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Isz Amerikos
TRECZIOS PARTIJOS 
j SEIMAS

Wallace Tyli Apie Ko
munistus, Bet Tikisi

Ju Paramos
• Ak L 

i. --------------------------

‘ PHILADELPHIA, PA — 
Treczioji politine partija turė
jo savo seimą ir iszrinko Henry 
Wallace kaipo savo kandidata 
in Prezidento rinkimus.

Treczioji partija priima ko
munistus ir tikisi j u paramos, 
nors griežtai užsigina, kad ta 
partija ka bendra turi su Ko
munistais.

Szitos partijos obalsis ar 
szukis yra kad vien tik szita 
partija gali iszgelbeti Ameri
ka ir visa svietą nuo treczio 
baisaus karo. Visi jie sako 
kad Amerika turi nusileisti 
Rusijai ir taip iszvengti kito 
karo.

Szitoje partijoje randasi 
daug geru ir protingu žmonių, 
kuriems jau insipyko ir Re- 
publikonai ir Demokratai, bet 
kurie nieko bendra neturi su 
Komunistais. Jie norėjo kad 
Wallace pasitrauktu nuo Ko
munistu ir taip visiems paro
dytu kad partija nėra Komu- 
nistiszka, bet Wallace to nepa
darė. Jis vieszai paskelbė 
kad jis tikisi ir laukia Komu- 
munistu paramos.

Henry Wallace sako, kad 
Komunistai Amerikoje jieszko 
ir nori taikos, ir už tai jis Ko
munistus kviecziasi in savo 
partija. Matyti kad tas buvęs

TIKĖJIMAS
UŽDRAUSTAS

MOKYKLOSE

Valstybinis Teismas 
Sako: Nevalia Vaikus

Mokinti Tikėjimo
Mokyklose

HARRISBURG, PA. — Ti- 
kejirno Mokinimas Vieszose 
Mokyklose, uždraustas. Teis
mas nusprendė, kad vieszose 
mokyklose negalima vaikus 
mokinti tikėjimo. Bet tas nu
sprendimas nėra jau toks aisz- 
kus, nes dar vis klausimas ne- 
iszaiszkintas apie ta tvarka, 
kuri dabar randasi beveik vi
sur, kai vaikai yra paleidžiami 
valanda ankscziau isz mokyk
los ir eina in savo bažnyczias 
ar savo parapijos mokyklas 
pasimokinti tikėjimo.

Tas pats teismas pareiszke 
kad valia mokytojoms skaityti 
Szventas Rasztas mokyklose.

Tikėjimo klausimas iszkilo 
kai Amerikos augszcziausias 
teismas pareiszke kad nevalia 
vaikus iszleisti iszmokyklos 
del tikėjimo pamoku.

Teisėjas T. McKean Chidsey 
ir John C. Phillips szitaip pa- 
taip pasiaiszkino: Nevalia vai
kus mokinti “Tikėjimo Vie
szose Mokyklose, kai vaikai 
turi mokintis kitu dalyku.

“Nevalia pavartuoti Vieszu 
Mokyklų kambarius del Tikė
jimo pamoku ar apeigų, ne
žiūrint kada ar kaip. Reiszkia 
nei vakarais negalima tu kam
bariu vartuoti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vaiku Vadas

Kunigas Edmond Walsh 
yra paskirtas kaipo “Boys’ 
Town’’ instaigos virszinin- 
kas. Jis užima Kunigo Pra
loto Edward J. Flanagan, 
kuris neseniai numirė. Ku
nigas Flanagan buvo instei- 
gejas tos vietos kur biednu 
tėvu vaikai ir prasikaltėliai 
vaikai gyveno, mokinosi ir 
iszaugo in gerus vyrus. Szi
ta “Boys’ Town’’ instaiga 
pragarsėjo po visa svietą.

ŽULIKAS
NUŽUDYTAS

Kitas Suimtas

VAN WERT, OHIO. — Du 
jauni dvideszimts dvieju metu 
vyrukai, žulikai, per dvi san- 
vaites nužudė septynis žmones 
ir priėjo prie savo liepto galo.

Vienas isz jųdviejų nepasi
davė ir su policijantais stojo 
in dvikova ir buvo ant smert 
nuszautas, kai szuvis jam pa
taikė stacziai in kakta. Kitas, 
verkszlendamas pasidavė.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KARISZKI EROPLA- 
NAI IN BERLYNĄ

BERLYNAS. — Nespėjo at
eiti žinios kad Generolas Lu
cius D. Clay buvo parszauktas 
namo, pasitarti ir gal gauti 
naujus insakymus isz Wash- 
ingtono, kitos žinios ateina, 
kad dar kita visa kompanija 
kariszku eroplanu iszskrido in 
Berlyną.

Septynios deszimts penki 
greicziausi ir naujausi eropla- 
nai jau iszskrido in Berlyną, o 
kiti szesziolika, kurie yra di
dingi bomberiai dabar lekia 
skersai mares.

O kelios dienos atgal sze- 
szios deszimts kariszku bombe- 
riu nusileido in tris eropla- 
nams vietas Anglijoje. Valdžia 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

5 ISZ SZEIMYNOS 
SUŽEISTI
—

WILKES-BARRE, PA. — 
Vienos szeimynos isz Harris
burg penki nariai buvo sužeis
ti ir nuvežti in Pittston ligo
nine. Jie važiavo su automobi
liu, kuris pateko tarp dvieju 
dideliu troku ir buvo suspaus
tas. In ligonine buvo nuvežti 
sekantieji: Lloyd Sherman, 
tiisdeszimts penkių metu am
žiaus, jo žmona, Geraldine, 
trisdeszimts vieno meto am
žiaus, ju. vaikucziai,. Darlene 
asztuoniu metu amžiaus, Pat
ricia dvieju metu amžiaus ir 
Pell, vieno meto amžiaus. Dak
tarai asko kad visi buvo labai 
sukriesti ir apdaužyti. Žmonai 
gal abi kojos nulaužtos, o duk
relei Darlene galva praskelta.

Kariszki Ginklai
Siuncziami 

In Anglij a
Prezidentas Trumanas Suszau- 
ke Kongresą Ant Kerszto; Ko
munistai Inlenda In Amerika
Per Tautu Sanjunga; Armija, 
Laivynas Ir Lakūnai Reikalauja 

545,000 Darbininku
WASHINGTON, D. C. — Po viso to ISZNAUDOJA 

szumo per seimus Philadelphijoje, beveik TAUTU SANJUNGA

Amerikos vice-prezidentas ?r 
taip sau protingas žmogus, 
Wallace, jau visai nuo kuoto 
nuėjės ir jau visiszkai protisz- 
kai szuketas.

Jis pradėjo savo treczia par
tija atkerszinti Demokratams 
kurie jie pastūmė in szali. Bet ' 
atkerszindamas Demokratams 
jis susidėjo su Komunistais. 
Ir už tai beveik Visi Amerikie-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NUPUOLĖ NUO KO- 
PECZIU, UŽSIMUSZE !

PHILADELPHIA, PA. — 
Frank Nigro, asztuonios de
szimts metu amžiaus žmogus 
taisė savo namu stogą. Belip
damas kopecziomis jis nupuo
lė. Buvo greitai nuvežtas in 
Žydu ligonine, kur daktarai 
pasakė kad jis jau buvo mires. 
Jis gyveno ant 729, West Roo
sevelt Boulevard.

Susiedai paszauke policijan- 
tus, kurie nuveže ji in ligoni
ne, bet jau buvo per vėlai, jis 
jau buvo pasimiręs.

Pamatęs — Žmones Mirkosi Ir Kepinasi

didžiausias turgas, kur gali-

visi Kongresmonai tik lauke progos susi
pakuoti ir dumti kur in pamares, in kal
nus ar kur kitur ir per kelias sanvaites 
nieko nedaryti, tik ilsėtis.

Bet Trumanas dar priesz visus tuos 
seimus sake ir grasino kad jeigu tik bus 
reikalas, jis suszauks visa Kongresą vasa
ros laiku. Beveik visi sake kad Truma
nas neiszdrystu taip padaryti. Bet mes 
jam jau ir tada intikejome ir raszeme kad 
Kongresas bus atszauktas szi vasara (Pa- 
nedelyje, Liepos 26-ta diena).

Taip ir buvo. Prezidentas Trumanas
iszdryso ir suszauke Kongresą!

Dabar ne tik Republikonai, bet ir De
mokratai pyksta ant Trumano. Mažai kas 
bus nuveikta, ir net geri Trumano draugai 
abejoja ar jis gerai pasielgė suszaukdamas 
Kongresą szituo laiku.

WASHINGTON, D. C. — 
Komunistiszki krasztai dabar 
rado kitas duris ar kitus var
tus, pro kuriuos jie gali savo 
sznipus pasiunsti in Amerika. 
Jie pasiunezia savo atstovus in 
Tautu Sanjunga in Amerika, 
kur tie Komunistai gali sau 
kaip ponai gyventi, visur va
žinėti ir nieko nesibijoti, nes 
jie yra Tautu Sanjungos na
riai.

William Harlow, kurio dar
bas yra visu vizas, pasportus 
peržiureti sako kad valdžia 
czia nieko negali padaryti, 
nors tokie žmones sudaro gyva 
pavoju Amerikai.

Tikins žmones negalima nei 
suaresztuoti, nes jie skaitosi 
kaipo kito kraszto atstovai.

Sulyg sutarties ant kurios 
Amerika buvo pasirasziusi, 
Amerikos valdžiai nevalia už
drausti, betkokiam atstovui 
atvažiuoti in Tautu Sanjunga. 
O ta Tautu Sanjunga randasi 
Amerikoje, tai Amerika nega
li tokiems delegatams uždraus
ti važiuoti in Amerika.

Coney Island pamares, ar
ti New York miesto, Nedė
lios diena turi beveik tiek 
žmonių kiek ant kranto pies- 
ku. Visi žmones bėga isz 
miesto ir susirenka ežia kur 
nei mariu vandens nematyti 
del nugaru. Czia Amerikos

ma rasti visokio biznio. Czia 
žmonijos gyvas miszinys, 
kur vieni ateina kojas nusi
mazgoti, kiti nugara iszke- 
pinti, dar kiti ant visokiu 
“raidų“ pasilinksminti. 
Karszti szuniukai, “Hot

Dogs,” piknikai, nusilupu
si pecziai, paklydę vaikai, 
žiopso j anti senberniai, szei- 
vakojai jaunikliai ir ilgako
jes gražuoles tai visai ne 
naujiena czia ant Coney 
Island.

Pailsę, suszile, prakaitu apsipylė, suniu
ro, nemigę, pikti, be atostogų, vakaciju, szi- 
tie Kongresmonai dabar nori važiuoti na
mo ar kur kitur, bet jie ilgai nebus Wa- 
shingtone. Niekas dabar nepaiso, niekas 
nieko neklauso. Visi tik laukia progos 
inneszti kad Kongresas baigtu savo pose- 
žius ir tada visi iszsinesz isz Washington©.

Szitoks Kongresas negali daug ko nu
veikti. Trumanas ju praszys kad jie in- 
vestu instatyma suvaržyti algas ir kasztus. 
Bet jeigu pirmiau tie Kongresmonai nesutiko 
su Trumanu, tai dabar jau visai nėra nei sznekos.

Buvo patarta kad tokiems 
atstovams iszduoti tik apribo
ta viza, kad jam nebutu pavė
linta važinėti po visa kraszta, 
ir kad jis butu priverstas pasi
likti vien tik tarne viename 
mieste ar valstijoje. Bet taip 
padaryti nėra galima, nes rei
kėtų milijonus doleriu, visus 
tokius žmones sekti diena ir 
nakti. Tokie nepageidaujami 
žmones visur važinėja ir visur 
landžioja. Vienas buvo suras
tas net kambaryje kur Ameri
kos Sekretorius su savo pata
rėjais slaptai tariesi ir kalbė
josi.

Vienas laikrasztininkas už
klausė ka Amerikos Slapta 
FBI policija daro apie tai ir

(Tasa Ant 4 Puslapio),
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Kas Girdėt
daug balsu nuo Trumano.

19481888

27,

Dabar jau matyti kad Bark
ley, kuris yra kandidatas del 
Vice-Prezidento, o ne Truma
nas bus Demokratu vadas. Se
nieji Demokratai jau mato kad 
jiems mažai vilties beliko lai
mėti rinkinius del Prezidento, 
bet jiems rupi pasilaikyti par
tijos pirmenybe. Ir jie tai pa
darys su Barkley.

Biznis Su Stalinu
(Tasa)

“Saule” Gyvuoje 
60 Metu!

Szia Utarninka, Liepos
diena, sueina 60 metu nuo die
nos kada pasirodė pirmutinis 
numaras laikraszczio ‘Saules,’ 
kuri uždėjo ir pradėjo a. a. 
Domininkas T. Boczkauskas, 
ir eina ligi sziolei, Mahanoy 
City, Pa. Norints uždėtoj as 
a. a. D. T. Boczkauskas jau se
nei persiskyrė su sziuom svie
tu, bet “Saule” eina be palio
vos ir eis su pagelba geru skai
tytoju, kurie remia visokiais 
budais savo laikraszti!

Szirdingai aeziu visiems 
skaitytoj ams, draugams už 
platinima j u laikraszczio ir ti- 
kimes kad toliaus darbuosis 
del labo savo laikraszczio ir ji 
užlaikys da daugeli metu!

Su gerais velinimais visiems, 
—“Saules” Redakcija.

Darbininku unijos nemyli 
Republikono Dewey, 'bet nepa
sitiki ant Demokrato Truma
no. Už tai Trumanas tik mažai, 
tik maža dalele darbininku bal
su gavo. Dauguma darbininku 
balsavo ir lauks balsuoti už 
Dewey, už tai kad jie nenori 
busianczio Prezidento užpy
kinti, nes jie dabar jau tikra 
žino kad DeWey bus musu Pre
zidentas. (?)

Demokratu Partijai dabar 
reikia pinigu. Pinigu vis trūks
ta tai partijai, kuri yra ar bus 
sumuszta rinkimuose. Niekas 
nenori pinigus kiszti tiems ku
rie negales atlyginti ar tai (Įar- 
bais, paskyrimais ar kitokio
mis malonėmis.

Sek- 
jau 

savo 
Eina

Amerikos Apsigynimo 
retorius James Forrestal 
rengiasi pasitraukti isz 
vietos ir kitam užleisti,
gandai kad jis bus pakviestas 
in Princeton Universiteto 
Sztalba kaipo Prezidentas kai 
tik esamasis Prezidentas pasi
trauks.

Tai ežia ir kitas gabus 'žmo
gus kuris pasitrauks isz Tru
mano Sztabo ir paliks Truma- 
na!

Bet nepaisant visu tu politi
kierių ar politikos partijų, ne
žiūrint kas laimes ir kas pra- 
kisz rinkimus ar balsavimus, 
vienas dalykas kaip ant delno 
aiszkus: Pragyvenimas eis dar 
brangyn! Viskas pabrangs dar 
treczia ar ketvirta nuoszimti. 
Kiti spėja kad viskas pabrangs 
nuo penktuko ligi asztuoniu 
centu ant dolerio.

Dąugiau negu keturios de- 
szimtas nuoszimtis visu Latviu 
yra iszvežti in Sibirą. Visi mo
kinti ir profesijonalai žmones 
su savo szeimynomis buvo pir
miausiai isztremti. Latviai, 
kurie pasiliko savo kraszte yra 
labai varžomi. Jiems nevalia 
nei isz miesto iszeiti ar in kita v L u « 
kaima nueiti, be pavelinimo isz 
valdžios.

Dabar beveik puse darbinin
ko algos, (keturios deszimtas 
nuoszimtis) eina vien tik ant 
maisto. Mažiausia dalis eina 
bažnyczioms ar kitiems ge
riems darbams; mažiau negu 
keturi centai nuo dolerio. 
Szventame Raszte ar kur ten 
mes kadaise skaitėme kad rei
kia deszimtine duoti, deszimta 
dali, ar deszimtuka nuo kiek
vieno dolerio. Bet tai gal jau 
tokis mokslas isz mados yra 
iszejas.

Kai Demokratai pradėjo sa
vo seimą, iszrode kad nieko 
naujo ar gero nebus, kad jie 
pasiduos ir prisipažins kad 
szitie ateinantieji rinkimai jau 
ne jiems. Iszrode kad Guberna
torius Dewey, Republikonas 
viską laimes ir kad jokios vil
ties nebeliko Demokratams.

Mesa dar labiau pabrangs. 
Tas pats bus ir su sviestu ir 
pienu.

Raudos vis brangios ir bus 
dar 'brangesnes. Telefonas, ga- 
zas, elektra ir keliones iszlai- 
dos, visi szitie pabrangs.

Bet per Demokratu seimą 
pasirodė kad Trumanas dar 
galutinai nesumusztas, kad 
Demokratai dar turi vilties, 
kad Republikonai gerai susi
rūpins pirm negu tie rinkiniai 
praeis.

Plienas jau pabrango, be
veik deszimts doleriu ant tono. 
Bet tai ne viskas! Geležinkeliu 
kompanijos dabar daugiau ima 
kad ta plieną veža. O ne plieno 
fabrikantai, bet tas kuris ta 
plieną perka turės tuos dides
nius parsitraukimo kasztus 
padengti.

Visi mes daug ko galime pa
simokinti isz Komunistu. Jie 
su velnio gudrumu darbuojasi 
ir kiekviena proga isznaudoja.

Komunizmas,' tai yra tikėji
mas, politika, biznis ir pramo
ne kiekvienam žmogui Krem- 
line pagaminta. Ir žmogus tu
ri visa tai priimti, negali pasi
rinkti ar pasiklausti. Jis turi 
visa Komunizmą prisiglaust ar 
būti spardomas, inuszamas, in 
kalėjimą tupdomas, badu ma
rinamas ir szmeižiamas.

'Negalima pasitarti su Ko
munizmu. Komunizmas, tai ak
las tikėjimas, grynai faszisti- 
nis ir visiszkaį sunaikina žmo
gaus laisve ir žmoniszkuma. Po 
Komunizmu, vienatine žmo
gaus viltis tai yra tapti revo
liucijos vadu.

Komunistu darbuote yra isz 
tikro stebėtina. Jie visur lindo 
ir sziandien lenda ir visokiais 
budais stengiasi kitus prie sa
ves prisitraukti, prisikalbinti.

Apie dvideszimts metu atgal 
buvo mada žmones susirinkti 
ir pasilinksminti, bedainuo
jant senas ir gražias dainas. 
Dabar mes dažinojome kad Ko
munistai pasinaudodavo tais 
susirinkimais ir savo propa
ganda skelbe.

Komunistai greitai suprato 
kad, kaip žmones myli bendrai 
dainoti, taip jie myli ir bendrai 
dirbti, veikti. Isz to kilo ir 
bendras frantas.

Paroda, tai kitas labai geras 
būdas sutraukti žmones ne tik 
pažiopsoti, bet toje parodoje 
dalyvauti, nes visi myli paro
da. Komunistams buvo insaky- 
ta ne tiek suszaukti, sudaryti 
paroda, kaip sukurstyti kitus 
kad jie suszauktu paroda del 
Nukentėjusiu, del mažesniu 
taksu, del geresnio gyveninio, 
pakviesti kelis mokslinczius, 
kelias mokintojas ir keletą ku- 
nigužiu su prakalbomis, ir pas
kui tik viena Komunistą tenai 
kaip nors insprausti. Viskas 
bus tvarkoj, ir tas Komunistas 
gales laisvai ir drąsiai savo 
drožti.

Kaip tik dabar mes ta matė
me Italijoje, kur priesz rinki
mus, Komunistai vieszai per
spėjo žmones kas jiems atsi
tiks jeigu jie nebalsuos už Ko
munistus. Ir jie ežia baiku ne- 
kriete. Komunistu Partija te
nai net iszleido trisdeszimts 
puslapiu knygute, kurioje bu-

vo suraszyta kaip žmones pri- ; 
vesti ar priversti prie Komu
nizmo. 1

Kaip sukelti buntus ir vesti 1 
sukilimus priesz valdžia yra 
vienas skyrius toje knygoje. 
Kaip susitikti su policijantais, ■ 
kaip suerzinti kitus prakalbi- 
ninkus, kaip susirinkti žmones 
ant ulyczios del prakalbu, kai]) 
inszneketi ir prisivilioti gaspa- 
dines ir szeimininkes ir keli 
desietkai kitu patarimu randa
si szitoje knygutėje.

Hitleris buvo durnius ir 
prastas sziauczius prilyginus 
prie Komunistu mokslo. Ko
munistams niekados nerupi ar 
tai teisinga, gera ar padoru. 
Jeigu Komunistams isz ko 
nauda tai tas yra geras ir tei
singas.

Priversk visus taip mislin- 
ti, iszrasti taip daryti kaip tu 
darai, ar gražumu, prievarta, 
suaresztavimu, smurtu ar kalė
jimu. Pirmiausiai reikia poli- 
cijantus suvilioti .ar užimti, 
moving pikezierius ir laikrasz- 
czius pasisavinti, savo mokin
tojus in mokyklas indeti. Tada 
visas darbas kaip ant sviesto 
eis, tada nebus kam nei prie- 
szintis, nei klaidas kitiems pa
rodyti.

Nėra gero velnio, nėra nei 
gero Komunisto. Bet velnias 
retai kada pats pasirodo ar 
pats gundo. Jis turi daug pa- 
geUbininku, durnesniu už save. 
Taip ir tie Komunistai; jie tu
ri savo pagelbininkus, savo 
durnius padupezninkus kurie 
jiems visa darba atlieka. To
kie pagelbinihkai yra visi tie 
Amerikos piliecziai kurie už
taria Komunistus, kurie Ko
munizmą teisina, kurie vis mus 
ramina, sakydami kad Komu
nizmas nesudaro jokio mums 
pavojaus. Tokie žmones yra 

, pavojingesni negu patys Ko
munistai. O tokiu durniu visur 
galima rasti, kad ir paezioje 
valdžioje.

Mes Ruski Komunistą 
žinstame ir jo vengiame, 
nepasitikime; bet sunku 
žinti raudonskuri, nevamoksli 
Komunistėli kuris yra Ameri
kos pilietis. Ir kaip tik už tai 
kad sunku ji pažinti, jis yra 
ant tiek ir pavojingesnis. Ne 
už dyka vienas mokslinczius 
jau seniai yra pasakęs: “Ap
saugok Vieszpatie nuo mano 
draugu, o su mano prieszais 
asz pats apsidirbsiu.”

pa
jam 
pa-

džiamas pagal immigracijos j 
instatymus ir patvarkymus;
4— gales užstatyti bona, jeigu 
reikalaujama, ne mažiau $500 
užtikrinti, kad prisilaikys visu . 
sanlygu; 5— sutiks pildyti 
“Alien Registration Instaty- 
mo” patvarkymus, praneszda- 
mas savo adresu Suv. Valsty
bes Commissioner of Iinmigra- 
lon and Naturalization po tri
jų menesiu nuo atvykimo, ir 
jeigu pasiliks ilgesniam laikui 
patikrinti adresa kas tris me
nesius kol bus Suv. Valstybėse.

Ligi sziol ateivis buvo in
leistas kaipo sveczias viene- 
rieins metams. Nuo Birželio 15 
d. 1948 m., sveczias bus inleis
tas szesziems menesiams ir tik 
jeigu pasiliks viename immi
gracijos distrikte. Jeigu norės 
aplankyti daugiau negu viena 
dirtrikta, tai negales būti il
giau trijų menesiu. Visuose at
sitikimuose, ateivis sveczias 
turi apleisti szali 60 dienu 
priesz iszsibaigima laiko per 
kuri laika yra inleidžiamas in 
szali isz kur atvyko arba in ki
ta svetima szali.

Ateivis sveczias, kuris nori 
, pasilikti szioje szalyje ilges

niam laikui turi paduoti pra- 
szynia 30 dienu priesz leidinio 
iszsibaigima. Szi aplikacija tu
ri būti pasiusta distrikte di
rektoriui- immigracijos dis
trikte kur sveczias apsistojęs. 
Pirmiau, szios aplikacijos buvo 
pasiustos immigracijos valdi
ninkui atvažiavimo uoste.

Laikas bus pailgintas jeigu 
sveczias prisilaikys visu tinka
mųjų, szesziu menesiu maksi
mumas viename immigracijos 
distrikte jeigu jis tame distrik
te visa laika bus; trijų menesiu 
jeigu apsistos daugiau negu 
vienoje vietoje; pasportas turi 
būti legalus per 60 dienu ilgiau 
negu pailgintas laikas.

Jeigu pailginimas pavėlins 
sveczia-pasilikti Jung. Valsty
bėse vieniems metams, bonas 
isz nemažiau $500 gali būti rei
kalautas; jeigu sveczias pasi
liks ilgiau negu viena meta to
kis bonas yra reikalautas. Bet 
Komisijonierius gali paliuo- 
suoti nuo iszmokejimo szio bo-

no.
Galima suaresztuoti ir iszde- 

portuoti sveczia, kuris pasilie
ka Jung. Valstybėse ilgiau ne
gu pavėlinta, arba jeigu rasta 
kad jis neturėjo atvykti kaipo, 
sveczias, ir jeigu neprisilaiko 
visu kitu patvarkymu. Pav. 
jeigu sveczias atvyksta pa- 
vieszejimui ir vėliau randa 
dalba ir dirba. Sverzias priva
lo prisilaikyti visu Alien Re
gistration instatymo reikalavi
mu.

Ateiviai svecziai kada inleis- 
ti, gaus atspauzdintas instruk
cijas kas nuo j u reikalaujama.

Nauji patvarkymai, kaip 
virszminetai pabrėžta, veikia 
nuo Birželio (June) 15 d. Lie- 
czia inleidima visu ateiviu sve
cziu po ta diena ir pailginimus 
(laiko) visu svecziu, kurie ran
dasi Jung. Valstybėse nuo tos 
dienos. ’

BENAMIAI, 
NE UBAGAI

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

ti, kuriu visos svajones užge
sintos, kuriu jiegos nustelbtos. 
Vien tik Baltike “Benamiai” 
per ta laika butu galeje pusan
tro bilijono darbo valandų isz- 

• dirbti. Kiti bilijonai darbo 
valandų buvo sugaiszinta Ame 
riko j e isz kur ta iszmalda plau
kia tiems “Benamiams.”

Szitokiems didvyriams, ku
riuos mes “Benamiais” vadi
name yra vietos Amerikoje, 
kur jie gera, naudinga ir vai
singa darba dirbtu, kur jie ir 
mums daug naudos atnesztu. 
Kaip pirmieji, aoip vadinami 
“Grinoriai” atvažiavo isz Eu
ropos isz Lietuvos, musu 
krasztas praturtėjo, taip ir vėl 
Amerika bus turtingesne jeigu 
pasiims szituos “Naujus Gri- 
norius” in talka, insileis in 
Amerika ir tiems ‘Benamiams’ 
duos proga naujus namus insi- 
kurti.

Mes ta iszsireiszkima “Gri- 
norius” ne pasziepiamai szia 
variuojame, nes j u taip vadi
nama “Grinoryste” yra kad 
j u szirdis yra gryna, Komuniz
mu nesuterszta.

tvoros, taip loja, urzgė prie tos 
tvoros szoka, kad sakytai jis 
ir didžiausi szuni papjaus. Bet 
jo drąsą baigiasi su ta tvora. 
Kai iszleidžiame ji antulyczios 
tai vargiai kur rasi tykesni ar 
bailesni szunyti. Tada jis net 
ir savo szeszelio bijosi.

Szitie “Benamiai” tapo be
namiais kad Europa iszliktu 
laisva. Ju pasiprieszinimas 

i sujudino visa Europa. Jeigu 
j ne j u drąsą ir pasiaukojimas, 
tai sziandien gal visa Europa 
butu vien tik tokiu ‘Benamiu’ 
Sibiras.

Amerikiecziai siuĮiczia bili
jonus doleriu in Europa del at
statymo ne tik namu, bet ir 
žmonijos, del apsiginklavimo 
priesz Komunizmą. Tai geras 
naudingas ir Amerikai iszga- 
ningas darbas. Bet tie “Bena
miai” irgi duoda ka jie gali, 
ka jie turi. Jau trys metai kai 
szimtai tukstaneziu tokiu “Be
namiu” vargsta kaip kokie 
prasikaltėliai, kuriems nėra 
darbo ir kuriems nevalia dirb-

GENEROLAS
SUŽEISTAS

NEWARK, N. J. — Karisz- 
kas eroplanas, B-25 Mitchell 
bcmberis susidaužė, kai lakū
nas, del kokios tenai priežas
ties nepataikė gerai nusileisti. 
Ant eroplano buvo Major Ge
nerolas Robert Webster ir ke
turi kiti žmones.

Eroplanas užsidegė kai susi
daužė, bet darbininkai užgesi
no liepsnas ir isztrauke visus 
isz eroplano.

Eroplanas leidosi kai buvo 
ūkanos ir labai lijo ir gal už tai 
tas lakūnas nepataike gerai 
nusileisti. Generolas Webster 
ir kiti buvo greitai nuvežti in 
ligonine. Daktarai sako kad vi
si buvo labai pavojingai sužeis
ti.

Pirkie U. S. Bonus

Beisboles Mėgėjas

Žemes Drebėjimas — Tukstancziai Žuvo
Japonijoje

“SAULE” YRA
GERIAUSIA 

DOVANA!

Trumanas dabar erzina Re- 
publikonus ir Republikonams 
labai skauda.

Trumanas kaltina Republi- 
konus už visa szita paszielisz- 
ka branguma, ir Republikonai 
ežia turi prisipažinti kad jis 
teisybe sako, nepaisant 
jie aiszkinsis.

kaip

Tas plieno ir freit-kariu pa
brangimas szitaip atsilieps ant 
nauju automobiliu: daugiau už 
plieną, daugiau automobiliu 
darbininkams algomis, dau
giau už atvežimą freit-kariais, 
daugiau darbininkams ir par
davėjams; ir už visa tai užmo
kės nabagas žmogelis kuris da
bar naujo automobiliaus lau
kia kaip gerve vandens.

NAUJI PATVARKY
MAI ATEIVIAMS 

SVECZIAMS

Trumanas su Barkley 
giai laimes rinkimus; 
nems jau per daug ir per ilgai 
insipyko Demokratai. Pietines 
valstijos prieszinosi ir vis prie- 
szinasi Trumanui; jos sulaikysj

var- 
žmo-

Amerika siunezia savo ka- 
riszkus eroplanus, bomberius, 
savo greieziausius pesztukus, 
stato eroplanams vietas isz 
kuriu butu galima pasiekti Ru
sija.

Szita beždžione gal biznio 
sportininkams neatnesza bet 
ji yra visados atvedama kai 
Pittsburgh Pirates loszia 
beisbole. Ji rodos net ir su
pranta ta sportą kaip ji aty- 
džiai seka sportininkus. Szi
ta beždžione yra jau ketu
riolikos metu amžiaus.

NEW YORK. — Birželio 
(June) 15 d., nauji patvarky
mai svecziams Jung. Valstybė
se pradėjo veikti. Tikslas to 
yra usvaržyti ir kontroliuoti 
svecziu invažiavima ir ju veik
la szioje szalyje. Jiems bus ap
ribotas laikas apsistojimui.

Pagal nauja patvarkymu, 
kuris randasi Federal Register 
ateivis bus inleistas kaipo sve- 
czias biznio reikalais, pasivie- 
szejimui jeigu jis 1— planuoja 
ežia apsistoti laikinai ir gales 
apleisti Jung. Valstybes kada 
laikas iszsibaigs, arba kada 
pratesimas iszsibaigs; 2— ne
priims darbo, kuris ne pažymė
tai užtvirtinimas immigraci- 
jos virszininku; 3— yra inlei-

F:
Ii

Sprogstanczios bombos 
daug miestu sugriovė ir isz- 
naikino, bet žmogaus iszra- 
dimai vis negali susilyginti 
su gamtos szposais. Kai že
mes drebėjimas isztiko Fu
kui miestą, Japonijoje, tai 
beveik visa miestą sunaiki
no. Tukstancziai žmonių 
žuvo. Keli namai kurie ne-

buvo sugriauti, buvo sude
ginti, kai gaisras visa mies
tą apsupo.

Musu mokslincziai jau vi
sokius dalykus isztyre, apie 
viską dažinojo, visokius da
lykus iszaiszkino, bet apie 
žemes drebejima jie ir szian- 
dien nieko nežino -ir nieko 
nesupranta.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, 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.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



“SAULE“ MAHANOY CITY, PA.

Krikszczionis
(Tasa)

— Tamistos teisėjai ir Ta- 
mistos prisiekusieji! Jus tik ka 
girdėjote daug reiszkianti pa
sikalbę jinia liudininkes Ka- 
raulovos ir policijos antstolio, 
ir reikszme jo jums yra nesu
prantama. Atkreipus atyda in 
galingus valdžios inrankius ir 
isz kitos puses, jos nenuilstan
tis stengimasis 'gražinti sukly
dusius prie Pravoslaviszko ti
kėjimo.

— Tamista apgynėjau! Kas 
tai yra! Apsimaud'žia pirmse- 
dis. Asz negaliu daleisti, kad 
jus ežia niekintume! instaty- 
ma insteigta valdžia. Asz atim
siu nuo jus baisa.

Prokuroras kalba nuolai
džiai, feet greitai:

— Asz melscziau inneszti p. 
Apginejo žodžius ir protoko
lą.

Nepaisydamas ant prokuro
ro, apgynėjas vėl kloniojasi 
teisėjams:

— Klausau. Asz norėjau 
tik pasakyti, tamistos prisie
kusieji kad tamista Karaulo
va, ant kiek asz ja supratau, 
neatsisakys nuo savo pažiūru 
net tokiame, atsitikime be to, 
net negali mane pas mus at
sitikime jeigu jai grasinu sude
ginimu arba inkvizicijos kan
kinimais. Ypatoje tamistos 
Karaulovos mes matome, ta
mistos prisiekusieji, atbulai, 
taip sakant tipą krikszczio- 
niszkos kankines, kuri Kris
taus vardan kaip ir atsisako 
nuo Kristaus, sakydama “ne,” 
isztikruju sako “taip!”

Koks tai didelis ir gražus 
paveikslas liūdnai ir pritrau- 
kianeziai sužibėjo apgynėjo 
galvoje, jo pirsztai atszalo ir 
sujudintu balsu jis tese:

—■ Ji krikszczione. Ji krik
szczione, ir asz ta jums tamis
tos prisiekusieji darodysiu! 
Prirodymai liudininkių Pus- 
toszkinos ir Karvczenko ir pri
sipažinimas paezios Karaulo- 
vos, nupiesze mums pilna pa
veikslą to, kokiu keliu ji priėjo 
prie to kankinanezio padėjimo. 
Ne susipratus, nedrąsi mergai
te gal but tik ka isztraukta isz 
kaimo glėbiu, nuo jo nekaltu 
džiaugsmu, ji datenka in ran
kas purvino isztvirkelio ir su 
baime persitikrina, kad ji nesz- 
czia. Pagimdžius kokiam nors 
tvarte, ji.

— Ar negalima trumpiau, 
tamista apginė jau! Mes žino
me isz pat pradžių, kad tamis
ta Karaulova yra paleistuve. 
Tamistos prisiekusieji ne vai
kai ir pats žino, kaip tas daro
si. Gryžkite prie krikszczio- 
nyste. Ir fee to, ji ne kaimiete 
tik piliete miesto Voronežo.

— Klausau, tamista pirm- 
sedis, norint manau, kad ir 
miesto gyventojai turi savo ne
kaltus džiaugsmus. Tai-gi 
sztai ka. Dvasioje savo tamis
ta, Karaulova turi žmogaus 
perstata koksai jisai privalo 
būti pagal Kristaus mokslą, 
gyvcnimas-gi su savo visokiais 
szventos iszveizdos seneliais, 
pilaneziai alų in lemputes 
priesz szventus paveikslus, su 
girtuokliu triukszmu, apmau- 
domis, gal but muszimais, 
griauna ir biaurina ta tyra pa
veikslą. Ir toj tragiszkoj kovoj 
plyszta in dalis vele tamistos 
Karaulovos. Tamistos prisie
kusieji! Jus matote ja czionai

ramia, ko neszpsancziasi, bet 
ar žinote jus, kiek kareziu 
aszaru praliejo tos akys nak
ties tykume, kiek asztriu ada
tų gailios metavones insismei- 
ge in ta kenezianezia! Tartum 
jai nesinori, kaip ir kitoms pa
dorioms moterims, nueiti in 
■bažnyczia, iszpažinti nuodė
mės, prie komunijos, baltuose 
gražiuose rūbuose, o ne toj gė
dingoj nuodėmės iszveizdoj. 
Gali būti, nakties svajonėse, ji 
jau nekarta klupszczia szliali
že prie tu akmeniniu laipsniu, 
karsztai juos feucziuodama sa
ve neverto ineiti, in ta szven- 
tinyczia. Ir ar tai ne yra 
krikszczione! Kas-gi tuomet 
yra vertas neszioti krikszczio- 
nes varda? Ar-gi tose aszaro- 
se neužsiveria toji aukszta me- 
tavose veikme, kuri sukydele 
paverto in Magdalena, ta 
szventaja, taip augsztai ger
biama.

— Ne, perkirto Karaulova. 
Netiesa tas. Ir neverkiau asz 
visiszkai ir ne karta nemetavo- 
jau. Ir kokia ežia, metavone, 
kuomet vis ta pat darai. Sztai 
pažiūrėkite.

Ir atidengė tarbute, iszeme 
nosine, ir paskui maiszeli su 
pinigais. Padėjus ant delno du 
sidabriniu rubliu ir smulkius, 
ji isztiesia in apgynėjo link ir 
paskui in teisėjus. Viens pini- 
giuks nusileido nuo rankos, pa
sisuko ant aslos, ir nupuolė 
szale apgynėjo piupitro. Bet 
nieks nepasilenke pakelti ji.

— Už ka asz tuos pinigus 
gavau? Už ta, už ta pati. O 
sztai szitie drabužiai, o skrybė
laitė, o auskariai vis už ta pa
ti. Iszrenk mane iki nuogai, ir 
tai nieko savo nerasi. Kūnas, ir 
tas ne mano, ant trejų metu isz 
anksto parduotas, o gal ant vi
sos gyvasties, gyvastis musu 
trumpa. O viduriuose mano 
kast Vynas ir alus, ir ezo- 
kolada vakar sveczias davė, 
iszeina, kad ir viduriai ne ma
no. Neturiu asz ne gėdos, ne 
sanžines: liepsite nuogai pasi
rodyt, pasirodysiu, liepsite ant 
kryžiaus spiaut, apspiausiu.

Kravczenko verke. Aszaros 
pas ja nesirito, 'bet varvėjo 
greitai auganeziais laszais ir, 
tartum ant tacos, puolė ant ne- 
paprastai iszsiduodanczios 
krutinės. Ji tryne jas, tik ne 
szale akiu, bet palei burna ir 
ant smakro, kur kuteno.

James D. Peck, isz New 
York miesto, prisiriszo sa
ve su lenciūgais prie laiptu 
turėklu Washingtono kam- 
baruose, norėdamas parody
ti kad jis prieszinasi tam in- 
statymui kuris reikalauja 
kad visi jauni vyrukai butu 
imami in vaiska. Isz to nie
ko nebuvo.

— O sztai anadiena mane 
su vienu svecziu ženino, taip 
ant juoko, žinoma: vietoj vai
niku ant gaivu laike naktinius 
puodukus, vieton žvakių bute
lius nuo alaus dugnu in vir-

BALTRUVIENE

Nemažam pleise, 
Pennsylvanijos valstijoje, 
Isz ten moterėles daugiau 

funiu matau. 
Ten moterėliu veidai 

pradėjo raukszleti, 
Už tai kad nepaliauna 

guzute gerti, 
Bet ant to būda nauja 

jos atrado.
Su pauderine kosze, 

Žandus lipdyti pradėjo, 
Ant to da užbarsto 

pauderio, 
Mat, ir visai kitaip 

iszrodo.
Po tam ant nosies , 

užmauna akulorius, 
Kad vejas neinpustu 

in akis pauderio.
Veluk guzu tęs in 

szali meskite, 
Tada nereikės pauderiu 

pirkti, 
O nuo veido dings 

raukszles, 
Ir 'busite patogios 

bobeles!
* * *

Viena bobele su 
savo dukrele,

i Isz Yorklando
• iiusibostino,
Pas savo seserėlės 

doras mergeles, 
Tas labai jai nepatiko, 
Ba pas gerins žraonys 

jais sutiko, 
Tuojaus dideli laruma 

padare, 
Sesutes ir bosas namines 

labai iszbare, 
Butu bobeles in pataisų 

namu uždare, 
Kad namo galėtu vela 

sugryžt.
Insiutus bo'belia 

apmalszyt, 
Jeigu toji bobele 

ne apsimalszys, 
Baltruviene ja atlankys, 

O tada padarys 
Viską gerai.
* * *

Havai, liavai rūteles, 
Isz Czikagos, 

Kaip girdėt tai 
Moterėlės su vyrais 

girksznuoja, 
Per naktis baliavoja, 

Su kitais gyvena, 
Ant savo vyru visai 

nežiūri, 
Su kitais uliavoja, 

Ant giedos visai nedboja, 
Naszles prie vyru 

kabinasi, 
Ant korto su jais 

vineziavojasi, 
Daugelis isz tu, 

paezias kitur turi, 
Bet bobeles visai 

ant to nežiūri, 
O jeigu nevestu,

Tai lakupoje sėdėtu.

— 

szu, o szventikiu kitas sveczias 
buvo, užsidėjęs mano isz- 
virkszczia andaroka, taip ir 
vaikszcziojo. O ji, Karaulova 
parode ant verkianezios Krav- 
czensko, už motina man buvo, 
verke, raudojo tartum, isztik
ruju. Ji paverkti labai mėgsta. 
O asz juokiausi, juk ir isztik
ruju labai juokinga buvo. Ir in 
bažnyczia asz netikiu, ir net 
szale ne mėgstu praeiti. Sztai 
ežia kalbėjote, kad “melsties,” 
o asz ir tokiu žodžiu nežinau, 
kad melsties. Visokiu žodžiu 
žinau net tokiu, kokiu jus, vy
rai, ir visai nežinote, o tikrųjų 
nežinau. O ir apie ka melstis. 
Ano gyveninio asz nesibijau, 
blogiau, nebus, o ant szio pa- 
šaulio su malda daug nenuveik 
si. Meldžiausi, kad ne gimdyt, 
pagimdžiau. Meldžiausi, kad 
kūdikis prie manes augtu, bet 
prisiėjo svetimiems atiduoti. 
Medžiausi, kad nors gyvas lik
tu, o jis eme ir pasimirė. Ar 
maža apie ka asz meldžiausi, 
kuomet kvailesne buvau, bet 
aeziu geriems žinomoms, at
pratino. Studentas atpratino. 
Sztai taipgi, kaip jus, pradėjo 
kalbėti ir apie kūdikyste ma
no ir apie kita ka, ir iki to ma
ne davede, kad asz apsiver
kiau ir suszukau:.

— Vieszpatie, iszgelbek ma
ne isz tokio padėjimo! O stu
dentas sako: “Sztai dabar tu 
žmogum tapsi ir galiu asz da
bar su tavim meiliszka užsiė
mimą turėti.” Atpratino. Žino
ma, asz jo nepykstu, kiekvie
nam smagiau su dora feucziuo- 
tes, negu su tokia kaip asz, ar
ba sztai kaip ji, bet man nuo 
maldos ir nuo aszaru jokios 
naudos nėra. Ne jau, kokia asz 
krikszczione, tamstos teisėjai, 
kam apie niekus kalbėti. Esiu 
asz Grusza, čigone, tokia jus 
mane ir imkite.

Karaulova atsiduso, linkte
lėjo gafva, žibtelėjo auksinius 
auskariu apdarais ir pridūrė:

— Keturesdeszimti ežia nu- 
mecziau, ar galima pakelt?

Visi tylėjo ir žiurėjo, kaip 
Karaulova pakele pinigiuką 
nuo slidžiu grindų.

— Na, o jus, giliai kreiper 
si pirmsedis prie Pusztoszki- 
nos ir Kravczenko: Jus ar su
tinkate prisiegti ?

— Mes sutinkame, atsake 
Kravczenko -verkdama. O ji ne!

— Tamista pirmsedis, pa
kilo prokuroras, asztrus ir ne
permaldaujamas. Akyveizdoj 
to, kad daugelis atsitikimu, pa
pasakotu per liudininke Ka- 
raudova, pilnai sutinka su 
szventvagystos supratimu, asz 
kaipo atstovas prokuratorisz- 
kos priežuros, norecziau žinoti, 
ar ji nepamena vardu.

— Kokia ežia szventvagys- 
te, atsake Karaulova. Visi gir
ti buvo. Ir nepamenu asz argi 
gali visus atsiminti.

Teisėjai ilgai bevaisiai ta
riasi, prisiszaukia prie savos 
prokurorą ir perukinaneziai 
dviesia kužda jam. Pagalios 
nutaria: Iszklausyti liudininke 
Karaulova be prisiegos, del jos 
nekrikszczioniszku nuomonių.

Likusieji liudininkai prisi
slinko prie szventikio. Antsto
lis garsiai szaukia:

— Meldžiu atsistot!
Visi pakila ir žiuri in szven- 

tika, daibar Karaulova mato 
tik vienas nugaras ir pakau- 
szius: nuplikė, plaukuoti, ap
valaini, paploszti.

Szventikas kalba:
— Pakelkite rankas.
— Visi pakele rankas.
— Kalbėkite paskui mane,

kalba jis vienu balsu ir kitu 
tęsia: prižadu ir prisiekiu.

Liudininkai nesutaikydami 
gaudžia, iszkirdami da pilna 
aszaru Kravczenkos kontralto.

— Prižadu ir prisieku.
— Priesz Visogalingaji Die

va ir Szv. Jo Evangelija.
Viskas susitvarkė ir eina 

kaip reikia: gražiai lengvai ir 
smagiai. Laike prisiegos ir bu- 
cziavimo kryžiaus, Karaulova 
stovi nesijudinama ir žiuri in 
viena vieta: in pirmsedžio nu
gara.

Liudininkus p r a 's z a 1 i n o 
apart vienos Karaulovos.

— Liudininke! Teismas pa- 
liuosavo jus nuo prisiegos 'bet 
atminkite, kad jus turite pa
sakyti viena teisybe pagal są
žine. Prižadate?

— Ne. Kokia mano sanži- 
rie? Asz-gi sakiau kad asz jo
kios sanžines neturiu.

— Na, ka, mes su jumis pa
darysim ? Iszskeczia pirmsedis 
rankas. Na teisybe, suprantate, 
teisybe ar kalbėsite?

— Pasakysiu ka žinau.
Už puses valandos, paveik- 

slingoj tvarkoj ir tyloj, atsilie
ka teismas. Teisingai keieziasi 
užklausimai ir atsakymai: pro
kuroras ka tai užraszincja, re
porteris ka tai pieszia ant po- 
pierukiu. Apkaltinamasis duo
da ilgus ir labai smulkius pa- 
aiszkinimus. Bankas jis laiko 
užpakalyj, palengva siubuoja- 
si ir tolydžio žiuri in lubas.

— Kas link kvitukes isz 
miesto lombardo už užstatyta 
dvirati, tai paėjimas jos tok
sai: Kovo 13-d., praėjusiu me
tu asz užėjau in dviraeziu 
krautuve firmos Marchlevskio.

— Kas link mano taip va
dinamu iszaikvojimu nurody
tam paleistuvystes name ir to, 
buk asz ten iszkeicziau szim ti
ne, tai asz isz viso buvau tenai 
keturis kartus Gruodžio 21 d., 
Sausio 7 d., to paties Sausio 25 
d., ir Vasario 1d., ir tris kartus 
mokėjo už mane pinigus mano 
draugas Protasovas, kas link 
ketvirto sykio, kuomet asz pats 
užsimokėjau asz meldžiau lei
dimo perstatyti teismui parei
kalauta sanskaita, isz kurio 
matyt kad abelna iszlaidu su
ma, priskaitant.

Dega elektriką. Lauke tam
su, linksma, szilta, smagu.

----- GALAS-----

— Atnaujinkite savo pre
numerata už laikraszti ‘Saule’ 
nes pinigai ir mums reikalingi 
del leidinio laikraszczio. Aeziu.

Dvi Žvej otojos

Janice Hermanson, dvie
ju metu amžiaus ir Emmi 
Mattersich penkių metu am
žiaus mergaitukes isz Nor
vegijos ir isz Austrijos, ty
liai ir kantriai tupi ežia szi- 
to akmenio netili Rys, N. Y. 
ir daboja savo darba. Jodvi 
žvejoja. Ji buvo iszvežtos

Senele Jauninas!

Morta Jane Thompson, 
isz Valencia, Pa., kuri jau 
susilaukė viso szimto metu, 
sako kad moteriszke vis turi 
stengtis pasidabinti ir pasi- 
jauninti, nežiūrint kiek ji 
metu ir meteliu jau sau slap
tai skaitosi. Ji ežia tupi, 
kaip szimtai kitu moterėliu 
kas sanvaite tupi tose in- 
staigose kur plaukus suraito 
ar iszkraipo ir veidelius pa
dabina.

BENAMIAI,
NE UBAGAI

NEW YORK. — Tas nelem
tas žodis “Benamis” szian- 
dien prasta ir netaisyklinga 
reikszme turi ne tik Europoje, 
bet ir ežia Amerikoje. Mes tu 
‘‘Benamiu’’ nesuprantame ir 
nepažinstame ir j u darbo ir pa
siaukojimo neinvertiname, kai 
mes lyginams juos prie elgetos 
ar ubago, kuriam tik iszmalda 
rupi.

Mes pilnai ir negalime inver- 
tinti to “Benamio” Europoje, 
už tai, kad mes vis pilnai nein- 
vertinarne ta pavoju kuris 
mums gresia isz to randono sli
bino, Rusijos.

Baltikos Benamiai: Latviai, 
Lietuviai ir Estoniecziai yra 
Europoje stumdomi kaip kokie 
netikėliai, nelemto karo nelai
mingos iszperos, pabėgėliai, 
tinginiai, užsispyrėliai, kurie 
nenori gryžti in savo kraszta 
ir ten vesti savo darba.

Jie yra pravardžiuojami 
“Benamiais” lyg kad tas žo
dis “Benamis” reiksztu ka ne
gera, bloga. Daugumai žmo
nių tas “Benamis” tai yra ka
ro naszlaitis, kuriam reikia ke
lis trupinius po stalu numesti, 
kad jis nelystu mums in akis.

Bet tas Baltiko pabėgėlis, 
tas Europos benamis tikrumo
je yra didvyris ir drąsuolis,

ant pikniko su kitais tokio 
amžiaus vaikais, kurie ežia 
in Amerika isz Europos at
važiavo. Yra susitverus tam 
tyczia tokia draugyste pri
žiūrėti ir aprūpinti tu bena
miu, ateiviu vaikus New 
York mieste. 

kuris visko iszsižadejo, kad 
palaikius savo laisve ir savo 
žmoniszkuma.

Lietuvis, kaip ir Latvis ir 
Estonietis, tapo benamiu už 
tai kad jis neapkentė diktato
rių ir nenusilenke Rusijai, ne- 
laiže Stalinui cziebatus, kaip 
kiti! i

Tie Baltiko benamiai visko 
iszsižadejo, paliko viską ka tik 
turėjo ir brangino: Savo tėvy
nė, draugus, mylimus, gimines, 
nuosavybes, turtus ar turte
lius, darbus ir visas savo gy
venimo svajones. Jie viso to 
iszsižadejo, nes jie norėjo vy
rais, žmonėmis, o ne vergais 
būti. Jie del savo insitikinimu 
tremtiniais tapo. Jie szian- 
dien “Benamiai” už tai, kad 
jie vergo namu nenorėjo.

Per szimtmeczius szitie Bal
tikos žmones buvo prie pat 
Azijos rubežiaus ir iszsilaike. 
Jie ir sziais laikais likosi isz- 
tikimi Europai ir savo protė
viu krasztui, nepasidavė, nors 
negalėjo atsilaikyti.

Ne tas didvyris kuris neran
da sau lygaus ir už tai nieko 
nesibijo; bet tikras didvyris 
yra tas, kuris tikra baime pa- 
žinsta, bet nežiūrint tos baimes 
milžiniszkus darbus nuveikia, 
ne už tai kad jis pats yra miži- 
nas, bet už tai, kad darbai yra 
milžiniszki. Toks didvyris 
yra Lietuvis, ar jis žirgą bal- 
nuotu, in kara jotu, ar szian- 
dien “Benamio” varda neszio- 
tu.

Mes Amerikiecziai prie stik
lelio ar buezerneje gal ir drą
siai kalbame apie ta biesa Sta
lina, pareiszkiame, kad mes ne
sutinkame su Rusijos ir Ko
munizmo nieksziszkais dar
bais. Bet tie “Benamiai” sa
vo nepasitenkinimą parode 
darbais, prakaitu, vargu, pa
siaukojimu ir net savo gyvas
ties auka.

Labai lengva ir pigu mums 
ežia, Amerikoje, kaip pas Die
va už pecziaus tupėti ir drąsiai 
prakeikti Stalina. Stalinas 
dar kol kas mus ežia nepasie
kia.

Mes namie turime maža szu- 
niuka. Jis baisiai drąsus už 

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Aeziu visiems.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

ISTORIJEapie Ea iM 
------------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
iaikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimyuele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
Saule Pub. Co., Mahanoy Cįtjf
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Žinios Vietines
— Utarninke pripuola Szv. 

Pantalijono.
— Szventos Magdalenos 

Moterų Draugija, turėjo savo 
metini iszvažiavima Nedėliojo, 
Lakewood parke. Visos nares J 
turėjo linksma laika.

— Utarninke, Liepos-July 
27-ta diena 1888 metuose, laik-i 
raszti‘s ‘'‘Saule” užgimė jusu 
mieste, ... 60 metu atgal, kada | 
a. a. Domininkas T. Boczkaus- 
kas uždėjo laikraszti “Saule.” 
Taigi, Utarninke suėjo 60 me
tu, nuo kada “Saule” iszdavc 
savo pirmutini numari Malia- 
nojuje!

— Seredoj Szv. Nazero ir 
Komp.

— Panele Teofilą Macie- 
juniute nuo 534 W. Centre uly., 
randasi Pottsville ligoribute.

— Už nemokejima taksu, 
Schuylkill pav., parduos per 
szerifa apie 4,600 locnascziu. 
Viso 'buvo apie 7,151 locnascziu 
bet apie 2,551 užsimokėjo tak
sas.

•— Ketverge Szv. Mortos.
' — Abe Tulin, 48 motu am
žiaus, Žydelis, nuo 23 So. lOtos 
ulyczios likos skaudžiai sužeis
tas automobiliu nelaimėje, Pet- 
nyczios vakara apie 6:30 vai., 
arti St. Clair. Tutinas likos 
nuvežtas in Ashland ligonbute.

— Nedelioje turėjo savo 
metini iszvažiavima nariai isz 
American Legion Post 74, ant 
Matrishin’s Grove, arti Lake
wood. Daugybe nariu pasi
naudojo isz puikios dieneles 
ant szviežo oro ir turėjo puiku 
laika. Visi buvo užganadinti 
užkandžiais ir szaltu geryme- 
liu.

— Szv. Marijos Slavoku 
parapijos, West Centre Uly., 
Bazaras prasidėjo Nedelioje, 
Liepos 25-ta d., 7 valanda va
kare, ir tesis per tris vakaras 
iki Liepos 27-ta d. Klebonas 
Kun. St. Valasek, užpraszo vi
sus kad atsilankytu in Bazara. 
Pelnas ant naudos parapijos.

Karszta Ir Duszna, Bet Ne Szitiems Vaikams

£

New York mieste, prie 65- 
tos ulyczios uosto ant East 
upes, vaikai isz Manhattan 
tik juokiesi isz kaitros ir szi- 
lumos. Kai visi prakalta 
szluostiesi ir biedavojo kad 
per karszta ir per duszna,

szitie vaikai szoko, neriesi, 
ir plūduriavo in upe ir ne
paisė kaip karszta mieste. 
Daug suaugusiu kurie pro- 
czia praėjo szitiems vaikams 
labai pavydėjo.

nuolatinio Anglu kalba, ir jau
nuoliu skyriaus invedima ir jo 
palaikyma. Dabar, Jubilieji
niam Vajuj pasibaigus, su juo 
kartu pasibaigė ir laikinai in- 
vestas Anglu kalba skyrius.”

jeigu ji paties kraszto valdžiai 
jis intinka.

POLICIJA JIESZKO
KOMUNISTU

kiami staeziai skersai Amerika 
prie Atlanto kranto.

Szitie freit-kariai yra pri
krauti visokiais kariszkais 
ginklais, vežimais ir kitokiais 
karo pabūklais. Jie yra skiria
mi del Anglijos pakrantes, 
nors nei valdžia nei karo szta- 
bas nei žodžio nesako nepaaisz- 
kina, kas czia darosi.

Laikrasztininkai sužinojo 
kad apie du szimtai ir keturios 
deszimts tokiu freit-kariu jau 
buvo iszvežta. Kiti keturios de
szimts jau ant rieliu, begiu sto
vi ir neužilgo bus isztraukti. O 
dar apie asztuonios deszimts 
yra toje Camp Phillips, ir jie 
bus ne už ilgo pripildyti, pri
krauti su visokiais kariszkais 
ginklais.

Kiti freit-kariai veža, Man
ketu, paklodžių ir net kariszku 
drabužiu.

Laikrasztininkai visomis ga
liomis stengiasi dasižinoti kas 
czia darosi, kam tie ginklai ir 
tie kariszki drabužiai, bet val
džia sako kad niekas nieko 
apie tai nežino, o Armijos 
Sztabas tyli.

kostumierius suskaityti, beda- 
voja kad žmones jau ima savo 
pinigus skaityti ir gniaužti.

Ir tai visai ne dyvai. Nežiū
rint kad dabar darbininkas ir 
daugiau uždirba, bet pragyve
nimas taip paszieliszkai bran
gus, kad sziandien szimtine, 
kaip anais laikais deszimtine.

Žmones labiausiai iszgazdi- 
na ne tas brangumas pragyve-

jantams, kad jis su savo drau
gu žuliku ketino visus polici- 
jantus ir sargus nugalabinti 
kalėjime kur jiedu kelis metus 
iszsedejo.

Policijantai net in dvide- 
szimts valstijų jieszkojo szitu 
žuliku.

To sugauto jauno žuliko mo
tina sako, kad jeigu jos vaikas 
prasikalto, tai jis dabar turi

TIKĖJIMAS
UŽDRAUSTAS

MOKYKLOSE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Lake Success, N. Y. — Buvęs 
karo lakūnas, Stephen J. Supi
na, ana diena iszmcte 'bomba 
ant Suvienytu Tautu namai. 
Sako kad isz Pietų puses at
skrido eroplanas ir kelis kar
tus apsisuko aplink Suvienytu 
Tautu vieta, ir paleido bomba 
ir nuskrido isz vietos. Bomba 
susprogo ore.

Berlynas, Vokietija. — Apie 
penki tukstaneziai Tremtiniu 
bus iszvcžti in Vakaru Vokie
tija kad galėtu iszvykti in Su- 
vien. Valstijų, Palestina ir Ka
nada.

Rimouski, Quebec. — Dide
lis DC-3 eroplanas nukrito ir 
sudužo arti Gaspe P'enninsula 
Nedėlios naktije. 28 pasažieriai 
žuvo.

nimo, bettas nežinojimas ko 1 Pilnai užmokėti, nežiūrint kaip 
laukti, nes dar nei galo nei 
kraszto nematyti. Už tai ir per 
atostogas žmones ima ] 
praleisti ir dar mažiau pra- 
szvilpti.

Kai tik karas užsibaigė, tai 
visi pinigai turėjo ir nežinojo 
ka su jais daryti. Munįs prisi
mena vienas kareivis kuris tris 
szimtus doleriu in dvi dienas 
praszvilpe. Kai jo draugas jo 
paklausė ka jis su tiek pinigu 
padare, tas kareivis liūdnai pa
kratė galva ir pasiaiszkino: 
“Matai, drauge, du szimtu ir 
devynios deszimts penkis do
lerius asz praleidžiau ant bobų 
ir degtines, .o ta penkine tai vi
sai durnai praszvilpiau. ”

brangiai kasztuotu. Jis sako, 
kad ji su savo vyru stengėsi sa-

“Valia Szventas Rasztas pa
skaityti, bet nevalia to Sz vemto . 
Raszto aiszkinti. ’

“Galima vaikus iszleisti,, 7 
kad jie savo parapijinėse mo- 
kyklose pasimokintu tikėjimo, Į 
Bet szitoks pavelinimas yra >

mažiau vo vaika gerai ir gražiai užau- Amerikos instatymanis prie
ginti ir iszaukleti, bet laikrasz- 
ežiai ir “Moving-Pikczieriai,” 
kurie taip daug raszo apie va
gius, žulikus ir razbaininkus, 
daugiau jos vaika iszmokino 
negu ji ar mokyklos galėjo.

KARISZKI EROPLA
NAI IN BERLYNĄ

Shenandoah, Pa. — Pulda
mas prie Main ir Centre Uly., 
ana diena Vincas Yenonis isz 
miesto likos sužeistas in tiesa 
ranka, o Andrew Filozus, likos 
sužeistas in kaira ranka laike 
darbo Locust Coal Co. Likos 
nuvežti in Locust Mt. ligonbu- 
■teje.

Washington, D. C. — Utar
ninke apie vienuolikta valan
da ryte, Prezidentas Trumanas 
kalbės in Kongresą ir praszys 
Kongresą pravesti svarbu in- 
statynius ir kitus Bylius.

— Trys Amerikos eropla
nai B-29 ana diena isz Tucson, 
Arizona iszskrido aplinkiu pa
sauli. Tie eroplanai nusileis 
Tampos, Azores, Tripolio, Ad
eno, Ceilon, Manila ir Tokijo 
erodromuose. Karo vadovybe 
nori pripratinti lakūnus toli
miems skridimams.

KOMUNISTAI
SILPNĖJA

FINLANDIJOJE

NEW YORK, N. Y. — Ame
rikos slapta FBI policija jiesz- 
ko trijų Komunistu kurie buvo 
pasmerkti, už tai kad jie sten
giasi nuversti Amerikos val
džia ir investi Komunizmą 
Amerikoje. Dvylika tokiu Ko
munistu buvo nuteista, bet tri
jų nesurado.

Edward Scheldt, slaptos 
FBI policijos virszininkas sa
ko kad policijantai tu Komu
nistu jieszkos tol kol juos su
ras ar iki jie patys pasiduos.

Tie trys yra: Robert G. 
Thompson, Komunistu. Parti
jos New York mieste pirminin
kas; Gus Hall, Ohio valstijos 
Komunistu partijos pirminin
kas ir Gilbert Green, Chicagos 
Komunistu partijos pirminin
kas.

Komunistai sako kad szitie 
žmones nesibijo nei valdžios, 
nei teismo ir patys ne už ilgo 
pasirodys ir stos in teismą.

VISI VASARUOJA

Mariu Pakrantes, Kal
nuose Nameliai; Visur 

Žmonijos Pilna

ZULIKAS
NUŽUDYTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szitu žuliku auka: penki vy
rai ir dvi moterys.

John Coulter West, isz Par- 
NEW YORK. Visi dabar ^ersburg, West Virginia, buvo

atostogauja, rengias! isz va
žiuoti ar jau liūdnai traukia

ant smert nuszautas kai jis ne
pasidavė. Policijantas L. D.

Tas žulikas

New York. — Laikrasztis 
‘ ‘ Tėvynė ’ ’ raszo: ‘ ‘ Prasidejus 
Jubiliejiniam Vajuj, Susivien. 
Lietuviu Amerikoje 60 metu 
gyvavimo sukakeziai atžymėti, 
Pildomoji Taryba, nutarė in
vest! Anglu kalba skyrių “Tė
vynėje” ir jo vedimi u pakvie
tė energinga jaunuoli p. Vitali 
Buksznaiti. Brolis Buksznaitis 
vesdamas “Tėvynėje” Anglu 
kalba skyrius per visa vajaus 
laika; Daugiau kaip metus lai
ko keliais atvejais rasze apie

HELSINKI, FINLANDIJA. 
— Komunistu jiegos eina tro
pais žemyn, kai Finlandijos 
žmones pradėjo eiti in rinki
mus. Svarbiausias klausimas 
per rinkimus tai Komunizmas 
ir Santykiai tarp Rusijos ir 
Finlandijos.

Szitas eilutes mes raszome tu 
rinkimu iszvakarese, kada at
rodo kad Komunistai negauna 
paramos ir praszvilps rinki
mus. Patys Komunistai prisipa- 
žinsta kad Kremlinas padare 
klaida, kai pradėjo grasinti Fi
nus kad juos visokios nelaimes 
isztiks jeigu jie drys priesz Ko
munistu balsuoti.

Ne taip jau seniai Komunis
tas Vrjoe Leino, kuris buvo isz- 
mestas isz Vidaus Ministerijos 
vietos, perspėjo Finlandijos 
valdžia kad jeigu Komunistai 
bus atstatydinti ir pravaryti isz 
valdiszku vietų tai bus labai 
bloga visiems tiems santykiams 
tarp Rusijos ir Finlandijos. Jis 
vis giriasi ir didžiuojasi kad 
vien tik Populari Demokratu 
Partija, Finlandijos Komunistu 
Partija, yra vienatine partija 
visame kraszte, kuri Moskvai 
patinka.

Dabar Finlandijos gyvento
jai rengiasi tiems Komunis
tams parodyti kad politikie- 
riui daug svarbiau ir geriau

AUTOMOBILIAUS
NELAIME

PHILADELPHIA, PA.
Ponia Harold H. Frankel, dvi- 
deszimts keturiu metu amžiaus 
žuvo ir jos vyras buvo labai su
žeistas, kai jųdviejų automo
bilius paslydo ir apsivertė in 
Amarillo, Texas. Jiedu jau 
gryžo isz Californijos kur jie
du praleido savo atostogas, va- 
kacijas. Jiedu buvo biznieriai 
ir turėjo moteriszku drabužiu 
krautuve ant 1704 Walnut 
ulyczios, Philadelphijoje.

'Vyras yra dvideszimts devy
nių metu amžiaus. Jis baigė sa
vo mokslus in Temple Univer
sitetą. Kai jis apsiženijo jis už
sidėjo ta bizni ant Walnut 
ulyczios.

Jo žmonos lavonas buvo 
parvežtas in Philadelphija isz 
Amarilio. Ji bus Philadelphi
joje palaidota.

namo su nudeginta nugara ir Conn jį nuszove> 
tuszcziu kiszeniu. Bet vasaros | buvo paszoves ta policijanta, 
laikas tai iszvažiavimo laikas, 
kada miestiecziai rioglina in 
kalnus, o kaimiecziai važiuoja 
in miestus.

Sziais metais dar vis bran
giai iszeina važiuoti kur toliau 
ar ligiau atostogauti. Bet jau 
lengviau sau vieta susirasti; 
ypatingai tuose namuose kur 
atsieina kiek brangiau.

New York mieste jau beveik 
-i~4 J4j<>r<v>, u-,pvia,i ima Lo- visi didesni biznieriai ima Lo

zorių giedoti. Daug teatru už
sidaro, loszikams algos yra nu- 
muszamos, sales pustuszczios, 
saliunai ir kliubai gali savo

bet policijantas, gulėdamas ant 
ulyczios ant smert ji nuszove.

Robert M. Daniels isz Colum
bus, pats verkszlendamas pasi
davė, nors jis savo automobily
je turėjo du revolveriu ir kara
biną.

Tie žulikai buvo suimti kai 
jie jau septinta žmogų, ūkinin
ką nužudė. Policija szitu žuli
ku per dvi sanvaites jieszkojo. 
Kai sugavo tai West iszszoka Kai sugavo tai west iszszoku 
isz automobiliaus kai jis sužei
dė viena policijanta. Daniels 
pasidavė.

Daniels prisipažino polici-

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
sako kad szitie eroplanai czia 
atskrido vien tik del manevru, 
del praktikos.

Kai kurie laikrasztininkai 
spėja kad szitie Amerikos ka
riszki eroplanai bus pavaduo
jami musu prekybinius eropla- 
nus palydėti, jeigu Rusija už
simanytu ir padangėse mums 
susisiekimą nukirsti.

Sovietai, prižadėdami visa 
Berlyną iszmaitinti, sako kad 
visi Vokiecziai galės visko 
pirktis kiek tik norės su Rusi
jos iszleistais pinigais. Jie szi- 
taip norėtu Amerikos nustaty
tus pinigus panaikinti ir savo 
pramone užvesti.

Sovietai jau ir dabar uždrau
džia sztorninkams parduoti 
maista tiems kurie vartuoja ti- 
kietus, kuponus, Amerikiecziu 
ar Anglu iszleistus.

szingas. *
“Nevalia vaikus paleisti < 

ankseziau kad jie galėtu eiti i 
in tikėjimo pamokas.

“Valia vaikus mokinti Tikė
jimo Istorijos, “bet nevalia nei 
žodžio apie Tikėjimą mokinti.

Szitas klausimas apie Tike-^ 
jimo mokinimą Vieszos Moky
klose ar paskyrima laiko del 
tokiu pamoku, yra labai ne- 
aiszkus. Kaip dabar dalykai' 
stovi tai tokios pamokos mažai 
ka gero nuveikia ir maža nau-4 
da isz j u. • a į

TRECZIOS PARTIJOS
SEIMAS
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ISZNAUDOJA
TAUTU SANJUNGA
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ka ji Žino apie tokius žmones. 
Bet FBI policija nieko nesakė, 
jos virszininkas pasiaiszkinda- 
mas kad FBI policija nesikisza 
in tarptautinius klausimus.

ežiai jam nedovanos.
. .į

Mums labai gaila kad toks 
mokintas žmogus taip toli nuė
jo ir taip apsiszauke. Mes vis 
gerbeme Henry Wallace ir vis 
sakeme, kad jis yra nepapras
tas žmogus kuris savo žodžio 
laikosi ir kuris yra tikras ir 
isztikimas Amerikietis. Da
bar jau iszrodo kad mes sukly
dome ar kad tas žmogus labai 
pasikeitė, persimainė. Jis da
bar perdem, skersai ir iszilgai 
parsidavė Komunistams. „„

Bet jis negali per daug pasi
tikėti ir ant tu Komunistu pa
ramos, nes jie labai greitai gali 
ji pamesti ir remti Demokra
tus, nes jie labai bijosi Repub- 
likonu kandidato Dewey.

Skaitykite “Saule”

L. TRASKAUSKAS
Tuszczios Sales

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 
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AMERIKA
SIUNCZIA

GINKLUS
SALINA, KAN. — Labai 

daug freit-kariu slaptai buvo 
iszvežti isz Camp Phillips, ir 
dabar tie freit-kariai yra trau-

1

Priesz Demokratu rinki
mus, Prezidentas Trumanas 
iszvažiavo su prakalbomis, 
ir jo palydovai aiszkiai ir 
staeziai sake kad ta kelione 
nieko bendra neturi su poli
tiką, bet kur tik Trumanas 
pasirodė ten jis politinius 
spyezius drožė. Bet teipgi, 
kur tik jis važiavo ir kalbė
jo, ten žmones ne ėjo ir neda
lyvavo.

Kad tiek mažai žmonių su-

sirinko ant tu Trumano pra
kalbu, laikrasztininkai vi
saip aiszkino: Vieni sake 
kad dabar per karszta ir per 
duszna sėdėti 
prakalbu, kiti 
mano rengėjus 
jus, sakydami
tinkamai iszgarsintos pra
kalbos; kiti sako kad žmo
nes nenorėjo Trumano klau
sytis, už tai, kad Trumanas 
ir Demokratu Partija jau

ir klausytis 
kaltino Tru- 
ir garsinto - 
kad nebuvo

visiems insipyko ir inkiro.
Czia aiszkiai matyti kaip 

mažai • žmonių domiejosi 
Trumano prakalbomis kai 
jis paeziame Washingtone 
pasirodė ir prakalbas pasa
kė su kitais Washingtono 
didžiūnais. Czia galima su
sodinti daugiau negu ketu
riolika tukstaneziu žmonių, 
o nei treczdalio tiek nesusi
rinko.
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