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Pirmieji Kiniecziai karei
viai, kurie buvo Komunistu 
nelaisvėje, susilaukia 
griausmingo ir linksmo pri
ėmimo ant Formosa Salos.

Penki Amerikos laivai in- 
plauke per lietu ir audra in

Isz Amerikos
-------*----- r I

AMERIKIECZIAI 
NUSZOVE SOVIETU

EROPLANA

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Lakunu Sztabas pra- 
nesze kad Amerikos pesztukai 
susitiko ir susikirto su Sovietu 
Rusijos MIG-15 “jet” eropla- 
nais, kai jis užsipuolė ant ne
apginkluoto Amerikos bomb- 
neszio. Nei vienas Amerikos 
eroplanas nebuvo paszautas 
per ta susikirtima.

Lakunu sztabas sako kad jis 
negali tikrai pasakyti isz ku
rio kraszto tas Sovietu MIG-15 
eroplanas buvo, bet eina gan
dai kad to eroplano lakūnas 
buvo Sovietas.

Tai buvo pirmas susikirti
mas nuo to laiko kada paliauba 
sutartis buvo sudaryta Liepos 
(July) dvideszimts septinta 
diena. Ar ežia tyczia ar nety- 
czia taip atsitiko, bet tai atsi
tiko kaip tik ta diena kada tie 
belaisviai buvo paleisti, kurie 
nenorėjo gryžti in savo tėvynė 
ir kada Amerikieežiai paskelbė 
kad jie velei pasiliks Komunis
tu tarpe negu gryžtu in kapi
talistine Amerika.

Amerikos lakunu sztabas 
szitaip paaiszkino kas ten atsi
tiko: Amerikos U. S. RB45 ero
planas buvo iszskrides tik del 
apžiūros, nors jis buvo bomb- 
ijeszis, bet be bombų ir be savo 
karabinu. Jis skrido virsz Šok
to Salos kurie nei Komunis
tams nei mums nepriguli. Tada 
tik staiga pasirodė daug So 
vietų MIG-15 “jet” greitu 
eroplanu, kurie užsipuolė ant 
musu neapginkluoto eroplano.

Amerikos F-86 sabre jet 
eroplanai kurie buvo palydėję 
ta musu eroplana, tuojaus sto

Gryžta Isz Komunistu Nelaisvės SOVIETAMS
NESISEKA Už Geležines Uždangos

Keelung uosta, ir paleido 
keturis tukstanczius szeszis 
szimtus devynios deszimts 
du Kiniecziu, kurie ka tik 
buvo iszlaisvinti isz Komu
nistu nelaisvės, Korėjoje. 
Isz viso keturiolika tukstan- 

jo in kara priesz tuos Sovietu 
eroplanus. Tame susikirtime, 
vienas Sovietu eroplanas buvo 
nuszautas.

Iki sziol Sovietai nei žodžio 
nėra vapteleje, nes jie neisz- 
drysta kaltinti Amereikieczius 
nes tada per toki kaltinima jie 
turėtu prisipažinti kad j u la
kūnai ir ju eroplanai rantei 
toje vetoje.

AMERIKIETIS ISZ 
NELAISVĖS

Du Metu Czeku
Kalėjimuose

Atskrido Namo

WASHINGTON, D. C. — 
John Hvasta, dvideszimts sze- 
sziu metu amžiaus Amerikietis 
(isz Hillside, New Jersey), ku
ris per du metu slapstėsi nuo 
Czeku slaptos policijos, galuti
nai paspruko isz tos nelaisvės.

Czeku Komunistu radijas 
isz Pragos pranesze kad Hvas
ta, kuris buvo pasmerktas ant 
deszimts metu in kalėjimą, bu
vo dabar paleistas, ir kad jam 
buvo “insakyta” kuo grei- 
cziausia iszsikraustyti isz to 
kraszto.

Bet Amerikos valdžia pra- 
nesze kad Hvasta, buvo isz 
Czeku kalėjimo pabėgės du 
metai atgal ir per visa ta laika 
slapstiesi, laukdamas progos 
pabėgti isz to kraszto.

Keturi menesiai atgal jis pa
siekė Amerikos Ambasada, 
Pragos mieste, kur Amerikos 
Ambasadorius ji priėmė. Tada 
prasidėjo ilgos derybos su Cze- 
koslovakijos valdžia, kol ta 
Kcmunistiszka valdžia sutiko 
ji “paleisti” su ta sanlyga kad 
jis tuojaus iszsikraustytu isz 
to kraszto.

cziu buvo iszlaisvinta. Szitie 
buvę Komunistu belaisviai 
dabar ras vietas Kinijos , 
Tautininku armijoje, kuria 
veda Generalissimo Chiang 
Kai-shek in Taipeh, ant 
Formosa Salos.

Sausio (Jan.) antra diena, 
1952 metuose Hvasta pabėgo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VAGIS PASTŪMĖ IN
SZALI $300

Pareikalavo Tik

Deszimts Doleriu

TRENTON, N. J. — Jerry 
E. Cramer, dvideszimts ketu- 
riu metu amžiaus darbininkas 
prie gazolino stoties, ant South 
Broad ir Thropp Avė., sutikės 
vagi, razbaininka pasiulino 
jam visus jo pinigus, bet tas 
vagis tik pareikalavo deszimts 
doleriu.

Darbininkas Jerry E. Cra
mer buvo tam vagiui iszemes 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AUTOMOBILIUS UŽ
ŠVARA KAVOS1

JACKSONVILLE, FLA. — 
Jacksonville mieste, vienas an
tru ranku automobihu parda
vėjas, turėdamas tiek daug 
tu antru ranku automobiliu ir 
norėdamas ju nusikratyti, in 
vietinius laikraszczius indejo 
pagarsinima kad jis už viena 
švara kavos atiduos visai už 
dyka antru ranku automobiliu.

Jis paskelbė kad, kadangi 
visiems valia dabar kava bran
ginti kiek tik jie nori ar kiek 
jiems patinka, tai jis nutarė 
kavos švara parduoti už sze
szis szimtus doleriu. Ir kas tik 
isz jo nupirks viena švara tos 
brangios kavos, tas gaus visai 
už dyka antru ranku automobi
liu.

Jis net ir prižada kad tas 
kuris ta kavos švara už tiek 
pinigu pirksis gales ant iszmo- 
kesezio už ta kava užsimokėti.

Prancūzija Su Amerika
Palaiko Vienybe

Nesutinka Su Sovie
tais Ant Vokietijos

Klausimo

BERLYNAS, VOK. — Ame- 
rika su Prancūzija suardė vi
sus Sovietu veikimus kaslink 
apginklavimo ir atskyrimo 
Vokietijos nuo kitu krasztu. 
Sykiu su Anglija, Amerika ir 
Prancūzija pastate reikalavi- 
ma Vokietijai taikos be jokiu 
Komunistiniu pahcziu.

Amerikos Sekretorius John 
Foster Dulles, staeziai pasakė 
kad Amerika, su kitais Vaka
ru l^rasztais .palaikys savo ap
siginklavimo veikimus tol, kol 
Sovietu Unija, su vienu žmo
gumi valdžioje, laikys nelais
vėje asztuonis szimtus milijo
nu žmonių.

Amerikos Sekretoriui prita
rė Prancūzijos George Bidault, 
kuris pasakė, kad Prancūzija 
niekados nesudarys jokios su
tarties su Sovietu Rusija be 
Amerikos ir Anglijos.

Sovietu Užsienio Ministeris 
Vyacheslav Molotovas, sten
giesi prigundyti ir prisivilio
ti ?™nęuzįjos Užsienio Minis
ter!, George Bidault, prižadė
damas kad Indo-Kinijos klau
simas Lutu greitai iszrisztas 
jeigu butu pirmiau sudaryta 
sutartis tarp Rusijos-Prancu- 
zijos. ir Vokietijos, visai be 
Amerikos ir Anglijos. Czia 
jam nepasisekus, Molotovas 
dar turėjo kita pasiulinima: 
Jeigu penkių didžiųjų vieszpa- 
tyseziu vadai sudarytu kita 
konferencija, tada tuojaus In- 
do-Kinijos klausimas butu isz 
keltas ir iszrisztas. Penktas 
narys toje konferencijoje butu 
Kcmunistiszka Kinija.

Prancūzijos Ministeris Mo
lotovui atsake kad nors Indo- 
Kinijos klausimas yra labai 
opus ir svarbus ir Prancūzai 
norėtu ta klausima kuogrei- 
cziausiai iszriszti ir ta nelem
ta kara baigti, bet kad Moloto
vo pareikalavimas jokiu budu 
nepriimtinas.

Molotovas visokiais budais 
pirszosi ir gerinose Prancūzi
jos Ministeriui, jis ant visu ki
tu klausimu jam nusileido, ji 
vaiszino, jam ir jo sztabui ke
lis sykius puosznius pietus pa
rūpino, vis stengdamas atskir
ti Prancūzija nuo Amerikos ir 
Anglijos.

Rusijos pasiulinimas kaslink 
Vokietijos, trumpai, maž daug 
yra szitokis: Paskirti Vokietis 
ja ne tik laisva, bet ir neprigul- 
minga.

Visas kitu krasztu armijas 
isz Vokietijos tuojaus isz- 
traukti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KAIP KLASTOJAMA
LIETUVOS ISTORIJA

Spalio 30 diena per Vilniaus 
radi j a buvo perskaitytas 
straipsnis apie Simana Dau
kantą, jo 160 metu gimimo su
kakties proga. Lietuviai jau 
yra apsipratę su Bolszeviki- 
niais tiesos iszkraipymais ir 
Lietuviu tautos istorijos klas
tojimais, bet tokio szlyksztaus 
melo ir akiplesziszko Lietuviu 
pažeminimo iki sziol dar neisz- 
driso paskleisti ne tik Vil
niaus radijas, bet ir bukapro
tis: klausias kolūkinis agitato
rius. Paskelbta, kad Lietuvos 
valstiecziu iszlaisvinimo judė
jimas ir Lietuviu kultūros au
gimas prasidėjo nuo 1795 m., 
po treczio ir paskutinio Lietu
vos-Lenkijos valstybes padali
nimo ir Lietuvos prie Rusijos 
prijungimo. Esą, tik Lietuviu 
tautai suėjus in tiesioginius 
santykius su Rusu tauta, susi
darė sanlygos tiesiogines prie- 
szakines Rusu kultūros povei
kyje Lietuviu kultūrai vysty
tis.

Ka reiszkia toks kliedėji
mas? Tai visiszkai nauja dai
nele, kelianti dideli susirūpini
mą vsiems Lietuviams. Yra ži
noma, kad Bolszevikai, priesz 
pradedami kokia nors didesne 
akcija, pirma in darba palei
džia profesorių, akademiku ir 
panasziais imponuojaneziais 
titulais papuosztus propagan
dininkus. Todėl kiekvienas $
Lietuvis, Spalio men. 30 d., isz- 
girdes per Vilniaus radi j a 
Maskoliszko samdiino kliedėji
mus, klausia: nejaugi paverg
tosios Lietuvos rusinimas bus 
dar labiau sustiprintas? Už

Laukia Komunistu

Greitai iszsikase sau sky- 
lias ant karo lauko, szitie 
Vietnam Prancūzai laukia 
Komunistu užsipuolimo. 
Vienas isz szitu kareiviu, 
kaip matyti, yra sužeistas.

Czia, Indo-Kinijoje karas 
tarp Prancūzu ir Komunistu 
vis siauezia. Hine Sui apy- 

tenka ir taip jau, kad kiekvie
name žingsnyje girdi tik Rusu 
kalba, Rusu dainas, matai Ru- 
siszkas filmas, teatrus, laik
raszczius ir knygas. Drauge su 
raudonąja banga Lietuva už
plūdo ivanai ir katiuszos. Po 
keleto metu Lietuvoje, atrodo, 
nebebus galima Lietuviszkai 
ne prasižioti. Bet gryžkime in 
praeiti ir pažvelkime, kas in- 
vyko 1795 metais ir kokia “so
cialine ir kultūrine pagelba” 
Rusai suteikė Lietuviams.

Iki Lietuvos-Lenkijos vals
tybes padalinimo Lietuva kul- 
turiszkai ir ekoncmiszkai už 
Rusus neabejotinai stovėjo 
daug aukszcziau. Iki to laiko 
Lietuvoje veike Lietuvos sta
tutas, pažangiausias to meto 
Europos teisynas. Vilniuje vei
kęs Vyr. Teisyjas buvo vyriau
sia teismo instancija ne tik 
Lietuvos, bet ir Lietuvos val
domoms Rusijos žemems. Ru- 
siszku srieziu gyventoju by
loms spręsti teismas darydavo 
sesijas in Nagarduka.

Lietuviu szvietinio židinys 
buvo Vilniaus auksztoji aka
demija, inkurta 1579 m., Ka
raliaus Stepono Batoro. Szalia. 
jo žymi mokslo instaiga buvo 
Zigmanto Augusto inkurta 
Gardino akademija su medi
cinos ir gamtos mokslu, bota
nikos sodu ir gamtos mokslu 
laboratorijomis. Tas pats'Ka
ralius Gardine inkure in auksz- 
taja karininku mokykla, kuria 
buvo baigės ir garsusis laisves 
kovotojas Generolas Kosciusz- 
ka. Budinga, kad 1795 m., Lie
tuvos prijungimas prie Rusi
jos buvo invykdytas panaudo
jant panaszia apgaule ir klas
ta, kuria Bolszevikai panaudo-

linkeje tik kokia myle ski
ria tas prieszingas armijas. 
Prancūzai skubinasi prista
tyti savo armijoms czia ga
na ginklu ir maisto su ero- 
planais, pirm negu Komu
nistai sunaikins j u paskuti
ne ercplanams nusileisti vie
ta.

Nauja Mada Isz
Paryžiaus

Szita gražuole rodo ka po
nios ir poniutes ateinanezia 
vasara neszics pamarese. 
Suknele be rankovių, anda- 
rokas pilnas ir platus ir kel
naites bus dryžiuotos. Gal 
tai bus ir mada, bet mes esa
me tikri, kad taip pasirė
džius mergina ar moteris, 
neiszdrys nei savo padėlius 
pamirkinti in mares.

jo ir 1940 m., užėmė Lietuva. 
Rusijos Cariene Kotryna II 
anuomet pažadėjo, kad visos 
iki sziol turėtos Lietuvos tei
ses ir privilegijos bus jai pa
liktos. Czia tenka tik prisi
minti Bolszevikinius pažadus 
1940 m., kad jie nesikisz in 
Lietuvos vidaus reikalus ir 
Lietuviai savo kraszte gales 
tvarkytis taip, kaip jiems pa
tinka. Vienok vos spėjus Ko
trynos Maskoliams inkelti ko
ja in Lietuva, tuoj buvo pa
naikinta Lietuvos kariuomene, 
kanceliarija, iždas, o vietoje 
pažangiu Lietuviszku instaty- 
mu invest! persene ir tik atsi
likusioms Rusijos sanlygoms 
tinkami Rusu instatymai. Ne
ilgai reikėjo laukti ir Vilniaus- 
universiteto uždarymo. Juo to
liau, juo labiau didėjo Masko- 
liszka prieszpauda, kol paga
liau 1864 m., buvo uždrausta 
Lietuviszka spauda, o 1863 m., 
in L ietuva sukilimo malszint 
atsiustas Generolas Muravjo
vas - Korikas pareiszke, kad 
per 40 metu nei Lietuviu, nei 
Lietuviszkumo jokiu pėdsaku 
kraszte nebeliks, viskas bus 
surusinta.

O kokie socialiniai santy
kiai buvo anų laiku Lietuvoje? 
Istorikas P. Szležas savo isto- 

(Tasa Ant 2 puslapio)

SKAITYKIT 
^“SAULE”^ 

PLATINKIT!



»
"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
'Prezidentas Eisenlioweris ir 

visi Repulblikonai Vaszingtone 
mus ramina. Jie sako kad vi
siems bus geras biznis ne tik 
sziais metais, bet ir ateinan- 
cziais.

Republikonai visus ramina-, 
.sakydami, kad dalbar yra per
versme,s, permainos dienos, ka
da ir biznieriai ir darbininkai 
turi gry'szti in ta tvarka, kuri 
buvo priesz kara. Bet viskas 
yra ir bus tvarkoj. 

____  * *
Labai smagu butu jiems im 

tikėti ir atsiloszti ir sakyti 
kad viskas tvarkoj, nes isz 
Vaszingtono mums viską ga- 
rantuoja. Bet tie patys Respub
likonai su Prezidentu Eisen- 
howeriu, su tuo .paežiu atsidu
simu, mus užtikrina kad nėra 
ko bijotis, sako kad jie yra. pri
sirengė visiems padėti, jeigu 
biznis ‘pradėtu eiti tropais že-. 
myn, ar jeigu bedarbe užklup
tu darbininkus,

Mums neaiszku kam tas pri
sirengimas, jeigu jie mums ga
rantuoja kad viskas yra ir bus 
kaip ir buvo!

■ • • ■ " ■ ' ■

Republikonu partija yra pri
sirengus szitaip:

Sumažinti taksas darbinin
kams ir 'biznieriams.

Ma'žiau taksu reikalauti isz 
tu fabrikantu kurie savo pini
gus indės in koki bizni, kad 
daugiau darbu butu.

Palengvinti tiems kurie 
morgiczius turi ant savo namu 
ar fabriku. Duoti jiems dau
giau laiko iszmoketi ir mažiau 
‘procento ant skolos imti. (Bet 
ar ežia valdžios ar biznierių 
reikalas?)

Sumažinti procentus ant vi
su skolų.

Statyti valdžios vieszkelius 
ir murus, kad daugiau darbo 
butu. (Ar ežia neatsirugsta 
Demokratu WPA ir kiti tokie 
užsimojimai?)

” • •

Bet kad ir durnius ir molio 
Motiejus gali dabar* matyti 
kad ne viskas tvarkoj! Dabar 
randasi baisiai daug žmonių be 
darbo, ir vis sunkiau darbas 
.susirasti.

Taksos ant sznapso ir eiga* 
retu vis bus dideles, bet ant 
automobiliu ir ant sportu in- 
rankiu taksos bus sumažintos. 
Taip ir ant žemčiūgu, ir mote
rų kailiniu, "fur-eoatu”, nuo 
dvideszimts ligi deszimts nuo- 
szimezio.

Fabrikantams taksos bus su
mažintos, kad jie daugiau pi
nigu indetu in naujus fabrikus

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

Per paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Saule Publishing Co. 

Mahanoy City, Pa.

ir taip duotu daugiau darbu 
darbininkams.

Tie kurie perka naujus na
mus turės mažiau procento 
mokėti ant savo morgieziu. Bet 
ežia bankieriai ir bagoeziai tu
ri paskutini žodi ir nesutinka 
su valdžia!

Dabar fabriku savininkai 
gales kalbėti in savo darbinin
kus ir su jais greta dirbti, jei
gu jie taip uores. Iki sziol, sa
vininkui nebuvo pavėlinta nei 
kojos in kelt i in savo fabriką 
kai tenai darbininkai dirba.

Czia ypatingai 'buvo nu
skriausti tie, kurie yra laik- 
raszcziu savininkai. Jiems ne
buvo valia nei kalbėti su savo 
darbininkais, nei sykiu su jais 
dirbti. Reiszkia, laikraszczio 
savininkui nebuvo valia, nei 
koja indeti in savo redakcijos 
kambarius kai darbininkai te
nai dirbo. Tai, mums iszrodo 
tikrai kvailas, durnas ir nepro- 
tiszkas nusistatymas.

/ ..

Dabar yra statoma daug 
daigiau nauju namu juodu
kams. Tie namai yra daug pi
gesni.

Kaslink to " Taf t-Hartley 
Instatymo”, kurio visi darbi
ninku uniju vadai taip baisiai 
neapkenezia, gal sziais metais 
nieko nebus daroma. Reikia 
pasakyti kad ne darbininkai, 
bet ju vadai szitam Instatymui 
taip baisiai prieszinasi.

—————— * e III

Dabar fabrikantai, darbda
viai ir kompanijų atstovai ga
li laisvai kalbėtis su darbinin
kais, nežiūrint ka tu darbinin
ku uniju vadai sako ar kaįp jie 
prieszinasi. Ir visa tai visai 
pramonei in sveikata.

—————— • • '

Dabar darbininkas turi di
desni baisa ir jo unijos vadai 
turi daug mažesni baisa.

_________ • •______________

Darbininku unijos dabar 
ima pultis ant valdžios. Bet 
tu uniju darbininkai nieko ne
sako.

Kava dabar pabrango be jo
kio reikalo ar be jokios prie
žasties. Musu valdžios pareiga 
yra dabar isztirti ta kavos pa
brangimo klausima ii- dažinoti 
kas czia kaltas.

» Saldaines dar labiau, pa
brangs.

Sviestas ii* suris* atpigs szi 
pavasari-

' • •

Veteranu draugyste dabar 
stengiasi dažinoti kiek vetera
nu ruko. Ta draugyste nori ži
noti ar cigaretu rūkymas turi 
ka bendra Su vėžio liga.

Prez. Eisenlioweris prižada 
kad tokio kito karo nebus kaip 
Korėjos karas, kada mes bu
vome in velti, intraukti in ta. 
kara. Jis sako kad jeigu kitas 
karas kils tai mes ta kara pra
dėsime ir Rusija invelsime, ar 
ji norės ar ne. Reiszkia, mes 
imame pirmenybe taikos ir ka
ro klausimuose. Ir tai mums in 
sveikata.

Prez. Eisenlioweris su savo 
taryba dabar stengiasi suma
žinti kraszto kasztus ir taip su
mažinti visu piliecziu taksas.

Cigaretu fabrikantai labai 

susirupine. Kai laikraszcziai ir 
žurnalai iszgazdno žmones kad 
galima gauti vėžio liga nuo ci
garetu tai daug žmonių nusto
jo rūke.

Szeimininkes daug mažiau 
kavos perka, už tai kad ta ka
va taip paszieliszkai pabrango.

Pasztas nepabrangs del pir
mos klases laiszku, bet bus 
brangiau siunsti per paczta 
laikraszezius, knygas ir žurna
lus. 

____,_______

Skaitykit “Saule”
'   —- —

Pypkes Durnai

Tas Bijūnėlis

Tas bijūnėlis,
Tas szimtlapelis,

Ne taip skaniai kvepėjo,
Kaip jis gražiai žydėjo.

Tas bernužėlis,
Tas raitelelis, ’

Ne taip gražus žiūrėti,

Bile meilus kalbėti.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rineje nurodo, kad valstiecziu 
būkle, Lietuvai patekus in Ru
su valdžia, žymiai pablogėjo. 
Rusijoje valstiecziai buvo be
teisiai vergai, su kuriais ponas 
galėjo elgtis kaip tinkamas: 
galėjo juos pardavinėti, pra
kortuoti, panorėjęs in katorga 
pasiusti ir vėl susigrąžinti. 
Pardavinėdavo net iszskirda- 
mi vyrus nuo žmonų ir tėvus 
nuo vaiku. Valstiecziams buvo 
uždrausta kam nors pasiskus
ti. Nors ir Lietuvoje tuo metu 
nebuvo jokiu valstiečius gi- 
naneziu instatymu, vienok to
kie nežmcniszki paproeziai 
czia buvo retas dalykas. Insi- 
vieszpatavus Rusams, pradėjo 
insigaleti žiaurus j u paproeziai 
ir Lietuvoje. Ypacz pablogėjo 
valstiecziu padėtis valstybi
niuose dvaruose, kuriu daugu
mas buvo iszdalinta Rusu ge
nerolams; szie tuojau czia in- 
vede savo paproezius ir ėjo pa
vyzdžiu Lietuvos bajorams.

Be to, buvo padidinti ir vals
tiecziu mokeseziai. Ankscziau 
buvo mokėta nuo valdomosios 
žemes ir nuo "durno”; nuo so
dybos, o Rusai invede mokesti 
nuo "duszios”, nuo žmogaus. 
Taip pat nepaprastai valtie- 
czius vargino "rekrutu parei
ga” (vyrus paimdavo in ka
riuomene net 25 metams).

Tokia priespauda, Lietuviu 
persekiojimą ir Lietuviszku- 
mo naikinima, Maskolių pra
dėta 1795 metais drauge su 
Lietuvos prisijungimu, Vil
niaus radijo pasakotojai vadi
na "Rusu pagelba Lietuviu 
valstiecziu judėjimui stiprinti 
ir Lietuviu kultūrai vystytis”. 
Tai lygiai tokia pati "pagel
ba”, kuria Stalino Maskoliai 
suteikė Lietuvai 1940 metais, 
iszsivaduoti nuo kultūringo ir 
laisvo gyvenimo ir tautos,is
torijos rata pasukti keliais 
szimtmecziais atgal.

Price $2.30 s“u
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

MNIW^Oatr fOUNUIN

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

PONAS IR :: :: 
:: :: SZIAUCZIUS

■ I

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

sidirbu, tai v ra man skatikas 
mielausės ir saldžiauses, o to
kie turtai, kurie nežino kaip 
surinkti kokiu budu per ka ko
kia darbo, tai .suvis inane link
smina, o da didesne baime ir 
pakaju ant manes užtraukine- 
je.

— Tu isztikro, man navat- 
nas žmogus! Atsake Ona gata
vas iszsižadet!

— A! Kad asz butau vienas 
žinoma kad tai padarytai! be 
abejones.

— Nes ant likimo da pa
žiūrėsime, atmest nemislinu, 

■ viena ka mane rūpestis ima ka 
su juom daryt.

Motiejene pabueziavo ji in 
galva.

— Vaikeli mano, tarė seno
ji kaip turi eit in rankas pik
tas geriau kad tau gautųsi.

Rasi ka daryt su pinigą, 
kiek tai yra pavargėliu!

— O teisybe! Tarė Morkus 
bueziuodamas ja in ranka, apie 
tai nepamislinau. O matote, da 
ir nedasilipstojau pinigu o jau 
blogesnis ir kvailesnis.

Ona nusijuokė ir vakara 
praleido visi ant linksmo pasi
kalbėjimo, tik Morkus lig Im 
nulindo užsimislines buvo ir 
na keži a miegot negalėjo ant 
rytojaus vaiksztinejo po stniba 
sėdėt negalėjo ir mislino.

— Net priesz vakara spjo
vė, pasimeldė ir tverdamasis 
kurpalo tarė:

— O geriau po senovai siu
vę! cziiebatus, kaip ir siuvau 
tegul ten galas paima turtus ba i. . . . . .ir miegot nei valgyt ir nei va
landėlės ramiai pergyvent ne
duoda!

Ona su Motiejiene lenke vie
na kita apmislinimais apie lai
me vaikucziu,'kurie nežinoda
mi apie ka czion eina, bovino- 

‘si linksmai kaip ir pirmiaus.
Tuoalik Jonas Parembskis 

važiuoje kaip tik drūtas in 
Va'rszava, brolio jieszkot bū
damas tvirtu jeigu kaip uores, 
gales su juom susitikt, o bijo
damasis kad drauge ne rastųsi 
su juom prieszininkai, kurie 
sutaikiut galėtu.

Perszkadint paėmė su savim 
kelis tukstanezius dukatu, pa- 
stanavijas pasirodyt czion to
kiu kokiu niekados nebuvo, to
kiu jauslingu puikia mįslingu 
ir szirdingu.

In keletą dienas po atlanki- 
mai Slivickio kuris teipogi be 
jokios naudos pasiantrino ba 
ta pati atsakymu aplaike nuo 
Morkaus, Jonais iszsedo isz ka
rietos priesz mūra, kada tai 
Starostienes ir su trenksmu in- K 
ėjo in st ubą pono meisterio už
imto jau vėl savo amatu.

Dabar jo veidas nuvargintas 
iszbales priėmė szirdinguma 
reikalinga, ant slenksczio dirs
telėjo ir tuojaus pažinojęs 
Morkų mėtėsi jam iii globi.

— Nes turiu broli! Paszau- 
ke, buk susijudinęs, o diena 
laiminga!

Morkus pamirszias viso sa
vo praeitos prispaudė ji szir- 
dingai prie krutinės.

— Ona, paszaukemotina! 
Eikite czion! Eikite! Pamaty
kite mano broli! Tai mano bro
lis! Tai mano mylimas brolis!

Moteres iszbego isz parsky- 
ros, o Jonas kuris prie iszgeri- 
mo lig dugnui tos taures 
(kielyko) pasirenge, norint 

Ona pažinojo ir paregejas susi- 
maisze, norint sudrebėjo ant 
pasveikinimo senos Motiejenes 
nes iszpilde viską kaip prigu
li, kad parodyt, kaip ir meilus, 
szirdingai prilaukus, ir gal is'z- 
buezinotu darbininkus, kad tas 
butu reikalinga jo veikale.

— Laiminu ta veikimą, pa
szauke ant galo atsidusęs po 
suspaudimu, atiduodamas sū
neli Onai kuri stovėjo užside
gus geda kokia tai, ba pažino 
gerai Joną.

Ne del pinigu, bai tu turiu 
invales, nes del to jog per ji 
galu pažint mano broli ir atra
dau per ji tave mano mylimas! 
Paminė brolau mano dadave 
kiek kartu musu gyvenime su
sitikdavom, nes nežinojome 
apie viens kita nieko!

— Ar atmini taja karezia- 
mai giroje, kur pirmu kartu 
mes susitikome, asz jums sa
kiau ir varda mano motinos 
kalbėjo Morkus.

— Tcip, nes asz tada su
vis nieko nežinojau apie savo 
praeito! Atsake Jonas, meluo
damas!

— BUS DAUGIAU —
»________________
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KATALOGAS 
KNYGŲ 

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

, No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yda isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
.Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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.141—Apie Kalvi Paszku. 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius 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.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo,. Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, 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 Moteres Pa
slaptį. ’ 61 puslapiu, 20c.

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

f

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.158—Apie Kapitonas
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c. M

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budy ne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
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 Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

I8OĮ/2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katuli- 
kiszkas I^atekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 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 sėnoviszko būda, 15c.

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. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
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 City, Pa,t - JJ. S. A.
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Buvo tai senas jau vyras 
augszito ūgio su ilgu pilku ži- 
ponu pasijuose® szilkine juos
ia plaukai augsztai paskusti, 
su lazdele ir szoblele maža, ku
ri buk tiktai del formos buvo 
p r i j u o st u ai 11 sk u i ii i i u d i rže 1 i u 
kabojo prie szono. Veidas isz- 

4 rode iiusiszypsojentis saldžiai, 
kitrai, alkis turėjo pilkas, ku
rios smarkiai ir įknibai in visas 
szalis mėtėsi. Amžis biski senis 
sulenkė, nes gaivumo matomai 
nuo jo, neatimi 'žvilgtelėjo ant 
meisteri, pasliki oi lio jo labai 
puikiai, patrine raiikas ir trep
sėdamas prasze kad jam pavė
lintu atsilset. Morkus pasodi
no ji ant kėdės pats atsisėdo 
priesz ji insižiuredamas jam in 
veidą, ant kurio iszspausta pe- 
czetis buvo didelio kytrumo, 
netemindamas ant td, jog ir se
nis isz po dideliu savo skrustu 
teipogi stengėsi isztirinet ji, su 
kuriuom turėjo pradėt kalba.

AĮht galo po valandai atsikę- 
sejo senis ir pradėjo taip:

— Turiu in tamista ponas 
meisteri maža vaikeli.

— Ka liepsite?
— Tai yra mažas dalykas. 

Kaip vadinasi tamista?
— Morkus Parenbskis kaip 

ant toblyczios paraszyta yra?
— Aha! Morkus!
Isz kur gimimu ?
— Motina mano 'buvo isz 

alplinkines Krokavo, o asz nuo 
mažiulelio gyvenu Varszavoje.

— Ar galima klaustis, ba, 
matote ir asz vadinuosiu Pa
renbskis, tai mane jus tobly- 
czia laibai užėmė (senis mela
vo,) kad net inejau pas tamis- 
ta ir noriu dabar-gi pasiklaust 
kada dasižinojau tikrai jog va
dinatės taja, pravarde, ir žinot 
kas buvo jus motina isz namu ?

— Bajorione Tekia Lntins- 
kiene, o ir mano tėvas buvo ba
jorių®!

Senis nuryjo seiles, užsimis- 
lino ir palingavo su galva, o 
karta užtikęs kėlė, mislino fe . ’
kaip toliaus juom eit.

Ales dabar pasakykime, kas 
buvo tas senis, kuris teip Mor
kų tirinejo?

Sziandien panasziu žmonių 
nerasime jau, tame laike mato
me. suvis kitokius, kitokios ma
dos, provininkus; senas būdas 
ir sena mada pas mus dabar 
suvis prapuolė.

A Ne vadinosi jis Parenibskiu, 
o tiktai reikale priėmė tajaSAPNORIUS

Su 283 Paveikslais ' 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.JJ.S.A. 

pravarde sau; vadinosi jis Am- 
brozuis Murdelis Sliwickis. 
Ponas Ambrožius nuo jaunu 
metu gyveno Palestre, užsiemi- 
nejo tiktai procesais isz ko tik 
ir gyveno. Insitaisimas davė 
jam perbėgama ii- kytruma ne 
girdėta metimas akyes nieka
dos nebuvo1 klaidus ir renoma 
paszaukto juristes, kuris ten 
kur jau niekas rodos ne dūda
vę ir spasabo jau neatrasdine- 
jo, atrasdavo jis jeigu ne isz- 
grajino teismo tai nor užvilki
ni ma proceso ant amžinu laiku.

Sliwickis netiktai turėjo ant 
duonos isz savo juristerijos, 
nes ir didele szlove teip, jog 
jeigo kada neturėjo darbo ap- 
siimt ji iszpildyt kam nors už 
Dieve užmokėk buvo gatavas, 
bile tiktai jam butu pavėlinta 
pavady t popieras. Gimdo tan
kiai procesus su nesupranta
mu lengvumu, ir nekarta isz. 
senu popieru iszkasinejo ir at
rasdavo tokius, kuriuos jau ne 
tiktai kartikitis galėjo, nes ne 
pamislint jau no 'buvo galima. 
Lengva teismą aiszki czysta. 
suvis ji neapeitinejo, ir už to
kiu niekados nesiimdavo nes 
reike ji matyt kada susigniau- 
bes vartė senas, vos nesupuves, 
popieras akyvai ko’žna žodi 
skaitydamas', jieszkojo jose pė
du teismo! Akys jo žibėjo, ran
kos drebėjo ir lupos godžiai 
nusiszypsojo.

Kaip karsžtai apsakinėjo 
ypatingas casusa kas jam gy
venime atsitiko.

Paszauktas prie konferenci- - --------
jos teismoje apie palikimu po
no Milžinskoper kollateraluus, 
dovanai muszesi ir kankinosi 
stengdamas czion kokia nors 
sustatyt teismą, atrast kokia 
nors stoka dokumentose, arba 
nor padaryt kokia abejone juo- 
sef Nieko negalėdamas padaryt 
baisiai susirūpino senis kada 
kolltoralni matydami jog ro
dos neduos ponui Jonui Pa- 
renbskini, jau tiktai isz piktu
mo pareikalavo kad dastatytu 
rasztus apie broli, ba kitaip ne
turi tiesu apimt turtus, ba pu
se priguli anam broliii.

Žinoma buvo tai tiktai už- 
vilkinimas apeimimo turtu per 
Joną, ba tikėjosi jog jo brolis 
turi rastis blogam kur padėji
me nelaimingam, mislino kad 
per ta laika ka nors gales isz- 
mislint ir perszkadint Jonui.

. Prade jo-gi publikavot szauk- 
dami Morkų Parenbski idant 
stotųsi Varszavoje ar. atsi- 
szauktu isz kur, nes sziauczius 
nieko nežinojo.

Aihbražius Sliwickis pilna 
galva turėdamas procesu, ku
rio niekaip užvest negalėjo, 
kaip jau buvo apmislines, o vi
sa viltis buvo Morkuje, eida
mas ulyezia, iszskaitė ant tob
lyczios varda ir pravarde to, 
kurio teip jieszkojo kuris buvo 
tam paežiam name, lipstetas 
tuom vardu inejo isztirinet ir 
netikėtinai atrado, jog užtiko 
ant laimes.

Ne norėdama, duot pažint 
savo džiaugsmo, pradėjo klau
sinėt tolaus.

— Turite jus kokius dava- 
dus gimimo? Ir kaip tai galėtu

but szlekta turėtu stotis amat- 
ninku kurpalo.

— Arba tai tas prieiszinasi 
bajoriszkui gimimui? Atsake 
sziauczius juokdamasis jau 
dabar-gi no laikais niekint 
amatninku, ka su prakaitu ant 
kaktos duona uždir'bineje. 
Ko'žnas geras darbas yra žmo
gaus garbe, o nusidėjimai tik
tai teptoje iszlektiszka varda.

— O! Teip! Kokis tamista 
iszmanus! Tarė advokatas suk
damas dirželi savo lazdeles, 
nes tas nesikisza dalyko. Turi- 
gi ponas davadus savo gimi
mo ?

— Žinoma, atsake Morkus 
nes kam tas viskas mano pone ? 
Jums isz to nieko nepriims, nei 
jokios naudos isz to no turėsit, 
o man laikas brangus.

TARADAIKA

Katras sziandien turi koki 
gera prieteli,

Tai turi ji pagiedoti, 
Bot sunku surasti toki 

prieteli, 
Kuris yra kaip brangus 

žemeziugas,
Kuri sunku ingyti.

Tankiai prietelis būna tik 
Padirbtas kaipo, ir 

žemeziugas,
O tokiu randasi daugybe!

Toki pasirodo novos 
prieteliai,

Tiktai kada žmogus turi 
laime,

Kada iu. nereikajaniamn Kada ju nereikalaujame,
Tai jie mus myli,

Bot kada žmogus papuola 
in varga,

Tai tavęs nepažysta!
Kada žmogui iszt iki amas 
Prietelis daugiausia 'luitu 

reikalingas,
Tada nuo mus szalinasi 

kuotoliausia.
Todėl bukime saugais, 

Iszrinkime musu prieteliu, 
Nes kaipo netikrasžemeziugas 

Žmogus gali juos iszrinkti!
*1* *»*
n* *T*

Ir pas vyra ir pas motore 
yra noras erzinti,

■ Pajuokti ir užgauti žmogų 
katra myli.

Todėl isz to kyla meiles 
barniai!

Tie vyrai ir moterys apie 
Kuriuos pasakos kalba,
Kad jie vede ir dabar 

gy ven a 1 aini in gai, 
Yra taipgi pasakos, 
Ir jie niekados taip 

negyveno.
Meile yra pasiszventimas, y 

Geraszirdyste ir atsidavimas.
Bet ji yra ir nesupratimas

Ir iszkrypimas ir giliausias 
szirdies susigraudimas.

Meiles sudėtinė dalis yra 
bartis.

Bet susilaikymas yra taip 
saldus po to,

Kad ji pataiso kovos 
rupesezius.

* * *

Vienas ženklas vyru 
Prisiartiiianczios senatvės yra, 

Kada, jie pradeda, girt, 
Kad visos moterys yra 

patogios.

kima Milžinsku, tarp Jono Pa- 
renbskio, o giminėmis Staros- 
tos Jono Krisztofo. Procesas 
guli ant to, jog kaip vieni, teip 
kitas gali iszgrajint.

Ona ir Motiejene pasikėlus 
viena, nuo darbo, kita nuo mal
dos akyvai su nusidy viii imu 
prisiklausinejo kalbai teisinin
ko.

—- Asz velintau tamistai, 
pasinandojas isz progos atimt 
nuo brolio puse paliktu turtu, 
kuriuos brolis tik vienas nori 
apimt, nenorėdamas pajiesz- 
kot brolio, o pats vienas insi- 
dave in teismą su gimine Mil- 
žins'ko, tegul-gi ponas pasinau
doję ir nemeta nuo saves savo1 
locnasties.

— Nes duoki t m an pa k a j u! 
Atsake Morkus pirmiaus no
riu pažint mano broli, apie tur
tinis man suvis ne eina.

— Kai]i tai apie turtus ne 
apeina ? Lig augszeziausiui lip-

— E! Eikie-gi tamista su 
manim in kita pakajeli, asz tu
riu ka pasakyt tamistai, tarė 
advokatas ir pirmutinis inejo 
in perskyra stubos, kur Ona su 
paneziaka sėdėjo prie vyges 
supdama kūdikėli.

Graži meisteriene pasiklo- 
niojus parode kedele, advoka
tas apsidairė ir lingterejo su 
galva Motiejenei kuri vos akis, 
pakele nuo knygos žiūrėdama 
per akulorius ant pribuvusio 
advokatas prisiartinęs prie 
Morkaus tarė pamaželi:

— Ne noriu pono ilgai 
trukdint ir tiesiok pasakau jog 
ant tamistos puola dideli tur
tai.

— Ant manės?! Paszauke 
sziauczius su nusidy viii imu di
desniu, negu su džiaugsmu.

— Na, na, tegul-gi jurais 
teip didelei galva nesusvaigi- 
na, tuoujaus jums viską, apsa
kysiu.

Ir sėdo, o apsidairęs aplink 
teip pradėjo.

— Numirė nesenei, nes ro
dos tam paežiam mure naszlc, 
po dangalui, ponui Štarostai 
M. Jonui Krisztofui Milžins- 
kui isz namu Elzbieta Lutins- 
kiene, 'buvo tikra sesuoj Tekios 
Lutinskienes už vyro Parenbs- 
kio 'buvusio ir su juom du sū
nus dvinelius trinezios.

Simus tiejei yra Jonas ir 
Morkus vardais, kiirais esate 
vienu tamista ponas sziauczius 
o kitu kitas ponas Parenbskis 
sziandien detentor Žalycu ir 
viso turto po Milžinsku. Puse 
palikimo, jeigo pasirodis kad 
esate tuom paežiu kurio jiesz- 
ko publicznai, priguli jums po
nas Morkau.

Nes turiu broli! Ir tas bro
lis mano gy vena, ir asz jo ne- 
pažinstu, kur yra mano brolis! 
Paszauke Markus, Dievo sa
kyk, kur brolis!

— Nes czion ne apie broli 
eina tarė nekantriai teism,min
kąs, o apie sukcesije.

— Kas man ten stikcesije! 
Dievas duoda man broli, o aisz 
ten pinigais turetau džiaugtis.

— iStulpidus tare in save 
pamaži juristą Stnpidissimus!

Brolis tas nori tamista ap
gaut, nori apipleszt, uosi 
szaukszte vandenio prigirdyt!

— Brolis mane?! Kaip tai 
but gali, mos nepažinstame 
vienas kito! Nes kur jis yra? 
Ar czion Varszavoje?

— No, Žalycose gyvena ap
linkinėje Krokavo.

— Žalycose?!
— Kur buvo randytojum 

už gyvasties Starostienes, kuri 
iszsiunte ji nuo saves in ten, 
žinodama jog tai jos sesers su
nūs, nes to nedavė pažint jam, 
ba statėsi laibai augsztai ir ne
norėjo nužeminet savo vardo.

Morkus kristelejo peczais.
— Buvo randytojum! O tai- 

jis! Paszauke tai jis.
Morkui rankos nupuolė.
— Pažinstu ji, tarė ir tai 

tu buvai mano brolis?!
— Nes klausykįt-gi manes, 

dadave iszvestas isz kantrybes 
teisininkas, tai ne galas da.

— Klausau! Atsake sziau
czius lig susimaiszias.

— Teismas eina apie pali-
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snui nusidyvines advokatas, 
paklausė apie turtus ponas ne
apstoti, o apie ka-.gi daugiau 
gali žmogų apeitinet kad ne 
apie turtus?

—- Isz malones Dievo isz 
mano darbo turiu szmota duo
nos ir isz mano stono, esmių 
užganadintas, o jeigo k a Die
vas duos daugiaus, tai gerai, 
neduos teipo-s-gi bus gerai, ap-' 
sieisime ir teip!

— iStupidissimus! Paantri
no advokatas nes viskas gerai 
dadave sau iszsižades turtu už 
bile ka.

— Na tai kaip ponas sakiai 
kad apie turtą nepaisai, tai-gi 
atiduok savo dali del szalies 
Milžinsku, o tau užmbkes da 
iii ranka pabuezios, dadave.

O kažin gal ir gerai padary-
1 tai, ba žinoma procesas klaipa- 
tas, ergelis ne mažas, eventue 
sicut dixi dobius.

— Asz Lotiniszkai ne šu-
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įprantu, atsake Morkus, ne tuo- 
lai nieko asz be brolio ne pra<- 
clesiu, o ir pamislint reike.

— Be brolio tamista nepra
dėsi! O tave brolis nori pra- 
puldyt.

— Nes-gi duok ponas ra
mumo, tas niekados būtie ne.

— Na, na pavatusi! Nes da 
žodeli ne mislinate-gi suvis pa
tys be brolio pradėt, gražu 
skatiką aplaikytumet.

— Pats be brolio nieko ne 
pradėsiu, atsake staeziai Mor
kus žiūrėdamas ant Onos.

— Na jeigo teip, tai dary
kite sau ka norite, nes vis pri
valot but man dėkingi nor už 
tai, ka daviau jums žine, kuri 
kaip sau teniiju ne lengvai pas 
jus daeitu.

— Teisybe! Tarė Morkus 
pripildė te mano szirdi džiaugs
mu, daneszdami man apie tai, 
jog broli turiu!

— Ir turtas tandem,.
Morkus nepaisaneziai galva 

lingtelejo, Ona nusiszypsojo 
saldžiai ir paszaukus ji in szali 
tarė pamažėl i:

— Reike ta apreiszktoju 
geresnes laimes ateiteje mus 
vaiku, geriaus priimtie nusiųs
kite vaikina in miestą užkan
džiu ir vyno.

Morkus davė ipaliepima mo
kintiniui, o Ona ėmėsi už pa
rengimo stalo, teisininkas, ad
vokatas vaiksztinejo po stuba 
užsimislines, priėmė ji Morkus 
su Ona ka noszirdingiause ir 
vieszino kuom tik galėjo, ad
vokatas matydamas jog sziau
czius neatmaino savo žodžio ir 
be brolio nieko pradėt nenori, 
davė jam dvi dienas apsimisli- 
nimo ir apleido narna.

Po iszejimui advokatas 
sziauczius nesedo jau prie dar
bo, o nuėjo pas paezia ir Motie
jene, ba daug turėjo kalbejimoi 
su joms moteres džiaugėsi ir 

* mislino apie turtus meisteris 
daugiau buvo nulindęs daisier- 
geliaves, negu džiaugsmingas.

— Busime-gi turtingais, ta
re Ona, buk isz dangaus Die
vą® mums numeta turtus!

— Nesidžiaugkite teip la
bai! Atsake Morkus turtas ne 
yra tokia didele laime1, kaip 
mums rodos ypatingai del 
žmonių, nepripratusiu prie ju.

Kiti tai jau gal be ju ir ne
apsieitu nes mes!

— Susimylėk, o vaikai! 
Tarė Ona.

— Arba ne turime kuom 
iszaugint juos, ir ka jiems pa^ 
likt?

Didžiausias turtas žmogaus 
sveikos rankos turtas gali ga
luose pirsztu jeigo asz pats uiž-

[Tasa Ant 2 Puslapio]
. - f- t-k.,M.
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Žinios Vietines
— Mare Murauskiene, nuo1 

532 W. South uly., numirė Pet- 
nyczios ryta, 6:45 valanda, sa
vo namuose. Velione nesvei- 
kavo per koki tai laika. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Park Pla
ce, o po tam apsigyveno Maha- 
nojuje. Po tėvais vadinosi 
Kubiliute. Prigulėjo prie Lie- 
tuviszkos parapijos mieste, ir 
prie bažnytiniu moterų drau
gijų. Paliko: sunn Petra; trys 
dukterys: Mare, pati Bernardo 
Miluko, Julija ir Katre, na
mie, taipgi anūku ir anūkes. 
Laidojo Utarninlko ryta, su 
apiegomis in Szv. Juozapo 
bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidota in parapijos kapinė
se. >Grab. K. Rėklaitis laidojo.

— Seredoj pripuola Szv. 
Skolos! ika, o Tautiszka. Var
dine: Keiszgalius. Ir ta diena: 
1939 metuose pasimirė Popie
žius Pijus Vienuoliktas. Jis 
buvo 81 metu amžiaus. Popie
žiumi jis buvo per septynioli
ka metu. Jo vieta u'žeme Kar
dinolas Eugenio Paeelli, kuris 
buvo Vatikano Sekretorius; 
1950m., Amerikos valdžiapra- 
nesze kad'buvo pasiaustas Ki- 
niecziams tautininkams laisz- 
kas, kuriame musu valdžia pa- 
reiszkia .savo pasipiktinimą, 
kad jie puolasi ant nekaltu 
Amerikiecziu tame kraszti; 
1950m., Anglais mokslinczius 
Klaus E. J. Fuchs prisipažino 
kad jis daug atomines bombos 
paslapcziu yra iszdaves Sovie
tams. Jis taip darė per 7 me
tus; 1276m., Lietuviai pergalė
jo Kry'ževius ties Kaunu; Me
nulio atmaina: Prieszpilnis.

— Ketverge pripuola. Szv- 
euicziausios Paneles Dievo Mo
tinos Apsireiszkimas Liurde, 
taipgi ;Szv. Lucija, o Tautiszka 
Vardine: Algirdas. Ir ta die
na: 1950 metuose baisios au
dros isztiko Shreneport mieste 
ir apylinke Louisianna valsti
joje, keturios deszimts trys 
žmones žuvo; 1937m., General 
Motors Automobiliu kompani- 
ja susitaikė su savo darbinin
kais ir pakele jiems algas penk 
tuku ant valandos; 1242m., 
Mindaugas užėmė Lietuvos 
Kunigaikszczio sostą; 1950m., 
Strai kuo jautieji mainieriai ne
klauso savo boso John Lewiso 
ir gryszta in savo darbus. Teis
mas jau buvo uždejes indžunsk 
szina ant mainieriu.

Shenandoah, Pa. — Ponia 
Juozafina Lenortavieziene, 65 
metu amžiaus, nuo 35 Franklin 
uly., Upper Shaft, likos mirti
nai sužeista per automobiliu, 
kuri vairavo Robert J. Con
nors, 29 metu amžiaus isz Gi- 
rardvilles. Nelaime atsitiko 
Ketvergo vakara apie 9:30 va
landa ant Dunlap kalno. 'Ne
laiminga. moteriszke likos tuo- 
jaus nuveszta in Locust Mt. li- 
gon’bute, kur daktarai sake 
kad moteriszke jau negyva, ir 
pasimirė ant kelio. Velione gi
mė Lietuvoje, po tėvais vadi
nosi Juozefina. Smulskiute. Jos 
vyras Justinas mirė 1939 me
tuose. Paliko keturis sūnūs: 
Brovislava, Mahanoy City; Jo
ną, Fralckville; Bernarda, Ar- 
Jington, Va., ir Edvardą, kuris 
tarnauja armijoje, Japonijoje. 
Keturios dukterys: Juozefina, 
pati John Cordeior ir Leoną., 
pati Leonard Williams, isz 
Fall River, Mass., Eleonora, 
pati Jerome Hartz, namie ir

Philomena, pati Antano Dar- 
gio, Shenandoah. Laidojo 
Utarninko ryta su Szv. Mišrio
mis in Szv. Jurgio bažnyczioje 
devinta valanda ir palaidota, in 
parapijos kapinėse. Graboriai 
Oravitz laidojo.

Girardville, .Pa.'— Senas 
miesto gyventojas Juozas Dru- 
lis nuo 371 W. Mahanoy uly., 
numirė Ketvergo vakara, 7 va
landa in Ashland ligonbuteje. 
Velionis turėjo asthma ir sir
go ilga laika. Ginies Lietuvoje. 
Buvo angliškasis. Paskutini 
karta dirbo Continental ka
syklose. Jo pati Mare, mirė 
deszimts metu atgal. Paliko 
keturios dukterys ir trisįtinus. 
Laidotuves invyke* Panedeiio 
ryta su apiegomis in Szv. Vin
cento bažnyczioje 9 valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumerata i s.

SOVIETAMS
NESISEKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pavėlinti Vokiecziams tik 
ant tiek ginkluotis kad galėtu 
savo vidaus reikalus vesti ir 
save apsiginti.

Uždrausti Vokiecziams dide
lius ginklus, kad Vokiecziai 
niekados negalėtu kara vesti.

Uždrausti Vokiecziams su
daryti tarptautines sutartis su 
kitomis vieszpatystemis.

Pirma syki perskaiezius to
kius pareikalavimus, iszrodytu 
kad viskas tvarkoj.,

Bet Amerikos Sekretorius 
tuojaus parode kokie pavojin
gi yra tie pareikalavimai: ... 
.. Kuriai tautai uždrausti ga
minti didelius ginklus staeziai 
negalima ir neinmanoma, be 
kariszkos priežiūros. Jeigu vi
si savo armijas isz Vokietijos 
iszsitrauks, tai kaip ir kas pri
žiuręs kad Vokiecziai tokiu 
ginklu nesigamintu?

Jeigu butu Vokiecziams už
drausta su kitomis vieszpatys
temis sutartis daryti, ir teipgi 
jiems butu uždrausta pilnai 
apsiginkluoti tai Vokietija, bū
dama areziausia prie Sovietu 
Rusijos, taptų Rusijos tarnai
te.

Vakaru tautos nori kad Vo
kietija butu tikrai laisva ir 
stotu in dideliu vieszpatyscziu 
eiles be jokiu suvaržymu, ir 
kad Vokiecziai turėtu pilna 
laisve ir teise sudaryti taikos 
ar karo sutartis su kitais 
krasztais.

Sovietams szitas baisiai ne
patinka, nes jie gerai žino kad 
naujai atgimus Vokietija jo
kiu budu nesudarytu jokios 
sutarties su Rusija, bet stotu 
in Vakaru tautu eiles priesz 
Sovietu Rusija.

Žinoma, aiszkus dalykas 
kad visas tas klausimas yra 
daug painesnis, negu mes ežia 
trumpai iszdesteme, bet szitie 
punktai yra svarbiausi ant ku
riu Sovietai negali sutikti su 
Vakaru tautomis.

VAGIS PASTŪMĖ IN
SZALI 5300

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

isz savo kiszeniaus apie tris 

szimtus doleriu, bet vagis pa
reikalavo tik deszimts doleriu.

Kai tas vagis pabėgo, Jerry 
Cramer paszauke policija. Už 
pusvalandžio policijantas su- 
aresztavo trisdeszimts metu 
amžiaus John Bullaro isz 
Trenton, New Jersey ir tris
deszimts metu amžiaus Walter 
Prusko. Jiedu buvo užeje in 
saliuna toje apylinkėje.

Gazolino stoties darbininkas 
Jerry Cramer ' policijautams 
tikrai pasakė kad tai tiedu va
giai, razbaininkai ji apvogė. 
Jiedu buvo in kalėjimą patup- 
dinti be jokios kaucijos.

POLICIJANTAS
SUŽEISTAS

Vijosi Automobiliu; 
Susimusze Su Troku
QUAKERTOWN, PA. — 

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus valstijos policijantas, 
Charles Malasnik, buvo labai 
sužeistas, kai jo automobilius 
susimusze su dideliu troku 
ant Bethlehem vieszkelio, ne
toli Sellersville miesto.

Jis buvo nuvesztas in Qua
kertown Community ligonine, 
kur daktarai sako kad jis pa
sveiks.

Laikrasztininkai dar negalė
jo su juo pasiszneketi kad da- 
žinojus kaip ten atsitiko, bet 
kiti draiveriai sako kad jis vi
josi viena automobiliu, kuris 
labai greitai važiavo. Kai jis 
ta automobiliu pasivijo, jis 
pradėjo ji lenkti, kad ji su
stabdžius, ir neužmate kad 
priesz ji atvažiuoja szitas di
delis trokas. Draiverys kuri 
tas policijantas vijosi, nesu
stojo ir pabėgo. To troko drai
verys, trisdeszimts trijų metu 
amžiaus John Gumminger, isz 
Philadelphia, Pa., nebuvo su
žeistas tik labai sukriestas, kai 
jo trokas atsimusze in kaina ir 
apsivertė.

SERGANTIS
POLICIJANTAS

NUSISZOVE

Sužeidė Moteriszke

PHILADELPHIA, PA. — 
Sergantis policijantas, kuris 
buvo nuo savo pareigu paleis
tas del ligos, labai sužeidė sa
vo buvuse gaspadine ir paskui 
pats save nusiszove.

Jis stengėsi ja prikalbinti 
kad ji grysztu pas ji už gaspa
dine, bet ji nesutiko. Jis buvo 
keturios deszimts keturiu me
tu amžiaus, Francis Mullen, o 
ji yra Ponia Helen Richards, 
trisdeszimts szesziu metu am
žiaus.

Policijantai isz Susiedu da- 
girdo kad kas ten darosi, kai 
susiedai policijai pranesze kad 
policijantas Mullen buvo su at- 
provintu revolveriu privertęs 
Ponia Richardson gryszti in jo 
namus.

Detektyvas Saržentas Tho
mas Smith ir James McFadden 
su Detektyvu Philip Deitch 
greitai nuvažiavo in to polici- 
janto namus, bet jie vos spėjo 
prie duriu prieiti, kai iszgirdo 
tris szuvius. Jie greitai insilau- 
že in stuba ir rado abudu labai 
sužeisti. Policijantas Mullen 
pasimirė pirm negu jis buvo 
in ligonine nuvesztas. Ponia 

Richardson su dviem kulkom 
galvoje yra labai pavojingoje 
padėtyje.

Policijanto žmona, Beatty 
buvo gavus divorsa nuo jo tik 
keletą menesiu atgal.

DUKRELE
MOKINASI SZOKTI

Tėvas Tupi Kalėjime
CONSHOHOCKEN, PA. — 

Jeigu vienuolikos metu mer
gaite, Betty Anne Rapine szia 
sanvaite važiuos isz Consho
hocken in New York, mokintis 
kaip szokti, kaip ji kas sanvai
te važiuoja/ tai ja szita syki 
vesz ne jos tėvas, bet jos moti
na. Jos tėvas dabar tupi kalė
jime.

Jos tėvas susikirto su mo
kyklos tvarka ir su mokytojo
mis ir su mokslo sztabo nariais 
ir paskui su valdžia ir su tei
sėju.

George Rapine dabar tupi 
kalėjime, kur jis turės iszbuti 
penkias dienas, už tai kad jis 
ant to piktumo ar kerszto ne
sutiko užsimokėti dvideszimts 
doleriu bauda, kai jis buvo an
tru kartu suaresztuotas už tai 
kad jis savo dukrele Betty 
Anne kas Sereda veszdavo in 
New York miestą mokintis 
kaip szokti. Jo dukrele apleis
davo savo mokykla Seredos 
popietu.

Jis sako kad jam yra jau per 
tris metus kasztave daugiau 
kaip deszimts tukstaneziu do
leriu del savo dukreles pamoku 
del szokimo. Jis teipgi sako 
kad jis tik Seredomis gali savo 
dukrele nuveszti in New York.

Ana sanvaite jo dukrele bu
vo Metropolitan Operos priim
ta kaipo szokike.

Kai teisėjas Francis Boben- 
rieth nuteisė tęva ant dvide
szimts doleriu, tėvas baisiai 
perpyko ir pasakė kad jis nie
kados tos baudos nemokės. Už 
tai dabar jis isz to piktumo ir 
to kerszto kalėjime tupi.

Conshohocken mokyklų vir- 
szininkas, Robert C. Landis 
tam tėvui pasakė kelis sykius, 
kad sulyg Amerikos instaty- 
mais, Seredos diena yra moks
lo diena ir jo dukreles ta diena 
vieta yra penktame skyriuje, 
vietinėje mokykloje. Tėvas ne
sutiko. Mokslo sztabas patvir
tino mokyklų virszininko nu
sistatymą ir patraukė ta tęva 
in eismą.

Dabar jai tos dukreles moti
na ja vesz in New York del tu 
szokiu, Seredoje, tai gal ir ji 
pateks in kalėjimą.

U.S.A. SEK. DULLES 
PAMOKINO

MOLOTOVA

Patarė Jam Liautis 
Plepejes Kaip 

Boba
BERLYNAS, VOK. —

Amerikos Sekretorius Dulles 
visiszkai atmete Sovietu Rusi
jos Užsienio Ministerio pasiu- 
linima del taikos Vokietijai ir 
jam gražiai patarė liautis ple
pejes kaip mažas vaikas.

Amerikos Sekretorius Dul
les pasakė kad Molotovas nie
ko gero neatnesza in ta susi
rinkimą del taikos, kaip tik 
nesantaika.

Molotovas buvo pareiszkes 
kad Amerika, sakydama kad 
ji nori suvienyti Vokietija, 
tik nori savo apsisaugoti, kai 
ji kita kara paskelbs priesz vi
sa pasauli.

Musu Sekretorius isz Molo
tovo tik vieno dalyko pareika
lavo, sakydamas, “Jeigu Po
nas Molotovas tikrai nori tai
kos ežia, tai tegu jis su savo 
krasztu pavėlina ir paskelbia 
laisvus rinkimus Rytu Vokieti
joje.

Nors tas mitingas ka tik yra 
prasidejes, nors dar daug kas 
yra rengiama iszkelti tame po
sėdyje, bet jau isz anksto ma
tyti kad ežia nieko gero nebus, 
kad Amerika bus priversta pa
sitraukti, nes Sovietu Rusija 
szita konferencija isznauduoja 
.kaip ji yra isznaudavus Yalto 
ir Potsdam konferencijas.

Molotovas dabar daug ma
lonesnis ir vieszingesnis su ki
tais atstovais, negu jis buvo 
kai Stalinas buvo gyvas. Bet 
ant nei vieno klausima jis ne
sutinka musu atstovams nusi
leisti.

Amerikos Sekretorius yra 
pasakė kad jis tenai daug laiko 
negaiszins, bet jeigu tik matys 
kad mums jokios naudos isz to 
posėdžio nėra, jis pats viską 
mes in szali, paliks ta susirin
kimą ir grysz in Amerika.

VIESZKELIU
NELAIMES

New Jersey Žmogus;' 
Automobilius Atsi

musze In Medi
BRIDGEPORT, N. J. — 

Dvideszimts metu amžiaus 
jaunuolis, George Beers, nuo 
Old Ferry Road, netoli Bridge
port, N. J., užsimusze, kai au
tomobilius sudužo, susimusze 
in dideli medi ant Mantua 
Grove vieszkelio, apie myle 
nuo Mantua Terrace, N. J.

Policijantai sako kad Beers 
labai greitai važiavo ir neuž
mate ta užsisukimą ir už tai 
davė staeziai in ta medi szalia 
vieszkelio.

Archibald Kampissios, dvi
deszimts vieno meto amžiaus 
isz Philadelphijos užsimusze 
kai automobilius kuriame jis 
važiavo atsimussze in stulpą. 
Du kiti tame automobilyje bu
vo labai sužeisti.

Asztuoniolikos metu am
žiaus Joseph D. Martin, to ne
lemto automobiliaus draiverys 
ir dvideszimts metu amžiaus 
Gerald O’Leary, jo draugas 
buvo nuveszti in ligonine.

Szita nelaime atsitiko apie 
szeszios mylios nuo Atlantic 
City, N. J.

Penki vyrai buvo sužeisti, 
apie treczia valanda isz ryto, 
kai ju automobilius atsimusze 
in troka ant Castor Avenue ir 
Sepviva ulyczios. Visi jie buvo 
nuveszti in ligonine.

Frackville, Pa. — Du vyrai 
isz miesto, likos užmuszti arti 
Reading,'Pa., kai ju automobi
lius atsimusze in “trailer tro
ka” ant vieszkelio, Subatos 
ryta. Walter Varanka, 31 metu 
amžiaus nuo 48 N. Second 
uly., ir Michael Weremedic, 29 
metu amž., nuo 221 S. Broad 
Mt. Avė. Policija tyrinėja ne
laime.

Szesziolikos metu amžiaus 
mergaite, Elzbieta Hay nuo 
Roosevelt Boulevard, buvo su
važinėta netoli savo namu. Ji 
buvo nuveszta in Nazareth li
gonine. Kiti, kurie buvo prie 
tos vietos padavė policijan- 
tams laisniu numeri to automo
biliaus kuris ja buvo suvažinė
jęs.

Keturios deszimts szesziu 
metu amžiaus Ponia Clarice 
Fell, isz New Britain, Bucks 
apygardoje, buvo sužeista kai 
jos vyro automobilius susikūlė 
su kitu automobiliu, kuri vai- 
ravo trisdeszimts septynių me
tu amžiaus Charles Myers, isz 
Lacey Park, netoli nuo Hatbo
ro.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Margaret Feeney bu
vo sužeista apie antra valanda 
isz ryto kai jos draugo automo- 

‘bilius susikūlė su kitu automo
biliu. Jos draugas buvo trisde
szimts asztuoniu metu amžiaus 
Albert Francisci, kuris gyvena 
netoli Hazleton, Pa. Mergina 
Feeney buvo nuveszta in Doy
lestown Emergency ligonine.

AMERIKIETIS ISZ 
NELAISVĖS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

isz Leopoldov kalėjimo, kuris 
randasi netoli nuo Bratislava. 
Per dvideszimts du menesiu jis 
slapstiesi nuo Czeku policijos. 
Per ta laika jis iszkeliavo szim 
ta septynios deszimts penkias 
mylės per kalnus, kur slapta 
policija sergėjo visus kelius ir 
takelius.

Jis buvo apsiženijes kai jis 
buvo kalėjime. Jo žmona Ga
briella yra Czeke. Kol kas ne
žinia kur ji dabar randasi. 
Kiek buvo galima sužinoti, tai 
iszrodo kad ji serga džiova, ir 
paskutinaji syki kai isz jos bu
vo girdėti, ji buvo džiovininku 
ligoninėje.

Kai tik jis pasiekė Amerikos 
Ambasados ofisus, jam buvo 
paskirta kariszki policijos sar
gai, kurie jo buvo diena ir nak
tį. Jis nenori nei žodžio prasi
tarti laikrasztininkams, kol jis 
pasilsės ir pasitars su valdžios 
atstovais. Jis sako kad jis da
bar nenori nei prasitarti kur 
jis buvo ar kas ji priėmė, kad 
kitus visai nekaltus žmones 
neinveltu ir kad Czeku valdžia 
kitiems už ji neatkerszintu.

NEW YORK. — Subatos ry
ta, 7:29 valanda, John Hvasta, 
atskrido in New Yorka, ant 
Pan American Airways ero- 
plano, isz London, Anglija.

Pirkie U. S. Bonus

A “NOVENA”
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I
Tautosakos ir Tautotyros 

Muziejus kuriame surinkta, vi
su tautu (perstatyto jai neseniai 
Naujosios Meksikos sostinėje, 
buvo atidarytas Santa Fe, 
New Meksikos Muziejaus pa
dalinys naujasis muziejus va
dinasi “The Museum of Inter
national Folk Art”. Muziejaus 
pastatas ir pati rinkimai yra 
dovana tūlos Chicago moters 
macenates.

I

Praszo Tymu Ligos

Dvieju metu amžiaus Peg
gy Coy, isz Jenks, Oklaho
ma, linksmai sau bovinasi, 
visai nežinodama kad Dak
tarai tyczia nori ja tymais 
užkriesti. Daktarai turi vil
ties kad ji pasveiktu nuo la
bai pavojingos ligos, apie
kuria mažai kas dar žinoma, 
jeigu ji tymais susirgtu.

Tėvai per radija prasze 
kad jeigu kuriu vaikai ty
mais serga, kad jie, kad los- 
ka tuos vaikuczius atvestu 
pas ju dukrele, f

Winthris Carter, isz Cof
feyville, kuris tymais serga, 
su ja bovinosi daugiau kaip 
valanda. Daktarai dar neži
no ar jis ja tais tymais už- 
kriete ar ne. Jie sako reikes 
diena kita palaukti.

4 MIESTAI *
SUNAIKINTI

Žemes Sudrebejimas 
Meksikoje

TUXTLA GUTIERREZ, 
MEKSIKA. — Nauji žemes 
sudrebejimai labai sukriete * 
Meksikos pietine dali, ir su
naikino net keturis miestus.

Baisiai daug iszkados pada
ryta. Penkios deszimts myliu 
szitoje apylinkėje skersai ir 
iszilgai.

Žmones iszsigande, neszesi 
in kalnus, apleisdami savo na
mus.

f
Kiek galima iki sziol daži- 

noti, tai gal keli tukstancziai 
žmonių žuvo. Bet policija sako, 
kad dar nieko tikro negalima 
paskelbti.

Tas žemes sudrebejimas tę
sęsi apie dvi valandas. Bet 
žmones per dvi ar tris dienas 
nebeiszdryso gryszti isz kalnus 
in savo namus.

Szitoje apylinkėje randasi 
daug labai derlingu kavos ukiu 
ir tie ūkininkai yra pasiturin
ti. Už tai tiek daug iszkados 
buvo padaryta ežia, nes visi tie 
ūkininkai turėjo puikius na
mus ir dideles triobas.
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