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Milijonai Darb. Be Darbo
Isz Amerikos

AUTOMOBILIUS
, SUDUŽO

Du Razbaininkai Suim 
ti Ir Suaresztuoti

MARYSVILLE, KANS. — 
Per septynios deszimts dvi va
landas policijantai jieszkojo ir 
vijosi du razbaininkus. Szitie- 
du razbaininkai net per ketu
rias valstijas prabėgo pirm ne
gu policijantai juodu suėmė ir 
suaresztavo.

(Ūkininkai iszgirdo vieno isz 
tu razbaininku szauksma kai 
jis buvo sužeistas automobi- 
liaus nelaimėje ir ji paszauke 
policijantus. Tie ūkininkai, 

> prie j e prie to automobiliaus ra
do kelis revolverius jame ir su 
tais tu razbaininku revolveriais 
jie sulaikė tuos razbaininkus 
kol policijantai pribuvo.

Tiedu razbaininkai buvo su- 
aresztuoti. Treczias vyras kuris 
buvo su jais yra nekaltas. Jis 
nieko nežinojo apie juos ir tik 
,buvo pasipraszes kad jiedu jam 
raida duotu.

Tie razbaininkai yra Carl 
Bistram, dvideszimts septynių 
metu amžiaus ir Allan Hart
man, dvideszimts metu am
žiaus. Jie pareina isz St. Paul.

Bistram ir Hartman buvo 
* jieszkojami už nužudinima po

licijanto kai jiedu norėjo ap
vogti sztora in Minneapolis. Jo 
brolis Arthur pasidavė kai jo 
žmona per radija prasze kad jis 
pasiduotu. Jis pasidavė ant 
ūkio netoli nuo Wisner, Ne
braska valstijoje. Jaunasis jo 
brolis ir jo draugas Hartman 
stengiesi pabėgti nuo policijos. 
Jiedu buvo pasivogė automobi
liu ir sii tuo automobiliu jiedu 
kelis kitus automobiliu buvo

•t v
sudaužė pirm negu jiedu buvo 
sugauti. Jiedu irgi buvo pasi- 

(voge apie tuziną automobiliu 
pirm buvo sugauti.

Liudytojas MAC’ARTHUR
ATSIKIRTO

ARKIVYSKUPAS PO 
PRIEŽIŪRA

Joseph Weinberg, kuris 
per kara dirbo prie tos 
sprogstanczios “Atom” 
bombos, ir kuris dabar dirba 
Minnesota Universitete, bu
vo Kongreso komiteto pa- 
szauktas pasakyti ka jis žino 
apie tai kad kai kurie iszda- 
vikai Komunistams daug 
slaptu žinių suteikė apie mu
su ta sprogstanczia “Atom” 
bomba.

POLICIJANTAS
| SUMUSZE VAIKA
j; * ---------

’ PHILADELPHIA, PA; - 
penkiolikos metu vaikas buvo 
labai sumusztas ir apdaužytas. 
Jis sako kad policijantas ji taip 
sumusze, kai jis buvo intartas 
už kokia ten maža vagyste.

Czia1 jau policijos sztabas tu
ri insikiszti ir gerai viską isz- 

' tirti, ir jeigu tas policij antas 
yra tikrai kaltas, jis turi būti 
tinkamai nubaustas.

Szitas policijantas yra dabar 
k tiktai intartas, nors jis dabar 

jau yra po kaucija. Bet jau yra 
'•daug priparodinimu kad tas 

. vaikas buvo labai sumusztas.
jpzia peikia viskas labai gerai j

isztirti ir surasti kas yra kal
tas.

Mes gerai žinome kad polici- 
janto darbas nėra malonus kai 
jis turi ka nors suaresztuoti. 
Bet toks jau ju darbas, ir jeigu 
jiems nepatinka, tai tegu jie pa
sitraukia ir sau kitokį darb a 
susijieszko. Policijanto darbas 
tikrasi svarbus kai jis turi su 
jaunaisiais dirbti.

Policijantui niekados neva
lia žmogų sumuszti be geros 
priežasties. Kiekvienas pilietis 
turi teises ir policijantas turi 
tas kiekvieno žmogaus teises 
apstavuoti ir gerbti.

Visi mes gerai žinome, kad 
policij antas turi palaikyti tvar
ka ir suimti prasikaltėlius, bet 
policij antas negali kad ir pra
sikaltėlio muszti ar bausti.

Dauguma musu policijantu 
yra tikri džentelmonai, kurie 
savo darba sanžiningai ir gar
bingai atlieka. Bet atsiranda ir 
tokiu, kurie laikosi save ko
kiais bosais ar vieszpacziais ir 
visus stramužija. Tokie polici- 
jantai pamirszta kad jie yra 
papraseziausio pilieczio tarnai, 
kad ne mes jiems, bet jie mums 
tarnauja, nes mes juo užlaiko
me su savo taksomis.

I TOKYO, JAPONIJA. — 
Paprastai, Generolas MacAr
thur visai neatsako in Komu
nistu priekaisztus, nes jis su 
jais visai neužsideda ir nenori 
su jai nei bartis. Jis, matyti, 
laikosi to nusistatymo, kad jei
gu su durniu susiginezysi, tai 
žmones nežinos katras durnas.

Bet, ana sanvaite jau ir Gene
rolo MacArthur kantrybe pri
ėjo prie galo, ir jis neiszkente, 
netrivojo ir tiems Komunis
tams atsikirto. 

I

Sovietas, Leitenantas Gene
rolas Kuzma N. Derevyanko, 
Alijantu Tarybos narys Japo
nijoje parasze Generoliui Mac- 
Arthur laiszka, kuriame jis Ge
nerolą MacArthur intaria kad 
buk jis pavėlina Japonu val
džiai pastoti demokratijai ir 
laisvei kelia, ir kad Japonu val
džia, po Generolo MacArthur 
priežiūra slegia ir po kojomis 
mindžioja žmonių teises, ir kad 
policija neduoda jokios laisves 
žmonėms.

Szitas Sovietais, Leitenantas 
Generolas Kuzma N. Derevyan
ko prikaisziojo Generolui Mac- 
Arthur kelis ten mažusir mažai 
kuomi reikszmingus susikirti
mus tarp unijos vadu ir kitu 
darbininku. Kai szitie darbi
ninkai susikirto su policija vie
nas isz j u buvo užmusztas.

Generolas MacArthur piktai' 
ir aiszkiai tam Sovietui atkirto:

“Leitenanto Generolo Dere-!
vynnko žodžiai apie laisve, de-| viliotipriesaveskadjie sutver- 
mokratij a ir darbininku teises, tu nauJa Kataliku Veikimo 
kaip ir visu tokio plauko So-j Partiia- be Arkivyskupo ir be 
vietų ir Komunistu, niekados Szvent0 Tey0- Jie dabar sten- 
nesiderina su ju darbais. Kada Biasi atskirti Arkivyskupą nuo

Czeku Arkivyskupo 
Palocius Apsuptas

PRAGUE, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Czekoslovakijos Ko- 
munistiszkos valdžios policija 
apsupo Arkivyskupo Josef Be
ran palociu, kai visi Arkivys
kupo rasztai buvo suimti ir per
žiūrėti, ir kai Kanbelerijus su 
kitu kunigu buvo suaresztuo- 
tas.

Kataliku Bažn^czios atsto
vai Rymoje sako kad dar per 
anksti sakyti kad Arkivysku
pas Beran yra suaresztuotas ar 
kad jam uždrausta iszeiti isz 
savo palociaus, nes jis niekur 
dar nebuvo iszejes ir niekur ne
ketino eiti.

Kai laikrasztininkai stengie
si su Arkivyskupo atstovais pa
sikalbėti per telefoną, jiems bu
vo praneszta kad visiems palo
ciu j e uždrausta atsakyti tele
foną.

Komunistai szį-aip nutarė 
pasielgti kai Arkivyskupas Be- ] 
ran nesutiko insileisti Mokslo yilg'O bllS 3|)ŠC 
Ministerijos ir taip vadinamos 
Kataliku Veikimo draugystes 
atstovus kurie butu peržiurę j e 
visus Koncelerijos ir Arkivys
kupo rasztus ir laiszkus.

Komunistiszka valdžia nori 
nukirsti visus Arkivyskupo su
sisiekimus su savo kunigais, 

į Komunistai nori kunigus prisi-

ežia ir kodėl jau taip jiems pa
rūpėjo Japonu darbininkai, kai 
jie patys isznaudoja ne tik ki
tus darbininkus, bet ir savuo
sius.”

“Szitokis laiszkas,” griaus
mingai atsikirto Generolas 
MacArthur, “turi tik viena 
tikslą: “subuntavoti nemoky
tus ir nepatenkintus Japonus 
priesz teisetina kraszto valdžia, 
ir žmonėms akis apdumti, kad 
jie nematytu ar neatsimintu 
kad Sovietai nesilaiko Potsdam

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KIEK GALIMA
, SZNAPSO GERTI?

WASHINGTON, D. C. —
Daktaras Henry W. Newman, 
isz Stanford Daktaru Universi
teto, San Francisco, sako kad 
paprasto ūgio, svorio ir liemens 
žmogus gali viena bonka, viena 
kvorta sznapso ant dienos isz- 
gerti.

Daktaras sako kad vienos 
kvortos užtenka paprastam vy
rui, apie pusantro szimto sva- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PASZOVE SAVO
VYRA

Lewis Siutina Mai- 
I 

nieriams 3 Dienas
Ant Sanvaites

Kompanijų Atstovai Sako Le- 
wisui Nevalia Straikuoti; Ero
planas Krito In Adriatic Mares, 
33 Žmones Žuvo; 37 Vienuoliu, 
Kunigu Suaresztuota Korėjoje; 
400,000Mainieriu Atostogaują

WASHINGTON, D. C. — Dabar jau" 

vis sunkiau ir sunkiau darbas susirasti. Kiek 
įgalima parokoti, tai jau dabar randasi apie 
keturi milijonai darbininku be darbo. Ne 

szeszi milijonai tokiu be

MAINIERIAMS
ATOSTOGOS

darbo žmonių.
Ana

jau apie 
visai be 
sanvaite

Bet

valdžia prisipažino, kad 
milijonai žmonių randasi

kunigu.
Arkivyskupas Beran dar nie- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAS NU
KRITO IN MARES

INDIANAPOLIS. —. Fame- 
la Hurt, devyniolikos metu mo
teris ir dvieju metu vaiko Bob
by motina, buvo suaresztuota. 
Ji paszove savo vyra, buvusi 
kareivi. Ji sako kad jos vyras 
grasino nužudyti ja ir jos vai
ką, ir ji nuszove ji apsiginti sa
ve ir savo sūneli.

Ji pareina isz Anglijos, kur 
jos vyras, būdamas armijoje su 
ja susitiko ir apsiženijo,

sanvaite
asztuoni
darbo, ar tik kelias dienas per 

gauna dirbti.
dar visgi ne beda, nes vieni isz

paszelpos gyvena, kiti randa kokius darbus 
darbelius apie namus, kiti iszmaino savo 
karo bonus, kuriuos jie iki sziol iszlaike, 
bet dabar jau negali ilgiau iszlaikyti!

Fabrikai labai daug darbininku paleidžia. 
Plieno fabrikai beveik visur ima dirbti tik 
ant vieno szipto ir paleidžia labai daug 
'darbininku.

Automobiliu fabrikai dar iki sziol gerai 
dirba, bet kai szitie fabrikai pagamins ga
na sziu metu automobiliu, ir kai jau bus 
sunkiau tuos automobilius parduoti, tai ir 
ežia atsiras bedarbe. Fordo kompanija, 
jau dabar gamina daug mažiau brangiu au
tomobiliu, nes jau negalima ju parduoti.

Beveik visos kompanijos ir fabrikantai 
dabar stengiasi kuo mažiausia darbininku 
samdytis, nes darbininkas per daug kasztuoja^

Prie viso szito dar prisideda visi tie 
musu jaunieji, kurie sziais metais baigė sa- 

0
dar prie to, turime pridėti ir tuos žmones 
kurie dabar atvažiuoja isz Europos, tie Be- 

(Tašą Ant 4 Puslapio)

BARI, ITALIJA. — Holan- 
dijos er o planas, veždamas tris- 
deszimts tris žmones, nukrito 
in Adriatic juras prie pat kran
to. Szimtai žmonių, kurie prie 
tu juru kranto maudiesi, mate 
kai tas eroplanas nukrito.

Nei vienas neiszliko gyvas.
Holandijos eroplanu kompa

nija pranesza kad ant to eropla- 
no važiavo septyniolika kelei- 

j viu ir vienuolika darbininku.
Penki Egiptiecziai inlipo in 
eroplana Cairo mieste. Eropla
nas skrido be jokio sustojimo 
sta ežiai in Amsterdam. >

Tie, kurie mate ta nelaime, 
sako kad eroplanas visu smar
kumu krito isz padangių kai jis , .. i
buvo apie szesziolika tukstan- VO HlOKSlUS IT (13031 (13100 JlCSZko.
ežiu pėdu augsztumo. Jis nu
krito tik apie tūkstanti pėdu 
nuo Bari pakrantes, kur szirn-

I tai žmonių maudiesi.

WHITE SULP. SPRINGS, 
W. VA. — Jeigu Anglies Ka
syklų Kompanijos sutiks duoti 
visiems mainieriams tris die
nas ant sanvaites dirbti, tai Le- 
wisas sako: Jis sutiks leisti 
mainierius atgal in savo dar
bus, kai jis ves derybas su kom
panijos atstovais.

Tai reiszkia, kad visi tie mai- 
nieriai kurie dabar gavo san
vaite vakacijas, atostogas, ir 
po szimta doleriu, gryžtu in sa
vo darbus kita sanvaite ir dirb
tu tris dienas ant sanvaites.

Lewisas nori kad mainieriai 
dirbtu tik tris dienas ant san
vaites, už tai, kad tada visiems 
butu lygi proga nors kiek 
užsidirbti.

Bet jeigu szitaip susitars, tai 
bus didele permaina nuo Lewi- 
so nusistatymo “Be kontrakto 
nėra darbo. ’ ’

Bet ežia dar tik pasiulinimas. 
Nieko tikro nežinome! Galimas 
daigtas, kad mainieriai dar isz- 
eis ant straiku! Bet, ar vienaip 
ar kitaip, matyti, kad mainie
riams nebus per gerai. Dirbant 
tris dienas ant sanvaites maį- 
nierys vargiai gales pragyven
ti! ♦ *

PERSPĖJA LEWISA
n . < ;

Mainieriu bosas, John L. Le
wisas buvo perspėtas, kad jis 
Amerikos instatymus sulaužys 
jeigu jis paskelbs straikas pa
baigoje szio menesio.

George H. Love, Pittsburgh 
Consolidation Coal Kompanijos 
Puezidentas taip perspėjo Le- 
wisa, sakydamas: “Kiek mes 
suprantame, tai tas be kontrak
to nėra darbo nusistatymas 
ežia visai nepritinka. Sulyg 
musu supratimu, mes su mai-

(Tasa Ant 4 Puslapio) . .
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Kas Girdėt
Kunigaiksztis ir Kunigaiksz- 

tiene Lu'bienski, kurie kadaise 
turėjo apie dvideszimts tarnu 
ir tarnaieziu savo kambaruose 
Lenkijoje, dabar dirba pas vie
na bagoczka New York mieste, 
kaip tarnas ir tarnaite.

žmonių, ar czvertis visos žmo
nijos patapo in ta vergija. Nei 
vieno kraszto žmonts nesitikėjo 
tokio likimo, kaip ir mes szian
dien nesitikime.

Naujas Lietuviu Transportas “JIU?8

jau 
mes

Kataliku Bažnyczia ta 
.seniai suprato ir už tai 
sziandien turime parapijines 
tnokyklas ir katalikiszkas ko
legijas: kad iszmokinus musu 
vaikus ka su tuo mokslu, su ta 
lazda daryti.

Už tai, mes sakome, kad vi
sos tos prakalbos apie mokslą 
tiems jauniems kurie dabar 
baigia vienas mokyklas ir ren
giasi stoti in kitas, yra tusz- 
czio'S, jeigu jos sykiu su mokslu 
nestato tikėjimą, kokis jis ne
būtu.

Neseniai in Vokietija isz 
Lietuvos atbėgės vienas Lietu
vis savo akimis buvo mates, 
kaip okupantai bolszevikai 
Klaipėdos apylinkių. Lietuvius 
veže in Sibirą. Tai invyko 1948 
metais, Gegužes dvideszimta ir 
dvideszimts antra diena. Rusu 
kariuomenes būriai nakties me
tu apsupdavo ūkininku sody
bas. Suimtiesiems duodavo va
landa laiko reikalingiausiems 
daiktams pasiimti, o tada sunk
vežimiais, trekais juos veže in 
geležinkelio stotis, kur nelai
mingųjų lauke užkaltais lan
gais gyvuliniai vagonai. Ten 
girdėjosi raudos ir aimanos. 
Rusai in tai nekreipe jokio dė
mesio.

4331

Mokytas žmogus be tikėjimo, 
yra pavojingas žmogus; yra ne
laimingas žmogus!

Amerikoje 'dabar randasi 
daugiau prasižengimu, vagys- 
cziu ir žmogžudyseziu negu ka
dai nors buvo.

Vienoje Bolszeviku koncen
tracijos stovykloje netoli nuo 
Minsko, dirbo trisdeszimts Vo- 
kiecziu, priklausancziu prie 
“Evangelijos Broliu” tikėjimo 
szakos. Kadangi jie po 'darbo 
slaptai skaitydavo Biblija, jie 
visi nuteisti po dvideszimts 
penkis metus prie sunkaus dar
bo in kalėjimą.

Mes turime tris sykius dau
giau prasikaltėliu savo kalėji
muose, negu studentu savo ko
legijose ir universitetuose.

į Pernai buvo daugiau paleis
tuviu, keksziu suaresztuota ne
gu kada nors pirmiau. Daugu
ma ju dar neturėjo asztuonioli- 
kos metu.

* Tik vienas isz dvylikos musu 
jaunuju eina in'bažnyczia.

A Tie, kurie stengiasi vis isz- 
teisinti Komunistus ir ju dar
bus, tegu mums pasako kiek 
tie musu Komunistai pinigu 
paaukojo del ligoniniu, del se- 
ratnamiu ar del kokiu kitu lab- 
.daringu instaigu. Jie visus sa
va pinigus kiszia, krauna ir ski
ria vien tik propagandai, vien 
tik savotiszkam mokslui.

Daug pravoslavu ir staeziati- 
kiu dabar praranda savo tikėji
mą per tuos bolszeviku perse
kiojimus už tai kad jie nieka
dos negavo gero pamokinimo 
isz savo bažnyczios. Pravoslavu 
bažnyczia per daug rūpinosi ir 
rūpinasi apeigomis ir per ma
žai pamokinimais. Vienas pra
voslavas mums labai aiszkiai 
pasakė kas jo žmonių tarpe da
rosi dabar. Jis sako kad Kata
liku Rymos bažnyczia invede 
trumpesnes Miszias ir per tas 
Miszias aiszkino Evangelija, o 
Pravoslavai niekados Evange
lijos neiszgirdo; jiems buvo 
leista per Miszias tik pabu- 
cziuoti Evangelijos knyga, bet 
nieko isz tos Evangelijos neisz- 
girsti.

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

szito Katalogo.

Bagoti Amerikiecziai tankiai 
tiems Komunistams padeda, 
kai jįe paskiria ar padovanoja 
daug pinigu toms kolegijoms ar 
tiems universitetams, kur Ko
munistai savo mokslą sklei
džia.

Ąmerikiecziams sunku su
prasti, jie staeziai negali insi- 
vaizdįnti ar tikėti in .Komunis
tu jįegias. Jie dar ir sziandien 
negali suprasti kaip septyni 
tukstaneziai Komunistu Czeko- 
slovakijoje, Vasario menesyje, >
1948 metuose suvedžiojo ketu
riolika milijonu Czeku ir juos 
vergais padare. Czekai buvo 
laisvi, dievobaimingi žmones; 
jiems Komunizmas svetimas, 
bet tik pažiūrėkime in ju liki
mą sziandien.

Viena szalta žiemos viaikara, 
ana Sausio menesi, viena mer
gina savo draugui szaltai pa
sakė kad ji už jo neisztekes kol 
jis neturės kelis tukstanezius 
doleriu. Ana sianvaite jis vėl 
pas ja nuėjo. “Kiek pinigu tu 
susitaupinai?” Ji jo paklausė.

“Dvideszimts doleriu,” jis 
atsake. ■

“Na,” ji atsidusdama ir gra
žiai paraudėdama. pasakė, “tai 
bus gana del pradžios; ženyki- 
mes. ’ ’

Trumanas ne už ilgo paskirs 
kokias tris moteris kaipo at
stoves, Ambasadores in sveti
mus krasztus.

NEW YORK. — Panedelyjej Klaudyns, 1J191 Littlefield 
Birželio (June) 27 diena laivu Ave., Detroit, Mich.
“General Hersey” in New Y7or-į Balczius, Petras, Ella ir My
ka atvyko szie Lietuviai Trem- litą, 306 Earp St., Philadelphia, 
tiniai: i Pa.

Aluzas, Tekle, 414 Jackson
St., Camden, Ark.

Bagdonas, Regina, Richar
das, Regina, Leonardas,--------

Beinoraite, Ona, 6410 Coblbs
Creek Parkway, Philadelphia,
42, Pa.

Birutis, Stasys, Aldona, Jur-!
gis, Stasys, Algirdas, 262 Penu
St., Brooklyn, N. Y.

Bliudžiute, Aldona,
Trumbull Ave., Detroit, Mich.

Bražinskas, Bronius,
12th Ave., Munhall, Pa.

Buineviczius, Henrikas, ir
Liudvika, 7312 20th Ave., Ke
nosha, Wise.

Būdvytis, Pranas,--------
Czejauskas, Benediktas, An

tonina, Benediktas, Irena, Vy
tautas ir Laimute,-----------

Czesna, Antanas ir Danute,
142 N. Balliot St., Frackville, 
Pa.

Galius, Alfonsas, 1534 S. 15th
Ave., Cicero 50, Ill.

Griskeviczius, Viktoras,
RFD Nr. .2, Ulster, Pa.

Ingaunis, Steponas, Aldona
ir Bronius, 1303 N. 17th Avė.,
Melrose Park, Ill.

Jelmokas, Juozas, Jadvyga
ir Olympija,-----------

Kaveckas, Vida, 7312 20th
Ave., Kenosha, Wise.

Kiaune, Jonas, 507 12th Avė.,
Maywood, Ill.

Klausa, Juozas, 1423 S.
Marston St., Philadelphia 46, 
Pa.

Kolupaila, Eugenija, 1217 W.
Jefferson Blvd., So. Bend, Ind.

Leita, Jonas, Petronėle ir Re
gina, 3919 No. 7th St., Philadel
phia 40, Pa.

Masilionis, Viktorias, ir Ele
na, 711 W. Market St., Scran
ton, Pa.

Mereckas, Jonas, Rt 1, Crete,
Illinois.

Naruseviczius, Antanas, Ge-
newete ir Nijole, 4508 Deve
reaux, Detroit 10, Mich.

Nenorta, Pranas, Elzbieta, ir
Algis, 4020 Deedar St., East
Chicago, Ind.

1 Sinusak, Lionginas, 7212 S.
California Ave., Chicago, Ill.

Spirauskas, Jonas, 48 Aetna 
St. Worcester, Mass.

> Sumautas, Martynas, Ona,
Marija ir Oma, Rockford, Ill.

Tamulionis, Petras, 1855 Co-
. lonnade Rd., Cleveland, Ohio.

Vaškeviezius, Justinas, Tere
se, Elena ir Vytas, 1718 W. 61st
St., Chicago, Ill.

Tremtinius pasitiko organi
zacijų atstovai.

— BALF Imigracijos Komi
tetas.

Dar mažiau Amerikiecziu su
pranta kas darosi ten Kinijoje 
ir Azijoje, kur Komunistai da
bar savo mokslą ir savo dariba 
varo. Dvideszimts penki metai 
atgal, Leninas buvo pasakęs: 
“Tikra revoliucija prasidės ir 
užsidegs kai tie asztuoni szim- 
tai milijonu Azijos žmonių su 
mumis susivienys.”

V aidžiai kasztuos daugiau 
negu penki szimtai milijonu do
leriu del tu nauju, dideliu B-36 
kariszku eroplanu bomberiu, 
kuriuos dąbar jau stato. O už 
keliu metu jie bus visai isz ma
dos iszęje, ir kiti atsiras daug 
didesni, greitesni ir geresni. 
Szitie B-36 kariszki eroplaniai 
tik ant tiek mums susigadintu 
jeigu Stalinas sziais metais ką
rą paskelbtu.

Vėliau gautomis žiniomis lai
vas “General Muir” atplaukė 
Birželio 24 d., ne in New Yorka 
bet in Bostoną.

szie

Nuo karo pabaigos, tik pen
ki metai atgal, puse bilijono

Balkanuose jau vėl verda. 
Czia vėl bus buntai ir sukilimai 
nes Moskva yra pasiuntus kele
tą tukstaneziu savo geriausiu 
agentu in Albanija.

Lėktuvais atskrido 
Lietuviai tremtiniai:

Aseviczius Antanas, 102 Tap
pen St., Kearny, N. J.

Astrauskas, Augustas, Har
rison St.,-Middletown, N. Y.

Astaszaitis, Aleksandras, 54 
Federal St., Walpole,. Norfolk, 
Va.

Aleksandraviczius, Povilas, 
Marija, Petronėle ir Vytautas, 
458 Atkins Ave., Brooklyn, 
New York.

Burenis, Boleslavas, Joana ir

Braiklys, Domas, Olga, Ho- - 
lis-Golis, ir Mina, RFD Box 311 
Boyertown, Pla.

Czižiuiias, Vaclovas, Regina 
ir Kestutis, 23 State St., Spring 
Valley, N. Y.

Dalibogas, Vladas, Zinaida 
ir Regina, 6228 So. Artesian 
Ave., Chicago, Ill.

Daukantas, Česlovas, Alek
sandra, Marija, ir Jurgis. 701 
E. 2nd St., So Boston, Mass.

Glemža, Petras, 7253 W. 
Washtenaw Ave., Chicago, Ill.

Giedraitis, Juozas, Leonar
da ir Rimantas, 435 Park St. 
Hartford, Conn.

Juszka, Jonas, Adele, Jonas 
ir Adele, 6 Valley St., Port Car
bon, Pa.

Juras, Vytautas, 3104 W. 54- 
th Pl., Chicago, Ill.

Juozapaitis, Antanas, Mari
ja, Sofija ir Antanas,--------

Juknys, Albertas, Marija, Al
dona ir Albertas, 1424 S. 50th 
St., Cicero, III.

Horenaite, Nina-Elvyra, ir 
Lidija, 14 Clover St., Elizabeth, 
N. J.

Kapoczius, Juozas, Marijo
na, Birute, Rita, ir Algirdas, 
RFD. Nr. 3, Pittsfield, Mass.

Kutkus, Aleksas, ir Jadvyga, 
3071 Howard St., Detroit, Mich.

Lioreckiene, Klementina, 
Memorial Hospital, Milford, 
Del.

Laimutyte, Prianciszka, 159 
Arlington St., Lawrence, Mass.

, Laurinaityte, Ona, 2909 S. 
Emerald Aye,, Chicago, Ill.

Kaczinskas, Leonas, Bay
ville, N. Y.

Kainauskas, Antanas, Julija 
ir Terese, 131 Hungerford St., 
Hartford, Conn.

Matuieviczius, Jonas ir Jo
ana, 712 E. 8th St., Chester, Pa.

Narkunas, Valius, 809 Hoo
ver Rd., Cleveland, Ohio.

Orintas, Antanas, 72 Rich
mond St., Brockton, Mass.

Polteraitis, Pranas, Marija, 
Danute ir Vytautas, 262 Penn 
St., Brooklyn, N. Y.

Petrauskas, Viktoras, 3447 
W. Beach Ave., Chicago, Ill.

Plecziaviczius, Leonardas So
fija, Ignas ir Gražina, Memo
rial Hospital, Milford, Del.

Paulionis, Augustinas, Vero
nika, Rimgaile, Vytautas ir 
Mykolas, St. Paul Church, Lex
ington 13, Kentucky.

RingevicziuiS, Edmundas, 
Marijai ir Julius, 4535 S. Her
mitage Ave., Chicago, Ill.

Ramanauskas, Augustas, 
Elena, Nijole ir Dalia, Bridge
port, Conn.

Svotelis, Vytautas, Mt. Pro
vidence, Pittsburgh, Pa.

Tinfaviczius, Rapolas, Jad
vyga ir Eugenijus, 240 S. 9th 
St., Brooklyn, N. Y.

Tinfaviczius, Avramas, Er
na ir Uja, 240 S.. 9th St., Brook 
lyn, N. Y. '

Vaškelis, Alekas, 1823 N. 
Newkirk St., Philadelphia, Pa.

Vildžius, Gediminas,
High St., New Britain, Conn. .

Žukas, Kostas, Brone, 262 
Penn St., Brooklyn, N. Y.

— BALF Imigracijos Komi
tetas.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

PLATINKIT!
^=“CAITI I?”=2

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), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ila isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 

‘sulaikyt, Girtuoklis 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 szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

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, Peleniute 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, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokėjimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža 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.

apie 
apie 
15c 

apie

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 maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

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.

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, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

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 knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 161 Keturios istorijos 
apie Ant Prapulties Kranto,

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.

Kitokios Knygos

No. 173 Trys istorijos 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimana vy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

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

No. 176% Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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

k n y g u t e 
iszmokejimo

k n y g u t e

apie
Nuo-

apie

158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

■ No. 178 Tikinusias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teiles su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 181 Kvitu
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu.. 35c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lic-'^ 
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No.. 195 Maldele Arcibrost- 
vos Szvencziausio Veido Viesz. 
Musu Jezuso Kristaus. 25c.

i No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c. *

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute

1 reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszgaiiytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga- 
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1949 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kaip Užsisakyti Knygas: ♦
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

Pirkie U. S. Bonus

apie

■ ? .-■■■»

. --------------------------------------- ------------------------------------------------

Pirkie U. S. Bonus



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Pakliuvo In Klipas Tulpiu Laikas Holandijoje

yuDu su Anicetu iszejome in 
pavandeni. Virsz pajūrio 

peikiu tūnojo iszsidraikes pil
kas ūkas. Ore skrajojo ilgaspar- 
nįs lakūnas. Pakrasztyje augsz- 
tas kaukaras ir duobe, o apa- 
czioje per akmenis cziurveno 
szaltinis.

— Žinai ka Tarė Anicetas. 
Czia puiki vieta ir nuoszaliai. 
Padarykime degtines dirbykla.

— Aha! Pridėjau asz. Pa
darykime ! Bet kaip ?

— Tai, atsake jis. Ve szi- 
czia nukasime! Sztai urvo tokio 
ilgio užteks. Gi ploczio, ve szi- 
tiek. Virszu apgrinsime skersi
niais ir uždengsime vėliavom. 
Ne vienas czia musu neužtiks.

— Keno ta žeme? Tariau. 
Juk vistiek czia savininkas tu
ri būti.

— O, žeme! Atrėmė jis. An
tai matyt supuvusi luszna. Ten- 
but gy vena, kokis persenes, kai 
kelmas žmogus. Jo apžėlusi, il
ga, žila barzda ir jis gal ka tik 
teiszkrepesioja per duris.

— Taip, Anicetai! O jeigu 
jis ynai sziek tiek jaunesnis.

— Gali but, kokis nori, jis 
atrėmė. Matai kad czia nėra 
niekur žmogaus kojos užkelta, 
ir mes galime daryt, ka tiktai 
mes norime.

— Gerai. Darykime!
Mudu pasidarėm planus su- 

gryžome in miestą ir pasiėmėm 
kirvius, oblių, stringa ir lope
tas, pradėjome dauba. Pakriau- 
szyje insteigeme puikiausi bra
vorą. Ir isz dūdos degtine ne 
varvėte varva, bet cziurszte bė
ga, o mudu gulėdami pusgir
čiai dainuojame sau.

Pristatome in miestą tiems 
pakvieszeįiams girtuokliams ir 
tegu jie sau laka, o mudu mie
godami imame pinigus. Medžia
ga, isz kurios dareme ta; kvaili- 
nanezia sulti mums atsiejo ga
na pigiai. Juk tokie daiktai, 
kaip supuvusios bananes, pil
nos kirmėlių, razinkos ir supu
vusios bulves brangiai nele- 
szuoja.

Džiaugėmės stebėtinų vietos 
patogumu. Mat, baimes nereik 
kęst, nes czia niekas užtikt ne
gali!

* * *
Syki vasara buvo labai szil- 

ta, saulėta diena. Degtines apa
ratas veike, kaip reik. Anicetas, 
kaip ir visuomet užsitraukęs 
tysojo, tarsi liūtas ir miegojo. 
Asz-gi ‘buvau iszlindes isz urvo 
ir žiurėjau in szaltinio vandeni. 
Toliau pakrantyje pamaeziau, 
kas tai kruta. Isz pradžios ma
niau, kad in musu apylinke už
klydo kokis žvėris, bet gerai in- 
sižiurejes pažinau, kad tai mer
ga. Atsisėdo ji pakrantyje, nu
siavė kojas, pasidėjo yirszuti- 
nius drabužius ir szokusi in 
vandeni pradėjo taszkytis, szo- 
kinet. i

Atbėgau in lindyne, papur- 
cziau Aniceta ir tariau:

— Kas yra? Jis atsiliepe.
■ —- Kelk. Ka asz tau paro
dysiu.

— Gal mumis kais užtiko ?
— Beveik. Atsakiau. Bet 

nenusigąsk. Pavojaus nėra.
. Ir mudu iszejova isz urvo. Ji 
sau szokineja, taszkosi.

— Ve, ve. Kuždėjau. Ma
tai?

— Sirena. Atsake jis. Reik
tu ja susigaut.

Ji su viena ranka iszmusza 
liepsna isz vandenio, o su kita

' ranka perkerta ta žibanezia 
Į vandens plėvė.

— Graži komedija, ar ne?
— Teatras, atsake. Asz ei

siu ir parsivesiu ta iszdykele.
— Ne, ne, draudžiau. Mes 

net negalime jai pasirodyti.
— Et! Atsake jis. Duosime 

! gert ir ji mums czia paszokines! 
! Ta kvaila, linksma merga, lyg 
ji žino, kas tai yra degtine, o 

' dar labiau ji nežino, kad tai ga- 
Į lėtu but draudžiama ja daryti!

— Sustok! Pasakiau. Tu 
| savo ir mano kaili induosi in 
[ darba.

Nutveriau asz ji už rankoves 
ir insitempiau in urvą. Jis tuo
jau griebe taure ir prisipylęs 
net dvi pagreczium iszmauke. 
Asz ėmiausi prie kranus, kad 
neprisiviltu degtine ir nei ne
pajutau, kaip jis iszejo. Szoku 
lauk žiūriu kad jau jis parsive
da ta merga.

— Aha! Tariau sau. Dabar 
tai jau pabaigta.

Merga visa szlapia ir nuo jos 
drabužiu bėga vanduo. Ji ėjo 
•akis nuleidusi ir nusiminusi, 
tarsi belaisve.

— Gera diena! Pratariau.
— Gera! Ji atsake.
Jiedu sulindo in urvą, o pas

kiau ir asz incimpinau.
— Graži diena, pasakiau. 

Tas vyras jus iszgelbejo nuo 
paskendimo.

— Taip, ji atsake ir szypte- 
lejo. Ten galima paskęst.

— Asz labai mėgstu mau
dytis, pasakiau iasz. Gi iszsi- 
maudes noriu valgyt.

— Asz irgi, ji atsake. '
— Duok jai, Anicetai val

gyt.
Anicetas iszvyniojo isz po

pieriaus rūkytos deszros szmo- 
ta, ir atriekė duonos. Valgo. Jis 
inpyle degtines ir pasiūlė. Ji 
iszgere, susiraukė ir ant galo 
nusijuokė.

— Duok dar! Pasakiau. Pa
mylėk viesznia.

— Negersiu, atsake.
— Da viena gerkite!
Ji paėmė taure in ranka, pa

žvelgė in mane ir in ji. Szypte- 
lejo ir iszmauke. Paskui susi
raukė ir pasipurtė.

— O ka? Tarė Anicetas. 
Jaucziates gerai?

— Labai gerai, atsake. Bet 
asz laibai nekeneziu ant saves 
tu szlapiu drabužiu.

— Jus norite nusivilkti?
— Taip.
— Bet tai kaip be drabužiu?
— O! Ji nusiszypsojo. Jus 

manote, kad asz pas jus noriu 
but visai be drabužiu. Ten prie 
vandenio liko mano drabužiai.

— Eik, Anicetai, atneszk.
Ir jis iszejo. Ji sėdi ant suolo 

atsiloszusi. Jos veidas pasida
rė raudonas, kai obuolys. Ta 
jos plosa szlebe aptaszkyta ru
du, purvinu vandeniu ir prili
pusi prie kūno. Anicetas parne- 
sze drapanas ir padėjo szalia 
jos ant suolo. Gi mudu iszejova, 
kad ji galėtu persivilkti.

— Laume! Pasakiau. Kur 
mes ja desime ?

— O! Isztare jis. Man irgi 
rupi, bet velniszkai noriu, kad 
ji czia pas mus butu; gal prisi- 
pratijisim.

— Vargas, pasakiau asz. 
Dabar musu instaiga turės nu
eit velniop.

— Kodėl? Pastate jis akis. 
Ka-gi ji czia gali padaryt?

— Tu pamatysi!
— Jau gerai! Pasigirdo

halsas. Galite ineit.
Mudu atejova.
Ji sau, lyg namie. Szukuoja- 

' si savo ilgus, geltonus plaukus. 
■ Bet jau girta. Suvėlė kuokszta 
ast virszugalvio, klakt, ir atsi
sėdo. Paskui tarė:

— Asz labai noriu gert.
Anicetas tuojau pasigriebė 

i degtines ir 'buvo bepiląs in tau
re.

BALTRUVIENE

Viena moterele, 
Ana sanvaite,

Negražiai apsiėjo, 
Su kitais suėjo.

Badai buvo ir kito ko, 
Bet pagiedosiu apie tai 

vėliau,
Badai jos vyrelis, . 
Smarkus mylimas,

Gavo in kaili.
Už tai,

Kad greitai nepatarnavo jai!
* 4? *

Suskambėjo varpelis,
Sztai prie tilipono paszokau, 

Iszgirdus lokes žinutes,
Kur pranesze vienas,

Ir kad greitai,
In artyma miestą pribūti, 

Kad moterėlėms smarkiai 
užduoti,

Su velniais taipgi, 
Ba tos moterėles, •

Per dienas girtuokliauja, 
O naktimis hulavoja,

Pasigeria, per diena guli, 
Darbo plenti turi,

O kaip viena pasilieka, 
Tuojaus pas drauges 

nulekia.
Žinios taipgi skamba apie 

merginas,
Mat, tikros monkies,

Pas vyrukus laiszkus raiszo, 
Ir pas save in sveczius praszo.

O kada gyva prezenta 
susilaukia,

Nenori priimti.
Nes vyrukai apleidinejo, 

In kita dali svieto.
* * *

Mergeles, jeigu esate ant 
pikniko, 

Tai gražiai (apsieikite,
Funiu jokiu nedarykite, 

Ba paskui gieda turi, 
Reike in kita miestą 

iszdumyti.
Apie tai da nesakysiu, 

Kas buvo tam mieste G........
Tai užtylėsiu. 
* * *

Lansvilles bobeles 
susivaidykite, 

Ba kaip asz in ten
atsisuksiu,

O kaip su koczelu 
apsisuksiu, 

Tai net visi stenėsite.

Ant vienos ir tos paezios 
ulyczios radosi tris salunai. 
Pirmutisis isz locnininku pa- 
rasze sekanti parasza ant 
lango:

“Geriausias salunas ant 
svieto.”

Antras parasze: “Geriau
sias salunas Amerike.”

Treczia parasze: “Geriau
sias salunas ant szitos uly
czios.”

(Michigan Valstijoje)
' Apsiresge taip kaip Ho- 

landiecziai, G. Mennen Wil
liams, Michigan valstijos 
Gubernatorius ir Jan Van- 
demortel, Nederlandijos 
Konsulas ir daug kitu žmo

— O ne, ne! Ji purtėsi'. Asz 
daugiau negersiu. Asz noriu o o
vandenio!

Ji gavo ir iszgere du stiklu 
vandenio.

Sziandien Anicetas būtinai 
turi but mieste su degtine. Jis 
labai norėtu iszsisukt ir pasi
likt prie viesznios, bet negali.

— Gal paleist? Susznekau. 
Su ja beda. Tegul sau eina.

— Vaja! Jis iszsižiojo. Te
gu buna. Jei del jos bus iszlai- 
du, asz padengsiu.

— Gerai, atsakiau. Važiuok 
be baimes.

Mudu likome vientuliu Graži 
merga. Nei ji nori pabėgti. Bū
na, tarsi jos ežia butu buveine.

— Kaip jusu vardas?
— Anita, ji atsake.
— Gražus vardas, pasa

kiau. Gal norite rūkyt?
— 0 ne! Ji atsake. 0 kad 

ne, duokite.
Paėmė, insikando in dantis 

cigareta, insireme abiem ran
kom in liemeni. Žiuri in mane 
ir szypsosi. Užbrėžiau degtuką. 
Put, put’, put, ruko. Sėdim gre
ta ant suolo ir kasžin, kokis 
velnias mane pagundė perdet 
ranka per jos peti. Dasilytejes 
asz pajaueziau, kad elektros 
srove nusmelkė per mane.

— Isz kur jus, Anita?
— Asz? Ji atsiliepe. 0 asz! 

Asz nesakysiu.
Ir ji savo minkszta, riebia 

ranka padėjo man ant peties. 
Paskui tarė: /

— Mano tėvas baisiai nege
ras. Jis man užgynė su vyrais I 
ir artyn susieit. Seke, pamaty- Į 
sias su vyru, nuszausias. Tai į 
asz dabar ant kerszto.

— Aha! Asz atsiliepiau. I 
Tai isz tikro jis yra blogas se
nis. 0 kaip toli tas tavo kersz-1 
tas nueina.

— 0! Pi suszuko. Ve! Szi- 
tiek!

Ji prisiglaudė prie manes, Į 
tarsi atsiduodama in mano glo- i 
ba. Bet manyje kilo kokis tai j 
neramumas ir asz nuo jos stai
ga pasitraukiau.

— Vaja! Ji tarė. Na, kodėl 
dabar szitaip?

— Asz turiu žmona, iszta- 
riau.

:— 0! Ji nustebo. Gaila!
Ji užsikėlė kojas ant suolo, o 

galva pasidėjo lairt briaunos ir 
atsiloszusi ruko sau.

Padaryta degtine in smukles 
iszdalindavo Anicetas. Ir szi

nių isz Gubernatoriaus szei- 
mynos iszkilmingai, sulyg 
senoviszku paproeziu valo ir 
mazgoja ulyežias, apvaiksz- 
cziodami devyniolikta meta 
tulpiu szventes. Szitos szven- 
tes tęsiasi kelias dienas.

syki taip ilgai jis nesugryžta. 0 
dabar jis turėjo daug greieziau 
sugryžti, nes paliko taip mėgia
ma viesznia, su kuria ir skirtis 
nenorėjo.

— Kas tai? Tariau sau. 
Czia turėjo, kas nors atsitikti!

Ant suolo palikau besitvar- 
sanezia Anita, o pats leidausi 
in miestą žiūrėti kas atsitiko su 
Anicetu.

— Aresztuotas! Tarė jo pa
ti. Tie prakeikti blaivininkai ji 
suėmė.

Gryžtu atgal. Na, jis savo 
vietoj paliko. Da su ja man bus 
geriau. Iszlipau isz tramvajaus 
perėjau per giria ir pasukau in 
pavandenį. Gi žiūriu, isz musu 
lindynes tik vereziasi liepsnos 
tarsi but ugniakalnis atsivėręs. 
Pasižiurėjau isz tolo numojau 
su ranka ir palikau.

Dabar dasipuatau kuom toji 
puiki Anita buvo. Buvo tai 
sznipe kuri likos prisiunsta 
per valdžia idant isztirynetu 
musu dirbtuve degtines dir- 
bykla, paliepdama aresztavoti 
mano draugą, o kada asz iszva- 
žiavau is miestą, toji patogi 
isznipe pasinaudojo isz mano 
nebuvimo, uždege visa musu 
dirbtuve ir iszleke kitur jiesz- 
koti kvailiu panasziu in mane 
ir mano dranga, o

----- GALAS------

Panaszu Žiedas

Tie kurie pažinsta bran
gius žiedus, sako kad szitas 
deimantinis žiedas kuri pa
rodo Jill Geraldo yra labai 
panaszus in ta žiedą kuri lo- 
szike Rita Hayworth gavo 
nuo savo Karalaiczio Aly 
Khan priesz ju vestuves. 
Toks žiedas kasztuoja apie 
du szimtu tukstaneziu dole
riu.

Žmones suvažiuoja isz visur 
pasižiūrėti ir dalyvauti tose 
szventese. Szitas miestas yra 
ant visko labai panaszus in 
Holandija.

□ n □

BERLYNO
“ORO TILTAS”
NEW YORK. — Oro trans- 

portas in Berlyną, Vokietija, 
buvo pradėtas Birželio (June) 
25-ta diena 1948 metuose, kada, 
du “B-17 Flying Fortress” 
bomberiai pristatė 10 tonu 
maisto. Diena priesz, visi keliai 
in Berlyną buvo Rusu uždaryti 
Birželio 26 d., oro transporto 
orlaiviai in Berlyną pradėjo re- 
gulares operacijas. Nuo tos die
nos vis daugiau prekių pasie
kė Berlyną ir Velykų sanvaitej 
Jung. Valsaybiu ir Anglijos or
laiviai nugabeno 13,000 tonu 
reikmenų iii 24 valandas. Per 
tas 24 valandas 1,398 skraidy
mai padaryta prie pabaigos be
veik vienas skraidintas kas mi
liutą. Tas tik pasauliui parodo 
nepalyginama skraidymo ga
lybe, kuria per toki trumpa lai
ka iszvyste.

Jung. Valstybių (U.S.A.) 
Air Force statistikos rodo, kad 
nuo Birželio 26 d., 1948 m., ligi 
praeito Gegužio 3 d., 1,510,466 
tonu maisto ir kitu prekių nu
gabenti in Berlyną Amerikos ir 
Anglijos orlaiviais. Amerikos 
armijos ir laivyno lakūnai pri
statė 1,159,948 tonu ir Britu 
350,518 tonu. Pristatyti tas pre
kes, Amerikos orlaiviai nulėkė 
daugiau kaip 50 milijonu my
liu 126,565 skraidintais ir Ang
lijos 60,659 skraidintus. Fran- 
suzijos orlaiviai irgi prisidėjo 
prie szio milžiniszko*datbo.

Orlaiviai skrido visokiame 
ore. Daug nauju iszradimu isz- 
vystyta: “radar” radijo ir nu
sileidimams. Pav. naujas “ra
dar” pasiekia 150 myliu. Per 
120 myliu toliau siekia negu 
senoji Radar budo kuri varto
jama Amerikos uostose 
(Ground Control Approach). 
Pagal szia nauja “radar” tech
nika, oro kelavimo kontrolose 
sargias ant žemes, vartodamas 
“radar” maszina, mato orlai
vius kada jie 75 iki 100 myliu 
nuo uosto, ir kiekvienam orlai
viui prisiartinant prie Berlyno 
jis per “radar” pranesza kur 
nusileisti. Kitas kelavimo tvar
kos darbininkas, veikimas 
Ground Controlled Approach 
Radar budo inveda orlaivi in 
savo vieta. Szio antruojo pa
reiga yra laikyti orlaivi prie 
kurso.

Priesz vartojima szio naujo

“radar” atradimo, ome 5 arba 
6 miliutas lakūnams nusileisti 
blogame oro ir kartais visai ne
gu Įėjo nusileisti. Jie turėjo 
grizli atgal in iszvykimo punk
tą Vakaru Vokietijoj Ir pradė
ti isz naujo. Oras dabar neken
kia.

Berlyne naujai iszvystyta 
szviesa persmeigia blogiasia 
orą.

Griežtas kelavimo tvarka in 
ir isz Berlyno ir ekspertiniai 
oro praneszimai taipgi prisidė
jo prie darbo pasekmingumo.

Neskaitant reikmenų kainos, 
“oro tiltas” : Amerikos taksu 
mokėtojams kainavo $175,496,- 
600 ligi Balandžio 25'd. Kuras, 
aliejus ir užlaikymas darbinin
ku pasiekė daugiau negu $60,- 
000,000.

27 Amerikiecziai, 22 Anglai 
ir 6 Vokiecziai aukavo savo gy
vybes pristatyti Berlyno žmo
nėms jiems reikalingo maisto.

Berlyno “oro tiltas” yra vie
nas isz stebuklingiausiu kela- 
vimas darbu visoj istorijoj. Pa
mokos ten iszmoktos jau pri
taikomos aviacijoj, namie.

-c.

Tures Dažinoti
Jonukas — Mamyte, kas 

tai do stotis, kuria dabar 
pravažiavome?

Mamyte — Et, duok man 
pakaju, nežinau!

Jonukas — Bet mamyte, 
turėsi dažinot, nes asz iszme- 
cziau per langa tavo valiza, 
kada pravažiavome!
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ZiniosVietines Ketverge Szvento Povi-

■— Mainieriu vakacijos pra
sidėjo Panedelyje.

— Ponas Adomas Alens'kas 
isz Hamburg, Pa., lankėsi mies
te pas pažystamus taipgi atlan
kė ir “Saules” redakcija, at
naujinti savo prenumerata už ; 
laikraszti. Acziu už atsilanky
mą. Ponas Alenskas taipgi at
lankė ir savo draugus Antana 
Lapinską Hazletone, ir Joną 
Augustaiti, Scrantone.

— Subatoje, 9-ta valanda 
ryte, Szvento Juozapo bažny- 
czioje, Kunigas P. Czesna, suri- 
szio mazgu moterystes, panele 
Florence Kenvinute, duktė 
pons. J. Leary nuo 1229 E. Pine 
uly., su John (Boyle) McElhen- 
ny nuo 33 W. Pine uly. Svotai 
buvo Mare Brylewski ir Daniel 
Doyle. Vestuves atsibuvo pas 
Markus Cafe, 223 W. Centre 
ulyczia;.

— Sirgdamas jau nuo ko
kio tai laiko, gerai žinomas se
nas gyventojas, Martynas Ra- 
džieviezius, nuo 525 W. Maha
noy avė., kuris gydosi Locust 
Mt. ligonbute Shenadoryje, nu
mirė Nedėlios ryta, 2:50 valau- 
da. Velionis gimė Lietuvoje, 
turėjo 66 metu amžiaus, atvy
ko in Mahanoy City 1905 me
tuose. Buvo angliakaisis ir pa
skutini karta dirbo Packer Nr. 
5 kasyklose. Prigulėjo prie 
ISzvento Juozapo parapijos, 
Szvento Vardo ir Saldž. Jėzaus 
Szirdies draugijų, S.R.K.A. ir 
S.L.A. taipgi mainieriu lokalo. 
Paliko dideliame nuliudime: 
Savo paezia Ona; dukterys: 
Ona, pati And. Poniscziak isz 
Philadelphia; Elzbieta, pati Al
fonso Janeviczio, mieste; Kon
stancija, namie; Mare ir Anas
tazija isz Washington, D.C., ir 
penkis anukus. Velione brolis 
Jonas isz Frack villeje mirė 
1945 metuose. Laidotuves in- 
vyks Ketverge, su apiegomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9-ta 
valanda ryte, ir bus palaidotas 
in parapijos kapines. Grabo- 
rius K. Rėklaitis laidos.

— Ana diena musu skaity
tojai: ponstva Simonai Czer- 
niauskai ir pone Konstancija 
Ardickiene, isz Shenadoro, mo- 
toravo in miestą, kurie lankė
si pas pažystamus ir “Saules” 
redakcija. Acziu visiems už 
atsilankyma.

— Seredoj SS. Petro ir Po
vilo, taipgi ta diena 1577 me
tais gimė Peter Paul Rubens 
garsus pieszejas. Jis gimė Vo
kietijoje, 'bet apsigyveno ir už
augo Antwerp mieste. Daug jo 
nupiesztu paveikslu sziandien 
randasi didžiausiose ir garsiau
siose bažnycziose, ir ta diena 
1513 m., Vasco Balboa atrado 
Pacifiko mares. Szitos mares 
yra daug didesnes už Atlantiko 
mares, ir yra daug ramesnes, 
tykesnes. Bet jose randasi ke
lios sroves arba tikros upes 
szilto ir szalto vandens, kurios 
marose plaukia taip kaip kitos 
upes ant žemes.

lo.
— Petnyczioj pripuola pir

ma diena Liepos (July), mene- 
sis paszvenstas ant garbes 
Brangiausiojo Vieszpaties Jė
zaus Kraujo, taipgi ta diena 
1569 metuose invyko Lublino 
unija; Subatoj Szvencz. Pane
les Marijos Aplankymo. Taip-į 
gi ta diena 1378 met., Lietuviai 
užpuolė Sandomyriu, ir ta die
na 1900 metuose pirmutinis zep 
pelinas, lengvesnis už ona ero- 
planas, padare pirmutine savo 
kelione in padanges.

— Girardville, Pa. — Sulba- 
toje, apie 2:30 valanda ryte, 
John H ussy, 50 metu senumo, 
likos suaresztuotas per policija 
kuris su peiliu nudure Arthur 
Engle, 25 metu senumo. Engle 
randasi Ashland ligoribute.

— Gerb. Kun. J. J. Bagdo
nas, vikaras isz Szv. Vincento 
parapijos, randasi ant rekulek- 
cijos Philadelphia.

Frackville, Pa. — “BALF” 
Imigracijos valdyba isz New 
Yorka, pranesza, kad Panede- 
lyje, Birželio (June) 27-ta die
na, laivu “General Hersey” in 
New Yorka atvyko szi Lietu
viai Tremtiniai: Antanas ir Da
nute Czesnai, ir pribus in mies
tą Frackville pas Nr. 142 North 
Balliot ulyczios.

L. TRASKAUSKAS
LIETU VISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalam* ::

035 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

Vel Intartas

Pottsville, Pa. — Buvęs mai- 
nierys ir muzikantas, 64 metu 
senumo, Henry Fisher isz De 
Turksville, netoli nuo Pinegro- 
ve, buvo suimtas ir suaresztuo
tas. Jis yra intartas ir kaltina
mas už nužudinima 42 metu 
amžiaus moteries Marion Betz, 
kuri numirė Pottsvilles ligon- 
bute. Apygardos policijantu 
virszininkas Lewis D. Buono 
sako kad ta moteriszke numirė 
nuo sziuvo isz karabino. Poli- 
cijantai sako kad tas muzikan
tas su ta moteriszike gyveno be 
szliubo.

MAINIERIAMS
ATOSTOGOS

David E. Lilienthal, sprog- 
stanezios bombos jiegu ir 
spėkų komisijos pirmininkas 
buvo paszauktas kaipo pir
mutinis sveitkas, kai Kon
greso Komisija pradėjo tei
rautis ir klausinėti kas ten 
darosi su tais darbininkais, 
kurie paskirti in ta sprogs- 
tanezios bombos jiegu gami
nimo komisija.

Kongreso Komisija intaria 
visus tuos žmones, sakyda
ma kad jie ar nemoka, nesu
geba ar nenori gerai viską 
tvarkyti ir prižiūrėti.

Ne taip seniai dingo keletą 
gramu labai svarbios me
džiagos, isz kurios yra gami
nama sprogstanezios ‘Atom’ 
bombos. Nei vienas isz tos 
komisijos nariu negalėjo pa- 
aiszkinti kur ta medžiaga 
dingo.

Kai David E. Lilienthal 
buvo paskirtas szitos komisi
jos pirmininku, daug valdi
ninku ir daug laikrasztinin- 
ku prieszinosi. Jis net buvo 
intartas kaipo Komunistu 
draugas, jeigu staeziai ne 
pats Komunistas. Mes tuo 
laiku sakeme ir raszeme kad 
mes beveik nieko apie ta as
menį nežinome, bet mes tiek 
žinome kad tokioje svarbioje 
komisijoje nėra vietos žmo
gui, kuris yra nors intartas 
Komunizmu, ar su Komunis
tais draugiszkumu. Mes ne
sakome kad jis nėra tinka
mas tam darbui, bet mes sa
kome kad daug žmonių nepa
sitiki. O nepasitikėjimas nė
ra mums in sveikata.

tris sykius savo kraszto Pre- 
mieriu. Jis susirgo ir pasimirė 
in Kiffssia, kuris yra Athens 
miesto priemiestis.

Jis sutiko savo krasztui va
dovauti 1947 metuose, kai jis 
sutvėrė valdžia ir taryba su 
Amerikos valdžios ir kariuome
nes pagelba. Jis tada pasakė 
visiems savo žmonėms, kad jis 
nesutiks stoti in valdžia ar ta
ryba, jeigu jis nebus Premie
ras ir jeigu jam nebus pavėlin
ta visa tvarka sudaryti.

Nors Premieras buvo net de
vynios deszimts metu amžiaus, 
jis nesutiko priimti in valdžia 
ar in taryba kelis žmones, už tai ■ 
kad, anot jo, jie buvo jau per ju į0 nesupranta ir ant 
seni. ' les

“Saules” sztabas pranesza Darbininku uniju vadai rei- 
; kaip mainieriu bosas daro, ar kalauja kad valdžia ka nors
kaip kurie Komunistai mus tiž tuoj aus darytu! Jie sako, kad szimts penki kiti vienuoliai bu- 

, nosies vedžioja. “Saule” nieko tikrumoje, sziandien randasi y0 suaresztuoti. Taipgi daug 
bendra neturi su atsitikimais, daugiau negu deszimts milijo- 
bet “Saule” pranesza kas atsi
tinka, nes toks yra

PRANCŪZAI
ATSIMENA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nieriu unija turime kontrakta 
iki Rugpjuczio keturioliktos 
dienos. Toks yra Amerikos nu
sistatymas ir Lewisas negali 
priesz valdžios nusistatymus 
eiti!”

Jis savo pastabas padare pa
siremdamas ant to “Taft-Hart- 
ley Instatymo,” kuris reika
lauja ifad szeszios deszimts die
nu praeitu nuo kontrakto užsi- 
baigimo pirm negu darbinin
kams valia straikuoti.

Nuo tos dienos kada Lewisas 
paskelbė kad jis nori derintis, 
szeszios deszimts dienu sueis 
Rugpjuczio keturiolikta diena.

Lewisas dar nieko nesako, 
bet dabar tik tupi ir laukia.

Pas Ligoni
Daktaras inejas in grin- 

czia pas savo- ligoni paszau- 
kia:

— Del Dievo! Kur dingo 
tosios gyduoles ka vakar asz 
tau užrasziau, o buvo tai pil
nas szitas butelis?

Ligonis — Tai mat, pra- 
szau pono daktaro, vakar at
ėjo manias palankyti tris 
kaimynai, o kad ne turėjau 
su kuom pasivieszint tai vi
sas gyduoles iszgereme.

KIEK GALIMA
SZNAPSO GERTI?
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

MILIJONAI 
BE DARBO

PERSEKIOJIMAS 
KORĖJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

namiai, ‘ ‘ Dypūkai, ’ ’ kuriems 
ir rupi darbas.

Valdžia dabar stengiasi kaip , 
nors surasto ar sudaryti dau-1 

Valdžia rengia

Vienuoliu, Kunigu 
Suaresztuota

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Keturios deszimts keturi Ame
rikos laikrasztininkai pripa
žinsta kad Francuzai niek ne- 
pamirszta ir viską atsimena.

Laikrasztininkus sunku su
vedžioti, nes jie pripratę prie giau darbu, 
visko ir yra visko pasimokinę, statyti daug valstybiniu namu, ! 
Jie retai kada pamokslus pysz-! įr paskirti pinigu del statymui 
kiną ar kitus mokina, bet jie mokyklų, ligoniniu, vieszkeliu’ 
laiko už pareiga praneszti savo įr panasziu instaigu ir ofisu, 
skaitytojams žinias kaip jos at- j Valdžia tikisi kad nors biski 
sitiko ar kaip jos buvo. pagelbės, darbo duos kai ku-

Kai kurie isz musu skaityto- , riems kai armija pradės savo 
, “ Sau-j pinigus iszleisti ant apsigink- 

redakcijos pyksta kai lavimo.
sztabas pranesza.

ISZ RYMO, ITALIJA. — 
Žinios ateina in Ryma per mi- 
sijonierius, kad daug vienuolio 
ir kunigu yra suaresztuota Ko
rėjos kraszte, kur Komunistai 
valdo. ‘

Tarpu tu kurie buvo suaresz- 
tuoti, ateina žinios kad Pralo
tas Boniface Sauer yra suaresz
tuotas. Jis yra apasztaliszko 
sosto atstovas szitame kraszte.

Kunigas Lucius Poht, Bene
diktinu kliosztoriaus virszinin- 
kas, Tokugen mieste ir trisde-

nu darbininku, kurie visai ne- 
Saules” turį darbo ar tik kelias dienas 

darbas ir savo skaitytojams pa- per sanvaite dirba.
reiga. Mes tik savo skaityto- Szitas darbo ar bedarbes 
jams praneszame kas atsitiko, klausimas jau ima plėstis po vi- 
kas buvo ar kas bus. Ar mums sa kraszta, ir Kongresmenai ir 
tie atsitikimai patinka, ar ne, Senatoriai jau ima susirūpinti, 
tai visai kitas klausimas. nes ju žmones namie ima reika-

Tai kaip “Saules” laikrasz- lauti, kad jie tenai Washingto- 
tininkai taip ir szitie keturios ne ka nors darytu.
deszimts keturi laikrasztinin- Rhode Island valstijoje, vie
kai nuėjo pasiklausyti prakal- nas isz keturiu darbininku jau 
bu in kolieku ligonine. randasi be darbo. Po visa Nau-

Jie ne daug meiles turėjo ja Anglija apie keturioliktas 
tiems Prancūzams kurie taip nuoszimtis darbininku neturi

seselių vienuoliu buvo suaresz
tuota, Wonsan vienuolyne.

Matyti kad ir czia Komunis
tai nesnaudžia, bet pradeda 
persekioti Kataliku Bažnyczia.

ARKIVYSKUPAS PO
PRIEŽIŪRA ,

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerika juos iszgelbejo isz Na

ru, jeigu oras viesus, sznapsas 
geras ir tas žmogelis per daug 
nesiskubina greitai praryti ar 
iszmaukti. Storesnį ir pilvoti 
gal biski daugiau gali iszgerti, 
bet ne daug daugiau.

Daktaras nesako kad žmoge
lis visa kvorta sznapso gali isz
maukti, paeiti ar trezbai kalbė
ti. Jis tik sako, kad jeigu žmo
gus daugiau negu kvorta isz- 
gertu jam jau giltine žiūrėti in 
akis.

Kitas mokintas Daktaras giriasi savo tautiszkumo ir sa- darbo.. Californijoje vienas isz 
Washingtone, sako kad jeigu vo tauta. Mus laikrasztininkai deszimts darbininku neteko 
žmogus iszgeria kvorta sznap- Į jautėsi kad tie Francuzai yra darbo 
so in diena, tai dar negalima ji daug skolingi Amerikai, nes 
vadinti girtuokliu.

Daktaras Henry W. Newman ciu nasrų! Bet tie, musu laik- 
sako, kad jis prie szitokio rasztininkai nustebo kai jie pa- 
moksliszko iszvedimo priėjo ne mate ir iszgirdo kaip Francu- 
isz savotiszko patyrimo saliu- zijos didžiausi žmones gerbia 
nuošė, bet savo mokslo kamba-| ir invertina Amerika ir Ameri- 
riuose kur jis gero sznapso da- kieczius.
ve savo szunims. Jis sako kad visi tie Francuzijos atstovai 
szuva gali beveik tiek panesz-| ir didžiūnai pripažino kad ju ir 
ti to svaiginanezio gėrimo, kiek ju kraszto iszganymas atėjo isz
ir žmogus, svaras uz švara.

Musu mokslas jau tiek neisz- 
nesza ir mes nepatarianls savo 
§W8jaffli s 
dyti ar tas Daktaras teisybe sa
ko ar ne, nes galimas daigtas 
kad mes vien tik Tėvui Abrao- pasiaukojima ir mums iszkil- 
mui galėtume pasakyti ka mes mingai padėkoja, 
iszmokome. ■

Amerikos ir Amerikiecziu ka
reiviu. Tokios žinios yra mums 
malonios, nes mes tiek daug ki
ti emc <]«».— • j , .tiems daveme ir duodame be 
jokios padėkos, bet Francuzi- 
jos žmones pripažinsta musu

Altoona mieste, Pennsylvani- 
je, deszimts tukstancziu darbi
ninku neteko darbo, kai fabri
kai kurie gamina geležinke
liams inžinus ir karus, užsida
rė. Ohio valstijoje tas pats. 
Czia yra gaminama visokie el
ektros daigiai, ir dabar tokiu 
daigtu žmones neperka.

Kai plieno fabrikai ima ma
žiau dirbti, Chicagos ir Pitts
burgh© apylinkes taip pat tu
rės daug žmonių be darbo.

MAC’ARTHUR
ATSIKIRTO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

konferencijos nustatymu ir kad 
jie dar iki sziai dienai laiko ne
laisvėje apie keturis szimtus 
tukstancziu Japonu.” Jis sako 
kad jam ir visiems protingiems 
žmonėms czysti juokai iszgirsti 
Komunistus kalbant apie lais
ve ir demokratija.

GRAIKIJOS PRE-
MIERAS PASIMIRĖ
ATHENS, GRAIKIJA.

Thertiistocles Sophoulis, devy
nios deszimts metu amžiaus 
Graikijos Premieras, pasimirė 
nuo szirdies ligos.

Mirtis ji aplanke kai jis jau 
per dvideszimts viena menesi 
stengiesi savo kraszta sutvar
kyti ir savo žmonėms ramybe 
suteikti.

Neužmirszkite kad daba) 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

SKAITYKIT 
^“SAULE”^ 
PLATINKI!!

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ii 
tiudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa., U. S. A---- *---
Pirkie U. S. Bonus

Laikraszcziu Nesziotoias

Per visus szituos dvideszimts 
su virsz menesius Themistocles 
Sophoulis stengiesi tvarka ir 
taika palaikyti ir sukilėlius nu- 
malszinti, ir Komunistams sa
vo kraszte kelia užkirsti

Themistocles Sophoulis buvo
i

Penkiolikos metu amžiaus 
vaikas, Don Olson kuris dir
bo isznesziodamas laikrasz- 
czius in Dawson, Minneapo
lis, buvo isz trijų tukstancziu 
tokiu jaunu darbininku isz- 
rinktas, inteikti Minneapolis

Star ir Tribune laikraszti vi
sose viso svieto sostinėse. 
Jis važiuoja su eroplanu ir 
veža ta laikraszti in visus di
džiausius miestus ir in vals
tijų sostines, kaipo pagarsi- 
nima tam laikraszcziui. Jau-

nas Don Olson ežia linksmai 
žiuri in žemlapi svajodamas 
apie tas indomias ir ilgas ke
liones, kurias jis atliks ne- 
sziodamas ta laikraszti.

ko niekam nesake, bet pasitarė 
su savo Vyskupais, kurie visi 
iszejo sau namo kai policijantai 
atėjo ir isz Arkivyskupo parei
kalavo raktus konsistorijos kur 
randasi visi Bažnyczios rasztai. 
Arkivyskupas padavė tiems 
policijantams raktus.

Arkivyskupas Perspėja 
Katalikus; Nevalia Cze- 
kams Padėti Valdžiai

Priesz Bažnyczia / 
PRAGUE, CZEKOSLOVA- 

KIJA. — Arkivyskupas Josef 
Beran, devynių milijonu Kata
liku vadas griežtai insake visi 
tie Katalikai kurie valdžia tar
pininkauja ar tarpininkaus bus 
isz Bažnyczios iszmesti, ir to
kiems bus uždrausta priimti 
Bažnyczios Sakramentai. r

Jis teipgi pareikalavo kad 
Katalikiszkas laikrasztis, ku
ris yra dabar Komunistiszkos 
valdžios valdomas ir vedamas, 
butu sustabdytas, nes tas laik- 
rasztis dabar jau nėra Katali
kiszkas ir jis žmones tik suve
džioja.

Arkivyskupas sako kad val
džia dabar visas pastangas de
da, kad atskyrus Bažnyczia 
Czekoslovakijoje nuo Rymos ir 
nuo Popiežiaus. L ,

Arkivyskupas Beran vengia, 
bet kokio susisiekimo ar susi- 
neszimo su vakariniu krasztu 
laikrasztininkais, ir už tai sun
ku daugiau žinių gauti. Jis ven
gia tu laikrasztininku, kad Ko
munistai negalėtu ji intarti, 
kaip ji intare Kardinola Mind- 
szenty, sakydami kad jis susi- 
nesza su Komunistu prieszais.

Arkivyskupas parasze du 
laiszku, primindamas Katali
kams kad visi tie katalikai, ku
rie daliar remia valdžia, dirba 
priesz Bažnyczia. Jis visus per
spėjo kad už toki pasielgimą 
visi jie gali būti iszmesti isz 
Kataliku Bažnyczios, kaipo at- 
škalunai. A

Valdžia stengiasi visa Kata
liku Bažnyczia tame kraszte 
pertvarkyti, panaikinti visus 
esamus vadus ir iszrinkti nau
jus vyskupus kurie butu val
džiai palankus ir nieko bęn* 
dro neturėtu su Rymo ar su Po- 

į piežiumi.


