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Truman as Praszo Ginklu
Isz Amerikos

SENIAUSIA ISZ 
’ BENAMIU

NEW YORK. — Ana sanvai- 
tė atvažiavo isz Europos, se
niausia moteriszke isz visu tu 
benamiu, pabėgėliu. Ji yra Elž
bieta Rugieniene, devynios de- 
szimts szesziu metu amžiaus/ 
isz Lietuvos. Ji važiuoja in Mi-• 
chigan valstija ant ukes. Dabar 

• vis daugiau ir daugiau benamiu 
atvažižuoja isz Europos.

Ant vieno laivo isz Europos, 
kur važiavo net 1,218 tokie be
namiai, ju tarpe buvo dvynu-j 
kai isz Lenkijos; dvieju metu 
amžiaus Wladimie ir Olen Da- 
nielewicz.

Kiemlinui Nepatiks

v 1 fe

Apsiginti Nuo Ru
su, U. S. Kasztuos 
$ 1,5oo, 000,000

/v

į x

MIESTO MAYORAS 
NUTEISTAS

Viena Meta Kalėjime; 
$5,000 Baudos; Taksu 

Nemokėjo

Szitas paveikslas Kremli- 
no bosams baisiai nepatiks. 
New York mieste, Valdžios 
Teisėjas C. Murray Hulbert 
sveikina Anna Stern, Rusijos 
piliete, kuri priėmė Ameri
kos pilietyste, ir ežia daro 
prisieka kaipo isztikima 
Amerikos piliete. Teisėjas

turi savo rankoje keletą kny
geliu, brosziureliu kurie ap- 
raszo Amerikos gyvenimą, 
nuveikimus ir savo piliecziu 
pareigas.

Teisėjas visiems pasakė 
kad Amerika tikisi kad jie 
bus savo naujai tėvynei iszti- 
kimi ir kad jie užsitarnaus

gera varda ir visu musu mei
le.

Kremlinui szitokios žinios 
baisiai nepatinka, nes Krem- 
linas visiems sako kad Rusi
joje randasi ro^us. O sztai, 
ežia dabar žmones isz to ro
jaus bėga pas tuos prakeik
tus. kapitalistui.

Kunigužiai Susipesze Už Szliu
ba, Vienas Gavo Per Nosį, Kitas 
Užmokėjo Baudos Rockport, 
Mo.; Daug Vokiecziu Linksta In 

Vakarus Ir Traukiasi Nuo 
Rytu Vokietijoje

MILLVILLE, N. J. — Simon 
Cherivtch, Millville miesto Ma- 
yoras buvo Camdeno teisme nu
baustas ant vienu metu in ka
lėjimą ir turi užsimokėti penkis j 
tukstanezius doleriu už tai kad 
jis savo taksas neužsimokejo.

Valdžios Teisėjas Thomas M. 
Madden, teipgi padėjo ta Ma- 
yora ant penkių metu gero pasi
elgimo kai jis ta meta iszbus 
kalėjime.

Mayoras Cherivtch yra teip
gi biznierius, parduoda naujas 
automibilius. Jis pereita Kovo 
(March) menesi užsidirbo $56,- 
295. Jam reikėjo 22,142 taksu 
užsimokėti. O jis valdžiai pra- 
nesze kad jis buvo užsidirbės 
tik $9,850 ir užsimokėjo tik 
$1,323 taksu.

Gegužio (May) deszimta die
na Simon Cherivtch buvo isz- amžiaus Henry Soulia yra nu-1 
rinktas augszcziausiu miesto teistas su mirties bausme už žinias visiems paskelbti apie 
komisijonieriumi, gaudamas nužudinima ūkininko Frank Amerikos kariszkas jiegas. Jis 
daugiausia balsu, votu isz dvi- Hudson. Bet jis užsigina, nors sako kad Amerikos Karo Szta- 
deszimts vieno kandidato. i

Teisėjas Madden teipgi nu- AMERJKA pARQDO 
baudė du medžio kompanijos 
sanvininku. Jiedu norėjo iszsi- 
sukti isz mokėjimo $110,000 
taksu, jie tun dabar baudos Amerikiecziai Pasiien 
užsimokėti po trisdeszimts 
tukstaneziu doleriu. Abudu bu-į g g Parodyti Savo 
vo nuteisti ant metu ir vienos 
dienos in kalėjimą, bet teisėjas 
jiems ta meta ir diena dovano
jo jeigu jiedu viską užsimokės.

PASMERKTAS

GINASI

Užsigina Žmogžudyste

SAVO JIEGAS

Kariszkas Jiegas

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Amerikos atstovas Tautu San- 
jungoje, Frank C. Nash, sako 
kad Amerika yra pasirengus 
visiems parodyti ir paskelbti 
savo kariszkas jiegas. Bet jis 
nieko nesako apie ta Sprogs- 
tanezia “Atom” Bomba, apie 
kuria Amerika nei žodžio nie
kam nepaskelbia.

SPRINGFIELD, MASS. — Amerikos atstovas, Frank G. 
Penkios deszimts keturiu metui Nash sako kad Amerikos'Karo 

Sztabas yra pasirengęs visas

” • • sako kad Amerikos Karo Szta-
nužudyto žmogaus žmona da-1 ^as pasirengęs tąs žinias pa- 

Jo advokatas, Gene R. Mari- bar prisipažinsta kad ji buvo skelbti kad duotu visiems ži- 
ano paprasze teismo paleisti susineszusi su juo ir kad jis in 
Cherivtch po kaucija. Teisėjas ja buvo insimyles.
uždėjo penkių tukstaneziu do
leriu kaucija ir ji paleido. Ad
vokatas Gene R. Mariano da
bar praszys naujo teismo, šaky-j , , , . . , j buvo surastas netoli nuo Henrydamas kad teismas susimylėtu' „ .. . ...., .. \ , Soulia automobiliaus.ant Cherivtch, nes jis turi zmo-į 
na sr keturis vaikus. Jo žmona Nužudyto žmogaus žmona 
Ona, sėdėjo teisme ir verke. 1 prisipažino kad ji buvo susine- 

Advokatas Mariano teismui; szus ir užsidėjus su Henry Sou- 
priparode kad Cherivtch labai 
daug auku duodavo labdarin
giems darbams ir bažnyczioms.

“Taip,” teisėjas Thomas M. 
Madden pripažino, “tas teisy-j 
be, bet jis davė miesto ir vai-j 
džios pinigus. Dabar asz jam 
duodu valdžios visus metus in 
kalėjimą.” ;

Jos vyras Frank Hudson bu
vo nuszautas isz pasalu. Kara- 

; binas isz kurio tas szuvis iszejo

noti kaip mes esame pasirengė 
del karo.

Jis sako kad jeigu Amerika 
taip pasirengus paskelbti savo 
kariszkas jiegas, tai ir- Rusija 
turėtu mums praneszti kiek 
jiegos ji turi ar tikisi turėti, 
jeigu ^prisieitu reikalas in ką
rą stoti. Bet Rusija ant szito 
klausimo tyli ir nieko nesako.

JAUNA MERGAITE
NUSITRUCINO

PHOENIXVILLE, PA. — 
Daktarai stengiasi dažinoti ko
kios trucyznos szesziolikos me-

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Tru
manas pasirasze ant to Atlantiko Sutarties 
patvirtinimo, ir tuo paežiu sykiu inteike 
Kongresui savo praszyma kad pusantro bi
lijono doleriu butu paskirta ginklams del 
kitu krasztu, kurie nepasiduoda Sovietu 
Rusijai. Jis sako kad tie Amerikos gink
lai apgins ne vien tik tuos krasztus, bet 
ir Amerika nuo Sovietu

APKARPO !
V1RSZUNES

Du Karininkai Nuo 
Darbo Atstatyti

Raudonojo Pavo-

eitu visiems tiems 
su Amerikos nu- 

Szita pagelba bu-

Szita kariszka pagelba % 
krasztams, kurie sutiks 

pareikalavimais, 
tos Atlantiko Kariszkos Sutarties,
mes su savo pinigais ir ginklais 
ne vien tik tas tautas kurios

tu apart 
Reiszkia 
remtume

tu amžiaus Alma Fay Deery 
paėmė, kad ji taip greitai pasi
mirė. Ji buvo atvažiavus pas 
savo moeziute in sveczius ir te
nai staiga pasimirė.

Viena valanda priesz tai ji StOtytlIlS 
buvo susitikus su savo meilu
žiu, dvideszimts vieno meto 
amžiaus James Souch. Jos tė
vas buvo jai uždraudęs su tuo 
vyru draugauti. Jos tas drau
gas, James Souch yra dabar ,prjgUlj pne tOS Atlantiko Sutarties, bet IT 
policijos sulaikytas, ne už tai, , oi*
kad jis yra už jos mirti kaltina- kitas tautas, kurios tos pagelbos bus rei- 
mas, bet už tai kad policija sa
ko kad jis žinojo kad ji ta tru- 
cyzna iszgere. Jis yra laikomas 
kaipo svietkas. « • i • t i

Ji butu pagimdžius kūdiki!ams paaiszkina kad 
in kokios szeszis menesius. Jie- kalinga, 
du susitiko ant szokio ana ru
deni ir susidraugavo. Bet jos 
tėvui ta draugyste nepatiko ir 
jis tam James Souch pasakė, 
kad jis nekibintu jo dukrele ir neketina sau namie 
kad daugiau pas juos neateitu/ . . —

kalingos.
Trumanas, praszydamas tiek pinigu gink- 

tokia pagelba yrarei-

lia ir kad jis in ja buvo baisiai 
insimylejes. Keli labai aistringi 
meiles laiszkai buvo surasti in 
intarto Henry Soulia kiszenius, 
ir nužudyto žmogaus žmona 
prisipažino kad ji tuos laiszkus 
buvo paraszius tam Henry Sou
lia, kuris yra dabar nuteistas 
už jos vyro nužudinima.

TROKAS UZMUSZE 
VAIKA

“Reikia labai aiszkiai 
pasakyti kad Amerika 
sėdėti ir nieko neda- 

kad daugiau pas juos neateitu, £uropos kraSztaS butu UŽ-

KUN ĮGŪŽI AI pultas. Mes turime tiems krasztams už- 
Si U SIP E S 'L E tikrinti kad mes jiems stosime in pagelba 

------ ne vien tik su pinigais, bet ir su gink- 
ROCKPOET, MO. - Duku-.jgj^ ]y[uslI jnta§<a jau (labili (jaUg gero 

niguziai susipesze uz szliuba ir. ’ ° °
vienas gavo per nosi, o kitas, yra padariusi, ir mes negalime dabar pa- 
užsimokėjo dvideszimts penkis .. ...
/I avi ii r* Loiirlnc! r\ ‘t’VPO’71 €> cj Iril _ 1 U UIV vi •

Prezidentas Trumanas staeziai pasakė

Trumanas sako:
visiems parodyti ir

dolerius baudos, o treczias ku- 
nigužis davė ta szliuba. Szitaip 
atsitiki:

CAMDEN, N. J. — Penkių 
metu amžiaus vaikutis buvo 
užmusztas kai didelis trokas, v
sunkvežimis ji suvažinėjo prie Jaunikaitis, James Richard kad tas tu krasztu užpuolikas gali būti

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

WASHINGTON, D. C. —
Be jokio perspėjimo ir be jokioj 
pasiaiszkinimo, Armijos Szta- 
bas suspendavo, atstatė nuo 
darbo ir nuo savo pareigu du 
isz savo augszcziausiu karinin
ku. Tai pirmutines apkarpo? 
isz nuo pat virszunes, tai pir
mutines aukos ar vaisiai to va
jaus priesz valdininkus ir kari
ninkus kurie in talka stoja 
tiems Washington© žinovams, 
kurie gauna savo draugams 
valdžios kontraktus. Suspen
duoti karininkai yra:

Major Generolas Herman 
Feldman, penkios deszimts de
vynių metu amžiaus, kuris in 
vaiska stojo keturios deszimts 
du metai atgal kaipo paprastas 
kareivis ir dasieke Generolo 
laipsni ir gavo prižiūrėti armi
jos iszlaidas ant dvieju bilijonu 
doleriu in metus. Jis buvo nuo 
savo darbo ir nuo savo pareigu 
atleistas, sako Armijos Sekre
torius Gordon Gray, už tai kad 
visi ženklai rodo kad jis inteike 
vieno kontraktoriaus atstovui 
visus rasztus apie armijos kon
traktus ir apie tai ka armija 
ketina parduoti ar pirkti. Ir tas 
jam nebuvo valia daryti!

Major Generolas Alden H. 
Waitt, penkios deszimts szesziu 
metu amžiaus, kuris armijoje 
iszbuvo trisdeszimts viena me
ta ir buvo komandorius viso ki- 
mijos sztabo armijoje. Armijos 
Sekretorius Gordon Gray sako 
kad szitas Major Generolas bu
vo atstatęs už tai kad jis daug 
žinių iszdave biznieriams ir ki
tiems, kuriems tos žinios nebu
vo leistinos. ,

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
sau drauga susirasti. KOMUNISTAI UNIVERSITETUOSE

Gydytojas kuris pigiai gydo, 
prastai gydo.

Žmogelis kuris sau 
turi susikrovęs, bet 
mokslo, nieko neturi.

turteli 
neturi

Komunistas negali nei iszsi- 
žioti be Kremlino pavelinimo. 

Ar Komunistas Gali Būti Geras Mokintojas? į Tai jeigu mes leisime Komunis 
--------------- tams mokinti musu Universite

tuose, tai geriau butu siunsti

KATALOGAS

Tas kuris visados skubinasi, 
greieziau prie grabo lentos pri
eina.

Jeigu tu mokslo neturi, tu 
nieko neturi: O jeigu tu turi 
mokslo, tai ko daugiau tau rei
klia?

Kai seniai klauso jaunuju, 
tai jaunieji klauso ir seniu, ir 
viskas tvarkoj.

Senatve neparodo protą, bet 
tik žilus plaukus ar plike. Už 
tai kad senas tai nereiszke kad 
mokintas ar protingas. Mes pa- 
žinotame labai daug tokiu dur
nių.

Jeigu tu nori būti tikrai mo
kintas, tai mokink ne tik save, 
bet ir kitus. Juo daugiau tu 
mokslo kitiems atiduosi, juo 
daugiau pats turėsi.

Laimingas tas kurio darbai 
yra didesni ir garsingesni negu 
jo mokslas.

Sūaicziapk lupas ir nesisku
bink atsakyti.

Jeigu mokslincziams. tyla 
yra. gera byla, tai kaip ji reika
linga tiems kurie nėra taip mo
kinti!

Niekados nepamirszkime kad 
Dievas žmogų sutvėrė ant 
szeeztos dienos. Reiszkia kad 
ir mažiausia blusele buvo pir
miau už mus sutverta. Tai ko 
ežia taip didžiuotis?

Nei vienas žmogus nesugrie- 
szina del kito žmogaus nes jis 
vis savo naudos jieszko.

Žmogus yra prigundomas už 
tai kad jis ta pagunda.myli 
jos pats jieszko. Jis bėga pas
kui boba, seka moteriszke, kol 
ji jiji pagauna.

ai-

Taip, kaip nevalia pavėlinti 
ta kas uždrausta, taip pat ne
valia uždrausti ta kas yra pa
vėlinta.

Kai du žmones susiginczina, 
susipesza, tas kuris pirmiaus 
nusileidžia yra protingesnis.

. .Musu. Lietuviu tarpe randasi 
daug žmonių, kurie valgo, ge
ria ir baliavuoja sykiu, ir vie
nas kita kolioja ir apszneka.

Žmogaus liežuvis . yra pavo
jingesnis už (baisiausia kara. 
Karas gali tik žmogaus gyvas
tį atimti, bet liežuvis gera var- 
dai, szio ve nupleszia.

Daug didesnis griekas 
vogti žmogų negu Dieva.

ap-

Mokslinczius niekados nega
li 'būti geras biznierius, nes 
Dievas jam ta mokslą davė pa
vaduoti, bet ne isznaudoti.

Mokytam gali tik mirktelėti 
ir jis jau supranta, o durniui 
reikia kumszczios, ar pagalio.

Durnius mislina kad ir visi 
kiti yra durniai, mokintas žmo
gus ir kito mokslą invertina.

Žmogus kuris turi amata yra 
kaip moteriszke kuri turi vyra, 
ar kaip daržas kuris turi tavo- 
ra.

Nėra didesnes paleistuvystes 
kaip kad kai žmona guli su sa
vo vyru ir apie kita svajoja.

Sunaus tėvas yra jo karalius.

Tol, kol žmogus nenusideda 
jis nepažinsta 'baimes; bet kai 
jis nusideda jis visko ir visu 
bijosi.

Ir valgis tampa teisingas ir 
'dievobaimingas žmogus kai 
jam nereikia ar kai jis negali 
daugiau vogti.

Po to didelio tvano, kai viso 
svieto gyvūnai buvo pražudyti, 
Noa rengiesi vynuogių soda pa
sisodinti. Szetonas atėjo jam in 
talka. Ponas velnias Noaui pri
žadėjo padėti. Jis nužudė avi
nėli, liula, kiaule ir beždžione 
ir su ju krauju paleiste ta soda. 
Už tai net ir dabar tu vynuogių 
vaisius, svaiginantis gėrimas 
taip paveikia ir permaino žmo
gų.

Pirm negu žmogelis iszsige- 
ria kelis stiklelius, jis yra silp
nas ir ramus kaip tas avinėlis.

Kai jis iszsitraukia kelis jis 
jaucziiasi stiprus ir drąsus kaip 
liūtas.

Kai jis per daug iszmaukia 
jis būva kaip kiaule purvyne, 
nieko nepaisindamas.

O kai jis visiszkai pasigeria 
jis szokineja kaip ta beždžione 
ir nežino ir nepaiso ka jis daro.

Tas, kuris puczia putas nuo 
alaus, nėra tikrai isztrbszkes.

Kai melagis ir teisybe sako, 
jairi niekas netiki.

, į Senos bobos nusik varbina sa
vo plaukąs, kad iszrodytu jau
nesnes, bet jos negali savo plau
ku gzaknis nukvarbinti.
* M' 3Č -. --------------------- 8 1----------------------

Kai viskas mums sekasi, tai 
mės turime daug draugu.

Labai lengva susipykti ir isz 
kaimyno sau priesza, nepriete
li pasidaryti, bet baisiai sunku

ĖST” Neužmirszkit atnau ....... ......
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranesseme! Bizni be pinigu 
Slinku varyti, ypatingai lai k 
raszczio, kuris, sureikalaujt 
kožna doleri. ACZIUI

“ Saules ’ ’ Redyste.

Vieno meto kūdikėlis yra 
kaip karalius, visi ji myli ir 
jam tarnauja.

Dvieju metu vaikas yra kaip 
parsziukas, violiojasi purvyne 
ir nieko nepaiso.

Savo vaikystėje jis yra kaip 
teliukas; szokineja, džiaugiasi 
ir straksi.

Asztuoniolikos metu vyru
kas yra kaip žirgas; jis savo 
stiprybe didžiuojasi.

Kai jis apsiženija, jis yra 
kaip asilas, kuris sunkia naszta 
turi neszti.

Vėliau jis tampa kaip szuva 
nesisarmatina ubagauti, pagel
bės ir malones isz kitu praszyti.

O senatvėje jis tampa jau 
kaip beždžione, jis visur lenda, 
visus mokina, visiems pataria 
ir niekas jo neklauso ir nepaiso.

Adomas ir Jieva buvo pirmu
tine pora, bet pirmutiniu prie- 
telium buvo velnias.

Sziu metu pradžioje, Sausio. 
dvideszimts antra diena, du! 
profesoriai buvo pravaryti isz Į 
Washington© Universiteto, už : 
tai, kad jiedu patys prisipaži-į 
no, kad jie yra Komunistai ir I 
kad jie priguli prie Komunistu 
Partijos Amerikoje. Profeso- [ 
riai Joseph Butterworth ir Phi
llips visomis galiomis stengie
si apsiginti, bet nei syki neuž- 
sigyne kad jie buvo ir yra Ko
munistai.

Daug laikrasztininku ir taip 
sau žmonių ilgai ir karsztai 
ginezinosi apie szita tu Komu
nistu iszvaryma isz to Univer
siteto.

Dabar, be jokio piktumo, be 
jokio insikarszcziavimo, pa
žiūrėkime in savo Universitetu 
tikslą ir in Komunistu nusista
tymą. Szitas pastabas mes ra- 
szome iszsaves. Mes isz nieko 
nepasimokinome, su nieku kitu 
nepasikalbejome ir nei vieno 
kito mes neintraukiame ar ne
kaltiname. Czia vien tik musu 
paežiu pastabos isz gryno ir 
czysto proto.

Mes staeziai ir drąsiai drys- 
tame pasakyti, kad Komunis
tui nėra ir negali būti vietos 
ant musu Universitetu mokslo 
kėdės; kad Komunistui negali 
būti pavėlinta musu vaikus mo
kinti. Nuo szito nusistatymo 
mes nei per nago juoduma ne- 
nusileisime. Ir sztai kodėl:

Komunistu Partijos narys 
negali mokinti musu Universi
tetuose už tai kad jis nėra ir ne
gali būti laisvas žmogus.

Jeigu mokslo tikslas yra 
jieszkoti tiesos, nežiūrint kur 
ir prie ko tas jieszkojimas mus 
prives, tai pirmutine ir pagrin
dine mokytojo pareiga yra kad 
jis butu laisvas tuo tiesos ke
liu keliauti.

Bet koks suvaržymas profe
soriaus, mokytojo laisves yra 
kliūtis tam mokslui ir mokini
mui. O mokytojo laisve dau
giau reiszkia negu Universiteto 
virszininko nesikiszimas ir jo 
mokytojavimo darba. Tas mo
kytojas turi būti laisvas nuo 
politikos, ir nuo visu suvaržy
mu, kurie kliudytu laisvai jam 
iszsireikszti ir laisvai tikros! Prigulėjimas prie szitos Komu- 
tiesos jieszkoti. Prifesorius ne- nistu Partijas priverezia kiek- 
gali būti priverstas laikytis ko- viena nari taip daryti ir taip 
kios partijos nusistatymais, veikti ir pasielgti, kaip Krem- 
ypatingai jeigu ta partija lam- j linas insako. O tas Komunistu 
do savo insitikinimus ir panai-! veikimas, tie ju darbai yra 
kiną gaibe, teisybe ir savo szio-, prieszingi visiems musu Demo- 
ve del pasiekimo savo politinio 
tikslo.

Kiekvienas žmogus, o ypa
tingai Profesorius ir mokslin
czius turi turėti pilna laisve 
maustyti, mislyti, jieszkoti, 
tirti ir tikėti. Jeigu ne, tai nie
ko naujo mes niekados nedaži- 
notume, neiszmoktume; 
naujo neiszgirstume 
pažangos niekados 
tume.

Žmones turi būti 
vien tik tikėti, bet ta savo tikė
jimą laisvai kitiems, kaip Szv. 
Evangelija, skelbti.

Visiems protingiems žmo
nėms, kaip ant delno aiszku, 
kad Komunistu Partija tokios 
laisves savo nariams nepripa
žinsta ir negali pripažinti.

Žmogus, kaipo Komunistu 
Partijos narys, toli gražu, nėra 
laisvas žmogus. Jis yra tos par
tijos gyvas vergas. Jis turi 
klausyti ir vergiszkai klauso 
savo partijos vadu, kurie, savo narius ir visai nesiderina su tie- 
žaru, klauso Kremlino, isz kur Komunistui viskas valia, 
visi insakymai, kaip isz Sina- jeigu tik iszeis jo Partijos gero- 
jaus Kalno, iszeina. Isztikimas j vei.

Komunistas iszsižada ne tik sa- > 
vo laisves, bet ir savo proto.

Komunistu Partija nustato 
ne tik žmogaus veikimą ir dar
bus, bet ir jojo mintis.

Ar jus galite insivaizdinti 
praeities mokslincziu, istorijos 
Profesorių, kuriam butu už
drausta galintis in praeities, se
novės mokslus, ar isztirti kurio 
didvyrio gyvenimą?

Ar galite insivaizdinti koks 
tas redaktorius butu kuriam jo 
bosas insakytu kurias žinias 
skaitytojams skelbti ir kurias 
ne ?

Tai toks tas Profesorius, mo
kytojas, kuris mokina tik ta, ka 
Kremlinas jam insako mokinti. 
Isztikimas Komunistas klauso 
Kremlino. O tie profesoriai pa
tys prisipažino, kad jie yra isz- 
tikimi Komunistai.

Ar jus galite insivaizdinti 
mokslincziu, kuris butu pri
verstas isztarti Rusijos apsi
ginklavimą ir tuo paežiu sykiu 
pasmerkti Amerikos prisiren
gimą apsiginkluoti? O Komu
nistai kaip tik taip sziandien ir 
daro!

Komunistu Partijos žmogus 
nėra laisvas žmogus. Ir kaip 
tik už tai kad jis nėra laisvas, 
jis negali būti geras mokytojas. 
Jis kalba apie laisvė, kurios jis 
neturi, ir už tai jis nėra teisin
gas mokytojas.

Už tai, kad jis nėra laisvas 
žmogus negali pakęsti kito ti
kėjimo žmogaus, ir už tai kad 
mokslas negali apkėsti pan- 
cziu, Komunistas negali savo 
pareigas tinkamai iszpildyti.

Už tai Komunistas yra moks
lo prieszas ir nevidonas, ir jam 
vietos negalį būti musu Uni
versitetuose.

Jeigu kuris isz musu skaity
toju nenorėtu su musu iszvado- 
mis sutikti, tai mes tokiam 
draugui norėtume pakartoti ka 
Amerikis Mokytoju Federacija 
sako apie Komunistus moky
tojus:

“Komunistu Partija savo 
darbais yra per metu metus pa
rodžiusi, kad visa jos veikla 
yra nustatyta vesti Sovietu 
Unijos reikalus ir propaganda.

Visi pirmieji Katalogai dabar 
savo vaikus staeziai in Rusija, 
kad jie ten iszmoktu kaip tin
kamai pagerbti Lenina ir Sta
lina.

Mes gerus, sunkiai uždirbtus j 
pinigus iszmokame už savo vai- ■ 
ku mokslą ir auklėjimą ir už 
tai norime ir reikalaujame kad 
Komunistai ta musu darba ne
panaikintu.

yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

KUMSZTININKAS 
ŽUVO

Automobilius Susikūlė
Su Troku

PIPESTONE, MINN.
Dvideszimts vieno meto 
žiaus kumsztininkas ir Szvento , i
Raszto skelbėjas Vince Foster 
isz Omaha, pasimirė kai jis bu- , 
vo sužeistas automobiliaus ne
laimėje, kai jo automobilius 
susikūlė su troku ant vieszke- 
lio. Su juo automobilyje buvo 
Ruth Newcome, isz Helena, 
Montana. Ir ji buvo užmusztaj 
Kiti trys kurie buvo automobi
lyje buvo labai sužeisti.

Jo automobilius susikūlė su 
troku, kuri vairavo dvide
szimts szesziu metu amžiaus 
William Smith isz Pipestone.

Troko draiverys sako kad 
Vince Foster važiavo labai 
greitai ir neužmate jo troko ant 
vieszkelio, Vince Foster ir Pa
nele Ruth Newcome pasimirė li
goninėje visai neatgave sąmo
nes.

Labai sužeisti buvo Walter 
Jones, dvideszimts trijų metu 
ir Kenneth Allen isz Flandreau, 
South Dakota. Ponia Kenneth 
Allen buvo labai sukriesta, bet 
nelabai sužeista.

Policijantas Heesch sako kad 
visi gryžo isz szokio, kur visi 
gerokai buvo iszsigere. Vince 
Foster buvo kumsztininkas. Jis 
syki buvo in teismą patrauktas 
del nedorovinio pasielgimo in 
Missouri. Jis vis neszdavosi su 
savimi Szventa Raszta ir steng- 
davuos kitus vis pamokinti.

Netiki

am

Duktė in Motina. — Asz ne
noriu Petro, ba jis bedievis, 
netiki jog yra pekla.

Motina — Ant to nepaisyk 
kaip su tavim apsipaeziuos 
tai pekla turės ir intikes!

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), 
i talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszjins, 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-1 
muilo. 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,

apie 
apie
15c 

apie.
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
ilazbaininka. 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.

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.

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.

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.

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

^DIP-LESS”
WRITING SETS 

by

Bus Gražus Arklys
The Way You Write

No. 5556 t ĮĮlgįl

kratiszkos valdžios nusistaty
mais, nes jie neigia prisiriszi- 
ma prie tiesos ir nepripažinsta 
žmogaus laisve gyventi ir tikė
ti taip kai jis nori ir taip kaip 
jo sanžine jam liepia.”

Bet ežia dar didesnis ir svar
besnis klausimas iszkyla, negu

nieko mokytojo laisves klausimas.
ir jokios Mokytojas, apart viso ko, tu- 

nepadary- ri būti teisingas žmogus. Jo pa
reiga yra palaikyti ne vien tik 

: savo asmeniszka teisingumą, 
bet ir visos savo profesijos, vi
so sako taip sakant amato tei
singumą.

Aiszkus dalykas, kad mes 
reikalaujame teisingumo isz tu 
kurie musu vaikus mokina ir 
auklėja.

Bet dar aiszkesnis dalykas 
yra, kad Komunistu Partijoje 
nesiranda teisingumi. Komu
nistu Partija slepia savo tiks
lus, panaudoja slaptus inra ti
kins, budus; isznaudoja savo

laisvi ne

Choose The Right Point

No. 5668 -

No. 5550 irf i

f .

i'£

■ >■

Szita jauna kumelaite da
bar iszrodo gramodiszka, ne
jauki ir nemikli; kojos iszro
do per plonos ir per ilgos, 
bet ji bus labai graži kai bis- 
ki paaugės. Ji ežia ganosi ant 
New York valstijos puikiau-

šio ūkio, kur randasi ir isz 
kur pareina gražiausi ir grei- 
cziausi lenktynėms arkliai. 
Jau dabar už ja reiketu gra
žus turtelis užmokėti, jeigu 
kas norėtu ja pasisavinti.

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words / 
without dipping

Saule Publishing Co 
Malianoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus
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J^EPAPRASTAS, bet laibai 

užimantis atsitikimas kuri 
papasakosiu skaitytojams nėra 
tai visai iszmislytas, bet teisy
be kuris sujudino visa New 
Yorka apie kuri visi kasdiena 
tik ir kalbėdavo nes tai buvo 
'labai užimantis daigtas.

Ilgai tos paslapties niekas 
negalėjo isztirti. Gabiausi de
tektyvai sudėjo visas savo pa
stangas tam dalykui pasiszven- 
te bet gilus szeszelis nuolatos 
uždengdavo ta stebėtina pikta
daryste. Tiktai po tam atsirado 
viena jauna ir patogi mergina, 
dirbanti taippat detektyvo dar
bą Henrietta Bolton Rlieydt 

't . I kuriai pasisekė tos paslapties: 
rumbe pakelti ir atrasti stebėti
nus daigtus. Toji mergina po 

atm už tai visame sviete pa
garsėjo.

* * *
Ir sztai stebėtinas vienok tik

ras apsakymas:
Maždaug apie puse XX-to 

amžiaus atkeliavo isz Irlandi- 
jos in New Yorka jaunas vyru
kas, idant Amerikoj ingyti sau 
turtus. Vadinosi William J. 
Stuart. Gimtiniame kraszte už
siimdavo mokytojavimu, bet 
kadangi buvo energiszku žmo
gum, pasiryžo pamesti ta savo 
amata kadangi mokinimas kai
mo abėcėlės jam nesuteike jo
kio mitrumo ir lavumo prie ki
tokio darbo.

New Yorke William J. Stu
art isz pradžių perejo dideli 
varga ir buvo valandos, kad ji 
apsiausdavo nenoras, pamesda
vo tiesiog rytdienos vilti. Ant 
galo vienok apturėjo vieta ma
dų tavoru krautuvėje.

Toj savo naujoj vietoj pra
dėjo nenuilstancziai- dirbti, tai
gi greitai užsitarnavo sau ge
resne vieta, taip kad po keliu 
metu paliko firmos virszininku.

Stuarto darbdaviai turėjo 
dukterį kuri insimylejo virszi- 
ninka, q gimdytojai tame nesi- 
prieszino ir jaunieji sau rainiai 
apsivedė.

Tuo budu Irlandietis pasili
ko kompanijos savininku, plė
todamas kiekviena diena vis 
placziau ta dalyka, kad ant ga
lo mieste pasiliko auksiniu 
obuolu. Buvo paczedus, tai tur
tas augo padidinamas apart to 
tobulomis veikimai isz pasza- 
lies.

Visos iszrokavimos užmany
tos per Stuarta pasirodydavo 
laimingos taigi prekybos svie
te jo intekme su kiekviena die
na didinosi. Jis buvo žinomas 
isz savo mitrumo ir nepapras
tos energijos. Po smercziai jo 
paczios tėvu, jis paveldėjo sau 
visa ta dalyka pasilikdamas 
tuo budu ant syk turtingu žmo
gum.

Neatsisėdo jis ant pasiseki
mo liauru. Priešingai kiekvie
nas naujas pasisekimas ji stū
mė prie tolimesnio darbo jame 
užgimė noras būti turtingu, pa
silikti milijonierium.

Ir priėjo prie tu milijonu, 
pasisekdavo jam kadangi kiek
viename jo užmanyme ir užsi
ėmime. Tam pasisekimui daug' 
prisitarnavo jo paties nenuils
tantis veiklumas. Tai buvo j 
žmogum perdem doras jo žo-

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

džiui buvo galima užsitiketi, 
nieko jis neapgaudinedavo, tai
gi per tai jis. ir ingi jo visu nusi
tikėjimą ir paguodone kas, tei
singai pasakius, yra labai leng
va kiekvienam milijonieriui.

Apart tu gražiu budo pusiu, 
musu karžygis turėjo ir kitas, 
tamsės ir negražes puses. Ir 
apie tai tylėta, kadangi jas už
dengdavo auksas, kurio pas ji 
buvo pilnai. Ant to aukso bliz
gėjo, kaip tai tankiausia atsi
tinka, daug žmonių likimo asz- 
aru, daug kruvino meszlo ir 
prakaito. Per svetimas atsitiki
mas, per priszininku lavonus 
vede kėlės prie pasisekimo mi
lijonieriaus, 'bet jis isz to titulo, 
užvardo, neatjausdavo jokiu 
iszmetincjimu sumenes — buvo 
tas del jo visai tikrai.

Ne ant valandėlės tie daigtai 
jam nesudrumsdavo ramybes 
o viena tik kartybe Stuartui 
buvo tai bevaikiszkumas, netu
rėdamas vaiku.

Toji rūpestis laikui bėgant 
pradėjo vis laibiau sukinti taip 
kad kuomet moteryste paseno; 
nusprendė pasiimti svetima 
vaika ir auginti už sava. Sze- 
szios deszimts metu Stuartas 
atsiminė sau Irlandija ir gimti
ni kaima ir seseri kuria ten pa
liko.

Pirmu sykiu per ilgus metus 
tai atsiminus jis susigraudino, 
prikalbino savo paczia ir abu
du sėdo laivan, nusiduodami in 
Europa.

Biure ant valandėlės užgimė

Tenisistas

Iszrodo kad ežia szitas 
sportininkas isz paskutinuju 
savo jiegu stengiasi pasiekti 
teniso bole ir ja atgal at- 
muszti.

Sportininkas, tenisistas, 
Ted Schroeder, isz La Cres- 
centa, California, ežia teniso 
sportą loszia priesz Anglijos 
cziiampijona Gardner Mulloy 
in Wimbledon, Anglijoje. 
Amerikietis Ted Schroeder 
laimėjo tas rungtynes.

Dabar jau visi tenisistai 
rengiasi in rungtynes Ameri
koje in Forest-Hills. Cziam- 
pijonas Ted Schroeder dabar 
tiems rengėjams yra pasakęs 
kad is dar nežino ar jis turės 
laiko stoti in szitas rungty
nes. Jis taip pareiszke, kad 
duotu visiems žinoti, kad da
bar jam reikia geresnio ir di
desnio atlyginimo, jeigu jie 
nori kad is in tas rungtynes 
stotu.

Tenisistai, kurie loszia szi- 
tokiose rungtynėse negali 
imti algas, bet jiems buvo at
lyginta kitokiais budais, ir 
už tai dabar tas Ted Schroe
der laukia pakol tie tu rung
tynių rengėjai jam pasakys 
kaip jam bus atlyginta. 

didelis nusidyvijimas. Stuart 
per trisdeszimts septynis metus 
neapleisdavo nei valandos, vi
suomet būdavo užimtas, nieko 
be jo neveikta, ateidavo pirmas 
iszeidavo paskutinis, atlikda
mas visokius dalykus.

Ar-gi William J. Stuart ant 
senatvės turėjo persimainyti? 
Kam toji jam kelione del laiko 
praleidimo prie jo tokiu pažiū
ru ant gyvenimo, kuris nieko 
niekados daugiau nemislino 
kaip tik rinkti pinigus ir krau
ti juos vienon krūvon?

Niekas negalėjo suprasti jo! 
tokio pasielgimo ir niekas ne
žinojo tos keliones priežasties.

* * *
Milijonierius pribuvo in 

Dubliną. Czionai viename

BALTRUVIENE

Apie Vestuose jaunikis buvo, 
Ir in riaszleles nagus pakliuvo, 
Kaip sakant, apsipaeziavo, 

Bobele ir keletą dukreles gavo.
Gyrėsi jog labai bagetas, 

Ir badai pinigingas, 
O buvo geras diegas, 
Ir žmogelis niekas.

Sztai, netrukus garnys 
susimylėjo, 

Daugiau szeimyneles 
apžiurėjo,

Žilaplaukis užpyko. 
Kad taip atsitiko.

Ir vela isznaujo bujoti 
pradėjo, 

Ant savo bobeles žiūrėt 
negalėjo, 

Pradėjo vela singelaut, 
Po saliunas bumeriaut, 

Gerus laikus turėjo, 
Kol bobele neateji.

Szoko prie savo bobele, 
Ir pradėjo muszti, 

Isz to kylo teismas, 
Ir fainos užmokote turėjo!* * *

Vienas sztornirikas man sake, 
Jok savo sztore turi tiek 

szviežiu kiausziniu, 
Jok jam užteks net ant 

penkių metu!
Jau gana su tokiais fresz 

kiausziniais.* * *
Ten kur Illinojuje, 

Atsilankiau nesenei,
Kur geru dėdienių radau, 
Taipgi ir mergeliu užtikau 
Tai tiek szirdeles riaukia, 
Nuo guzutes neatsitraukia.

Moterėles ir merginos, 
Viena ant kitos loja, 
Ir biauriai kolioja.

O norints mažai vyru turi, 
Bet tuju neprižiūri, 

Norints czion Lietuviu daug 
yra, 

Bet geriu bobelių mažai yra..* * *
Gavau laiszka isz Vaszingtono 

miestą, 
Kuris skamba szitaip:

Jeigu Kolumbus, 
Kuris atrado Amerika, 

Dabar atsikeltu iszgrabo, 
Ir prisižiūrėtu žmonims, 

Ka jie padare isz szitu kontru,
Tai iszpiktumo, 

Vela atsigultu in graba, 
Idant nežiūrėti ant tu 
k re i žiu r of o rm a t o r i u!

vieszbutyje jDaliko paczia, pats- 
gi peszczias nuėjo in kaima. Už
laikydamas neturtingo keliau
ninko iszžiura, su dulkėtais cze-j 
batais ėjo sau keliu pro triobas, 
kad staiga jo regėjimą pritrau
kė prie saves iszveizda patogios : 
mergaites, kuri isz szulinio se
me vandeni. Mergaite galėjo tu
rėti nedaugiau asztuonioliku 
metu, o iszrode tikrai, kaip pa
vasario auszra. Dideles szvie- 
sios kasos kabojo jai ant pecziu, 
sveikatos raudonumas puosze 
jos veidus, o be to dar laiba ir 
su stebuklingumo pilnom lūpu
tėm.

— Dovanok, panaite, pra
kalbėjo jisai: Leisk man atsi
gerti vandenėlio.

— Sakydamas tuos žodžius, 
paėmė už viedro.

— Visados, atsake mergai
te. Bet tegul ponas valandėlė 
palaukia. Atnesziu stiklą nes 
isz viedro nesmagu gerti.

— Esi ponas suvargęs, gal 
norėsi užeiti pas mus pirkion 
ir kiek-nors atsilsėti?

Nubėgo. Už valandėlės su- 
gryžo neszdama stiklą. Paskui 
jauna mergaite skubinosi jos 
motina kuri'atnaujino užpra- 
szyma užeiti ir atsilsėti.

Abidvi moteres užsisznekejo 
su svecziu.

— Tai-gi ponas isz Ameri
kos keliauji?! Klause motina.
Ar ponas tenai nesutiko kur 
mano brolio? Da jaunas vaiki
nas būdamas iszvažiavo ir da
bar nežinau kas su juom tenai 
atsitiko!

— Gal praturtėjo. Jam te
nai gerai ir negryžta.

— Turtai man nieko neru
pi. Neesiu, kas teisybe, turtin
ga bet ka turiu, pakanka mums 
pilnai ir galime visados su 
biednesniais už save pasidalin
ti. Mat, tiktai savojo iszsiilgi.

Antru sykiu William J. Stu
arta apėmė susijudinimas. Ap
sikabino savo seseri.

* * *
Po keliu dienu jauna Elzbie- 

tuke iszkeliavo su savo . dede 
Stuartu in New Yorka. Milijo
nierius visus savo turtus nuta
rė pavesti seserietei ir ja my
lėjo kaip tikras tėvas.

Ir szileziau ir kaip tai szvie- 
siau pasidarė Stuarto namuo
se, nuo kada jaunystes patogu
mas tenai apsigyveno kada 
Elzbietuke dainavo Irlandisz- 
kas daineles senas William gai
lingai užsimislydavo ir praszy- 
davo mergaites -idant ji ilgiau 
dainuotu, arba nors kalbėtu 
prigimtąją kalba kurios jis ne- 
pamirszo, nors tai buvo jau ga
na senas laikas.

Rodėsi kad po taja intekme 
senas William permainys savo 
gyvenimo begi, bet taip nebu
vo. Kaip seniau, kasdiena jo 
veikimas būdavo pirmutinis ir 
iszeidavo paskutinis. Rinko pi
nigus del Elzbietukes.

Perdirbtas gyvenimas ir sze- 
szes deszimts metu ant spran
do, iszspaude žyme ant milijo
nieriaus. Kas kartas vis tan
kiau nupuldavo ant sveikatos, 
kad ant galo ji reikėdavo vesti 
in biurą, kur 'be sveikatos atsi
sėsdavo kresen.

Liga tuo tarpu pasibaisėti
nai platinosi ir daktarai Stuar
tui uždraudė dirbti. Negelbėjo 
visoki uždraudimai, sergantis 
negalėjo apsieiti be paprastu 
užsiėmimu. Jis juose insigimė 
ir už nieką negalėjo pamesti. •

Nuplaukė keli menesiai, pri
siartino Stuartui paskutines 
valandos, 'bet jis neperstojo 
darbuotis. Su daktaru pagelba 
jam prailginta gyvenimas ir su 
vaistais priduota jam reikalin-

Jaunute Amerika Ir Senoji Anglija

Jauna Amerika ir Senoji 
Anglija buvo labai vaizdin
gai atvaizduota, kai Karalie
ne Marija susitiko su jauna 
gražia, geltuonplauke Shar- 
man Douglas in Odeon teat
rą, Londone. Jaunoji Shar- 
man Douglas yra Amerikos 
Ambasadoriaus dukrele. 
Anglijos Karaliene Marija 
yra jau susilaukus asztuo- 

ga šyla.
Viena diena dar labiau kaip 

visados sergantis ir nusidirbęs, 
sėdosi už savo biuro kontroroj. 
Kas valanda alpo ir turėjo var
toti szirdies veiklumą, kuri ne
atbūtinai norėjo pertraukti sa
vo plakimą. Nežiūrint in tai jis 
pnavierydavo rokundas, pasi- 
raszydavo ant popieru, iszdavi- 
nedavo paprastus paliepimus.

Kabineto duryse pasirodė 
tarnas, praneszdamas kad pas 
ji atėjo koks tai interesantas. 
Mirtinai sergantis milijonie
rius nelabai noriai suteikdavo 
publika.

— Ar ateina su kokiu rei
kalu? Paklausė.

— Taip. Tasai ponas sako, 
kad turi laibai svarbu reikalą, 
atsake tarnas.

— Papraszyk!
* * *

Durys atsidarė, inejo jaunas 
be elegancijos, 'bet szvariai ir 
gražiai apsirengęs juosvas 
blondinas su mažais tamsesnes 
spalvos už plaukus ūseliais, su 
didelėm žydrainem akimi, per
sistatė labai sanjausmai.

— Ar turiu laime kalbėti 
su ponu Stuartu? Paklausė 
lengvai pasikloniodamas.

— Taip!
— Esiu Milciades Dober- 

ton.
— Praszau sėstis pone Mil

ciades Doberton. Koks reika
las? Palauk ponas! James Do
berton, Brackford Street, Chi
cago. Bet tasai numirė! Kalbė
jo milijonierius, kurio atmintis 
neapleido net smerties valando
je.

— Taip, tai mano nebasz- 
ninkas tėvas! Atsake jaunikai
tis. Numirė mano nelaimingas 
tėvas, nes atsirado žmogus ku
ris ji privedė prie vargo!

— Tuo žmogum asz esiu! 
Patemijo piktai juokdamasis 
William Stuart. Doberton buvo 
didis. Dare jisai man pavojinga 
prieszininkystia! Turėjau per 
isztisus metus pardavinėti ta
verns žemiau pirkimo prekes 
su nuostuoliais. Toksai mano 
žingsnis buvo geras. Doberton 

! subankrutino!
i

— Mano tėvas numirė var
ge, o motina mane iszauklejo ir 
iszmokino savo sveikatos ir gy
venimo kasztais, pasilikdama 
skalbėja. Klausyk ponas! Mo- 
teriszke pripratus prie pilnu
mo, valdanti neseniai szimtus 
tukstaneziu doleriu turėjo 
skalbti svetimus skalbinius 
idant tuo budu užsidirbti neat

nios deszimts treczia meta, o 
gražioji geltuonplauke S har
man Douglas, Amerikiete da 
savo dvideszimto meto nėra 
susilaukus.

Szitas dvieju didžiu krasz- 
tu susitikimas vaizdingai pa
rodo skirtumą tarp Ameri
kos, kuri dar yra jauna ir 
Anglijos kuri yra jau sena 
tauta.

būtiniems reikalams!
— Neimk jai ponas to už 

pikta, atsake Stuart ramiai ir 
szaltai, jai tiktai buvo gera 
skalbėja tai viskas tvarkoje.

Milciades turėjo pasinaudoti 
visomis valios sylomis kad ne 
iszlieti savo piktumo. Regis ta
me turėjo svarbias priežastis.

— Nežinau ka ponui ant to 
visko sako nuomene, isztare per 
sukastus dantis. Asz mistinu 
kad pono darbu žinojimas turė
jo ji priversti naktimis nemie
goti.

— Prieszingai. Miegodavau 
visados meilei ir ramiai, o isz 
to, kas atsitiko, 'buvau visados 
užganėdintas.

— Tuo arsziau. Esi ponas 
arti tos valandos kada stosi 
akyveizdoj sudžios ir turėsi 
jam iszduoti visa savo darbu 
ant žemes rokunda. Atmink po
nas, tai ir stengtis nuoskaudas 
atlyginti, kurias padarei Do- 
bertono szeimynai!

— Turiu . ka svarbesnio 
dirbti.

— Taip mistini ponas? Asz 
esiu kitokios nuomones. Bet, 
atėjau pas poną, ponas Stuart, 
idant ponui parodyti kokiu bu
du galima tas piktas pataisyti.

— Gailinusiu labai, bet nie
ko neduosiu.

— Nenoriu pinigu! Praszau 
ko brangesnio negu auksas.

— Neturiu nieko tokio 
brangesnio.

— Atsitikimas taip norėjo, 
kad pažinau justi seseriete Elz
bieta. Praszau jos rankos. My
liu ja ir ji mane.

Sauart pasiėmė drebanezia 
ranka stiklą su milteliais, ku
riais palaike gęstanti savo gy
vumą ir tarė:

— Tuojau su poiTu kalbesiu 
toliau.

Sunaudojo vaistus.
. -— Kuo ponas užsiimi? Ko

kia užimi vieta?
— Esiu inžinierium mecha

niku.
— Kiek ponas uždirbi?
— . Trisdeszimts doleriu ant 

sanvaites, 'bet mano inplaukos 
netrukus pasididins. Pagalinus 
ka tai ženklina mano tasai už
darbis, jeigu pasiliksiu pono 
žentu.

— Tuo ponas nebusi nieka
dos! Neiszleisiu Elzbietos už 
žmogaus kuris uždirba trisde
szimts doleriu ant sanvaites. O 
dabar ponas eik isz czionai. Tu
riu atlikti svarbesnius reikalus, 
ne kalbėti su ponu. Pirmiausia 
turiu numirti.

Milciades atsistojo.
— Žmogau be susimyleji- 

mo, suszuko. Tiesrig nesupran
tu kaip tai gali, atsirasti žmo
gus net smerties akyveizdoj 
toksai beszirdis!

Da nekuri laika sumainyta 
žodžiai tarp Stuarto ir Doher- 
ton. Dovanai jaunikaitis iszpa- 
žino, kad atkerszyti už savo tė
vo vargus ir ka'd ta atkerkziji- 
ma galėtu sulaikyti tiktai mo
terystes ryszys su Elzbieta. Se
nis tiesog per duris iszmete 
Mileiadesa, kuris atsisveikin
damas drėbė jam in akis:

— Nieksze! Atmink kad 
numiręs nuo mano pagiežos ne- 
iszsisuksi! į* * *

Vos tik užsidarė durys pas
kui jauna sveezia, William 
Stuart apalpo. Kada jis atgai
vinta, liepe save nugabenti na
mo.

— Baisiausia man szalta! 
Sziauke jis.

(TOLIAUS BUS) į

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 150 ::
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.

PRANESZIMAS! !
Susimildami, jeigu iszkeliau- 

nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
lai'kraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, neS 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gy veno ir in kur iszva
žiavo. Tokiu laiszku sziandieu 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvok 
jieszkoti po visas knygas is$ 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant muą 
nėrugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. ‘ ‘ Saules ’ ’ Redysta

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burika 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 200 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETU VIS Z KAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

635 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

SKAITYKIT
I^=“SAULE”^S '

PLATINKIT! j



MAHANOY CITY, PI.

Žinios Vietines
— Girdėt kad komitetas 

stengėsi visom pajiegom idant 
szimet “Lietuviu Diena’’.butu 
viena isz pasekmingiausiu, 
Rugpiuczio (Aug.) 15-ta diena, 
Lakewood Parke.

— Petnyczioj pripuola 
Szvencz. Panele Marijos Snie
gines. Teipgi ta diena 1945 m., 
Amerikos lakūnai paleido pir
mutine “Atom” sprogstanczia 
bomba ant Japonijos Hirishima 
miesto. Durnai nuo tos bombos 
pakilo net dvideszimts tukstan- 
cziu pėdu in padanges. In ke
lias sekundas daugiau negu 
trys czvertys to didelio miesto 
buvo visiszkai sunaikinta. Už 
keliu dienu Amerikiecziai kita 
tokia bomba paleido ant Na
gasaki. Czia jau buvo Japo
nams pradžia pabaigos.

— Subatoje Vieszpaties Jė
zaus Atsimainymas. Taipgi ta 
diena 1926 metuose, Gertrude 
Ederle perplauke skersai Eng
lish Channel in keturiolika va
landų ir trisdeszimts viena mi
liutą. Ji buvo pirmutine mote- 
riszke taip padaryti.

— Kita sau vai te: Nedelioj 
pripuola vienuolikta Nedelia 
po Sekminių, ir ta diena 1252 
m., Didysis Lietuvos Kunigaik- 
sztis Mindaugą priėmė Kriksz- 
ta; Ir ta diena 1789 m., Ameri
kos Karo Sztabas buvo sutver
tas, taipgi ta diena 1948 m., 
Ruske mokytoja, Oksana Ka- 
senkina, Sovietu suimta iszszo- 
ko per langa ir taip paspruko 
isz Sovietu nagu. Amerikos vai- O
džia ja apsaugojo ir priėmė kai
po Amerikos piliete.

— Panedelyje Szv. Cyriaco 
ir Komp., ir ta diena 1303 m., 
smarkus žemes drebejimias Že
maitijoje.

— Utarninke Szv. Jono Gy
dytojas, ir ta diena 1339 m., 
Keistutis pergalėjo Mozūrus, 
taipgi ta diena 1912 m., pasimi
rė Auszrininkas Andrius Visz- 
teliaukias.

nigas Daktaras Juozapas Vait- 
keviczius, seminarijos rekto
rius, pagarsėjęs Misijonierius 
ir Marijonu Kongregacijos in- 
žymus szulas. Jis buvo szeszios 
deszimts septynių metu am-l 
žiaus. Iszkilmin'gos laidotuves! 
atsibuvo Auszros Vartų Baž
nyczioje, ir jis buvo palaidotas 
Szvento Kazimiero Kapinėse. 
Velionis buvo ginies Szumsku 
parapijoje, Suvalkijoje, moki-, 
uosi Marijampolės valstybinėje! 
gimnazijoje, Varszuvos Kunigu 
seminarijoje, kuria baigus 1903 
metais jis buvo inszvestas Ku
nigu. Vėliau tose mokslus Fri
burgo Universitete, Szveicari- 
joje ir ingy jo teologijos (Dievo 
mokslo) daktara. Marijonu 
kongregacijon jis instojo 1911 
metuose. Mokytojavo Kauno 
Universitete, kur jis dėstė teo
logija. 1925 metais jis atvyko 
in Amerika su misijomis. Kuni
gas Vaitkeviczius buvo iszkal- 
bus pamokslininkas, mokytas 
žmogus ir geras kunigas. Jis su 
misijomis buvo apsilankęs be-

Žemuogių Karaliene

Mums neteko sužinoti szi- 
tos Ponios vardas ar jos te
lefono numeris, bet ji yra ži
noma kaipo “Žemuogių Ka
raliene ’ ’ del 1949 metu. Szita 
Italijonka gražiai szypsosi ir 
visa gražia saujale tu žemuo
gių dedasi in burna, parody
dama kad jai ne tik “Žemuo
gių Karalienes” garbe pa
tink, bet kad ji ir tas žemuo
ges myli.

KUNIGUŽIAI
SUSIPESZE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

TRUMANAS PRASZO
GINKLU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mano inneszimo, Kongresas no
ri paskirti suvirsz bilijono do
leriu ginklam del tu krasztu, 
kurios yra prisiraszusios prie 
Atlantiko Sutatięs.
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NUŽUDĖ SZVOGERI:
KUNIGUŽI

TAMPA, FLA. — Baptistu

Shenandoah, Pa. — Gerai ži
noma sena gyventoja, Gertrūda 
Raulinavicziene nuo 202 W. 
Lloyd uly., numirė pereita Pet- 
nyczia savo namuose, 5:30 va
landa popietu. Jos vyras Pet
ras numirė deszimts metu at
gal. Paliko penkis sūnūs: Vin
ca, namie; Petra, Jurgi, Juoza
pa, mieste, ir Joną isz Floridos, 
taipgi duktere Margareta Vier- 
nickiene, mieste. Laidojo Utar
ninke, su apiegomis Szv. Jur
gio bažnyczioje 9-ta valanda 
ryte ir palaidojo in parapijos 
kapines.

— Juozas Semaitis, nuo 22 
So. Bridge Uly., likos nuvežtais 
in vietine ligonbute del gydi
mo..

— Sirgdama per szeszis 
sanvaites, Estera Norkinskiene 
isz William Penn, numirė Pane
delyje, namie. Jos vyras numi
rė keletą metu atgal. Velione 
gimė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Pali
ko tris sūnūs: Juozą, Chester ir 
Prana isz William Penn; sze- 

’ szios dukterys: R. Bolinskiene, 
Coaldale; J. Jentila, Califor- 

. nia; J. Valentiene, Shenandoah 
J. Examitiene, Wm. Penn; Van
da Sedariene, Kulpmont ir J. 
Klakiene, Kulpmont, taipgi 
daug anuku. Laidojo Ketverge 
su apiegomis Szv. Jurgio baž
nyczioje 9 valanda ryte, ir pa
laidota in parapijos kapines.

Hinsdale, Ill. — Tėvu Mari
jonu Seminarijoje pasimirė Ku-

veik visose didesnėse Amerikos 
Lietuviu parapijose.

Bethlehem, Pa. — Szeszios 
deszimts septynis metu senumo 
plieno fabrikas užsidegė ir su
degė sziarne mieste. Septyni 
darbininkai buvo sužeisti Kai 
gaisras buvo užgesintas, vien 
tik sienos to fabriko liko. Dau
giau negu trys szimtai darbi
ninku dabar neturi darbo. Ne
toli to deganezio fabriko 'buvo 
asztuoni tukstaneziu goreziu 
aliejaus ir gazolino. Ugniage
siai ant tu aliejaus tanku liejo 
vandens, kad ir jos neužsideg
tu. Fabriko kompanija sako, 
kad dar negalima pasakyti 
kiek bledies padaryta, nes la
bai daug brangiu maszinu su
degė ar 'buvo sugadintos.

Elizabeth, N. J. — Rugsėjo 
(Sept.) 8, 9, 10 ir 11 invyks 
Lietuvos Vycziu Seimas in SS. 
Petro ir Povilo parapija, Eliza- j 
beth, N. J. Tai bus trisdeszimts 
szesztas metinis Vycziu Sei
mas. Centro Valdyba jau dabar 
ruosziasi visus priimti ir parū
pinti in vairia programa. Vado
vybe susirupinus kaip ne tik 
centra bet ir visas kuopas su
stiprinus. Lietuvos Vycziu da
bar randasi Chicagoje, New 
York, Philadelphijoje, New 
Jersey, Detroit, ir Pittsburgh 
miestuose. Randasi kuopti ir 
kitose kolonijose, bet szituose 
miestuose vycziai savo veikla 
geriausia veda ir tvarko. Pra
eityje buvo ir kitu Jaunimo 
draugyseziu, 'bet rodos, vien tiki 
Vycziai iszsilaike. Vadovybe 1 
prižada kad szitame seime da-l 
lyvaus daug visuomenes veikė
ju ir vadu, ir kad seimas bus 
rimtas, inspudingas ir visiems 
naudingas.

Baltimore, Md. — Ekspliozi- 
ja kylo East Baltimore Refine
ry, kai aliejus užsidegė dirbtu- 
vese. Du žmones likos užmusz- 
ti, o 21 likos sužeisti.

New York, N. Y. — Dabar di-į 
dėsni Amerikos laikraszcziai 
ima daugiau paraszyti apie 
Lietuva ir kas ten darosi. He
rald Tribune laikrasztis, Lie
pos treczia diena buvo indejes 
straipsni Kataliku Bįažnyczios 
persekiojimą Sovietu pagrob
tuose krasztuose. Tarp krasz- 
tu ir Lietuva buvo paminėta. J 
Ant rytojaus, intakingiausias 
ir garsiausias Amerikos laik-; 
rasztis “N. Y. T.,” turėjo 
straipsni apie Kataliku Bažny- 
czios ..vyriausybes likimą Lie

tuvoje. Szitas žinias szitie laik
raszcziai gauna staeziai isz Ro
mos, isz Vatikano. Ir reikia at
siminti kad nei vienas nei kitas 
isz szitu dvieju laikraszcziu 
nėra Katalikiszki.

Kearny, N. J. — Staiga nu
mirė, senas tautietis Jonas Mi
lius, nuo 153 Hoyt Ulyczios, Pa
nedelyje, Rugpiuczio (Aug.) 
1-ma diena savo namuose. Ve
lionis kitados gyveno Girard
ville, Pa. Paliko dideliame nu
liūdime savo paezia Margareta 
(Busceliute) ;dvi dukterys: Ve
ronika, pati Henry B. Grant ir 
Eleanora pati Edvardo J. Pak
ibo; dusimu: Joną P., ir Rei- 
munda J., taipgi tris anūkus. 
Laidotuves invyko Ketverge, 
Rugpiuczio 4-ta diena 1949 m., 
isz Graboriaus J. M. Bujausko 
koplyczios, 24 Davis ulyczios, 
su Szv. Mįsziomis, Szventos Pa
neles Gailestingos bažnyczioje, 
Harrison, N. J., ir kūnas likos 
palaidotas in Szv. Kryžiaus ka
pines, North Arlington, N. J. 
Amžina Atilsi!

Gera Plaukike

Schoeman buvo papraszes kad 
kunigužis Hough Presbytero- 
nas ji apženytu. Nuotaka, Wil
ma Jacqueline Wright, isz 
Fairfax, Metodiste norėjo kad 
szliubas butu jos bažnyczioje.

Kunigužis Hough pasiuntė 
laiszka Kunigužiui Bressler, 
praszydamas pavelinimo ta po
rele apženyti. Kunigužis 
Hough sako kad Kunigužis 
Bressler labai nedžentelmonisz- 
ku laiszku jam atsake, bet vis- 
tiek jam pavėlino nors ateiti 
pas ji.

Kai kunigužis Hough nuėjo 
pas kuniguži Bressler, tai 
Bressler pareikalavo k a d 
Hough jam jo laiszka sugražin
tu, nes jis bijojo kad tas laisz- 
kas nepapultu in Metodistu 
Vyskupo rankas.

Kai Kunigužis Hough to 
laiszko kunigužiui Bressler ne
atidavė, tai tas kunigužis, pa- 
mirszdamas kad .jis yra taikos 
žmogus, reže kunigužiui Hough 
per nosi. Kunigužis Bressler sa
ko kad jo nosis yra nulaužta.

Kai szitiedu taikos žmones 
riejosi, ta jauna porele pasi- 
szauke kita kuniguži, Harold 
Park, kuris juodu apženijo. Da
bar viskas vėl tvarkoj: Vienas 
kunigužis turi sulaužyta nosi, 
kitas užsimokėjo dvideszimts i 
penkis dolerius, o treczias gavo 
duokle už szliuba.

Scranton, Pa. — Jokūbas Be- 
liunas, septynios deszimts sze- 
sziu metu amžiaus senelis, kuri 
Nukryžiuoto Jėzaus Seseles 
priglaudę savo namuose, Szv. 
Marijos Viloje, Elmshurst, in- 
puole in prūdą kai susirgo szir- 
dies liga. Dvi mergaites, ku
rios tenai maudiesi pamate jo 
lavosa prūde ir pranesze polici-
jai. Daktaras sako kad senelis 
neprigėrė, bet pasimirė nuo 
szirdies ligos. Jis spėja kad tas
Wli§ to F>™ao
kai jam užėjo ta szirdies liga, 
ir jis inkrito in vandeni.

Szesziolikos meau amžiaus 
augsztesnios mokyklos mo
kine, Panele Shirley May 
France, rengiasi perplaukti 
skersai English Channel szia 
vasara. Daug vyru ir moterų 
ir merginu stengiesi szita 
upes sąsiauri perplaukti, bet 
ne visiems pasisekė. Szita 
jaunoji labai gerai moka 
plaukti; ji laimėjo kelias mo
terų ir merginu plaukimo 
lenktynes ir dabar yra tikra 
kad jai pasiseks perplaukti 
per English Channel sąsiau
ri.

Istorija apie “AMŽINA ŽY 
DA.” Jo kelione po svietą ii 
liudymas apie Jezu Kristų.
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Sovietų Rusija, už tai kad da
bar Sovietai tyczia stengiasi 
sukurti buntus, nesusiprati
mus, baime ir pavoju. Jis sako 
kad už tai Europos krasztai tu
ri ginkluotis ir mes turime 
jiems padėti.

Jis sako kad visi tie krasztai 
jau dabar ginkluojasi kiek tik 
gali ir beveik visus savo pini- į 
gus deda ant apsiginklavimo.

Trumanas sako kad juo ge
riau tie krasztai bus apginkluo
ti, juo mažiau bus pavojaus kad 
Sovietu Rusija ant ju užsipuls.;

Kongresmenai ne vienodai 
atsiliepe in Prezidento Truma- 
no pareikalavima. Trys inta- 
kingi Senatoriai, Republikonai 
Robert A. Taft, Arthur H. Van
denberg, ir John Foster Dulles, 
tuoj aus pareiszke savo nepasi
tenkinimą ir pasiprieszinima.

Senatorius Taft sako kad szi
tas Trumano inneszimas yra 
“Didžiausias jiegos ir ingalio- 
jimo pareikalavimas, kokio da 
nei vienas Prezidentas nieka
dos nebuvo pareikalavęs.

Senatorius Vandenberg sako 
kad tokis pareikalavimas yra: 
“Per platus, per didelis, per 
bendras ir visai neaiszkus.

Senatorius Dulles, kuris yra 
Republikonu Partijos Užsienio 
Reikalu vadas iszaiszkino savo 
irkitu nepasitenkinimą. Jis sa
ko:

“Kaip asz suprantu szita rei
kalą, tai rodos, reiketu Kon
gresui szita inneszima pertai
syti, perraszyti ir ji suderinti 
su Atlantiko Sutarties. Truma
no inneszimas nieko bendra ne
turi su szita sutartimi ir jai jo
kiu budu negali padėti ar ja 
paremti. Valdžios visa Taryba 
taip žiuri in szita inneszima ir 
už tai Trumanas turėtu su mu-

Visi sutinka ir pripažinsta 
kad tuos Europos krasztu rei
kia apginkluoti bet nesutinka 
ant priemonių ar ant budo kaip 
ta parama jiems suteikti.

Vieni sako kad geriausia 
tiems krasztams duoti dolerius 
kad jie galėtu pirktis e vien tik 
ginklu, bet su tais pinigais ga
lėtu sau kariszkus fabrikus in- 
sitaisyti.

Kiti sako kad geriausia jiems 
siunsti ginklus ir kitus karisz
kus fabrikus insitaisyti.

Kiti sako kad geriausia jiems 
siunsti ginklus ir kitus karisz
kus pabūklus, nes czia galima 
juos daug greieziau pagaminti. 
Ir musu darbininkams butu 
darbo.

Dar kiti sako kad vien tik 
ginklu neužtenka: Reikia jiems 
pasiunsti musu inžinierius, fab
rikantus ir karininkus, kad isz- 
mokinus juos kaip ginklus ga
minti, ir kaip juos pa vartuoti.

Szitokia parama ir pagelba 
mums kasztuotu apie $1,193,- 
450,000. O apart szitos pagelbos 
tiems Atlantiko Sutarties 
krasztams, dar reiketu apie 
$300,580,000 del Graikijos, Tur
kijos, Irano, Korėjos ir Philip- 
pinu.

Kunigužis buvo ant smert nu- 
szautas ant ulyczios savo auto
mobilyje. Ji nuszove jo uosz- 
vis, penkiolikos metu mergai
tes tėvas. Kunigužis buvo su ta, 
penkiolikos metu mergaites pa
bėgės ir apsiženijes. Jis buvo: 
pirmiau ženotas. Kunigužis 
John P. Lane, trisdeszimts pen
kių metu amžiaus pasimirė 1L 
gonineje.

Kai policijantai suėmė jo 
uoszvi, penkios deszimts dvie
ju metu amžiaus Ward C. Cor
nelius, jis tuoj aus prisipažino 
kad jis savo nauja szvogeri nu
szove. Jis policijantu tik pa
klausė ar kas kitas buvo sužeis
tas kai jis paleido tuos penkis 
szuvius. Kai jam buvo pasaky
ta kad niekas kitas nebuvo su
žeistas, jis pasakė kad jis nieko 
nepaiso, ir kad jis džiaugiasi 
kad jis ta kuniguži nuszove.

To kunigužio jauna nuotakai, 
ir to tėvo dukrele yra penkioli
kos metu amžiaus Ann Corne
lius. Ji ėjo treczia meta augss-, 
tesniosios mokyklos ir buvo 
vargonininke to Kunigužio 
bažnytužeje. Jiedu apsiženijo 
Birželio menesyje.

APKARPO
VIRSZUNES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

STEBUKLAS
VARSZAVOJE

mis skaitytis. Kai Kongresas 
vėl susirinks Sausio (Jan.) me
nesi, tai tada bus galima ta 
klaUSlYHU rrz\v»l«— • iMKlausima geriau ir tiksliau isz- 
riszti.”

Jis sako kad vietoj to Tru-

Szitas Major Generolas 
Waitt buvo insimaiszes ir in ne 
taip jau teisinga bizni, kai Se
nato Komisija buvo patraukus 
in teismą Garsson brolius.

Armijos Sztabas szituodu 
Generolu dar nenubaudė, bet 
duos jiemdviem progos pasi- 
aiszkinti ir iszsiteisinti jeigu 
jie gales. Bet dabar kitiems to
kiems didžiūnams Washingto
ne kiszkos dreba.

Pirkie U. S. Bonus

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Paprastai mes netikime in vi
sus tuos stebuklus, apie ku
riuos kiti laikraszcziai raszo, 
nes mes nieko apie tokius daly
kus nežinome ir nesuprantame 
ir paliekame visa tai tiems dva- 
siszkijos vadams kurie daug 
daugiau už mus žino ir supran
ta. U.U

Bet, turime praneszti kas da
bar darosi Varszavoje, kur Ko
munistai, bedieviai, netikėliai 
vieszpatauja.

Komunistiszkos valdžios po
licijantai ir kareiviai turėjo su 
karabinais iszvaikinti Lenkus 
kurie susirinko prie vienos ka
tedros pamatyti stebuklą.

Kokios trys sanvaites atgal 
vienas Kunigas paskelbė kad 
jis mate viena Paneles Szven- 
cziausios stovykla, isz kurios 
akiu riedėjo, byrėjo kruvinos 
aszaros. Apie szimta myliu nuo 
Varszavos, Lublino mieste 
tukstaneziai Lenku susirinko 
to stebuklo pamatyti. Polici
jantai turėjo pasiszaukti karei
vius in pagelba tuos žmones su
laikyti ir paskui iszvaikinti. 
Visi norėjo ta stebuklą pama
tyti. Ar ten tikrai buvo ir yra 
stebuklas mes nežinome ir ne- 
drystame nei vienaip, nei ki
taip sakyti.

TROKAS UŽMUSZE
VA1KA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pat jo namu.
Policijos Saržentas Karl-Fre

dericks sako kad Melvin Eu
gene Crudup, vaikutis, iszbego 
isz pri dvieju troku ir nežiū
rėdamas nei in deszine nei in 
kaire staeziai puolese ant uly
czios, kur szitas didelis trokas 
važiavo. Troko draiverys, dvi
deszimts vieno meto amžiaus 
Leon Creamer, sako jis to vai- 
kuczio visai nepamatė pakol 
iszgirdo jo riksmą, bet jau bu
vo per vėlu. 
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