
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.

No. 57 M

DU-KART SANVALTINIS LAIKRASZTIS “SAULĘu 
ISZEINA KAS JJTARNINKA 1R PEW^ZU!

• — r
Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 U' Metami]

Kitose Vieszpatystese $6.00 Metams; $3.50 36 Metami

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso] 7

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. 8. A.

»»«»»»»«■»»■»» »» ■ »»».■ ■ ■ ■ B ■ ĮJįJ_ĮJĮJLII-B

( POST-OFFICE^AS *NM’ONh“cLANS CJLuLP«1tTER.) MAHANOY CITY, PA. LIEPOS PETNYCZIA 22, 1949 (JULY, FRIDAY 22, 1949) V. L. Bucikowskl, Ędltor and Jhrr. 60 METAS

Anglai Nori ‘Atom’ Bombos
Isz Amerikos
KOMUNISTU

TALKININKAI
• »■

Reikia Mažiau Prakal
bu, Daugiau Proto

------- -
WASHINGTON, D. C. — 

Kongresmonai su savo prakal
bomis ir spy ežiais tikrai paro
do kad žili plaukai žmogaus 
metus parodo bet ne protą. 
Kongresmonai yra vadai, bet 
mes visokio plauko vadu ir ne-1 
va-vadu esame mate.

Keli Kongresmonai aiszkiai 
visiems parode kaip Dievas 
juos baisiai nuskriaudė, pa- 
mirszdamas jiems nors žiupsne
li proto suteikti.

Szitie Kongresmonai labai 
mdksliszkai ir visiszkai be jo
kio proto susimislino iszkelti 
kelis tikrai durnus klausimus 
apie ta Atlanto Kariszka Su
tarti ar San junga.

Isz 434 nariu, 272 susirinko 
pasitarti ir paskirti beveik sze- 
sziolika bilijonu doleriu del ka- 
riszku iszlaidu. Jie szitus bili
jonus paskyrė, visai nežinoda
mi ir nepaisindami kaip jie bus 
praleisti ir suvartuoti.

Kongreso pirmininkas Cla
rence Cannon, Demokratas isz 
Missouri valstijos, susiszauke 
szeszios deszimts savo nariu ir 
per savo prakalbas tikrai paro
de kaip mažai ir kaip prastai 
jis supranta apie ka jis kalba. 
Jis zaunijo apie ta Atlanto Ka
riszka Sanjunga ar Sutarti.

Laikrasztininkas Hanson 
Baldwin, “New York Times’’ 
laikraszczio kariszkas redak
torius apie tas prakalbas szito 
Kongresmono szitaip raszo: 
“Durnesni mokslincziu, pras
tesni politikierių ar kvailesni 
kariszku reikalu klumocziu 
vargiai ant szios žemes rasi. ’ ’ 
• Ponas Cannon suvienijo akla 
Savo tautiszkuma su savo kvai
lu ir dar aklesniu nusistatymu, 
kad musu krasztas toks galin
gas, kad mums nėra reikalo 
kisztis in Europos klausimus, 
kad visa Europa mums nerupi 
ir jokio pavojaus mums nesu- 
jdaro.

»! Jis tikrai parode kad jis nie
ko nežino nei apie kitus krasz- 
tus, nei apie savo kraszta. Jis 
ugningu ir audringu balsu su
riko, kad Amerika sutiks kitu - .t l1 .
krasztu kareivius siunsti in ką
rą, in muszio lauka, bet ne 
Amerikieczius. Jis sako Ame
rika per kara pasiuns tik savo 
didžius ir galingus kariszkus 
eroplanus, bomberius, kurie 
“visiszkai sunaikins Moskva 
ir visus kitus miestus Rusijoje 
per viena sanvaite ir atliktas 
kriukis.

Turbut nabagas per daug vi- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Keistas Ir Baisus Vaizdas NAUJI VIESZKELIAI

Atostogų laiku žmones vi
sur važinėja ir visokiu nepa
prastu vaizdu užtinka ir pa
mato. Nors ne visur galima 
szitokiu baisenybių kaip szi- 
tas milžiniszkas dinosaurius, 
pamatyti, in Black Hills, So. 
Dakota, bet dauguma Ameri- 
kiecziu gali visokiu nepa
prastu naujienybiu pamatyti

tik kelis szimtus myliu iszva- 
žiave isz savo namu.

Panele Carol Lane, Shell 
aliejaus kompanijos patarėja 
keleiviams sako kad visi mes 
daug ko naujo galime pama
tyti apie savo namus, jeigu 
mes tik patemysime ir nepra
žiopsosime.

Valdžia Paskirs 
$11,266,000,000

WASHINGTON, D. C. —
Jeigu Kongresas priims viena 

i Byla ir jeigu Senatas patvir
tins, tai visiems kurie varinėja 
automobilius bus daug geriau 
ir saugiau.

Yra inneszta in Kongresą 
I Byla paskirti vienuolika bilijo
nu, du szimtu szeszios deszimts 
szeszis milijonus doleriu del pa
taisymo senu ir invedimo nauju 
vieszkeliu po visą Amerika.

Musu vieszkeliai jau visai 
prasti ir visai netinkami nau
jiems automobiliams kurie yra j 
per dideli ir per greiti, važiuoti i 
ant tu musu siauru irvingiuotu 
vieszkeliu.

Kai musu inžinieriai state 
tuos musu vieszkelius jie state 

■ del važiavimo trisdeszimts my
liu ant valandos. O dabar pras- 
cziausias automobilius, laužas 
važiuoja, ' dunda penkios de
szimts ar szeszios- deszimts my
liu ant valando.

Kiekvienas žmogus kuris tu- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Trumanas Sako 
Laikraszcziai Nie
ko Nežino Apie 

Politika
Amerikos Konsulas Sumusztas 
Ir In Kalėjimą Padėtas Per Ko
munistus Kinijoje; Eroplanas 
Nukrito Isz Padangių, 8 Žuvo 
Egiptoje; Kraujagerys Nužudė

6, Bus Pakartas Londone
LONDON, ANGLIJA. — Anglijos Vai- TRUMANAS 

““NEPAISO 
LAIKRASZTININKU » /

SLAUGES
REIKALAUJA

DIDESNIU ALGŲ

PHILADELPHIA, PA. — 
Slauges in Žydu Ligonine rei
kalauja du doleriu ant dienos 
daugiau algos. Jos sako kad jos 
buvo priverstos pasiraszyti kad 
jos nereikalaus daugiau, ir da
bar jos sako kad tie j u paraszai 
ant tokio sutikimo nėra niekam

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKOS KONSU
LAS SUMUSZTAS

susimylet. Asz prisipažinstu 
kad asz negerai dariau ir dabar 
asz gailiuos. Mane niekas ne
baudė ir visi ^u manimi gražiai 
pasielgė per tas tris dienas kai 
asz buvau suaresztuotas ir su
laikytas. ’ ’

Tokios iszpažintys mums jau 
labai gerai žinomos, kai jos isz- 
eina isz Rusijos ar isz Komunis
tu Sztabo.
puolė in Komunistu rankas kai 
jo automobilius netyczia insi- 
maisze in Komunistu paroda, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SZTORNINKAS 
NUDURTAS

SHANGHAI, KINIJA. —
Amerikos Vice-Konsulas, Will
iam M. Olive buvo paleistas isz 
Komunistu kalėjimo po trijų 
dienu. Jis buvo baisiai apmusz- 
tas ir apdaugytas.

Komunistiszkas laikrasztis 
paskelbė neva to Vice-Konsulo 
žodžius kad, “Mane neblogai 
užlaikė kalėjime ir kad asz nie
ko negaliu sakyti priesz tuos 
kurie mane sulaikė kalėjime.“

Konsulas John Cabot sako 
kad jeigu Vice-Konsulas taip ir 
sake, tai jis buvo priverstas 
taip sakyti, nes jis buvo kanki
namas tame kalėjime.

Szitos žinios buvo per dvyli
ka valandų sulaikytos Komu
nistu cenzūros Kinijoje.

Vice-Konsulas William M.
Olive, trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus, isz Ironton, Mo., pa
inu. Asz praszau vyriausybes perdurtas.

Du Žmones Intarti. Bu
vo Sztorc Priesz 

Atsitikima

džia jau yra staeziai pasakius, kad, “Ji no
ri daug tu Sprogstancziu “Atom” Bombų 
pasigaminti, ir dabar reikalauja, kad Ame- 

BUS PAKARTAS r’k°s va^z'a Anglams duotu visas tas slaptas 
----- žinias del tos bombos gaminimo.”

Lewes, lussex, anglį Musu Instatyniai ‘Nepavelina’ tokias ži- 
JA. — Trisdeszimts devynių . e > 
metu amžiaus John George HISS iszduoti svetimam krasztui!
tamoadlSi X™sanu Czia įrodytu, kad Anglai jau per daug
vclllLo IY. dvi J 1O OZjvmZjIO ZtlHUllUu Al U

žudė ir ju krauja iszgere. Jis, reikalauja! Bet, negalime pamirszti, kad 
U2szna“s Londono biznierius Anglijos mokslincziai mums in talka stojo 
buvo patrauktas in teismą už per ^ara< (a pirniutine sprogstanezia bomba 
nužudinima Ponios Olive Du- , , .. s • • j
rand-Deacon, szeszios deszimts pagaminti. Anglijos mokslincziai daugiau 
devynių metu amžiaus bagotos 
naszles.

John George Haigh labai. JO, 
greitai prisipažino kad jis buvo 
ja nužudęs ir paskui nieko ne
klaustas, prisipažino kad jis ir Amerika 
kitus penkis nužudė ir ju krau
ja iszgere.

Jis prisipažino kad jis nužu
dė savo tęva Donald, 1946 me
tuose, savo •] 
metuose, Daktarą, Archibald ,anczįĮ| bombų. 
Henderson, 1948 metuose ir to 
daktaro žmona Rosalie, 1948

■ metuose ir William Donald Mc- 
Swainn 1944 metuose. Ir isz vi- 
su szitu lavonu jis iszsiurbdavo

KRAUJAGERYS Prezi-

žinojo ir daugiau su savo mokslu priside- 
Amerikos mokslincziai.
negana. Negalime pamirszti, kad 
traukiasi ta “Uranium” medžiaga

isz Belgian Congo, kuris krasztas yra po 
Anglijos priežiūra. Tas “Uranium”

negu 
Ir to

CHICAGO, ILL.
dentas Trumanas, pasikalbeda* 
mas su savo draugais Chicago* 
j e pasakė kad jam nerupi nei 
laikraszcziai nei laikrasztinin- 
kai, nes jie nieko nesupranta 
apie politika.

Jis papasakojo kaip per pas- 
taruisius rinkimus, New York 
Times laikraszczio pirmininkas 
laikrasztininkas Salzburger bu
vo nuvažiavęs pas Szventa Tę
va, Popiežių Piju Dvyliktąjį ir 
per visa pusvalandi Popiežiui 
aiszkino kad Trumanas jokiu 
budu negali rinkimus laimėti.

Trumanas, nusijuokdamas . , 
pasakė: “ O visi matome kas at
sitiko.“

CAMDEN, N. J. — Grocer- 
ninkas, sztorninkas Meyer 
Katz, buvo nudurtas ir pasimi
rė in Cooper ligonbuteje. Poli- 
ci j antai rado ji jau pusgyvi jo krauja, kuri jis iszgerdavo. 
sztore. Jie teipgi rado dideli ir 
ilgu peili su kurio tas sztornin
kas buvo nudurtas.

Policijantai suėmė du žmo
nes, bet ju vardus dar nepa
skelbia, nes nežino ar jie kalti 
ar ne. Vienas isz szitu žmonių 
sako kad jis kita mate iszeinant 
isz to sztoro su mažu ryszuliu 
po pažastimi. O antras sako 
kad kai jis inejo in sztora jis 
rado ta storninka ant grindų

New York Times laikraszczio 
pirmininkas, Salzburger, be jo
kio piktumo ar insikarszcziavi- 

tOVO- m°’ *r tykiai szitaip pa
ct, xzwxxa/xvi siaiszkino: Kai jis buvo nuva-
motina, Amy 194G tas ar gemalas yra reikalingas del tu SprOįĮS- žiaves in Vatikana ir su Popie

žiumi pasisznekejo, jis tikėjosi 
į kad tai buvo asmeniszkas daly
kas tarp jo ir Szvento Tėvo. Jis 

' sako kad jis ir dabar taip mieli
na.

Advokatai stengiasi priparo- 
dyti kad szitam žmogžudžiui 
trūksta proto, kad jis yra pa- 
kvaiszes.

Jis pats pasisako kad jis po
nia Durand-Deacon paszove in 
galva, paskui jis su peiliu pa
dare skyle in jos gerkle isz kur 
jis gavo visa stiklą kraujo, ku
ri jis iszgere. Jis sako kad isz 
kiekvieno kuri jis nužudė jis 
gavo pilna stiklą kraujo, kuri 
jis iszgere.

Jeigu mes nesutiksime ant Anglijos pa
reikalavimu, tai Anglai labai greitai gali in 
ta musu bizni su Belgian Gongo insikisz- 
ti, ir tada mums butu beda. , -

Anglijos Dipliomatai ir karininkai jau 
vieszai sako, kad jie negali per daug pa
sitikėti ant Amerikos. Niekas jiems neuž
tikrina, kad Amerika tuojaus stotu in ką
rą, jeigu Anglija susikirstu su Rusija.

Anglai nori turėti gana tu sprogstan- 
cziu bombų savo kraszte, kad nereikėtų 

į (Tasa Ant 4 Puslapio)

O kaslink jo tos pranaszystes 
apie rinkimus, tai Salzburger 
visai neužsigina. Jis prisipa- 
žinsta kad jis klaida padare. Ir 
nusiszypsodamas jis dar pridė
jo: “ta klaida per tuos rinki
mus, man visai ne naujiena, nes 
ji nėra nei pirmutine, nei pas
kutine.“

SKAITYKIT

PLATINKIT!

•-z*
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Kas Girdėt
In Seattle miestą, vienas 

szforninko pagelbininkas poli
cijai prisipažino kad jis nuo sa
vo ‘boso buvo pasivogęs $4,200. 
Jis pasiaiszkino kad jis tuos pi
nigus'pasivogė už tai kad jis 
infli alų maukti.

’ • • ....... 1

Visi tie persekiojimai Rusi
jos pavergtuose krasztuose pa
rodo kad ne viskas tvarkoj, 
krad 'Rusija labai susirupinuš, 
kad Komunizmas ne toks jau 
galingas.

ė Rusija szitaip darydama, szi- 
taip persekiodama Katalikus ir 
ju vadus, baisiai daug bėdos ir 
vargo sau užsikrauna', bet jai 
kito kelio nėra, nes ji mato kad 
didžiausias ir beveik vienati
nis Komunizmu prieszas yra ta 
Bažnyczia, apie kuria Pats 
Kristus buvo pasakęs kad nei 
“pragaro vartai jos neperga- 
les. ’ ’ Dabar Kremlino siena no
ri parodyti kad ji tvirtesne net 
ir už tuos pragaro vartus.

1 • • 1 *

■ Visi žmones yra dabar šusi- 
rupine apie kita kara. Tas tre- 
czias pasaulinis karas yra taip 
arti ir taip toli, kaip ir pir
miau buvo. Niekas nežino ir 
niekas negali pasakyti!

’ • •

Mums nereikėtų visai rūpin
tis kad Komunistai užėmė Ki
nija. Beveik kiekvienas laik- 
iasztininkas mums galėjo keli 
metai atgal pasakyti, kad Kini
jos valdovas Chiang Kai-sliek 
ir jo szeimyna jokiu budu ne
galėjo ir negali suvienyti ir su
tvarkyti Kinieczius! Jis ir jo 
szeimyna pareina isz bajorišz- 
ko kraujo ir nesupranta ir ne
nori suprasti paprasto Kinie- 
ežio!

Tegu Komunistai užima visa. 
Kinija. Bus visiems žingeidu 
pažiūrėti ka tie Komunistai da
lys su Kinija, kur nesiranda 
Kapitalistu. (Visi turtuoliai ir 
kapitalistai pabėgo.) Komunis
tai ežia neras nei dvaru, nei 
turtu. Jie turės viską statyti 
isz pat pamatu. Kituose krasz
tuose Komunistai atėjo ant 
pjūties. Kinijoje jie gali viską 
užimti, isznaikinti, bet jie ras 
savo kruvinose rankose vien 
tik piesku saujale.
? ' ■ — •• ■
• Jeigu kurie isz musu skai
tytoju ketina pirktis bonu ar 
stoekų, tai mes patariame jiems 
pirkti, bet pilnai už jas užsi
mokėti ir nesitikėti kokio pel
no per kokius penkius metus. 
Stockai dabar daug pigesni ir 
geras laikas pirktis, bet reikia 
■apsižiūrėti kad butu galima 
tuos bonus ar tas stockas pasi
laikyti nors per penkis metus.

1 • • ■
. Trys szimtai kolegistu, bai

gusiu kolegijos mokslus dabar 
jieSzko darbo.

Ūkiai ima atpigti ir bus dar 
pigesni. Jeigu ketinate pirktis 
ūki, tai mes patariame nors ke
lis menesius palaukti.

Pirkimai ir pardavimai da
bar penkioliktu nuoszimeziu 
nupuolė žemyn. O kai pirkimai 
nupuola, tai biznieriai buvo 
priversti atleisti daug savo 

Mums iszrodo kad Preziden
tas Truiriianas turėtu mažiau 
rūpintis apie Kongresą ir Sena-

ta ir mažiau su jais pesztis, ir 
daugiau-susirūpinti apie musu 
Taksas, Bizni ir prie Karo pri
sirengimą !

1 • • . "
Fabrikantai ir kompanijds 

dabar vis daugiau ir daugiau 
visokiu maszinu ima vartuoti, 
kad mažiau darbininku reikė
tų samdytis, nes darbininkai 
jau per daug reikalauja. Ir szi- 
tas fabrikantu žingsnis daug 
žmonių iszmes isz darbo ir pa
didins bedarbiu skaieziu.

Amerika dabar vis mažiau ir 
mažiau tavoro iszsiunczia in 
Užsieni, už tai, kad iki dabar 
kiti krasztai’ pirko isz musu su 
musu jiems paskolintais pini
gais. 

■" • •
Anglija atpigins savo pini

gus. Ir kai Anglija savo pini
gus atpigins tai mums bus beda 
su visa musu Užsienio pramo
ne.

Ims daugiau negu deszimts 
metu nuo dabar kol visi krasz
tai pamirsz ana kara ir visus 
savo kersztus. O už tiek metu 
tai jau naujos kerszto ir pagie
žos siektos-bus pasietos po vi
sa pasauli.

Nei vienas žmogus nelaukia 
gaisro savo namuose, nei vie
nas nesitiki kad ji kas nors ap
vogs, bet vien tik kvailys ir 
durnius neapsidraus. Musu 
kraSZto apdrauda yra tas At
lanto Czarteris, ta Atlanto Su
tartis.

Sziandien negalima per daug 
kaltinti kompanijas ar fabri
kantus. Visi jie nori kuo dau
giausia visko pagaminti ir kuo 
pigiausiai parduoti, kad gera 
bizni galėtu vesti. Bet darbi
ninku reikalavimai ir dideles 
algos visa ta bizni trukdo!

Mes dabar turime baisia val
džios skola, mažiau ineigu ir 
daugiau darbininku 'be darbo. 
Ir visa tai mums ne gerai!

Darbininku unijos labai no
rėjo kad Kongresas panaikintu 
ta “Taft-Hartley” Instatyma, 
bet dabar Lewisas ir kitu strai- 
kuojaneziu unija vadai pakiszo 
visoms kitoms unijoms koja, ir 
tas Instatymas pasiliks.

• • ' ' 1 '

Demokratams ir Republiko- 
nams dabar gyva beda su to
kiais klausimais, kaip tas 
‘ ‘ Taft-Hartley ’ ’ Instatymas. 
Beveik visi miestiecziai priguli 
prie uniju ir reikalauja kad tas 
Instatymas butu panaikintas, 
bet la'bai daug kitu darbininku 
kurie negyvena miestuose ir 
nepriguli prie uniju reikalauja 
kad tas instatymas pasiliktu, 
kad unijos butu nors kiek su
tvarkytos. O politikieriams vi
su balsai rupi per rinkimus.

Beveik visi laikrasztininkai 
jau vieszai sako kad Amerikos 
valdžia pripažins Kinijos Ko- 
munistiszka valdžia pirm negu 
szitie metai užsibaigs. Ameri
kos valdžia tikisi, kad Komu
nistams nepasiseks visa Kini
ja valdyti, ir isz kitos puses 
Amerikos valdžiai la'bai reika
lingas Kinijos biznis ypatingai 
su Japonija. 

■ • •
Sovietu Rusijos isztikimiau- 

si ir geriausi draugai yra: szal- 
tis, maras, badas, skurdas, be
viltis ir sumiszimas.

Pirkie U. S. Bonus SKAITYKITE “SAULE”

Karas New York Mieste Broad St., Hartford, Conn.
Pakalnis, Jonas, 1091 Broad 

St., Hartford, Conn.
Poszkaitis, Boguslavas ir

Jurgis, 821 W. 34th St., Chica- 
go 8, UI.

Požėla, Juozas, 7301 /S. Ra
cine St., Chicago, Ill.

Petrauskas, Sofija, E. Hen
riette Rd., Rochester, N. Y.

Poczius, Jonas, Brone, Jonas
Brone, Gamute ir Leonardas,

TEISĖJAS MURPHY
MIRE

Vieni traukiasi ir bėga, o 
kiti vejasi ir seka per New 
York miesto ulyežias. Kiti 
žmones traukiasi in szali kai 
szitie jaunieji susipesze ir 
susimusze. Jie apsiginkluoje 
su akmenimis ir lazdomis

Naujas Lietuviu Transportas
Žemaitis, Bronius, Magdale

na ir Vytautas, 497 Grafton St.,: 
Worcester, Mass.

Žvdaviczius, Jonas, Sfefani- 
ja, Janina ir Steponas, 765 Bos
ton St., Lynn, Mass.

Kasakaitis, Marija, 309 N. 
Gration Ave., Mt. Clemens, Mi
chigan. v

Tremtinius ' pasitiks organi
zacijų atstovai.

— BALF Imigracijos Komi
tetas. į

NEW YORK. — Ketverge, 
Liepos (July) 21 diena, laivu 
“General Ballou” in New Yor- 
ka atvyko szie Lietuviai Trem
tiniai :

Akcentas, Ona, 45 Frobe St., 
Simpson, Pa.

Bandža, Elena, Algirdas, Ro
muald ir Irene, 629 So. Linn j 
St Sioux Citv, Iowa.

Butkus, Jeronimas ir Valeri
ja, 3296 Atlantic Ave., Brook-

! lyn, N. Y.
Baskys, Jonas, Worcester, 

Mass. ;
Damcikas, Richardas, Elena 

ir Irena, 456 No. Marshall St., 
Phila. Pa.

Gaižauskas, Bronius ir Kleo- 
fa, 1048 IV. Dauphin St., Phila, 
Pa.

Gerilaitis, Marijonas, 4831 
Crystal St., Chicago, UI.

Gajauskiene, Konstancija, 
4717 AV. 12th St., Cicero 50, III.

Ingeleviczius, Vladas, Regi
na, Marija ir Regina, 8260 
116th St., Kew Gardens, N. Y.

Jakaitis Jonas ir Pranciszka, 
Happy Creek Farm, Gordons- 
ville, Va.

Jaktiszis, Eugenija, 1617 
Grove Ave., Richmond, Va.

Jakubauskas, Pranas, 1727 
W. 33rd St., Chicago, Ill.

Janavicžius, Ignas, 5817 Ha
venford, Indianapolis, Ind.

Jankauskas, Antanas, Irena 
ir Marija, Box 341, Eunice, La.

Juodis, Jurgis, Eulalija, Lo
reta ir Violeta, 456 No. Mar
shall St., Phila., Pa.

Juželškis, Antanas ir Stase, 
2153 Calvary St., Detroit 9, Mi
chigan.

Jonynas, Kestutis, 101-59 
125th St., Richmond Hill, N. Y.

Kalvaitis, Brunas ir Elena, 
15 Hooper Rd., Dedham, Mass.

NEW YORK. — Liepos (Ju
ly) 19 d., laivu “Marine Jum
per” in New Yor'ka atvyko 
szie Lietuviai Tremtiniai:

Ambražitjus, Bronius, 1618 
W. Adams St., Chicago, UI.

Balsaityte, Brone, Bristol 
Pike, Walnut Ave., Croydon, 
Pennsylvania.

Baublys, Jurgis ir Elena, El
berta, Mich.

Bauža, Juozas, Vince ir Gin
tautas, 2545 W. Marquette Rd., 
Chicago, Ill.

Bobelis, Balys, Antanina, Si
gitas ir Antanas, 115-37 118th 
St., Ozone Park, L. I., N. Y.

Blekaitis, Jurgis, 138-15 231 
St., Laurelton, N. Y.

Bugareviczius, Elena, Enri
kas, Ona ir Ignas, Pleasant Val
ley Rd., Mendham, N. J.

Elvys, Agota ir Petras, 132- 
17 Maple Ave., Flushing, L. I., 
New York.

Jonynas, Jonas, Angelija ir 
Virginijus, 14 Thomas Street, 
West Haven, Conn.

Juodikis, Jonas, Stefanija, ir 
Algis, 56 N. 3rd St., Peterson, 
New York.

Kriscziunas, Povilas ir Ane
le, 2259 W. 13th St., Chicago,' 
Illinois.

Krumpalcziene, Ona, New 
Lexington, Ohio.

Matekunas, Virgilija, 83 
Stuyvesant, Brooklyn, N. Y.

Matekunas, Petras ir Alek
sandra, 83 Stuyvesant, Brook
lyn, N. Y.

Muczlia, Aleksandras, 470 
Holt Ave., Los Angeles, Calif.

Natkeviczius, Gražina ir 
Beatrice, 511 Babbit Rd., Eu
clid, Ohio.

Palys, Petras, Marta ir Giar- 
sutis, 130 Menahan St., Brook-, 
lyn, N. Y.

Petkaitis, Juozas, Pittsburgh 
Hill, Rockville, Conn.

Rimkus, Stasys, 1376 E. 55th 
St., Chicago, Ill.

Sziliunas, Kazys ir Gražina, 
179 S. 2nd St., Brooklyn 11, 
New York.

Tamosziunas, Albertas, Vida 
Aldona ir Aldona, 840 High
land Ave., Waterbury, Conn.

Vinogradas, Aleksas, Ona, 
Ginodijus ir Irena, Dowagiac, 
Mich.

pradėjo pesztis ant ulyežiu.
Vienas laikrasztininkas 

kaip tik tuo laiku ėjo ant 
szitos ulyczios ir jam pasise
kė szita paveiksią nutraukti.

Susikirtimas yra tarp Is- 
paniolu ir Puerto Rico žmo

nių. Koks ten nesusipratimas 
iszkilo prie vietos kur visi 
maudosi. Paskui jau net ir 
per visas ulyežias kur Juodu
kai gyvena vieni ant kitu 
pradėjo pultis.

□ a o

Kareckas, Kazys, Marija ir 
Vilnia, 138-27 Lloyd Rd., Ja
maica, N. Y.

Karickiene, Ona, 77 North 
St., Worcester, Mass.

Karvelis, Juozas ir Elena, 
4425 N. Central Park Ave., Chi
cago, Ill.

Kaunas, Ksaveras ir Ong, 
4301 So. Racine Ave., Chicago, 
Ill.

Kanapienas, Feliksas ir Jad
vyga, 4331 Trumbull St., De
troit, Mich.

Karpauskiene, Elena ir Al
vydas, 259 Clay St., Tamaqua, 
Pennsylvania.

Ka žemėkas, Jonas, 1509
Bough Ave., E. St. Louis, Ill.

Kleveckas, Antanas, 14 Fo
rest Drive, E. Northport, L. I., 
New York.

Kriscziunas, Antanas, Mari
jona ir Kestutis, 8851 Chamber- 
lain St., Detroit 9, Mich.

Kybartas, Feliksas, Agota 
Aleksas ir Vladas, 4411 S. Tal- 
man Ave., Chicago, Ill.

Klimas, Gediminas ir Sofija, 
99 River View Cirkle, Little 
Falls, N. Y.

Labanauskas, Antanas, Rt. 1, 
Valparaiso, Ind.

Lekutis, Stasys, Zuzana, 
Danguole ir Janina, 17 Fagto 
St., Amsterdam, N. Y.

Liutkus, Aleksandras, 4301 
Theeler Rd., Dracut, Mass.

Lokys, Justinas, Rt. 1, Salt 
Permit Road., Poughkeppsie, 
New York.

Lizdenis, Stase ir Richardas, 
.67 G St., So. Boston, Mass.

Makaitis, Agota, Ona ir Jo
nas, 316 Blatcheley St., New 
Haven, Conn.

Marcinkus, Antanas, Prane, 
ir Danute, 823 54th St., Pitts
burgh, Pa.

Meszkauskas, Marija ir Jo
nas, Henrietta Rd., Rochester, 
N. Y.

Martinenas, Petras, 82-60 
116th St., Kew Gardens, N. Y.

Meszkauskas, Juozas, ir Jo
ne, R. D. Rochester, N. Y.

Maczys, Jonas, 1448 Dixwell 
Ave., Hamden, Conn.

Misiūnas, Juozas, Rt. 5, La
fayette, Ind.

Misiūnas, Feliksas, 5 Gra
ham Ave., Paterson, N. J.

Mizgaitis, Antanas, Aldona 
ir Danute, 45 Froble St., Simp
son, Pa.

Navasaitis, Algimantas, Jad
vyga, Dalia, ir Algimantas, 550

6834 S. Campbell Ave., Chicago 
Illinois.

Radaviczius, Petras, 5411 S. 
Rutherford Ave., Chicago, Ill.

Radvila, Alfonsas, Vanda ir 
Arūnas, 1103 No. Leavitt St., 
Chicago, Ill.

Ramanauskas, Kostas, Belvi
dere, Ill.

Rąžulis, Tadas, Monika ir 
Laimute, 1812 Peoria Rd., 
Springfield, Ill.

Rudžinskaite, Elena, 354 
Johnson St., Winona, Minn.

Sabaliauskas, Ona, Danguo
le, ir Kordula 934 Chase Park
way, Waterbury, Conn.

Sadeika, Cėsys, Ona, Rimas 
ir Stasys, Walden Hgts., Cale
don Cy., Vermont.
. Scziukas, Ona ir Kazimieras, 
943 Avė. D., Rochester 5, N. Y.

Sulaitis, Aleksandras, Ona ir 
Donatas, 278 Cooper St., Brook
lyn 27, N. Y.

Szimkus, Leonardas, Vikto
rija, Marija ir Terese, 3134 
30th St., Astoria 2, L. I., N. Y.

■Szimkus, Meczys, Valerija ir
Mindaugas, 3627 W. Lexing
ton St., Chicago, Ill.

Sruoginis, Vincas, Elenora, 
Algis, ir Gražina, Jersey City, 
New Jersey.

Stanelis, Pranas, Stase, Vida 
ir Rimantas, 77 North St., Wor
cester, Mass.

Tijunaitiene, Jadvyga, 918 
Scott Ave., Jeanette, Pa.

Tijūnėlis, Kazys, 2505 Carey 
Way, Pittsburgh, Pa.

Trinkauskas, Steponas ir 
Antanina, 1323 No. 11th St., E. 
St. Louis, Ill.

Umbrasas, Vladas, Aldona, 
Violeta ir Dalia, 1817 S. Spaul
ding Ave., Chicago, Ill.

Verszeliš, Vytautas, 421 Suy- 
dam St., Brooklyn 27, N. Y.

Vicziulis, Zenonas, Zofija ir 
Mirga, R t. 15, Box 136, Middle 
River, Maryland.

Viederis, Povilas, Malvina, 
Alfredas, Jonas ir Rimantas, 
Rockton, Ill.

Vilkutaitis, Vytautas, Mag- 
deleira, Danute, Lucina, ir Ra-! 
mime, 3017 36th St., Astoria, 
New York.

Žilaitis, Stasys, 1998 25th St. 
Detroit 16, Mich.
— BALF Imigracijos Komite

tas.

:: Verke Onele ::

Verke Onele 
Viena pasilikus : 
Josios berneliui 
Kita jau patikus. 
Aszaros byra, 
Veidukai iszbalo, 
Meile jau yra 
Ir jausmas jau szala. 
Laikui praslinkus, 
Gražioji Onele 
Bus jau pritinkąs 
Prie kito Jonelio.

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 15^ ::

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

DETROIT, MICH. — Ameri
kos Augszcziausio Teismo Tei
sėjai Frank Murphy visai ne
tikėtai pasimirė. Szitas penkios 
deszimts devynių metu am
žiaus Teisėjas buvo in ta augsz- 
ta vieta paskirtas 1940 metuo
se. Jis tik apie kokia sanvaite
sirgo in Henry Ford ligonine, 
kur daktarai nemislino kad jis 
jau taip pavojingai serga. Jo 
szeimyna beveik niekam apie 
jo liga nieko nesake ir už tai vi
si jo draugai nustebo kai isz- 
girdo kad jis pasimirė.

Jis buvo Prezidento Roosė- 
velto paskirtas kaipo Bendras 
Gubernatorius Philippinuose, 
1933 metuose. Po tam jis labai 
greitai prasimusze politikoje 
tapdamas Michigan valstijos 
Gubernatoriumi, Amerikos 
Bendru Advokatu ir paskui 
Augszcziausio Teismo Teisėju.

Jis buvo Detroit miesto bur
mistras, mayoras kai visi bu
vo be darbo. Per vienus metus 
jis iszleido, praspendino ketu
riolika milijonu dolereiu, mai
tindamas bedarbius. Daug žmo
nių ji už tai kaltino ir jam pri- 
kaisziojo kad jis valdžios pini
gus taip praleidžia, bet jis vi
siems atsikirto sakydamas kad 
“jo darbas yra aprubinti tuos 
žmones kurie valdžia palaiko, 
ir kad valdžios pinigai yra žmo-
niu pinigai.”

Jis pasitraukė isz szito dar
bo, kai buvo paskirtas Philippi- 
nu Gubernatoriumi. Paskui už 
trijų metu jis pargryžo stoti in 
rinkimus del,savo valstijos Gu
bernatorystes. Jis tuos rinki
mus laimėjo.

Jis buvo vienatinis Katalikas 
tame Augszcziausiame Teisme.

SPRANDĄ
• NUSILAUŽĖ

WEST CHESTER, PA. — 
Septyniolikos metu amžiaus 
Barry Blackburne, pasimirė in 
Memorial ligonbute, nuo žaiz
dų kurias jis gavo besimaudy
damas. Jis per szita karszti, su 
kitais vaikais, savo draugais, 
iszejo maudytis. Jis nuo Ches
ter Creek upelio kranto szoko 
in vandeni ir pasinėrė. Bet van
duo toje vietoje nebuvo gana 
gilus ir jis su visu savo kūno 
svoriu ir sinarkumu davė in to 
upelio dugną ir sprandą nusi
laužė. Vanduo toje vietoje bu
vo tik keturiu pėdu gilumo.

"DIP-UESS”
WRITING SETS

l,y

Choose The Right Point 
for

The Way You Write

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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KARTA KLIUVO

pietų

Atsi- 
neati-

J^A, tu tėvai, popiet vis laik-- 
raszti nusitveri, insikneibes 

sau ramiai skaitai ir vis galuti
nai nepasisznekavo apie musu 
reikalus, užvede sznieka L ngu-« 
riene, szluostydama po 
stala.

Apie kokius reikalus! 
liepe Ungurys; akiu 
traukdamas nuo laikraszczio. 
“Apie jokius,” lyg, rodos, ne-! 
žinai, kad nerupetu, pradėjo 
metineti nerūpestingumą žmo
na vyrui. Juk, aeziu Dievui 
Szv. Baltramiejų perszventem 
sziandien, jau reikes vaikas 
vežti in gimnazija. O juk ži
nai, kad Rusiszki pinigai dabar 
jau negiliuoju, ypacz miestuo
se. Kaime tai da pasismogikai 
kas ir Rusiszku: mano, sugryž 
da Rusai, ju pinigai vėl savo 
verte turės. Kur vaikas dėsis 
Kaune su Rusiszkais ka už juos 
pirks? Reikia Vokiszku arba 
tu naujuju. Tik tu nežurek 
jau teip labai! Kai reikes, pa- 
sisznekesim apsirupinsim, ir 
gana. Kam ežia teip sielotis, 
imtis in galva! Gerai, Joneli. 
Sakai kam imtis in galva! O 
paskui, kai ateina paskutines 
dienos, kai susiviąro visi reika
lai in krūva, tai szia bėk, te bėk 
viena skubink, kita skubink, 
laikstymams ne galo nėra. Ge
riau isz anksto, o po biski viską 
prisiruoszti.
‘ Czia Ungurys paliovė ‘Da
barti’ skaitės padėjo sulauka- 
ves laikraszti ant galinio suolo 
ir, klausydamas paezios szne- 
kos, eme sukti deszini usia. ir 
kaižka maustyti.

Kol jis valandėlė mausto asz 
jums keliais bruožais pasaky
siu, kas yra tie Unguriai.

Jonas Ungurys, 42 metu am
žiaus, 'buvo Vyžantu kaimo pa- 
siturins ūkininkas, valdas 40 
margu žemes. Tik per kare jo 
ūke ir Rusai ir Vokiecziai gero
kai apnaikino; paėmė pora ve
žimu, iszvede trejetą arkliu, 
karve ir pora telyczaicziu ir ki
tu mažesniu namams nuostoliu 
pridirbo. Liko tik ant poros 
liesoku arkliu ir vienos karves. 
Gerai žemes negalėjo indirbti, 
bet nedaugeliui gyvuliu užte
ko ir to. Pinigu priesz kare 
buvo susidejas vaikams in 
mokslia leisti, bet per kare Rus- 
išzkieji nupuolė ir vaikams 
dabar in mokslą leisti reikėjo 
prasimanyti isz ūkio dalyku 
naujuju, Vokiszkuju. Bet bū
damas nesuires žmogus, jis ir 
sunkesnėse gyvenimo valando
se nenusimindavo; vis mokė
davo gera proga panaudoti 
sziuo tuo pasipelnyti, patekės 
bėdon savo gudrumu iszsisuk- 
davo, in priekaištus, bet kam 
greit sumesdavo kas atsakyti. 
Mėgdavo dažnai juoku iszkres- 
ti, ypacz jei kada užeidavo pas 
save svėcziu arba kai pats kur 
in sveczius ar in kaimynus nu- 
ėidavi.

Viena karta, atjojo du žan
darai Vokiecziai suraszineda- 
mi ir patikrinedami savo žan- 
darijas ūkininku gyvulius ir

— Lai skaitytojai neuž- 
mirszta atsilygint su prenume
rata už laikraszti “Saule,” juk 
laukėm gana ilgai, nes ir mums 
pinigelei yra reikalingi del ve
dimo biznio!

Nauja Loszike

f
& W

Corine Calvet, kuri Fran- 
cuzijoje pragarsėjo kaipo la
bai gera, graži ir sužavetin- 
toja, loszike atvažiavo in 
Amerika, kur ji tikisi užimti 
vietas keliu Amerikiecziu lo- 
szikiu kaip ta Rita Hay
worth kuri ana menesi apsi- 
ženijo su tuo bagocziumi Aly 
Khan.

Ji tikisi kad ji gales suža
vėti visus ir net užburti ir 
prie saves prisitraukti visus 
vyrus, kai tik jie ja pamatis 
paveiksluose.

naminius paukszczius. Vyres
nysis ju, vachmistras, mokėjo 
Lietuviszkai; kalbėt silpnokai < 
kalbėjo, bet suprast gerai su- i 
prato. Jis, mat, iki karo gyve
no Prusu Pasienyje ties Slavi
kais, kur dažnai su Lietuviais 
reikalu turėdavo ir todėl Lietu
viszkai mokėjo. Buvo geras 
žmogus, netoks lupikas, kaip 
kad kiti, kurie ne viena už re- 
kvizieju nepilna atidavima su- 
muszdavo, suspardydavo, kaip 
kad ne žmogų. Jis vadinosi 
Brenner. Antras jaunesnysis, 
Lietuviszkai nemokėjo, reta žo
di suprasdavo, ir 'buvo daug 
niekesnis, ■ nes kaip užpykla- 
vo ir buvo daug niekesnis; 
kaip užpykdavo kada, tdi kaip 
ugnis, rodos gyva tave prarys! 
Prie vyresniojo jis visuomet 
būdavo daug szvelnesnis.

Ungurys tada padiktavo 
žandarams kiek raguocziu, 
kiek arkliu, versziu, aviu kiau
lių, visztu, ancziu, žiasu, o tie 
surasze in knygas, ir eina visi 
trys patikrinti. Visu gyvuliu 
randa tiek, kiek pasakyta, gi 
paukszcziu ir visztu ir ancziu 
ir žasu po viena trūksta, po vie
na nedasakyta. Kodėl jus ne
teisingai paukszczius pasakėt? 
Klause, pažiūrėjęs in surasza, 
vachmistras. Kaip, ponui, ne
teisingai, asz teisingai rodos sa
kiau, atsake szeimyninkas, pa
daręs nustebusio mina. Yra 
užraszyta deszimts visztu, asz- 
tuonos antys ir keturiolika ža
su, o pas jus yra 11 visztu, 9 an
tys ir 15 žasu; po viena vis dau
giau aiszkino vachmistras Bre
nneris. O, tai matot, ponai, 
ežia taip ir yra, asz nemelavau- 
padare mina dasiprotejusio. 
Jus ežia matot prie visztu gaidi 
prie ancziu gaigala ir prie žasu 
žąsiną? Taip! Bet jus gaidžiu, 
gaigalu ir žąsinu neklausot, tai 
asz ju nei nediktavau!

Žandarai net ketai nusijuokė 
ir vachmistras 'karta paraszyta 
skaitliniu netaisė. Pasinaudo
damas geru žandaro upu, norė
damas da geriau insiteikti, juo
du Ungurys gerai pavaiszino, 
isztaise gerus pavakarius, po

toliau.

Pereitas metais Kalėdų ant-; 
ra diena, praeidamas vachmis-'j 
tras užjojo in Ungurius ir užti
ko'balta pyragą bevalgant ku-' 
rio tik ka perplauta banda gu
lėjo ant stalo. Na-jai pons Ungu 
ris, jus kvietine duona balta 
valgot, o tas juk tik negalima, 
gausit sztrafa mokėt, perspėjo 
žandaras pamatęs banda, val
goma szeimynos. Visiems tru-; 
puti nesmagu pasidarė, net pa- 

! ežiam Unguriui szirdi tas “sz- 
trafas” smegtelejo. Bet jis,; 
kaip paprastai greitai susigrie-Į 

I be ir kalba: Matote, ponas, pas 
mus yra toks paprotys prilik- 

' tas, kad per Kalėdas žmones 
kepa plotkeliu valgyti, Kalėdi
niu valgi. Tai ir mes iszsikepe- 
me. Czia ne pyragas, ponuli, 
czia tokia plofkele; tik mus mo
ters diduma biski negerai nu
žiūrėjo, biski per stora iszejo.

Žandaras atsiminė karta ma- r-,tęs Rusu ęerkvej pardavinėjant 
bandeles, kas turi ryszio su ju 
tikėjimo apeigų pildymu, pa
manė, kad czia plotkeles yra 
Kataliku tikėjimo reikalas kad 
jos kepamos per Kalėdos, pail
gai keturkampos bandos pavy- 
dale, kaip kad szi “plotkele. ” 
Ir nieko paskui nesake Žanda
rui iszejus, Ungurys ir jo szei
myna skaniai pasijuokę kad 
taip gerai pavyko iszsimeluoti.

Taip tai, Ungurys buvo ne
suires žmogus ir sumanus juok
darys. Priesz kare, jis skaity
davo “Garni” ir “Szaltini. ” 
Kares metu, Vokiecziams Lie
tuva užėmus, kitu laikraszcziu 
ne esant, skaitydavo ne isz pri
jautimo Vokiecziams, bet kad 
nors sziokiu, tokiu žinių su- 
tsverus skaitydavo “Dabarti. ” 
Vokiecziu leidžiama Lietuviu 
kalba laikraszti.

Ona Unguriene darbszi žmo
nele, mylinti labai savo vaikus 
ypacz einanti mokslą Antanu
ku, kurio, jam ne esant namie, 
labai pasiilgsta. Tik perdaug 
rūpestinga: mažai nelaimei at
sitikus insi'bedjusi ima maty
ti didele nelaime ima nevalgyti 
neužmiega.

mokytu žmogum

prie sedinczio Un-
>alvojo, kaip, isz

Unguriai turėjo tris dukte- 
res: Jule, 18 metu senumo; Ona 
17 metu; Vikute 10 matu, ir vie
na sunu Antana, 15 metu, kuris 
ėjo mokslą naujai atsidariusio
je Kauno Lietuviu gimnazijoje. 
Pavasari mokslo metami, perė
jo in penkta kliase. Mokslas 
labai gerai sekasi. Tėvai džiau
gėsi sunu 
padarys.

Gryszim 
gurio, kuris galvojo, kaip, isz 
ko reikalams pinigu pasida
rius. Žinai ka, Onele, kas man 
galvon atėjo; parduokim mei- 
telaiti, ir bus tam kartui pini
gu; mergaitėms po eilute dra
bužiu intaisysi ir bus vaikui in 
gimnazija vežant induot paltu
kui pasiūdyti, rimtai atsi liepe 
in žmonos kalba Ungurys. Ku
ri meitelaiti? O, tai balti, kur 
manėme sau pasipjauti. Mums 
da nestrokas da iki Visu Szven- 
tei, man rodos apsieisim. O, 
but nieko, szirdele pinigo pasi
darius, visiems reikalams užte
ktu, tik kad tam kantyne labai 
mažai duoda. O kam mums, in 
kantyna vežti, mes užuolanki- 
niais keliais in pati Kauna pri
statysim ir paimsim pinigus, 
kaip priguli. Jau tik tu su tais 
užuolankiniais liaukis: inkiszi 
kada kudasziu, gerai nusvilsi, 
tai sau visi iki sziol buvo pelnai

u/B

Nelemto likimo ir neiszsi- 
pildžiusiu svajonių szmekla 
priplaukė prie New York 
uosto, prie pat musu garbin
gos Laisves Stovyklos kojų.

Kai Hitleris svajojo apie 
viso svieto užkariavima, jie 
be abejo tankiai insivaizda- 
vo kaip jis su szituo savo 
garbingu “Grille” laivu did- 
vyriszkai inplauks in New 
York miesto sostą ir užims

vienu metu dings, atsižadėsi ta
da visko. Matai kokia tu, One
le: kai mažai duoda, negerai, o 
kur gali žmoniszkai pinigo pa
imti ir szeimynos reikalus ap
rūpinti, tu vėl bijai. Kad bu- 
cziau tavęs klausės, tai isztik- 
ro būtume dabar visi puspli
kiai. Dabar aeziu Dievui, ir ap
sirengė, ir pavalgė ir gyvulė
lius susitaisem. O juk beveik 
viską kares 'buvo sunaikinęs. 
Žinokis!. Kad tik bėdos nepasi-

Mano kurna Vaiduliene,
Gali greicziau 

iszneszioti žinutes,
Po visa miestą, 
Ne kaip radijo.
* * *

Tosios moterėles, 
Ka turi daug triubelio 

su savo vyrais, 
Ir nori su jais 

persiskirt,
Tegul pasinaudoję isz 

mano prisakymu, 
Kuriuos, czionais duodu 

dykai del ju:
Mylėk savo vyra, 

Isz visos savo szirdies; 
\ Palik ji laisvėje, 

Lai laksto kur nori,
O ir su kitoms

b ūboms;
Visados ji vadyk, 

Puikiausiais vardais 
kaip:

Brangiauses, 
Mylimi'auses, 
Saldžiauses;
Žiūrėk ant jo 

meilingai ir saldžiai;
Virk kas jam 
patinka daugiaaše, 

Ir prie kožno valgio 
pabucziuoke ji;

Neiszsipitdžiusios Svajonės
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visa Amerikos kraszta.
Nors dalis jo tu kvailu sva

jonių iszsipilde. Sztai jo tas 
garbingas “Grille” laivas, 
nuo kurio Nacis Admirolas 
Doenitz paskelbė per radija 
kad Hitleris žuvo.

Hitlerio garbingas laivas 
praplaukė pro Laisves Sto- 
vyla, ne kaipo garbingo už
kariautojo neszejas, bet kai
po liūdnas ir baisus primini-

darytum, kad kur neinkliutum. 
Iki sziol, rodos, da Dievas gel
bėjo. Reikia, matai, gerai apsi
žiūrėti. Kare žmonėms padare 
daug vargo, bet ir gudrumo isz- 
mokino. Antai Guszynu Petras 
negauna szeines nuo žandaru 
rugiams vežti in nialuna, o prie 
maniežo negal prisitaisyt, net Vilkavisžki žmones iszsimisli- 
nuolat žandarai persekioja, tai,! ne isz cukriniu brokucziu cuk- 
žinotumei pasakoja sziandien ru dirbti, kai isz niekur negal 
vyrai miestely, sako prisitaisęs j dagauti. Sakau, ka toj kare ne
mažas girnukes vežime prie ra-

Nesibark su juom,
Ir nebaderuok jo 

kada miega .;
Kada eini gult 

pabueziuok ji,
O naktyje atsikelk 

ir ji užklok gerai;
Jeigu jo tėvai czionais,

Ar kur tu gyveni, 
Tai prikalbyk* ji idant 
važiuotu in Kalifornija, 
Bukie del jo geresne,

Ne kaip buvo jam 
jo motina;

Niekados nestenek ir 
nesirg,

' Kada jisai namie, 
•Ir vis turėk veidą 

linksma.
Taigi, jeigu galesite, 

Iszpildinete visus 
prisakymus, 

Tai niekados neturėsite
Joki triubelio su , 

savo vyrais!
* * *

Jus mano rūteles, 
Kaip Karbono paviete, 

Vienam miestelio bobeles,'
Teip mėgsta guzute 
Jog gal niekur teip 

nėra.
Niekad joms ne 

buna gana, 
Gere, o vyrai vis trytoja,

Iszpurpia veidai, 
Nosis iszrodo mėlynai 

kaip slyva. 
Negerai szirdeles darote, 
Jeigu girtuoklyste varote,

' Viską pragerete, 
Ir da fundatorių jieszkote.

Pagirdau kad czion yra 
gera moterėle,

Daug szposu pridarė 
toji bobele,

Apie kuriuos darbus 
pagiedosiu,

Ilgiaus neužtylesiu! ' 

mas kad tas visu krasztu nu
skriaudė j as, tas kuris svajo
jo visa svietą-užkariauti din
go ir gala gavo.

George Arida nusipirko 
szita Hitlerio garbinga lai
vą ir dabar ji iszstatys ant 
parodos. Kiek pinigu jis su
rinks nuo szitokiu parodu 
jis paskirs labdaringiems 
darbams.

to ir kol nuvažiavęs in Prienus 
ir atgal, sumalęs arti karezio 
rugiu. Mat, kai važiuoja plentu 
vežimas barszka ir negirdėt 
lengvo girnų ūžimo. Bet szimts 
žino, kai]) jis ten gali ir prisi
taisyk Iszsimislink tu man! 
Paskui vėl girdėjau, kad apie 

iszmokino! Bet ir in klampina. 
Kai ka tai teip numaudo, teip 
nurekina, kad jau tam daugiau 
nereikia. Nurekina tai Surėki
na. Kas gerai sukas, tam užten
ka ir pabaudoms apmokėti ir 
vis da pelno lieka. Su pabau
doms da tuszczia ju. Bet kai 
žandarai ima kada už prieszin- 
ga žodi kaip szuni spardyt, 
daužyt kaip paskutini — tai 
jau kada biauru. Na tiek to. 
Ana Kalniszkiu Juozai vežė 
bernuką su nulaužta koja ap
klostė ir in ligonine. Kaip tik 
parodo szeine kur paraszyta 
kas reikia, tuoj tilto patrule pa
moja ranka “Įlos!” važiuok ir 
gana, nei ne žiurėjo. Tai ko ežia 
ir mums bijotis; o da pabaig
sim pritemus invažiuot in mies
tą.

Beje, po tuo bernuku, sako, 
buvo patiesė lasziniu palti. 
Pardavė, paėmė gerus pinigus, 
in kiemą užsukę, ligoni in vie
ta pristatė, ir ne lape nelojo. 
Tai ir mes! Ka daryt, kad ki
taip neiszeina. Rizikuosiu! ir 
gana, kaip bus taip 'bus. Man 
vis kaž kas knieta szirdy, kad 
tik; kas neatsitiktu. Meginkini

Taip neilgai trukęs apie pa
vakare ir nutraukė pas Breiine- 
ri szeines. Brenneris ilgai ne
delsė, nekamantinejo, nes gera 
aki ant Ungurio turėjo ir tuoj 
szeine iszdave. Pareidamas da! 
užsuko iji kaimynus pasibarsz- 
kaliuoti, tai parėjės sutemus 
rado jau szeimyna sugulusia,.

Rytojaus diena, da apytam
siui, saveje papjovė meitelaite 
prietvarty, užsidarė duris, kad 
kas kaimynu neiszgirstu žvie
giant, kad žandarams liežuvi 
nepakisztu. Paskui insiverte in

. ; Z' i

szlypkes tėvas su sunum nu-! 
'tempe ji už kluono pro pasziure

in lanku elksnyna iii loma, apie 
kuria buvo pridygę daug inažy- 
cziu elksniuku taip iki juostai, 
iki pažastų aukszczio. Tėvas 
apverti meitelaiti auksztininka 
padėjo isz abieju szonu po kuo
leli, kad nėsivartaliotu, o Anta
nuką pasiuntė atneszti kuli 
sziaudu, kuris tuoj atidulkejo 
su dviem kuliais. O kam du? 
Klausia tėvas. Gal viens neuž
teks, tai du atnesziau, aiszkinos 
hunus. Vistiek, tai paskui ne
reiks.’ Isztrauk dabar pora ge
ru sa.uju isz kulio, suriszk 
sziaudu lįyszeliu palei kui;cz- 
gali ir uždek; kai užsiliepsnos 
visas galas, liepsna užpusk ir 
pamesk. Tai bus atsargai ug
nies svilinant, nereikės nuolat 
braukyt degtuku. Tas atsargi
nis kalytis vadinasi viliokas. 
Gal da ne nežinai, kaipo gim
nazistas, nusiszypsojo tėvas.

Valanda gera truko ir jau 
meitelaitis buvo nusvilytas. 

. Lengvas vėjelis dvelke, 'durnus 
pažemiu tarp medžiu sklaistė, 
nieks tarp ekseniu ne nepama
tė nei ugnies, nei durnu.

Iki vėloku pusrycziu jau 
meitėlis buvo iszdarinetas. Ge
rai pasisekė, niekas ne neužėjo, 
kalbėjo baigdama darba moti
na. Tai atėjo laikai, kad su sa
vo geru turi slapstytis, kaip 
koks vagis. Jeigu Prūsuos visa
da taip viskas valdžios žinioj 
turi būti, kaip ten gali žmones 
gyventi, stebėjosi tėvas. Dirbi 
žmogus, bet ne sau, turi bent 
ne tavo, viskas tavo tur but su
žiūrėta.

Ta diena, apie mesa apsi
liuobė, sudovojo likusius mes- 
dragalius ir susirengė kelio
nėn. Vežimą Ungurys prirengė, 
vadinama turgini, su neilgoms 
kriputems, pridėjo sziaudu, 
prisitaisė sau pirmagaly pa- 

■ soste ir rastume ■' in daržines 
grendyna.

— BUS DAUGIAU —

1STOR1JE aple Da 182
----------------- iszo iszlins, Al
yva in viršau iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele 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, Mahauoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kunvs Numirėliu. 
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Marijos Magdalenos.
— Subatoje Szv. Apolina

ro.
— Kita sanvaite: Nedelioj 

pripuola septinta. Nedelia po 
Sekminių, taipgi ta diena 1706 
metuose Anglai paėmė Gilbral-j 
tei; Sala nuo Ispanijos, o nuo 21 į 
iki 29, 1588 m., Ispanijos galiu- 
g,as laivynas susitiko su Anglį- 
jos laivynu. Anglijos Laivyno 
vadas pasiuntė liepsnojanczius 
laivus staeziai tarpu Ispanijos 
galingiausiu kariszku laivu, 
kurie plauke per arti vienas ki
to. Ispanijos laivynas tenai bu
vo pasiimtas szimta trisde
szimts du apginkluotu laivu su 
trisdeszimts trimis tukstan- 
cziais vyru. Dvideszimts vienas 
tūkstantis asztuoni szimtai ir 
penkios deszimts'buvo kareiviu 
pusantro szimto zokoninku ir 
net Kataliku Bažnyczia Inkvi
zicijos, Tarddymu virszininkas 
buvo pasiunstas su szitu laivy
nu. Tik penkios deszimts laivu 
pargryžo namo ir apie deszimts 
tukstaneziu vyru. Nuo to laiko 
Ispanijos jiegos ant mariu 'buvo 
palaužtos. Ispanija užleido 
Anglijai pirma vieta ant ma
riu.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Jokūbo Apasztalo, taipgi ta 
diena 1909 m., Prancūzas Louis 
Bleriot su eeroplanu perskrido 
skersai vandenyną English 
Channel, isz Calais, Prancūzi
jos in Dover, Anglija. Ta kelio
ne jam užėmė tris deszimts sep
tynias miliutas. Sziandien ne
ima eroplanui nei deszimts mi- 
nueziu ta paezia kelione atlik
ti, ir ta diena 1894 metuose Ki- 
niecziu-Japonu karas.

— Utarninke Szv. Onos, 
taipgi ta diena 1775 metuose 
paeztas investas Amerikoje ir 
ta diena 1788 metuose New 
York valstija stojo Suvienytu 
Valstijų unija.

— Seredoj Szv. Pantaliono, 
taipgi ta diena 1888 metuose, 
a. a. D. T. Boczkauskas pradėjo 
leisti pirma numari “Saules,” 
yra antru seniausiu Lietuvisz- 
ku laikraszcziu, iszskirent 
“Vienybes,” kuri pradėjo isz- 
eitinet 1886 mete, o a.a. D. T. 
Boczkauskas buvo josios pir
mutinis redaktorium Plymouth 
Pa., ir ta diena 1779 Amerikos 
Tarybos sudaryta, taipgi ta

ima bedavoti kad ju vyrai jau 
negaus tos paszelpos isz mai- 
nieriu unijos, nes mainieriai ne
gana dirba.

— Szvento Vincento para
pijos metinis piknikas nekaip 
sziais metais pasisekė, nes bu
vo daug lietaus. Bet visgi ge
nas skaiezius žmonių pribuvo.

— Kelios mylios nuo Gi-i 
rardvilles randasi maža “pe- 
cze, ” Connerton. Czia gyvento
jai sumanė savo vaikams in- 
rengti maža parka, vieta pasi- 
bovinti vasaros laiku. Vaikai! 
jau dabar gali ežia pasisupti ir. 
pasibovinti.

Jurgis Jenetskis, jaunasis 
tos komisijos del parko inrengi- 
mo pirmininkas sako kad vis
kas eina genai, kad beveik visi 
tos “peczes” gyventojai' su
pranta reikalą ir 'prisideda su 
savo darbu ar su aukomis. Jie 
rengia maža pikninka paskuti
ne Nedele szio menesio, toje 
vietoje, kur jie ta parkuti savo 
vaikams stato.

Lost Creek, Pa. — Pone Ya- 
saitiene isz William Penn ap- 
vaikszczioje savo gimtadienio 
diena, ir pavaiązino daug sve- 
cziu. Ji yra Claire Mack, isz 
Lost Creek, kur ji pirmiaus gy
veno.

Lamar, Colo. — Du vynai bu
vo užmuszti kai ju mažas ir 
lengvas eroplanas nukrito ir 
susidaužė apie dvylika myliu 
nuo Lamar miesto ant ukes. 
Eroplanas nukrito stiaicziai že
myn ir sudužo in žeme. Wilbur 
Pottorf, dvideszimts penkių 
metu amžiaus buvo ant syk už- 
musztas; o jo dede, Orville Pot
torf, dvideszimts asztuoniu me
tu amžiaus gyveno tik apie de
szimts minueziu kai buvo isz- 
trauktas isz to sudužusio ero- 
plano.

« -----™-----------------------------------------

diena 1922 m., Amerikos Su- 
.vient. Valstijas pripažino Lie
tuvos Respublika de Jure.

Pottsville, Pa. — BALF Imi
gracijos valdyba isz Brooklyn, 
N. Y., pranesza kad Subatoje,
Liepos (July) 23-czia diena lai
vu “General Heintzeiman” in 
Boston, Mass., atvyks szie Lie
tuviai Tremtiniai, Jaunžemis: 
Jazeps, Lidija, Ausma, Linar- 
das, Tabita ir Valija, ir pribus 
in Pottsville, Pa.
. — Kriauczius Jurgis Kli
mas, Gero Samaritono ligoni
nėje labai . gražiai sveiksta. 
Daktarai sako kad už sanvaites 
ar kitos jis gales važiuoti sau 
namo sveikas. Jurgis Klimas 
yra “Saules” skaitytojas ir 
rėmėjas. Visas “Saules” szta- 
bas Jurgiui Klimui linki viso 
gero ir laukia jo pasveikstant.

Girardville, Pa. — Panele 
Millie Vabolis labai linksmai 
apvaikszcziojo savo gimtadie
nio diena. Ji gyvena ant West 
Ogden ulyezios.

—• Buczerneje moterėles

SLAUGES pasiliks ir tada viens
kumsztimis kuls

REIKALAUJA --------------

Las Vegas, N. M. — Viena 
moteriszke iszejo in miszka, 
kvietku pasirinkti ir užtiko vy
ro nuoga lavona in Santa Fe 
National Forest. Ji greitai nu
siskubino atgal in miestą ir 
pranesze policijos virszininkui, 
Frank A. Berged. Policijos vir
szininkas, rado kad tas žmogus 
buvo du sykiu persziautas. per 
krutinę ir paskui ant jo lavono 
buvo užpilta aliejaus. Jis sako 
kad czia yra žmogžudyste, kad 
tas kuris ta žmogų nuszove, 
ketino jo lavona sudeginti, bet 
nesuspėjo.

Smithfield, N. C. — Trys 
žmones buvo ant smert užmusz
ti ir szeszi buvo nuveszti in li
gonine, kai autobusas susikūlė 
su pieninio troku, sunkvežimu 
apie penkiolika myliu nuo 
Smithfield miesto. Du žmones
ant buso ir draiverys to pieni
nio troko buvo užmuszti. Auto
busas ir trokias užsidegė. Vie
nas ūkininkas pama te kai ta ne
laime atsitiko, ir greitai pribė
gės visus autobuso langus isz- 
dauže ir žmones per langus isz- 
lipo.

New York, N. Y. — New 
York miesto autobusu, draive- 
riai sustraikavo. Unija rodos 
negali susitarti ar susitaikinti 
su kompanijomis. Eina gandai 
kad ir strytkariu draiveriai 
rengiasi sustraikuoti kad paro
džius kad jie tiems autobuso 
draiveriams pritaria ir juos už- 
jauezia.

Policijantams insakyta pri
žiūrėti kad visi strytkariai ei 
tu kaip ir pirmiau ėjo, ir kad 
ju draiveriai tyczia susisiekimo 
netrukdytu. ’

DIDESNIU ALGŲ
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

verti, jos po prievarta pasira
sze. Jos dabar savo raszta susi
darė ir trisdeszimts penkios ant 
to raszto pasirasze, reikalauda
mi du doleriu ant dienos dau
giau.

Viena slauge, nurse, sako 
kad ji buvo sustabdyta prie du
riu kambario kur ji prižiūrėjo 
ligoni, ir jai nebuvo valia tenai 
ineiti pakol ji nepasirasze kad 
ji nereikalaus didesnes algos.

Slauges dabar gauna asztuo- 
nis dolerius ant dienos. Jos no
ri deszimts doleriu. Darbinin
kai per savo unijas reikalauja 
ir gauna kiek tik jie nori dau
giau, Daktarai ima kiek tik jie 
nori ir kiek tik jie gali jie lupa 
isz žmonių, o slauge dar vis tu
ri dirbti už doleri ant valandos.

Ligoninio vyriausybe nesu
tinka ir nenori pakelti slau
gėms algas, nors visi jie jau ke
lis sykius savo algas sau pasi
didino.

Mes jau keli metai atgal ke
lis straipsnius raszeme apie 
slauges ir sakeme kad joms al- 
gis turėtu būti pakeltos, padi
dintos. Mes ir dabar taip sako
me.

Prie szios progos, mes norė
tume padaryti dar viena pasta
ba: Kas invede ta tvarka ligo
ninėse kad viena slauge prižiū
rėtu viena ligoni, kai tas ligo
nis ja pasisamdo, mes nežino
me. Bet mums iszrodo kad daug 
geresne tvarka butu ir ligonui 
ir slaugei, jeigu viena slauge 
prižiuretu keturis ar penkis li
gonius. Ypatingai kai tie ligo
niai jau ne taip labai serga. Ta
da mes galėtume ta slaugei dvi
gubai ar trigubai mokėti ir li
goniui tik puse tiek kasztuotu. 
Tada slauge galėtu gauti kad 
ir dvideszimts penkis dolerius 
ant dienos, o ligoniui kasztuotu 
tik penki doleriai, nes penki li
goniai jai ta alga mokėtu. O 
slauge labai gerai ir lengvai ga
lėtu penkis ligonius prižiūrėti,

kita AMERIKOS KONSU
LAS SUMUSZTAS

ANGLAI NORI
“ATOM” BOMBOS

kaip ji dabar viena prižiūri.
Mums butu labai malonu isz- 

girsti ka kiti apie toki pasiuli- 
nima mislina, o ypatingai butu 
malonu iszgirsti isz slaugiu, 
nursiu.

TRUMANAS SZNE-
KA KAIP STALINAS

.. 1 r •-

žinot in Amerika, jis sako, kad! V/AitflINIIQTII
jo drauge, meiluže jau dabar j
randasi Amerikoje, nors jis jos; TALKININKAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

praszyti ar laukti, kai karas; 
iszkils.

Gal atstovai kaip nors susi
taikins ant szito klausimo.! 
Greicziausiai Anglai sutiks, 
jeigu mes jiems pasiunsime ke
lis tukstanezius tokiu bombų,

 vardo valdžiai neiszduoda.
(Tasa Nuo 1 Puslapio) ! Amerikos valdžia yra pa- 

 Į reiszkus, kad ji priims tuodu 
kai tie Komunistai apvaiksz- sportininku ir juodu czia, Ame- 
cziojo Japonu karo dvylikos rikoje pasisavins jeigu jiedu 
metu sukakti ir treczia meta vi- norės czia pasilikti.
daus karo. Czekoslovakijos valdžia jau

Konsulas Cabot sako kad isz anksto yra pareiszkus kad 
Vice-Kinsulas Olive buvo ap- ji baisiai pasiprieszins jeigu 
daužytas, surakintas ir in kale- Amerika tuodu sportininku 
j ima padėtas. Niekam nebuvo priims, bet Amerikos valdžia tu 
valia per tris dienas su juo su- pasiprieszinimu visai nepaiso, 
sisiekti. Jis sako kad nėra jo-;---------------------—

nes jie nenori jas gamintis na-j 
mie, nes j u gaminimas baisiai 
brangiai kasztuoja. O mes, isz 
savo puses gal staeziai tas bom
bas neduosime Anglijos Karo 
Sztabui, bet, galėtume savo ka- 
riszka pasiuntenybe palaikyti 
Anglijoje, pas kuria rastųsi 
szitos sprogstanezios “Atom” 
bombos.

NAUJI VIESZKELIAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

r i 'automobiliu baisiai daug 
taksu moka valstijai ir val
džiai: už automobiliu, už lais- 
nes, pavelinima važiuoti, už 
gazoliną, už aliejų ir už visus 
automobiliui reikalingus daig- 
tus. Visi jie yra valdžios labai 
sunkiai taksuojami. O isz visu 
tu pinigu automobiliaus sanvi- ■ 
ninkas mažai ka gauna.

Jeigu tie pinigai bus paskir
ti del vieszkeliu, tai pirmiausia 
bus panaikinti pavojingi užsi
sukimai ant vieszkeliu, tiltai 
bus pertaisyti ar nauji intaisy- 
ti, siauri vieszkeliai bus papla
tinti.

Bet dar negreitai nauji, pla
tus vieszkeliai bus intaisyti, 
nes ta Byla kuri dabar yra Kon
greso rankose, nustato toki dar
bą del dvideszimts metu. Bet 
visgi, kad nors senus vieszke- 
lius pertaisytu, tai visiems bu
tu geriau, smagiau ir daug sau
giau.

kios abejones kad Vice-Konsu-; 
las Olive buvo labai sumusztas 
ir apdaužytas. Daktarai dabar; 
traukia paveikslus jo kūno iri 
jo viduriu.

Amerikos valdžia tuoj aus pa
siuntė savo nepasitenkinimo 
laiszkus ir pareikalavo kad 
Vice-Konsulas butu tuojaus pa
leistas. Komunistu valdžia tuo
jaus paklausė ir ji paleido.

Komunistai ir Kinijoje mo
ka kaip priversti žmones eiti 
iszpažinties. Jie ta Amerikos 
Vice-Konsulata buvo privertė 
prisipažinti kad “Nuo szio lai
ko asz laikysiuos visu instaty-

PAVOJUS ANT ŪKIO

Pirkie U. S. Bonus

SPORTININKAI
PRIESZINASI

VALDŽIAI

Nenori Gryszti In Cze- 
koslovakija; Važiuos

In Amerika
_

GSTAAD, SZVEICARIJA.: 
— Du Czekai sportininkai, te-- 
nisistai, Jaroslav Drobny ir 
Vladimaras Cernik, staeziai pa
sakė savo valdžios atstovams 
kad jiedu neketina gryszti in 
savo kraszta, Czekoslovakija. 
Jiedu yra savo kraszto atsto
vams pasakė kad jiedu važiuo
ja in Amerika stoti in teniso 
sporto rungtynes, ir sako kad 
jie ketina pasilikti ir apsigy- 
venti Amerikoje.

Sportininkas Drobny sako 
kad jis jau ilga laika ketino pa
bėgti isz Czekoslovakijos ir va-

WASHINGTON, D. O. — 
Mus laikraszcziai daug raszo 
apie pavojus mainose ir fabri
kuose, bet retai kada ka sako 
apie pavojus ant ūkio, farmos. 
Jeigu visi tie kurie buvo nužu
dyti ar sužeisti per vienus me
tus ant ūkio butu sustatyti in 
eile, tai jie sudarytu trijų tuks- 
taneziu, dvieju szimtu penkios 
deszimts myliu eile. Tokia pa
roda užimtu beveik visa san
vaite.

Ant ūkio prie gyvuliu ir ypa
tingai prie maszinu labai daug 
žmonių buvo kas metai sužeis
ta. Per vienus metus nuo viso
kiu nelaimiu ant ūkio pareina 
daugiau negu visas milijonas 
doleriu kasztu. Prie tu kasztu 
yra prirokojama gaisras, ma
szinu sugedimas ir namu ar ki
tu nuosavybių sugedimas. Tai 
reiszkia kad aplamai imant 
ūkininku kasztuoja. del nelai
miu apie trisdeszimts penki 
doleriai ant metu.

Nelaimes ant ūkio pernai szi
taip buvo iszrokotos ar isz- 
aiszkintos: Keturi tukstaneziai 
ir keturi szimtai žuvo prie ma- 
szineriju ar prie troku ir auto
mobiliu. Septyni tukstaneziai 
žuvo savo namuose, ar tai pul
dami nuo laiptu ar nuo stogo, 
ar kaip kitaip. Septyni tuks
taneziai žuvo automobiliu ne
laimėse.

Ūkininkai prarado apie de- 
vynios deszimts milijonu aoie- 
riu per gaisrus, už tai kad ūki
ninku tarpe retai kur randasi 
ugniagesiai, firemonai.

The Kitchen with the

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
' ■ 1 r

šokiu istorijų ir pasakų yra 
prisiskaitęs. Szitaip nei mažas 
vaikas nekalbėtu. Ar tas taip 
gerbiamas Kongresmonas taip 
greitai pamirszo Hitlerio galin
gus eroplanus? Ar jis neatsime
na kiek Amerikos ir Anglijos 
eroplanu daužė ir sprogdino 
Vokietija ir kaip ilgai tas isz 
padangių karas tesiesi, ir kad 
Amerika viena Vokieczius ne
sumusze? ‘ Y

Jeigu toks Kongresmonelis 
geriau nežino, tiek proto nętu- 
ri, tai jam jau reiketu nors 
tiek proto turėti ir nutylėti, ta
da niekas nežinotu koks jis 
kvailius.

Szitie Kongresmonai giriasi 
kad jie gera darba atliko kai 
jie paskyrė szeszis milijonus 
doleriu daugiau negu Trunią- 
nas buvo pareikalavęs; bet jie 
tuo paežiu sykiu paskyrė sep
tynis szimtus asztuonios de
szimts szeszis milijonus doleriu 
del nauju eroplanu.

Kai musu Kongresmonai imą 
szneketi apie sunaikinimo ką
rą, ir kai jie rengiasi su sprogs- 
taneziomis bombomis kitus 
krasztus isznaikinti, tai jie yra 
paskutinio kurpalo kvailiai, 
spangį, durni, akli, nes visas 
krikszczionystes mokslo pa
grindas mus mokina, kad pir
mutinis ir svarbiausias karo 
tikslas yra sugražinti žmonėms 
taika ir ramybe. * '

Moskva ir visas Kremlinas 
malonu noru labai puikiai Už
mokėtu tokiems Kongresmo- 
nams, kad jie dar daugiau taip 
paplepėtu, kad Komunistai ga
lėtu visoms tautoms priparoq^- 
ti, kad Amerika tikrai noriž-vi- 
sa svietą užkariauti ir 4-savo 
prieszus isznaikinti. ■•

Ir net Senatorius Taft, . bėsi- 
sznekedamas su laikrasztinin- 
kais per radija taip pat prasi- 
szoko, prasižiojo ir inklimpo. 
Jis laikrasztininkams pasakė 
kad jis tikrai negali pasakyti 
kad ta Atlanto Sutarti^ nėra 
linkus užsipulti ant kitu krasz- 
tu. Ar gerbiamas Senatorius

CHICAGO, ILL. — Trama- 
nas pasakė kelis prakalbas 
Chicago j e. Jis Amerikiecziams 
ta pati sako ir ta pati prižada, 
ka Stalinas prižada savo Kuš
kiams.

Trumanas sako, kad mums 
nėra ko bijotis isz Rusijos, nes 
Komunizme randasi savižudys- 
tes sieklos, kad Komunizmas 
pats save sunaikins.

Ne taip seniai Juozas Stali
nas kaip tik taip kalbėjo apie 
Amerikos Kapitalizma, saky
damas, kad Kapitalizmas nega
li gyvuoti, nes jis pats save pa
sismaugs. '

Nežinia kurio dabar czia 
klausyti. O jeigu jiedu teisybe 
sako, tai nieko mums ir Rus- 
kiams nebelieka daryti, kaip 
tik laukti tos pražutes, Ruskis, 
Rusijoje ir Amerikietis, Ameri
koje.

Bet nei Trumanas, nei Stali
nas mums nepasako ar ir jiedu 
žus su Komunizmo ir Kapitaliz
mo pražūtimi, ar gal tik jiedu

...where one step replaces so many
End wasted lime and the 

running in circles. Make your 
kitchen step-saving . . . practi
cal . . . and pretty. Of course, 
it will be electric!

In an all-electric kitchen, 
modern appliances, almost en
tirely automatic, protect your 
food, cook your meals, heat 
the water and wash the dishes

with practically no work at all 
on your part.

Let us help you plan a practi
cal and pretty kitchen like that 
in the picture ... a kitchen 
where one step will save so 
many. It can easily be YOURS. 
See your appliance retailer and 
start to live the happy electric 
way.

The 40-page “Kitchenizer’s Di
gest” contains facta, diagrams, 
plans, everything to-help you 
plan for your ideal kitchen. 
Get your FREE copy at our 
nearest office.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Taft dabar galėtu vardu pavar
dinti nors viena diplioma'ta ąr 
Minister!, kuris ant tos tutąr- 
ties pasirasze su tikslu kurį 
kraszta užkariauti ar kara pa
skelbti? Ar jis supranta ka to- 
kis jo iszsireiszkimas reiszkia? 
Dabar Sovietu delegacija Tau
tu Sanjungoje gali drąsiai ir 
teisingai sakyti kad vienas gar
bingas Amerikos Senato narys 
tikrina kad Atlanto Sutartis 
laužo Tautu Sanjungos insta
ty mus ir yra visai tai Sanjun- 
gai prieszingas. Ir del priparo- 
dinimo jie atkariuos gerbiamo 
Senatoriaus Taft žodžius. t <

SVARBI ŽINIA NAUDO; 
TOJAMS VANDENIO I

■ -; .. .■ 
Panedelyje, July 25 
diena 1949 bus paskutinę 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožho dole.- 
rio, jeigu rokunda nebus u& 
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni,, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens, • Atsi
lyginkite tuojaus.

• • ' iMahanoy Township Authority.

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


