
F

------------------------------------ - T Į, i. ...... . . .» n ir---------------------------------------- ------------------  i
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN)
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 

that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;

’A Year $3.50; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

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

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Met ns $7, % Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika, 
Skotlandije, Mett is $9, % Metu $.5; Atskiras Saules numeris 8Cts.

Laiszkus Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

I

No.48 R MAHANOY CITY, PA, PETNYCZIA, BERŽELIS 13, 1952 (FRIDAY, JUNE 13, 1952) v~ L‘ B<,clk?""kl’EJI10f-ld R 63 METAS

GrasinaBomt^irduot Kinij a
Iq7 Anfipnlinę'Jieszko IbZ Hlllcimub ŽMOGŽUDŽIU

JAPONIJOS
AMBASADORIUS

VASZINGTONE
WASHINGTON, D. C. — 

Eicichi Araki, Japonijos Am
basadorius po karo, apsilankė 
pas Amerikos Sekretorių Dean 
Achesona. Jis ta apsilanklyma 
atliko kaipo priederme del po
litikos.

Araki, buvęs Japonu ban- 
kierius buvo linksmai nusitei
kęs kai laikrasztininkai prasze 
pavelinimo jo paveikslą nu
traukti prie Achesono kamba
riu.

Jis, baikaudamas, laikrasz- 
tininkams pasakė kad svar
biausias jo darbas dabar yra 
pertaisyti Japonijos Ambasa
dos ofisus Vaszingtone, kur 
reikia intaisyti maszinas 
viesaus oro vasaros laiku 
tenai per karszta.

vėl
nes

GEN. MAC’ARTHUR 
REPUBLIKONU 

VAJAUS VADAS
CHICAGO, ILL. — Genero

las Dauglas MacArthur buvo 
paskirtas kaipo Republikonu 
Partijos del Prezidento vajaus 
vadas ir kaipo vyriausias kal
bėtojas.

Jis remia Senatorių Taft del 
Prezidento vietos priesz Gene
rolą Dwight D. Eisenhoweri.

Generolas MacArthur grei
tai pareiszke kad jis laiko už 
garbe tokia svarbia vieta už
imti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WILKES-BARRE, PA. — į 
Valstijos policijantai dabar 
jieszko dvieju jaunu žmogžu
džiu, kurie nuszove viena mo
terį ir labai sužeidė jos vyra, 
kai ta porele davė jiems ‘ ‘rai
da”.

Kokis nežinomas žmogus pa- 
szauke pohcijantus ir jiems 
pasakė apie ta žmogžudyste. 
Policijantai rado keturios de
szimts penkių metu amžiaus 
Ponia Mary Roberts isz Ed
wardsville negyva automobily
je. Jos vyra jie surado ant že
mes szalia automobiliaus, pa- 
szautas. Vyras buvo nuvesztas 
in Wilkes-Barre ligonine.

Wyoming State Barracks 
policijantai tuojaus per savo 
radiją iszleido žinias ir prane- 
sza kad jie dabar jieszko dvie- 
j juaunu vaikinu, kurie ta mo
terį nužudė ir jos vyra sužei
dė.

Kai ta porele davė raida 
tiemdviem vaikinam jiedu isz- 
sitrauke revolverius ir . parei
kalavo kad jiedu sustabdytu 
automobiliu. Vienas isz ju pa
ėmė rata ir draivino automobi
liu ir privertė vyra sėstis in 
užpakaline sėdynė. Policijan
tai dar negali per daug klau
sinėti Poną Roberts nes dakta
rai sako kad jis pavojingai su
žeistas.

MINISTERIAI
SUSIRENKA 

LONDONE

BUVĘS SAVIlįlNKAS 

INTARTAS

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
Amerikos, Anglijos ir Francu- j 
zijos Užsienio Ministerial ren
giasi susirinkti Londone dvi- 
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Uždege Namis, Ku- 

; riuos Buvo Pardavės

DUKTĖ SUIMTA

Intarta Už Motinos 
Nužudinima

PEEKSKILL, N. Y. — Dvi- 
deszimts ketuTiu metu am
žiaus Shirley Binder, kuri ke
lis sykius buvo pabėgus isz pa- 
paiku namo, buvo suimta in 
Peekskill miestą, kur ji sau 
ramiai vaiksztinejo po uly- 
czias apsirengus vyriszkais 
drabužiais,

Ji policijahtu buvo suimta 
kaipo valkata, bet kai polici- 
jantai pradėjo jos klausinėti, 
jie tuo jaus dažinojo kad ji yra 
Shirley Binder, nors ji užsigy
nė ir vis sake kad ji yra vyras, 
Lawrence Stevens Kellogg.

Kai New'York miesto polici
jantai apie tai dažinojo, jie 
greitai nuvažiavo in Peekskill 
miestą ir su savimi nusivežė 
taxi draiveri kuris buvo pas
kutinis žmogus matyti ta mer
gina kai jos motina buvo nu
žudyta, tris sykius perszauta.

Generolas Clark
PHILADELPHIA, PA. — 

Susprogimas ir gaisras sunai
kino namus West Ptiiladelphi- 
joje praeita Kovo, (March) 
menesi.

Policijantai yra s leme ir su- 
aresztave tu namu 
vininka, trisdeszimts keturiu 
metu amžiaus Aubrey Wood, 
isz Norwood.

I Jis buvo pardavės savo tuos 
POTTSVILLE, PA. — Vi- Į namus Vasario menesi, ir jie 

soje szitoje apylinkėje mainos, buvo tuszti per szeszias san- I 
viena po kitos ima užsidaryti, vaites pirm to susprogimo ir i 
Reading Kompanija jau kelias 
dideles mainas uždare ir ren
giasi dar kelias kitas uždaryti.

Daug mainieriu dabar ran
dasi be darbo ir nežino in ku
ria puse kreiptis pagelbos ar 
darbo.

Anglių kompanijos trumpai 
atsako, kad joms neužsimoka 
laikyti tas mainas atdaras, nes 
jos nieko isz ju neuždirba, kai 
mainieriai tiek daug reikalau
ja.

Dabar iszrodo kad anglių 
kompanijos visai nesibijo 
straiku, nes jos neduoda nei 
progos mainieriams straikuoti, 
nes ji mainas uždaro ir visiems 
mainieriams sakti duoda.

MAINIERIAI BE 
DARBO

Mainos Viena Po 
Kitos Užsidaro

gaisro.
Pats Aubrey Wood buvo la

bai apdegintas ir buvo nuvesz
tas in Wynnefield ligonine 
pirm negu buvo suaresztuotas.

Ke’i susiedai sako kad jie 
mate kai jis in tuos namus in- 
sinesze du dideliu Lenu gazo
lino, taxi draiverys, kuris ji : 
atveža policijantai -svieczi- 
na kad jis buvo staeziai pa
klausęs to Aubrey Wood ka jis 
turi tuose kenuose ir jam jis 
atsake kad tenai yra “molas
ses”.

Ugniagesiai, pribuvę prie to 
gaisro rado ta gazoliną. Penki 
ugniagesiai ir trys keleiviai 
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Karo Belaisviu Lageriai Korėjoje — Czia Kaliniai Buvo 
Paėmė Generolą In Nelaisve

Sako Jis Komu
nistams Atsikirs

Amerikiecziai Skirsto Belaisviu, 
3J Nužudyti, 1 Amerikietis Ant 
Koje Salos; Užsienio Ministerial 
[Rengiasi Susirinkti Londone;

Japonijos Ambasadorius
Atvyko In U.S.A.

K

Studentas Szpiegas

Andre Andress, Rytu Ber
lyno studentas, buvo Ame
rikos teismo Berlyne pa
smerktas ant deszimts metu 
in kalėjimą už sznipinejima, 
szpiego daria, Landsberg 
kalėjime. Jis buvo suaresz- 
tuotas, kad jis stengiasi pa
pirkti viena Amerikos slap
tos po’icijos agenta Vakari
nėje Berlyno da’yje. Jis dir
bo Rusijos agentams.

DUKRELE NUŽUDĖ
TĘVA

TOKYO, JAPONIJA. — Generolas Mark 
W. Clark sako, kad jeigu Komunistai pa
leis priesz Amerikieczius savo 2,000 ero- 
planu, tai jis jau nieko nelauks ir bom
barduos Kinija.

Jis sako, kad jis mažai vilties turi kad 
kas gero iszeis isz tu pasikalbėjimu ir pa
sitarimu kaslink Korėjos, ir kad jis dabar 
rengiasi Komunistams atsakyti taip kaip jie 
supras: “Su bombnesziais ir karabinais!” 
Generolas sako, kad jis yra pasirengęs pa- 
siunsti visus musu bombneszius ir karisz- 
kus eroplanus staeziai ant Kinijos! Bet, 
jis skubinasi pažymėti, kad czia yra vien 
tik jo asmeniszkas nusprendimas ir nieko 
bendro neturi

Komunistai 
voje dabar 
skaitytis, nes

Czia septynios deszimts 
szesztas lageris, ant Koje 
salos, Korėjoje, kur kaliniai 
buvo paėmė Amerikos Gene
rolą in nelaisve.

Du Amerikiecziai sargai 
stovi prie tvoros ir žiuri kai 
kaliniai laiko savo susirin
kimą. Tie plikatai skelbia 
kaip ir kodėl kaliniai prie- 
szinasi ir kodėl jie maiszta 
kelia kalėjimuose.

Generolas James A. Van

Fleet, As'tuntos Armijos 
Komandorius atskrido czia 
pats pamatyti kaip kaliniai 
savotiszkai viską tvarko. 
Jis czia per tris valandas 
žiurėjo, temijo ir klausiesi 
kaip dalykai stovi. Po tam 
iszejo insakymai visus tuos 
belaisvius numalszinti ir pa
rodyti jiems kad jie nėra bo
sai, bet karo belaisviai.

Amerikiecziai kareiviai 
su tankiomis ir su atprovin-

tais karabinais pradėjo tuos 
belaisvius skirstyti ir mal- 
szinti.

Veli avė, kurie ežia matote 
yra belaisviu iszkelta, ji yra 
Komunistu Koriecziu vėlia
va. Belaisviai tyczia ar ant 
kerszto laiko iszkele savo 
vėliava. Szitokias vėliavas 
musu kareiviams dabar in- 
sakyta nupleszti ir sunai
kinti.

HONG KONG, KINIJA. — 
Kiniecziu laikraszcziai labai 
gražiai iszgyre viena my’ima 
dukrele; kuri su krieslu pra- 
musze savo tėvui pakauszi ir 
ji nužudė už tai kad jis isz jos 
pasijuokė kad ji taip Komu
nistu partijai darbuojasi.

Komunistu laikraszcziai sa
ko kad ji gerai padare, paro
dydama kad ji nėra prisirazzus 
prie savo tėvu daugiau kaip 
prie Komunistu partijos.

Teismas ja iszteisino, pa- 
reikszdamas kad ji taip pasi
elgė del savo partijos labo ir 
geroves. '

su Vaszingtbno nusistatymais. 
Korėjoje ir paezioje Mask- 

jau ima su szituo Generolu 
jie mato kad jis baiku ne-

ikreczia. Generolas MacArthuris buvo pa- 
nasziai pataręs jau metai atgal ir už toki 
prasiszokima Prezidentas Trumanas ji pra
varė! O dabar pats Prezidentas sutinka 
daryti kaip tik ta, už kuri ji pravarė 
Generolą Douglas MacArthuri.

BELAISVIAI NUMALSZINTI

KOJE SALA, KORĖJA. — Amerikie
cziai kareiviai su atprovintais karabinais 
ir su tankomis suskaldė belaisviu eiles ant 
Koje Salos. Dauguma tu, kurie buvo nu
žudyti, buvo savo draugu belaisviu nežu- 
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Kas Girdėt
Valdžia, priesz rinkimus jau 

ima daug ko visiems prižadė
ti:

Pavėlins mažiau pinigu duo
ti ant rankos del nauju namu;

Seni žmones gą/us didesnes 
pensijas.

Darbininkams valia reika
lauti didesniu align.

Daugiau pinigu, yra skiria
ma del ginklu, kad daugiau 
žmonių gautu darbus.

Bet taksos nebus sumažintos 
nežiūrint kas bus Prezidentas 
kita meta!

ne

Kitas Prezidentas turės ga
na bedu:

Biznis jau nebus tokis gerais, 
kada kariszkiems ginklams 
bus skiriama mažiau pinigu.

Daugiau bus bedarbiu, kai 
kariszki fabrikai jau daugiau 
žmonių nesisamdys, tai daug 
žanoniu neteks darbo!

Darbininku unijos jau
taip lengvai gaus didesnes al
gas savo darbininkams, ir už 
tai bus daug daugiau straiku.
■ Galvosūkis su ūkininkais, 
fermeriais: Jeigu bus derlin
gas metai, tai farmeriai , vėl 
visko per daug turės, ir reika
laus pagelbos isž valdžios.

Valdžios skola bus dar' di
desne!

Valdiszkn darbininku 
per daug ir visi pyks ant 
zidento, jeigu jis norės 
nors pravaryti.

Korėjos klausimas ir Euro
pos klausimas ir Azijos klausi
mas Prezidentą kamuos.

A

bus 
Pre
kini

Memphis mieste, keturios 
deszimts vieno meto moterisz- 
ke buvo policijantu suaresz- 
tuota, kai ji sau plikai nuoga 
vaiksztinejo po miestą. Ji pik
tai pasiaiszkino: "Kam man 
rengtis, juk a^sz nieko neturiu 
paslėpti. ”

Iszrodo kad dabar pries'zas 
rado patogu laika ir gera, pro
ga Amerikieezius pastumdyti 
ir apdurnyti.

Ir Ameiikiecziai tam prie- 
szui padeda padarydami tiek 
daug dumiu klaidu.

Ant Koje Salos Amerikie-

da padare, lepindami tuos be
laisvius.

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Negirdėtas dalykas, kad 
Amerikos Generolas pataptu 
belaisvius in 'belaisviu rankas. 
Gal dar niekados viso svieto 
istorijoje nieko panaszans nė
ra atsitikę.

Kai derybos-susmuko Korė
joje, tai Komunistai daug lai
mėjo, o Amerikiecziai savo ge
ra varda patrotino.

Generolas Grow, Maskvoje 
rasze ir laike dienyną, 'kuria
me jis buvo inraszes daug pa
stabu ir insitikinimu, kurie 
yra pries'ziiigi Amerikos Už
sienio Politikai. Tas dienynas 
pateko in Sovietu rankas, ir 
jie baisiausia propaganda pa
skleidė.

Pridekite prie viso to dar ir 
musu apsiginklavimo neran
gumą. Mes daug kalbame, 
daug' -pinigu paskiriame, bet 
mažai ginklu pasigaminame.

Asmenys
Baransky, Eugene, Helen ir

PetrO-Micliael isz Vilniaus, 
grado ir Lvovo.

• J ■’ . t.

Gelgaudas, isz Liudvinavo, 
Marijampolės ap.

Giedraitis, Jonas, isz Degu- 
cziu k., Szakiu ap.

Kaminskas, isz Kaupu k., 
Laukuvos v., Tauragės ap.

Kapaczinskaites, Magdelena 
Marcele ir Petronėle, viena isz 
ju isztekejnsi Kasperavičiene 
isz Alvito ,pa.r., Vilkaviszkio 
apskriczio.

Kavaliauskiene - Ramonaus- 
kaite, Marijona ir jos sesuo 
Povilaitiene - Ramonauskaite, 
Prane, isz Kaupiszkio k., Visz- 
tyczio v., Vilkaviszkio ap.

K ažd a i 1 e v icz i us, An t anas 
isz Taiicziu k., Gadunavo 
bžntkm., Telsziu ap.

Ki'baftas, Kazimieras ir 
Pranciszkus, isz Piežiu k., Tel
sziu v.

Lapienis, Vladas isz jo su
nns Vladas.

A

Lindenhartas, Valterisi, isz 
Pi'iszmancziu k., Tauragės aip.

Liudvikauskas, Andrius isz 
Danblavos k., Igliszkeliu v., 
Marijampolės ap.

Milkintaite, Uršule, isz Kur- 
szenu.

Povilaitis, Julius, isz Bag- 
dongirio k., Meszkuicziu v.,

SZEIMININKEMS
PATARIMAI

Rugszęzios Smetonos
Salotoms Dažalas

74

14

Geras salotoms da’žalas, jei
gu nemėgsti aliejaus, gali būti 
padarytas isz rtigszczios Sme
tonos. Vartojant:

szauksztnko niusztardos 
szauksztuo druskos 
szauksztnko paprikos 
szauksztnko cukraus

L kianszini
14 puoduko acto ir
1 puoduką rugszczios šįmeto-

nos.
Suplak kianszini, pakol bus 

leng-vas; indek kitus miszinius 
ir virk j dvigubuotame puode, 
tankiai maiszant, pakol su- 
tirsztes Atimk nuo peczia.us ir 
gerai suplak. Jeigu tinkamai 
iszvirta kuomet atvėsintas bus 
tirsztais. Jeigu per daug virin
tas, pirm negu atvesiant per- 
koszk.

Prezidento Peron žmona. Ar
gentinoje,-Eva, grasindama vi- 
šiem.- sukilėliams, kurie norė
tu jos vyra iszmesti isz val
džios, yra pasakius: "Jus ap
sižiūrėkite, asz pasirengus su 
tais ‘ ‘ berną,rszki niais ’ ’ ma r- 
szuoti priesz jus.” Butu žin
geidi! pamatyti ja marszuojant 
be marszkiniu.

Komunistiszki sukilimai Vo
kietijoje ir Japonijoje.

Komunist u drąsus pasirody
mas Italijoje.

Anglijos nepasitenkinimas 
su Amerikos Užsienio Politi
ka.

Simonaitis Titus, isz Tirksz- 
lioniu k., Rozalimo v., Panevė
žio ap.

Vilga, elektros inžinierius 
isz Vilniaus'.

Winick, Anna, duktė Juozo 
ir Giles Vainikevicziu.

Jieszkomięji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St.

Czia, Amerikoje, tai tikrai 
jau laisve. Mes sunkiai dirba
me kad uždirbtume gana nu
sipirkti skalbiamąja maszina 
kad nereikėtų dirbti; mes sku- 
binamies kad daugiau laiko 
turėtume, paskui nežinome ka 
su tuo laiku daryti; mes svei
kata pątrotiname sau, turteli 
besikraudami, paskui ta turte
li Daktarui atiduodame kad 
jis mums sveikata sugražintu; 
mes stikleli iszkeliame, sako
me savo draugui “In sveika
ta” ir paskui patys iszgeria- 
me; mes ant kitu sveikatos be
gerdami savo sveikata pra
randame.

Visi tie invykiai ir atsitiki
mai kaip tik Komunistams pa
tinka, o mus mulkiais paženk
lina.

^Pirkie U. S. Bonus!

Raugyti Agurkai
' Pirmiausia pasirink keturiu 

galonu puodyne, lygiais szo- 
nais ir be uždengalo. Nevartok 
puodyne su siauru kaklu.

Puodynes dugne indek eile 
krapu ir pus-uncijos kvepian- 
cziu szakneliu (spices) ir in
dek ant- tu vieno didumo agur
ku iki dvieju arba trijų coliu 
nuo virszaus. Ant to uždek ki
ta eilę krapu ir pus-uncijos 
kvepiancziu szakneliu. Ir jeigu 
galima,gaut ant tu dek viena 
eile vynuogių lapu. Ant dugno 
ir galima, dėti vynuogių lapus. 
Daryk sūrymą isz vieno svaro 
druskos,, % kvortos acto ir 10 
k vort ir ‘vandens uždengti rei
kia su lenta arba torielka ant 
kurios akmens uždėtas. Jeigu 
agurkai indeti puodynėj tinka
moj szilmos laipsnyje vertėtu 
in deszimts dienu apmigti. Rei
kia su szauksztn nuimti putas 
kuomet pasirodo. Agurkus ga
lima po tam indeti in bonkas ir 
gerai užlipdyti, arba suszildy- 
to parafino ant, neuždengtos 
puodynes virszaus uždėti.

mini ka nors apie keno nors 
vestuves savo szeimynoje arba 
kaimynu. Kiekvienas tokis 
laiszkas yra svarbus.

Laiszka galime raszyti apie 
szeiminini gyvenimą, kada 
musu prieszai pakartotinai ka
la (ir net kaikurie isz musu 
draugu patiki) kad Amerika 
yi a krasztas stilaužytu szeimy- 
nu ir szaltu židyniu.

Laiszkas gali pabrėžti apie 
tikybos iusitikinimus ir prak- 
tika, nes-priešzas sako, kad 
męs esame bedieviszka tauta.

(Laiszkas galėtu suteikti ki
tiems vilties, kada beviltiszku- 
mas yra apemes didesne pa
saulio dali.

Sutuoktuviii apraszymas’ra- 
szytojo szeimynoje, arba apy
linkėje, kukliai ir tikrai pa
duos gražiu mincziu. Galima, 
paraszyti apie juonuosius, 
kaip jie susitiko, kaip insimy- 
lejo, ju viltis ateicziai, tas vis
kas yra dalis Amerikos kuria 
prieszas stengia pavergti ir 
iszkraipyti.

Dar viena mintis: jeigu yra 
vienas dalykas, kuris palaikys 
taika, tai yra jausmas tarp 
žmonių, kuriuos laikas yra isz- 
skyres, nes tarp j u yra daug 
bendrumu. Laimingas įzeimy- 
nos židinys yra palaima ku
rios visu krasztu vyrai ir mo
terys invertina ir siekia.

Taigi laiszkas apie sutuok
tuves skaitytojui primena,, kad 
"mes esame viena didžiule 

j szeimyna. Jus girdėjote daug 
melu apie Amerika, bet sztai 
yra teisybe.” Negera patikėti 
sąmoningai paskleistiems gan
dams.

Szis yra vienas isz daugybes 
sanvaitiniu straipsniu "Com
mon Council for American 
Unity ’ ’ paruoszta padėti, Ame.- 
rikos pilieeziams platinti tei
sybe apie Amerika.

Kaip Duktere 
Sziandien Leidžia

Už Vyro

Pypkes Durnai

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
"Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

Svetima Grožybe
t

“ N O V E N A ”• 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.
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Indianapolis mieste vieno 
sztoro darbininke, Ponia Ha
ze] Allen jiolieijaritams pasi
skundė. "Mane szitame sztore 
tas pats vagis net tris sykius 
in dvi sanvaites apvogė. Jis 
ežia ineina kaip kad jis bu
tu mario bosas ar sztoro savi
ninkas.”

Einu per lygia lanka 
Svetimoje szalyje 
Matau ten žole menka 
Begaliniam tolyje.
Tyla taip, kaip kapuose 
Aplinkui vieszpatauna 
Ir niekas ten laukuose 
Ramybes neužgauna.
Ir žeme tarsi miega 
Apleistame dirvone, 
Užslėpus savo jiega, 
Gaivinanczia malone.

arba pradžia 
SKAITYMO

“Talmudo Paslaptys”
... Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Neplauja ja upelis, 
Meilingai nebucziuoja, 
Nei keras, nei medelis 
Ten niekur nežaliuoja.
Tuszcziu Stepu platybes
Manes nebevilioja.
Akys jieszko grožybes 
Tikrosios Lietuvoje.

Pirkie U. S. Bonus!

.. .ir...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.

SAULE Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

KADA VESTUVIŲ
VARPAI SKAMBA

NEW YORK. — Laiszku ra
ižytojas paėmęs plunksna, gal
voja ka jam raszyti savo drau
gui užsienyje kad perdavus 
teisybe aipie Amerika. Jeigu jo 
laiszkas eina anapus Geležines 
Uždangos, jis gerai žino, kad 
negali aipsvarstineti ginczija- 
mu dalyku. Pavojinga raszyti 
apie Politika ir Tarptautinius 
dalykus. Jis tiesioginiai nega
li atsakyti in daugeli melu apie 
jo gyvenimo būda, kuriuos So
vietu propaganda skleidžia.

Taigi apie- ka jis gali raszy
ti ?

Jis gali raszyti apie kasdie
ninius dalykus, kurie jam yra 
indomiausi ir artimiausi., Ir 
jeigu jis raszys iszmintingai jo 
laiszkus bus pa sėkmingesnis 
negu pilna knyga propagan
dos. ' /

Tegul laiszku raszytojasi pa
svarsto apie Vestuves. Birže
lio (June) menesis yra sutuok
tuvių menesis. Sziuo metu 
kiekviename mieste, miestely
je ir kaime jaunos poros baž- 
nycziose priėmė sutūoktuviu 
priesaika. Beveik kiekvienas 
laiszkas sziomis dienomis pa-

Pipkiene — Girdėjau lei
di dukterį už vyro!

Balaitięne — Na taip!
Pipkiene — Už ko iszlei- 

di?
Balaitiene — Tegul tik 

pirmiause ima, paskui dasi: 
žinosime!

Platinki! “Saule”

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1952

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 103—V a i del o t a, apy sak a 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuvįszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas' apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.III—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo-

ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, ; 
Galinga ypata galybe meiles; j 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 

į Kristupą ; Juokingi szposelei;
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikuczin plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant. nema
no. 58 pus., 20c.

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szųo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Cigopus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pnstynin; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos; Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsintus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—(Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valenczioj^, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras pacziuojas, 
76 puslapiu. 25c,r

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijoj: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c,

No. 138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katiln- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c*.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdosį Nedąęjusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zolęoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele, 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Vięsz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie ■ 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grąpas; Eg- 
li; Aržiuolas; Uosis; Bu dyne. 
Apie 100 pnslapiu35c. ,,

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargšzo; Geras Medėjus. 20c;

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusią-’- 
piu, 20c.. . ; a

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz* 
davineti Pinigus. ,45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimieczin Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai, 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c. :

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del , Kasiėriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant. Susirin
kimu. 25c,. » ''-'r iv’’* *

No.194—Trumpas . Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz-’ 
y ii Id i ma Kun. l’i limiškio, SU' 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No. 196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Grandus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios.' Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25ė.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes, 128 pus. 35o.

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

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo. Motinos 
Garbei. 15e. >

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

IBF" Užsisakant knygas isą 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or* 
deri, Express ar Ban kino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su’ pinigais.

ILSV’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiua* 
limo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai "visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso;
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. 3.
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BROLIS IR SESUO
JEGUL atsilsi pakajuje! .. . i 

Ir vėl tila ant visu kapiniu 
paplitus, tik vejas, lengvai ju
dinantis berželiu szakas, lyg 
šnabždėjo :■ Amen.

Du pasilenkė szeszeliai, juo
desni da už tamsia naktį, slen
ka isz lėto per kapus; rodos isz 
juodu kryžių iszlys koks bal
tas prajovas; rodos, berželiai 
greitai szvaistydami szakomis 
szauke juos po savo pavesiu, 
slapta szydsodamiesi, bet sze
szeliai nebijo nieko, ant nieko 
nepaiso ir dingsta tamsoje.

Vejas, lyg inirszes lalbiaus 
pakrato vir'sziines berželiu; 
smarkios.bangos upes atsilie
pia garsiu oązimu, o menuo, 
drebėdamas lyg karsztligej, 
lenda už skystu, palsziu debe
siu. .

Sztai boksizte laikrodis su
skambėjo: isz syk lėtai, tolyn 
balsas banguodamas sklydo 
per pra, bet vejas ji sumalszi- 
no.

Szale, už varsnų, skamba 
gurgždantis gaidžio balsas.

Vidurnaktis! Vejas bisiki 
nutilo, tartum naktis atgaivi
na savo jiega, idant ilgiaus lai
kyt gamta savo tamsioj prie- 
globstyj.

Da valanda, ir vejas vėl cy
pia, balti berželiai ant kapiniu 
linguoja, bangos ūžia.

Sztai du szeszeliai sparcziai 
žengia miesto linkon, nieko j 
nekalbėdama, tik greitas ai
das kartojo ju žingsnius.
y Ėjo smarkiai, greitai ap
lenkdami pažymesnes gatves, 
o spruzdami in tamsias pakam
pes, kur nepasieke margstanti 
liktarniu szvieša.
’ ’Ar subarszkejo per akmenis 
ratai, ar szvilptelejo susnuides 
vežėjas, ar suturszke žandaru 
szvilpyne, keleiviai lygpagrei- 
tydami daro žingsnius ir ar- 
czians glauzdavosi prie su- 
tersztu drabužiu, garsiai tasz- 
kydami purvyną.

Sztai jau mirktelėjo pasku
tine liktarna, paskutine mies
to bakūže dingo tamsoje, ant 
kelio riogsojo gana, augszta 
tvora. Bet ji nesulaike greitus- 
keleivius: greitai perszoko per 
ja, o po ju kojoms kažinkas 
aiszkiai susznalbždejo; buvo 
darže. ,

Kojos ju dažnai kliuvo už 
iszsiplętojusiu bast uczin, kurie 
traszkiai lūžo ir trakszkejo mi
nami in žeme; bet neilgai ke
leiviai užtaiko: prieje tvora, 
perszoko ja ir klampodami 
minkszta dirva, ėjo varsnas 
tiesiog, paskui pasuko po tie
siai ir greitai dingo už tamsiu 
medžiu, uždengusiu kelis .tro
besius.

Sulojo szunes, bet nuramin-

ti negarsiu szvilpimu ir keliais 
žodžiais, nutilo.

Keleiviai pradėjo barszkin- 
ti in tamsu Įauga: atgrubę ju 
nagai veiklai skambino in stik
lą, bet ilgai nieko nebuvo gir
dėti. Paskui lyg kas viduryj 
sunkiai atsiduso, davėsi girdė
ti lėti žingsniai ir durys atsi
darė.

— Kas czia? Susznabž- 
dejo tamsi žmogysta stovinti 
tarp duriu.

— Tai mes: Kazys ir An
drius, atsake viens keleivis.

— Gerai, Aniems žinia da
vėte?

— Jam
— Tai eikite in vidų.
Tai tarias, pusiau balta 

žmogysta smuko tolyn: tur
būt apsivilkus ilgais kvolduo- 
tais rubais, nes einant sznab'ž- 
dejo ir cziuože per asla.

Keleiviai paskui ja inejo in 
vidų ir durys užsidarė.

Po valandai languose pasi
rodė žiburys, bet tuoj vėl už
geso, tik viduryj buvo girdėt 
neaiszki malszyta sznekta.

Greitai ant kiemo pasirodė 
kitos dvi žmogystos, szunes 
iszsyk sulojo, bet greitai nuti
lo.

Keleiviai atsargiai prisiar
tinę prie duriu paklabino.

— Kas ten? Užklausė isz 
vidurio plonas balsas.

— Mudu, atsake keleiviai.
Durys atsidarė ir keleiviai 

isznyko tamsioj priemenioje.
O grinczioje vis buvo tamsu, 

tik sznekta lyg buvo aiszkesne.
— Kas tai butu? Bet mie

ganti naktis neužduoda to 
klausymo, paslaptinėms žmo
gystoms liuesai leidžia niekin
ti savas tiesas.

palyde jokios žymes savo esy
bes. Sėdėjo sukeites rankas 
ant kr-utines, nieko, ypatingai 
nežiūrėdamas.

Visi ji vadino Povylu.
Ketvirtas sėdėjo ir gale sta

lo, ir ant suolo, ir ant lovos,’ 
pasienyje . rioksanczios, ir
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Anksztam kambaryje su 

sandariai užtaisytais juodu 
audeklu langais, sėdėjo pen
kios ypa tos.

Viens, su _ dideliais rudais 
ūsais, veikliu veidu vyras, sė
dėjo už stalo, paremes smakra 
alkūne. Plati jo kakta, surėžy
ta skersai penkiais raukszais 
ir nedideles, dažnai mirgan- 
czios akys reiszke stamantrn- 
ma nieku neapsileidžianti. Sė
dintis prieszai draugas vadino 
ji Andriuku.

Tas, ka , prieszai ji sėdėjo, 
vadinamas 'buvo Kaziu, jau
nas da vaikinas su balzganu 
nuliudu veidu.

Treezias sėdintys szale An
driaus, butu sunkia užduote 
del moksliszkumo: gražus, ly
gus jo veidas buvo be jokios, 
tarmes. Tarytum visi jo užda
viniai jausmai, atsimusze in ta 
stiklini veidą, gryžta atgal, ne-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . J 
Motinos Szvencz.

Teisybe kad,...
Po vestuvių, vyras gauna 

paczia,
O pati vyra.

Svecziai turi, gera 
pasilinksminimą,

O ga,spūdiniai,paprastai tenka, 
Visoki rugojimai ir 

skausmas galvos.
* *

Paimkie sziandien bile koki 
laikraszti in rankas, 

Tai rasi jame visokias 
apraszymus, 

Apie visokias žudinstas: 
Tėvai žudo savo vaikus, 

Motinos nusižudo su vaikais, 
Vieni kitus žudo ir patys 

žudosi, 
Kad net baisu apie tai

Ipamislyt!
Sunku atspėti priežastis tuja 

;; by atsitikimu,
Bet, paprascziausia priežastis

A ' yra:
Nesutikimai, vargas, 

Neisztikimystai ir lengvas 
būdas.

Kare taipgi prie to nemažai 
prisidėjo.

* * *
Net gaila pasidaro visiems, 
Žiūrint kaip musu patogios, 

Jaunos ir skaisczios
Lietuvaites, 

Po musu Lietuviszkas 
apykarbos, 

Eina teisiog in pragara, 
Per trankymosi po visas 

pabulkes ir automobiliais, 
Kurias iszsiveža. storlūpiai 

ir Italijonai, 
In visokias rodhauzes, 

Kur praleidineja naktis ant 
szetoniszku puocziu.

Argi motinos tuju dukrelių 
nežino apie tai, 

O gal nenori žinoti!
Ar turi pragertas smegenis, 

Ir neturi laiko rūpintis 
, dorybia, 

Savo dukrelių, už kurias' turės 
atsakyti priesz Dieva, 
Už ju nupuolimą? .

Gaila kad sziandien nesiranda 
Lietuviszku perkūnu, 

Kurie trenktu in tokias 
vietas,

Ir automobilius ir ju 
su vadžioto jus!

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

Knygos Did. 3%x5% col, 
TIKTAI, 25 Cts.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Ant Jomarko

Kaimietis — Tas arklis 
turbut serga, kad turi nulei- 
das galva ir ausis!

Žydas — Ui! Jam smut- 
nas, nes taip mažai už jam 
siūle!

— Kuom daugiau kas yra 
neužganadintas isz svieto, 
tuom daugiau yra neužgana
dintas isz pats saves.

vaikszcziojo mažais skubiais 
žingsniukais.

Prigimtas guvumas neleido 
jam pasilikti ant vietos. Szne- 
kejo, dažnai gestikuliuodamas 
ir kaip kada taip garsiai, kad 
Andrius, suraukęs skruostus, 
akimis rodydavo in Įauga. Ta
da senis Szukietis (taip jis va
dinosi) greitai sustodavo, ir 
tartum nusiminęs kiszteledavo 
liežuvi, o atsisėdės kaip ga
lint malszindavo savo vyra.

Instabiaiusiaį įszrode penkta 
žmogysta.

Buvo tai moterįszke da visai 
jauna, su gluodnu, gražum vei
du, kuris da labiaus rodėsi isz- 
bliszkusiu nuo tirsztu juodu 
plauku, pluosztais puolancziu 
ant jo pecziu. Akyse jos įszsi- 
reiszke ramumas ir gerumas. 
Sėdėjo toli nuo visu ant lovos 
ir atydžiai klausė sznektos.

Greitai Andrius pertrauke 
kalba, senio Szukieczio ir lyg 
ka atsiminęs atsiliepe:

— Alena tu esi patemyta.
Ant tu žodžiu jauna mote- 

riszke sukrutę) ir neramiai už
klausė : ,

- -. Kur? Kada?
— Kur ? Tiktai vakar suti

kės mane' zemskis Dedienįus, 
ne isz szio, ne isz to užklausė: 
“Ar, sako, tu pažysti ta Alena 
ta, ka szale miesto gyvena^ už- 
simirszau pravarde. Gal Bir- 
kiute? Užminiau. Taip, sako, 
ta paczia, o sergėkis pas ja 
vaikszezioti, nes ji inklimpus.

— Kaip? Ka? Kvosziau, 
lyg nežinodamas, bet zemskis 
tik pirsztu pagrūmojo ir nu
ėjo.

Czia Andrius nutilo ir mete 
rusczioros akimis in kampa.

. Visu akys ant Alenos pa
krypo.

— Tai negąl 'but! Snszuko 
Sziikietis, mes iszmintingi, 
kaip žalcziai, mes atsargus, 
kaip driežai, mes.... Kas tai 
mate? Žemskis! Kas'tas žems- 
kis ? Asz jam.....

Czia senjs sulaikė savo nar- 
singuma, nes Andrius pažiu
rėjo in ji tokiomis akimis, jog 
hiednas oratorius, daejes jau 
iki stalui, greitai atsidūrė pas 
lova.

— Tylėk! Czia ant žodžiu 
nefpasibaigs.

— Vyrai! Atsiliepe greitai 
Kazys: Czia daug navatnu 
daigtu slepiasi. Pirmiausia: 
kaip galeje ja matyti vidur
naktyje, kas pas mus darėsi ? 
Antra: Kaip galėjo patemiti 
Alena, kuri niekad nevaiksz- 
czioja, o pe mus, kuriu visur 
pilna ? Treezia: ka galėjo žino
ti, kad Andrius pas ja vaiksz- 
czioja? Asz to nesuprantu.
, — Su manim. Sumurmėję 
Andrius, nuo seniau žino.

— Isztikro, ežia kas nors 
negerai, pridūrė senis.

— Klausykit! Atsiliepe 
dažnai tylintys Povylas; Asz 
viską numanpu.

— Alenai Tese rustu balsu, 
seredos vakare tu buvai pas 
szventoriu, sznekejai su viena 
pavargėlė. Buvai apsirengus 
su pusziupejustis drabužiais, 
idant akyvos akys nepažintu, 
ar taip ?

— Taip, atsiliepe lyg ai
das moterisąke.

— Taigi tave ir pažino, 
nors slajpsteisi, davei jai keletą 
knygucziu, visa policija apie 
tai žino!

— Bet isz kur tu ta žinai? 
Suszuko Andrius garsiai suk
damasis prie Povylo.

— Turiu gera pažinti su 
policija., szaltai tas atsake.

— Vienok policiją, turi sa-

vo slaptas, priesztaravo An
drius.

— Czia jau neslapta, ir jus 
apie tai galite dasižinoti, atsi
liepė Povylas.

Tariant tuos žodžius, jo vei
das ant sekundos praszvito 
karcziu szypsojimu, bet akies- 
mirksnyje sugryižo in papras
tam stovi: akys vėl szaltai ir 
abejingai priesz save žiurėjo.

— Vai, Dievulėliau, kur 
dings mus Alenuke ? Aimana-. 
v o Szukietis, k a su ja pada
rys? Ar in kalėjimą, ar gal, o 
Dieve! Atsimenate Joha Bak- 
szni ?

— Palaukit! Suszuko Ka
zys, sziandien sukaktuves jo 
mirties, ant kapiniu, ne! Tai 
niekniekis!

— Kas? Kaip? Suszuko vi-
si.

— Pamenate, ka jis priesz 
mirsiant sake? Kiek isz mus 
per sukaktuves bus ant jo ka
piniu, tiek liks gyvu, o kiti....

— Et, mažas vaiks, moste
lėjo ranka Andrius.

— Ir ma taip rodo®, bet ta 
mislis suka man galvoj. Na- 
vatna! Per visus metus apie 
jo žodžius buvai užmirszes, o 
kaip tik žengiau ant jo kapi
niu, tuoj, viskas mislyje stojo.

— Iszmisly ta, poetiszkas 
nusidavimas, juokėsi Andrius.

— Ne, ne! Asz ta ant tikro 
imu, tvirtino Kazys. Tokiu bu- 
du kas isz mus liktu gy vu ? Asz 
ir Andrius.

— O asz! Suszuko ant vi
sos grinczios Szukietis, asz! 
Jus suvytę grybai! Nežinote, 
kad isz vakaro buvau ?

— Nes nakozia bijojai. Na 
tegul jau tave iszimsiu, bet 
Povylas ir Alena turėtu 
mirt, nusijuokė Kdzys.

—- Bene prieszįngai, 
tai tarė Povylas.

Per jo veidą greit praslinko 
pasitycziojimas.

— . Delko taip? Užklausė 
Kazys rimtai.

— Alane isz mažens tėvas 
mokino, atsake taipgi rimtai 
Povylas, jog žmonių pranasza- 
vimai, paimti atbuloj prasmėj, 
tankiai iszsipildo.

— Gal ir tai būti neginu. 
Bet vyrai, laikas pamislyti 
apie Alena, reik ja gelbėti.

Visi sykiu pažiurėjo ant 
biednos moteriszkes. Sėdėjo, 
užsikniaubus veidą delnuose, 
visai negnledama, tik sunkiai 
kilnojantis! krutinę reiszke 
smarkia vidurine kova.

Povylas ilgiausia in ja žiu
rėjo. Akys jo visada stiklines, 
abejingos, greitai sužėravo, 
bet tik ant sekundos. Aki
mirksnyje suvaldė save.

— Viens tik kelias jai pa
silieka: kuonuo greicziausia 
bėgti in Amerika: Legaliszkai 
iszsileisti negalima, nusprendė 
Andrius.

nu-

grei-

Kandidata Pasveikina

Demokratu Partijos 
didatas in Prezidentus, W. 
Averell Harrimąn, czia yra 
gražiai ir maloniai pasveiki
namas savo žmonos, po isz- 
kilmiu, per kurias jis pradė
jo savo vaju Lombardy 
vieszbutyje, New York 
mieste.
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— In Amerika, mus Aleny- 
tei, in sveima szali! Ne, asz to 
nedaieisiu, suszuko veiklai 
Szukietis.

— Tu tik kenkti moki, 
daugiaus nieko, tarė nekan
triai Kazys, czia reik gelbėti, 
neskusti!

— Asz pamėginsiu! Atsi
liepe Povylas.

Visi ant jo sužiuro, net Ale
na atėmus delnus nuo veido, 
szlapias akis ant jo atkreipė.

Jisai-gi stovėjo szaltas, abe
jingas, rankas sukeites ant 
krutinės.

— Asz pasiszvesiu, kalbė
jo ramiai, apreiksziu policijai, 
jog noriu iszvaduoti silpna 
moteriszke, sziek-tiek drąsos, 
pinigu ir globos, o gal ir ingy- 
siu savo.

— A jeigu ne? Užklausė 
Andrius.

— Tegul mano prapuola! 
Bet asz tikiuosi, gal pasiseks.

Audrius ilgai temyjosi in jo 
veidą bet ten ne mažiausia gys
lele nesujudejo.

Visi lyg buvo nesmagiam 
padėjime.

Senis Szukietis pertrauke 
visatina tila. Priszokes prie 
Povylo, suspaudė jo ranka,

— Ko jus žiopsote! Suszu
ko. Jus kaip jaucziai nesupran
tate jokie pasiszventimo, užtai 
ne botyriaus negodojate.

— Da jis nėra botyrium, 
sumurmėjo Andrius.

— Neperszokes nesakyk op! 
Pridūrė Kazys.

Ir vėl visi nutilo.
Bet Andrius ant galo ryžosi 

priėjo prie Povylo ir lėtu balsiu 
tarė:

— Brolau! Jei tikrai taip 
darysi, kaip pasakojai, sztai 
mano ranka ir pagelba isz vi
su jiegu, bet jeigu,....
. — Tu ma netiki ? Užklau
sė Povylas insmeiges in ji sa
vo juodas akis.

— Netikiu, idant taip pasi- 
szvestum.

Ant tu žodžiu veidas Povylo 
smarkiai sudrėbėjo akys szvis- 
telejo Alenos linkon, bet grei
tai susilaikė ir tarė szaltai;

— Kad netiki, tai datirsi.
Tares tai, ėmėsi už kepures.
Andrius rimtai atsiliepe:

Sziandienini susirinki
mą. skaitau už pasibaigusi.

Ant tu žodžiu visi ėmėsi už 
kepurių ir, atsisveikinęs su 
Alena isznyko už duriu.

Mergina, iszlydejus juos, 
puolė ant lovos. Gulėjo ilgai 
neiszduodama. jokio 'balso, tik 
staigus drebėjimas kūno ap- 
reiszke esant ja gyva.

❖ r:* .. <j>
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Jau temsta. Szaltas. rudens 
vejas, insidrasines in vakara, 
smarkiau judina pusiau ap
nuogintas medžius, aiszkiaus 
skambina in langus ir lyg pa
dūkęs (aso ir sklaisto drapa
nas praeiviu. O drebantys su 
pamėgimu mislyja apie nami
ne ugnaviete.

Sztai gatvėmis sprūsta pasi
vėlino gaspadoriai, veidai ju 
inkaite, kepures ant szalies nu- 
krypusios: jiems neszalta.

Drauge su tarszkimais ratu, 
klyksmais vežeju, atsiliepe ir 
garsus pliaiiszkojimai kalio- 
szu: tai nuvargo klotinini ir 
uredninkai, su iszblyszkusiais. 
veidais, su ilgomis, balzgano
mis, arba mėlynomis nosimis, 
vyksta namon, idant keliais 
gurkszniais szilto skystimo at
gaivinti sunykusiusi kunus.

Sztai sustingęs, susirietęs in 
kamuoti pavargėlis murma po 
nose keiksmą ant pilvoto po
no, kuris nieko neindejo in jo 
atkisztą delną.

Tarp to viso triukszmo, ne- 
kreipdams ant nieko atydos, 
ėjo vyras, stropiai apsisupęs 
su storu, durpiniu žiponu. Vei-x 
do beveik nebuvo matyti isz po 
placzios skrybėlės, tik kyszo- 
jo juodi nedideli tisai ir juodos 
žibanczios akys. Greitais 
žingsniais lenke visus einan- 
czius, nere per susitumusia mi
ne, ir antgalo atsidūrė ties di
deliais geltonais namais.

—BUS DAUGIAU— '
— Jeigu kožnas vaikas bu

tu taip iszmintingu, kaip jo 
motina ji giria, tai svietas su
sidėtu vien tik isz didvyriu.
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Amerikos Vėliavos Diena — Flag Day, Birželio, 14, Diena

Subatoje, Birželio (June) 
14-ta diena, pripuola “Vė
liavos Diena” arba diena 
paskirta pagerbimiu Ameri-

Žinios Vietines
— “Mainieriu Vakacijos” 

prasidės Birželio (June) 28-ta 
diena ir tesis iki Liepos (July) 
8-tai dienai.

Subatoj pripuola 
“Amerikos Vėliavos Diena” 
insteigta 1777 metuose. Taipgi 
Szv. Bazilijo Didžiojo Vysku
po, o Tautines Szvente: Butri
mas. Ir ta diena: 1934 m., Vo
kietija, po Naciu valdžia pa
naikino visas Užsienio skolas; 
1946 m., Prezidentas Trumą- 
nas prižadėjo kad Amerikos 
nepripažins atstovo in Vatika
no, del Kataliku bažnyczios, 
kai visos taikos sutartys bus 
sudarytos; 1777 m., Amerikos- 
teisetina vėliava priimta; 1940 
m., buvo Prancūzijai Juoda 
Petnyczia, ne tik Prancūzijai, 
bet ir visam svietui, nes ta die
na Naciu armijos inmarszavo 
in Paryžių,' kur niekas jiems 
nepasiprieszino. Prancūzijos 
valdžia pasitraukė in Bor
deaux ir Prancūzijos armijos- 
apleido miestą; 1811 m., užgi
mė Harriet Beecher Stowe, 
apie kuria Prezidentas Abra
hamas Lincolnas yra pasakęs, 
kad ji: “Yra ta maža moterėle 
kuri parasze ta didele knyga, 
kuri sakele szita dideli kara. ’ ’ 
Ji buvo 'baisi prieszininke vi
siems tiems kurie tais laikais 
laike ir turėjo vergus, juodu
kus, nigerius. Kai ji buvo dvi- 
deszimts dvieju metu amžiaus 
ji isztekejo už Calvin B. Stowe 
Bowdoin Kolegijos profeso
rius in Brunswick, Maine. Ji 
szitame Brunswick miestelyje 
parasze ta savo knyga. “Uncle 
Tom’s Cabin,” arba “Dedes 
Tomosziaus Bakūže.” Szitoje 
knygoje ji priparode kokias 
skriaudas baltieji žmones daro 
ant juoduku. Szitas jos knyga 
buvo iszversta in dvideszimts 
svetimu kalbu; 1934 m., Vokie
tija paskelbė kad ji nei vienam 
krasztui neatmokes skolas; 
1945 m., Joachim von Ribben
trop, Naciu Užsienio Ministe- 
ris suimtas Hamburg mieste.

— Mainieriai isz sekaneziu 
angliakasykliu aplaike savo 
mokestis: Birželio June 12 — 
Locust, 13 — Continental, Mid- 
valley, Germantown, Gilber
ton, Packer Nr. 5, Mammoth, 
Morea; 14 — -Saint Clair.

— Nedelioj, Birželio, June 
15-ta diena, bus apvaikszczio- 
jama “Tevo Diena” pamine- 
jant visus tėvus. Jeigu jusu tė
velis da yra gyvas, neužmirsz- 
kite apie ji ir pasaldinkite ta 
diena su geru žodeliu ir meile! 

koniszkos vėliavos, kuria 
ne tik mes gerbiame, bet ir 
visas svietas jauezia link jos 
didžiausia paguodone. Yra

— Trys mainieriai likos 
sužeisti laike darbo, ir visi gy
dosi Ashland ligonbute. Louis 
Agrasto, 43 metu, nuo 119 Wil
liams uly., Girardville, ' likos 
sužeistas in veidą Continental 
kasyklose; Joseph Musanow- 
ski, 53 metu isz Connerton, in 
nugara ir klubą, laike darbo 
Hammond kasyklose ir Ber
nard Stavinski, 44 metu, nuo 
305 W. Fourth uly., Mt. Car
mel inkrutine, Locust Gap ka
syklose.

W. Subatoje p r i p uola 
Tautiszkas Apyaikszcziojimas 
gimimo musu Amerikoniszkos 
Vėliavos, arba Flag Day, kuria 
visi privalome guodoti ir gerb
ti, nes ji 'ženklina “Laisve ir 
Lygybe! ’ ’

— Daugelis žmonių musu 
apylinkėje serga visokioms li
goms.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Nedelia po Sek
minių, taipgi Szventuju Vito ir 
Modeto muczelninku, o Tauti
ne Szvente: Kirstame. Ir ta 
diena: 1448 m., Didžiosios Lie
tuvos Kunigaiksztis Kazimie
ras vainikavosi Lenkijos Ka
raliumi; 1944 m., Bombnesziai 
pirma syki 'bombarduoja Japo
nijos kraszta; 1940 m., Sovietu 
Rusija užėmė Lietuva, Latvija 
ir Estonija; 1940 m., Naciai už
ėmė Paryžių, miestas nebuvo 
apginkluotas; 1940 m., Anta
no Smetonos valdžia nuversta, 
bet tik laikinai; 1919 m., Pir
mutinis eroplanas perskrido 
skersai mares be jokio sustoji
mo.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Jono Pranciszkaus Karaliaus, 
o Tautines Szvente: Kantigir- 
das. Ir ta diena: 1933 metuose 
Prezidentas Franklin D. Roo- 
seveltas pasiraszo ant Bylos 
duoti darbus penkiems milijo
nams Amerikiecziams; 1941 
m., Amerika uždare visus Vo- 
kiecziu Ambasados ir Konsu
lato ofisus musu kraszte; 1260 
m., Midaugas, Lietuvos Kara
lius, pažadėjo atiduoti Kryžei
viams visa Lietuva.

— Utaminke pripuola Szv. 
Anvito ir Adolfo, o Tautine 
Szvente: Daumantas. Taipgi 
ta diena: 1940 metuose, Prezi
dentas Antanas Smetonas pa
sitraukė Vokietijon, kai liau
dies taip vadinama vyriausybe 
insigalejo. Bet ne ilgam; 1940 
m., Prez. F. D. Rooseveltas 
praszo ir reikalauja dvieju 
mariu Laivyno: Pacifike ir At- 
lantike.

— Kita Sukatos diena pri
puola pirma Vasario diena, 
taipgi ilgiausia metu diena.

— Musu skaitytojas ponas 

tai ženklas: Lygybes, Lais
ves ir Broliszkumo!

--------★----- --

Kazimieras Tininis, ūkininkas 
isz Locust Valley lankęsi mies
te su reikalais, ir prie tos pro
gos atlankė “Saules” redak
cija, atnaujinti savo prenume
rata už laikraszti “Saule”. 
Ponas Tininis yra musu senas 
skaitytojas nuo daugeli metu 
ir sako: “Saule” man palinks
mina ir myliu ji skaityti. Jeigu 
žmones daugiau skaitytu jusu 
laikraszti, tai padarytu sau di
desne nauda ir susipažytu su 
svietiszkais veikalais ir užlai
kytu savo gražia Lietuviszka 
kalba, kuria nenorime už- 
mirszti ir geidžiam kad musu 
vaikai ja iszmoktu.

Shenandoah, Pa. — Senas 
miesto gyventojas, Juozas R. 
Arbuszaitis, nuo 427 W. Wash
ington ulyczios, kuris likos nu
vežtas in Locust Mt. ligonbute 
Nedėliojo zdel gydymo, pasimi
rė Panedelio vakara. Velionis, 
gimė Lietuvoje, ir 'būdamas da 
jaunas vyrukas, atvyko in 
Amerika. Buvo angliakasis, ir 
paskutini karta dirbo del 
Reading kompanijos, o kelioli
ka metu atgal prasiszalino nuo 
darbo isz priežasties senatvės. 
Jo pati Ona inire 1947 metuo
se. Paliko du sunu: Prana, isz 
miesto, ir Juozapa, namie; 
duktere Leokadija Sublaus- 
kiene, Hazleton, taipgi ketu
ris anukus. Laidojo Petnyczios 
ryta, su Szv. Misziomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje, devinta 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapines. Graboriai Ora- 
vitz laidojo.

— Sirgdamas nuo kokio 
tai laiko nuo aszmos, senas 
angliakasis, Boleslavas (Kuli) 
Kulikauskas pasimirė Panede
lio ryta treczia valanda pas sa
vo 'žentą ir duktere, pons. Pra
na Kuzma, 416 W. Mt. Vemon 
uly. Gimęs Lįętuvoję. Atvyko 
in Amerika daugelis metu at
gal. Dirbo angliakasyklose, bet 
isz priežasties blogos sveika
tos turėjo apleist savo darba. 
Paliko dvi dukterys: F. Kuz- 
miene, mieste ir T. Ryan; ketu
ris sūnūs: Juozą, Antana, Vin
ca ir Joną visi isz Detroit, Mi- 
chiga'n, kzesziolika anukus ir 
du pro-anuku. Jo pati Elzbieta 
ir duktė Elsie mire 1950 me
tuose. Laidojo Ketvergo ryta 
su apiegomis Szv. Jurgio baž
nyczioje devinta valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nes.

Frackville, Pa. — Buvęs 
miesto gyventojas, Edvardas 
(Burke) Barkauskas, staiga 
numirė Nedelioj, Birželio 8-ta 
diena, savo namuose, Chicago, 
Ill., nuo szirdies ligos. Velionis 
gimė Shenandoah, Pa., per 

daugelis metu .gyveno Frack
ville je, o apie trys metai atgal 
apsigyveno Chicagoje. Buvęs 
miesto gyventojas, prigulėjo 
prie Apreiszkima P. M. Lietu
viszkos' parapijos. Paliko savo 
paezia Jeanne (Allain); trys 
seserys: Julija Donovan, Bal
timore, Md., Elzbieta Messina,- 
Philadelphia, Pa., ir Anele, pa
ti Enoch Piaskowsky, Frack
ville (ts'z kur laidotuves atsi
buvo, 229 N. Broad Mt. Avė.) 
Seredos ryta-, su apiegomis Ap- 
reiszkimo P. M. 'bažnyczioje 
devinta valanda ir palaidotas 
in Szvento Liudviko parapijos 
kapines Frackvilleje.

Shamokin, Pa. — Petras De- 
reszkieviczius, nuo 296 N. 
Washington [uly., numirė pa
reita Pętnyczia, Birželio 6-ta 
diena, Shamokin ligonbuteje. 
Velionis kitajdos gyveno She
nandoah, bet apie aisztuonioli- 
ka metu atgal apsigyveno Sha
mokin. Paliko seserį Marijona 
ir broli Juozą mieste. Laidotu
ves invy'ko Seredos ryta de- 
szimta valanda isz L. Chai- 
kowsky koplyczios Shenadory- 
je ir palaidotas’Jn Kalvarijos 
Kalno kapines.

Wilkes-Barre, Pa.. — Ponia 
Ona Pokropiene, “Saules” 
skaitytoje kuri gyvena prie 
Anderson ulyczios, ne senei su- 
gryžo isz Omaha, Nebraska, 
kuri atlankė savo mylima sū
neli Kapitoną Edvardą J. Po- 
kropus, kuris tarnauja prie 
Amerikos Lakunu Korpuso.

Wilmette, Ill----Senas Ad
vokatas, Francis P. Brdchulis 
(Pranas P. Bracziulis) 85 me
tu amžiaus ;nuo 240 Laurel 
Ave., kuris ilgai sirgo, pasi
mirė Birželip pirma diena, ir 
palaidotas Birželio ketvirta 
diena in Lietuviu Tautinėse 
Kapinėse, Chicagoje. Velionis 
paliko savo žmona, Elzbieta 
(Lacyte) taipgi daug giminiu 
ir pažystamu Amerika ir Eu
ropoje. Velionis gimė Lietuvo
je, atvyko in Amerika 1883 m., 
būdamas 16 metu senumo, 
dirbdamas dirbtuvėje, baigė 
Chicagos Metropolitan Busi
ness College, o baigės savo ad
vokatūros mokslą, pradėjo 
praktikuoti 1900 metuose.

Roselle Park, N. J. — Žinia 
praneszta. is<z szito miesto buk 
Pranas Adamaitis (Adams) 
nuo 721 Locust uly., numirė 
Nedelioj Gegužio 25-ta diena 
1952 m., in Alsian Bros, ligon
buteje, Elizabeth, N. J. Velio
nis nesveikavo per du metu, o 
per iszeszis sanvaites gydėsi li- 
gonbuteje. Gimė Lietuvoje, 
Rugsėjo 15 diena 1877 metuo
se. Atvyko in Amerika dauge
lis metu atgal. Tarnavo Ame
rikos armijoje 1901 metuose. 
Per koki tai laika dirbo ang
liakasyklose. Velionis kitados 
gyveno Sugar Notch, Pa., ku
ris per daugelis metu laike :bu- 
czerne. Jo pati mirė 1917 me
tuose, o sūnūs S/Sgt. Juozas 
Adamaitis žuvo ant kares lau
ko Balandžio men., 1945 m. Pa
liko dideliame nuliudime sunu 
Prana, mieste, isz kur laido
tuves in vyko; duktere Mildre- 
da McLain isz Jersey City, 
taipgi szeszis anukus. Laido
tuves invyko Ketvergo ryta 
Gegužio ,29-ta diena, su apie
gomis Szv. Juozapo Kataliku 
bažnyczioje, kūnas palaidotas 
in Szv. Gertrūdos Kapines, in 
Woodbridge, N. J. Amžina at
ilsi! .

Musu Užsienio Politika
Raszo Prez. Harry Truman

Apsauga Artimuose 
Rytuose

Artimuose Rytuose randasi, 
maž-daug, apie szimtas mili
jonu žmonių, kuriu draugyste 
mums labai reikalinga ir svar
bi. Nuo szimtmecziu szitas pa
saulio krasztas buvo mums rei
kalingas, nes jis sudaro, taip 
sakant, tilta tarp Azijos, Af
rikos ir Europos. Sziandien 
galima sakyti kad ežia raszis 
visos musu užsienio politikos, 
kur mums rupi apsauga ant 
žemes, ant mariu ir ant Suez 
Kanalo.

Czia randasi beveik puse vi
so aliejaus viso svieto. O tas 
aliejus mums labai reikalin
gas. Czia žmones nemokyti ir

TRYS SUŽEISTI
PAVOGTAME

AUTOMOBILYJE

rado ta 
netoli

pavog-

PHILADELPHIA, PA. — 
Vienas automobilius susikūlė 
su Allen W. Heismano auto
mobiliu ant Lancaster Ave., 
apie puse po pirmos isz ryto, 
ir paskui nuvažiavo sau.

Ponas Heismanas paszauke 
policijautus, ir už deszimts 
minueziu policijantai 
automobiliu apleista 
nuo tos vietos.

Automobilius buvo 
tas nuo Isadore Pincus, kuris 
gyvena ant Roosevelt Boule
vard. Policijantai dar vis vaik- 
sztinejo apie ta automobiliu, 
stengdamiesi ka nors apie tuos 
vagis dažinoti, kai per savo 
telefona-radįja jiems buvo 
praneszta kad du vyrai ir vie
na mergina stengiasi insilaužti 
in kita automobiliu ant 63- 
czios ulyczios.

Jie greitai tenai nuvažiavo 
ir užtiko visus tris sedinezius 
tame antrame pasivogtame au
tomobilyje. Visi buvo kruvini 
nuo to pirmutine susimuszimo 
pasivogtame automobilyje. Vi
si trys buvo nuveszti in Miser- 
cordia ligonone. Jie sako k^d 
jie visi trys isz Atlantic City, 
N. J., buvo atvažiavę czia 
darbo jieszkotis. Visi buvo pa
dėti po dvideszimts tukstan- 
cziu doleriu kaucijos.

PASIKALBĖJIMAS
NUTRAUKTI

KORĖJOJE

Alijantai Pameta Visus 
Pasikalbėjimus Su 

Komunistais
TOKYO, JAPONIJA. — Vi- 

su Alijantu delegatai pamėtė 
visus pasikalbėjimus ir pasita
rimus del taikos Korėjoje, ir 
iszejo isz mitingo kambariu. 
Jie sako kad jie tik laika gai- 
szina besitardami su Komu
nistais.

Visi jie nutarė per tris die
nas nieko nedaryti.

Komunistu delegatai baisiai 
nustebo kai Alijantai taip pa
dare. Jie to nesitikėjo. Komu
nistai tuojaus pareikalavo kad 
visi grysztu, bet Alijantai 
jiems pasakė kad tegu jie pir- 

ardo 
žmo-

labai skurdžiai, vargingai gy
vena, ir už tai mums reikia jais 
susirūpinti, nes Komunistai ir 
czia lenda. Czia randasi daug 
ligų, kurias musu gydytojai 
galėtu panaikinti.

Politiniai klausimai 
czia tvarka ir suskaldo 
nes. Czia vienas svarbiausias 
klausimas yra Irano aliejus, 
kuri iki dabar valde ir tvarkė 
Anglijos pinigai; czia Arabu 
ir Žydu klausimas ardo vieny
te.

Mes, Amerikiecziai užjau- 
cziame szitu žmonių bedas ir 
vargus ir norime jiems padėti.

Komunistai czia pasinaudo
ja žmonių skurdu ir vargu ir 
stengiasi vienus priesz kitus 
sup judinti.

Po Antro Pasaulinio Karo 
Graikijoje Komunistai šukele 
revoliucija, sukilimą, Jie spau- 

negu 
stalo

savo

miau sutinka sutikti ar ka nors 
naudingo innesza pirm 
Alijantai vėl sesis prie 
derintis.

Komunistai vis stato 
reikalavimus ir nei ant vieno 
punkto nesutinka su Alman
tais. Iszrodo, kad jie tyczia 
taip daro, pratęsti ir pailginti 
tuos pasikalbėjimus.

Komunistu atstovai labai 
tankiai pameta susirinkimus ir 
iszeina, kai tik kas jiems ne
patinka, bet dabar jie gavo sa- 

i vo pyrago paragauti kai ali
jantu atstovai Komunistu pa
liko sau vienus tame mitinge.

BELAISVIAI
NUMALSZINTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

dyti už tai kad jie nesutiko ka
riauti priesz Amerikieczius 
kareivius.

6,288 tu kaliniu pasidavė 
Amerikiecziams. Bet darbas 
tik pradėtas, nes czia randasi 
daugiau kaip 80,000 tokiu be
laisviu.

Isz pradžios jie stengiesi pa- 
siprieszinti ir buvo insikase 
tuose savo kalėjimuose ir tu
rėjo karabinu ir daug gazolino. 
Bet kai Amerikiecziai karei
viai su visais savo kariszkais 
ginklais inejo in tuos kalėji
mus, belaisviai pasidavė. Ame
rikiecziai jokiu baiku czia ne- 
krete, bet szove in visus kurie 
jiems prieszinosi. Amerikos 
Karo Sztabas dabar visiems 
tiem belaisviams parodo kad 
jie taiku nekreczia, ir kad jau 
nuo szio laiko tie belaisviai ne
bus lepinami, bet turės žinoti 
kad jie yra belaisviai ir turi 
musu kareiviu klausyti.

Taip reikėjo jau seniai 
daryti!

pa-

Ant Pardavimo
Namas, 8 kambariai, po nu

merio 528 W. Mahanoy Avė., 
netoli nuo Lietuviszkos bažny- 
czios. Pilna kaina, $4,200. At- 
siszaukite ant adreso:

C. Teninis,
R.F.D. — Locust Valley,
P. O. Barnesville, Pa. 

arba in “Saules” ofisą, Maha
noy City, Pa.

^Pirkie U. S. Bonus! 

de Turkus kad jie sudarytu su
tarti kaslink Dardanelles salų 
ir Rytu Turkijos.

Komunistai sudarė ‘ ‘ Penkta 
Kolumna”, Tudeh Partija 
Irano kraszte kad suskaldžius 
Irano žmones ir taip juos nu
alinus, nusilpninus. Sovietu 
agentai visomis galiomis sten
giasi supjudinti Žydus su Ara
bais. .........

Komunistams czia pasiseka 
nes žmones tokie biedni ir ne
mokyti, kad jie intiki Komu
nistu propagandai kai jie tiek 
daug visko jiems prižada. So
vietu Rusija nori szitus krasz- 
tus valdyti, bet nepaiso apie tu 
žmonių varga ir skurdą. C.

Bet dabar Komunistams ir' 
Sovietams czia kelias yra pa
stotas. Su Tautu Sanjungos ir 
Amerikos pagelba Irano žmo
nes nusikratė Sovietu armijos, 
1946 metuose. Sovietai nenorė
jo isz czia iszsikraustyti, bet, 
pamate kad Amerika ne tik 
pinigus bet ir vaiska tenai 
siunezia, nutilo ir pasitraukė.

Kai karas iszkilo Korėjoje 
Turkai ir Graikai pasiuntė sa
vo kareivius in tas salas, mums 
in talka. Turku kareiviai labai 
garbingai atsižymėjo, kad net 
ir Komunistai dabar juo ger
bia ir j u bijosi.

Musu Užsienio Politika yra 
tokia: Tiems krasztams pagel- 
bos ranka isztiesti, kad jie ga
lėtu atsikirsti Rusijai. Jeigu 
jie bus gana stipri tenai atsi
kirsti, tai mums bus ir czia 
saugiau.

GEN. MAC’ARTHUR 
REPUBLIKONU

VAJAUS VADAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Generolas MacArthur nei 
Armijos nesiprasze pavelini- 
mo tokia vieta užimti. Jis dar 
vis ima savo alga isz Armijos 
ir už tai turi Armijos Sztabo 
pasipraszyti pavelinimo tokia 
vieta užimti. Bet jis visai nesi
prasze pavelinimo. O Armijos 
Sztabas, rodos, nieko jam už 
tai nesako ir nedaro.

Jis yra atžagariai nusistatęs 
priesz Generolą Eisenhoweri 
ir yra vieszai pasakęs kad jis 
stengsis ji sumuszti szituose 
Prezidento rinkimuose.

MINISTERIAI
SUSIRENKA

LONDONE
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

deszimts septinta diena szio 
menesio.

Ta paezia diena Amerikos 
Užsienio Sekretorius Dean 
Achesonas bus iszkilmingai 
priimtas ir Oxford Universite
tas jam suteiks garbes mokslo 
laipsni, kaipo Daktarata tei
siu. . '

Prancūzijos Užsienio Minis
terija szitaip paskelbė per sa
vo kraszto laikraszczius.

BUVĘS SAVININKAS 
INTARTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

ant strytkario buvo sužeisti, 
kai ugniagesiu trokas susimu- 
sze su tuo strytkariu, besisku
bindamas in ta gaisra.




