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Isz Amerikos
REIKALAUJA

DAUGIAU ALGOS

AMERIKOS
AMBASADORIUS

LENKAMS

Protestonai 
Už Popiežių

DETROIT, MICH. — Fordo 
ir Chrysler automobiliu kom-

WASHINGTON, D. C. — -------
Komunistiszkos Lenkijos Pro- protestOnU BaŽnVCZiOS 
zidentas Boleslaw Bierut ana e
sanvaite pasakė N. Y. T. laik-j Nori Palaikyti Rysziusl

PERZIJA PERSPĖJA 
ANGLIJA

TEHERAN. — Premieras 
Ahmed Ghvam užvakar pa
siuntė Anglijos Karo Sztabui; 
laiszka pareikszdamas savo 
kraszto nepasitenkinimą kad 
Anglija siunczia savo vaiska

Visi Kalba Apie 
Taika; Rengiasi

Prie Karo
paniju darbininkai ir j u unijos 
pareiszke kad jie dabar reika
lauja daugiau mokėti, nes vis
kas labai pabrango. Automobi
liu uniju atstovai dabar reika
lauja darbininkams didesnes 
algas negu buvo nustatyta po 
tu ilgu straiku.

Visu darbininku unijos sako 
kad jos neketina straikuoti ir 
nenori didesniu algų, bet auto
mobiliu uniju darbininkai ir j u 
atstovai pareiszke kad jie rei
kalauja; ir vėl straikuos jeigu 
negaus. Jie dabar reikalauja 
kad algos nebutu nustatytos 
galutinai, bet kiltu tiek kiek 
pragyvenimas pabrangsta. Kol 
kas nei valdžia nei fabrikantai 
nieko nesako, bet matyti kad 
ežia da visko gali būti. Czia jau 
matyti tas užburtas ratas, ku
riame kasztai vejasi algas, o al
gos kasztus.

KUDLUOTU
KLIUBAS

HAMMOND, IND. — Szim- 
tai vyru sudarė nauja kliuba, 
kurio nariai prižada nesikirpti 
plaukus pakol j u barberiai in 
protą sugrysz. To miestelio 
barberiai, plauku kirpikai pa
kele savo plauku apkirpimo 
kasztus net iki vieno dolerio. 
Vyrai sako kad tai nežmonisz- 
kai per brangu mokėti doleri 
už plauku apkirpima. Dabar 
visi vyrai vaikszczioja nekirp
tais plaukais ir ima iszrodyti 
kaip kokie Žydu pranaszai isz 
Maižiesziaus laiku. Jie sako jie 
dabar plaukus augins ir nesi- 
kirps pakol barberiai atpigins 
savo praisus.

raszczio korespondentui kad' 
Amerikos Ambasadorius Len
kijoje nesuprantu Lenkijos rei
kalu ir yra tenai nepagaidau- 
jamas. Jis toliau sake kad pa
tys Amerikos žmones tuo Am
basadoriumi nepasitiki.

Matyti kad musu Ambasado
rius, Arthur Bliss Lane nepa
tinka Komunistams ir jiems te
nai nepataikauja. Amerikos 
valdžios sekretorius, Dean 
Acheson tuojaus davė visiems' 
Komunistams žinoti kad musu 
valdžia visiszkai pasitiki savoj 
Ambasadoriumi ir aiszkiai pa
sakė kad Amerika visai nepai
so ka Komunistai tenais sako ir 
daro, bet Arthur Bliss Lane, 
musu Ambasadorius Lenkijoje 
yra geras ir pasitikimas diplio- 
matas.

Komunistai neapkenezia mu
su Ambasadoriaus tenai už tai 
kad jis vis reikalauja kad vi
siems butu duota laisve balsuo
ti taip kaip jie nori, ir jis musu 
valdžiai vis pranesza kas tenai 
darosi ir kaip Komunistai vi
sus Lenkus laiko vergijoje.

Szitas, musu valdžios pa- 
reiszkimas kad mes užtariame 
ir užstojame savo Ambasado
rių nepaisant ka Komunistai 
tenai sako sukels daug neapy
kantos ir pagiežos Komunistu 
tarpe, ir galima tikėtis kad ne 
už ilgo Lenkai Komunistai pa
reikalaus kad mes ta savo Am
basadorių atszauktume.

Su Rymos Popiežiumi
LONDON, ANGLIJA. —

Protestonu vadai isz asztuoniu 
atskiru vieszpatyscziu pareisz- 
ke kad jie nori kad Kataliku 
Bažnyczia po visa svietą palai
kyti glaudžius ir gerus santy
kius su Vatikanu ir Popiežiu
mi. Jie sako kad būtinai reika
linga palaikyti gerus santy
kius tarp visu bažnycziu nepai
sant insitikinimu, su Vatikanu. 
Protestonai isz viso pasaulio 
aiszkiai pasisakė ir prisipaži
no kad jie invertina Popiežiaus 
intekme ant svarbiausiu tikėji
mo reikalu per visa pasauli. Jie 
prisipažinsta kad jiems labai 
sunku susitarti ir susitaikinti 
su Katalikais, bet jie taipgi 
prisipažinsta kad tokis susita
rimas yra labai reikalingas da
bar kai visas pasaulis jieszko 
taikos.

Szitoks Protestonu nusista
tymas baisiai nepatiks Ameri
kos Protestonams, kurie atža
gariai nusistatė priesz Katali
kus ir kurie jau seniai reika
lauja kad Amerikos atstovas in

isz Indijos in Basra, Iraq, kuris 
randasi tik skersai upe nuo 
Abadan, Perzijos arba Irano 
miesto.

Anglijos Karo Sztabas pasi- 
aiszkino kad jis taip daro ir sa
vo kareivius tenai siunczia kad 
apsaugoti Anglijos reikalus ir 
prižiūrėti kad viskas butu 
tvarkoj, bet Premieras Ghvam 
sako kad pati Irano valdžia ga
li su savaisiais apsidirbti ir 
Anglijos kareiviai nereikalingi 
ir nepageidaujami. Premieras 
pasakė kad jis ir jo krasztas 
nori draugiszkus santykius pa
laikyti su Anglijos valdžia, bet 
nenori kad Anglija in j u reika
lus kisztusi.

Kareiviai
Sukilo

MERGINA DINGO

DAUGIAU SZNAPSO

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia pavėlino bravorinin- 
kams vėl daryti sznapsa, ir da
vė pavelinima vartuoti apie 
puse tiek bulviu ir kviecziu 
kiek jie pirmiau vartuojo. Lie
pos (July) 31 d., buvo visiems 
bravorininkams uždrausti nau
doti kvieezius del sznapso, nes 
jie buvo reikalingi maistui ir 
paszarui.

Dgtbar visiems bus daugiau 
sznapso ir degtines, bet bus 
daug prastesne, nps bus per 
szviežia. Gero ir gerai nusisto
vėjusio sznapso bus mažiau ir 
sunkiau gauti. Bet kai bus dau
giau prastesnio, tai prastesni 
žmones gers prastesni, ir taip 
daugiau geresnio liks musu po- 
naieziams.

ONSET, MASS. — Policija 
dabar sako kad gražuole Ruth 
McGurk, dvideszimts penkių 
metu mergina greieziaušiai yra 
pavogta arba kur nors laikoma] 
kaipo kalinys. Ji visai niekam 
nieko nesakius pradingo ana 

'sanvaite. Ji buvo nuėjus ant 
szokio kur ji sutiko koki ten 
vyra, apie kuri policija tik tiek 
žino kad jo pirmas vardas bu
vo “Pranas.” Mergina Ruth 
McGurk dirbo viename Cam
bridge sztore, ji buvo susižie
davus su jūreiviu kuris dabar 
ant mariu ir jau rengėsi ženy- 
tis.

Ji czia, in Onset buvo atva
žiavus ant vakacijos. Kai ji po 
to szokio dingo, tai niekas nei 
žodžio isz jos nei apie ja negir
dėjo. Policija dabar jieszko jos 
ir to vyro, kuris save pasivadi
no “Pranu.” Žinios dabar pra
nesza kad merginos kūnas li
kos surastas.

Vatikana butu atszauktas. Bet 
dauguma Protestonu supranta 
ir invertina Kataliku Bažny- 
czios intekme pasaulyje.

Amerikos Protestonai ir j u 
vadai kunigužiai nei žodžio ne
sakė kai Stalinas užkariavo vi
sus Pabalti jos krasztus ir kai 
sulaužė Atlanto Cziarteri nes 
jiems labai patiko, už tai kad 
beveik visi tie krasztai buvo 
Katalikiszki. Jie nieko nesake 
kai Hitleris persekiojo Žydus 
ir Katalikus už tai kad jie no
rėjo kad taip butu,nes jie jau
tiesi kad juo mažiau jiegos Ka
talikai turės juo augszcziau 
Protestonai pakils. Bet kitu 
krasztu Protestonai, matyti, 
kitaip in tuos persekiojimus 
žiurėjo ir Katalikams užtarė. 
Szitas kitų Protestonu pareisz- 
kimas, žinomas dalykas, bai
siai nepatiks Sovietams.

VAIKAS NUSIŽUDĖ

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Rusija Nori Trieste Miestą Pa 
vesti Yugoslavams; Automobi
jiu Darbininkai Reikalauja
Daugiau Mokėti; Valdžia Pa 
vėlina Bravorininkams Daryti 

Sznapsa Isz Bulviu
Trieste Miesto

Klausimas

ATHENS TENNESSEE —
Maži miesteliai in pietus iszro- 
do kaipo tykus ir ramus Ame-

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar jau velia raszyti ir vi
siems pasakyti kas tenais atsi
tiko kai musu Sekretorius Byr

nes sutiko palikti Trieste mies-

LEBANON, PA. — Vienuo- 
likos metu vaikutis, Clifford G. 
Wike gavo bartis ir ant kerszto 
nuėjo ant virszaus ir pasikorė. 
Tėvas ji užtiko ir greitai nuve
žė in ligonbute, bet daktarai 
negalėjo jo atgaivinti. Policija 
sako kad vaikas greieziausia 
užsilipo ant pecziaus, nusijuo
sė savo diržą ir su savo diržu 
nuo paliubio pasikorė. Jis buvo 
trecziame mokslo skyriuje, in 
Franklin mokykla.

rikos kraszteliai, kur visi arba 
miega arba sau tinginiauja. 
Bet, ana sanvaite, vienas toks 
miestelis isz miego prisikėlė ir 
visa Amerika isz miego pažadi
no.

Athens miestelyje, Tennes
see valstijoje, vienos partijos 
politikieriai jau ilgus metus 
kaip valdo žmones ir patys sa
ve iszsirenka per rinkimus. Ke
liems gyventojams toks szeimi- 
ninkaujimas nepatinka, bet 
dauguma visai nepaiso. Ana 
sanvaite visi to miestelio poli
tikieriai gavo gerai per snuki 
ir visi žmones net nustebo kai 
pamate kas ju miestelyje daro
si.

Per rinkimus politikieriai 
visur “bosavo” ir paskui po 
rinkimu jie visus balsus, votus 
pasisavino ir sake kad ant ry
tojaus jie pranesz kad rinki
mus laimėjo. Tai buvo papras
tas invykis ir senas paprotys. 
Tie politikieriai tu votu visai 
nei neskaitė, bet ant rytojaus 
vis pranesze kad tas ir tas, j u 
draugas rinkimus laimėjo.

Bet sziais metais tie politi
kieriai baisiai apsiriko. Jie pa- 
mirszo kad dabar ir tame mies
telyje randasi daug pargryžu- 
siu kareiviu kurie ne durniai ir 
ne mulkiai. Iszkilo baisus susi
kirtimas ant votu skaitymo. 
Pargryžusieji kareiviai buvo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

to klausima neiszriszta. Rusija 

norėjo ta miestą pavesti Yugo

slavams; Amerika su Anglija 

norėjo ta miestą sugražinti Ita- 

lijonams. Amerika nusileido ir 

paliko to miesto valdymą tarp
tautiniam komitetui.

Rusija szitokia tvarka labai 
patiko, o Amerikiecziams visai 
nepatiko, bet Sekretorius Byr
nes turėjo nutylėti ir nusileisti. 
Sekretorius Byrnes nusileido 
už tai kad jis mate kad nėra 
vilties ta klausima iszriszti Pa
ryžiaus Konferencijoje. Bet da
bar jau ateina žinios kad Sek
retorius Byrnes yra pasirengęs 
ta klausima Paryžiuje iszkelti. 
Matyti kad Byrnes kur ten ra
do drąsos ir mato vilties. Jis 
rengiasi ta Trieste miesto val
dymo klausima iszkelti ne tik 
Paryžiaus Konferencijoje, kur 
visos, net ir mažos tautos yra 
susirinkusios, bet ir Suvienytu 
Tautu Taryboje, kuri susirinks 
ateinanti menesi.

Žinomas dalykas, Molotovas 
ir visi Rusijos atstovai tokiam 
pasiryžimui prieszinsis, bet 
vargiai gales Sekretoriui Byr
nes kelia pastoti.

DETROIT, MICH. — Packard automo
biliu kompanijos darbininkai iszejo ant straiku, 
jau kelios sanvaites atgal. Apie 8,500 strai- 
kuoja. Dabar pati kompanija atstatė nuo dar
bo apie 2,300, pasiaiszkindama, kad jiems nėra 
darbo, pakol tos straikos pasibaigs. Kiti dar
bininkai tos kompanijos iszejo ant straiku pa- 
reikszdami savo nepasitenkinimą už tai kad 
1,000 kitu darbininku buvo atstatyti. Dabar

SKAITYKIT 
“SAULE”

Packard automobiliu visi fabrikai sustojo ir ne
gali daryti automobiliu pakol visi szitie nesusi
pratimai bus iszlyginti ir iszaiszkinti.

WASHINGTON, D. C. — Amerikos Karo 
Sztabas ir garsiausi Universitetai siunczia savo 
nagingiausius ir mokycziaus žmones in žiemius 
in sziaures in pasaulio aszigalius, kad jie isztir- 
tu tuos krasztus ir juos prirengtu del kitu žmo
nių kurie tenai apsigyvens. Visi žino kad Ame
rikos valdžia yra pasiunezius daug moksiineziu 
in pasaulio sziaures aszigali, tenai visa kraszta 
apžiūrėti ir insteigti armijai ir laivynui ir eropla- 
nams vietas. Bet retas kuris žino ar kur skai
to kad Rusija teipgi savo mokslinczius ir kari
ninkus siunczia in tuos paežius krasztus tam pa
ežiam tikslui. Amerikos mokslincziai nujau- 
czia kad kai kitas karas kils, tai trumpiausias 
susisiekimas bus per pasaulio aszigalius, sta- 
cziai per viso pasaulio virszu, kur vientik snie
gas ir ledas dabar vieszpatauja. Rusijos moks
lincziai ta pati nujauezia, ir dabar abudu krasz
tai tas vietas tiria ir jieszko tinkamu vietų del 
armijos, eroplanu ir laivyno. Visi kalba apie 
taika, bet tuo pat sykiu rengiasi prie karo!
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“SAULE“ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
jie su raudonskuriais susidėjo.1 
Kad ir ta szimta pravarys ir 
■atstatys, da keli szimtai tokiu. 
| tenai randasi.

Kareiviai PnKfllzmrnio' ■ MiT’' didž^as politikie-ilaukia Jeigu politikieriams].. .Istorija apie “AMŽINA ŽY-RdlvIVldl rntbZ 1 OliuKlCllUS nUS’ W S y’ nesnau-| nepataikaus. Jie sako kad jei-'DA.“ Jo kelione po svietą ir 
________ 1 - ide' J1S tuoJaus visiems teise- gu jįe iiksis policijantais, tai liudymas apie Jezu Kristų, 

gerais policijan-

’'Amerika su Anglija nori kad( Eina deryibos tarp Rusijos ir MUSU SZALIES SAU- 
visos keturios didžiosios tau- Szvedijos del $250,000,000 pa
los iszvien valdytu Vokietija. skoios kurios Rusija praszo.
Bet Francuzija bijosi inžeisti ..
ar užpykinti Rusija, nes Frau- Eaį Amerikos Karo Szta'bas 
euzai vis norės derintis del rado Vokiecziu dipliomatu ir 
Saar slėnio. Rusija apie toki Karo Sztabo knygas ir popie-’ 
iszvien valdymą visai nei ne-’raSj daug buvo raszoma ir sa-' 
szneka. koma kas ten 'buvo paraszyta,

apie Ispanijos ir Argentinos
santykius su Vokietija, bet nei1, ( r 

ka, bet visur jau ima gerai ap-' žodžio niekur neiszgirdome kas> 1 eS 
sižiureti ir apsiginkluoti. Field ten buvo paraszyta apie Rusi- 
Marshal Montgomery,
cziausias Anglijos armijos ka-' Vokietija.

GUMAS PIRMOJ
VIETOJ

Į NEW YORK. — Prakalboje 
! nesenei laikytame karo-vetera- 
j nu susirinkime New Yorke, su- 
i siririkimo pirmininkas, Pulk. 
Benjamin T. Anuskewicz sake 

norime kad saugu- 
pnas musu szalies butu užtik- 

qniO.ą,7 ■ . , . , , 'liūtas. Dėlto mes padaromeaugs/.- jOs draugiszku's santykius su] 
„ . Kai kurie Sekreto- 

rininkas atvažiuoja in Wash- riaus Byrnės patareja«dabar ji 
ingtona Rugpjuczio menesyje ra‘gįna vieszai paskelbti kas te- 
pasitarti su Amerikos Genero-'naį buvo suraszyta ir apie Ru- 
lu Eisenhower apie ta sprogs- Jšija ir jos draugiszkuma su Vo- 
tanezia “Atom” bomba.
t Anglijos Karo Szta'bas užve-'nieko nesako ir nedaro, bet lai- : MII I
da kariszkas mokyklas, sande- ko visas tas žinias kaip kokia 
liūs ir eroplanams vietas be- lazda virsz Rusijos galvos, 
veik aplink visa pasauli. 

Australijoje Anglijos

Nors Anglija apie taika szne-

■ kjajv*. ii J'“'•° viiaugio^nunia o u. » w

i kiecziais. Sekretorius Byrnes

Byrnes niekam nieko nesakys 
inži- apie ka jis žino, jeigu Sovietai 

nieriai visokias raketas ir ku- apsieis kaip žmones, bet jeigu 
lipkas taiso ir tiria.
’ Anglija pristato Norvegams ( 
ginklus ir stengiasi pritaikinti 
.taip kad Anglijos ginklai ir 
szuviai, kaip tai kulipkos ir 
kulkos pritiktu Norvegu kara-. 
jbinams ir armotoms.
( Naujausios mados kariszki'
eroplanai yra siimeziami isz' Anglijos valdininkai da'bar 
Anglijos iri Francuzija.
i Matyti kad Anglija jieszko 
ir nori taikos, bet karui rengia
si. \

da ims visko reikalauti ir su 
nieku1 nesutikti, galima tikėtis 
kad ta lazda kris ant gerbiamu 
Sovietiszku gaivu ir Byrnes' 
vieszai paskelbs visus Rusijos 
santykius su Vokietija. Tokio 
paskelbimo visi Sovietai.bijosi.

Prancūzai dabar tycziojasi ir 
juokiasi isz savo komunistu už 
tai kad jie dabar kaip ponai 
gyvena. Komunistai vis pirsz- 
tais bade ir ponus ir bagoezius, 
o dabar ju vadai brangiausius 
cigarus ruko, ir su puikiausiais 
ir didžiausiais1 automobiliais 
sau po vakaruszkas važinėja. 
Jie dabar taip gyvena kaip tie 
ponai gyveno kuriuos jie taip 
peikė ir prakeikė.

tariasi sudaryti visai nauja 
vieta visiems Žydams kur te
nai Afrikoje prie Kenya, Ugan
da ar Sudan. Nors toks suma
nymas 'baisiai daug kasztuotu, 
bet ’butu daug geriau negu visi 
tie ergeliai ir susikirtimai su 
Arabais Palestinoje. Szitas Af
rikos krasztas yra labai geras, 
tinkamas gyventi ir žeme labai 
derli. Bet nežinia ka Žydai to
kiam sumanymui pasakytu.

aukszcziausia pasiaukojimu. 
Mums visiems musu Szalis pir
moj vietoj.

Teisv'be, kad musu karo-ve- 
teranai pilnai pažysta rimta 
pavoju Suv. Valstijoi-s per- 
greitu demobilizavimu. Jie ži
no kaina, kraujuje, kuria tauta 
užmoka kada nepasiruoszius 
prieszo užpuolimams. Jei neno
ri matyti pakartojima musu ne 
pasiruoszimo klaidu. Todėl ka
ro veteranai remia “One Year 
Military Training” jauniems 
vyrams taikos metu.

Tokis musu kareiviu nusi
statymas nėr kas naujo. Net ir 
per kara, 1943 m., kada karei
viai visuose laukuose buvo pa
klausti ka mano apie taikos 
meto kareiviu mokinimą, 
net 63% stojo už Taikos-meto 
Military Training.
Pulk. McDermott, Director of 
Selective Service 
suorganizavo panaszu balsavi- 
ma tarpe gryžtaneziu veteranu. 
Isz 25,000 užklaustu, 86% rome 
militarini mokinimu taikoje.

Virszmineta susirinkimą 
szauke 1 ‘ Citizens Committee 
for Peacetime Military Train
ing. Atsižymėję veteranai da
lyvavo, tarpe ju Pulk. John W. 
Castles, Jr., Kapt. Worthing
ton Thompson, Eksekutyvis

Po karu,

New Yorke

! t Sekretorius Byrnes ne už il
go' pareikaląus kad kitas Su
vienytu Tautu susirinkimas 
butu’ laikomas Washingtone.

Naujas Anglijos Am'basado-.
. _ . n . , 1 pabranginimu,rius Amerikoje yra keistas { . v. 

v t- , .... v jeigu valdžia nebutu insikiszusžmogus. Jis su savimi atsivežė .
n . . . ,r , ,’ . .tai viskas pats savaime butukomunistą isz Moskvos, kuns' ...
jam patarnauja. Dipliomatal atpige' Bet Ir vieni ,r
■tie kurie pažinsta Sovietu pa- ne szventk 
proezius ir reikalavimus Am
basadoriui Lord Inverchapel 
jau keletą kartu primine ir ji 
perspėjo kad tai labai pavo
jinga, nes kiekvienas Sovietu 
pilietis, kuris dirba dipliomati- 
joje yra priverstas iszduoti ra
portą Rusijos Slaptai Policija, 
NKVD. Amerikos dipliomatai 

;bijosi kad szitas Sovietu pilie-' 
lis neužtiktu kokiu slaptu rasz- 
tu ir popiėru kurios labai susi
gadintu Sovietams. Visi pata-

rius, Andrew Sherry, :
I de. Jis tuoj aus visiems teise-1 O1 ............
I I u
i jams insake kad tie keturi poli- jįe nori būti 
ei j antai nieko negali suaresz-
iuoti, ir teisėjams nevalia jo- lltikieriu padupezikais. 
kios bylos imti ar teisti jeigu 
szitie keturi policijantai ka 
nors suimtu. ,

Už keiliu dienu szitie keturi 
policijantai suaresztavo kelis 
sukezius, kurie gera bizni vare 
su visokiomis maszinomis del 

! pinigu grajinimo. Ir jie davė 
visiems žinoti kad tai tik pra
džia, kad jie visus suims ir su- nuo prisirengimo 
aresztuos kur tik ras kad isz pi- vėl kiltu. Būti pasirengusiems 
nigu losze, grajina. yra labai svarbu nes jeigu vėl

Biznieriai iszsigando, polici- invyks karas: “Mes busime 
jai blusos numirė, O politikie- pirmi, ne paskutiniai, būti ata- 
riai staeziai padūko. Visi toki kuojami,” — taip kalbėjo Mu
tizmai užsidarė. Politikierius jor General Curtis E. Le May, 
Sherry bėgti nubėgo pas mies- Deputy Chief of Air Staff, isz 
to Mayora, John L. Healey. Po orino sztabo.
jųdviejų pasisznekejimo, Ma-1 Kodėl mus pirma užpultu?)

CENTRAL FALLS, R. I. — 
Cent! al Falls miestelis yra pa
prastas mažas miestelis, taip 
kaip szimtai tukstaneziu kitu 
miesteliu Amerikoje. Czia gy
vena apie 27,000 gy ventoju, ku
rie yra taip kaip ir kiti Ameri- 
kiecziai, darbo žmones, maži 
biznieriai, daktarai, advokatai 
ir dvasiszkiai. i

Netoli nuo miestelio randasi 
tos garsingos arkliu lenktynes, 
Narragansett Race Track, kur 
milijonieriai ir kiti durniai do- 
reliukus arkliams ant uodegos 
deda. Czia milijonai doleriu pe
reina per rankas kas sanvaite. 
Tie gembleriai kurie visa die
na isz pinigu “beezina” ant 
arkliuku, vakarais atvažiuoja 
m Central Falls miesteli užkas
ti, pernakvoti ir laika praleisti, ycras Healey pasiszauke tuos Atsakymas aiszkus. Todėl, kad

Visoki biznieriai, saliunin- keturis policijantus ir pasakė agresoriai žino, kad su musu 
kai ir kiti mate kad czia gera jiems kad jie yra suspenduoti,'placziais rezursais — duodami 
proga pasipinigauti. Jie insi- praszalinti isz policijos. j laiko — mes galime prisidėti 
taisė visokias maszinas isz pi-! Politikieriai taip pasielgia, prie bile kokio konflikto pa- 
nigu loszti, grajyti kad patrau- taip daro ne tik tame miestely- šaulyje ir invykdinti pasaulio 
gus tuos ponuezius ir pasisavi- je, bet visur. Jusu miestelyje taika pagal musu idėjų. Ge
nus nors kiek j u tu doreliuku.

Miesto instatymai nepaveli- valdo ir viską tvarko, 
na isz pinigu loszti ar laikyti nas garbingas Amerikos po- 
maszinas ant kuriu galima isz Etikos paprotys. (
pinigu loszti. Bet, biznieriai su-1 
sitare su miestelio politikie- Visos veteranu, sugryžusiu ka- liausiais išradimais, 
riais ir viskas kaip ant sviesto 
ėjo. Biznieriai bizni vare, o po
litikieriai davė policijai žinoti 
kad visiems bus gerai, jeigu 
policija savo akis užsimerks, j ■-

Ir per metu metus viskas ge- 1 
rai ėjo politikieriams ir biznie-' 
riams. : (
bar baisiai klaida padare kai kviestas atėjo. Jis pradėjo vie-) 
jie neapsižiurejo kokius polici
jantus jie priėmė kai karas pa
sibaigė.

Keturi pargryžusieji isz Jea-

tais,
20 Centai.

žmonių tarnais, o ne po-'> SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

Kas Tada?
NEW YORK. — Kada nėra 

tikros garantijos iszlaikymu 
taikos, musu egzistencija pri
klauso nuo musu budrumo ir 

jeigu karas

SKAITYMO
,.. ir o.

64 pus., Did. 5x7col.
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Jusu miestelyje taika pagal musu idėjų, 

jusu politikieriai panasziai liausiu butu isz karo isztrenkti, 
Tai se- vienu kireziu, Suvie. Valstijas.

1 Jeigu mus staigiai žiauri jie- 
ga užpultu su naujais užpuola- 

Bet ežia viskas nesibaige. mais ginklais ir visokiais ve- 
, galėtu 

reiviu draugystes tame mieste- mus suparalizuoti. Jau 1944 m., 
lyje sukilo ir stojo tiems karei- Vokiecziai iszbandavo su “A- 
viams in talka. Buvo didelis,130” milžiniszku transatlantiko 
masinis protesto mitingas su-)‘rocketu.’ Gal kur nors, kas 

- - ~ - - '■ ~ ; szauktas. Apie 4,000 kareiviu nors, jau pagerino ginklus, ku-
. tame susirinkime dalyvavo, rie jiems buvo žinomi priesz

........................ ~ J Politikieriaus sūnūs, Leo Sher- dviejus metus. Mes negalime 
Bet tie politikieriai da- ta susirinkimą visai nepa- būti tikri, kad kiti nestengia

" 1.1__ x ..iri- -- 'atidengti atomines paslaptis —
szai juoktis ir szidyti isz tu ka- mes tikime, kad itik mes vieni 
reiviu, sakydamas kad jie yra jas žinome.
prasti policijantai ir greieziau-j Nenorime kito karo? Bet tu
sia buvo prastesni kareiviai, rime būti tikrumais ir pritai

kinti musu veiksmus'ne su sa
kėt praktiszkams 
Ir praktiszkas

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszezio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
vardu ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
mo permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokitė, jog Iaikraszezio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

ro kareiviai praszesi darbo kai- Jis daugiau purvo pradėjo me-, 
po policijantai. Frank C. 
Klitch, John C. Byrnes, John

Q tyti in visus susirinkusius ka-j v° viltimis, 
reivius. Susirinkusieji karei- nuotikiams.
viai taip inpyko kad jie ta po-'nuotikis gali būti, kad dabar— 
litikieriaus nenaudeli sunu nu-1 ar netolimoj ateityj — Ameri- M
stvėrė ir eme daužyti taip kad ka pabus, Užpulta tukstan- 
butii ji iizmusze', net vi$Ra§ VlSOkill daiktu isz dan
tų keturiu policijąntu szoko gaus- su milžiniszku greitumu, 
jam in pagelba ir ji sukruvinta kas ant vietos sunaikintu musu 
ir gerai apmuszta iszvede isz to nuėstus ir fabrikus, plėtojant 
susirinkimo.

Dabar visi miesto gyvento- vandeni ir maistu, 
jai reikalauja kad policijos Paczioje kalboje, Generolas Le 
virszininkas Colette butu pa- May atsake szi klausima. Jeigu 
szalintas ir kad tie trys polici- koks užpuolimas invyktu, jis 
jautai butu ne tik sugražinti in sako: “Mes turėtume kontra- 
savo darbus, bet kad jie butu takuoti — sunaikinti priesza.” 
augszcziau pakelti. | Kitais židžiais, bukimo pasi-

To politikieriaus Sherry die- renge. Privalome turėti reika- 
nos politikavimo yra suskaity- lingus ginklus ir Generolas Le 
tos. Nors jis drąsiai sako: kad ^ay ir jo sztabo mokslininkai 
jis niekam nenusileis ir nieko ta parūpina. Bet svarbiausiaį 
nesibijosi, bet matyti kad jam turėti reikalingu vyru — iszla-į 
ir jo palydovams politikiszkos 
kiszkos dreba.

Tie keturi pargryžusieji ka
reiviai, nauji policijantai vi
siems politikieriams visa bizni 
sugadino. Jie sako kad tame 
miestelyje randasi daug geru 
policijąntu, bet jie bijosi pasi- 
prieszinti, nes jie žino kas j u

Per ateinanezius rinkimus 
Prezidentas Trumanas stos 
kaipo szeimininkes skatiko . v . . ?. . . . _ . , . cholas Biddle iždininkas
taupmtojas; visi Demokratai 
sakys kad jie visomis galiomis' 
stengėsi kasztus sumažinti ir 
pragyvenimo branguma sulai
kyti. Senatorius Taft ir visi 
Republikonai pirsztais 'badys 
in Demokratus ir juos kaltins' 
už visa šiitą daigtu ir maistu j 

Jie sakys kad' gamzaciju atstovai dalyvavo 
i susirinkime, dalyvavo delega
cijos isz svetimkalbiu grupiu 
veteranu: Lenkai, Kiniecziai, 
Greikai, Czekoslovakai, Vokie- tams pakelti mokesezius.

SerbaiJ Bet tai buvo tik pradžia. Už 
Norvegai keliu sanvaieziu szitie keturi 

ir Vengrai. Kreipdamas deme- nauji policijantai visus savo 
Pulk, vyresniuosius nustebino ir bai- 

Mes vetera siai iszgazdino kai jie pradėjo 
suaresztuoti visus tuos biznie- 

įn_irius kurie pavėlino isz pinigu 
1 loszti, ar kurie turėjo maszinas 

vienodas.” dėl isz pinigu grajinimo. Tai 
basus dalykas. Politikieriai pa- 

į_ siuto, biznieriai pradėjo bliau- 
' ti, policijai blusos numirė.
1 Policijos Sztabas tuojaus 
tinkamai nubaudė tuos keturis 

Peace1 policijantus ir paskyrė juos in 
tokius darbus kur jie nieko 
bendra neturėtu su miesto biz
nieriais. Policijos vyresnysis 
George E. Collette nustume 
tuos keturis naujus policijan- 
tus sergėti “dumpus” ir dirbti 
už miesto ribų. Policija ir poli
tikieriai vėl atsiduso ir manste 
kad vėl viskas tvarkoj. Bet jie 
baisiai apsiriko.

Visi biznieriai ir gembleriaį 
reikalavo miesto politikierių

sekretorius susirinkimo, p. Ni- Gorman ir Lucien J. Tessier, 
? visi szitie vyrukai buvo ne tik 

Pulk. Loeb, cte. Visi dalyviai vaisku, bet ir ant karo lauko, 
pažadėjo pilnai remti Citizens’ Kai tik jie tapo policijantais, 

(Committee ir pareiszke, kad jie1 J1® tuojaus pareikalavo kad po- 
stengs gauti Suv. Vai. Kongre- licijantu algos butu pakeltos 
so parama pravesti Prezidento nuo $35 iki $40 in sanvaite. Po- 

Peace Time Universal,litikieriai nesutiko. Tie karei-f 
viai visiems žmonėms parode

biliu
Military Training.

Netik tautiniu veteranu or- kad visi politikieriai gauna

Sekretdrius Byrnes vėl nusi-,cz^a'’ ^alai, Slavokai, 
leido Rusijai a'?it Trieste mies-’ švedai, Syriecziai, . 
to klausimo. Anglijd ir Ameri- 11 .

n, i-i i t • • si in sziuos atstovus,ka buvo atkakliai nusist^cziu- ’
sios ta miestą pavesti ltalijajl Anuskewicz sake;

j bet musu Sekretorius sutiko nd’, flvieju pasauliuiu karu, sn-' 
pavesti ji tarptautinei valdžiai.
O ta taip vadinama tarptauti- 
.ne valdžia visai bejiege. Reisz- 
kia Sovietu padupezikas Yugo-Į 
slavas Tito ta miestą valdys. 
Rusijai tas labai patiko.

sirinke szi/vakara, esame 
vairiu tautiniu kilmių, bet mu
su patriotizmas
,Teisingi žodžiai!
| Bet netik New Yorko susi-
i rinkimas pareiszke veteranu 
susirūpinimą del musu szalies 

Kitos organizacijosria Anglijos Ambasadoriui to _ . . saugumo. Kitos orga
tarno nusikratyti, bet jis ranka rOSlSKaityiHO KnygClCS' kurios iszsireiszke del 
pamoja, paežiais pakraipo ir 
pasiaiszkina: “Asz nieko ne- 
galiu daryti. Evgeni Yost buvo 
man paties Dėdės Stalino dova
notas.”

Time Military Training yra —

I epidemijas, užnuodijant musu
— ' ' ‘ ’ J . Į£as tada?

SAULE” YRAĮ 
GERIAUSIA J

DOVANA!

daug daugiau mokėti negu yra 
ant valdžios knygų paraszyta! 
Politikieriai, del szvento paka- 
jaus sutiko visiems policijan-

PUIKI ISTORIJA

Jau ir Washingtone matyti 
nors kiek proto. Ateina ži
nios kad ir Washington© di
džiūnai susiprato ir pamate 
kad visam krasztui gresia pa
vojus isz Komunistu. Apie 
szimtas darbininku bus prava
ryti isz savo darbu ir sziltu vie
tų Washingtone už tai kad jie 
yra Komunistai arba už tai kad

Trys Istorijos apie Irlanda Ameriea Wai. Dads jewish . -r-K '
War Veterans, Military Order 

bertas Velnias; Medėjus; Kaip of the World Wars> Beserve 
Kuzma Skripkorius liko Tur- Assooiation the g.; Army 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20fljant Navy of Valor> 77th 

Division Association, Polish 
Legion of American Veterans, 
American Veterans of World 
War II, Army ant Navy Union 
UlSA, Disabled American Vete
rans, Military Order of the 
Purple Heart, American Le- kad sziti szposai užsibaigtu, 
gion and Veterans of Foreign 
Wars.

— C. C. M. T. Y. M. N. Y. ,

arba Nekaltybe suspausta; ]Ro-

Kuzma Skripkorius liko Tur-

Penkios Istorijos apie Buri'ke 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senoles 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .250
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kad tie policijantai butu la
biau nubausti ir visai parvary
ti isz policijos. |
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j vinti vartoti ginklus ir pradėti( 
kontratakas in musu prieszo 
miestus ir fabrikus. Vieninti-| 
uis būdas yra priimti Univer-j 
sal Military Training be atidė
liojimo. Tik szis žygis sustip- 
rins Suv. Vai., kad jos gales at-- 
muszti bet kokia agresija. Ka- 

. da mes sustiprinsime reikalin- 
' gus atlyginamus žygius tada 
! galesiime tikėti, kad ir agreso
riai mus neatakuos — toks už
puldinėjimas butu tikra žmog- 

'žudyste! į
— C. C. F. M. T. of Y. M. Ine.

Nelaime Del Vagio

Jonas — Žiūrėk Petrai; 
kaip vagis selina in tavo na
rna, o tu juokiesi!

Petras — Juokiuosiu, ba 
mano boba manstys kad tai 
asz taip vėlai sugryztu isz sa- 
liuno, tai jam gerai užkurs 
vietoje man.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra-1 
linksmins jiems gy-1 

venima, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. z .,,

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus!



Istorija Apie...
ŪKININKĄ Ir Jo Simu. .

(Tasa) ■

Parėjus Jonas namo pasako 
paežiai apie tuos žodžius, o pa
ti tarė:

— Tuos žiedus tai yra sun- 
ku gauti, bet turi eiti ir bandyt.'

Jono pati parasze kokia tai 
kortele ir liepe jam visados tu-' 
ret prisisegus prie krutinės o 
ant gal j tarė:

— Jeigu tau einant pakils 
kokis szturmas tai tu pulkie 
augsztieninkas, o jeigu to ne 
iszpildinsi tai pražūsi. Po tam 
davė kamuoluka vedanti ir lio- 
pe eit.

Ėjo labai ilgai paskui ka
muoluka isztiko viena karta di
delis szturmas. Tuojaus puolė 
augsztieninkas ir pamate kad 
kas užsimojo su kardu kirst, 
bet pamatęs popiera ant kruti
nės pradėjo skaitytie, o kada 
perskaito tarė:

— Kad tik biski tai tave 
svainuti buczia nužudžius. Bu
vo tai sesuo jo paczios. Po tam 
Jonas apsakė apie savo kelione 
o ji tarė:

— Tu ne gali paimt tu žiedu 
asz pamėginsiu.

Liepe jam ten laukt o ji nu
lėkė ant to kalno. Leke per 
visa sanvaite bet ne galėjo pa- 
imtie tu žiedu ba diena buvo di
dele ugnis o nakti baisus sztur
mas. Po tam tarė:

— Turi eit toliaus, ir ji jam 
davė laiszka prie krutinės, tai 
rasi mano seseri tai ji gal gales 
k a padaryt, 'bet turi pult augsz
tieninkas kad greit pamatytu 
popiera ba ji yra piktesne už 
mane tai gali nužudint.

Taip jisai ėjo toliu. Kada pa
kilo szturmas vėl puolė ir taip 
likosi kaip ir pirma. Tada anoj 
vėl liepe jam laukt, o ji leke 
ant to kalno net per dvi sanvai- 
tes. Isz pradžių po syki po tam 
tankiai ant dienos ir ant galo 
u’žtropijo toki laika kada ant 
kokios minutos viskas nutiko 
tada ji užlėkė ir paėmė žiedus. 
Atneszus atidavė Jonui ir liepe 
neszt pas karalių tardama:

— Kaip parneszi tai tegul 
karalius su jenerolu sėda už 
stalo ir laiko pirsztus tai tu 
jiem uždek tuos žiedus ir kuo- 
greieziause neatsižiuredamas 
,begk pas paezia. Jonas taip ir 
padare.
Jenerolas gana da spyrėsi ir 

nenorėjo sėst už stalo 'bet buvo 
priverstas. Jonas užmovęs po 
žiedą bego pas paezia ir kada 
parėjo namo pati klausė:

— Ar jau atidavej žiedus?
— Jau, atsake Jonas.
— Na tai dabar gali eit pa

žiūrėt pas karalių.
Jonas sugryižes ne rado palo- 

ciu tiktai kaina deganti, toki 
kaip kur ėjo žiedu parneszt o 
ir jenarolas su karalium ten 
dingo. Tada visi žmones matv- 
darni ji taip galinga aprinko 
karalium, kurio anūkai da ir 
dabar ten karaliauja.

—GALAS-

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: • Tiktai 15^ ::

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa-
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BALTRUVIENE

Sci, tu kūma su kurnu, 
Užeis ant jųdviejų perkūnas, 

Paliaukite savo meilinga 
perstatima,

Nedarykite taip,
Ba jau visas miestas žino, 

Ir visi jus pažino, ■ 
Pirsztais ant jus bado, 
Jusu nelabus darbelius 

mato.
Kada kurios vyras in 

darba iszeina, 
Kuinas ta diena in 

darba neeina,
Nes kūmas pas kūma, 

Ant vietos buna.
i Kada vyras isz darbo 

pareina, 
Bobele tuojaus prie 

jo prieina, 
Meiliai bueziuoja, 
Gana tu szposu, 

Nedarykite juoku,
, Ba bus kumui 

negerai,
Kada paduosiu Taradaikui 
Todėl tuojaus paliauk’te.

* * *
Mano kūmas iszvažiavo

i in Skrentus,
Kas ten pasidarė, 

Badai koki ten vyrai 
funes pridaro.

Asz jam dabar parodysiu, 
Ir pagiedosiu, 
Ir pradėsiu:

Mano rūteles yra 
bobų kvailu, 

Kad pripažysta prie 
svetimu klaidu, 

Tiktai isz kokio vieto 
apie moterėlės paminėk, 

Tai tik klausyk,
Bobele atsiszauke, 

Ir pasitempus kauko,
Jog tai ant josios paduota, 

Ir reikalauja kad 
butu iszduota.

Isz maiszo yla iszlenda,
Ir žirkles atsiliepia visada, 

Kada muszi su ranka in stala.
* * *

Girdėjau kad kur ten 
Skulkine,

Ne kas atsibuvineje, 
Moterėlės vaiku ncapžiuri, 

Nabagėliai daug prendu 
turi.

Puikios moterėles, nėr 
ka sakyt, 

Jeigu szvarumo nemoka 
užlaikyk

Kad tiek guzutes negertu, 
Tai laiko turėtu.

Ne viena nuo guzutes
1 liga gavo,

Jog nepakelia kūno
■■ savo.

O kas nori apie szvaruma 
dažinot, 

Turi ant tonaitines 
ulyczios nusiduot,

Ten tai szvaruma matys,
O isz meszlu neiszsirabandys, 

Puikus ten gyvenimas,
O da puikesnis apsiejimas.

''SAULE1* MAHANOY CITY, PA.

Kai valdžia nuėmė visus suvaržymus kaslink maisto, ypacz kaslink mėsos kasztu, tai 
tuojaus visos buezernes ir sztorai turėjo gana ir per daug visokios mėsos ir sviesto, bet, to
kiu pat greitumu viskas baisiai pabrango. Dabar gali pirktis ko tik ir kiek tik nori, jeigu 
nepaisai kiek tau kasztuos. Buczieriai dabar nei nesveria mesa bet tik pasako kad tiek ir
tiek tau kasztuoja; nori, imk, nenori neimk, ims kiti. Moterys visuose miestuose baisiai 
inpyko ant tu buezieriu ir sztįninku. Saint Louis mieste, moterys susirinko ir susiorgani
zavo ir straikininku sanjung i. Jos dabar ne tiktai ka neperka tuose sztoruose ir buezer- 
nese kur taip lupa, bet pasidariusios plakatus juos vaikszczioja szalia tu sztoru langu ir 
duriu ir pataria visiems nieko nepirkti pakol tas sztorininkas ar buezierys in protą ateis ir 
žmoniszkau su savo kostumeriais apsieis. '

Tokios straikos jau beveik visuose miestuose pasirodė. Szeimininkes neperka ir ki
toms pataria nepirkti. Daug buezieriu ir sztorninku tuojaus išsigando ir beveik per puse 
atpigino viską.

Bet ir ne visi sztorninkai ir buczieriai yra jau toki sukepai ir biesai. Keli buczieriai 
padėjo plakatus in savo langus sakydami: “Mes turime visiems gana sviesto, bet jis per 
brangus, mes patariame jo nepirkti, tas pats ir su musu mesa, ji per brangi. Jeigu niekas 
nepirks tai kompanijos turės ir mums atpiginti, tada mes ir jums atpiginsime!’’

Senbernio Mirtis
j N duris labai tykiai kaž-kas 

pabaršzkino, bet daktaras 
tuojaus gi pabudo, užsižiebė 
lempa ir atsikėlė isz lovos. Jis 
pažiurėjo in ramiai bemiegan- 
czia žmona, užsimėto apsiausta 
ir iszejo in kambari ligoniams 
priimt. Tenai stovėjo senuke 
pilka skarele apsigaubusi, ku
ria jis isz karto nepažino.

■— Musu ponui staiga labai 
bloga pasidarė, ■ tarė ji, ar 
nebusite jus, ponas daktare, 
taip geras, tuojaus gi pas ji 
ateit?

Daktaras, pagalios, prisimi
nė jos baisa. Tai buvo jo drau
go, senbernio szeimininke. 
Daktaro buvo pirmutine min
tis: mano draugui jau penkias- 
dcszimts penki metai, jo szir- 
dis jau du metai, kaip blogai 
veikia, gal lengvai kas-nors ir 
labai svarbaus invykt.

Ir jis tarė senukiai:
— Asz tuojaus važiuoju, ar 

jus manes palauksite?
— Ponas daktare, atsipra- 

szau man reikalinga greieziau 
da pas kitu du ponu*nuvažiuot.

Ir ji pasako pavardes vieno 
pirklio ir vieno raszytojaus.

— Koki reikalą jus pas juos 
turite ?

— Ponas nori da karta juos 
pareget.

— Da, karta, regot?
— Taip, ponas daktaro.
— Jis kvicczia savo, drau

gus, pagalvojo daktaras, reisz- 
kia jis jauezia mirties artuma.

Ir daktaras paklauso:
— Ar prie, jusu pono kas-

nors yra? namie paskutini karta? Pagal- ne'bucziau galėjas pagelbėt.
Senuke atsake:
— Žinoma, ponas daktare: 

Jonas nuo jo neatsitraukia: — 
Ir ji iszejo.

Daktaras nuėjo atgal in mie
gamąjį ir, pakol greitai ir ty- ♦

liai rengėsi, jo dvasiojo kaž
koks kartus jausmas ’pakilda
vo. Tai buvo no tiek liūdna to. 
kad jis, gal but, netrukus nu
stosiąs gero, seno draugo, kiek 
sunkus nujautimas, kad jie vi
si prie to artinasi, visi, kurie 
da priesz keletą metu buvo jau
ni.

Atviram fajetono, szilta pa
vasario nakti, atvažiavo dakta
ras in artimiausia, nedideli 
miesteli, kur gyvendavo jo ne
vedės draugas. Jis pažvelgė in 
jo miegamojo langa; jis buvo 
placziai atvertas ir isz jo liejo
si silpna szviesa in nakties 
tamsuma. Daktaras pakilo 
laiptais; tarnas atidaro duris, 
mandagiai jam nusilenke ir 
mosterėjo ranka.

— Kaip? Paklauso, uždus- 
dadamas, daktaras. Argi asz 
pervelai atvažiavau?

kanopu dundėjimas. Daktaras 
nuo veliono atsigryžo ir 
pažiurėjo in langa; nakties ve
jas judino plonas medžiu sza- 
kas. Inejo tarnas, ir daktaras 
pradėjo ji klausinėt, kaip visa 
tai atsitiko.

Tarnas papasakojo daktarui 
gerai žinoma istorija, kaip po
nas staiga bolgai pasijuto, pra
dėjo uždust, paszoko nuo lovos, 
pradėjo pirmyn ir atgal po 
kambari vaikszcziot, greitai 
priėjo prie raszomojo stalo ir 
paskiau vėl in lova atsigulė; 
kaip jis dejavo ir praszydavo 
gert, paskiau paskutini karta, 
pakilo nuo lovos ir, pagalios, 
nupuolė ant priegalvio. Dakta
ras atydžiai klausė, padejas sa
vo deszine ranka ant iszblysz- 
kusios veliono kaktos. Priva
žiavo karieta. Daktaras priėjo 
prie lanko. Isz karietos 
iszejo pirklys ir klausiamai pa- 

j žiurėjo per langa in daktaru.
Daktaras mąszinaliai mostote-' 

Į jo ranka, kaip tai padare pir-i i— Taip, ponas daktare, 
sake tarnas, priesz bertaini 
landos ponas pasimirė.

Daktaras sunkiai atsiduso ir j ras patraukė pecziais, pasi-' 
inejo in kambari. Tenai gulėjo trauke nuo lango, ir, staiga 
jo negyvas draugas su pamely- nuovargi pajutęs, atsisėdo ke
liavusiomis, pusiau-atviromis deje prie veliono kojų, 
lupomis ir sudėtomis ant bal-Į Pirklys inejo atviram
tos drobules rankomis; jo reta nam palte, padėjo skrybėle ant'

at- ma ji pasitikęs tarnas. Pirklys’ 
va- atgal nukreipė galva, lyg kad

jis tam tikėt nenorėjo. Dakta-!

gelto-

barzda buvo netvarkinga, ir mažo prie duru staliuko ir pa- 
ant iszblyszkusios ir drėgnos spaude daktarui ranka.
kaktos nupuldavo keletas žilu — Bet, jog tai žiauru, tarė
plauku. Nuo szilkinio elektrisz- jis, kaip gi tai atsitiko?
kos lemputes abažūro, stovia-j Ir jis nukreipė in veliono ne- 
czio ant naktinio staliuko pul- pasitikėjimo žvilgsni.
davo ant priegalvio raudonai Daktaras pranesze jam, ka
szviesa. Daktaras atydžiai pa- žinojo, ir po to pridūrė: 
žiurėjo in numirusi dranga. j — Jeigu asz bueziau in lai-

— Kuomet jis buvo pas mus ku ate jas, vis viena, jau nieko

vojo jis. Asz pamenu, kad tuo
met vakare snigo. Reiszkia, tai 
buvo pereita žiema. Paskutiniu 
laiku mes labai retai tesima- 
tem.

Isz ulyczios pasigirdo arkliu 

kažkokį tai slaptinga pasima- 
tvma. •/

— Ar jie vis da būdavo pas 
ji? Paklausė daktaras su liūd
na szypsena.

Vėl prie vartų karieta priva
žiavo. Pirklys priėjo prie lan
go. Iszvydes iszeinanti isz ka-! 
rietos raszytoja, jis atsitraukė 
in kambario vidurį, idant ne
būt liūdnosios naujienos pir
muoju praneszeju. Daktaras 
iszeme isz savo portsigaro pa
pirosu ir kukliai pradėjo ji 
sukt rankose.

— Tai mano paprotys nuo 
laiku mano tarnybos ligoninė
je, pastebėjo jis, kaip ir atsi- 
praszydamas. Kuomet asz nak- 
ežia iszeidavau isz ligonio 
kambario, tai, ar asz ton dary
davau paprasta Morfijaus in
jekcija arba konstatavau mirti, 
pirmasai mano už duru judesis 
buvo užsirukyt papirosu.

— Ar jus žinote, ture pirk
lys, kiek laiko, kaip asz nema- 
cziau ne vieno negyvolo? Per 
isztisus keturiolika metu, nuo 
to laiko, kaip ant stalo gulėjo 
mano tėvas.

— O tamistos žmona?
— Mano žmona tiesa, asz 

regėjau paskutinėse minutėse, 
bet, paskiau jau asz jos dau
giau neregėjau!

Inejo raszyfeojas, paspaudo 
dalyvaujantiems rankas ir nu
kreipė in lova klausymo žvilg
sni. Po to, jis tvirtais žings- • • • . ■ ♦ niais priėjo areziau ir tyliai 
pradėjo žiūrėt in lavona dali
nai su paiiiekinanczia lupu isz- 
raiszka.

— Ir taip, jis pirmas, pakilo 
jo galvoj mintis. Jis taip daž
nai žaizdavo klausimu, kam isz 
jo artimųjų pažinstamu esą 
lemta pirmam pereit paskutine 
kelione.

Nnejo szeimininke ir su asza- 
romis akyse atsiklaupė ant ke
liu prieszais lavona, raudoda
ma ir laužydama rankas. Ra- 
szytojas meiliai padėjo jai ant 
peties ranka, stengdamasis nu
ramint.

Pirklys ir daktaras stovėjo 
prie lango, nakties pavasarinis 
vėjelis žaisdavo ju plaukais.

—BUS DAUGIAU—
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Ka Ta Sprogstanti Bomba Padare?

— Tiktai pamanykite sau, 
tarė pirklys, sziandien lygiai 
sanvaite, kaip asz paskutini 
karta su "juo teatre kalbėjau. 
Asz norėjau su juo paskiaus 
vakarieniaut, bet jis vėl turėjo1

Stovėdami po sparnu vieno sulaužyto eroplano, kurio 
bombos nesusprogo, Admirolas Luis De Florez, žiuri in ka- 
riszka laiva Pennsylvania, kuris buvo gerokai apdaužytas 
ir aplaužytas kai ta sprogstanti “Atom’’ bomba susprogo. 
Ims kelias sanvaites tikrai pasakyti kiek bliedies tas spro
gimas padare ir kaip laivus paskandino ar sudaužė. j

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi 

knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimai. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarine*.
Giesme ant pradžios Misziu.

ir

Misziu Maldo*.
Psalme 45.
Giesme Szventa* Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventu*.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiau* atiduodamas Dievui gar-

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda «u visuotiniais atlaidai*.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento*.
Malda Szv. Tamosziau*.
Malda prie Vieszpaties Jėzau*.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas.

Saule Publishing Co., 
MAHANOY CITY, PA.

Paczedus Žydas

Sora — Moisze! Kelkis, ba 
prie musu lango randasi va
gis!

Moisze — Tylėk! Palauk 
kaip jisai atidaris langa, tai 
asz in ji szausiu.

Sora — Nu, kodėl ne da
bar!

Moisze — Tu kvaila boba, 
o ar stiklo tau neszkada!
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Žinios Vietines
— Ana diena lankėsi mies

te su reikalais Petras Szinku- 
nas isz Catawissa, Pa., agentas 
del “Fyr Fyter Extinguisher 
kompanijos isz Dayton, Ohio.
(—< Subatoj pripuola Szven- 

to Lauryno.
— Kita sanvaite, Nedelioj 

pripuola 9-ta Nedelia po Sek
minių, taipgi Szv. Zuzanos; Pa- 
itedelyje Szv. Klaros; Utarnin- 
ke Szv. Kasijano; Seredoj Szv. 
Euzibijo, taipgi Vigilija, Pas
ninkas; Ketverge Szvencz. Pa
neles Marijos in Daugu ėmi
mas, taipgi ta diena (1382 me
tuose) mirė Lietuvos Didysis 
Kunigaiksztis Kestutis; Petny- 
czioj Szv. Joakimo; Subatoj 
Szv. Baltramiejo.

— Lietuviu Moterių Drau
gija isz Schuylkill pavieto lai
kys savo Palinksminimo Pro
grama Nedelioj, Rugsejo-Sept. 
29-ta diena, Necho Allen sve
tainėje, Pottsville, Pa., 2:30 
Valanda po piet. Tikietai par
siduoda po $1.00.

Seredoj Rugp. (Aug.) 7 d., 
Kliubas turėjo savo iszvažiavi- 
ma Hershey Park. į

■— Isz priežasties kad “Lie
tuviu Diena” atsibus Ketverge 
Rugp. (Aug.) 15-ta diena, re
dakcija ir spaustuve “Saules” 
ateinanezia Ketverga bus už
daryta visa diena.
i —< Didelis Lawrence Kar
navalas pribus in miestą Rugp. 
(Aug.) 25-ta diena, ir bus per 
,visa san vaite prie West End 
parko, naudai West End Ugna- 
gesiams. į

—< Pereita Subata apie 6:45 
lyte, ugnis sunaikno “Pump 
House” prie Park Place kasyk
los prigulinti prie Delano An
thracite Collieries Co. "Bledies 
padaryta ant $10,000. Sako, 
kad,ugnis kilo nuo užsidegimo 
motoro.

niute) nuo 204 Oak Uly., pasi
mirė Subatoj Pottsvilles ligon- 
buto, kur ji gydosi nuo szirdies 
liga. Prigulėjo prie Szv. Pran- 
ciszkaus parapijos. Velione ki
tados gyveno Szenadorije. Pa
liko savo vyra Alberta; tris su
ims: Alberta, Joną ir Elgerda. 
Viena dukteria Elaine; savo 
motina Ona Azukienc; dvi se
serys Ona Miszeriene ir Vera 
Dumbrauskienc mieste. Laido
tuves iiivyko Seredoj su Szv. 
Miszomis Szv. Pranciszkaus 
ba'žnyczioje 9-ta valanda ir pa
laidota parapijos kapinėse.

Jaunimas Balsuoja KAREIVIAI SUKILO Draugai Atsisveikina

Shenandoah, Pa. — Milži- 
niszka Paroda atsibus Seredoj, 
Rugp. (Aug.) 14-ta diena, ant 
garbes pargryižusiems karei
viams kurie tarnavo tarnystė
je.

— Laisnai del apsivedimo 
iszduoti del Robert J. Drozel ir 
Mare H. Yurgeloniute isz mies
to.

—• Antanas Žemalis, nuo 
521 W. New York Uly., likos 
sužeistas in pirszta laike darbo 
Packer Nr. 5 kasyklose.

Connerton, Pa. — Juozapas 
Rasinas likos sužeistas in petį 
ir koja laike darbo prie Packer 
Nr. 5 kasyklose. Gydosi Ash
land ligon'bute.

Frackville, Pa. — Sukatoje, 
5 valanda po piet, Kunigas S. 
J. Norlbutas, Apreiszkimo P. 
M. balžnyczioje suriszo mazgu 
moterystes panele Alberta 
Ruth Barauskiute, duktė po

NIEKO NAUJO ISZ
PARYŽIAUS

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Didžiu ir Mažu Tautu Konfe
rencijoje nieko naujo ar tikro 
nėra nutarta ar nuveikta. Iki 
sziol, visi inneszimai ir nutari
mai yra apie tvarka ir kaip ta 
konferencija vesti. Iszkilo keli 
ginezai ir susikirtimai apie bal
savimus, kiek balsu reikia kad 
koks inneszimas butu priimtas 
ar atmestas. Bet apart to tai 
nieko gero negirdeti.

Rusijos atstovas, Molotovas, 
susikirto su Amerikos sekreto
riumi kelis kartus. Rusija su 
tais krasztais kurie yra po jos 
valdžia pasiprieszino ant keliu 
inneszimu, bet visos kitos tau
tos stojo už Anglija ir Amerika 
ir Sovietus nubalsavo.

Amerikos Sekretorius ren
giasi iszkelti Trieste miesto 
klausima per szita konferenci
ja. Tada jau lauksime tikru ži-> 
niu ir naujiena, nes tada jau isz 
tikro Molotovas susikirs su juo 
ir tada pamatysime kiek 
reikszmes turi mažos tautos, 
kai du galiūnai susikerta.

Kitas klausimas jau dabar 
iszkilo toje konferencijoje. Ru
sija nori ir reikalauja kad 
Mongolijos krasztas butu pa
kviestas pasiunsti savo atsto
vus in szita konferencija. Rusi
ja nori szito kad ji turėtu da 
viena sau prielanku atstovą, 
bet Amerika ir Anglija nesu
tinka ir sako kad tas krasztas 
per jaunas ir per silpnas sykiui 
su kitais dalyvauti. Isz szito1 
klausimo gal nieko svarbaus 
nebus, bet visgi parodo kaip 
Rusija nori daugiau drauge to
je konferencijoje, kur ji mato 
kad jos intekme vis mažėja ir 
prastėja.

Czia szitoje konferencijoje, 
Molotovas jau mato kad jam 
taip gerai ir lengvai nesiseka 
szeimininkauti kaip kitose, ir 
jis pyksta ir ima savo nepasi
tenkinimą vieszai parodyti, ir 
ima asmeniszkai užpuldinėti ir 
inžeisti kitu krasztu atstovus. 
Jis negali ji suprasti kaip kiti 
gali iszdrysti jam ir jo krasztui 
prieszintis.

Ant Pardavimo
Namas, ant U> loto, 724 E. 

Centre Ulyczios. Parsiduodasi

Georgia valstija yra vienatine kuri leidžia jauniems balsuoti, votuoti. Czia dvi jaunos 
studentes balsuoja per rinkimus in Bartow apygardos Teismo kambarus. Po kairei, Bette 
Winterbottom isz Georgia Universiteto, ir po deszinei, Dorothy Sanderfer isz Shorter Ko
legijos, Rome, Ga.

Gene Talmadge, 61 meto amžiaus politikierius per szitug rinkimus sumusze James V. 
Carmichael, 36 metu amžiaus jauna vyruką, nors Carmichael gavo daug daugiau balsu, 
votu. Czia balsavimai ir žmonių balsai mažai ka reiszkia, bet politika viską valdo ir viską 
tvarko.

Szitoje valstijoje didžiausias klausimas, yra apie juodukUSj (nigerus). Politikieriai ne- 
pavelina juodukams balsuoti ar eiti in rinkimus. Czia keli bSgoti politikieriai gali visa 
valstija valdyti ir net užsmaugti. Czia beveik kasdien atsitinka kad koks juodukas buvo 
apmusztas, nuplaktas, pakartas ar kaip nors kitaip nugalabintas. Czia žmones nežino ar 
pamirszo kad Amerika yra “laisves ir lygybes szalis.” Czia juodukai ne žmones, bet amži
ni vergai! 
_____________________

ILSISI RAMYBĖJE

Kai Amerikos vieliava nusileidžia vakare ant Okinawa kapiniu, vienas kareivis, ma
rinas klupiasi pasimelsti už savo draugus kurie krito ant karo lauko. Jo draugai dabar 
jau amžinai ilsisi ramybėje kai mes da peszamies už taika ir karo grobi.

Mažesnis paveikslas virszuje, parodo kai Air, Vice Marshall Isett isz Naujos Zealandi- 
jos pasiraszo taikos sutarti ant kariszko laivo USS Missouri. Generolas MacArthur stovi 
ir žiuri. Jau metai praėjo nuoto laiko kada Japonai pasidavė ir pasirasze taikos sutarti. 
Rugpjuczio, (Aug.) 14 visas svietas pagerbs tuos kurie pasiaukojo ir savo gyvasti. atidavė 
kad mes galėtume gyventi.

Nors karas jau užsibaigė, nors taikos sutartys jaus pasiraszytos, bet ta taika da toli! 
Szimtai tukstaneziu musu kareiviu da ta ju žuvusiu draugu darba tęsia toliau, ir stovi ant 
viso svieto rubežiu. Jie savo darba atliko ir atlieka gerai ir sanžiningai, bet musu politi
kieriai ir dipliomatai gali su vienu susirinkimu, su viena konferencija visa ta j u darba 
niekais paversti.

Mes meldžiamies ir amžina atilsi sakome del mirusiu, gerbiame .tuos kurie sziandien 
musu kraszta sergsti ir meldžiamies už tuos vadus, kurie musu kraszto likimą turi savo 
rankose. Dieve duok vieniems amžina atilsi, o kitiems sveika protą, ir Dievo baime kad 
jie mus iszvestu isz visu szitu tarptautiniu ir dipliomatijos pinkliu.

nios Agatos Barauskienės nuo 
,Wylam Uly., su Edvardu J. 
Gudaitis, sūnūs ponios P. Gu
daitienės. Svotai buvo ponstva 
J. Dewey.

Tamaqua, Pa. — Correale 
Construction kompanija isz 
Hazleton, pirko dideli elektri
kiui sziupeli, vertes $735,000. 
Sziupelis 'bus naudotas del isz- 
kasimo anglies prie Reeves- 
dale arti Tamaqua. Sziupelis 
svėrė 1,400 tonu.

Minersville, Pa. t Helena 
JMileszauskiene (po tėvais Azu-

pigiai. Kreipkitės 'aut adreso:
. 615 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.
ejLM_L. -----------------

REDBY KILOWATT

« NOW HERE'S "OVMLY'WILUAMS
J CONSIDERED QUITE BRIGHT 

HE'S REAllY A DUMB-BELL 
TO READ IN THAT LIGHT

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY. . . . Light Reading . . . .

WILLIE NOODLE'S JUST AVERAGE 
WHEN IT COMES TO BRAINS 
BUT HE'LL BE REWARDED 
BECAUSE HE TAKES PAlNS-

AND use a good light 
HIS VISION IS PERFECT 
HIS EYES STAY ALL RIGHT.’

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pastate savo kandidata ir norė
jo žinoti, kaip rinkimai eina9!1 
Politikieriai baisia klaida pa-] 
dare kai jie tiems pargryžu-j 
siems kareiviams szpyga paro-' 
de. Tie kareiviai tu kitais to 
miestelio žmonėmis sukilo. Jie 
su szautuvais, karabinais ir ki- 
tokais ginklais užpuolė ant 
miestelio kalėjimo kur politi
kieriai buvo pakavo j e visus tos 
dienos balsus votus. Sukilėliai
sugriovė kalėjimą, iszlauže du- 

Į ris ir iszrinko kelis žmones su- 
| skaityti balsus. Pargryžusiu 
kareiviu kandidatas laimėjo 
rinkimus ir to miestelio politi
kieriai pralaimėjo!

Asztuoniolika žmonių buvo 
sužeista szitame sukilime, bet 
dabar visi neteisingi ir sukti 
politikieriai mato kad ju die
nos suskaitytos, kai pargryžu- 
sieji kareiviai reikalauja tie
sos ir savo teisiu kaipo geri 
Amerikos piliecziai ir savo 
miestelio gyventojai. Czia ma
tyti kad tik pradžia. Daugiau 
tokiu in vykiu galime laukti ir 
tikėtis!

TRAUKINYS
UŽMUSZE MOTERE

PHILADELPHIA, PA. — 
Naszle Edith C. Lippincott, 75 
metu amžiaus milijonierka ėjo 
isz bažnyežios ir jau buvo tik 
apie szimta pėdu nuo savo na
mu, kai ji tenai paslydo ir pa
kliuvo tarp freitkariu.

Ji jau keli metai kaip buvo 
pasiszventusi savo bažnycziai 
ir kas nedele pati papuoszdavo 
bažnyczios altorių. Jos vyras 
buvo insteigejas ir sanvininkas 
dideles anglių kompanijos, 
Willlets Coal and Lumber Co. 
Ji paliko du sunus, Robert ir 
Lawrence.

SOVIETAI
SZPIEGA1

FRANKFORT ON THe' 
MAIN, VOK. — Amerikos Ka-Į 
ro Sztabas užvakar pareiszke: 
kad tie trys Sovietai kareiviai 
kurie buvo Berlyne suimti ir 
paskui paleisti, buvo sznipai. 
Jie stengėsi visokiu žinių susi
rinkti isz Vokiecziu apie Ame
rikos armijas. Tuo pat sykiu 
tie trys suimti Sovietai skun
diesi kad Amerikiecziai juos 
kankino ir kaip prasikaltėlius 
laikino. Jie sako kad Amerikos 
Karo .Sztabas norėjo juos pri
versti kad jie savo kraszta isz- 
duotu.

Amerikos Generolas Edwin 
L. Sibert sako kad du isz tu So
vietu kareiviu buvo apsirenge 
taip kaip kiti žmones ir nene- 
sziojo savo kariszku drabužiu. 
Sovietai karininkai Leitenan
tai Sedov ir Schulkin buvo su
arė sztuoti kai jie civiliniais 
drapanais sau važinėjo po tas 
vietas kur Amerikos armijos1 
valdo. Generolas Sibert taipgi 
paaiszkino kad tie Sovietai ka
rininkai neturėjo pavelinimp. 
važinėti po tuos krasztus. Už 
teki prasižengimą Sovietu Ka
ro Sztabas mirties bausme nu
baudžia.

Tie trys Sovietai dabar 
skundžiasi kad Amerikiecziai 
juos labai nemandagiai priėmė 
ir laike kaipo prasikaltėlius. 
Jie tikėjosi kad ir jiems Ame
rikiecziai taip pataikaus kaip 
musu dipliomatai Taikos kon- 
ferencijo ja Sovietams patai
kauja.

Murray Sapossnek, vienas 
isz 80 vaiku kurie iszvažiavo * 
in tam tyczia prirengtas sto
vyklas arba kempes, atsi
sveikina su savo sziuniuku. 
Vaikus iszveže in tas stovyk
las del vasaros, kur jie gales 
atostogas (vakacijas) pra
leisti ant szviežio oro. Daug 
tokiu vaiku iszvažiavo isz 
New York miesto.

SKAITYKITE “SAULE”

Saliunoje
Vaikutis ate j as in saliuna 

praszyti tėvo kad eitu namo, 
sako:

— Tėtuli, eikie namo, ba 
mama labai serga!

Tėvas — Eisiu, eisiu, tik 
da kelis iszgersiu.

Vaikas — Eikie greieziau, 
ba Pranukas inpuole in skie
pą ir negali iszlipti.

Tėvas — Tegul Pranukas 
palaukia pakol ateisiu. .

Vaikas — Tėtuli, lankas 
truko ant guzutes baczkos ir 
varva.

Tėvas — O tu padla, kodėl 
man greieziau apie tai nepa
sakei! Begkim kogrecziausia 
namo, ba gali atsitikti di
džiausia nelaime!

Szoka Bekojis

Jerry Singer, kuris buvo 
szokikas pirm stojant in 
vaiska, neteko vienos kojos 
ant Okinawa Salos. Pargry- 
žes jis nenuliudo, nenusimi
nė. Daktarai jam intaise me
dine koja ant kurios jis gali 
szokti ir su kurie jis gali taip 
trypti kaip ir su kita sveika 
savo koja. Jis dabar rengiasi 
su savo szokimu del rengia
mo “moving pikezierio, If 
I’m Lucky” (Jei Man Bus 
Giliukis).

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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