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Lewis Pasitraukia Isz Seimo
Isz Amerikos
ŽMONA NUŽUDYTA

L Vaikas Paliktas 
• į Automobilyje

CHICAGO, ILL. — Policija 
rado sudaužyta ir iszniekinta,' 
pusnuogi ponios Catherine Wa-j 
sil kuna automobilyje ant
vieszkelio vakarinėje Chicagos 
miesto pusėj e.

Septyniolikos menesiu vai
kas buvo automobilyje. Jis la
bai verke, bet nebuvo nei ne
sužeistas. Moteriszkes rankos 
buvo supjaustytos, jos galva 
praskelta ir jos kaire ranka 
baisiai sudeginta.

Automobiliaus vidus buvo 
kraujais aptaszkytas ir viskas 
baisiai suvelta. Isz to policija 
spėja kad moteriszke isz pasku- 
tinuju gyniesi nuo savo užpuo
liko. Net ir tas vaikutis buvo 
kraujais aptekės, bet tie krau
jai nebuvo nuo jo kūno, bet nuo 
jo motinos.

Policija nerado jokio ginklo 
automobilyje ir nežino kaip jos 
ranka buvo taip baisiai sude
ginta.

Troko draiverys, Edward E. 
Bluemel isz Elmhurst, Ill., su
stojo nusipirkti gazolino ir pa
tarnautojas tenai jam pasakė 
kad koks ten automobilius jau 
visa diena kaip stovi ir jame 
mažas vaikas verkia. Jis nuėjo 
pažiūrėti ir tuoj aus paszauke 
policija.

MAŽOJI MERGAITE 
ISZNIEKINTA

Miegojo Automobilyje
CARLISLE, PA. — Keturiu 

metu mažoji mergaite buvo 
baisiai sumuszta ir iszniekinta, 
kai ji miegojo automobilyje. 
Policijos virszininkas Charles 
E. Strock iszleido insakymus 
visiems policijantams jieszko- 
ti to nevidono kuris taip pada
re.

Mažoji, Bonnie Lou Schaffer 
isz Mechanisburg buvo nuva
žiavus pasisvecziuoti pas savo 
tėvelius. Jie visi iszejo biski 
pasilinksminti ir ja paliko au
tomobilyje. Kai jie sugryžo, 
jie rado savo anūke kraujose.

• Automobiliaus durys nebu
vo užrakintos, ir tas nevidonas 
greicziausiai insisedo in auto
mobiliu ir da isz pradžios gra
žiai sznekejosi su ta mergaite 
ir paskui ja užpuolė. Policija 
nuveže mergaite in Carlisle li- 
gonbute, kur daktarai sako kad 
ji pasveiks.

Policija jau ne karta perspė
ja visus niekados nepalikti au
tomobiliaus nerakinto, o da kai 
jame mergaite miega.

Amerikiecziu Vadas 
Italijoje

Major General L. C. Jay
nes yra komandorius Ameri
kos vaisko Italijoje. Jo dar
bas ne toks lengvas, nes ne 
tik kareivius reikia isz ten 
isztraukti, bet baisiai daug 
visokiu kariszku ginklu is vi
sokio tavoro. Jis visa szita 
darba turi atlikti in tris me
nesius. Nors jo darbas eina 
pirmyn, bet Amerikos vai 
džia ne taip greitai skubina
si isztraukti Amerikieczius 
isz Italijos, nes yra pavojaus 
kad kai tik Amerikiecziai pa
sitrauks, tai Komunistai sa- 
votiszkai szeimininkaus.

GENGSTERIS
NUŽUDYTAS

Apdaužytas, Nukanky- 
tas Ir Nužudytas Ant 

Kerszto
PHILADELPHIA, PA. — 

Joseph diLucas, 35 metu raz
baininkas, “Gengsteris” kuris 
buvo kitu razbaininku vadina
mas “Broadway Joe” buvo di
delis sportas, ir neszesi save 
dideliu ponu ir drąsiu gengste- 
riu. Policija ji jau seniai gerai 
pažinojo ir laike kaipo “nege
ra žmogų.” Jis visai neparody
davo mielaszirdystes tiems, ku
rie jam kaip nors prasikalsda- 
vo.

Ana diena policija rado szi- 
to didelio sporto lavona, isz-1 
mesta tarp piktžolių ant dvide- 
szimts szesztos ulyczios, netoli 
nuo Passyunk Avenue.

Sportelio lavonas buvo suvy
niotas in kariszka blanketa ir 
surisztas su stora virve. Joseph 
DiLucas buvo sportiszkai apsi
rengęs ir net mirtyje užsitarna
vo didelio sporto varda.

Policija sako kad jis buvo 
nudurtas, nes jie rado didele 
žaizda visai arti jo szirdies. 
Bet kita žaizda daug daugiau 
reiszkia policijantams: Jo kai
rioji ranka buvo iszsukta, su
daužyta ir sutrinta.

Policij antas Leitenantas 
Frank May sako kad szitas raz- 
baininkas DiLucas tankiai 

' kankindavo savo prieszus; jis

jiems rankas su revolverio ga
lu sudaužydavo, ar isz sąnariu 
iszsukdavo.

Leitenantas Frank May sa
ko kad ta sutrinta to razbainin- 
ko ranka parodo kad jis gavo 
isz savo bliudo paragauti, kad 
kiti parode szitam razbainin- 
kui kad lazda turi du galu.

Szitas razbaininkas Joseph 
DiLucas jau nuo 1929 metu bu
vo policijai gerai pažinstamas. 
Ir, rodos, kaip tyczia, jo lavo
nas buvo surastas visai arti tos 
vietos kur jis buvo suaresztuo- 
tas Lapkriczio vienuolikta die
na, 1938, kai jisai viena Italijo- 
na pasigavęs, paklupdino ant 
žemes ir davė jam dvi minutas 
sukalbėti savo poterius, pirm 
negu jis bus nuszautas. Joseph 
Pugliese, 27 metu vyrukas bu
vo už ka tam razbaininkui pra- ( 
sikaltes, ir klūpodamas ant že-' 
mes per aszaras prasziesi susi-1 
mylėjimo. Bet razbaininkas Di
Lucas tik gardžiai nusijuokė ir 
revolveri atprovino ir atkiszo 
jam prie kaktos. Tuo sykiu kas 
ten subruzdėjo ir DiLucas grei
tai atsisuko pažiūrėti. Joseph 
Pugliese tuo sykiu puolėsi prie 
to revolverio, ir besiimdami ir 
besimuszdami, jie paleido tris 
sziuvius isz to revolverio. Po
licija pribuvo ir suaresztavo ta 
sportą razbaininka DiLucas. 
Jis buvo apsūdytas nuo trijų 
iki szesziu metu in kalėjimą. 
Jis buvo paleistas isz kalėjimo 
1941 metuose.

Policija sako kad to razbai- 
ninko lavonas parodo kad jis 
buvo baisiai apdaužytas ir kan
kintas pirm negu buvo nudur-
tas ir nužudytas. Matyti kad 
ežia kas nors jam gerai atker- 
szino.

Razbaininkas DiLucas buvo 
gerai žinomas ir kitomis pra
vardėmis: Ernest DeLuce, Ro
nald Bellis ir kitaip. Jis buvo 
pirmutinaji syki suaresztuotas 
1929 metuose už vagyste. Jis 
buvo apsūdytas ir patupdintas 
in New York miesto pataisų 
namus, isz kur jis buvo paleis
tas už vienuolikos menesiu. Už 
metu jis vėl buvo suaresztuo
tas in Schenectady, N. Y., kai 
jis pavogė automobiliu.

1932 metuose jis buvo suim
tas už vagystes Philadelphijoje 
prisipažino, ir buvo apsūdytas 
nuo dvieju iki dvideszimts me
tu in kalėjimą. Tuo paežiu sy
kiu policija sužinojo kad jis ir 
Media miestelyje panasziai 
prasikalto.

Kaip ilgai jis buvo kalėjime, 
nežinia, bet jau 1938 metuose 
jis buvo suaresztuotas ir apsū
dytas už tai kad jis žmogų su
važinėjo ir stengėsi pabėgti. 
Jis buvo ant metu in kalėjimą 
apsūdytas. Ir ežia nežinoma 
kaip ilgai jis kalėjime tupėjo, 
bet už septynių menesiu jis jau 
ta Joseph Pugliese paklupdino 
ant žemes ir davė jam dvi mi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

100,000 VOKIECZIU 
RAUDONOJ

ARMIJOJ

Sovietai Laiko Vokie- 
czius Kareivius Armi

joje
WASHINGTON, D. C. — 

Laisvu Vokiecziu Armija, ku
rioje randasi daugiau negu 
100,000 Vokiecziu kareiviu, yra 
surengta ir suorganizuota po 
Raudona Rusijos vieliava, ir 
dabar laukia progos gryžti in 
Vokietija. Szita Vokiecziu ar
mija susidaro isz szesziu divizi
jų.

Rusija tikisi kad szitie Vo- 
kiecziai kareiviai gerai ir labai 
patogiai patarnaus Sovietams 
kai taikos sutartis bus del Vo- 
kiietijos pasiraszyta ir kai 
Amerikos ir Anglijos kareiviai 
isz tenai pasitrauks.

Bet, matyti kad Sovietai per 
daug vis nepasitiki ant szita 
Vokiecziu kareiviu, ir jiems ne
duoda dideliu ginklu, kaip tai 
artilerijos dideliu karabinu ar 
armotu. Jie turi tik karabinus 
ir revolverius.

Szita Vokiecziu armija buvo 
sutverta ir dabar randasi po 
Vokiecziu Generolu, Von Pau
lus ir Von Seydlitz. Szitie gene
rolai savo kareivius tvarko ir 
valdo, bet ir juos paežius labai 
akylai prižiūri ir valdo Sovietu 
paskirti vadai.

Sovietu Rusija vis ginasi ir 
neprisipažinsta kad Rusijoje 
randasi tokia Vokiecziu armija, 
bet dabar kai visos tos žinios 
iszejo in virszu, tai Rusijos at
stovai nieko nesako, ir neužsi
gina. Spėjama kad szitoje Lais
vu Vokiecziu armijoje randasi 
tarp szimto ir szimto septynios 
deszimts penkių tukstaneziu 
kareiviu.

Vokiecziai kareiviai neszioja 
Sovietu kareiviu drabužius, vi
si karininkai yra Vokiecziai, 
bet virszininkai yra Sovietai.

Sovietai nesitiki kad szitie 
Komunistai Vokiecziai kariau
tu priesz savo žmones, bet jie 
tikisi kad tokie kareiviai galė
tu daug bėdos padaryti Ameri- 
kiccziams jeigu reikalas iszkil- 
tu.

Nors Generolai Von Paulus 
ir Von Seydlitz yra vadai visu 
tu Vokiecziu Rusijoje, bet sun
ku butu tikėti kad jiedu jau 
priėmė Komunizmo mokslą. 
Abudu yra garbingi ir didingi 
Fruszi, kurie savo kariszkus 
mokslus ėjo augszcziausiose 
Prusu kariszkose mokyklose. 
Tokie Prusai gyvena ir mirszta 
bet savo mokslo nepamirszta.

Kai Generolas von Parlus bu
vo sumusztas ir in nelaisve pa
imtas, jis per radijo kreipėsi 
in savo žmones Vokieczius ir 

I ragino juos sukilti priesz Hit-

100,000
Vokiecziu Rau
donoj Armijoj

Francuziszkas Pasažierinis 
Eroplanas Nukrito In Medite
rranean Mares, 42 Žuvo 2 Isz- 
gelbeti; W. Green Iszrinktas 
Prezidentu AF of L, Mainieriu 
Atstovai Nedalyvavo Šeimoje

leri. Bet jis nei žodžio nesake 
apie Komunizmo priėmimą.

Generolas von Paulus, kaip 
geras ir isztikimas Prūsas Ge
nerolas piaklause ir iszpilde 
Hitlerio insakyma ir pareika- 
lavima kad jis su savo karei
viais stotu ir kariautu prie Sta
lingrado, nors pats Generolas 
norėjo pasitraukti ir savo ga
lingas armijas iszgelbeti. Pa
klausydamas Hitlerio insaky- 
mo, jis su savo armijomis sto
vėjo ir kariavo isz paskutinuju 
pakol jis buvo apsuptas ir jo 
galingos armijos sukapuotos 
in szmotelius. Kai Generolas 
von Paulus buvo sumusztas, tai 
Hitlerio dienos buvo suskaity
tos Rytuose.

Dabar Sovietai nori szita 
drąsu Generolą prie saves pri
sitraukti ir savo tikslams pa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nauja Valdytoja

Kai karaliene Wilhelmina 
pasitraukė nuo sosto ir pa
skelbė, kad ji nors laikinai 
nori isz valdžios pasitraukti, 
jos vieta užėmė karalaite Ju
liana, (po kairei). Karalai
te Juliana ežia sėdi szalia sa

SAN FRANCISCO, CALIF. — Mainieriu 
bosas John L. Lewis pasitraukė isz seimo ir su 
savimi iszsivede visus mainieriu atstovus, kai 
jis nesutiko su unijos nusistatymu kaslink pri
žiūrėjimo kad Komunistai neinlystu in uniju 
augsztas vietas.

Nors visi mes gerai žinome kad Lewisas yra 
atkaklus ir net žiaurus prieszas visu Komunistu, 
bet jis taipgi yra ir valdžios prieszas ir už tai jis 
nesutiko su valdžios nusistatymu kad visos uni
jos prižiuretu kad jose nesirastu Komunistu, ir 
kad visi uniju vadai po prisieka prisiektu kad 
jie nieko bendra neturi su Komunistais. Kai 
kiti uniju atstovai nesutiko su Lewisu, tai jis 
pasipūtės pasikėlė ir isz susirinkimo iszejo. Su 
savimi jis iszsivede ir visus kitus mainieriu at
stovus.

Lewiso vieta taryboje buvo užimta elektros 
darbininku prezidesto, Daniel W. Tracey. Vi
si delegatai vienbalsiai ji priėmė.

Prezidentas Green per ta susirinkimą krei
pėsi in visus susirinkusius ir prasze kad jie pa
laikytu vienybe, kad jie bendra frunta parody
tu visiems darbininku prieszams. Jis taipgi 
turėjo mintyje, kita seimą Bostone, kur CIO 
unija laiko savo svarbu susirinkimą.

Po visu barniu ir susikirtimu su Lewisu, 
Prezidentas Green gražiai prasze Lewisu nepa
sitraukti, bet pasilikti taryboje. Bet Lewisas 
pasisziauszes nesutiko. Su juo iszejo ir kiti 
mainieriu atstovai.

vo motinos. Karaliene Wil
helmina pasitraukė isz val
džios ir laikinai iszsižadejo 
savo sosto del sveikatos.

AFL unijos virszininkai netiki kad Lewisas 
dabar visai pames ta unija ir savo mainierius isz- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) ,, (
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Europai Amerika pasiims 
maisto ir anglu už kokius du 
bilijonus doleriu del szitos žie
mos. Už tai mes spėjame kad 
Kongresas bus ateinanti mene
si užszaūktas del szito klausi
mo.

lus. Sovietai taip darys kad. 
Amerikiecziai vis apie taika 
svajotu ir duotu gana laiko So- j 
vie tams prisirengti prie karo 
ir Komunistams daugiau pro-' 
gos del savo propagandos.

OFICIALIAI “B.A.L.F.“ TAG DAYS NEW YČllKE SPALIO (OCT.) 2, 3, IR 4 ATIDA
RANT, NEW YORKE MIEŠTO MAYORAS WILLIAM O’DWYER MIESTO ROTU- 

SZEJE PRIĖMIMU SVETAINĖJE, OFICIALIAI INTEIKIA LIETUVIAMS 
TREMTINIAMS GELBĖTI AUKA.

Skirtumas tarp Amerikie- 
czio darbininko ir Ruskio dar-i 
bininko yra tai kad Amerikie
tis darbininkas yra laisvas sau 
žmogus, o Ruskis darbininkas 
yra valdžios vergas.

Tie musu silpnaproeziai, ku
rie teisina Rusija ir Amerikos 
Komunistus turėtu atsiminti, 
kad pirm negu Ruskis gali in- Ii iszeiti ant straiku. 
stoti in Komunistu Partija, jis 
turi po prisieks iszsižadeti vi
sokio tikėjimą ir turi pasižadė
ti tarnauti vien tik Komunistu 
Partijai. ,

Amerikoje darbininkas gali 
reikalauti daugiau algos ir ga- 

Rusijos 
darbininkui straikes yra negir
dėtas dalykas. Darbininkas ku
ris iszdrystu sustraikuoti Rusi
joje, butu pasmerktas kaipo 
sukilėlis priesz valdžia ir tuo
jaus atsidurtu Sibirijoje.

'■ Isz to aišzku matyti ir su
prasti, kad kiekvienas kuris 
prisipažinsta ar buvo susektas 
kad jiš Komunistas yra isztiki- 
mas Sovietu Rusijai ir yra 
Amerikos neprietelius.

Amerikietis darbininkas tu
ri pilna teise ir laisve pamesti 
savo darba ir kito jieszkotis, 
turis jam daugiau mokes ar ge
niau patiks.

įjijjigteS

Paltarokas, Valdybos Iždiniu 
kas; Dr. S. Vilkutis, Valdybe- 
Narys; V. Žilinskas, Susirinki 
mo Sekret.; Prof. S. Kolupaila 
Revizijos Ko misijos Pirminin
kas; S. Proczkiene, Moterų Ko
miteto Vice-Pirmininke.
1947 m., Rugpiuczio 30 d.,

Kemptenas, Vokietija.
Aukas tiek daiktais, tiek pi

nigines ir toliau praszome sius
ti: United Lithuanian Relief 
Fund Of America, Inc., 10. 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

JUOKAI

Nemoka
Maža Mariute — Mamyte, 

kodėl kaip jautis žoles pri
edą, tai tuojaus atsigula?

Mamyte — Matai Mariute, 
ba jis nemoka sėdėti!

. j ’Augsztai Szoka

i Mes labai mažai apie Rusi j o.-, 
valdovus žinome. Bet patys 
RūSkiai vis mažiau žino apie- '■ 'gp. ■ p- >• ‘ v
tuos kurie juos valdo. Mažas 
pavyzdys parodys kiek ir kaip 
mažai patys Ruskiai žino apie 
Savo valdininkus. Zhdanovas, 
iiaryš to galingo Politburo yra 
zenotas ir turi sunu. Bet viskas 
yra taip slepiama nuo Rusijos 
gyventoju, kad jie nieko nežino 
nei apie tas vedybas nei apie 
kriksztyriaS, jeigu buvo kokios 
vedybos ar kriksztynos. Jie vi
sai nežino kad Zhdanovas yra 
ženotas. Nors ežia, rodos nebū
tu jau kokia didele ar baisi nau
jiena.

Rusijos darbininkui nevalia 
pamesti savo darbas. Jeigu jis 
be valdžios pavelinimo pames
tu savo darba jis butu suaresz- 
tuotaS ir apsūdytas ant keturiu 
menesiu in kalėjimą.

Skirtumas tarp Amerikos ir 
Rusijos darbininko yra toks, 
kad vienas yna? laisvas žmogus, 
o kitas yra pono bernas, val
džios vergas.

Stovi isz kaires in deszine, tautiniais rubais pasipuoszusi panele Terese Vaicziuliute. 
In auku dėžutė dideliu pasitenkinimu žiuri Lietuvos Generalinis Konsulas Pulk. Jonas 
Budrys. Toliau stovi Urszule Bacevicziene. Vidury B.A.L.F. Pirmininkas Kun. Dr. J. 
B. Konczius dėkinga szypsena patenkintas, kad miesto szeimįninkas padeda B.A.L.F-ui 
nuo mirties iszgelbeti nelaiminguosius Europoj Lietuvius Tremtinius. Dėkingai žiuri Lie
tuvos Ministeris Pulk. Povilas Žadeikis; szalia jo stovi Rūta Averkaite. (Photo. P. Urban)

MENULIO VEIDAS

Žmones turi visokiu pasakų 
ir prietaru apie menuli. Mes 
sakome kad rudenyje menulis 
yra didelis ir raudonas. O 
mokslincziai mums siaiko kad

Nakties Laike

Nekaltai Prasivoge

Mums visai nedyvai kad So- 
v i et ai nepasitiki ąnt Amerikie- 
eziu ir mus intarineja. Jie savo 
žmonėmis nepasitiki. Jie pus
antro bilijono doleriu pralei
džia in metus del vidaus saugy- 
Bės. O fa vidaus saugybe ne kas 
kita' kaip slapta policija, Ges
tapo.

Jeigu Amerikiecziui nepatin
ka Amerika, ar jeigu jis giauna rudenyje menulis nėra nei di- 
geresni darba kitame kraszte dėsnis nei raudonesnis negu ki- 
jis gali kad ir sziandien iszsi- tais laikais.
kraustyti in ta kraszta ir teiJ Amerikiecziai vis sako kad 
apsigyventi. Jis gali pasilikti jie menulyje mato vyro veidą, 
da vis Amerikos piliecziu ar kituose krasztuose žmones 
visai savo kraszto iszsižadeti ir tame paeziame menulyje visai 
tapti to kito kraszto piliecziu.

Per rinkimus Rusijoje, kur 
žmones turėjo laisve balsuoti 
‘ ‘ taip ’ ’ ar ‘ ‘ taip, ’ ’ vienas Ame
rikietis laikrasztininkaš pa
klausė vieno mužiko ar nebutu 
galima kito kokio žmogaus var-l 
<das inraszyti vietoje tu kūne 
yra valdžios paskirti in rinki-

Jeigu Ruskis iszdrystu tik 1 
pamanstyti apie iszvažiavima 
isz savo Rojaus, jis butu suim
tas ir ant dvideszimts penki ii 
metu apsūdytas prie sunkaus 
darbo už savo kraszto paiiieki- 
nima ir iszdavima.

Amerikoje darbininko vaikai 
gauna mokslą visai už dyka. 
Valdžia net po prievarta pri- 
■verezia musu vaikus mokintis. 
Daug musu kolegijų ir net uni
versitetu gauna panama isz val- 

v. . . . , džios kad studentams butumus. Tas muzikėlis iszsigandfes, , . .... ’ lengviau ir pigiau, 
pasiaiszkmo: “Jeigu mes kitoj t> 
♦yarda inraszytume tai jau ne- 
'britu demokratiszka laisve bet 
sukilimas priesz valdžia.’’

Viena keleivi apskundė teis
man už tai, kad jis iszeidamas 
isz vieszbuczio, vieton savo pa
prastos skrybėlės, paėmė sveti
ma szilkine ir visai nauja. Tei
sėjui pasiklausus, jis taip jam 
tarė:

— Tikrai asz paėmiau sve
tima skrybėlė; bet tai padariau 
nenoroms, nes tamsoje negalė
jau pažinti kad imu svetima.

— Asz negaliu jums tikėti! 
Patemijo teisėjas, nes pirsztais 
galima ir tamsumoje atskirti 
paprasta sziurkszczia skrybėlė, 
nuo minksztos szilkines! Juk 
prisilytejimu galime ir nakezia 
daug daigiu pažinti.

— Teisybe tamista sakai! 
Pritarė kaltinamas, bet to jaus
mo asz netekai), nes per dideli 
szalti asz atszaldžiau sau ran
kas.

Kalbėdamas tai, jis parode 
teisdariui savo rankas, kurios 
tikrai buvo labai szalczio su
žeistos.

Teisėjas pažino jo nekaltybe 
ir iszteisino ji.

j Rusijoje tėvai turi užmokėti 
už vaiko mokslą nuo septinto 

, . iiskyriaius. Už tai tiek mažai
Taip tiė žmones yra dabar mo- ■ n , • •>r J Ruskiu vaiku eina augszcziau
kinami. Taip laisves prasme ir , _ . , .U i ■ negu septinta mokslo skyrių.
Teiksime yra isikimpyta Busi- 0žiMme Mek vaikaiJ žhl0 
joje sziandien. , - moka> Sipty„ls

I ' ••-------- mokslo skyrius.
Kiekvienas sveczias isz Rusi- -------- ;;--------

jos atvažiuoja ežia in Amerika Amerikoje žmogus 
kaipo Sovietu Rusijos agentas maustyti ir kalbėti kaip jam 
ir Kremlino tarnas. Nes kiteki patinka ar kaip jis numato ar 
Ruskiai negauna pavelinimo! nori. Amerikietis gali per pra- 
įszvažiuoti isz to Rojaus. Gali- kalbas pultis ant Prezidentu 
fe būti tikri ir tikrai žinoti kad Trumano ir ji iszbarti, ir vis 
jeigu koks atstovas ar didžpo- skaitytis save geru piliecziu. i 
nis atvažiuoja isz Rusijos, kad --------:;A-------  .
jis yrą ežia atvažiavęs skleisti Amerikoje policija yra pilie- 
ir platinti Komunistiszka'ežiu tarnyboje. Policijai!tai yra 
mokslą ir propaganda. Geri 
Ruskiai dabar gy vena Sibirijo- 
je ir negali ežia atvažiuoti.

gali

Amerikoje policija yra pilie-

Ateina gandai isz pat Rusi
jos kad kai tik Londono Kon
ferencija užsibaigs, tai Moloto
vas su Vishihskiu bus atszauk- 
fi atgal iii Rusija ir kiti ju vie
tas užims, kad per daug neuž- 
jpykinus Amerikieczius ir Ang

j žmonių tarnai. Policijantas 
Amerikoje ntegali žmogaus su
imti ar suaresztuoti be viairan- 

;to, negali in musu namus iileiti 
be pavelinimo. Amerikos teis-

1 mas pripažinsta piliecziu nelie- 
•cziamybe ir laiko kiekviena 
žmogų geru ir teisingu iki to 
laiko pakol tikrai yra priparo- 
dyta kad kitaip dalykai stovi.

k. --------------  v

kitokius daigtus matydavo.
Indi jonai, sziaurineje vaka

ru puseje menulyje matydavo 
raguota rupuž, kuri, anot ju 
pasakų, užszoko ant menulio 
kai vilkas ja vijosi. Jie taipgi 
inžiuri in menuli auti ir ereli 
su isztiestais sparnais.

Indijoje žmones menulyje 
mato maža kiszki su ilgomis 
ausimis.

| Pirmieji Amerikiecziai Ame
rikoje iszgazdindavo savo vai
kus, jiems sakydami kad ant 
menulio yra biesukas ar piktoji 
dvasia, su karpa ant ilgos no
sies. Szitas biesukias turėjo ran
kose dideles ir ilgas žirkles, su 
kuriomis jis nukirpdavo liežu
vius tiems vaikams kurie atsi- Visiems Broliams Lie-| 
sznekedavo siavo tėvams. , • . •«

Australijoje žmonos sako kaJi tUVlamS Amerikoje 
ant menulio vra didele katino 
akis, kuri visur žiuri ir viską1 Sztai jau treti metai, kai mes 
maį0 ! Lietuviai Tremtiniai, be jokios

Pacifiko saluose žmones ma
to ant menulio gražius sodus 
kur medžiai ligi žemes linksta 
su nunuokusiais ir sirpian- 
czia.js vaisiais. Jie tiki kad kai 
jie numirs tai jie nueis in ta 
menuli ir amžinai valgys ir ba- 
liavuos. I

I Prancūzai menulyje mato ig.p- - 
, temusi ir suraukszlejusi Judo- 
sziaus veidą.

I Airisziai tiki kad jeigu jau-j 
na mergina, iszgers balto vy..„ 
per pilnatį ir paskui per s„. 
skarele dirstels hi menuli 
pamatys savo jaunikio ir bu-i 
sianezio vyro veidą.

rodyta gera szirdi ir paaukotas 
mums tremtiniams, invairias 
gerybes, kurios daug prisidėjo 
ir prisideda prie musu vargo ir 
kaneziu sumažinimo, sustiprin
damos mus ir moraliai.

Mes tikime, kad Tamstos ir 
toliau mus. ne tik Savo gausio
mis aukomis paremsite bet kar
tu stiprinsite musu dvasia ir 
kantrybe padedami ir viską 
kad Suvienytiniu Amerikos 
Valstybių Vyriausybe, Kon
gresas ir placzioji Visuomenė 
padėtu iszkovoti mums ir mu
su pavergtai Tėvynei Lietuvai 
Laisve ir Nepriklausomybe.

Susirinkimo ingalioti: V. 
Mieželis, Valdybos Vice-Pimii- 
ninkas; N. Tautvilas, Valdy
bos ir Susirinkimo Prezidiumo 
Pirmininkas; Kini. J. Panavas, 
Valdybos Sekretorius; Prof. J.

In kambari inejo vagis 
nakties laike.

Pacziule —- Ar tai tu Ado ■ 
mėli?

Vagis — Ne poniute, tai 
asz! Poniutes vyrelis guli po 
lova!

Graži ir linksma Marie 
McMillin atsižymėjo kad ji 
isz augszcziausiu padangių 
iszszoko isz eroplano ir nusi
leido ant žemes. Nei viena 
kita moteris isz tokio augsz- 
czio neiszdryso szokti. Kai ji 
dagirdo kad kokia ten Elena 
Vladimirskaya, Moskvoje, 
giriasi kad ji iszszoko isz 
eroplano 28,600 pėdu nuo že- ą 
mes, ji staeziai atkirto, “Asz 
netikiu. ’ ’ J

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
nūs. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 150 :: , I

BALF’o Vadovybei Ir

Nepamena
-------------------- :/IJ

Saulė Publishing Co., ; • 
Mahanoy City, Pa.

Mikas — Girdėjau kad 

pas tave kas tokis vaidosi?
Andrius — Taip, tai teisy

be, pas mus apsigyveno ma
no uoszve.

! savo kaltes, neteke brangios 
Tėvynės Lietuvos, turimc\ ne- 5 e , ,
paprastai vargti gyvendami 
svetimųjų tarpe Vokietijoje, 
negalėdami sugryžti in savo 
miela kraszta, todėl, kad jis da 
vis tebėra svetimųjų užgyven- 

j tas vietas,
I Per visa ta laika BALF’o 
vadovybe ir visi gera szirdžiai 
Amerikos Lietuviai yra isztie- 
se mums savo pagelbos ranka 

rifo Paauk°dami pinigu,' drabužiu, 
szilko avalynes maisto, kad padėtu 

- mums, Lietuviams Tremti
niams.

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Kempteno Skyriaus na
riai, 1947metuose. Rugpiuczio 
29 diena susirinkę visuotiniame 
skyriaus nariu susirinkime 
reiszkia BALF’o vadovybei ir 
visiems Amerikos Lietuviams j 
nupszii’džiausia padėka už pa-

Petrone — Vai, asz nelai
minga, neturiu vaiku!

Kaiminka — O motina ta
vo, argi neturėjo vaiku?

Petrone — Isztikruju ne 
pamenu, nes kada buvau jau
na mergaite, tai iszvažiavau 
in Amerika!

Istorija apie “AMŽINA ŽA 
DA.” Jo kelione po svietą i 
fiudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule. Mahanoy City. Pa.

Skaitykite “Saule”

Pirmiau Karas, Paskiu Maistas

W.IAIUWOHM
JAPAN
FROM'USA“

t *^w '. ’ j

Szitie du maži Japonai 
vaikucziai gal niekados ne
supras kas ant szio svieto da
rosi ir kodėl taip atbulai ir 
net taip kvailai žmonse pasi
elgia.

Jiedu dabar sėdi tarp To- 
kyos miesto griuvėsiu ir su 
nusistebėjimu žiuri in tuos 
du pundeliu, kurie buvo pri- 
siunsti isz Amerikos. Ameri- 
kiecziai, kurie ne taip seniai 
sprogstanezias bombas ant

ju miestu leido, degino, grio
vė, žudė ir naikino; dabar Į 
jau maista siunezia tiems pa- 1 
tiems Japonams.

Bus sunku ir musu vai
kams iszaiszkint kas ežia per 
kara dariesi, ir kas dabar 
darosi; kas draugas ir kas 
prieszas; kam prieszui mais 
to siunsti, o drauga skriaus
ti; kodėl draugai ant karo 
lauko taip žiauriai peszasi 
prie taikos stalo? ...

Pasiskaitymo Knygeles Į
Penkios Istorijos apie Bnrike I 

r Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 1 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Lė
tinius Krasztus). 96 pus. . .250 <1 

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro- I 
bertas Velnias; Medėjus; Kaip I 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 200 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

[STORIJEap" Da 1,2 I 
--------- ------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- I 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie bobą 
ka negalėjo savo liežuvio su
plikyti, Leibaus gimoras, Gir-J* 
tuoktis Jurgis, Kaip pažint 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, fe 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 150. 
Saule Pu b. Co., Mahanoy City,

I -1

■
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:64 pus., Did. 5x7col | 
Dabar Po 25c.★ 
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ZiniosVietines
I i—> Utarninke pripuola Szv. 
Jolio Kantietio.

Ponios Ona Daniene ir 
Bužana Biarsdis isz East. Hamp
ton, L. 1. N. Y., ana. diena lan- 
.kęsi pas ponia Z. Juodeszkiene 
405 W. Centre Uly., taipgi at
lankę ir “Saules ’’redakcija, 
nes ponios Daniene ir Barsdis 
•yrk musu skaitytojai ir myli 
skaityt “Saule.” Acziu už at- 
įlaiikyma. Ponia Daniene kita
dos gyveno Mahanoy City, bet 
apie du metai atgal persikraus
ite in East Hampton, L. I. N. Y.

. Šeredoj Szv. Urszules.
'-■ir
•y — SZELPKIME LIETU
VIUS! Vokietijoje, Austrijoje, 
Italijoje, Francuzijoje, Danijo
je, Belgijoje ir kitose Europos 
‘valteybese skursta, vargsta 75,- 
000 Lietuviu tremtiniu. Jie yra 
karo aukos.,,, Jie yra Komuniz- 
jno ir Vokiecziu kankiniai. Jie 
visko neteko, savo tėvynės, sa- 
yo artimųjų,fsavo pastoges, sa
vo rubu. Jie apdriskę, alkani, 
visu niekinami. Tarp tu trėmi
mu yra 3 vyskupai, 230 kunigu 
aeseriu, naszliu, naszlaicziu, 
yaiku.

Per dvejis su virszum metus 
Bendnasai Amerikos Lietuviu 
Paszelpos Fondas gelbėjo jiems 
įkiek galėjo; drabužiais, mais
tu, vaistais, pinigais.
j '.Dr. Jasaitis, Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus pirm, raszo 
Rugpiuczio 11d.; “Lietuviai 
'tremtiniai jau 3 metai vargsta. 
^Nuolatinis gyvenimas perpil
dytose stovyklose, rubu truku
mas, paskutiniais menesiais ne- 
pąprastai sumažintas maisto 
davinys, nežinia del savo atei
ties ir del likimo artimųjų žmo
nių okupuotoje Lietuvoje, ga
lutinai pakerta žmonių isztver- 
mę ir valia. Todėl BALF’as 
yra praszomas paszelpos dairba 
lie tik nesumažinti bet ir padi
dinti.”

■ Nuo sziu metu. pradžios nu
stojo veikti National War 
Fund, kuris finansavo BALF 
paszelpos programa.

Lietuviu tremtiniu, padėtis 
baisiai pablogėjo. 12,000 vaiku- 
ežiu gresia badas. Sunku ir ke
liems tukstancziams seneliu, 
vyru ir moterų kuriu rankos 
nepajėgia dirbti. Visu ju szir- 
dys, akys ir rankos atkreiptos 
in Amerikos.,., Lietuvius. Jie 
meldžiasi, kad Dievas laimintu 
jų brolius ii; seseris Amerikoje. 
Jei savieji ju nesupras, kas gi 
juos supras ir suszelps? Seki
me pavyzdžių.,Graiku ir Žydu, 
kurie labai dosniai ir gausiai 
aukoja saviesiems suszelpti. 
Aukokime ir mes, szventam 
tikslui, alkanam papenėti, 
troksztancziam pagirdyti, nuo
gam pridengti.

. Padarysime vaju per visa 
miestą rinkti aukas, paskutine 
skuvaite szio menesio Spalio 
(Oct.) 26 — 31. Szv. Juozapo 
parapijos paskirtos moterys 
lankysis pas visus Mahanoy 
City. gyyentojus, ne vien Lie
tuvius bet visus in kiekviena 
narna, ant kiekvienos, . gatves, 
Kks duos doleri arba daugiau, 
yardas ir pavarde bus indeta in 
R-A vietini laikraszti. Jeigu 
išzvažiosite ar nebusite namie 
ta šanvaite, galesite atneszti 
savo auka in klebonija, Kaiku- 
riai gali daugiau aukoti, pen
kine, deszimtine ir penkisde- 
szimti doleriu. Nedarykime 
sarmatos musu tautai. Visi kas 
gali, prisidekime, parodykime 
įeitiems, kad mes mylime savo 

tauta, nesigailime auku trem- 
tiniems, broliams Lietuviams. 
Pakalbinkite kitus tai daryti.

Sekianczios moterys szios 
parapijos lankysis pas žmones 
ant sekancziu gatvių: West 
Centre, W. R. R. — Mrs. Joseph 
Murtin, Mrs. Charles Green.

West Market — Mrs. Albin 
Tacelosky, Mrs. Ed. Dansa- 
vage.

West Pine — Mrs. Frank 01- 
lin, Mrs. John Budro (W. Pine)

W. Mahanoy — W. South — 
Mrs. Helen Budro, Mrs. Mich
ael Abramavage.

W. Spruce — Maple — Cata
wissa — Mrs. Ed. Deeding, Mrs. 
Stan. Vilkauskas.

East Centre — E. R. R. — 
Mrs. Geo. Kenesky, Mrs. John 
Burgess, Mrs. M. Kalėda.

E. Market. — Miss Helen 
Alansky, Mrs. Jos. Kalvinskas.

E. Pine — Mrs. Vine. Ancera- 
vage, Mrs. J. Kilbasa.

E. Mahanoy — Mrs. Francis 
Schappie, Mrs. Jos. Pangonis.

Main — E. Spruce — E. 
-Soiitli — Mrs. Agnes Truck, 
Mrs. Jos. Bobbin.

— Ketverge Szv. Verio 
Vyskupo.
t Sena gyventoja ponia 

Magareta Aleksandrevicziene 
isz Hills Terrace, numirė Pet- 
nyezioj 9:45 valanda vakare 
namie, sirgdama trumpa laika. 
Velione gimė Lietuvoje ir apie 
55 metai atgal atvyko in Ame
rika. Prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos ir buvo nare 
Sžv. Ražancziaus, Szv. Pran- 
ciszkaus draugijų ir prigulėjo 
prie R, K. Susivienijimo. Josios 
vyras Simonas mirė keletą me
tu atgal. Paliko 3 s-unus: Simo
na isz Gloucester, N. J., Vinca 
mieste; Edvardą, Barnesville; 
4 dukterys: Agnieszka, pati J. 
Kenausko, Tamaqua; Patricija, 
St. Louis, Mo., Margareta, pati 
Chas. Henninger, Buffalo, N. 
Y. ir Ona pati P. Maurer mies
te. Taipgi 12 anukus ir viena 
pro-anuka. Laidotuves invyks 
Ketverge, su apiegomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje 9-ta va
landa ryte ir bus palaidota pa
rapijos kapines. Graboriai J. A. 
Oravitz ir Sunai laidos.

i

i

i

Beisboles loszimas yra mie- 
giamiausias Amerikiecziu 
sportas. Ne tik vaikai, bet 
ir suaugusieji eis nevalgė ir 
ir nedamige, bile tik gales 
pamatyti, nors viena toki 
beisboles loszima. Sziais me
tais, del cziampijonato susi
kirto beisbolininkai isz New 
York miestu su Brooklynie- 
cziais. Tiems kuriems bais- 
boles sportas yra mėgstamas

DIDELIS
NUVEIKIMAS

Girardville, Pa. —■ Keturi 
menesiai atgal, būrelis žmonių 
susivienyjo, susiorganizavo Gi- 
rardvilleje in komitetą, kuris 
paisiszventes darbuotis miesto 
gerovei.

Szitas komitetas, prie kurie 
ne tik priguli, bet kuriame va
dovauja Lietuviu parapijos 
klebonas Kunigas M. Dauman
tais, ilgai seke ir daug pasimo
kino isz panasziu komisijų 
Shenandoah, Pottsville ir Ha
zelton miestuose. Jie visi ma
te kad visam miestui ne in svei
kata kai nėra žmonėms darbu, 
jie mate kad tiek daug jaunimo 
iszvažiuoja in didesnius mies
tus ir jau nebegryžta. Isz to 
susirūpinimo darbininkais ir 
jaunimu užgimė Girardvilles 
Pramones Iszvystymo Komisi
ja, “Girardville Economic De
velopment. ’ ’

Darbas nebuvo lengvas. Ka
syklos, mainos, kuriose daugu
ma Girardvilles žmonių dirbo, 
jau asztuoni menesiai kai ne
dirbo, tik vienasi fabrikas sau 
szliubavo, dirbo kelias dienas 
in sianvaite ir labai prastai mo
kėjo darbininkėms.

Per szitos komisijos pastan
gas tos mainos, l’acker 5 buvo 
atidarytos. Kita kompanija 
tas mainas paėmė ir dabar ati
daro. Vienas Žydelis isz New 
York parsikraustė visa'fabriką 
in Girardville ir, už keliu san- 
vaieziu pradės samdyti ne tik 
merginas ir moteris, bet ir vy
rus. ;

Komisija savo-, darbu labai 
gerai ir garbingai atliko. Da
bar lieka visas dairbas patiems 
darbininkams. Jeigu jie sutiks 
gerai ir saoižiningiai dirbti, tai 
galima tikėtis kad tos mainos 
ilgai ir pasekmingai dirbs ir 
duos darbo visiems, miesto gy
ventojams. į

Dabar tik reikia visiems dar
bininkams, ypatingai mainie- 
riams nors kiek, supratimo. 
Szitos mainos Packer 5 jau tris 
sykius buvo uždarytos ir tris 
sykius visi neteko darbo. Pa- 
skutinaji syki kai tos mainos 

Be isbolininka i Pergalėto jai £ J ž k i £ jį

ir suprantamas, buvo tikras 
ragaiszius sziais metais, kai 
tokie du garsus beisboles ra
teliai susikirto del pirmeny
bes. Isz pradžios buvo sun
ku pasakyti katras ratelis 
laimes. Daug pinigu persi
mainė rankas kai visi pradė
jo savo insitikinimus perem- 
ti pinigais, “Beczais.” Net 
ir mokyklose, mokytojos tu

užsidarė, tai mainieriai negavo 
užmokėti už apie tris sanvai- 
tes. Visi tie kontraktieriiai, vi
sos tos kompanijos vienu balsu 
nusiskundžia, kad negalima 
mainais laikyti atdaras ir dar
bu vesti pirmyn, jeigu darbi
ninkai daugiau tinginiauja ne
gu dirba. Beveik visos kom
panijos ta pati skunda; turi: 
Kad mainieriai neiszdirba sa
vo valandas, bet pameta; darbu 
ir traukia sau namo. Mes jau 
mateme kad mainos gali būti 
visiszkai uždarytos, kad kom
panijos gali kitur iszsikrausty- 
ti, kad kompanija yna tiek rei
kalinga darbininkui, kiek dar
bininkas kompanijai.

Kai kurie neva-niokslincziai 
su pasididžiavimu sako, kad 
kompanijos negali gyvuoti be 
darbininku, be mainieriu, bet 
per szitus asztuonis menesius 
mes visi pamatėme ir suprato
me kad nei mainieriai negali 
gyvuoti be kompanijos. Kom
panijos turi daug pinigu, o tie 
pinigai gilioje ir kituose apy
linkėse, kituose miestuose. 
Kompanija ir kon traktieriai 
galiviska pamesti ir iszsikrau- 
tyti, bėt darbininkas prisirisz- 
es prie savo nameliu, prie savo 
szeimyneles, negali kaip koks 
bastūnas, ar kaip tas vargszas 
piemenelis keliauti isz kaimo 
in kaima.

Darbininku unijos prižiūri 
kad darbininkas gautu teisinga 
užmokesti, o darbininko parei
ga prižiūrėti kad jis atliktu sa
vo darba.

Dabar, jeigu visi gerai dirbs 
ir sanžiningai savo darbus at
liks, galima tikėtis kad Girard
villes miestas net zovadu eis 
pirmyn ir visiems bus gera ir 
malonu szitame miestelyje gy
venti.

Szios Mados Dukrele

Motina kalba in dukrele — 
Kalbi, kad jo nemyli, o jis 
tave garbina. Prižada jis ir 
džiaugėsi, kad gales tau pa

bengti puiku lizdeli!
Dukrele — Ar taip! O gal 

ateityje da panorės kad asz 
in lizdeli jam suneszcziau 
kiauszinius!

rėjo nutraukti pamokas ir 
leisti vaikus klausytis kai 
szitie beisbolininkai losze. 
Dabar jau rungtynes baigtos 
jau loszimas užsibaigė ir 
New York miesto ratelis 
yra paskelbtas pergalėtoju, 
cziampijonu. Tai jau vie
nuoliktas sykis szitam rate
liui laimėti ta taip augsztai 
laikoma garbe. ,

Mažo Ūgio, Bet Raumeningas

Joe Depietro isz Patter
son, N. J., yra mažio ūgio 
žmogelis bet gana raumenin
gas ir stiprus. Jis yra tik ke- 
turiu pėdu ir asztuoniu co
liu dydžio, bet stoja in rung
tynes su didžiausiais vyrais. 
Jis ežia iszkelia virsz savo 
galvos du szimtu ir dvide-

100,000 Vokiecziu
Raudonoj Armijoj

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

sinaudoti. Ar jiems pasiseks ar 
ne, negalima pasakyti pakol 
iszkils reikalas jam su savo li
kusiais kareiviais stoti in karo 
lauka.

Daug tu Vokiecziu kareiviu 
ir karininku stoja in ta Laisvu 
Vokiecziu Armija Rusijoje, už 
tai kad kareiviui nereikia dirb
ti, ir jis gauna daugiau maisto 
negu belaisvis.

Gal Vokiecziams Vokietijoje 
nėra pavojus isz szitokios Vo
kiecziu armijos Rusijoje, bet 
Amerikiecziams szitokia armi
ja sudaro tikra pavoju.

Mokyklioje

Juozukas likos perkeltas 
in kita kliasa. Kada parėjo 
namo, motina užklausė: Ko
ki dabar turi profesorių?

Juozukas — Labai dievo
baimingas, mamyte.

Motina — Kaip tu žinai, 
kad jis yra dievobaimingas?

Juozukas — Ba po kožnam 
mano atsakymiu sudeda ran 
kas ir taria, Dieve mano!

Negali Intiketi

Charles Asmus, 66 metu tė
vas, net už galvos stveriasi 
kai jis žiuri in savo dukrele, 
kuri užgimus svėrė net penk
iolika svaru. Mergaites mo
tina ir senio žmona turi tik 
dvideszimts viena meta. Mo

szimts penkis svarus. Jis 
pats sveria tik szimta ir dvi- 
deszimts du svaru. Rungty
nes buvo laikomos Philadel- 
phijoje, kur buvo norėta pa
žiūrėti kiek žmogus gali pa
kelti ir kiek iszkelti. Szitas 
mažas vyrukas net ir di- 
džiausiams nepasidavė.

Gengsteris Nužudytas
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

nutas savo poterius sukalbėti.
Mums isz tikro dyvai kaip 

jam vis pasisekdavo isz kalėji
mo iszeiti neiszsedejes nei 
czverties savo nubaudimo lai
ko. Jis gal turėjo labai geru 
draugu politikoje kurie ji už
tarė ir jam padėjo iszsprukti, 
bet kur dabar jis nuėjo, tai to
kie draugai vargiai jam padės.

Lewis Pasitraukia
Seimo

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ves isz tos unijos, nors taip gali 
būti, nes kai Lewisas užpyksta 
tai jis kad ir sau nosi nusipjau
tu ant kerszto. Unijos taryba 
sako kad Lewisas gali kada tik 
jis nori gryžti in taryba ir jis 
bus maloniai priimtas.

Visi kivireziai iszkilo isz to 
naujo instatymo prižiūrėti uni
jų vadus. Tas instatymas buvo 
investas kaip tik už tai kad 
Lewisas per daug savotiszkai 
viską dare ir valdžios nepaisė. 
Lewisas per visa ta seimą puo
liesi ant to instatymo, ji nieki
no, szmeiže ir ant juoko state.

tina Lucille pagimdė szita 
dukrele, Melody Ann, Chica- 
gos ligonbute. Daktaras Ber
nard Abrams laiko ant ranku 
ta penkiolikos svaru dukre
le. Net ir jis nustebo kad ta 
dukrele tiek daug svėrė.

;MAINOSE NELAIME 

2 Užmuszti; 2 Sužeisti

SCRANTON, PA. — Under
wood mainose, kurios priguli 
Pennsylvania anglies kompani
jai, Olyphant-miestelyj e mainu 
nelaimėje žuvo du mainieriai ir 
kiti du buvo sužeisti.

Žuvusieji yra Stanley Gan- 
gilewski isz Throop, ir John 
Yanochick isz Jessup. O su
riestieji yra Michael Totar, 
dvideszimts devynu metu ani- 

! žiaus, isz Peckville ir John Kre- 
hel trisdeszimts penkių metu 
amžiaus, isz Olyphant.

Mainu virszininkai ir bosai 
nenori iszduoti ir pasakyti kaip 
ta nelaime atsitiko. Jie sako 
kad reikia gerai isztirti visas 
tas nelemtas atsitikimas. Bet 
miesto vyresnysis sako kad te
nai gasai susprogo ir tuos mai- 
nierius pagavo.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Ketverge, Spalio (October) 
23 d., 1947 bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy Township Authority.

A.-'
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Baisus Atsitikimas
yfr,,iZ/į ____ Į______ _________ ._______________
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Juokingas Atsitikimas Lietu- 
viszkoj Szeimynoj Amerike.

yisos durys likos pravertos 
ant keliu coliu per kurias 

kaimynai ir kūmutes iszkiszo 
galvas idant iszgirst mažinsią 
isztarta žodeli, kožna riksmą, 
keiksmą ir daužymą puodu isz 
kur tais viskas -iszeitinejo, tai 
yra isz kambario kuriame gy
veno jauna orą.

Jau nuo kokio tai laiko pas 
ta jauna porele kas tokis ‘ ‘ pa
gedo.” Ir manyte, kad tai pa
prastas szeimyniszkas barnis. 
Juk panaszus dalykai atsitik
davo kožnoja szeimynoja ir 
niekas isz to sau nieko nedaro. 
Bet vėliaus, kada tie barniai ir 
riksmai prasidėjo per tankiai 
atsikartot diena ir nakti, pra
dėjo porele nužiurinet ir spėjo, 
jog kokia tai diena bus liudin- 
tojais baisio atsitikimo.

Ir sziandien kambariuosia, 
tos jaunos poreles prasidėjo 
kokie tai cipimai, riksmai, 
verksmai, tupejimas kojų rodos 
kad visos sienos subyrės.

Visos durys atsidarė, kožnas 
klausinėjo kas ežia toliaus at
sitiks : Isz pradžių tik noses ga
lima buvo matyti, o po valan- 
deliai galvos ir ant galo visa 
žmogiszka ypata, vienas kito 
pasznabžda kalbėjo:

— Ar girdite kas tenais da
rosi ?

— Juk girdžiu. Vis barasi, 
muszasi ir trankosi kaip pek- 
loja, da kada vienas kita nužu
dys.

— Kas tai galėtu manyt. Isz- 
pradžiu iszrode tokia mylinti 
porele, malszius žmonys kąip in 
ezionai atsikraustė. Ji tokia 
poniute, o jisai tokis fainas vy- 
ruks; matyt kad mokytas ir la
bai mandagiis.

— O matote, tokie buna gr
ęžiausi.

trepu ant. pirsztu. Pradėjo pa
lengva baladoti in duris. Nie-j 
kas jai neatsake, nes per riks-,| 
ma kokis iszeitinejo isz kamba
rio nęgirdejo. Tada bosiene in-Į 
sidrasinius, pati atidarė duris. 
Akimis persistatė jai navatnas, 
regėjimas ir nesuprantantis! |

Jisai, vyras, laike .yienojaj 
rankoja knyga, o su kita laiky
damas paezia už plauku. Abu
du stovėjo vienas priesz kita. 
Kada paregėjo duryse stovint 
bosiene, abudu nusijuokė, ro
dos kad nieko neatsitiko ir su 
man dagumu užklausė jo.s, prie- 
raaste atsilankymo pas juos.

Bosiene stovėjo kaip prikal
ta prie grindų negalėdama isz- 
tart ne žodelio. Po valandeliai, 
kada atsikvotejo ir vietoju isz- 
bart juos ir paliept iszsikraus- 
tyt isz stubos, o ant galo atsimi
nus apie iszkulima lango, isz- 
dryso užklaust priežiaste kokiu 
budu iszmusze Įauga ir kad tu
rės nauja instatyfi.

Dabar porele dasiprato, jog 
laike karszto dramatiszko 
mokslo, truputi už daug padare 
riksmo stuboje ir per neapsi- 
žiurejima iszmusze Įauga.

Iszaiszkino bosienei, jog jie 
mokinasi labai akyva teatra 
kokio da tam mieste žmonys ne 
yra mate, o kuri neužilgo keti
na atloszti.

Iszgirus tai gaspadine, labai 
nudžiugo praszydama kad ir 
jai paliktu kelis tikietus ant 
taip akyvo perstatymo kuria
me rodys tiek riksmo, muszio 
ir daužymo. Su dideliu džaugą- 
mu nubėgo žemyn, idant pra- 
neszti apie tai savo kūmutėms 
ir kaiminkoms.

----- G ALA S----- -

Geras Atsakymas
Ponas — Del ko tu Simuti

BALTRUVIENE

^3 NASZLE
sziam laikui ėjo, vie-

nok ta ipgi nu ilsias puolė ant 
žemes ir pradėjo praszyti gert. 
Motina pamaezius szale kelio
krūmus ir kaip kokia grabute,

ryczius suvalgius, apsakė senu-
hams visa savo gyvenimą, o 

‘matydama gera ju szirdi, pir
ma karta savo valgus iszpaži-
no; Katarina apsiverkus iszejo

— Isztikruju kumute?
Sztai davėsi girdėt nesvie- 

tiszkas riksmas pasiutėlio ir 
kokis tai sunkus trenksmas. ■

Tai jisai taip baisiai suriko 
ir tame paeziame laike davėsi 
girdėt sukūlimas stiklo.

— O gal ja nužudė tasai ty
romis, atsiliepe viena kaiminka 
in kita! Ant galo, jau visos bu
vo ant tikrųjų perimtos dideliu 
baime.

— Isztikruju neprivalome 
nosių kiszti in vedusiu nesu
pratimus, bet motere turime 
gelbėti. Negalima pavelint tam 
raikaliui, idant taip vargszia 
motere paniekinėtu, pertrauke 
kita kaiminka.

— Szirdžiukes ne eikite, su- 
laikinejo pirmutine, ba ir jum 
da gausis in kupra su kumsz- 
czia.

Riksmai ir baladojimai aut 
virszaus nepaliovinejo. Vienas 
in kita pradėjo garsiau bartis 
ir klykauti iszaukimas mirties, 
kriokimas, rodos kad kas buvo 
nužudytas.

— Jau nedalaikysiu, suszu- 
ko narsiausia kaiminka, tegul 
būną kas nors. Juk czionais 
asz esmių bosiene ir privalau 
juos apmalszyt arba paliepsiu 
iszsimufit!

— Na, tai jau eikite, eikite 
misis bosiene, akvatino antra, 
pati būdama akyva kaip tas 
viskas užsibaigs ir ar bosienei 
pasiseks apmalszyti porele be 
apdaužymo szonkauliu.

Bosiene nuėjo. Ženge ant

ant manes taip žiuri, kada 
asz geriu vandeni?

Simutis — Del to, kad ma
no tėvelis sake, kad ponulis 
geria kaip žuvis!

Skamba Kaip Pasaka

Yra tokiu mergeliu, 
Kurios kabinasi už kitu 

tautu.
Ir sakau, jau ne viena 

karta prisigavo, 
Girdėt kad kur ten 

. Vestuose patarimu gavo, 
Kalbėt apie tai 

niekas neužgina, 
Ba apie tokius dalykus 

greitai dažino, 
Bet jeigu tuoj nepaisiliausite, 

Tai mergeles,
Velniu gausite.

Kas mate, kad per 
naktis trankytis, 

Apie namus ir užkaborius 
valkiotis, 

Ant ryt lyg piet sirgote, 
O apie namini darba 

visai nepaisote, 
Jeigu katras su tokia 

a’psipacziuos, 
Tai per visa savo 

gyvenimai raudos, 
Ir lyg smert su 

tokia pakutavos.
* * *

Buvau vienoj vietoj, 
Kur gana velneva ten darosi, 

O tas labai gražiu,
Moteręs ir vyrai, 

Nuolatos barasi ir peszasi, 
Kas dien tas atsitinka, 
Kiek pedes uždirba tiek 

ir pralaka, 
Vis pedes neužtenka, 

Isztikro biauru žiūrėti, 
Ir prie publikos lyginti.

* * *
Hei jus, 

Kolumbo moterėles,
Juk turite darbo invales, 

Jeigu savo vyrus prižiūrėsite, 
Ir geresni valgi darysite, 
Kam jums da kitus vyrus 

prižadėt? 
Geriau saviszkius apžiūrėt, 
Ir ramuma szirdies turėt. 
Vai moterėles ‘ ‘ luk out, ’ ’ 

Ba pradėsiu su koezela muszt!
* * *

Girdėjau kad ant vienos 
vestuves, 

Puikiai buvo, 
Ant kurios daugybe žiopliu 

pribuvo,
O tai del to, 

Kad žveriszkiai pasielgė, 
Sztai ir palicijantai atsibeldė, 

Vienus tuojaus nutvėrė, 
Kiti per duris isznere, 

Moterele nenorėjo pasiduot, 
Norėjo palici jautus isz vary t, 

Sztai, kaip girti, 
Tai visur narsumai, 

O kaip pinigu turi tai 
galiūnai, 

Bet policijantai protą mokina, 
Kaip gerai kaili iszbudina.

Jjl’VO motere Ė., po geram 
vyrui naszle,. kuri jau nuo 

trijų metu kente dideli vargą 
Buvimas jos buvo varginges
nis ne kaip tos ubages, ka slan
kioja namas nuo namo, ba ji ne- 
dryso rankos atkiszti, kad pa- 
praszyt szmotelio duonos; ir 
niekas apie jos varga nežinojo, 
kaip tik pats Dievas.

Toji motere kitados turėjo 
kitoki gyvenimą, o priek tam

r

Szesziolikos metu 
plauke Katherine Scott, 
dukrele biednu tėvu Londo
ne susilaukė savo svajonių 
karalaiczio. Ji isztekejo už 
labai turtingo Indijos valdi
ninko ir dabar gyvens tik- 
rams palociuje. Kiekviena 
mergele svajoja ir sapnuoja 
apie karalaiti ar turtinga po
naiti, bet szitos mergeles 
svajones iszsipilde.

Gyvas Daugiau Vertas
---------- I—

Gydytojaus Naszle — Gir
dėjau kad isztekejai už vyro 
Marceliuk. »

Marcele — Taip poniute, 
už sziaucziaus.

Naszle — Už sziaucziaus! 
Tai labai prastai!

Marcele — Asz manau po
niute, kad gyvas sziauczius 
yra daug vertas, negu miru- 
sis gydytojas.

vyro alga, ba mat vyras buvo 
kariuomenas o neprastu buvęs, 
kurios užtekdavo ant visokia 
reikalu, nes galėjo laikyt tar
naite ir kaip kada kaimyną in 
svecziuS paprASzyt. Per tai , 
skaudėjo jiai szirdi; priek tani 
turėjo da pora vaikucziu po 
vyrui: Juozukas, penkių metu 
ir Onute, keturiu metu. .

Žinoma, motere paezioje jau
nystėje dirbtie galėjo; isz loc- 
nu ranku darbo maitinosi pati 
su vaikuczais; per tris metus . 
maitinosi isz adatos; nes pras- ( 
tas tai buvo gyvenimas ir sun
kus uždarbis. Žinote patys, kas 
moteriszkes per darbus kuri tu
ri dvejetą vaikucziu apžiūrėt 
stubute aptriust, aplopint, tai 
tokis darbas puse dienos už>- 
ima; o vienok toji biedna mote- 
re viską apdirbdavo, o kaip ka- . 
da da netekdavo darbo; kada 
turėdavo darbo, tai dirbdavo 
diena ir nakti, ir tai vos ant 
vargingo maisto uždirbdavo. 0 
ežia, žinoma kaip Varszavoj, 1 
viskas brangu randa užmokėt, 
kuras szviesa, drapana, nuilas; 
o žinomas daigtas, jog maži 
vaikai tuojaus praszo valgyt o 1 
ežia vos biednai moterei likda
vo penkis ant maisto kapeikos, 
o buvo ir tokiu dienu, kad nei 
tu nebuvo.

Viena pavasario diena apsir
go jai mergiuke Onute ir taip 
buvo bloga, jog negalima buvo 
tikėtis, kad pasveiks. Žinomas 
daigtas jog del kožnos motinos 
szirdi skauda, kada vienas isz 
kūdikiu apserga. Niekas nemie
la ir viskas del savo kūdikio 
padarytu, idant nuo smerties 
iszgelbet.

Biedna motere nepamansti 
jus apie tolimesni gyvenimą,' 
iszdave paskutini skatiką, už
state paskutinius marszkinius, 
kad tik dukriukai palengvint; 
net nei ant to neatsiminė, ka 
duos kūdikiui valgyt, jeigu ka
da pasveiks; o kada gydintojas, 
kuris kas diena ateidavo, pasa
kė, jog jau neprivalo bijotis ba 
.neužilgio pasveiks, rankas isz- 
kelus Dievui dekavojo; links
minosi, kaip karaliene ant sosto 
sėdėdama,, ir gailėjosi, jog ge
ram daktarui niekuom negalėjo 
užmokėt.

Vienok ne ilgai jia tas 
džiaugsmas ramino, sztai var
gas ir vela ežia kada: dukriuke 
sirgo motina negalėjo taip at- 
sakaneziai ir laiku atlikt darba 
per ka dabar katrai tik kaimin- 
kai nunesze darba, jau kito ne
gavo, tiktai gavo koliot, jog ne 
ant laiko atnesze. Mergiuke po 
ligai nuolatos prasze valgyt nes 
isz kur paimt '/ Jau motere ru- 
pestija nežinojo ka daryt; jau 
buvo pamanstijus eit ant uly- 
czioš ir pas pareigius atkiszus 
praszyt paszialpos, bet szirdis 
ant tos minties sudrėbėjo; jiesz- 

I ko jo kitokio spasabo: meldėsi 
karsztai prie Dievo idant pri- 

1 siustu kokia, nors jai varguose 
1 pagelba, ir sztai, kada viena

vakara po karsztai maldai gule, 
turėjo saldu šapna. Sapnavo: 
kad rodos jei kas kalbėjo, idant 
atliktu su vaikucziais in Czer- 
nikava kelięne ir ta szventa 
vieta atliktu, o ten jos vargai 
pasibaigs.

Gal yra kam žinoma jog neto
li Varszavos Czernikave yra 
bažnyczia, uždėta XVII amžiu
je per vada Lubomirska, kur 
sudėti.Szv. Banifaco kaulai, o

manstijo, jog ten ras upeluka, 
eme vaikuczius ant ranku nu
žengė kelis žingsnius isz kelio. 
Nes, o Dieve! Nieko,; nei szalti- 
nelio, nei jokio upeluko, o ka ir 
pati labai troszko, o ežia tamsu, 
norint su pirsztu in aki durk. 
Prispaudė prie saves apsiasza- 
ruojusius vaikuczius, kurie sal
džiai dabar prie motiniszkos 
krutinės užmigo, o ji isz gilu
mo szirdies paszauke:

— Dieve o Dieve! Kad tame

isz stubutes pirma sznabždele- 
jus Ignotui in ausi: ‘‘Jau jiai 
pasakyk.”

Ignotas atsistojęs tarė:
— Ują mes vakar supratome, 

jog jus esate puikios szirdies 
ir iszmintiės motere, ir kad tas 
jus vargas nėra paprastas; pa
klausykite, ka mes su siavo pa
ezia sutarėm: Mano bobute la
bai nupuolė nuo sveikatos, o 
nevat jau ir sena, nėra kam 
laukuose o ir apie namus trius-

in kuria tai vieta žmones isz vi
su szaliu kaipo ant atlaidų 
trauke.

Kada pabudo varginga mo
tere padekavojo pirmiausei su 
dejus rankas kalbėdama pote
rėli Augszcziausiui, paskui pa
kilus tiare in save:

— Tegul stojasi kas nori, 
asz turiu eiti in ta Szv. vieta 
drauge su savo vaikuczais; da-^ vo gera szmota dirvos, kaipo 
bar pradže Gegužio men., ar-j nagrada, netoli Czernikavo, 
laidai artinasi, dienos gražios; taipgi ir puikia stubelia, kurio- 
mano Onute sveikesne; eisime,' je jau nuo keliu metu gyveno, 
o Dievas mus suramins! Ir kaip 
pasiake, taip ir padare.

Pabaigė duota darba, gavo' 
užmokesties pora auksinu, val-'giuke vos gyva, akutes užmerk- 
giu, koki turėjo, ir Dievuja pa-i tos, lapukes pamelimavusios, 
sistiprino su vaikuczais, apren- iszbalus kaip drobe.

sztai iszgirdo netoli saves gai
linga ir mielaszirdinga kalba,-

Dvi ypatos nepuikei bet 
szvarei’ pasiredia, vyriszkis ir 
moteriszkis keliu ėjo. Tame pa
mate sziale kelo sedinezia su kū
dikėliais moteria, ir atmine jos 
nelaime.

Buvo tai senukai, kurie ilgus 
motus dvare tarnavo, už ka ga-

— Ach Dieve, tarė senuke in 
savo dieduką, kaip ji nuvar
gus; žiūrėk, Ignai, ugi ta mer-

ge kuom galėdama ir 12 Gegu
žes, apie saules tekėjimą leidosi ir in mus stubelia nuvestie, at- 
in kelione. j

Isz pradžių kelione sekėsi lia. Gal ant atlaidų skubinasi 
labai gerai, nevat maža Onute 
su akvata ėjo; gražus oras pri
davė jiai akvatos, bet neužil
gio pradėjo skunstis ir ant gu
lo verkt, jog jiai kojeles skau
da. Erne ja motina ant ranku, 
nors ir pati jau buvo nuilsus, ir 
iresi koja už kojos, tankiai sil- 
sedamasi.

Jau buvo saule isz piet, o 
varginga motere da pebuvo pu
ses kelio padarius.

— 0 Dieve! Szaukesi puolus 
ant keliu motere, priduok da 
vieko, idant galecze dasiekt ta 
szventa vieta* pakol da nesu- 
tems; ka darysiu, jeigu pareis 
laukuos nakti perleist.

Nežinojo to biedniuke jog 
Dievas kožnoj vietoj gali pa
gelba priduot.

Saule nusileido, o motere kad 
ir skubinos, vienok da toli buvo 
nuo Czernikavo, ba vos da tik 
boksztai nuo nusileidusios sau
lutes augsztai ątmusztos szvie- 
sos buvo matyt. Jau suvis nu
vargo: ane kūdikio nesztie, ane 
pati eitie negalėjo. Juozukas

— Reikia ja greitai paimtie

sake Ignas in Katre, savo bobe-

su savo mažuleleis.
Tai kalbėdama pradėjo ža

dint vos gyva motere ir ant ko
jų statyt toliaus kalbėdami:

— Rytoj mums papasakosit 
apie savo nelaime.

— Dieve jums užmokėk, at
sake vos girdėtu balsu nuvar
gus motere ir ėjo su vargu in 
geru senuku nameli, o nuvargu
sius kūdikėlius senukai hesze.

Atėjo ant galo in seneliu gy
venimą. Atnesze in lova szierio, 
pataisė drobule ir paguldė silp
na motere, o pasisilijus saldurn 
pienu saldžei užmigo. Onute su 
Juozuku eme senuke pas save 
in lova nes pirma pavalgydino 
kosziukia su sviestu, ir per vi
sa nakti prižiurinejo, kaip sa
vo locnos dukters su anūkė
liais.

1 Kaip tik pradėjo dienitis, Ig
notas atsikėlė ir su savo senu
ke kažin ka patyka kalbėjosi. 
Buvo ant ju matyt, kad apie 
svarbu daigta kalbėjo.

Apie piet, kada jąu buvo pa
keleivinga pasirėdžius ir pus

Nauji Karo Pabūklai

Czia armija pirmutini sy
ki parodo kaip galima su 
ugnimi szauti isz tam pritai
kintu armotu. Kiekvienas 
spindulys yra smarkesnis ir 
baisesnis negu szuvis isz di
delio artilerijos armoto. Ir 
tie spinduliai tielę szyiesos

nis; matau kad jau jiai per sun
ku ne via t stuba iszluot ir valgi 
pagamint, yisztas paleist ir 
karvute pamelžt, o priek tam 
mane apskalbt ir apsiūt. Jeigu 
nebūt del jus, perprasziau,. per 
sunku mano Kątarina iszva
duot ir likt su mumis, tai mels- 
tumem, ir būtumėt kaip duktė, 
o jusu vaikucziai kaip anūkė
lei. Mums Diegas nedavė vai- 
kucziu, giminiu jokiu neturim, 
nes tame sztai inejo ir Katari
na, per ka senis sustojo kalbė
jus.

— Tarnausiu jumiem, pri
gelbėsiu ir jus senatve' guodo- 
siu, ir pasilenkus piabuoziavo 
abiem rankas.

Ir likos motere su gerais 
žmonėmis, dekavodama Dievui, 
kad iszsipilde jos Sapnas. Po 
teisybei, ne buvo tai didele lai
me, vienok turėjo spakaina gy
venimą, o vėla džiaugėsi, kad 
jos kūdikiai daugiaus bado ne
kęs.

Tuojaus treczia diena nuėjo 
in bažnyczia su vaikuczais ir 
dekavojo Apveizdai Dievo.

Du metu pergyveno motere 
laimingai su senukais, ir buvo 
geriause del senuku duktė. Vai
kucziai jos. nuolatos ant szvie- 
žio oro prie lengvo darbuko 
krutėjo, prie kurio juos motina 
pratino; buvo sveiki ir augo 
kaip ant mielių. Žiemos laike, 
vakarais, mokino juos skaityt 
ir raszyt, ir apsakinėjo jiems a- 
pie visokius daigtus, kuriu ir 
senukai godžiai klausė.

Pavasario sulaukus, apsirgo 
senukas ir vos spėjo ant var
gingos moteres siavo laukeli ir 
nameli apraszyt, numirė; Ka
tarina, nejauna žmoniuke, isz 
gailesezio savo vyro, apsirgo ir 
per vasara pakrunejus, rudeni 
teiposgi numirė;' lAbudu mir
dami laimino jiai kaipo ir jos 
vaikucziams, palikdami savo 
turtelio užrasziUs. Didesni tur
teli rado, ne kaip tikėjosi, nes 
rado visokiu sidabriniu ir auk
siniu pinigu visokiuose mazgi- 
neliuose isz viso apie 600 rub
liu. Isz tu pinigu pirko apie 
kėlės karves ir gyveno kaip 
Dievas prisakė; melže savo kar
vutes ir pieną miestą pardavi
nėjo. Kas metas užpirkdavo 
ekzekvijas už duszia Ignoto ir 
Katarinos. In bažnyczia tau
kiai eidavo; o Juozukas jau 
are. Onute turi jau 17 metu ir 
jaunikiu neapsigina. —GALAS

sudaro kad visiems apakina 
akis ir negali matyti isz kur 
jie iszeina. O tos taip vadina
mos kulkos isz kuriu toks 
gaisras pasirodo yra labai 
mažos, tik keturiu ir puses 
coliu ilgumo.
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