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Skerdynes, “Darbo Dienos”
Isz Amerikostaiaa$avo^ra~pav°sej°ssuncn generolas

PASIUTĘS
JAUNUOLIS

Nužudė 13; Nepaisė
Moterų Ir Vaiku

CAMDEN, N. J. — Pasiutęs 
ar isz proto iszsikraustes jau
nas vyrukas nužudė trylika 
žmonių ir sužeidė tris kitus 
pirm negu policija ji suėmė.

Jis, kaip pasiutęs szuva per
bėgo per visa bloką sztoru, žu
dydamas ar sužeisdamas daug 
žmonių, kuriu tarpe buvo vai
ku ir moterų.

Jis po tam užsirakino in an
tro augszto kambarį ir isz ten 
szaude isz Vokiszko revolve-i 
rio.

Paskui jis su policijantais 
pradėjo szaudytis. Policijan
tai paleido kelias bombas ku
rios akis degina, ir po tam pra
dėjo in ji szaudyti. Jis vėliau 
pasidavė. Jis nebuvo sužeistas 
kai jis pasidavė.

Apie tūkstantis žmonių susi-, 
rinko prie tos vietos ir triuksz- J

Ponia Edythe Horowitz, 
isz Brooklyno, New York 
valstijos žiuri in savo trijų 
metu sūneli Stephen ir jo tę
va, kai jiedu sau užsipundi- 
jo po sode ant ulyezios, in 
Tel Aviv, naujame Žydu 
kraszte Israelyje.

Ji sako kad jos vyras su 
kuriuo ji persiskyrė keletą 
menesiu atgal, pavogė jų
dviejų vaika ir ji iszsiveže 
in Israelio kraszta, be josios 
žinios.

Ji dabar ji vadina vaikva- 
giu ir kaipo toki ji jiji su- 
aresztavo. Jo kita žmona, 
kuri buvo su juo ženota 
pirm szitos moteries sako, 
kad ji jam pagimdė sūneli, 
kuris dabar yra keturiolikos 
metu amžiaus.

Czia isz visu tu gineziu ir 
ermydeliu matyti, kad vi
siems tiems Žydams ir Žy- 
delkoms rupi ne szeimyna ar 
vaikai, bet pinigai.

PALAIDOTA

Be Parodos Ir Be
Garbes

Jaunuolis Nužudė 
T ry lika Žmonių 

Camden, N. J.
s.

DALLAS, TEXAS. — Ma- 
jor Generolo Walter C. Short 
lavonas buvo nuvesztas isz 
Dallas, Texas, in Arlington ka- W > F O J -F 1 • J
pus kur jis buvo palaidotai Gen. HĄ dROTt LūVOROS 1a L ai CIO“ 
“be jokiu prakalbu, be jokiu

“™"tas Be Garbes In Arlington Ka-
Generolas Smith buvo armi- « T T> 1 Z • /"V • •

jos komandoms in Pearl Har pUSĮ bovietll VatuZUl blUnCZlū 
tor kai Japonai ant tos Salos r '

...r “ ° ’• Vokieczius In Graikija; 15 Metu
Jis jau per kelis metus sirgo « F Y z C* h /f 9 •

szirdies liga .Jis buvo szeszios Q UZITlUSZe OOVO MiegOntl
deszimts devynių metu allI- « * «. v a r w
žiaus. : * * w T 9 A J F > >

Japonu užsipuolimas ant
Pearl Harbor Salos, užbaigė
Generolo Short keturios de
szimts metu tarnystva armijo- 

’u . bo Dienos - Uor Day" atostogas valdžia
1 Short buvo negarbingai prava- perspėjo ir pranaszavo, kad apie trys szim- 
rytas.

(Tasa Ani.&Puslapio)

Tęva Isz Coeur D’Alena, Idaho
4 Z .

WASHINGTON, D. C.

mingai reikalavo kad jis butu DUKTĖ UŽMUSZE ! “ 
ant vietos pakartas. TU V A

Policijantai ji nuvede in ka- lEvV A
Įėjima, atstumdami visus ku-'
rie reikalavo kad jis butu ant KcliS SykilIS DaVG Sa- 
vietos pakartas. „

Policijantai dažinojo, kad ^0 MlCganCZlUi iCVUl 
tas jaunikaitis yra Howard B Per Galva Su Plaktuku 
Unruh, dvideszimts asztuomu  
metu amžiaus. COEUR D’ALENE, IDAHO.

Visi susiedai mislino kad tas’_ Penkiolikos metu amžiaus 
jaunuolis mokinasi ant kuni- mergaite yra suimta ir intarta 
go ar kunigužio kad jis visa- už savo tėvo nužudinima. 
dos vaikszcziojo su Szventu Policij antas H. H. Haner sa- 
Rasztu po savo pažastimi. ka(i jįs su savo policijantais

Niekas nežinojo kad jis pa- suėmė ta mergaite su jos dvy- 
gieža liejo ant visu savo susie- likos metu broliu, kai jiedu isz- 
du.ir kad jis visu savo Susiedu ėjo isz miszko kur jiedu buvo 
neapkentė. pasikavoje.

Jis pats jaunolis prisipažifto Penkiolikos metu fnergaite, Juodukas R O b C S O 11 
ir policijantams pasisakė, kad Charlotte Burns, policijantui 
jis pasirinko laika kada jis ga- Haner prisipažino, 
lėtu visus savo susiedus nužu- sykius davė savo mieganeziui 
dyti. Jis nužudė trylika žmo- tėvui per galva su plaktuku.
niu ir sužeidė tris pirm ne-! Ji pasiaiszkino kad ji tik: I
gu policijantai ji suėmė. kelis sykius buvo iszvažiavus

Jo motina nujautė, kad kas isz savo tėvu ukes ant Lake 
atsitiks ir savo vyra perspėjo, Pend Oreille.* Ji sako kad jos giau negu dvylika szimtu poli-, 
bet niekas jos neklause. ■ szeszios deszimts penkių metu cijantu buvo iszszauukti palai-!

Kiek galima dažinoti apie ta amžiaus tėvas daug sykiu pri- kyti tvarka, kai juodukas, ni- 
pasiutusi jaunuoli, iszrodo ge- žadėjo jai kad jis ją. iszsivesz gėris Robeson dainavo.
Ta ir paprasta: jis užbaigė kur, bet niekados neiszsiveže, Legijonieriai, buvusieji ka- 
Woodrow Wilson Augsztes- ir už tai ji jiji nužudė. Į reiviai ir kiti žmones susirinko
niaja Mokykla, stojo in armija Ji sako kad ji inejo in savo pareikszti savo nepasitenkini- Popiežius 
kur jis tris metus praleido Eu-! tėvo kambarį, rado ji mieganti, ma ir pasipiktinimą, kad tas 
ropoję. Jis sugryžo isz vaisko Ji pasiėmė plaktuką ir davė juodukas, Robeson buvo pa
ir įstojo in Brown Preparatory jam staeziai in kakta. Tada jos kviestas dainuoti. Bet ju per 
mokykla ir paskui in Temple broliukas, dvylikos metu Louis mažai susirinko, nes apie pen- 
Universiteta. Jis yra nevedąs inejo in kambari, ir jis stovėjo kiolika tukstaneziu žmonių at- 
ir dabar darbo neturi. ir žiurėjo kai ji dar kelis sy- važiavo automobiliais ir auto-

Jis nuėjo in Cohen aptieka, kius davė savo tėvui in galva busais to juoduko pasiklausyti, 
' drugsztori ir tenai prasidėjo! su tuo plaktuku.

jo padūkimas ir pasiutimas. Paskui jiedu iszejo in darža 
Jis aptiekori ir jo žmona nu- kur jųdviejų motina dirbo. Jie- 
szove ir paskui pradėjo kitus du dar padėjo darže savo mo-

pasivaikszczioti. Jiedu insise- 
do in maža laiveli, valtele ir 
parsiyrė skersai ežereli, ir nu
ėjo in Bay view, kur daug žmo
nių vasaruoja.

Kai policijantai buvo pa- 
szaukti in ju namus, jie pir
miausia iszleido žinias apie ta 
žmogžudyste ir pareikalavo 
kad tie vaikai butu suimti, kai
po svietkai. Policijantai visai 
nesitikėjo ta dukrele kaltinti, 
kol ji pati prisipažino.

prasidėjo! su tuo plaktuku.

Priesz “Dar- VOKIECZIAI NENO
RI VAŽIUOTI IN i 

GRAIKIJA
ta žmonių žus automobiliu nelaimėse. Tai 
buvo baisi pranaszyste, bet pasirodo, kad 

i iszsipildymas tos pranaszystes buvo dar 
baisesnis, nes visas szimtas daugiau žuvo. 

Apie trisdeszimts keturi žmones prigėrė. 
Szeszios deszimts trys žmones žuvo ki

tokiose nelaimėse. Kiek buvo sužeista 
nei suskaityti. Daugiau negu trisdeszimts 
milijonu automobiliu važiavo kur.
tai buvo tuszti; visi iszvažiavo kur. Viesz- 
keliai buvo pilni, tiltai užsikimsze.

Mažiau žmonių važiavo geležinkeliais. 
Geležinkeliu kompanijos pranesza, kad szi- 
ais metais penkioliktas nuoszimtis mažiau 
žmonių važiavo traukiniais. Gal dabar dau
giau žmonių gavo sau automobilius.

Eroplanu kompanijos pristatė daugiau 
croplanu, nes daugiau žmonių sziais metais 
skrido in savo atostogas negu pernai.

Lakūnas Bill Odom, lenktyniodamas su 
savo greitu croplanu nukrito ir užsimusze 
Cleveland, Ohio.

castel, gandolfo. - viena narna, kur 
x vyliuj, Szventas Tėvas 
Dvyliktasis, per radija krei-^tryiikOS H1C1ICS1U 
piasi in visus Lenkus Katali- 3D(ICU1IItOS
kus, kurie dabar randasi po j • . . ” *r .. .
Rusijos valdžia. Jis ragina vi- Michigan valstijoje buvo daugiausia nc-

“^X^tpaimiu: Trisdtozimts septyni žuvo; isz tu 
kaip Komunistai juos vilios ar trisdeszimts vienas automobiliu nelaimėse, 
persekios. Popiežius sako, kad 
Lenkai neatgavo savo Laisve 
ar I 
pasibaigė. Apie dvideszimts i 
milijonu !
bar randasi po Rusijos pado. •

GERAS SAMARIE- j 
TIS APVOGTAS

Yra Prievarta Varomi
Per Sovietu Valdžia i

Sustojo Pagelbeti 
Buvo Apvogtas

POTTSVILLE, PA. — Tas 
prilyginimas Szventame Rasz- 
te apie Gera Samarieti, labai 
gražiai skamba kai jis yra 
skaitomas, bet tikrumoje, ne 
taip gražiai visados iszeina.

Ponas Lloyd D. Berger su 
savo žmona isz Philadelphijos 
važiavo tarpu Pottsville ir Lle
wellyn. Jiedu pamate szalia 
vieszkelio sudužusi automobi
liu. Ponas Lloyd Berger, kaip 
geras Samarietis sustojo, iszli- 
po it nuėjo prie to automobi- 
liaus, norėdamas pagelbeti.

I Kai jis priėjo prie to sudužu- 
į šio automobiliaus, dvideszimts 
vieno meto Juozas Buranaitis 

PEEKSKILL, N. Y. — Dau-| (Tasa Ant 4 Puslapio)

KOMUNISTO
KONCERTAS

, kad ji kelis Dainavo; Riauszes, Su
kilimai, 1,200

Policijantu

POPIEŽIUS
UŽ LENKUS

Mies

BERLYNAS, VOK. — Iii 
Amerikiecziu zona, valdoma 
vieta atbėgo penki Sovietu po
licininkai, kurie pasiaiszkina 
kad jie nenorėjo važiuoti iii 
Graikija. O Sovietu valdžia 
juos po prievarta tenai veža.

Ateina žinios kad Sovietu 
valdžia jau ima po prievarta' 
imti nevedusius policijantus 
Berlyne ir veža juos in Graiki
ja. Sovietu valdžia ima tik jau
nus vyrukus, kurie dar neturi 
dvideszimts penkių metu am
žiaus.

Alexander Warshall, Bava
rijos gubernatorius pranesza 
kad penki tokie jauni Vokie- 
cziai policij antai atbėgo pas 
Amerikieczius. Jie su savimi 
turėjo savo szautuvus, karabi- 
nūs ir revolverius.

Visi penki sako kad jie pa
bėgo už tai kad jie nenorėjo 
važiuoti -in Graikija ir negalė
jo pasiprieszinti. Už tai jie nu- _ 
tarė pabėgti.

Jo eroplanas pataikė in 
sudege motina su savo 
šuneliu. Jos tėvas buvo

BAISUS GAISRAS
KINIJOJE

Keturi žmones buvo labai 
sužeisti ir keturios deszimts 
trys mažiau sužeisti. Susikirti
mai prasidėjo kai žmones pra- 

szaudyti. Jis sutiko apdraudosj tinai, kuri nieko nežinojo apie dėjo važiuoti namo po koncer- 
(Tasa Ant 4 Puslapio) .tai kas buvo atsitikę stuboje. į (Tasa Ant 4 Puslapio)

Didžiausia nelaime ant vieszkeliu atsi 
Nepriklausomybe kai karas neĮ0|į MahaUOV City miesto, MaizeVll 
!ihoi(rB anip nviaospimtc v v 7A* MAV T A V* v fj .

Lenku Kataliku da- leje, kur autobusas ir automobilius susiku
(Tasa Ant 4 Puslapio)

CANTON, KINIJA, — Per 
asztuoniolika valandų baisus 
gaisras siautė Chungking 
miesto viduryje. Daugiau negu - 
tūkstantis žmonių žuvo tameu 
gaisre ir szimtas tukstaneziu 
neteko namu.

Deszimts tukstaneziu namu, 
ofisu, sztoru buvo sunaikinta.

Per kara Chungking miestas 
buvo Kinijos sostine. Kinijos 
tautininkai ir vėl rengiasi szi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Rusija sutinka Anglijai pa

siunsti per dvylika menesiu 
devynis szimtus tukstaneziu 
tonu maisto ir paszaro del 
Anglijos galviju. Tai pusantro 
szirnto tukstaneziu tonu dau
giau negu pernai.

' . t --- ; ■... - • ...... ;• -
tanga ir stokima už žmonių 
teises.” “Tegu visi Kinijos ir 
Japonijos isznaudotojai iszsi- 
krausto isz Rytu.” (ežia su
prasti reikia Amerikieczius.)

Eina Paskalos Ir 
Gandai

Anglija, isz savo puses pri
žada Sovietams pristatyti 
daug visokiu masziniu ir ma- 
szineriju.

Anglija teipgi yra susitarius 
su Yugoslavijos Tito, kuriam 
ji duos biznio už $1,200,000,- 
000. O tuo paežiu sykiu Angli
ja pataria Amerikai nieko 
bendro neturėti su tuo Yugo
slavijos valdininku, Tito.

Prancūzai pranesza, kad So
vietu armija dabar turi apie 
1,600,000 kareiviu vaiske, ku
rie sudaro apie du szimtu divi
zijų. Bet jeigu karas iszkiltu, 
Rusija galėtu per du menesiu 
surinkti 3,500,000 kareiviu; 
400 divizijų.

Jie turi dvideszimts tuks- 
taneziu kariszku eroplanu. Jei
gu karas iszkiltu, jie galėtu 
pagaminti apie 45,000 tokiu 
eroplanu.

KATALOGAS

US-

Jung.

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

szito Katalogo.

Sovietu Rusija duoda Angli
ja žinoti, kad ji pasirengus 
daug daugiau visokiu maszinu 
ir elektros pabūklu pirktis su 
.grynais pinigais, kuriu Angli
jai labai dabar reikia. Anglija 

‘dabar jau stumia Amerika, 
kad Amerikos valdžia Anglijai 
pavėlintu toki bizni vesti su 
Sovietu Rusija. Tai labai 'keis
tas dalykas: Anglijos diplio- 
matai, politikieriai ir karinin
kai visus perspėja priesz Rusi
ja, sako kad negalima leisti 
Rusijai insigalioti nei karisz- 
kais ginklais, nei pramone, o 
tuo paežiu sykiu ji stengiasi 
visomis galiomis geresni Už
sienio bizni užvesti su tais pa
ežiais Sovietais.

Ūkininkai, farmeriai puikiai 
pasipinigavo isz bulviu.' Val
džia tiems ūkininkams primo
ka net devynios deszimta nuo- 
szimti ant tu bulviu kad jos 
neatpigtu. Farmeriai szimtu 
tukstaneziu doleriu taip gavo 
ir gauna visai už dyka. O vi
siems mums 'bulves kaip tik už 
tai tokios brangios.

Eina gandai kad visokia me
sa atpigs. Bet mes jau kelis sy
kius tai skaitėme ir raszeme, 
o to pigumo dar nematyti.

Dabar žmones laibai daug 
visko perka ant iszmokesczio.

Visokie drabužiai jau dabar 
biski pigesni.

Dabar po visa Amerika, ir 
ypatingai per visa Washing- 
tono Sztaba eina gandai ir 
paskalos, kad Vice-Prezi- 
dentas, Alban W. Barkley 
yra susineszes ir susidėjęs 
su Ponia Carleton S. Hadley 
isz St. Louis, Missouri. Visi 
spėja, kad jis su ja ąpsiže- 
nys. Jis iki sziol tik juokiasi 
ir sako kad visi tie gandai 
yra tuszti ir tik bobų pasa
kos. Bet tie kurie apie tokius 
dalykus žino, sako kad ju 
szirdys plaka tuo paežiu 
greitumu ir kad jiedu neuž
ilgo jau marszuos prie alto
riaus. Barkley užsigina ir 
sako kad jiedu yra tik drau
gai ir nieko kito nebus ir ne
gali būti.

kuomet 1948 m., tik 5,770 tar
pe Meksikos vietiniu, kuriu 3,- 
336 naturalizavosi 1947 m., su
lyginus suz 1,893 —. 1948 m. 
Daugiausia Philipinu tapo pi
liecziais 1947 m., kada 1946 m., 
pravestas instatymas buvo tu
kintas Philipinu rasei.

Skaiezius naturalizuotu 
menu kurie tarnavo
Valstybių ginkluotose jiegose ' 
antrojo Pasaulio Karo arba 
kurie garbingai paliuosuoti 
nuo tarnybos Antrame Pasau
lio Kare, puolė nuol 1,092-1947 
m., ligi 1,070 — 1948 m.

Su pravediniu Birželio June 
1 diena; 1948 m., instatymo, 
kuris palengvins natūralizaci
ja ateiviu kurie buvo nariai 
ginkluotu jiegu pirmame ir an
trame pasaulio kare, tikimasi, 
kad skaiezius 'natūralizacijos 
aplik ant u žymiai padidės. Vie
nas to instatymo parupinimaš 
yra natūralizacija veteranu 
kurie nelegaliai atvyks in 
Jung. Valstybes.

Tikima, kad natūralizacija 
karę nuotaku, kurios isztekejo 
už Amerikos pilieeziu, ir ku
rios gali praszyti pilietybes du 
metai po atvykimu irgi padi
dins natūralizacijos skaiezius.! 
1946 metuose 44,775 nuotakos 
atvyko. — C.

SOVIETAS
LAKŪNAS GRYSZTA

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Szi Rudeni moterų andaro- 
ka bus biski trumpesni, nors 
taip sako tie kurie tas madas 
nustato.

ATEIVIU
NATŪRALIZACIJA

SUMAŽĖJO

Buvo Pabėgės; Dabar 
Gailisi; Gryszta

Vice-Admirolas Alan G. 
Kirk, naujas Amerikos Amba
sadorius Rusijoje, sako kad 
naujausi ir geriausi Rusijos 
.kariszki eroplanai yra tik del 
apsigynimo, nes jie yra intai- 
■syti ne toli, bet greitai skristi. 
Jis sako kad isz to galima nu
spręsti kad Rusijai daug la
biau rupi apsigynimas, 
ant kitu užpuolimas.

negu

Ana sanvaite Sovietu 
jos slapti agentai, sznipai insi- 
kiszo ir sustabdė Vokieczius, 
kurie buvo pasirenge pasiunsti 
Ispanijai penkis szimtus ka- 
riszku eroplanu per Szveicari- 
ja.

Rusi-

Anglija vėl praszo pagelboj, 
doleriu. Czia yra ne tik Užsie
nio klausimas, bet musu pra
mones namie klausimas. Jeigu 
mes Anglijai duosime kelis bi
lijonus doleriu, mes turėsime 
tuos bilijonus surinkti isz Tak
su. Jeigu męs Anglijai nieko 
neduosime, tai ji nieko nega
les isz musu pirktis ir daug 
musu darbininku neteks dar
bo, czia namie.

Amerikos Karo Sztabas isz- 
leido insakyma, kuris uždrau
džia Amerikos kareiviams ei
ti, ar važiuoti in Čzekoslovaki- 
ja, kad Sovietai negalėtu isz- 
rasti jokiu priežascziu priesz 
Amerikos kariuomenes.

Kinijos Komunistai jau vie
szai parodo kur jie eina ir ko 
jie siekia. Ju obalsiai Kinijoje 
parodo kaip jie visiems ki
tiems prieszinasi ir ko jie tenai 

f kori: Sztai keli ju obalsiai ta
me kraszte: “Lai visi žmones 
Kinijos ir Japonijos susivieny
tą ir pastato bendra frunta 
priesz Amerikos užkariavi- 
ma.” “Paremkite Kinijos, Ja
ponijos ir Rusijos draugiszku- 
,ma. Rusija turi susivienyti su 
Rytais priesz Amerika.” “Ko
vokime ligi Formosa kraszto, 
iszlaisvirikime Formosos žmo
nes ir pagaūkime ta žmonių 
isznaudotoja Chiang Kai-shek. 
Suimkime visus karo prasi
kaltėlius.” “Priimkime visus 
kurie stoja už žmonių Koumin-

Trumanas prarado viso 
Kongreso pagelba ir draugisz- 
kuma. Kongreso pasiprieszini- 
mas priesz Trumana vieszai 
pasirodė kai Kongresas taip 
labai sumažino pinigu pasky
rimą del ginklu Europai, nors 
Trumanas ir visas jo sztabas 
du sykiu tiek reikalavo. Tru
manas teipgi norėjo insteigti 
Paszelpos Sztaiba kuris butu 
valdomas isz valdžios sztabo. 
Kongresas teipgi sumažino pi
nigus tiems kurie prižiūri ran
das. Trumanas buvo prieszin- 
gas, bet Kongresas visai ne
paisė ka Trumanas ar jo parti
ja nori.

Kongręsmonai dabar nepasi
tiki Trumanu ir sako kad jis 
linksta per daug in Socializmą, 
kuris norėtu visus valdyti.

Repu'blikonai dabar ima vi
sur pakirsti Trumanui kelia.

In Waterloo, Iowa, James 
Wells pareikalavo “Divorso” 
ir gavo, kai jis teisėjui pasi- 
aiszkino kad jo žmona užsispy
rus reikalavo kad jos pirmas 
vyras su jais gyventu.

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

In Seattle, Washington, Po
nia Mary Buckley gavo “Di- 
vorsa” už tai kad jos vyras, 
kai jis pargryžo isz vaisko, per 
keturis menesius nesikele isz 
lovos, nebe tik nueiti in saliu- 
na ir atgal.

NEW YORK. — Pagal Imi- 
gration ir Naturalization Ser
vice metini raportą, 70,150 at
eiviu tapo Amerikos piliecziais 
per “iscal” arba biudžeto me
tu laiko tarpy kuris užsibaigė 
Birželio (June) 30 d., 1949 m. 
1947 m., 93,904 asmenys tapo 
Amerikos piliecziais. Reiszkia, 
kad 1948 metu skaitlynes reisz- 
ke 40% nupuolimą per vieno 
meto laika. Tam nupuolimui 
yra dvi priežastys: 1— maža 
imigracija per praeitus 11 me
tu, ir 2— teisybe, kad po karo 
priespauda, didelis skaiezius 
pirmesnių imigrantu tapo pi
liecziais, kurie butu atideje na- 
turalizavima iki vėlesniu me
tu. Kiton pusėn, 37,771 asme
nys padavė praszymus del Pir
mu Popieru 1947 m., sulyginus 
su 60,187 — 1948 m. Tai yra 
59% daugiau.

Isz tu 70,150 asmenų natura- 
lizuotu 1948 m., 22,297 inva- 
žiavo in Jung. Vals. po 1930 m. 
24,755 tarpe 1920 ir 1930; 13,- 
315 tarpe 1910 ir 1919; ir kiti' 
priesz 1910 m. Kitais žodžiais, i 
daugiau’negu 68% isz natura- 
lizuotu gyveno Jung. Valsty
bėse daugiau negu 18 metu, li
gi jie ingijo Amerikos piliety
be natūralizacijos budu. lodo
mu sužinoti, kad 10 asmenų na- 
turalizuotu per 1948 m., inva- 
žiavo in Jung. Valstybes tarpe 
1860 ir 1869 m.. Jie czionai isz- 
gyveno suvirsz 79 m., pakol in
gijo pilietybe.*

Už 70,150 asmenų naturali- 
zuotu 1948 m., 9,328 buvo vieti
niai Italijos, 7,805 vietiniai Vo-: 
kietijos, 7,393 vietiniai Kana
dos; 5,770 Philipinu; 5,375 
Lenkijos; 4,626 Didžios Brita
nijos; 3,381 USSR; 1,893 Mek
sikos; 1,887 Vakaru Indies; 1,- 
813 Airijos ir 1,576 Graikijos. 
Naturalizacijti žymiai nupuolė, 
sulyginus su praeitais metais, 
tarpe vietiniu Pliilippinu, 1947, 
m., ju naturalizavosi 10,745.

WASHINGTON, D. C. — 
Du Sovietai lakūnai pernai ap
leido savo Raudonąja Armija 
ir su savo eroplanu atskrido in 
Austrija, kur Amerikiecziai 
valdo. Jiedu tada pareiszke 
kad jiedu nenori gryszti in Ru
sija, ir kad jiedu nori apsigy
venti Amerikoje.

Vienas isz tu lakunu, Anatol 
P. Barsov, trisdeszimts dvieju 
metu amžiaus, buvo suaresz- 
tuotas Rugpjuczio septyniolik
ta diena, Washingtone, kai jis 
Sovietu Ambasadai buvo pa- 
reiszkes kad jis dabar gailisi 
kad jis apleido Raudonąja Ar
mija ir kad dabar jis nori 
gryszti in Rusija pas savo žmo
na ir savo sūneli.

Jis tuoj aus buvo nuvesztas 
in New York, isz kur su armi
jos eroplanu jis buvo nuvesztas 
in Vienna.

Amerikos Sztabas ji taip 
greitai iszveže, nes Rusijos 
Ambasada pradėjo prikaiszio- 
ti ir intarti, sakydama kad 
Amerikiecziai kur nors paslė
pė, pakavojo ta lakuna, kai So
vietu atstovai rengiesi ji su-! 
gražinti in Rusija.

Amerikos sztabas sako kad 
tas lakūnas Anatol Barsov dar 
ir dabar turi progos gerai apsi- 
rokuoti ar jis nori gryszti in1 
Rusija ar apsigyventi Europo
je po Amerikos globa. Jeigu jis 
visiszkai nutars gryszti, Ame
rikos valdžia jam jokiu kliu- 
cziu nesudarys, bet net ir ke
liones kasztus padengs staeziai 
in Rusija.

Amerikos Sztabas nieko vie
szai nesako ir neaiszkina, bet 
dauguma laikrasztininku spė
ja kad szitas jaunas lakūnas 
gryszta in Rusija, nes tenai 
randasi jo žmona ir jo sūnelis. 
Jis gryszta, ne už tai ‘kad jis 
nori gryszti, bet už tai kad jis 
myli savo žmona ir savo sūneli 
ir gerai žino koks baisus liki
mas laukia jo szeimyneles, ku
riai Sovietai atkerszintu, jeigu 
jo nepasiektu.

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: 
11a 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 Siėra- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu? 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Gaižia Haremo ne vain hi
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
V aidulis, Atmokejimas kuni
go. 47 puslapiu. 15b.

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 Jeriibausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios .. istorijos 
apie Ranka apveizdos, 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.*. 15c.

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- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

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

No. 153 Trys istorijos 
Gailuti,
duktė. 62 puslapiu. 15c.

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

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

•15c.
No. 160 Keturiolika istori

jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Bu dyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute.

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

apie
Nuo-

apie
Du broliai, Majoro

Duktė Mariu, Sruolisisz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15 c?

No. 186 Mažas Naujas Aukso * 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie* 
tuvos Kataliku Jaunuomenei, 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin- 
gaiš padėjimais. 25c.

No. 195 Maldele Ąręibrost- 
vos Szvencziausio Veido Viesz. 
Musu Jezuso Kristaus. 25c.

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

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

No.tl76 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gfomata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo-

1 ežio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

25c.
158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

No. 161 Keturios, istorijos 
apie Ant Prapulties Kranto,

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

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

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

No. 172 Dvi istorijos apie

Kitokios Knygos

apie 
apie 
15c 

apie

Pirkie U. S. Bonus
į- jį-

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10o

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

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

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

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postai 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., 

Mąhanoy City, Pa., - Ų. S. A.



“SAULE” MAHANOY CITY, PI.

* PALIKIMAS *
yiENU žodžiu, kaip ponas 

matai, užrasže ponui viską, 
pabaigė notaras Filbrik.
■ Kapitonas Kreiton sėdėjo 
susiraukęs, tylintis, žiūrintis 
in sukrautas knygas l>rie arti
mosios sienos.

— Viskas! Atkartojo ad
vokatas. Viskas!

Tyla. ,
Kapitonas nuolatos vis tik 

žiūrėjosi in knygas, abejoda
mas apie tai, ka girdėjo.

Advokatas pažiurėjo ant jo 
pro auksinius akuliorius ir nu
stebo.

— Viskas! Tarė vėl tyliu,1 
•sausu balsu, tai reiszkia tame j 
atsitikime keturi milijonai do
leriu.

Tasai-gi, in kuri kalbėjo, at
kakliai sau tylėjo.

Tai-gi vėl atsiliepė p. Fil
brik, priduodamas balsui pik
tumo :

— Ne vienas ant tokios ži
nios isz džiaugsmo in virszu 
paszoktu. Juk tai niilžiniszka 
pinigu suma!

Tuokart tylintis džentelmo- 
nas, tarytum iszbudes isz už- 
simislijimo, atsisuko in kal
banti :

— Ponas Filbrik, ar ponas 
žinai kas tai yra biednas? Kas 
tai vra būti biednu?y

Ponas Filbrik iszpute lupas 
ir nusukęs galva in langa, pra
dėjo per langa žiūrėtis sau in 
darža.

— Biednas! .Matai ponas, 
tas priguli. Jai temyti turime.

— Pasakiau biednas ir su
prantu biednas. Ar ponas tai 
žino isz persitikrinimo?

— Ne, atsake ponas Fil
brik atvirai. Nežinau.

Kapitonas linkterėjo galva 
savo knygoms.

— Už tai-gi, tarė tyliai. O 
asz žinau.

Advokatas suraukė lengvai 
skruostus. Ka tas jam apeina 
ir kam tas maiszyti prie reika
lo?

Bet netrukus prablaivino 
veidą nuolankiu nusiszypsoji- 
mu.

— Mielas pone, pradėjo 
linksmai, norints buvai bied
nas kitados, tai aiszku kad da
bar jui jau nesi. Ir szirdingai 
sveikinu tave, kapitone, kad 
esi da gana jaunas ant to, idant i 
prigulincziai pasinaudotų nau
dingu sau likimu.

Kapitonas pasižiurėjo tie
siog in akis kalbancziani.

— Laikiau poną už rimtai 
mislijanti žmogų, tarė liūdnai i 
kratydamas galva. Kaip ponui 
rodosi, kiek man liko linksmy
bes sziame sviete, iman, turin- 
cziam penkesdeszimts du me
tus? , .

— Ne! Isz tikri ponas ma
ne nustebini, ponas kapitone! 
/ Ponas Kreiton prisislinko į 
prie advokato staliuko. Valau-j 
dele žiurėjo sau ramiai ant po-į 
no Filbriko, pagalis su kokiu l 
tai vaikiszku nusiszypsojimu 
pasakė;

a
 “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 

Nauju Metu Korta* (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se

tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

! — Asz ponui ka nors paša-į 
kyšiu. Tai-gi jaucziu ąziame 

' laike, po tai žiniai apie paliki
mą, inspudi, kad tarytum bu- 

vcziau pavalgęs kuodidžiausiu 
ant svieto obuoliu.

Ponas Filibrik net paszoko 
ant kreses.

f

— Leisk man ponas iszsi-
BALTRUVIENE

aiszkinti, ramino ji kapitonas. 
Tie pinigai, matai ponas atei
na per vėlai. Ir nežinau ar dau
giau neapkencziu mano dėdės 
Benjamino dabar, kada mane 
apdovanojo milijonais, nei tuo-; 
kart, kada manės nenorėjo gel- į 
beti sunkiausioje bedoje, tuo
kart, kada asz dar buvau jau-j 
nas. Nepagelbejo niekados, ne-i 
paaukavo niekados sulūžusio 
cento.,

— Bet-gi pone maloningas. 
Pertrauke advokatas.

— Tik pasiklausyk, kalbė
jo toliau kapitonas. Dede Ben- i 
jaminas buvo visada labai ba
getas; kiek tai kartu, būda
mas da jaunu bernaicziu, gir
dėjau kad esiu jo turtu pavel- 
detojum, kas galutinai pasiro
dė teisybe. Bet kas-gi man isz 
gyvenimo pabaigos, jai man to 
gyvenimo pradžia taip niekais 
nuėjo! Labai tas dailu isz pono 
puses, kad mane vadini jaunu, 
bet juk tikrai ponas negali taip : 
mislyti.

Ponas Filbrik užgynė leng
vu galvos judėjimu, bet tylėjo.

— Idant ponas žinotumėm, ' 
pradėjo vėl kapitonas, kaip tai ; 
man kadaise norėjosi pinigu! 
Buvau jaunas, lavus ir baisiai 
pilnas troszkimo. O tuo tarpu 
visos mano ambicijos iszsi- i 
sklaidydavo neturint pinigu. 
Svajojau apie universitetą. 
Norėjau liktis advokatu. Ineiti 
parlamentam Labai mylėjau 
keliones, veržiausi in svietą. 
Viskas priesz mane buvo už
daryta, viskas uždrausta!' 
Žmogau, tu neturi supratimo,■ 
kokias kanczias kenczia jauni-' 
kaitis, pilnas visokiu troszki- 
mu ir mincziu, kuriam beda su- 
raiszioja nuolatos judėjimus, 
iszginkluoja!

Kada viena syki pasakiau 
savo dedei apie savo visokius 
užmanymus, jis be malones 
prasijuokė, pavadino mane 
kvailu svajoto jum. Buvo tai 
žmogus be apszvietimo, be 
mincziu; paprastas pinigu dir
bėjas. Tuokart tai-gi instojau 
jūreivi jon.

— Ir rodosi, insimaisze ad
vokatas, tenai ponui nelabai 
kaip pasisekė?

Viename mieste 
parte atsibuvo, 

Ant kuriu daug 
svecziu pribuvo. 

Daug guzutes turėjo, 
Ir visiems ne 

pavydėjo. 
Buvo senu ir jaunu, 

Ir be mergeliu 
neapsiejo, 

Visi alų mauke,
Taipgi guzute 

trauke, 
O kada jau visi 

linksmi buvo, 
Sztai ir vienas 
muzikantas pribuvo.

Ir pradėjo grėsti 
ant skrypkos, 

In visas szalis 
tampyt, 

Ir bebalsingai 
užgiedojo, 

Visiems muzike 
nepatiko,

Sztai pasidarė 
nesmagumas, 

Kylo sumiszimas, 
Net torielkos ant 

stalo suteszkejo, 
Kožnas pradėjo trauktis 

laukan,
Ir viskas nutilo.

* * *

Magduke — Ar žinai de- 
dionele, bus dvi sanvaites 
kaip suėjau su mano Petriu 
in pora, o jau suvis persi
mainė!

Dedionele — Ar szitaip 
Magduk! O asz su saviszkiu 
gyvenu jau trisdeszimts me
tu, o jis koks pirma buvo, 
toks ir dabar!

Magduke — Ar isztikro?
Dedionele — Isztikro, nes 

tada buvo niekam netikės, o 
dabar^da niekas!

— Kogeriausia! Apdrau- 
džiau ant viso gyvenimo sau 
užlaikyma, atsake kapitonas. 
Ir tai-gi dabar dede ant manes 
aprasze auksa! Pridūrė su pa- 
sitycziojima.

— Kiek man žinoma, tarė 
Filbrik, svarbiausiu susimisli- 
jimu delko gūodotinas mano 
klientas padare poną savo pa
velde tojum, buvo, kad žinojo 
jog ponas kaipo doras žmo
gus, nepraleis! turtu.

— Labai tas miela, atsake 
ponas Kreiton. Ne, ne. Asz nie
ko nepraleisiu, bet mokėsiu isz 
pinigu padaryti ta ko jis per 
visa gyvenimą nepadare. Po
nas Filbrik, atsisuko tuo jaus 
in nota ra, ar ponas žinai kad 
dede Benjaminnas galėjo ma
ne padaryti vienu isz laimin
giausiu žmonių, vieton susenu- 
sio, niekam netikusio krieno, 
koksai dabar esiu, jai man bu
tu savame laike davės isz savo

■ turto tik kelinta deszimta da
li-isz paliktu man pinigu?

— Kaip tai? Paklausė po
nas Filbrik.

! — Norėjau apsivesti. Buvo 
j tai saldžiause esybe po saule, 
! palikau, kaip ponas matai, isz
■ gailesties po jai, senu kavalie-

■ rium. Jai neiszreiszkiau savo 
• meiles, nes pirmiausia norėjau 
i jai subudavoti lizdą ir užtik- 
I rinti jai būvi, kuomet butu rei-
; keja po szliubui keliauti in ma
riu pakraszczius. Kreipiausi 
pas dede, kad jis man pasko
lintu pinigu. Nedavei Pasijuo- 

I ke isz manės! O dabar, kada 
j man pinigai nereikalingi, ati- 
I duoda viską. Dabar, kada asz 
turiu penkesdeszimts du me
tus, visai man pakanka kaimo 

Į kampelio, pypkes ir keliu la- 
| szu sznapso.

Isz Viskonsino žinios 
netalpysiu, 

Ba to ne buvo, 
Nes tai nežinau, 

Kaip tenai ana diena 
važinėjau, 

Taipgi Viskonsino vardu, 
Asz negirdėjau, 

Laiszka in gurbą 
inedejau. 

Asz noriu kad žinios 
butu, 

Isz teisingu atsitikimu.
O gal toji patogi 

bobele,
Ant tokios žinios, 

Vertes neturi tegul 
in gurbą- guli.

* * *
Taigi, szita žinute . 

turiu patalpyti, 
Kad nuo josios 

atsikratyti, 
Kas tai yra, 

Kad kone kožna 
mergele, 

Pas savo tėvelius 
nesibuvina, 

Tik in didesnius 
miestus traukėsi, 

Jieszkoti užsiėmimu.
Su kuom ten 

užsiima, 
Tai del saves da 

pasiliksiu.
O jus Grandrapidse 

mergeles, 
Namie sedekite, 

Prie ulycziu autobiliu 
nelaukite, 

Ba ilgai negalėsiu 
nutylėti, 

Neužilgio turėsiu apie 
tai pakalbėt.

Da lauksiu pataisos, 
Ar laiszkos kitos, 

Nes tada kad 
duosiu, 

Ir viską žmonėms 
iszduosiu. ■■

— O ponia? Paklausė buk 
slapta advokatas.

— Kada sugryžau isz ma
riu keliones trimi metais vė
liaus dasižinojau kad iszejus 
už vyro. Kiek tai jau metu pra- 

i slinko! O dabar kas man isz to 
turto? Kadaise butu susigadi- 
jas, oj, butu labai susigadijas! 
Buczai galėjas būti pirmu mi- 
nisteriu ir buczia galėjas apsi
vesti !

Ponas Filbrik isztiese su- 
džiuvusia ranka in kapitoną.

— O, ponas Kreiton, kal
bėjo su maloningu szypsojimu, 
mokėsi linksmai pagyventi ir 
tamm dalykui atrasi budus, 
gavės toki palikimą. Mokėsi ir 
rasi tikėk man!

Kapitonas Kreiton suspau
dė paduota notaro ranka ir gi
liai atsidusęs iszejo greitai isz 
kambario. Netrukus po tam at- 

j sirado ant žmonėmis apgyven- 
: tos ir tirsztos judėjimu uly- 
j ežias.

Ulyczias triukszmas negalė
jo isz jo galvos iszvaikyti szyp- 

! sojaneziuosius priesz ji dide
lius turtus.

Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Burike 
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. . .25f

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur

■ ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20/ 
j SAULĘ PUB, CO. Mahanoy. City. Pą

Mažoji Jean Hoffenkamp, 
isz Chicago miesto, pasigaili 
savo Spaniel szunelio, Skip- 
py, ir jam duoda savo szal- 
tos koszes “Ice Creamo.” 
Chicago j e taip buvo karsz- 
ta, kad visi jieszkojo ko szal- 
to atsivėsinti. Tai szita jau
na panele ir savo szunelio 
neužmirszo.

Ji ežia iszrodo biski supy
kus, už tai kad josios szune- 
lis nelaukia kol ji jam pa
duos, bet szoka . prie jos ir 
laižo ta szalta kosze, kuria ji 
pati ketino suvalgyti.

Szitas szunelis taip mėgs
ta ta szalta kosze, kad jis ne
paiso kas ir kiek jam duos, 
bile tik jis gales, kaip ir kiti 
žmones atsivėsinti nuo to 
karszczio ir nuo tos kaitros. 

Turėdamas pakaktinai laiko 
iszkeliauti in savo kaimo sody
bų ant mariu kranto, nuspren
dė prasiblaivinti pasivažinėji
mu po miestą.

Pasiszauke vežeja su karie- 
tele.

In kur ponas nori? Paklau
sė vežėjas.

— In kur? Atkartojo kapi
tonas. Aha, in •'Kensington dar
ža.

Atsiminė sau kad kadaise, 
priesz metus būdavo tenai su 
savo saldžia esybe su kuriaja 
norėjo apsivesti.

Nuo tu laiku tenai niekados 
nebuvo, norėjo taigi atnaujin
ti sau tuos atminimus.

Ir važiuodamas audė senus 
svajojimus. Gal blogai pasiel
gė, kad tuokart jai savo meiles 
neiszpažino.

Norėjo del jos paauksuotos 
kletkos idant ten jai butu ge
rai, nebotu pavojaus kada pa
siliks viena, kada jis iszkeliaus 
ant mariu su laivu.

O po tam, ji iszejo už kito.
Tik jis pasiliko vienas! Ir 

sztai yra senas luszas, kuriam 
pakanka pypkes, kaimo darže
lis, o kaip kada valandėlės pa
sikalbėjimas su savo kolego
mis jurininkais apie mariu 
prietikius.

Tuo tarpu karietele sustojo 
priesz darži vartus. Kapitonas 
iszsedo ir užmokėjas vežėjui, 

I pasuko savo žingsnius link vy
riausios ulyczaite. In szona 

i po kairei buvo takelis, kur ka
daise.

Sztai czionai.
Ir, o stebuklai! Jam pasiro

do, kad gilumoj ant suolelio po 
aržuolu sėdi ta kuri per tiek 
metu jam isz galvos neiszejo.

Kapitonas patrina akis, ne
tiki joms! %

Bet taip! Tai ji! Kur ežia tau 
jos nepažintu! Tiktai dabar jos 
plaukuose matoma sidabriniai.

Szale jos sėdi du bernaieziai; 
asztuoniolikos ir dvideszimts 
metu. Abudu patogus, prisiri- 
szusiai ir su malonumu glau
džiasi prie motinos. Ka tokio 
jai aiszkina, ka tokio praszo, 

; pagalios iszszauke linksma
Į szypsena antros veido ir tur-i nes sako;

but ant praszymo sutikima, pa
sitraukia nuo jos ir atsitolina 
prie daržo vartų. Rūpestingos 
moteriszkes akys žiuri paskui 
juos kol tie ulyczioj nepasisu
ko.

Kapitonas Kreiton mielai 
i žiurėjo in ta regykla.

Prisiartino areziau prie šuo- 
lėlio.

Moteriszke pakele akis ir ji 
pamate.

Pažino.
Valandėle žiurėjo vienas in 

kita tylėdami. Pagalios pra- 
szneko ji pirmutine;

— Kapitonas Kreiton?
— Pana Marijona Wallier! 

Prabilo ponas Kreiton.
Linkterėjo su galva. Ant nu-’ 

blankusiu veidu pasirodė lyg 
laikinis raudonumas.

Kapitonas sėdosi ant suole
lio ir žiurėjo in palinkusia mo
teriszkes galva.

— Kaip tai seniai, ji atsi
duso.

— Dvideszimts keturi me
tai ir septyni menesiai atsake 
greitai kapitonas.

— Net tiek? Ir pasižiurė
jus in Kreitona paklausė:

— Man rodosi kad ponas 
mažai ka vyresnis iszrodai.

— Ta pati taigi toje valan
doje mislinau žiūrėdamas in 
ponia, atsake nuoszirdžiai.

— Matomai ponios gyveni
mas plauko laimėje?

— Taip nesiskundžiu, bu
vau laiminga, atsake ramiai.

Kapitonas braiže lazdeles 
galu ant smileziu kokias tai fL 
gurąs.

— Tie du bernaieziai, tai 
turbut jie ponios? Klause ne
drąsiai.

z — Taip, atsake su nusi
szypsojimu, tai mano bernai
eziai.

— Asz neapsivedžiau, tarė 
atsidūsėdamas kapitonas. Pa
togus berniukai, sveiki, tvirti, 
buinus berniukai, praszau po
nios! Pridūrė szirdingai.

— Ir geri, atsake. Nore- 
cziau del ju kodaugiausia savo 
gyvenime padaryti. Bus isz ju 
gabus žmones ir pilni veiki
muose.

Kapitonas Kreiton greitai 
atsisuko in ja.

— Kuo jie nori būti kuo? 
Praszau ponios.

— Dabar baigia vidutine 
mokykla, bet svajoja apie uni
versitetą, o po tam apie aplan- 
kyma svieto keliones. Tik vie-

I na nelaime, kad tam dalykui
' nėra pinigu,

Kreiton insmeige giliai savo 
lazdutes gala.

— Ponia, tarė kokiu tai 
apsunkintu balsu. Asz esiu la
bai turtingas. Nežinau ka veik
ti su pinigais. Jai tokiame at
sitikime ponios vyras.

Pasižiurėjo in ji su nuoste- 
ba.

— Mano vyras? Paklausė 
po valandėlei szypsodama. Po
nas mislini kad tai mano sū
nūs? Ne! Tai mano sesers vai
kai kuriuos pasiėmiau pas sa
ve mirus ju tėvui ir motinai.

Kapitonas Kreiton trenke 
lazdute ant žemes.

— Tai ponia taippat neisz- 
ejote už vyro? Klausinėjo už
dusęs.

Pasižiurėjo in ji szviesiomis 
akimis ir nusiimdama nuo kai- 

! res rankos pirsztinaite, parode 
ant treczio pirszto jam gerai 
pažinstama mergiszka žiedu
ką.

Paskiau, praslinkus porai 
valandų kapitonas Kreiton in- 
puole kaip kokia audra in po

nio Filbriko biurą ir pasveiki-

r — Jau žinau kas^ reikia da
lyti su palikiniu! išradau bū
da pinigu iszleidinliii! Ir, ženi- 
juos! GALAS.

» arba pradžia * 
| SKAITYMO S 
» s
J ...U... J
I RASZYMO :
: — I
J 64 pus., Did. 5x7 col.I 
s Dabar Po 25c. | 
; — ?

“SAULE” J
; MAHANOY CITY, PA. į

"DIP-LESS”
WRITING SETS 

by

Choose The Right Point
/or

The Way You Write
No. 5556

Cau’t Leak - Won’t Flood .
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!
• ■ - .

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
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Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szven- 

to Nikolo Tolent. Ir ta diena 
1813 m., Amerikos Laivynas po 
O. H. Perry sumusze Anglijos 
Laivyno galingiausius laivus 
ant Lake Erie. Taipgi ta diena 
1914 metuose Vokietijos galin
gos armijos pasitraukė isz 
Marne karo lauko ir ežia Ame- ! 
rikiecziai laimėjo pirmutini 
savo Pirmo Pasaulinio Karo i 
muszi.

— Kita sau vaite: Nedėlio
ję pripuola keturiolikta Nede- 
lia po Sekminių. Ir ta diena 
1777 metuose Anglijos karei
viai pasitraukė isz New Jersey 
in New Yorka ir isz ežia jie 
rengiasi užsipulti ant Ameri- 
kiecziu prie Eik upes ir taip 
paimti Philadelphia, bet jiems 
nepasiseke.

— Panedelyje Szvencz. Ma
rijos Vardo. Ir ta diena 1403 
metuose Lietuviai gynė szven- 
ta miszka nuo Rusu Vilniuje.

— Utarninke Szv. Mauri- 
lio. Taipgi ta diena 1812 m., 
Francis Scott Key, Baltimores j 
advokatas parasze musu Ame-! 
Tikos Tautiszka himną, “The ‘ 
Star Spangled Banner. ’ ’ Szitas I 
himnas arba daina buvo priim
ta kaipo viso kraszto Tautisz- 
kas himnas 1931 metuose.

— Ponas Juozas Ancera-

LIETUVIS
BEISBOLININKAS

Simononis 'Geriausias 
Beisbolininkas

Robertas Simononis, sū
nūs Juozo ir Reginos Simo- 
noniu isz Girardville, Pa., 
yra pagarsėjęs po visa Ame
rika kaipo geriausias Legi- 
jonieriu beisbolininkas. Jam 
buvo suteikti du garbes 
ženklai del jo pasirodymo 
beisboles loszime.

viezius, barberys, nuo 409 W.; 
Centre ulyczios, pranesza vi
siems Balsuotojams: “Asz ne 
esu Kandidatas del School Di-

Legijonieriu ratelyje losze 
daugiau negu trisdeszimts 
tukstaneziu jaunu beisboli- 
ninku. Isz tu visu Robertas

rektoraus, kai buvo praneszta 
pereitam “Saules“ numeri.“

Shenandoah, Pa. — Staiga 
susirgo savo namuose, senas 
gyventojas, Juozas Tunilla, 
nuo 312 E. Centre uly., ir nu
mirė Panedelyje, deszimta va
landa naktyje Locust Mt. Ii-! 
gonbute. Velionis atvyko isz 
Lietuvos daugelis metu atgal. 
Buvo angliakasis ir paskutini 
karta dirbo Packer Nr. 5 ka-j 
syklose ir prigulėjo prie U. M. 
W. A. Lokalio Nr. 1577. Paliko 
savo paezia Ona; pus-suni Juo
zą; dvi seserys: Katarina Yan-i 
kauskiene ir Anelie LaconieneĮ 
isz miesto; du brolius: Vinca,' 
mieste ir Prana, Norfolk, Conn.; 
Laidotuves in vyko Ketverge, 
isz Graboriaus Chaikowskyi 
koplyczios, 318 E. Centre Uly.,! 
su apiegomis Szv. Jurgio baž-Į 
nyczioje, devinta valanda ryte' 
ir palaidotas in parapijos ka-J 
pines.

Simononis buvo iszrinktas 
kaipo geriausias ir gabiau
sias. Tai nepaprasta garbe, 
ir iki sziol neteko vienam 
jaunuoliui paimti tas dvi 
garbes premijas: gabiausis

tava 1929 metais ir tuojaus 
pragarsėjo kaipo nepaprasta 
Lietuvio Operos žvaigžde. Kai 
ji turėjo pabėgti isz savo tėvy
nės, ji dainavo tremtyje; Aus
trijoje ji buvo priimta ir pri
pažinta Vienuos operoje. Ji 
teipgi ir Vokietijoje yra dai
navusi.

beisbolininkas visoje Penn- 
sylvanijoje.

Robertas Simononis yra 
tikras Lietuvis ir visiems 
Lietuviams garbe nesza. Jis 
yra narys Szvento Vardo 
Draugijos, kurioje jo tėvas 
Juozas yra sekretorius.

Bobbie Simononis teipgi 
moka kaip basket-bole, 
krepsziasvaidi loszti. - Jis 
pernai labai garsiai ir gar
bingai atsižymėjo szitame 
krepsziasvaidžio loszime.

Kas indomiausia s z i t o 
jauno beisbolininko, Rober
to Simononio gyvenime, yra 
tai kad jis per septynis me
tus buvo paliegėlis; negalė
jo nei pasistoti, turėjo kries- 
le sėdėti.

Daktarai buvo nustoję vil
ties. Jo motina viena turėjo 
vilties, kreipdamasi in Pa
nele Szvencziausia ir pra- 
szydama savo vaikui sveika
tos. Juozo ir Reginos vaikas 
augo ir sveiko ir pasveiko. 
Ir dabar tas jųdviejų vaikas 
atnesze ne tik jiemdviem, 
bet visiems Lietuviams gar
bes.

Kad paliegėlis galėjo taip 
toli nueiti, taip atsižymėti, 
duoda vilties visiems ki
tiems jaunuoliams, kad ir 
jie gali kalnus nuversti, jei
gu tik tikrai panorės.

Tik keista kodėl musu 
Lietuviszki laikraszcziai 
nieko apie tai neraszo ir ne
sako. “Saule“ jau kelis sy
kius apie ji buvo parasziusi. 
Ir keista ir skaudu kad Gi- 
rardvilles miestelio žmones 
tos garbes pilnai neinverti- 
na. Gal jeigu koks svetim
tautis, nelietuvis butu pu
siau tiek atsižymejes, tai vi
sas miestas butu .sukrutes, 
butu buvę parodos ir garbes 
vakarienes. Tokios garbes 
daug didesni 
susilaukė.

Paprastai 
progos buvo 
kariene,
ir surenkama nors kokia au
ka tokiam atsižymėjusiam 
vaikinui.

Robertas Simononis yra 
jaunas vyrukas, sziais me
tais eina paskutinius kursus 
Augsztesnioje mokykloje. 
Jeigu jis dar toliau seks sa
vo sporto paszaukima, tai 
aiszkus dalykas, jam reiks ir 
pagelbos. Jam jau beveik už
tikrintas kontraktas loszti 
beisbole garsiausiose beis
boles rateliuose, bet jis turi 
Augsztesniaja Mokykla už
baigti.

miestai nėra

prie szitokios 
iszkeliama va- 

sudaroma paroda,

ir nu

žmona
prava-
kuris

Jeigu norime suprasti ^GENEROLAS 
ežia atsitiko turime atsiminti, 
kad tas juodukas Robeson, 
parvažiavęs isz Rusijos, pradė
jo Rusija girti ir Stalina szlo- 
vinti, ir Amerika peikti ir mu
su žmones szmeiszti.. Jis, par
važiavęs vieszai visur kalbėjo 
ir sake kad gyvenimas Rusijo-

PALAIDOTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

koje, kad Rusijoje paprastas 
žmogus turi daug daugiau lais
ves negu Amerikoje.“

Per szita koncertą valdžia 
turėjo pasiszaukti in talka

vieszkeliu. Tada jis in judvie 
į j u automobiliu insisedo
pyszkino sau.

Ponas Berger su savo 
vėliau gavo raida nuo 
žiuojanezio žmogaus,
juodu nuveže in Pottsville pas

1 policija.
Ponas Berger su savo žmona

buvo Mahanoy City, isz kur i e daug geresnis negu Ameri- 
jiedu važiavo in Reinerton pas 
gimines, kai visa tai atsitiko.

Kai policijantai pradėjo to 
j nedėkinga vyruko jieszkoti, 
William Butterman, dvide-'
szimts trijų metu vyrukas, ku- valstybine policija, kad tvarka 
ris dirba prie automobiliu, pra- palaikius.
nesze policijantams kad jis bu-'

■ vo užrakintas in automobili, 
Į kai jaunas vyrukas pavogė ki
ta automobili isz jo loto. Tas 
pavogtas automobilius buvo 
kaip tik tas sudužusis automo
bilius ant vieszkelio netoli nuo 
Llewellyn.

Už keliu valandų, Valstijos 
policijantas Jack Gula,, užtiko 
Ponu Berger automobiliu neto-

I Ii nuo Trexlerton ir pradėjo ji 
vytis.

Juozas Buranaitis iszsigan- 
do ir tuojaus sustojo. Jis buvo 
atvesztas in Pottsville ir su- 
aresztuotas. Jis pasiaiszkino 
kad jis gryžo in Brooklyna ir 
vogė automobilius kur tik jam 
pasisekė. Jis yra buvęs Laivy
ne ir dabar ėjo mokslus in ero- 
planu mokykla.

o 
policija jam 
ir jo kaili

to juoduko

KOMUNISTO
KONCERTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Maizeville, Pa. — Panedely
je, apie 6:20 valanda vakare, 
nelaime atsitiko ant Fraikville j 
ir Maizeville kelio, kur auto-Į 
mobilius ir Capitol Busas susi
trenkė. Trys žmones užmuszti: 
Secovitch, 64 metu amžiaus, 
nuo 121 N. Balliet uly., Frack
ville ir jo pati Sarah Seco
vitch, 58 metu amžiaus ir Ri
chard Morgan, 63 metu nuo 429 
W. Pine Uly., Frackville, kuris į 
variavo automobiliu. Sekanti! 
buvo sužeisti: Geo. Albright,! 
37 m., isz Penbrook, kuris va-' 
riavo busa; Jos. Kearney, 59 
m., Scranton; Jos. Pistack, 46 
m., Wilkes-Barre ir jo duktė 
Dorothy, 18 m., Catharine By
ron, 40 m., Scranton ir Jos. A.

i 

Wunsch 66 metu, isz Scranton.!
i 

Nelaime atsitiko kai mažas au-[ 
tomobilius kuri varia vo R i-Į 
chard Morgan, norėjo parlenk- 
ti kita automobiliu prie kelio 
lenkyno ir trenke tiesok in bu
sa. r Morgano automobilius li-8? jį - ■ ' ; v L ■;
•^os f Visikai sudaužytas.

Philadelphia, Pa. — Netekus 
Tėvynės sunkia tremties vargo 
ir nevilties naszta velkant, Vo
kietijoj, netikėtai, per “DP“ 
komisija, buvome iszszaukti 
vykti in Amerika. Popierius 
paruosze ir mums atvykus in 
U. S. A., suteikė morale ir me
džiagine pagelba, ir globojo 
p. p. Lydia ir Vladas Mingelai, 
456 N. Marshall St., aeziu 
jiems! Szirclingai dėkojame 
pramoninkiu pons. Mykoliu 
Dumszai už pasiraszyma dar
bo sutarties. Dėkojame pons. 
Maczioniams kurie mus pri
glaudę savo name, 713 N. 
Green St., be to surado musu 
dukrai Irenai darba. Be to mu
su didelis dėkingumas priklau
so sziems asmenims, kurie ap
rūpino mus baldais, maistu, 
daigtais, padėjo žmonai rasti 
darba ir parodžiusiems tiek 
daug lietuviszkos szirdies 
mums bežengiant pirmuosius 
žingsnius Amerikoj: p. Monika 
Dantien#, 4310 Stiles St., Ado
mui Oželiui 4818 Windsor avė, 
ir jo žentui, pons. Jonas Tisz- 
kus, 6918 Buist avė., ir Juozui 
Jakimavicziui už parodyta ne
paprasta pasiaukojima tiek 
patarimais, maistu ir kitais 
dalykais. Visiems, kuo mums 
padėjusioms,. reiszkiame vie- 
sza ir didele padėka! R. Dam- 
czikas ir szeimyna, nuo 713 N. 
Green St., Philadelphia 23, Pa.

to. Legijonieriai ir buvusieji 
kareiviai negalėjo prie j u pri
eiti per koncertą, nes polici j an
tai visur sergėjo. Bet kai jie 
pradėjo važiuoti namo tai j u 
automobiliai buvo apversti, ki
tiems langus iszdauže su ak
menimis.

Dauguma tu kurie buvo susi
rinkę pasiklausyti to juoduko 
dainininko buvo isz Jūreiviu 
Unijos ir Irving Potash unijos.

Ar tie Legijonieriai ir buvu
sieji kareiviai gerai darė ar ne, 
mes ežia nesistatysime teisė
jais. Bet kas mums rupi, tai ar 
užsimoka tokiam iszgamai, 
kaip tas juodukas Robeson, 
tiek daug policijos parūpinti, 
ir tiek daug kasztu miestui ir 
valstijai padaryti, kad jis ga
lėtu kelias dainas padainuoti. 
Jis Amerikos neapkenezia, 
visgi Amerikos 
taip patarnauja 
sergsti.

Mes norėtume
Robeson paklausti: Ar jis už
tikrintu mums kad mus taip 
apsaugotu ir mums taip patar
nautu Sovietu policija, jeigu 
mes Moskvoje norėtume suda
ryti koncertą ir tuo paežiu sy
kiu iszgįrti kapitalizma ir pa
niekinti Komunizmą?

Szitas juodukas Robeson, 
iszgama, savo kraszto isždavi- 
kas, pralobo, turteli susikrovė 
Amerikoje ir dabar ta Ameri
ka niekina ir szmeižia ir Rusi
ja in padanges kelia.

Mes jam ir kitiems tokio 
plauko tik viena patarima gali-! 
me duoti: Važiuokite sau svei- j 
ki in ta Rusijos Rojų! Geri ir 
isztikimi Amerikiecziai jums ir 
szpkortes iszpirks ir net paly
dės!“

— Jeigu vyras savo paezia 
myli, tai ir rūpinasi apie tai, 
kad ji butu apsiszvarinus.

BAISUS GAISRAS j
KINIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ta miestą padaryti savo sostine 
kai jie traukiasi nuo Komunis
tu.

Gaisras prasidėjo apie ket-Į 
virta valanda po pietų Petny-; 
ežioj, ir labai greitai apsupo; 
visa miesto vidurį. Policij an
tai, kareiviai ir kiti darbinin
kai surado szeszis szimtus ir 
penkiolika lavonu. Dar keli 
szipitai pražuvo upese.

GERAS SAMARIE
TIS APVOGTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Brooklyn, N. Y., iszsitrauisz
ke revolveri ir privertė Poną
Berger su savo žmona eiti

i ...... . ... ■
savo pono insakymus, tai po-,

I nas atsako už berno darbus. .
Bet Generolas Shorl dabar 

jau nepaiso ka Washingtono 
Sztabas daro ar kaip ji pa
smerks ar pateisins, nes jis nu
ėjo pas Ta, Kuris be jokiu ko- 

/ misijų visa ta klausymą isz- 
spres.

Niekas jo graba nepalydėjo 
in kapus. Paprastam kareiviui 
armija paskiria grabneszius ir; 
palydovus. Bet ■ Generoluiį! 
Short nei to nebuvo!

Generolas Short buvo ir pa
girtas ir pasmerktas už savo 
pasielgimą per tas kelias die
nas, kai Japonai paleido 
sprogstanezias bombas 
Pearl Harbor.

Per keturis metus jis 
nesake, nesiteisino, kol 1946 
metuose, kai Kongreso Komi
sija ji pasiszauke ir pareikala
vo kad jis pasiaiszkintu.

Jis ir tai Komisijai trumpai 
atkirto: “Kai sužinosite viską I 
apie ta Japonu užsipuolimą, 
tada ir jus ir visi Amerikie
cziai mane iszteisins.“

Jis 'Vis sake ir tikrino, kad 
jis tik pildė insakymus isz 
Washingtono. Jeigu jis ka ge-’ 
ro ar blogo buvo padaręs, tai kirpimo. Jis paszove’ in ta 
jis taip dare, už tai, kad jam barberi, kuris susmuko ant 
isz Washingtono buvo taip in-; grindų. Paskui jis nuėjo in 
sakyta. sztorus kur jis nuszove ka tik

Mes gal tik ant Sudnos Die
nos tikrai dažinosime kas ten 
atsitiko, ir kas kaltas buvo. 
Bet kai tokia nelaime isztiko 
Amerika, Amerikos Sztabas ir 
Armijos Sztabas turėjo labai
greitai surasti kokia nors au- imtas visi susiedai ir kiti žmo- 
ka, koki nors prasikaltėli, kad nes pradėjo reikalauti kad W 
ant musu didžiūnu Washingto- butu ežia pat pakartas. Polici
ne nepultu beda. Jie labai grei- jantai turėjo ji apginti, kai jie 
tai surado Generolą Short ir jį nuvede in kalėjimą.
Admirolą Husband E. Kimmel. jįs policijantams tik tiek 

Mes niekados pilnai ir tikrai pasiaiszkino: “Kad jis visus 
nedažinosime kas ir kaip ten tuos žmones nuszove, už tai 
atsitiko. Mes tik tiek žinome, kad jie ji apsznekedavo.’ ’ . 
kad Amerikos Karo Sztabas 
nebuvo prisirengęs tokiam Ja
ponu užsipuolimui. Sunku pa- 

; sakyti kas buvo kaltas. Admi
rolai ir Generolai turi savo ka- 

1 reivius ir savo laivus prižiurę-’ 
ti. Bet jie savo insakymus gau
na isz Washingtono.

Kiek mes suprantame tokius ir asztuoni sužeisti.
augsztus ir svarbius dalykus,’ Visur atsitiko paprastos ir 
tai jeigu tiedu karininkai buvo mums jau gerai žinomos nelai- 
kalti, tai ir tie kurie jiems in- mes ant vieszkeliu: Automobi- 
sakymus duodavo yra nema- lis susimusze, nuo kelio nube- 
žiau kalti. Jeigu bernas pildo go, in stulpą atsimusze, per 

I greitai važiavo nuo lietaus ke
lias slidus buvo, per ūkanas 
sunku buvo kelias matyti, 

; draiverys buvo iszsigeres, 
draiverys užsnūdo, ir taip to- 

! liau.
| Jau dabar aiszkiai matyti 
kad musu vieszkeliai seniai isz 
mados iszejo, kad jie nėra tin
kami naujiems automobiliams, 
kurie taip greitai lekia., kad 
mums reikia platesniu, lyges- 

' niu ir didesniu vieszkeliu, kad 
draiveriai kurie tuos greitus 
automobilius varinėja nėra vi- 

; sados tinkami, kad jie nemoka 
I ir negali savo automobiliaus 
suvaldyti. .'

Visi mes taip piktinamies 
i kai iszgirstame kad kokis pre
kybinis eroplanas nukrito ir 
užmusze keletą žmonių. Daug 
žmonių bijosi važiuoti ant ero- 
planu, kai’jie pasiskaito apie 

! tokias nelaimes, bet tie patys 
žmones nieko nesako, nieko 
nepaiso kai pasiskaito kiek 
szimtu žmonių žuvo per kelias 

! dienas automobiliu nelaimėse.

savo
ant

nieko

PASIUTĘS
JAUNUOLIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) "*f

agent a ir ji nuszove. Jis paskui; 
inbego in barberio sztora ir tan 
nuszove Smith valka, kuris sė
dėjo ant krieslo del plauku ap-

jis susitiko. Kai jis dar dau
giau žmonių nuszove jis su- 
gryžo in savo kambarį kur jis 
save užsirakino ir lauke poli- 
cijantu. J • ' i

Kai jis buvo policijantu su-

SKERDYNES PER
“DARBO DIENOS” . ... - :

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

le; du buvo užmuszti ant smert

WHEN YOB CAN SET IT
AND THEN FORGET IT

Cook Electrically! And know what 
freedom from kitchen work can mean! 
With electric cookery, -the long hours of 
standing in a hot kitchen, basting, test
ing and oven-pecking is a thing of the 
past. Just put the meal in the oven, set 
the Time and Temperature controls and 
you are free to do as you wish. Electricity 

• automatically cooks the meal to perfec
tion without your attention.

See your electric range retailer. Learn 
how easily YOU can be one of the thou
sands of happy homemakers who cook 
this modern wav!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHI COMPANY

©»K

ELECTRIC COOKING

FOR LIMITED SPACE
Even when yon can’t enjoy 

the matchless convenience of a 
full size Electric Range, you 
can still have modern electric 
cookery, in miniature! This 
wonderful Electric Roaster 
hakes, stews, grills, roasts and 
broils. It can cook a complete 
meal for ten people. It plugs 
in al any convenient outlet.

The Electric Roaster is ideal 
for the small apartment 
kitchen. Or. when your budget 
won’t provide for a full-size, 
new electric range right now, 
the electric roaster will help 
you escape from many of the 
troubles your present old- 
fashioned cook stove now gives 
you. Sec your electric retailer!

L. TRASKAUSKAS
■ ' .-i—u 

LIETUVISZKAS
GRABORIUS

Laidoja Kūnus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiam* 
:: Reikalam* ::

*35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 . į- į

MAHANOY CITY, PENNA.
............ ................ - ..........


