
.THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. 'A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $5.00;
% Year $3.00; Foreign Countries $6.00. Adver. Rates on Application

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

»«■■■«*»•**** į * * * a

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAUL3U 
ISZEINA KAS JJTARNINKA IR PE^NYC^U’

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 % Metami] 
Kitose Vieszpatystese $6.00 Metams; $3.50. JA. Metami ,

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso|

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. 8. A.

No. 55 M ( POST-OFFI(?K *AST81XOND VlAH8 MATTER.) R MAHANOY CITY, PA. LIEPOS PETNYCZIA 15, 1949 (JULY, FRIDAY 15, 1949) V. L. Boeikontki, Editor and Ktr. 60 METAS

Stalinas Molotova Nubaudė
Isz Amerikos
“FBI” ISZDUODA

SAVO DRAUGUS
' -------- • .z

3 Teismai Priesz Ko
munistus Suardė FBL

Policijos Darba Ir
Tvarka i aJl 

i ---------
WASHINGTON, D. C. — 

FBI Amerikos Slapta policija 
neteko labai daug geru darbi
ninku ir agentu, kai to Žydel- 
kaite Judith Coplon buvo pa
traukta in teismą, ir kai val
džia privertė FBI policija pa-Į 
skelbti vieszai visas žinias.

FBI policija nenorėjo tos 
merginos nei aresztuoti, nei 
teisti. Amerikos slapta policija 
norėjo jai viską dovanoti ir ja 
paleisti, kai ji buvo suimta, nes 
tie policij antai lauke dar dides
niu agentu ir sznipu, prie kuriu 
ta mergina gal butu juos pri- 
vedus, jeigu ji nebutu buvus 
suaresztuota.

Bet ežia valdžios žmones in- 
sikiszo ir pareikalavo visu ži
nių. Kai visi dažinojo kiek FBI 
žino ir kai FBI policijos slapti 
agentai pamate kaip kiti tokie 
agentai yra iszduoti, vieszai 
paskelbti, jie mete ta darba ir 
atsisakė dirbti del FBI polici
jos.

FBI policija turėjo kelis savo 
žmones net ir Sovietu Ambasa
dos ofisuose bet dabar jau tie 
pasitraukė ir atsisakė.

Tie žmones kurie FBI polici
jai daug visokiu žinių inteikia 
ir pasako, būva užtikrinti kad 
ju vardai niekados nebus pa
skelbti ir kad FBI policija nie
kados niekam nepasakys isz 
kur ir nuo ko jie tas žinias ga
vo.

O per sziuos Komunistu teis
mus FBI policija buvo privers
ta paskelbti vieszai ne tik slap
tas savo žinias bet ir tu žinių 
szaltinius, iszduoti tuos žmones 
kurie tas žinias FBI policijai 
inteike.

Dabar ims kelis metus, pirm 
negu musu FBI policija vėl ga- į 
les susirasti tokiu žmonių, to
kiu agentu, kurie vėl reikalin
gas žinias jai pranesz.

Kai FBI policija buvo pri
versta paskelbti isz kur ji gavo: 
tas žinias ir net vardus pavar
des tu slaptu agentu paskelbti, 
tai tie agentai dabar jau nie
kam neverti ir turi visai pasi- Į 
traukti isz to savo darbo, nes 
jie jau jokiu kitu žinių nieka
dos negales gauti.

Teisėjas Reeves pareikalavo 
kad FBI policija viską pasaky
tu ka tik jie žino apie ta Komu
nistu agenta Judith Coplon. 
FBI policija nesutiko, nenorėjo 
taip padaryti, bet Tiesos Tary- 
jba pareikalavo kad taip butu

Amerikiecziai Susikirto 
Su Sovietais Ant 

Rubežiaus

STUTTGART, VOK. — 
Amerikos Karo Sztabas prane- 
sza kad Amerikietis karininkas | 
Leitenantas nuszove Sovietą 
kareivi, kai keli Sovietai užsi-j 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KALTINS

Mainieriu Bosas
I / . •;

Lewisas Kaltins
Kapitalistus

Czekai Sako Vatikanas Ju Di
džiausias Prieszas; Policij antas 
Nužudytas Per Savo Žmona

kapitalistus phUcidelphijoje.;‘ Szaltas Karas’

Garsi Washingtono uly- 
ezia Pennsylvania avenue, 
nors del keliu dienu bus pa
vadinta Progos ulyczia, kai 
vajus del Amerikos Bonu bus 
vedamas.

Panele Rachael Hudson 
isz ofiso Senatoriaus Alex 
Wiley isz Wisconsin ežia sė
di ir rodo tos ulyczios nauja 
pavadinima del to vajaus.

□ □ o

padaryta.
Valdžios teismo taryba atsi

rado labai kebloje padėtyje: 
turėjo visai paleisti ta Judith 
Coplon; arba invelti visai ne
kaltus žmones, vieszai iszduoti 
savo FBI policijos darbininkus 
ir visiems paskelbti kad nuo 
szio laiko FBI policija paskelbs 
ne tik slaptas žinias, bet ir tuos 
kurie tas žinias jai suteikia.

FBI policijos virszininkas J. 
Edgar Hooveris nieko apie tai 
nesako, ir nepasiaiszkina. Visi 
žinome kad jam toksvieszas pa
skelbimas baisiai nepatinka, 
bet jis žino kad jis yra bejiegis, 
jis žino kad jis turi Tiesos Ta
rybos klausyti. J. Edgar Hoo
veris jau kelis sykius prasze 
kad FBI policija butu atskira 
valdžios szaka ir kad nepri 
klausytu prie jokios Politines 
Tarybos, bet niekas jo iki sziol 
dar nepaklausė.

SZEIMYNA
ISZMESTA

Negali Rasti Vietos 
Gyventi

CHICAGO, ILL. — Alvin 
Westerfield, trisdeszimts asz-' 
tuoniu metu amžiaus darbiniu- į 
kas ir keturiu vaiku tėvas, ne-į 
teko savo namu, savo baldu ir| 
truputi savo tikėjimo.

“Gal už tai kad asz turiu 
szeimynele, keturis vaikus,”| 
jis sako. “Asz nenoriu pykti ar 
ka kita kaltinti, bet man neisz- 
rodo kad ežia teisinga mus 
taip ant ulyczios iszmesti!”

Metai atgal, Alvin Wester-

field dažinojo, kad namo sanvi- 
ninkas rengiasi ji ir jo szeimy
nele iszvaryti.

Miesto valdžia pasmerkė 
tuos namus, už tai kad buvo tik 
vienos durys per kurias buvo 
galima iszeiti. O tokiai szeimy- 
nelei reikia daugiau duriu del 
atsargos nuo gaisro.

Jam buvo pasakyta, kad jis 
turi iszsikraustyti. Jis pradėjo 
jieszkotis nauju namu ant rau
dos, bet niekur nerado.

Kai kurie savininkai sutiko 
jam parandavuoti kambarius, 
bet jam pasakė kad baldai, fur- 
nisziai tuose namuose turi būti 
isz ju perkami. Tie baldai kasz- 
tavo nuo puszantro tukstanezio 
iki dvieju tukstaneziu doleriu.

Paprastas darbininkas tiek 
pinigu neturi ir tiek neiszgali.

Penki menesiai atgal jis tu
rėjo nutraukti savo ta namu 
jieszkojima, nes jo žmona pa
gimdė maža sūneli. Ir jis pats 
susirgo. Daktaru ir ligonbutes 
kasztai dar labiau isztusztino 
jo jau ir taip pustuszczius ki-j 
szenius.

Ana sanvaite miesto valdžia 
iszkrauste ji isz tu narnu ir vi- 

j sus jo rakandus, furniszius isz- 
mete ant ulyczios. Jis vis nera
do namu ant randos del savo 
szeimyneles.

Kur ir rado tuszczius ant 
randos namus, jam buvo paša- 
kyta kad vaikai nėra pageidau
jami, kad vaiku ežia niekas ne
nori.

Jis pardavė savo baldus už. 
penkiolika doleriu, nes jie ant 
ulyczios negalėjo riogsoti. Jis 
dabar su savo szeimynele gyve
na vieszbutyje. Bet ežia jis turi 
mokėti septynis dolerius ant

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. —
Mainieriu bosas, John L. Lewi- 
sas jau rengiasi, ar jau yra pri
sirengęs sudrumsti taika ir ra
mybe mainieriu tarpe.

Lewisui reikia daugiau pini
gu del visos tos paszelpos. Jam 
reikia vietos pirmuose laikrasz-!
ežiu puslapiuose, kad žmones Rusijos Politburo politika dabar jau vie- 
neužmirsztu Lewisa, kai kitu . . i i i • i
uniju vadai savo dainas ima SZ31 S3ko, kdU MoIotOV3S JUU pi 313(10 S3- 

vo gera varda Kremline. Jis buvo
ma Imtas isz Užsienio Mmisteno darbo,

Siauczia Tarp Amerikos Ir 
Rusijos Per Sznipus

WASHINGTON,D.C. — Tie kurie seka amai i
------  DU EROPLANAI

SUDUŽO

pasza- Apie 80 Žmonių Žuvo; 
ir jam 13 Laikrasztininku, 
Kini- LOS ANGELES, CALIFOR

NIA. — Ne už ilgo po tam kai 
eroplano lakūnas per radija 

Stali- pranesze, kad du keleiviai susi- 
muszc ant eroplano, ir kai jis 
pareikalavo, kad policija ero-

dainuoti.
Plieno Fabrikantai jau 

atleisti daug darbininku, 
žiau plieno gaminti. O kai plie |)uy() paskjrĮa vesįj Rusijos rClksluS 
no fabrikai mažiau dirba, tai , 
beveik visi viso kraszto fabri- joje ir Tolimuose Rytuose.
kai turi taip pat mažiau dirbti, i _ _ . . . - . - - -
ir beveik visa pramone turi pa
sekti plieno fabriku pavyzdi. UTIS MolotOV3 p3ŽCmillO, mibsilde.

Lewisas su savo Mainieriais 
ir Phil Murray su savo Plieno
Darbininkais dabar traukia ir HHHnS gCTOS IiaujlCnOS, 1 
stumia Plieno Fabrikantus, . .
taip kad jie jokiu budu negali kad Kremlmas turi gana bėdos namie, ir 
savo fabrikus visu smarkumu negaĮį per (|ai!,r užsiimti SU UŽsieillO rei-

■ kalais.
Dabar matyti jau nauja tvarka Kremli- 

\ ne. Pirmiaus buvo paszaliiiti Stalino prie-
szai, tie, 
Trotskis, 
chevskis 
draugai yra intariami ir baudžiami.

Krcmlinas dabar jau ima suprasti, kad 
ne visi jo tarnai moka savo darba ar tin- > 
karnai iszpildo savo pareigas, 
Molotovas buvo paszalintas 
nio Ministerijos vietos.

Molotovas penkias labai 
das buvo padaręs. Ir per 
taip pat baisiai suklydo.

Molotovas sake:
revoliucija' bus Vokietijoje. Po dvylika3 3 3 J paskutine diena szio menesio,
metu Naciu vergijos visi Vokiecziai stos — — —

Užsienio korespondentai sako, kad

varyti.

VELNIO KAUKE

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Krutamu j u paveikslu gaminto
jas ir iszleidejas, Samuel Gold- 
wyn ežia laiko ir rodo “Velnio 
Žmonos Kauke,’’ užvardinta 
“Hannya.” Japonai szita vel
nio bobos kauke suteikė kaipo 
augszcziausios garbes ženklą, 
Amerikos krutamajam pa
veikslui “The best years of our

LOS ANGELES, CALIFGR-

Tokios žinios, jeigu jos yru tikros, yra Plana susitiktu, tas eropianas 
. . . pataikė in augszta kaina ir 

nes tai reiszkia. sudužo.
* 1 * • Trisdeszimts-keturi žmones

ant sykio buvo užmuszti. Ero
pianas sudužo, susprogo ir už
sidegė.

Tie kurie gyvi iszliko, sako 
kad eropianas buvo audros su
pamas ir daužomas taip labai, 
kad visi buvo iszsigande ir la- 
bai susinervavę.

Vienas žmogus isz tos baimes 
ir rupesezio rūke cigaretus, 
viena po kito. Kitas žmogus 
netoli jo sėdėdamas taip inpy- 
ko, kad tie cigar etų durnai jam 
akis ede, kad jis atsigryžes an
am su kumsztimi davė staeziai 
in nosi. Ir isz to iszkilo pesz- 
tynes, kol jiedu nebuvo per
skirti.

Virszininkai sako, kad tos 
pesztynes nieko bendra neturė
jo su eroplano nelaime.

svsrbius klai- Tie v?rai’ kurie buvo susi* 
r pesze padanges, žuvo kai ero- 

jl Ki emlinOS planas sudužo.
Valdžiai jau buvo uždrau

dus szitai eroplanu kompanijai, 
“Pirmutine Bolszeviku veszti žmones. Szitas uždrau-

kuriu Stalinas prisibijojo, kaip 
Bukharinas, Zinovievas, Tuka- 

ir kiti. Bet dabar jau Stalino

ir už tai 
isz tos Užsie-

lives.” Szitas paveikslas Ja-j, .. . f . BOMBAY, INDIJA. — Try-
ponams geriausia patiko. IO IH11J3S, KIH13S KOllUimSldl V31uO lf pi’l- Amerikos redaktorių ir 
Mokslo Ministeris, Tokyo mies-! pfju CiDnCrolo VOI1 PouIllS !1 VOIl korespondentu žuvo kai ju ero
te szita velnio bobos kauke in-l ' , ,, , planas nukrito. Isz viso ketu-
teike Amerikiecziui Samuel Seydelvitz armijų. Vakaru Alijantai nieko rios deszimts penki žmones žu- 
Goldwyn. į (Tasa Ant 4 Puslapio) , (Tasa Ant 4 Puslapio
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Kas Girdėt
Viena jauna mergina, Okla

homa valstijoje parasze savo 
Kongresmenui szitoki laiszkla: 
“ Asz bijausi kad asz pasiliksiu 
senmerge, ežia ant mano tėvo 
ukes. Mano kavalierius turi 
maža autobila ir atvažiuoja 
mane atlankyti. Bet tankiai jis 
negali atvažiuoti, nes keliai 
yra tokie dumbliuoti ežia plas 
mus. Jau du sykiu mano “Boy- 
Frentas” negalėjo pas mane 
atvažiuoti, nors mudu ibuvova 
susitarė susitikti. Tai jeigu 
Gerbiamasis KongresmonJas at- 
jauezia jaunuju meile ir jeigu 
jis nenori kad asz pasilikeziau 
senmerge, tai praszau kad Ger
biamasis Kongresmonias, per 
savo intaka Washingtone, pri
žiūrėtu kad kelias in musu na
mus 'butu kuogreieziausiai pa
taisytas. ’ ’

_ • • ""
In Atlanta miestą, vienas 

žmogus ant beneziaus, geležin
kelio stotyje prasnūsti kol trau
kinys pribus. Vagis numovė 
jam jo naujus batus, czevery- 
kus ir szalia jo paliko savo se
nus ir suplyszusius.

11 - • • ■ ■»
Elizabeth mieste, New Jer

sey valstijoje, vienas jaunas 
vyrukas sau smutnai sėdėjo sa
vo automobilyje. Langas auto- 
mobiliaus buvo iszmusztas ir 
vyruko ranka kruvina. Polici- 
jantas priėjės paklausė kas at
sitiko? Vyrukas smutnai pasi- 
aiszkino: “Asz ežia taip ilgiai 
laukiau savo žmonos, kad isz 
to piktumo asz su kumszczia 
daviau in savo automobiliaus 
l'anga. I ' ■ •' ' *■•*

• • 1
Saves nepasitikėjimas, isz- 

davystes, szpiegai, iszdavikai, 
užsienio klausimu neaiszkumas 
ir kiti tokie reikalai sudaro 
Amerikos ir Ąmerikiecziu. be
das sziomis dienomis.

Namie biznis, darbas ir visa 
pramone ne taip gerai eina, 
kaip tikejomies.

• •
Jau net ir musu dipliomatai, 

politikieriai ima prisipažinti, 
kad juos jau 'baime ima kad vi
sa musu Užsienio politika yra 
tik viltis, kad nieko tikro mes 
dar nežinome, kad labai, gali
mas daigtas kad Amerika įgiali 
būti Komunistu apsupta isz vi
su pusiu.

• •
Musu karininkai, didžiūnai 

tarpu saves peszasi, visi nori 
bosauti, ir nei viesas nenori

Žmones augsztose, vietose, di
deli ir mokinti vadai- intaria 
Amerikos Taryba, kad Ameri
ka nėra prisirengusi ir visai 
nesirengia del kito karo, nesi- 
ginkluoja.

Nei Kongrese nei Senate ne
siranda vadas kuris kitus ves
tu. Už tai mažai kas yra nu
veikta Washingtone. Visi ten 
tik tupi ir laukia, Dievas žino 
ko.

Trys atskiri teismai dabar 
teisia Komunistus, ^znipus, 
szpiegus Amerikos iszdavikus. 
Paprastas žmogelis per daug 
nesupranta kas ežia darosi, bet 
jam kartais (ateina mintis argi 
ežia nėra didesnio pavojaus ne
gu isz virszaus matyti.

Judith Coplon, buvusi darbi

ninke Teismo Skyriuje Alger 
Hiss buvęs darbininkas Val
džios Skyriuje; ir vienuolika 
Komunistu Partijos valdininku 
yra dabar visi intarti, kad jie 
dirba ar dirbo Rusijai, vogė 
slaptus rasztus isz Amerikos 
Tarybos ir siuntė tuos rasztus 
in Rusija, ar juos Rusijos agen
tams, sznipams perdavė. Pa
prastas Amerikietis dabar 
klausia saves: “Kas Czia Dairo
si?”

Kariszki e r o p 1 a n a i dar 
sprogstanezias bombas nepalie- 
džia ant miestu, lairmotos dar 
nestaugia ant karo lauko, bet 
tas “Sza'ltas Karas” jau siau- 
czia tarp Amerikos ir Rusijos, 
per szpiegus ir sznipus. 

■ ' • • '
Ta panele Coplon, kuri buvo 

susidėjus su Ruskiu Gubitche- 
vu ir kuri buvo FBI policijos 
sugauta, pirmiau visiszkai už
sigynė kad ji nieko apie kokius 
ten slaptus rasztus nežinojo, 
paskui prisipažino, bet aiszki- 
nosi, kad ji tuos Paisztus buvo 
pasiėmus, nes ji raszo knyga 
apie Washingtona. Ji buvo nu
teista nuo trijų iki deszimts 
metu in kalėjimu. Už toki pra
sikaltimu tai visai maža baus
me!

Kitame teisme Alger Hiss 
buvo tęsiamas. Ji užtarti stojo 
daug garbingu ir intakingu 
žmonių: Amerikos Augszcziau- 
sio Teismo teisėjai Felix 
Frankfurter ir Stanley Reed. 
Szitas Alger Hiss turėjo labai 
atisakomingas vietas valdžioje. 
Jis buvo Yalta Konferencijoje, 
Tautu Sanjungos Taryboje ir 
San Francisco Konferencijoje. 
O dabar jis intartas kad jis me
lavo po prisieka teisme.

■ • •
Jau beveik septyni menesiai 

kai tas tu vienuolikos Komu
nistu teismas tęsiasi New York 
mieste. Jie yra kaltinami, kad 
jie rengiesi nuversti Amerikos 
valdžia per smurtą ir sukilimą.

Szitu Komunistu advokatai 
tyczia erzino Teisėja Medina, 
visokiais budais ji inžeisdami, 
klad kaip nors teisėja supyki
nus. Tada tie Komunistu advo
katai butu galeje pareikalauti, 
naujo teismo, sakydami kad 
Teisėjas Medina yra nusistatęs 
priesz juos net pirm teismo. Bet 
Teisėjas Medina nei syki ne- 
prasiszoko, nesupyko.

Bet tie advokatai ir tie Ko
munistai gavo ’biski savo pyra
go paragauti, klai Teisėjas Me
dina tris isz ju patupdino in 
kalėjimą už Teismo inžeidima. 
Dabar visi Komunistai staug
te staugia, kad jie yra muczel- 
ninkai, kad jie yra persekioja
mi.

Ir szitu bedu dar negana. 
Pragyvenimas biski atpigo, bet 
jau visur daibu m/aižiau randa
si, darbininku mažiau dirba. 
Suvirsz trys milijonai darbi
ninku randasi be darbo, dau
giau negu szeszi milijonai dar
bininku 'arba visai neturi dar
bo ar tik kelias dienas per san- 
vaite dirba.

Valdžia dabar vėl pavėlina 
beveik viską pirktis ant iszmo- 
kesezio ir visai mažai ant ran
kos duoti, kad žmones visko 
daugiau pirktusi.

Pirkie U. S. Bonus

William J. Kropytko, ju
rininkas gavo pavelinima at
skristi net isz Guam Salos in 
Long Beach, California, pa
matyti savo vaikuczius, ku
riu motina labai serga ligon- 
buteje . Motinos liga tokia, 
kad buvo uždrausta visiems 
in tuos namus ineiti, tai ir

MOKSLO METAI BAIGTI sas dabina,
Jos augina žolinelius kad visad

Prakalbos Studentams: Gražus, Tuszti Žodžiai

NEW YORK. — Redakto- 
rius Ralph McGill buvo pa
kviestas pasakyti prakalbas in 
Miami Universitetą, studen
tams kurie jau baigia mokslus. 
Jis pasakė: “Asz vargiai su
tinku su tuo paproeziu sakyti 
prakalbas jums ar jums szi ta 
patarti pirm negu jus apleisite 
szituos mokslo kambarius. Man 
rodos, butu daug geriau ir tin
kamiau pasamdyti gera orkies- 
tna, kad ji jums pagrotu labai 
gražia simfonija, muzika. Kai 
ta muzika užsibaigtu, asz jums 
pasakycziau: “Gerbiamieji ir 
gerbiamosios, gyvenimas kaip 
ta muzika, gali būti labai liūd
nas ar labai linksmas. Grei- 
cziausia, gyvenimas susidaro 
isz abieju; isz džiaugsmo ir isz 
liūdesio. Sudie, ir lai Dievas 
jus laimina.”

Dauguma žmonių sutiktu su 
redaktoriaus McGill, kad ma
žiai ka kita ir galima tiems stu
dentams pasakyti ir patarti

Bet per pastarąsias kelias 
sau vai tęs prakalbininkai ir 
mokslincziiai stengėsi tiems 
studentams prakalbas pasakyti 
ir jiems patarti.

Luther Evans, Kongreso 
Knygyno prižiūrėtojas kalbėjo 
in Atlanta Universiteto stu
dentus, sakydamas: “Asz bijau 
kad mano prakalba jums busi 
paskutine drausme, didžiausias Į 
neužsipelnytas pažeminimas, I 
nes ne mano vieta ir ne mano 
biznis jums prižadėti ta, ka asz 
jums negaliu duoti, ir asz ne- 
iszdrystu jus iszgazdinti su ko
kiais ten perspėjimais.”

Szvento Jono Kolegijos Pre-i 
zidentas, John S. Kieffer, savoj 
studentams perspejaneziu bal-i 
su suszuko: “Griuvėsiai visur 
aiszkiai matyti! Mokslo niekin
tojai ir pleszikai savo darba ge
rai dirba. Futboles sportas 
svarbesnis už mokslia,. Bege- 
diszkas studentas in nieką ne- 
tiki, nieką negerbia, gyvas sa-i 
vimyla. Biznieriai ir politikie
riai mokslo kursus nustato!”

Merginu Wellesley kolegijos, 
akademijos Pirmisinke. Mil
dred McAfee, kuri sziais metais 
pasitraukė isz tos pirmininkys- 
tes, savo studentėms pasakė: 
“Kur mes einame, kur mes ke-Į 
liaujame, asz jums negaliu pa
sakyti, nes asz pati nežiniai!.- 
Jus kurios rengiaties būti szei-j 
mininkes, neturėsite szeimynu, 
jus kurios iszmokote kaip na

Skaudus Susitikimas

pats tėvas tik per stiklą, per 
Įauga galėjo pasisveikinti su 
savo vaikucziais. Už keliu 
dienu tas uždraudimas buvo 
panaikintas ir tėvas galėjo 
su savo vaikucziais tinkamai 
pasiszeikinti.

Jo sūnelis Rickie, devynių 
menesiu sėdi augsztame krie- 

mu ruosza vesti, nerasite namu. 
Su savo mokslu jus jieszkosite 
ir reikalausite daugiau isz vy
ro, ųegu tas vyras gales ar no
rės jums duoti!”

Sziandien randasi daug bai
mes ant svieto! Massachusetts 
Institute of Technology Uni
versiteto Prezidentas James R-!- 
Killian padare labai jautria ir 
labai teisinga pastaba: “Anais 
laikais studentai, bejieszkoda- 
mi darbo, vis klausdavo kiek 
algos asz gausiu ? Dabar stu
dentams rupi kokia paszelpa 
darbdavis jiems užtikrins. Pir
miau jauniems meile rūpėjo, 
dabar gyvenimo užtikrinimas 
užima pirma vieta!”

Buvęs Amerikos Prezidentas 
' Herbert Hooveris, kalbėdamas 
in Wesleyan Universitetą, pa
stebėjo kad dabar jiau nauja 
gadyne užvieszpatavo “Szian- 
dien mokslo ir darbo pritrau-j 
kimas,” jis sake, “yra užtikri
nimas kad senatvėje gausime j 
paszelpa ir kad valdžia užmo-j 
kės už musu szermenis.”

Amerikos Senatoriui, Frank! 
P.’Graham, kitas pavojus rupi. 
(Jis buvo szito Universiteto 
Prezidentas pirm negu tapo 
Senatoriumi) “Rusijos bai
me,” jis sake, “ gali Amerikie- 
czius priversti prie to kad jie 
gali savo mokslą ir savo laisve 
patys supanezioti. Kai Ameri
ka buvo jauna ir silpna ji 'buvo 
uostas visiems kurie buvo ki
tur persekiojami, bet dabar kai 
ta Amerika yra galinga, tai yra 
ir mokslui ir laisvei pavojus 
nuo tu kurie norėtu mus pri
versti taip kalbėti ir taip tikė
ti kaip jie kalba ir tiki.”

Beveik visi kiti kalbėtojai 
panasziai kalbėjo. Retas kuris 
iszdryso tiems studentams rojų 
ar darba prižadėti.

Musu Mylimiause 
:: Tėvynė ::

Toli rytuosia yra žemuže asza- 
romis aplieta,

Nėr puikesnes saulužėlės nie
kur ant svieto,

Kur yr’ gražu miszku, naudin
gu žvėreliu,

Gražiu pievų, zUaju, gojų, viso
kiu paukszteliu.

Ten puikiauses gėlės mergužė
lės augina,

Užauginia puikes rūtas sau ka-. 

sle po kairei, ir jo dukrele 
Sally jo trijų metu senumo, o 
(po deszinei) labai nudžiugo 
kai pamate savo teveli.

Ju motina serga ta ‘Polio’ 
liga ir guli Los Angeles li- 
gonbuteje, Kalifornijoje.

□ □ □

kvepėtu,
Jaunikaicziai ir broleliai kad 

jaises mylėtu.
Neapraszo jokios knygos ne jo- 

kis rasztas,
Kad surastu tokia szali kaip 

yr’ musu krasztas,
Tenais upes ir ežerai puikus 

vandenynai,
Ten puszisai, aržuolinai ir tan

kus egyniai.
Liepos, klevai, gražus medžiai, 

baltuoje berržynai,
Daugel krantu ir pakalniu pil

ni rieszutinai,
Ten girdisi giedojimai visokiu 

paukszteliu,
Kaip tai miela klausyti tu ma

loniu balseliu.
Laksztingala savo daina veda 

kuogražiausia,
O gegutes meilus balsas girdis 

katoliausia,
Dar asz karta toj szalelei no

rėtai! gyventi,
Su giminėms ir kaimynais svei

katoj pasenti.
Gavau laiszka isz tėvynės tik 

ana diena,
Kurs iszspaude man aszars isz 

akiu neviena,
Raszo, kad jau pasimirė mano 

motinėlė,
Liko varge jos dukrele, mano 

seserele.
Asz turėjau du 'broliukus, pa

togius ir gražius,
Jie in kara iszvaryti toli nuo 

rubežiaus,
Karveli mažulėli raibasis 

paukszteli,
Atneszkie man nuo broleliu 

nors koki laiszkeli.
Pasakykie, ar da gyvi mano 

brolužėliai,
Ar dar sugryž ir pamatys savo 

saulužėlė,
Ar galėsiu ir sulauksiu asz jus 

pamatyti,
Ju veidelius iszbucziuoti rū

toms apsagy ti ?
Ne tiek riaszau, ne tiek siun- 

cziau margu gromateliu,
Kiek iszliejau raszydama gailiu 

aszareliu,
Kad Dievulis man suteiktu ta ji 

ant geroves,
Linksma bueziau ir dainuo- 

cziau kaipo po senovės.
— O. Z.

Geriau Pats

Juozukas — Mamyte, ar 
galiu suvalgyt szita obuolį.

Mamyte — Suvalgyk Juo- 
zuti su ponu Jezusu!

Juozelis — E, mamyte, asz 
veluk pats suvalgyti, tai man 
bus daugiau ne kaip dalytis!

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

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
lieki!. 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: 
Ha 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 apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsni. 62 puslapiu. 15c

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

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokejimas 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, 

j Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

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

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
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-* 
dės ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskąjtymui 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 apie 
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 Aimanavy- 
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. 176y2 Trys Istorijos * 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

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

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szib 

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.

SKAITYKIT ’
“SAULE”

PLATINKIT!
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Maldos Galybe
Kariszka Apysaka

PRIESZ pasaulini kara, ponas
■ Majauskas szeimihinkavo 

nusamdytame dvarelyje, kal
beliuose. Bet sztai Rugpiuczio 
menesyje trisdeszimts penki 
metai atgal, pakilo baisusis ka
ras. Vokietijos šieno nuo jo 
valdomas ukes, būvi visai ne
toli. Matydamas todėl savo 
turtui dideli pavoju, p. M., pa- 
siunte savo žmona su mažu vai-į 
kucziu Joneliu in didesni mies-j 
ta, pas josios tėvus, o pats ėmė
si valyti nuo lauku javus.! 
Pjauja, kulia javus, stato juos 
kariuomenei.

Bet sztai ir pati p. Majauska 
paszauke in kariuomene.

Gaisrais liepsnojo visos pa
danges. Karo armotu szuviaij 
buvo aiszkiausiai girdimi. Ne
jauku buvo. Mirties prana- j 
szai, geležiniai paukszcziai ero- ! 
planai, skrajojo dugzdami dau- i 
šose ir mėtydami in nekaltus 
gyventojus visa naikinancziia. ir 
padeghnczia medega. Tokiose* 
valandose p. Majauskas ruosze- 
si eiti kariuomene.

Priesz iszeisiant in kariuo
mene, jisai viena tamsia nakti 
surinko visus savo pinigus, su-* 
dėjo in skrynute savo sidabri
nius daiktus, indejo ir Szv. Pa- j 
neles paveiksią, ir atskaitęs du 
szimtu žingsniu nuo miszkelio 
kraszto, paslėpė.

Insisiubavo karas. Po kele-j 
ta kartu stumdėsi prieszai isz 
vienos szalies in kita. Galuti
nai Lietuva, Lenkija ir net Gu
dijos dalis pateko in Vokiecziu 
rankas. Majausko ūke seniai 
jau buvo valdoma svetimu.; 
Tiesa sakant, jos niekas neval-i 
de, nes Vokiecziiai iszdegino vi
sas triobas, iszkirto gretima 
miszka.

P. Majauskui kariuomeneje ' 
sekeši. In keturi metai, jau ka-' 
pitono laipsnio pasiekęs, atsi-i 
dure jisai tolimame Kaukaze. 
Dabar kaipo kapitoną ji siun
tinėjo nuo vieno karo fronto in 
kita, iki tol susiraszinedavo su 
savo nuliudusia žmona, bet pa-, 
darius Bolszevikams revoliuci
ja Rusijoje, neteko ji ir tosios 
paguodos. Kur p. Majauskas 
buvo dingės; niekas sežinojo!

Sugryžo vargsze moteriszke 
in savo teviszke, apsilankė pir
miau isznuomuotoje ukeje. Bet 
gyventi negalėjo. Bet da dide- 
niu ji sievartu patyrė sužinoju
si, kad ir josios mylimu teveliu 
namai ir visas turtas sunaikin- *
tas! .0 ežia ir savo sūneli jau 
reikia leisti in mokslą. Nieko 
.geresnio neiszgalvodama, po
nia Majauskiene persikėlė gy
venti in dideli Vilniaus miestą.

Didelio vargo ir aszaru die
neles jai dtejo. Nors ji suolatos 
nuo pat karo pradžios, klaup
davo kas vakaras su savo ma- 
žycziu Joneliu vakariniu pote
riu kalbėti ir ’kas ryta, vakara 
pridedama vyro intencija Szv. 
Paneles litanija, bet jau atrodė 
kad viskas veltui. Daugelis 
jau buvo sugryže isz Bolsve- 
vistines Rusijos, daugelis sakė
si mate priesz keletą metu p. 
Majauska kapitono laipsnyje, 
bet nei vienas negalėjo nubu
dusiai moteriszkei pasakyti, 
kur dabar jos mylimas vyras 
yra? Nuobodžiai jai slinko die-

Kapitonas Majauskas po in- 
vairiausiu karo audru netikė
tai papuolė Kolczako armijoj. 
Jisai su kitais kovojo priesz 
galvažudžius Bolszevikus. Bet 
ju armija tapo sumuszta. Pat-' 
sai Majauskas persiredes klai-! 
džiojo placziose Rusijos ste-

BALTRUVIENE

Vis daugiau randasi 
tokiu vyreliu, 

Kurie myli daugiau 
bueziuotis, 

Ne kaip ženytis.
Priežastis to yra, 

Jog bueziavimas daug 
nekasztuoje, 

O kada apsiženiji, 
Tai kasztuoje tau 

per visa gyvasti.
Ir sunkus darbas.* * *
Sej, ar jus žinot, 

Jeigu norite gautis 
in dangų, 

Tai turite pirma 
numirti.

Tas pats ir su 
divorsu.

Norite turėt divorsa, 
Tai pirma paimk 

boba!* * *
Kožnas dalykas turi 

dvi puses, 
Panaisziai su 

boboms.
Nekurios yra geros 

-del kožno daigto, 
O daugelis isz ju 

visai ant nieko.* * *
Mažam plėise 

netoli Shenadoro,
Vietoje nedidelioje, 
Kone terp kožnos 

poros, 
Neapsieina be faito, 
Kada vynai in darba 

ne eina, 
Tai in saliuna 

sueina.
Bobeles bėga namon 

vadyt.
Kožria saviszki namo 

vadyt.
Isz to ir susipeszia, 

Kol isz saliuno 
iszsinesza, 

Su keiksmais namon 
varosi, 

Siauriais žodžiais 
plūdosi.

O tos bobelkos 
neapsileidžia.

Ba kaip vyrus in
J daiba iszleidžia, 

Tuojaus kelios susibėga, 
Gere ir ėda, 

Vyru sunkiu uždarbiu 
ne czedina.

Ir ant to kart 
bus gana.

Neužmirszkite kad dabai 
! “Saules” prenumerata in Su
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Antrasis Gandhi Isz Indijos

Jauniausias sūnūs to gar
saus Mohandas Gandhi at
skrido in Amerika ir buvo 
pasitiktas prie eroplano J. 
J. Singh.(po kairei) Indijos 
Sanjungos Prezidento.

Nors jaunasis Gandhi nesi- 
stato toks tikėjimo mokinto
jas koks buvo jo tėvas, bet 
jis visgi stengiasi darbuotis 
del savo žmonių, taip kaip jo 
tėvas darbavosi.

Jo tėvas Mahandas Gan
dhi, kaip visi atsimename, 
už savo žmones kovojo priesz

Anglija. Jis, parodydamas 
savo nepasitenkinimą su An
glijęs valdžios tvarka kelis 
sykius pasninkavo per kelis 
menesius, taip kad visi bijo
josi kad jis nenumirtu. Ang
lijos valdžia turėjo rokotis 
su Mohandas Gandhi, nes jo 
žmones ji taip mylėjo ir gar
be, kad beveik staeziai garbi
no. Jis pasimirė pernai.- Da 
bar jo sūnūs kovoja už jo 
žmones ir stengiasi tvarka 
investi in ta Indijos kraszta.

n □ o

sagalis. Važiuok in Lubelius, 
matau neatkalbesiu. r

Rytojaus diena, ponas Ma
jauskas jau keliavo in karo su-

letos minutu pataikė visai kas
tuvu iii užslėpta dėžutė.

— Sztai,' žiūrėk, tėvuk! 
Viesszpats sugražino man ma
no turtus! Aeziu Dievui! Vis

puošė, kasdien drebėdamas del 
savo gyvybes. Dideliai suvar
gęs, iszbadejes, apiplyszes ga
lutinai pasiekė jisai Odesa. 
Sziaipf taip, prisipriasze ant 
vieno laivo už tania. Bet ežia 
jisai nerimo; nuolatos jis atsi
mindavo savo gerąją žmona, 
savo mažyti Joneli ir dažnai ji 
kiti laivo tarnai pastebėdavo 
apsiaszarojusi.

Jo-gi žmona tikrai, vargin
gai kariavo už'būvi. Apsigy
veno mažoje virtuvėje trecziia- 
me aukszte ir per pažinstamus 
gavo szioki toki darbo vienoje j 
didelio miesto bankoje. Bet ir 
dabar nenustojo maldavusi ji 
Vieszpaties už savo vyra; kas
dien nakti ryta, kartu su slavo 
Jonuku užeidavo valaudžiukai'

karsztos sriubos ir pavaiszino 
savo iszalkusi vyra.

Kita diena po maldų bažny- 
czioje sugryže namo placziau 
iszsisznekejo apie pergyventus 
vargus. In savo žmonos pasta
ba, kad ji kasdien su mažu Jo
neliu meldėsi už ji, dievobai
mingas kapitonas atsiliepė: 
Asz !r-gi labai dažnai melsda- 
vausi, praszydavau Vieszpaties 
kad Jisai leistu man jumis pa
matyti. Bet kad sziandien asz 
da esu gyvas ir kartu su jumis, 
tai tik aeziu jusu maldoms!

Prabėgo keletas sianvaicziu, 
ponas Majauskas visiszkai pa
silsėjo, sziek tiek sustiprėjo. 
Prisiminė jisai savo prieszka- 
buveine.

in bažnyczia, Szventu Misziuj Žinai ka, szirdyt? Asz
iszklausyt. Kaip ji karsztai ketinu in Lubelius atsilankyti, 
tuomet maldaudavo Dievo pa- Gial vėl pradėsime daugiau sa-
gelbos, galėjo kiekvienas isz 
jos aszaru pažinti.

Prabėgo tokio gyvenimo; 
daug kareziu dieneliu. Bet 
sztai viena diena ateina pas ja 
namu sargas ir pranesza, kad! 
policija telefonu teiravusis, ar' 
negyvena pas mus ponia Ma-! 
auskiene. Esąs isz Danzigo at
vykęs koks ponas Majauskas. 
Ar nebus tik koks jos giminai
tis? Policiją todėl kvieczia ja 
atsilankyti nuovadoje.

— Dėkui Tamstai už žinia. 
Praneszkite ponui Majauskui, 
kad asz ateinu.

Didelis vilties ir netikrumo 
perimta ji pasiėmė su savim 
Joneli ir skubinai nuvyko in 
policijos nuovada.

Ir ka ji ežia atrado ? Sumen
kėjusi, sudžiuvusi, panasziu 
daugiau in szeszeli savo myli
ma vyra. Aszarodaina. apkabi
no ji savo vyra, pasveikino. O 
mažas Jonelis savo teveli vos, 
ne vos, galėjo pažinti. Visi lai
mingi sugryžo in ta palepeje 
esanezia virtuvėlė.

— Kaip tu sumenkėjos, ste
bėjosi žmona; vos ant kojų 
pastovi!

— Nėdy vai Konstantinopo-į 
lyje sunkiai sirgau. Surinktais

vystovi gyvenimą.
— Brangusis! Juk tu ži

nai, ten viskas sunaikinta, isz- 
deginta, o ir musu suomos lai
kas seniai jau pasibaigęs.

— Taip, asz ta žinau, bet 
visgi szirdis mane ten traute 
traukia. Gal pavyks kokiu 
nors budu ta žemele insigyti, ar 
nusinuomuoti. Pasistatysime 
naujas trobas ir vėl mums 'ateis 
laimes dienos. Asz miesto du
rnu labai nepakeliu.

— Kaip žinai, brangusis. 
Asz visgi drystu abejoti, ar tie 
tavo budai galėtu invykti.

— Juk tu neabejodama 
meldeisi pirmiau už mane ir su-j 
silaukiai manes, kodėl dabar 
nepasitikėti Geriausia Dievo 
Apvaizda?

— Tiesa kalbi! Dievas vi- i
:: Jau Neatsimeni ::

Jau neatsimeni, skaisezioji, 
Laimingas praeities dienas, 
Kada, lelija žydinezioji, 
IszreikszcFavai mintis kitas.

Kada isz daugelio vaikinu 
Skaiscziu, gražiu, kaip obuoliai 
Tik mane viena, o mergina,

! Tik mane viena bematei!
Duba r ne taip: jau tau patiko 
Didžturczio senio kosuliai,

nos, nors vilties spindulėlis nie- vien. Valst. yra $5.00 metama j 
kuomet da jos nebuvo apleidęs. Į o $3.00 ant puses meto.

pinigais sziaip, taip, atvykau* O meile manes jau atliko....
in Daiiziga, o isz tei elgetauda- Tau reik kitokio. prie skatiko, 
mas in Vilnių, kui ii tave la- Imk, apgauk ji taip lengvai 
dau;'bet.imi dvi dienas uieko | Kaip mane jauna apgavai! 
ne esu valgęs! į -----------------------

Skubinai iszvire žmonele! SKAITYKITE “SAULE”

lia i kini ns L u bei in s.
Kubeliu savininkas, iszvydes 

lyg isz numirusiu atsikėlusi 
Majauska, labai nudžiugo. Ka
dangi būdamas kapitonu Rusu 
kariuomeneje, Majauskas isz- 
gel'bejo kitus to paties savinin
ko dvareliu^ nuo visiszko su
naikinimo. dėkingumo vedinas, 
savininkas atidavė sudegusius 
Lubelius Majauskui in pilna ir 
amžina nuosavybe. Ponas Ma
jauskui buvo tai didelio džiaug 
smo ’diena.

Bet sztai galutinai atvyko ji
sai ir in buvusi Kubeliu dvare
li. Suspaudė jam szirdi trobų 
degėsiai lyg kokiomis replėmis. 
Nei sodo, nei namu, nei artimo
jo iniszko nėra, o ju vietoje 
rioksi griuvėsiu krūvos darže
liuose iszaugusios pikžoles. Tai 
ežia, tai ten, stiebiasi isz kažin 
kur atsiradę karklu krūmai. 
Nejaukus tai buvo prie jo senas 
isztikimas tarnas kerdžius. Su 
aszaromis sveikina jis savo bu
vusi darbdavį. Ir ilgai paskui 
senukas pasakojo ponui Ma
jauskui apie Kubeliu likimą.

— O ar žinai, tėvuk, latsilie- 
pe Majauskas: Mano pinigai
buvo tame miszke paslėpti. 
Asz da tikiuosi juos rasti.

— Tuszczia viltis! Vokie- 
cziai isz visur viską iszgraibe; 
jie nieko mums nepaliko. Argi 
nematai, kad jau in apkauus 
virtęs.

— Ka sakai, senuti, tas tie
sa; bet atminki, mano žmona su 
sūnumi savo mialdomis man gy
vybe iszgelbejo, sena vieta gra
žino ir net daugiau, dabar asz 
Kubeliu savininkas, o ne nuomi
ninkas; tai argi musu turtą nuo 
prieszu užslėpti ?

-— Dieve duok, atsiduso se
nukas. Galime pažiūrėti.

Nekantriai abudu nužings-
niavo in pamiszki. Ponas Ma
jauskas atskaitė tu szimtu žing
sniu vis lipdamias per iszraus- 
tas duobes, ir apkasus, ir susto
jo prie vieno apkaso kranto. 
Isz užsilikusio medžio kelmo 
pažino jis vieta. Nusileido in 
apkasa gilyn. Pradėjo kasinė
ti viena apkaso szona. Po ke-

j kas tvarkoje. Galinga yra pas
Dieva nekaltųjų malda, didele

1 yra maldos jiega! —L., K-T-V.

— GALAS —

VAIKU VEDYBOS
0AUGIAU negu treczdailis 

milijono 'žmonių gyvenan- 
ežiu Jungtinėse Valstybėse 
sziandien, yra vede neturėdami 
szcszioli'kos metu amžiaus. Su- 
lyg Russell-Sage Instiaigos, ku
ri jau per keletą metu daro ty
rinėjimas jaunu inergaicziu ap- 
sivedimas palaiko ne demokra
tinius ryszius tarp lycziu, kas 
neata.tinka su Anierikoniszkais 
lygybes ir draugiszkumo tarp 
vyru ir moterų to'bulybais. Daž
nai tokioje vedyboje vyras pa
prastai yra daug senesnis, ir jis 
palieka jos globėjas ir mintyto- 
jas. Perkėlimas jaunos mergai
tes isz jos gimtiniu namu in na
mus, kur vėliau ji inejus butu 
galėjus Imti viena isz lygiu 
bendrininku, neisz vengiama i 
kenkia kaip jos, taip ir jos vy
ro ypatiszkumui. Nei vienias 
niekuomet nežinos ka reiszkia
tikras draugiszkumas ženybi- 
niame gyvenime.

Paprastai, buvo manoma kad 
tokios vedybos atsitinka tarp 
svetinitaueziu, bet paaiszkejo, 
kad tai randasi pas ežia augu
sius. Tyrinėjimas parodo, kad 
naujas Amerikos aplinkybes 
padare žymia intekme ant am- 
žio kuriame imigrantai ir ju 
vaikai veda. Svetimtaucziu pa
protys anksti vesti pranyksta 
po pirmos gentkartes. Tiktai 
6:3 nuoszimcziai antros gent
kartes veda sulyginus su 14:3
nuoszimcziais atvykusiu isz 
svetur. Jaunu vedybų paprotys 
taip atsimainė tarp svetimtau-
cziu antros gentkartes, kad jie 
veda daug vėliau negu ežia au- 
gusieji. Skirtumas labai aisz- 
kus: 13:3 iiuoszimcziiai ežią au- 
gusiuju veda tarp 15 ir 20 metu 
amžiaus, bet tiktai 6:3 nuoszim- 
cziai svetimtaucziu antros 
gentkartes veda tarp tu amžių.

Vaiku vedybos taip placziai

Naujas Eroplanas

"DIP-LESS9’
WRITING SETS

Helen S. Kaman, žmona 
inžinieriaus, kuris iszrado ir 
pastate nauja eroplana, heli- 
kipteri, Kaman K-190, kuris 
gali padangėse sustoti ir ant 
vietis stovėti. Czia parodo ( 
kaip lengvai tas eroplanas 
yra valdomas. Ji su viena 
ranka laiko ta eroplana ke
žas pėdas nuo žemes.

Ant szito eroplano sėdi 
Wm. R. Murray, kuris vis 
isztiria, iszbando naujus ero- 
planus; Aubrey C. Witt, vie
no Kongresmeno sekreto-

rius, ir Geo. Phillip, Užsienio 
reikalu darbininkas.

Szitokie eroplanai dar nė
ra gana isztirti ar isztobulin- 
ti ir negali greitai skristi. 
Bet daug eroplanu inžinierių 
sako kad neužilgo szitokius 
eroplanus daug žmonių pirks 
ir vartuos, nes jiems nerei

škia dideles vietos nusileisti 
su jais skristi yra daug sau
giau negu su tais kurie nega
li ant vietos padangėse tupė
ti ar taip nusileisti kaip szi- 
tie nusileidžia.

turi dvi priežasti. Tikrai kad 
daug valstybių nereikalauja ki
tokio patviirtimo kaip tik a.fi- 
davita vieno isz kandidatu kuo
met iszduodamas leidimas ves
ti ; ir kad legalis amžis vesti 
yra 12 metu mergaitėms ir 14 
metu vaikams New'Yorke, New 
Jersey, Pennsylvanijoj, Ken
tucky, Louisiana, Virginia, 
Florida, Maryland, Rhode Is
land, Tennessee, Colorado, Ida
ho, Mainė ir Mississippi.

Priežastis kurios veda prie 
vaiku vedybų yra norias isz- 
trukti isz nemalonumu kurie 
randasi nekuriuose namuose, 
m'erginimas iszsisukti isz pri
verstino mokslo instatymo rei
kalavimu, ir noras isžsisukti 
nuo padangos peržengus kitus 
histatymus.

Vedimas jausame amžiuje 
dažniau atsikartoję mažuose 
miestuose, neg dideliuose. Pa- 
linkimas ankseziau vesti szil- 
tesnese szalyse negu szaltose 
matomas visame pasauly. Ki
tas svarbus faktorius szioje da- 
lykoje yra, kad daug miestu, 
miesteliu ir ukiu yra atskirta, 
ir nėra užtektinai pasilinksmi
nimo ir mokslo parankumu. To
kiose vietose mergaite sulau
kus asztnoniolikos metu, jau 
skaitoma senmerge.

Nekuriuose Amerikos mies
teliuose randasi netik jaunu 
vaiku vedimas, bet labai daug 
giminiu veda gimines taip kad 
trys-kbtvirtdaliai viso mieste
lio gyventoju turi ta paezia pa
varde. Padidėjus komunikaci
jai, gelžkeliais, automobiliais, 
telefonu, telegrafu ir laikrasz- 
cziiais, pagerėjo padėtis, nes 
dabar gaunama invairesni val
giai ir turima didesnis kultūri
nes progas; taip pat dabar tu
rima platesni ir geresni pasi
rinkimą gyvenimo draugu’ ir 
draugiu. — C.

Pirkie U. S. Bonus

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

By
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Writes 300 words
without dipping

Saule Publishing Co., yl 
Mahanoy City, Pa. 
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Žinios Vietines
— Dailus Oras.
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Enriko.
— Subatoj Szvencz. Pane

les Marijos Szkapliernos.
— Subatoje, apie 3:30 va

landa popietu, Juozais (Jake) 
Smulykas, 31 metu amžiaus, 
nuo 631 E. Mahanoy Uly., likos 
surastas skiepe negyvas. Velio
nis gimęs Mahanojuje. Paliko 
savo motina; du brolius: Sta
nislova ir Prana namie; trys 
seserys: Ona, pati J. Digrio; 
Anele, pati J. Labaszausko ir 
Marcele, pati J. Kerlieviczio, 
mieste. Laidotuves invyko Se- 
redoje 9-ta valanda ryte. Griai- 
borius L. Traskauskas laido
jo.

— Kita, sanvaite Nedelioj 
pripuola 6-ta Nedelia po Sek- 
misiu, taipgi ta diena 1747 m., 
John Paul Jones gimė. Jis yra 
vadinamas musu Laivyno tė
vas, nes jis insteige Amerikos 
laivyną, kuris sziandien yra ga
lingiausias ant viso svieto, ir ta 
'diena 1380 m., Keistutis sugavo 
Vilniuje Jagela, kaipo Lietu- 
Vos viliugi, iszdavika.

— Utarninke pripuola Szv. 
Kamilijo, taipgi ta diena 1812 
m., Amerika paskelbė kara 
priesz Anglija.

•— Seredoj Szv. Jeronimo 
Emil.

—■ Ketverge Szv. Praknedo, 
taipgi ta 'diena Septyniolikta
me szimtmetyje gyveno . Vin
cent de Paul, kunigas Gascon 
mieste. Jis 'buvo Turku sugau
tas ir pavestas in vergija. Jis 
buvo toks szventas ir iszkalbus 
žmogus kad jis intikino savo 
valdovą kad Kataliku tikėji
mas yra tikras, ir ta valdovą 
privedė prie slavo tikejinfo, ji 
atvertė. 1607 metuose jis su sa
vo buvusiu valdovu atkeliavo 
in Marseilles, Prancūzija, kur 
jis visa savo gyvenimą paszven- 
te besidarbuodamas tarpu bied- 
nu ir nelaimingųjų. Jis pasimi
rė 1660, ir buvo paskelbtas 
szventuoju 1737 metais.

— Gerai žinomas mėsinin
kas, p. Aleksandras Bendins- 
kas (Bender) ir sūnūs Karolius 
isz Rochester, N. Y., svecziiaivo- 
si Schuylkillo paviete, pas sa
vo seseri ponia Jieva Kirtiklie- 
ne ir broli Juozą Bendinska, 
Tamaqua; pas Dulskius szei
myna ant W. South Uly., pas p. 
Juozą Anceriaviczia, gerai žino
mas 'barberys ant W. Centre 
Uly., ir prie tos progos atlankė 
ir “Saules” redakcija. Ponas 
Bėndinskas kitados gyveno 
Mahanojuje, bet apie dvide
szimts metu atgal persikraustė 
in Rochester, N. Y. Acziu už at- 
silankyma.

— Pereita Nedelia, Lake
side parke, Ponas Stanislovas 
Szaleikas nuo 309 W. South 
lUly., iszkele pikniką ant garbes 
jaunavedžiams, savo dukters 
ir žento, ponstva Bernardams 
Blenciams, isz St.‘Louis, Mis
souri. Sekantieji dalyvavo ta
me piknike: p. Juozas Szukai-

tis, pons. J. Frazier, Fr. Szau- 
lys, Jos. Mikalauskas, J. Algu
lis, pons. L. Kondrtatai ir szei-- 
myna, pons. J. Lesko szeimyna,: 
p. Szaleikas ir sūnūs Antanas, 
pons. Wm. Stulginskai, pons. 
J. Wargo ir C. Petkeviczius. Vi
si turėjo geria laika, ir taria 
ponui Szaleikui szirdingai 
lacziu. i

— Gerai žinomas musu tau-! 
(ietis, ponas Aleksandras P. Į 
Jonca (Johnson) isz White, 
Plains, N. Y., lankėsi mieste j 
pas pažystamus, taipgi atlankė1 
ir “Saules” redakcija, kur jis 
užsirasze sau laikraszti “Sau
le,” nes ponas Jonca myli skai
tyt “Saule.” Acziu už atsi
lankymu.

— Leonardai Lapinskai, 
nuo 619 W. Spruce uly., ana 
diena apvaiksztinejo savo ve
dusio gyvenimo diena.

Shenandoah, Pa. — Ponias 
Aleksandras P. Jonca (John
son) isz White Plains, N. Y., 
lankėsi pas savo dranga p. Po- 
vyla Makausku.

Girardville, Pa. —Panele Le
ona, duktė pono Juozo Drulio, 
nuo 371 W. Mahanoy avė., pa
sekmingai -atliko savo egzami
ną del slauge (nurse) Harris
burg, Pa. Panele Druliute bai
gus mokslą Temple School of 
Nursing, Birželio men. 1948 m., 
o dabar turi užsiėmimą prie 
Chicagos ligonbute.

— Darota Raižyto su savo 
moeziute Beatrice Urboniene ir 
Verna Raižiene su slavo dukre
le Elzbieta, iszvažiavo ant ato
stogų, vakaeiju in Philadelphia 
Pa. Darota su savo moeziute ke- 
tina, isz Philadelfijos važiuoti 
in Cleveland, Ohio.

— Sena miesto gyventoja, 
ponia Agnieszka Utariene, 90 
metu amžiaus nuo 10 N. Second 
Uly., kur ji sirgo per penkis 
metus, numirė Nedelioje, 4-ta 
valanda popietu Ashland ligon
bute je. Velione gimė Lietuvoje 
ir atvyko in Amerika 1889 me
tuose, in Shenadoryje, o apie 45 
metu atgal persikraustė in Gi
rardville. Jos vyras Tamoszius 
mirė trylika metu atgal. Prigu
lėjo prie Szv. Vincento parapi
jos ir prie draugija: Szv. Pran- 
ciszkaus, Szv. Rožancziavos ir 
Said. Jėzaus Szirdies. Velione 
gyveno pas savo marezia Ona 
Utariene, taipgi paliko seseri 
Jieva Horan isz Shenadoro, 
daug anukus ir anūkes, taipgi 
keletą pro-anukus. Laidotuves 
invyko Ketverge su Szv. Misz- 
iomis Szv. Vincento bažnyczio- 
je ir palaidota in parapijos ka
pines. Graborius A. J. Vilins- 
kas laidojo. «

Jauna Pacztorka

Barbora Grosshreuz, dvi- 
deszimts dvieju metu senu
mo, panele gal yra jauniau
sia ir gražiausia pacztorka 
Amerikoje. Ji savo darba 
varo New Jersey valstijoje. 
Ji buvo iszrinkta ir paskirta 
kaipo pacztorka in Cross
wicks, New Jersey, nors ji 
jau per visus metus ta pati 
darba dirbo ir vare.

na buvo atvažiavęs insveczius 
pas savo sunu ir marezia. Visi 
keturi važiavo tame laivelyje, 
kai nelaime 'atsitiko.

4-TAS KOMUNISTAS STALINAS
MOLOTOVA

NUBAUDĖ
KALĖJIME

Teisėjas Medina Labai 
Kantrus Žmogus

New York, N. Y. — Trisde- 
szimts szesziu metu amžiaus 
moteriszke, May Breslow buvo 
užmuszta ir septyni kiti buvo 
sužeisti kai du (automobiliai su
sikūlė ant North Hempstead 
vieszkelio. Vienas automobilius 
apsivertė.

POLICIJANTAS
NUŽUDYTAS

Žmona Intarta;
Suaresztuota

PHILADELPHIA, PA. — 
Policij antas James Parrott, 
trisdeszimts keturiu metu am
žiaus žmogus pasimirė in Mi- 
sericordia ligonine. Jis buvo su 
savo paties revolveriu perszau- 
tas per szirdi.

Policijanto žmona, dvide
szimts asztuoniu metu amžiaus 
Hattie, kuri paiszauke polici- 
jantus per telefoną, jiems pasa
kė: “Asz ka tik dabar nuszo- 
viau savo vyra.” Ji buvo su
aresztuota. Polioijantas James 
Parrott dirbo prie policijos 
per du metu. Jis su savo žmo
na labai iszsibare diena priesz 
tai. Jiedu turi keturis vaikus.

Jo

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

635 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 73 

MAHANOY CITY, PENNA.

Minersville, Pa. — Gerai ži
nomas biznierius, Vincas Bel- 
lys nuo 401 Pine Hill uly., stai
ga numirė savo automobiliuje 
Nedelioje. Velionis gimė Lietu
voje ir atvyko in Shenadoryje 
kur jis laike bizni ant W. Coal 
uly., po tam persikriauste savo 
bizni in Minersville. Paliko pa- 
czia; dvi dukterys: S. Paciesis, 
namie ir P. Morgan, Bethlehem, 
broli Pijusa, Tamaqua, ir kele- 

j ta anukus. Laidojo Ketverge, 
. su apiegomis Szv. Pranciszkaus 

■ bažnyeziojc 9-ta valanda ryte, 
ir palaidotas in parapijos ka
pines.

NEW YORK. — Jau devy
nios deszimts szeszios dienos 
kai tie Komunistai yra teisiami 
valdžios teisme. Ir per visa ta 
laika Teisėjas Harold R. Medi
na, su tikrai nepaprastu kan
trumu sėdi teismo suole ir klau
so kai tie Komunistai teisinasi, 
prieszinasi ir pajuokia Ameri
kos teismą ir teisėjus. Kitas 
žmogus jau seniai butu netekes 
kantrybes ir butu ar pats viską 
metes ir pasitraukęs ar visus 
tuos Komunistus in kalėjimą 
patupdines be jokiu barniu ar 
kivireziu.

Užvakar jis patupdino Ko
munistą Gilbert Green in kalė
jimą kur kiti trys jau tupi.

“Asz palaikysiu tvarka szi- 
tame teisme, jeigu tai bus pas
kutinis mano darbas kaipo tei
sėjas,” Medina pasakė kai jis 
atmete to Komunisto penkių 
tukstaneziu doleriu kaucija.

Szitas Komunistas, pasziep- 
damas Teisėjui Medina buvo 
pasakęs: “Asz mislinau kad tu 
duosi man proga pasiteisinti ir 
pasiaiszkinti teisme.”

Teisėjas Medina greitai jam 
atsake: “Del viso szito teismo 
tavo kaucija nieko negilioja. 
Tu pasiliksi kalėjime per visa 
teismą.”

Kitas Komunistas Eugene 
Dennis, vienas isz tu vienuoli
kos kurie yra dabar teisman 
patraukti, norėjo parodyti ir 
iszreikszti savo nepasitenkini
mą kad jo draugas Komunis
tas yra taip nubaustas. Bet Tei
sėjas Medina jam patarė tylėti 
jeigu jis nenori taip pat kalė
jime tupėti.

Szitas tardymas tu vienuoli
kos Komunistu, musu valdžiai 
baisiai daug kasztuoja. Tie Ko
munistai tycziojasi isz musu 
teismo ir isz musu isstatymu, ir 
paskui nusiskundžia kad jie 
yra skriaudžiami. Geriausia 
butu visus juos pas Stalina pa- 
siunsti, kuri jie taip gerbia ir 
giria. Butu gerai kad jie galėtu 
paragauti Sovietu teismo. Jei
gu jie taip iszdrystu prieszin- 
tis Sovietams Moskvoje, tai jie 
labai greitai butu pastatyti 
prie sienos ir suszaudyti. O czia 
jie ožius varinėja.

DEGANTIS
EROPLANAS

Nukrito In Mares; 9 
Ant Eroplano

Wilkes-Barre, Pa. — Juozas 
Anuseviczius, apie penkios de- 
szimts penkių metu amžiaus 
žmogus, prigėrė in Harvey’s 
ežerą, kai jis iszkrito isz mažo 
laivelio, ka'i tas laivelis vande
nyje apsisuko. Jis su savo žmo-

czia nepadarys, negales atsi
spirti priesz visus Vokieczius.” 
Mes sziandien žinoma, kad Mo
lotovas czia. suklydo. Beveik 
visi Vokiecziai sziandien gryž- 
tu prie Nacizmo, jeigu jiems 
butu priversta pasirinkti tarp 
Komunizmo ir Nacizmo. Bol- 
szevikai yra sziandien Vokieti
joje silpnesni, negu jie buvo 
pusantro metu atgal.

Molotovas sake, kad Frascu- 
zija greitai bus Komunistiszka, 
nes tenais vadai tarpu saves pe- 
szasi. Ir czia Molotovas su
klydo.

Molotovas sake kad Italijoje 
Komunistu partija užims visa 
kraszta 1947 metuose. Jis su
klydo, nes jis neinvertino Kata
liku Bažsyežios jiegas.

Molotovas Politburui užtik-! 
rino, kad Amerikoje bus bai
sios bedarbes, 1948 ir 1949 me
tuose, kad daugiau negu dvi
deszimts milijonu darbininku 
be darbo, kad Amerikos val
džia turės tiek bėdos ir vargo 
namie, kad jie apie Užsienio 
reikalus visai visai nesirūpins 
ir Komunizmui kelia Europoje 
nedrys ir negales pastoti. Ir 
czia Molotovas baisiai suklydo.

Amerikos valdžia invede in 
vykdino Atlantiko Sutarti, 
Ginklu pagelba, Marshallo 
Tvarka, ir remia Tautu Sanjun- 
ga. Prie kiekvieno žingsnio 
Amerika Rusijai parode ir pa
rodo, kad tik vienas Rusijos 
žingsnis už savo rubežiaus da
bar iszszauks kara, kad Ameri
ka neisztraukia ir neketina 
trauktis.

Rusijos Politburas dabar su
pranta, kad jeigu Rusija nori 
Amerikai prisilyginti, tai ji tu
ri dabar szelpti ir remti tuos 
krasztus kuriuos ji turi užka
riavus. Už tai dabar Rusija 
stengiasi užvesti prekybinius 
santykius su Amerika, už tai 
dabar Rusija daugiau rūpinasi 
bizniu ir pramone ir mažiau ka- 
riszkais grūmojimais, ir kaip 
tik už tai tokiam žmogui kaip 
Molotovas nėra vietos tarptau
tinėse derybose.

Rusija dabar nori pirkti, 
parduoti ir mainyti, prekyba 
vesti. Reiszkia, kad dabar ka
re nematyti, nors ir taikos ne
matyti. Bet visgi paliaubos, 
kad ir giskluotos, daug geres
nes negu kruvinas karas.

DU EROPLANAI
SUDUŽO

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
vo szitoje nelaimėje.

Amerikos laikrasztininkai 
gryžo namo isz Indijos, kur jie 
per szeszias sanvaites buvo su 
Indijos žmonėmis pasikalbėti! 
ir su Indijos reikalais susipa-i
žinti. BALBOA, CANAL ZONE. —

Žuvusieji laikrasztininkai Amerikos Laivyno PB-M ero- 
dirbo didžiausieme laikrasz-! planas užsidegė padangėse ir 
ežiams Amerikoje. i nukrito in mares. Ant eroplano

Eroplanu kompanijos atsto-i buvo devyni žmones. Eroplanas 
vai sako, kad baisi audra ir lie- ' buvo bandomas virsz Carib- 
tus szita eroplana isz padangių; bean juru. Už penkių valandų 
nutrenkė. tik vieno lavonas buvo suras

tas. Laivyno Sztabas nei vieno 
FRANKFURT. VOKIETI-; isz tu žuvusiu vardo nepaskel- 

JA. — Trys Amerikiecziai la- bia, kol bus j u giminėms pra
kiurai žuvo, kai jie veže anglis neszta apie nelaime. Lakūnai 
su savo C-5 eroplanu in Vokie-^ mėgino ir bandė szita eroplana 
tija. ' kai jis buvo pertaisytas. Jis už-

Eroplanas nukrito vietoje,: sidege padangėse ir nukrito in 
kur Sovietai valdo. ! mares netoli nuo Coco Solo,

Pirm szitos nelaimes jau dvi-! apie dvideszimts myliu nuo vie- 
deszimts asztuoni Amerikie- i tos kur Amerikos Laivyno ero- 
cziai ir dvideszimts trys Anglai planu stotis randasi.
lakūnai pražuvo eroplanais -------------------------
veszdami maista ir tavora in 
Berlyną.

* Tas kuris sako, ka ji Die
va nesutvėrė, yra melagiam.

musu dvasiszkijos vadais. y
2—Mes isz pradžios stengie- tai kad kas ten su jo inžihais 

mies surasti koki bendra suti
kima su ta Kataliku Bažnyczia, 
bet negalėjome, nes Vatikanas 
musu visai nepaiso.. Dabar to
kis susitaikinimas baisiai bran
giai atsieis tai Bažnycziai.

Komunistai sako kad Czeko- 
slovakijoje dabar randasi daug! 
daugiau pavojaus tokiems at
skalūnams, kaip Katalikams, 
negu jie dar žino ar numano.

CZEKAI PUOLASI
ANT BAŽNYCZIOS

buvo priverstas nusileisti, uz>

atsitiko in dvi dienas. Eropla
nas buvo greitai pataisytas ir 
vėl pakilo in padanges ir nu
skrido in Europa. Dauguma 
žmonių kurie ant to eroplano 
važiavo, visai nei nežinojo kad 
kas ten atsitiko.

SZEIMYNA
ISZ MESTA

NUSZOVE SOVIETĄ
KAREIVI

PRAGUE, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Czeku Komunistiszka 
Partija sako kad Kataliku Baž- 
nyczia yra didžiausias ir pavo
jingiausias kraszto prieszas.

Komunistai dabar visomis 
galiomis stengiasi isiznaikinti 
visus Kataliku Bažnyczios Va
tikano atstovus savo kraszte. 
Jie jau dabar yra nukirtę visus 
susisiekimus su Vatikanu, Po
piežiumi.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

puole ant Amerikiecziu vietoje, 
kur Amerikos Armija tvarka 
veda.

Amerikos Karo Sztabas pa
siuntė savo nepasitenkinimo ir 
protesto laiszkus Sovietams. 
Amerikos karininkai sako kad 
Sovietai perženge rubežiu tris 
sykius, ir du sykiu szove in 
Amerikos sargus.

Amerikos karininkas kuris 
ta Sovietu kareivi nuszove yra 
Leitenantas William C. Linde- 
rose, isz Port Huron, Michigan.

Amerikos Karo Sztabas sako 
kad penki ar szeszi Sovietu ka
reiviai perženge rubežiu ir du 
sykiu szove in Amerikieczius.

Tie Sovietai kareiviai palei
do apie dvideszimts szuviu. Ta
da tas Amerikos Armijos Lei-! 
tenantas jiems atsake su savo' 
szuviu ir viena isz tu Sovietu 
nuszove.

Amerikos kareiviai, kaip pa-; 
prastai ėjo peržiureti savo ru
bežiu, kai szitie Ruskiai pradė
jo in juos szaudyti. Kareiviai 
greitai krito ant žemes ir pri- 
szliauže prie saugios vietos, isz 
kur jie pasiszauke savo kari
ninkus ir pasakė kas tėn darosi.

Du karininkai sugryžo su 
tais kareiviais, sargais prie ru
bežiaus. Kai tie Amerikiecziai 
vėl pasirodė, Sovietai pareika-l 
lavo kad jie sustotu. Amerikie
cziai sustojo, bet vienas isz tu 
Sovieetu kareiviu pradėjo 
szaudyti in tuos Amerikieczius.! 
Leitenantas William C. Linde-Į 
rose iszsitrauke savo revolveri; 
ir atsake tiems Sovietams in jui 
szuvius ir vienas isz tu Sovietu 
kareiviu krito negyvas.

Sovietas kareivis krito negy
vas sziapus rubežiaus. Kiti So
vietu kareiviai vėliau atėjo ir 
jo lavona nusinesze.

Musu kareiviams yra insaky- 
ta Sovietu nekibinti, bet apsi
ginti jeigu jie yra užpuolami. 
Jie taip ir padare, nes Sovietai 
jau antru sykiu ant Amerikie
cziu buvo užsipuolė ir in juos: 
szaude, kai Amerikos karinin
kas jiems atsake isz savo revol-j 
verio ir vienas isz ju krito ne-! 
gyvas. Rusija dabar pasipikti
nus pareiszkia savo nepasiten
kinimą ir reikalauja kad Ame
rika atsipraszytu.

EROPLANAS
SUGRYŽO

Vienas Inžinas Sustojo

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dienos ir visi turi eiti kitur kur . 
pavalgyti. Jis sako kad jie ga
les ežia tik kelias dienas pagy
venti, o po tam tai jis nežino 

, ' ’ į * - y. .
ka jis su savo szeimynele galės 
daryti!

SARGYBA PRIE 
SOVIETU LAIVO

PHILADELPHIA, PA. — 
Sovietu prekybinis 1 a i v a s 
‘ ‘ Dmitry Donskoy ’ ’ priplaukė 
prie Philadelphijos uosto. Czia 
valdžios sargai stovi prie jo 
dįena ir naktį. yri

Szitas devynių tukstaneziu 
tonu laivas inplauke in Port 
Richmond. Kai jis artinosi prie 
uosto, valdžios laivas ji palydė
jo ir prižiūrėjo kad niekas in ji 
neinliptu. Kai is prie uosto pri
plaukė tai kiti sargai buvo pan 
statyti prie jo. : j

Sargai yra czia pastatyti, 
kad priži ur e j us kad < Sovietu 
szpiegas, Valentin Gubitchė- 
vas ant jo neužsestu ar kaip 
nors in ji neinlystu. Szitas Qu
bit che vas buvo su ta Amerikos 
iszdavike Judita Coplon su- 
aresztuotas ir dabar yra pa
trauktas in teismą New York 
mieste. .. ;

Slapta FBI policija dabar 
prižiūri kad sžitas Sovietas nė- 
paspruktu, kaip paspruko Ko
munistas Gerhart Eisler, ant 
Lenku laivo. ;

3 JURININKAI ŽUVO
DEEP RIVER, CONN. —) 

Trys Philadelphijos jurininkai 
žuvo ir du buvo labai sužeisti 
kai j u automobilius sudužo in 
medi szalia vieszkelio in Deep 
River, Conn. Žuvusieji buvo 
Charles A. Kamber, devynioli
kos metu amžiaus, Henry A. 
Taylor, dvideszimts metu am- 
žaius, ir Benjamin R. O’Toole, 
dvideszimts metu amžiaus. Sii- 
žeistieji buvo to automobiliaus 
draiverys, Raymond J. Uriah, 
asztuoniolikos metu amžiaus ir 
Harry Tuerk, asztuoniolikos 
metu amžiaus.

Visi penki gryžo in New Lon
don, kur jie buvo paskirti in po
vandeniniu laivu vietas. Jie 
buvo iszvažiave del devynios 
deszimts valandų poilsio. Ne
laime atsitiko apie szeszta va
landa isz ryto; viena valanda 
nuo to laiko kada jie butu tu
rėję sugryžti in savo vietas?

Policijantas Leitenantas Car
roll Shaw sako kad draiverys 
Urian užsnūdo prie rato. Aiito 
mobilius ne per greitai važiavo 
kai jis sudužo in ta dideli medi. 
Urian buvo pasiskolinės auto-NEW YORK, N. Y. —

Insakymas suimti visus dva- pan American didingas preky- mobiliu ir pasiėmė tris savo 
draugus ta vakara Philadėl- 
phijoje, ir paskui kitus sutiko 
Camden mieste.

siszkijos vadus iszejo Birželio 
(June) dvideszimts asztunta 
diena.

Du svarbiausi punktai to in- 
sakymo yra:

1—Mes nenorime isznaikinti, 
iszkasavoti Kataliku tikėjimą 
savo kraszte, bet mes norime 
nutraukti visus santykius su 
Vatikanu, su Popiežiumi ir su

binis eroplanas, su szeszios de
szimts penkiais žmonėmis labai 
greitai sugryžo in Idlewild sto
ti. isz kur jis buvo pakilęs.

Eroplanas turėjo skristi 
skersai mares in Europa, bet už 
penkiolikos minueziu jis, szlu- 
buodamas pargryžo. Viesas isz 
jo inžinu sustojo, užgeso.

Tai antras tokis eroplanas

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:
Saule Pub. Co.. Mahanoy CitJ
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