali

slavijos Titui isztikimi ir pa- j tiszka valdžia. Sovietai lauks 
bego isz savo kraszto ar buvo kol Amerika ir Anglija su tais 
suaresztuoti, ar pasitraukė in Komunistais susitars ir susi- 
kalnus, kur jie dabar sudaro taikins, ir paskui ji, rodos, ne- 
sukileliu būrelius.

Enver Hoja, netekes Yugos
lavijos pageltos ir Tito para
mos, matydamas kad jis nega
les atsilaikyti priesz Tito par
tizanus, užtarėjus ir priesz ne- 
komunistus savo kraszte parsi- į 
trauke daug Sovietu kareiviu. 
Tai buvo didžiausia klaida, nes , 
dabar Albanijos žmones yra 
gyvi Rusijos vergai. '

Dabar net ir Komunistai Al-! 
banijoje sukilo priesz Komu- i 
nistu tokia valdžia, dabar suki-: 
lėliu būreliai auga in tikras ar-! 

į mijas kalnuose. Jie gal ir ne-j 
1 gales savo kraszta iszlaisvinti, 
bet jiems pasiseks sustabdyti ir i dėjo ne tiktai pripažinti Kini- 
kelia pastoti, jeigu ju kraszto i jos valdžia, bet jai in pagelba 

į iszdavikai, Moskvos bernai su- 
simislytu pultis ant Yugoslavi
jos. Tai visai ne dyvai, kadį skaitėme kad Kinijos Komu- 
Marshal Tito dabar gali taip Dnistai butu nusiskundė, kad SUĖMĖ LENKU 
gražiai sau nusiszypsoti ir Va- Rusįja gelbsti Kinijos valdžios rmoArn t a tat a

I kariniu Tautu nepaisinti ir armįjas ar kad Sovietai skriau- į B A 1 .ORY LAIVA 
Stalino nesibijoti. jgįa Kinijos Komunistus ar

------------------------- -uos kur suiaįk0 ar sustabdo, i
Ir kitas dalykas, sulyg tos su-.
tarties Rusija yra pasižadėjusi Komunistui Eisler iszbegti, pa- 
Kinijai sugražinti Manchurija,1 sPru^^ ^sz Amerikos ir dabai 
ir bendrai laikyti ir tvarkai j^tures^už daug ka atsakyti.^ 
Manchurijos didžiausi uosta, - -
Dairen. O szita uosta Sovietai . - .

noroms teipgi eis prie kokio 
susitaikinimo.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ATSTOVAI NESUSI-
Reiszkia, czia Rusija bus ne- rjyĄ i v \ vry 1JI7D T V 

kalta, nes ji tos valdžios isz pat 1A1RV All 1 1 .1 -
pradžios nesorejo pripažinti. NO KLAUSIMO 
Ir ji galės tai priparodyti: Ar
gi visi neatsimena kai ji buvo 
pirmutine savo Konsulatus už
daryti ir savo atstovus- isz te- (ja]3ar) jau szita syki gales daug 
nai iszsitraukti? ko pareikalauti ir gauti isz Ru-

Bet Sovietai labai nori, kad sijos atstovo. Bet dabar mes tu
viai pamirsztu, kad Rusija turi rime prisipažinti kad mes su- 

! sutarti su teisetina Kinijos klydome, kad nieko panaszaus 
į valdžia.
sudaryta 1945 metuose. Sulyg 
szitos sutarties Rusija pasižai-

Szita sutartis buvo nėra ir nebus.
Musu Sekretorius

Acheson dabar geriausiai pada
rytu jeigu jis pasektu musu bu
vusio Sekretoriaus Marshall 
pavyzdi ir viską mestu in szali 
ir parvažiuotu namo.

stoti su kariszkais ginklais.

O mes nei sykio niekur ne

Dean

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Katarina Vaitekuniene
» (Jenavicžiene) kuri staiga su
sirgo Ketverge, numirė Suibalo- 
je, 3:45 valanda po pietų savo 
namuose, 611 W. Mahanoy Avė. 
Velione g'ime Green Valley arti

< Hazleton, Pa., (po tėvais vadi
nosi Tasziute). Prigulėjo prie 
Szv. Juoz/apo parapijos ir baž
nytiniu moterų draugijų. Pali-

RUSIJA IR KINIJA!
SHANGHAI, KINIJA. —

Kai Kinijos Komunistai užka-l 
riavo Shanghai miestą, Rusijos 
valdžia tuoj aus pareiszke kad užsmaugė laikosi, pristatytda- Praryti, nes Amerikos polici- 
Sovietai nepripažinsta naujos mi ginklu tiems Komunistams. teismas> valdžia ir “FBI” 
Komunistiszkos valdžios Kini- 
joje. Ir kad visiems priparo-
džius kad ežia ne baikos, so- Laimėjo Garbes Ženklą' 
vietai uždare savo Konsulata 
tame mieste. Jie panasziai yra 
padare Peiping ir Tientsin 
miestuose.

O tuo paežiu laikuVakariniu 
krasztu ambasados ir konsula
tai dar vis laikomi. Ir Ameri
kos ir Anglijos užsienio sztabas 
visomis galiomis stengiasi ko
kius nors santykius palaikyti' 
tu tais Kinijos Komunistais.

Czia jau tikrai iszrodytu kad 
Rusijos Komunistai jau isz tik
rųjų nieko bendra neturi su Ki
nijos Komunistais, ir kad Rusi-

Visi Komunistai Lenkijoje 
’ dabar pyksta, bet nieko negali

• “FBI”
.1

1 policija nėra patenkinti su to- 
~ kiu Lenku valdžios pasielgimu.

Anglijos valdžia ir teismas 
- nusileido ir nesulaike to Komu

nisto Eisler, kaip Amerikos 
valdžia pareikalavo. Bet da
bar Lenku Komunistai turi 
skaitytis ne su Anglija, bet su 

Amerika! ;;

No. 176 A-Be-Cela arba-pra- 
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c. ■

Saule Publishing Co., -■

L. TRASKAUSKAS
būti priverstas klausyti Krem- Ja -yra tiems Kinijos Komunis

tams priešžinga. Bet tai di
džiausi monai, baisiausia pri- 
gavyste ir czystai velniszkas 
Sovietu-Komunistu gudrumas. 

Sztai ko Rusija siekia ir ka 
ji rengia: Rusija dabar visu 

j krasztu atstovams priparodo 
kad jie nieko bendro neturėjo 
ir neturi su ta nauja Komunis-

lino. Jis Kremlino nepaklau
sė ir buvo paszalintas.

Nei Bulgarai, nei Graikai, 
nei Yugoslavai nesutinka su 
Rusijos nusistymu ant Mace- 
donijos klausimo. Rusija nori 
nukirsti dali ar gabala nuo visu Į 
szitu tautu ir isz ju sudaryti ne

gu, kada jie pasitars ir pasi- priklausoma Macedonijos Tau- 
. —. Ant szito klausimo net ir 
Graikijos Komunistai nesutin- 

„ , ir dabar daugį 
Graikijos Komunistu pameta Į 
savo partija ir gryžta in teisėti-; 
na savo kraszto valdžia.

Toronto, Canada. — Genera-į Kai Yugoslavijos Marshal 
linis Konsulas, G. L. P. Grant Tito apsidairo ir pamato kaip

— Kunigai Andrius Degu
tis, Szv. Liudviko parapijos 
Maizeville klebonas ir Kunigas 
Kazimieras Rakauskas atsilan
ko in Girardville del atlaidų.

— 1 tarninke bus susirinki
mas visu szios apylinkes kuni-l

Arthur Miller, tnsde- 
szimts trijų metu amžiaus ra- 
szytojas ir dramaturgas lai
mėjo Pulitzer garbes ženklą 
už savo veikalą ar drama už- | 
vardinta “Pardavėjo Mir
tis.’’ Szitos garbes visi ra- i 
szytojai laukia. Jis daug ki- 
tu veikalu yra paraszes ir da- i 
bar kelis raszo.

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS

Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokioms 
:: Reikalams ::

53S WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 70 

MAHANOY CITY, PENNA.nadoryje.

— Mykolas Babyar, nuo 436 
W. Mahanoy Avė., krito negy
vais namie, Ketverge 10:30 va
landa ryte. Prigulėjo prie Sla- 
voku Luteronu parapijos. Pali
ko paezia, trys dukterys ir du 
sunu. Likos palaidotas Nede- 

j 2:30 valanda popintu. Gra
borius L. Traskauskas laidojo. Suttie, 59 metu amžiaus Konsu-! dabar visi tie Rusijos draugai 

ir mirė ir vergai riejasi ir skaidosi, jis 
24-ta diena, savo pilvą maloniai glamonėja 

Laidotuvėse dalyvavo Lietuvos ir gardžiai nusijuokia. Jis ki- į 
Konsulas Chicago, Iii., P. Dau- toms Balkanų Tautoms kelia 

ant klaipo parode ir ju vadams drąsos 
dave.

i 
I

Ir Albanijoje Tito randa sau 
daug suraminimo jeigu ne sta- 
cziai džiaugsmo. Albanijos 
Raudonas, Komunistiszkas bo
sas Enver Hoja gavo savo 
augszta vieta vien tik su Yugo- į 
slavijos Tito Partijos nariu pa- j 

! gelbs. Jis buvo Marshal Tito 
padupezninkas.

Bet kai Tito susikirto su Sta
linu, Enver Hoja apleido savo 
gera dranga ir galinga priete- 
liu Tito ir likosi Moskvai iszti- 
kimas. Jis nuvažiavo in Mos
kva ir pasikilioniojo Stalinui.

Dauguma j o augsztu karinin
ku ir patarėju pasiliko Yugo-

sznekes apie lateinanczia Lietu-! ^a 
viu Diena. Eina gaudai kad Ku
nigas Mykolas Daumantas bus ka su Rusija Karvelio Lizdas Teismo Ofisuose

! iszrinktas tos dienos pirminin
ku.

Shenandoah, Pa. — Szv. Jur 
gio parapijos vaikai, kurie bai- i 
gia savo mokslo metus turėjo 
savo programa in miesto į 
Augsztesnio-sio's mokyklos! 
kambarius. Kunigas Juozas j 
Karalius, klebonas pasakė in-

tas sirgo szirdies liga 
Gegužio (May)

I žvardis, uždedamas 
vainiką ir pasakęs kalba.

ko dideliame nuliudime: savoj ©pudingą kalba tiems studem- 
vyra Stanislova; sūnūs: Alpon-i tams, ir ragino visus tęsti savo ! 
sa, mieste; Vinca, Philadelphia,, i mokslus toliaus.
Jeralda, kuris tarnauja prie į — Kareivis S/Sgt. Edmund i 
Amerikos armija Anglijoje,! J. Mikolaitis, kuris žuvo anti 
Viktorą taipgi randasi tarnys- 
toje Texas; Edvardą,
Reading, N. J., ir Juozai namie.
dukterys: sesute vienuole M. jnia Ona Dietiicikiene, 82 Swa-j 
Pins isz Szv. Pranciszko vie-; tara Uly., Shenandoah Heights 
nuolyno, Pittsburgh, Pa., Mare,į ir palaidotas Panedelyje su; 
Philadelphia, ir Ona. Taipgi apiegomis Szv. Jurgio bažny-į 
broli Juozapa Tasziu, New ežioje 9-ta vtalanda ir palaido-į 
York ir seseri Ona Baliuniene,! tas in parapijos kapines.
Tamaqua. Laidotuves in vyks i — Aleksandras Ackievi-Į

Anglijoje,! J. Mikolaitis, kuris 
kares lauko, Rugpiuczio 16,!

Port 1944, Vokietijoj, jo kūnas likos j 
plarvežtas pas savo motinėle po- į

Buy U.S. Savings Bonds 
REGULARLY

Ask where you WORK
Ask where you BANK

kiausziniuKarvelis, kuri teismo ofisu 
darbininkai praminė vardu 
“ Midge’’ visiems parode 
kad jis baiku nekreczia. Jis 
keletą sanvaicziu atgal padė
jo du kiausziniu tuose teis
mo ofisuose, tarpu labai 
moksliszku knygų. Tiedu

Iszmin-

karveliai isz tu 
iszpereti buvo pavadinti 
“Instatymas” ir
tingumas ’ ’ ir dabar visi dar
bininkai ir darbininkes tuo
se ofisuose pasisavino tuos 
pauksztelius. Teisėjas Pres
ton Devine sako kad jis nie-

ko negali sakyti apie tuos 
pauksztelius ir negali kisztis 
in j u szeimynini gyvenimą. 
Mes kelios sanvaites atgal 
turėjome paveiksią kuris pa
rode kaip szitas karvelis tuos 
kiauszinius padėjo, kurie da
bar yra iszpereti.


