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Kinija Mums Reikalinga
Isz Amerikos Karininkas Stoja In Kolegija

TEISINGAS DARBI
NINKAS VAGIS

CHICAGO, ILL. — Isztiki i 
mas ir teisingas darbininkas : 
Lankoje, kur jis iszdirbo net 
tivideszimts metu, prisipažino 
kad jis “pasiskolino” pasiėmė 
daugiau negu keturios deszimts 
tukstancziu doleriu isz bankos, 
ir visus praszvilpe ant arkliu
ku.

Trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus, dvieju dukrelių tėvas, 
John Hagenauer buvo suaresz- 
tuotas. Vietine policija ji dabar 
paves Amerikos FBI policijai.

Ernest Wegener, Oak Park 
Trust bankos Vice-Prezidentas, 
sako kad knygų peržiūrėtojai 
suseke ir darado kaip tas dar
bininkas buvo savo knygas pal- 
szyvai sutvarkęs ana sanvaite, 
kai tas darbininkas iszvažiavo 
ant atostogų, vakaciju. Ta san
vaite Bankos Direktoriai per
mainė ir pertvarke knygas ir 
surado tas suktybes,

Matyti, isz szito atsitikimo 
visi mes galime pasimokinti: 
Jeigu mes jau savotiszkai savo 
boso knygas vedame, tai jau 
niekados neimkime atostogų, ir 
nei vienos darbo dienos neap
leiskime, bet bukime savo dar
bui taip isztikimi, kad niekas 
kitas niekados musu darbo už 
mus neatliktu.

O jeigu mes esame bosas, jei
gu kiti mums dirba tai toki dar
bininką, kuris nuo savo darbo 
niekados atostogų neima, kuris 
visados savo darba atlieka ir 
nei dienos neapleidžia, kuris 
yra ir mums ir savo darbui toks 
isztikimas kad jis visa savo lai
ka paszvenczia: Toki reikia la
bai prižiūrėti, kaip tos bankos 
direktoriai pasimokino.

Kapitonas Don S. Gentile, 
po deszinei, stoja in Mary
land valstijos Universitetą. 
Kapitonas Don S. Gentile pa
reina isz Piqua miesto, Ohio 
valstijoje. Jis per kara labai 
garsingai atsižymėjo nuszau- 
damas dvideszimts penkis

prieszo eroplanus padangose 
ir sunaikindamas septynis 
ant žemes.

Universiteto virszininkas, 
Pulkininkas H. C. Griswold, 
po kairei, Kapitoną priima 
in Universitetą.

FORDO DARBININ
KAI STRAIKOS

UŽGRIUVO
MAINIERI

Trys Sužeisti

HARMARVILLE, PA. —
Vieno mainierio dar nesurado 
ir trys kiti buvo sužeisti, kai 
Vienoje vietoje, mainu lubos in- 
griuvo, in Consumer Coal Kom- 
panįos angliakasyklose.

Mainieriai dabar stengiasi 
atkasti tuos griuvėsius ir suras-

16 vaik^žuvo Turime Remti
Traukinys Sudaužė i * *** 111111.1

A,,»busa Kinieczius Ir Ju
Valdžia Prižiūrėti

OPLADEN, VOK. — Sze- 
sziolika Vokiecziu vaiku buvo 
ant smert užmuszti ir dvide
szimts vienas sužeistas, kai 
greitas traukinys sumusze j u 
autobusą prie kryžkelio. Vai
kai gryžo sveiki ir linksmi isz 
atostogų kalnuose. Nelaime at
sitiko in Schlesburch, ant kryž
kelio apie asztUonios mylios 
nuo Cologne, ir tik viena myle 
nuo stoties, kur iu vaiku tėvai 
ju lauke parvažiuojant.

GERAS BIZNIS
PAMARESE

Mainu Lubos Ingriuvol Mainer i 
Užgriuvo Trys SužeistiHarmar- 

Traukinys Sudaužėville, Pa
Autobusą Vokietijoje 16 Žuvo
\21Sužeista;DarbininkasBanko-

.-v i * i * i Pasivogė $40,000 ChicagoieDoleriu Taksomis ° ?

DETROIT, MICH. — Fordo 
darbininkai, Michigan valstijo
je per tris dienas balsavo ir nu
balsavo straikuoti, jeigu Fordo 
Kompanija nesutiks ant j u pa
reikalavimu.

65,001 balsavo straikuoti ir 
9,549 balsavo nestraikuoti.

Valdžios instatymai pareika
lauja, kad darbininkai laisvai 
pasisakytu per balsavimus ar 
jie nori straikuoti ar ne?

Fordo fabrikuose dirba 106,-į 

000 darbininku isz kuriu 80,000 
dirba Michigan valstijoje. Szi- 
tus balsavimus surengė auto- 
mobiliaus darbininku unija.

Automobiliaus darbininku 
unijos prezidentas Walter Reu
ther sako, kad darbininkai ne- 
iszeis tuoj aus ant straiku, nes 
dar yra vilties, kad darbininkai 
su fabrikantais gales, gražumu 
susitaikinti per derybas.

Darbininkai reikalauja szim- 
to doleriu ant sanvaites Pensi-' 
jos, Paszelpos ir Didesnes algos 
kad butu pragyvenimą suderin
ai su algomis.

-------------------- ----------------- ATLANTIC CITY, N. J. —

21,51)0,000 BALSUOJA “X“" .-Ž
RINKIMUOSE szitam miestui 5p07,364 dole

riu, pranesza miesto mayoras 
VOKIETIJOJE į Joseph Altmas.

Bavarijos Žmones

WASHINGTON, D. C. — Leitenantas 
Generolas Albert C. Wedemeyeris ragino 
Prezidentą Trumana du metai atgal, per
tvarkyti ir permainyti musu pagelha Kini
jos valdžiai. Jis Trumanui patarė nusta
tyti Nauja Penkių Metu Kariszkos Paszel
pos Tvarka, ir in Kinija pasiunsti savus 
prižiūrėto jus; kurie ir pati Kinijos vada Chiang 
Kai-shek prižiuretu.

Generolas Wedemyeris buvo pasakęs Pre
zidentui Trumanui, kad Amerika yra pri
versta kisztis in Kinijos reikalus ir kariau
ti priesz Komunistus. Jis prikiszamai pri- 
parode, kokis pavojus gresia isz Komunis
tu užkariautos Kinijos. Jis tada sake ir 

X1UUU1XU memo XM4J4JM.VCV -XW,- i * *

000 žmonių. Szitoki prilygini- dabar sako, kad “Kinijoje randasi didesnis 
ma padare Ned H. Dearborn, ”
Tautos Apsaugos Naujienų Ta
rybos Prezidentas. Jis sako kad 
negalima kitu krasztu tokias 
nelaimes tikrai apskaiczioti, 
bet jeigu kituos krasztuose tiek

KAREIVIAMS PA- į 
SZELPA PADIDINTA

Jis Lions Kliubo nariams 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

112 Milijonu Daugiau 
Sužeistiemsiems, Ir 

Paszelpos

Nepasitiki Vokiecziu AUTOMOBILIU
Rinkimais NELAIMES

Baisesnes Už Sprogs- 
tanczia “Atom” Bomba

CHICAGO, ILL. — Tos nau
jos Amerikos sprogstanczios 
“Atom” bombos iszžude 110,-

FRANKFORT, VOK. —Pus- 
dvideszimts antro milijono Vo
kiecziu eina in Rinkimus ir bal
suoja. Tai sudaro apie septy
nios deszimts dali visu Vokie
tijos gyventoju, nes ežia isz vi
so randasi apie penkios de- 000 žmonių Japonijoje 1945 me- 
szimts milijonu žmonių.

Tai pirmieji rinkimai Vokie
tijoje nuo 1933 metu, kada Hit
leris jau savo tvarka invede ir 
žmones neturėjo balso.

Bavarijos žmones visai nesi
domi szitais rinkimais ir nepa
sitikti tais vadais, kurie dabar 
stoja in rinkimus.

Ir mums szitie rinkimai nela- palyginai žuvo, kiek ir Ameri
kai patinka. Kandidatai, kurie koje, tai per tuos keturis metus 
stoja in szitus rinkimus, visai tekiose nelaimėse pražuvo apie 
nesidrovi ir nesibijo pultis ant 6,000,000 žmonių.

Dabar unija gali straikas isz-. Amerikiecziu, szmeižti ir kolio- - -----------------

tuose.
Amerikos automobiliai per 

tuos keturis metus iszžude 400,-

szaukti nuo tos dienos kai tie 
balsavimai bus patikrinti. Uni
ja turi trisdeszimts dienu, per 
kurias ji gali straikas paskelb
ti. Nors darbininkai dabar la
bai drąsiai ir sztarkiai pasi- 
reiszke priesz kompanija,

ti taip vadinamus kapitalistus j^ĮjpĮjoj p NUO 
ir visa savo kraszto beda, visus' v v
savo vargus krauti ant Ameri- VEŽIMO; UZSIMUSZE 
kiecziu. Atrodo, kad Vokie- 
cziai nežino ka žodis ‘Dėkingu
mas’ reiszkia. Vokietis vis Vo- 

, - ~ . bet Rietis; jis toks gimė, toks ir
ti ta dingusi mainieri, Harry kompanijos atstovai teiposgi 

CovnvTTrHia. labai smarkiai atsikirto, pasa-
•’ Sužeistieji mainieriai yra Jo- Į kydami, kad jeigu tie darbinin- 

seph Mantinio, jaunesnysis ir kai iszeis ant straiku, tai kom- 
iGeorge Podhurchak isz Ches-i panija greitai nepasiduos ir 
wick, ir Andrew Domian isz bus ilgos ir varginanezios strai- 
New Kensington. kos! John S. Bugas, Fordo

Mainu bosas sako kad nelai-i kompanijos vyriausias atsto- 
me atsitiko kai mainieriai ant vas, sako, kad kompanija yra 
dieninio szipto jau kvitino ir i pasirengus draugiszkai derin- 
gryžo isz mainu. Czia dirba tis ir pasiszneketi apie algas, 
apie devyni szimtai mainieriu. i (Tasa Ant 4 Puslapio)

Roberts, isz Saxonville.
mirs!

Mes beveik iszdrystume pra- 
naszauti, kad už keliu metu 
mums toks pats pavojus grės 
isz Vokietijos, kaip dabar gre
sia isz Rusijos.

Per musu trumpa amžių Vo- 
kiecziai jau du sykiu stengiesi; 
mus nugalėti. Ar kas galėtu 
mums užtikrinti, kad jie dar ir 
treczia karta taip nemėgins?! j

EASTON, PA. — Szeszioli- 
kos metu amžiaus vaikas, Mark 
Pvundle isz East Lawn, Upper 
Nazareth apygardos, užsimusze 
kai jis nuslydo nuo vežimo szie- 
no ir prasiskėlė galva ant viesz- 
kelio. Policijas sako, kad tas 
szieno vežimas ka tik buvo isz- 
važiaves isz Juozo Bužo ukes, 
kai tas vaikas paslydo nuo to 
vežimo ir nukrito ant vieszke- 
lio. Jis buvo greitai nuvesztas
in Easton ligonbute, kur Dak-. 
taras Max Wear pasakė kad pažiūrėtu, bet stacziai. vestu Kinijos pi a- 
vaikas jau negyvas.

pavojus nuo Rusijos, negu Europoje.
Jis savo szita raportą suteikė Preziden

tui Trumanui Rugpiuczio (Aug.) devynio
likta diena, 1947 metuose, kai jis parva
žiavo isz Kinijos, kur 
Trumano pasiunstas.

Armijos Generolas 
kai pasmerkia Rusija, 
si in Kinijos reikalus 
Trumanui buvo pasakęs: “Jeigu Rusija su 
savo Komunistais dar toliau inlys in Kini
ja ir tenai insigales, tai Amerikai jau da
bar gresia pavojus!”

Generolas Wedemeyeris patarė, kad Ki
nija kreiptųsi in Tautu Sanjunga, ir pra- 
szytu, kad butu paskirta Komisija isz Pen
kių Didžiųjų Tautu, kuriu Atstovai ne tik

jis buvo Prezidento

Wedemeyeris visisz- 
už tai, kad ji kisza- 
ir tenai lenda! Jis

WASHINGTON, D. C. —
Kongresas priėmė ir patvir

tino Byla, kuri padidini'buvu
siems kareiviams paszelpas ir 
duoda daugiau sužeistiemsi- 
cms. Nei vienas Kongresmo- 
nas szitai Bylai visai nepasi- 
prieszino.

Kongresas szita Byla priėmė 
nežiūrint to kad Prezidentas 
Trumanas buvo pareiszkes sa
vo pasiprieszinima.

Per vienerius metus szita pa- 
szelpa kasztuos valdžiai $112,- 
597,300. O kiek vėliau kasz
tuos tai dar nežiną.

Kareiviai isz dvieju pasauli
niu karu ir tie likusieji isz Is- 
panu-Amerikos karos dabar 
daugiau gaus isz savo pensijų. 
Tokiu kareiviu randasi apie 
2,024,000 žmonių.

Palegeliu ir mirusiu pensijas 
bus padidintos.

Tie kurie yra visiszkai su
žeisti ir visai negali dirbti pir
miau gavo $138 ant menesio; 
dabar gaus $150. Naszlems to
kiu kareiviu paszelpa ar pensi
ja teipgi bus padidinta.

KARSZTA - DUSZNA

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PHILADELPHIA, PA. —
Redaktoriai jau gyvu kailiu 

yra patyrė, kad raszyti ar ka 
sakyti apie orą, yra labai pavo
jinga. Nes kai tik paraškysi 
kad labai karszta, tai žiūrėk in 
kelias valandas oras atsimainė, 
ir redaktorius pasilieka už du
miu. Paraszyk kad lietaus la
bai reikia, kad viskas jau isz-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Pasaulyje mes galime insigy- 

ti ar užsitarnauti tris karūnas: 
mokslo karūna, kunigystes ka
rūna ir karaliaus karūna. Bet 
garbingiausia karūna kuria 
mes galime ia!nt szio svieto užsi
tarnauti, yra gero vardo karū
na. Jeigu musu kaimynas nega
li nieko blogo apie mus pasa
kyti, tai mes jau tikrai einame 
tuo tobulybes keliu. Musu kai
mynas mus geriau pažinsta ne
gu mes patys save.

Užsimokėti metines yra daug 
svarbesnis reikalas negu priei
ti prie Sakramentu. Klebonas 
teisia daug asztriau negu Po
nas Dievas.

Naujas Lietuviu TransportasII

Męs ant szio svieto niekados 
negalėsime iszaiszkinti, “Ko
dėl blogiems žmonėms taip ge
rai sekasi ir kodėl geri žmones 
visus tuos kryžius turi neszioti 
ir vilkti iki grabo lentos?”

Nežiūrėk in stiklą ar in bu
teliuką, bet in ta kas in ta stik
lą yra inpilta. Labai dažnai la
bai gražus stiklas tik pamazgas 
laiko.

Rugpiuczio (Aug.) 15-ta die
na laivu “Gtneral Sturgis” in 

Nuskriausti savo tautieti yra' Boston, Mass.,'aitvyko szie Lie- 
didesnis griekas negu nu
skriausti Žydą ar kitatauti, nes 
mes nusidedame ne tik savo ti
kėjimui, bet ir savo tėvynei.

Lietuvis yra isz prigimties 
pavydus. Jis mielu noru, kaip 
geras Samaritonas padės savo 
draugams kai jie atsidūrė bėdo
je, bet tam paežiam savo drau
gui su pagaliu duos in galva 
jeigu jis pakils ar prasimusz.

Jeigu du žmones praszysis 
tavo pagelbos, pirmiau stok in 
pagelba tam kuris yra tavo ne
prietelis.

Kai nori pasirinkti drauga, 
visados rinkis toki, kuris yra 
augszcziau tavęs.

Penkių metu vaikas klausi
nėja apie katekizmą; deszimts 
metu vaikas jau klausinėja 
apie Szventa Raszta; penkioli
kos metu vyrukas jau viską ži
no ; asztuoniolikos metu vyrelis 
jau nori apsiženyti; dvide- 
szimts metu vyras jaueziasi su
brendęs ir jau rūpinasi apie 
pragyvenimą, kai jis susilaukia 
trisdeszimts metu jis jaueziasi 
jau viso stono vyras; susilaukęs 
keturios deszimts metu jis jiau; 
in protą ateina, o kai jau pasie
kia penkios deszimts metu, jis 

. jiau kitus nori mokinti; szeszios 
deszimts metu sulaukės jis jau 
ima jaustis ir prisipažinsta kad 
jis sensta; o septynios deszimts 
metu sulaukės jis jau nepaiso 
apie tuos szilus plaukus, bile 
jis tik dar turi plauku, kurie 
gali žilti; asztuonios deszimts 
metu susilaukęs žmogelis jau 
nieko daugiau nesitiki ir ne
laukia kaip tik vargo ir bėdos, 
o po tam jis jau prisipažinsta 
kad jis yra pasenės ir kad visi 
kiti nemoka kaip gyventi.

Kai vienas vilkas užsipuolė 
ant aviu būrelio, vienas szuva 
pats sau mislino: “Jeigu asz 
savo draugui szunini dabar ne
padėsiu, tai kai vilkai ant ma
nes užsipuls, niekas man in pa
gelba nestos. Taip iszsirokaves 
tas szuva puolė savo draugui 
szuniui in pagelba ir nuvijo ta 
vilką. Taip pat ir mes isz to 
szunes galime pasimokinti.

Butkus užėjo pa*s savo drau
gą ir pamate kad tas jo drau
gas sėjo medi savo sode.

“Kiek metu ims kol tas me
dis užaugs, paklausė Butkus. 
Jo draugas jam atsake: 11 Apie 
septynios deszimts metu.”

“Ar tai tu manai taip ilgai 
gyventi?” Paklausė Butkus.

“Visai ne,” atsake jo drau
gas, “bet matai asz in szita pa
sauli atėjau be nieko ir daug ka 
gavau. Tai dabar asz noriu ir 
kitiems nors ka palikti. ’ ’

Ar mes nors kada pasirūpi
name ka nors palikti 
ar tik kaip ir visi kiti 
mies apie savo bankos 
te?

tuviai Tremtiniai:
Adomaviczius, Vladas ir Ve

ronika, 8138 S. Marshfield, Chi
cago, Ill.

Aleksandraviczius, Bronius, 
93 Grove St., Amsterdam, N. Y.

Aušra, Mikas, Elzbieta, Mil
da, Steponas ir Steponas, Par
ma, Michigan.

Balionis, Juozapas, 5420 S. 
Neenah Ave., Chicago, Ill.

Barcaitis, Viktoras, 12382 
Monica Ave., Detroit, Mich.

Bielskis, Albinas, 4312 S. 
Lake Park Ave., Chicago, Ill.

Būdvytis, Kazys, 9120 79th 
St., "Woodhaven, L. I., N. Y.

Butanaviczius, Vytautas, 72 
Cedar St., Hartford, Conn.

Bylaitis, Andrius, Ona, Vik
toras, Voldemaras ir Vytautas, 
198 Devon Terrace, Kearney, 
New Jersey.

Capkeviczius, Edmundas ir 
Jadvyga, 918 Helmsdale, Cleve
land, Ohio.

Czepaitis, Kostas, Valerija ir 
Laima, 10034 S.'Michigan Ave., 
Chicago, Ill.

Drobaviczius, Jadvyga, No
ra ir Kristina, 5112 Harlem St. 
Cleveland 3, Ohio.

Davareckas, Jurgis., 7918 
Suffolk Ave., Philadelphia, Pa.

Galinaityte, Teresa, Youngs
town, Ohio.

Galkauskas, Alfonsas ir Va
lerija, 4509 S. Paulina St., Chi
cago 9, Ill. »

Gecziauskas, Justinas, Jad
vyga ir Algimantas, R. D. 1, P. 
O. Creidon, Bucks County, Pa.

W.

kitiems, 
rūpina- 
knygų-

Musu geras korespondentas 
ir žinių rinkėjas, Butkus, sako 
kad jis daug visko greitai isz- 
girsta buezemese ir sabiniuose, 
bet dar greieziau viską pa- 
mirszta, jeigu jis nepasiraszo. 
Jis sako kad jis daug dažino, 
beit daug mažiau paraszo.

Butkus sako kad žmones 
sziandien garbina tokius daly
kus, kuriuos negalima isz ju at
imti. Jie garbina auksa ir si
dabrą, kurie yra ir Butkui rei
kalingi kai jis nueina in saliu- 
na ar in kareziama. <

Kardinolas Spellmonas vie- 
szai pravardžiavo Prezidento 
Roosevelto naszle, raszytoja, 
sakydamas kad ji yra nusista- 
cziusi priesz Katalikus, kad ji 
nėra tinkama būti Ameriko- 
niszka motina. Ponia Roosevel- 
tiene labai apsukriai ir diplio- 
matiszkai atsikirto, patardama 
Gerbiamajam Kardinolui pa
likti Ponui Dievui teismą kuris 
isz musu yra kam vertas.

Gerkiene, Anele, 500 
Broadway, Gillespie, Ill.

Grinkeviczius, Petrone, Jo
nas ir Marija, Dodge, Mass.

Gritenas, Juozas, 1007 N. 18 
St., Melrose Park, Ill.

Gedgaudas, Antanas, Jadvy
ga, Ignas ir Vladas, 1704 57th 
St. Kenosha, Wisconsin.

Grigaliūnas, Antanas, 810 
Knickerbocker Ave., Brooklyn, 
New York.

Grotuzas, Jeronimas, 939 W.

33rd St., Chicago, Ill.
Grybinas, Zigmas, 

Lake Rd., Watertown, Conn.
Ilgūnas, Stasys, 248 Weyl 

St., Rochester, N. Y.
Jakaitis, Kajetonas, Onia> ir 

Modestas, 602 Court Building, 
Evansville, Ind.

Kontautas, Feliksas ir Ade
le, 30 Vinton St. South Boston, 
Mass.

Kruckauskiene, Marija ir 
Hermine, 6044 S. Union Ave., 
Chicago, Ill.

Laucius,. Albinas, Gryta ir 
Vytautas, 6808 S. Artesian St. 
Chicago, Ill.

Lirgameris,' Zigmas, Nadiez- 
da, Ligia, Eugenijus ir Eduar
das, 4701 22nd Ave. Kenosha, 
Wisconsin.

Nasvytis, Juozas, Anele ir 
Kestutis, Rock Creek, Ohio.

Petraitis, Stasys, 141 Risley 
Place, Elizabeth, N. J.

Ruzgiene, Kleopatra, 
Chester, New York.

Ruzgyte, Kleopatra, Roches
ter, N. Y.

Semeta, Vaclovas, Monika ir 
Edvardas, 162 Girard Ave., 
Trenton, N. J.

Šeštokas, Ona, 6812 S. Wash
tenaw Ave., Chicago, Ill.

Šileikis, Kazys, . Elena
Margarita,-----------

Stanaitis, Otonas, Ona, Ra
mūnas ir Alfredas, Northfield, 
Minn.

■Sumskis, Jonas, 2802 S.-Chi
cago Ave., So. Milwaukee, Wis.

Tumas, Pranas, Irena, Lai
mute ir Asta, 2449 S. Liddels- 
dale Ave., Detroit, Mich.

Valinczius, Danute ir Irena, 
266 Conwiay St., Greenfield, 
Mass. ’ *■

Vienažindis, Vladas ir Ida, 
324 Wharton St., Philadelphia, 
Pa.

Viskantas, Vladas ir Kazi
miera, 7198 Webb Ave., Detroit 
4, Mich.

Žu'kaitis, Vincas, Ashland, 
Pa.

— BALF Imigracijos Korai- 
. tetas.

MOKINTOS
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Duoda Raportus Apie 
Save; Tikrai Nežino 
Kas Isz To Mokslo

Echo

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.
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Kai szneki in Poną Dieva, tai 
juo mažiau žodžiu,' maldų, tai 
geriau, nes jis jau isz kalno ži
no ko tu nori, ir kam tu pas Ji 
atėjai.

Jeigu tu turi proga pasimels
ti už kaimyną ir ta proga pra- 

tai tu esi didesnis 
to

snaudi, 
grieszninkas negu tas kuris 
Dievo visai nepripažinsta.

ir. •> Mes kalbame apie lygybe 
.sakome kad Dievo akyse visi 
mes esame lygus. Bet kai mes 
pasimiriiame, vienus palaidoja 
su iszkilmingomis Misziomis ir 
indeda in labai brangu grabą, 
o kitus mes inkiszame in pigu 
grabą, instume in bažnyczia ir 
paskui in medžio grate inkisza- 
me in žeme.

Alums labai daug kas nepati
ko ir nepatinka apie tos Ponios 
Rooseveltienes rasztus ir iszsi- 
reiszkimus. Bet kai ji pripa- 
žinsta pilna laisve kitiems isz- 
sireikszti spaudoje, taip ir mes 
jai ta laisve pripažinstame. 
Czia, Amerikoje, kaip kas nori 
diaro, pats save ir in pragare 
nuvaro. Jeigu mes reikalauja
me tos laisves spaudoje, tai ir 
kitiems, kad ir durniams turi
me ta laisve pripažinti.

Eina gandai, ir jie ne tik 
gandai, bet patikrintos žinios 
kad Rusijoje dar dabar randa
si daugiau negu deszimts mili
jonu vergu, kurie vergystėje 
gy vena ir vergo darbus eina ta
me Kruviname Rojuje.

Kareliaucziai buvo tuojaus 
isz naujo pakriksztinti Kalinin
grado vardu.

Skaitykite “Saule”

NEW YORK. — Ana mene
si kitas merginu ir moterų der
lius iszejo isz Kolegijų ir Uni
versitetu, su mokslo pažymėji
mais savo baltose rankose, jos 
eina tuo keliu isz mokslo suolo 
in gyvenimą. Teipgi kitos taip 
pat mokytos merginos ir mote- 
riszkes szvenezia ir apvaiksz- 
czioja savo mokslo metu užbai
gimo sukaktuves.

Vienas būrelis ar vienas der
lius tokiu mokintu moteriszkiu 
apvaikszczioja savo penkioli
kos metu sukaktuves. Jos baigė 
savo mokslus kai bedarbe buvo 
visa musu kraszta apsupus, kai 
darbu nebuvo, pinigu nebuvo 
ir ateities nebuvo.

Sziandien szitos moterys ar 
merginos jau artinasi prie savo 
keturios deszimtos gimimo die
nos, nors beveik visos sakosi, 
kad jos tik biski virsz dvide- 
szimts pirmo pavasario.

Kada prasidėjo ar prasidės 
gyvenimas szitoms mokslei-

vems? Kaip jos sziandien žiuri 
in ta amžina klausima: Laisve 
ar Ženystva, darbas ar vyras? 
Ar ju mokslas joms padėjo isz- 
riszti szios dienos klausimus? 
Kokios tos moterys ir merginos 
dabar yra su visu tuo mokslu?

Laikrasztininkai pasiuntė 
klausimus tokioms moterisz- 
kems kurios yra užbaigusios 
garsiausias Amerikos kolegi
jas ir Universitetus.

Beveik visos tos merginos 
kurios baigė savo mokslus pen
kiolika metu atgal jieszkojo 
sau darbo, bet tik laikinai, pa
kol jos susiras sau vyra ir ap- 
siženys.

Kai jos stojo in darba jos su 
visu savo mokslu uždirbdavo 
apie trisdeszimts septynis dole
rius ant sanvaites. Sziandien 
tokios moterys uždirba apie 
septynios deszimts du doleriu 
ant sanvaites.

Dauguma tu mokintu mote
riszkiu kurios yra dabar ženo
tos geria sznapsa, alų ir kitus 
svaiginanezius gėrimus. Tik 
viena isz trijų nerūko.

Tik kokis treczdalis isz szito- 
kiu mokintu moteriszkiu eina 
in bažnyczia ar pripažinsta 
nors koki tikėjimą. Ju vyrai be
veik taip pat stovi kaslink ti
kėjimo: du isz trijų niekados ar 
tik kai kada atsilanko in baž-

nyczia.
Dauguma isz ju sako, kad 

joms Tikėjimas nereikalingas, 
kitos sako, kad jos gali Dieva 
garbinti be jokios unijos ar 
draugystes, kaip bažnyczia. Da 
kitos sako kad bažnyczia joms 
nieko gero neduoda ir jokio 
dvasinio maisto nesiranda to
kiame Tikėjime.

Labai daug tokiu moterisz
kiu pasiaiszkina, kad kunigu- 
žiai ir kunigai nemoka kaip ge
ra pamokslą pasakyti, kad jie 
patys nėra prisirengė kalbėti 
apie Dieva, ar jie to Dievo pa
tys nesupranta.

Kitos nusiskundžia kad jos 
neturi laiko eiti in bažnyczia: 
Maži vaikai, darbas namie, per 
daug kitu užsiėmimu, nieko 
naujo, nieko gero bažnyczioje.

O kitis sako kad jos per daug 
tikėjimo gavo katalikiszkose 
mokyklose kai jos mažos ir jau
nos buvo ir kad dabar tas tikė
jimas joms insipyko. Tik 
szimtas nuoszimtis staeziai 
sake, kad jos visai netiki 
Dieva!

Tik dvideszimtas nuoszimtis 
isz szitu moteriszkiu indomau- 
jasi kas darosi politikoje ir pa- 
czios eina in rinkimus ir balsuo
ja. Kitos visai nepaiso.

Kai jos susirenka, syki in me
tus tai viena apie kita szitaip 
sako ar nors mislina:

Kokia maža permaina! Visos 
iszrodome kaip ir tada buvome.

Ponios, bagoczkos ir poniu
tes jau ima prastėti, trepais že
myn eiti, o tos paprastos mergi
nos, kurias mes visai nepažino
me kolegijoje sziandien jau pir
mas vietas ima užimti.

Kokios nuvargusios ir pail- 
susios visos mes iszrodome!

Visos jaueziasi kaž-kaip pra- 
sikaltusios, savo žodžio neisz- 
laikusios.

Ženotos pavydi neženotoms; 
neženotos pavydi ženotoms.

Kaip lengva susidraugauti, 
susibueziuliuoti su savo dienu 
buvusems studentėms!

Kiekviena žiuri in kitos 
skrybėlaitė ir apskaiezioja kiek 
jos drabužiu eile, drese, sukne
le kasztavo ir kur ji ja pirko.

Kaip visos namu darbu apsi
krovusios!

Visos jaueziasi kad jos pra- 
kiszo proga, kad jos butu galė
jusios daugiau nuveikti, geriau 
pasikloti; bet kaž-kaip likimas 
ir aplinkybes kitaip viską su
tvarkė.

Jos visai nesidomauja užsie
nio klausimais ir dar mažiau 
paiso apie mokslą ar kultūra.

Jis nusiskundžia kad moks
las jas iszmokino kaip gražiai 
gyventi, bet neiszmokino kaip 
pragyventi, iszmokino kaip in- 
vertinti geresnius ir tobules- 
nius daigtus, bet neiszmokino 
kaip tuos geresnius daigtus 
gauti ar dasiekti.

Viena tokia, angszta univer
sitetą baigus, 1934 metais szi
taip sako: “Universitetas isz 
manės padare mokinta

i bet nieko daugiau.”
Aplamai imant ir 

. kalbant, tos merginos 
i baigė savo augsztus mokslus 

penkiolika metu atgal nėra pa
tenkintos tuo savo mokslu ir 
sako kad jos mažai naudos su- 
siauke isz visu tu taip augsztu 

, mokslu.

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

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

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

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, 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 G aržia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

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

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 

• Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
1 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 claigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

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

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

No. 140 Keturios 
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, Ošie- 
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.

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.

pacziuotas. 76

istorijos apie 
žiedas, ir apie

istorijos

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

patele,

bendrai 
kurios

— Lai skaitytojai neuž- 
mirszta atsilygint su prenume
rata už laikraszti “Saule,” juk 
laukėm gana ilgai, nes ir mums 
pinigelei yra reikalingi del ve
dimo biznio!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Pati Traukia ■ "l> II8-LESS"
WRITING SETS

Mamyte — Kam Juozuk 
trauki kate už uodegos?

Juozukas — As ne Maukiu, 
mamyte. Asz tik. laikau už 
uodegos, o kate pati tlaukia!

Gerai Atsake

Mylimas — Pavelyk Jie- 
vute prisotyt mano akis su 
tavo patogu veidu!

Jievute — Gaila, kad 
ant mano veido neauga ropes 
tai galėtumei ir savo pilvą 
prisotyti!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

538 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

Choose The Right Point 
for

The Way You Write

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus
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Slaptinga Piktadaryste
rodysi pinigus.

— O tada 'busi mano ?
— Su galva ir plaukais, su 

dušzia ir kunu. Žmogus kuris 
turi pusią milijono doleriu, ga
li mane visados gauti. Tiktai

(Tasa)

Jetta padėjo savo koja jam 
ant kojos.

— Tu man patinki Edvar
dai, tarė ji.

Tasai persigando ir pradėjo 
aplinkui dairytis, o daugiausia 
žiūrėti in broli.

Tas buvo įaiszku. Jis bijojo 
brolio kumszczios, kuria jau ne 
viena syki buvo nukentėjas.

— Ar nori but mano prie- 
telium, kada jau busiu ant ju- 
su fanuos? Sutversime sau 
linksma ir miela gyvenimą.

— Jis mane užmusz kaip 
tik pamatys kad tu mane myli. 
Jis to neapkenczia, jai kas ma
ne myli.

— Asz nesibijau, bet jai esi 
vyras tai galėsi mane taipgi 
priesz ji apginti.

— Padarysiu tai, noriu tai 
padaryti, nes man taipgi labai 
patinki. Daugiau da man patin
ki, taip kaip lyg sziol da nieka
dos man nepatiko nei viena mo- 
teriszke. Myliu tave isz visos 
sziiflies!

Iszdryso jai suspausti ranka 
po stalu, o ji jam taippat atida
vė suspaudimą už suspaudimą.

“Sėk persiskyrimus ir val
dyk.” Ta ja devizą naudojosi 
Napoleonas ir Herrieta taippat 
elgesi, bile tik atsiekti savo 
mieri.

Pasiryžo piktadariu szeimy- 
noje sukelti barnius idatit lai
ke tu barniu atidengti visa tei
sybe.

Barnis motinos su vyresniuo
ju sunum jau isztikro prasidė
jo.

— Asz to reikalauju, szau- 
ke Jurgis muszdamas stala taip 
smarkiai, kad ant stalo net 
stiklai szokinejo.

: — O asz tau sakau, kad ne 
laikas, spyrėsi motina. Musu 
dalykas ne eis geru keliu jai 
per anksti norėsime tai atlikti.

— Gana man laukti, noriu 
pinigu! Reke taip garsiai kad 
visame name buvo girdimi jo 
žodžiai.

Jurgis buvo girtas.
— Pagaliaus tegul taip bus 

kaip nori, bet man už tai pri
žadėk, szukavo boba, kad ne
parvesi moteriszkes in mus na
mus. Asz tenai esiu ponia ir ne- 
galecziau kęsti, kad mano na
muose kas kitas gaspadoriautu.

— Tai palikime ant toliau 
bet su tuo trumpiausiame lai
ke turime apsidirbti.

Nuėjo prie stalo kur sėdėjo 
Henrieta su Edvardu.

■ — Kaip tu iszrodai? Tau 
gal karszta labai. Jetta nesė
dėk taip daug arti jo, jis ka
dangi moterių neapkenczia.

— Ko tu drebi kaip kisz- 
kis? Eik sau tu sene namo, asz 
pareisiu paskui jus.

Edvardas paklusniai atsisto
jo ir draugavo motinai kuri su 
didele skepeta buvo apsisupus.

Jurgis su Jettia ėjo paskui 
.juos.

Mergina su sunkenybe gynė
si nuo piktadario užkabineji- 
mu.

t— Klausyk Jurgi, pirmiau 
man reikia su tavim atviriau 
pasikalbėti.

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

— Na, ka nori man pasaky
ti?

— Tau pasirodė, kad su ma
nim galėsi taip lengvai apsiei
ti. O paprastai kaip su mylima 
kuriai po viskam duodama su 
keliu per nugara. Bet apsirikai. 
Norėjau su jumis eiti ant far- 
mos, o tuo kart viskas butu ge
rai. Dabar-gi kada pažinau ta
vo sene visai nenoriu taip pada
ryti..

— Turi tiesa, bus daug ge
riau mudviem jai busime kur 
toliau nuo tos senos bestijos. 
New Yorke nusaimdysiu kam
barį ir tuo kart abudu gyvensi
me.

— Tai matysime tik atei
tyje. Matai Jurgi asz nelabai 
noriu toki gyvenimą vesti. Jai 
asz susijungsiu su vyru, jis pri
valo turėti daug pinigu. Isz 
mus abieju nebus poros. Tai 
tuszczias darbas. Tu nieko ne
turi, asz esiu plika, o ir nenoriu 
amžinai trepsėti aplinkui kalė
jimus.

— O jai tau pasakysiu kad 
nepoilgam busiu .labai turtin
gu žmogum, ka tu ant to?

— Ha! ha! ha! Tu turtin
gu? O gal norėtum man pasa
kyti kokiu tai buclu? Prasijuo
kė Herrieta.

— Nesijuok moteriszke. Ka 
pasakiau, taip bus. Nenuplauks 
da asztuonios dienos, o tau ga
lėsiu pasamdyti ne kambari, 
bet j didelius, puikius namus, 
miela Jetta.

— Noriu tikėti. Tai-gi tu
riu pasakyti, kad esi smarkus 
vyras.

— Nesziosi szilkus ir brili- 
jantus, prislegiu tau, mergaite.

— Turi gal koki gera reika
lą ant akies. Nori gal ka pada
ryti ?

— Ne. Kas buvo padaryta 
tai jau pabaigta. Dabar apeina 
tiktai tas kad pavogta daigia 
permainyti ant pinigu, o tas 
lengva padaryti, nes ant tokio 
ta voro visados randasi pirkliu.

— Ir tai tokis brangus ta- 
voras kad man už tuos pinigus 
gali duoti szilkus, auksa ir bri- 
lijautus? Pasakyk man, Jurgi, 
kas tai per tavorąs. Tai gal tu
ri but visas bankinis namas, 
jai jau tiek daug pinigu.

— Mažai ka apsirikai, pra
sijuokė Jurgis, namas kuri api- 
plesziau, randasi lairti bankinio 
namo, tiktai yra mažas, kaip 
skiepas, o nežiūrint to, atnesz 
man ir mano senei apskrita mi
lijoną doleriu.• .v— Mane palaikai arba uz 
kvaila žasi, taip in mane kalbė
damas, arba užduodi man klau
symą, ant kurio negaliu ir ne
moku atsakyti. Kas-gi tas po 
velnais namas, kuri apiple- 
sziai?

— To negaliu tau pasakyti 
nes mes mažai da pasipažinsta- 
me, bet užtikrinu tave, kad po 
asztuoniu dienu turėsiu puse 
milijono. Tada pabėgsime isz 
Amerikos ir kur kitur sau 
Iinksmai gyvensime.

— Mielas Jurgi! Jai tas 
butu teisybe, pavadincziau ta
ve savo saldžiu vyreliu. O da
bar gali man kakta pabucziuo- 
ti, tik ne lupas ir pasakysime 
sau labanaktis.

— Kur ir kada vėl piasima- 
.tysime? Paklausė Jurgis.

— Brooklyn Bridge. Atei- i 
siu rytoj vakare ir kas vakaras

I tenai atidinesiu kol man liepa-

Ej, vyreliai, jau gana, 
Su tokia jusu mada, 
Daugelis pas mane 

lalszkus raszo, 
Bet nepasiraszo.

Jeigu nepasiraszo, 
Tai gali neteisingai 

raszo,
Nes isz tokios žinios 

nieko naudos nėra, 
Ir greitai in gurbą 

metu.
Isz Vilkesberi 

laiszka gavau, 
Bet naudos isz jos 

neturėjau, 
Toks laiszkas niekas 

nepraszo, 
Jeigu neparaszo savo 

adreso.* * *
Vienas vyrelis, paczia ir- 

keletą vaikus paliko, 
Badai in pekla 

nuvyko,
O ta varginga moterele, 

Turi užlaikyti 
szeimynele.

O josios vyrelis, 
Pavirto in niekus,

Visiszkai nedorėlis, 
Mėgsta ulavotie, 
Ir ant to galėsite 

ji pažinti.
Kaip tu užmirszt 

gali,
Apie savo paczia ir 

vaikus, 
Už tai tikras 

nedorėlis.
* * *

Sunku "atpratint 
jauniko,

Nuo ėjimo in 
bažnyczia, 

Jeigu jo mylima 
gieda ant koro.

* * *
Du seni singelei, 
Nuo visu atlikę, 

Vienas nesenei Dypukia 
isz Vokietijos pargabeno, 

Sztai, antrasis atkalbino.
Ir užtiko pirmutinis 

kaip jiedu ’kalbėjo. 
Na ir isz to 

nesmagumas prasidėjo, 
Kaip toliaus buvo, 

Del saves tai 
pasiliksiu.

Traukt mergele isz 
kitur neverta, 

Nes atsitaiko ne viena 
karta, 

Kad mergele ne jam 
tenka, 

Tiktai del kito vyro patenka.
* * *

Vienam mieste 
Pennsylvanijoje,

Nekurtos moterėles 
autobiliaus važiuojia, 

Su sportai in rodliauzes, 
Ir gerai atsigert. 
Daug žinau apie 

jaisas, 
Kita karta apie 

moterėlės padainuosiu. 

labai bijausi, kad tu mane pa
mesi.

— Asz tave pamesiu, Jet
ta ?! Taip daug tavyje esiu insi- 
mylejais, kad pasirengęs papil
dyti didžiausia piktadarybe del 
tavęs. . 1

— Jai jau taip, gerai. Tik 
nesiduok perkalbėti savo senei. 
Ji manės neapkenczia, tai pra
dės apkalbėti, keikti ir nužiūrė
ti. Atmink, Jurgi, kad mes tik 
sau vieniems prigulime.

— Nesirūpink apie tai. Se
nei mokėsiu uždaryti burna, jai 
ims tave koneveikti. ,0 dabar 
labanakti, saldi mano szirdele. 
Atmink, ryt vakare!

Piktadaris Herrieta apsika
bino ir pabueziavo jai galva. 
Pagaliaus ji isz jo ranku pa
sprūdo, o laiba jos esybe prany
ko miglose kurios buvo apklo
jusios visa tilta.* * *

Kada Herrieta po nakeziai 
iszbudo, saule buvo jau gana 
auksztai ir kaip tik suspėjo ap
sirengti, kad tuo tarpu ponio 
Smith jai pranęsze, kad atėjus 
kokia tai moteriszke ir norinti 
su ja pasimatyti.

— Ar pasisakė pravarde?
— Taip. Sztai jos koreziu- 

ke, Miss Elžbieta Stuart.
— Ateina pas mane kad ja 

suramineziau. Papraszy’k jos, 
miela Smith, kogreieziausia.

Elzbieta isztikro buvo labai 
susirupinus netik netekimu sau 
pasirinkto tėvo, kaip numylėti
nio likimu. Milciadesa Dober
ton vis da laikyta kalėjime, o 
detektyvu virszininkas Hum
phrey rinko priesz ji apsunki- 
nanezia medžiaga, nepaisant 
Herrietos užtikrinimo apie jo 
nekaltybe.

Tardymo sudžia pareikalavo 
kaucijos 20,000 doleriu ir tik 
sudėjus tuos pinigus leido, kad 
kaltinamas butu laisvas iki by
lai. Bet Milciades neturėjo tiek 
pinigu kaucijai ir neturėjo nie
kur jokio pažinstamo, apart 
Elzbietos, taigi turėjo kentėti 
kalėjime, juo labiau da, kad 
Amerikos tiesos reikalauja, 
idant kaucija butu užstatyta ne 
pinigais, bet kokia nors nekil
nojama savastim. Elzbieta toj 
akyvaizdoj nieko gero negalėjo 
nuveikt.

— Laba diena, mano bran
gi pana Elžbieta, sveikino sve-

*♦**♦**♦**♦**♦**♦*♦♦**♦**♦**♦*♦♦♦*♦♦♦♦*

:: JUOKAI ::

Po Vestuvių

Jonas — Apie ka tu Mariu
te mislini?

Mariute — Apie nieką! O 
jeigu nori žinote, tai mislinu 
apie tave!

Ne Turi

Pranas — Ar tu Jurgi va
kar sirgai, kad ne buvai ant 
pikniko?

Jurgis — Sirgau, turėjau 
smegenimi ne gerai!

Pranas — Tiktai neme
luok! Kaip tau gali smege
nys skaudėti, kad tu neturi 
smegenių!

rieta; tarė, o savo gaspadinei 
dadure:

— Tegul ineina.
Inejo isztikro sudžia Hilton.
— Laba diena ponai Her- 

rietai Bolton Rheydt, prabilo, 
dedamas skrybėlė ir lazdele 
ant kėdės. Tur but ponia nusi
stebi isz szio mano czionai apsi
lankymo.

— Apgarsinimas “Heral- 
de. ’ ’

— Ponia turi tiesa, atėjau 
taigi su ponia tame dalyke pa
sikalbėti.

— Nelaimes butą, kad po
nia Stuart perskaitė ta apgar- 
sinima ir tuojaus piarasze laisz
ka kuriame prižada piktada
riams iszmOketi milijoną dole
riu už greita lavono sugrąžini
mą.

— Ar tasai laiszkas jau isz- 
leistas?

— Ne. Suspėjau tuo kartu

ežia Herrieta. Žinau kad ateini 
to, idant asz greieziau pasisku- 
bineziau paliuosuoti Milciade
sa Doberton.

Elzbieta, isz didelio susijudi
nimo negalėjo isztarti nei žo
džio. Tiktai gailiai verke. Her
rieta ja apsikabino ir prispau
dė prie kurtines.

Tikėk man, ponia, kad asz 
poniai labai saujaueziu, bet ne
verk. Milciades labai greitai 
bus paliuosuotas.

— Turiu nuo jo laiszka isz 
kalėjimo.

— Elzbieta padavė Henrie
tai perskaityti laiszka.

Tasai lajszkas labai sujudino 
Herrieta. Doberton rasze pas 
savo numylėtąją.

“Esiu ant svieto pats vienais 
ir daugiau nieko neturiu kaip 
tik tave. Visados buvau bied- 
nas bet turėjau viena turtą, ne
sutepta varda. Ir sztai tas tur
tas sziandien isz manes isz- 
pleszta. Gelbėkite mane! Esiu 
didžiausiame nusiminime. Ke
lio tai intekminga ranka mano 
padėjimą apsunkina ir viską 
nerplioja.”

Elzbieta gailiai verke.
— Kas gali Milciadesui 

kenkti? Suszvapejo Elzbieta 
pro aszaras.

— Isz mano puses butu di
delis neatsargumas, jai asz tau 
to žmogaus varda iszvardin- 
cziau, juo labiau, kad lyg sziol 
turiu tik nužiurejima. Patariu 
tiktai, saugokis, mielas vaike, 
to vyro kuris nuolatos tau da
rosi nuolankus. Pagaliaus mis
linu kad tu visados busi isztiki- 
ma Milciadesui.

— Iki mirti!
— Turėk gera misli, Elzbie

ta, jau netrukus tau užžibes 
“laimes žvaigžde.”

Abidvi moteriszkes persisky
rė, atsisveikindamos labai szir- 
dingai, o Elzbieta karsztai Her
rieta užtikrino kaslink savo dė
kingumo už suteikiama tame 
nelaimingame padėjime pagel- 
ba. Norėjo net rankas iszbu- 
cziuoti detektyvui, merginai.

Elzbietai iszejus ponia Smith 
Henrietai atnesze rytmetinius 
dienraszczius. Ju neskaitė, bet 
pradėjo žiūrėti apgarsinimus.

Greitai susilaikė ilgiau prie 
vieno apgarsinimo dienraszty- 
je “N. Y. H.” Tasai apgarsini
mas iszdrukuota ant matomos 
vietos idant kiekvienas tuojaus 
galėtu pateminti.

— Aha! Atsiliepe Herrieta, 
jau iszlenda isz savo pasislėpi
mo. Ir pradėjo pusbalsiai skai
tyti :

“Puikus grabas, paskirtas 
del milijonieriaus,- gali būti pa
vestas tam, kas rūpinsis jo liki
mu. Atsiszaukit po Marie Stu
art saliune, Brooklyn Bridge.”

— Pataikė kaip su kulka, 
nusiszypsojo mergina detekty
vas. Po vakarykszcziam pasi
kalbėjimui negalėjo jau ilgiau 
laukti ir da nakezia, matomai 
nuėjo dienraszczio ofisą ir pa
davė ta apgarsinimai. Nori but 
turtingas kogreieziausia, idant 
mane tik gauti.

Dabar Jurgis lauks, atsiszaiu- 
kiant Stuarto naszles, bet pasi
tikiu, kad palaikius atgausiu 
be užmokesezio piktadariams. 
Tuo tarpu inejo ponia Smith 
praneszdama apie kita apsilan- 
kyma.

— Atėjo kokis tai nepa- 
žinstamas ponas. Laukia prie
angyje ir sako kad nori su po
nia pasimatyti labai svarbiame 
reikale. Iszrodo labai suntrvuo- 
tas ir sujudintas.

— Tai turbūt sudžia Hil
ton, o apsilankymas bus kas
link apgarsinimo, pati sau Her

ke nemislinu nuveikti, kadan
gi man Doberton visai svetimas 
žmogus. Pagaliau,s jo nekaltybe 
lyg szio] 'dar nepatvirtinta. Juk 
galėjo ta pasi'biauretina pikta
darybe papildyti bendrai su ki
tais draugais, kurie dabar sten
giasi padaryti sau naudinga gi- 
szefta, kad tuo tarpu jis, kaipo 
dalininkas to visko, sėdi kalėji
me.

— Milciades Doberton yra 
nekaltas, suszuko Herrieta, ir 
po keliu dienu duosiu ponui da- 
rodymus. Tada ponas privers
tas esi ji perpraszyti už tuos ap
kalbėjimus, jai tamsta esi po
nas !

— Rodosi kad svietas apie! 
tai žino labai gerai kad esiu po
nas! Suszuko sudžia Hilton ir 
pasikėlė nuo kėdės, regis užsi
rūstinęs.

—■ Lik sveika poniia!
— Buk sveikas ponas šu

tam užbėgti, atsake sudžia Hil
ton, atsisėsdamas prie biurkos 
praszant Herrietai.

— Ateinu taigi su praiszy- 
mu idant ponia pasakytum sa
vo brangia nuomone tame rei
kale. Ar-gi tai nebutu beprotys
te tokia didele suma piktada
riams iszmoketi? Kaip ponia 
mislini?

Mano nuomone tas yra visai 
nereikalingas daigtas, norints 
ponia Stuart už kasžin kokius 
pinigus geistu kogreieziausia 
atgauti tuos palaikus. Man ro
dos kad nereiks jokiu kasztu 
atgauti tasai lavonas.

— Taigi apgarsinimas tuo 
tarpu palikti be atsakymo?

— Nemisliju ponas Hilton. 
Liaiszkaš greitai reikia isz- 
siunsti in saliuna, bet nereikia 
paskirti iszpirkimo prekes.

Prieszingai, tegul ponia 
Stuart pirmiausia pareikalauja 
palaikų sugrąžinimo, o iszpir- 
kima tegul apdiiba pagal budo 
ir kelio, kokias tasai klausymas 
bus atlikta.

— Taigi nori ponia, tuo 
laiszku pakviesti piktadarius 
tiesog in slastus?

— Jai mums pasiseks vesti 
susitaikymus su piktadariais 
per kėlės dienas, padekim siau 
penkes dienas, atgausime palai
kus be iszlaidu, o ir paežius 
piktadarius turėsime po raktu.

— Ponia ta vista reikalą ap
kalbi labai smagiai ir iszmin- 
tingai.

— Darau taip, kaip man lie
pia mano persitikrinimai. Juk 
to skyriaus reikalai tai mano 
užsiėmimas.

— O dabar ponui užduosiu 
viena klausima. Apgarsinimas 
apsireiszke juk “N. Y. H.” tuo 
paežiu laiku, kada Milciades 
Doberton sėdi kalėjime. Ar-gi 
tai ne aiszku, kad ne jis ta ap- 
garsinima davė pagarsinti ijį 
kad jis dabar nekaltai turi ken
tėti toki nužeminimą?

— Ir koki ponia paskutini 
inneszima nori isztraukti isz 
tos aplinkybes?

— Kad Milciades Doberton 
nekaltas, apie ka jau asz žino
jau seniau ir kad jis privalo 
būti tuojaus isz kalėjimo isz- 
leistas.

Sudžia Hilton patraukė pe- 
cziais.

— Kas link Milciacleso Do- t .
berton, tai asz jo visai nepažys
tu ir nežinau isztikro, delko-gi 
asz tureczia rūpintis jo likimu.

— Taip, bet ponui, ponas 
sudžia lengvai ji iszleisti isz ka
lėjimo, tarė Herrieta. Vienas 
žodis savo prieteliaus ir to bu
tu pakaktinai. Pagaliaus tegul 
priima, depozitą sumoje dvide- 
szimts tukstaneziu doleriu.

— Bet asz nieko tame daly-

džia.
— Padariau sau nauja ne

prieteliu, tarė Herrieta poniai 
Smith, iszejus sudžiai, bet tos 
man visai nieko nereiszkia. Tu
rin greitai sudaryti būda 'kaip 
suimti tuos piktadarius.

— O taip, sudžia Hilton, 
iszeidamas nuo ponios turėjo 
toki susimaisziusi veidą, kad 
tarytum jis didžiausius kentė
jimus turi kęsti.

* — Sziandien vėl, ponia 
Smith, nakezia iszeinu isz na
mu.

— Kur?
— In Nordpol.
— Žinau kad man ponia ne

pasakysi del ko, bet juk nore- 
czia kad ponia turėtum many
je užsitikejima.
'— Užsitikejima turiu vi- 

siszka prie ponios, bet užsiėmi
mo paslaptys apie kurias nie
kas niekam nepasakoja. Pra
šiau, parengk man maža krep- 
szi su keliones daigtais kuriuos 
imu kelionėn, taipgi kiek nors 
skalbinių. Apart to priruoszk 
man isztvirkeles drapanas, ta 
pati ka vakar turejiau.

—TOLIAUS BUS—

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00, Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Oras 'daug atvėso.
— Seredoj pripuola Szv. 

Hyacinos, ir ta diena 1380 m., 
Keistutis sugavo Vilniuje Jage- 
la, kaipo Lietuvos vilingi.

— Ponios, Marijona Ance- 
ravicziene nuo 915 E. Pine uly., 
ir Marcella Anceravicziene nuo 
409 W. Centre ulyczios tarnaus 
del “Džjuri” teisiuose‘Pottsvil- 
Jes korte, pradedant Panedely- 
je, Rugsėjo (Sept.) 12-ta diena, j

— Ketverge Szvento Aga- 
pito. Taipgi tai diena 1914 m., 
per Pirma. Kara Rusu kareiviai; 
pereina Prūsijos rubežiu ir su-1 
siremia su Vokiecziais ties Sta-i 
luptnais.

— Gerai žinomas kontfakto
rius, Vaitiekus (Walter) Ga- 
lins'kas, nuo 532 W. Mahanoy' 
avė., ir jo pusininkas, Vincas 
Svirskis, nuo 516 W. South uly. 
likos pavojingai sužeisti laike 
darbo, Ketverge 2:20 vai., po 
pietų ir nuveszti in Locust Mt. Į 
ligonbute Shenadoryje. Nelai
me atsitiko kai Galinskas ir 
Svirskis stovėjo ant pastolos, 
plaitformes kur buvo iszkelta ir 
taisė Szv. Kaniko, Airiu para
pijos Vienuolyną prie W. Mar
ket uly., staiga platforme sugie- 
do ir nukrito keturios deszimts 
pėdu augszczio. Galinskas li
kos sužeistas in galva ir viclu- 
1 ius, nuo ko mirė Petnyczioj a- 
pie 1:50 valanda popietu, o 
Svirskis sužeistas in galva, ran
ka ir vidurius, randasi ligon'bu- 
teje. A. a. Vaitiekus Galinskas 
turėjo 48 metu amžiaus, gimė 
Gilbertone. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo para., ir Elk’s draugi
jos, Nr.695, B.P.O.E. Velionis 
vedas du syk, jo pirmutine pa
ezia, po tėvais vadinosi Helena 
Litvaicziute, numirė 1948 me
tuose. Paliko antra paezia Ed
na (Chappel isz Gil'bertono); du 
sunu: Vaitiekų ir Vincą; dvi 
dukterys: Geniai ir Katarina vi
si namie; broli Juozą, West 
Hazleton; dvi seserys: Anelia, 
pati P. Valinskio, mieste ir Ona 
pati N. Tregio, Gilberton. Lai
dotuves invyks Utarninke, su 
apiegomis Szv. Juozapo baižny- 
czioje 9-ta valanda ryte, palai
dos in parapijos kapines. Gra- 
borius Liudvikais Traskauskas 
laidos.

— “35-ta Lietuviu Diena” 
kuri invyko Panedelyje, Rug- 
piuezio (Aug.) 15-ta diena, 
Daikewood parke, 'buvo iszkil- 
minga. Sveteliu 'buvo isz visu 
apylinkių. Programas prasi
dėjo 3-czia valanda popietu. 
Kalbėtojai buvo, garbingas 
szveczias Generolas Jonas Czer- 
nius, kalbėjo apie Lietuva ir 
Lietuvius, o Anglu kalboj kal
bėjo Teisėjas, Judge Vincent 
Dalton isz Pottsvilles. Szokiai 
invyko popiet ir vakare, muzi
ka, Jolly Jack Robel Orkiestra.

— Petnyczioj Szv. Jono Ju
des. Ir ta diena 1903 m., Wil
bur ir Orville Wright iszraclo ir 
pastate pirmutini eroplana.. 
Taipgi ta diena 1948 m., Ame- 

' rika pareikalavo kad Sovietu 
' Rusijos Konsulas, Jacob Loma
kin butu paszalintas isz Ameri
kos. Jis insivele in ta klausima 
kai ta Ruske mokytoja Kasen- 

’ kiną iszszoko isz Sovietu Kon-I 
sulatos ofiso lango, ir paskui 
Konsulas per prievarta stengie
si ja atsiimti isz Amerikos ligo
nines.

Shenandoah, Pa. — Genai ži
noma sena gyventoja, ponia 
Ona Vaiksznoriene, isz William i

Pipiras Mažas, Bet Kartus

Szitos dvi merginos susi
ejo in teniso sporto rungty
nes, in Wimbledon, Losdone, 
Anglijoje. Tik pažiurėjus in 
jas, sakytumėte kad ežia nė
ra lygybes kad tokia didele 
mergina stoja priesz tokia 
maža. Taip ir buvo, lygybes 
sebuvo, nes ta mažute, Pane
le Gem Hoahing, Kiniete, ku
ri su Anglijos moterimis lo- 
szia, sumusze szita didele

Penu, numirė Seredoj, deszim-Į Graboriaus Lord’s koplyczios, 
ta valanda: ryte, Good Samari-j Pottsville, su apiegomis Szv. 
tono ligonbute, Pottsvilleje. į Pranciszko bažnyczioje deszim- 
Velione sirgo per deszimts sau-į ta valanda ryte ir palaidota in 
vaitos. Gimė Lietuvoje. Prigu-j parapijos kapines, Minersville.
lojo prie Szv. Jono Luteronu 
parapijos. Paliko savo vyra j 
Petrą; sunu Alberta (Pete),' 
Oaimden, N. J., duktere W. Fell, 
William Penn; viena antika. 
Taipgi broli Andriu Harsonara, ’ 
Lietuvoje ir seseri Vanda An-1 
drulaitiene, Vokietijoje. Likosi 
palaidota Su'batos ryta, de-j 
szimta valanda su apiegomis j 
Szv. Jono Luteronu bažinyczio- 
je ir palaidota in Odd Fellows 
kapines.

— Ponia Ona Banoniene 

nuo 217 W. Coal uly., kur ji sir
go trumpa laika, numirė Petny- 
czios ryta desziinta valanda 
Geisinger ligonbute Danvilleje. 
Velione gimė Lietuvoje, atvyko 
in Shenadoryje daugelis mėtų 
atgal. Jos vyras Jonas Rano
nis numirė 1935 metuose. Pali
ko dideliame nubudime, trys 
dukterys: Ona, pati A. J. Bene
dikto; Marijona, pati Earl Da
vis, mieste ir Alina, pati Harry 
Houser, Ringtown, taipgi anū
kes, Bernadina Benediktiute ir 
Marcia Davis, mieste, ir broli i 
Martyna Romoni, mieste. Lai
dotuves invyks Utarninke, su 
Szv. Misziomis Szvento Jurgio 
bažnyczioje 9 valanda ryte, ir 
palaidos in parapijos kapines. 
Grab. J.' Valukieviczius laidos.

I
_---------------------------------

Girardville, Pa. — Apsivedi-' 
mo tarsnius iszeme Irene D. Ha
ma, nuo 207 B ulyczios ir Al-! 
bertas J. Gillis, nuo 110 W. i 
Ogden uly., isz miesto.

—- Jonas Gumauskas, 261 
metu senumo, likos sužeistas! 
in nugara ir galva per nu puoli-! 
ma anglies mainose. Gvdosi! 
Ashland ligonbute. 

___
Minersville, Pa. — Ponia V. j 

Lynch, isz Stonehurst, Phila- 
delphia, numirė Sercdoje, Phi-! 
ladelphia General ligonbute.’ 
Velione gimė Shenadoryje, (po 
tėvais vadinosi Ackalauskiute) 
Paliko savo vyra Vincent; tris 
brolius ir keturios seserys. Lai
dotuves invyko Su’batoje isz'

Amerikiete isz Californijos.
Ta Kiniete yra tik ketū- 

riu pėdu ir septynių coliu 
dydžio, o ta Amerikiete, Ger
trude Moran, kaip matote 
yra augszta, liesa ir didele. 
Matyti kad sportuose per 
daug nesiskaitoma su dydžiu 
ar liemeniu, nes szita mažyte 
kaip pipiras, Kiniete sumu
sze musu didele Amerikiete.

i ii ii i

Ebensburg, Pa. — Dvicle- 
szimts keturiu metu amžiaus 
Merle Beck, visomis galiomis 
stengiesi savo žmona iszgelbeti 
iszretavuoti isz jųdviejų degan- 
czio automobiliaus. Bet jam ne
pasiseko, Judviejų automobi
lius apsiverto ant vieszkelio ne
toli nuo Ebens'burg. Kai tas au
tomobilius apsiverto jis ir užsi: 
dege. Vynais iszmusze automo- 
biliauį Įauga ir iszlindo. Jis 
stengiesi per ta Įauga ir savo 

žmona isztrau'kai, bet negalėjo, 
nes gazolinais užsidegė ir visas 
automobilius buvo kaip koks 
baisus degantis laužas.

Battle Creek, Mich. — Kai 
Roland Perske’io žmona, dvi- 
deszimts trijų metu 'amžiaus 
Zilpha paprasze jo del szimto 
doleriu, jis jai liedavo ir pa
klausė: Kam jai tiek pinigu rei- j 
kia! Ji jam nepasake kodėl ji Į 
nori szimto doleriu. Iszkilo pik-' 
tumas, barniai ir nesusipraiti-i 
mai. Ponia Zilpha Perske nuėjo! 
in savo miegamaji kambarį, pa- ’ 
sieme karabinu ir nusiszove. j 
Jos vyras ja greitai nuveže in I 
ligonbute, davė jai savo kraujo! 
ir visokiais budais stengiesi ja 
iszgelbeti, bet nepasiseke. Ant 
mirties patalo ji savo vyrui pa
sakė kodėl ji norėjo to szimto 
doleriu: ji . norėjo jam ant jo 
gimtadienio szventes' nupirkti 
nauja ir gražu karabinu.

London, Anglija. — Mahmud 
Ali, trisdeszimts metu amžiaus 
kriauezius buvo apkaltintas už 
tai kad jis vienam kavalieriui 
nukando uosi. Tas kavalierius 
buvo insimylejes in ta paezia! 
mergina,, kuri buvo jam arti 
szirdies. Jis buvo suaresztuotas 
už tai kad jis sužeidė Abdul; 
Matlib, dvideszimts asztuoniu 
metu kavalierių, kuris buvo in-j 
simylejes in jo szirdies drauge.! 
Matlib negtalejo ateiti in teismai 
nes daktarai dabar jam lipdo ! 
nauja sztorine uosi.
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POLICIJANTAS 
NUŽUDYTAS

_____

Bucziavo Savo 
Sužeiduotiiie

------- X
SOUTHAMPTON, N. V. — 

Vienas miesto policijantas bu
vo ant smert nuszautas, kai jis 
bucziavo gyvanaszle, jo sužie
duotine. Tos jo sužieduotines, 
gyvaneszles pirmutinis vyras 
buvo policijos surastas negyvas 
su kulka jo kaktoje.

Vienas szuvis buvo paleistas 
per virtuves langa. Tas szuvis 
nuszove keturios deszimts ke
turiu metu amžiaus policijanta 
Harold Winters.

Policijantai per devynias va
landas jieszkojo to žmogžu
džio kol surado tos gy vanaszles 
pirmo vyro lavona apie de-j 
szimts myliu nuo jos stubos. To 
jos vyro vardas buvo Frank 
Zieman, jis buvo keturios de-j 
szimts keturiu metu amžiaus, j

Policijantas Harold Winters 
ta vakar a ėjo savo pareigas, bu
vo ant sargybos, bet jis atnesze 
savo sužieduotinei kelis “sand- 
viezius,” užkasti. Jiedu ka tik 
buvo užkandę, pavalgė, ir jis 
rengiesi gryžti in savo darba, 
prie savo pareigu. Jis stovėjo 
virtuvėje nusigryžes nuo lango 
ir bucziavo ta gyvanaszle Ma
riute, kai kulka sumusze langa 
ir pataikė jam staeziai in pa- 
kauszi. Jis sukniubo negyvas.

Ponia Zieman, gyvanaszle, 
paszauke policij antus. Polici
jantai tuoj aus dažinojo kad ji 
buvo su savo vyru persiskyrus 
ana meta Floridoje, ir jie teip- 
gi dažinojo kad jis kelis sykius 
grasino ta policijanta nuszauti. 
Už tai jie tuoj aus pradėjo jo 
jieszkoti. Kai jie ji surado jis 
jau buvo negyvas su kulka kak
toje. Buvo visokiu gandu, kad 
tas policijantas buvo su ta gy
vanaszle jau apsiženijes, bet 
jos seserys sako, kad jos nieko 
apie tai nežino.

DREBĖJIMAS
NUSTOJO

QUITO, ECUADOR. — Že
mes baisus drebėjimas jau nu
stojo, žmones jieszkosi savo gi
miniu ir pažinstamu griuvė
siuose, renkasi likuczius savo 
namu, ir stengiasi nuo maro ir 
bado apsiginti.

Valdžios žmones su armija ir 
su Amerikos armijos pagelba 
stengiasi sziokia-tokia tvarka 
investi; Raudonasis Kryžius 
nusiskubino su savo pagelba. 
Bet didžiausias pavojus dabar 
yra Daktaru iszreiszkiamas; 
kad ežia neiszkiltu gyvas ama
ras užkrecziamuju ligų. Nes 
daug lavonu dabar ima puti ir 
ju negalima surasti.

Amerikos eroplanai kelis to
nus vaistu, gyduolių pristatė ir 
dar daugiau veža. Maistą trau
kiniais, vežimais ir eroplanais 
veža in tuos miestus kur žmo
nes likosi be maisto ir be pa
stoges.

Dar per anksti pasakyti kiek 
ežia iszkados yra padaryta, bet 
jau dabar matyti kad ežia rei
kės milijonais skaityti.

Dabar pavojus pareina isz 
tvanu, nes upiu krantai buvo 
suardyti; pavojus teipgi isz 
augsztu kalnu, kur žeme buvo 
sujudinta, ir dabar ta žeme ati
trūksta nuo tu augsztu kalnu 
ir krinta žemyn.

SKAITYKITE “SAULE”

KINIJA MUMS
REIKALINGA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mone ir armija.
Kai jis szita savo raportą ra- 

sze, jis patarė, kad tos Didžio
sios Tautos butu: Amerika, 
Anglija, Rusija, Francuzija ir 
Kinija.

‘‘Bet, niekas Washingtone 
nenorėjo Generolo Wedenmeye- 
rio klausyti! Amerikos Tary
ba pakavojo ta jo raportą ir vi-j 
sai neiszleido, nepaskelbe iki 
dabar! ’ ’

Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson pasiaiszkina: Kodėl 
tas raportas nebuvo paskelb
tas? “Tuo laiku nebuvo patar
tina nei užsiminti, kad Ameri
ka ketina ta savo parama Kini
jai nutraukti. Ir isz kitos puses, 
tokia komisija, kurioje butu 
dalyvavę ir Rusijos Atstovai 
nebutu buvus gera. ’ ’

Generolas Wedemeyeris savo! 
raporte reikalavo, kad Kinijos 
vadas Chiang Kai-shek persi
tvarkytu savo armijas ir visa 
savo kraszto pramone. Jis sako 
kad jis tikras kad Chiang Kai- 
shek ant to sutiks, bet jis neži
no kaip visi jo politikieriai ir 
generolai atsilieps.

Jis sako, kad Amerikai rei
kia dabar, be jokio atidėliojimo 
susirūpinti Kinijos klausimu, 
ir tenai pasiunsti ne tik pinigus 
ir ginklus, bet jeigu matys rei- 
kala, net ir savo armijas! Jis 
sako, kad jis gerai žino ir su
pranta, kad tokis musu žings
nis galėtu iszkelti Treczia Ka
ra, bet jis sako, kad tas karo 
pavojus tenai randasi vistiek.

Jis savo tame raporte pripa- 
rode koks pavojus mums gresia 
jeigu Rusija valdys Kinija: 
Musu Salos Pacifike vandeny
se tuojaus butu užimtos. Visas 
musu Pacifiko krantus butu to
kiam prieszui atdaras.

Bet, Generolas Wedemeyeris 
kelis kartus pakartuoja savo 
tame raporte, kad pirmutinis 
žingsnis vra - «ižingsnis yra: Priversti Chiang 
Kai-shek susitvarkyti Kinijo
je; pertvarkyti visa pramone, 
visai isz naujo lavinti ir mo
kinti savo kareivius, iszmesti 
daug savo niekam nevertu, dy
kaduoniu karininku ir kariszku! 
politikierių, ir parsikviesti; 
Amerikos karininkus ir pra
mones vedėjus, “tada jau bus! 
Amerikos pareiga Kinija szelp- 
ti su pinigais, ginklais ir armi
jomis priesz Komunistus.”

Generolas Wedemeyeris už
tikrina kad su tokia tvarka, Ki- 
niecziai su musu pagelba labai 
greitai apsidirbtu su visais 
tais Komunistais ir kelia Rusi-! 
jai užstotu visoje Azijoje!

FORDO DARBININ
KAI STRAIKOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bet kad kompanija visai nesibi
jo ir nepaiso tokiu balsavimu,! 
kuriuos unijos vadai surengė iri 
vede. Jis sako kad kompanija 
nenori straiku, nori kad visi 
dirbtu, nes kompanijai rupi 
kuo daugiausia automobiliu 
pagaminti ir iszleisti, bet jis! 
nuo paežiu kartu primena, kad 
kompanija negali būti taip isz- 
gazdinta ar priversta klausyti 
darbininku. Ir jeigu kompani
ja negales automobiliu paga
minti ir iszleisti, tai ne vien tik 
kompanija nukentės, bet visi 
darbininkai, kurie tu straiku 
norėjo ir del tu straiku balsavo.

GERAS BIZNIS 
PAMARESE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pranesza, kad Atlantic City 
miestas gavo nuo taksu ant 
vieszbucziu, hoteliu ir kitu na
mu kurie yra iszleisti ant ran- 
dos, $4,616,847. O nuo cigaretu 
ir nuo tabako miestas gavo per! 
taksas $881,093.

Czia szitame pamariu mieste 
tas taksas sumokėjo ateiviai, 
tie kurie atvažiavo pasilinks
minti, pasimaudyti ir savo ato
stogas praleisti.

Jeigu tiek isz taksu miestas 
gavo, tai galima insivaizdinti 
kiek biznieriai tenai uždirbo ir 
uždirba!

APVOGĖ
MILIJONIERIŲ

Agha Khan Žmona Ap-
vogta; $600,000 Vertes 

Žemcziugu
NICE, FRANCUZIJA. — 

Ana sanvaite beveik visi musu 
laikraszcziai baisiai daug rasze 
ir apipasakojo kaip tas milijo
nierius Agha Khan su savo 
žmona buvo apvogtas, ir kaip 
vagiai gavo beveik visus jo 
žmonos žemeziugus, kurie buvo 
verti apie szesziu szimtu tuks- 
taneziu doleriu.

Agha Khan sako kad visi tie 
žemeziugai buvo pilnai ap
drausti ir kad jis už tai visai 
nepaiso. Bet jo žmona baisiai 
pikta, jis sako kad ji duos dvi
deszimts tukstaneziu tam kuris 
jai tuos baubalus sugražins ir 
ji nieko isz to žmogaus neklaus
tu ir ji neintartu. Apdraudos 
kompanija prižada duoti sze- 
szios deszimts penkis tukstan-! 
ežius tam kuris tuos žemeziu
gus sugražins. :

Francuzijos policija spėja’ 
kad szitie vagiai, razbainihkai i 
buvo Amerikiecziai. Apdrau- ’ * t 
dos kompanija sako kad tie va
giai greieziausiai ta savo grobi 
stengsis isz Francuzijos iszves
ti in Amerika. Dabar policija ir 
apdraudos kompanijos agentai 
sergsti visus laivus ir eropla- 
nus, plaukianczius in Amerika.

Bet mums iszrodo kad czia 
baisus vežimas isz mažo szupu- 
lio. Mums sunku suprasti kodėl 
dabar visa Francuzijos Policija 
turi bėgti, szokineti ir valdžios 
pinigus iszleisti už tai kad ba- 
goeziaus boba keliu baubaluj 
neteko.

Jeigu ji' jau tikia bagota ir 
jeigu ji jau jaueziasi neapsiren
gusi be visu tu brangiu žibu- 
cziu, tai tegu ji pati apsisaugo-; 
ja, tegu jos vyras pasisamdo 
savo sargus, ir tegu jo boba ei
na in balių su ginkluotais sar
gais.

Mums jau seniai insipyko 
skaityti apie tokias bagoczkąs 

! kurios savo tuos žibuezius
mums blizgina, rodos, joms gar
be kad tie blizgucziai blizga.

Kai žmones balių ar vakarie
ne turi, tai turi pasisamdyti^ 
sarga ar policija ir jam kokia 
penkine iszmesti, o kai szitos 
bobos su savo karoliais, žiedais! 
ir szpilkutemis atlepetena kur 
nors, tai jau visa musu polici
ja turi kazoka szokti.

Mums szito bagoeziaus ar jo 
bagoczkos visai negaila. Kad ir

* Daugaus nėr eik jieszkot, 
kol gyvas esi, jeigu geras busi, 
tai ir be jieszkojimo dangų gau
si.

nesuras tu vagiu, kad ir neganu 
atgal savo baubaliuku, nei jis 
nei jo žmona nei per surudusi 
penktuką nenukentes.

Keli szimta milijonu jo ver
gu, nabagu, kurie vos kąsni 
duonos turi, jam sudės tūkstan
ti sykiu tiek kad jis galėtu sa
vo bobai dar brangesnius bliž- 
guczius nupirkti.

Mums jau insipyko tokiu po
nu vajavojimai ir szposai. Szi- 
toks Agha Khan, atvažiuoja isz 
Indijos ir reikalauja visokiu 
patarnavimu vien tik už tai 
kad jis daugiau vergu turi ir 
juos baisiu vargina ir kankina 
negu kiti.

Gal jo boba, Begum, jautiesi 
kad ji turi visa vežimą žem
cziugu vesztis, kad neužsilei- 
dus tai musu Rita Hayworth 
kuri apsiženijo su jos vyro sū
numi Aly Khan. Koks czia pro
tas vesztis in sveczius deimantu 
kelis tuzinus apyrankių, dar 
daugiau tuzinu žiedu ir karolių. 
Jeigu ji visus tuo ant vieno sy
kio užsidėtu ji vargiai visomis 
keturiomis parepeczkiotu.

Tokie bagoeziai mums garbes 
nedaro. Aga Khan yra savo 
žmonių dvasinis vadas, kaip 
yra ir jo sūnūs Aly Khan. O žiū
rėkite, Aly Khan, kai dar buvo 
ženotas vijosi ir kaip katinas 
seke Amerikiete, loszike Rita 
Hayworth skersai puse pasau
lio. Tie ju szposai sudarė net ir 
Hollywood besarmaeziams sar
mata.

Visiems mums butu daug gė
riau jeigu tas Aga Khan, jo sū
nūs Aly Khan ir visi tokio 
plauku j u gimines pasiliktu su 
savo vergais Indijoje ir musu 
czia nebaderiuotu ir musu poli
cija nevargintu.

KARSZTADUSZNA
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

džiūvo, ir, kaip koks pranaszas 
susilauksi griausmingo lietaus 
jeigu nė tikro tvano.

Bet nežiūrint visu tu pavoju, 
mes dabar drystame pasakyti, 
kad pereita sanvaite buvo bai
siai karszta, duszna ; kad mums 
prakaitas ne tik varvėjo, bet ir 
upeliais tyvuliavo.

Priparodyti, kad isz tikro 
taip buvo, sztai tik vienas nuo- 
tikis, kuris atsitiko Philadel- 
phijos mieste ant Walnut uly
czios: Penkios deszimts metu 
senumo Paul Creel isz Birming
ham, Alabama ėjo ta Walnut 
ulyczia ir, kaip ir visi kiti pra
kaitavo, stenėjo ir bėdavojo 
kad szilta, karszta ir duszna!

Bet, visos tos jo bedavones, 
visi tie nusiskundimai nieko 
nepagelbejo. Jis beeidamas ir 
bestenėdamas nusiskundė kad 
jo teviszkeje, Alabama nieka
dos nebuvo taip duszna ir 
karszta..

Po tam, kai niekas jo neužta- 
re, niekas nepasigailėjo, jis nu
sivilko marszkinius paskui vįr- 
szutines kelines, paskui apati
nius marszkinius ir sztai apati
nes kelines, ir sau ramiai ėjo 
ulyczia. -

Netoli jis nuėjo! Policijan
tai tuojaus pribuvo ir nugabe
no ji in kalėjimą. Mat, Phila- 
delphijos Policijantai nepaiso 
kaip gera ir vešu buvo in Bir
mingham, Alabama, ar kaip bu
vo karszta ir duszna Philadel- 
phijoje ana sanvaite; jie yra 
nusistatė, kad jeigu jie turi 
vaikszczioti apsirenge, aai szi- 
tas žmogus nėra nei kuomi ge
resnis; ir jis turi, kaip mes vi
si prakaituoti ir kentėti.

Pirkie Ų. S. Bonus Sdandiehį


