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N esantaika Vaszingtone
Isz Amerikos
KAS KA KORĖJOJE

LAIMĖJO?

TOKYO, JAPONIJA. — 
Jeigu visos tos vėliausios ži
nios isz Korėjos yra ir teisin
gos, jeigu tenai karas jau bai
giasi, tai kiekvienas isz musu 
turi pilna teise klausti: “Kas 
ka tenai laimėjo?”

Tai pirmas sykis Amerikos 
istorijoje, kad musu krasztas 
buvo priverstas praszytis Tai
kos! Visados .prieszas pra- 
sziesi, kad mes liautumies, kad 
jis jau gana gavo.

Mes stojome in szita kara 
nubausti ir sustabdyti Komu
nistus Korieczius ir Kinie- 
czius. Tautu Sanjunga iszkil- 
mingai ir vieszai buvo paskel
busi, kad užpuolikai bus nu
bausti.

Dabar pasirodo, kad tie už
puolikai nebuvo, nei sustabdy
ti, nei nenubausti, nei nepamo
kyti. •

Juk mes randamies Korėjo
je toje vietoje, kurioje buvome 
prade j e. O kaip baisiai mums 
kasztavo tas musu insikiszi- 
mas!

Azijos žmones dabar tikrai 
sakys, kad mes nusileidome,' 
rieisztesejome. Sovietai iszro- 
kuos kad mes didelio karo bi- 
jbmies, kad mes neesame gana 
prisirengė.

Kas dabar reiszkia Sovie
tams kita toki kara pradėti 
Perzijoje, ar kuriame kitame 
kraszte?

Amerikos 
kams dabar 
iszsireikszti,
tokie karininkai, kuriu vardus 
laikrasztininkai neiszduoda, 
sako kad Komunistiszkos Ki
nijos vadai szito karo neuž
baigs kol jie laimes arba pra
laimės. Kiti karininkai sako, 
kad jie mažai vilties turi to- 
kiems pasisznekejimams ar pa
sitarimams tarp Tautu San- 
jungos ir Komunistiszkos 
nijos atstovu.

Moteriszke Pas Beisbolininkus DIPLIOMATAI VEN
GRU KOMUNISTU 
NEPAGEIDAUJAMI

Gera. M. Ridgway

Viena moteriszke, per 
beisboles loszima tarp Cleve- 
lando ir New York Yankees, \
perlipo per tvora ir atėjo pas 
beisbolininkus. Du sargai ja 
ežia veda atgal isz.kur ji at
ėjo. Ji sako kad ji norėjo pa-

sigauti to vieno beisbolinin- 
ku ratelio virszininka, Joe 
DiMaggio. Visi, kurie buvo 
susirinkę beisboles loszimo 
pamatyti, ežia in ta mote
riszke žiuri ir szypsosi.

BUDAPESZTAS, VENG. — 
Vengrijos Komunistiszka val
džia insake dviem Amerikos 
Dipliomatam kad kuo grei- 
cziausiai iszsikraustyti isz to 
kraszto, nesjiedu tenai yra ne
pageidaujami.

Vengru valdžia buvo anks- 
cziau pareikalavus, kad Ame
rika tuodu atstovu atsiimtu. 
Kai Amerika nesutiko, tai tada 

I jau Vengrai paskelbė kad tie
du Dipliomatai yra to kraszto 
nepageidaujami. Kai valdžia 
taip paskelbia, tai kitos iszei- 
ties nėra, kaip tik pasitraukti.

Albert W. Sherer, Legacijos 
sekretorius dabar turi greitai 
iszsikraustyti isz to kraszto su 
savo žmona ir ju dvieju dve
jais vaikucziais. Taip pat tu
ri iszsikraustyti Ruth Tryon, 
kuri yra Amerikos Žinių' Szta- 
bo virszininke. Jos sekretor- 
ka Mary Eich yra parvažiavus 

; in Amerika atostogoms. Ir tai 
sekretorkai dabar uždrausta 
gryszti in Vengrija.

Jie buvo intarti kai Arki
vyskupas Josef Groesz buvo 
teisiamas. Vengrai sako kad 
isz to teismo paaiszkejo kad ir 
szitie Amerikiecziai yra szni- 
pai ir szpiegai.

Amerikos valdžia sako kad 
ežia jokios teisybes nėra, kad 
tie Amerikiecziai nieko bendra 
neturėjo nei su Arkivyskupu 
Groezs, nei su kitais kokiais 
taip vadinamais sznipais ar 
kraszto prieszais.

Kaesong Mieste
Laivas Susprogo, V aikai Važia
vo Ant Pikniko Rytines Vokieti
jos, Daug Vaiku Prigėrė Ir Sude
gė; Amerikos Dipliomatai Turi 
Apleisti Vengrijos; Fred. Field 

Patupdintas In Kalėjimą
DERYBOS

DEL PALIAUBŲ

K’AniTTVIQ 7T1VO ^us Pusiau laisvas ip pusiauKAKLĮ V MJYU Komunistiszkas, tai mes savo
tikslo tenai neatsiekieme ir vi- 

: si tie musu kareiviai tenai vi
sai už dyka žuvo.

Prezidentas Trumanas sako, 
f kad mes visam svietui parodė

me, kad mes visur stojame 
priesz užgrobikus ir nenusilei- 
džiame; mes teipgi parodėme 
kad mes nenorime kariauti, bet 
taikos jieszkome, dabar stoda- 

i mi in tas derybas. I
Bet kiti kitaip in visa tai žiu-' 

ri. Jie sako kad dabar visos 
Azijos žmones žiuri in mus su 
panieka, sakydami, kad mes 
savo duoto žodžio neiszlaikome 
ir kad mes dabar isz baimes pa
traukiame ir praszome taikos.

Nuszoko Ar Nupuolė 

Nuo Traukinio

HOUSTON, TEXAS.— Dvi 
deszimts trijų metu amžiaus 
kareivis Saržentas Pete Edw. 
Pallas, isz Ada, Oklahoma už- 
simusze kai jis ar iszszoko ar 
netyczia iszpuole isz traukinio 

(Tasa Ant 4 Puslapio) to

armijos karinin- 
uždrausta vieszai 
bet keli augszti

APIE PALIAUBAS 
KORĖJOJE

Derybos Sustabdyti 
Kara Korėjoje

Ar kas gero isz tu derybų isz- 
eis, tai mes tiek žinome, kiek 
musu skaitytojai. Bet visi ga
lime spėti, tikėtis, ar netikėti. stengiasi

Jeigu bus koks susitarimas, 
tai jis bus ant karo lauko, o ne 
prie kokio taikos stalo!

Generolas Ridgway 
galiotas padaryti ar
sanlygas. ,

(Generolas Douglas MacAr- 
thuris buvo taip pareiszkes, ir 
už tai buvo pravarytas).

Sanlygos rodos lengvos vi 
sierns: Komunistai liksis 
noj pusėj tos trisdeszimts

(Tasa Ant 4 Puslapio)

in kita žvairuoti. Pirmiau jie-

WASHINGTON, D. C. — Amerikos 
Sekretorius Dean Achesonas ir Apsaugos 
Sekretorius Generolas George Marshall jau 
ima viens
du buvo labai artimi draugai, bet ta drau
gai, bet ta draugyste, rodos, jau atszalo.

Dipliomatai sako, kad Generolai dabar 
juos kaltinti už padarytas klaidas 
lauko Korėjoje, o Generolai sa- 

jie dabar yra kaltinami už klaidas 
Vaszingtone.

Jie dabar viens kita intaria ir kaltina. 
Kas ežia kaltas beveik negalima pasakyti, 
bet galima aiszkiai matyti, kad klaidos yra 

™ padarytos, nes jeigu ne, tai kam jie dabar 
viens ant kito beda mestu.

ant karo
ko, kad

yra m-
priimti padarytas

Dar Nėra Taikos

LAIKRASZTININ-
KAS NUTEISTAS 

CZEKOSLOVAKIJOJE

Ki-

LIŪDNOS
VAKARUSZKOS

ATSTOVAI PRADĖJO
DERYBAS KORĖJOJE

FRANKFURT, VOK. —Ko
munistiszkos Czekoslovakijos 
valdžia nuteisė Amerikieti DU 

1 

laikrasztininka Wm. N. Oatis, 
ant deszimts metu in kalėjimą.

Jis buvo intartas ir pasmerk
tas už sznipinejima ir už iszda- 
vima Czekoslovakijos valdžios 
slaptu žinių.

Penkių ypatų teismas pa-

WASHINGTON, D. C. —
Nors daug dabar yra raszoma 
ir daugiau yra kalbama apie 
paliaubas Korėjoje, bet karas 
tenai vis siauezia! Derybos 
buvo pradėta, bet taikos nema- Komunistu 1 arine vadovybe 
tyt!

Kaslink szitu derybų del pa
liaubų, butu labai gerai kad ir 
Republikonu Partijos atstovai 
tenai dalyvautu su didžiuais, 
kad paskui negalėtu iszkilti vi- vietos toms deryboms. Gene- Pankrac kalėjime, 
sokie intarimai, kad taip ar ki
taip reikėjo daryti ir derėtis.

Teipgi reiketu in tokias de- 
rybes pasikviesti Komunistisz- 
kos Kinijos, Pietų ir Sziaures 
Korėjos atstovus.

WASHINGTON, D. C.

VAIKU ŽUVO 
VOKIETIJOJE

Dvi Mažos Korteles,
Pyragaiczios Trupi

niai, 3 Lavonai
i;<( —. ‘,

NEW,.YORK, N. Y. — Dvi Komunistai jau kelis sykius 
pigios gimtadienio korteles; yra nusileidę, kaip Graikijoje 
pusiau suvalgytas pigus szto- ir Berlyne , bet nei syki taip 
rinis pyragaitis, trys pusiau aiszkiai ir taip vieszai, kaip 
nudegusios žvakutes, kelios kad dabar bus, jeigu szitos pa- 
saldaines ir saujale trupiniu. liaubos bus invykdintos.

Policijantai visa tai rado isz » Bet tuo paežiu sykiu ir mes
ryto, po tu kukliu vakaruszkuj baisiai nusileidžiame, nes jeigu butu papuoszti baltomis, 
Anthony Sanchez kambariuo- dabar viskas bus po senovei, kos vėliavomis.

(Tasa Ant 4 Puslapio)ovūu /c

Laivyno Sekretoriui jau buvo kelis sy
kius labai gražiai patarta, kad jeigu jis pa
sitrauks isz savo vietos, jam bus parupin-

! Berlynas, Vokietija. fa szilta vieta kurioje ambasadoje, ar jeigu 
zijos laivas su pusantro szimto Ambasadoriaus darbas jam nepatiktu, jis 
szimto vokiecziu mokiniu, gajetu bet kuri darbą sau pasirinkti. Bet 
naszlaicziu susprogo. Visi va- , , ,
žiavo ant Komunistu surengto Laivyno Sekretorius Francis Matthews me- 
pikniko, ant Spree upes.

Tikrai negalima sužinoti 
kiek isz viso žuvo, nes Komu
nistai neiszleidžia patikrintu 
žinių bet dabar jau žinoma kad 
tarp penkios deszimts ir septy
nios deszimts penkių tu nasz
laicziu, sieratu žuvo tame gais
re. / 
buvo nuveszta in ligonines.

Tas laivas buvo tik del devy
nios deszimts szesziu žmonių, o 
ant jo buvo pusantro szimto.

Kai laivas susprogo, daug 
tai- kad tas teismas ir tas tardymas vaiku prigėrė, kiti sudege. *Tie 

naszlaicziai buvo tarp asztuo- 
niu ir dvylikos metu.

pranesze Generolui M. B. Ridg
way kad ji pasirengus derėtis 
del karo nutraukimo ir del tai
kos.

Bet Komunistai nesutiko ant skelte ta nubaudima Pragos
Teismas 

rolas Ridgway buvo pasiulines buvo trupas, tik dvi dienas. 
Danu ligonini laiva, bet Komu- Teisėjas tam laikrasztininkui 
nistai pareikalavo kad tos de- pasakė kad bausme gali būti 
rybos butu vedamos Kaesong penkiais metais sutrumpinta, 
mieste.

Generolas Ridgway ir ant to 
sutiko ir patarė kad abieju pu
siu atstovai in ta miestą su 
eroplanais atskristu. Ir vėl Ko- 
munistai nesutiko: Jie parei
kalavo kad visi atstovai atva
žiuotu su mažais, atvirais 
“Jeep” automobiliais, kurie

jeigu jis mandagiai ir gerai pa
sielgs kalėjime.

Du Amerikos atstovai buvo 
tame teisme, bet jie du sako, 
kad jie daug negalėjo nei pa
matyti, nei iszgirsti, nes jiem
dviem buvo paskirtos vietos 
visai gale teismo sales.

Visi laikrasztininkai sako,

ko neklauso, nieko nepaiso. Jis sako kad 
jam Laivyno Sekretoriaus darbas labai patin
ka jis toje vietoje pasiliks. O nei .vienas 
Demokratas neiszdrystu jam skersa žodi pa
sakyti, nes jis yra gerai patepės partijos

Apie asztuonios deszimts ,rafus su saVo pinigais.

MILIJONIERIUS F. V. FIELD KALĖJIME

j jeigu ir dabar Korėjos krasztas (Tasa Ant 4 Puslapio)
buvo palszyvas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEW YORK, — Frederick Vanderbilt
Field, kuris yra Komunistu rėmėjas, buvo
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Sekretorius Dean Achesonas 

aiszkindamasis Senato Komi- 
sijii, tiek daug žodžiu sako, 
tiek daug“ raportu skaito, kad 
viską, sumaiszytu, visiems gal
vas apsuktu ir mums taip insi- 
pyktu, kad visi tuos tardymus 
mestu i r. viską pami rsztu.

Su 283 Paveikslais

Daug musu kareiviu beda
ro ja kad jie negauna tinkamo 
maisto, kad jiems trumpa ir 
trūksta karabinu ir kad. jie ne
turi tinkamu namu apsigyven
ti, kad jie rengiasi ir pratinasi 
Amerikoje del karo.

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

phijoje, buvo suaresztuota. už 
pasi vogimą visokiu drabužiu 
nuo savo Susiedu. Net už be
veik tris tukstanezius doleriu 
vertes. Ir už pasivogimą visz- 
tos isz vienos . . susietkos pe- 
cziaus.

Dvideszimts penkių metu 
amž. Willie Burch, Birming
ham, Alaibama valstijoje buvo 
teisėjo labai sunkiai nuteistas. 
Jis buvo pasmerktas du atski
ru sykiu in kalėjimą iki gyvos 
galvos, ir dar prie to septynios 
deszimts metu in kalėjimą. Jis 
isz viso buvo pasivogęs apie 
vienuolika doleriu.

Antru ranku automobiliai 
jau pigesni.

LIEPOS (JULY) 31D 
PASKUTINE “D. P.” 

REGISTRACIJOS

Diena Emigracijai

Kai Prezidento duktė, Mar
garita iszvažiavo in. Europa, 
pasisvecziuoti, tai buvo geriau
sias jos tėvo sumanymas. Mar
garita yra. gyva dipliomate, 
kuri moka visur ir su visais 
labai gražiai ii- mandagiai ap
sieiti, pasielgti. Ji daug dau
giau gero padarys musu krasz- 
tui, negu visas tuzinas 
ponu dipliomatu.

szimts szesziu.

Kava, kuri buvo net septy
nioliktu nuoszimcziu pabran
gus per metus, dabar jau bus 
daug pigesne, nes daug kavos 
yra dabar partraukiama, isz 
Pietų Amerikos.

musu Politikieriai dabar pasipini- 
guoja, gaudami daug pinigu 
paskirti vietas isz kuriu butu 
galima padanges sergėti nuo 
prieszo eroplanu. Tokios vie
tos bus brangiai inrengtos ir 
bus biznio visiems.

Darbininkas Szvedijos Am
basadoje, Vaszingtone nutarė 
tapti Amerikos piliecziu, mesti 
savo darba. Ambasadoje ir su- 
sijieszkoti darba. Amerikoje ir 
ežia apsigyventi. Jis dažinojo 
kad jis bus atszauktas atgal in 
Szvedija. Jis apsimislino, isz- 
rokavo kiek jis uždirbs savo 
teviszkeje ir kiek Amerikoje, 
ir tuojaus nutarė ežia pasilikti.

iszvažiavi- 
viskas eina 
nosis pako-

Augszti buvusieji karinin
kai dabar pasipiliiguoja, parū
pindami riebius kontraktus fa
brikantams, kuriuos jie dabar 
atstovauja.

Mirė Viktorija Vasilianskai- 
te-Žilevicziene. Po sunkios li
gos, .Gegužio trisdeszimts die
na mirė muziko Zilevicziaus 
žmona, Kunigo Vasiliausko, 
Kazimieriecziu Seselių Kape
liono sesuo.

Nors lietus yra mums Dievo 
duotas, ir nors lietus yra mums 
baisiai reikalingas, bet tas pats 
lietus gali labai sugadinti vi
sus musu tvarkus ir visa musu 
taip rūpestingai sudaryta 
tvarka suardyti.

Tvarkai, viltis, 
mai, parengimai, 
niekais! Žmones
re, žiuri per langus ir prisipa- 
žinsta kad gamta, vis vieszpa- 
tauja. Kiti, kai vasarnamiu 
sanvininkai smutnai skaito 
vasaros dienas, kuriu per ma
žai randasi, kad jie galėtu nors 
kiek biznio padaryti. O lietus 
jiems bizni gadina.

Darbininkas parėjės isz dar
bo tikisi pa’siszildyli insaulyje, 
iszciti in lauka, gal pažiūrėti 
kaip loszia beisbole. Bet dabar 
kai lyja, jis turi namie tupėti ir 
tik radijo klausytis, ar per te
levizija žiūrėti kaip toli 
beisbole loszia.

Gaspadine ka tik vakar 
buvo visus namu langus
mazgojus, o dabar žiūrėkite 
kaip lyja. Tėvas gal ka tik bu
vo savo automobili numazgojęs 
ir dgbar visas tas prakaitas 
ant nieko nuėjo.

Dabar eina, gandai, kad Pre
zidentas Trumanas pasiūlius 
Amerikos Se.kretorystes vieta 
Paul Hoffman, kai Dean Ache- 
sonas pasitrauks. Hoffman 
yra. buvęs Marshall Plano Ad
ministratorius.

kur

gal
nu-

Otis Burbridge, Baltimoreje 
buvmsuaresztuotas už tai, kad 
jis buvo apdaužęs savo žmona. 
Teisėjas ji nuteisė: szimta dole
riu, ar trisdeszimts dienu in 
kalėjimą. Žmogelis, pasimisli- 
nes, atsake: “Asz ja. gerai szi- 
ta syki pamokysiu. Asz imsiu 
tas trisdeszimts dienu in kalė
jimą.”

Ponia Karen Dobi, Philadel-

Ba Nieko Ne Buvo
Mažas Jurgutis baisiai su- 

simusze blauzdakauli ir už 
valandėlės rodo motinai:

— Ziulek motinėlė kokia
popa!

guti!

buvo.

Ar susimusziai Jur-

Taigi!
U-gi kodėl neverki?
Kad nieko stuboje ne

— Dauguma žmonių ma
žiau rūpinasi apie savo darba, 
o daugiau apie tai ka jie isz to 
darbo gaus.

Tevai, kurie duoda savo au
tomobilius savo jauniems vai
kams ir jiems pavėlina vesztis 
jaunas mergaites ant “raidų” 
negali bedavoti, kad tie vaikai 
eina velniais.

Pypkes Durnai
Motinėlė

Karo Sztabas ramina jaunus 
vyrukus, kurie turi dabar stoti 
in vaiska. Sztai kaip jauno 
vyruko ateitis iszrodo tam Ka
ro Sztabui:

Vienas vyrukas isz penkių 
bus paimtas in v ai ska.

Vienas isz trisdeszimts va
žiuos in Korėja.

Vienas isz szeszios deszimts 
gal bus ten kur kulkos lekia.

Vienas isz dvieju szimtu de
szimts gal bus paszautas.

Vienas isz septynių szimtu 
asztuonios deszimts bus už- 
muszta-s, nuszautas.

Kai jis stos in vaiska ir isz- 
bus Korėjoje vienus metus, jo 
ateitis Korėjoje, maž-daug bus 
szitokia; Armijoje žus vienas 
isz dvideszimts szeszip; Mari
nuose, vienas isz dvideszimts 
devynių; Lakūnu Sztabe, vie
nas isz trijų szimtu septynios 
deszimts; Laivyne, vienas isz 
szesziu szimtu szeszios de-

Tu mano motinėlė, 
Mocziute sengalvele! 
Gana pailsai, 
Gana nuvargai, 
Kol mane užauginai.

Kol mane užauginai, 
Kol mane užauklinai, 
Tu nenuleidai 
Ne nuo keleliu, 
Ne nuo baltu rankelių.

Naktuže ant rankelių, 
Dienuže ant akeliu: 
Tu pražiūrėjai 
Szviesias akeles, 
Kol mane užauginai.
Kol mane užauginai, 
Tu prarymo  j ai 
Baltas rankeles, 
Ant baltu priegalvėliu. 
Kol mane užauginai,

Darbeliu iszmokinai, 
Tu nenudirbai
Diena darbeliu, 
Naktele neiszmiegojai.
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BROOKLYN, N. Y.—“D. P” 
Instatymas duodas teise Trem
tiniams (D. P.) atvykti ir ap
sigyventi Amerikoje pakeistas •' 
ta prasme, kad Darbo ir Buto 
garantijoms sudaryti terminas ■ 
pailgintas vienam menesiui t. 
y., iki sziu metu Liepos 31 die
nai imtinai. Jei kuris Tremti
nys gyvena Vokietijoje, Aus
trijoje ar Italijoje neinsireg'is- 
tritos vienoje isz organizacijų 
kurios rūpinasi Tremtiniu at
gabenimu in Amerika, B ALF 
Centre ar pas BALF ingalioti- 
nius Europoje iki 1951 m., Lie
pos 31 d., nustoja visu teisiu 
emigruoti in Suvien. Vals., 
Amerikos pagal “D. P.” Imi
gracijos Instatyma. Todėl, at
kreipiu visu tuose krasztuose 
gyvenineziu ir da neturineziu 
garantijas Lietuviu dėmėsi ko- 
skubiausiai užsiregistruoti em
igracijai in Amerika! Tas lie- 
czia tik tuos Lietuvius Tremti
nius, kurie iki sziol- neturi Dar
bo ir Buto garantijų isz Ameri
kos; kurie garantijas jau turi 
eigoje, tiems registruotis ne
reikia.

Man gerai žinoma, kad dau
gelis Lietuviu studentu ir kitu 
pri va ežiai gyvenaneziu Vokie
tijoje, Austrijoje ir Italijoje 
Lietuviu Tremtiniu, ypacz ne
turineziu Amerikoje giminiu ir 
pažinstamu da nėra užsiregis
travę emigracijai in Amerika.

Kadangi iki sziol in Ameri
ka jau atvyko ir apsigyveno a- 
pie 25,000 Lietuviu Tremtiniu 
ežia gražiai insikure ir pui
kiausiai užsirekemendavo kaip 
darbsztus, malonaus budo ir 
kultūringi žmones, BALF’as 
susitaręs sukitomis organizaci
jomis sutiko priimti visus be 
skirtumo tremtyje gyvenan- 
czius ir turinezius teise be kliu- 
cziu atvykti in U. S. A. Visus 
tokius priimsime ir aprūpinsi
me darbo ir buto garantijomis 
bet tik sanlyga, kad visi insi- 
registruoti emigracijai in 
Amerika iki sziu metu Liepos 
31 dienai. Insiregistravusieji 
Europoje praszomi tuojau apie 
tai praneszti musu Centrui ir 
kartu suteikti apie save ir sa
vo szeimyna smulkiu informa-[ 
ciju, kad toliau maustyti ir 
tvarkyti apsigyvenimo Ameri
koje reikalus.

“Po Liepos (July) 31 diena 
Amerikos Konsulatuose Vizų 
indavimas tesis iki sziu metu 
pabaigos, bet, Vizos bus isz- 
duodamos tik iki Liepos 31 d., 
insiregistravusiems emigraci
jai in Amerika Tremtiniams.”

—Kan. Prof. J. B. Konczius, 
BALF Pirmininkas.

DARŽOVES
REIKIA VISADA 

VALGYTI

ir taip-pat nėra, užtektinas už
augusiems. Reikia, da. priedu, 
kaip pieno, kiausziniu, ir kitu 
daržovu apart bulvių.

Pavasario karsztis arba pa
vargęs jausmas, kuris pasirodo 
žiemos pabaigoje, yra isz prie
žasties, kad žiemos laiku nebu
vo valgoma užtektinai vaisiu, 
ir daržovių. Galima pataisyti 
invairias daržoves taip, kad 
szeimyna pamėgs jas ir net 
vaikus galima pripratinti val
gyti tas daržoves, kuriu jie ne
mėgdavo.

Dažnai szeimininkes daro 
klaida, kuomet daržoves viri
na. per ilgai. Tas atima, skoni, 
padaro kitas negardžiomis, o 
dažniausia didele dalis minera
liniu drasku iszverda, ir jos 
yra labai reikalingos žmogaus 
kūnui. Suvien. Valstijos Žem
dirbystes Departamento sako, 
kad jei norima, kad cibules tu
rėtu geresni skoni, reikia jas 
virti gerai vandeniu apsemtas 
ir neuždengtame inde.

Persergejimas Ne varto t 
Galvanižuoto Galežies 

Indus
Neleisk maistui ar gerymui 

pastovėti nors ant trumpo lai
ko in galvanizuoti geležies in
dai ir nevartok t°ki inranki da
rant prezervus ar uogai kisielių

■ ir jame nelaikyk gira ir vaisiu
■ gerymus, yra. persergejimas 

isz Suvien Valstijų Žemdirbys
tes Skyrio. Pajprastai indas 
pavilktas cinku ir kartais tru
putis cinko gali sutirpti ir ne, 
tik nuduoda neprimnu skoni, 
bet gali būti priežastis baisios 
ir netikėtos ligos.

Neseniai dvylika vyru gere 
po bonka kokio ten gerymo ir 
ant syk juos baisus vėmimas 
užpuolė. Chemiszkas isztyri- 
nejimas parode, kad bonkose 
radosi cinko. Isztyrinejimas 
parode, kad gerymas cinku su- 
biaurintas.

Valdžios chemikai vede isz- 
tyrinejimus su lemonadu, pie
nu, vandeniu ir't. t. Laike juos 
per n akt i galvniazuoto gele
žies induose. Beveik visuose 
atsitikimuose gerymai cinko 
subiaurinti. Todėl sveikatos 
virszininkai iszleido persergė
jimą priesz vartojima tokiu in
du del maisto ir gerymo. —C.z

Daržoves yra taip pat reika
lingos prie kiekvieno valgio, 
kaip ii- duona jai norime, kad 
kūnas butu tvirtas ir sveikas. 
Szeimininkes kartais pamirsz- 
ta, tai ypacz žiemo slaiku, kuo
met sunku gauti szviežias dar
žoves. Per dažnai valgis susi
deda tik isz mėsos, duonos ir 
bulvių, o toks maistas neduoda 
vaikams užtektinai tu dalyku, 
kurie jiems reikalingi kad 
augti ir tinkamai vystytis,

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

apraszy-

apysaka 
szimtmo-

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, d i d e 1 e 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
ga s k r imi n al i szk as 
mas, 202 pus, 50c.

No.l()3—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
iižlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žiidžiai; Ražau- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv.

Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa. Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs; Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
. Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 

Jerukaųsko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Vclniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.150—- Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Motėres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No. 155—Szak in i s Ned oras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
des ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis^ Grapas; Eg-

Ii; Aržiiiolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No. 173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davinėti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No . 17 6—A-B e -Cel a, P r a d ži a 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No. 17 8—Tik r a u šia s Kabala s 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180^4—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojans Jeruzolima. 10c. y 4 ■ •

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszcziony'bes. 128 pus. 35c.

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

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute,, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

i L. TRASKAUSKAS *
J LIETUVISZKAS |
★ GRABORIUS
★ Laidoja Kimus Numirėliu. J
★ Pasamdo Automobilius Del*
★ 4 Laidotuvių, Kriksztymu *
★ Vestuvių Ir Kitokiams 5Vestuvių Ir Kitokiams 

:: Reikalams ::
★ . ----- :— *
★ 535 WEST CENTRE STREET *
$ Telefoną. Nr. 78
★ MAHANOY CITY, PENNA. $
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Apysaka Isz Praeites
(Tasa)

Laiko, nuo laiko, a.tsirasli- 
nejosu isztaiikiiota kamzole 
storas ir minksztiilelis pape 
Laiszkeviėzius ir prisukęs gra- 
jiiiti laikrodžiu prasiszalinejo 
in -szali paliepdamas grajins 
are ja. isz Magbeto kurios su di
džiausiu užganadinimu klausė 
iszsziepes dantis, o kuri už- 
gluszino visus riksmus pietu- 
janeziu.

Tada, kada, tokis riksmas 
svecziu, o ir priek tam daside- 
jo tokia puiki muzike, visisz- 
kai apkurtino, mano Tamo
szius buvo kaip locnam savo 
name perszokinedamas per kė
dės insispausdamas tarp pa- 
žinstamu ar nepažinsi amu, at
rado sau vieta prie stalo Vik
rios, o ant manes priverstinai 
mirkcziojo akimis ir judino su 
pirsztu idant ta pati padary- 
czia.

— Vikius! Paszauke in 
pritarnaujanczia. mergina, pa- 
imk-gi tu ta provincijona. in 
apgloba, žiūrėk, jis taip atida
rė burna, buk norėtu tave nu
ryt! Seskis-gi žiopli czionais, 
kalba Tamoszius in mane ro
dydamas tuszezia vieta priesz 
save.

Pietus praėjo laimingai Vik- 
ce prigulėjo prie smagiu mer
ginu, nes galėjo neszt ant vie
nos rankos sustatytas viena 
ant kitos dvylika torielku su 
visokiais valgiais, pamindama 
gerai koki kas valgi užkalbino. 
Torielkas taisės mete ant stalo 
priesz szposingus jaunikius 
taip skubiai ir smagiai kad asz 
negalėjau isz dyvg iszeit kaip 
ji nesumusza ju ir valgio neisz- 
lieja ypatingai da kad linksmi 
jaunikiai Varszaviniai kožnas 
stengėsi pamėgint savo pajie- 
gos szposo ant jos.

Po pietų Tamoszius padavė 
man paperosa. Nelaime gal to 
jau reikalavo jog perdaug isz- 
tiesiau prie jo ranka in kita 
szali. stalo, toje valandoje pa- 
jaucziau staigu subraszkejima 
už pecziu ir puse rankoves atsi
skyrė nuo peties surdoto. Pa
būgęs mano kaimynas sėdintis 
szale manes kokis tai jau pagy
venęs archivisfa, paszoko mie- 
ruodamas mane akimis, o asz 
paraudonavęs kaip vyszne per- 
prasziau ji laibai gražiai, bet už 
ka? Dievaži, lyg sziai dienai 
n ai nežinau už ka!

Atsitikimas tas abudu mus 
labai invede in rūpesti didele 
ir tai netikėtinai; asz beveik 
nei nsi verkiau. Tamoszius'-gi 
vėl grasinosi jog duos Žydui 
gerai už tokia, apgavyste.

— O ar ne sakiau kad man 
gere po pažastėm o jus man ne
tikėjote.

— Ba ir tu-gi mosuoji tom 
rankom kad rodos prie kokios 
maszinos prociavodamas.

Nebuvo ka vgikt, turėjom 
pasamdyt doružka ir važiuot 
pas kria.ucziu ant Novinarszkos 
ulyczios, bet kad buvo Pctny- 
ežia kremas buvo uždarytas, 
jau ponas Vojnszteinas nedir
bo. Su dideliu skausmu szirdy- 
je turėjau su mano draugu su- 
grysztie namon ir laukt susi- 
mylejimo Dievo.

— O, labai gaila, jog mus 
tokia nelaime patiko szia.ndien, 
kalba Tamoszius, buczia nusi
vedęs tave in teatra, pamaty
tum parka ir soda. Saska, o po 
tam nueitume ant arbatos .pas

Juzia; tuomlaik,.. .o tegu tai ji 
Vejnszteina milijonas ancziu 
sutreplena. Vienok pabukietu 
biski namie gal asz surasiu ko
ki kria.ucziu.

Kaip iszejo taip ir dingo. 
Praėjo valanda viena, ir kita, 
jau. ir treczia, o Tamosziukas 
nesugryszta ! Pradėjo jau ir 
nepakajint mane tas ilgas ne- 
sugryžimas draugo.; jeigu isz- 
girstu kad kas susibeldže ant 
trejų, tuojau begu iszpakajaus 
ir žiurau ar ne jis, czion jau 
naktis, žvakes ne szmotuko ne
randu, nežinau kur eit ir kur 
gaut nupirk!, o tuotarpu jau ir 
badas biski nepakajina ir atsi- 
szaukineja, labai nubodo man 
taip skaityt valanda, po valan
dai kaip kalėjime.

Net apie vienuolikta sugryžo 
mano draugas neszdamas ske
petukėje nuo nosies, kėlės kul
keles, k etverti svaro cukraus ir 
viena luta, arbatos popieruke- 
je. Pradėjau daryt jam iszkal- 
binimus kuriuos jau pirmiau 
sau sudėjau galvoje, bet drau
gas nedave man nei žodžio isz- 
tart. '

— Kas tokio atsitiko? Pa
klausia u nusistebėjas,

— Perstatyk sau, jau daei- 
tinejau prie namo vieno pa- 
žinstamo kriauezius kada, isz 
pasza lines ulyczios girdžiu 
riksmą baisu: Begkie! Begkie! 
Vos spėjau atsigryszt kad sztai 
paregėjau indukusi jauti,... 
duodu tau szventa žodi, tiesiog 
ant manes bėga! Isztruko isz 
rejzinyežios, putos su kraujais 
eina isz snukio, o jis tik sukina 
su galva', atstatęs ragus, o tie
siog in mane.

— Jėzau, Marija! Paszau- 
kiau baisiai pabūgęs, pamir- 
szau jau apie viską!

— Kas toliau stojosi?
— 'Sakau tau, kaip spirsiu* 

kaip dumsiu, kaip drūtas tai 
isztikro susilaikiau net kur 
apie puse mylios kelio prie Po- 
vonsko kampo.

— Geras kojas turi Tamo- 
vis,. . .rodėsi man jog lekiu su 
sziau.

— Sakau tau, nejaueziu su
veju drauge, o tas bestija, pas
kui mane net kur ten ant rin
kos arklines policijantas pa
guldė keliom kulkom isz savo 
revolverio jauti indukusi, pa
sirodė po tam jog -buvo pasiu
tęs. . .

— Garbe Dievui, paszau- 
kiau atsidusęs ir suspausda
mas ji jausliai jog prasilenkė 
mro nelaimes baisios.

— Supranti dabar jog pa- 
mirszau apie kriaueziu ir' apie 
tave, o ir apie visa svietą. Lyg 
atsipeikėjau, lyg apsižvelgiau 
esmių lyg kol sugryžau isz taip 
toli, nes tai arti myle kelio, pa
sidaro jau ir naktis. Dabar net 
prie namo atsiminiau jog sėdi 
be žiburio nabagėlis ir alkanas 
lyg kalėjimo, todėl nupirkau 
visko ir padarysime sau puiku 
balių, - • .turiu czionais kur bis
ki raudono vyno,.. .pastatysi
me samavora.

*♦* ♦♦♦
Kaip tai labai greit mano 

Tamoszius pamirszo apie savo 
baisu atsitikima su jaueziu, 
greieziau negu asz, kuris netu
rėjau jokios priežasties abejot 
tikėjimo jo apsakyme apie ta.ji 
atsitikima. Nusiėmęs savo sur- 
dotuka apsivilko in jenerolisz- 
ka szlafroka ir apsakė man 
kaip apsieitinet su samavoru.

Pecziuje radosi biskutis augliuj dos jau dege anglis pecziuje. 
užpakalines lentos nuo sziepos — Paduok-gi man uzbona 
dastate malku ant prakūrimo, su vandenili! Paszauke ant
iszpusti veidai Tamosziaus už
vadavo dumptuves ir už valan-

<*** ******* ******* **** ****
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Tai jau ir po Amerikos 
tautiszkos szvente, 

“Ketvirto Džiulajo,” 
Nekurtose pleisuose ir kraujo 

pralojo.
O jeigu pinigu turėjo,
Tai žinoma, nesigailėjo. 

Skvajeras gera, pelną, turėjo, 
Nes keli po gera pinigėli 

padėjo, 
O katrie pinigu neturėjo,

Tai in lakupa nuėjo.
Dirbt ten nereike,

Valgi szioki, toki duoda, 
Bile mirt neduoda, 

Bet pakuta turi iszpildyti!
* * *

Jeigu motere negera, 
Žinoma, per girtavimą,

Tikus in latrąvima. 
Viena tokia bobele,

Gere ir paleistuvavo, 
Ir ant galo velnią in save gavo, 

Norėjo savo vyrelio nudėti, 
Kad galėtu sn kitu mylėtis.

Bet jos tas vyrelis kaip 
magnesas prijautė, 
Ėmėsi prie darbo, 

kaili kebeliai lupti, 
Mat, bobelka tokis 

pagundė, 
Ir toji monkie pas skvajera 

apskundė. 
Jos vyrelis bausme užmokėjo.

0 bobele iszpleskejo, 
Dabai- tam žmogeliui Ims 

lengviau.* * *
Viename pleise maeziau, 

Kaip merginos po kiszenius 
grabai o jo, 

Pas vyrelius pinigus jieszkojo,
O ka, meiliai prisitraukti, 

Už jo teketi prižada:
Tame prie vyrelio 

k i szen i a us prit a ik in a,
Ir masznele su pinigais 

prisisavina.
Tai mat, kokiu yra. merginu 

ant svieto!* * *
Arti New Yorko, 

Ne kurie Komunistai durnoja, 
Sztai, lauke geresniu dienu, 

Ant kokiu tai permaina, 
Sako, už keliu metu,

Bus jiems invales pinigu. 
Pilnus kiszenius prikimszime,

Kaip nuo kapitalistus 
atimsime.

Taigi vyrueziai, laukite 
ir sėdėkite.

Bot, kol tasai laikas ateis, 
Ne vienam galas pareis.

Geriau dirbkite, taji misli 
pameskite, 

Ir to negarsykite,
Nes kaip Valdžia, dažinos. 

Tai kitaip pa dainos!

— Tas geriausius pamoks
lus sako, tas gerai gyvena.

— Neatidaryk savo szirdi 
kiekvienam žmogui.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

manes.
— Ne yra. nei laszo, atsa

kiau palenkdamas ji.
— O tegul perkūnai užmu- 

sza ta.ji prakeikta Janįszaus- 
ka,. . .neparnesza!

— Maeziau yra czion neto- 
«/

Ii szulinys, nueisiu ir prisem- 
siu, kalbu paemes uzbona ir ei
damas prie duriu.

— Tas nieko negelbes, nes 
vanduo tas negeras in samavo
ra. del arbatos netinka!

Varsza.voje tik du szuliniai 
yra toki isz kuriu vanduo yra 
tinkamas del arbatos, turiu ta 
girtuokli iszguit. Suprask tu 
pats už ka asz tokiam turiu mo- 
kdt rubli ant menesio, už pri- 
tarnavima, o jis suvis neatei
na !

— Tai duokime ramybe tai 
arbatai.

— Bet asz alkanas esmių 
kaip vilkas!

— Teisybe, atsakiau, pada- 
riai taip dideli kursą, atlikęs 
dvi mylės kelio, nors ir asz su 
noru atsigerezia.

Nustojo jau pust in pecziu 
mano Tamoszius, o matau 
va.ikszczioja po pakaju giliai 
u'žsimislines.

— Jau turime vandeni! Pa
szauke stodamas priesz mane. 
Ar matai ant antro aukszczio 
prie paežiu duriu nuo kuknios 
stovi baczka. uždengta?

— Teisybe, 'Stovi!
— Sztai toje statinėje tie 

ponai ka ten gyvena tai, reike 
mums nueiti, gatavas esi?

— Kodėl-gi ne?
— Hm! Bet tai taip nega

lima nueit ir prisemt, tarnaites 
virfiivoje da. gal nemiega, ir ga
li. iszgirtie ir butu tai suvis ne
gražu jeigu mus uredninkas 
pagaut u ant karszto darbo.

— Apie ka jiems taip eina, 
apie ta biskuti vandenio? Per
traukiau eidamas prie duriu su 
uzbonii, ar tai bene griekas al
kas kad paimsi biski vandenio?

— Juk sakiau tau, jog itž 
toki vandeni reike mokėt, va
žinėja ji baizkoms ir viedrais, 
nesziot ant antro aukszczio tos 
Varszavines kukarkos tai di
desne ponios negu jusu bur- 
mistriene isz Chmelninko, ypa
tingai toji nuo antro aukszczio 
tai prakeikta boba. Bet kaip 
numanai ant visko yra dalykas 
eisime abudu, tu belsiesi drn- 
cziai muszdamas su kojom in 
trepus, o asz tuom syk pamaže- 
li prisemsiu vandenio ir marsz 
augsztyn! Tik pamyk gerai 
baladok kojom idant neisz- 
girstu pluszkojimo vandenio.

Kaip susikalbėjome taip ir 
padarome. Del geresnio apmo- 
nijimo nuėjome abudu žemyn 
net ant pirmo aukszczio, o pas
tovėjo biskuti vela sugryszta- 
m.o namo buk. Asz einu pirmu
tinis ir nesigailiu daužyt, ko
jom ant trepu, o mano Tamo
sziukas priejas pamaželi pake
le dugną, statines inkiszdamas 
uzbona.

Ar tai jog beldžiausi per ma
žai ar gal kukorka sergėjo prie 
duriu kuknios, gana, to vienok, 
jog mano Tamoszius vos pa- 
spejas isztraukt uzbona isz 
baczkos ir atsikreipt prie tre
pu vedaneziu ant treczio auk- 
szczio, staiga, atsidarė durys 
isz virtuves ir stora moterisz- 
ke laikydama, vienoj rankoj 
žvake, o kitoje didele szluota, 
iszbega in priemene. Asz, ku
ris buvo augszcziau jau užli
pęs ant trepu, paregejas nevi

doną, kaip katinas kūriau 
augsztyn bet Tamosziukas bėg
damas su iizbonu primynė nu- 
pleszta skverną szlafroko, puo
lė, sudaužė uzbona, vanduo 
lipduku, teka, o indukusi in do
ras boba užklupo ant nelaimin
go, su szluota, ir tarė:

— O nevogke vandenio, ne
imk jeigu nenesziojai! Neimk! 
O neimk! O neimk! Reke mo
suodama su szluota per peczius 
Tamosziaus, kuris negalėda
mas skubiai pasikelt ir susi- 
grabaliot ant. kojų, iutrauke 
galva ir po apykakles savo fra
ko kantriai'kenezia taji nupla
kimą.

Nežinau kaip butu pasibai
gus atsitikimas jeigu butu isz 
paszalinio paka.jaus neatsida- 
re durys ir nciszejus isz jo ko
kia tai jauna motere, baltoje 
jekuteje, o paregėjus ta in vyki 
paszauke baisiai nusistebėjus:

— Jonana! Kas prie van
denio, praszau ponios, reke mo
tere paraudonavus sulaikyda
ma szluota augszcziau galvos 
pakėlus, kas pavėlino Tamo- 
sziui. iszsipainiot kojas ir užsi- 
rabandyt nors keturpekszcz- 
iam ant trpu.

• — Kas tai tokis? Klause 
toji ponia.

— Kas tokis nuo treczio 
aukszczio, praszau ponios, ap- 
reiszke pergalėtoja kukorka. 
bet. asz ji priėmiau saviszkai ir 
uzbona sumusze.

— Sarmatykis daryt to
kius riksmus už biskuti vande
nio!

— Gerai tai poniai sakyt! 
Ka tai asz turiu del viso namo 
teriot vandeni viedrais net nuo 
Mostavakos ulyczios. Negalė
jau pamatyt, veido, buvo da- 
kas kitas, bet. laime jo kad pa
bėgo. Asz jau visa sauva.ite 
sergėjau prie duriu, nes tai jau 
ne pirmutinis kartas, praszau 
ponios. Na, bet nesigailėjau. 
Kad daviau tai daviau, pami
nės kaip tai vanduo sunku par- 
sineszt!

Kada, sugryžau in savo paka
ju jau diegliai užlaikinejo man 
kvapa krutinėję nuo juoko. 
Varcziausi tiktai po kuferi sa
vo negalėdamas plauke man 
isz akiu; žandai skaudėjo nuo 
habatavimo.

— Ko teip karkini kaip 
viszta?! Parszauke Tamoszius 
szluostydamas paklode apdul
kėjusi savo ptiredala.

O asz savo keliu vis negaliu 
susilaikyt nuo joku ir primenu 
sau ta szvilpima szluotos ir ta 
ypatingesni trukszma. beržo
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s. s '
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szakeliu ir biedna. elegantą, 
jauniki su augsztu kalnieriura, 
pasiredusi p a g a 1 paskutine 
mada, o sidyginiu su tuom ku
ri maeziau kamputi su tuom 
kuri maeziau kamputi prie sie
nos prisiglaudusi ir kenezenti 
tokius smarkius ypus. nuo 
szluotos, stimpu nuo juoku!

(BUS DAUGIAU)

:: JUOKAI ::

Ant To Žino

— D a tu Mere ne buvai 
ant treczios adynos nakti 
namie je?

— Ka tu gali žinoti?
-t- Asz dirstelėjau pabu

dus ant stalelio, tai da tavo 
dantis negulėjo!

Daktaras In Daktara
Pirmas — Mano ligonai 

kuriuos asz gydžiau, tai ne 
vienas ant manės nerugoja.

Antras — Asz žinau, kad 
ne rugoja, ba visi guli po že
me.

Intikejo
— Dabar jau žinau jog 

gerai būti apsipaeziavusiu.
— O kaip seniai paeziuo- 

tas esi?
— Nuo vakar!
— 0, tai tikiu tau!

Platinkit “Saule”

DZŪKO BAIME

J£A czj viskas nieks, asz rozu 
važiavau isz Kapcze mies

to; isz jomarko, o bratuli, jau 
buvo tamsu! „ Rogių kėlės bu-

vo puikus, norint apie Gram- 
nyązes. Kada, važevome per 
miszku, paregėjau vilku gra- 
moda mažum sepcinis tebėgant 
ciesok ant mus. Mes buvome 
trys: Asz su savo paezyte ir 
služauninkas, kuris sau ant jo
marko pirko soluba. Kurion 
daric ? Asz in Macieju:' Dzuok 
arklams zaraz, cieg’iil’bega, ba 
mus czion sudraszkis kaip par- 
szelius. Mociejus krapina niac 
dulksta nuo arklu, o jau vilkai 
t.ucz, tucz, daveje! Mano pa
ezyte szauke nuo Dzievo pama- 
cziaus kalbėdama: “Pad Two- 
ja abrona,” o asz in Szv. Anta
ną jau antru: ‘ ‘ Ojsza nasz ’ ’ po
rinau, Maeiejus niat szaltu už
pilei, o vis žegnojesi ir arkle
lius plaka. Vilkai tucz, tucz, 
už rogių! Jau pradėjom kožr 
nas Dzievuj duszia palieciavoc, 
ba mariem kad vilkai mus pas- 
czevos, cik sztai Maeiejus ant 
rozo arklelus sulaikė. O kad 
vilkai buvo arei, ir negalėdami 
susilaikis, cvikscielejo su kak
toms in rogelu dronžku, vie
nam galva ©ruko, kitam spran- 
dza. nulaužė ir kone visi apsi- 
koleczijo, o kacrie liko gyvi, 
iTŽsaugi ir pabrukta uodzegas, 
pasukia in miszka dzingo! Net 
szeszis vilkus sudziejom ant ro
gelių, parvezem, namon nulu- 
pom skurani. Mano paezytei 
pinke skrandziale su sa.jetu au- 
traukca, Maciejuj daviau vie
nu skurdu, tai uždaziejo ant 
tolubo ir turėjo tokiu filtru, 
kaip Liszkavos klebonius jega- 
moszius Bartlinskis,' Dzievo 
dzuok dzangu, o ir asz ant savo 
szinelaus liepiau uždec vilko 
kolnieru. z

Ir juoko buvo nemažai, visi 
oris niat. eurejome toki pripot- 
ku, kad nuo trioko net po se- 
dzinem pasidzari ne gražu!

— GALAS— ’

WHEN YOUR “E” BONDS MATURE
■ ‘ ■..

The Treasury Department offers. three 
choices to holders of Series E, United States 
Defense Bonds, when their Bonds mature: 
Cho ices: You may: One, accept cash, if 
you so desire; Two, continue to hold the 

present bond with an automatic interest-bearing 
extension; Three, exchange your bonds in amounts 
of $500 or multiples for a Defense Bond of Series 
G, which earns current income at the rate of 
2 A percent payable semi-annually.
Action: If you want to obtain cash, you simply 
present your bond, with proper identification, to 
any paying agent. If you want to extend the 
matured bond you have ABSOLUTELY NOTH
ING TO DO—just continue to hold it. Extended 
bonds may be cashed at any time you wish. If you 
want a G Bond, see your bank for details. T t 

extended bond will earn simple interest on the face tInterest: The <
amount at the rate of 2’A percent for the first seven and one-half years. 
Thereafter it will be at a higher rate sufficient to provide a total return 
for the 10-year extension period of 2.9 percent compounded.
Taxes: You have the choice of (1) reporting E Bond interest for Federal 
income taxes on an annual basis or (2) paying the taxes on the interest in 

I the year when the bonds finally mature or are redeemed. The privilege of 
1 deferring taxes does not apply if the E Bond is exchanged for a G Bond.

B
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Žinios Vietines
dos U’tariiinke, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ryte ir palaidos in 
parapijos kapines.

Szokike Nori

— Tai ir po Džiulajui.
— Mažai piszkinimu buvo 

mieste.
'— Daug automobiliniu ne

laimiu buvo.
R •< ,. •
‘—- Nedelioj. apie 12:35 va

landa po pietų, miesto ugninis 
signolas likos paleistas isz dė
žutės 5-6 prie kampo dvyliktos 
ir E. Mahanoy uly., isz prie
žasties kad automobilius pri
gulintis prie Joną Norkievi- 
cziaus, nuo 439 W. South uly., 
užsidegė. Ugnagesiai pribuvo 
ir užgesino liepsna.

— Szimet ‘Lietuviu Diena’ 
atsibus Scredoje, Riigpiuczio 
(Aug.) 15-ta diena Lakewood, 
Parke.

— Gerai žinomas miesto 
gyventojas John. K. Unsinn, 
direktorius miesto publikiniu 
mokyklin, nuo 1315 E. Maha
noy uly., krito negyvas prie sa
vo namuose pereita Petnyczia 
gpie 8:15 valanda ryte. Velio
nis gimė mieste. Buvo anglia
kasis per daugelis metu, o 1929 
metuose likos paaugsztintas 
kaipo supredentas del Tunnel 
Ridge kasyklos, o 1944 m., li
kos paženklintas, paskirtas 
prie Maple Hill kasyklos kaipo 
apsaugos virszininkas. Taipgi 
per daugelis metu buvo vedė
jas del Eagles Beno. Paliko pa- 
ęzia, keturios dukterys, anuka, 
penkios seserys ir du brolius. 
Prigulėjo prie Szv. Fedelio pa
rapijos. Laidotuves invyko Pa- 
hedelyje.

• '■— Ketverge pripuola Szv. 
Jono Gvalberto. Ir ta diena 
19.49 metuose trylika. Ameri- 
cziu laikrasztininku žuvo, kai 
ju crop] an a s nukrito netoli nuo 
Bombay; 1569 m., Liublino Un
ija; Szimta metu priesz Kris
taus užgimimą, gimė gains Ju
lius Ciesorius, Rymos Imperi
jos in steigėja s, jis buvo vienas 
įsz galingiausiu valdovu ant 
szio 'svieto, politikieriai tada 
kaip ir sziandien jam pavydėjo 
ir jo bijojosi, jie susitarė ji nu
dėti,, jis buvo ant smert nudur- 
tas.
•• ; Ponia Helena Palaimė
ti ie nub 608 W. Pine uly., turė
jo operacija Ashland ligon’bu- 
tejė. ’
.; —: Pe t ny cz i o j Sz ven t o An a- 
cito. Taipgi ta diena: 1949 me
tuose Szventas Tėvas iszleido 
insakyma iszmesti visus Ko
munistus ir ju draugus isz Ka
taliku Bažnyczios; 179,3 m., Je
an Paul Marat, Prancuju Re
voliucijos vadas, jis buvo bai
siai žiauras ir nužudė labai 
daug žmonių, ji ant smert nu
dūrė Charlette Corday, dvide
szimts penkių mietu mergina 

jis vonioje prausiesi.
y;, Ui vok u Diena” buvo 
omą.’ Nedėlioję, Liepos 1-ma

Millgrove, Pa. — Ana vaka
ro, ponstva Pranai Petuszkai ir- 
szeimyna, parengė net kieta, la-| 
bai grąžą kankinta, vakariene,1 
pagerbti savo tėvelio, pono Jo-I 
no Petuszkio, isz Shenadoro, 
ant garbes lovelio 7.5 mot., Gi
minios Dienos. Va korelis buvo 
gražus, ir visas los parengimas 1 
labai maloniai nustebino love
lio, nes viskas buvo surenktal 
be jo žinios. Po vakariene, vi-i 
si gražiai padainavo “Ilgiau-' 
siu Metu,” o visi anūkai ir 
anūkes gražiai intaike savo! 
sveikinimus del savo diedukui. 
Sekantieji dalyvavo su savo 
szeimynoms: Pr. Petuszkai,! 
Ant. Petuszkai, Al. Bascziai,Į 
V. Markūnai, J. Kiizmitskiene,1 
Ad. Burbai, J. Petuszai, And. 
Abraczinskiene, Fr. Schlock, 
Ona Burba, .J. Abraczinskai 
Ant. Petuszkai ir J. Petuskai.

Minersville, Pa. —- Kazimie
ras Lapinskas, nuo 511 Lythe 
uly., netikėtai numirė Panede- 
lyje, Liepos 2-tra diena, devin
ta valanda vakare, savo na
muose. Velionis gimė Lietu
voje, atvyko in Amerika dau
gelis metu atgal in Mahanoy 
City, o apie 1913 metuose per
sikrausto in Minersvilleje. Bu
vo angliakasis ir dirbo Maple 
Hill kasyklose. Prigulėjo prie 
Liet. Susivienijimo Am. Pali
ko savo paėzia Agota; du sunu 
Antana, mieste ir Edvardu ku
ris tarnauja Amerikos Lai vy
lioje; duktė Agota, pati Juozo 
Kubilio, isz Drexel Hill, taipgi 
viena arnika ir du brolius: Juo
zą isz miesto ir Marcelio, Ma
hanoy City. Laidotuves invy
ko Sukatoj, Liepos 7-ta. diena, 
su apiegomis Szv. Pranciszko 
bažnyczioje ir palaidotas 
parapijos kapines.

diena, Lakewood Parke, o ne 
Birželio 24 d., kai buvo patal- 
pyta in pereitame ‘Saules’ nu
meryje. • ,

kad jis teismui nepasake kas 
o . uždėjo kaucijas už tuos Komu-Szeimynos j nistus, kurie dabar dingo.

Szitas milijonierius ir milijo- 
įj?" nieriu gimine nepaklausė teis-

! mo ir pasiprieszino. Teisėjas 
1 i Sylvester J. Ryan ji už tai pa-
K. • • ’

Jį

r <

kara, labai rūpestingai užkiszo biau nubausti. Tomas Svobo- 
užpeczetino visus plyszius vie- gavo dvideszimts metu, Pavel 
name kambaryje, kuriame vi- Wojdinek gavo asztuoniolika 
sai nebuvo lango. Jis paskui metu ir Peter Muntz gavo sze- 
iszgreže sienoje ir inkiszo nuo szoilika metu.
pecziaus gazo, duju paipas.

Paskui jis taip pat labai ru-

DERYBOS
DEL PALIAUBŲ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tuntos linijos, Tautu Sanjunjos 
_ _ armijos kiton pusėn, ir atliktas

teli, kuri jis prisagino prie tu DERYBAS KORĖJOJE kriukis, , . r
...... .  Tautu Sanjunga ir Komunis- 

tiszka Kinija paskui po valiai 
imtu iszsitraukti savo armijas 

Generolas Ridgway yra in- isz to kraszto.
galiotas su tais Komunįstais 
derėtis, bet jis palaiko glau- rybas pradėjo ar nors patarė, 
džius ir nuolatinius ryszius su bet mums iszrodo, kad Sovier 
Vaszingtonu, kad jis galėtu pa- tams nelabai patiks jeigu mes 
siklausti ar pasitarti.

Komunistai norėjo dar del Komunistais.
keliu sanvaieziu atidėti tas de- geriau patinka, kai mes esame 
rykas, bet pareikalavimas at- kur toli užimti ir negalime pil- 
ejo staeziai isz Vaszingtono nai patys namie apsiginkluoti, 
kad tos derybos tuojaus butu Bet Stalinui isz kitos puses 

beda, už tai, kad Komunistisz- 
Kinijos vadai vis daugiau ir 

i daugiau pagelbos reikalauja 
i isz Rusijos. Tokios Rusijai ne
palankios aplinky bes gal ir su
daro Rusijai norą jieszkoti tai
kos Korėjoje.

Amerika su Tautu Sanjunga 
i rodos, per aiszkiai ir per anks-

I tupdino in kalėjimą ant devy-' pesting-ai parasze trumpa rasz- 1 STOVAI PRADĖJO 
f nios deszimts dienu. ■ • -

Buvo uždėti asztuonios de- duriu isz lauko: 
szimts tukstaneziu doleriu kau 
ei j a už tuos keturis Komunis
tus, kurie dabar yra pasmerkti 
bet kuriu negalima rasti, nes 
jie, nepaisant tos kaucijos, 
pabėgo.

Szitas milijonierius prisipa- 
žinsta kad kelis sykius jo drau-: 
gytes ir jo draugai buvo sudeje 
net septynių szimtu tukstan
eziu doleriu kaucijas savo 
draugams Komunistams. Bet 
jis nei vieno vardo teismui ne 
iszdave.

gi

Marijų Tallchief, szokike 
New York mieste, reikalau
ja divorso, persiskyrimo nuo 
savo vyro George Balanchi
ne, kuris teipgi yra szokikas. 
Ji teisme pasiaiszkino kad 
ji už jo buvo isztekejus už 
tai kad ji norėjo užauginti 
szeimynele, bet jos vyras ne
nori vaiku, kad jis sako bile 
kokia boba gali prisiveisti 
vaiku, bet reta kuri gali 
szokti kaip ji szoka.

LIŪDNOS
VAKARUSZKOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

“Asz visu atsipraszau. j 
Yra tokiu szituose kamba- I 
ruošė kuriems mano vaiku- j 
ežiai nepatinka. Viena mo- 
teriszke ežia man sake kad 
dabar jai vėl bus bėdos su 
kitu vaikais. Asz niekam i 
nenoriu trubelio, bėdos da- ; 
ryti. Asz nenoriu kitiems 
kenkti ar insipykti, tai asz 
su savo vaikucziais einame 
sau. Sudie!”
Savo gimtadienio vakara, 

kai jo vaikucziai buvo ji gra-Į 
žiai pasveikinę, kai visi trys 
buvo nors paragavę to pyra- 
gaiezio, jis savo tuos vaiku-' 
ežius paguldė tame užpeczety- i 
tame kambaryje, ir kai jiedu 
užmigo, jis atsuko gazo pe-i 

i cziaus kranus, užsidarė duris ir 
szalia savo vaikucziu atsigu- 
Ide.

Policijantai rado tuos tris 
lavonus amžinai užmigusius jie 
rado ir to pyragaiezio trupine-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Nors Rusija, rodos, szitas de

tenai susitaikinsime su Kinijos
Ruskiams daug'

pradėtos.

KAREIVIS ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nepoilgam ir asz atkeliausiu in 
ta paeze žemele pas tave!”

—Jnozas Paznokaitis.

netoli nuo Houston miesto.
Freitkario kunduktorius

tiko jo lavona ant geležinkelio parodo savo norą tokios tai- 
begiu, reiliu ir patelefonavo ge- kos Kai Komunistai mati kad 
ležinkelio virszininkams. mes taip tos taikos troks2tame 

C. F. Langston, Houston po- jj6( ke abejo, pareikalaus kad 
linijos virszininkas sako kad mes gana brangiai už ta taika 

užsimokėtume.
Demokratai su Prezidentų 

labai nori tokios taikos, nes jie 
ketina, per ateinanezius rinki
mus kelti taikos ir ramybes 
obalsi. Jie sakys kad Demo-

se, kai jie išlauže duris.
Tos gimtadienio korteles bu

vo nuo jo vienuolikos metu du
kreles, Evelinos ir sūnelio sep
tynių metu Antano. Ant ju bu- 
vo vaikiszka rankute paraszy-j Tai vilta ta Hko ilz tu 
ta “Linksmo Gimtadienio mu
su tėveliui!”

Anthony Sanchez ka tik bu- 
vo su savo dviem vaikucziais , i 
insikraustes in naujus kamba
rius, kur jis buvo visu tu namu , 
prižiūrėtojas. Jis buvo persi- . 
skyrės su savo žmona, vaiku-Į 
ežiu motina.

Kas tenai, tuose namuose bu- CZEKOSLOVAKIJOJE 
vo ka ten pasakęs apie jo vai-į 
kuczius.kad vvaikams ežia vie
tos nėra. Jis taip užsigavo kad 
negalėjo pamirszti.

Tai jis savo gimtadienio va-j

vakaruszku, kurios žadėjo to
kios gražios būti, bet kurias 
kokios bobos liežuvis permai
nė in szermenis.

uz

negalima pasakyti ar tas karei-;
vis nusižudė ar netyczia žuvo.

Jo kiszeniuose policijantai
rado kelis laiszkus nuo jo žmo
nos ir keletą doleriu.

Karo Sztabo atstovai sako
kad Saržentas Pete Edw. Pal- kratai atnesze musu krasztui 
las važiavo isz Camp Polk, La., taika ir ramybe.
in Japonija, kai ta nelaime at- Jeigu ir bus prieita prie ko- 
sitiko. Jo draugai buvo iszva- kios sutarties Korėjoje tai ežia 
žiave in Japonija jau ana Rug
sėjo menesi.

LAIKRASZTININ-
KAS NUTEISTASMt. Carmel, Pa. — Senas 

miesto gyventojas Jonas Ma- 
kackas, nuo 247 S. Beech uly., 
staiga numirė Birželio 29-ta 
diena pas savo anukies, pane
les Emilija ir Magdalene Ar- 
ezikauskns. Velionis gimė Lie
tuvoje, atvyko in Mt. Carmel 
daugelis metu atgal. Buvo 
angliakasis. Apie dvideszimts 

! metu atgal prasiszalino nuo 
rA Į darbo isz prieszasties musllp- Da- .. ,liejimo sveikatos. A. a. Jonas 

Makackas buvo žmogus, mei
laus budo per ka. turėjo daugy
be prieteliu ir buvo guodotas 
žmogus, per visus kurie ji pa
žinojo. Taipgi buvo senas skai
tytojas “Saules.” .Velionis pa
liko tik vienintelis anukies, pa
nele Emilija. Arczikauskiute, 
mokintoja del Kulpmont High 
School, ir panele Magdalene 
Arczikauskiute kuri turi užsi
ėmimą ofise Penna. Power and 
Light Kompanijos. Laidotuves 
invyko Liepos 3-czia diena, su 
Szv. Misziomis, Szvento Kry
žių bažnyczioje devinta valan
da. ryto ir likos palaidotas in 
parapijos kapines. Amžina at
ilsi !

m

Nanticoke, Pa. — Ponia 
rata Katulakiene (Vosiliute), 
su sūnum, iszkeliavo in Okla
homa vals., kur ponia Katula
kiene atlankys savo vyra, kur 
jis tarnauja “Dede Šamo” 
armijoje.

. Shenandoah, Pa. — Nesvei- 
kodama per keletu menesius, 
ponia Viktorija (Lazauskiene) 
Hsis, kuri gyveno pas savo 
duktere, Ona Gervell, 211 So.

i
Fėrguson uly,, numirė Petny- i* ' , *
ežios ryta. Atvyko isz Lietuvos 
daugelis.metu atgal in Shena- 
doryje. Paliko duktere Ona, 
pati William^ Gervei 1, 
du sunu: Antana

^namie ir Matu
’-Brooklyn, N. Y.,
anukus ir tris pro-anukus. Lai-

mieste;
Lazausku,
Lazausku, 

taipgi tris

Philadelphia, Pa.—Mirė po
nia Rozalija. Paznokaitiene, 
Birželio “(June) 2O-ta diena, 
9:30 valanda ryte, savo namuo
se, o palaidota Birželio 23-czia 
diena, in Holy Sepulchre kapi
ne. Velione sirgo szirdies liga 
per tris metus ir asztuonis me
nesius, po priežiūra daktaro, o 
užėjis vasarai, eme būtie jei 
geriau, ir viskuom jautose ge
riau, tik vis slabna buvo, ir ne
galėjo niekur iszeiti isz namu.j 
Birželio 20-ta diena buvo nuli
pus žemyn ir pavalgo pusry
čius, sziek tiek, ir ji užlipo vėl j 
auksztyn, ir iszgirdns namisz- 
kius szaukent juos vyra, sukri
to ant grindų, ir nieko nesijau
to. Daktaro likos paszauktas, 
bet jau buvo visai be jausmo iri 
daktaras sake kad jei kraujas! 
isz szirdies puolė in galva, ir 
nuo to, daktaras negalėjo pa
gelbėto. Velione iszgyveno 
ant szio pasaulio 82 motus ir 7 
dienas. Paėjo isz Lietuvos: 

I Kauno Gub., Reseiniu Pa v., 
I Skirsnemunės Para., ir Kaimo 
Jekaiczin. Atvyko in Amerika 
1910 metuose, o su savo vyru 
Juozapu iszgyveno 39 metus. 

JA. a. Rozalija Paznokaitiene 
i b u v o “Saules” laikraszczio 
skaitytoja per daug metu.

: —“Ilsėkis miela mano pri-
siegą Rozalija amžinai, o gal

Newark, N. J. — Didele eks- 
liozija kilo Warren Petroleum 
Sales Corp., prie fabriko, kai 

gazu 
pa
su-

125 lankai su Propane 
ekspliodavo. Daug bledies 
daryta. Keli žmones likos 
žeisti. . •

MILIJONIERIUS F. V
FIELD KALĖJIME

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ant devynios deszimts dienu 
I patupdintas in kalėjimą, už tai

— Tikriausias meiles pri-j 
parodymas yra pasiaukojimas.

— Žmogus yra gimęs su 
dviem akim ir vienu liežuviu,; 
kad jis du syk tiek klausytu, 
kiek jis szneketu.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Trys Czekai, kurie buvo nu
teisti sykiu su Oatis, buvo la-j Skaitykit “Saule”

pas mus namie beveik viskas 
nors biski atpigs, mes kad dar 
ir vis ginklus gaminsime, bet 
jau ne su trioku, mes paskirsi- 
me apie keturios deszimts bili
jonu ($40,000,000,000) doleriu 
ant metu del apsiginklavimo.

Bet jeigu nieko gero neiszei- 
tu isz tu derybų, tai karas Ko
rėjoje jau pasztretu! Ameri
kos Laivynas tada jau apsuptu 
Kinijos uostus, ir neišleistu 
laivu, musu lakūnams butu iš
sakyta bombarduoti Mandžiu- 
rija, Chiang Kai-shek’as gautu 
daug daugiau pagelbos ir gink
lu isz musu, kad jis galėtu pul
tis ant Komunistu Kiniecziu.

Karas tada jau butu daug 
didesnis.

Visas szitas nelemtas Korė
jos karas buvo Amerikos Se
kretoriaus Dean Achesono su
kurstytas. Karo Sztabo vir- 
szininkai jam nepritare, bet 
jam nei nesiprieszino. Ache- 
sonas nepasitarė su Generolu 
MacArthuriu, kuris tuo sykiu 
buvo Japonijoje.

Kai Generolas MacArthuris 
nutarė pasiunsti kareivius in 
Inchon uosta, Karo Sztabas ne
sutiko, sake kad tai jokiu budu 
negalima.

Generodas MacArthuris su
tiko už viską pats atsakyti. 
Tas užsipuolimas pasisekė.

Karo Sztabas norėjo pasiuns
ti Kariszka Misija in Formosa, 
bet Vaszingtono didžiūnai už
draudė.

Tie patys Vaszingtono di
džiūnai užkirto visa pagelba 
Generalissimo Chiang Kai-she- 
kui.

Ant beveik kiekvieno klau
simo valdžia Vaszingtone ne
sutiko su Karo virszininkais.

Dabar patys namie negalė
dami susitaikinti, jie stengiasi 
su prieszu susitaikinti.

f

Platinki! “Saule”


