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Alaskai Ginklu Ir Armijų
Isz Amerikos Stebuklingai Iszgijo

PR1ESZ UNIJAS

Raszytojui Insipyko !
Visos Unijos

WASHINGTON, D. C. — 
Raszytojas Westbrook Pegler, 
kuris raszo savo straipsneli in 
kelis desietkus laikraszcziu
Amerikoje, ir kuris daug kartu j 
susikirto su Amerikos fabri
kantais ir bagoeziais, dabar 
staeziai ir atžagariai pasisako, 
kad jis yra visoms Unijoms 
prieszingas! Jis sako, kad Uni
jos dabar nėra del Darbininko 
labo, bet kad jos yra didelis 
biznis, kaip ir kapitalistu biz
nis.

Pasisakydamas kad dabar, 
ar kam patinka ar ne, jis nuo Į 
szio laiko yra Unijoms prieszin
gas, jis sako, kad visi tie laik- 
raszcziai kuriems jo nusistaty
mas nepatinka gali nuo szio lai
ko jo straipsnius nespausdinti.

Jis pasiaiszkino, kad jis Uni
joms taip nusistatęs už tai, kad 
Darbininku Unijos nesiranda 
nei lygybes, nei laisves. Ir jis 
duoda pavyzdžius. Jis sakoj 
kur tu Amerikoje girdėjai, ari 
matei kad žmogus butu privers
tas marszuoti, ‘ ‘ Piketuoti ’ ’ 
kaip Unijos savo nariu priver- 
czia?

Jis sako, kad jis buvo keliuo
se Unijų mitinguose, tarp kuriu 
ir buvo Mainieriu Unijos mitin
gas. Per szituos mitingus, pa
prastas darbo žmogelis nei ne- 
iszdrysta savo balso pakelti! 
Tuose mitinguose tik razbai- 
ninkai ir žulikai vieszpatauja,

BENAMIU 
SKAICZIUS

LIKS TOKS PATS

Valdžia Bijosi Komu
nistu. Musu Žmones;

Darbo Neturi

Baisus
Gresia Europos 

Krasztams

OVOJ U S

I

Szeszios deszimts trijų me
tu amžiaus Edward J. Ray, 
nuo 63 East Maine Uly., Hop- 

•kinton, Mass.,'per asztuonio- 
lika metu buvo aklas, nieko 
negalėjo matyti.

Jis sako kad viena diena 
ana sanvaite jam kaž kaip 
pasidarė geriau, ir staiga jo 
akys atsivėrė ir jis galėjo

WASHINGTON, D. C. —
Buvo daug kalbu ir gandu, kad 
Kongresas nustatys didesni 
skaicziu Benamiu, kuriems bu
tu vale in Amerika atvažiuoti. 
Bet dabar matyti kad nieko pa- 
naszaus nebus.

Musu valdžia bijosi, kad tu 
Benamiu isz Europos tarpe per 
daug Komunistu neinlystu in 
Amerika.

Darbininku unijoms jau pa
rupo darbas, ar tikriau sakanti 
bedarbe. Dabar, kai jau nėra 
gana darbu saviems žmonėms, 
tai tie benamiai isz Europos yra

matyti.
Jis czia žiuri in savo dūk 

reles paveiksią, kuria jis iki 
sziol buvo atsiminęs kaip 
mažute mergyte, nes per 
tiek metu jis buvo beregis. J o 
dukrele dabar ženota, gyve
na per siena su juo ir jos pa- unįju staeziai nepageidaujami, 
varde yra Ponia Ruth Rotch- Uniju vadai jau dabar savo 
ford.

Yugoslavijos Valdžia Suima Vi
sus Prieszininkus; A utomobilius 
Sudaužytas Per Traukino, Sze- 
szi Žmones Isz Szeimynos Žuvo 

Nebreskoje; Darbininkai 
Straikoje Finlandijoje

deszimts vieno meto amžiaus, 
ir Margie, dvylikos metu am
žiaus; du anūkai Augustine Ji- , 
inez, trijų metu amžiaus ir Carl 
Jiminez asztuoniolikos menesiu

1
amžiaus. Kita duktė Annie, try- j 
likos metu amžiaus buvo nu- 
veszta in ligonbute, kur dakta
rai sako kad ji pasveiks. Auto
mobilius buvo visiszkai sudau
žytas ; traukinys ta automobiliu 
nuvilko apie devynios deszimts Generolas J. Lawton Collins, 
pėdu pirm negu sustojo. Visi kuris didvyriszkai atsižymėjo 
buvo iszmesti isz 
liaus.

Tas traukinys paprastai vi
sai nestoja tame mažame Ogal
lala miestelyje ir už tai jis grei
tai važiavo per ta kryžkeli kur 

o paprastam darbo žmogehui Įas automobilius pasipyne jam 
visai nėra vietos! Jis sako, kad ant kej.Q 
Unijas Amerikoje dabar valdo 
didesni ponai, negu tie, kurie 
yra fabriku savininkai.

Jis sako: “Asz esu priesz Ko
munistus, Nacius, bagoezius, 
dipliomatus ir politikierius, ir 
dabar asz visiems vieszai pasa
kau, kad asz esu priesz “visas t
Unijas,“ nes jos niekam never
tos ir tik skriaudžia ta nabaga 
darbininką, kuris jas užlaiko.“

NAUJAS KARO
SZTABO VADAS iszkilo klausimas 4 ir susikirti-

Generolas Collins 
Užima Generolo 

Bradley Vieta

WASHINGTON, D. C. — Gubernatorius PRASZO VIENYBES
Ernest. Gruening kreipiasi in Kongresą ir EUROPOJE į 

miu neinsileistu. staeziai sako visas Alaskos krasztas neturi !
Kaslink Benamiu insileidimo nei ginklu, nei kariuomenes. Jis sako, ka 1 Europa Gali Apsigink-

- -f j *■’ T A . • j

mas ant Tautybes ir Tikėjimo. vjsas szį(as kraSZtaS gali bllti pHcSZO pailU-
VALDŽIOS SKOLOS tas J“ v,sai va,skIu-

—— Jeigu vėl kada atsikartuotu tokia ne-
U. S. V aidžia Pasiskoli- |aįmCi kaip buvo ant Pearl Harbor, tai ta 

a ■ -w-k. « •

bus didesne ir baisesne negu ta- 
1941 metais. Tegu niekas neša
mės isz Alaskos dabar jus neper- 
ir neparodome kur mums pavo-

” Gubernatorius Gruening pa-

luoti Ir Apsisaugoti 
Nuo Diktatorių, Sa

ko Churchillis

STRASBOURG, FRANCU- 
ZIJA. — Buvęs Anglijos Pre
mjeras, Winston Churchillis 
kalbėjo in trisdeszimts tuks- 
taneziu Francuzu, jiems pasa
kydamas ir patardamas, kad 
vienatine Europos viltis yra 
“apsiginkluoti ir vienybe pa
laikyti. ’ ’

Jis kalbėjo Francuziszkai ir 
taip aiszkiai ir gražiai kalbėjo 
kad vsi Francuzai plojo ranko
mis ir suprato ka jis norėjo 
jiems pasakyti.

Jis sako kad Europa dabar 
ginkluojasi ir turi ginkluotis, 
ne priesz koki viena knaszta, 
bet priesz visus tuos kurie no
rėtu svetimus krasztus paverg
ti, ir visa svietą valdyti. Jis 
vardu nepaminėjo Rusija, bet 
visi žinojo, kad jis kaip tik apie 
Rusija ir kalbėjo.

Churchillis sako kad baisus 
pavojus gresia visiems Euro
pos krasztams, kad jie kara 
laimėje, dabar viską neprakisz- 
tu, nepralaimetu, besnausdami, 
kai prieszas darbuojasi.

Baigdamas savo prakalbas 
jis pasakė: “Musu pavojai yra 

Į dideli, bet ir musu jiegos dide
les. Mes turime taip apSigink- 

. i luoti kad jokis prieszas neiszr
Darbminkai czia jau daugiau negu SCP" drystu ant musu užsipulti. Mes 

turime gera ir isztikima dran
ga, anapus mariu, Amerika, 
kurios žmones mus pirmiau rė
mė ir toliau rems, jeigu mes tik 
tarpu saves palaikysime vieny
be. ,

no 200 Milijonu Doleriu nelaime 
da buvo 
ko, kad 

paskutinuju stengiesi persi- Ana sanvaite valdžia Pasi-cnpįgmp 
Įausti per musu kareiviu eiles, sbobna c|u szįmtu milijonu do- . 
yra Prezidento Trumano pa- jerįUj vįen ^acĮ galėtu užsi- JUS gtCSia. 
1“—isKGeneSrZ“oIaar " už b<!^’losius reika- siuntė telegrama Wyoming valstijos. Sena- 
Bradley vieta.

Daug kitu permainų per isz 
tisą Armijos Sztaba invyko, ir 
visos tos permainos, kiek mes 
dabar galime pasakyti, yra ge
ros ir tinkamos, nes visi paskir
ti vyrai yra gabus ir savo dar
bą žino ir supranta.

WASHINGTON, D. C. —
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos valdžia lenda vis gi-
automobi-. per ana kara kai Vokiecziai isz įp giliau in skola 

persi-

iMOCZIUTE
APDAUŽĖ VYRA

Kuris Ja Inžeide

NEW BRITAIN, CONN. —
Keturios deszimts septynių me
tu amžiaus moeziute, Pone Vio
la Knonenborg isz Philadelphi-
jos, buvo nuvažiavus in New
Britain, Conn., in sveezius. Ji J A. ■ _„o------
su keliomis kitomis moterimis; pranesza kad 1,467 žmonių bu- 
užėjo m užeiga, -------- - — ,

AUTOMOBILIU vienas žmogus, szeszios de- Į pasodinta už tai kad jie val- 
 1 szimts keturiu metu amžiaus džiai prieszinosi. Jie buvo nusi-

TRAUKINYS 
į SUDAUŽĖ 
h

Gubernatorius sa
ko, kad Alaskai dabar tuojaus reikia apie 
137,738,712 doleriu del apsiginklavimo.

Mums rodos, kad szitas Gubernatorius 
teisybe sako. Mes taip labai rupinamies 
apginkluoti tolimus krasztus Europoje, o 
sztai, czia namie mes visai pamirsztame 
kad Alaskas krasztas mums priguli ir kad 

yra areziausia Rusijos.

Czia tik pradžia, bet atsako- toriui Lester C. Hunt, 
ma pradžia valdžios skolų. Val
džia szitaip skolinsis pinigus 
per du ar tris metus, nes ji yra 
pasižadėjus beveik visiems 
duoti pinigu nors pati dabar 
nieko neturi!

Szitokia valdžios skola pa
prastam žmogeliui mažai ka 
reiszkia, nes keli szimtai milijo
nu doleriu sziandien yra tik 
mažmožis.

 Bet tas darbo žmogelis pajus •• 
BELGRADE, YUGOSLAVI- tos skolos naszta per savo tak- J

— Yugoslavijos valdžia sas!
Kaip tik del valdžios skolų,

1,467 NUBAUSTI
YUGOSLAVIJOJE į

1111b 111U LC1 11111b i xx.ca.v4. J-jiv I 4JU1VU1U v*. x

,, saliuna, kur vo suaresztuota ir in kalėjimus musu taksos nebus sumažintos!,
EROPLANU FABRIKE STRAIKOS

Jau dabar yra reikalaujama, 
kad tie kurie mažai uždirba BUFFALO, N. Y. -— Policijantai su mažais ------------------
turėtu daugiau pinigu praleisti, croplanais eina sargyba ir prižiūri, kad ne-

iszkiltu susikirtimai tarp stlaikuojancziu dar-

Sze-' John Procko, ja del kokios ten state už Stalina ir priesz Yhgo- mažiau taksu mokėtu, kad jie

Laikraszcziai isz Yugoslavi- ket vargiai kas isz to iszeis. 
jos pranesza isz Tanjug kadi Buvo daug kalbu ir gandu

“Asz jo paprasziau,“ pasi- tiek žmonių buvo suimta ir su- kad fabrikantams taksos bus billinku, pHC Be!! AirCraft Co., fabriku, 
aiszkino ta moeziute, “kad jis aresztuota. padidintos, bet ir czia nieko ne-;
iszeitu su manim laukan ant j Visi tie suimti prisipažino bus, nes valdžia dabar jau ima į 
ulyczios. Jis turėjo akuliorius, savo iszdavystės ir dabar gai- prisibijuoti fabrikantu. tyniOS dCSZilTltS dlCDU Straiklioia ii" tOIIlS 

Eina gandai kad pacztas vėl J ’
bus pabrangintas, kad daugiau straikoms dar nematyti galo.

__ ___ j_________ Susikirtimas tarp Yugosla- kasztuos siunsti laiszkus ir 
kumsztimi daviau du sykiu irj vijos vado.Tito ir Rusijos Sta- pundus per paczta, bet, kol kas, • 

(Tasa Ant 4 Puslapio) ‘ (Tasa Ant 4 Puslapio) ( dar nieko tikro nežinome. j

- OGALLAŲA, NEB. — !
> szi žmones isz vienos szeimynos priežasties pastūmėjo ir pra- slavijos vada, Tito, 
'žuvo kai ju automobilius buvo vardžiavo negražiu vardu Ru- 
sudaužytas traukinio kryžke- siszkai. 
lyje.

Union Pacific Overland Li
mited traukinys sudaužė nauja 
sziu metu automobili ir užmu- 
sze szeszis žmones. To trauki
nio darbininkai surado vardus 
žuvusiuju: Ascension Jiminez, 
bagotas Ogallala ūkininkas, jo 
Žmona, dvi dukters, Dora, dvi-

tai asz paprasziau kad jis juos iliasi. Valdžia dar nepranesza 
nusiimtu. Kai jis nusiėmė savo į kaip jie bus nubausti, 
akuliorius, tai asz jam su savo 1

(Tasa Ant 4 Puslapio) SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT



Kas Girdėt
Tas baisus žemes drebėjimas 

in Ecuador iszžude daugiau ne
gu szeszis tukstanczius žmonių. 
Tai buvo baisiausias žemes dre
bėjimas nuo 1939 metu, kada 
trisdeszimts tu'kstancziu žmo
nių žuvo Chile kraszte.

Amerikos politikieriai ir dip- 
liomatai ilgai jieszkojo kelio 
kaip pasiteisinti už visas tas 
klaidas, padarytas Kinijoje. 
Jie buvo priversti prisipažinti 
kad Kinija mums dingus. Ame
rikos taryba iszleido raszta, ku
riame visa beda yra užmetama 
ant Kiniecziu. Mes dabar sako
me, kad tie Khiiecziai yra suk
ti, vagiai ir negeri. Tame raisz- 
te yra pasakyta kad jau dabar 
nerainei reikalo nei pareigos 
daugiau ginklu duoti Kinijos 
vadui Chiang Kai-Shekui.
•Įi ——————— s t ———

Mes dabar vieszai pasakome 
ta, ka jau keli metai atgal ge
rai žinojome. Bet taip kalbėda
mi vieszai mes baisiai pažemi
name Kiniecziu vada, Chiang 
Kai-shek, kuris taip nekalbėtu 
nei apie savo priesza.

Taip vieszai iszsireiszke, 
Amerikos vadai dabar gerai ži
no kad jiems kelis szimtus sy
kiu dau'giau kasztuos sulaikyti 
Komunistus ir Sovietus Kinijo
je. O sulaikyti juos mes turime, 
kaip ir Europoje.

— • • ‘

Amerikai baisiai rupi visos 
Azijos pramone, Indijos alie
jus, gumas ir geležis. Visa tai ir 
Rusijai rupi, ir už tai, Komu
nistai dabar taip darbszcziai 
tenai darbuojasi.

' • • ' ■ ” ■

Dabar randasi pavojus kiad 
Komunistu intaka pasieks vi
sus Azijos krasztus, kai Komu
nistai insigalejo Kinijoje.

kurie gali būti paszaukti in 
vaiskiai per viena diena. Sovie
tai Balkanuose turi apie szimta, 
tukstaneziu kareiviu, bet tik j 
apie asztuonios divizijos Rau-' 
donosios Armijos gialetu tuo- 
jaus stoti in karo lauka.

Bet, gryžtant prie Kinijos 
klausimo, mes norėtume biski' 
pasigirti, primindami savo ■ 
skaitytojams kad mes “Saule-! 
je‘ ’ jau du metai atgal sakeme, 
kad musu vadai, politikieriai ir 
dipliomiaitai baisiai suklydo Ki
nijoje. Mes net iszdrysome tada 
sakyti kad ir musu Ambasado
rius Marshall nesuprato Kini
jos reikalu ir baisiai daug klai
du tenai padare. Dabar jau vi
si musu laikraszcziai vieszai ta 
sako ir prisipažinsta! Kai mes 
du metai atgal taip siakeme, 
daug musu skaitytoju pasipik
tino, raszydami mums ir klaus
dami musu (ar mes misliname 
kad mes daugiau žinome negu 
tie musu kraszto didžiūnai ir 
galvocziai. Pasirodo kad taip 
ir 'buvo!

Amerika Kinijoje baisiai su- 
klvdo, kai Teherano ir Yaltos 
konferencijose ji Rusijai nusi
leido ant tu pareikalavimu kas- 
link Kinijos. Amerika taipgi 
baisia klaida paldare kai ji pri
vertė Kinijos vada Chiang Kai- 
shek insileisti Komunistus in 
savo valdžia. Komunistai inlin- 
do ir viską užėmė.

Mes dabar vėl drystame slan
kyti ta, ka retas kitas laikrasz- 
tis drysta vieszai sakyti: Mes, 
aitstatydami Vokietija, sau 
priesza ginkluojame. Vokie
cziai musu neapkenezia; Vokie- 
cziai nieko nepamirszo .ir nie
ko neatsimena. Jie nepamirszo 
kad jie pirmiaus in žvaigždes 
žiurėjo ir svajojo apie viso svie
to užkariavima; jie neatsimena 
kad Amerika jiems koja paki- 
szo ir juos paklupdė. Jie szian- 
dien yra tokie patys, kokie jie 
buvo Hitlerio laikais.

"saūh" mahanoy otty, m.

Keturiu metu amžiaus Ri
chard Roddy gavo pavažinė
ti ‘ ‘ raida ’ ’ ant milžiniszko 
vėžlio, purplio, kai tas didis 
vėžlys . buvo perkraustytas 
isz savo žieminio namo in sa-

vo vasarnami ant lauko. Ma
žutis Richard Roddy labai 
norėjo ant jo pajoti, pavaži
nėti, bet kai ji tenai užsodino 
tai jis nežinojo ar džiaugtis 
ar isz baimes verkti.

Jau dabar Komunistai kurs
to Azijos gyventojus, sakydami 
kad Azija priguli vien tik Azi
jos gy ventojams ir kad Ameri- 
kiecziai isz tenai butu iszvaryti.

Dabar Amerika turi pasky
rus bilijonus'doleriu Europos 
krasztams; bet mažai kas gero 
isz to iszeis, nes Anglija dabar 
jau beveik visai subankrutavo. 
O be Anglijos nėra nei Euro
pos. 

- • • "
Anglija dabar daug daugiau 

perka negu parduoda in Ulžsie- 
ni, ir tas nei vienam krasztui 
nėra in sveikata.

Per Rinkimus Vokiecziai 
drąsiai ir vieszai dainavo savo 
Tautiszka Himną, kuris yra da
bar Vokietijoje uždraustas. 
Kairieji Vokiecziai vieszai už
traukė, dainavo Naciu Perga
les Himną.

Kandidatai in Rinkimus vi
sai pamirszo apie vietinius 
klausimus, bet visa kosere reke 
ir spiege apie Vokiecziu Tau- 
tiszkuma ir Tėvynės Meile.

LIETUVIU TREMTI
NIU IMIGRACIJA 

IR MES

s Yugoslavijos Marshal Tito 
dabar drąsiai su kumsztimi 
grūmoja Rusijai. Jis insake 
kad visos, jo armijos butu pasi
rengusios in kara prieez Rusi
ja. Jis davė žinoti, kad visi 
krasztai kurie dabar randasi 
jpo Rusijos intalka ar valdžia 
gali nuo jos atsitraukti ir rasti 
pagelba ir parama isz Yugosla
vijos.

Amerika stengiasi atbudavo- 
ti, atstatyti Vokietija ir ja ap
ginkluoti, kad ji butu mums 
draugas kai karas kils su Rusi
ja. Bet neisztikimesnio ir vy- 
lungesnio draugo butu sunku 
kur susiimti kaip Vokietija.

Mes jau du sykiu per toki 
trumpa laika susikirtome su 
Vokiecziais, du sykiu juOs su- 
muszeme, o dabar tuos paežius 
Vokieczius mes norime apgink
luoti.

Rusija atsikirto pirmutinaji 
Syki- vieszai ir staeziai pasaky
dama kad ji skaito Marshal Ti
to kaipo priesza ir neprieteliu.

Bijodami Rusijos, mes laibai 
greitai galime suklysti susi
draugaudami su tais kurie nie
kados nebuvo ir nebus musu 
draugai.

Jau suvirsz metai kai vykdo
mas D. P. imigracijos * instaty- 
mas. Daug laiko užtruko iki 
buvo sutvarkytas techniszkas 
aparatas jam vykdyti. Buvo j 
numatyta, kad per pirmuosius 
metus atvyks apie 100,000 
tremtiniu, vienok iki sziol, at
vyko tik 50,000, vadinasi per 
ateinanezius 11 menesius, t. y., 
iki 1950 m., Liepos 1 d., reikia 
dar atgabenti 150,000 žmonių. 
Per pirmuosius metus, pagal 
“D. P.” Imigracijos Instatyma 
(Public Law 774) atvyko 9,108 
Lietuviai arba 20% visu atvy
kusiu Tremtiniu. Tai gražus 
skaiezius, nes Lietuviu Tremti
niu nuošimtis Europoje yra 
daug mažesnis. Po, Žydu Lietu
viai užima pirma vieta; Lenku, 
Czeku, Estu ir kitu tautybių 
žmonių atvyko daug mažiau.

Atvykę in Jungtines Ameri
kos Valstybes Lietuviai Trem
tiniai gavo patarnavime ir tar
pininkavimą sziu organizacijų: 
BALF ir War Relief Services 
(pagial veikianti bendra susi
tarimą) 8,400 Lietuviu Tremti
niu; per IRRC, apie 300; per 
Displaced Persons Commission, 
apie 300 ir per CWS apie 100. 
Tokiu budu per BALF’a ir 
War Relief Services atvyko 
93% visu atvykusiu iki • sziol 
Lietuviu.

Mes esame labai dėkingi 
Amerikos Episkopatui ir Kata
likams už ju nuoszirdu koope- 
ravima mums Lietuviu Imigra
cijos reikaluose. Man tenka ten 
būti vienam isz direktorių, o be' 
to dar turime keturius Lietu
vius tarnautojus ju centre, kur 
jie deda visas pastangas Lietu
viams Tremtiniams pagelbeti.

Sziuo metu dar yra apie 25,- 
000 Lietuviu Tremtiniu Vokie
tijoje, Austrijoje ir Italijoje, 
kurie laukia ir'be paliovos mal
dauja musu pagelbės juos atsi
kviesti. Brangus Lietuviai, bu

Kremlinas buvo pasirengęs 
panaikinti Yugoslav! jos vada, 
Marshal Tito, bet ir jis nemie
gojo. Jis tuo paežiu laiku su
rengė trisdeszimts divizijų, 
apie pustreczio szimto tukstau- 
cziu kareiviu ant karo lauko. 
Jis turi dar daugiau kareiviu

Sziandien mes per greitai 
pravardžiuojame visus savo 
prieszus Naciais ar Faszistais, 
jeigu jie nežiūri in visus klau
simus kaip mes žiūrime.

-----------o-----------

Skaitykite “Saule”

yra labai isznervinti ir suvargę 
kaip naujakuriams daug ko da 
jiems reikia iszmokti. Kai il
giau pagyvens, geriau pažins 
Amerikos gyvenimą, tuomet ir 
mes su jais suartesime ir sugy
vensime. Juk insiszokeliu skiai- 
czius, palyginti yra labai ma
žas, dauguma atvykusiu trem
tiniu yra labai nuoszirdus, 
darbsztus, kultūringi ir geros 
szirdies žmones. Juk pirmiau
sia jie yra musu Lietuviai, to
dėl dekime visas pastangas pa
gelbeti tiems, kurie laukia ir 
praszo musu pagel’bos, siuski- 
me jiems Lrtito garantijas ir pa
sižadėjimus darba surasti per 
Bendrąjį Amerikos Lietuviu 
Paszelpos Fonda — BALF’a, o 
mes pasistengsime ir toliau 
Lietuviams Tremtiniams gel-I
boti.

I — Kun. Dr. Juozas B. Kon-
I
j ežius, BALF Pirmininkas.
I ____________

Naujo Latvijos Pa
siuntinio Pareiszkimas

NEW YORK, (LAIC) — 
Atsakymas in ALT vardu pa- 
reiksztus linkėjimus nauju pa
reigu proga, Latvijos Charg’e- 
d’Affaires Washington, D. C., 
p. Julijs Feldmans, Liepos 5 d., 
per LAIC riasztu pareiszke sa
vo padėka. P. Feldmans toliau 
raszo: “Man bus malonu palai
kyti su jumis ryszi ir asz ti
kiuosi iszl'aikyti draugingus 
santykius, kokie buvo užmegs- 
ti tarp jusu ir velionies Dr. Bil- 
manio musu bendroje kovoje 
del laisves ir nepriklausomybes 
atsteigimo musu krasztams.”

Ta proga tenka pažymėti, 
kad Amerikos Lenku spauda 
“Su szirdgela ir pavydu” 
(praneszimu ir redakcijų 'žo
džiais) atžymėjo naujo Latvi
jos pardiguno sutikima sostinė
je.

Lietuvis-Slaviszku Kal
bu Mokytoju Pirminin

kas Kanadoje

NEW YORK. (LAIC) —
kite gailestingi, suteikite pa
stoge tiems nelaimingiems Lie
tuviams, kad jie galėtu iszsi- University of British Columbia 
gelbėti isz tremties vergijos. Vancouver, B. C., profesorius 
Tiesa, vienas kitas isz atvykti-i Juozas J. Raymond (Rimavi- 
siu insiszoika, nemalonumu . su-, ežius), filologas, yra iszrinktas 
nes turime atsiminti, kad jie, Slavu ir Rytu Europos Kalbu 
daro, bet to nereikia paisyti,' Mokytoju Draugijos pirminiu-

ku Kanadoje.
Szia proga galime priminti, 

kad visa eile Lietuviu profeso
rių 'Jcsto Rusu ir Lenku litera
tūra — k. a., Vindas Kreve-Mic- 
keviezius, Pulk. Kazys Grinius, 
Dr. Juozas Pajaujis, Dr. A. Tri
makas, Jadvyga. Tu'beliene. Ki
ti kalbi įlinka i dėsto Vokiecziu 
ir Francuzu kalbas — k. a., An- 

' tanas Salys, Alfred Senn, Anta
nas Kuczas, Ant. Vaicziulaitis 
ir t. t. Pulk. Grinius jau pora 
atveju dalyvavo Slavu kalbu 
profesorių suvaziiavmiuose ir 

i vadovavo diskusijoms apie Ru
su kalbos dėstymą. Eile kitu 
“DP” profesorių dėsto inval
iduose universitetuose.

Isz jaunosios, Amerikos gi
musios ir augusios kartos, vis 
daugiau Lietuviu iszkyla pro
fesūroje. Amerikos spauda ne
seniai minėjo kelis Lietuviu 
kilmes profesorius Washingto
ne. New Yorko Fordham Uni
versitete, be DP prof. Kosto 
Račkausko, yra du jauni Ame- 
rikiecziai: psichologijos Asso
ciate Prof. Dr. Joseph F. Kubis, 
ir botanikos ir bakterilogijos 
Assistant Prof. Dr. Eleanor R. 
Witkus. t

Lenku spauda pranesza, kad 
Ottawia Universiteto Pietų ir 
Rytu Europos Tyrinėjimu In
stitute Lenku literatūros istori
ja ir kritika dėsto (Francuzisz- 
kai, Angliszkai ir Lenkiszkai) 
Jadvyga Juukszus M. A. kuri 
seniau dėstė Lenku literatūra 
Briuselio Universitete, Belgijo
je.

Nauja-gimis Estu 
Laikrasztis

NEW YORK. (LAIC) —
Nuo Birželio 11 d., pradėjo eiti 
naujas sanvait-rasztis Estu 
kalba, “Vaba Eesti Sona.” Re
daguoja senas Amerikietis, Au
gust Waldman. Ligi sziol Estai 
leisdavo tiktai menesiui žurna
lą “Meie Tee,” kuris seniau tu
rėdavo ir Anglu kalbos skyrių.

Latviu Laikraszcziai pradė
jo eiti Kanadoje, betgi Ameri
koje, kai užsidarė Karlio Pur- 
gailio leistas “Dranga Vests,” 
eina tiktai Bolszevikiszkas san- 
vaitrasztis “Amerikos Piat- 
weeschis” ir mimeogra^uotas 
pusiau Angliszkas, pusiau Lat- 
viszkas 1 ‘ Tre Beacon. ’ ’

Valgis Patraukia 
Skruzdeles Ir 
Bambatierius

Tikriausias būdas apsaugo
jimui namu šuo skruzdelių, tai 
nepalikti jokio maisto ant len
tynų arba kitose vietose, kur 
jos gali prieti, sako Suv. Vals
tijų Žemdirbystes Departmen- 
tas. Skruzdeles eina ten, kur 
randa valgio, ir jei valgis bus 
laikomas metaliniuose induose 
arba, szaldytuvuose, ir visi tru
piniai nuo žemes surankiojami, 
nuo skruzdelių galima apsisau
goti. Piragas, duona, cukrus, 
mesa ir kiti valgiai patraukia 
skruzdeles.

Bambatierai neeina in vietas 
kur jiems nėra maisto ir jei vi
si valgiai bus laikomi saugiose 
vietose, ir trupiniu niekur ne- 
siras, 'bambatierai tokiose vie
tose neapsigyvens. — C.

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

:: Tiktai 15£ ::
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
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 • istorijoj 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

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

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

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas Isz girios ir Ant ne
mano. 58 puslapiu. 15c.

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

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

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

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

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

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta' Alsui. 62 puslapiu. 15c

No. 134 Dvi istorijos apie 
Baisi Žudinsta, apie Urlika

Ražbaininka. 43 puslapiu. 15c.
No. 139 Trys istorijos apie 

Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokejimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

No. 140' Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
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. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

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

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

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

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo
gutis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

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

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 šu 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.
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Slaptinga Piktadaryste
(Tasa)

— Nerodiju atidaryti gra
bo, nes nuo to lavonas greitai 
genda ir lengvas taja liga už
sikrėtimas.

Sargas, apie tai pranesze ka
lėjimo gaspadoriui ir netrukusį 
du vyrai isznesze ant muro gra- 
ba juoda medini toki koki li- 
gonbutis duoda savo pensijo- 
nieri'ams.

Buffel pamatęs graba palen-j 
ke galva.

Negalėjo jisai suprasti kad' 
tokiai pasibiauretina. skryne už
laiko savyje patogia mergina; 
su kuria neseniai vaiksztinejo- 
si ant tilto mislydamas aipie sa
vo gražia ateiti.

Neszikai padėjo graba ant 
bankinio vežimėlio, o Buffel in- 
sikinke vėl ir nutraukė savo 
keliu. Tai buvo nelengvas dar
bas vežti graba New Yorko uly- 
cziomis.

Turėjo su sunkenybe lenktis 
karietų ir visokiu vežimu, bet 
nuolatos ženge pirmyn, slink- 
damlais in Fire Island ant ūke, 
farmos kur gyveno su motina 
ir broliu. Žinojo kad senes nėra 
namie taigi jam ramu buvo kad 
niekas nesiprieszins jai bus 
grabas padėtas namuose.

Isz laiko apmislino vieta kur 
paslėps graba., o po asztuoniu 
dienu pakels antvožą idant per
sitikrinti ar Jetta tikrai numi
rus. Taip liepe jam mylimilau-j 
šia mergina savo laiszke priesz 
smerti.

Jai neatsikelsiu per asztuo
nias dienas, basze Jetta, tai jau 
tikrai busiu numirus. Tada ga
li graba užkasti ir mane palikti 
bamybeje.

Jurgis susilaikė su grabu 
priesz farma ant kraszto ma
riu, arti mariu žiburio, nes czio- 
nai buvo jo farmlai, geriau paša-; 
kius varginga triobele per ku-į 
rios stogą viešnios pute kaip! 
per sietą.

Netoli tos triobeles Jurgis 
paliko graba ir pats nusidavė 
in triobele gulinezia ant patį 
mariu kranto, kad persitikrin-; 
ti ar isz tikro teitai nesiranda ■ 
nieko. Kada ta dalyka patvirti-Į 
no tada tik ta sunuku naszuli 
invilko in vidų. Virtuvėje už 
kamino stovėjo slaptingos du
rys kurias atidarė ir su grabu 
nulipo sklepan. Jurgis palikesį 
ten graba greitai isz skiepo isz- 
ejo ir duris užrakino.

Isz pradžių skiepe vieszpar 
tavo tyla, bet netrukus palikta-

me grabe pradėjo kas judėti o 
po tam smarkaus darbais. Tas 
traukėsi gal pusvalandi ir gra
bo antvožas pamiažu kilo augsz-

g TARADAIKA

Vienas senas singelys,
Apie moterėlės tupinėja,
Guzutes del ju neszioja,

Tosios-bobeles per diena geria,

Svarbus Praneszimas

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokės- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavoj ame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. -— “Saules” Redyste.!

Ir ta singeli giria,
O jisai isz to džiaugėsi, 

Nesupranta kad isz jo juokėsi, 
Tos moterėles per kriuki 

traukia,
O kada gerai atsigėrė, 

Palekia ta kvaili singeli lauke, 
Ir visos isznyko.

Koks durnas tas singelys.
* * *

Mano vienas draugas, 
Nuėjo in kumus, 

Del savo szvogerio, 
Mieste Pennsylvanijoje.

Taigi, nunesze kūdikėli in 
bažnyczia, 

O kunig'as ji klausė:
“Ko geidi nuo szventos 

bažny ežios J! ” 
Kūmas atsiliepe:

“Jau jus gerbiamas kunigie, 
Geriau žinote nuo manės, 

Tai kam da klausėte!”
* * *

Viename Skulkine mieste, 
Tikra velniava,

Ant bile kokio veikimo, 
Suteszkino galva nevieno 

• vyrelio. 
Neseniai fenais vestuves buvo, 

Ėdėsi kaip velniai, 
Daugelis in lakupa pakliuvo, 

Per girta vima, fainos 
užmokėjo.

* * *
Mano kaimynas mistiną, 

Jog visiems žmonims nubodo, 
Tasai reikalais atsikėlimo 

anksti isz ryto. 
Norints jo draugo diedukas 

sake, 
Kad szios gadynes žmonys, 

Yra labai tinginiai, 
Nes tasai diedukas, 

Turi beveik asztuonias 
deszimts szeszis metus, 

Ir kėlėsi ketvirta valanda 
isz ryto.

Asz jam pasakiau, 
Jog asz ne esmių isz to 

nenustebejes, 
O kada asz tiek metu 

iszgulesiu, 
Kiek jitai,

Tai ir asz kelsiuosiu taip 
anksti!

Penkios Istorijos apie Burikt 
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, .. 20f 
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paslėpta Stuarto lavonas, per
stai o milijoną doleriu ir net! 
Jettos graba. Taigi, tenai ne
laukta isz niekur tam viskam 
pavojaus.

Buvo treczia valanda po pie
tų.

— Da sziandien Buff etai

Laukia Savo Tėvo

nas visiszkai pasisekė. Su pia- 
gel'ba laiszko paraszyto Jur
giui ir apsigarsinimo in laik-į 
raszczius lapie savo smerti, pa
teko in Buffelu namelius.

Viekimas ant kurios pa-i 
reme visa savo plana suimti 
piktadarius buvo labai sunki 
ir pavojinga.

Tuo laiku kada Jurgis Buf
fel pasiėmė namo graba Her
rieta pasiliko visos tos reikalos 
ponia. Turėjo laiko pakaktinai 
susekti paslaptinga vieta kur 
paslėptai milijonieriaus Stuarto! 
palaikai buvo-gi persitikrinus 
kad ta milijonieriaus lavona ne 
kas kitas pavogė kaip tik Buf
felu szeimyna.

Ir detektyve tuojaus turėjo 
proga persitikrinti kad tame 
savo darbe neapsiriko.

Kaip tik tamsiame ir pla- 
cziame skiepe su lemputes pa- 
gel’ba apsidairė, tuojaus jos 
atyda atkreipė tenai koks tai 
daigtas, užimantis daug vietos. 
Kaip pasirodė, buvo tai kitas 
grabas.

Tai nebuvo koks tai prastas 
gra'bas, paprasta skrynia, bet 
ji priesz save pamate puiku 
auksuota graba. Apmusztas vi
sas sidabriniu skarbu, o ant 
virszaus buvo pridrutintas bal
to, kaip sniegas metalio kry
žius.

— Tai grabas Williamo 2- 
tro Stulairt, atsiliepe Herrieta 
susijudinusiu balsu, taigi czio- 
nai randasi milijonieriaus pa
laikai kuris už gyvasties net 
nepamslino kad gules tokiame 
prastame skiepe, galima sakyti 
duobėje.

Tuo tarpu Herrieta iszgirdo 
kokius tai stebėtinus atbalsius 
jai rodėsi jog girdi murmėjimą 
ir vandeniu oszima, vilniu laks
tymą in krantus besidaužant.

— Kur asz esmių, klausė 
pati saves, kur mlane Jurgis 
Buffel paliko, kur-gi jis palai
ko visus pavogtus grabus,?

Pakele augsztyn lempute ir 
skiepą apszviete įaiszkiau.

Ir dabar atrado tiesiog pa- < 
stebėtina atidengima.

Ji buvo kokioj tai laivo daly
je, matomai kajutoj kokio tai 
didelio laivo. Sienos buvo drėg
numu aplietos ir kaip kur net 
samonomis apaugusios, kas 
iszdave labai nemalonu kvaps
ni. Rodosi kad laivas jau labai 
seniai gulėjo po vandeniu.

Herrieta mislino kėlės miliu
tas apie tai paslaptinga vieta ir 
jos iszmiutingas protas ant ga
lo rado to klausymo iszriszima.

Daug, daug priesz tai metu 
turėjo czionai, Fire Island pa- 
krasztyj sugrimsti laivas. Ap
siklojo jis maurais ir apie ji vi
sai užmirszta.

Tuo tarpu laikui bėgant, 
vandens toje vietoje nuslinko 
ir pasidarė sausžemis kur pa
statyta namelis.

Kasant Buffelams skiepą, 
tropyta kaip sykis ant to laivo, 
kuris priesz kelis szimtus metu 
tenai nugrimzdo. Ir mokėta tai
gi juo atsakaneziai pasinaudo
ti.

Geresnes pakavones pavog
tiems daigtams nebuvo galima 
ne iszmišlyti. Czta niekas jokiu 
budu negalėjo dasiproteti kad 
po triobele butu tokios paslap- 

i tys ir urvos.
Toje taip daug ramioj vietoj

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

tyn. Netrukus numirėlis atsike-' 
le isz grabo.

Da valandėlė, o numirėlio 
rankoj praszvito elektrikine ; 
lempute iszleisdamia aplinkui J 
aiszkia szviesa. Tuo numirėliu i 
su lempute rankoje buvo Her-! 
rietą Bolton Rheydt. •7

Moteriszkiai detektyvui pla- gaus laiszka su pažadėjimu mi
lijono doleriu, jai lavona ir 
gtaiba atgabens paskirton vie
ton, pamisimo Herrieta.

Esmių persitikrinus, kad se-
kanezia nakti liksiu paliuosuo- B 
ta isz to kalėjimo.

Durys užrakintos, taigi isz- 
eiti negaliu, vienk girdėti isz 
virszaus viską girdėsiu ir, jai 
kas norėtu ineiti in skiepą, tai 
vis-gi suspėsiu atsigulti atglal 
graban.

Priesz nuplaukima dvide- 
szinits keturios valandų, man 
regis, galėsiu nutverti piktada
rius, bet kad ir pati ilgiau ne- 
galecziau iszsilaikyti.

— Po velniais! Gyventi ir 
dūsauti nugrimzdusiame laive 
tai tik negali būti koks smagu
mas !

Herrieta pradėjo barszkinti 
in laivo sienas idant iszdirbti 
sau supratima apie ju tvirtu
ma. Buvo storos ir tvirtos, bet 
už ju buvo girdimas vilniu oszi- 
mas, taigi pasiliko tik laiko 
klausymas kad vilnims pra
laužti laivo siesa ir užplauti ka- 
juta.

Bet Herrieta nepamete at
kaklumas. Persitikrinimas, kad 
tikslo atsiekimas jau netolimas 
jai pridavė vilties ir linksmu
mo.

Prisiartino prie tavo grabo 
pakele antvožą. Iszsieme szal- 
tos mėsos ir duonos nes badas 
reikalavo, kiad ji numalszinti. 
Tuos valgius pasiėmė isz ligon- 
butes. Turėjo taip pat su savim 
ir ginklus ir, atsitikus reikalui, 
gialejo gintis ir pasistatyti 
priesz Buffelus.

Valandos Herrietai slinko la
bai palengva. Kas miliutą veik 
žiurėjo ant laikrodėlio tarytum 
tuo budu norėdama sutrumpin
ti laika. Pagalinus prisiartino 
vakaras.

Netrukus su baime patemino 
kad laivas, kuriame randasi, 
pradėjo judėti.

JUOKAI

Pirma Kumute — O kaip 
tavo sūnelis kumute?

Antra Kumute — Dėviu 
dekiu, da gerai!

P. K. — Kiek dabar jis tu
ri dienu?

A. K. — Trylika! Bet ar tu 
žinai kumute, suvis jisai bus 
in tęva!

P. K. — Kaip tai?
A. K. — Nugi per diena 

miega, o nakti klykė teip 
kaip tėvas, ba ir tėvas per 
diena miega, o sutemus kar- 
cziamoje sėdi iki rytui!

Mat, Ka Nori

Tėtukas — Mariute, rytoj 
tavo diena varduvių, ka nori 
gaut už dovana?

Mariute — Asz nieko te
tuk nenoriu, kad tik duotum 
Jozukui in kaili!

Szitas keturiu metu vaiku
tis, David P. Nelson, žiuri in 
savo tėvo paveiksią ir laukia 
jo pargryžtant isz darbo.

Vaikutis ir akis pražiūrės 
bet savo tėvelio nesulauks. 
Jo tėvas Earl Nelson, isz 
Chrisfield, Maryland, buvo

ant smert nuszautas, kai jis 
važiavo.

Dvideszimts trijų metu 
amžiaus, naujas policijantas 
isz Virginia ji nuszove. Poli- 
cij antai ji suėmė ir suaresz- 
tavo.

Isz virszaus ir szono beldėsi mi in visas svieto dalis. Gimti-
baisios vilnys, marios osze ir 
staugė, tarytum norėdamos ta 
laiva visiszkai sudraskyti. Bu
vo baisu!

Herrieta isz baimes iszbalq. 
Baisi smertis priesz jos akis 
atsistojo 'bet smertis neatszau- 
kiama, jai vanduo sunaikys lai
vo apaezia, kuri buvo silpnoka. 
Tuo kart prarys ja marios ir ji 
jau niekados nematys žmogaus; 
veido.

Banga ėjo vis arszyn. Laivas 
baisiai bi'aszkejo, tarytum tuo
jaus viskas turėjo sunykti ir 
pražūti.

Staiga Herrietos mislys pri
ėmė kitoki kelia.

Iszgirdo žingsnius ir balsus 
ant trepu kurie vede in viduri 
to laivo. Tai ėjo Buffelu szei- 
myna.

Nebuvo laiko daug mislyti.
Kaip tik kelios minutos pa

liko jai padaryti paskutinius 
prisirengimus.

Dar dienos laike ji iszeme 
isz grabo Stuarto lavona 
ir sudėjo in savo graba su ku- 
riuoni ji buvo atgabenta isz Ii-; 
gonbutes. Dabar ta graba dru- 
cziiai užkalė o pati atsigulė mi
lijonieriaus grabam Nusileido 
antvožą ir isz vidaus prisidru- 
tino.

Gulėdama grabe girdėjoj 
kaip durys atsidarė. Po tam 
jaute kad pakelia graba ir vėl 
jos ausys pasiekė kalba Jur-' 
gio su motina.

— Na po velniais! Jau bu
tu laikas gauti pinigus už mu
su tavora. Ilgiau juk negalėsi
me grabo laikyti tame laive nes 
marios sziandien taip audrin
gos kad lengvai gali laiva su
draskyti.

Graįja isznesze ir Herrieta 
jaute kad ja padėta, ant to pa
ties rankinio vežimėlio ant ku
rio ja Jurgis in czionais isz li- 
gonbutes atgabeno.

* * *.
Buffėlai nugabeno graba to

limai! kampan ant Fire Island.
Susilaikė ant mariu kraszto 

ant kurio riogsojo nuogos ir

se, lipo ant uolu. Herrieta pa
baigė savo datba ir 'atėjusius 
priėmė žodžiais.

— Ponai, suriszkite ta žmo
gų. Du piktadariai jau stojo 
prieszs augszcziausia Sudžia. O 
dabar eikite su manim, pa.rody-

• siu Williamo I. Stuarto palai
kus.

Ant rytojaus antru sykiu mi
lijonieriaus palaikai sudęta 
graban ii- inejima uždrutinta 
geležinėmis sztangomis.

Milciades Doberton likos 
tuojaus paleistas isz kalėjimo 
ir apsivedė su Elzbieta. Visas 

; miestas ji sveikino su gražia ir 
turtinga merginai, del kurios 
tarpiszkai kentėjo kalėjime.

* Teisybes ir szposu mažai 
naudok; niekur ne per daug. 
Kas apie druska ne iszmanys, 
tas tuoj aus persudys.

nes saldybes jau dakarto. Asz 
sugryžsziu in Anglija, Edvar- ! 
das gali liktis Ne-w Yorke, tau- 
gi sene, patariu iszvažiuoti in 
Rytus.

Gautus pinigus tlaip pasida
linsime: asz paimsiu didžiausia 
dali 750,000 doleriu nes musZ-j 
damas grabo lubas, daugiausia, 
už jus turėjau sunkaus darbo. I 
Tu motina, gausi 150,000, o Ed-i 
vardas 100,00 doleriu.

— Pleszike! Suriko sene. 
Nori apvogti savo tikra moti
nai ? !

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

PRANESZIMAS!

Susimildami, jeigu iszkelian- 
nate in kita miestą ant apsigy- 

! venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, 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 gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau- 

Tuo tarpu Buffelai iszgirdo a(^resa> ^ai greieziau galėsi- 
koki tai atbalsi užpakalyj. Pa- me Permainyt ir greieziau gan- 
sižiurejo in atneszta grabą ir | site laikraszti. Kitaip ant mus 

| nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

— Asz taip-gi isz savo da
lies neužganėdintas, atsiliepe 
Edvardas. Del ko asz turiu bū
ti nuskriaustas? Noriu. Jurgis 
padėjo pirszta ant lupu ir suri
ko.

— Tykiau! Du žmones plos- 
cziuose lipa ant uolu.

— Edvarde buk gatavas su 
peiliu, gali mus apipulti.

-— Niekis! Du žmones 
priesz tris. Ju visai nesibijau.

juos apėmė baime.
Antvožas pasikėlė ir isz gra

bo iszlindo gnaiži esybe baltuo
se rūbuose su gražiais garbi-į 
niuotais, ilgais plaukais.

Buffel’ai ant vietos suiakme- 
neja, negalėjo tuo tarpu supras
ti to apsireiszkimo priežasties. 
Vienok toji dvasiai ilgai nelau-; 
kus pasirodė kuom ji yra. Jos 
rankoj sužvilgėjo revolveris ir 
iszgirdo skardus balsas.

— Aresztuoju jus, grabu 
pleszikai! Rankas augsztyn, ar
ba szauju! Esate mano kali
niais, esate kaliniais Herrietos 
Bolton Rheydt!

— Iszdavyste! Esame pra
žuvę! Reke sene. O tai vis dėkui 
tau, tu szunie!

— Iširtus boba puolėsi ant 
vyresnio sunaus idant jam akis 
iszpleszti.

Jurgio rankose sužvilgėjo

Vienas szuktelejimas ir sene 
motina krito nuo sunaus ran-

staezios uolos o Jurgis savo ta- ^os- 
vora padėjo taip, kad vieno su 
koja paspyrimo pakako kad. kulka.
grabas su lavonu nugarmėtu in Į sau už krutinės ir paszlijo pa
mariu prapulti. į taikytas Herrietos kulka. Po

Mariu žiburys mete savo ap-pam besiraicziodamais nuo 
siniaukusia szviesa ant uolu, skausmo nukilto nuo uolu* in 
rnarios-gi nuolatos osze, audra 
tuo tarpu nesimažino ir ne 
kiek nesusilaike ardžius ir plo
vus auksztus krantus.

— Na ir ka, motino, atsilie
pe Jurgis. Jai gausime milijo
nai doleriu sziandien tai gal ge
rai padarysime iszsiskirstyda-’tektyvai, tie žmones ploscziuo-1

Tuo paežiu laiku praszvilpe 
Jurgis BuffeL stvėrėsi

vandesi ir tenai vilnyse pražu
vo.

Edvardas puolė ant keliu. 
Bijojosi net pasijudinti, žiūre-’ 
jo in gulinti motinos lavona ir 
drebėjo.

Du New Yorko policijos de-į

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 mė
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant. •' ■ A
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.
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U. "SKūEB’i MAHANOY CITY, Pl.

Žinios Vietines

Para-
Ket-
1-ma

kur jis dirba del Krap’s Junk 
Yard amt E. Penu uly., likos su
rastas negyvas Krap’s ofise ant 
grindų per Edvardą Andesca- 
vage nuo 28 S. Grant Uly., Ket
verge (apie 7-ta valanda ryte. 
Velionis sirgo per koki tai lai
ka. Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika būdamas da jaunas 
vyrukas. Buvo auiglia kasis ir 
paskutini karta dirbo Ham
mond kasyklose. Gyveno pas V. 
Rakiczkus. Paliko pus-'broli 
Martyna Berniatoni, mieste. 
Laidotuves invyko Subatoje 
isz Gra'boriaus V. Menkeviczio 
koplyczios, 15 E. Cherry Uly., 
2-tra valanda po pietų ir palai
dotas in Kalvarijos kalno kapi
nes.

FINLANDIJOJE
STRAIKOS

Valdžia Rengiasi Nu- 
maiszinti Komunistus

LAKŪNAS NUSIŽU
DĖ; EROPLANA 

SUDAUŽĖ

NUSZOVE TĘVA Baltgudiszki Istoriniai

or-
su-

►— Vesingas rudeninis oras. 
’ — Seredoj pripuola Szv. 
Baltramiejo, ir ta diena 1345 
metuose Keistutis užėmė Lie
tuvos Kunigaikszczio sostai

— Sirg’damlas ilga laika, se
nas gyventojas Antanas Raga- 
žinskas, 67 metu amžiaus, nu
mirė Seredoje, popietu, plas sa
vo anuka Juozą Ragažinska 22 
South D Uly. Gimė Lietuvoje’ 
atvyko in Mahanojuje ir dirbo 
anglilakasyklose, po tam persi
kėle in Taylorsville, Ill., o pe
reita Sausio menesio sugryžo in 
Mahanoju. Velionio brolis 
Juozas numirė pereita Kovo 
menesio, 15-ta dienia. Paliko ke
letą anukus ir anūkes. Kūnas 
likos paszarvuotas pas fainuke 
Marijona Ardickiene (Hardy), 
418 W. Pine Uly. Laidotuves 
invyko Subatoje, su lapiegomis 
Szv. Kaniko Airisziu bažny- 
czioje 9:30 valanda ryte, o ku
rias likos palaidotas in parapi
jos kapines. Graborius L. Tras- 
kauskas laidojo.

— Szvento Juozlapo 
■pijos Mokykla prasidės 
yerge, Rugsėjo (Sept.)
diena, o Publikines prasidės 
Seredoje, Rugsėjo (Sept.) 7-ta 
idiena.

— Ketverge Szv. Liudviko, 
taipgi ta diena 1946 m., Jugo
slavijos valdžia pareiszke kad 
tie lakumai kurie buvo užmusz- 
ti, kai ju eroplanas buvo pa- 
szautas bus palaidoti iszkilmin- 
«gai, bet tuo plalcziu sykiu Jugo
slavijos valdžia intare Ameri
kos ir Anglijos valdžias, kad j u 
lakūnai neprisilaiko nustatytu 
ru'bežiu.

— Petnyczioj Szv. Zefirino, 
ir ta diena 1920 m., Amerikos 
Konstitucija buvo permainyta 
ir nuo szios dienos moterys ir 
merginos galėjo balsuoti, “ ve
tuoti. ’ ’

— Apsivedimo laisniu isz- 
eme Josephine Pallina, 216 W. 
Lloyd Uly., Shenandoah, ir El
mer Griggs (Grigas) 327 W. 
Mahanoy Avenue.

— Nedelioj apie 8:05 va
landa vakare, užsidegė gazine 
paipa prigulintis prie Mahanoy 
City Gas kompanijos ant kalno 
arti Moreos peczes. Ugnis likos 
tuojaus užgesytas.

— Subatoje, apie 3:30 va
landa ryte, du automobiliai 
susitrenkė prie St. Nicholas til
to, West galo miesto. Devyni 
žmones likos sužeisti, ir randa
si Locust Mt. ligonbute: Her
man Barth, Mrs. Joan Barth isz 
Pottsvilles; Albert Meyers, Pa
tricia Meyers, Mrs. Martha Me
yers isz Ashlando; Gregory Ri- 
ohelderfer, Boston Run; Char
les Ryan, John Kline ir Fran
cis S’heehlan, visi isz miesto.

— Ponia Marijona Klem- 
eziauskiene nuo 903 W. Centre 
jUly., aplaike telegrama, kad 
jos sūnūs, Kunigas Vincas Rai
telis, M. I. C., Marijonas, taipgi 
Kun. Jonas Baltraszaitis, M.I.- 
C. Marijonas ir p. Antanas 
Skaistis, Panedelyje Rugpiu
czio (Aug.) 22-trla diena, laivu

Argentina” in New Yorka at
vyko isz Argentina, Pietų Ame
rikos. Kun. V. Raitelis sveczios 
pas savo motinėlė su Kun. J. 
Baltraszaiti, o p. Ant. Skaistis 
apsigyvens Detroit, Mich. At- 
vykstanezius pasitiko Kun. V. 
Raitelio draugas Vincas Stroc- 
kis isz Brooklyn, N. Y. , į .

Girardville, Pa. — Liūtu 
ganizacija, “Lions” mieste, 
renge vakariene, bankieta pa
gerbti savo miestelio jaunus 
Beisbolininkus kurie sziais me
tais taip gražiai atsižymėjo ir 
po visa Pennsylvanijos valstija 
pragarsėjo. Buvo gera pama
tyti kad Lietuviai czia beveik 
visose augsztesniose vietose da
lyvavo. Robertas ‘Bobby’ Si- 
mononis buvo garsiausias ir ge
riausias isz visu tu beisbolinin- 
ku, kuriuos ta vakara Liutu or
ganizacija pageibe. Jo tėvas 
Juozas Simononis buvo to beis- 
boles ratelio mokintojas. To va
karėlio vyriausias kalbėtojas 
buvo B. Boris, Lietuvis sporto 
iiaszytojas Shenadoro Herald 
laikraszczio raszytojas. Viso 
to vakaro surengimo komisijos 
pirmininkas ir vadas buvo Lie
tuvis Kunigas, Jeronimas Bag
donas. Kalbėtojas Bruce Boris 
ir visi kiti iszreiszke savo gai
lesti kad tame vakarėlyje nega
lėjo dalyvauti Kun. Jeronimas 
Bagdonas, kuris visa ta vakarė
li surengė, bet jis su kitais rei
kalais buvo priverstas iszva- 
žiuoti in Philadelphia, Pa.

— Szvento Vincento para
pijoje buvo du szliubai su 
Szventomis Misziomis, Su'batos 
ryta. Jonas Gillis vede Irene 
Hamma, o Leona Subach iszte- 
kejo už Chester Sokoloski.

Philadelphia, Pa. — Ame
rikos Legionierių Seimas in- 
vy'ks Rugpiuczio (Aug.) 28-ta 
diena, ir tesis iki 31-mai dienai. 
Panedelyje, Rugp. 29 d., Prezi
dentas Trumanas atvyks iii 
Philadelphija, kuris turės pra
kalba ‘Convention Hali’ 3-cziia 
valanda po pietų. Utarninke, 
Rugp. 30 d., bus didele Legio
nierių paroda.

HELSINKI, FINLAND! J A. 
Finlandijos valdžia iszszauke 
vaiska numalszinti Komunis
tus ir straikas sustabdyti, ku
rias sukurstė ir surengė Komu
nistai.

Valdžios virszininkai sako, 
kad Komunistai szitas strai
kas pradėjo, kad jie galėtu vi
sus žmones subuntavuoti, val
džia suardyti ir paskui savo- 
tiszka, Komunistiszka valdžia 
insteigti.

Pirmutinis susikirtimas tarp 
vaisko ir straikuojaneziu .dar
bininku ir Komunistu buvo Ke
rnį mieste, netoli nuo Bosnia ju
ru. Czia darbininkai, kurie 
kerta medžius yra sustraikave. 
Jie vaiskui pasiprieszino ir net 
pradėjo szaudyti in vaiska. 
Straikuojantieji darbininkai 
czia norėjo užsipulti ant tu dar
bininku kurie straiku nepripa
žinsta ir dabar dirba.

Karininkas Major Generolas 
Arne Blick, kurio vaiskas ran
dasi Oulu mieste, apie szeszios 
deszimts myliu nuo Kemi mies
to, pranesza, kad vienas strai- 
korius buvo nužudytas ir devy
ni kiti sužeisti. Trys policijan
tai buvo sužeisti.

Finlandijos valdžia sako kad 
szitos straikos nėra teisetinos, 
valdžios uždraustos.

Valdiszkas laikrasztis, ‘Suo- 
men Sosialidemokrati’ sako 
kad Komunistai nori Finieczius 
vesti tuo paežiu keliu, kur jie 
suvede Czekoslovakija, kai jie 
tenai užėmė valdžia, 1948 me
tuose. Laikrasztis sako kad 
Komunistams Finlandijoje ne
pasiseks.

Sovietu Rusija visokiais bu
dais isz visu pusiu pakenkti, 
koja pakiszti. Komunistai su 
patarimu ir su pagelba isz Mos- 
kvos teipgi stengiasi ta Finie- 
cziu valdžia isz vidaus suardy
ti. Rusija turi bendro draii- 
giszkumo ir bendros apsaugos 
sutartis su Finlandija, Sovie
tai turi savo vaiskui tvirtove 
ant Finiecziu žemes, netoli nuo 
Helsinki. Straikos suparaly
žiavo visa Finiecziu pramone, 
nedirba tie kurie laivus prižiū
ri, nedirba bravoriniskai, duon
kepiai, karpinteriai ir daug ki
tu rengiasi in szitas straikas!

Ant Tu Kapiniu Kur Jo 
Žmona Palaidota

Mainierys Bardavosi 
Namie; Musze Savo 

Žmona

“Perlai”
r

Shenandoah, Pa. — Vincas J 1
Bernatonis,' nuo 216 E, Lloyd,

Philadelphia, Pa. — Automo
bilius paliko uly czia ir užvažia
vo įaint peivmento ir suvažinėjo 
dvi moterys ir viena kūdiki. 
Ponia Jenny Fineman, szeszios 
deszimts metu amžiaus, jos 
anūkas Frome Fineman, ketu- 
riti metu amžiaus ir Ponia Frie
da Koss, septynios deszimts 
metu amžiaus, buvo nuveszti in
Žydu ligonbute. Automobiliaus . resztuotas.

NEW YORK. (LAIC) — į 
; Tęsdamas savo prieszlietuvisz- 
kus kurstymus Geg. 4 d., laido-: 
jo baltgudžiu sanvaidasztis 
“Backauszczyna,” inside jo 

; Braezyslavo Skarynicz straips
ni. “ Litousk'aja ” Plyn. Straipš-

■ nyje raszoma, buk 1812 m., bu- 
vo atkurta nepriklausoma

,j “Baltgudiszka Valstybe” Di| 
džioji Lietuvos Kunigaiksztija^ 

nepatiko ir jis pradėjo zurzet.su sostine Vilniuje. Toliau ra-* 
Paskui jis užsipuolė ant savo szorna:“Žemaitija ir Auksz- 
žmonos, kur ji iszbego isz stu- taitija, kurios dabar nuo 1918 

m., sudaro Lietuva, nepriklau
sė sziai Litvai, jos priklausė' 

į Napoleono sukurtai Kurszo i Ii,' Y • :
Į hercogijai. Betgi Baltgudžiai 
reikalavo, kad Napoleonas jas 
prijungtu prie ju valstybes. 
Memorandume, kuri Napoleo
nui sudėjo kunigaiksztis Mi
chael Aginskij (Mykolas Kleo- 
fas Oginskis), kuris stovėjo 
Baltgudiszkos vyriausybes prie 
szaky, pareiszke, kad nors Že
maitijoje ir Auksztaitijoje gy
ventojai “nėra Lietuviai ir ne
kalba Lietuviszkai (u Zamojęi 
in Auksztoty naselnictva “nią 
litouskaje is nie havoryc pali- 
tousku), betgi jie turi būti pri
jungti “da Litvy,” kadangi jie 
visuomet Lit Vai priklausė, iy 
papročiai ten tokie pat kaip 
pas mus.” In tai Napoleonas 
neva atsake: “nors jie ir buvo 
jusu valstybėje, bet-gi jie kilo
ki nei jus.”

Tokiomis pasakomis mintą 
Abrameyko pasėkėjai.

Keli jo draugai ir jo žmonos 
drauges ji užtarė, ir iszkilo gin- 
czas. Ponia Mary Trabing inir- 
szo ir paszauke policijantus.l 
Policijantai suaresztavo Roy 
Miffleton ir jo žmona ir jo
draugą John Cain. Jie turėjo: 
kaucijas užsidėti ir dabar kai 
jie bus patraukti in teismą, tei
sėjas Norman Hazard turės 
iszspresti, kad vyras gali savo STOCKTON, CALIF. — 
žmona pabueziuoti, kada jis no-i Vienas jaunas Liaunas visus 
ri Stockton miesto gyventojus

 Į iszgazdino kai jis pradėjo labai 
'T a TT7IXT < oi žemai lekioti su savo eroplauu
1A1K1NAS1 Jis pasikeldavo in padanges ir l

SU BAŽNYCZIA paskui visu savo eroplano
I smarkumu leidosi žemyn prie 
! pat stogu. Paskui jis pasuko in 

Tito Iszlaisvina Kuni- kapines kur jis isz padangių 
(TIK- Prfi<J7n Taitnc Paleido savo maža eroplana vi- 

i i amus su smarkumu žemyn ir užsimu-
sze. Lakūnas buvo Russell Gil
man Higby, dvideeszimts trijų 
metu amžiaus vyrukas.

Policijos virszininkas sako, 
kad jis buvo pasirengęs iszleis- 
ti insakyma ta lakuna isz pa
dangių nuszauti, nes jis tiek 
daug pavojaus visiems sudarė. 
Policijantai jau buvo prie ero- j0 žmona mate kai jis pasimirė, 

į planu stoties, lauke kol jis nu-1 Tada tas vaikiuas Bernard 
j siles, kad ji suaresztuotu. Bet, nuvažiavo pas savo broli 
jis ant tos eroplanu stoties ne- kuris mokinasi gerantono Uni- 

versitete ir jam papasakojo ka 
jis buvo padaręs. Broliai nuėjo 
pas policija ir Bernardas prisi
pažino, kad jis buvo savo tęva 

uiena. jis savo erupiana m nuszOves. Jis buvo paimtas in 
szmotelius sudaužė ir pats už-Į kaiejįma, bet iki sziol policija 
simusze ant tu kapiniu kur j° i jį nekaltina 
žmona buvo palaidota. ;

ZAGREB, YUGOSLAVIJA. 
— Yugoslavijos Komunistisz- 
kas vadas, Marshal Tito dabar; 
jau stengiasi susitaikinti su 
Kataliku Bažnyczia.

Kai jis susikirto su Stalinu, 
tai jam dabar rupi su visiais ki
tais susitaikinti ir kuo dau
giausia draugu prie saves prisi
traukti.

Jis tik ana diena iszkilmin- 
gai ir nuolankiai priėmė dva- 
siszkijos atstovus ir su jais pa- 
sisznekejo ir pasitarė apie do
vanojimą visiems suimtiems 
kunigams j u prasikaltimus.

Jis prižada visus Kunigus isz 
kalėjimu paleisti, jeigu jam bu
tu galima su Kataliku Bažny
czia susitaikinti.

Arkivyskupas Stepinac dar 
vis kalėjime, bet visos sanlygos 
tame kalėjime, tam Bažnyežios 
vadui labai palengvėjo. Jis bu
vo nuteistas ir in kalėjimą pa- 
tupdintas tos Komunistiszkos 
Tito partijos.

Marshal Tito jau kelis sykius 
pareiszke kad jis pasirengęs su 
Bažnyczia derintis ir susitai
kinti; jis net pasižada daugiau 
tos bedieviszkos propagandos 
priesz tikėjimą neskelbti ir ne
varyti, jeigu tik Bažnyczia su 
juo susitaikins.

Vatikanas dar nieko apie tai 
nesako, bet jau gandai eina kad 
Bažnyczia kokia nors sutarti 
sudarys su Tito.

KETURIS SZIMTUS
SYKIU SUMUSZTA

PABUCZIAVO SAVO 
ŽMONA

Buvo Suaresztuotas
WASHINGTON, D. C. —

Trisdeszimts vieno meto am
žiaus Roy Miffleton pabueziavo 
savo žmona ir už tai buvo sua- 

Jis su savo žmona
draiverys, trisdeszimts szesziu i Elenora iszvažiavo su kelias ki
nieti! amžiaus Francis Conlahan tais draugais prie ežero, Mayo

CHICAGO, ILL. — Ponia 
Isabelle Veil, dvideszimts de
vynių metu amžiaus, teisme pa
siskundė kad jos vyras ja ketu
ris szimtus sykiu sumusze ir ap
daužė nuo 1940 metu kada jie
du apsiženijo.

Teismas pripažino jai persi
skyrimą, “divorsa” ir nustatė 
kad jos vyras jai mokėtu tris- 
deszimts doleriu ant sanvaiteš, 
ir kad jis užlaikytu jųdviejų 
szesziu metu amžiaus dukrele, 
Janice. Vyras teisme nei nepri
sipažino, nei neužsigyne, kad 
jis tiek sykiu buvo savo žmona 
apdaužęs.

buvo suimtas ir jam buvo už- Beach, pasimaudyti. Jo žmona 1,467 NUBAUSTI
YUGOSLA VIJOJEstatyta septynių szimtu doleriu ■ su kitomis moterimis nuėjo per-; 

kaucija. Jis yila. dabar kaltina-' sirengti. Kai jos iszejo isz to 
mas už tai, kad jis pasigėrės au namo kur moterys persirenge, i 
tomobiliu vairavo, ir už tai kad ji priėjo prie savo vyro ir jie 
jis nesustojo kai jis tuos žmo- jau buvo beeina prie kranto. Jis 
nes suvažinėjo. Policijantai sa- ja pabueziavo.
ko kad jo automobilius sustojo
prie (aiptie.kos ir kad jis iszlipo į sarnamio sanvininko žmona, 
isz savo automobiliaus ir sau Į užmatė ir jai baisiai nepatiko, 
nuėjo, nepaisindamas kad jis ■ Ji jam pasakė kad czia bueziuo- 
tris žmones sužeidė. I tis nevalia. O jis jai pasakė kad

------------------------- moteris kuria jis buvo pabu- 
cziaves yra jo žmona. Bet ji jam 
atkirto, kad nevalia czia nei sa
vo žmona pabueziuoti.

* Žmogus tamsus, o be ti- 
kybes, tai pilnas buna nedory
bes.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dabar vis asztreja. Jiedu
Ponia Mary Trabing, to va

lino
dabar vieszai viens kita kalti- 
sa ir kokiolioja.

Mes negalime pamirszti kad 
pirmutinis pasaulinis karas 
prasidėjo kaip tik szituose Bal- 
kano kalnuose. Susikirtimas 
tarp Tito ir Stalino gali labai 
greitai iszkelti kita pasaulini 
kara!

MONTROSE, PA. — Asztuo 
niolikos metu vyrukas, mainie- 
rys, nuszove savo tęva, kuris 
musze savo žmona, jo motina.

Kai tėvas parėjo isz darbo, 
isz mainu ir atsisėdo prie stalo 
valgyti vakariene, jam kas ten

bos in darža, o jis paskui.
Vaikas atsistojo ant poreziu ' 

ir žiurėjo kai jo tėvas gryžo in 
stuba. Tėvas jam su kumszczia 
pagrumuojo ir pasakė: 
syki ir tau taip bus. ’ ’

Sūnūs nuėjo atgal in stuba 
pasiėmė karabina, inside j o vie- ■ 
na kulka, iszejo ant poreziu ir; 
paleido staeziai in savo tėvo 
krutinę. Tėvas darže sukrito,

1 !

Kita

nusileido. Lakūnas Higby buvo 
labai nuliūdęs ir susinervavęs 
nuo to laiko, kada jo žmona pa-: 
simire, Balandžio (Apr.) pirma 
diena. Jis savo eroplana in

ji nekaltina.

ASZTUONI ŽUVO DIPLIOMATAI
PROTESTUOJA

Važiavo Ant Pikniko; . _. ,.
Automobilius Užsidegė K’—* 

_ __  tus laksuoja
WINDER, GA. — Policijan

tai isztrauke baisiai sudegusius 
lavonus vaiku ir suaugusiu isz kariniu Tautu Dipliomatai ir 
seno laužo, automobiliaus. Visi Atstovai pareiszkia savo pasi- 
sudege, kai ju automobilius pa- piktinimą, neapsitenkinima ir 
taikė in stulpą, nes gazolinas savo pasiprieszinima 
užsidegė, ir nei vienas nespėjo 
isz to automobiliaus iszlipti.

Policijantai negalėjo prie to 
deganezio automobiliaus prisi
artinti kol jis visas sudege. 
Toks baisus gaisras buvo, kad- 
net laisniu blekes buvo sutirpu
sios. Policijantai dažinojo kie
no tas automobilius buvo tik 
nuo numerio, kuris randasi ant 
inžino.

Visi asztuoni linksmai sau 
važiavo ant pikniko, kai ta bai
si nelaime atsitiko. Policijantai 
sako kad tas automobilius visai 
negreitai važiavo, nes jis nebu- i 
vo taip labai sudaužytas. Visi; 
jie buvo taip susigrūdę, susi- 
kimsze tame sename ir mažame

tėvas nuszautas
sus isztrauke.

NANKING, KINIJA. — Va-

priesz 
naujas taksas, kurias Komunis
tai uždėjo ant j u automobiliu.

Komunistai laiko ir skaito 
visus dipliomatus kaipo sve- | 
timtauczius už tai kad j u krasz- j 
tai dar iki sziol nepripažinsta į 
Komunistiszkos valdžios Kini
joje. Ir už tai jie turi mokėti vi- ■ 
sas taksas, kaip ir kiti svetim-' 
taueziai Kinijoje.'

Komunistu valdžia uždėjo 
keturiu szimtu doleriu taksas 
ant visu automobiliu. Diplio
matai pyksta ir sako kad szi- 
toks taksiavimas yra tarptauti
nes sutarties sulaužymas, nes 
jie niekados tokiu taksu niekur 
nemokėjo.

MOCZIUTE
APDAUŽĖ VYRA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

JACKSON, MISS. — Vidur- 
i amžio biznierius buvo ant 
smert nuszautas. Policijantai 
tuojaus suėmė jo dukters jauni
ki. Suimtas vaikinas yra Ro
nald Pitts, asztuoniolikos metu 
amžiaus. Jis yra dabar intartas 
už nužudinima Perry W. Hen
derson. Kai policijantai su- 
aresztavo szita vaikina, jie ra
do jo kiszeniuje revolveri, isz 
kurio buvo viena kulka isz- 
szauta. Ir ta tuszczia kulka bu
vo jo kiszeniuje.

Nužudyto žmogaus žmona ir 
——j yra iszvažiavusios in 
South Carolina ant vakacijos.

ji partrenkiau ant ulyczios. Jis 
tada man spyrė in ranka.”

Teisėjas Albert Politis palei
do Pone Knonenborg, kuria po
licija buvo atvede in teismą, ir 
dabar tas jos inžeidejas John 

; Procko yra suimtas.
Bet teisėjas Politis patarė tai j 

jaunai ir pavojingai moeziutei, r- 
kad gal visiems butu geriau jei- Nužudytas žmogus buvo gav’es 
gu ji gryžtu in Philadelphija. Ji ]ęeįįs iaįSzkus, kuriuose jis buvo 
teisėjui greitai atkirto kad jai perspetas fcacĮ jįs įįautusi per-

! sekiojęs jaunaji Pitts. Polici-j 
jantai dažinojo kad tėvas buvo i 
kelis sykius pasakęs tam vyru-1 
kui nelysti prie jo duktes.

nepatinka New Britain miestas;
• 1 1 • • . • • v •ir kad ji tuojaus iszvažiuos.

Pirkie U. S. Bonus
J

MAYORO SŪNŪS
NUTEISTAS 1

MANILA. — Manuel de la 
Fuenta, dvideszimts keturitil 
metu amžiaus sūnūs Maniloš 
Mayoro, buvo nuteistas nuo 
szesziu iki dvylikos metu in ka
lėjimą. Jis buvo intartas, sua
resztuotas ir suleistas už nužu
dinima policij anto, Gegužio 
dvideszimta diena.

Mayoro sūnūs stengiesi isz- 
siteisinti, sakydamas kad jis ta 
policijanta nužudė, save apsi
gindamas, bet nieko isz tokio 
pasiteisinimo neiszejo. Szis 
jausas vyrukas ta policijanta 
buvo nuszoves ant ulyczios vi
durnaktyje.

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymaa 
apie Jezu Kristų. Per paczti 
20 centai. Adresas:
Saule Pu b. Co.. Mahanoy City
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