
No. 54 M x ENTERED AT.THE MAHANOT CITY, PA , \
I POST-OFFICE AS SECOND CLASS MAIL MATTER./

.THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $5.00;
% Year $3.00; Foreign Countries $6.00. Adver. Rates on Application

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

DU-KART SANVAITINIS LALKRASZTIS “SAULS0!

MAHANOY CITY, PA. LIEPOS UTARNINKAS 12, 1949 (JULY, TUESDAY 12, 1949) V. L. Boeikow«kl, Ęditor and Btr,

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 Mi Metami) 
Kitose Vieszpatystese $6.00 Metams; $3.50. 54 Metami J

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant ežio adread!

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

60 METAS

John Lewisas Derinasi
... (iii.- Ū •

Isz Amerikos
DARBAS IR BIZNIS

WASHINGTON, D. C. — 
Sunku surasti toki biznierių 
kuris dabar nebedavotu, nesa
kytu kad biznis prastas!

Buczieriai bedavoja kad 
žmones savo bilas neužsimoka, 
kad mažiau už pinigus perka ir 
pėr daug ant knygucziu ima.

Saliuninkai taip pat bedavo
ja, sakydami kad dabar daugu
ma ateina ir tik kelis stiklus 
alatis iszmaukia ir eina sau ki
tur.

Radiju pardavėjai bedavoja, 
kad jie negali didesniu ir bran
gesniu radiju parduoti ir kad 
visi jieszko pigesniu ar reika
lauja kad brangesni butu atpi
ginti.

Fabrikantai už galvos stve
riasi: Darbininkai reikalauja 
didesniu algų, sztorai reikalau
ja pigesnio tavoro.

' Unijų vadai nežino kur dė
tis: Jie norėtu reikalauti dau
giau algos darbininkams, bet 
jau ne taip greitai drysta strai- 
kuoti, nes per daug darbininku 
randasi be darbo.

Automobiliu pardavėjai be
davoja kad sunku parduoti an
tru ranku automobilius, sunku 
parduoti brangesnis automobi
lius.

Automobiliu kompanijos jau 
mažiau gamina tu brangiu au
tomobiliu nes jau negali par
duoti.

Ir visi, kurie apie szitokius 
dalykus žino ir supranta, sako 
kad czia tik pradžia, kad dar 
per kokius tris menesius biz
nis, darbas ir pramone eis vis 
prastyn.

Jie spėja, kad per tuos tris 
menesius daugiau negu szeszi 
milijonai darbininku bus be 
darbo.

Per vasara daug žmoniu su
siranda sau darbus atostogų 
vietose, kaip kalnuose, pama- 
rese ir panasziai. Bet tokie dar
bai baigiasi su vasara. Tada jie 
kitur jieszkosis sau darbo, ir 
vargiai ras!

Kad mainieriai per san
vaite nedirbo ir kad jie 
per savo atostogas anglių ne- 
kase, tai dar nėra jau taip blo
gas ženklas. Bet Lewisas per 
tokias vakacijas rengiasi prie 
^derybų ir straiku. O straikos 
szituo laiku butu labai kenks
mingos ir labiausiai nuskriaus
tu paežius mainierius!

Sztorninkąi bijosi per daug 
tavoro prisipirkti, nes jie ne
žino kaip biznis eis; ar daigtai 
atpigs ar pabrangs. Jie bijosi 
dabar per daug prisipirkti ir 
paskui už pusdyke parduoti.

Pustreczio milijono darbi
ninku dabar ima savo bedarbes 
paszelpas.

Žmoniu Skruzdynas

s

buvo

PLIENO
DARBININKAI

STRAIKUOS
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Kaip koks milžiniszkas 
skruzdynas, Coney Island, 
N. Y., pakrante užklota tuks- 
tancziais žmoniu, kurie ap
leidžia miesto kaitra ir sten
giasi ežia nors kiek atvesti ir 
pasimaudyti.

Tas didelis ir augsztas ra
tas, kuris matyti prieszakyje

yra intaisytas del raidų su 
eroplanu umbreliais, para- 
sziutais.

Isz tikro galima sakyti, 
kad ežia pieskose yra pasika- 
voje užsikase, tukstaneziai 
žmoniu. Czia in viena diena 
atsilankė daugiau negu asz- 

■ tuoni szimtai tukstaneziu

žmonių. Mieste taip 
karszta ir duszna, kad kas 
tik galėjo iszvažiavo ar in 
laukus ar in pamares, kaip ir 
szitie žmones.

Per Ketvirta Liepos, Ame
rikos Nepriklausomybes Die
na czia buvo karszcziausia 
diena in septyniolika metu.

Australijos Mainieriu Vadas 
Kalėjime; Anglija Atpigins Sa
vo Pinigus, Amerikai Bus Var
gas Su Musu Užsienio Pramone; 
2,500,000 Darbininku Dabar 

Ima Bedarbes Paszelpas
PHILADELPHIA, PA. — Susirinkimai 
Konferencijos jau prasidėjo tarp John

SAVO VYRO 
SUBADYTA

Draugai Susipesze

SKUNDIKAS
ISZDAVE NEKALTA

MERGINA

OAKLAND, CALIF. — Du 
jurininkai ir j u žmonos susiba
rė ir susipesze. Isz tu pesztyniu 
pasekmes buvo tokios: vienas 
ant smert nudurtas, kita suba
dyta.-

George M. Werner, dvide- 
szimts keturiu metu amžiaus 
buvo ant smert nudurtas. Rose 
McClain, dvideszimts metu am- > 
žiaus buvo subadyta. Michael 
McClain buvo suaresztuotas ir i " „ , x rz intartas uz žmogžudyste.

Visi buvo susiedai ir drau
gai. Kai Michael McClain susi
barė ir susipesze su savo žmona 
Rože, ji pabėgo nuo savo vyro 
ir nuėjo pas Ponus Werner, ku
rie ja priėmė. Ji czia ketino pa
būti kol jos vyras dasiprotes ir 
nurims.

Pats Dabar Suimtas

SZNIPINEJIMAS

Meile, Kekszyste Ir 
Teismas

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA
— Viena labai szalta nakti ana 
žiema viena jauna mergina at
bėgo pas Francuzus Berlyne. 
Ji kreipėsi pagelbos ir saugios 
vietos isz Francuzu Karo Szta- 
bo. Ji greitai papasakojo kas 
ji ir isz kur ji ir ka ji czia daro. 

Ir : Ji buvo Ruske, dirbo Sovietu 
Žinių Agentūroje. Gyvenimas 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AUSTRALIJOJE
STRAIKOS

John H. King, Mainieriu Fe-

WASHINGTON, D. C. — 
Per keturias dienas advokatas 
Archie Palmer, apsukriai taisė 
ir vede Judita Coplon per vi
sokias ten nebūtas pasakas ir 
visokius iszsiteisinimus teisme, 
kur ji buvo teisiama už sznipi- 
nejima ir slaptu rasztu iszdavi- 
ma.

Szitas advokatas, lajeris žiū
rėdamas in Judita, su dreban- 
cziu balsu ir rodos net su asza- 
rotomis akimis užbaigė savo 
darba su garbe ir meile ir da
bar tas darbas baigiasi su teis
mo purvu ir paniekinimu.” Ta
da jis atsigryžo in valdžios tei
sėja, kuris stengiesi priparody-

SYDNEY, AUSTRALIA. y, kad ta Judyte yra kalta, ir 
Australijos valdžia stengiasi su paszįepa jam pasakė:

Bet jos vyras nenurimo ir ne- sustabdyti mainieriu straikas. 
dasiprotejo. Jis iszejo savo Apie dvideszimts keturi tuks- 
žmonos jieszkoti. Jis atėjo prie taneziai mainieriu jau beveik 
Ponu Werner duriu, paskambi-' dvi sanvaites kai straikuoja. 
no skambuti. Prie duriu atėjo
George Werner ir Rože. Jos vy- deracijos Sekretorius buvo su
ras, Michael McClain pasiuto, aresztuotas ir in kalėjimą pa- 
jis nusistvere už savo žmonos tupdintas del viso menesio. Jis 
ir norėjo ja muszti. George iszsieme isz bankos 14,500 dole- ■ 
Werner neleido ir jie susikirto? riu, Birželio dvideszimts de- 

George Werner krito ant vintą diena. Ta diena valdžia 
grindų negyvas. Jis buvo su suszalde, užėmė visus mainie? 
peiliu perdurtas. Paskui Mich- riu unijos pinigus, norėdama 
ael McClain su tuo paežiu pei- kad unijos vadai duotu apy-

Po
nas Kelley, pavedu ja tau.”

Amerikos Advokatas John 
Kelly, kuris vede teismą ir 
priesz ta kita musu kraszto isz- 
davike Axis Sally, visai nei ne
atsistojo. Isz lėto ir tykiu bal
su jis pradėjo ta Judy te klau
sinėti. Ji buvo ar nors jautiesi 
mokyta, nes buvo garbingai 
užbaigus Barnard kolegija ir 
buvo dirbus Valdžios Teismo 
Skyriaus ofisuose.

Judy te atsilosze ir net atsi-
liu pradėjo badyti savo žmona, skaita kur jie mainieriu pini- duso. Jos pasaka jau pasakyta.

viskas iszaiszkinta: Josios 
“pocketbookas,” maszna kuri

Pirkie U. S. Bonus i kad jis ju palauks saliune.

ir
Lewiso ir Kietos Anglies Kompanijų, Phi- 
ladelphijoje. Jeigu bus kaip pernai buvo 
tai szitu susirinkimu pradžia bus czia Phi- 
ladelphijoje, bet paskui visi nuvažiuos in 
New Yorka miestą ir tenai tarsis ar peszis.

Susirinkimas, mitingas labai ramiai ir 
szvelniai prasidėjo; Lewisas maloniai pasi
sveikino su kompanijų atstovais.

Derybos eina ir eis apie mainieriu darbo 
diena ir sanvaite. Minksztos Anglies Mai
nieriai dabar jau tik tris dienas in sanvai
te

bet ji da paspėjo pabėgti. i gus deda ir ka su jais daro.
Po tam Michael McClain nu-š Mainieriu Federacijos Sekre-i

ėjo in saliuna, iszsigere kelis torius, King, nepasako ka jis buvo kimszte prikimszta slap- 
sznapsus ir paszauke policija, su tais pinigais padare ir už tais rasztais Kovo ketvirta die- 
pasakydamas policijautams i tai teismas ji in kalėjimą pa- na> kai ji buvo suaresztuota 

' tupdino. i (Tasa Ant 4 Puslapio)

vis
dirba. Bet, Kietos Anglies Mainieriai 
penkias dienas dirba.

Kietos Anglies Mainieriai neturi Kontrak- 
kuris ant paskirtos dienos užsibaigtu,

PLIENO FABRIKAN
TAI NESUTINKA
PAKELTI DARBI
NINKAMS ALGAS

PITTSBURGH, PA. — Ame
rikos Plieno Fabrikantai vi- 
siszkai nesutinka padidinti, pa
kelti darbininkams algas.

Kai fabrikantai nesutiko ant 
darbininku unijos pareikalavi
mu, tai, unijos vadai pasakė 
kad visi darbininkai rengiasi 
sustraikuoti, Liepos (July) sze- 
sziolikta diena. Apie visas mi
lijonas darbininku dirba sai
tuose fabrikuose.

Benjamin F. Fairless, Ameri
kos Plieno Fabrikantu Prezi- 
destas sako kad nėra jokios 
priežasties ar jokio reikalo da
bar pakelti algas.

Jis sako kad jeigu Plieno 
Darbininkai iszsikovotu jau 
ketvirta savo algų pakėlimą, 
padidinimą, tai visi darbinin
kai po visa kraszta imtu reika
lauti didesniu algų, o dabar ne 
laikas algas pakelti.

Philip Murray CIO unijos 
Prezidentas ir Plieno Darbinin
ku vadas sako kad nėra jokios 
vilties gražumu susitarti ar su
sitaikinti su Plieno Fabrikan
tais. Jis dabar szaukia savo at
stovu mitingus pasitarti, ka da
bar reikes daryti?

Unija dar vieszai nepaskel
bia kiek ji nori daugiau algos 
savo darbininkams, bet laik- 
rasztininkai spėja kad su di
desnėmis algomis, su nauja ir 
didesne paszelpa, iszeitu apie 
trisdeszimts centu ant valan- ‘.•s.,., ■ 
dos daugiau.

Fabrikantu Prezidentas 
Fairless sako, kad dabar nega
lima algas pakelti, nes fabri-

to
bet Lewisas jau yra pareiszkes, kad jis ti
kisi gauti savo mainieriams nauja kontrak
tą priesz penkiolikta diena ateinanezios mene
sio. Jeigu ne, tai Straikos, nes “Be Kon
trakto Nėra Darbo!”

Bet, szitas obalsis jau negiliavo Minksztos 
Anglies Derybose. Jie gryžo in savo dar
bus “Be Kontrakto,” ir dabar dirba kai dery
bos yra dar vedamos,

Lewisas nėra dar vieszai pasakęs, “Ko 
ir kiek jis reikalaus,” bet, spėjama kad jis 
reikalaus “Didesnes Paszelpos Mainieriams.”

Anglių Kompanijos nesiskubina Lewisui 
nusileisti, ar ant jo pareikalavimu sutikti. 
Praeita žiema nebuvo szalta ir kompanijos 
turėjo daug nuostoliu, ir kad ir dabar fa- ka?tai negali p1’®”* “ s®!®!* •’ r . pabranginti. Jis sako, kad jei-
brikai mažai anglių reikalauja, nes per daug gu darbininkai gaus daugiau 
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pabranginti. Jis sako, kad jei-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Dabar ir musu žmonėms, mu

su darbininkams nėra gana 
dairbu, o vis daugiau ir daugiau 
atvažiuoja tu Benamiu isz Eu
ropos, kurie teipgi darbo jiesz- 
ko. Net baisu pamanyti, kas 
bus kai dar daugiau darbinin
ku neteks darbo ir kai dar*
daugiau tu Benamiu ežia atva
žiuos

Daug musu Lietuviu Bena
miu, ‘ ‘ Dypuku ’ ’ atvažiuoja, 
ežia, pasiduodami kaipo ukes 
darbininkai, bet kai tik atva
žiuoja, jie nenori dirbti ant 
ukes ir kraustosi in didesnius 
miestus, kur jiau ir taip daug 
žmonių randafei be darbo!

Kai kurie isz tu Lietuviu, ku
rie dabar atvažiuoja in Ameri
ka tikisi ežia rasti tikra rojų! 
Jie mistiną kad ežia pinigai lant 
medžiu auga!

Isz tu Pabėgėliu, Benamiu 
kjirie ežia dabar atvažiuoja, 
randasi per daug profesijonalu 
ir taip vadinamu mokintu žmo
nių, kurie sziltu vietų jieszko! 
Mes jau ir per daug savųjų to
kiu mokintu žmonių turime!

Viename Lietuviszkame laik- 
rasztyje mes ne taip seniai 
skaitėme vieno tokio Pabėgėlio, 
Benamio straipsneli. Jis tenai 
rasze ir petskelejo apie Ameri
kos iszeivijos Lietuvius. Visas 
tas jo menkas straipsnelis pa
rode kad jis musu iszeivijos ne
supranta ar kad jam keliu szu- 
lu trūksta. Mes tokiam piso- 
riui patartume liautis tokio 
darbo! Jeigu jam jau taip 
nieszti petskelioti, raszyti ir 
straipsnelius pyszkinti, tai te
gu jis. mums raszo apie Lietu
va, _ apie Vokietijos lagerius, 
bet ne apie Amerikos Lietu-

< viugl, . .. .

Kai teisėjas in San Antonio 
nubaudė viena moteriszke su 
dvideszimts penkių doleriu 
bauda už tai kad ji buvo pasi
gėrusį, ji baisiai supyko ir pa
siaiszkino kad ji visai nebuvo 
gilta, nes ji buvo iszgerusi tik 
viena bonka sznapso ir asztuo- 
nis butelius alaus.

Penki metai atgal, vienas 
kriauezius pasiuntė drabužiu 
in Europa tiems vargszams, be
namiams, taip vadinamiems 
4 ‘.Dypukiams. ” Tu drabužiu 
tarpe buvo vienos rudos keli
nes. Tas kriauezius mums ana 
sanvaite pasakė, kad viena 
gražia diena vienas ‘Dypukas’ 
atnesze jam tas kelines iszpro- 
ęyti. Tai buvo tos paezios keli
nes, kurias jis penki metai at
gal buvo pasiuntęs in Europa.

Vienas senas, asztuonios de- 
szimts metu mokslinczius, už
klaustas ka reikia daryti, kad 
butu galima linksmai gyventi; 
szitaip pataria: Jeigu nori būti 
Jinksmas per kelias valandas, 
tai nusipirk sau buteliuką ir 
pasigerk.

Jeigu nori būti linksmas per 
kelias dienas, tai pasipjauk 
parsziuka ir ji suvalgyk.

Jeigu nori būti linksmas per 
visa savo gyvenimai, tai nieka-

Jeigu nori būti linksmas per 
viaa savo gyvenimą, tai nieka
dos nesistengk su jaunais susi
lyginti, su mokintesniais susi- 
ginezyti, apie s'avo protą nesi

girk ir niekam jo nerodyk, ir 
apie savo amžių nei kitiems nei 
sau nemeluok.

Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus vyrukas buvo polici- 
janto sugautas Londone, apva
giant vienia sztoreli. Jis ant ry-■ 
tojaus teisėjui pasiaiszkino, Į 
kad jis sarmatinosi eiti dirbti, 
už tai kad jis yra visiszkai pli
kas.

In Idaho valstija, vienas 
žmogus buvo sufaresztuotas, už 
tai kad jis automobiliu pavogė. 
Teisėjui jis pasiaiszkino kad, 
jam nusibodo ir insipyko kas
dien autobuso laukti ant kam
po, ir už tai, jis ta automobiliu 
buvo pasivogęs.

Indianapolis valstijoje, vie
na jauna porele apsiženijo. 
(Czia jau ne kokia naujiena, 
nes sziais laikais daug žmonių 
ženijaisi, kurie pirmiaus visai 
nesiženijo.) Buvo sztai žiups
nelis naujienų: Nuotaka buvo 
nupirkus nauja automobiliu del 
jųdviejų medaus menulio ke
liones. Jaunikis, kai tik po 
szliubo, paliko savo nuotaka 
prie bažnyczios duriu ir sau 
vieniais su tuo nauju automobi
liu nupyszkino.

t. --------”--------
Paprastai, vyras eina in szto 

ra ko nors nusipirkti, už tai 
kad jam to daigto reikia ar ne 
už ilgo reikes. Bet moteriszke 
jau taip prastai, tiaip szaiblo- 
niszkai tokio biznio nedaro. Ji 
bėginės in sztorus ir pirkinies 
visokius korabus del nesuskai
tomu priežaseziu:

Moteriszke po sztorus bėgi
nės ir pirks:

Už tai, kad jos vyras sako 
kad jis neiszgali, neturi glana 
pinigu. r v.

Už tai, kad ji iszrodys plo
nesne toje naujoje suknelėj, 
dreseje.

Už tai, kad ta mada pareina 
isz Paryžiaus.

Už tai, kald jos susietkos ne- 
iszgali pirkti.

Už tai, kad nei viena kita su- 
sietka tokios skrybėlaitės netu
ri, neiszgali ar visai nenori.

Už tai, kad visos perka, tai 
pirks ir ji.

Už tai, kad nei viena kita ne
perka, tai ji pirks.

Už tai, kad kitoniszka, nors 
ir nežmoniszka.

Už tai, kad ji nori pirkti, ir 
atliktas kriukis.

Musu skaitytojai gal daug 
daugiau tokiu priežaseziu žino, 
kodėl moterisžkes amžinai per
ka ir pirkinėją.

Londone, viena žmona teisė
jui nusiskundė kad jos vyras 
iszmokino jųdviejų beturiu me
tu amžiaus sūneli ja gnybti, 
kasti, muszti ir spirti. Kai vai
kas ja spirdavo, ji teisėjui sake, 
tėvas sakydavo: “Gerai, gerai, 
tik spirk dar drueziau!” Teisė
jas jai davė “divirsa” ir pave
dė jai ta jųdviejų sūneli augin
ti ir mokinti.

Berlyne, žmogus kurio dar
bas yra pakarti prasikaltėlius, 
nusiskundžia kad jis negali 
pragyventi isz savo algos. Jis 
gauna tris szimtus ir dvide
szimts doleriu už kiekviena 
piHsikalteli, kuri jis pakaria. 
Viena gražia diena jis užsidėjo 
ta savo mauke, kuria jis užsi
deda ant galvos kai jis savo 
daiba dirba, iszejo ant ulyežios 
ir apvogė viena moteriszke.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Floridos žmones visados 
peszasi ir nesutinka su Cali- 
fornijos žmonėmis. Abieju 
krasztu žmones giriasi, kad 
j u valstijos oras yra geriau-

Naujas Lietuviu Transportas
Liepos (July) 9-tai diena 

laivu “General Sturgis’’ in 
Bostoną atvyko szie Lietuviai 
Tremtiniai:

Aliszauskas Viktoras, Petro
nėle ir Algimantas, 1420 S. 49- S. H/ailsted St., Chicago 8, Ill.
th Ave., Cicero 50, Ill.

Auksztuolis, Vytautas, 6820
Superior Ave., Cleveland, Ohio. 3953 S. Rockwell St., Chicago, 

Babrauskas, Benediktas, Vy-j Illinois.
Kripas, Elena ir Eugenija,

48 Seymour St., Hartford 6, 
Conn.

Lele.viczius, Vaclovas, 29 
Watkin Terrace, Rochester, 
New York.’jį • !Linczeviczius, Kazys ir Ele
nai, 234 N. Chicago, Kankakee, j 
Illinois.

Maiczenas, Victor, Chicago, 
Illinois.

Maleiszka, Jonas, Chicago 8, 
Illinois.

Maliszauskas, Bronins, 851 
Gardin St., Elizabeth, N. J.

Micziulis, Antanas ir Ona,
416 Pressley St., Pittsburgh, 
Pa.

Mikalauskas, Juozas, Apo
lonija ir Algimantas, 1234 N. 
32nd St., Camden, N. J.

Milczius, Antanas, 176 Hoyt
St., Kearney, N. J.

Molėj us, Zigmas, Halina, ir 
Jurgitta, 3720 Pulaski St. E. 
Chicago, Ind.

Naikelis, Jonas ir Agita, 497 
Grafton St., Worcester, Mass.

Nagilius, Liudas, Michfield, 
Mich.

Nauburas, Emilis, 53 Men
don St., Worcester, Mass.

Paskeviczius, Feliksas ir Sa
lomėja, 1 Porter St., Worcester 
Mass.

Petkeviczius, Juozas, 6747 S.
Campbell Ave., Chicago, Ill.

Petrikas, Aloyzas, Antanina, 
Mindaugas ir Aloyzas, 1 War
wick Ave., Scarsdale, N. Y.

Plepys, Kostas, 121 Sunny
side Ave., Waterbury, Conn.

Petrauskas, Jonas ir Bronis
lava, 5413 S. 33th St., Omaha, 
Nebraska.

Riamasauskas, Kazimieras ir 
Franciszka in Ilchtfield, Mich.

Sajauskaite, Zofija, 825 Bis-

3,

tenis ir Gražina, 138 Emily St., Į 
Philadelphia, Pa.

Bernotaitis, Jonas, Magdale
na ir Česlovas, 4331 Trumbull 
Ave., Detroit, Mich.

Besperaitis, Robertas, Stase, 
Irena ir Regina, 17903 Brazil 
Rd., Cleveland, Ohio.

Bielskis, Vladas, Rt. 
Unionville, Mich.

B1 a u d ž i un'a s, Kazimieras, 
Stanislava, Romualda ir Irena, 
1 Pacific St., So. Boston 27, Mi
chigan.

Blažys, Edward, 1578 Mc
Kinley St., Gary, Ind.

Boczkaite, Emilija, 5504 W. 
64th St., Chicago, Ill.

Bražauskas, Boleslovas, 100 
Buckingham St., Hartford 6, 
Conn. r

Briedulis, Pranas, Milford, 
Delaware.

Cžesna, Petras, Erna, ir Urte 
Rt. 1, Box 71, Crete, Ill.

Czesnaviczius, Stasys, Sta
nislava ir Stanislava, in Mer
chantville, N. J.

Dulinskas, Jurgis, Renate ir 
Albina; 29 Davis St., Harrison, 
New Jersey.

Filatovas, Petras, Adele ir 
Tamara, 6412 S. Talmian Ave., 
Chicago, Ill.

Gaižutis, Pranas, Julija, Ri
mantas ir Kazimieras, Middle^ 
bury, Conn.

Girdvainis, Zigmas, Irena, 
Hanna, Alicija ir Gražina, 2883 
S. Hillock Ave., Chicago, Ill.

Gulbinskas, Antanas, Milda, 
Marija ir Hmara, Rt. 2, Hespe
ria, Mich.

Jankauskas, Petras, Elena ir 
Jonas, Sheridan St. Worcester, 
Mass.

Juodvalkyte, Stefanija, 4 
Bethel St., E. Norwalk, Conn.

Katinas, Vitas, 382 S 
St., Brooklyn, N. Y.

Kazimieraitis, Tadas, 
W. 71st St., Chicago, 111.

Kumpikas, Julijonas, Izlalbel- ui ja, Johana ir Pranas, 
]a ir Giedre, 33 Leonard St.,' Foster Way, Pittsburgh, Pa. 
Brooklyn 6, N. Y. i Sainis, Kazimieras, Ona ir

Karpuska, Vladas ir Ona, Į Romualdas, 3126 S. Lowe Ave.
Pirkie U. S. Bonus

Florida Ir California

sias. Bet dabar szitadviko- 
va užsibaigė, kai bagoczka 
ir gražuole Barbora Mann
ing isz Los Angeles insimyle- 
jo in Floridos Gubernatorių,

1538 W. Cullerton St,, Chicago, 
Illinois.

Kezenius, Leonas, ir Stase,
771 E. 91st St., Cleveland, Ohio.

Kieta, Emilija ir Stase, 3613

Korzonas, Edmundas, Gab
riele, Raimundas ir Liudovika,

3rd) h°P Avė., Aurora, III.
Sabalyte, Elena, 328 Stanton

2621 St., Wilkes-Barre, Pa.
Sakalauskais, Juozas, Stefa-

112

Fuller Warren. Ji ežia, pa
veiksle per telefoną sznekasi 
su Gubernatorių isz Califor- 
nijos in Florida, ir rankoje 
laiko jo paveiksią.

! Chicago, Hl.
Siaucziunas, Stasys, Joras, 

Adele ir Adele, 97 Harry L. Dr., 
Johnson City, N. Y.

Stulpinas, Antanas, Augusta 
ir Regina, 839 W. 33rd St., Chi
cago 8, Hl.

Sulgiene, Adele, 1027 Wal
lace St., Philadelphia, Pa.

Šiugžda, Simas, Eugenija, 
Terese, Jonas ir Algimantas, 
217 Wharton St., Philadelphia, 
Pa.

Stankeviczius, Petras, Jad
vyga, Juozapas ir Steponas, 
6109 Walcott Ave., Chicago, Ill.

Strimiaviczius, Juozas, Albi
na, Vladas ir Danute, 231 Lud
low St., Stamford, Conn.

' Trecziokas, Andrius, 84 Van 
Ness, Newark, N. J.

Ūselis, Alfonsas, Regina ir 
Silva, 108-01 86th St., Ozone 
Park, N. Y.

Utara, Ona, Konstantinlais, 
Vitalius ir Sigitas, 1220 St. 
Charles Rd., Maywood, Hl.

V ab a 1 as, An tan as, 
Farm, Sodus, Mich.

Vainius, Antanas, Eugenija, 
Antanas ir Petras, Rd. 2, East
on, Pa.

Valaitis, Kazimieras, Anta
nina, Romualda, Stanislavfals, 
Jonas, Vida, Alfredas ir Aldo
na, 6619 S. Richmond St., Chi
cago, Ill.

Valiukonis, Jonas, Elena ir 
Jurgis, 123rd St., Orland Park, 
Illinois.

Vanagas, Antanas, 29 Davis 
St., Harrison, N. J.

Varnas, Albinas, Eugenija, 
Algimantas ir Joleta, 7139 S. 
Maplewood, Chicago, Hl.

Velža, Vladas, Eleonora, Ni
jole, Ina. ii"Griazina, 234 W. 4th 
St., Erie, Pa.

Vieversyte, Felicija, 2613 E. 
Ontario St., Philadelphia, Pa.

Visbaras, Vladas, Regina ir 
Vitas, 19 Canton St., Worces
ter, Mass.

Vosil'aiitis, Joseph, Rūta, Ar
noldas ir Edmundas, 704 Park 
Ave., Racine, Wise.

Žemaitis, Juozas,/ Adele ir 
Donatas, Gardner, Hl.

Žižniauskas, Stasys, Elze, 
Algirdas ir Gediminas, Phila
delphia!, Pa.

Žukas, Bronius, 181 St. Jo
sephs St., Pittsburgh, Pa.

Tremtinius pasitiko organi
zacijos atstovai.

— BALE Imigracijos Komi
tetas.

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už
lieki!. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie; 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokėjimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 

i Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

Tabor

apie 
apie 
15c 

apie

158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai, 136 pus
lapiu 25c.

No. 
apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 161 Keturios istorijos 
apie Ant Prapulties Kranto,

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Simus Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepasiusta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szviesa., Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

No.
Duktė 
tuvos.

172 Dvi istorijos apie 
Mariu, Sruolis isz Lie- 
68 puslapiu. 15c.
Kitokios Knygos

173 Trys istorijos apieNo.
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176^2 Trys Istorijos 4 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 

■ teites su pagelba kazirom. 10c.
No. 179 Tikriausia Bury- 

kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso: '

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

SKAITYKIT
=• “C A ITT r?” «=;

PLATINKIT!



KUR 'buvai Onute ? Jieszko-
jau tave kone adyna laiko.

Margatas nedažinojo nieko 
apie josios gimimą ar josios 
kūdikio, per ka pasilaikė pas

" S A Ū L ® ” MAHANOY OUT, PA.

Noriu su tavim atsisveikint.
Ant tu žodžiu, atsikėlė puiki 

mergaite nuo szieno kuriame 
gulėjo žiūrėdama ant kalbėto
jau s.

Isztrauke abi rankas in jau
na vyruką, kuris godžiai žiurė
jo in ja, o ji atsake jam:

— Važiuoji tik ant poros 
sanvaieziu Jonai ir nežinau 
jog norėtum ir su manim atsi
sveikint.

Nusiminė ant josios tokio 
atsakymo, nes nesitikėjo idant 
ji teip jam atsakytu.

— Iszvažiuoju ant keliu 
menesiu. Argi neprivalau su ta
vim atsisveikint ant teip ilgo 
laiko ?

— Nia. jeigu ant teip ilgo lai
ko važiuoji, tai privalai atsi
sveikint, o jeigu to ne būtumei 
padaręs Jonai, tai isz tikrųjų 
butau ant tavęs užpykus.

Paėmė ja už rankos, spaus
damas drucziai ir pritraukda
mas ja prie saves.

— Pabucziuok mane Onuk. 
Paklausė meilingai.

— Ne Jonai. Esmu per se
na del to. Žinai, jog tu ne mano 
brolis, ne jokis giminaitis- turi 
dabar pali'aut bucziuot mane, 
esmu suaugus mergina ir tas 
daugiau nepritinka del mus. 
Žinai jog tai yra netinkama!

— Teisybe, jog ne esmi ma
no sesuo nei giminaite ir isz to 
džilaiugiuosiu, paszauke, pri
traukdamas mergina prie kru
tinės, norints giana spręsi jam.

— Mano mylimiausia Onuk 
da randasi artimesnis susigi
miniavimas, o kaip sugrysziu 
isz keliones tai praszysiu tavęs 
idant pasitiktum taja gimine 
del manes. Ar 'busi ?

Onute nieko jam ant jo žo
džiu neatsake, nes dirstelėjimu 
akiu davė jam suprast josios 
atsakymu. Jonas pagriebęs ja, 
pradėjo karsztai bucziuot ir 
pradėjo kalbėt tokius žodžius 
ka tik insimylejes jaunikis ga
lėtu kalbėt in laika penkių mi
liutu, o iszgirdes szvilpima ma- 
szinos, atsisveikino greitai ir 
nusidavė ant stoties idant ne- 
pavelint truki.

Kada jisai atsitolino, Onute 
žiurėjo ilgai paskui ji, o po tam 
vela ’atsisėdo ant szieno paėmė 
knyga kuria buvo skaiczius. 
Žiurėjo ant pievų kurios susi
dėjo isz pono Margato ukes ir 
nusiszypsojo saldžiai.

Onute buvo sieratele, be var
do. Septyniolika metu adga- 
lios, viena szaltia vakara, kokia 
tai motere pribuvo pas ūkinin
ką Margato su mažu kūdikiu 
prie krutinės.

Buvo tai puiki motere, gero 
iszauginimo, nes vargas davėsi 
matyt ant josios puikaus veido 
kurio ūkininkas Margato ne jo 
pati nesuprato.

Buvo susirgus ir nuvargus, 
per ka likos paguldinta in lova 
tikėdamiesi jog in trumpa lai
ka pasveiks ir pasakys isz kur 
pribuvo ir kur randasi josios 
gimines? Nes po menesiui laiko 
nebagele numirė. Ir ūkininkas 

Ka raszo ponas Vincas Myo- 
ras isz Oregon City, Oregon: 
Gerbiama “Saules” redakcija: 
Prisiuncziu penkis dolerius, ir 
praszau siunste man “Saule” 
ant tolesnio laiko, nes asz labai 
myliu skaityti “Saule.”

save.
Nuo mažens Jonas buvo jo

sios vienatinių draugu ir mylė
josi kaip ’brolis su sesere, per 
ka Jono motina žiurėjo su žvai
re akie ant tosios kudikiszkos 
meiles, nes ji turėjo- didesnius

Asz mistinu,
Jog tai negerai, 

Kaip žmogus nori gyventi, 
Su dviems boboms, 
Ir už tai ji uždaro 

in clžela.
Pagal mano protą, 

Tai jeigu nori sportauti,
Su dviems boboms,

Tai yra didžiause bausme, 
Kokia jam galima užduoti. • 
Nekurie turi tik po viena 

boba,
Ir tai da 'baisiai kikina, 

Jog isz ju padaro mulus!
* * *
Kur ten apie

R och esteryje, 
Tenais ne kas girdėti,
Jeigu poroje negali 

iszgyventi.
Mat, greitai atauszta, 
Ir tuojaus pasimeta., 

Nenori žinoti apie viens 
kita.

Jeigu neapsimislina gerai 
ir subėga, 

Tai ir vienas nuo kito bėga.
Taigi, kokia meile,
Tokia ir vestuve, 

O ka jau gyvenimas, 
Tai tikras velniszkas.

* * *
Žmones sako, kad daug 
mergeliu ženijesi del to, 

Ka turėti Honi Mun, 
0 kada jau tasai laikas 

pereina,
Tai taip pasidaro sik, 

, Jog vela norėtu pasilkit 
merginoms.

Argi tai neteisybe?
* * *

Sako, kad žmogus turtingas 
tai laimingas, 

Asz in tai nebilivinu!
Žmogus vargingas,
Su czysta sanžine,

Tai yra.szimta syk 
laimingesnis,

0 tokiu ir asz esmių, 
Taigi, jum kaip kada, 

Ir paraszau apie mokslą, 
Isz gyvenimo, ar ne?

Gud-Bai visiems.

ISZMINTINGI ŽODŽIAI

* Niekas nemirė baisia mir- 
czi'a, kuris gyveno dorai.

* Uždek spyna ant lupu, 
jeigu ka manai apkalbėti.

*♦* Žmogus negali būti links
mu be prieteliaus, ir nebus tvir
tu juom, kol nebūna nelaimėje.

* Sauja gero proto daugiau 
verta, ne kaip bmszelis mokslo. 

mierius del savo sūnelio, o ne 
apsipaeziavimas su kokia ten 
pevarde sieratele. Ir tankiai 
kada Jonas nesirado M arti jo 
motina, niekindavo mergaite 
visokiais budais.

Balsas artinaneziuju žings
niu isz tvarto pabudino Onute 
isz josios misliu. Kas tokis pra
dėjo lipt kopecziom in virszu 
kur ji gulėjo ant szieno ir pa
mate trumpam laike atlipan- 
czia Margatiene kuri stojo 
priesz ja su užrustinaneziu vei
du.

Josios veidas buvo visas pa
ra udonavias isz piktumo, o 
akys žibėjo kaip žverio kokio. 
Motina girdėjo visa kalba Jono 
pradėjo koliot ir visaip iszmis- 
linet ant josios, jog nebagele 
visa net drebėjo isz baimes ir 
sarmatos.

Ant galo nežinodama kaip 
daugiau dagrist sieratelei, lai
kydama josios skrybėlė ir ma
ža pundeli riktelėjo:

— Te tu paleistuve, paimk 
savo driskalus ir eik kur tavo 
akys tave nesz tu ragana! Nesi
rodyk man daugiau in akis! 
Atsimink jog jeigu kada vela 
pasimatytai su Jonu ir privi
liotum ji ant apsipaeziavimo su 
juom tada prakeikezia tave gy
va. Ne giana jog mano sunu ap
raganavai, nes nori ir man akis 
apdumt.

Onute paėmus pundeli ir; 
skrpbele be žodžio, ir nenorėda
ma daugiau klausyt užpuoline- 
jirnu piktos moteres, nulipo ko- 
peczioms žemyn eidama tiesiog 
ant vieszkelio neapsidairydama: 
in užpakali.

Buvo tai baisus pabudini
mas isz saldaus miego, kuris ja 
pervere iki szirdies. Tik va
landėlė adgalios buvo linksma 
ir laiminga, Jono prižiadetina. ■ 
Dabar likos iszvaryta laukan į * »
be skatiko ir prieteliu in kur 
galėtu nusiduot. O arsziausia 
jog jau negales pasimatyt su 
savo myliniu Jonu.

Graudžiai apsiverkė misly- 
darna apie taja motere 
pradėjo mylėt kaip motina.

Ėjo keliu, o šaule degino 
karsztai, o malžas pundelis ro
dos augo kas kartas sunkesnis. 
Pakelyje paregėjo dideli medi, 
po kuriuom pastanavijo trupu
ti atsilsėk Kaip pamisimo teip 
ir padare, atsigulus tuojaus už

kuria

Admirolas Alan G. Kirk, 
naujai paskirtas kaipo Ame
rikos Ambasadorius in Rusi
ja daro daro prisieka Tary
bos ofisuose. Jam ta prisie
ka duoda Raymond G. Muir, 
(po kairei) Amerikos Tary
bos Protokolo virszininkas.

Admirolas Kirk, savo nau
jame darbe, užsiima baisiai 
sunkias pareigas. Paines
nio, sunkesnio ir pavojinges- 
nio darbo nėra Amerikos Ta
rybos marszrute, nes santy
kiai tarpu Vakaru ir Rytu 

migo ir užmirszo apie savo var
gus. * * *

Pabudus vakaras jau buvo 
užejas. Giria tamsi aplinkui pa- 
szokus ant lygu kojų persigan
do labai ir nežinojo in kokia 
szali turi nusiduot.

Norėjo sugryžt adgalios, nes 
susiprato jog ėjo in prieszinga 
szali, nes ant galo pribuvo ant 
kokio tai kelio kurio ne buvo 
pažinus.

Pakelyje stovi gražus namas 
kuriai iszrode kaip kokis palo- 
czius. Atsiduso kiliai isz 
džiaugsmo, mislindama jog te
nais ras prieglauda ir nusidavė 
prie jo. Ne patemijo nieką ap
linkui, nes durys namo buvo 
atidarytos.

Inejo ant pirsztu in prieme
ne. Pamate daugeli duriu ve- 
danezios in pakąjus. Nesisap- 
navo va.rgsziai idant butu toki 
puikus kambariai ant svieto ro
dėsi jai jog inejo in užkeikta 
palociu.

Meile Ir Malone

Macziau, kai einant ji
Su jaunikiu linksmai sznekejo, 
Ir kaip diena graži
In laime jųdviejų žiurėjo;

Abudu kaip linksmai
Ne viena diena sznekucziavo;

Neinate, kaip greitai
Sau laikas bego ir garavo.

Macziau asz velei ja,
Kad prie kryžiaus ji stovėjo,

Kada szaltam kape
Ji jauna laime palydėjo.

Macziau, kaip menuo jai
In balta veidą aiszkiai szviete,

Ir žvaigždes nuo dangaus
Užimirszt pasauli ilgai kviete.

Jausminga jos szirdis
Ne viena aszara iszbarste,

Tyli, graži naktis
Viena tik jos kanczias apsvars

tė.
Su aszaromis per nakti cziela,
Su aszaromis per nakti visa,

O jai mėnesiena
Vis szviete ant kapelio mielo.

Macziau asz velei ja
Ant baliaus. Daug jaunu susėjo.

Ji su nauja sūlpia,
Vėl su jaunais linksmai erzejo;

Ir velei ji puiki,
Ir velei veidas jos raudonas,

Szirdis jos nekantri
Vėl geidžia meiles ir malones.

- Naujas Atstovas In Rusija

yra labai intempti.
Berlyno ir visos Vokieti

jos klausimas, kaip tyla 
priesz audra. Kas atsitinka 
tose konferencijose Paryžiu
je, labai greitai atsiliepia 
Moskvoje; kas darosi Kinijo
je, Graikijoje ar Azijoje at
siliepia Rusijoje ir nustato 
Užsienio ir Ambasadio kelia 
Rusijoje.

Žingeidu kad ir vėl Ameri
ka paskiria karininka Amba
sadoriumi in Moskva. Be
dell Smith, buvęs Ambasado-

Paskutinios durys vede in 
puiku kambari. Grindys buvo 
iszdetos marmuru, su puikiais 
divonais, o visoki žiedai radosi 
puikiuose vazonuose. Onute pa
stūmė durys ir inejo in vidurį. 
Ant sienos kalio paveikslas, 
auksiniuose rėmuose.

Dirstelėjus ant paveikslo 
Onute nusistebėjo labai ir už- 
mirszo apie viską. Paveikslas 
perstatė jauna mergina stovin
ėsią darželyje terp žiedu. Puiki 
buvo toji mergina su akimi 
kaip žibanezios žvaigždes, rau
donos lupeles nusiszypsodamos 
rodos juokėsi.

— Tai mano paveikslas, 
paszauke nudžiugus! Isztikru- 
ju tai mano paveikslas!

Ir teip buvo insiteminus in 
paveikslai, jog neiszgirdo žings
ni paskui save, jog kas tokis in
ejo in pakaju. Buvo tai vyras 
su baltais plaukais kaip linai, 
o veidas jo baisiai nuliudias.

Sustojas dirstelėjo ant josios 
su nusistebėjimu, o veidas da 
daugiau pabalo paregejas sto- 
vinezia Onute priesz paveiksią.

Ant paveikslo motere buvo 
parengta in brangias szlebes 
nes stovinti mergina buvo pa
sirėdžius ir prastas szlebes, ko
ne apdriskus ir apdulkinta nuo 
kelsones, nes ju veidai pana- 
szus viena; in kita, kaip du la- 
szai vandenio.

Vyras, sukliko, o priszokes 
prie josios, paszauke su 
džiaugsmu:

— Helena! Suradau tave 
ant galo!

Teip staigai ir netikėtinai 
paimta isz nežinių Onute per
sigando, puolė apalpus in glebi- 
nepažinstamo.

Kada atsigaivino, radosi pa
guldinta puikioje lovoje, o ne- 
pažiustami veidai žiurėjo in ja1. 
Jau ne yra ji bevarde ir apleis
ta sieratele, apie kuria niekas 
nesirūpino.

Kada suvisai pasveiko pasi
pylė klausymai ir atsakymai ir 
persikanojo, jog nepažinstamas 
buvo tai josios tėvas,'o kaban
tis paveikslas in kuri teip nu- 
sitemino buvo tai josios moti
na, kuri su savo dukriuke bu
vo atlankyt savo gimines Euro
poje, o kada sugryžo, baisiai 
buvo užpykus ir iszvijo savo 
paezia su mergaite, nes po tam 
graudinosi laibai, o norints po 
tam visur jieszkojo savo pa-

rius buvo Generolas. Dabar 
szitas naujas Ambasadorius 
yra Admirolas. Matyti kad 
Amerikos taryba jau su
pranta, kad ne politika, bet 
jiega yra Moskvoje supran
tama. Pernai jau iszrode 
kad Amerikos Taryba parsi- 
szaukia visus savo karinin
kus isz tokiu vietų ir ju vie
tose skiria politikierius ir di- 
pliomatus bet dabar jau aisz- 
ku kad tie karininkai dar 
vis reikalingi.

ezios, bet niekur negalėjo ras
ti ir nesitikėjo jog teip arti sa
vo namu turėjo numirt! Nes vi
sados tikėjosi jog gal ja suras 
dia gyva, o džiaugdama'sis jog 
atrado savo duktere teipgi 
graudinosi jog pati buvo numi
rus.

* * *
Rudens laike, viena diena 

sėdėjo Jonas su savo motina. 
Jonas iszbales ir nuvargtas, 
nes jo nuliūdimas ’apie Onute 
buvo didelis. Nežinojo kaip ne
dorai jo motina apsiėjo su jo 
mylima, nes buvo tosios nuo
mones jog ji apleido pati.

Ant kart iszgirdo baladoji- 
ma prie duriu ir pertrauke ty
lėjimą terp ju.

Motina pakilo idant duris 
atidaryti ir puikiai parodyta 
motere stovinezia duryse su ko
kiu tai vyru. Inženge in grin- 
czia o Margatiene baisiai per
sigando pažinus ponioje Onu
te. Mistino dabar kaip užpyks 
josios sūnūs, kada dažinos tei
sybe ir kaip su ja nemielaszir- 
dingai apsiėjo. Nes Onute ne 
atėjo czionais idant atkerszinc 
jai už papildyta skriaudai, nie
ko ne kalbėjo apie tai, nes tik 
pasakė apie savo netikėta gilu- 
ki.

Pakvaiszus Mergina

Sztai ta mergina Ruth Ann 
Steinhagen, kuri taip insi- 
mylejo in musu Lietuvi beis- 
bolininka Edvardą Vaitkų, 
kad ji norėjo ji nužudyti. Ji 
per kelis metus tyliai seke 
beisboles rateli kur tik Vait
kus losze beisbole. Kai ji il
giau negalėjo iszkesti jo ar- 
cziau nepamaezius, ji susi- 
mislino ji pasikviesti pas sa
ve ir ji nuszauti.

Ji isz bankos iszsieme asz- 
tuonios deszimts doleriu, 
Chicago j e pasisamdė gražu 
kambari vieszbutyje, kotely
je, nusipirko antru ranku 
karabina, ir paskui pasiuntė 
trumpa laiszkeli Vaitkui, sa
kydama kad ji turėjo ka 
svarbaus jam pasakyti.

Kai Vaitkus atėjo in jos 
kambari, ji pasiėmė ta savo 
karabina ir paleido szuvi in 
ji. Vaitkus ant vietos sukniu
bo. Ji tada ramiai priėjo prie 
telefono ir paszauke polici- 
jautus, pasisakydama kad ji 
ka tik buvo nuszovus beisbo- 
lininka Vaitkų.

Vaitkus niekados nebuvo 
tos pakvaisziusios merginos 
mates ir nepažines. Ji buvo 
in ji insimylejus isz tolo. Jos 
svajones jai protą taip su- 
maisze, kad daktarai dabar 
pripažino kad ji yra visisz- 
kai kvaila, durna ir bus pa
dėta in dumiu namus.

Vaitkus sveiksta ligoninė
je. Bet dar negalima pasaky
ti ar jam sziais metais bus 
galima beisbole loszti. Jo 
draugai ir jis tikisi kad už 
keliu sanvaieziu jis jau ga
les gryžti prie savo sporto, 
bet Daktarai, tik galvas pa
krato ir nieko nesako.

Kada pabaigė slavo apsaky
mą, patemino jog Jonas aplei
do grinezia, nes su kantrybe 
lanko jo sugryžimo, o tėvas jo
sios buvo užimtas kalba su 
Margatiene.

Nes Jonas nesugryžinejo, o 
kada saule jau pradėjo leistis, 
iszejo laukan jieszkot jo. Rado 
ji sėdinti po medžiu, pasire
mia s galva ant ranku ir giliai 
užsimislinias.

Onute prisiartino patykįai 
prie jo, o apėmus jo kakla su 
savo balta rankele užklausė:

— Jonai, kas tau yra? Ar 
nesidžiaugi nsz mano gero gi- 
luko ?

— Ne, ne esmių užg'anadin- 
tas, atsake szaltai.

— Tai esi neiszmanelis, ir 
ne tas pats Jonas kuri neseniai 
bu vau pa žino j us.

Ant tuja žodžiu paszoko Jo
nas ant kojų, o ji paregėjo jog 
jisiai buvo labai isz'balias, su di
deliu kentėjimu ant jo puikaus 
veido.

Onute apsikabino ant kaklo, 
o dirstelėjus jam meilingai in 
akis tarė:

— Juk asz da prie tavęs 
priguliu Jonai, jeigu neimsi 
mane už slavo paezia, tai busiu 
labai nelaiminga.

Dirstelėjo jai in akis, o su- 
pratias jog ji nepersimaine, isz 
priežasties savo giliuko ir ji 
myli, apėmė ji neiszpasakyti- 
nas džiaugsmsa, o apsikabinia 
stovėjo ilga laika mislindami 
apie savo laim'e.

Kas tolinus atsitiki tai pa
tys skaitytojai gali suprast, o 
man reik primint jog ant vesei- 
los ir asz tenai buvau ir vaike
lius ju glamonėjau. — F.

----- GALAS-----

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

Pirkie U. S. Bonus

Buy U.S. Savings Bonds 
REGULARLY

Ask where you WORK 
Ask where you BANK

"DIP-LESS”
WRITING SETS

hy

Choose The Right Point
for

The Way Yon Write

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Nedelioje, Liepos (July) 

10-ta, diena, ponstva Juozai 
Domkiai, nuo 514 W. Pine uly., 
apvaiksztindjo savo 25-tas su
kaktuves Vedusio Gyveninio.

Redakcija “Saules” linki 
ponstams Domkams laimingo 
ir pasekmingo juju vedusio gy
venimo.

— Jonas Petkieviczius, 55 
metu senumo, mainierys isz 
Park Crest, likos sužeistas in 
veidą per nupuolimo anglis 
Knickerbocker kasyklose. Gy
dosi Locust Mt. ligonbute.

— Utarninke Szv. Jono 
Gval'berto, taipgi ta dienia 1569 
metuose Liublino Unija, ir ta 
diena szimta metu priesz Kris
taus Užgimimą, gimė Gaius Ju
lius Ciesorius, Rymos Imperi
jos insteigejas. Jis buvo vienas 
isz galingiausiu valdovu ant 
szio svieto. Politikieriai tada 
kaip ir sziandien jam pavydėjo 
ir jo bijojosi. Jie susitarė ji nu
dėti. Jis 'buvo ant smert nudur
tas.

— Ponia Suziana Boczkaus- 
kiene ir duktė Teofilą, nuo W. 
Mahanoy Avė., randasi Califor- 
nijoje, kur jie praleis savo va- 
kacija*.

— Ponia Ona Viduniene, 
nuo 1017 E. Mahanoy uly., likos 
priimta in Coaldale ligonlbute 
del gydymo.

—■ Naujas Pottsvilles Bul
varas kelias 'bus atidarytas 
Seredoje, Liepos (July) 20-ta 
diena.

I

— Lenkai isz Schuylkillo 
pavieto, laikys savo “Lenku 
Diena” Nedelioj, Rugpiuczio 
(Aug.) 7 d., Lakeside parke.

— Seredoj Szv. Anekieto, 
taipgi ta diena 1793 metuose 
gimė Jean Paul Marat, Pran
cūzu Revoliucijos vadas. Jis 
buvo baisiai žiaurus ir nužudė 
laibai daug žmonių. Ji ant 
smert nudure Charlotte Corday 
dvideszimts penkių metu mer
gele, kai jis vonioje prausiesi. 
Ketverge Szv. Boneventuro, 
taipgi ta diena 1864 metuose 
buvo surasta aukso in Helena, 
Montana valstijoje. Žmones isz 
arti ir toli skubinosi in szita 
kraszta to aukso jieszkoti; Pet- 
nyczioj pripuola Szv. Enriko, 
ir ta diena 1382 metuose Keis 
tutis likos pasmaugtas Krėvos 
pilies bokszto Rūsyje, ir taipgi 
ta diena 1410 metuose Vytautas 
sumusze. Vokiecziu Ordena 
Kryžiuoczius prie Grunvaldo 
ir Tanenbergo ties Žalgiriu. Su- 
batoj Szvencz. Panos Marijos 
Skapliernos, taipgi ta diena 
1918 metuose paskutinis Rusi
jos Czaras, Nicholas Antrasis, 
Czariene Aleksandra, keturios 
dukterys ir vieniais sūnūs ir vi
si ju szeimynos nariai buvo per 
Bolszeviku nužudyti Ekaterin-

«/

burg, kuris dalbar pavadintas 
Sverdlovak. Su szitomis sker
dynėmis Bolszevikai isznaiki- 
no Romanovu szeimyna, kuri 
Rusijai valde net nuo 1613 metu. 

SHENANDOAH, PA.
— Panedelyje, Pennsylva- 

nijos Highway Departamento 
darbininkai, kurie dirba ant j 
vieszkeliu, iszsmalaivo visa 
Centre ulyczia, nuo East iki 
West galo.

— Sirgdamas trumpa laika 
Jonas Szvenskauskas isz Shep
ptone, numirė Ketverge vialk., 
Ashland ligonbute. Velionis 
atvyko isz Lietuvos daugelis 
metu atgal. Buvo angliakasis,

o paskutini karta dirbo Vulka
no kasyklose 1928 metuose, kur 
jis ta syk gyveno Shenadoryje, 
o 1930 m., persikraustė in 
Shepptona. Paliko broli Juozą 
Shepptone ir seseri J. Radžie- 
vicziene, 529 W. Coal uly., mies
te isz kur laidotuves i n vyks Į 
Utarninke, su apiegomis Szv. 
Jurgio baižnyežioje 9-ta valau-' 
da ryte, ir palaidos in parapi- i 
jos kapines.

— Žinios pranesza, kad bu- 
vusis gyventojas, veteranas 
Eugenius A. Mieldažis, isz San- 
Francisco, Calif., numirė pa
reita Panedelyje, nuo szirdiesj 
ligos. Gimęs Shenadoryje. 
Paliko savo motinėlė ponia J. 
Mieldažiene, seseri Daktarka 
Della Mieldažiute, isz Philadel
phia, du brolius: Jeronimą isz 
Berkleley, Calif., ir Juozą, Pot
tsville. Laidotuves invyko 
Petnyczioje, Californijoje.

— Ponia Emilija Rut'kiaius- 
kiene (Lutkievicziute), kur ji 
kitados gyveno czionais mies
te, numirė Ketverge 9:45 vai., 
vakare, Lutheran Memorial li
gonbute Newark, N. J., velione 
sirgo tik trumpa laika. Laido
tuves atsibuvo Panedelyje isz 
Graboriaus H. A. Valukievicz- 
io koplyczios, 535 W. Centre 
uly., su Szv. Misziomis Szvento 
Jurgio bažnyczioje 10:30 vai., 
ryte, kuna palaidojo in parapi
jos kapines.

— Liepos 2-tra diena, Szv. 
Jurgio 'bažnyczioje, Kun. Juo
zas Neverauskas, vikaras, su- 
riszo mazgu moterystes, panele 
Dorota, duktė pons. Jonu Szo- 
peliu, mieste su Antanu, sūnūs 
pons. St. . Stefanavicziu isz 
Shenandoah Heights. Jauna
vedžiams patarnavo: Viktorija 
ir Dolly Stefanavicziutes, ir Jo
nas Andrews, Albertas Bazis ir 
Jonas Yancziulis. Jaunave
džiai apsigyveno Shenadoryje.

— Sirgdamas per du metu, 
senas gyVentojlas Dominikas 
Smyjunas nuo 318 Turkey Run 
numirė pareita Sereda, Ash
land ligonbute, likos palaido
tas Panedelyje, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9-ta 
valanda ryte, ir palaidotas in 
parapijos kapines. Velionis at
vyko isz Lietuvos 41 m., atgal, 
o apie 35 metai atgal dirbo ang
liakasy klose. Paliko savo pa- 
czia Margarieta (Ruskievicziu- 
te); trys dukterys: Ag. Ray
mond, Philadelphia; Ona Tre- 
frey, Brooklyn, N. Y., ir Adele 
Cleary, Shenandoah; du sunu: 
kareivi Opi. Jurgi, kur jis tar
nauji! armijoje, Fort Bragg, N. 
C., ir Juozą, Shenandoah Hei
ghts, teipgi keletą anukus ir 
viena pro-anuka. Graborius 

j H. A. Valukieviczius laidojo.
— Matas Metauskas, nuo 

141 E. Coal uly., likos sužeistas 
in galva Hammond kasyklose, 
likos nuvežtas in vietine ligon
bute.

— Pranas Kulpaviczius, 40 
E. Centre uly., staiga susirgo 
prie darbo Knickerbocker ka
syklose, randasi Locust Mt. 
ligonbute.

ITALIJONAI
STRAIKUOJA

RYMAS, ITALIJA. — Apie 
du szimta tukstaneziu Italijo- 
nu sustraikavo. Jie yra darbi
ninkai fabrikuose. Ju uniju va
dai paskelbė dvieju dienu strai- 
kas, pareikalaudami naujo 
kontrakto. Laikrasztininkai 
pranesza kad ežia szitas strai- 
kas surengė ir dabar remia Ko- 
munistiszkos ir Nekomunis- 
tiszkos unijos.

Po Keturiu Metu Ligoninėje

Raymond Edward Aider
ton, savo tėvo rankose atsi
sveikina su savo draugais ir 
slaugėmis ligoninėje, kur jis 
iszbuvo net keturis metus 
kaipo ligonis. Jis yra tik pen
kių metu amžiaus. Jis sirgo 
gerkles liga ir buvo nuvežtas 
in ligonine Sausio menesyje,

SZNIPINEJIMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

New York mieste, labai gražiai 
iszaiszkinta: Ji tuos rasztus ne- 
szesi vien tik peržiureti ir su 
jais geriau susipažinti, o kiti 
tie rasztai buvo tik del knygos, 
kuria ji rengiesi raszyti apie 
Washingtona.

O ji susitarė susitikti su tuo 
Sovietu inžinierių Valentin Gu- 
bichevu New York mieste, už 
tai kad ji buvo in ji insimyleju
si, ir ne už tai kad ji ketino 
tuos rasztus jam perduoti. Vis
kas iszaiszkinta ir viskas tvar
koj.

Valdžios advokatas Kelley 
tyliai tos Judy tęs užklausė :■ 
“Tu ta Gubiczeva labai myle-Į 
jai, ane?” ‘‘Taip. Asz labai bu
vau insimylejusi.” Atsake Ju- 
dyte.

Valdžios advokatas asztres- 
niu balsu jos staeziai paklausė: 
“Argi ne teisybe kad judu nie
kados nebuvota insimyleje? 
Argi ne teisybe, kad tik sanvai-; 
te priesz tai, tu praleidai visa 
nakti in vieszbuti, Southern 
Hotel, Baltimoreje su kitu vy
ru, kur judu užsiraszete kaipo 
vyras ir žmona?” į

Ta rami Judyte tuojaus pa
virto in inirszusiaJudita, raga
na. Ji su spiegianeziu balsu su
riko: “Tai prakeikta melagys
te!” Ji spiegte suspigo. Jos ad
vokatas Archie atsistojo ir su- 
szuko, kad ežia visai be reikalo 
svetimi klausimai yra innesza- 
mi.

Bet valdžios advokatas dar 
nebuvo užbaigęs savo tardymą: 
“Argi teipgi ne teisybe, kad tu 
ir Sausio asztunta diena atva
žiavai su tuo paežiu svetimu 
žmogumi, H. P. Shapiro in Phi-' 
ladelphia, Pa., ir tenai pralei
dai visa nakti su juo vieszbu- 
czio kambaryje?” Paskui tas 
valdžios advokatas jos dar už
klausė: Ar ne teisybe, kad 
Nauju Metu nakti ji praleido 
teipgi su tuo Shapiro savo 
drauges kambariuose, kur ji su 
tuo Shapiro gulėjo. Jis dar to
liau pradėjo pasakoti apie nak
tis ir dienas praleistas su tuoi 
žmogumi kituose menesiuose. 
Ir galutinai jis jos užklausė: | 
“Ar tu vis dar mums sakysi 
kad tu visu tuo laiku buvai j 
taip insimylejusi in ta Ruski 
Gubicheva?”

Judyte pabalo ir nublanko ir 
nutilo ir prisipažino, kad ji 
naktis praleisdavo su tuo Sha
piro. Bet jos advokatas Archie 
paszoko ir suszoko kad kek- 

1945 metuose ir tik dabar jau 
gali sau sveikas važiuosi na
mo. Jis pirmiau negalėjo nei 
žodžio isztarti, nei jokio bal
so padaryti, pakol daktarai 
nepadare ant jo gerkles la
bai sunkia ir pavojinga ope
racija.

o o □

szyste nieko bendra neturi su 
iszdavyste ar su sznipinejimu.

Valdžios advokatas tykiai 
atsake: “Su sznipinejimu, asz 
sutinku, nieko bendra neturi, 
bet mes ka tik kalbėjome apie 
meile.”

Judyte pradėjo laužyti ran
kas. Ji gyniesi, prisipažino ir 
aiszkinosi. Ji buvo iszvažiavus 
su tuo Shapiro, bet niekados su 
juo nemiegojo, negulėjo. Galu 
gale, ji jau pati mate kad ji ne
gales iszsimeluoti ir ji piktai 
suriko: “Jus mane intarete 
kaipo sznipa ir szpiega ir da
bar norite mane už keksze pa
likti!”

Ji per aszaras szliurpo kad 
visi dabar ja nori suvedžioti ir 
iszduoti. Ji intare Valdžios Ad
vokatą kad j is Jai sarmata pa
dare, klausinėdamas apie to
kius begiediszkus dalykus. Bet 
Advokatas trumpai jai pasi- 
aiszkino: “Bet, Panele, asz tik 
kalbėjau apie tuos dalykus ku
riuos tu padarei.”

Po tam Valdžios advokatas 
mandagiai atsigryžo in Judy- 
tes advokatą ir padėkodamas 
jam, pasakė kad jo klausinėji
mas baigtas.

Judita Coplon buvo nuteista 
nuo keturios deszimts menesiu 
iki deszimts metu in kalėjimą. 
Tai visai lengva bausme; už ge
ra pasielgimą ji gales jau pra- 
szytis kad ja isz kalėjimo isz- į 
leistu už vieno meto ir vieno į 
menesio.

Bet jos teismas dar nebaig
tas. Ji dar bus teisiama už ki-; 
tas kaltes už savo kraszto isz-j 
davima. Kaip szitas teismas 
bus vedamas vėliau pasiskaity-Į 
sime ir pamatysime.

SŪNŪS ŽUVO
EROPLANE

CLAYSBURG, PA. — Ro-| 
bert E. Matteson, dvideszimts 
devynių metu amžiaus vyrukas į 
isz New Castle, žuvo kai eropla-; 
nas, kuri jo tėvas William Kyle 
Matteson vairavo nukrito ir 
sudužo. Policijantai sako kad 
jie dar nežino kodėl tas eropla- 
nas nukrito? Eroplanas, kris
damas isz padangių pataikė in: 
dideli medi. Tėvas kuriam bu-i 
vo tik koja sužeista, iszlipo isz 
to medžio ir pasiszauke pagel- 
bos. Sūnūs pasimirė pirm negu 
buvo nuvežtas in ligonbute.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City

VOKIETAITE NU
DURE AMERIKIETI

9

FRANKFURT, VOK. — 
Amerikos kareivis, Saržentas 
pasimirė ligonbute in Bad Mer-1 
gentheim, nuo szesziu perduri- 
mu. Ji taip subadė viena Vo-j 
kietaite, jo “Girl-Frenta.”

Vokietaite, Friedl Polsterl, 
užsipuolė ant jo su dideliu pei
liu, kai jis jai pasakė kad jis 
jos jau nemyli ir kad viskas 
tarp jųdviejų baigta.

Saržentas, nors labai sužeis-; 
tas pats nudraivino automobi- 4 
liu in ta ligonine ir tenai su
kniubo ir vėliau pasimirė. Vo
kietaite buvo suaresztuota ir in 
kalėjimą padėta. Armijos Ka
ro Sztabas dar neiszduoda to: 
kareivio, Saržento varda, kol 
nebus praneszta jo artimiems 
giminėms.

CZEKAI BIJOSI
LAIKRASZTININKO

_
NEW YORK. — Henry J. 

Taylor, žinių skelbėjas per ra
diją ir laikrasztininkas, dabar 
važiuoja aplink visa pasauli ir į 
atsilanko in visus krasztus su
sipažinti su tu krasztu žmonė
mis ir politika. Jis prasziesiį 
paszporto, vizos važiuoti in 
Czekoslovakija, bet Czekai jam 
tos vizos nedave.

I

Czeku Konsulas New York 
mieste pranesze Amerikos val
džiai kad Czeku valdžia nein- 
sileis ta raszytoja, bet nepasi- 
aiszkino kodėl.

Laikrasztininkas Taylor da
bar randasi in Cairo, ir vėl pra
szo vizos važiuoti in Czekoslo
vakija. Jo sekretorius New 
York mieste dabar reikalauja 
kad Czekoslovakijos atstovybe 
Amerikoje pasiaiszkintu, kodėl 
Amerikos dipliomatams valia 
in ta kraszta važiuoti, o laik- 
rasztininkams uždrausta?

“Matyti kad Komunistiszka

Prisim inimąi

Szitiedu loszikai, po deszi- 
nei, szposus kreczia ir besi
juokdami prisimena kai jie
du loszdavo ir szposus kries- 
davo Palace Teatre. Po kai
rei stovi Milton Berle, kuris 
yra pagarsėjęs kaipo juokda- 
ris sziandien ant radijo ir 
ant to radijo kuri gali ne tik 
girdėti, bet ir television ma
tyti.

Anais laikais, jeigu loszi- 
kas ar szposininkas galėjo 
gauti proga pasirodyti Pala
ce Teatre, tai jau buvo di
džiausia garba, kurios jis ne-

valdžia Czekoslovakijoje labai 
bijosi Amerikos laikrasztinin- 
ku, kurie per daug mato ir per 
teisingai raszo,”

JOHN LEWISAS
DERINASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

turi. O kiti fabrikai jau mažiau 
ima dirbti ir už tai mažiau ang-; 
liu vartuoja. Dar kita beda yra 
kad labai daug žmonių iszmeta 
savo anglinius peczius ir insi- 
deda aliejaus szilumas ir elek
tros ar gazo peczius.

JAPONU BOSAS
NUŽUDYTAS

TOKYO, JAPONIJA. — 
Policijantai rado Sadanori Shi- 
moyama, geležinkelio preziden
to lavona ant begiu, rieliu. Jam
galva buvo nukirsta. Polici
jantai dar tikrai nežino ar jis 
pats nusižudė ar buvo nužudy
tas.

Tik diena priesz tai jam bu
vo pasiunstas insakymas atsta
tyti net trisdeszimts tukstan
eziu darbininku nuo geležinke
lio darbu kur apie du szimtai 
tukstaneziu tokiu darbininku 
dirba. Policija nežino ar jis isz 
tos sarmatos, kad jam tokia pa
reiga yra uždėta, savuosius 
žmones atstatyti, pats nusižu
dė. (Japonai tankiai taip daro 
kai jie jauezia kad jie garbes 
netenka.) Ar gal jis buvo nužu
dytas kai jis stengiesi ta insa- 
kyma iszpildyti.

Policija dabar bijosi kad ga
li būti daug sukilimu tarp dar
bininku ir gali iszkilti maža 
revoliucija, nes Komunistai 
kursto žmones priesz Premiera 
Shigeru Yoshida, kuris, jie sa
ko, skriaudžia visus. Jie rengia 
sukilimą revoliucija del Rugsė
jo menesio.

užmirszo per visas savo die
nas, ir apie ka jis savo vai
kams ir anūkams su pasidi
džiavimo pasakodavo.

Szokikas Pat Rooney, po 
deszinei turėjo ta garbe ir 
dar sziandien atsimena ir ki
tiems primena kad jis szoko 
ant estrados in Palace Teatre 
Jis ežia su juokdariu Milton 
Berle sveikina septynios de
szimts septynių metu am
žiaus Bessie Wynn, kuri teip
gi giriasi, kad ir jai teko ta 
garbe pasirodyti tame Pala
ce Teatre.

PLIENO FABRIKAN
TAI NESUTINKA 
PAKELTI DARBI
NINKAMS ALGAS 

. ■ *■

‘J- 4

(Tasa Nuo 1 Puslapio) .
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mokėti, plienas pabrangs; o kai ; 
plienas bus brangesnis iir ma- l 
žiau jo kiti fabrikai pirks, o kai 
mažiau plieno pirks tai mažiau1 
darbininku reikes tuose plieno 
fabrikuose.

MSKUNDIKAS 
ISZDAVE NEKALTA 

i MERGINA
’4 <•

—
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

su Sovietais buvo pragaras! Ji 
pabėgo ir dabar pasiduoda 
Prancūzams ir praszo pagalbos 
ir apsaugos. ; •

Jau buvo labai vėlu ta nakti 
karininkas trumpai išzklausė 
jos pasakos ir pavede ja jau
nam karininkui, Albert Rein- 
berg.

Už keliu valandų prie tos 
vietos kur tas jaunas karinin
kas buvo su ta Ruske mergina/ 
privažiavo automobilius su ke
turiais Ruskiais neva dakta
rais ar vyriszkomis slaugėmis. 
Jie nusistvere ta pabėgusia 
Ruske mergina ir insinesze in 
savo automobiliu. Du policijan
tai paklausė: Kas czm darosi? 
Tas jaunas karininkas, Rein- 
berg jiemdviem pamojo ranka 
sakydamas: “Ji yra pabėgus 
isz durniu namo ir mes ja siun- 
cziame atgal.” x, '■ ' >

Kai tik ta nabage buvo nu- 
veszta in Sovietu valdoma Ber
lyno dali, ji buvo pastatyta 
prie sienos ir nuszauta.

Ana sanvaite szitas jaunas 
karininkas Reinberg buvo šu- 
aresztuotas Paryžiuje ir patūp- 
dintas in Cherche-Midi kalėji
mą. Jis yra kaltinamas už savo 
kraszto iszdavima, už tai, kad 
jis pavėlino tiems Ruskiams ta 
mergina nusistverti. Szitas ka
rininkas Reinberg prisipažino, 
kad jis yra Komunistas ir kad 
jis susipažinsta su Sovietu ka
reiviais.

Kai jis ta nabage iszdave ir 
kai ji buvo nuszauta, karinin
kas Reinberg paliko armija ir 
užsidėjo moteriszku apatiniu 
drabužiu sztora Paryžiuje. Kai 
jis buvo sugautas, jis ant visko 
prisipažino, ir dar staeziai pa
sakė, kad jis pats ta nakti bu
vo paszaukes tuos Sovietus, 
kad jie atvažiuotu ir ta vargsze 
pasiimtu.

Jis sako, kad jam visai ne
buvo gaila tos merginos . nes: 
“Asz dariau taip kaip geram ir 
isztikimam Komunistu pridė- 
ra daryti. Asz žinau kad ji bu
vo suszaudyta, bet man jos vi
sai negaila!” > ■

Jeigu kariszkas teismas ras 
kad jis kaltas, tai bausme to
kiam prasižengimui yrasu- 
szaudymas. >

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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