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Szvedai Priesz Sovietus
Isz Amerikos Rado Loszika Mirusi

PREZ. TRUMANAS
TYLI

WASHINGTON, D. 0. — 
Prezidentas Trumanas sako, 
kad jis nieko nedarys ir nieko 
nesakys apie tai kad Genero
las Douglas MacArthuris yra 
sutikės vesti Republikonu Par
tija per szita Rinkimu del Pre
zidento Vaju.

Generolas MacArthur suti
ko vesti Republikonu Partijos 
prakalbu vaju per szituos rin
kimus ir duos pirmutines pra
kalbas.

Szitokis darbas yra, anot 
beveik visu Demokratu, poli- 
tiszkas. Ir karininkams ir ka
reiviams nevalia toki darba 
užsiimti be tam tikro pavelini- 
mo! Generolas MacArthuris 
jokio pavelinimo nesiprasze.

Prezidentas Trumanas sako, 
jis leis Armijos Sztaha nutarti 
ka su Generolu MacArthuriu 
dabar daryti.

Armijos Sztabas jau yra pa- 
reiszkes kad jis nieko nedarys.

Laikrasztininkai stacziai 
Prezidento Trumano paklausė: 
Kodėl jis dabar nieko nedaro 
ir nesikisza? Jis trumpai jiems 
atkirto: “Už tai, kad asz ne
noriu!”

Jis toliau sake kad jeigu 
jam nepatiks kaip Armija ant 
szito klausimo nuspręs, jis pa
ims Armijos Sztabo virszinin- 
kus nagan.

Gen. MacArthuris, laikrasz- 
tininku užklaustas, ka jis mis- 
lina apie szitoki Prezidento 
Trumano nusistatymą, nusi- 
szypsojo ir nieko neatsake.

TĖVAI TURES 
UŽLAIKYTI

Tėvas Kuris Apleidžia 
Vaikus Tures Mokėti

HARRISBURG, PA. — 
Pennsylvanijos valdžia yra 
dabar invedus instatyma, kad 
tėvas, kuris apleidžia savo' 
vaikus turės juos užlaikyti.

Iki sziol valdžia tokiems 
vaikams suteikdavo paszelpa 
ir juos užlaikydavo.

Szitokia paszelpa valdžiai 
kasztuodavo daugiau kaip mi
lijoną doleriu in metus.

Dabar toks tėvas, kuris ap
leidžia savo vaikus, palieka 
savo žmona ir sau iszvažiuoja 
in kita miestą ar net in kita 
valstija, bus policijos sujiesz- 
ikomas ir bus priverstas savo 
vaikams pinigu siusti ir juos 
užlaikyti.

Szitokio instatymo, mums 
rodos, jau seniai reikėjo.

Loszike Iris Whitney po- 
licijantams aiszkina kad ji 
rado loszika John Garfield 
mirusi savo kambaryje. Ji 
sako kad jis buvo pasiskun
dęs kad jam galva skauda ir Į 
nuėjo prigulti.

Daktarai sako kad gali
mas daigtas kad jis pasimi
rė nuo szirdies ligos.

ATMUSZA KOMU
NISTUS KORĖJOJE

SEOUL, KORĖJA. — Ame- 
rikos keturios deszimts penkta 
divizija pėstininku atmusze 
Komunistu užsipuolimus, ka
riaudami del vieno mažo kal
no. Komunistai neteko apie 
devynių szimtu savo kariuo
menes. Vieni buvo sužeisti, 
kiti nužudyti. Kai kuriose 
vietose taip arti prieszas buvo 
priėjės, kacį reikėjo net ir su 
durtuvais kovoti.

Komunistai pristatė tarp 
trijų ir keturiu tukstancziu ka
reiviu daugiau ant savo frunto 
ii’ Amerikiecziai buvo privers
ti laikinai trauktis atgal.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DRAIVERYS
UŽMUSZTAS

Autimibilius Atsimu- 
sze In Tilto Kraszta

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Vienas draiverys buvo nuvesz- 
tas in ligonines pusgyvis, kai 
jo automobilius atsimusze in 
tilto ramsti ir jis buvo iszmes- 
tas ant vieszkelio prie Abse-’ 
con, N. J. Trisdesamts penkių 
metu amžiaus David L. Rich
man paszeliszkai greitai va
žiavo ir net trys policijantai 
stengiesi ji pasivyti kai nelai
me atsitiko. Jis važiavo dau
giau kaip septynios deszimts 
penkias mylias ant valandos.

Kai policijantai stengiesi ji 
sustabdyti, jie kelis sykius ka 
tik spėjo pasitraukti isz kelio 
jo lekianezio automobiliaus.

Nei policijantai, nei dakta
rai, neturėjo progos iszagzami- 
navuoti ji, nes jis labai sužeis
tas, bet policijantai kurie ji vi
josi sako, kad jis isztode girtas 
kai taip greitai važiavo.

DAUGIAU
PASZELPOS

APVOGĖ VIESZBUTI

PHILADELPHIA, PA. — 
Sparcziai pasirėdęs jaunas vy
rukas beveik visa vakara pra
leido in ir apie Essex vieszbuti 
ir in to vieszbuczio saliuna. Jis 
net ir pasisznekejo su keliais 
žmonėmis ir net su bar tinde - 
riu, Paul Kelly.

Paskui, apie pirma valanda 
isz ryto jis paprasze paskuti
nio stiklelio pirm negu karas 
užsidarys.

Kai vien tik darbininkai li
kosi vieszbutyje, ir vienas isz 
ju buvo paszauktas vieno sve- 
czio ant virszaus, antras nuėjo 
su kitais savo reikalais ir vien

WASHINGTON, D. C.
Kongresas nubalsavo priimti 
Paszelpos Byla, kuri valdžiai 
kasztuos apie tris sžimtus mi
lijonu doleriu daugiau.

Reiszkia, pus-penkto milijo
no žmonių gautu, maž-daug a- 
pie penkis dolerius ant mene
sio daugiau paszelpos.

Dabar szita Byla yra pasius
ta Senatui. Tikimasi, kad ir 
Senatas priims szita Byla.

Szitai Bylai labiausiai prie- 
szinosi Daktaru Draugija, už 
tai kad “Penktas Bylos Punk
tas ’ ’ nustato kad žmogus gali 
tiek pat paszelpos gaut ir se
natvėje nežiūrint kad jis jau 
negalėtu dirbti, kad ir sveikas 
butu.

Daktarai sako, kad ežia jau 
grynas Sočia’i mas! Bet ma
tyti, kad jiems nepasiseke szi
ta Punktą iszmesti!

PLIENO STRAIKOS

tik James Likener likosi prie 
deskos, tas jaunas vyrukas su- 
gryžo, bet szita syki su revol-
veriu rankoje.

“Duok man visus pinigus,” 
jis tyliai pasakė. Pasigriebęs 
apie septynios deszimts dole
riu jis iszbego, inszoko in taxi 
ir pabėgo.
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ANGLAS KAREIVIS' j

ATKERSZINO JT

EVENDORF, VOK. — 
Anglu Tanku Komandorius, 
kuris negalėjo gauti alaus vie
name saliune visiems atkerszi- 

1 no.
Jis siulino keletą cigaretu 

del alaus. Jis buvo prie to sa- 
liuno privažiavęs su kitais 
Anglais in dvi kariszkas tan
kas. Kai saliuninkas nesutiko 
jiems alaus duoti, tai tas Ko- j 
mandorius su savo tanka in- . 
važiavo stacziai in saliuna, su- j 
trindamas krieslus ir stalus. 
Apie deszimts Vokiecziu ture- ! 

į jo greitai isz to saliuno iszsi- 
neszti.

Antra tanka paleido viena 
savo dideliu karabinu, bet’ be 
kulkos, ir iszdauže daug lan
gu su savo trenksmu.

Negali Susitaikinti

NEW YORK, N. Y. — Visos 
pastangos baigti Plieno Darbi
ninku Straikas ir prieiti prie 
nors kokios sutarties, iki sziol,
yra tuszczios.

Fabrikantu Atstovai ir Uni
jos Virszininkai paslaptomis
buvo susirinkę ir stengiesi 
kaip nors visa ta klausima isz- 
riszti, bet veltui. Nieko isz to 
mitingo neiszejo.

Unijos Virszininkai sako 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Lewis Siulina 
$lo,ooo,ooo Plie
no Darbininkams

I r

ANGLAS
SUARESZTUOTAS

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos policijantai suaresz- 
tavo William Marshall, kuris 
dirbo Anglijos Užsienio Mi
nisterijoje. Jo darbas buvo 
priimti ir perskaityti slaptus 
rasztus, pasiunstus isz Angli
jos Ambasados Maskvoje.

Jis yra intartas už iszdavi- 
ma Sovietams labai slaptu ži
nių.

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus William Marshall bu
vo suaresztuotas savo namuo
se Londone.

Jis stojo in szita Užsienio 
Ministerijos darba Lapkriczio 
menesyje, 1948 metuose, ir jis 
buvo visa meta Maskvoje, 
Anglijos Ambasadoje.

Užsienio Ministerija laik- 
rasztininkams nieko nesako ir 
neaiszkina, kol teismas visa ta 
klausima paaiszkins.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

FK. Marshall, Anglas, Suaresz
tuotas Uz Iszdavima Sovietams 
Slaptu Žinių; Amerikos Sekre., 
Dean Achesonas Iszkrido In 
Londoną; Komunistai Neteko 
900 Savo Kareiviu Korėjoje

POLICIJANTAI
SUSPENDUOTI

Susipesze Su Draiveriu 
Po Beisboles Loszimo

PHILADELPHIA, PA. —
Du policijantai buvo suspen
duoti už tai, kad jiedu susipe
sze su kito automobiliaus drai
veriu po beisboles loszimo. Per 
ta susipeczima keli revolverio 
szuviai buvo paleisti ir daug 
žmonių susirinko pažiūrėti kas 
ten darosi.

Saržentas Carmen Sylvester,
■ kuris buvo pasiunstas isztirti 
tas riauszias sako szitaip tenai 

Į atsitiko.
Policijantai losže beisbole 

tarpu saves. Po to loszimo ke
li policijantai insisedo in du 
automobiliu ir važiavo namo.

Prie vieno kryžkelio trisde- 
szimts septynių metu ažiaus 
Frank Smart insisuko in ta 
ulyczia, kuria važiavo tie po-

SEK. ACHESONAS licijantai ir pataikė taip kad jo 
j automobilius buvo tarpu tu 
dvieju policijos automobiliu. 
Policijantai suszuko ir reika
lavo kad jis sustotu. Bet jis, 
nežinodamas kad jie yra poli
cijantai, ju nepaisė. Jie ji pa
sivijo prie septynioliktos uly- 
czios ir privertė ji sustoti. Po
licijantai iszszoko isz savo au-

IN LONDONĄ

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius Dean 
Achesonas iszskrido su eropla- 
nu in Londoną. Jis tenai pasi
tars su Anglijos ir Prancūzijos 
virszininkais apie Sovietu
žingsnius suardyti Vokietijos tomobiliaus ir apsupo to žmo- 
pastangas susivienyti ir apsi
ginkluoti.

Prezidentas Trumanas ji pa
lydėjo ligi eroplano ir linkėjo 
jam pasisekimo ir viso gero. 
Trumanas jam paskolino savo 
eroplana tai kelionei.

Jis pasitars su Anglijos Už
sienio Sekretoriumi Anthony 
Eden ir su Prancūzijos Užsie
nio Ministeriu Robert Schu
man.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

gaus automobiliu. Vienas isz 
ju su savo revolveriu sumusze 
to žmogaus automobiliaus lan
gą. Paskui jie iszvilko ta žmo
gų isz jo automobiliaus. Dau
giau kaip deszimts žmonių sto
vėjo tenai ir viską mate. Vie
nas isz ju paszauke policija, 
ir keli policijos raudoni auto
mobiliai kreitai pribuvo.

Jau dabar daug daugiau 
Žmonių susirinko apie tuos au- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

STOCKHOLM, SZVEDIJA. — Szvedi
jos valdžia dabar tikrai inpykus ant Rusi
jos, ir jau pradeda gražinti kariszka sto
vi savo kraszte.

Szvedijos lakūnams insakyta szauti in 
Sovietu eroplanus, jeigu jie kur pasisuks 
virsz Pabaltijos mariu, kur Szvedai jieszko 
vieno savo eroplano, Sovietu nuszauto.

Kai vienas neginkluotas Szvedijos 
planas jieszkojo pirmo nuszauto savo 
plano, ir jis buvo Sovietu nuszautas. 
jie ginasi, sakydami kad tas Szvedu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ero-
ero-
Bet
ero-

Philip Murray, pa
turi parūpinęs tam

Jis sako, Plieno 
pasinaudoti szitais

WASHINGTON, D. C. — John L. Le
wis, mainieriu bosas yra pasiulines pasko
linti deszimts milijonu doleriu Plieno Dar
bininku Unijai, kad ta unija galėtu pasek
mingai vesti savo straikas priesz “Darbi
ninku Isznaudotoįus.”

Jis pasiuntė telegrama Plieno Darbinin
ku Unijos Prezidentui, 
aiszkindamas, kad jis 
tikra straikoms Fonda. 
Darbininku Unija gali
pinigais. O kaslink atmokejimo szitu pi
nigu, tai visai nėra strioko. Plieno Dar
bininku Unija gales tuos pinigus atmokėti 
kai straikas laimes ir savo ižde pinigu turės.

Lewisas szita proga pasinaudojo intarti 
ir iszplusti Senatorių Taft, kuris yra Kan
didatas in Prezidentus. Jis sako, kad Se
natorius Taft yra visu darbininku isznau- 
dotojas ir iszdavikas.
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Kas Girdėt
rime savo taksomis palaikyti.

Demokratai dabar stengiasi 
prisitraukti Gubernatorių Ste
venson ar Vice-Prezidenta 
Barkley del Prezidento Rinki
mu nes jiems nepatinka Ten
nessee valstijos Senatorius Es
tes Kefauver, kuris Demokra
tams dryso pasiiprieszinti, kai 
buvo intarimai kaslink didžiu 
Demokratu Partijos Atstovu.

Farmeriai dabar gauna ke
letą milijonu doleriu isz val
džios del savo akiu. Sziandien 
fermeris yra ne tik ponas liet 
ir valdovas, nes jis nustato 

. kiek mes už jo vaisius nioke- 
i sime, nežiūrint ar mes pinigu 
turėsime ar ne.

Prezidentas Trumanas sako, 
kad jis in szituos Rinkimus vi
sai nesikisz ir net prakalbu ne
sakys. Mes negalime tuo tikė
ti, nes Prezidentas Trumanas 
be politikos kaip tos blusos nu- 
dviestii. Mes speja’me, kad jis 
pasakys prakalbas ir vieszai 
stengsis remti Adlai Stevenson 
kuris sako, kad jis nėra kandi
datas ir kad jis nenori tos gar
bes. Bet kaip tas Adlai Steven
son saldžiai meluoja, taip ir 
Prez. Trumanas.

Mes negalime pamiršzti vi
sas tas bulves kurias valdžia 
insake užarti, užkasti ar in 
juras inpilti, kad mums tos 
bulves neatpigtu. Dabar bul
vių nėra, už tai kad valdžia tas 
pernykseziu metu bulve 
naikino.

su-

arklienos sunku pirktis. Ang
lai net ir arkliena perka ir mo
ka tiek, kiek jie mokėtu už ge
ra mesa.

Chicago, Ill. — Antanas Gri
nius, buvusio Lietuvos Prezi
dento brolis, nuo 342-t W. 67-th 
uly., ’pasimirė Nėdelioj, Birže
lio 15-ta. diena, 3:20 valanda, 
po pietų, sulaukės 76 metu am
žiaus. Jo laidotuves invvko

KORĖJA IR MELO 
INŽEIDINGUMA

WASHINGTON, D. C. — 
Komunistu sugebėjimas me
luoti yra sziuo metu puikiai 
aiszkintojas Korėjoje. Euro- 
l)0.i'‘ jie yra. atsargesni, ir ju

6812 Washteriaw tily

kuna- palaidojo iii

kis stilius: Henrika,
Alberta, Vincą ir
dvi dukterys: Adele ir Laura
asztuoniolika anukii ir septy

i šiai užmaskuotas, kad jis buna, 
j lengvai palikimais. Korėjoje, 
i jie vienok nesiskaito su nie- 
1 kuo. Meluoja, ir taip nayviai, 
j .vaikiszkai, be menkiausios lo-

hdv<11 da, |)(, menkiausio, pagrindi-

Pijusa, Baltimore, Aid., tail

tavoje. Velionis Antanas Gn- 
I nius, gimęs Lietuvoje: Mari-

mo. h 
parodo

tyrinejimas

Pavyzdžiui jie, Komunistai, 
kaltina, kad Jung. Tautos nau-

Generolas Dwight Eisenho- 
weris yra pasakęs kad jeigu 
Amerikiecziai nori ji iszrinkti 
Prezidentu jie žino kur jie ga
li ji rasti. Bet dabar ir jis mato 
k'ad reikia vaju vesti, reikia 
prakalbas pyšzkinti ir “vo
lus” balsus rinkti!

Isz New York miesto ateina 
žinios kad Herbert Brownell 
dabar remia .Generolą D. Ei- 
senhoweri. Mes negalime pa- 
mii‘sZfi, kad ji rėmė New York 
valstijos Gubernatorių Dewey 
du sykiu. Ir jię sykiu jo remia
mas kandidatas pralosze Rin
kimus.

Dabar, kai bulvių sunku 
gauti ar pirktis, gal tos mote
rėles kurios vis norėjo kelis 
svarus pamesti, gales taip pa
daryti, kai negaus bulvių.

Mes, Amerikiecziai giria- 
mies ir didžiuomies kad mes 
turime geriausius ginklus. Ko
rėjoje yra daliai- prikiszamai 
priparodinama, kad Sovietai 
turi geresnius' ginklus ir ero- 
planus.

Saliamos-Budos kaime. Atvy
ko in Amerika 1892 metuose, ir 
ilga, laika gyveno Baltimore, 
Md., buvo siuvėjas, kriauezius 
turėjo savo siuvykla, o 1916 m. 
apsigyveno Chicagoje. Jo žmo
na Jozefina mire 1943m. Kada 
Daktaro szeimyua atvyko in

apsistojusi pas broli Antana. 
Velionis paskutinius pusket
virto metu sirgo, o jij prižure- 
jo duktė Adele ir sunu Vinca.

Pypkes Durnai
Chester, Pa. — Ponia Pilkis, 

kuri sirgo ilga laika, pasimirė 
Birželio pirma diena, savo na
muose. Velione atvyko isz Lie
tuvos apie, keturios deszimts

0, Tos Mergytes!
Vaszingtono valdininkai sa

ko, kad 'butu galima paleisti 
visus pramones biznius veikti 
savotiszkai ir nieko blogo ne
būtu. Tai yra. kdeiipiama in1 
Plieno ir Popieros fabrikantus.

Vaszingtono didžiūnai tikri
na, kad Rusija neiszdrys ant 
musu užsipulti per du ar tris 
metus, ir per ta laika, mes ga
lėsimo taip apsiginkluoti, kad 
nei Stalinas neiszdrys ant mu
su užsipulti!

Amerika ims daug daugiau 
jaunu vyruku in vaiska sziais 
metais.

Nežiurint kaip Sovietai ima 
gazdinti Vokiecziuš, jie vis ži
no, kad ju vienatine viltis yra 
su Anlėrikiecžiais kur randasi 
daugiausia pinigu.

Galviju per daug, turės 
pigti kokiu treczdaliu.

at-

Kareiviai dabar Vokietijoje 
daro gera savotiszka bizni. Jie 
parduoda savo rnaista ir savo 
cigarėtus Vokiecziams isz ku
riu jie gauna milžiniszkas su
mas pinigu už niekniekius. Jie 
tenai gyvena kaip kokie ponai.

Kiekviena mergyte 
Tik dvi akis turi, 
Bet kiekviena isz j u 
Kiton pusėn žiuri. 
Viena žiuri in Jonuką, 
Antra in Vincuką. 
Kiekvienos mergytes 
Ir dvi ausys liuosos, 
Ir abidvi adaros 
Meiliu žodžiu klausos 
In viena kalba viens meilukas, 
O in antra kits berniukas. 
Kiekvienos mergytes 
Abi rankos baltos, . 
Ir vaikinams pavilioti 
Abidvi pakeltos. 
Viena sueina Jonuką, 
O antroji jau Vincuką. 
Bet lupos mergytės, 
Nors dvi žiopso artu 
Bet bucziuoti dvieju, 
Niekad negal kartu. 
Jei bucziuos Jonuką, 
Užpykis Vincuką. 
O viens isz dalyku 
Tai yra sunkiausias. 
Szirdis jos, tik tam teks, 
Kuris bus mieliausis. 
Nes tik tur ta viena 
Ir mylėti gal tik viena! 
Blogas butu ženklas 
Kad szirdis dvejotu; 
Vienam pažadėjus, 
O kaž-ko svajotu. 
Jei myli Jonuką, 
Nepristok Vincuką.

mirė 1946 metuose. Paliko 
duktere Amilija While; sunu 
Liudvika ir arnika. Laidotu
ves invyko Birželio penkta 
diena, su ūpingomis Musu Pa
nele isz Vilniaus bažnyczioje, 
devinta, valanda ir palaidota 
in Szvento Kryžiaus kapines, 
Darby, Pa. ‘ ‘ Amžina at ilsi. ’ ’

Amerikos ūkininkai, farme
riai dabar jau stengiasi savo 
intaka parodyti visiems Kon- 
gresmonams ir Senatoriams, ir 
reikalauja daug daugiau pini
gu, nors jie yra gave daug dau
giau pinigu isz valdžios negu 
kiti, kurie darbininkai ar sa
vininkai.

Kai farmeriai daugiau gaus, 
mums daugiau kasztuos takso
mis! Nes jie visus įpinigus ims 
isz valdžios iždo, kuri mes tu-

Pirkie U. S. Bonus!

j Make today

/ rour^įay
6“/ United States 
defense Bonds

ja, kad ji panaudotu prievarta: 
ir investu griežta tvarka be
laisviu stovyklose. Deja., pa
saulis tik nusistebėjo, kad be- 
laisvai, buvo laikomi tiek pa
laidai ir laisvai, jog jie galėjo 
net imtis tokiu dalyku. Tas 
invykis tik parode, kad Žene
vos Karo Belaisviu Konvenci
jos ne tik, kad Jungtines Tau
tos pareigingai laikėsi, bet kad 
del to, net nukentėjo valdytoju

Tarptautinis Raudonasis Kry
žius netrukus pasisiūlė Komu
nistu kaltinima is'ztyrineti, Ko
munistai griežeziausia.i ju pa
sisiūlymą a.tmefc. Kaip pa
prastai. .Joks Komunistu kal
tinimas neleidžiamas isztyri- 
neti, jokiu badu, svetimiesiems 
kad ir peszaliszkiems, jei ju 
tik negali vėliau pasiekti MVD

PONAS VINCAS PETKUS 
isz Medina, N. Y., raszo: Acziu 
szirdingai, kad nesulaikete 
man laikraszti, ir su szituom 
laiszku prisiuncziu užmokesti. 
Asz skaitau “Saule” per dau
gelis metu, ir skaitysu kol gy
vas busu, isz ko turiu didele 
nauda ir linksmus laikus.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1952

Greit bus jau metai, kaip p. 
Malik pasiūlė kalbėtis Korėjo
je apie “Taika.” Tuo laiku, 
jie ciriiszkai isznaudojo paliau
bų pasitarimus savosios pro
pagandos garsia kalbiu ir jo
kiu inrodimu, kad jie rimtai 
norėjo ir tebenori Korėjoje 
pravesti paliaubas. Savo szly- 
kszcziais melo kaltinimais jie 
tik bando gauti tai, ko jie lie
pa ji ege padaryti priga vyste ir 
smurtu. Europbjos tautos szi- 
tokia būda, per pastaruosius 
deszimt'niėczius jau gerai pa
žino. Daszydami laiszkns ar
timiesiems Europoje tik nusis
tebėkite Sovietiniu Komunistu 
melagiais ir szantažistais.—C’.

Komunistu nusistatymas del 
karo ’belaisviu sugrąžinimo, 
panaszi istorija. Paliauboms 
prasidėjus Jung. Tautos sutik
iu gražinti visus karo belais
vius, iszskyruš tuos kjirie yra 
paprasze ju in Raudonąja. Ko
rėja ar Kinija negražinti. Bet 
ju atsirado tiek daug, kad Ko
munistams beliko lik apkaltin
ti Jungtinose Tautos naudo
jant klasta irprievarta ir užsi
spyrė, kad visi karo belaisviai 
be iszimties butu sugražinti jei 
kaip, tai irprievarta. Jung. 
Tautos nej tiek nusileido, kad 
sut iko kail Komunistai pasius
tu savo ^mo.ne-s. kurie' sektu 
kaip vykdomas belaisviu at
rinkimas. Jungtines Tautos 
net sutiko kati Komunistai ga
lėtu bnryti karo belaisvius 
gryžti “namo” — taip, kaip 
“DP” stovyklose Europoje. 
Bet Komunistai ne isz tolo ne
prisileido tokiu pasiūlymu, ku
rie juos pastatytu akyvaizdon 
su tiesa.

Pagarsėjusi Generolo Dodd 
pagrobimo istorija Koje Salo
je vėl parodo Komunistu 'hevil- 
tiszka bandymą iszgundyti me- 

i lu ir klasta, Jung. Tautu armi-

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

at-

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys
Augaitis, Edvardas, isz Kel

mini u-Padgeliim'biszkio kaimo 
M ari jampoles apskriezio.

Bakszys, Jurgis.
Czepkauskas, Antanas

Vagis Kalėjime

Monticello, Illinois valsti
joje, dvideszimts asztuoniu 

i metu amžiaus kalinys Ivan 
Ferre, (po kairei) yra lydi
mas in Piatt apygardos teis
mo kambarius, kur jis buvo 
teisiamas už penkias vagys
tes kalėjime. Jis yra prira-

kintas prie policijos virszi- 
ninko John J. Smith, kuris 
suseke tas vagystes.

Vagis kalinys Ferre buvo 
pasmerktas ant nuo penkių 
metu iki gyvos galvos in ka
lėjimą.

ir 
(’zepkanskaite-Lukowska, Ste
fanija isz Aikszczin ar Milei- 
kiu kaimo, Czelrisakes vals- 
czio, Kaimo apskriezio.

Ivanauskas, Kostas, isz Lie- 
peliuoniu k., Stakliszkin v., 
Alytaus ap.

Izdoiiaviczius, Benediktas, 
isz Plikszalo k., Laukuvos vi., 
Tauragės ap.

Jnszkevi’cziute-Kaczka, An
tanina, isz krekenavos parapi
jos', Panevėžio ap.

Kukta, Jonas, isz Godnniu 
k., Kurkliu vals., Ukmergės 
apskriezio.

Macijauskaite, Kaire ir vy
ras Juozas, kurio pavarde ne
žinoma, kila isz Trakėnu dv., 
Kalvarijos vals., Marijampo
lės ap.

Matuiza, Aleksandras.
Mikaila, Jonas, isz Pakrno- 

vu k., Stakliszkiu v., Alytaus 
ap.

Panlauskiene-Vencknte, Ro
zalija isz Viekszniu parap.

Staliulionis, Aleksas, sz Lie- 
peliuonin kaimo, Stakliszkiu 
vals.. Alytaus ap.

Staliulionis, Martynas, isz 
Vilkininku k., Stakliszkiu v., 
Alytaus a p.

Vadeika, Jonas ir Vacius, 
isz Neszku.cz.in k., Nedzingės 
parafp.

Valaviczius, Jonas, isz Lei
palingio, Sėinu ap., siunis Juo
zo ir Viktorijos. Geguziutes 
Valavicziu.

Vicziiilis, Feliksas, isz Sa
telitu vi., Kretingos ap., Jaksz- 
taieziu km.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St. 
New York 24, N. Y.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 1 
Puikus apraszymas, d i d*ė l e 
knyga, 404 puslapiu, 50c,

No.103—Vaidelota, apysaka I 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietnviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolaš; Sida
brinis' Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pnstynin; Peleniutė; 
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 Valencziojs, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paezinojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No.134?—Dvi istorijos; Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias-Mede jus; Kaip 
Kuzma Skripkorins Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
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, Nnopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osiecžna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka 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.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 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. 186 pusią 
piu, 35c. . ’ t v

j No.158—-A p i ė Kapitonas 
i Stormfield Danguje.; Pabėgė
lė; Kasgi Isžtyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c,

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta. 

I Vergija; Pusiaugavenis; Viėsz- 
i pats Jėzus ir Mįszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkns Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne, 
Apie 100 puslapiu35c. .

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszkiausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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; Kaimiecziu 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 Paslapčziu 
Ateites su pagelba Kazyroni. 
25c. : "

No.180—Kvitu Knygute 
del Isžmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasiėriaus 
n no Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padeji- 
mn'is. 35c.

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios, Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios! Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal man ja būda, No. 197%, 25c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu v Amžin 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apiė Jėzų Kristti. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202-—Noven'a, Stebuklin
go Medai i ko Dievo Motinos 
Garbei. ]5c.

No. 203—Knygute, Tretinin
kių Seraphi'sžkas Officiiim. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas

IlSr3 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, 6 jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

U®3 Nėpamirsžkįtė dadeti 
dešzimtuka ekstra del prišiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy C^ityj fa.,' - U. & A,

i



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

• — Klausyk, ar žinai viską 
per keno priežastį czia esi ?

ūžia senis sustojo kalbėjęs, 
nes visi tryspereje kelis 'žings
nius siauru, tamsiu karido- 
rium,* atsistojo ties siaurom 
durelėms; sargas eme krapsz- 
tyti raktus, kuriu dideli pundą 

; laike rankose.
'— Tai ežia ji buna, tare 

dedamas rakta in spina.
— Ligoni laikote ufžraky- 

ta? Ar jums ne geda? Purijo 
Kazys užpykęs.

— Pas mus tokia tiesa, už
baigia senis ir dadejes; Už va- 

I landos ateisiu, nuėjo barszky- 
namas raktais.

Andrius pirams atdarė du
ris. Kazys pro ji inslprudo in 
kambarį. Pirmiausia in jo akis 
musze szviesa isz prieszai sto- 
vinezio nžsztangnoto lango, 
paskui nuogos, nuszinpejnsios 
sienos siauro kambario, kurio 
vienam kumpė stovėjo ilga lo
va. Vienam jos gale ant sutra
tu pagalviu tūnojo iszbales 
veidas ligonio.

Pamatęs ji, Kazys puolėsi 
atgal ir stumdamas Andriu ta
re:

— Sargas apsiriko, ežia ne 
ji. Eime!

Bet tas sulaikė ji ir tarė ra
miai:

—- Nesiskubink! Czia ji, tik 
turbut persimainius.

Tai pasakęs, Andrius in- 
žengė ir atydžiai pažiurėjo ant 
serganezios.

Isz smulkaus jos veido 'be
veik niėko neliko. Tik juodi, 
tankus plaukai, ilga sudžiugu
si' nosis ik juodos akys, ap- 
skriestos mėlynais ritiniais žy
mėjo visa Alenos veido isz- 
rėiszkima.

— Pėrsiinainitis, baisiai 
persimainius! Sūsznabždejo 
Kaziui in ausi.

Sžukietis inejo paskiausias. 
Uždarė dūris, žerige du žings
niu artyn ir valandėlė žiurėjo, 
lyg abejodamas. Staiga blaks- 
tienos jo sukruto, antakiai ke-. 
lis syk prasitęsė, pats nedalai
ke ir špareziai Užsisuko, bet

1 nespėjo: kelios a.sizaros, dide
lės, kaip žirniai, nusirito jam 
ant krutinės.

— .Gėdykis, senį! Ja su- 
grandysi, kumsztelejo jam in 
szona Andrius.

Sžukietis, kiek galėdamas, 
malszino savo būda.

Alena tuosyk ūusiszypsojo. 
Szypšojimas, kuriam stengėsi 
dadūoti žyme meilumo, taip 
buvo grandus kad szirdi lyg 
su replėm spaude.

— Matyt, (persimainiau, 
kad nepažinote? Atšiliėpe 
silpnu balsu Alena.

— Persimainei, nabagėlė! 
Tarė Andrius nulindnai.

Kazys sukando žandus ir, 
sugniaužęs kumszczias, keikė 
dvasioje Povyla. Sžukiecziūi 
kartu gerklėj pasidarė nuo su- 
gryžusiu aszaru.

Andrius atsisėdo ant krasž- 
to jos lovos. Akyse jo žvilgėjo 
teviszka meile, susimaiszius su 
lieiszpasakytu gailėsėziu, ku
ria kaip galėdamas malszino 
su prigelba geležinės valios.

— Nekoks ežia tau gyveni
mas, nabagėlė! Kankina tave. 
Ar nedaro tau jokio palengvi
nimo?

— Szioki-toki, kaip ligo
niui. Bet bene czia man taip 
bloga ? Viena sau, galiu m išly
ti apie jus, tai pasakius, taip 
nusiszypsojo,' kad net Andrius 
užšigfyžo.

(Tasa)

Povylas 'baisiai sudrebėjo ir 
pradėjo’ smarkiai kvėpuoti.

Oras buvo sunkus, dvasus.
' ' '' <• ❖

Paeziame gale miesto, szalia 
siauros, purvinos ulyczioš sto
vi augszt as, mėlynai Czekas 
mūras. Sienos jo nnszinpėju- 
sios, storos augsztos durys isz- 
rodo gTumojaricžiai; akys ke
leivio su noru kreipiasi nuo jo, 
idant meilesnėms regyklomis 
išzdildyli ta nesmagu inspudi.

Tas mūras stovi liūdniausioj 
kerezioje miesto, ant duriu jo 
nėra jokio paraszo, vienok visi 
ji pažinsfa.

Storos sztangos sudėtos lan
guose, ganėtinai aiprei’szkia 
ant ko jis paskirtas.

Tankiai tie langai atsidaro. 
Tada kelesdeszimfs poru isz- 
džiuvusiu ranku karsztligisz- 
kai insikerta in sztangas, akys 
žiuri iri rieiszmierubta regrati, 
ausys gando saldžius, oszian- 
czius balsūs liuosybes, o de- 
szimtys prislėgtu krūtiniu go
džiai' gando lengva orą.

Bet daugelis isz tu tikiu jau 
žiurinetikrai: žmogus bijotu 
susitikti tokius du žiburiu va
karę. Veidai tankiausiai su
darkyti, geltoni ir melsvai isz- 
bale.

Jau temstant kalėjimo lin- 
kori skubino trys vyrai. Buko 
tai: Andrius, Kazys ir Sžukie- 
tis. •

Priėję prie dura, pabarszki- 
nd. Po valandai sugirgždėjo 
sunkios durys,ir ant slėnks- 
ėžio',pasirodė senyvas jau žmo
gui? su didele mėlyna nose. 
Drapanos reiszke, esant ji ka
lėjimo sargu.

— Ar negalima butu ma
tytis su kaliniais T Užminė An
driais.

— Galima, negalima, tarė 
senis krapsztydahia's galva: 
Bet, mat, gana sunku. Reikia, 
taip sakant.

Andrius inkiszo ranka in ki- 
szeriiu. Priesz alkis senio su- 
szvito sidabrinis.

— Dabar kas kits! Tarė 
godžiai stverdamas pinigą. 
Nuvesiu jus. Bet ka norite pri
matyti ?

— Alena Birkiute, jauna 
nioteriszke, neseniai dar atva
rytu.

— A, a! 'Žinau, žinau! Da
bar viena sau ‘buna:, nes serga. 
Įszkada nabages, nepriprarita 
prie mus gyvenimo, o tokia: 
jauna, glodna! Asz taip sakant 
suvalgau ant dienos.

-'— Bet netrukdykit! Susi
mildami, pertrauke Andrius.

— -Tuojaus, tubjaus. Asz 
taip sakant, murmėjo' vesda
mas sveežiuš ant virszaus: — 
suvalgau kasdien po keturis 
svarus duonos, mėsos, kaip se
kasi, nė ka mažiaus, ir szi-ta. 
ikž'gėriii, o ji, nabage, nieko, 
tik sėdi ir dūsauja. Tėvuli! Sa
ko; ar niė’kš neateina isz mies
to? Ar apie mane neklausiai? 
liftai beveik kasdien: Ask, taip 
gakriūt,...

“Talmudo Paslaptys” 
... Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka 

£er paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mabanoy City, Pa. 
b*."',./!' “ ** t.

BALTRUVIENE
¥ ¥ ¥ ¥
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Tikra teisybe, 
Kad kas meta,

Vis daugiau ir daugiau, 
Atsibuna persiskyrimu 

vedusiu porelių,
Y pat ingai ja unesniu, 

Neš vyrui greitai nubosta 
paeziule,

O toji siisijieszko sau 
kita dranga,. 

Priežascziu del persiskyrimu 
atsiranda labai daug, 

Bet tašais priežasties mes 
patys galime dasiprast! 
Sziandienines jaunos 

moterėlės, 
Žiuri ant virtuves darbo 

kaip ant menulio.
Kada mylimas vyras pareina 

isz darbo,
Iszalkes ir pailsės, 

Geisdamas kuo nors 
sus’idrutinti, 

Nieko neranda, 
Nes paeziule neturėjo 

laiko jam, 
Pagaminti szilto valgio, 

0 ir nemoka iszvirti 
kaip reikia!

Bėga ta paeziule in 
sztora, 

Parnesza bleszinuke 
kokios z,upes, 

Suszildo ir pastato vyrui 
po nosia.

Ala t, isz to mylime ji, 
Kyla nesupratimai ir 

baimei tarp poros, 
Ant galo susipesza ir 

bėga in korta, 
Jieszkoti divorso!

Asz sakau ir vis sakysiu, 
Kad jeigu sziandienines 

moterėlės mokėtu virti, 
Tai turėtu geresnius vyrus, 
Ir nereikėtu joms divorsu!

Sziandienines merginos 
vyru jieszko, 

Ne del to kad prisėst 
padurkas, 

Tiktai kad turėti gerus 
laikus, 

Ir zulyt automobiliais 
po visas pakui kės,

O kada ir iszteka, 
Tai ta pati daro, 

Ir ant galo pastoja 
valkata, <

Ir kas kart tolyn 
eina, 

Ant pragariszko kelio!* * *
Nekurie sako kad 

Vai’gsziu neužsimbka gyventi 
ant svieto, 

Bet vargszai turi tiek 
smagumo ant svieto, 

Kad ūeišZnėszioja savo 
drapanas, 

Nepriima jokiu svėcziu, 
Niekas jo nepraszo pagelbos, 

Negyveiia aiigšzcziau,
Pagal savo uždarbi, 

Nesirūpina apie taksas,
Nerupi jam jokia 

automobilius, 
0 ant galo,

Jeigu turi tikra prieteli, 
Tai apie tai gretai 

persitikrina.
Sztai, Vienatinis džiaugsmas 

būti vargszu!

~ Žinau, žinau! Ir pradė
jo smarkiai mosykuoti ranka, 
lyg norėdama nuvyti ta ne
smagu atminima. Da priesz 
mano suėmimą, žinojau.

— Kaip tai! Suszuko Ka- 
zys, ir mums nesakei ?

— Ne, ne, ne! Kratė mergi
na galva: Asz buvau po prisie- 
ga.

- Navatni prajovai! Kas | 
tave įprisiegdino

—- čal Povylas? Užminė ' 
Sžukietis, grieždamas danti
mis.

— Daug pasakot! Tarė at- 
siduksejus. Dabar manės nieks 
neprisiegdiūo; bet jei asz bu- 
cziau pasakius, tai butu kalbu 
apie Povylo praeito, gimimą, o 
asz apie tai prisiekus tylėti.

— Judu nuo seniai pasipa- 
žinstate? Suszuko’ Kazys.

— Taip, liūdnai nusiszyp
sojo Alena, ir asz prisiekus iki 
savo mireziai nieko neatideng
ti apie ji. Bet dabar, liedaliai- 
ge; nuleidus galva rymo,jo va
landėlė, lyg ko gailedamasi, 
bet greitai akys jos praszvito.

— Dabar, tese lobaus, ne
privalau tylėti. Nors syki jums 
reikia atidengti ta baisia slap
tybė. Žinote, kas yra. Povylas? 
Tai mano brolis!

Tarytum perkūnas isz blai
vaus dangaus trenke in vidurį 
kambario.

Andrius pakele galva, isz- 
tempe kvailias akis ant Alenos 
ir žiopsojo kelias miliutas.

Kazys tirptėlejo ir turbūt 
isz apsvaigimo norėdamas sės
tis, ka tik nepuOle kėdės nera
dęs.

Sžukietis ženge atgal ir per
sižegnojo. Akys jo reiszke bai
me ir neiszpasakyta nusistebi
ma.

Pati Alena tarytum nepate- 
myjo to insipudžio. Nuleidus 
akis, malszino ant savo lupu 
gailu skaudu, sar'kaštiszka 

; sžypsojima.
— Taip, PoVylas mano 

brolis, atkartojo atsikvoszejus 
biski klausantiems. Baisi tai 
istorija! Paklausykite jos, ga
lėsit pasakoti savo vaikams.

Czia Alena: alsi,kvėpė isz vi
sos krutinės, atsisėdo ant lo
vos ir pradėjo lėt u balsu:

—- Asz gimus isz pavargu
siu tėvu. Ka tik da pradėjau 
sž-ta nuvokti, jau levas mane 
pratino prie sunkaus gyveni
mo. Da. buvau visai maža, o 
jau man liepdavo szluoti asla, 
nėszti malkas ir virti valgyt. 
Kada asz apsiverkus klazda- 
van, kur mama.? Tėvas kažin 
kokiu slaptu balsu atsakyda
vo: “Nėr mamos.’’ Ir labai nu
lindęs būdavo tas mano tėvas! 
Tankiai net aszaroš rodydavo
si jo akyse, tiktai, sugniaužęs 
kumszczia, grūmojo nežino 
kam, o vis beveik nieko ne- 
šznekedavo. Galite suprasti, 
koks buvo mano augimas, o 
vienok tas man ant naudos isz- 
ejo. Vargas iszmokind mane

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos 
Velniszka Maluna, 
Stebuklinga Puodą, 
Mahininkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.
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Generolo Sūnūs Gavo Insakyma; Rengiasi 
Važiuoti In Tolimus Rytus

Tolimus Rytus. Jo vaiku- 
cziai yra Dwight David, tri
jų metu ir Barbara Ann, 
dvieju metu, ir Suzana, pen
kių menesiu, kuria laiko jo 
žmona. Gen. Dwight D. Ei
senhoweris aplanke savo su- 
nu in Fort Knox szi pavasa
ri.

O d o

In Fort Knox, Kentucky, 
Major John Eisenhower, sū
nūs Generolo Dwight D. Ei- 
senhowerio gavo insakyma 
važiuoti in Tolimus Rytus. 
Jis czia rengiasi ir jam pa
deda jo žmona ir jo vaiku- 
cziai.

Major Eisenhoweris yra 
gavės insakyma važiuoti in

apsukrūmo, sunkus darbai šu
drai ino sveikata, o sunkiai už
dirbta duona, ne balzgenumu, 
bet krauju atsimuszdavo ant 
mano jaunu veidu. Greit užau
gau ir turėjau tada gražiai isz- 
rodyti, nes visi manim džiau
gėsi. Tr kaip" asz buvau links
ma, kaip žaisdavau su draugel- 
komis! Tik nuliūdimas tėvo 
man gadydavo, bet ir prie to 
pripratau. O kaip man buvo 
tada linksma, gražu, liuosa! 
Alėtai jaunystes, kas jus man 
sugražis?

Viena syki, turėjau tada jau 
septyniolika metu, nusivedė 
mane tėvas in miestą, kurio da 
buvau nemaezius.

Iszvydus ji, nusistebėjau. 
Akmenuotos ulyczioš, ankszti 
murai, visoki nematyti žmo
nes taip apėmė mano atyda, 
jog dairiausi in visas jmsės. 
Greitai tėvas truktelėjo mane 
pž rankoves. Atsigryžau. Sto
vėjome priesz dideli mūra isz 
kurio iszeįjo keli žmones. Vidu
ryje girdėt buvo riksmas: Tur
būt kareziama, pamislyjau, nes 
žinojau isz pasakojimu kas 
kareziambj darosi. Tėvas 
tuoinsyk atkreipė mano atyda 
ant vieno jauno žmogaus. Insi- 
žiurek ji gerai. Pakėliau ant jo 
akis. Gana man patiko. Buvo 
taip gražus, juodbruvas vyras, 
juodai apsirengęs. Teini jau in 
ji gerai. Ir jis mane turėjo pa
matyt, nes pora sykiu atsigry- 
žo. Ar insižiurejai? Paklausė 
tėvas, kada nuvejome.in kita 
daigia. Taip, atsakiau, gal jis 
bus mano jaunikaitis? Užklau
siau , žinodama, kad mergos 
sau jaunikius renka. Už tai 
tau liepiau žiūrėt kad jis njė- 
kados nebus tavo jaunikiu, ta
re ievas pažemidamas baisa. 
Nieko nesupratus, tylėjau.

Polam tėvas tankiai siųsda
vo mane in miestą su visokiais 
reikalais. Ir kiekviena, syk ma
tydavau ta žmogų, buvo apsi
rengęs tomis paeziomis drapa
nomis ir temydavo mane aty
džiai. Taip perejo trys metai, 
o musu pažintis visai nepasi
didino. Viena karta parėjus isz 
miesto' girdžiu' silpna baisa te- 

vo: “ Eiksžen, A Iena! ’ ’ G reitai 
atbėgau, radau ji lovoje. Vei
das jo iszgasdino mane. “Jau 
nabagėlė, sako, dabar atsi- 
.sveikimsim, reiks man mirt, 
paszauk kunigą! Iszsyk nutir
pau, ipaskui raudodama puo
liau prie lovos. Bet tėvas už
draudė man verkt ir vėl pa
reikalavo kunigo. Asz ji par
vedžiau. Po iszejimui kunigo, 
prirengtas jau prie smerties tė
vas paszauke mane. “Ne apsi
rikau, tarė, rairsztu, tavęs tik 
viena palieku!’’ Raudojimai 
smaugė mane. Perstatykit sau, 
kokia galėjo būti mano ateite, 
naszlaites, be tėvo, pavargu
sios. Tėvas valanda tylėjo, 
paskui prikėlė mane. “Kaip 
buvai maža, tarė, tankiai ma
nės klansdavai, kur mama, tai
gi asz tau pasakysiu, nes jau- 
cziu, kad mirsiu. Asz esmių 
prisiokdytas iki mireziai apie 
ja užsimirszti. Nedalaikiau 
prisiegos! y\sz apie ja kasdien 
nrislyjau, bet niekam nesakiau. 
Ir tave, dukrele, prisiekdysiu, 
tiktai ne idant užsimirsztum, 
bet idant nesakytum niekam 
iki smert!’’ Ir prisiekdino ma
ne. Paskui atsisėdo ant lovos, 
atsidūsėjo ir pradėjo pasako
ti.

“Devyniolika, metu atgal 
ramiai mes gyvenom szioj ba
kūžėje. Žinok dukrele, kad ne 
tu tik viena buvai mus szeirny- 
noje: buvo ir szėšztirmetn vai
kutis, Antaniukas, tu turėjai 
tada tik pitše'metu. Tave rei
kėjo da augyti, žindyti, kasz- 
tavai daug vargo abiems tė
vams; o tas jau buvo iszaugin- 
taš, jis buvo vienu mus Sūra- 
minimū, vienatine mus vii- i 
czia!

■ Tavo motina buvo szventa 
nioteriszke. O, dėlto, dukrele, 
jos nepažinai? Kad ji dabar 
butu gyva! Kad tu ja nors atsi- 
mitum, kaip per miglas, kaip 
per sapna! Tavo motina 'buvo 
graži, prakeikiu jos gražuma! 
Jis buvo priežasezia visa mus 
nelaimiu. O kažin da kas gal 
tavęs sutikti ? Tave naszlaite, 
jauna, gražia? O vis tai jos 
gražumas ir meilumas padare!

Buvo tai tuojaus po Lenk- 
mecziui. Induke Ma.-koliai 
kaip žvėrys kerszyjo: kas su
skaitys, kiek pakorė vyru, 
kiek iszveže moteriszkin? Vie
na vakgra klausom, kanopos 
keliu arkliu dunda ant kiemo. 
Szno sulojo, asz isžbegau. Žiu- 
rau, ir nutirpau: Miesto viršzi- 
ninkas, kurio visi, kaip paviet
res bijojo, apsiauptas keliais 
žandarais. Drebėdamas vedu 
nepraszytus sveczius in gyin- 
czia. Sznapso! Suszuko Mas
kolius užlindės už stalo. Mano 
nioteriszke iszbliszkns, bet 
kaip ji tada buvo graži, pasta
te sznapsa ir užkandi. Masko
lius ja vaikės žvilgancziomis 
akimis. Priemenioje eme verkt 
Antanukas, motina iszejo. Ta
da virszininkas kreipėsi prie 
manes : “ Mužike, man'tavo 'pa
ti patinka, seniai ja insižinre- 
jau.” Po-pone, mykiau asz. 
“Parduok man ja! Gausi szim- 
ta na, du szimtu! Ka, nenori? 
Tai ja ir taip paimsiu! Hei, 
žendarai! Paimkit ta gražia 
mergaika!’’ Man akys krauju 
užėjo. Nepamenu ka asz tada 
dariau. Macziau tik, kaip jo 
snukis, sudergtas 'begedisz'ku 
szypsojimu, krauju pasriuVo; 
kaip jis puolė ir parvertė sta
lą; kaip sznapsas sumiszo su 
jo krauju. Pamenu tik, kaip ji 
kojoms mindžiojau, draskiau, 
sZaukia.ū, ir greitai akyse tam-
su pasidarė: Griuvau iszdri- 
kas ant kruvino Alaskoliaus, 
negirdėjau ne klyksmupaezios 
ne verksmu Antanuko. Pabu
dau tamsiam kalėjime, galva 
buvo sunki, rankos surisztos. 
Virszugalvi baisiai sopėjo. 
Kaip kada ant veido krito pu
siau sustingęs laszas. Supratau 
viską. Kardu man smogta per 
galva. Tai ir dabar da randas 
yra.

— BUS DAUGIAU —
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Utamin'ke pripuola Szv. 

Jono Kriksztytojo, o Tautine 
Szvente: Pupuolis; 1497 m., 
John Cabot atrado Kanados 
kraszta; 1941 m., Prezidentas 
Fr' Rboseveltas pasižadėjo 
kad Amerika stos Rusijai in 
talka, ir tuojaus insake paleis
ti, sugražinti suszaldytas Ru
sijos pinigus, apie keturios de- 
sziints milijonu doleriu; 1945 
m., Generolas Arnold pasakė 
kad Amerika turi pasilaikyti 
Salas Pacifi'ko vandenyse del 
savo apsaugos; 1947 m., Gene
rolas D. Eisenhoweris yra pa
skirtas kaipo Columbia Uni
versiteto pirmininkas iii vieta 
Daktaro N. M. Butler, New 
York mieste; 1947 m., du szim- 
tai tukstancziu minksztos ang
lies mainieriu sustraikavo, pa.- 
reikszdami savo priesztar avi
ma priesz ta Taft-Hartley By
la; 1950 m., penkios deszimts 
asztuoni žmones'žuvo kai didis 
eroplanas nukrito in Lake Mi
chigan ežerą; 1812 m., per Lie 
tuva plūdo Prancūzijos karei
viai in Rusija, vedami Napale- 
ono.

— Seredoj pripuola Szven- 
tuju Vilimo, Prospero Vysku
po Lauryno; Tautine Szvente: 
Baniute. Ii’ ta diena: 1950 me
tuose Sziaures Koriecziai užsi
puolė ant Pietų Korėjos žmo
nių. Karas Korėjoje praside
da; 1530m., Martinas Liuteris 
buvęs Kataliku Bažnyczios 
Kunigas, paskelbė savo priesz- 
taraviina priesz Kataliku Baž- 
nyczia; 1942m., maža Finlan- 
dija paskelbė kara priesz Ru
sija; 1876m., karas ant Little 
Big Hom lauko in Montana 
tarp Amerikos kareiviu ir 
Sioux Indi jonu Generolas Ge
orge A. Custer, su savo 276 ka
reiviais buvo sumusztas ir nu
žudytas.

•— Ponas Feliksas Szialia- 
lis isz Shenadoro, lankėsi mies
te sn reikalais, ir prie tos pro
gos atlankė “Saules” redakci
ja atnaujinti prenumerata už 
laikraszti. Ponas Szialialis sa
ko: “Mes skaitome laikraszti 
“Saule” jau 43 metus, kuria 
labai mylime skaityti, isz ko 
turim dideli užganedinima. ” 
— aeziu už atsilan'kyma.

—-■ Ketverge pripuola Szv. 
Jono ir Povilo, o Tautine Szv
ente: Jausius. Ir ta diena: 
1945 metuose Tautu Sanjunga 
sutverta San Francisco mieste 
Californijoje; 1941 m., Popie
žius Pijus Dvyliktasis, per de
vinta Eucharistini Kongresą, 
susirinkimą, perspėjo kad 
“Juodas Pagonizmas,” gresia 
visam svietui; 1917m., Ameri
kos pirmuosios armijos pribu
vo in Prancūzija, kai Amerika 
'buvo paskelbus kara priesz 
Vokietija, Balandžio szeszta 
diena. Pirmieji kareiviai isz- 
plauke isz Amerikos Birželio 
keturiolikta diena. In dvylika 
dienu Amerikos kareiviai jau 
marszavo per Paryžiaus uly- 
czios.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Vladislavo paralio ir Szv. Ma
rijos, Nuolatines Pagelbos, o 
Tautine Szvente: Gediminas. 
Ir ta diena: 1936 metuose Pre
zidentas Franklin D. Roose- 
veltas yra vėl Demokratu Par
tijos nominuotas, paskirtas in 
Prezidentus; 1945m., Edward 
J. Stettinius pasitraukė isz sa
vo vietos, kaipo kraszto Sekre
torius; 1941m., Anglijoje duo- 
naa valdžios skiriama, dalina

ma; 1224 m., Lietuviai su Že- 
’maieziais iszplesze Olivo vie
nuolyną; 1942m., FBI policija 
suėmė asztuonis szpiegus, Vo- 
kieczius, kurie ežia buvo sub- 
marinais atveszti ir paleisti 
ant Long Island ar Florida pa- 
kjsantas; 1941m., Vengrija pa
skelbia kara priesz Rusija; 
1832m., Choleros Ijga iszžude 
keturis tukstanezius žmonių 
New York mieste; 1950m., Pre
zidentas Trumanas pasiunezia 
Amerikos raiška Koriecziams 
iirpagelba. Laivynas pasiimtas 
in Formosa Salos uostus.

— Musu senas skaitytojas, 
ponas Petras Garmus isz Gil- 
bertono, motoravo in miestai su 
reikalais ir prie tos progos at
silankė in “Saules” redakcija 
atnaujinti savo prenumerata 
už laikraszti. — Aeziu už atsi
lankymu.

Girardville, Pa. — Gerai ži
nomas saliuninkas, Albertas 
Rąžys (Razzis), nuo 1 E. Og
den uly., numirė Petnyczios 
ryta, 7:45 valanda in Ashlando 
ligonbuteje. Jo tėvai a.a. Ado
mas ir Elzbieta gyveno Gilber- 
tone. Prigulėjo prie Szvento 
Vincento parapijos, Szv. Var
do, Eagles ir Rangers Ugnia
gesiu Draugijų. Paliko dide
liame nubudime: savo paezia 
Ona; dvi dukterys: Darota ir 
Elenora; sunu Alberta; du 
brolius: Hermaną, Rome, N.Y., 
ir Vincą, isz Philadelphia, Pa. 
taipgi trys seserys: F. Linkie- 
ne, Shenandoah; Helena Ra- 
žiute, mieste ir Violeta Ražiu- 
te, isz Californijosi. Laidotu
ves invyks Utarninko ryta, su 
Szv. Misziomis Szvento Vin
cento bažnyczioje, devinta va
landa ir palaidotas in parapi
jos kapines. Graborius Vincas 
Mcnkeviczius laidos. “Amžina 
atilsi.”

Lowell, Indiana. — Jieva B. 
Palekiate Rockefelleriene, 
dabar gyvena aut Nevecko ūke 
žinios pareiszke, kad jos sūne
lis “Winnie” Winthrop, trijų 
metu amžiaus, auginimui butu 
labai reikalinga taip pat ir tė
vo globa. Ponia Rockefellerie- 
nei jau trys metai kai gyvena 
atskirai, bet p. Rockefellcriui 
perskyrų nėra davusi, jisai per 
savo advokata pareiszke, kad 
jis savo pacziule “Bobo”Ro- 
kefellerienes sunui Winthrop 
Paul, kuris yra trijų metu se
numo, paskyręs viena milijoną 
($1,000,009.00) doleri fondą. 
Rokefelleris reiszkia vilti, kad 
galėsiąs susilaukti s u n a-u s 
draugystes.

Pramones Bosas

Senatas priėmė Trnma.no 
paskirta Henry Fowler, kai
po pramones ir apsaugos ad
ministratorių. Jis užima 
Manley Fleischmann’o vie
ta. Jis sako kad už keliu die
nu valdžia panaikins visus 
suvaržymus del plieno, kad 
visi fabrikantai galėtu pirk
tis kiek tik jie nori.

Seltzer City, Pa. — Josetph 
W. Zar'kosky, 42 metu amžiaus 
isz szito miestelio, likos suras
tas negyvas savo automohiliu- 
je, ant vieszkelio tarp Deer 
Park ir Seltzer City, pereita 
Ketverga po pietų. Velionis 
dirbo del State Liquor sztoro 
Potts villeje.

ANGLAS 
SUARESZTUOTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jau keli Anglai buvo pana- 
sziai susekti, suimti ir nuteis
ti.

Daktaras Alan Nunn May, 
mokslinczius ant atomines 
bombos buvo nuteistas ant de
szimts metu in kalėjimą, 1946 
metuose už iszdavima daug 
paslapcziu Sovietams.

Jau dabar iszrodo, kad ne
galima Anglijos valdžiai pasi
tikėti su svarbiomis paslapti
mis, nes tenai randasi per 
daug iszdaviku. Pati Anglijos 
valdžia yra susirupinusi.

. IN SVECZIUS PAS 
SUSIEDUS

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius, Dean 
Achesonas padare savo pirma 
atsilankyma, nuvažiavo in sve- 
ezius in Brazilija. Jis taip pa
dare kad atitaisius baisiai di
deles klaidas jo ir musu val
džios padarytas kaslink Pietų 
Amerikos krasztu.

Kaipo musu seniausias, isz- 
tikimiausias draugas, Brazili
ja jaueziasi musu baisiai nu
skriausta nuo pat pradžios 
Antro Pasaulinio Karo, kai 
mes stengiemies tenai insteigti 
savo tvirtoves ir norėjome 
Brazilijos tavoro.

Nors musu Sekretorius Ach
esonas beveik paniekina visu 
Pietų Amerikos krasztu atsto
vus, jis laiko arti savo szirdies 
Brazilijos Užsienio Ministeri, 
Joao Neves da Fontaura.

Kai Sekretorius Achesonas 
buvo nuvažiavęs in Anglijos 
Karaliaus Jurgio Szesztojo 
laidotuves, jam vieta buvo pa
skirta szalia trijų Pietų Ame
rikos Atstovu. Jie pasinaudo
jo szita proga ir iszkoliojo 
Achesona už toki Amerikos ap
leidimą Pietų Amerikos krasz
tu. Jie kaulijo ir iszbare per 
visa procesija. Jis taip buvo 
supykęs, kad Anglijos Minis- 
teris Winston Chur chillis pa
siuntė savo Užsienio Sekreto
rių, Anthony Eden jo persi- 
praszyti.

Tikrumoje, Achesono atsi
lankymas, vizitas in Pietų 
Amerika buvo taip nutaikintas 
kada Amerikos Užsienio Poli-

Pajieszkojimas

Jeigu kas pažinojo, ar žino 
apie a.a. Kazimiera Adomaiti, 
kuris buvo vedas su Elena 
Vaitkyte, velionis taipgi turi 
seseri vardas Petrusze, josios 
vedusi pravarde nežinau, taip
gi jeigu kas žino apie ju vai
kus, ir kurie gyvena, su ku
riais dabar noriu būtinai susi
žinoti, nes reikalas svarbus. 
Praszau atsiliepti, o jeigu kas 
kitas žino kur jie randasi, tai 
malonėkite man praneszti, už 
ka busiu jums dėkinga. Adre
sas:

Anele Tomcavage,
R. F. D. No. 1,

Catawissa, Pa. 

tika atsimainė kaslink tu 
krasztu.

Amerikos valdžia jau ima 
susiprasti (ir beveik per vėlai) 
kad negalima su Argentinos 
Diktatoriumi Peron susiszne- 
keti. Jau per keletą menesiu 
Amerikos Užsienio Adminis
tracija, mažu-pamažu pradoje 
suprasti ir insitikinti kad ne
galima su tuo Peron susitai
kinti, nes jis visomis galiomis 
propaguoja priesz mus!

Mes, kaip kokie vergai ar 
padupezninkai lankstiemies ir 
taikinomies tam Argentinos 
Diktatoriui Peron. Du Ame
rikos Ambasadoriai, Buenos 
Aires mieste, George Messer- 
smith ir Stanton Griffis taip 
vergiszkai lenkiesi tam Peron, 
kad jam buvo aiszku kad Ame
rikos pareikalavimai ar pro
testai nieko nereiszke, nes 
Amerika jam laižiesi.

Dar ir to nebuvo gana. Ame
rikos pagelbininkas Sekreto
rius Edward G. Miller net pa
rūpino Argentinai 125 milijo
nu doleriu paskola be jokio 
procento, 1950 metuose, ir Pe
ron tik szypyga mums parode!

Diktatorius- Peron užsmau
gė, nužudė “La Prensa’ laik
raszti, kuris dryso už mus stoti 
ir teisybe apie ta Diktatorių 
Peron pasakyti. Dar ir tada 
musu valdžia) stengiesa gražu
mu su Peron derintis, bet ne už 
ilgo pamate kad nei su kysziais 
pinigais negalima tu Diktato
riaus papirkti.

O tas Diktatorius Peron, im
damas milijonus isz musu, bi- 
cziuliavo ir dabar draugauja 
su Komunistais.

Dabar musu valdžia nutarė 
palikti ta Peron savo buizoje, 
kuria jis iszsivire Argentinoje. 
Jam dabar bėdos isz visu krasz' 
tu, isz visu pusiu. Bet dabar 
jis pagelbos negaus isz Ameri
kos! Bet nors jam pavojus 
gresia savo kraszte ir nors bė
dos ji isz visu pusiu yra apsu
pusios, jis dar viena kita per
gale laimėjo Bolivijoje, kur 
Victor Paz Estenssoro užėmė 
visa valdžia. Jie du yra ilgu 
metu artimi draugai, ir jie yra 
arti Komunistu szirdies, jeigu 
Komunistai turi toki daigta, 
kaip szirdis.

O Del to Komunistu draugo 
Victor Paz Estenssoro laimė
jimo, tai ne kas kitas kaltas 
kaip Amerika. Atstatymo ir 
Atbūdavojimo Komisijos Ad
ministratorius kuris milijonus 
visur kitur szvaiste, W. Stuart 
Symington; ausis užsikimszo 
ir visai neklause ir nepaisė, kai 
Bolivijos buvusi valdžia pra- 
sze pagelbos kaslink blekes ir 
plieno nustatytu prekių. Sy
mington nesutiko ant prekes, 
kasztu tos blekes nors jis daug 
daugiau kitiems už tokia pa
ezia bleke mokėjo ir paskui už 
keliu metu sutiko net ir bran
giau mokėti už bleke mokėjo ir 
paskui už keliu metu sutiko 
net ir brangiau mokėti už ble
ke isz tos paezios Bolivijos.

Senatorius Lyndon Johnson 
pritarė Ponui Symington ir jie 
du sau tupėjo, nieko nedare ir 
lauke. O Bolivijoje ta bleke 
ir tas plienas buvo tik krauna
mas augszcziau ir augszcziau, 
ir žmones neturėjo darbo, pini
gu nei pragyvenimo!

Szitokia bedarbe ir szitokis 
valdžios negalėjimas kaip tik 
patiko Komunistu draugui Paz 
Estenssoro, kuris ta proga pa
sinaudojęs, užėmė valdžia.

Amerikos Sekretorius dabar 
nors vėlokai, nuvažiavęs in 
sveczius, stengiasi musu val-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

džios klaidas atitaisyti. Ar ' 
jam pasisekė ar ne, dar per ! 
anksti pasakyti.

________________ i

DU KAREIVIAI 
UŽSIMUSZE

PHILADELPHIA, PA. — 
Žuvusieji buvo dvideszimts 
dvieju metu kareivis Robert E. 
Keiper isz Nazareth, North
ampton apygardos, ir dvide
szimts trijų metu amžiaus ka
reivis Charles P. Reed isz Wil
mington, Delaware. Jie žuvo 
atskirose automobiliaus nelai
mėse.

Kareiviai Keiper ir Jackie 
L. Allen, dvideszimts dvieju 
metu amžiaus, isz Beckley 
West Virginia, važiavo isz 
Aberdeen Proving Ground, 
Maryland, in Nazareth. Buvo 
Keiperio automobilius ir jis 
vairavo. Jie du taip greitai 
važiavo kad automobilius atsi- 
musze in kelis medžius ir apsi
vertė pirm negu sustojo. Su
žeistas kareivis Allen nuo to 
trenksmo buvo iszmestas sta- 
cziai per automobiliaus stiklą 
net trisdeszimts pėdu nuo au
tomobiliaus. Jis buvo nuvesz- 
tas in Chester County ligonine.

Užmusztas Keiper turėjo 
kiszeniuje žiedą savo sužiedo- 
tinei.

Antroje nelaimėje žuvo ka
reivis Charles P. Reed. Tai 
atsitiko apie keturiolika my
liu nuo Lancaster miesto. Jis 
važiuodamas namo susidrau
gavo su jurininku dvideszimts 
metu amžiaus Thomas Mose, 
kai jie du susitiko in Hershey 
Parka. Jurininkas sutiko su 
juo važiuoti. Kareivis Reed, 
per greitai važiuodamas, nu
važiavo nuo vieszkelio ir apsi
vertė net du sykiu. Jie buvo 
to trenksmo iszmesti,' bet juri
ninkas liko gyvas ir buvo nu- 
vesztas in Ephrata Community 
ligonine.

ATMUSZA KOMU- 
NISTUSJKOREJOJE 

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet kai auszra nuszvito isz 
ryto, Amerikiecziai jau buvo 
vėl sugryže in savo vietas ir 
buvo atmusze Komunistus.

Kiek musu kareiviu buvo 
sužeista ar kiek žuvo, musu 
Karo Sztabas nepranesža.
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PLIENO STRAIKOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad jokios pažangos nėra pa
daryta, ir kad jie randasi toje 
paezioje vietoje kur jie buvo 
kai straikos prasidėjo.

Straikuojantieji darbininkai 
ima isz savo unijos reikalauti 
maisto ir pagelbos per szitas 
traikas. Unijos jau ima parū
pinti nors maisto tiems, kurie 
jau visai neturi pinigu.

Patiems darbininkams szi- 
tos straikos jau insipyko ir jie 
nori gryszti in savo darbus. 
Jie sako kad pragyvenimas to- 
kis brangus kad jie ilgiau ne
gali būti be darbo, negali 
straikuoti.

POLICIJANTAI
SUSPENDUOTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tomobilius.
Tas žmogus, kuri policijan- 

tai buvo taip sustabdė ir ap
daužė, paspruko ir pradėjo 
bėgti. Keli szuviai buvo pa
leisti in ji. Jis pribėgo prie 
taxi ir nuvažiavo staeziai in 
policijos ofisus.

Visi kiti policijantai tykiai 
pasitraukė ir nuėjo sau namo, 
bet du isz ju nuėjo kaip tik in 
tuos policijos ofisus, kur tas 
žmogus buvo nuvažiavęs. Jie
du baisiai nustebo kai pamate 
ta žmogų policijos ofise. Kai 
jis papasakojo kas jam buvo 
atsitikę ir kai jis pareikalavo 
kad daktaras butu paszauktas 
pasakyti ar tiedu policijantai 
yra trezvi, tai jau buvo po bai- 
ku. Policijos daktaras buvo 
paszauktas ir jis pripažino 
kad tie policijantai yra girti.

Inspektorius policijos Ro
bert Strange buvo paszauktas, 
ir jis tuojaus du tuos policijan- 
tus suspendavo.

Mums iszrodo, kad juos rei
kėtų dar labiau nubausti, vi
sai pravaryti isz tokios atsako- 
mingos vietos. Kai polici j an
tas ima už dyka daužyti nekal
tus žmones, tai jau reikia kas 
nors daryti.

Beveik visi policijantai, ku
riuos mums teko pažinti yra 
sanžiningai, mandagus ir džen
telmenai, bet kai koks vienas 
pesztukas insimaiszo, tai vi
siems 'žmonėms beda ir pa
tiems policijantams sarmata. 
Juk tokiam nepasiprieszinsi, 
nes jis tuojaus szaukia kad tu 
valdžiai priesziniesi, ir taip jo
kiu budu negali nuo jo apsi
ginti.

SKAITYKIT 
S A U L E 

PLATINKIT!

SZVEDAI PRIESZ 
SOVIETUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

plana, bet jie ginasi, sakydami 
kad tas Szvedu eroplanas bu
vo pirmas pradėti szaudyti, ir 
kad jis buvo virsz Sovietu val
domos žemes.

Szvedai tokio pasiaiszkini- 
mo visai nei nepriima. Jie sa
ko kad tas ju eroplanas buvo 
be jokiu ginklu, karabinu ir 
kad jis buvo daugiau kaip tris
deszimts myliu nuo Sovietu 
nustatyto rubežiaus.

Szvedijos valdžia tuojaus 
pamėtė ir pamirszo savo besza- 
liszkumo nusistatymą, ir insa- 
kė savo lakūnams szauti in 
Sovietus, kada tik ir kur tik 
jie juos užtiks.

Prekybinio laivo “Muen- 
sterland” Kapitonas, Vokietis 
kuris isz mariu iszgelbejo sep
tynis lakūnus, sako kad jis bi
jojo per radija praneszti Fi
nams ar Szvedams, kad ant jo 
laivo neužsipultu Sovietu ero- 
planai.

Jis sako, kad penki Sovietu 
kariszki eroplanai, žemai nu
sileidę, sukose apie ta vieta, 
kur jis buvo radęs tuos lakū
nus marose.

Tuo paežiu sykiu Szvedas 
Komunistas John Fritiof En- 
bom, prisipažino kad jis dar
bavosi iszduoti svarbiausia 
Szvedu uosta, Boden, Sovie
tams, kai Rusija paskelbs ka
ra priesz jo kraszta.

Už deszimts metu tokio isz- 
davikystes darbo, Sovietu Am
basada buvo jam davus du 
tukstancziu doleriu. Jis pri
sipažino kad szeszi kiti Szve- 
dai-Komunistai buvo jo pagel- 
bininkai.

SEK. ACHESONAS
IN LONDONĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ju darbas dabar yra:
1— Pasiunsti laiszka Mask

vai, atsakydami Sovietams in 
ju pasiulinima, kad keturiu di
džiųjų krasztu atstovai suvie
nytu Vokietija.

2— Nutarti ka dabar daryti, 
kai Ruskiai vėl ima uždaryti 
visa rubežiu apie Berlyną ir 
nustato vietas kur niekam ne
valia inžengti.

3— Stengtis sutaikyti Pran
cūzijos valdžia su Vokietijos 
valdžia. Czia nebus taip leng
vai, kad Sovietai kelia buntus 
visur ir stengiasi sukelti Vo- 
kieczius priesz Prancūzus.

Dean Achesonas aplankys ir 
Vakaru Vokietija, kur jis da
lyvaus iszkilmese, kai naujas 
knygynas bus atidarytas. Tai 
bus jo pirmas atsilankymas in 
Vokietijos sostine. Ir jo pra
kalba tenai bus labai svarbi, 
nes visi laukia iszgirsti ka 
Amerikos atstovas pasakys ir 
ka jis jiems prižadės.

Isz Berlyno jis skris in Vien
na. Szita kelione bus per ta 
vieta kur Sovietu eroplanai 
apszaude eroplana ant kurio 
važiavo Amerikos augsztas 
Komisijonierius Walter J. 
Donnelly. Isz ten jis nuskris in 
Pietų Amerika padaryti drau- 
giszka vizitą.

a “NOVENA” 
iOį Stebuklingo. Medaliko

Dievo Motinos Garbei, 
JJĮ per paczta 15 Cts. 
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