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T. Arnold □ej a Unij as
Isz Amerikos Gydinimo Skirtumas

TOM CLARK
NAUJAS TEISĖJAS

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas paskel
bė kad jis paskyrė Bendra Vai-i 
džios Advokatą, Tom Clark 
kaipo nariu Augszcziausio 
Teismo. Tom Clark dabar už-į 
ima vieta mirusio Teisėjo 
Frank Murphy.

Trumanas laikrasztininkams i 
pranesze, kad jis pasiulino Tom 
Clerko vieta kaipo valdžios ad- Į 
vokatas Senatoriui J. Howard 
McGrath, Dem., isz Rhode įsi.

Tom Clark tuoj aus pareiszke 
kad jis laiko už garbe ir priima 
ta paskyrima.

Jau seniai buvo priimtas be 
vieszai niekados neiszreksztas 
paprotys, kad Augszcziausia- 
me Teisme butu atstovai isz in- 
vairiu tikėjimu. Pasimiręs Tei
sėjas Murphy buvo Katalikas. 
Už tai, visi spėjo ir sake, kad 
Trumanas in jo vieta paskirs 
Katalika. Laikrasztininkai ir 
politikieriai spėjo kad Tru
manas paskirs Senatorių Jos. 
C. O’Mahoney, Demokrata isz 
Wyoming. Bet taip nebuvo!

Czia galima labai aiszkiai 
matyti, kodėl Trumanas to Ka-
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asztuoniuMarc Fresco, 
metu amžiaus vaikutis pasi
kalba su Ann Bohrer. Abu 
serga ta “Polio” liga, kuri 
pakerta žmogaus visas jie- 
gas ir suploja plauczius.

Szitas paveikslas buvo nu
trauktas in Willard Parker

miesteligonine, New York 
kad parodžius kaip dabar ta 
liga yra gydoma. Vaikutis 
laikosi prie savo krutinės 
naujai iszrasta maszina, o 
moteriszke Ann Bohrer guli 
maszinoje, kuri buvo pir
miau iszrasta tokiems ligo-

nams. Vaikuczio maszina 
sveria tik viena švara, ir jis 
gali ta maszina ntsziotis, su 
savimi nesztis kai jis vaiksz- 
czioja ar ant krieslo važiuo- 
ja- į

RAZBAININKAS
NUSZAUTAS

U. S. Karo Sztabas 
Sako, Esame Pasi

rengė DelKaro
Teisėjas Paszove Advokatą, 
Susipesze Už Keletą D iv or s o 
Bylu Teisme Atlanta, Georgia; 
Francuzija Praszo Ir Reikalau

ja Kariszkos Pagelbos
Isz Amerikos

 -k- — -—   - ■  

TEISĖJAS PASZOVE
ADVOKATA 1

WASHINGTON.
kuris suardė ir sudaužė biznierių ir 
kantu unijas, kai fabrikantai norėjo 
valdyti ir tvarkyti ir kasztus nustatyti.
visi darbininkai ir darbininku unijos 
padanges iszkele ir iszgyre, kad jis 
darbo žmogaus draugas.

Bet dabar tas pats Thurman Arnold vi
sus perspėja, kad didžiausias pavojus, biz
niui ir pramonei pareina isz tu musu ga-

Thurman Arnold, 
fabri- 
viska 
Tada

ATLANTA, GA. — Vienai 
teisėjas paszove viena advoka- 
ta. Jiedu buvo labai susipykę ir, 
susipesze už keletą Divorso By* 
lu teisme.

Apie treczia valanda isz ry* 
| to, policijantai sako, keturiom 
deszimts keturiu metu amžiaus 
teisėjas Robert Carpenter, pri
važiavo prie advokato John 
Lockwood automobiliaus, isz- 
sitrauke revolveri ir paleidot 
penkis szuvius in ji.

Advokatas buvo paszautas in 
veidą. Jis iszszoko isz savo au
tomobiliaus ir pradėjo bėgti, 
bet susmuko ant ulyczios.

Ligoninėje daktarai saka 
kad advokatas pasveiks. Jiedu 
buvo geri draugai ir vede biz
ni iszvien. Bet paskui susipyko 
kai advokatas stojo priesz tei
sėja; per devynias Teismo By- 

: las.
Teisėjo žmona Ponia Helen 

Carpenter apskundė savo vyra 
teisėja, reikalavo divorso ir 
szimto tukstanezio doleriu. 
Ji teipgi apskundė Ponia Es
telle G. Manful, sakydama kad 
ji jos vyra suviliojo.

Teisėjas, savo žarų, apskun
dė savo žmona, sakydamas kad 
jo draugas advokatas Lock
wood buvo susidėjęs su jo žmo
na, norėdamas Imperial viesz- 
buti, hoteli, isz jo atimti per 
suktybe. Jis teipgi intaria, sa
kydamas, kad geriausias ir ar
timiausias jo draugas, advoka
tas Lockwood ketina su jo žmo
na apsiženyti, kai tik ji gaus 
savo divorsa.

Advokatas, isz savo puses 
apskundė teisėja, pareikalau
damas deszimts tukstaneziu do
leriu už patarnavima. Jis teipgi 

v ... savo dranga teisėja apskundė
UHUg žmonių yra SUSirupine, ir ant szimto tukstaneziu doleriu,

! Užsienio Ministeris inteike 
savo pareikalavima in Tautu 

STRAIKUOJA Sanjunga tik keliomis valando- 
___________ mis po to kai Amerika pasira- 

TAMAQUA, PA._ Daugiau sze an^ tos sutarties ir kai Pre-
negu penki tukstaneziai mai- zidentas Trumanas pareikala- 
nieriu Panther slėni, sustraika-l vo $1,450,000,000 del kariszkos 
vo ir taip suparalyžiavo beveik{ pagelbos Europai.
visus mainu darbus toje apy- szįtas Francuzijos Užsienio 
linkeje. Ministeris sako, kad kai Ame-

Straikos buvo paskelbtos nka priėmė ir patvirtino ta At- 
Mainieriu Komiteto, per susi-l lantiko Sutarti, tai Amerikie-,

MAINIERIAI PRISIPAZINSTA
ŽMOGŽUDYSTES

EUREKA, CALIF. — Harry 
B. Guldbrandsen pasidavė ir 
prisipažino Humboldt apygar
dos policij antams, kad jis užsi
puolė ir iszniekino viena mote
riszke ir nužudė du vyru, Val-

Ji m 
buvo

WILKES-BARRE, PA. —
Gengsteris, razbaininkas isz 
South Philadelphijos buvo ant 
smert nuszautas savo automo
bilyje, netoli nuo Wilkes-Barre. 
Jo lavonas buvo užtiktas jo au
tomobilyje apie dvylika valan
da nuo to laiko kada jis buvo 
nuszautas. Kulka jam pataikė 
in galva už ausies ir paskui isz- 
krito prie jo kojų automobilyje, 
bet policijantai nerado revol
verio isz kurio ta kulka buvo 
is^szauta.

Nuszautas gengsteris, raz- 
baininkas buvo Frederick M. 
Schild, keturios deszimts trijų 
metu amžiaus. Philadelphijos 
policijantai ji labai gerai paži
no net nuo 1933 metu už viso
kius prasikaltimus.

Per pastaruosius du metu jis 
gyveno Scranton mieste, kur jis 
buvo žinomas kaipo didelis ir 
bagotas gembleris, isz pinigu 
loszejas.

Toje apylinkėje, kur jis buvo 
nuszautas niekas negirdejo to 
szuvio isz revolverio. Valsti
jos policijantai dabar stengiasi 
surasti ta kuris ji nuszove. 
Daug kitu razbaininku jo bai
siai neapkentė ir daug kitu to
kiu žuliku ilgai lauke jam už 
daug ka atkerszinti, tai už tai 
bus sunku surasti, kuris ji nu
jovė. ( .

ley of the Moon vasarnamyje. lingu uniju, kurios dabar nori daryti ta ka
Trisdeszimts keturiu metu biznieriai pirmiau norėjo padaryti.

Jis sako, kad dabar nėra jokio instaty- 
tai kad Viš kita mo kuris sulaikytu ar suvaldytu uniju va- 

Jis dabar pataria kad kiekviena uni
ja turėtu skaitytis su valdžios teismu, ir 

szitas žmogžudis Guidbrand- kiekvienos unijos vadas turėtu duoti 
. sen pirmiausiai pasiszauke 

ant tos t antį Įaįkrasz|įnįnkus įn saiiUna, ir apyskaita teismui už jo pasielgimą.
Szita W klausima iszkele mainieriu 

liojoir iszniekino ir paskui bosas, John L. Lewis, kai jis paskelbė, kad 
kaip jis tuos du vyru nužudė. . . . . . . .
paskui jis ta pati papasakojo maimeriai dirbs tik tris dienas iiisauvaite. 
ir policijantams.

Jis nesako kodėl jis taip pa- . . . ...............................
dare, sakydamas kad jis pats moues eiga, kaip tie biznieriai pirmiau no- 
nežino. Jis nužudė Prekybiniu r/ijn nUStBtvtl 
Marinu Leitenantą Peter J.
Flint ir Peter J. Jensen, to va
sarnamio sanvininka. Leitenan
tas Peter J. Flint buvo draugas 
to žmogžudžio ir jie tame pa- 
cziame kambaryje gyveno ir 
gulėjo. Ju lavonai buvo polici- 

visos tos pastangos, visos tos jos surasti tame vasarnamyje, 
sutartys yra tai, kad iszvengus Abieju galvos buvo baisiai su 
karo, o ne kad pradėjus kara daužyto?, 
priesz Rusija.

1Y1Č11I1LC1IU XYUII11LCLU, UU1 OUO1- ---------------- ---------------- > - - v. « i n . ... , „. , . . „ n , . x tn-rt tnniana Fvinrii7iiai amžiaus Guldbrandsen tik trysrinkimą in Lansford. Asztuo- czlal turi tuojaus irancuzijai____ i_______________
ni szimtai mainieriu paliko sa-į pasiunsti ginklus.
vo darbus Lehigh Navigation jįs saj£0; ‘‘Francuzija neno- 
Coal Company, ir paskui viso rį su savo draugais visiszkai at- 
to rajono mainieriai nutarė taip siskirti ir nenori susidėti su So- 
pat padaryti.

Nesusipratimas ar susikirti
mas iszkilo, kai kompanija pa-į 
skyrė viena mainieri in geresni 
darba. Unijos žmones ant to 
nesutiko. Tas mainierys, kuris 
gavo ta geresni darba buvo isz- 
dirbes tik dvideszimts du metu 
mainose, o kitas, kuris buvo ap
lenktas ar pamirsztas mainie
rys yra iszdirbes net tris de
szimts devynis metus mainose. 
Unija reikalauja kad szitas an
tras mainierys turėjo būti in ta 
darba paskirtas, ir isz to iszki
lo straikos.

vietais. Bet, Francuzija neno
ri kad tas susitaikinimas pa
kenktu kuriai isz tu tautu, ku
rios pasirasze 
ko Sutarties.

sanvaites atgal buvo paleistas 
isz kalėjimo, kur jis buvo pa- 
tupdintas už 1
žmogų buvo net trylika sykiu 
subadės, kai jiedu susipesze už 
viena moteriszke.

dabar labiausiai 
krasztas nebutu

Francuzijai 
rupi, kad jos 
vėl užimtas ir užkariautas kaip 
buvo per ana kara.

Užsienio Ministeris Schuma- 
nas priparode, kad Sovietu Ru
sija jau yra sudarius dvide- 
szimts tris sutartis su Europos 
krasztais pirm negu szita At
lantiko Sutartis buvo ingyven- 
dinta. Jis dabar sako kad nie-

i kados visoje pasaulio istorijoje 
nebuvo tiek tautu, susijungusiu 
priesz viena priesz kaip dabar 
priesz Rusija. Jis sako, kad

PRANCŪZIJA REI
KALAUJA GINKLU

PARYŽIUS. — Užsienio Mi- 
nisteris, Robert Schuman pra- 
szo ir reikalauja kariszkos pa
gelbos isz Amerikos. Jis sako, 
kad kai tik Amerika pasirasze 
ant tos Atlantiko Kariszkos Su 
tarties, tai Amerika turi Pran
cūzijai pristatyti kariszku 
ginklu.

SKAITYKIT
;=“.QAITI I?”=s

PLATINKIT!

Dvideszimts septynių metu 
amžiaus gyvanaszle Jieva Pa
get, dvieju vaikucziu motina 
buvo baisiai apdaužyta, isznie- 
kinta ir paskui nuoga prie me
džio pririszta. Jai pasisekė pa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jis taip darydamas, nustato biznio ir pra

Nes Lewisas nori palaiky
ti anglių branguma, už tai nenori kad mai- 
nieriai per daug tu anglių iszkastu. Jis 
teipgi nori, kad mainu kompanijos neturė
tu per daug anglių, kada jis iszszauks straikas. 

Thurman Arnold sako, kad darbininku 
ka pirmiau dare biz- 
kol buvo invest! in-

unijos daro ta pati, 
nieriai ir fabrikantai, 
statymai priesz juos.

Ne jis vienas jau 
bet labai

taip mislina ir sako

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Uniju vadai sako kad du sykiu 
tiek randasi. ■ • Komunistai Kinijoje

In Ontario, vienas saliuniu- Į 
kas pasiszauke policijautus. Jis ! 
sako kad vienas žmogus atėjo j 
in jo saliuna, sumusze tris stik- I 
lūs, juos suvalgė ir iszejo isz 
galiūno, už tuos sumusztus stik
lus neužsimokedamas.

Darbininku uniju atstovai 
Washingtone ragina Preziden
tą paskirti vis daugiau ir dau
giau pinigu del visokiu valsty
biniu darbu. Matyti kad visi 
dabar jau ima suprasti, kad 
darbininko saldaus menulio ke
lione jau užsibaigė!

Trumanas norėtu daug dau
giau milijonu doleriu paskirti, 
praleisti ant tokiu.darbu, bet 
beveik visas Kongresas jam 
kelia pakirs.

■ • •
Pardavimo ir pirkimo biznis 

jau visai prastas. Beveik visi 
biznieriai ima Lozorių giedoti.

1 • •
Sztorninkai dabar visokiais 

budais stengiasi žmones prisi
vilioti ir jiems savo tavora 
parduoti. Dabar matyti viso
kiu “Seilu” visokiu “ Bangi
au.” Vienas pigiau parduoda, 
antras dar pigiau.

1 • •
■ Plieno darbininkai gal gaus 
didesnes algas. Kai tik jie gaus 
algas pakelti, tai beveik visi 
kiti darbininkai panasziai rei
kalaus.

į- Mainieriu bosas John L. Le- 
(. wisas dabar nieko nesako; lau

kia pamatyti ka ir kiek plieno 
darbininkai gaus. Tada jis dar 
džiugiau reikalaus, ir gaus.

Įy Kai Lewisas insake mainie- 
riėms didbti tik tris dienas in 
sanvaite, tai kompanijų atsto
vai labai garsiai prieszinosi ir 
skundiesi. Bet tikrumoje, visi 
jie džiaugiesi, nes Lewisas 
jiems labai gražiai patarnavo. 
Jis padare ta, ka kompanijos 
neiszdryso padaryti. Kompani
jos turėjo per daug augliu ir bi
jojosi kad reikes jas atpiginti. 
Dabar viskas tvarkoj: kompa
nijoms gerai Lewisui gerai: 
vien tik nabagas mainierys da
bar mažesne pede parsinesza ir 
stengiasi gala su galu suriszti.

• •
t-
« Automobiliu darbininkai, 

kaip ir mainieriai laukia plieno 
darbininku. Kai paaiszkes kas 
darosi tose plieno darbininku 
tarybose, tai tada ir jie pa
skelbs savo pareikalavimus.

Jau kitos bėdos Vokietijoje.: 
Vokiecziai ima reikalauti kadį 
visu svetimu krasztu armijos į 
pasitrauktu isz ju kraszto. So-i 
vietų Rusija labai greitai iri 
nuolankiai sutiks, nes jai ne-i 
reikia toli trauktis, ji gali savo 
armijas palaikyti prie pat ru- 
bežiaus. Alijantai nesutiks, nes 
ju rubežiai daug toliau.

Eina gandai kad Washingto
ne ir Londone dabar eina slap
tus pasitarimai, daugiau pini
gu inkiszti in Vokietija ir tuos 
Vokiecziu vadus papirkti kad 
jie tylėtu. Bet visi užsigina, 
kad kas panaszaus yra tenai 
net ir manoma.

Senis Žydelis Joszkis priesz 
savo szventes buvo inprates pa 
siunsti kiek pinigu vienam 
biednam Žydeliui. Jis viena sy
ki savo sūneli pasiuntė su tais 
pinigais. Sūnelis parėjo ir sa
vo tėvui pasakė, kad kai jis pas 
ta biedna Žydeli nuėjo jis užti
ko ji geriant labai brangiu vy
ną, ir už tai tu pinigu jam ne
davė. Bet senelis Žydelis savo 
sunui pasakė, kad jis negerai 
buvo padaręs, nes jeigu tas 
biednas Žydelis brangu vyną 
gere, tai parodo kad jis daug 
geresnes dienas buvo mates, ir 
nuo tuo laiko jis jam du sykiu 
tiek pinigu pasiunsdavo.

1 • • 1 "

Kai žmogelis turi kelis skati
kus kiszeniuje, tai jie barszka; 
bet tas kuris turi pilna kisze- 
niu bumaszku visai nesigarsi- 
na. Tas pats ir su mokslu. Tik
rai mokintas žmogus savo 
mokslo neskelbia, 'bet tas kuris 
tik biski yra pramokęs visiems 
savo ta mokslą kisza ir skelbia. 
Tuszczia baczka skamba, bet 
isz pilnos nieko neiszgirsi.

• Darbininku unijos dabar ima 
skelbti kiek kompanijos uždir
ba ir kokia pede darbininku bo 
sai ima ir gauna. Visi kompa
nijų atstovai kurie uždirba sep
tynios deszimts penkis tukstan- 
ęzius doleriu in metus ar dau
giau yra dabar tu uniju skel
biami, kad visi darbininkai ži
notu kiek ju bosai uždirba.

• ■ • ■ ■ 1 • • 1
Uniju vadai pamirszo, kad 

visados buvo ir bus skirtumas 
tarp berno ir pono!

Unijų vadai siako kad valdžia 
tikrai neinvertina kiek yra dar
bininku be darbo. Jie sako kad 
in .ta bedarbiu skaieziu reikia 
dar priskaityti ir tuos darbi
ninkus kurie tik viena ar dvi 
dienas per sanvaite gauna dirb
ti. Valdžia buvo paskelbus kad 
pusketvirto milijono darbinin
ku dabar randasi be darbo.

Butkus sako kad daug sun
kiau užganėdinti moteriszke 
negu vyra, už tai, kad pirma
sis vyras, Adomas buvo isz dul
kiu padarytas, o žmona Jieva 
buvo į|z Adomo szuonkaulio 
padaryta ir už tai dabar visos 
moterys daug daugiau reika
lauja.

• •• • '
Szventiame Žydu Raszte yra 

paraszyta: Pirmiaus pasistatyk 
namus ir tik tada apsiženyk.

" • • ’
Ar avinėlis gali su vilku su

gyventi? Kaip tik už tai uoszve 
negali su savo marezia sugy
venti.

Niekados negrasink vaika. 
Ji arba nubausk ar jam dova
nok.

J

Komunistu Armijos karisz- 
kos tankos dunda per Shang
hai miesto ulyczias, bet Ki
niecziai, rodos, visai nepaiso 
ir nesistebi, nes jiems jau ne 
naujiena.

Kai tik Komunistai isz- 
girsta kokius gandus kad Ki
nijos tautininku partija vėl 
tveriasi ar ka rengiasi veik
ti, tai Komunistai tuo j aus 
iszsiunczia savo kariszkas

tankas ant ulycziu, visiems 
parodyti ir priminti kad Ko
munistu armija yra galinga.

, Komunistai prižadėjo vi
sus Kinieczius iszgelbeti, isz- 
retavuoti isz vargo ir bado. 
Bet Komunistai dabar be
veik visa Kinija jau yra už
ėmė, o Kiniecziai kaip bada
vo taip ir badauja.

Kiniecziai jieszko kad ir 
kąsnelio duonos; jie seka Ko-

munistu armijas ir renka 
trupinius.

Nors Komunistai su savo 
armijomis užkariavo beveik 
visa Kinija, bet ju darbas tik 
pradėtas, ju vieta Kinijoje 
nesaugi. Tautininku Partijos 
armijos dar nepasidavė; 
Amerika dar Kinijos neiszsi- 
žadejo; Kiniecziai Komuniz
mo dar neprieme. Czia dar 
visko gali būti ir bus.

Naujas Lietuviu Transportas

Darbininkas yra fabrikui 
svarbesnis negu fabrikantas. 
Fabrikas diibs kad ir fabrikan
tas sau kur iszvažiuos, bet be 
darbininko fabrikas turi savo 
duris užsidaryti.

Maistas yra žmogui labai rei
kalingas iki keturios deszimts 
metu; o kai žmogus jau peržen
gia ta keturiosdeszimta laipsni, 
tai tada jau gėrimas jam stip
rybes ir drąsos duoda.

ĮjggU Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

“Saules” Redyste.

NEW YORK. — Pet, Liepos 
(July) 29 diena laivu “General 
Muir” in New Yorka atvyko 
szie Lietuviai Tremtiniai:

Aleksandraviczius, Tadas 21 
St. James Ave. Norwood, Mass.

Augaitiene, Antanina, Low
ry, irginia.

Ambrasas, Antanas, Mkiali- 
na, 3368 18th St., Detroit, Mich.

Artimonas, Eugenius, 80 
Ward St., Hartford 6, Conn.

Augąs, Vaclava, 4331 Trum
bull Ave., Detroit, Mich.

Augusta uskiene, Algim a nt a, 
Kestutis, ir Vaidotas, 2028 
Smead Ave., Toledo 8, Ohio.

Balseviczius, Kazys ir Liuci
ja, 6 Elk St., Amsterdam, N. Y.

Baszauskas, Vytautas ir Vir
ve, RR 3, Champaign, Ill.

Brandenburgiene, Marija, 
RED 1, Gobles, Mich.

Blože, Vladas, 80 Eagle St., 
Albany, N. Y.

Bakaitis, Jurgis, Antanina ir 
Eugenija, 6812 S. S. Washte
naw Ave., Chicago, Ill.

Bakuniene, Petrone, Slinn 
Ave., Spring Valley, N. Y.

Barauskiene, Ona, Barre 
Plains, Mass.

Bliudžius, Juozas, Petronėle, 
ir Gediminas, West Branch, 
Michigan.

Botyrius, Jonas, Marija, 
Romualdas ir Rimvydis, 22 E. 
19th St., Bayonne, N. J.

Buczinskas, Petras ir Birute, 
Marlette, Mich.

Bulota, Juozas, 1315 S. 
Broadway, Dayton, Ohio.

Buszauskas, Urszule ir Irena 
717 Moon Ave., Rockdale, Jo
liet, Illinois.

Czaplikas, Juozas ir Bronis
lava, R. 2, Ludington, Mich.

Dabrila, Kazys, 1340 S. 2nd 
St., Phila. 47, Pa.

Dambrauskas, Leonardas ir 
Elena, 1712 Green St., Philadel
phia, Pa.

Daszkevicziene, Elena, 1712 
S. Newberry St., Chicago, Ill.

Dudaite, Veronika, 4038 Ar
cher Ave., Chicago, Ill.

Daugirdas, Algimantas, 57 
Houghton St.. Worcester, Mass.

Dobilaitis, Pranas, Rita ir

Rita, 6837 S. Talman Ave., Chi
cago 29, Ill.

Dubauskas, Antanas, 3036
W. 62nd St., Chicago, Ill. '

Galbalis, Feliksas, 3923 Ells
worth Ave., Munhall, Pa.

Gasparenas, Kazys, Brone, 
Milda ir Gasparas, 543 Luray 
St., Philadelphia 40, Pa.

Gervinąs, Urszule ir Regina, 
Box 423, fThomas, TV. Va.

Giedrys, Andrius, Berta ir 
Irena, 60-69 67th Ave., Ridge
wood, B’klyn, N. Y.

Grakauskas, Vytautas, 101- 
51 — 104th St., Ozone Park,

Grina, Antanas, Juozas, Ka
zys ir Tekle, 3251 S. Union Avė. 
Chicago, Ill.

Gružauskas, Stasys ir Tekle, 
303 Hamilton Ave., Scranton,

Gruzdis, Algirdas, Riceville, 
Iowa.

Gineitis, Henrikas, Marijona 
ir Linas, 895 E. 4th St., So. Bos
ton, Mass.

Giniotis, Antanas ir Vanda, 
528 Main St., Darby, Pa.

Gintalas, Narcizas ir Elena, 
1307 E. Meyamensing Avė., 
Philadelphia, Pa.

Gumas, Petre ir Juozas, 28 
Birch St., Lewiston, Maine.

Ignaitis, Andrius, 49 Wilson 
Rd., Valley Stream, L. I., N. Y.

Izokaitis, Bronius, Erna, Ane 
Else ir Paulius, 95 View St., 
New Haven, Conn.

Janaviczius, Kazys ir Barba
ra, 717 Moon Ave., Rockdale, 
Joliet, Ill.

Joczius, Pearas, Eleonora, ir 
Irena, Snover, Mich.

Jonikas, Antanas, 530 Ave. 
A, Baybnne, N. J.

Jurgeleviczius, Adenas, Jad
vyga, Vytautas, Rimvydas ir 
Nijole, 163 Sisson St., Provi
dence, R. I.

Kapczius, Jonas, 5830 S. 
Lawrence St., Tacoma, Wash.

Karosas, Pranas, Marija, Eu
genijus, Emanuelis ir Mindau- 
gas/ Brutus, Mieli.

Karpaviczius, Jonas, 
Franklin St., Whitman, Mass.

Kerszys, Vincas, .120 Fair-

Naujokas, Mikas, R. D. 1, Be
thalto, Ill.

Masaitiene, Marijona, 6911 
Superior Ave., Cleveland, O.

Norkeviczius, Bronius, Ago
ta, Algimantas ir Povilas, 3 
Hale St., Worcester, Mass.

Norvaiszis, Vladas, Liudvi
ka, Algimantas, Jonas ir Ka
zys, 3291 Gaul St., Phila., Pa.

Paszkevieziene, Jadvyga, 46 
Sunnyside Ave., Brooklyn,

St., Lynn, Mass.
Pimenovas, Petras, New- 

combtown Rd., Millville, N. J.
Atvykusius pasitiko organi

zacijos atstovai.
— BALF Imigracijos Komite-

KATALOGAS

mount Ave., Philadelphia, Pa.
Kielius, Kazys, 4527 S. Pau

lina St. Chicago, Ill.
Kriscziunas, Antanas, Seve

riną ir Algimantas, 19 No. Ave.. 
Ablington, Mass.

Krikscziunas, Henrikas, 217 
Wharton St., Phila. 47, Pa.

Kasperskas, Adolfas, Adele, 
Algimantas, Albinas ir Birute, 
Slinn Ave., Spring Valley, N. Y.

Kodzierska, Herta ir Josef, 
Midland Rd., RFD 6, Saginaw, 
Michigan.

Kildisas, Mykolas, Ona ir 
Romualdas, 29 Greenfield St., 
Worcester, Mass.

Kubilevicziene, Gerda, 2745 
York St., Philadelphia, Pa.

Kublickas, Vladas, 621 E.
128th St., Cleveland 8, Ohio.

Labanauskaite, Urszule, o7-
!39 Washtenaw Ave., Chicago,
Illinois. •

Leksas, Gustavas, Anna., 
. Anita ir Maldynas, 2532 W. 46- 
th Pl. Chicago 32, Ill.

Lince viczius, Meczislovas, 
234 N. Chicago Ave., Kanka
kee, Illinois.

♦ Lakickas, Klemensas ir Ve
ronika, 402 Hooper St., Brook
lyn 11, N. Y.

Ludaviczius, Jurgis, Brone, 
Dalia ir Audra, 123 Battles St., 
Brockton, Mass.

Macziuka, Benediktas ir An
tanina, 927 TV. 34th PL, Chica
go, Ill.

Memenąs, Jonas ir Apoloni
ja, 3856 Washtenaw Ave., Chi
cago 32, Ill.

Mickeviczius, Alfonsas, Ele
na, Vladas, Kestutis ir Maria, 
Slippery, Rock, Pa.

Maczianskis, Bronius, Mari
ja ir Irena, 2138 Crystal St., 
Chicago, Ill.

Misiūnas, Marija, 3230 S. 
Green St., Chicago, Ill.

Narkeviczius, Julija, Brutus, 
Mich.

Mardosas, Alfonsas, 1538 TV.
Cullerton St., Chicago 8, Hl.

Matulionis, Balys, Gepe, Al
gis ir Mindaugis, 6941 Camp
bell Ave.,Chicago 29, Ill.

Mickunas, Juozas, Filomena, 
Algimantas ir Juozas, Route 1, 
Hadshaw, Wis.

Nagins, Vladas ir Veronica, 
6820 Superior Ave., Cleveland, 
Ohio.

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

szito Katalogo.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde-

Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimana vy
nini, 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. 176Y2 Trys Istorijos 
-apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

, No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelbą kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

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

24 lis,

k n y g u t e 
iszmokejimo 
25c.
knygute

Genovai-

ir Anas-

Paulionis, Vytautas, Stanis
lava ir Augustinas, 61 Grove 
St., West Haven, Conn.

Purvinas, Martinas, Stanis
lava, Marta, Danute ir Ruta, 
Hannover Farm, RD 2, West 
Chester, Pa.

Peteris, Edmundas, 577 
101 St., Cleveland, Ohio.

Raczkauskas, Vytautas,
N. Clinton, Trenton, JN. J.

Rukuiža, Aleksandras,
Swan St., Amsterdam, N. Y. •

Sadauskas, Ildefonas, Adele, 
Romana, Tomas ir Ildefonas, 
2656 W. 69th St., Chicago, Ill.

Schorin, Valentinas ir Nina,
i 19 E. 9th St., New York, N. Y.

Simonaitis, Alfonsas, 537 TV.
120th St., Chicago 28, Ill.

Sziurna, Jonas, Akvilina it 
Elena, 3722 Devdos St., E. Chi
cago, Indiana.

Smigeviczius, Valentina,
Violeta ir Lilijana, 850 S. Har- 
way St. Kalamazoo 22, Mich.

Snieczkus, Juozas, Kazimie
ra, Vytautas, Ramute ir Gin
tautas. 26001 Lake Shore Blvd. 
Euclid, Ohio.

Stakauskas, Aleksas, 6322
McKinley Rd., Flishing, Mich.

Stoszkus, Juozas, Konstanci
ja ir Vladas, 2322 TV. 24th St., 
Chicago, Ill.

Szumskyte, Kazimiera, 6729
S. Campbell Ave., Chicago, Ill.

Svikla, Julius, Brone ir Alius
9 Pitt St., Worcester, Mass.

Truksnis, Jurgis ir Marija,
554 N. 5th St., Phila. Pa.

Totoraitis, Juozas, Adolfą ir
Jonas, 2016 TV. Armitage Ave., 
Chicago, Ill.

Trecziokas, Kazys,
te, 84 Van Ness PL, 
New Jersey.

Useviczius, Vladas
tasija, 6602 S. Lowe Ave., Chi
cago, Ill.

Vadiszius, Kazimieras, Farm 
on Echo, Lake Rd., Watertown, 
Conn.

Valdukaitis, Vilhelmas, Czes- 
lovas, Edmundas, Beata, Ere- 
na ir Maigareta, 910 TV. 70, St. 
Chicago, Ill.

Valiūnas, Jonas, Kunigunda,
Nijole ir Algirdas 19 Aetna St.
Worcester, Mass.

Vidugirdis, Povilas, Alek
sandra ir Vytautas. 218 Tasker 
St., Phila., Pa.

Vaiczaitis, Petras ir Jonas,
P. O. Box 120, South Barre, 
Alass.

Vaiezius, Juozas, Marcele ir
Kestutis, 1314 S. Cicero Ave., 
Cicero, Ill.

Varnauskiene, Lina ir Ina, 
8809 Burnett St., Detroit, Mich.

Valyniene, Ruta, 2008 Hub
bard Ave., Detroit, Mich. \

Veleckis, Ignas, Malvyna, 
Irena ir Evaldas, Monee Will 
Co., Ill. (Box 207).

Vembre, Juozas, 105 Main 
St., Athol, Mass.

Vilcirskas, Aleksandras, Ele
na ir Vitalija, 458 Suydam St., 
Brooklyn, N. Y.
. Rugiehiene, Elzbieta, 54 Ha- 
vemeyer St., Brooklyn 11, N. Y.

Zaronskis, Kazimiera ir Jone
57 Houghton St., Worcester, 
Mass.

Žiedelis, Motiejus, 55 Light

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.

^DIP-LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point

The Way You Write
No. 5556 -g&’t

No. 5668

Can’t Leak - Won’t Flood

Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus
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I kad ir iszsižadet locno vyro, 
į idant tik prisotinti savo tusz- 
tybe. — Gerai pasilik sveikaSziaucziaus Duktė

(Tasa) : szirdies troszkimu.
-------- Ir Rudolfas buvo laimingu Į

Bet viena karta aplaike laisz-' kadangi numylėtinė buvo tik
ka kuris juos nemažai sulinks- rai retos grožybes, o priek tam 
mino, kadangi vien prijautimas duosnim atsimoka jam už jo 
patalke jiems jog, tai nuo vaiko meile.
ar mergaites. Tikrai buvo tai ■ Veidas Onutės spindėjo' 
laiszkas nuo Onutės. Suraszy-, džiaugsmu laimingųjų kad pri-j 
tas buvo jiems nesuprantama siglaudusi prie savo numyleti-

« kalba nes Angliszkai. Onute gtal nio ėjo 'besikalbant, kada kalba 
tyczioms, nors reikia pripažint abiem skambėjo ausyse kaipo

Viena moterele pas

kad tėvu kalba gal ir suvis ne
mokėjo, parasze Angliszkai,į 
idant turėtu duot kam kitam 
skaityt ir idant skaitanti ypa- 
ta pagarsintu gimtines mieste
lyje apie kurpiu Onutės laimin
gumą ir garbia. Mat yra jau tas
mOteriszkes prigimimu kad no
ri idant jai kiti pavydėtu, 
ypaez tos su kurioms draugei 
augo. Onute, o vienok jau Ona 
savo laiszke kaip suvis ne in 
gimdytojus raszydama, raszo 
kad iszrinko sau puikia “Par
tija,” kad ketina teket už gra
žaus kadeto aficieriszkos mo
kyklos A—se. Laiszkas buvo 
pilnas pasigyrimu ir tuszcziu 
žodžiu, be abejones tyczia taip 
suraszytas, idant pasklydus pa
skelbėm apie jos isztekejima 
pažinstamos jos sandrauges pa
vydėtu, jai. In gimdytojus be
veik suvis nebuvo naszyta, ka
dangi juos lytėjo tiktai tas, kad 
išzgirsta apie savo Onutės ti
kėjimą.

* * *
Jaunyste! Kaip smagu gyve

nimą suteikė kartais. Nors ne
vienam sulaužai gyvenimą, bet 
kodėl nerodai ateiti visugra- 
žiausiose spalvose, keno neisz- 
tyrusi gyvenimo duszia tau 
esant ne svajoje, nesisvaigina 
vilczia ir nesigire sapnais. Bet 
sapnai paprastinais vien lieka, 
tikrybe tuo liūdnesne, juo tie 
Sapnai buvo gražesniais, sma
gesniais.

Kaipgi gražus buvo gyveni
mas Onutei! Nors vaistus gy
venimui sutėikinejo jai locni 
rupescziai tarnaujant tūloje 
f urmo j už neper didele mokesti 
kokia mokama yra subjektui, 
ar klerkai, bet kad atsiekė tiks
lą savo svajonių, kad atrado 
savo szirdžiai patinkanti, jau
tėsi visu laimingiausia, kadan
gi ateitis jai rodėsi tik ir szyp- 
sojosi laimėmis, o kėlės prie tos 
ateities tik jau ir iszbarstytas 
rožėmis.

Mylinti kūdiki gimdytoji sz- 
ka szirdis taipgi nemažai džiau
gėsi isz laimes Savo kūdikio 
nors apie ta laime menkai žino
jo, tik tiek kiek sprenst galėjo 
isz duktes laiszko. Nurasze 
Onutei linkint visu didžiausios 
laimes ir persiuncziant savo 
gimdytojiszkas palaimas.

Onute nedaug nusidžiaugė 
isz gimdytoju laiszko, vienok 
net neperskaiezius viso gerai, 
supleszus numėtė.

Sziandien ji lauke vakaro: 
gavo daug meilesni laiszko nuo 
Rudolfo, kuris kvietė ja in su
tarta vieta.

Su kokiu noru ji ėjo sulau
kus liuoso nuo užsiėmimo lai
ko! Žinojo kad susieis su nu
mylėtiniu ir sostinsis saldybė
mis laimes suteikiamos ta. mei
le kurios nieks neardo, nieks 
nedrumsczia, nieks nevaržo

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

gražiausia muzike.
Netikėtinai ant vienos uly- 

cziu kertes susitiko koki ten 
apiplyszusi valkata kuris kad 
veidas einanczios merginos bu
vo gerai laipsžviestas elektriki- 
niu žiburiu, valkata matomai į
pažino, nes staptelėjo, placziai 
atidaręs akis ir barniai žiurėjo ; 
in mergina, bet žvilgtelejas in ' 
kareivi, kuris ruslziai sutraukė i 
bruvus ties nose, pasitraukė į 
nuo kelio kaip tai keistai, pras
tai nusijuokdamas, o po tam su 
kokiu tai piktu szandu pasi
lenkdamas priesz einanczius 
prabilo:

— Go.od evening my sister 
Annie!

Ona. kruptelejo, bet susival
dė ir tik besiglausdama prie 
numylėtinio be žado vien aki
mis reikalavo apgynimo nuo 
valkatos, bet szisai su begedisz- 
kai drąsą iszsitiese ir vėl nusi
juokęs kalbėjo:

— O-ho, mano sesute bijo 
savo brolio Juozo? By-gosli, ko
kia pone pastojo, nenor nei at
sakyt ant brolio geru velijimu?

— Jis yra beprocziu! Kur 
policija? Tarė Ona noredamia 
užsigint brolio ir praszalint ji 
nuo kelio.

Tuom tarpu praeiviai pradė
jo apsto! aktorius dramos isz 
ko pasinaudodamas valkata 
kas kart drąsiau kalbėjo:

— Acziu, sesute už rūpes
ti. Galiu ir be tavęs nueit iii 
tamsinyczia pernakvot, nes ma
tau kad pas savo .seserį nakvy
nes negausiu! Užsigini savo 
brolio su kuriuo drauge sziau
cziaus, ateivio, duona valgyda- 
vai, nes matomai pamirszai jau 
kad esi duktere prasto sziau
cziaus isz N—. Nelaimingas ta
sai jaunikaitis kuris paimtu už 
paczia ta, kuri užsigina savo 
broliu, o užsigintu ir tėvo ir 
motinos kad pasitiktu ežia da
bar, nes ji nori būti didele' po-

Motina Kolegiste

Ponia Marion Andrews, 
pasirėmus ant rankos ir lai
kydama savo keturiu mene- 
'siu sūneli Harold ant keliu, 
atsidusta ir pasilsi po moks
lo užbaigimo programos ko
legijoje in Massachusetts. 
Ji savo mokslo laipsni gavo
isz Prince mokyklos. Daug 
tokiu jaunu moterių ir moti-
nu dabar lankosi in Ameri 
kos kolegijose ir universite
tuose.

* * *
Pennsylvanijos valstija, 

pienam mieste, 
Mane in fenais 

pakvietė, 
O, kaip tik in miestą 

pribuvau, 
Daug blogu darbu 

paregėjau.
Nekurie sporteliai, 

Jauni vyreliai, 
Amerikonais save 

vadina, 
O užsilaikyti gerai 

nežino.
Kada savo pede gauna, 

Gerti nepaliauna, 
Iszdave pinigus visus, 

Ir iszdaro visokius 
niekus

Aplink grinczia paskui 
misukes boso bėgioja, 
O katras szirdele 

turi minksztesne, 
Tai ir patinka beda 

didesne.
Vyras, bosas parejas 

namo atranda, 
Da su koczelu 

gauna in sprandą, 
Jau tik tie vyrai 

proto neturi, 
Kad ant tokiu 

darbu žiuri, 
Palikes paczes po 

kito apgloba, 
O pats isz baimes 

palenda po stala.
Ilgai tylėjau ir nieko 

nekalbėjau, 
Ant galo kantrybes 

netekau, 
Ir apie viską iszplepejau.

* * *
Sziandien jeigu mergina 

nesiduoda pabucziuot, 
Be jokio trubelio, 
Tai ja vaikinas 

sukvitina.
O jeigu duosis

■ pabucziuot, 
Tai po tam,

Turi per visia gyvastį 
už tai pakutavot.

Tokiam tai padėjime, 
Randasi sziandienines 

. merginos.

nedora duktė, nenoriu daugiau 
matyt nelabos savo sesers.

Ir užsigryzes nuėjo savo ke-| 
liu. Niekas jo nesulaike. Visu 
akys atkreiptos buvo in mergi
na, kuri dege kaip liepsnose. 
Stebėtina niekas neužtaria už 
ja, niekas nestoja jos apgyni-i 
me. Net tas kuri mylėjo ir kuris 
jai meile prisiegavo, atsitrau
kė nuo jos ir su nusistebėjimu 
ir su kokiu tai paniekinimu žiu
rėjo in nelaiminga auka tojo at
sitikimo. • / ■

Girdejusieji valkatos žodžius 
palaike už teisybe ir rimtesni 
piktai nusijuokiant atsitraukė 
o žiopliai žiopsojosi kaip del j 

seserį savo, 
Ir nuo giminaiczio inspirti 

gavo, 
Mislinau kad moterele,
Nuo skausmo in žeme 

inlys,
O ta moterele iszbegus 

laukan,
Szauke net policija!

Tai jau ne pirma karta 
taip atsitiko, 

Tokios funes tankiai 
patinka.

O kad ta moterele 
neduotu liežuvio vale, 
Tai tas giminaitis 

nepadarytu taip.
Juk kožna motere turi 

garbe užlaikyti, 
Vyrams in akis 

nelysti.

pasitycziojimo isz gėdos isznie- 
kintos merginos.

Pasekmes to atsitikimo pa
siliko blogesnes, negu tikėjosi 
nelaimingu. Onute. Negana kad 
pikti liežuviai atėmė nuo jos 
vieta firmoj, bet ir mylimas afi- 
cieras iszsižadejo jos ir panie
kino. Firmos būdas patyręs 
apie tai ka valkata pasakė, pra
dėjo kvost apie savo dalykas 
praeiti. Paliudinimu Ona netu
rėjo, graudinosi dabar kad su- 
plesze liaiszka aplaikyta nuo 
gimdytoju, nes būdas reikalavo 
taip-gi darodymo kad apie sa
vo gimdytojus ji neužmirszo ir 
ju neiszsižadejo. Užginczyt tik
rinimams kad valkata buvo 
tikrai jos broliu taipgi negalė
jo. Valkatai uoliai intiketa. O 
jos broliu buvo valkata būdas 
blogai sprensdamas apie gim
dytojus, kurie nemokėjo isz- 
auklet vaiku, pavarė Ona nuo 
darbo.

Iszejus be paliudijimo 'apie 
pasielgimą laike tarnavimo 
sziai firmai, kad nors niekas 
apie jos pasielgimu tarnyste je 
blogai kalbėt negalėjo, jau ki
tur gauti vieta jai buvo sunku 
kad ir iszvaįiuotu suvisai isz 
to miesto kur jiau ja pažeista ir 
kur jai jau buvo ankszfa.

— Pasibaigė, kalbėjo apsi
stojus viename isz vfeszbucziu. į 
Pasiekiau savo gyvenimo rube- 
žiu.

Tuose žodžiuose matyt jau 
galima baisus užmanymas gra-i 
žios mergeles. Pas ja permažai, 
jeigu ne suvisai, buvo religisz- 
gumo, o perdaug siavmylistos ir 
dalykas idant galėtu pergalei 
likimą, kurio smūgis ant jos 
kaip žaibas perkūno nukrito, 
idant galėtu pradėt kova del I 
pataisymo to, kas likos sunai
kinta jai. •

■ Nemažai persigastu matant 
jos iszviaizda motina jai galė
tu matyt savo duktere dabar 
vaikszcziojanczia po pasamdy
ta vieszbuczio kambarėli ir žai-

Laivyno mažieji laivai 
traukia ir stumia szita dideli 
prekybini laiva, kuris už
kliuvo ant mažos salos po 
Gclden Gate tiltu. Szitas pre
kybinis laivas per ūkanas ir 
miglas nuklydo nuo savo ke

Povojus Su Obuoliu

Czia, szita.s jaunikaitis pa
rodo savo drąsą ir pasitikėji
mą savo draugui losaikui. 
Jis laiko obuolį savo burnoje 
o jo draugas meta dideli pei
li ir ta obuolį perpjauna. 
Czia paveiksle matoma trys 
tokie dideli peiliai ir puse 
cbuolio. Jiedu szitokius szpo- 
sus su tikrai asztriais pei
liais kreczia in Melbourne, 

buojanezia baisiom akimis, ka
da isz jos lupu kartas nuo kar
to iszsiver'žia tik susprangytas 
keiksmas, o su putomis trysz- 
kant isz burnos apmauda.

— Prasmegsiu pragare, bet 
nematyk manes daugiau ne tas 
viltvilys kuris intikejo valka
tos, pasiutusio trampo žo-‘ 
džiams, ne tas prakeiktas val
kata nepastos daugiau man ke
lio, ne neiszmetines man jie, ku
rie nustume mane in pragaiszti. 
Jie neiszgirs daugiau nuo ma
nes žodžio.

Ir pradėjo jieszkot tarpe 
laiszku kurias turėjo savo ka- 
szelej, kalbėdama:

— Be to, suplesziau ju laisz- 
ka, kito adreso ju neturiu, ne- 
danesz niekas.

— Paėmė kitus laiszkus ir 
viena paskui kita, nuėmus nuo 
naktines lemputes stiklą sude
gino, o po tanvsužerus in sauja 
pelenus pasėjo po kambari.

— Taip iszsikklaiste mano 
laimes, mano sapnai, mano gy
venimas!

Iszsieme maža bonkute, at- 
kimszo, sudrėbėjo, bet sužaiba
vus baisiom akimi, užvertė pri- 
kiszus prie lupu, o po tam 
trenkdama bonkute isztare:

— Tai viskas!
Atrasta ant ryt gražios Onu

tės jau tik pamėlynavusi szalta 
lavona, kurio veidas baisiai isz- 
kreivintas iszszieptas su isz- 
verstom, pilnom iszgasties aki
mis, 'baisiai iszžiurejo.

----- G ALA S-----

Prekybinis Laivas Užkliuvo

lio apie puse mylios ir už
kliuvo už tos paskandintos 
mažos salos.

Nei vienas jurininkas ne
buvo sužeistas, nors ant to 
laivo, “Neeches” buvo szim- 
tas dvideszimts jurininku. Ir

Australia.
Amerikiecziai turi priežo

di, kuris sako kad obuoliai 
sveika valgyti ir kad vienas 
obuolys in diena apsaugoja 
žmogų nuo gydytojo, dakta
ro. Czia, mums iszrodo kad, 
krecziant tokius szposus, rei
kėtų kalbėti ne apie daktara 
bet apie graboriu.

□ □ o

ALT Veikėju Pasita
rimo Pareiszkimas

NEW YORK. — ALT Vyk
domojo Komiteto nariu pasita
rimas su Rytinėse Valstybėse 
gyvenancziais ALT nariais ir 
skyrių atstovais invyko Liepos 
10 d., New Yorker Kotelyje, 
New York, N. Y.

Dalyviai iszklause Vykdo
mojo Komiteto ir skyrių atsto
vu praneszimus, laisvai tieke 
paklausimus, apsvarstė ALT 
nuolat vykdoma veikla politi
niams in vykiam s besivystant, 
patyrė apie VLIK’o atstovu at
silankymo pasekmes, leszu su- 
kęlimo vajaus jęįgą, Informaci
jos Centro darbuote ir pirmuo
sius paruosziamuosius žygius 
Visuotinaam Amerikos Lietu
viu Kongresui.

Pasitarimo dalyviai pareisz- 
ke pasitenkinimo ligi sziol nu
veiktais darbais. Bet Lietuvos 
ir jos geru kaimynu būkles pa
gerėjimo nepastebima, ir Ame- 
rikiecziu talka tu tautu iszsiva- 
davimo pastangoms tebera rei
kalinga.

Kiek tai lieczia Lietuvius 
Amerikieczius, dalyviai sutiko, 
kad musu laisvo gyvenimo san- 
lygos uždeda mums atitinka
mai atsakingas pareigas, kol 
musu gimines Lietuvoje tebė
ra pavergti ir iszblaskytoji tau
tos dalis negali viena vesti ne
lygios kovos priesz savo pri
spaudėjus. Sunki Lietuvos ir

mažai iszkados buvo padary
ta nes tie mažieji laivai po 
keliu valandų ta dideli laiva 
nuo tos salos nutraukė, ir jis 
galėjo sau sveikas važiuoti 
toliau.

i., ęn o q 

jos gerųjų sziaures kaimynu 
padėtis reikalauja visu lietu- 
viszku pajiegu sutelkimo, mo
bilizavimo, suderinto nuolati
nio veiklumo ir paramos ypa
tingai pinigavimo ir tiesos 
skelbimo srityse. Bendradar
biavimas su kitafaueziais talki
ninkais irgi yra reikalingas 
bendriems tikslams-.

Visuotinas Amerikos Lietu
viu Kongresas duos progos vie
nalytei draugiaszakiai veiklai 
aptarti ir jos gairėms nustatyti 
pinigino leszoms sukelti. Szis 
Kongresas bus Lietuviszku pa
jiegu mobilizacija Suvienytiniu 
Valstybių saugumo patikrini
mui, Lietuvos vadavimui tai
kos ir teisėtume atsteigimui, 
žmonijos laimingesnio rytojaus 
siekiniui. Visos placziosios 
Amerikos Lietuviszkoji visuo
mene turės progos savo nuotai
kas ir pasirižimus pareikszti, ir 
pradėti juos gyvenimą vykdy
ti.

Todėl, New Yorko ir arti
miausiu apylinkių ' veikėjams 
tenka imtis didelio atsakingu
mo, kad tinkamai pasiruoszius 
tam Kongresui ir sėkmingai ji 
pravedus. Pasitarimo dalyviai 
betgi jaueziasi tikri kad New, 
Yorkiecziai visas viltis patei
sins ir kad szimet, Lapkriczio 
(Nov.) 4-5-6 dienomis, Kongre
sas, Hotel New Yorker patal
pose, bus vispusiszkai sėkmin
gas.

PRANESZIMAS!

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

Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Burikd 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25$

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20$ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

S35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA. 
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— Utarninke pripuola Szv. 
Alfonso Ligorio.

I
— Marijona S z a d ž i e n e 

(Cziaszaitis), nuo 638 W. Pine 
uly., pasimirė Petnyežioje, 3:15 
valanda po pietų, namie. Velio
ne sirgo per keturios sanvaites. 
Gimė Lietuvoje, kitado gyveno 
Shamokin ir Shenandoah, po 
tam persikraustė in Mahanoy 
City. Prigulėjo prie Szvento 
Juozapo parapijos, Szv. Rožan- 
cziavos, Saldž. J. Szird., ir Szv. 
Pranciszkaus draugijų. Jos vy
ras Kazimieras pasimirė 1919 
metuose. Paliko dvi dukterys: 
Mare, pati Frank Cate, namie 
ir Ona, Hazleton, ir viena arni
ka Robert Cate. Laidos Utar
ninke, su Szv. Misziomis Szven
to Juozapo bažnyczioje devinta 
valanda ryte. Kuna palaidos 
in parapijos kapines. Grabe
lius L. Traskauskas laidos.

— Pereita sanvaite lankėsi 
mieste, ponstva Antanai Sziu- 
penei isz Shadyside, Ohio, pas 
savo szvogeri Petra Zeguna ir 
szeimyna, ant W. South uly., ir 
taipgi atlankė “Saules” redak
cija, nes ponstva Sziupenei yna 
musu -skaitytojai. Taipgi sve- 
cziavosi pas Pranus Evasziaus- 
kus, Shenadoryje ir pas savo 
sunu ir miarczia Juozus Sziupe- 
nus, Luzerne, Pa. Acziu už at
silankymu.

— Ar atsimenate kai buvo į 
Į paleista ant Japonu Hiroszhi- 
ma isz vienos Sprogstanczios 
“Atom” Bombos? Tai buvo 
trys, metai atgal. Rugpiuczio! 
(Aug.) penkta diena, Amerikos į 
lakūnai paleido viena Sprogs-1 
tanezia “Atom” Bomba antį 
Hiroszhima, kur gyveno apie! 
trys szimtai keturios deszimts i 
trys tukstiancziai žmonių. Už į 
penkių dienu kita tokia, 'baisi 

, bomba buvo paleista ant Naga
saki miesto, kur gyveno apie du ■ 
szimtai keturios deszimts trys!

Tukstancziai žmonių. Kai Ja
ponu Karo Sztabas pamate ar 
iszgirdo apie szitas Amerikos 
baisias sprogstanezias bombas, 
tai visi karininkai nuleido ran
kas, ir pasidavė, praszydami 
karo užbaigimo ir taikos.

— Jurgis Klimcziauskas, 
vienas isz senu gyventoju, nu
mirė Nedelioje, 3:15 valanda 
po pietų, pas savo duktere Juli
ja Grabam, 34 E. South Uly. 
Velionis gimė Lietuvoje, atvy
ko in czionais būdamas da jau
nas vyrukas. Buvo angliakasis. 
Paskutini karta dirbo Maha
noy City kasyklose. Jo pati Ona 
(Murauskiute) numirė 1926 
metuose. Paliko penkis sūnūs: 
Vinca, Philadelphia; Edvardą, 

, Grier City; Alberta, Milford, 
. Conn.; Bernarda, Grier City;

Jurgi, Philadelphia; trys duk
terys: Julija, pati Alf. Graham, 
mieste; Ona, pati Ant. Kise- 
lausko, Scranton ir Isabele, pa
ti L. Houser, New Ringgold. 
Taipgi szesziolika anūkus. 
Laidos Seredoje, su apiegomis 
Szv. Juozapo biaįžnyczioje 9 va
landa ryte ir palaidos in para
pijos kapines. Graborius L. 
Traskauskas laidos.

— Panedelyje, 7:20 valan
da ryte pasimirė jaunas vyru
kas Juozas Dulskas 22 metu 
amžiaus, pas savo teta., Helena

ATSAKO
KARDINOLUI

INTARTA VYRA

Norėjo Ja Isz Proto
Iszvesti

TRYS KAREIVIAI ATVYKO
ŽUVO

NEW YORK. — Prezidento 
Roosevelto naszle užsigina kad! 
ji yra nusistaezius priesz Kata-

! likus, kaip Kardinolas Spell- szimts trijų metu amžiaus lo 
monas ja intare atvirame laisz- szike aktorka, Paula Drew, in-: Hamilton vieszkelio. 
ke. Ji,Kardinolui primena kad taria savo vyra Daktara Ira 
ji reme ir darbavosi del Katali- Attsbuler, 
ko Alfred E. Smith, kai jis sto- szesziu metu amžiaus.
jo in Prezidento rinkimus. Jis gydo proto liga serganezius.

! sako kad ji neteko daug drau- Jo žmona sako kad jis grasi- 
gu ir rėmėjo kai ji stojo už Ka- no ja isz proto iszvesti taip 
talika kandidata Alfred E. kaip jo pirmutine žmona sudur- 
Smith. Ji labai trumpai ir kuk- navojo. Jiedu buvo tik ketu- 
liai atsake Kardinolui Spell- rios deszimts tris dienas ženoti 
manui in visus jo ant jos užsi- kai Daktaras pareikalavo “Di- 
puolimus. Kardinolas Spell- vorso.” 
manas buvo pasakęs, kad “vi- Jo žmona Paula Drew, sako 
sas jos raszybos darbas buvo ir kad jis jai už akiu užbėgo pa
yra priesz Katalikus ir nėra 
vertas Amerikoniszkos moti
nos. Ji, savo straipsnyje, “My 
Day” labai trumpai parasze:

“Asz esu tikra, kad Kardi
nolas Spellmonas parasze apie 
mane taip kaip jis mano tikras

DETROIT, MICH. — Dvide

50,000-TASAI
TREMTINYS

i T. ARNOLD
PERSPĖJA UNIJAS

TRENTON, N. J. — Trys ka
reiviai isz Fort Dix žuvo, kai BOSTON, MASS. — Liepos 
ju automobilius susitrenkė su (July) 23 diena in Bostoną lai- 
dideliu ir sunkiu troku, prie vu <<Qenerai Heintzehnan” at

vyko 50,000-tasai Tremtinys 
pagal D. P. instatyma. Sziame 
skaieziuje Lietuviu atvyko 
8,736. Tai ne mažas, palygina
mai, skaiezius, kuris pasiektas 
dėka Amerikos lietuviu, kurie 
isz pat pradžios, nieko nedels
dami, yra užpilde darbo ir bu
to garantijas. Szis laimėjimas

Žuvusieji buvo: Saržentas 
penkios deszimts George W. Bates, 28 metu am- 

Szitas žiaus isz Stanford, Conn., Sar
žentas James F. Roper, 29 metu 
isz Arlington, Mass., ir Saržen
tas Clarence Appleby, 42 metu 
isz Fort Dix.

Policijos Kapitonas William 
Willitte sako kad visi trys tie 
kareiviai iszejo isz saliuno kai 
saliuninkas Joseph Buckley jau 
nesutiko jiems daugiau alaus 
parduoti, nes jie jau ir taip bu
vo girti.

Jie insisedo in savo automo
biliu ir sau nuvažiavo. Policijos 
virszininkas Willitts spėja, kad 
Saržentas Bates, kuriam saliu
ninkas nedave daugiau gerti,

Ju automobilius susitrenkė

kad jis ant jos visai nepasitikę- Raymond N. Megee, 27 metu sė
jo, buvo baisiai intaringas, ir 
paszieliszkai pykdavo jeigu ku
ris vyriszkis in ja nors dirstele-

reikalaudamas persiskyrimo, 
nes ji pati jau buvo pasirengus 
taip pat “divorso” pareikalau
ti.

Ji sako, kad jis ja muszdavo 
ir kelis sykius jis ja iszspyres
isz lovos spardė ir mindžiojo. Ji vairiavo ta automobiliu.

krikszczionis turėtu raszyti, ir paaiszkino szitoko savo vyro, 
asz stengsiuos kaipo tikra. Daktaro pasielgimą, sakydama su dideliu troku, kuri vairavo 
krikszczione jam atsakyti.”

New York arkidiecizijos Ar
kivyskupas Spellmonas buvo 
užsipuoles ant Ponios Roosevel-
tienes, už tai, kad ji sutiko su davo. 
Kongresmonu Graham Barden 
paskirti valdžios pinigai mo- kad labai daug sykiu mes nesu. 
kykloms butu suvartuojami tįko.me su ponia Rooseveltiene, 
vien tik Vieszoms Mokykloms, I bet szita syki> mes jaUcziamies 
o ne Parapijinėms Mokykloms.; priversti prisipažinti, kad ji 
Ji taip rasze, už tai, kad ji yra |eįSybe sako.

“McCall žurnalo redaktorius 
paskelbė Rooseveltienes atsa-

nusistaeziusi, kad Bažnyczia 
turėtu būti atskirta nuo vai-į
džios, kad Ciesorius ir Viesz-> įymainklausima: «(poftiaRoo 

seveltiene, kadangi mes skaito
me tave kaipo mokyta ir pro
tinga raszytoja: Ka tu manai a- 
pie Kataliku Bažnyczia? Ar 
Katalikai stengiasi visus mus 
įnvelti in kara priesz Rusija, 

žmones in

pats viens kitam nekliudintu, 
sulyg Szvento Raszto žodžiu: 
Kas Ciesoriaus,-Ciesoriui; Kas 
Dievo,-Dievui.

Ji raszo: “Visi gerai žino, ar 
turėtu žinoti, kad asz visomis

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sako kad unijos jau isz vagos 
iszejo ir prasiszoko.

“Mes tai neraszome isz savo 
nusistatymo, ir praszome savo 
skaitytoju ant musu nepykti ir 
nesakyti, kad mes jau priesz 
darbininkus ar priesz Lewisa 
esame nusistatė. Mes savo skai
tytojams praneszame, kas daro
si Washingtone, ir ka valdiniui 
kai dabar tarpu saves sako.”

priklauso tiems musu tautie--------------------------
ežiams, kurie buvo isztikimi POLICIJANTAS 
tautiniam jausmui ir veikiai 
suprato isztikusia musu tautos 
nelaime. Ju nuopelnai niekad 
nebus pamirszti. Tremtiniu 
pervežimas jau insisiubavo ir! 
vyksta spareziu tempu. Dabar 
turime visi susirūpinti, kad ne
pritruktume garantijų ir deliai 
to Lietuviu pervežimas nesusi- 
trukdytu.

ATSIPRASZO

numo žmogus.
Visi trys kareiviai ant smert 

žuvo ant vietos. Troko varyto
jas Megee visus tris isztrauke 
isz to j u sudužusio automobi- 
liaus, nes bijojo kad iszlietas 
gazolinas neužsidegtu.

Kai tie kareiviai buvo nu- 
veszti in Szvento Pranciszko li- 
gonbute, Daktaras Hugo Bravo 
pasakė kad jie jau negyvi.

Tam to troko draiveriui buvo 
tik kojos apdraskytos. Bet jo 
trokas buvo taip sumusztas, 
kad jo kompanija turėjo kita 
troka pasiunsti ta tavora nu- 
veszti in New York miestą.

SAULUTE KAITINA, 
KALBINA

— Sirgdamas trumpa laika 
Vincas Valinczius, 33 metu am
žiaus, nuo 627 W. South uly., 
numirė Subatoje, 10:50 valanda 
naktyje, Pottsville ligOnbuteje. 
Velionis gimė Mahanojuje. Pa
skutini karta dirba del Sky- 
Top kaipo trok draiverys. Pa
liko savo paezia Petronėlė 
(Duknauskiute), ir sunu Povi
lą; savo motinėlė Rozalija Va- 
lincziene (Kraiczikiene), mies
te; du brolius: Juozą isz Balti
more, Md., ir Edvardą, mieste; 
trys seserys: Katarina, pati An
tano Urbano; Petronėle, pati 
Liudviki Traskausko, mieste; 
Konstancija, pati J. Mazialiono, 
Essington. Kūnas likos paszar- 
votas pas motinėlė, 601 West 
Pine uly. Laidotuves invyks 
Ketverge, su ūpingomis Szven
to Juozapo ba'žnyežioje devinta 
valanda ryte, ir palaidos in pa- 
rapijo kapines. Graborius L. 
Traskauskas laidos.

Seredoj Szv. Stepono po.

pastangomis rėmiau Katalika, įnstumdami savo ___
Dulskiute, 612 M . South Uly.,: Alfred E. Smith visuose rinki-Į a-ao,sztas valdžios vietas? 
a. a. Juozas sirgo ilga laika. Gi- muose. Asz ji rėmiau ir už ji 
me Mahanojuje. Baigės Szv. kalbėjau ir žmones raginau ji 
Juozapo parapines mokykla, remti ir už ji balsuoti. Asz bai- saį 
taipgi ėjo in Publikine .
School. Jo tevelei, a. a. Jonas ir! cziau kiek žmonių taip prieszi- 
Mare Dulskai iszmire daugelis! nosi Alfred E. Smith E. Smith, 
metu atgal, ir likos iszaugintas: už tai, kad jis buvo Katalikas, 
per savo teta Helena. Paliko di- Man visai nebuvo galvoj kokis 
deliame nuliudime savo sesu- I 
tęs: Regina, pati Thomas Mu
rausko, Trenton ir Elenora, pa
ti Joseph Whalen, Jacksons.
Taigi sekanezios tetos: Helen Žydas!”
Dulskiute, namie; Helena So-j Ji atkartotinai sako, ir aisz- 
lesky mieste; Viktoria Hager,: kino, kad ji niekados nei vieno 
Conshohocken;
Carthy, New York. Taipgi de-j del jo tikėjimo ar jo insitikini-
des: Vincą, Petrą ir Jurgi Duls- mo. Ji sako, kad ji tikėjo ir da- nolo Spellmano atsakymo in 

bar vis tiki, kad Amerikoje Rooseveltienes pasiaiszkinima. 
randasi pilna ir tikra tikėjimo Szitas kiausimas yra toks opus 
laisve- ir kelbus, kad nepatartina nei

Ji sako, kad ji nieko neturi vįenam atžagariai nusistatyti 
priesz Katalikus ar priesz kitus ar vienaip ar kitaip, kol viskas 
tikėjimus, bet, ji tiki in tikeji- nors biski aiszkiau paaiszkes. 
mo laisve, ir tikisi kad kiti ir 
jai ta laisve pripažins.

Ji sako, kad ji Kardinolui

Rooseveltiene tam redakto
riui atsake: “Visai ne! Asz vi- 

nemanau, kad Kataliku 
High šiai pasipiktinau kai pama- ga^iyezia ka panaszaūs rengia 

ar nori. Asz manau, kad Kata
liku Bažnyczia visomis galio
mis stengiasi pakirsti Komu
nizmo jiegas, bet asz nematau 
kaip kas galėtu sakyti, kad Ka
taliku Bažnyczia rengia ar 
kursto Amerika, ar kuri kita 
kraszta in kara priesz Rusija.” 

Rooseveltiene teipgi griežtai 
užsigynė, kad ji nėra Komunis
te, ir ji sako, kad ji niekados 

Elizabeth Mc-i žmogaus negyre, nei nepeike Komunistams nepritare.

buvo jo tikėjimas, nes asz ji rė
miau, už tai, kad asz in ji tikė
jau, ir visai nepaisiau ar jis bu
vo Katalikas, Protestonas ar

Bet, dabar lauksime Kardi-

NUSZOVE BARBERI

kius. Laidotuves invyks Petny- 
czio.j, su Szventomis Misziomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9 va
landa ryte ir palaidos in 
parapijos kapines. Graborius 
L. Traskauskas laidos.

Shenandoah, Pa. — Petny- 
czioj, apie ketvirta valanda isz 
ryto, du apsiginklavę r 
ninkai pasivijo viena t--------
biliu ant vieszkelio tarp Maha- 
nojaus ir Shenadoro, privertė

• — Ketverge Szv. Domini- 
ko. Taipgi ta diena 1792 m., 
gimė garsus raszytojas, dainius 
Percy Blsshe Shelly. Pasimirė 
pirm negu susilaukė trisde- 
szimts metu. Jis buvo sukilėlis, 
priesztarautojas ir mokslin- 
czius, bedievis ir dainius. Jis 
buvo turtingas ir pats savo dai
nas iszspauzdindavo savo kasz- 
tais. Jis buvo iszmestas isz Ox
ford Universitete, isztremtias 
isz Anglijos. Jo pirmutine 
žmona nusižudė, prigėrė, jo vai-: kuriame '-----  ------------
kai buvo nuo jo teismo atimti, i r‘u ir nusimovė brangu žiedą ir

Parapijiniu Mokyklų vai- ! 
diszka parama yra ne naujas 
klausimas, bet jau seniai yra I 
nagranejamas.

Su savo antra žmona jis iszva- 
žiavo in Italija, isz kur jis nei 
ndbesugryžo. Jis ežia prigėrė. 
Jo draugai jo kuna sudegino ir 
jo szirdi palaidojo Rymoje, 
Rome.

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantas Thomas P. Kenney 
kuris buvo in teismą patraukęs 
tris bagoezius, kurie pasigėrę 
pradėjo pesztis ir net polici j an
ta apmusze.

Policijantas sako kad jis tu 
bagoeziu dabar neskundžia ir 
pats atsipraszo kad jis tiek ne
malonumu jiems padare. To ba
goeziu kliubo virszininkai teip- 
gi nieko neskundžia ir taip vi
sa ta byla yra iszmesta ir visi 
vėl linksmi.

Kad taip butu kuriems isz 
musu atsitikę, tai dar szian- 
dien kamaroje tupėtume. Isz 
pradžios tas policijantas sake 
kad jis tuos bagoezius patrauks 
in teismą, nežiūrint ka jo vir
szininkai sakys, bet matyti kad 
ji persznekejo ar tai gražumu 
ar piktumu, ir viskas vėl tvar
koj. ' V;

NEW YORK, N. Y., —
Nors daug Amerikiecziu, kurie 
turi gana pinigu ir gana laiko 
važiuoja in svetimus krasztus 
del savo atostogų, bet papras
tas Amerikietis, kuriam nėra 
per daug nei pinigu nei laiko, 
dabar jieszko vietos kur jis ga
lėtu pigiai bet tuo paežiu sykiu 
ir gerai praleisti kelias sanvai- 
tes savo atostogų.

Ir Amerikoje randasi gana 
vietų, gražiu, maloniu ir pato
giu, kur žmogui nereikia per 
daug pinigu.

Eroplanai, traukiniai ir au
tobusai dabar szimtus tukstan- 
cziu žmonių veže isz czia kitur. 
Vieszbucziu sanvininkai, biz
nieriai kalnuose ir mariu pa
krantėse laukia gero biznio isz

Visi dabar 
stengiasi kuo gražiausiai pa
tarnauti tiems kurie turi kelis 
doleriukus praszvilpti.

Tie kurie važiuoja in pama- 
res, dabar randa labai gražu ir 
mandagu patarnavima. Jie gali 
sau pasirinkti savo vieszbu- 
czius, hotelius sulyg savo ki- 
szeniaus. O tie kurie myli in 
kalnus iszvažiuoti, randa labai

TOM CLARK
NAUJAS TEISĖJAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
PHILADELPHIA, PA — 

Coleman Johnson, keturios de
szimts metu amžiaus žmogus visu tu keleiviu, 
yra suaresztuotas ir kaltinamas 
už nužudinima Clifford 
ges, trisdeszimts szęsziu 
amžiaus barbeno.

Policij antai sako kad
son prisipažino kad jis nuszove 
ta biarberi, kai jis vienam kos- 
tumeriui kirpo plaukus. Tas 
kostumeris kuriam barberys 
kirpo plaukus, iszgirdes szu-

Brid- 
metu

John-

vius, szoko isz krėslo ir iszbego gražius su visais patogumais;
_ _ a « a • r* a* 1 w i-* 1 i 1 n O S1 Y* O

keliu valandų miai praleisti savo vakacijos 
sbyterian ligo- dienas.

ant ulyczios pusiau apkirptas. į namelius, kur jie gali sau ra- 
Barberys už I

pasimirė in Presbyterian ligo
nine. Johnson buvo paleidęs 
tris szuvius isz savo revolverio 
in ta barberi. Viena kulka pa
taikė jam in krutinę ir in plau- 
czius. Johnson sako kad jam 
buvo insipyke iki gyvo kaulo, 
už tai kad tas barberys lindo 
prie jo devyniolikos metu 
žiaus dukreles, Shirley.

taliko Jos. C. O’Mahoney nepa
skyrė kaipo Teisėju. Wyoming 
valstijos Gubernatorius yra 
Republikonas. Tai, jeigu De
mokratas Senatorius Joseph G. 
O’Mahoney, butu buvęs paskir
tas Teisėju, tai Demokratai ne
tektu vieno balso Senate.

Bet kiti aiszkina szita Tru
mano paskyrima kitaip. Jie 
sako kad ežia Trumanas atsi
kirto Kardinolui Spellmanui, 
kai Kardinolas vieszame laisz- 
ke užsipuolė ant vieno Senato
riaus ir ant rasztojos, Preziden
to Roosevelto naszles, už ta 
Mokyklos Paramos klausima.

Kaip ten buvo, mes nežinome 
bet turime pasakyti, kad Tru-

Naujos Anglijos žali kalnai 
prisitraukia daug žmonių, ku-j 
rie nori sau tykiai ir ramiai 
praleisti kelias savo vakacijos mano paskyrimas yra, mums 
dienas. Czia vyras su savo žmo- rodos, geras. Beveik visi Se
na ir vaikais gali sau ramiai 
tinginiauti. Vaikai gali eiti j 
maudytis, ant laiveliu važinėti, 
arkliais jodinėti, žvejoti ar eiti 
in kalnus pasivaikszczioti.

Kitiems Florida sziuo laiku 
patinka, nes viskas Floridoje 
dabar daug pigiau. Paprastas, 
žmogelis gali vasaros laiku pa
gyventi kaip koks ponas Flori
dos insaulyje. Daug žmonių 

bėgti. Ji pribėgo prie vieszke- mums sako ir pataria kad ge
lio ir szaukiesi pagelbos. riausias laikas važiuoti in Flo- 

Policijantams ji paaiszkino rida yra vasaros laiku, nes ta- 
kad koks ten žmogus, kuri ji 
tik pažino kaipo “Hank” at
ėjo pas ja ir jai pasakė kad jos! 
draugas Flint nusilaužė ranka 
ir nori kad ji jam pagelbėtų, liai tik marguoja ir mirgsta 
Kai ji su juo nuėjo in ta vasar- nuo visu tu automobiliu, nuo 
narni, jis ant jos užsipuolė, jai brangiausiu iki praseziausiu Kardinolo Spellmano su Roose- 

' ‘ - - - ---..................... veltiene? Trumanas teipgi

am

Beveik visi Se
natoriai ir Kongresmonai ir 
laikrasztininkai pritaria Tru- 
manui kai jis paskyrė Tom 
Clark in ta augszta garb, vieta. 

Kai laikrasztininkai užklau
sė Prezidentą Trumana: Kode! 
jis nesilaike to seno paproezio, 
ir kodėl jis nepaskyrė Katalika 
in ta vieta? Trumanas trumpai 
atsikirto, sakydamas: “Czia 
nėra Tikėjimo Klausimas.” Jis 
sako, jis nepaiso kokio tikėjimo 
ar insitikinimo yra žmogus, bi
le jis yra tinkamas tam darbui. 
“Jis sako, is nepaiso ar tas

razlbai-
automo- Spellmanui atsakys asmenisz-

ku laiszku. Bet ji sako, kad ji
nenori insivelti in tusaus J[<’ĮS£JAS pASZOVE

ADVOKATA
automobiliaus draiveri sustoti. Sinczus su tokiu asme'
- - • • revive.: niu, kad neiszkiltu nesusiprati-

pe_ i mai tarp Protestonu, Kataliku
ir Žydu.

Ji sako: “Asz noriu pilna ir u- vįsus |UOS szmeižtus.
tikra laisve visiems tikėjimams Teisėjas policijantams savo 
Amerikoje. Asz nenoriu, kad vaba prisipažino kad jis paszo- 

greitai iszkiltu koks nesusipratimas ve savo dranga advokata. Jis 
isz savo kiszeniaus iszmete ant tarp invairiu tikėjimu, bet tuo buvo paleistas isz kalėjimo ant 
automobiliaus grindų konverta paežiu sykiu asz noriu ir tikiu penkiu szimtu doleriu kaucijos.

___ 'buvo tūkstantis dole- kad Valdžia ir Tikėjimas butu j
- • L. atskirtas, kad Bažnyczia ir' 

ta numėtė ant automobiliaus Valstija viena kitai pilna lais- 
t_ ve duotu, bet, kad viena nuo ki

tos butu atskirta.”
“Mes, isz savo puses neturi

me ir nedrystama ka pridėti. 
Bet nors tiek galime pasakyti,

Jiedu su atpro vintą is r 
riais pareikalavo pinigu, 
ter Boulis isz Shenadoro va-, 
žiavo tame automobilyje su Pe-| 
ter Urban isz Mąhianojaus, kai. 
tiedu razbaininkai juodu su-' 
stabdė. Peter Boulis g

grindų. Vagiai gavo tris szim 
tus ir penkios deszimts tris do
lerius, bet neužtiko to tukstan- 
czio doleriu ir to 'brangaus 
žiedo.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Fort Dix, N. J.—Eastern Air
lines DC-3 pasažierinis eropla- 
nas susidūrė su Laivyno Hell
cat kariszku eroplanu ir jie nu
krito iszpandangiu, sudužo, su
sprogo ir užsidegė. Szesziolika 
žuvo tame nelaime.

PRISIPAZINSTA
ŽMOGŽUDYSTES
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

da tenai nesimaiszo tie ponai ir
poniutes, kuriems pinigai visai žmogus bus Katalikas, Protes- 
nerupi.

Amerikos keliai ir vieszke-
tonas ar Žydas!”

Kai tie patys laikarsztinin- 
kai Trumano paklausė: Ka jis 
mislina apie ta susikirtima

visus drabužius nudraskė ir ja laužu. Visi važiuoja kur. veltiene?
Dauguma Amerikiecziu isz- trumpai atsake: “Kad visa ta 

važiuoja ant vakacijos ir pas- klausima labai gerai ir pilnai 
kui per kelias sanvaites turi l iszaiszkino tie patys laikrasz- 
ilsetis pirm negu gali vėl in tininkai, ir kad jam nėra reika- 
darba stoti.

iszniekino, paskui pririszes ja 
prie medžio, nuėjo in narna ir 
tuos du vyru užmusze.

SKAITYKITE “SAULE lo ežia kisztis!


