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U. S. Per Dideles Iszlaidos
Isz Amerikos
AKLA IR KVAILA 

ISZTIKIMYBE

Trumanas Nenori Nei 
Klausyti Nei Tikėti;

Isztikimas Savo
•« Draugams

WASHINGTON, D. C. — 
Musu Prezidento Trumano Ka-i 
riszkas Patarėjas ir Pagelbi- 
ninkas, Major Generolas Harry 
H. Vaughn, labai puikiai insi- 
vele ir susitersze. Vieni sako

Chiang Kai-shek 
Turi Vilties Atsimuszti 

Komunistams Savo 
Kraszte

ISZMOKA DAUGIAU 
NEGU GAUNA

—

Mainieriams Paszelpa 
Tusztina Iždą

WASHINGTON. D. C. — 
Mainieriu Unijos Paszelpos 
Fondas iszmokejo apie keturio
lika milijonu doleriu daugiau 
negu gavo pernai. Panele Juo-! 
zapina Roche, to Fondo direk- 
torka, pasakė Senato Komisi
jai, kad in ta Fonda buvo inmo- 
keta $90,891,905 iki Birželio 
(June) pabaigos.

Nors dabar isz to Fondo ima
ma daugiau negu gaunama, bet 
tame Fonde dar randasi apie

KAREIVIS
NUSIŽUDĖ

Isz Pavydo Paszove 
Drauge Australiete

VIENNA. — Amerikos Ka
ro Sztabas pranešza kad Ame
rikietis kereivis isz pavydo ir 
piktuumo labai sužeidė savo 
drauge, “Girl-Frenta” Aus
traliete, kai jis ja užtiko su ki
tu vyru, ir paskui pats save *nu- 
siszove. Karo Sztabas dar ne
paskelbia to kareivio varda kol 
jo tėvams praneszta, bet laik- 
rasztininkai sužinojo tos Aus
tralietes varda. Sužeista ir pa- 
szauta mergina yra Josephine

Marshal Tito Pra
dės Bendra Sukili-
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Kongresas Musu Pinigus Szvais- 
to NiekoNepaiso; Mainieriu Uni
jos Paszelpos Fondas Tusztina 
Iždą, Lewisas Pareikalaus Kad

kad ežia baisus skandalas, pa
piktinimas; kiti sako, kad ežia 
tikri juokai. Pareina nuo to, 
kaip žmones žiuri in visa ta ne
lemta ir negražu jeigu staeziai 
ne sukta ir neteisinga bizni, 
t Generolas Vaughan yra in- 
veltas ir intartas su tais kitais 
didžiūnais ir poneliais, kurie 
per kara Washingtone labai 
gražiai pasipinigavo patarda
mi biznieriams ir fabrikantams 
apie valdžios kontraktus. Szito- 
kie poneliai isz tu fabrikantu 
gaudavo penkta nuoszimti to 
biznio, ir už tai, jiems labai ma
loniai patarnaudavo.

Visas tas ju biznis parėjo isz 
susipažinimo su intakingais 
žmonėmis. O Generolas Vaug
han buvo tokis intakingas žmo
gus, nes jis buvo ir yra arti 
Trumano szirdies. Jis yra Tru
mano draugas, draugiszkas 
žmogus ir intakingas politikie
rius ir drąsus karininkas kuris 
per kara už stalo tupėjo.

1948 metuose, kai beveik ne
buvo galima gauti tavoro, me
džiagos statybai, statyti nau
jus namus, Generolas Vaughan, 
būdamas geras žmogus patarė 
Tighe E. Woods, statybos vir- 
szininkui, paskirti labai daug 
visokio tavoro bagoeziams ku
rie norėjo pasistatyti didele ir 
erdve, arena arkliuku lenkty
nėms Californijoje. Generolas 
patarė; taip ir buvo.

Kongreso komisija teipgi da- 
žinojo kad apie ta laika Gene
rolas Vaughan gavo kaipo do
vana “Deep Freeze’’ refrigera- 
toriu, kuriu tada nei už pinigus 
nebuvo galima gauti. Dabar 
iszeina, kad ir kiti didžiūnai 
Washingtone tokias dovanas 
gavo isz biznierių ir fabrikantu 
už panaszias malones.

Szitoki bizni buvo pripratę 
Repiiblikonai vesti. Bet dabar 
kad Demokratas, ir dar Teisin- 
gos-Dalybos Demokratas taip 
pasielgtu tai isz tikro naujie
nos.

Manytume, kad už toki ne
gražu ir neteisinga pasielgimą, 
Prezidentas Trumanas toki De
mokratą nubaustu ar nors ge
rai iszbartu. Bet visai ne!

. XTasa Ant 4 Puslapio)

Kinijos Chiang Kai-shek 
dar vis iszrodo linksmas ir 
nori visiems parodyti kad jis 
dar turi vilties atsikirsti ir 
atsimuszti Komunistams sa
vo kraszte. Isz Formosa jis 
pranešza kad jis renkasi vi
sus savo kareivius, ir dar vėl 
pastos Komunistams kelia 
Kinijoje.

Jis sako kad jis su savo 
kareiviais dar vis gali Ko
munistus iszvaryti isz Kini
jos, jeigu tik Amerika pri
statys ginklu ir pinigu.

Bet vargiai jis tos pagel- 
bos isz Amerikos susilauks, 
nes Amerikiecziams dabar 
jau insipyko ne tik Kinijos 
Komunistai, bet ir tie tauti
ninkai, kurie savo žmones 
taip baisiai isznaudoja.

dvideszimts devyni milijonai 
doleriu, už tai, kad kai tie pini- •

Zorn.

gai buvo paskirti 1947 metuose ŽAIBAS 2 UŽMUSZE 
ir del visokiu Bylu ir kivircziu
mainieriai nieko isz to Fondo 
negavo Birželio dvideszimt asz- 
tuntos, dienos, 1948.

Kompanijos in szita Fonda 
moka po dvideszimts centu ant 
kiekvieno tono Anglių. Kompa- 

* niju atstovai sako, kad jie be
veik tikrai žino, kad Lewisas 
pareikalaus kad kompanijos da 
daugiau ant tono mokėtu in ta 
fondą. Mainieriu unija prie szi 
to fondo visai neprisideda.

50 Sužeistu; 300 
Iszgazdino

UŽMUSZE SAVO
MOTINA

MAINIERIAI UŽ
LAIKO SENATORIŲ

Senatorius Gauna Apie 
$50,000 Ant Metu

WASHINGTON, D. C. — 
Sekretorka ir direktore Mai
nieriu Paszelpos Fondo po pri- 
sieka svieczino ir tikrino Sena
tes Komisijai kad Senatorius 
Styles Bridges, Republikonas 
isz New Hampshire, gauna isz 
Mainieriu Unijos trisdeszimts 
penkis tukstaneziu doleriu ant 
metu, už patarnavima mainie
riu bosui, John Lewisui.

Laikrasztininkai tuoj aus isz- 
rokavo to gerbiamojo Senato
riaus alga: Jis gauna 12,500 al
gos kaipo Senatorius; gauna

Veteranas Užmusze
Motina Su Plaktuku

Ir Akmeniu

Kompanijos Daugiau Ant Tono
, Mokėtu In Fonda

WASHINGTON, D. C. — Dabar kai Kon- STALINAS PRIESZ i 
gresas ir visa Amerikos tauta rengiasi tiek MARSHAL TITOBAKER, FLA. — Žaibas 6 . . .. . . ?

staiga trenke in beisboles lau- milijonu ir bilijonu doleriu paskirti del Eu- 
ka du beisboimas:ai buvo ant apginklavimo, ateina mums labai ne-| 
vietos uzmuszti, treczias beis- 1 1 & ’
bolininkas buvo labai apdegin- malonios žinios isz musu buvusio Preziden- 
tas ir apie penkios deszimts lo- 
sziku ir žmonių kurie buvo ate- 
je pažiūrėti to loszimo buvo su
žeisti.

Daug susižeidė kai jie iszsi- 
gande stengiesi bėgti, ant kitu 
lipo, kitus sumindžiojo ar pa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BAKER, FLA.

Nori Isznaikinti Yugo 
slovijos Vada

EROPLANAS NU
KRITO ANT MARIU

NEWPORT, ME. — Dvide
szimts septynių metu amžiaus, 
buvęs jurininkas, kuris sirgo 
proto liga, kai jis buvo per ka
ra sužeistas in galva, pasakė 
apygardos advokaaui kad jis 
užmusze savo motina, už tai, 
kad jis norėjo “Amžinai turėti 
savo motina su savimi.’’ Tas 
jurininkas, Robert J. Bean, su
imtas už žmogžudyste, sako 
kad kai jis nužudė savo motina, 
penkios deszimts dvieju metu 
amžiaus Gladys Bean, prie Se- 
basticook ežero, jis ketino pats 
ineiti in ežerą ir prigerti.

Motina pasimirė visai nežino
dama kas atsitiko, ji nežinojo 
kad jos vaikas, jos sūnūs ja nu
žudė. Jis sako kad i o motina 

J

to Herbert Hooverio. Jis ne tik sako, 
bet prikiszamai priparodo, “kad musu va-

TRIESTE. — Visi radijai isz 
Moskvos dabar bliaute bliauja. 
kad Yugoslav!jos vadas, Mar-

dai neinvertina musu pinigus, kad jie juos shal Tito turi būti panaikintas.
• • • « • aa > . *• • ___________ —szvaisto ir nieko nepaiso.” Atsiliepimas ir praszymas isz

tu Moskvos radijo stocziu sako 
Ka tik neseniai Kongresas paskyrė dau- kad jis eina isz geru ir isztiki- 

• • n c ii • a • mu Yugoslavu, kurie szaukiasigiau negu szesziolika bilijonu doleriu Arnu- in viso svi6t0 žmones jiems & 
Ka jie su tais ta^ka stot^ iszbraukti, iikvi- 

... . duoti ta nieksza Marshal Tito,
pinigais darys, kaip juos suvartuos, niekas kuris iszdryso Stalinui pasi- 

prieszinti.
O tuo paežiu sykiu ateina ži

nios isz Belgrade, kad Marshal 
Tito savo žmonėms prižada isz
naikinti visus kapitalistus.

Jo szitas pasižadėjimas buvo 
padarytas per prakalbas in 
Skoplje, Macedonijos sostinėje.

Jis sako kad beveik visi fab
rikai ir visa pramone dabar 
randasi Socialistu rankose. Jis 
sako kad dar randasi daug dar
bo ir daug vargo, bet jis primi
na savo žmonėms kad dabar 
viskas geriau negu buvo dve
jais metais atgal ir bus dar ge
riau kita meta.

Yugoslavijos vadas, Marshal 
Tito dabar rodos ant tvoros tu
pi, ir nežino in kuria puse szok- 
ti: Ar pavartuojus kita prilygi
nimą; jis ant dvieju krieslu sė
di ir nežino kuri pasisavinti.

Tito gerinasi Vakarinėms

jai, Laivynui ir Lakūnams.

nežino? Ir rodos, niekas ir nepaiso!
Hooveris sako, kad Karo Sztabas taip veda 

savo knygas, kad niekas negali ju suprasti!
Hooveris nesako, reikia mažiau pinigu 

paskirti vienai ar kitai armijos szakai, bet, 
kad reikia žinoti kam ir kiek yra skiriama. 
Mums iszrodo, kad ežia visai protinga pa- 

Kiekvienas biznierius ar jis centus 
Eina gandai kad to eroplano doleriu, reikalauja,

lakūnas, nepasiėmė gana, guzo- | j Į;nVg0S Į)U til tVUikoj. M U III S TO-
lino kai jis iszskndo, bet nieko J - ° J
tikro negalima dažinoti ar pa dos, kad ne daug jau reikalaujama isz Ka- 
no kompanijos atstovai tenai 'o Sztabo, kad ir tenai visos iszlaidu kny- 
iszskrido ta eroplana apžiūrėti butu tYStkoj.
ir pasiteirauti kas ten atsitiko.

To eroplano lakūnas isz sa- 
.... x m • •• • v o eroplano pirmiau iszmetetuo pasiliktu. Tai jis pasiėmė , . ., ... , deganczius žiburius ant vietosdideli akmeni ir davė jai m gal

9 Žuvo; 49 Iszliko Gyvi

SHANNON, IRELAND. — 
Eroplanas “Skymaster’’ kuris 
su penkios deszimts asztuoniais 
žmonėmis skrido isz Rymo bu
vo priverstas nusileisti ant ma
riu, netoli nuo Airijos.

Telegramai skelbe kad devy
ni keleviai žuvo, o laivai 49
žmones nuo to eroplano paėmė gĮgjjrj 
ir prie kraszto privežė.

$2,500 be jokiu taksu del pra- sau ramiai miegojo ant poreziu 
leidimo, kasztu ar ekspensu, ir jam atėjo mintis kaip gerai 
gauna isz Mainieriu Unijos butu kad i° motina aražinai su 
$35,000.

Reiszkia, jo alga per metus „ , . .. , , x.. . , . x x . va. Paskui jis nubėgo paszauktiyra apie penkios deszimts tuks-i , , x J. . x ., : , , . daktara. Daktaro nebuvo na-tancziu doleriu.
Kai laikrasztininkai užklau

sė to Senatoriaus: Ar tai teisy
be, kad jis tiek gauna isz mai
nieriu? Jis nudavė kad jis nu
stebintas, ir staeziai tiems laik- 
rasztininkams pasakė: “Ar tai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

mie, tai jis vėl pamislino kaip 
gerai butu turėti tokia gera ir 
gražia motina visados su savi
mi, tai jis pasiėmė plaktuką ir 
davė savo motinai in galva.

Pirkie U. S. Bonus jis negalėjo ar nenorėjo.

Hooveris duoda ir kelis pavyzdžius, kaip
tos iszlaidu knygos yra suraizgytos, sumaz- dl ir nez1110 kuri PaslsaTintl-

. Tito gerinasi Vakarinėms
kur eroplanai nusileidžia Shan- gyfOS: LakllllU Sztabas 1101*1 Statyti dailg tautoms, tikisi isz ju. pagelbos 
non mieste. Jis per radija nieko 
niekam nepasake, bet visi žino
jo kad jis jau bedoje, kai jis 
tuos deganczius žiburius buvo 
paleidęs.

Iszrode kad jis kelis kartus 
norėjo nusileisti ant tos vietos 
bet del kokios ten priežasties

Kiekvienas namas kasz- ir paszelpos’ i^"opac2iu
jas szmeizia, kolioja ir grasisa;

Ant Guam Salos taip pat jis Stalinui prieszinasi, bet vis 
- - - - kalba apie Socializmą ir Komu

nizmą. Stalinas jam grasina, o
K okie tie nnuiai! iis mums grasina. Tokiam žmo

gui sunku pasitikėti ir tokis 
žmogus sunku suprasti. Gali-

1 (Tasa Ant 4 Puslapio)^

namu Alaskoje.
tuos $58,350.
nori statyti daug namu, ežia kiekvienas na
mas kasztuos $48,000.
bus, ka juose apsigyvens, niekas nežino!

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Dvideszimts dvieju metu am

žiaus Edward Miller in Los An
geles, policijantams papasako
jo kai jis buvo ant savo parapi
jos pikniko. Jis užėjo už savo 
automobiliaus apsirengti isz 
savo maudymo kelnaicziu. Prie 
jo priėjo dvi merginos, abi su 
revolveriais, ir privertė ji su 
viena ir kita pagulėti nuogas. 
Jo žmona laikrasztininkams 
sako kad ji nežino ka sakyti, 
bet kad ji pikta ant tu dvieju 
merginu ir kaip nors joms lait- 
kerszins.

■ ’■ k ----------::-----------
Dabar beveik visur Lietuvo

je, ypacz Suvalkų trikampyje 
visi vardai ir pavardes yra su
rusintos. O Laisves redaktorius 
ir jo padupezninkai vis dar 
drysta raszyti kad “Lietuvos 
apvalymas nuo Smetonininku 
ir Lenkijos, užtikrino Lietuvos 
nepriklausomybe ir drau'gisz- 
kaji sugyvenimą tarpe Lenki
jos ir Lietuvos.”

Moskvos padupczuinkai, mu
su Komunistiszki laikraszcziai, 
mums raszo apie ‘ ‘ Tarybini Gy
venimą, ’ ’ o tuo paežiu sykiu at
eina žinios kad visi gyventojai 
isz tu krasztu yra kraustomi in 
Azija.

• Vengrijos ūkiai yra apgy
vendinami Rusu kolonistais.

“Vienybe” raszo, kad'buk 
isz kur ten iszgirdo gandus, 
kad BALF’o sandelio vedėjas 
yra Lenkas. Ar tai BALF’as 
dabar ir Lenkus in talka ima ?
(i. ■■ ____••______________• •

Ta pati “Vienybe” klausia 
ar teisybe kad BALF’o reika
lu vedejo alga buvo pakelta net 
iki szimto doleriu ant sanvai- 
tės? Mums nebūtu pro szali pa
klausti kas ta alga nustatė ir 
kas ja dabar pakele in szimta 
doleriu ant sanvaites? Juk tai 
tnusu, praseziokeliu pinigai, 
kuriuos mes aukojome ir auka
vome ne del to BALF sztabo, 
bet dęl “Lietuvos ir del Lietu
viu!”

raszeme, mes ir dabar sakome. ' 
“ Nors mums-gaila, kad vien 
tik priesz-tikybinis laikrasztis 1 
musu straipsni savo eilese pa
minėjo.” Ales ir dabar savo 
nuomone neesame pakeitė ar 
permaine. Pralotas Krupavi
czius musu nepažino ir mus 
ežia Amerikoje inžeide! Labai 
gerai kad jis iszvažiavo, ir mes 
viso gero jam linkėdami, pra- 
szoine kad jis tenai ir pasiliktu, 
nes jis mums garbes neatnesze!

“Vienybe” raszo apie ta pa
ti Krupavicziu: “Gryžes in Eu
ropa, AL Krupaviczius pareisz- 
ke:

“ Daibar nu vykusiųjų uždavi
nys — savo geru taktu suburti 
tenai visas Lietuviszkasias pa
jėgas vienybei!, būti tautybes 
apasztalais? Suaugant su seną
ją karta.”

“Tokia VLIK pirmininko 
nuomone,’’ raszo ‘‘Vienybe,’’ 
apie buvusius tremtinius insi- 
kurusius bei besikurianezius 
Amerikoje. Beje, ežia reiketu 
paminėti viena budinga smulk
mena: Gryžes in Europa, AI. 
Krupaviczius vėl fotografuoja- 

i si, paveikslus traukiasi be ku
nigo ru'bu, insignijų. Net Kata- 
likiszki žiburiai jo netituluoja 
prelatu. Tik ežia, kol VLIK 
pirmininkas lankėsi kolonijose, 
musu kunigėliai buvo tokie 
skysti. ’ ’

Alės Ponui Tysliavai, “Vie
nybes” redaktoriui galime už
tikrinti ir staeziai pasakyti, 
kad ne visi kunigai buvo tokie 
skysti. Pralotas Krupaviczius 
rado sau lygius ir tuos kuriems 
jis akis negalėjo 'apdumti - Ma
hanoy City, Pa., Szvento Juo
zapo parapijos klebonijoje, kur 
jis nustebo, supyko ir paskui 
savo ragus nusileido. “Saule” 
tuo laiku visa straipsni apie tai 
buvo parasziusi.

Naujas Lietuviu Transportas

Alontvydas, Antanas ir Ade
le, 2.539 AV. 69th St., Chicago 29, 
Illinois.

Morkūnas, Bernardas, Juze, 
Bernardas ir Gintaras, 4523 S.

449

3222

• BALF’o rinkliavos baisiai 
sumažėjo, daug mažiau pinigu 
dabar plaukia in to BALF ’o iž
dą. Tai kaip buvo galima to 
vieno pono alga taip pakelti?

’ Teisybe prisipažinus, mums 
BALF’o tvarka jau seniai ne
suprantama. Del kokiu priežas- 
cziu kokis tenai pasiuntinys ar 
pasiuntine gali isz Cliicagos ar 
isz Detroit važiuoti in New 
York su eroplanu pasitikti toki 
ar toki Benami? Ar New York 
mieste nesiranda nei vieno Lie
tuvio, kuris ta darbia galėtu tin
kamai atlikti ?

Kas Poną BALF’o atstovą 
iszrinko ir paskyrė, kuris dabar 
po Europa važinėja? Ar jis 
yra ir buvo tinkamiausias? Ar 
jis atstovauja visus Amerikos 
Lietuvius? Negalime pamirsz- 
ti, kad veikiausi ir geriausi 
veikėjai Amerikoje yra Katali
kai.

. Ėjai Pralotas Kunigas M. 
Krupaviczius atsilankė in mu
su apylinke ir kai mums teko 
su juo kelis kartus susieiti, mes 
drąsiai paraszeme savo nuomo
nes apie ji, nežiūrint to kiad mes 
esame Katalikai ir kad jis yra 
Kataliku virszunes atstovas 
Lietuviu tarpe. Ka mes tada

Literatūros Draugija skelbia 
konkursą novelei (short story) 
piairaszyti. Už geriausias tris 
noveles Literatūros Draugija 
skiria premijas:

Pirmoji premija 50 doleriu; 
antroji 25 doleriai; ir Treczioji 
premijadienraszczio “Naujie
nų” metine prenumerata.

I. Konkurso dalyviai turi 
teise pasirinkti tema, bet jie 
privalo prisilaikyti sziu sanly- 
gu: (a) rankrasztis turi būti 
pasiraszytas slapyvarde; (b) 
kartu su rankraszcziu turi bū
ti indetas užlipytas vokas, ant 
kurio turi būti uužraszyta au
toriaus slapyvarde, o voko vi
duje indetas rasztelis su tikrą
ją autoriaus pavarde ir adresu; 
(c) rankrasztis turi būti pri
siųstas ne vėliau 1950 metu va
sario menesio 1 dienos tokiu 
adresu: “Literatūros Draugija 
Konkursui” 1739 South Hal
sted Street Chicago 8, Illinois.

II. Literatūrine novelių 
verte spręs szie tesėjai: Jonas 
Aistis-Aleksandra viezius, N orą 
AI. Gugiene, Vincas Kreve-Mic- 
keviezius, Sonia Pipiraite, An
tanas Vaicziulaitis ir Juozas P. 
Varkala. Teismo pirmininke 
paskirta Sonia Pipiraite. Tei
sėju balsams pasidalinus lygio
mis, nusveria pirmininkes bal
sas.

III. Premijuotos noveles 
bus spausdinamos “Literatūro
je ir Literatūros Draugijos 
Afetrasztyje.” Draugija pasi
lieka sau teise spausdinti ir ki
tas, nors nepremijuotas, nove
les. Rankraszcziai bus gražina
mi tik autoriui pareikalavus.

Literatūros Draugija kvie- 
czia konkurse dalyvauti visuo
se pasaulio krasztuose gyve- 
nanezius lietuvius.

Rugpiuczio (Aug.) 17 dienia,! Cedar Lake, Indiana.
laivu “General Ballou” in New Mikulskis, Stefanija ir Flo- 
Yorka atvyko szie Lietuviai i rentina, 4581 Elston Ave., Chi- 
Tremtiniai: Į cago 30, III.

Aleksandraviezius, Vytautas
131 N. AVhite St., Shenandoah, 
Pa.

Aviža, Vytautas, Seabrook
Farm, Bridgeton, N. J.

Bakanauskas, Petras, Ema ir; Francisco Ave., Chicago, Ill.
Petras, 7807 97th Ave., Ozone
Park, L. I., N. Y.

Baksys, Kazimieras,
Cliff St., Fairview, N. J.

Baras, Bronins, La Crosse, 
Wise.

Belzinskas, Ignas,- Felicija ir 
Henrikas, Parma, Mich.

Bernotas, Antanas,
Brighton St., Philadelphia, Pa.

Bilenas, Jonas, Pranas ir
Jadvyga, 560 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y.

Czepaitis, Alarija, Aleksas, 
Jonas ir Algimantas, 1547 
Quarry Ave., N. AV., Grand Ra
pids, Alich.

Chodeckaite, Tamara ir Ire
na, 135 Dayton St., Sea Cliff, 
New York.

Degutis, AGncas Teofilą, Vy
tautas ir Giedre, 58-37 Fresh
pond Rd., Alaspeth, L. I., N. Y.

Dunduras, Sofija, Michalina 
ir Jonas, RFD, Bridgeton, N. J.

Gariauskaite, Leokadija, 58-
03 69th Place, Alaspeth, L. I., 
New York.

Gudelis, Vincas, Lucija ir 
Jadvyga, Ceresco, Alich.

Gulbinas, Jadvyga, Rimgau
das ir Gražvydas, Ceresco, Mi
chigan.

Jakaitis, Aldona, 519 S.
Spring St., Falls Church, Va.

Jankauskas, Juozas ir Dan
guole, 58 Van Buren St., Ne
wark 5, N. J.

Jeremiczius, Pranas ir Ago
ta, 21 Haskell St., Brockton, 
Alass.

Juraitis, Jurgis ir Ona, Heb
ron, Indiana.

K/alpakovas, Vytautas, Do
dgeville, N. Y.

Keturakis, Andrius, Thatch
er St., Brockton, Alass.

Kimbrys, Antanas, Nashua,
New Hampshire.

Kornaziszkas, Jurgis, 4561
Alarshall St., Philadelphia, Pa. j

Krikszčziunas, Vincenta, 447
Adams St., Bethlehem, Pa.

Krištolaitis, Elena, Vita, Ni
jole ir Algimantas, 6 Coral St., 
Worcester, Mass.

Krivickas, Ona ir Aldona,
853 Bank St., AVater’bury, Conn.

Kručas, Bronius, 2924
Marquette Blvd., Chicago,

Kucziunas, Georgijus,
Adams St., Newark, N. J.

Kudirka, Justinas, Aldona ir
Rasa, Alillles Rd., Pt. 16, Box
253 Baltimore 21, Aid.

Kulikauskas, Norbertas, Liu
dvika ir Gražina, 1156 Glen- 
more Ave., Brooklyn, N. Y.

Kurkunaite, Zofija, South
Deerfield, Alass.

Kuzas, Adolfas, 1407 East
120th St., Cleveland, Ohio.

Laukaitis, Juozas, Valenti
nas, Eleonora ir Danute, 80 
Eagle St., Albany, N. Y.

Lauruseviczius, Jeva, 35 N.
Railroad Ave, Frackville, Pa.

Liaude, Vincas, Amanda ir Vy
tenis, 717 W. Nineteenth St., 
Chicago, Ill.

Liaudanskas, Kostas ir Ju
ze, 91 Warwick St., Newark 5, 
New Jersey.

Alaslianikas, Viktoras, 13 
Woodstock, Clarendon Hills, 
Illinois.

Alerzvinskas, Jonas, R. D. 1,

AV.
III.
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Musinskas, Povilas, Kazimie- ! 
ra ir Vytautas, 2738 AV. 19th 
Ave., Gary, Ind. j

Narmontas, Liudas, Agne, 
Liuda ir Antanas, 65 Spring St. 
Brockton, Alass.

Norkeliunas, Ona, Elena, Ka
zimieras, 437 Washington Ave., 
Waterbury, Conn.

Nutautas, Stasys, Ona, Dio
nyzą ir Alma, 917 S. Gregory 
St., Rockford, Ill.

Ostrauskas, Valerija, Algir
das ir Marijonas, Langton 
Grove, RFD 1, Kirkwood, N. J.

Pancerzynska, Halina, 5511 
30th St., N. AV., Washington 15,
D. C.

Pelda viezius, Vytautas, 2539 
W. 69th St., Chicago 29, Ill.

Petniunas, Vladas 107 Shore
view Rd., Alanhasset, L. I. N. Y,

Petraitis, Pranciszkus ir An
tanina, 918 Helmsdale, Cleve
land, Ohio.

Petrauskas, Genovaite ir Da
nute, Wakefield, Alass.

Petrulis, Antanas, Veronika 
ir Jurgis, 27 E. 3rd St. Erie, Pa.

Petruseviczius, Liudvikas, 
Kazimiera ir Vytautas, 38575 
Five Mile Road, Rt. 3, Ply
mouth, Michigan.

Prikockis, Alarija, Dale ir 
Vidmantas, 58-37 Freshpond 
Rd., Maspeth, L. I., N. Y.

Ramanarlskas, Albinas, 547
E. 101st St., Cleveland 8, Ohio.

Rapeika, Viktoras ir Bro
nius, Fall River, AVisc.

Rastauskas, Augustinas ir 
Konstancija, 1727 Hawthorne 
St., Scranton, Pa.

Riauba, Jurgis, 4557 S.
Wood St., Chicago, Ill.

Rimaitis, Vincas, Sunnyside 
Ave. Oakville, Conn.

Rutkauskas, Juozas, Ona ir 
Eugenijus, Rt. 1, Marathon, 
AVisconsin.

Ruzancovas, Aleksandras, 
Aleksandra ir Natalija, 146 E. 
7th St., Erie, Pa.

Šakenis, Antanas, 402 East 
Eighth St., S. Boston, Alass.

Saudargas, Kazimieras, 200 
Edgehill Rd., Milton, Mass.

Sesto kas, Kazimieras, Ona, 
Aldona, Vytautas ir Linas, 259 
Athen St., So. Boston, Mass.

Sidl.auskas, Zofija ir Laimu
te, 750 AV. Lexington St., Balti
more, Mtaryland.

Sidlauskas, Kajetonas, 750 
AV. Lexington St., Baltimore,

fija, Rt. 2, Kingston, Mich.
Stankaitis, Alfonsas, 34 Ma

ryland Ave., Waterbury 73, 
Conn.

Stempuzis, Juozas ir Aldona,' 
547 E. 101st St., Cleveland, O.

Saramaitis, Petras, Adele, 
Vytautas, Bernardas ir Maria, 
Bedford, Va.

Tamosziunas, Anastazija, 
RR 1, Bertha, Minn.

Tarnuiionis, Stasys, 3266 Ce
dar St., Philadelphia 34, Pa.

Toliušis, Juozas ir Ona, 3327 
S. Halsted St., Chicago, Ill.

Trimakas, Stasys, Emilija ir 
Milda, 801 Elsie Ave. Joliet, 111.

Urbonaviczius, Andriejus, 17 
Agate Ave., Worcester, Mass.

Vailokaitis, Algis, 18 Castle 
St., Worcester, Mass.

Valaiti, Juozas, Albina* Au
drone ir Ričardas, Cambridge, 
Vermont.

Varaneckais, Eduardas, Ele
na ir Sasgundas, 3938 AV. 63rd 
Pl., Chicago 29, Ill.

Vasiliauskas, Antanas, Mari
ja ir Algimantas, 61-34 56th 
Road, Maspeth, L. I., N. Y.

Veikutis, Kazys, 1340 S. 2nd 
St., Philadelphia 47, Pa.

Atvykusius pasitiko organi
zacijos atstovai.

— BALF Imigracijos Komi
tetas.
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Maryland.
Shilling, Edward, 1206 Ke

nilworth Ave., Racine, Wise.
Skruodys, Mečius, Prancisz- 

ka ir Mečislovas, 1314 S. Cicero 
Ave., 'Cicero, Ill.

Skridulis, Antanas,
Wharton St., Philadelphia 47, 
Pa.

Skrupskelis, Aljna, Enatai, 
Ignas ir Viktorija, Box 23, No. 
Leeds, Maine.

Slapkauskas, Marijona, 6721 
S. Rockwell St., Chicago, Ill.

Spirauskas, Juozas, Olegija, 
Regina ir Edmundas, 366 
Washington St., Cambridge 39, 
Mass.

Stanaitis, Stasys, Urte ir Jo- 
naSj 45 Clinton Ave., Walling
ford, Conn.

Staniszkis, Bronislovas ir So-

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

SAVO PYRAGO 
PARAGAVO

YUGOSLAVIJA. — Pasi- 
prieszinimo ir pasipiktinimo 
laiszkas, kuri mums teko ana 
sanvaite pasiskaityti, nuskam
bėjo kaž-kaip pažinstami ir sa- 
votiszkai.

Trisdeszimts vienas tauti
ninkas buvo in kalėjimą užda
rytas per kelis menesius be jo
kio teismo, sake tas laiszkelis. 
Visi tie uždaryti kalėjime nėra 
už nieką kaltinami, nėra nei in- 
tarti. Jie baisiai nukentejo ka
lėjime, buvo stumdomi, musza- 
mi, kankinami ir badu marina
mi.

Szitaip skambėjo ir skamba 
musu kraszto laiszkai Stalinui, 
kai mes dažinome apie viena 
kita muczelninka, vergą.

Bet szita syki jau kitaip bu
vo; szitas laiszkas buvo Mosk- 
vos pasiunstas in Yugoslavija. 
Dabar jau Stalinas bedavoja ir 
piktinasi kad buvęs draugas 
Yugoslavas Tito taip negra
žiai ir nepadoriai pasielgia 
Sovietu Rusijos piliecziais.

su

KOMUNISTAS
KUNIGUŽIS

Pasitraukia Isz
Darbo

Savo

LONDON, ANGLIJA. — 
Kongregationalist ministeris, 
kunigužis William E. Allen pa- 
reiszkia kad jis dabar pasi
traukia isz savo parapijos. Jo 
parapijiecziai priverczia ji pa
sitraukti, nes jiems nepatinka 
kad jis priguli prie Komunistu 
Partijos.

Jis szitoje szesziu szimtu 
szeimynu parapijos darbavosi 
per dvylika metu. Jis prisipa- 
žinsta, kad per pastaruosius 
tris metus jis prigulėjo prie 
Komunistu Partijos, ir su savi
mi nesziojosi Komunistu Parti
jos kortele.

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

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

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

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo isziins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t.' 
t. 52 puslapiu. 15c.

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

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

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

,No. 1'20 Dvi istorijos apie 
J Valukas isz girios ir Ant ne- 

muno. 58 puslapiu. 15c.
No. 123 Septynios istorijos 

apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 

’ ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

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

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

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

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

No. 133 Dvi 
‘ Neužmokamas

Drūta Alsui. 62 puslapiu.
No. 134 Dvi istorijos

Baisi Žudinsta, apie Urlika

— 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!

Raz'baininka. 43 puslapiu. 15c.
No. 139 Trys istorijos apie 

Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokėjimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

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

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apvėizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
į pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

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

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

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

pacziuotas. 76

istorijos
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiam* »
:: Reikalam* ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Choose The Right Point 
f°r

The Way You Write
No. 5556

No. 5668 -

N®. 5550

i,’ "L ‘"-M? 'I

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

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. ____



‘’‘SAULE’’ MAHANOY CITY, FA.

Slaptinga Piktadaryste
(Tasa)

Po keliu miliutu, motere de
tektyve 'apleido, namus, sėdo 
karieton ir liepe vežėjui va
žiuoti ant Pennsylvanijos gele
žinkelio stoties.

— Buk sveika ponia Smith, 
atsiliepe isz važiuodama. Jai 
man ateis koki laisz'kai pasiusk 
juos prie vyresnes policijos di
rekcijos, o isz tenai man kas
diena nurodytu adresu siunti
nes.

— Laimingos keliones, po
nia Henrieta!

Ulycziu žiopliai kurie klau- 
gesei to atsisveikinimo taigi1 
dasižinojo kas ir in kur kelia- i 
vo, kadangi tenai butą ir laik-j 
raszėziu reporteriu tie tuojaus! 
nubėgo in savo redakcijas su į 
ta naujiena. Ir ant vakariniu 
dienraszcziu apsireiszke pami
nėjimas :

Mergina Herrieta Bolton j 
Bheydt, musu cirkulo garsi de- į 
tektyve sziandien ryte iszvaižia- j 
vo Pennsylvanijos geležinkeliu. 
Keliones mieri ir priežasti už
dengia paslaptis. Czia matomai 
apeina svarbi misija kurion po
licijos direkcija ja iszsiunte. 
Trumpu laiku dasižinosime 
apie koki svarbu atidengima. 
•"Toji žinia, žinomas dalykas 

su žingeidumu perskaityta vi
suose vagiu'raiteliuose ir pa
gimdė ju tarpe džiaugsma ir 
nusiraminimai.

— Dėkui Dievui kalbėjo vi
si piktadariai, tasai laukinis 
katinas musu policijos norints 
nekuri laika mus New Yorke 
nepersekios. Neturime dabar, 
ko jos bijotis nes iszvažiiavus. 
;.v;' * * *
. Karieta nusirito isztikro in 
Pennsylvanijos stoties. Kada, 
jau pravažiuota nemaža dalis 
kelio Herrieta pabeldė in ka
rietos langeli ir atsiliepe in ve
žėja.

— Pasidarė man bloga, esiu 
serganti. Bijau kad nenumir- 
czia. Važiuokite greitai in Alan- 
hattano ligonbuti.

— Gerai tuo jaus, ‘bet ar isz 
tikro su ponia yra taip blogai?

— Labai. Greicziau važiuo
kite. Jaucziu didelius sopulius.

I

Man rodos turėsime pasiduoti 
operacijai.

Praslinkus kelioms minu- 
toms karieta sustojo prie ligon- 
butes. Herrieta buvo iszbalus ir 
be spėkų. Ėjo taip kad rodos 
negalėdama kojų pavilkti. Ran
kos jos drebėjo kuomet vežėjui 
mokėjo pinigus.

Pagaliaus pranyko už duriu 
einancziu in ligonbuti. Kaip tik 
pasislėpė nuo ulyczios akiu 
persimainė iki nepažinimui. 
Ženge lengvai ir greitai.

— Kur yra ofisas vy
riausiojo daktaro Madine? Pa
klausė susitikus dažiuretoja.

— Numeris 67. Tenai po 
deszinai.

— Dėkui.
Herrieta priėjo prie nurody

tu duriu ir pabeldžius atidarė.
Priesz ja pasirodė jaunas 

asistentas ir norėjo jai pate- 
minti kad be pasipraszymo ir 
be praneszimo kokiame reikale 
ateina, negali eiti Vyriausio 
daktaro kambarin.

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 

Netoli nuo miesto 
Cantono Chios, 

Yra miestelis, 
Gyvenimas labai nekas, 
Kūmutes susiszaukia,

Ir guzute tuaukia.
O kada jau užsigėrė,

Tai prie kožno 
kabinasi.i

Ir daro negerai,
Nepaiso kad isz 

to bus, 
O gal būti ir 

prova, 
Taigi, kur guzute 

liejasi,
Ten ir nuolatos 

velneiasi, 
Kas dien vyras su 

boba, 
Rodos jokios neduoda.
Mat, vyru neapžiuri,
Isz to dideli varga 

turi, 
O ka vargsziu padarys.

O jus bobos, 
Esate baisiai nelabos, 
Tiktai sarmata darote 
Ypatingai del moterių 

doru.* * *
Kas sziame laike 

“Saule” neskaito, 
Tai pats sau kenkia 

ir savo szeimynelai, 
Nes, pats gyvena 

kaip užpeczkyje.
Dabar yra laikas 

Užsiraszyti sau “Saule” 
ir malsziai gyventi!• * * *

Jeigu vyras su paczia 
gražiai sugyvena, 

Tai laimes kitokios 
nereikia.

Ir jeigu abudu 
paczedus,

Tai ir turtingi bus, 
Geresnes laimes negali . 

reikalaut, 
Ba ir szeimyna gero 

gali sulaukt,
Ir bus guodoti 

nuo visu.* % *
"Whitesville mieste 

negerai, 
Nes ten daug nukenczia 

nuo bobelių vyrai, 
Pradėjo pas

skvąieri tašyti, 
Ir fainos užmokėti.

Tegul vyras ir užmokėtu, 
Nes bobele turėtu 

pasteneti, 
Vyras isz pradžių 

vale duoda,
Ir paskui vyrui 

nepasiduoda.
Alano rodą tokia, 
Jeigu butu narsus 

vyras, 
Kvailys atsakytu, 
Fainos nemokėtu, 

Virvagali paimkite
o $3.00 ant puses meto. Ir gerai in kaili duokite.

no reikalas koki turiu. Apie tai 
dažinos daktaras -Aliaicline be-

— Noriu pasimatyti su 
daktaru Madine, o tai jau mia-

tarpiszkai nuo iminės.
Daktaras Marline girdėda

mas garsia kalba, tuojaus pats! 
iszejo isz savo ofiso.

— Ka asz matau! Atsiliepe.1
Bet tuojaus nutilo nes Her-I 

rietą davinėjo ženklus pirsztu, 
kad nepasakytu jos pravardes.;

— Praszau ponios, tarė da
rydamas vieta inejimui. Ponas 
daktare Bole ant sziandien ne-. i
ra jau jokio czia užsiėmimo, ga
li ponas iszeiti isz ofiso.

Daktaras Bolc nusiszypsojo 
ir paskui kalbėjo savo priete- 
liams:

— Kais-gi daleistu daktaras 
Madine radosi toksai sžaltas 
del moterių, o vienok jis turi 
susineszima su jauna mergina 
kuri matomai jam nervus laibai 
gadina.

— Delko-gi dideli žmones 
negalėtu turėti silpnybių. Dak-I 
taras Aladine turi teisybe jai 
glaudo patogia moteriszkaite 
atsakinėta jam.

Savo nuomone ir sprendimą i 
daktaras Bolc butu permainosi 
jai butu girdėjas kalba Herrie- 
tos su jo virszininku.

— Juk esame senais priete- 
liais daktare? Kalbėjo Herrie
ta. Daktaras miam labai daug 
prisitarnausi jai priimsi mane 
in ligonbuti. A7ienu žygiu ir po
licijai bus pasitarnavimas.

— Kaip tai? Ar tai ponia 
sergi ?

— Asz ne, bet - isztvirkele 
Jetta Tot yra serganti.

— Atsiusk ja ponia ir jai 
turės ponios paliudijimą, pri
imsime ir specialiszkai prižiū
rėsime.

— Toji isztvirkele sztai sto
vi priesz pono.

— Nesuprantu.
— Apeina tas, daktare, 

idant mane priimtumet in li
gonbuti ir užraszytumet pra
varde Jetta Fox, isztvirkele.

— A! Tai naujas manevras! 
Kas teisybe, nežinau ka ponia 
mistini, bet ligoiibutis poniai 
visuomet atviras.

— Busi malonus mielas! 
daktare, patvirtinti, kad Jettial 
Fox serganti greitąją džiova. 
Alano padėjimas tegul begyjei 
trijų dienu taip sublogstia, kad 
asz turėsiu numirti.

— Viskas taip bus- atlikta į 
kaip sau ponia reikalauji.

— Taigi naudojuos isz dak
taro malonumo. Daleisk man 
ponas tame kambaryje atsa- 
kancziai persirengti, o paskui 
teiksies mane pavesti dažiure- 
tojui ir nuvesti in sergancziu 
vieta. Ir dar viena turiu pra- 
szyma. t

Sveikina Gražuole

Shirley Galloway isz 
Poughkeepsie, New York, 
buvo iszrinkta ir paskelbta 
kaipo sziu metu Kolegijos 
iriku karaliene. Jai karūna 
ant galvos uždeda Shirley 
Dickerson, kuriai ta garbe 
teko pereitais metais.

I

Pirmtakune Komuniste

Viena isz pirmųjų komu- 
niscziu Vengrijoje yra Pone 
Ona Ratko, buvusi paprasta 
fabriko darbininke. Ji dabar 
yra pirmutine moteriszke 
stoti in savo kraszto taryba. 
Ji yra valdiszkos paszelpos J 
Ministerka. Visa valdžia 
Vengrijoje, kaip žinote yra 
Komunistiszka.

Tai pasakius, Herrieta iszsi- 
eme isz kiszeniaūs szmoteli isz- 
raszytos popieros.

Ta 'žinia reikia patalpinti in i 
kelius laikraszczius. Alau rodos 
kad isž ligonbucziu informaci
jas noriai in dienraszczius tal
pina.

— Taip ant kiek tos žinios 
žingeidžios.

Taigi, viskas gerai padary
ta, busiu serganti, numirsiu ir 
viskas atnesz pageidaujamus j 
vaisius.

Daktaras Aladine iszejo in 
kita kambarį, o mergina Her-

■ I

rietą Bolton Rheydt persiren- 
ge. Persirenge in isztvirkele ir 
visai taip iszrode kaip tada 
kuomet susipažino su Buffel 
szeimyna piktadariu szulerne- 
je.

Netrukus daktaras Aladine 
suskambino ir Liejusiam tarnui! 
liepe paszaukti dažiuretoja isz 
džiovininku skyriaus, o kada I 
toji atėjo jis tarė rodydamas in 
Herrieta:

— Toji ponia priimta ligon-1 
būti. Labai sunkiai serga. Da
bar tik iszegzaininaivau, vaka
re ateisiu in sergancziu skyrių. 
Tuo tarpu praszau sergancziu 
laikyti savo globoje.

Herrieta tylėdama nuėjo su 
dažiuretoja kuri ja nuvede 
džiovininku skyrium.

'Czia randasi 40 ligoniu, bet 
vieta tokia didele taip kad oro 
ir szviesos yra pakaktinai. Lo
vos szvariai aptaisytos.

Iszdave

Jonukas — Halo tetuk, 
kaip buvome su mamyte in 
Lietuviu Diena parke, tai su
ėjome su Petru. Vai kokis jis 
kvailas!

Tėtukas — Tau Jonuk ne- 
iszpuola suaugusi vyra kvai
lu vadint!

Jonukas — Nagi ar ne 
kvailas? Pasitikome parke, 
jis mane pavadino “snarglį” 
ir daugiau nieko, o su mamy
te pasibucziavo! Mano nosiu
ke buvo czysta, galėjo ir ma
ne pabuczioti!

Teisybe Pasakė

Vincas — Teip, kaip sko
linai nuo manes pinigus, tai 
sakei, ant trumpo laiko!

Pilypas — Na isztikro, ant 
trumpo laiko, nes jau in dvi 
dienas nei cento neturėjau!

Czia būti miela vienok tai ne
laimingo likimo vieta.

Ant lova guli iszdžiuve žmo
nes su iszbalnsiais veidais.

Ausados girdimas kosulys su 
sunkiais atsidūsėjimais ir re-į 
tai ten iszgirsi garsu žodi jai: 
kibą dažiuretojaius.

Harrieta paguldyta ant lo-i 
vos, o kada vakare atėjo (lakta-i 
ras Aladine ir peržiurėjo pulsą 
supurto galva ir pasakė:

— A7iskas bloga.
Iszdave tam tikrus paliepi

mus ir žinomas dalykas, užra- 
sze paprastus ir nekaltus vais
tus.

Pagaliaus apreiszke, kad tą
ją sergasczia jisai pats užsiims, 
taigi visi kiti daktarai nereika
laujant jos ir žiūrėti.

Herrieta kosėjo labai ir daug 
nuolatos atmindama kad ji tu
ri loszti serganczios role,

A7yresni dažiuretojiai pasako
jo apie krauju spjaudymu ir 
pasakė kad jauczia prisiarti- 
nanczia smerti.

Antra diena paprasze szmo- 
telio popieros, plunksnos ir at- 
ramento, o kada jai tįe daigiai 
aitneszta, atsisėdo ant lovos ir 
parasze sekasti laiszka: .

“Alielas Jurgi!
Nemislijau kad turėsiu ra- 

szyti pas tave isz ligonbutes, 
bet ta p'aczia diena, kada mums 
buvo sykiu taip gerai, ant uly
czios pradėjau kraujais spjau
dyti. Paimta mane in ligonbuti 
kur dabar lovoje guliu. Žinau 
kad turiu mirti ir kad toji 
smertis jau yra arti. Net vy- 
riauses daktaras trauko pe- 
cziais, pilnas abejones, kada 
pas ji klausiu ar da galiu but' 
iszgelbeta.

“Alielas Jurgi! Turiu pas ta
ve da paskutini praszyma: ka- i 
da sumirsiu, paimk mano kuna j 
ir palaidok, kur tu nori, bet per 
asztuones dienas graba su ma
no kunu paslėpk pas save na
muose, kadangi bijau idant ma
nes gvvos neužkastu.

Tiktai po asztuoniu dienu 
pakelk grabo antvožą ir persi
tikrink ar esiu numirus, o tada 
graba užkalk kaip tai visados 
daroma ir palaidok kur nori.

Esiu persitikrinus, mielas 
Jurgi, kad man to visko neat
sakysi nes tai yra paskutinis 
mano praszymas su kuriuom 
prie tavęs kreipiuosiu.

Czionai ligonbutyje prasziau 
kad tau tuojaus duotu žinia ka
da asz numirsiu. Tada pribuk 
tiktai su mažu rankiniu veži
mėliu idant paimti mano kuna 
su grabu ka tau iszduos ligon- 
butis.

Jauna Loszike

Shari Robinson pragarsėjo 
Hollywood mieste, kaipo 
nauja ir jauna loszike. Ji su 
savo tėvais gyvena netoli 
nuo Hollywood tokiuose na
muose, kuriuos žmones veža
si su savimi kur tik važiuoja.

Krutamu j u paveikslu di
rektoriai sako kad szita jau
na mergaite Shari Robinson 
yra ir graži ir gabi.

Bucziuoju tave mano misli- 
mis ir palieku su gilia meile, 
pasiunsdama paskutini . palai? 
minima ir vėliniams.

Tavo Jetta.”
Ta laiszka Herrieta indejo 

is koperta ir užadresavojo:
Guodotinas Jurgis Buffel, 

Restoranas Brooklyn Bridge.
Ta paczia diena vakare laisz- 

kas buvo iszsiunstas per pacz- 
ta.

Ant rytojaus laikraszcziuose 
pasirodė patemijimas:

Alahattan ligonbutyje var
ge ir pažeminime numirė jau
na moteriszke, kuri kitus kar
tus prigulėjo prie geresnes 
draugijos.

Tai buvo nekokia Jetta Fox 
duktė turtingo žmogaus New 
Yorke kuri pabėgo isz tėvo na
mu ir vede palaida gyvenimą.

Žinoma ji buvo vietiniame 
“High Life” kur turėjo didi 
visu prielankumą del savo pa
togumo.

Taigi toksai iszvirszutinis 
gyvenimas ja ir panaikino. 
Kas kartas slinko vis žemyn 
kol nepaliko tikrai jau ulyczios 
merga.

Jauna gyvastį pertrauke 
greitoji džiova.

Jurgis Buffel taigi buvo szu- 
lerneje Brooklyn Bridge. Nese
niai gavo laiszka nuo Herrietos 
kad tuo tarpu jam in rankas 
papuolė laikrasztis su virszui 
minėtu pagarsinimu.

— Biedna moteriszke! Alur- 
mejo. Taigi isztikro numirė! 
Paskutinius jos norus turiu isz- 
pildyti. Pasiimsiu rankini veži
mėli ir jos lavona iszgabensiu 
isz ligonbutes. Gaila tokios pa
togios mergaites. Ji man labai 
patiko! Buczia galėjas su ja 
laimingai gyventi.

Tai buvo pagrabine Jurgio 
kalba kuria pasakė ant mylimo
sios palaikų.

Po tam užsirūkę paperosa ir 
paprasze szulernes s'aivininko 
kad jam paskolintu rankini ve
žimėli. Gaspadorius su akvata 
sutiko.

* * *
Jurgio Buffelo meileje buvo 

tiktai brutiailiszkas pajautimas, 
tasai pajautimas kuris ji pri
traukė prie Jettos prostitutes, 
bet ir tasai pajautimas turėjo 
savo dvasiszkas geras puses.

Tasai piktadaris kuris nieka
dos niekam nieko gero nepada-' 
re buvo pasirengęs atlikti ai- i 
truistiszka dauba del mirusios J 
Jettos. Atminimas apie biedna! 
mylima mergina jame buvo 
toksai avirtas kad buvo pri
verstas iszpildyti jos paskuti
ne valia tas katras pirmiau isz- 
juoke visokia prideryste ir apie 
tai neturėjo jokio supratimo.

Kad iszpildyti ta paskutine 
merginos valia insikinke veži-! 
mėliu kaip arklys ir ėjo taip; 
per visia. New Yonka net iki pa- Į 
ežiam ligonbucziui. Czionai ap
reiszke ko pribuvo, taigi paim
ti Jettos lavona.

— Gali ponas ji pasiimti,; 
tarė sargiais, net man tai pasa
kyta kad tasai lavonas turi but 
paimtas. Praszau tiktai vežimė
li užvežti ant kiemo kur lavo
nas ponui tuojaus bus isznesz- 
tas.

— Ar galiu pamatyti miru
siai?

— Ne. lavonas uždaryta
me grabe ir nerodiju mielas i 
prieteliau grabo atidarinėti, j

— Delko ne? Norecziau nu
mirusia dlar nors syki pamaty
ti. Turi ponas žinoti kad asz 
buvau jos numylėtiniu.

— Nematei ponas kad Jet
ta sirgo džiova, ir kad turėjo 
tuojaus mirti?

— Ne! Alan rodėsi kad ji 
buvo sveika kaip žiedas.

— Taip mielas prieteliau, 
džiovininkai tankiai labai ge
rai iszrodo, kalbėjo sargas nu
duodamas daktaru — žmones 
apimti tos ligos tankiausia isz
rodo labai puikiai, turi veidus 
raudonus ir pilnus, bet bakcil- 
lai juose savo dirba ir.triuszki- 
na visa kuna.

— Isz to tai asz nieko ne
suprantu.

—TOLIAUS BUS—

Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Alan Nakcį 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; Aledejus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

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, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunczia’ 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 greicziau galesi-
me permainyt ir greicziau gau- 
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata SuV. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00, Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Ateinanti menesi Potts-! 

villes Sudas turės užtektinai' 
darbo, nes keletą szimtu Byliu! 
turės atlikti.

i
— Sesuo M. Raymond iri 

Sesuo M. Benigna, Szv. Pran- 
ciszkaus Seserys, lankėsi Mas! 
lianojuje, atlankė gimines ir 
pažinstamus. Buvo malonu jlas! 
sutikti, nes abidvi Seseles kiek 
laiko atgal mokytavo Szv. Juo
zapo mokykloje.

— Ponstva Vincai Turne- 
riai isz Duquesne, Pa., dalyva
vo “Lietuviu Diena” Lake
wood parke, taipgi atlankė ir 
“Saules” redakcija, nes pons
tva Turneriai yra musu seni 
skaitytojai. Kelione atliko su 
ąutomobilium. Ponstva Turne
riai užlaiko puiki inrengta Lie- 
tuviszka užeiga, ir užkvieczia 
Lietuvius isz kitu miestu susto
ti pas juos. Acziu už atsilanky
mą.

— Subatoj Szvento Bernar
do. Ta diena 1948 m., septynio
lika Amerikos kareiviu lakunu 
žuvo kai ju kariszkas eroplanas 
B-29 nukrito ir sudužo netoli 
nuo Rapids City, S. D.

— Musu skaitytoja ponia 
Elzbieta Vosiliene isz Nanti
coke, lankosi savo duktere V. 
Svirskiene ant W. South Uly., 
taipgi atlankė savo žentą Vin
cą Svirski kur jis randasi Lo
cust Mt. ligonbute Shenadory- 
je, del gydymo.

—• Sziais metais “Lietuviu 
Dienos” programa laibai gra
žiai pavyko ir pasisekė. Tuks- 
tancziai žmonių susirinko pasi
linksminti ir senus draugus su
sitikti. Programa sziais metais 
buvo labai graži ir tinkama. 
Programos vedėjas buvo Lietu
viu Dienos Pirmininkas, Szv. 
Juozapo parapijos, Mahanoy 
City miesto klebonas, Kun. Pi
jus Czesna. Kalbėtojai buvo 
Teisėjas Dalton isz- Pottsvilles, 
ir buvęs Lietuvos Generolas 
Czernius, isz Brooklyn, N. Y. 
Labai gražiai ir tinkamai pa
dainavo dainininkas Bronius 
Nekraszas isz Pottsvilles. In 
ežia “Lietuviu Diena” sziais 
metais buvo suvažiavę ir Lie
tuvos Benamiai, “Dypukai,” 
kurie negalėjo atsigėrėti tokia 
gražia diena. Kun. Petras Lau- 
mialkis, Szv. Kazimiero parapi
jos, St. Clair miesto klebonas, 
užbaigė programėlė su malda.

In svetaine pasiklausyti pra
kalbu mlaižai žmonių suėjo. Ma
tyti kad Lietuviu Diena ir pro
grama nebuvo pilnai ir gerai 
iszgarsinta. Szv. Juozapo para
pijos klebonas, Kun. Pijaus 
Czesna su kitais savo draugais 
daug darbavosi del szios die
nos. “Saules” redaktoriui teko 
susipažinti ir pasiszneketi su 
daug tu žmonių kurie neseniai 
atvažiavo isz Europos. Apie 
tuos pasisznekejimus kituose

Saules” numeriuose paraszy- 
sime.

— Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola vienuolikta Nedelia 
po Sekminių. Taipgi ta diena 
1946 metuose, Amerikos val
džios sztaibas pasiunczia Yugo- 
slavijai pareikalavima pasi- 
aiszkinti ir susitaikinti už ap- 
szaudinimia dvieju Amerikos 
neapszarvuotu, prekybiniu ero- 
planu. Amerikos valdžia per
spėjo Jugoslavijos valdžia, kad 
ji pareikalaus atsilyginimo ir 
kita syki nedovanos.
. —Panedelyje pripuola Ma-

Seniausias Ir
Jauniausias

ras Mouhsin-l-Barazi, likos nu 
szauti per Politikierus. PERKŪNAS TRENKE RAZBAININKO

LAIDOTUVES

In Philadelphijos Zoo, kur 
randasi visokiu gyvunu ir 
žvieriu, dabar susiejo ir su
sitiko jauniausias, vieno me
nesio vilkas su czerepoku, 
purpliu kurio metu niekas 
negali suskaityti. Jis buvo 
surastas prie Schuylkill upes 
1895 metuose. Ir tada jau bu
vo senas.

rijos Nekalcz. Szirdies. Ir ta 
dienia 1236 metuose Rimgaudas 
pergalėjo Vokieczius ties Kau
nu.

— Vincas Svirskis, nuo 516 
W. South Uly., sugryžo ntaio 
isz Locust Mt. ligonbute.

— Sesuo M. John, lankosi 
pas slavo motinėlė ponia Ona 
Cisarikiene. Po savo apsilanky
mo, Sesele grižta in Cairo, Hl., 
kur ji tęs slauges mokslus. Se
sele taipgi atlankė Boczkausku 
szeimyna ant W. Mahanoy Avė. 
Linkime jai geriausio pasiseki
mo.

— Utarninke Szv. Pilypo 
Benicijo. Ir tla diena 1866 m., 
Rusijos valdžia uždraudė Lie- 
tuviszka spauda. Taipgi ta die
na 1884 m., mirė žymus kalbi
ninkas Frid. Kurszaitis.

Girardville, Pa. — Graži, 
I jauna ir maloni Rūtele Buikiu- 
į te atsilankė isz Great Neck, N. 
I Y., pas savo dede, Kunigiu Joną. 
! Buiku. Ji sp savo motina, ir su 
i savo teta, Ponia Baksziene ap- 
! sistojo pas Ponus Pužus, Gi-j 
į rardvilleje. Visos trys pabuvo’ 
Į kelias dienas kad galėtu “Lie- 
i tuviu Dienoje” dalyvauti. Szi- 
Į ta paezia proga jos buvo ir pas 
! Ponia Czesnulevicziene nuva
žiavusios in Gilbertona, su ku
iną jos jau isz senu dienu pasi- 
žysta. “Saules” redaktoriui te
ko su sziomis poniutėmis susi
pažinti, ir kas baisiai nustebino 
“Saules” redaktorių tai buvo 
tai, kad ta jaunla Rūtele Bui- 
kiute taip gražiai Lietuviszkai 
kalba ir “Saule” skaito. Pa
prastai musu jaunimas nieko 
neskaito ir dar mažiau mokia,, o 
sztai ežia, isz Great Neck, N. Y., 
pasirodo viena isz to jaunimo 
tarpo kuri ir kalba ir skaito 
Lietuviszkai.

— Jurgis Klimas, kriau- 
czius isz Pottsville, Pa., su savo 
žmona, bevažiuodami isz “Lie
tuviu Dienos” užvažiavo pa,s 
Ponus Pužus. Su Klimu važiavo 
ir jo giminaitis Antanas Klimas 
neseniai atvažiavęs isz Vokieti
jos. Jis dabar augsztus mokslus 
eina in Pennsylvanijos Univer
sitete. Su juo buvo ir Vincas 
Petkaitis, Kun. Butkaus gimi
naitis kuris kriaueziaus darba 
dilba Pottsville, Pa.

Shenandoah, Pa. — Senas 
gyventojas Juozias Žemalis nuo 
22 So. Bridge Uly., numirė Pa
nedelyje, 9:40 valanda vakare, 
Locust Mt. ligonbuteje. Velio
nis gimė Lietuvoje. Paskutini 
karta dirbo Ellangowan kasyk
lose. Paliko sunu Antana mies
te, duktere Marijona Mello isz 
Fall River, Mass., ir keturis 
anukus. Laidotuves invyko 
Ketverge, su apiegomis Szv. 
Jurgio 'bažnyczioje 9-ta valan
da ryte ir palaidotas in Szv. 
Marijos kapines.

— Utlairninke, Jonas Zube- 
ras, isz Turkey Run, staiga su
sirgo laike darbo Maple Hill 
kasyklose, apie penkta valan
da popietu, ir likos nuvežtas in 
Locust Mt. ligonbute, o apie 8 
valanda vakare numirė. Velio
nis gimė Turkey Run. Paliko 
savo paezia Katarina (Lucas); 
dvi dukterys: Helena, namie ir 
G. Brown, Jr., isz Arlington, 
Va., taipgi sunu Alberta na
mie; du brolius, Adoma, Tur
key Run ir Liudvika isz Mil
waukee, Wis. Laidos Subatoje, 
su Szv. Misziomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda 
ryte, ir palaidos in Szv. Marijos 
kapines. Graborius V. Menke- 
viezius laidos.

— Publikos mokslo meto 
prasidės Rugsėjo 7-ta diena. ’

New Philadelphia, Pa. — An
drius Geležius, kur jis staiga 
susirgo Subatoje, New Jersey, 
numirė; likos palaidotas Ket
verge. Paliko paezia (Marg. 
Luksziute); 2 dukterys, namie; 
4 'brolius ir 2 seserys.

Damascus, Syria. — Prezi
dentas Hossni Zaim ir .Premie-

Susprogo Dinamitas;
Du Žuvo i

vo
tai nesugavo ■ to razbaininko 
kuris szita razbaininka nužudė.\

STALINAS PRIESZ
MARSHAL TITO

Razbaininkai Norėjo 
Savo Dranga Palydėti

NEW YORK. — Apie penki

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SAN FRANCISCO, CALIF. ’ 
Keista elektros viesulą uždege 
daug miszku ir giriu sziaurine-
j e Calif orai jos dalyje ir uždege szimtai žmonių pribuvo ant
daug dinamito, kuris susprogo razbaininko Edward, Neddie 
ir užmusze du žmones. S. W.
Sears, dvideszimts trijų metu 
amžiaus darbininkas isz Oro-! 
ville ir Bob Reynolds buvo už- 
muszti, kai tas dinamitas su
sprogo. Trys kiti darbininkai 
buvo sužeisti ir in ligonbute nu- 
veszti.

ISZSIGELBEJO
ISZ GAISRO

AKLA IR KVAILA 
ISZTIKIMYBE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Mes apie Trumana mažai ka

Herbert laidotuvių. Jis buvo 
nuszautas. Jis buvo leitenantas 
ar padupezninkas garsiam raz- 
baininkui Mickey Cohen, kuris 
dabar pats yra po policijos 
priežiūra.

Tarpu tu penkių szimtu žmo
nių, policij antai užtiko asztuo- 
nis tokius paežius razbainin- 
kus. Policijantai visus juos pa
kvietė iszeiti isz laukan, kur 
policijantai juos iszkrate, bet

¥ i r* t t nerado jokiu ginklu. Tada poli- iSZSZOko Per Langa Isz cijantai visus tuos razbainm- 

Deganczio Vasarnamio kus gražiai bet “pa 
_____ kviete” keliauti kur, bet ežia 

SWAN LAKE, N. Y. — Jau-j daugiau nepasirodyti. Jie pri- 
na motina, Brooklyniete, isz- j 
szoko per lanka isz antro augsz- 
czio, kai vasarnamis staiga už
sidegė. Czia in szita vasarnami, 
Camp Yeshiva, atostogavo apie 
devynios deszimts vaiku isz 
New York mokyklų. Jie visi 
tvarkingai buvo iszvesti isz to 
deganezio vasarnamio. Trisde
szimts dvieju metu amžiaus Po
nia Samuel Zak, isz Brooklyno, 
iszszoko per langa isz antro 
augszczio ir buvo labai sukries- 
ta ir biski sužeista. Ji buvo nu- 
veszta in Maimonides ligonine 
in Leberty miesteli.

Lynbrook, N. Y. — Trisde
szimts vieno meto darbininke, 
tarnaite, Dorothy O’Keefe bu
vo nuszauta Wedgewood Inn, 
užeigoje, kur ji dirbo. Polici- 
jantai sako kad ja nuszove sa- • 
liuninkas, tos užeigos savinin
kas, keturios deszimts septynių 
metu amžiaus Arthur Korman. 
Jis buvo policijos suimtas ir 
nuvesztas in Nassau apygardos 
kalėjimą, kur jis yra kaltina
mas už žmogžudyste.

* Per mokslą ir darbai tur
tą ingysi, o per tamsuma ir tin
ginyste viską praganysi!

T.-----------------------i-------------------------

eme policijantu pakvietimą ir 
isznyko,

Razbaininkas Herbert buvo 
policijantams labai gerai pa- 
žinstamas, nes jis tankiai pa
kliuvo in j u rankas už visokius 
prasikaltimus. Jis buvo nu- 
szautas in Hollywood, kai jo 
bosas Mickey Cohen ir trys kiti 
buvo sužeisti.

Rabinas Julius J. Price szer- 
menis atlaike in deszimts minu- 
cziu ir paskui grabas jau buvo 
isznesztas. Nabasztninko žmo
na, buvusi loszike, Sally, asza- 
ruodama prasze kad jai butu 
pavėlinta nors dalyteti savo 
vyro graba.

Grabas buvo brangus, kelis 
tukstanczius kasztavo, nes bu-

MAINIERIAI UŽ
LAIKO SENATORIŲ mas daigtas kad Marshal Tito 

pradės bendra sukilimą priesz 
Rusija. Bet ar jam szitokis su
kilimas pasiseks ar nė, tai kitas

naujiena kad Senatorius turi dalykas, ir mes, ežia, Amerikd- 
kita darba apart Senatoriaus.” j e negalime nei inspeti kas ten 
Reiszkia jis neužsigyne ir pri- darosi ir kas bus.
sipažino.

Isz to pasisznekejimo su Se
natorių Bridges iszejo in vie- 
sza kad ir Laivyno Kapitonas 
N. H. Collisson teipgi gauna isz 
Mainieriu Unijos trisdeszimts 
penkis tukstanczius doleriu in 
metus.

Senatorius pasiaiszkina kad gero galime pasakyti, bet tiek 
beveik visi tie tos Mainieriu turime prisipažinti: Jis yra pa- 
Unijos pinigai buvo išzleisti szieliszkai isztikimas savo 
ant advokatu ir teismo kasztu. draugams. Jis ir dabar yra isė-

Dabar mes galime atsiminti tikimas savo draugui Generolui 
ir savo skaitytojams priminti Vaughan.
kad tas Senatorius, 1948 metais ’ Mes gerai atsimename kaip 
balsavo su Lewisu priesz Van i jis buvo isztikimas savo drau- 
Horn, kai mainieriu straikos gui, politikos bosui, Tom Pen- 
užsibaige. Ana Birželio (June) dergast in Kansas City, kuris 
menesi, kai Kongrese buvo isz- galutinai buvo in kalėjimą pa
keltas Taft-Hartley Bylos klau- tupdintas. Kai Tom Pendergast 
simas, Senatorius Bridges vi- pasimirė, Trumanas tuojaus 
sai neatėjo in tuos posėdžius, pareikalavo kariszko eroplano 
nes nedryso nei vienaip nei ki- ir nuskrido in jo laidotuves.
taip balsuoti. Kai Trumanas tapo Ameri-

“Kažin, ar musu mainieriai kos Prezidentu, jis tuojaus pra- 
žino, kad jie su savo duoklėmis, vare valdžios augszcziausi ad- 
su savo mokestimis užlaiko to- vokata Maurice Milligan, kuris 
ki poną?” ! buvo susekęs, apskundęs ir pas-

a kui nubautes ta Trumano draū-
M rr , ... , . , ga, Tom Pendergast. Ir Truma-Turtas kvailiu ant niek; . , .. . .. ’• . ? nas dovanojo kaltes ir isz kale-protas tada nieko neiszplaka. j .. , , « , >■• 1 j įmo paleido visus to Pender-

Jeigu esi sotus, tai duo- gast draugus ir tarnus! Y 
nos nenumesi; ant kito kart pia-

I laikysi, ba velei alkanas busi.

t

A WOMAN'S WORK

U.S. PER DIDELES
ISZLAIDOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Viena sekretorka ar gal ir 
karininkas padare z klaida, kai 
jis in iszlaidu knyga inrasze 69 
didelius anuotus, karabinus, 
kurie kasztavo devynis milijo
nus doleriu. Ji ar jis inrasze 
in knyga, kad jie kasztuoja 
trisdeszimts devynis milijonus 
doleriu. Klaida iki dienai ne
atitaisyta! Kažin ka biznie
rius pasakytu, jeigu kuris dar
bininkas padarytu klaida ant 
trisdeszimts milijonu doleriu!

Armija buvo pareikalavus : 
108,290,858 doleriu del lengvu 
ir viešiu kariszku drabužiu del 
1950 metu. Szitie nauji drabu
žiai kasztuos apie szimta ir dvi
deszimts doleriu už viena. Bet 
mes tiek kareiviu neturime, ir 
jeigu nebus ’karo neturėsime 
1950 metuose!

Jis daug tokiu klaidu parodo 
ir sako, kad, “jeigu Amerikos 
Karo Sztabas ir Kongresas ves
tu Amerikos reikalus kaip biz
nierius veda savo bizni, tai mes 
sutaupintume pus-antro bilijo-į 
no doleriu kas metai!”

* Tie j ei geriausi ir laimin
giausi ka pinigu neturi, o ir pa
skolinti nuo nieko negali.

Ne vienas da neiszrado kur 
moteryje sėdi gera ir pikta dva- 
sia. . ■ ' -

ittWriTDONC

in a.sparkling

ALL-ELECTRIC KITCHEN!

Learn how easily you can make a practical and 
pretty kitchen like this—YOUR KITCHEN!

To help you plan your modern, All-Electric 
Kitchen, get the 40-pagc “KITCHENlZER’S DI
GEST,” illustrated in color. Written by ten 
leading kitchen-planning authorities who write 
for homemaking and home-planning magazines. 
Contains facts, diagrams, plans, everything to 
help you plan for your ideal kitchen. Get your 
FREE copy at our nearest office . . . TODAY!

Aif<lienizeįį'5

plans, everything to he Ip. ><< • 
plan for your ideal 
Get your FREE copy at oul 
nearest oil ice.

PENNSYLVANIA 
POWER 6® LIGHT COMPANY

Tai toks isztikimas savo 
draugams yra musu Preziden
tas. Ir niekas jo nepermainys. 
Kai kurie žmones Trumana la
bai giria už tokia isztikimybe.. 
Bet mums iszrodo, kad ir iszti- 

! kimybei turi būti galas, kai 
didžponiai, kokie jie Preziden
to draugai nebutu, tokius szpo- 
sus ima kriesti ir isz musu pi
nigu sau turtelius susikrauti.'

I 4 -
Mes apie tokius intakingus 

i Demokratus tik szitiek nore- 
I tume pasakyti ir pastebėti: Jie 
; yra prasti pypkoriai priesz Re- 
publikonus. Kai Republikonai 
szoko ir vogė, jie savo grobi 
szimtais tukstaneziu skaitė, o 
dabar tie musu vargingi Demo
kratai už keletą tūkstantėliu 
parsiduoda. Republikonai taip 
ir tiek vogė, kad visi jie raiti 
galėjo in pekla nujoti, o Demo
kratai turės, kaip ir mes pešti 
eiti.

ŽAIBAS 2 UŽMUSZE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tys nusiverte. Žuvusieji buvo 
beisbolininkas Wllen L. Joyner 
dvideszimts trijų metu amžiaus 
isz Crestview, Florida ir Harry 
Moore, dvideszimts keturiu me
tu amžiaus. Joe Eaylor buvo la
bai apdegintas.

Beisbolininkai aiszkina kad 
jie ka tik buvo iszeje užimti sa
vo vėtąs ant lauko, kai tik sy
kiu iszgirdome baisu griausmą 
ir pamatėme ilga ugnies eile. 
Ta ugnis buvo tokia szviesi kad 
mus apakino. Kai mes atsipei
kėjome pamatėme kad puse tu
zino musu draugu guli ant že
mes. Policijantai ir beisboles 
ratelio vyrai stengiesi nura
minti visus žmones, kurie isž 
tos iszgasties grumiesi, stumA 
diesi kur nors pabėgti.

Skaitykite “Saule”J


