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Biski Mėlyno, Skolinto, Naujo Ir Seno EROPLANAS DINGO ISZMETE $5,000

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus slauge isz Pitts
burgh, Pa., slauge ir busimo
ji nuotaka apsiauna su szil- 
kine pancziaka, kuria jos 
mocziutes mocziute nesziojo 
per savo sutuoktuves, 1839

Isz Amerikos
TIKISI GERESNIO 

BIZNIO

Automobiliu Pardavė
jai Laukia Pavasario

WASHINGTON, D. C. — 
Po visa kraszta nauju ir antru 
ranku automobiliu pardavėjai 
dabar Lozorių gieda vo j a, sa
kydami kad biznis baisiai 
prastas, kad jie negali nei nau
ju automobiliu parduoti.

Daug tokiu nauju automobi
liu pardavėju dabar yra susi
tarė su antru ranku automobi
liu pardavėjais ir jie per juos 
parduoda naujus automobilius, 
kaipo antru ranku automobi
lius.

Nauju automobiliu fabri
kantai tokius pardavėjus per
spėja, kad jeigu jie bus sugau
ti, is? ju bus atimta ju paveli- 
nimas parduoti naujus auto
mobilius. Bet jie nieko nepai
so, sakydami kad jie su .savo 
szeimynomis turi valgyti, o 
biznis tekis prastas.

Visi tokie nauju ir antru 
ranku automobiliu pardavėjai 
tikisi kad biznis bus daug ge
resnis su pavasariu, kai visi 
nori kur važiuoti.

Mes pirmiau raszeme ir da
bar atkartuojame, kad jeigu 
kas ketina sau pirktis nauja ar 
antru ranku automobiliu, tai 
dabar geriausia proga, nes da
bar galima savotiszkai derin
tis ir visai pigiai sau automobi- 
biliu pardavėjai dabar turi 
liu nusipirkti, nes tie automo- 
daugiau automobiliu negu jie 
žino ka su jais daryti.

metuose.
Szitos pancziakos buvo 

parvesztos isz Paryžiaus del 
jos mocziutes mocziutes ves
tuves. Jos mocziutes mocziu
te buvo garsi Mary Morgan.

o o o

AMBASADORIUS
DEAN PASITRAUKĖ

- i

Gryžta Iii Savo Darba 
Kaipo Kompanijų

Advokatas

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžios Sztabas galutinai pri
sipažino ir vieszai paskelbė 
kad Arthur H. Dean, Ameri
kos bendras Ambasadorius be 
paskyrimo, reiszkia be kurio 
atskiro kraszto atstovas, pasi
traukė isz savo vietos.

Penkios deszimts penkių me
tu advokatas Dean pirmiau 
drauge su Amerikos Sekreto- 
riumi John Foster Dulles, vede 
gera bizni kaipo advokatai ir 
patarėjai bagoeziams ant Wall 
Street.

Dean savo atsisakymo laisz- 
ka buvo paraszes ano menesio 
dvideszimts szeszta diena. Jis 
trumpai pasiaiszkino kad jam 
labiau rupi jo biznis dabar ir 
už tai jis atsisako.

Jis nei žodžio nesake apie 
visus tuo priekaisztus jam, kai 
jis nutarė baigti tas tuszczias 
ir bergždžias konferencijas su 
Komunistais Panmunjom, Ko
rėjoje. Daug Kongresmonu ir 
Politikierių tada sake kad 
Dean baisiai klaida buvo pada
ręs, nutraukdamas tas konfe
rencijas. Bet vėliau visi turėjo 
prisipažinti kad ne Dean, bet 
jie buvo suklydę.

SKAITYKIT 

“SAULE” 

PLATINKI!

SNIEGO AUDROSE

RAPID CITY, S. D. — Di- 
delis eroplanas, kuris gali 
veszti keturios deszimts kelei
viu, dingo per sniego audras, 
tarp Rapid City, South Dako
ta ir Casper, Wyoming.

Ant erop’ano buvo devyni 
žmones kai is dingo. Kiti ero- 

i planai buvo greitai pasiunsti 
jo jieszkoti, bet jie turėjo su- 
gryszti, nes Black Hills kal
nuose dabar tirsztos miglos ir 
sunku bet ka užmaty ti. Eropla- 
nu kompanija sako kad isz ry
to visi kiti eroplanai iszskris to 
dingusio eroplano jieszkoti.

Western Airlines eroplanu 
kompanija sako kad ant to ero
plano buvo devyni žmones, bet 
nepasako kiek buvo keleiviu ir 
kiek darbininku ir nepaskelbia 
j u vardus.

GAISRAS MISZKE;
KETURI ŽUVO

ELIZABETHTOWN, TENN. 
— Keturi vyrai, kurie stengėsi 
gaisra miszke užgesinti, žuvo 
tame gaisre, netoli nuo Eliza
bethtown, Tennessee.

Carter Apygardos policijos 
virszininkas pranesza kad ke
turi savanoriai ugniagesiai žu
vo kai jie buvo to miszko gais
ro apsupti.

Žuvusieji buvo Jerry Woods 
Bobby Simerly, Herman Car
den ir Kenneth Pierce. Jie su 
kitais buvo stoję in talka ta

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Slauge Nužudyta

Keturios deszimts devy
nių metu amžiaus Norma 
Rennie, buvusi Armijos 
s.’ augę buvo nudurta ' savo 
vieszkucžio, hotelio kamba
ryje, New Ycrk mieste.

Policijantai sako kad ji 
buvo mažiausi keturios de
szimts valandų pirmiau nu
žudyta negu buvo užtikta 
savo kambaryje. Ji buvo ap
sigyvenus to vieszbuczio 
kambaryje už kuri ji mokėjo 
trisdeszimts penkis dolerius 
per sanvaite.

Detektyvai dabar jieszko 
jos draugo, kuris turėjo 
kambarį per siena su ja ir 
kuris staiga dingo.

Atkerszino Savo Vyrui

SAN FRANCISCO. CALIF. 
Viskas teismo ofisuose ėjo ra
miai ir tvarkingai. Ponia Ele- 
naSantana prasze Teisėjo kad 
jis jai duotu “divorsa” nuo 
vyro kuris su ja beveik žvie- 
riszkai pasielgdavo.

Viskas buvo tvarkoj ir nie
ko ežia nepaprasto, kol jos vy
ro advokatas jos užklausė: 
“Ka tu padarei su savo szei- 
myneles turte’iu; su tais pen- 
kais tukstanežiais! doleriu?

Trisdeszimts kęturiu metu 
amžiaus Ponia Elena Santana 
ramiai atsake: “asz juos nuo 
Bay Bridge numeeziau.”

Teisėjas William T. Swei- 
gert ko ne nukrito nuo savo 
gerbiamo Teismo krieslo, ir 
suszuko: “Ka tu su jais pada
rei?”

“Iszmecziau.” Ji ramiai at- 
kartuojo. Paskui taip pat ra
miai pasiaiszkino: “Jeigu ma
no vyras gali mudviejų pini
gus szvaistyti ir metinti ant 
kozyru ir arkliuku, tai ir asz

: galiu jam padėti.”

PREZIDENTĄ
PRIESZ SENATORIŲ *

Eisenhoweris Nori
Sustabdyti McCarthy

WASHINGTON, D. C. — 
Prez, Dwight Eisenhoweris 
dabar stengiasi tykiai pakirsti 
Senatoriaus McCarthy darba. 
Jis sako kad jis nenori kad 
vienas žmogus tiek intakos tu
rėtu.

Iszrodo kad dabar ne tik De
mokratai, bet ir Republikonai 
nori sustabdyti Senatorių Mc
Carthy, kuris tiek daug gero 
yra padaręs ir dabar daro, isz- 
guidamas Komunistus isz mu
su valdžios.

Prez. Eisenhoweris yra in- 
sakes tiems trims kitiems Se
natoriams, kurie yra Repub’i- 
kenai ir kurie yra ant Senato
riaus McCarthy komisijos, kad 
jie neiszleistu Senatoriaus Mc
Carthy isz savo akiu ir kad jie 
vis dalyvautu visose konferen
cijose kur Senatorius McCar
thy dalyvauja. Jiems Prezi
dentas Eisenhoweris insake vi
sus kitus darbus mesti in szali 
ir akyliai sekti Senatorių Mc
Carthy, kad jis vėl neprasi- 
szoktu.

Sunku suprasti kodėl Prez. 
Eisenhoweris toki insakyma 
iszleido. Nei pats Eisenhowe
ris negali nei vieno invykio 
priparodyti kur Senatorius 
McCarthy butu suklydęs ar už 
dyka kuri žmogų intares.

Kai Senatorius McCarthy 
susikirto su Armijos Sekreto
rium, Stevens, paaiszkejo kad 
Armijos Sekretorius buvo 
klaidoj ir turėjo nusileisti. Bet 
Prezidentas Eisenhoweris yra 
priverstas stoti už savo sekre- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SENATORIUS JOS.
McCarthy ir

VASZINGTONAS

Isz Mažo Vėjelio, Baisi 
Audra

WASHINGTON, D. C. — 
Vargiai kita žmogų visame 
Vaszingtone butu galima rasti 
kuris savanoriai tiek darbo už
siimtu ir taip gerai atliktu, 
kaip Senatorius Joseph Mc- 
Carthy.

Kaip ta dainele apie ta Žydą 
ir Žyde’kau “Susimusze, susi- 
pesze, Žydas su Žydelka. Ne už j 
szi, nei už ta, Už duonos szmo- 
tuka.” Taip ir visa ta audra 
Vaszingtone iszkilo beveik vi
sai už dyka.

Senatorius J. McCarthy tik 
paklausė vieno dantisto, New 
Ycrk mieste ar jis yra Komu
nistas, ir paskui dar antro bu 
vusio kareivio, kuris armijoje 
tik virtuvėje dirbo, jis pana- 
sziai užklausė. Jeigu szitiedu 
butu aiszkiai atsake taip ar ne, 
tai ir viskas Lutu tenai ir užsi
baigė.

Bet, dabar tas mažas kups
tas kelis vežimus Vaszingtone 
yra apvertęs ir dar nematyti 
galo.

Szita pasaka per ilga ir per 
nuobodi isztisai iszpašakoti. 
Bet trumpai, maž-daug, sztai 
kaip tas pavasario vėjelis in 
baisia, audra pavirto:

Reikia isz pat pradžios pra
dėti.

Pernai Senatorius J. McCar
thy i atarė ir priparode kad 
Armija neprižiūri nei savo dar
bininku nei savo kareiviu in 
Fort Monmouth, N. J., kur dar

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Mocziute Su Iszdaviku Vaikais

Ponia Sophie Rosenberg 
motina tu dvieju kurie buvo 
nužudyti už iszdavima Ato
miniu paslapcziu Komunis
tams, Julius Rosenberg, ežia 
su jųdviejų vaikucziais, sze- 
sziu metu Robert po kaire ir 
vienuolikos metu Michael. 
Teisėjas James B. McNally, 
New York miesto teismo ofi
suose pavede vaikuczius po 
jos globa.

PUERTO RICO PO
LICIJA SUĖMĖ
TAUTININKU ' 

VADA

Insake Suaresztuoti 
Kitus Trisdeszimts 

t

SAN JUAN, PUERTO RICO. 
—Puerto Rico valdžios polici
ja yra suaresztavus Tautinin
ku vada Pedro Altizu Campos. 
Policijantai per dvi valandas 
buvo apsupę jo namus pirm 
negu ji paėmė.

Jis su Doris Torresola buvo 
suimti, .kai .trisdeszimts kiti 
yra ant tos salos jieszkcmi. 
Szita boba yra sesuo to žuliko, 
kuris buvo nuszautas kai jis 
su kitu norėjo nužudyti Prezi
dentą Harry Trumana Lapkr. 
1, 1950 metuose.

Kai pirmieji policijantai pri
siartino prie Campos narnu, 
jie buvo pasveikinti su szu- 
viais isz kariszko karabino.

Po tam, kai kiti policijantai 
pribuvo, jie paleido sprogstan- 
czias bombas jr taip ji ir ta bo
ba suėmė. "

Dabar policijantai jieszko 
dar. trisdeszimts kitu tokiu 
žuliku.

KARALAITIS
VASZINGTONE

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Dwight Eisenho
weris vaiszingai ir iszkilmin- 
gai priėmė ir pavaiszino Ne- 
derlandijos Karalaiti, Bern- 
hard.

Katalaitis yra atvažiavęs in 
Amerika aplankyti Tautu San-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Teisėjas patarė ir perspė
jo mocziute “niekados ne
leisti niekam paniekinti szi 
kraszta tiems vaikucziams.” 
Komunistai iki sziol isznau- 
dojo szitus vaikuczius, sta- 
tydami juos kaipo pavyzdi 
kaip Amerikos teismas nu
skriaudžia Amerikieczius.

Naujas Cziampijonas

Parry O’Brien, isz Santa 
Monica, California, atsižy
mėjo numes damas toliausia 
szesziolikos svaru bole pen
kios deszimts devynias pė
das ir keturis colius.

Tai tikrai nepaprastas at- 
,sižy mojimas kuri jis pasiekė 
in Madison Square Garden, 
New York mieste. Nei vienas 
sportininkas nėra dar iki 
sziol taip atsižymejes.

ISZDAVIKE
PRAVARYTA

WASHINGTON, D. C. — 
Ponia Annie Lee Moss, kuria 
Senatorius McCarthy su savo 
komisija intare kaipo Komu
niste ir savo kraszto iszdavike, 
dabar yra armijos pravaryta.

Advokatas George E. C. 
Hayes sako kad jai buvo pra- 
neszta Ketverge kad ji yra 
sakti gavus.

Karininku Sztabas in Penta
gon dabar, kaip žeme parda
vės, tyli.

Kai Senatorius McCarthy 
buvo paemes szita boba nagan 
ir buvo par eika1 avės kad ji po 
prisieka pasakytu ar ji buvo 
ar dabar yra Komuniste, tai 
Aronijos pats Sekretorius bai
siai supyko ir net vardais isz- 
vardino Senatorių McCarthy. 
Dabar pats Armijos Sekreto
rius tyli.

Ponia Mary S. Markward, 
buvusi FBI policijos agente in 
District of Columbia, Senato
riaus McCarthy komisijai sta- 
eziai pasakė ir priparodino 
kad ta boba Annie Lee Moss 
yra buvusi Komunistu p art j jos 
nare, 1940 metuose, kai ji turė
jo labai svarbia ir atsakomin- 
ga. vieta su musu armija.

Ir keli kiti svietkai po pri
sieka teigia ir sako kad szita 
boba ne tik buvo bet ir dabar 
yra Komuniste.

Armija tik tiek pasiaiszki- 
na, sakydama kad szita boba 
niekados nepriėjo prie svarbiu 
žinių ar paslapcziu Pentagon 
ofisuose, Szita boba yra juodu
ke.

Ji greitai pasisamdė gera 
(Tasa Ant 4 Puslapio)



HUBS!

Kas Girdėt
ISC

Keli mokslincziai uždavė ke
letą klausiniu Amerikos kole- 
gistams. Jie pranesza kad tris- 
(leszimtas nuoszimtis tu kole
giškų nežinojo kad Vilsonas 
buvo musu Prezidentas per 
Pirma Pasaulini Kara, ir ne
žinojo kas 'buvo .prezidentas 
musu kraszto per musu didi 
Civilini Kara. Tik zszesztas 
nuoszimtis galėjo iszvardinti 
pirmąsias musu valstijas. Kiti 
nei nežinojo kad buvo trylika 
valstijų kai musu krasztas pa^ 
skelbe savo Laisve ir Nepri
klausomybe.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

žus laikotarpis, kuri vien tik 
jaunieji pajiegia paneszti.

Vaikai laibai greitai niuple- 
sze sa vo czeverykus, na u al in a 
savo tėvus ir nuvargina savo 

j mokytojus.

Musu kraszto ineigos szitaip 
padalintos: szeszios deszimts 
penktas nuoszimtis eina darbi
ninkams; aipie devintas nuo
szimtis eina musu profesiona
lams, kaip daktarams, advo
katams, moksli ncz i ai n s ir pa- 
nasziai; septintas nuoszimtis 
eina musu farmeriams; ketvir
tas nucszimtis namu savinin
kams už randas; asztuntas 
nuoszimtis eina tiems kurie tu
ri bonus, stockas ir szierus; 
Likes antras nuoszimtis eina 
atgal in bizni, statyti didesnius 
fabrikus ar 
kompanija®.

t* insteigti didesnes į

Taksu kolektorius, Ernest 
Sauber sako kad visokiu klau
simu jam buvo užduota kai jis 
taksas renka. Viena porele jam 
szita klausima uždavė: “mes 
pasisamdeme jauna mergaite 
padaboti musu vaikucziu® kai 
mudu iszejome ant “muvies“. 
Ji iszgere visa bonka gero ir 
(brangaus “(Scotch” sznapšo. H
Ar mes galime už ta bonka 
sznapso numuszti nors kiek 
nuo musu taksu?”

Kitas žmogelis jo paklausė 
jeigu jis pats sau kelis gor- 
.czius munszaines iszsivirs, ar 
jis gales nuo savo taksu kiek 
numuszti ?

I

S A U L 1 ” MAHANOY CITY, FA.

Pypkes Durnais“
..VASZINGTONAS

Baltimoreje Ponia John 
Thomas Spruceba.uk parode' 
savo vyrui, poliui jau t ui kaip 
suimti vagi, bet ta pamoka 
jiemdviem kasztavo pusantro 
szimto doleriu..

Bevažiuodama, namo isz 
muvingspikęzierru, P o n i a 
Sprucebank ’staiga dažinojo 
kad vagis randasi užpakalinėje 
automobiliaus sedehyje. Jis 
iszsitrauke revolveri ir insake 
jai sustoti.

Ponia Sprucebank, maeziu- 
si daug in vykiu ir pasakų aut 
televizijos apie vagius ir raz- 
baininkus, žinojo kas dabar 
reikia daryti. Ji staiga pasuko 
savo automobiliu staeziai in 
stulpą, kaip ji buvo maeziusi 
ant televizijos programų.

Ji visai nebuvo sužeista, bet 
tas vagis, asztuonjolikos metu 
amžiaus Charles K. Roberts 
taip davė su galvą, in automo
biliaus Įauga kad jis neteko 
sanmones. Jis buvo suaresz- 
tuotas, Ponia Sprucebank ne
buvo sužeista, bet jos vyrui 
kasztavo pusantro szimto do
leriu pasitaisyti savo automo
biliu.

Jaunyste yra puikus ir gra-

Price $2.30su"•lTl’-
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

G&teftjhook
MNCCMGta? 7QVKTAIM ft*

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

Vejai (Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pūskit, vejai, pūskit sziaurus1? 
Pūskit be paliovos!
Ir iszpuskit vėtros žiaurios, 
Kanczia isz jaunos galvos. 
Ko nelaimes mane jauna 
Vargina isz pat mažens, 
Kam nei giltine nepjauna, 
Laukia, kol pastosiu senas? 
Ko asz laukiu, ko asz augu? 
Kam neszicti tuos skausmus; 
Kodėl nėra ant svieto draugo 
Kuris suprastu tuos jausmus? 
Ūžkit, verkit, audros žiaurios, 
Ūžkit naktyje, dienoj;
Lai užgesta kanczios biaurios 
Mano szirdyje jaunoj!

“Saule“ gražiausia 
kalniausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

*

ir tin-
Lietu-

ir sziandien randasi ne tik ne- 
■ tinkamu žmonių, bet net ir isz- 
daviku.

Armijos didžponai tyliai pa
gieža liejo ir lauke progos atsi
kirsti. Proga pasitaikė. Armi
ja paszauke in vaiska viena 

į Senatoriaus sztabo augszta ir 
svarbu virszininka, dvide- 
szimts szesziu metu amžiaus 
Žydeli, Gerard David Shine, Carthy 
kurio tėvas yra kelis sykius 
milijonierius, ir turi visa eile 
hrangiu ir puoszniu vieszbu- 
cziu, kaip Roney Plaza in Mia
mi Beach; Ambassador, in Los 
Angeles.

Sen. McCarthy mažai ka pai
sė ir kita in jo vieta pasisam- 1 
de. Bet jo antras, taip pat svar
bus virszininkas, dvideszirnts

AW jpfe

Kovo (Mar.) .penkta diena 
buvo pirmos metines Stalino 
mirties sukaktuves. Mes nei 
isz Rusijos niekur negirdėjoms 
kad kas nors ibutu viena asza- 
ra iszliejes.

Pirmiau nedrysime; dabar 
negalime! Tai liūdniausia se
natvės rauda!

Ant Merritt Parkway, viesz- 
kelis in New York, vieno žmo
gaus automobilius staiga su
stojo ir toliau nevažiavo. Jo 
“battery” buvo sugedus. Vie
na moteriszke sustojo ir pasi
teiravo kas ten atsitiko? Tas 
'žmogus jai paaiszki.no kad jo 
naujas automobilius prasistar- 
duos tik tada kai jis važiuos 
apie trisdeszimts penkias my
lias in valanda. Ir jis paprasze 
kad loska, ar ta moteriszke ji 
taip pastumtu. Ji sutiko. Bet 
kai jis atsigryžo ^tebuvo maty
ti nei tos moteriszkes nei jos 
automobiliaus. Bet tik staiga 
tas žmogus, pamate ta mote
riszke su savo automobiliu, vi
su smarkumu atvažiuojant in 
ji. Ji, važiodama trisdeszimts 
penkias mylias in valanda visu 
tuo smarkumu davė jo auto
mobiliui in pasturgali.

Daibar jie stengiasi pasjaisz- 
kinti policijai ir apdraudos 
kompanijoms kaip ten tas ne
galimas atsitikimas atsitiko. 
Jis sako, kad jis buvo tik pa- 
praszes kad ji ji .pastumtu kad 
jis -galėtu važiuoti. O ji sako 
kad jai insakmiai buvo insa.kes 
važiuoti trisdeszimts penkias 
mylias in valanda, kad jo au- 
t om o b i 1 i u p rast ardu o t u.

Armijai, 
kareivio

kareivis' 
armijoje;

Instead of loading muskets, she loads and operates this 
powerful photomicrography camera at a Navy photographic 
center. Perhaps yesterday she knew no machinery more 
complicated than a typewriter . . . or a sewing machine.

. Today, her job is vital to the machinery of America’s defense.' 

You’re helping, too, by putting your savings in U. S. 
Defense Bonds. There are two important reasons for this: 
First—every Bond you invest in strengthens your own 
financial independence with a cash reserve that means a 
brighter future for you and your family. Second—"ou are 
contributing to your country’s economic strength, just as the 
meg and women in uniform are building up her military 
strength. And we must never lose sight of the fact that peace 
.is only for the strong!

So invest in Bonds ... do it regularly. Seven million Americans 
have found Payroll Savings is one sure way to save^ because 
it saves something out of every paycheck before you’re 
tempted to spend it. Join the Plan today* . . . save through 
United States Defense Bonds!

HERE’S HOW E BONDS NOV/
* rAUM ras:! nmwr./

earning interest after only 
semiannually, when held to 
e earlier (9 years 8 months) 
the start.1

Now safe, sure L1. S. Series .E Defense Eonas pay an even better 
return than ever before . . . thanks to 3 brand-nei'f money-earning 
features announced by the U. S. Treasury.
,1 Now every Series E Bond begins
6 months. It earns 3%, compounded 
maturity. It reaches fuil maturity vak 
and the interest it pays is now bigger a.
1 Every Series E Bond you own can now go on earning interest for 
10 more years after it reaches the original maturity date—without 
your lifting a finger!
3 During the 10-year extension period, every unmatnred Pond earns 
at the new, higher interest (average 3% compounded semiannually). 
Your original §18.75 can now repay you §33.67. §37.50 pays back 
§67.34. And so on.

Start now! Invest more savings in better-paying Series E Bonds— 
through the Payroll Savings Plan where you work or the Bond-A- 
Montli Plan where you bank!

fiS '&L- ikp sfr&Ktf... -fc-t ygyL 
ititffr (J.& Bowfa!

The U V. Government does not pay for this adncrlising. Th^ Treasury 
Department thanks, Jo^ihtir patriotic conation, the Adverlisinu Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

1 szesziu metu amžiaus Roy 
Cohn buvo isztikimas savo 
draugui Shine.

Jis pradėjo isz Senatoriaus 
McCarthy ofiso siunsti viso
kius pareikalavimus Armijai, 
kaslink savo draugo, kareivio 
Shine.

Jis pradėjo isz Senatoriaus 
McCarthy ofiso siunsti viso
kius pareikalavimus 
kaslink savo draugo, 
Shine.

Paprastas, eilinis 
gyveno kaip ponas
jam nebuvo jokio darbo, jis 
kas sanvaite ant keliu dienu 
iszvažiuodavo “su Sen. Mc- 

reikalais.” Augsz-
cziausi karininkai jo prisibijo
jo. Jis tarnaudamas vaiske, ap
sigyveno puoszniausiuose ko
teliuose. vieszbucziuose, ji pa
sitikdavo szoferiai su didžiau
siais automobiliais, jis atsilan
kydavo in brangiausius kliu-

■ bus, kaip “Stork Club” ir ‘21’, 
jo lova kitas kareivis pakloda- 
vo.

Armijos virszunai kaip tik 
te ir reikėjo, jie davė tam ka
reiviui gana virves ne tik pa
ežiam pasikarti, bet kad užtek
tu ir Senatorių McCarthy pa
karti.

Senatoriaus draugai jam 
draugiszkai patarė liautis apsi 
žiūrėti, nes Armija jam jau 
rengia kaili iszpiiti. Bet Sena
torius buvo per daug su kitais 
reikalais užsiėmęs ir jis tik 
ranka pamojo ir nusijuokė.

Kai Armijos Generolai vie- 
szai paskelbė apie ta kareivi 
Shine ir kaip Sen. McCarthy ji 
aprūpino vaiske, McCarthy 
baisiai supyko.

Bet per visa szita laika, ka
da Senatoriui nežinant, Roy 
Cchn karininkus stramužino 
del savo draugo Shine, jis teip
gi nesnaudė, gal nujausdamas 
kad ateis rusta diena. Jis visa 
ta laika rinko žinias apie kari
ninkus ir nėt Generolus, kurie 
buvo intarti del Komunizmo.

Kai tik Armija vieszai pa
skelbė apie ta kareivi Shine, 
Roy Cohn, ramiai ir tykiai 
Sen. McCarthy padavė visa 
pundą rasztu apie tokius kari
ninkus ir apie j u Komunistisz- 
kus darbus ar draugus.

Senatoriui McCarthy nieko 
daugiau nereikejo.

Jis tuojaus paszauke dantis
tą Peress, buvusi karininka ir 
paėmė ji nagan. “Artu buvai 
Komunistas?” Peress nesuti
ko atsakyti in ta klausima. Tai 
rodos, dar nieko tokio taisaus.

Bet nelemta Armijai diena 
kada to buvusio karininko Bri
gados Generolas, Ralph Zwic- 
ker insikiszo ir stojo už savo 
buvusi karininka priesz Sen. 
McCarthy!

Pats Brigados Generolas 
Zwicker buvo Senatoriaus pa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KATALOGAS
■ KNYGŲ .

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

saito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.103—Vaidelota, apysaką 
isz pirmutines puses szimtme- 

jczio iszimta isz Lietuviszku

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. I

No.111—Sziupiriis (3 dalis) 1 
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 1 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 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.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
jAnglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 

iKa pasakė katras paeziuojas, * ,
76 puslapiu. 25c.

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

No J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks- 

( ni. 62 puslapiu, 20c.
No.134-—Dvi istorijos: Baisi 

Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, 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 Velniszkas 
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.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
pin. 35c.

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

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

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

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

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. G0 puslapiu, 20c.

No.lGO—Apie Po Laikui; 
Cer Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
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- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25 c.

No. 180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

I8OV2—Kvitu
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 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĘhTF 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.

'įjį^F3 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., - ĮJ, S. A-

Spruceba.uk
paaiszki.no


‘"SAULS’’ MAHANOY CITY, PA.

Apie ■ Kodaka Ir Jo Brolius
(Tasa)

.. .Apie...
KADZI HASSNO

VOLEI nepradėsiu pasakoti© 
savo atsitikimu kokiu daly

ku nulobau, papasakosi! apie 
mano sėbrus, o kurie jr . ežia 
Bagdade gyvena, o tie gal bū
tie mano ludintojais tiktai vie
nam Dievui privalau už tai de- 
kavot. Sadas, o kitas Padas. 
Sadas būdamas turtingu, tvir
tino, jog tada žmogus buna lai
mingu kada turi didelius tur
tus.

Padas prieszingai tvirtino 
pripažino jis, jog reike po tei
sybei turėti e turtus,, kaipo del 
užlaikymo gyvasties, nes tvir
tino, jog doras žmogus yra lai- 
iningesnis, no kaip turtingas, 
tiktai tuom turtingesnių ge
riau, jog gali kožna karta pa
szelpt savo artyma. Sadas yra 
isz. tokiu 'žmonių, ba turi tur
tus, nes ii’ jais szelpe biednus. 
Padas yra daug turtingesnių, 
nes su Sadu gyvena karta su 
savim nesusikvirezijo, kaip 
tiktai apie ta gineza.

Viena diena sueja vela pra
dėjo ginezytis terp saves, Sa
das tvirtino jog vargszai nogi
ma arba būdami turtingais, 
per kokia norint nelaime stojo
si biednais. Padas kitaip tvir
tino jog kdžnas kutu turtingu 
kad tiktai galėtu 'padidint sa
vo amatista kurie moka.

Sadas nepristojo ant to. Tas 
būdas ne yra tikru katras bied
nu užgimė tai ir turi būtie 
biednu, o kitam paskirta būtie 
turtingu, tai norint ir biednu 
užgimtu, tai isz mažo ko . pa
plos juom.

Padas tarė: Kaip matau tai 
tavęs ne perkalbesu, jau turiu 
devestie teisybe su darbu. Pa- 
jieszkosiu toki žmogų kuris 
maitinasi isz ranku darbus ir 
tada parodysi!, jog asz turiu 
teisybe.

In kėlės dienas po tam gin- 
cziui, ėjo tie du sėbrai pasi- 
vaikszczioti tai paezia ulyczia 
ant kurios asz dirbau. Dirstelė
jo ant mano vilkoto ir rūbo, su
prato jog esmu biednu.

Sadas atsiminęs sau su Padu 
ginezia, tare in ji: Jeigo neuž- 
mirszai ka ketinai .padaryt, 
sztai yra žmogus, parode ant 
manės, kuris nuolatos suka 
virves ir matyt, jog yra labai 
biednu. Jeigo paszelpt ji, o pa
žiūrėsime ai’ savo buvimą pa
taisys?

— Gerai, asz neužmirszau, 
atsake Padas, turiu su savim 
pinigus ir 'pamatysi jog ant sa-

SAPNOR1US

>>
 Su 283 Paveikslais 5

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio !' 
Iszaiszkma sapna ir kas ([ 
ateiteje stosis. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu. !' 
Knyga in- minksztos po-

i pieros virszeliuose. :: :: <[ 
Pinigai reikia siusti su į!

užsakymu: Į,

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

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

vo pastatysi! pats to datirsiu. 
Paklausime jo ar tikrai yra 
biednu ir ar reikalai!je paszel- 
pos?

Tie du geri vyrai prisiartino 
mas mane, o kada pasakė, jog 
nori su manim kalbėt, nustojau 
dii.bes. Pasveikino mane pa
prastu 'budu vėlindami padėji
mo Dievo. Padas paklausė 
kaip vadinuosi!, asz atsakiau 
su nusižeminimu, jog vadinuos

Vyrukais kuris mano imti 
mergina sau už paezia, 
Tegul buna atsargus,
Ii- neima tokios kuri 

Neguodoja savo motina.
Tokia mergina nebus gera 

motina ir pati!
O mergina geisdamapasirinkti 

jauniki už vyra,
Tegul gerai temina kad jos 

Mylimas paguodotu savo tęva 
ir motina,

Nes tokis vyrukas kuris 
paniekina savo tėvelius, 
Ne bus jai geru vyru,

Ir, ne tik ne bus geru ukesu, 
Bet netinkamu žmogum ir 

Užtarytojam savo szeimiynos!

Amerikoj kitokį laikai užėjo. 
Turime tokiu 'žmonių, 

Kurie su tavim prieteliszkai 
evveiin gyvena, 

Bet, po tavim duobeles kasa.
Tokis iszrodantis ant 

prieteliaus,
Žmogui in akis ne žiuri,

■ Nes savyje turi latriszkas 
mislys!

0 jeigu da kam gerai vedasi, 
Tai galėtu szaukszte vandens 

paskandyt,
Ir visokius latriszkus budus 

naudoja, 
Kad tiktai tau inkast!

<1* rr* *T*

Teisybe kad daugeli yra 
' Kaip iszpažinti atlieka, 
Tai rodos visas piktybes 

palieka,
Vienam dideliam riiieste 

Pcnnsylvanijoje, 
Ne taip einasi,

Suvis kitaip dedasi.
Viena, bobele isz bažnylczios po 

iszpažinti parėjo, 
Ka tik in stuba inejo,

Norėjo iszmaukt viskes, 
Bet nerado, ir isz piktumo

net pastiro,
Ir tuojaus užklupo ant savo 

vyrelio,
Pradėjo keikt visaip, 

O gal jos mylimas vyrelis 
žinojo, 

Jeigu bonkute pakavo jo, 
Kad bobele parėjus 

(susilaikytu, 
Pasigėrus vaidu nedarytu!

Senatve yra tas laikotarpis, 
kada mes jau. nebegalime dary
ti tu dalyku, kiniuos mes būtu
me galėjo daryti pirmiau, jei
gu būtume tureje gana.pinigu.

Platinkit “Saule” 

Hasanas ir visi mane ant. tos 
ui y ežios pažinsta.

— Ha sau e, tarė Padas, ži
nau jog kožnas amatas žmogų 
gali užlaikyt, norint nepuikiai 
nes man navatna jog ligi sziol 
tu nieko neužsvariai. Neturi ne 
kiek privalai turėt kanapių, 
pats dirbi begizelu ir kaip ro
dos vargsziu numirsi.

— Tuojaus pone meilingas 
ne kalbėsi, kada dažinosi apie 
mano darba kasdienine. Turiu 
szeimynele, tai yra paezia ir 
vaikus, vos juos galiu iszmai- 
tint sausa duonele. Penketą 
vaikueziu kurie man padėtu, 
turiu juos m ai t in t ir dengt. 
Norint kanapes ne yra bran
gios, nes be pinigu j u ne gaunu 
ir ant ju turiu pinigą padėt. 
Tai dabar matot, ar gal iii būtie 
turtingu? Aeziu Dievui ir už
tai, turime mažu.buviu džiaug
tis, bile tiktai ne ubagaut.

Kada tai išželėjau, Padui tas 
tarė:

— Hasanai, jau dabar nesi- 
dyviju ir viską suprantu. Nes 
kada tau dovonotaiu du/szimtu 
szmotu aukso, ar-gi nepataisy
tum savo buezio ir ar pasto
tum turtingu, teip kaip ne ku
rie tavo amato, žmonis?

— Pone atsakiau matau 
jog esi doras žmogus ir ne tikiu 
idant isz manės szandytum, ir 
jog ka: prižadi gali iszsiteset ‘ 
pasakiau da ta, jog daug ma
žesne suma nuo tos pažadėtos 
pastatytu lygybėje su kitais 
tuszczais mano amato ir da sto- 
tausi daug turtingesnių.

"Puikus Padas parode jog sa
vo žodio ant tuszczio ne iszta- 
re, iszeme maszna isz kisze- 
niaus ir duodamas tarė : Inikie 
ta maszna., rasi joje du szimtus 
aukso szmotu. Tegul tau Die
vas laimina, ir daduoda loskos 
savo idant tau nueitu ant gero 
ir žinok jog asz ir mano priete- 
lis labai džiaugsimės isz tavo 
pasikėlimo.

Kata .pinigus iusidejaii iii 
auti, negalėjau surasti© žodžiu 
del padekavon.es, norėjau pult 
in kojes nes Szebereda atsi
traukė, paliko mane verkenti 
isz džiaugsmo.

Kada jau nuėjau, asz suigry- 
žau prie savo darbo ir mislijau 
kur paslėpti© mano skarba. 
Grinezoje neturėjau jokios ka- 
vones skrinutes, nei spinutes 
po raktu.

Užimtas tai misle pasta,nuvi
jau inrisztie in gaivini albrusa 
(Mahomedai kepurių ne ne- 
szioje tiktai vietoje kepures 
apsuka galva su skėpeta pa- 
vydale abruso.)

Pamecziau savo darba ir nu- 
sidaviau in grinezia idant pa- 
kavotie ir apriszala pinigus ir 
tei'p man pasisekė, jog nei pati 
mano nemate, tiktai paėmiau 
deszimts szmotu del savo rei
kalu o likusius inriszau.

Ta diena labai daug iszda- 
viau ant kanapių. Pirkau ir 
mėsos, ba jau nuo labai senei 
nei szmotelio nebuvom ragavę.

Gryždamas isz miesto, lai
kiau. mesa rankoje, kad sztai 
patemijas juodvarnis, mėtėsi 
isz augszto ant. mėsos norėda
mas iszveržt, o asz drucziai 
laikiau. Terojauisi nemažai jog 
net man nuo galvos nupuolė 
apviniola ir pinigai su maszna. 
Tas nedoras pau.ksztis paleido 
mėsa. Griebe už masznos ir par 
kilo augsztyn. Pradėjau bai
siai rėkt jog net žmonis subė
go ir tie pradėjo rėkt, idant 
juodvarni nubaidyt. Nes pa
griebtu pinigu nepaleido ir isz 
akiu isznyko.

Sugryžau namon baisiai su
sirūpinės netekės pinigu. 
Tuom laik reikėjo priverstinai 
pirktie kita užvyniola ant gal
vos ir ant. gihikio turėjau, ta 
deszimts auksiniu pinigu ku
rios buvau iszemes isz maszne- 
les. Pirkau kanapių ir da; sziek 
tiek liko, jau negalėjau ta pa
daryt apie ka; mislyjau, o mis- 
lyjau pataisyt varstotą.

Graižiumena, ir tas jog mano 
geradejaus kažin ka mislys 
apie mane ii' ta nelaiminga at
sitikima, ha gal ir netikės, ba 
mislys jog asz meluoju.

Kolei da turėjau kiek pinigu 
tai lopiau va.rga, nes netrukus 
tie iszejo ir vela vargas su
spaudė. Ne r ugo jau ant savo 
laime, ba Dievas netiktai davė, 
Dievas ii- atėmė. Tegul jam bus 
gai'be ii- už tai.

Kada mano pati apie tai da- 
žinojo, labai gailėjosi. Apgar
sinau ir mano kaimynams, jog 
pražudžiau szimta devynesde- 
szimts szmotu aukso drauge su 
iužvyne. Nes jie 'žinodami ma
no neturtą, juokėsi isz to ir ne- 
•tikejo.

Jau buvo arti szeszi mene
siai nuo to laiko kaip tas pra
keiktas varnas pagridbe pini
gus, kad sztai vela mano du 
prieteliai ėjo tai ulyczia. Atsi
minė tarė Sadas. Juk tai ta pa
ti ulyczia ant kurios būna Ha
sanas, tin ime dažinotie, ar tik
rai kiek pasikėlė savo amate?

— Gerai, atsake Padas, asz 
turėjau teisybe! Pamatysi di
dele permaina jame, jog nepa
žins i .

Du prieteliai jau buvo ant 
slenksczio kada tai kalbėjo Sa
das pamatęs manes pirmiau, 
tape in savo prieteli. Kaip ro
dos norejei užgrayt savo lalžy- 
ba.s laimėt. Matyt ant jo jog 
savo buvimo nepataisė. Teilp 
iszrode kaip ir pirmai. Tiktai 
tas jog turi geresni abrusa ant 
galvos. Žiūrėk, ai“ ne teisybe 
kalbu?

Padas pritarė jog Sadas turi 
teisybe teip nusidyvijo, jog 
prisiartinęs prie manes žodžio 
neiszitare. Sadas pasveikino 
mane paprastu budu ir tarė: 
Apie tavo pasivedima nėra ka 
klaust, ba teip iszrodai kaip ir 
pirma, nes tiedu szimtai galė
jo tave ne blogai pataisyt.

M ei 1 i ugi ge r a dė j ai at s ak i au 
jiems, labai mane rūpina, jog 
turiu pasakytie, jog tie justi 
velyjimai ii' mano troszkimai 
nuėjo ant niek. Gal netikesit 
tam atsitikimui ka. mane pati- 
ko, prisiekiu jums vienok, jog 
tai ant svieto teip niekam ne 
atsitiko kaip man apie ka jums 
papasakosiu.

Tada apie viską jiems papa
sakojau, teip kaip tau szvie- 
siauses pone sakiau.

Padas tada tarė: Hasane, 
sziposuoji sau isz manes ir nori 
kaip priesz kūdiki iszsimie- 
luot. Tas ka pasakiai negalima 
būtie. Varnai ne godus ant gal- 
vyniu užvy'nuoje tiktai metasi 
ant to, kas tinka deljuont ei- 
dimo. Ar tiktai 'žmogeli ne pa
leidai ant visokiu niekiu ? Kaip 
rodos pametei daiba turėda
mas pinigus ir karezemoje se- 
dejei. Dėlto isz bėdos negali 
iiszsikivinklot, o norint, tave 
kasdien apdovanotau tai tas 
ant gero ne eis.

— Pone atsakiau, priimu 
tavo iszkalbejimus nes to ne 
nuopelniau. Galima kaimynu 
paklaust, tai tie bus teisingiau- 
sais ludintojais. Tada už mane 
užtarant pradėjo kalbėdamas 
jog juodvarniai mėgsta norint

A

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c. ♦

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
pliiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasžtu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa

ka pagriebt, o apie ka. jis skai
tė daugeli, jog Padas paklau
sęs ir intikejas iszsieme ant ga
lo krepszuika su pinigais at
skaitė vela du szimtu auksiniu 
pinigu, /padavė man ir tarė: 
Klausyk Hasanai da karta 
duodu tau tiek pinigu nes atsi
minki© padėtie juos geroj vie
toj idant vėl kas tokis neatsi
tiktu, o žiurekie ant gero pa
verst.

Su aszaromis jam dekavojau 
ir prižodejau, jog jo rodu klau
sysi!. Norėjau da ka kalbėt, nes 
Szeherezeda greitai atsitrau
kė.

Po nuėjimui ju, nuėjau in 
grinezia kurioje tam laike ne 
buvo nepaezios ne vaiku. At
skyriau -vėla nuo pinigu de
szimts auksiniu, likusus-gi už- 
riszau in skepetele. Mislijau 
cziau stovinti dideli molini 
ilgai kur juos paslėpt, ' pama- 
puoda. su klinems, ka stovėjo 
kampe, pastanavijaii jame pi
nigus paslėpt.

Pati mano neužilgo sugryžo, 
asz nieko, jei apie tai ne sakiau 
iszejau in miestą pirktie ka.na^ 
piu.

Kada asz iszejau, ėjo pirki- 
kas skuduru ir maine ant mui
lo visoki tavora.

Pati mano buvo pabaigus 
muilą paszauke ji pas save: o 
kad neturėjo pinigu, paklausė 
ar laikais nemainys muilą ant 
klinu ? Pirkykas liepe parodyt 
klines jijie jam parode, pradė
jo derėtis ir sutiko. Pati ima 
muilą, o pirkikas kilnos su 
puodu ir iszejo.

Sugryžau su pundu kanapių 
ka vos pakelau, o da penkis 
žmonis nusamdžiau k a ir po 
pundą parvilko ir pilna, pasziu- 
raite prikroviau tavoro. Kada 
žmonis iszejo norėjau valandė
lė pasilsėt. Tame dirstelėjau in 
kampa kur stovėjo puodas su 
klinoms, nes jo nemaeziau!

Neipatropmsiu ežia pasaky
tie mano •iszga.sties ir kas su 
manim dėjosi. ■Paklausiau pa- 
czios kur dingo puodas; o ji 
pasakė, jog maine ant muiloi ir 
da džiaugėsi jog pirkyka pri
gavo.

— Ach tu nedora boba! Pa
smaukiau, nežinai tu prakeikto
ji, ka tu geresnio padarai. Tu 
mislini jog pirkyka pragavai, 
o tuom laik jis laimėjo devy- 
nesdeszimts stukiu aukso, ku
rios man Padas, atėjės su savo1 
prictelum, dovanojo antim 
kartu.

Iszgirdus mano moteriszkc 
apie tai, vos, ne apmirė. Pradė
jo tada raut plaukus nuo savo 
galvos ir rūbus pleszt szaukda.- 
ma: O asz nelaiminga! Ka asz 
geresnio padariau! Kur dabar 
rasiu ta pirkyka! Ne pažinau 
jo pirma karta ežia atsivilko ir 
kaip rodos niekad ne matysiu. 
Tu .pats kaltas! Kodėl man ne 
pasakiai apie tai? 'Nebūtu to 
buvę!

O kada negalėjo apsipial- 
szint tariau in ja: Pacziut, ap- 
simalszyk, ba savo riksmu su
trauksi visus kaimynus! Kam 
jie turi žinotie apie ta nuopuo
li musu; Vietoje suraminimo, 
tai da mus iszjuoktu! >Gerause 
bus paslėptie ir ant valės Die
vo atsiduot. Tie like deszimts 
szmotu aukso, gali mums ant 
gero nueiti ir isz vargo pakelt.

Vos ant galo paezia apmal- 
szinau daduodamas. Pacziut, 
ar-gi ir mes ne tais paezais ge- 
radejystas aplaikome nuo Su
tverto jaus kaip ir tureziai? Ar 
ne ta. pati saulele mums szvie- 
czia kaip ir jiems? Visi esame 
pas Dieva lygus.

Visko ežia nepasakysiu apie 
mano iszdejimus paežiai, ir 
ėmiausi prie darbo smagiai. 
Nieas man nerūpėjo kaip tik
tai tas ka pasakysiu, kada pa- 
simatysiu su savo prietelais 
ypacz su Padu. Ne pažiūrėsi
me, ar Hasanui dabai- einasi 
geraus.

— Ar-gi tu misliji, jog ve
la juodvarnis pagriebs užvy- 
nuola nuo galvos, kalbėjo Pa
das. Nesijuok teip laibai ir 
juom nesiruipink asz kaip mis
lijau, teip ir mislijau, jog ir 
varkszas gali pastotie turtin- 
o u.

Viena diena kada 'Sadas pri- 
kiszinejo Padui,, tas atsake: 
iSziandien gražus oras, eisim 
pažiuretie, katras mudu laimė
jom.

Ir kaip pasakė teip ir pada
re. Pamacziau isztolo juos at- 
einancziuis. Baisiai susijudinau 
ir jau norėjau pasislėpt pamė
tė darba. Inlipinau akis in dar
ba, nudaviau rodos ju nema
tau; net kada prisiartino pas 
mane ir pasveikino, turėjau in 
juos dirstelėt. Tuojaus vienok 
nuleidau akis žemyn, pasako
damas vela savo atsitikima ir 
jog esmu tokiu vargsziu kaip 
pirma buvau, daduodamas. 
Mano meilingi ponai, kad bu- 
tau kitu tuos pinigus paslėpęs 
o ne in klines in puodą, tai bu
tu ta nelaime nepatikus. Pati 
mano ta paezia. diena ’pardavė 
ta puodą su klinems. Ar asz 
galėjau tikėtis jog tas prakeik
tas pirkykas vilksis ir mano 
pati tai padarys! Kur asz ga
lėjau juos paslėpt? Pone tariau 
in Pada, teip Dievo duota, jog 
tavo pinigai man ant gero ne 
eina. Paskirta del manes vargt 
ir tavo velijimai neiszsipilde.

Po tai mano kalbai, tarė Pa
das : Hasanai norint asz tau in- 
tikesiu tai vienok pasirodo jog

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ” .

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

esi apgaviku, negalų jau tavęs 
paszelpt, ba pragaiszytau sa
ve. Nesigailu keturiu szimtu 
stukiu aukso kurios iszdaviau 
del pameginimo, ar tave gale- 
su isztrau'kt isz. vargo papil
džiau tai del meiles Dievo ir 
artimo, nieko ne esi man kal
tas nes džiauguosiu jog gera 
nuo pelną padariau. Ir atsigry- 
žes in savo dranga tarė: Sadai 
ar tu žinai, jog da asz ant savo 
nepasilausu, norint tu kas kar
tas ant savo nori pastatyt. Pa- 
sakykie tu pats, kaip žmogus 
be pinigu gali ka pradėt ir pa- 
stotie turtingu. Asz jam nieko 
dabar neduosiu, nes tu ’Sadai 
duokie’jam kokia norint dova
na, o pamatysi kaip ant gero 
iszais.

Sadas laikydamas tame lai
ke szmoteli szvino, ka pakele 
tame laike szmoteli, o pažiūrė
sime jog tie gėluos, ka tavo ke
turi szimtai kuriuos kaip in ba
la inmetai.

Ant to Padas: O ka jis su 
juom veiks ir ka pradės?

Sadas duodamas man szmo- 
teli szvino tarė: Tegul manę 
draugais juokėsi nes tu imkie 
ta szmoteli szvino, o pamatysi 
kokis gilukis tave patiks.

Asz mislijau jog isz manės 
iszjuoke. Paėmiau ta szmoteli 
szvino su padekavone ir inde- 
jau in enti, du prieteliai atsi
traukė, o asz ėmiausi prie dar
bo.

-Vakare, kada rengiausi gult 
nusisegiau diržą ir tas szmote- 
lis szvino iszpuole ant žemes, 
o apie kuri buvau užmirszias, 
/pakelau nuo žemes ir padėjau 
in paszali.

Vienok ta paezia nakti pasi
taikė, jog žvejis, mano kaimy
nas taisė tinklą ir jam prireke- 
jo szmotelio szvino, o kad bu
vo vėlai eiti in miestą nes jau 
kromai buvo uždaryti, o žmo
gelis priverstinai turėjo ture- 
te nes neturėjo kuom ryto'pa- 
valgiydint, paezia ir vaikus 
siuntė pas kaimynus, ar laikais 
pas ka negaus.

Žuvininko pati ėjo iszkalai- 
nes pas kaimynus, bet negalė
jo gaut. Ant galo atėjo pas ma
ne, norint jau 'buvo praėjus 
mano narna., ba nesitikėjo gaut 
pas toki vargsza. Jau asz pra
dėjau migdytis, kada žuvinin
ko pati atėjo ir tarė: Hasanai, 
mano vyrui prireikė szmotelio 
szvino, ar tu laikais neturi ? ,

Asz tuojaus atsiminau apie 
ta dovana ir liepiau paežiai 
paduot.

Žuvininko pati linksma isz
ejo ir dadave. Mano pats pir
mutini valkšna tau atiduos už 
ta szvina.

Žuvininkas džiaugėsi labai 
ir pristojo ant paezios pažade-, 
jimo pirmutini valkšna del 
manes.

— BUS DAUGIAU —

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Aeziu!

t

padekavon.es


Žinios Vietines
— Musu skaitytojas ponas 

Jurgis Balutis isz Girardvilles, 
lankosi miesto pasipažinstamus 
ir prie tos progos atlankė 
“Saules” Redakcija atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
raszti. Ponas Balutis yra mu
su senas skaitytojas ir myli 
'skaityt “Saule.” — Acziu už 
atsilankyma.

— Seredoj pripuola Ketu
rios Deszimts Kankiniu szven- 
te, o per szia szvente žmones 
pranaszauja, apie orą ir lietu. 
Jeigu ta diena lyja, tai žmones 
sako kad lis per keturios de
szimts dienu; taipgi pasninkais 
o Tautiszka Vardine: Neulbar- 
tas. Ir ta diena: 1933 m., szim- 
tas asztuoniolika žuvo, penki 
tukstaneziai buvo sužeista Ca
lif ornijoje, kai'žeme sudrebė
jo; 1876 m., pirmutinis’telefo- 
nas buvo pavartuotas; 1948 
m., Czekoslovakijos Užsienio 
Ministeris Jan Masaryk, sze- 
szios deszimts vieno meto am
žiaus buvo nužudytas.

— Nepamirszkite kad reikia 
taksas užsimokėti 'priesz Kovo 
penkiolikta diena.

— Ketverge pripuola Szv. 
Konstantino, o Tautiszka Var
dine: Vartule. Taipgi ta dienai 
Menulio atmaina: Prieszpilnis. 
Ir ta diena: 1888 m., sukaktis 
baisaus szalczio ir sniego vie
sulu; 1941 m., Prezidentas Roo 
seveltas pasirasze ant “Lend- 
Lease” Bylos, skolinti ir duo
ti laivus ir ginklus Anglijai.

— Petnyczia pripuola Szv. 
Grigorians didysis, ir Pasnin
kas, o Tautiszka Vardine: 
Gosztautas. Taipgi ta diena: 
1950 m., asztuonios deszimts 
žuvo eroplano nelaimėje, Car
diff mieste, Wales; 1938 m., 
Hitleris užsipuola ant Austri
jos; 1789 m., Amerikos pa.cz- 
tas insteigtas; 1912 m., Mer- 
gaieziu Skautu draugyste su
tverta.

Shenandoah, Pa. —Kazimie
ras Sinkeviczius, nuo 312 Flo
rida ui y ežios, Shenandoah 
Heights, numirė pareita. Pet- 
nylczia, 2:30 valanda popiet, in 
Locust Mt. ligonbuteje. Velio
nis per pastaruosius tris metus 
sirguliavo. Gimęs Shenandoah 
mieste, o visa savo amižui dir
bo angliakasyklose. Per dvi- 
deszrmts penkis metus jis bu
vo Repu'blikonu Partijos Ko
miteto vadas in Shenandoah 
Heights. Jis teipgi buvo Lie
tuviu Kliuho pirmininkas She
nandoah mieste. Velionis pa
liko savo žmona Ona; du aunu: 
Juozą, isz New York ir Kazi
miera, Brownsville; broli Juo
zą, mieste ; du pus-broliu: Jo
ną mieste, ir Petra, Pottsville; 
seseri A. Szumskiene isz Wig
gans ir du anuku. Laidojo Pa- 
nedelio ryta su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9-ta 
valanda, ir palaidotas in para
pijos kapinėse.
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Frackville, Pa. — Petny- 
czios vakara apie 7:30 valanda 
keturios deszimts dvieju metu 
Steve Fields, nuo 245 N. Rail
road uly., nuszove savo seseri 
trisdeszimts septynių motu 
amžiaus Ponia Terese Ritzko, 
nuo 213 N. Railroad uly., ir pa
skui pats nusiszove namuose. 
Policijantai nuvožė ji ir jo se
seri in Ashland ligonbuteje, 
Jis pasimirė Subatoj 3:10 va
landa isz ryto, jo sesuo randa
si pavojingoje padėtyje. Kiek 
policijantai galėjo dažinoti, 
tai Steve Fields susibarė su 
savo motina ponia Mare Fields 
ir savo pagieža iszliejo ant sa
vo sesers.

Pajieszkomi Gimines 
Ar Pažinstami

1— Lauraiezio Frank, (Pra
no), mirusio 1953 m. Sausio 
(Jan.) menesi Brooklyne, N. 
Y., kilusio isz Raseinių apskri- 
czio. Turėjo seserų, kuriu vie
na ‘buvo Monika Laura.ityte, 
gy venusi Raseinių mieste, Gei- 
sziu g-ve. (bylos No. 10-3402).

2— Urbono Juliaus, isz Luo
kės miesto Telszi-u apskriezio, 
kuris Amerikoje paskelbtas 
dingusiu be žinios, (bylos No. 
3418).

Jieszkomi arba apie juos ži
nantieji, maloniai praszomi at
siliepti in: Consulate General 
of Lithuania, 41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y.

MOKYTOJAI SZLOJA

Mazgoja Mokyklos 
Kambarius

PHILADELPHIA, PA. — 
Mokytojai ir mokytojos inDal- 
kaas Junior - Senior augsztes- 
niaja mokykla, in Bristol apy- 
garba, dabar gavo pavelinima 
iszszloti savo mokyklos kama- 
rius ir szvaksuoti grindas.

Jiems tai buvo pavėlinta ka
dangi paprasti “džeanitoriai” 
grindų szlovejai nesutiko Su
katomis dirbti.

Paprastas, paskutinio kur- 
palo grindų szlovejas, bemoks
lis, gautu dvigubai algos, jeigu 
jis Subatoj dirbtu. Bet, jis ne
nori dirbti! Kad jo to bemoks-

Asztuoniu metu amžiaus 
Brian Van Dale, isz Lincoln, 
Rhode Island, ežia raszo pai
nu uždavinį mokykloje kur 
jis mokinasi su daug senes
niais mokiniais už save. Jis 
dabar eina mokslus in de- 
szimta skyrių in Country

« <

lio darba atliks mokytojai, ku
rie yra baigė kolegijas ir uni
versitetus, jie gaus po doleri ir 
keturios deszimts penkis cen
tus ant valandos!

Tai kur tvarka! Tai kur 
parietkas! Tai kur visiems 
mums gyva sarmata!

Mokytojai ir mokytojos yra 
priversti tokius darbus imti už 
tai kad mes taip prastai, taip 
nuženiai jiems už ju pasiauko
jimo atlyginame.

ARMIJA
PRISIPAŽINSTA

Per Vėlai
WASHINGTON, D. C. — 

Kai visa ta Armijos ir Joseph 
McCarthy audra praūžė, ir kai 
Armijos Sekretorius Stevens 
nusilenke ir Armijos Sztabas 
prisirengė pasiaiszkinti, labai 
labai pasivelines!

Musu Armijos Sztabo pasi- 
aiszkinimas mums primena to 
žmogžudžio pastebejima: Kai 
jis buvo jau vedamas in kartu
ves, jis pastebėjo: “Dabar asz 
pasimokinau.”

Armijos Sztabas dabar pasi- 
aiszkina kad Armijos Sztabui 
ima tris menesius visu karei
viu paliudinimus peržiureti, ir 
paskui dar vienuolika menesiu 
tuos paliudinimus patikrinti.

Per ta laika tas Komunistas 
karininkas Peress instojo in 
Armija, buvo pakeltas in gar
bingesne ir riebesne vieta ir 
paskui su garbe paleistas isz 
Armijos pirm negu Armijos 
Sztabas suspėjo ji susekti.

Bet blaivas ir protingas 
klausimas: Jeigu Armija, nesu
spėjo ji susekti, tai kodėl ir 
kaip Senatoriaus Joseph Mc
Carthy ji taip greit suseke ir 
sueziupo?

ARMIJOS SEKRE., 
NUSILENKIA

Prez. Eisenhoweris
Nusileidžia

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius McCarthy dabar, 
kaip gaidys straksi. Jis-ant vi
su klausimu isz visu pusiu,

Day School, in Norton. Jis, 
kaslink mokslo yra prisi
rengęs stoti in kolegija. Bet 
mokytojai jo tėvams pataria 
ji palaikyti prdineje mokyk
loje nors per kelis metus kol 
jis biski-subręs.

□ o o
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priesz visus Armijos didžiūnus 
laimėjo tokia pergale, kuriai 
lygios Amerikos istorijoje dar 
nebuvo ir gal nei nebus.

Armijos Sekretorius Stevens 
baisia klaida padare, kai jis 
susikirto su Senatorių McCar
thy. Viens ar kits turėjo pražū
ti. Tas vienas buvo Armijos 
Sekretorius.

Armijos Sekretorius Ste
vens jaunas, trisdeszimts de
vynių metu milijonierius fab
rikantas, jautiesi kad jo parei
ga užstoti savo armijos kari
ninkus. Jis už tai taip drąsiai 
stojo priesz ta sena politikie
rių Senatorių Joseph McCar
thy. Ir taip stodamas, pražuvo.

Armijos Sekretorius turėjo 
atsiminti kad jis ne karininkas 
ir kad jam nereikia atsakyti už 
karininku prasižengimus. Tai 
ne jo biznis.

Armijos Sekretorius Stevens 
laikrasztininkams viszai prisi
pažino kad jis yra savo drau
gais yr$ nusivylęs, jis su nu
liūdimų ir baisiu susikrimti
mu pasakė kad Vaszingtono 
Sztabas su Prezidentu Eisen- 
howeriu ir visas Armijos Szta
bas ji apleido ir paliko ji vil
kams.

Dabar, isz szito nelemto atsi
tikimo, pasirodo kad Republi- 
konu partija yra susikaldžius 
in szmotelius.

U. S. A. Armijos Sekretorius 
Stevens dabar nei Armijos 
Sztabui, nei Prezidentui Eisen- 
howeriui nedovanos. Jis stojo 
už Armija ir už Eisenhoweri 
priesz McCarthy, ir Armija ir 
Eisenhoweris ji apleido kai 
jam taip reikėjo j u pritarimo 
ir ju pagelbos.

Ir visi Republikonai prisipa- 
žinsta, kad milijonierius, fab
rikantas, U.S.A. Armijos Sek- 
retorius Stevens yra žmogus 
su kuriuo visa partija turi 
skaitytis.

Cžia gal yra paraszytas pas
kutinis lapas Republikonu 
Partijos valdymo Vaszingtone.

Prez. Eisenhoweris net nu
stojo savo golfą loszes, kai jis 
iszgirdo kad Armijos Sekreto
rius Stevens nusileido, atsipra- 
sze ir prisipažino kad jis su
klydo. Jeigu Stevens pasi
trauktu, tas kuris užims vieta, 
isz pat pradžios turės Senato
riui McCarthy nusilenkti nes 
negales pamirszti kas atsitiko 
tam, kurio vieta dabar jis drys- 
ta užimti.

KARALAITIS
VASZINGTONE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jungos ofisus ir peržiureti mu
su eroplanu stotis ir pasimo
kinti isz musu kariszku lakunu 
apie musu greitus eroplanus.
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MOKINIAI,
SNARGLIAI, 

ŽULIKAI
PHILADELPHIA, PA. — 

Miesto mokyklos dabar tikrai 
apsiszauke, kai reikėjo pra- 
szyti kad miesto policija su
valdyta mokinius ant autobu
su ir strytkariu.

Keli draiveriai ir kundukto- 
riai pamėtė savo darbus, saky
dami kad jiems ligi gyvo kai
lio inkiro tie snargliai, kurie 
yra kitu vadinami mokiniai.

Tie mokiniai, pienburniai, su 
peiliais sukapoja sėdynės, ki
tus keleivius inžeidžia, dar ki
tus apvaginę j a, ir savotiszki- 
ma triukszma sukelia.

Tie mokiniai baisiai daug 
iszkados padaro per futboles 
ar basketboles loszimus.

Czia jau visam miestui gy
va sarmata. Musu iszrokavi- 
mu, czia nereikia policijantu 
ant tu strytkariu, ‘‘bet gero 
diržo tiems snargliams ir ge
ros lazdos ju tėvams!”

Kur tu jaunu žuliku, tu mo
kiniu, tu snargliu tėvai? Ar 
jie negali, ar jie nenori savo’ 
vaiku suvaldyti?

SENATORIUS JOS.
McCarthy ir

VASZINGTONAS
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

szaūktas pasiaiszkinti! Ir vėl 
nelemta Armijai diena. Briga
dos Generolas Zwicker, norė
damas savo virszininkus isz- 
teisinti, ne taip teisingai ir 
sanžiningai atsake in Senato
riaus klausimus. Sen. McCar
thy vieszai pasakė “Tu esi vi
sai netinkamas būti karinin
ku!”

Augsztas Generolas buvo in- 
žeistas! Tai negirdėtas daly
kas!

Armijos Sekretorius Stevens 
apie tai sužinojo. Jis piktai ir 
didingai insake visiems Armi
jos karininkams nei žodžio ne
sakyti McCarthy ir jo komisi-
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Loszikei Dovana

“Muving pikezieriu” lo- 
szike, Marilyn Monroe, gar
džiai ir linksmai juokiasi, 
kai Saržentas Guy Morgan, 
isz Marion, North Carolina, 
suteikia jai kaklaraiszi, ske
petaite nuo dvideszimts sep
tinto regimento kareiviu. Ji 
buvo atsilankusi pas dvide
szimts penkta kareiviu divi
zija, Korėjoje. Daugiau kaip 
szeszics deszimts penki

jai nieko neaiszkinti, nežiūrint 
kaip jie reikalautu. Tai dar di
desne klaida! Ta komisija yra 
Kongreso ir Senato paskirta.

Sen. McCarthy nesnaudė. Jis 
tuoj aus per radi j a ir televizija 
ir per visus laikraszczius ra
miai paklausė: Kas valdo 
Amerikos kraszta; Armija ar 
Kongresas?

Net ir didžiausi Senatoriaus 
prieszai Senatoriai dabar turė
jo stoti už ji ir remti jo komi
sija.

Armijos Sekretorius Stevens 
paraudės turėjo atszaukti savo 
ta insakyma ir turėjo prisipa
žinti kad jis buvo suklydęs!

Senatoriui dar nebuvo gana 
pergales. Jis labai tykiai ir ty
liai paleido žinias kad Annie 
Lee Moss, darbininke Penta
gon restaurante ir paskui dar
bininke augsztu karininku ofi
se yra Komuniste! Jis priparo- 
de kad vienas FBI policijos 
agentas ta boba per kelis me
tus buvo sekes ir net kitus Ko- 

*
munistus armijos ofisuose žino 
ir pažinsta.

Senatorius McCarthy labai 
mandagiai Armijos virszunes 

i didžiūnu paklausė, kad jie jo 
komisijai pasiaiszkintu: Kas 
ta Komuniste boba pasamdė?

Armijos net pamatai sudrė
bėjo!

— BUS DAUGIAU —

tukstaneziai Amerikiecziu 
kareiviu žiopsojo kai szita 
loszike dainavo ir raitėsi ju 
naudai ir ju palinksminimui. 
Ji SU' savo nauju vyru beis- 
bolininku Joe DiMaggio lan
kėsi po visa Korėja kur mu
su kareiviai randasi.

Beisbolininkas Joe Di
Maggio turėjo pamesti savo 
Kataliku tikėjimą kai jis su 
ja apsiženijo.

PREZIDENTĄ
PRIESZ SENATORIŲ

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

toriu, nežiūrint kieno czia tie
sa buvo. Pats Eisenhoweris tu
rėtu atsiminti ikad žmonių, 
Amerikos piliecziu atstovas 
yra Senatorius, o ne jo paties 
paskirtas Armijos Sekretorius.

GAISRAS MISZKE;
KETURI ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

gaisra numalszinti ar užgesin
ti.

Ju draugai stengiesi juos 
pasiekti, bet vejas pasuko visa 
gaisra in ju puse ir jie negalė
jo savo draugams padėti.

ISZDAVIKE 5
PRAVARYTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

advokata ir dabar sako kad ji 
nesveika ir negali pribūti in 
teismą, ir kad jos advokatas 
už ja in visus klausimus atsa
kys. „ ?


