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Pavojus Amerikiecziams
*

Isz Amerikos Korėjos Komunistas Suimtas

PASZOVE VYRA

Žmona Prisipažinsta

PHILADELPHIA, PA. —
Dvieju vaiku tėvas, trisde-' 
szimts metu amžiaus, Thomas 
Ferioli, buvo nuvesztas in Tem
ple Universiteto ligonbute.

Jo žmona Dolores, teipgi tris
deszimts metu amžiaus, prisi
pažino policij antams, kad pa- 
szove savo vyra. Bet ji teisina
si, aiszkindama, kad ji norėjo 
ji tik pagazdinti.

Susiedai sako, kad jos vyras 
ja tankiai ir labai sumuszdavo. 
Ji bijojo kad jis szita syki, pa
rėjės namo neimtu ja daužyti. 
Už tai ji nusistvere už revolve-' 
rio ir paskui netyczia jam pa
taikė.

i

GRASINA
VYSKUPAMS

Vengrai Rengiasi Juos 
Aresztuoti

PAVOJUS
ANT ULYCZIOS\

Pavojinga Iszkiszti 
Nosi Pro Duris

“Jeigu kas atsitiks mano ki
tiems vaikams, tai asz su revol-' 
veriu eisiu po ulyežias jieszkoti 
tu nevidonu!” Szitaip Edw. 
Tuley, Clevelande pasakė poli
cijantams, kai jo asztuoniu me
tu dukrele buvo nudurta prie 
pat savo namu. .

Szitokiu atsitikimu mes skai
tomos laikraszcziuose kasdien: 
Moteris pasmaugta, vaikas nu
žudytas, vyras nuszautas, ki
tas apvogtas, antras primusz- 
tas, treczias sužeistas, mote- 
riszke iszgazdinta, mergaite 
iszniekinta ir devynios galybes 
kitu tokiu nelemtu atsitikimu.

“FBI” slapta Amerikos po
licija pranesza kad pernai buvo 
1,687,670 tokiu užsipuolimu ant 
ulyežiu Amerikoje. Reiszkia 
apie trys kas minuta musu 
kraszte!

Isz viso to labai aiszku kad 
musu policija mus nespsaugoja, 
nobs mes visa policijos sztaba 
iszlaikome su savo taksomis.

Dabar, beveik visur musu po- 
licijantai po ulyežias važinėja 
automobiliais. Jie automobi
liuose tupi, o razbaininkai, 
žmogžudžiai ir kiti žulikai peš
ti eina ir savo darba varo. Mu
su policijantai kaip ponai savo 
automobiliuose važiuoja ir nie
ko nemato, nieko nežino. Ju 
darbas sziandien yra pagauti 
žulikus, bet jie nieko nedaro 
tuos žulikus sustabdyti, gera 
žmogų apsaugoti pirm negu jis 
bus apvogtas ar primusztas ar 
nužudytas.

Musu policijantai dabar ne
nori pešti eiti, pešti savo ap
saugos darbo atlikti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sziaure Korėjos sukilėlis, 
Komunistas yra ežia suim
tas. Jis su szypsena klausia 
Amerikieczio ar jis jo jiesz- 
ko. Jis buvo suimtas su ki
tais savo draugais prie Tae
jon frunto, priesz tai kada 
Amerikiecziai buvo privers
ti isz tenai pasitraukti. Jis 
buvo tardomas ir iszklausi- 
nejamas pirm negu jis buvo 
pasiunstas in kariszka ne-

laisve su trisdeszimts ketvir
tos divizijos kareiviais.

Amerikiecziams tikriausia 
beda iszskirti Sziaurines Ko
rėjos sukilėlius nuo Pietines 
Korėjos kareivius. Daug tu 
Komunistu isz Sziaures Ko
rėjos nuduoda -kaipo pabė
gėliai ir paskui isz pasalu 
puolasi ant Amerikos karei
viu.

VIENNA. — Vengrijos laik- 
rasztis “Wiener Zeitung,” ra- 
szo kad Vengrijos Komunis- 
tiszka valdžia jau yra perspe- 
jus likusius Vengrijos Katali
ku Bažnyczios Vyskupus, kad 
tokis pat likimas j u laukia, 
kaip Kardinolas Mindszenty 
yra susilaukęs.

Szitas laikrasztis raszo, kad 
Komunistai yra jau vieszai per- 
speje Vyskupus Joszef Bada- 
lik, isz Gyor; Joszef Petery, isz 
Vacz ir Andreas Hamvas isz 
Cianad.

Komunistai teipgi perspėjo 
visus Katalikus nieko bendra 
neturėti su Vyskupu Sandor 
Kovacs isz Szombathley, kuris 
yra valdžios intartas.

BAGOCŽIAI
BIEDNIEJA

Anglas Kalba Apie 
Taika

PER BRANGU
SUSIRGTI

Amerika Perka 
Eroplanu Ir Laivu 

Isz Kanados 
%

Bombneszis Susprogo, 17 Žmo
nių Žuvo 60 Sužeista Californi- 
joje; Arabai Susikirto Su Žydais 
Ant Israelio Rubežiaus; Korėjos 
Komunistai Sako Jie Turi 336 

Amerikieeziu Nelaisvėje

Sir Ronald Kelly, Anglijos 
A.mbasadorius Maskvoje yra 
pasisznekejes su Sovietu at
stovu Užsienio Reikalu, Mi- 
nisteriu Andrei Gromyko 
apie nors koki susitarimą ar 
taika ant Korėjos klausimo. 
Bet matyti kad isz to pasi- 
sznekejimo kaip ir isz kitu 
nieko gero nebuvo ir, mums 
iszrodo kad nieko gero nega
li būti..

KARISZKAS ERO- 
PLANAS SUSPROGO

FAIRFIELD-SUISUN, 
CALIFORNIA. — Didelis B-29 
bombneszis nukrito, užsidegė 
ir susprogo, kai jis vos tik buvo 
pakilęs nuo žemes. Septynioli- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Paprastam Žmogui
Daktarai, Ligonines;

Neprieinamos

Dabar vis daugiau ir dau
giau tenka skaityti apie ta 

| klausima: Kaip aprūpinti pa
prasto žmogaus szeimynele kai 
liga suspaudžia? Jau kelios 

; Bylos buvo innesztos kad val
džia daktarams mokėtu algas 
ir kad tie daktarai visus pri-j 
žiuretu, nežiūrint kiek pinigu 
jie turi ar neturi. Bet iki sziol 
visos tokios Bylos buvo iszmes- 
tos ir nepriimtos Amerikoje.

Visi mes gerai žinome kad 
paprastam darbo žmogui geres
ni daktarai, geresne priežiūra 
ligoninėje, slauge, (nurse) ir 
net geresnes liekarstos szian- 
dien jau neprieinamos, nes pa- 
szieliszkai brangios.

Už tai dabar beveik visos 
darbininku unijos reikalauja 
savo darbininkams apdraudos 
ir paszelpos del ligos. Unijos 
nori visus darbininkus privers
ti tokia apdrauda apsirūpinti.

Tie kurie iszgali, patys iszsi- 
ima apdraudos del ligos, kad 
susirgus jie butu aprūpinti. Bet 
szitokia apdrauda' yra labai

i (Tasa Ant 4 Puslapio)

LONDON, ANGLIJA. —
Kai Amerikos bagoeziai dar 
labiau bagoteja, Anglijos mili- tu karabinu, anuotu savo Lai- 
jonieriai biedneja.

Paprastas žmogelis gal ežia 
suszzuktu “Aleliuja,,” nes jam 
ant szirdies butu lengviau ir 
smagiau, sužinoti kad dabar dau£ kariszku eroplanu isz Ka
jau milijonieriams prastai.

Ir mes norėtume taip pat 
džiaugtis jeigu nematytume 
kad ežia visiems, o ypatingai 
biedniems prastai.

Kai bagoeziu nėra tai ir dar
bu nėra, kai bagoeziai turtelius

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KANADA PARDUO-* Tn^vn i adanti iv v •
kakarini: IOKYO, JAPONIJA. — Korėjos Ko

munistai stumia savo kariszkas tankas sker-
Ottawa, Kanada.-Hn Saj Naktong upe, kuri randasi tik dvylika 

bert E. Howard, Amerikos r .. . . .
Ginklu Komisijos pirmininkas myliu nuo 1 aegu miesto, kur Amerikiecziai 
paskelbia, kad Amerika pirks Jaj{40 (|ailg sav() <rjnklu. 
4... <■. v.w,z.4-ti nnrr« T O i " °

Amerikiecziams pavojus gresia kad Ko- 
munistai nenukirstu ju susisiekimą ant be
veik viso frunto.

vynui isz Kanados. Spėjama 
kad Amerika pirks tu karabinu 
už kelis milijonus doleriu.

Eina derybos kad pirktis ir

nados. Teipgi jau eina gandai 
kad Amerika ketina isz Kana
dos pirktis daug laivu.

Szita prekybos ar biznio su
tartis nėra vien tik isz pinigu. 
Amerika sutinka Kanadai pa
skirti apie deszimta nuoszimti 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikos 
tose atsikirto t 
stume kelias 
munistai vėl 
Amerikieeziu.

Marinai kareiviai' keliose vie- 
priesz Komunistus ir juos at- 
mylias atgal. Bet paskui Ko- 

ir puoliesi antsavo pradėjo

Pralaimėjo ARABAI SU ŽYDAIS 
SUSIKIRTO

veikia nakezia, 
ir kada musu

Devyniolikos metu am
žiaus, plaukike, Shirley May 
France, isz Somerset, Massa
chusetts kuri bandė per
plaukti skersai English Cha
nnel, pralaimėjo, o kita mer
gina Florence Chadwick, 31 
metu amžiaus, isz San Diego, 
Californijos, pasisekė tuos 
vandenynus perplaukti, isz 
Cap Gris Nez, Francuzijos in 
Dover, Anglija, in 13 valan
das ir 23 minueziu.

TEL AVIV, ISRAELIS. — 
Armijos atstovas pranesza kad 
vienas Žydas ir septyni Arabai 
buvo nužudyti ant rubežiaus 
kai Žydai kareiviai susikirto su 
Arabais kareiviais.

Susikirtimas invyko kai Ara
bai aviu ganytojai savo avis 
nusivedė in Israelio žeme, po 
Jordano kareiviu sargyba, ne
toli nuo Beersheba.

Szitas Armijos atstovas sako 
kad Jordano Arabu kariszki 
automobiliai pradėjo szaudyti 
in Israelio kareivius, kai tie ka- 03 
reiviai norėjo tas avis atgal 
skersai rubežiu nuvaryti.

Israelio Žydu atstovai dabar 
reikalauja kad Tautu Sanjun- 
ga tuos Arabus nubaustu.

Komunistai daugiausia 
kada sunku juos užmatyti 
eroplanai negali juos sustabdyti.

Nors Karo Sztabo nariai vis stengiasi 
mus suraminti ir vis kalba apie kaip mu
su kareiviai atsilaiko ir kiek Komunistu 
Koriecziu buvo iszžudyta per susikirtimus, 
bet isz viso matyti kad mums tenai dar 
vis riestai, kad Komunistai vis mus stu-
mia arcziau ir arcziau mariu.

to

Jau kelis svkius pasitaikė kad per klai- 
Amerikiecziai su Amerikiecziais susikir- 
ir viens kita nužudė.

Amerikos Karo Sztabas dabar jau sku
binasi pristatyti savo kareiviams geresniu 

Kaip ten isz tikrųjų atsitiko jr jįdesniu ginklu ir greitesniu ir sunkesniu 
ir kas kaltas negalima sakyti, . ,,
nes dauguma musu laikraszcziu kanszku tanku, kad jie galėtu nors atsi- 
ir žinių skelbėju vis labai pa- |aj|;y(j prįesz KoiUUnistUS kol buS galima 
lankiai skelbia žinias skelbėju . 1 ... . . .
vis labai palankiai skelbia ži- daugiau kareiviu ir ginklu pristatyti.
nias apie Israelio Žydus. ■ (Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULS” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
suaresztuoti. Tik taip tenai bu
vo galima tvarka sudaryti. Sužeistas Amerikietis

Pennsylvanijos valstijos 
žmones iszpirko daugiau Ne
priklausomybes Bonu, negu bet 
kurios kitos valstijos žmones! 
Czia žmones iszpirko $67,862,- 
688 vertes tu Bonu. Reiszkia, 
czia buvo iszpirkta net szimtas 
dvideszimts devintas nuoszim- 
tas tu Bonu.

Graikija davė per daug va
lios ir per daug laisves savo 
žmonėms ir savo prieszams. Už 
tai Graikijai tokis pavojus grė
sė nuo tu Komunistu, pirm ne- 
’gu Leitenantas Generolas Ja-| 
mes Van Fleet visus tuos Ko- , 
munistus sukimszo in kalėji
mus.

Pennsylvanijos Schuylkill 
apygardos žmones net szimta 
keturios deszimts ketvirta nuo- 
szimti jiems paskirtu Bonu isz- 
pirko. Szitokis gražus pasiro
dymas ir tu Bonu pirkimas pa
rėjo isz labai geru ir tikrai pa- 
siszventusiu darbininku kurie 
tuos Bonus pardavinėjo.

Gal ir mesį Amerikoje, priei
sime prie to kad busimę pri
versti atimti laisve nuo kai ku
riu žmonių, nes ir mums ta lais
ve gali būti baisiai pavojinga.

cziai pridūrė Mufliene, negalė
dama dovanoti, kad kamera 
iszpraneszavo jos greita mirti.

“O gali būti,” kalbėjo aptie-j 
korius toliau, su kameros pa- 
gelba mes insigysime turtu.! 
Kada insteigsime korporacija. 
Pranaszavimu Bendrove, Ži
nok Savo Likimą Iszanksto
Trusta...” i*.

“Ateities Inžvilgio Sindika
tą,” suriko Muflis užsidegimo 
pilnas.

Aptiekorius nebeiszlaike ir 
pakilęs eme po kambarį vaiksz- 

Szimtai tukstaneziu
Užsieny turi remti

Jau dabar galime matyti, 
kad Demokratiszka valdžia yra 
baisiai nerangi ir gramozdiszka 
kai ji susikerta su diktatoriais 
ir ju krasztais.

Szitokis tu Bonu pirkimas 
parodo ne tiktai kad szios apy
linkes žmones remia savo val
džia, bet kad jie teipgi taupina- 
si pinigus sau ir savo szeimy- 
nelems.

Moskvos laikrasztis “Prav
da’rraszo, kad visa Rusija yra 
patenkinta su Amerikos Komu
nistu Partijos darbu ir pasi- 
szventimu Amerikoje.

Stalinas gali paskelbti kara 
kada tik jis nori, ir kada jam 
patinka. Bet Amerikos Prezi
dentas, Trumanas, turi Senato 
ir Kongreso pasiklausti, ir tada 
Kongresas ir Senatas per ke
lias sanvaties dar ginczinasi ir 
tariasi, kai prieszo karabinai 
jau staugia ir jo siprogstanczios 
bombos sprogsta virsz musu 
gaivu.

Sužeistas Amerikietis ka
reivis, kur nors Korėjoje 
gauna cigareta nuo draugo. 
Jo žaizdos buvo laikinai ap
rūpintos ir aprisztos. Jis da
bar laukia pakol jis bus isz- 
vesztas isz Korėjos in Japo
nija. Daug eroplanu dabar 
veža sužeistuosius ar in Ja
ponija ar stacziai atgal in 
Amerika.

Pypkes Durnai

“Pravda” raszo, girdama 
Amerikos Komunistus, bet tuo 
paežiu sykiu juos perspėja, kad 
jie nepakliūtu in valdžios ran
kas.

Ji perspėja Amerikos Komu
nistus vengti ir saugotis nuo 
Amerikos FBI Slaptos Polici
jos!

Rusija nesako savo drau
gams Amerikoje nelaužyti 
Amerikos instatymu, bet gerai 
apsižiūrėti kad jie nebutu su
gauti laužant tuos instatymus.

Rusija labai giria Amerikos 
Komunistus už tai, kad jie taip 
drąsiai ir uoliai pasiprieszino 
Amerikai, kai Amerika pa
skelbė kara priesz Korėjos Ko
munistus.

Gal ateis tokis laikas, kada 
ir mes, Amerikoje, busime pri
versti iszsižadeti daug savo 
laisves ir nepriklausomybes, ir 
pavesti savo kraszto reikalus 
ir likimą in vieno žmogaus 
rankas, kuri mes vis vadinsime 
Prezidentu, bet kuris isz tikro 
bus tikras diktatorius.

Jeigu prieszas turi karabinu 
ir užsipuola ant musu, tai mes 
turime stvertis karabino nuo to 
prieszo apsiginti: jeigu kiti 
krasztai su savo diktatoriais 
ant musu puolasi, tai mes su sa
vo diktatoriumi turime apsi
ginti.

Kas Bus, Mocziute, 
Kas Bus? .

Amerikos Komunistai, isz 
musu gyvendami, musu insta- 
tymais pasinaudodami, nori 
pavesti musu kraszta Komunis
tams, Sovietams. Jie gerai ži
no, kad jeigu Amerika butu su- 
muszta, tai jau nebeliktu nei 
vieno kraszto, kuris galėtu Ko
munistams kelia pastoti in vi
so svieto užkariavima.

Sovietai dabar p judina savo 
padupczninkus priesz mus, kad 
mes priesz juos kariautume, sa
vo jiegas iszeikvotume, kai Ru
sija savo kariszkas jiegas didi
na ir tvirtina.

Sziandien mes siuncziame sa
vo kareivinę in Korėja. Rytoj 
juos siunsime in Formosa Sa
las; po rytojaus in Berlyną, Yu
goslavia ar liana. O visu tuo 
laiku, Sovietai sau ramiai tupi 
ir gaminasi vis daugiau ir dau
giau kariszku ginklu.

Amerika nenori Rusijos už* 
kariauti, nenori Komunistus 
persekioti; tik nori kad Komu
nistai paliktu mus ramybėje. 
Bet tokia ramybe mes susira
sime vien tik savo ir savo tau
tos kapuose.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Amerika nori visiems užtik
rinti “Laisve ir Nepriklauso
mybe,” ir už tai dar vis paken- 
čzia tuos Komunistus.

LIETUVISZKAS

SAPN0R1US
Leitenantas Generolas James 

Van Fleet pataria Amerikos 
valdžiai .stacziai uždrausti Ko
munistu Partija ir visus Ko
munistus in kalėjimus sukimsz- 
ti.

Leitenantas James Van Fleet 
labai gerai žino ir pažinsta Ko
munistus ir -ju nieksziszkus 
darbu®. Jis yra visa tvarka ve
dės Graikijoje priesz Komunis
tus. Tenai Komunistu Partija 
buvo visiszkai uždrausta ir vi
si Komunistai buvo suimti ir

Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5i/2 col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Tiktai,. . . $1.00 
Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Kas bus, mocziute, kas bus, 
Kas bus szirdele, kas bus: 
Inbego peliuke 
In marga skryniuke, 
Oi, kas bus?
Tas bus, dukrele, tas bus, 
Tas bus, dukrele, tas bus: 
Atneszki kacziuke, 
Sugaus ta peliuke, 
Oi, tas bus.
Kas bus, mocziute, kas bus, 
Kas bus, szirdele, kas bus: 
Inlindo zuikelis 
In rutu darželi,
Oi, kas bus?
Tas bus, dukrele, tas bus, 
Tas bus, jaunoji, tas bus: 
Paleisiu kurtelius, 
Sugausiu zuikeli, 
Oi, tas bus.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

musztynes, kad Pietų Korejie- 
cziai pagal musu insakyma pra
dėjo užpuldinete. Aukszcziau- 
si Sovietu virszininkai sklei
džia tuos paežius melus kalbose 
ir valdžios praneszimuose.

Lengva sakyti; “nieks netiki 
Rusu.” Bet yra erzinantis, tik
ra teisybe, kad szie melai, jeigu 
dažnai pakartoti ir jeigu nepa
neigti lieka priimti. Mes visi ži
nome kokia pasekminga lig 
sziol buvo Rusijos propaganda.

Jung. Valstybes turi isznau- 
doti kiekviena būda pasakyti 
teisybe, 
laiszku in 
ka musu Amerikos Balsas sako.

Nesunku inrodyti kad Jung. 
Valstybes nepradėjo szio *karo. 
Jau 50 szaliu pasirasze Jung. 
Tautu rezoliucija, kuri pa
smerkė Sziaures Korėjos už
puolimą. Pat teisybe, kad Ame
rikos kariai taip daug nuken
tėjo, stoka kariuomenes, tanku 
ir artilerijos iprodo, kad musu 
szalis visiszkai negalvojo apie 
kara. Jung. Valstybes atsiliepe 
greitai ir gausingai in Jung. 
Tautu praszyma — bet pra
džioje szio muszio, negalima 
buvo tikėti, kad Jung. Valsty
bes gali sutikti užpuoliku ly
gioms, — užpuoliką, kuris jau 
seniai szaltai rengėsi prie karo.

Kiti Sovietu melą apie padė
jimą tolimuose Rytuose turi bū
ti paneikinti. Szie sanvaitiniai 
straipsniai duos raszytojaęis 
patarimus. *Ju laiszkai bus 
svarbus ginklai szioj kovoj už 
teisybe.

Tuo paežiu laiku, sanvaite po 
sanvaites, szie straipsniai, kaip 
ir ligi sziol, pabrež musu kas
dieninio gyvenimo įnvykius, 
kurie padės inrodyti Amerika 
savo tikroj szviesoj. Net ir di
delio intempimo laikotarpy, 
gyvenimas eina savo nustatytu 
keliu. Laiszkai isz Amerikos, 
kurie pasakys teisybe apie So
vietu meluojanczia propaganda 
karo, turi irgi budavoti vaizdu 
tikro Amerikos gyvenimo na
mie. — C.

PAKEISTAS
PADĖJIMAS

NEW YORK. — Pradžia uti
litarines akcijos Korėjoj yra 
invykis, kuris lieczia visa žmo
nių gyvenimą. Nes mes dabar

PRANESZINGA 
:: KAMERA :

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

tineti.
“Eile paveikslu, nuimtu su- 

lyg iszskaicziuoto laiko ir vie
tos, mes galėsime nusakyti isz- 
anksto visuomenes perversmus, 
iszsi vyniojimus, revoliucijas, 
valdžios kritimus, karus ir ju 
pasekmes. Ar nebutu aukso pa
rodant eile paveikslu, kurie pa
sakytu kas sėdės vieszpatystes 
seimo suoluose už daugelis 
metu? Nutraukdami krautuvių 
langus, kur iszstatyta prekių 
kainos, mes galėsime nuspėti 
kainas prekių už keliu metu. ’ ’

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS

baudimus toliau. Nes, kaip pi
lietis Muflis nurodė, kamera 
priklausė, po teisybei, ne jiems, 

nežinome kokios bus galutinos i Aptiekorius in tai atsake, jei 
pasekmes, aiszku, kad musu) savininkas kada nors gryžtu 
gyvenimas nebus tokis kokis) jos atsiimt tai butu galima nuo 
buvo priesz to karo pradžios.

Aiszku, kad szita pasikeitu
si pasirodys Amerikiecziu 
laiszkuose savo giminėms ir 
draugams Užsienyje. Laimėji
mai ir pralaimėjimai, baimes ir
viltys, sudarys svarbu vaizdai dažinosime tikrai, kada tada 
tuose laiszkuose. Kada prade-) nutiks. Kokie namai bus, kokie 
sime vykdinti priverstina tar-Į arkitekturos nurodymai, ka in- 
nyba, kada musu jaunieji stos į žinieriai bus nuveikė, kokįasi 
ginti savo kraszta, kada pa-j drapanas žmones neszios. /Na, Į 
stangos namu fronte padidės,) mes galėtume nutraukti pa- 

moterys veikslą pasaulio pabaigos!”
Neerzink Dievo,” Mufliene

ku raszytojas turės da didesne j czionai ji pertrauke. “Kamera 
proga ir rimtesne atsakomybe,) Sudužtu kaip Teismo Diena jei; 
negu pradžioje Szaltojo Karo, tu pasikesintumei ta daryti. Be 

Kad “kova už teisybe” pasi- to, ka tas reiszkia ‘mes.?’ Ant 
daro daug svarbesne nuo iszsi- kiek asz žinau tai ne justi kame- 
vystijimo akcijos Korėjoj, vi
siems paaiszkejo su Rusijos)
milžiniszkoms pastangoms isz-i terpe Muflis.
kraipyti ir meluoti apie Ameri-j Aptiekorius gi advokatisz- 
kos padėjimą. Komunistu pro-! kai ta praleido pro ausis, nieko 
pagundos maszinerija _ 
diena ir nakti, kiekvienoje 
šaulio dalyje, intikinti nežinau 
ežius ir neatsargius žmones 
kad Jung. Valstybes pradėjo gali pameluoti,

jo atpirkti. Už ja joki suma pi
nigu nebutu perdidele.

“Mes galėtume imti paveiks
lus vietų szimtmeczius ir szimt- 
ineczius iszkalno, ’’aptiekorius 
dvasios pakilime svajojo. “Mes

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No. 103 Vaidelota, apysaka 1 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už
lieki!. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

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

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

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne-

tikrai, kad vyrai ir 
kalbės apie tuos dalykus. Laisz-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

ra.
Taip, bet ir ne musu,” in-

•35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

veikia; nesakydamas. Jis tese toliau: 
pa-: “Keista. Kamera parodo kuo- 

: mi mes turėsime patapti.”
Ir suprantama, kamera lie

pa juokian-

IRT* Neužmirszkit ‘atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranesceme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna dolerį. ACZIŲ!

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.

Nov 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 
Į Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c. 
' No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka, 
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 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.

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, Tanias, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

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

No. 153 Trys istorijos
Gailuti, Du broliai,
duktė. 62 puslapiu. 15c. Į 35c., arba 4 už $1.00.

No. 155 Szakinis . Nedoras;
Žydas ir Du Draugai. 136 pus-į 
lapių 25c.

No.
apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz-į kite per paczto Postal Note, 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. ■ Money-Order 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma iii balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz-

i pats Jėzus ir miszke medžiai, 
i Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
, mirimą, saule, menesi, žvaigž

des ir kitus dangiszkus kimus, 
, Meszla-vežis, Grapas apie Ėg

li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,

pacziuotas. 76

istorijos
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

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

Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

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

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

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 Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

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

No. 17614 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 194 Trumpas Katekiz- 
s mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
, liauskio, su nekurais naudin

gais padėjimais. 25c.
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 Gromata 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.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kitokios Knygos

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

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

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

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

apie’ No. 203 Knygute, Tretinin- 
Nuo-j kiu Seraphiszkas Officium. 10o 

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

Majoro ežio per 23% coliu ilgio. Po

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
158 Keturios istorijos . katalogo, reikia paminėti tiK 
Kapitonas Stormfield: numeri knygos. Pinigus sius-

arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
fiESy3 Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

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.
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Praneszinga Kamera
“Nagi aptiekorius, asz jq' 

klausiau,” atsake Jonukas.
Teta

(Verte V.)

piLIECZIO Muflio gyveni-; 
me 'buvo valandų, kuriose' 

jis džiaugdavosi, kad paczios; 
arti nėra. Mat, ji nuolatos ant ' 
jo burdavosi, kam jis esąs j 
“Minksztaszirdis Kvailys. ’ ’

“Jei taip, tai mes galime už
sidaryti krautuve,” ji būdavo 
purija, “jei kiekviena syki, ka
da tik asz iszeinu, tu atiduodi 
pirmam pasipynusiam asme
niui visa kasa už koki mažai; 
vertinga nieknieki.” Bet, ji 
kietesnes medžiagos nei jis. 
Ypatingai szita vakara jis 
džiaugėsi, kad jo žmona nuėjo 
kur ten in Islingtona, kur ėjo 
akcijonas senu daigtu ir isz kur 
ji žadėjo negreit gryžti.

Perdaug jau jam szirdi suso
po, pamaczius skarmalus tūlos 
ypatos, idant tikra biznieriaus 
akimi apvertinti daigta, kuri 
ta ypatų utnesze užstatyti Men
kai iszrodanti ypata padėjo ta 
daigta ant staluko ir paklausė:

“Kiek skolinsi už szita1?”
Muflis paėmė in ranka dide

le, sena fotografines skrynutes 
kamera ir pavarte rankose. “O 
kiek norėtumei už ja?” Jis pa-i 
klausė.

“Kiek duosi?” Ypata atkar-j 
tojo vos girdimai.

“Tris dolerius,” lombardo’ 
savininkas atsake, krusteleda-, i
mas pecziais, nbrs szirdy jaute,, 
kad ji nėra verta nei cento!

“Padaryk penkis!”
Muflis nuo kameros permete 

akis ant ypatos, ir pakratė gal- į 
va. Ypata nuluido.

“Po teisybei, ji nėra verta! 
nei dolerio,” murmėjo Muflis, 
mislydamas apie žmonos su- 
gryžima.

“O, ji verta kur kas dau
giau,” pinigu jieszkotojas at
sake. “Na, tik pažiūrėk, vieni; 
lensai.”

Muflis sunkiai pasivartė ir 
žvilgterėjo in laikrode. “Ge-į 
rai,” jis tarė ir nuėjės prie ka
sos iszeme užstato tikieta. Da! 
valandėlė ir ypata dingo, o su 
ja dingo ir penki doleriai, isz j 
kuriu apyskaita bus gana, sun-l 
ku iszduoti.

Bet ant jo laimes, piliete 
Mufliene buvo labai gerame 
upe, kada sugryžo. Mat ji gana 
pigiai gavo nusipirkti senu ir 
brangiu indu. Iszklausiusi vyro

pasakojima, ji tik trumpai su 
panieka nusijuokė ir pastūmė 
priimtąjį kamera in krūva ne- 
iszparduotu kareiviszku uni
forma, atvežtu isz Afrikos.

*♦* *♦*

Tas nutiko Lapkrity. Dabar 
jau buvo pavasaris. Eustons 
Road gatve buvo sausa nuo 
karsztu Gegužio saules spindu
liu. Pilietis Muflis stovėjo .savo 
krautuvėlės prieangy, skaity
damas laikraszti. Iszgirdes bai
sa už saves, jis apsigryžo. Tai 
buvo jo mažas brolvaikis, kuris 
atvyko svecziuosna trumpam 
laikui.

‘ ‘ Dede! ’ ’ Asz rytoj grysziu 
namo, o pamirszau pasakyti, 
kad tėvas insake man parsivež
ti Tamstų ir tetules fotografi
jas. ’ ’

“Bet, Jonuk,” atsake dede, 
“mes su teta nesitraukeme (pa
veiksiu jau asztuoni metai.”

“Argi neturite kameros?” 
Berniukas paklausė. “Asz tada 
galecziau nuimti paveiksią la
bai greitai.”

“Niekados neturėjau kame
ros visame savo gyvenime,” at
sake dede, žvilgterejes in baž- 
nyczios laikrodi.

“Ka sakai?!” Atsiliepė tuo 
laiku jo pati, kuri sukeliojosi 
po krautuve. “Ar užmirszai ta 
kamera, už kuria užmokėjai 
penkis gerus dolerius mano pi
nigu pernai? Tikriau pasakius, 
dovanojai, nes vargiai tas žmo
gus grysz ja pasiimti atgal.”

“Na, matai dede!” Suszuko 
bernaitis. “Duok man pažiū
rėti ja.”

Mufliene, kažin ka murmėda
ma panosėje, pasiėmė kede ir j 
siektelejo in tamsu kampa. 
Gryžusi prie staluko ji numėtė 
ant jo sena kamera.

“Atsargiai tete! Sutrenksi 
mekanizma.” Jonukas ja pa
ėmė ir isznesze prie szviesos. 
Nuputes dulkes, jis paspaude 
guzikuti, kuris atidaro gala.

Mima atvirutes,” jis links
mai pratarė ir pamyges gumu
lą žvilgterėjo per lensa in dan
gų. “Iszveizdi gana gerai. Asz 
nubėgsiu pas aptiekoriu ir gau
siu filmu.”

“Kas sudarys szeszius gerus 
dolerius, numestus veltui,” te
ta pastebėjo susiraukusi.

Už penkių miliutu Jonukas 
jau turėjo viską pritaisęs, ir 
insake tetai su dede stoti priesz

Ana diena in
Klevelanda pribuvau, 

Tenai koki tai vyruką 
radau, 

Kuris badai gyvena 
nedorai, 

Su mergele kokia 
badai.

Girdėjau kad be darbo 
namie snaudžia, 

Mat, tai nedyvai, 
Kad vargas isz visu 

pusiu spaudžia.
Tik jo mylima mergele, 
.Uždirba jam duonute, 
O visi žmones pirsztais 

kvailius bado, 
Bet ta porele savo 

kaltes nemato.
Žmones juos spiria 

kad apsiženytu, 
Kad publika in 

piktumą nevestu, 
Vyrukas pinigu netur, 
Norints jieszko visur;

, Taigi, jau ilgiau 
nedalaikysiu, 

Ta vyreli gerai 
pamokysiu.* * *

Kur ten apie Hazletona, 
Nekurias moterėlės karsztis 

apėmė, 
Kad net daugelis isz ju 

apsiveme,
Moterėles padūko, 

. Kėlės dienos buvo be 
dūko.

Pesztynes pakele, 
Po tam per kėlės dienas 

dejavo.
Man tas darbas 

visai nepasida'bojo, 
x Taigi tuszczia ju 

Tokiu Monkiu!* * *
Jauna nuotakele, 

Vos menesi su savo 
vyru pergyveno, 

Apleido ji ir in kita 
miestą iszvažiavo, 

Sakėsi ten ka da yra 
mergina,

“O kiek tas kasztuos?” 
asztriai pareikalavo.

“O, neperdaugiausia.”
Sekanti ryta tuoj po pusry- 

cziu Jonukas nubėgės parsįne-! 
sze paveikslus.

“Žiūrėkite!” Jis suszuko in-i 
; lokes in kambarį. “Tikrai ste-i 
baldai! Tai keista kamera, be! 
juoko. Visi paveikslai kažin 
kaip iszejo. Nutraukė visai ka1 
kita, negu reikėjo.”

“Kaip tai?” Paklausė dede, 
i isztiesdamas dar sviestuotus, 
i pirsztus. Jis žvilgterėjo in pa- 
' veikslus keletą valandėlių, pas-į 
! kui paszoko su riksmu, ir pa- 
I stumejes berniuką szalin, vėl 
i eme žiūrėti in juos. Tuo tarini 
Jonukas pradėjo szaukti teta!

; nuo virszaus.
Tuoj visi trys stebeilijos in 

paveikslus su griežtu nusiste-: 
bėjimu. Pirmame pilietis Muf- 

, lis stovėjo prieszais’ savo krau-! 
! tuve pats vienas. Jo veide žibe- 
: jo ramus pasitenkinimo jaus
mas, kuris iki sziol jam buvo ■ 
svetimas. Jis regis papilnėjo, ir 
nors geriau atrodė ir gražiau 
buvo pasirėdęs, bet lyg susenė
jo. Drapanų mada irgi bu^b ga- i 
na keista. Virszuje krautuves; 
iszkaba buvo jau nebe R. Muf
fle, bet E. Watson. Beto nesi-, 
mate trijų aukso kamuoliu. An-, 
tras paveikslas buvo jauno vy
ro, apie 28 metu amžiaus, su 
overaužemis, laikanczio vieno
je rankoje cirkeli.

“Nagi, tai su Jonuk!”
“Negali būti asz. Bet visgi 

atrodo kiek panaszus in ma
ne. ’ ’

Isz treczio paveikslo isz pra
džių jie nieko negalėjo suvokti. 
Tai atrodė tiesi, graž gatve, 
kurios jie niekados neinate. Tik 
ant senos bažnyczios jie, galu 
gale, pažino, kad tai 
Road.

“Kur ta kamera?” 
paklausė.

Jonukas ja atnesze.
paemes pirsztu galais, piinesze 
prie lango ir pradėjo apžiurinė
ti. Staiga jis suszuko. Kameros 
szone buvo metalinis rutulys,! 
kaip laikrodžio veidas. Jis taip; 
buvo nusiedes, kad vos žymėjo-, 
si isz odos, kuria kamera buvo j 
apmuszta. Jis patrynė ta rutuli; 
su rankove. Teta su Jonuku go
džiai žiurėjo.

“Ka reiszkia. tos skaitli
nes?” Paklausė Jonukas. “In- 

; žiūrėk, sztai maža rodykle, ro- 
, danti in skaitlines. Gali ja ąuk- 
: ti plink su pirsztu.

Muflis taip ir padare. “No- 
1 recziau žinoti kam tas reikalin
ga. ’ ’

Jonuko veidas staiga užside
gė inkvepimu.

“Kur ta rodykle buvo pir-

Garsingo Žmogaus Duktė Mirė

i(fe1

nimas.
Ji palauke kiek, nieko nebe

sakydama.
Tada iszgirdo Jonuką sa

kant: “Jau vystosi! Bet jusu 
tenai nėra!”

Gana ilga laika tesigirdėjo 
kaip aptiekorius liejo vandeni 
isz indo, kur stovėjo filmos.

“Sztai, jus esate, matai sė
dite!”

“Ura!” Aptiekorius suszu
ko.” (Asz dagyvenau iki 65. Ir 
ar ne, asz labai geroveje atro
dau!”

Mufliene nebeiszkentus ine- 
; jo.
I “Jie nusistato,” paaiszkmo 
! aptiekorius. “Tuojaus parody- 
; siu.”

“Tai teisybe,” ji tyliai sau 
i tarė.

Euston

Muflis

Muflis
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saule ant gatves.
“Apkabink su savo rankai 

mano peti,” Muflis norėjo pa-; 
juokauti, “ir apsimesk buk 
mes leidžiame medaus menesi.”;

“Tu geriau užsisagstyk sa-i 
vo žipona,” pati kietai atsake, 
“ir priglostyk kiek plaukus.

i Tada labiau atrodysi in vyra, ;
i o ne in arkli. ’ ’
i Vargszas Muflis tuoj aipsi-
! gaubė labai szventa atvaizda,! 
kuria brolvaikis ir nutraukė, j 

“Na,” tarė Jonukas, “dabar! 
asz atsistosiu, o jus mane nuim-; 
kite. Mus abudu su teta.” Jis į 
perdavė kamera dedei, o pats; 
stojo greta tetos su pasiputu- Į 
šia mina.

Muflis paspaude guzikuti.
“Dabar asz nuimsiu Euston 

Road gatve,” jis tarė, gavės 
smagia minti. “Dažnai trosz- 
kau turėti paveiksią jos, nuim
ta nuo mano durų. ”

Jis paspaude guzikuti ir nu
traukė troszkiama vaizda.

“Bet kas juos iszdirbs?” Jis- 
paklausė.

Po miestą autobiliais 
trankosi, 

O ir giedot da 
mokinasi.

Badai ir pamergia ant 
vestuves buvo, 

Su kokiu ten vyruku 
insigavo, 

Isz vestuves vos parvežliojo, 
Badai net dede palydėjo.
Ir vienas narsunas ant 

svobos radosi, 
Kuris labai drutu statėsi,

Bet niekas ant jo 
nepaisė,

Badai net gierai ji 
aptaise.

Yra ten daug durnių, 
Isz musu Lietuviszku 

vyruku, 
Kurie iszrodo kaip 

mokyti, 
O suvisai yra niekai,

Visados girtuokliautu,
Su visokioms prakalboms 

eitu, 
Mandagai pasielgti nemoka.

O kitiems in akis 
szoka.

Dionysia Skouras, duktė 
garsingaus teatru savinin
ko, Spyros Skouras, pasimi
rė in Los Angeles, California 
ligoninėje. Ji pasimirė po va
landos kai ji iszpuole isz ket
virto augszto namu, kuriuos 
jos dede buvo neseniai nusi
pirkęs. Czia slauge Laura

Palmquist stengiasi ja sura
minti pirm negu ji pasimirė. 
Kaip ta garsinga teatdu sa
vininko dukrele iszpuole ar 
iszszoko isz to ketvirto aug
szto niekas nežino. Bet ji jau 
per kelis menesius nebuvo 
patenkinta savo gyvenimu.

“Bet tu iszrodai taip pui- saVe ir indesu in kamera filmo- 
kiai ir laimingas, Robertai!” Į mis, ir tada mes nuimsim sze-

Pas duris pasigirdo žings- szius paveikslus, pasukant ran- 
niai ir pabarszkinimas. Jonu- ka per penkias skaitlines kiek- 
kas atidarė ir inleido aptieko- viena karta. Deszimts, penkio- 
riu, kuris iszdirbo filmą. Jis! lika, dvideszimts ir taip 
buvo gana linksmas vyrukas, liau.” 
apie 35 metu; ant lupu neszio- 
jo juodus usukus.

“Ar negaleeziau vėl pažiūrė
ti in tuos paveikslus, kuriuos 
iszdirbau ?” jis paklausė.

Kiti nieko neatsake. Gana il
ga laika jis tyrinėjo paveiksią 
Euston Road gatves. Po to jis

su

to-

re
su
lt e- 
vel

paeme kamera ir atidaręs 
ranka pacziupiiiejd viduje.

“Ranka szitos rodykles 
gis, su nieku viduje nėra 
jungta. Niekas isz pavirszio 
inleista vidun,” jis antgalo 
praszneko.

“Tai negalimas daigtas,” 
nusprendė Muflis lyg uždary- 
d a m as a psi v a r s t i ne j imas.

“Nieko nėra negalimo,” pa- 
siprieszino aptiekorius.

“Bet tu juos iszdirbai,” lyg

■ “ Trisdeszimts metu, 
murmėjo Mufliene. “ Asz neti
kiu. Ir pamislyk, tu szitai už
mokėjai penkis dolerius, szi
tai.”

Aptiekorius sugryžo gana 
greitai, neszdamas kamera. 
“Eikime dabar ant gatves,” 
jis sakydamas, susijudinęs.

Jonukas žiurėjo in ji, iszsi- 
žiojes. Padavęs kamera Muf- 
liui, aptiekorius insake: “Da
bar nutrauk nuo manės szeszis 
paveikslus, pirma syki pradė
jęs nuo penkių, o paskui sukda
mas rodykle kas penkias skait
lines.”

“Ar tamsta neabijote?” Pa
klausė Mufliene. ♦

“Ne, ne asz!” Atsiliepe tas,

sau

Neužilgo jie visi žiurėjo in 
szlapias filmas. Kiekviena rode 
aptiekoriu kiek, senesni, o jau 

i treczioje Muflino krautuves 
vardas buvo persimainęs in 
Watsono, ir trijų aukso bur
buolių jau nebebuvo. Languose 
stovėjo daug knygų.

“Man czionai 50 metu,” ta
re aptiekorius.

“Ko asz labai norecziau ži
noti,” iiispraude žodi Muflis,” 
tai ka asz tuo laiku darau, jei 
tas Watsonas turi užemes mano 
krautuve? Asz tuomet jau tu
riu 54 metus. Bet kokiu budu 
asz taip turtingas iszrodau?”

“Gali būti tikras, kad ne isz 
savo paties pastangų,” atsake 
jo pati.

Aptiekorius parode paskuti
nes tris. “Asz esu szitoje pas
kutinėje 65 metu. Mane gundo, 
da szeszias nusitraukti.”

“Tai butu erzinimas Dievo,” 
atsake Mufliene.

‘ ‘ Erzinimas nieką, ’ ’ tas 
linksmai atsiliepe. “Bucziau 
tik 94 metu. ’ ’

“Traukis tuziną,” akstino 
Jonukas.

“Na, tu perdidelis iszmany- 
tojas,” atsiliepe aptiekorius.

kusdama pratarė piliete Muf-į sukiszdamas rankas in kelnių
kiszenes. Bet visgi jo veidas 
pabalo. 4

Drebanczia

liene.
“Taip, bet ne asz juos nu

ėmiau,” aptiekorius atsiliepe. Drebanczia ranka Muflis 
“Ko asz norecziau, tai kad pa-’ rengėsi traukti, bet brolvaikis 
velytumėte man padaryti kele-Į paėmė kamera, sakydamas: 
ta bandymu. Asz nueisiu pas “Tu negalėsi, dede nutraukti,

Ta diena pilieczio Muflio sė
dimajame kambary už krautu
ves, visi keturi apie nieką kita 
ir kalbėti negalėjo. Aptiekorius 
buvo iszputes su invairiomis 
nurodymais. Iszpradžiu jis 
karsztai ragino visur garsinti 
kameros galias, ir imti nuo 
kiekvieno po tiek ir tiek už pa
rodymą juodu ant balto, kokis 
likimas ju laukia. Bet, apsi- 
svarstes, jis priėjo prie iszva- 
dos, kad kolkas vertėtu tęsti

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Pirkie U. S. Bonus

i ma? In kuria skaitline ji ro-
I de ?” Jis paklausė tyliu balsu.
į “Asz manau, kad ant ketu
riolikos,” dede atsake. “Taip 
ant keturiolikos. ’ ’

“Keturiolikos metu!” Tarė 
Jonukas.

! “Ka tu nori pasakyti, me-
I tu?” Greitai teta paklausė. “Ir
! kodėl asz neiszejau ant pa
veikslu.?”

Kas tai tokio ir Muflio prote 
įsuszvytejo.

“Dėlto kad tu,— ” ežia jis 
sustojo.

j Invyko ilgas tylėjimas. Tada; 
j ji, žiūrėdama.in vyro paveiks-! 
! la tarė:

S
“N O VE NA ”
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kuomet tu taip drebi.”
Jonukas greitai apsidirbo su 

traukimu. Aptiekorius ja pa
ėmė ir tarė: “Asz neužtruk
siu.”

“O ar nebutu vietos tavo; 
tamsumos kambary mums vi-! 
siems?” Godžiai Muflis pasi
teiravo.

“Asz irgi ta pati klausiu, ar ■ 
yra?” Jonukas paantrino.

“Yra eikime visi,” aptieko- j 
rius atsiliepe, ir visi perėjoj 
skersai kelia. Mufliene gi mur- ;
mejo: “Esu tikra kad tai nega
li būti teisybe,” ir gryžb in; 
krautuve. 1Vienok ji apie nieką kita ne- ! 
begalėjo manyti. Todėl už ber- ! 
taillio valandos ji užrakino swimmin’ hole,” ready to take a plunge a—a_ ša- i a a___ x 
krautuve, ir nuėjo pas aptieko-! 
riu.

“Kur jus esate? Ji pradėjo 
szaukti. Niekam neatsiliepiant, 
ji nuėjo tiesiai in užpakali, kur 
už kokiu ten durelių girdėjosi 
duslus balsai. Aptiekorius sa
ke: “Na, dabar paskutini,” o 
jo balse jautėsi didelis susijudi

Uncle Sam Says J

How time flies. Just a few years’, 
back you were thrilled with the “ole 

into its cool, flowing waters. Maybe ten’ 
years from now you’ll want to take an
other plunge such as buying a new, 
home, a new car, a long vacation trip. 
These take money and where’s it com-, 

’ing from. The smart people know the; 
easy answer—U. S. Savings Bonds. En
roll now for the Payroll Savings Plan! 
where you work, or if self-employed, 
the Bond-A-Month Plan at your bank. 
You then save automatically and in I960) 
your Savings Bonds will prof 'ce $4 for 
every $3 invested today.

U. S. Treasury Departmant,

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Žinios Vietines Parvažiavo Namo

— Su'batoj pripuola Szven- 
tos Klaros. Ir ta diena 1898 me
tuose taikos sutartis su Ispani
ja, Amerika gavo Philippinu 
Salas už dvideszimts! milijonu 
doleriu, Ispanija atsisakė val
džios Guam ir Puerto Rico Sa
lose ir iszsižadejo Cubos krasz- 
to; 1569 m., Liublino Unija.

— Liudvikas Nar bulaitis 
angliakasis nuo 535 W. Market 
uly., likos sužeistas in peti ir 
ranka, per nupuolimo anglies 
laike darbo Mahanoy City ka
syklose. Gydosi Pottsville li- 
gonbute.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola vienuolikta Nedelia 
po Sekminių.

— Panedelyje pripuola pas
ninkas priesz Szvencz. P. M. in 
Dangų ėmimo szvente.

— Utarninke, Rugpiuczio 
(Aug.) 15-ta diena pripuola 
Szvencz. Paneles Marijos in 
Dangų Eimimas (Žolines) taip
gi ta diena pripuola “36-toji 
Lietuviu Diena,” kuri bus lai
koma Lakewood Parke. Tuks- 
tancziai musu tautiecziu suva
žiuos in ta parka, pasimatyti su 
kūmais ir kūmutėms, kurie su
važiuos isz daugeliu vietų ant 
tos Lietuviszkos Dienos.

Ir ta diena 1382 metuos©, 
Keistutis likos pasmaugtas 
Krėvos pilies bokszto rūsyje; 
1769,m., gimė Napoleonas Bo
napartas.

— Iszpriežasties kad Utar- 
niske pripuola Szvencz. Pane
les Szvente, taipgi 36-toji Lie
tuviu Diena, todėl Redakcija 
“Saules” bus uždaryta per vi
sa diena.

— Senas gyventojas Ado
mas Venaleviczius nuo 737 E. 
Market uly., kur jis nesveikavo 
per keletą menesius, numirė Se- 
redos ryta Locust Mt. ligonbu- 
te. Velionis gimė Lietuvoje ir 
atvyko in Amerika būdamas da 
jaunas vyrukas. Paskutini kar
ta dirbo Park Place kasyklose. 
Paliko savo paczia Agnieszka; 
trys dukterys: Ona pati Chris 
Dougherty isz Philadelphia; 
Teresa, pati Paul Wagner, 
mieste ir Julija, pati Eben Ter
ry, Philadelphia, taipgi keturis 
anukus. Laidos Subatoje, su 
apiegomis Szv. Juozapo bažny
czioje devinta valanda ir pa
laidos in parapijos kapines. 
Graborius L. Traskauskas lai
dos.

. ’— Mildred Labutiene nuo 
405 W. Pine uly., 'gydosi Good 
Samaritan ligonbute.

Ponia Thomas MacConnell 
su savo dvynukais džiaugia
si kad jiems pasisekė pa
sprukti isz Seoul miesto, Ko
rėjoje, pirm negu Komunis
tai ta miestą užėmė. Jie atva
žiavo in La Canada, Califor
nia.

Jie galėjo . atsiveszti tik 
tris mažus lagaminus su sa
vimi. Visi kiti ju daigtai žu
vo, kai jie pabėgo nuo tu Ko
rėjos Komunisau.

nio” likos pavojingai sužeistas 
ant kares lauko Korėjoje. Rei
mundas instojo in tarnyste Ge
gužio (May) 13, 1948, ir buvo 
prie 34-tos Divizijos, jisai taip
gi tarnavo Japonijoje.

— Seredoj apie 10:45 va
landa ryte, staigai kylo eksplio- 
zija Continential angliakasyk- 
lose, arti Centralia kamelio. 
Elektrikinis transformas eks- 
pliodavojo. James Wood, 58 
metu isz New Road, Lošt Creek 
likos jižmusztas; o sekantieji 
likos sužeisti: Joseph Lauretti, 
39 metu, nuo 106 N. Catherine 
uly., Shenandoah; Edward 
Dempsey, 42 metu, 232 S. Mar
ket uly., Mt. Carmel ir Thomas 
Gallagher, 43 metu, 36 Locust 
Ave., Centralia.

Shenandoah, Pa. — Matas A. 
Navitskas isz Phineyville, arti 
Shepptono, dirbdamas ant savo 
ūkia, staiga numirė Subatoje. 
Velionis kitados gyveno Shena- 
doryje, bet apie trisdeszimts 
metu atgal apsigyveno Phiney
ville. Paliko savo paczia Rože; 
penkis sūnūs: Feliksą ir Anta
ną namie; Vinca ir Joną, 'She
nandoah ir Daktara Mata, isz 
Fra’ckville; trys dukterys: S.

- Novakiene, Sheppton; E. Yu- 
diuskiene, Shenandoah ir E. 
Kavalauskiene namie. Taipgi 
.daug anuku ir anūkes. Laidojo 
Ketverge, su Szv. Misziomis, 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ryte ir palaidotas in 
parapijos kapines. Graborius 
Dom. Snyderis laidojo.

— Pons. J. Kovalauskai, 
nuo 434 W. Penu uly., aplaike 
telegrama nuo Valdžios, kad ju 
-sūnūs kareivis Reimundas J. 
Ko valusky, 20 metu amžiaus, 
kuris tarnauja del “Dede Sa

ant to eroplano. i.\sztuoniems 
pasisekė isz to dega n ežio ero
plano iszszokti. >

Eroplanas vežiesi 2’D00 gor- 
cziu gazolino ir dvylika sprogs- 
tancziu bombų kurios svore po 
penkis szimtus svaru. >

Žmones už trisdeszimts m, V- 
liu pajuto ta baisu trenksmą.. 
Karo Sztabas dabar stengiasi^ 
dažinoti kas ten su tuo eropla- 
nu atsitiko kad jis taip staigia 
nukrito.

13— Szoki/ii nuo 4 iki 5 po p.
14— Szokiai 9 valanda vaka

re, Whitey’s Orkiestra

PER BRANGU
SUSIRGTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

B'AGOCZIAI
BIEDNIEJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PAVOJUS
ANT ULYCZIOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

36-Toji
“Lietuviu Diena”

LAKEWOOD PARK, PA..

Girardville, Pa. — Ponia Ju
lija Kulengaudkiene, isz Rap
pahannock, staiga numirė Su
batoje, deszimta valanda ryte, 
pas savo žentą ir duktere, pons. 
Pr. Pompaliai ant North Se
cond Uly., mieste. Velione gimė 
Lietuvoje, atvyko in czionais 
1905 metuose. Jos vyras Matas 
mirė devyniolika metu atgal. 
Prigulėjo prie 'bažnytiniu Mo
terų draugijų isz Szv. Vincento 
parapijos, taipgi Lietuviu Mo
terų Susivienijimo. Velione pa
liko dideliame nuliudime, dvi 
dukterys: Ona Pompaliene isz 
Girardville; Sofija Remeizane, 
Philadelphia; penkis sūnūs: 
Antana isz Catawissa; Joną, 
High view, N. Y., Klemensą, 
Preston Hill; Alponsa ir Vikto
rą mieste, szOsziolika anukus 
ir viena pro-anuka. Likos pa
laidota Seredas ryta, su apiego
mis Szv. Vincento bažnyczioje 
devinta valanda ir palaidota in 
parapijos 'kapines Frackvilleje. 
Graborius A. J. Vilinskas lai
dojo.

KARISZKAS ERO- 
PLANAS SUSPROGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ka žmonių žuvo ir daugiau ne
gu szeszios desznnts žmonių bu
vo labai sužeista.

Degantis bombneszis nukrito 
kur daug žmonių gyveno auto
mobiliuose ar palapinėse.

Eroplano komandorius ir la
kūnas iszliko gyvi. Eroplanas 
užsidegė ir susprogo už keliu 
minucziu kai jis nukrito ant že
mes. Dvideszimts lakunu buvo

— Utarninke, Rugpiuczio 
(Aug.) 15-ta diena, 25,000 Lie
tuviu, jaunu ir senu, isz visu 
Amerikos kolonijų, suvažiuos 
in didinga Lakewood Parka, 
arti Mahanoy City, su vienu ir 
tuo paežiu tikslu — tikrai ir 
Lietuviszkai praleisti 36-ta 
Lietuviu Diena.

Visi ten Lietuviszkai kalbės, 
pasisveikins, dainuos ir szoks. 
Lakewood Parko svetainėje, 3- 
czia valanda po pietų iszgirs la
bai gražia ir invairia Progra
mėlė. Birutes dukreles ir Vy
tauto sūnūs maloniai bus lau
kiami, ir Lietuviu Dienos Val
dyba užtikrina visiems laibai 
smagu ir naudinga laikotarpi. 
Programa prasidės' 3-czia va
landa (D.S.T.).

Palikite namuqse savo var
gus ir rupesczius, ir ta diena 
praleiskite tikroje Lietuviszko- 
je dvasioje. Rasite ten seniai 
matytu draugu, giminiu ir pa- 
žin štamu. Atjaujinsite senas, 
ir užmegsite naujas pažintis.

Nesigailesite nei laiko, pra
kaito, nei skatiko, atsilankyda
mi in ta reikšminga Lietuviu 
Dienos Szvente. Juk ta diena 
garsina Lietuviu varda kita- 
taucziu tarpe, o pelnas priside
da prie musu katalikiszku ir 
tautiszku instaigu palaikymo. 
Taigi, Rugpiuczio (Aug.) 15-ta 
diena visi takai ir takeliai pa
sibaigs tiktai erdvingame La
kewood Parke. Patariama, 
kad iszklausytumete Szv. Mi- 
sziu savo parapijos bažnyczioje 
nes Lakewood Parke sziemet 
nebus atnaszaujamos Szventos 
Miszios.

Sztai Lietuviu Dienos 
Programa:

2:30 valanda po pietų: Lietu
viszkos Dainos, Prof. Pr. Pesys, 
vargonininkas Szv. Juozapo 
parapijos, Mahanoy City, Pa.

3-czia vai., po pietų (D.S.T.) 
Inžangine malda, Kunigas Dr. 
K. Batutis, Tamaqua.

1— Tautinis Amerikos Him
nas, Orkiestra ir publika.

2— Inžangine kalba, Kun. 
P. K. Czesna, Mahanoy City.

3— P r o g r a m o s Vedėjas, 
Kun. J. J. Bagdonas, Girard
ville.

4— Daina, Whitey’s Orkies
tra, isz Girardville.

5— Kalba,’Teisėjas G. Ha
rold Watkins, Penna., Valsty
bes Senato Sekr.

6— Daina, Whitey’s Ork.
7— Kalba, Inž. Juozas Ma- 

cziokas, Pottsville.
8— Daina, Whitey’s Ork.

9— Teisėjas Michael J. Ea- 
gen, Scranton.

10— Daina, Whitey’s Ork.
11— Malda, Kun. Dr. K. Ba

tutis.
12— Lietuvos Himnas, Or

kiestra ir visi susirinkusieji.

branji, ir vistiek visko per liga 
neapmoka.

Kaip csia butu galima pagel
bėti tokiems' žmonėms, kurie 
neiszgali nei gero daktaro nei 
ligonines, sunku taip jau vienu 
žodžiu pasakyti. Bet visiems 
aiszku kad ci’ia reikia kas da
ryti. \

Kituose krasztuose visi dak
tarai ir ligonines yra po val
džios valdžia ir priežiūra ir vi
si krasztai yra apmokami isz 
taksu. Beveik visi daktarai 
Amerikoje sako kad szitokia 
tvarka ežia visai netinka, ne
būtu galima nieko panaszaus 
ežia invykdinti. Gal taip ir 
yra, gal j u tiesa, bet visgi visi 
mes gerai žinome kad, kaip da
lykai sziandien stovi, sunkesne 
liga paprastam žmogeliui k 
sziandien tikra pražūtis. Jis' 
tiek per meta neuždirba, kiek 
jis per viena menesi turi pra
leisti ant daktaru ir ant ligoni
nes.

nekrauna tai paprastam žmo
geliui badas stūkso in akis.

Mes ta Amerikoje, gyvu kai
liu patyrėme, kai ežia visus 1 
mus bedarbe užklupo. O ta be
darbe visus mus paklupdino už 
tai kad bagoeziai subankruta
vo.

Anglijoje Darbininku Parti
ja vieszpatauja. Tai rodos, tu
rėtu būti tikras rojus darbo 
žmogeliui, bet kaip tik atbulai. 
Anglijoje taksos paima beveik 
visai turtuoliu ' turtą. Dabar [ 
Anglijoje randasi mažiau kaip 
septynios deszimts žmonių ku
riu algos ar ineigos yra $24,000 
ar daugiau in metus.

Daugiau .nevu 18,000,000 
Anglijos gyventoju gauna ma
žiau negu du tukstaneziu dole
riu ant metu, už tai kad tie baj 
goeziai biedni.

Amerikoje pramone, biznis 
ir darbas gerai stovi kaip tik 
viž tai kad ežia randasi baisiai 
daug bagoeziu, kuriu pinigai 
parūpina mums fabrikus ir ki
tas darbo vietas.

Tegu musu Komunistėliai 
suderina Anglijos likimą su 
Amerikos pramone ir tegu tada 
mums drysta kalbėti apie So
cializmą ar Komunizmą.

KANADA PARDUO
DA KARABINU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

savo kariszku ginklu. Sulyg 
szitos sutarties Kanada gautu 
apie viso bilijono doleriu ver
tes ginklu isz Amerikos.

ANT RANDOS
Jeigu randasi szeimyna kur 

norėtu paraudavote narna del 
gyvenimo, ant ukes, tai kreip
kitės ant adreso. Randa ne
brangi. Adresas:

Magdalena Bogdanaviez, 
R.F.D. Route,

Zion Grove, Pa.

Mums nereikia policijantu 
su automobiliais, bet policijan
tu, kurie ant kampo stovėtu, 
pešti pro musu namus eitu ir 
susipažintu su visais žmonėmis 
kurie musu apylinkėje gyvena 
ar lankosi.

Razbaininkas ar žulikas gali 
labai greitai pamatyti polici
jantu automobiliu. Jis tarpdu
ryje ar už stulpo pasikavos kol 
tas policijos automobilius pra
važiuos, ir tada jis ramiai savo 
nieksziszka darba atliks.

Senovėj e visai kitaip buvo. 
Mes tada pažinome savo polici- 
janta ir jis mus pažino, nes jis 
pesezias vaikszcziojo po musu 
apylinke. Kai musu dukrele 
su savo draugu, “Boy-Frentu” 
vėlai parvažiavo, musu polici- 
jantas juodu pamate ir seke, 
kol jiedu inejo in namus; jeigu 
koks svetimas žmogus lūkuria
vo ant kampo, tas musu polici- 
jantas aki nuo jo nenuleido ir 
labai greitai dažinojo ko jis no
ri, ar ko jis jieszko.

Musu policijantai pasirūpino 
sau automobilius kai tie keli 
profesionalai razbaininkai savo 
bizni vare su greitais automo
biliais. Bet tokie razbaininkai 
apvogė bankas ir sztorus. Mu
su paprasti žulikai puolasi ant 
paprastu žmonių. Ir mes norė
tume visu musu policijantu pa
klausti: Kas juos ju darbe už
laiko? Bankos ar paprasti žmo
nes kurie taksas moka?

Policijos virszininkai prisi- 
pažinsta kad geriausias polici- 
jantas yra tas kuris pesezias 
savo darba atlieka. Bet poli
tikieriai, pataikaudami polici- 
jantams ir policijantai taip ap
tingę, sziandien važinėja auto-

A BETTER WAY TO SPEND

HMM-Wy.'
, Wash-day a work-day? It won't be with a 
new automatic electric washer! This modern 
way you drop the laundry into the washer, 
set simple controls.. .and forget it! You're 
free to read, or shop, or garden, or take care 
of many of those almost endless little chores 
for which you never before seemed to have 
time, all^ while the washer automatically 
takes care of everything from the flow of water 
to the final rinse. Wringers? Rinse tubs? 
Gone forever! And clothes come out fresh, 
soft and snowy white while you relax. That’s 
the best way, the modern way to spend wash 
day.

AUTOMATIC ELECTRIC 
z HOT WATER SUPPLY

Clothes wash cleaner, fresher, softer when 
your water is always hot. And an electric 
water heater keeps hot water always on tap 
I...for the laundry and all the dozens and 
dozens of other times a day that you and your 
family need hot water quickly!

MFW LOW RAID
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mobiliais ir nieko nemato, nie
ko nesupranta ir nieko nepa
gauna. Jie galėtu ir eroplanais 
važinėti del to darbo kuri jie 
sziandien nuveikia.

Musu miestelyje, kaip ir 
kituose mažuose miesteliuose 
policij antus galime rasti tik 
ant didžiausios ulyczios kuri 
yra gerai apszviesta ir kur ran
dasi daug saliunu. Bet ant uly- 
cziu kurios yra tamsios, kur 
szviesu nėra ir kur sztoru szvie- 
sos neszvieczia, nei užsimuszes 
policijanto nesurasi!

Mes ana sanvaite buvome nu
važiavę in Philadelphia. Mes 
tyczia nuvažiavome ten kur per 
viena menesi daugiau negu 
szimtas žmonių buvo apvogti, 
primuszti ir kiti nužudyti, ten 
kur geri, dievobaimingi žmones 
bijo in bažnyczia vakarais eiti. 
Mes po ta miesto kraszta visa 
pusvalandi važinėjome kol už
tikome viena policijos automo
biliu. O nei vieno policijanto 
nemateme toje apylinkėje vaik- 
szcziojant. Buvo apie vienuo
likta valanda nakezia. Viena 
jauna mergina iszlipo isz stryt- 
kario ir pamaezius mus sėdint 
automobilyje priėjo ir bailiai 
paprasze: “Ar jus mane paly- 
detumete prie mano namu, nes 
ten tamsu ir asz bijausi?” Pas
kui, kai mes sugryžome, viena 
apysene moteriszke priėjo prie 
musu ir paprasze kad mes ne
nuvažiuotume kol jos strytka- 
ris ateis, nes ji bijosi viena ant 
kampo stovėti. Ir szitoje apy
linkėje gyvena szeszios de
szimts tukstaneziu geru žmonių 
kurie su savo taksomis užlaiko 
policij antus!

Szitame Philadelphijos mies
te biznieriai pasisamdė savo 
sargus, nes jie negalėjo pasiti
kėti ant savo miesto policjian- 
tu. Tada miesto policijos vir
szininkai isz miego pabudo ir 
suprato kad ne viskas tvarkoj. 
Jie tada paskyrė in ta apylinke 
ne policijos automobilius, bet 
policijantus kurie pešti savo 
pareigas ėjo. Nuo to laiko te
nai nebuvo nei vienos vagystes 
ir nei vieno užsipuolimo.

Vienas musu draugas, laik- 
rasztininkas Chicago j e pasakė 
policijos virszininkui, kad jis 
eis vidurnaktyje pasivaiksz- 
czioti po Chicagos miestą. Po
licijos virszininkas jam staeziai 
uždraudė, sakydamas kad jeigu 
jis nori būti sveikas ir gyvas 
rytoj, tai jam saugiausia vieta 
namie, bet ne ant Chicagos uly- 
cziu nakezia! Yra vietų Chica- 
goje, kur apdraudos, insurance 
kompanijos nesutinka ap
drausti žmones, nes ten randasi 
per daug razbaininku ir žmog
žudžiu.

Czia policijos virszininkai 
nekalti; jie praszo daugiau po
licijantu, bet politikieriams 
pinigai ir kysziai labiau rupi!

Detroit mieste policijantai 
dabar ragina merginas ir mote- 
iszkes iszmokti kaip apsiginti 
nuo užpuoliku. Tuomi jie pri- 
sipažinsta kad jie tu musu mo
terų ir merginu negali apsau
goti ant miesto ulycziu.

New York miesto policijan
tai jau susiprato. Dabar poli
cijantai yra paskirti in visus 
parkus, kurie savo pareigas at
lieka pešti ir neturi automobi
liu. .

Mums visur sziandien reikia 
policijantu, kurie pešti savo • 
apsaugos darba atliktu ir ma
žiau tu ponu kurie automobi
liuose tupi ir tik per radija da- 
žino kas darosi apylinkėje.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!


