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Bus Daugiau Straiku
Isz Amerikos

GELEŽINKELIU

STRAIKOS

Valdžia Stengiasi Strei
kas Atidėti Ant 20 

Dienu

WASHINGTON, D. C. —
Darbininku prie geležinkelio 

unija yra nusistacziusi isz- 
szaukti straikas Utarninke, nes 
negali susitarti su kompanijos 
atstovais.

John R. Steelman, Preziden
to pagelbininkas stengiasi su
taikinti unijos vadus su kom
panijos atstovais, bet kol kas 
jam nepasiseka. Jis dabar 
praszo unijos ir kompanijos ati
dėti straikas ant dvideszimts 
dienu, kad per ta laika butu ga
lima prieiti prie kokios nors isz- 
eities.

Unijos vadai buvo pakviesti 
atvažiuoti in Washingtona pa
sikalbėti ir pasitarti.

Isz visko matyti kad Prezi
dentas Trumanas yra nusista
tęs net griežtai pasielgt su uni
jomis. Jis iszleido insakyma 
savo atstovams ant nieko nenu
sileisti toms unijoms.

Bendras valdžios advokatas 
Tom C. Clark užtikrina Prezi
dentą Trumana kad jis turi in- 
galiojima po prievarta paimti 
yisus geležinkelius, jeigu darbi
ninkai sustraikuotu.

Kompanijos paskelbia kad 
jeigu straikos butu iszszauktos 
tai butu visam krasztui beda, 
nes tada nebutu galima nei 
maistas pristatyti.

Kompanijos siulina darbi
ninkams penkiolika centu dau
giau ant valandos. Szitiek vi
si kiti, kitu fabriku darbininkai 
gavo. Bet geležinkelio unijos 
vadai reikalauja trisdeszimts 
nuoszimti daugiau, kad kiek
vienas darbininkas gautu ma
žiausia tris dolerius ant dienos 
daugiau. Jis teipgi daug kito
kiu pareikalavimu stato.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MOTERISZKE MIR
TINAI SUŽEISTA

—--- -- -»
LEHIGHTON, PA. — Ponia 

Leon Keller, keturios deszimts 
devynių metu amžiaus, Kresge- 
Ville miestelio, buvo mirtinai 
sužeista kai trokas ja suvažinė
jo ant Lehighton ir Strouds
burg vieszkelio.

Ji ka tik buvo priėjus prie 
paczto bakso ir buvo inmetus 
laiszka, ir ženge skersai ulyczia 
kai tas trokas ja suvažinėjo. 
Troko draiverys buvo George 
R. Smith isz Jordan, Lehigh 
^Apygardos.

Kandidatas

Harold E. Stassen, po kai
rei pasiszneka ir pasitaria su 
Senatorių Joseph R. McCar
thy, Republikonu isz Wis
consin valstijos.

Stassen netikėtai pribuvo 
Washingtone su reikalais ir 
pasitarti apie kraszto apsi
ginklavimą. Jis beveik viso
se valstijose ima laimėti rin
kimus del Prezidento. Kiek 
dabar galima pramatyti, tai 
galimas daigtas kad Republi- 
konai turės ji pasirinkti kai
po j u partijos atstovą ir kan- 
didata del Prezidento rinki
mu. Bet per anksti spėti, nes 
visko gali būti.

WASHINGTONE
NERAMU

WASHINGTON, D. C. — 
Nors tos kalbos ir tie gandai a- 
pie kara su Rusija jau apsisto
jo ir visi rodos vėl nurimo, bet 
dabar svarbiausias klausimas 
visame Washingtone yra: “Ar 
bus ir kada bus karas su Rusi
ja?”

Politikieriai Washingtone 
sako kad negali karo būti da 
per deszimts metu. Diplioma- 
tai ir karininkai Anglijoje spė
ja kad viskas bus gerai da per 
deszimts metu.

Bet augszti Amerikos karin- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

JIESZKO
ŽMOGŽUDŽIO

PHILADELPHIA, PA. — 
Trys vagiai, razbaininkai, ku
rie yra jieszkojami del nužudy
mo vieno automobiliu pardavė
jo, slapstosi kur nors ant Penn- 
sylvanijos vieszkeliu. Policija 
iszsiunte žinias apie szita žmog
žudyste in asztuoniu valstijų 
pclicijantus ir visi tu razbai- 
ninku jieszko.

Slapta policija apsupo na
mus kuriose tie žulikai gyveno 
ir dabar seka visus ju draugus 
ir gimines.

Harry Ford, antru ranku au
tomobiliu pardavėjas buvo su 
karabinu ant smert nuszautas, 
kai trys vagiai norėjo ji ir jo 
dranga apvogti. Jis yra trijų 
vaiku tėvas. Jis buvo nuszautas 
Seredoj ant Penktos ir Dia
mond ulycziu kur jis dirbo.

Vagiai negavo nei cento, 
nors jie nužudė viena žmogų.

Policija žino koki automobi
liu tie vagiai ir žmogžudžiai tu
rėjo ir dabar jieszko to automo- 
biliaus ir jo sanvininko. Vienas 
žmogus buvo policijos suimtas 
tarp Norristown ir Pheonix- 
ville, ne už tai kad policija ji 
intaria už ta žmogžudystė, bet 
už tai kad policija mislina kad 
jis tuos razbaininkus pažinsta.

Policija net žino vardus tu 
žmogžudžiu, nes j u automobi- 
liaus numeris buvo paimtas. Jie 
buvo pasiskolinę automobiliu 
isz kompanijos kuri skolina au
tomobilius. Gal jie palszyvus 
vardus padavė, bet teis kuris ta 
automobiliu vairavo, turėjo sa
vo tikra varda paduoti nes tos 
kompanijos pareikalauja kad 
tas kuris samdosi automobiliu 
parodytu savo leidimą vairuoti 
automobiliu.

Nesisarmatyk tarnauti ki
tiems, del meiles Iszganytojaus 
ir pasirodyt vargszu ant svieto.

Pasitinka Sveczius

LIETUVOS
MINISTERIS DIRBA

FABRIKE
NEWARK, N. J. — Genero

las Jonas Czernius, buvęs Lie
tuvos Ministeris, dirba viena
me szito miesto fabrike už tris
deszimts doleriu ant sanvaites. 
Jis atvažiavo in Amerika su sa
vo žmona, Veronika ir asztuo- 
niolikos metu amžiaus sunumi, 
Vytautu, Jie apsigyveno laiki
nai pas Ponus Trecziokus, ant 
84 Van Ness Place.

Ponas Czernius buvo privers
tas sau darba susijieszkoti kai 
tik atvažiavo in Amerika. Ne 
tik jis, bet ir jo žmona ir sūnūs 
turėjo sau darbus susijieszkoti 
kad galėtu pragventi.

Tokiam mokytam žmogui, 
toks darbas fabrike isz tikro 
jau netinka. Jis moka Lietu
viu, Rusu, Lenku, Francuzu ir 
Vokiecziu kalbas. Tokiam žmo
gui Amerikoje vieta už moky
toja universitete.

Ponas Czernius sako, kad jis 
pernai apleido Benamiu lage
rius Vokietijoje ir dirbo už ber
ną Anglijoje ant ūkio. Jis su 
savo szeimynele susitaupino ga
na pinigu del szipkortes, kelio
nes in Amerika.

Jis teipgi sako kad jis turi 
vilties kad jam pasiseks gauti 
darbas kuriame universitete szi 
rudeni. Jis sako kad jis tik ne
žino vardo to universtiteto.

Greicziausiai bus Midweste
rn College, Millman mieste, 
Minn.

Jo dukrele, dvideszimts metu 
amžiaus, Danute, badu pasimi
rė kai Naciai, Vokiecziai, užėmė 
Lietuva ir visus Lietuvius paė
mė in nelaisve.

Jis sako kad sunku pasakyti 
kuris nevidonas buvo baisesnis, 
Vokietis ar Sovietas? Jis sako 
kad, jo nuomone Sovietas yra 
baisesnis! Jeigu kas būdavo 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kai tik kada nors koks 
ponas ar garbingas sveczias 
atvažiuoja in koki miestą, tai 
viso miesto valdininkai, po
nai ir ponucziai iszkilmingai 
ta garbinga sveczia pasitin
ka ir priima.

Beveik taip pat buvo kai

szitas Amerikos Laivyno ero- 
planas nusileido szaltuose 
Antartikos laukuose. Apie 
eroplanai apspito daug szitu 
pengvinu, kurios labai gra
žiai iszrodo su savo baltais 
kaip sniegas pilvais.

Szituose szaltuose pasau

lio aszigalio krasztuose Ame
rikos Armija ir Laivynas da
bar daug darbuojasi ir sten
giasi pastatyti vietas eropla- 
nams nusileisti. Didžiausia 
beda tai kad aliejus ir kartais 
net ir gazolinas suszala in le
da, nes ežia taip labai szalta.

V aidžia P aims Ge
[ęzmgeiius
Dar. Sustraikuotu

Y aigu

Unijos Bosas Murray Savo Na
riams Vis Patardavo Nestrai
kuoti; D. EisenhowerisSakoKad 
Amerika Turi Apginkluoti Eu
ropos Krasztus; Karininkai 
Perspėja Trumana Ir Kongresą

di-WASHINGTON. — Beveik visos 
džiosios unijos jaueziasi kad jos yra 
žeistos ir nuskriaustos, kai fabrikantai 
szai paskelbė kad jau laikas sulaikyti 
didejanezias darbininku algas.

Unijos dabar pyksta, bet ne per daug 
drysta szokti priesz fabrikantus. Iki sziol 
unijos bosas Murray savo nariams vis pa
tardavo nestraikuoti, tvarkingai tartis ir ne
trukdyti darbo.
plieno fabrikantai 
ne tiktai ka algų 
derybu nedarys.
sztabo žodis kad visiems valia kovoti kaip 
tik jie gali ar iszmano priesz fabrikantus.

Reiszkia bus straikos. Plieno darbi
ninkai sutiko nestraikuoti per vienus me
tus. Jie savo to kontrakto laikysis ir ne- 
straikuos, bet galimas daigtas kad darbi
ninkai tyczia darba trukdys, tinginiaus kad 
butu mažiau tavoro pagaminta.

Chrysler 
kompanijos 
ėjusios ant 
skaitysite.

Radijo 
straikuot.

m-
vie~

Bet dabar jis užpyko kai 
staeziai pasakė kad jie 
nepakels, bet nei jokiu 
Dabar iszejo isz unijos

ir General Motors automobiliu 
straikuos, ar gal jau bus isz- 

straiku kai szita straipsneli

ir Elektros darbininkai rengiasi 
Jie greicziausiai straikuos priesz 
fabrikantus, nes didesniu jau 

ima prisibijoti.
Geležinkeliu 

kuoti.
Bet

mažesnius

darbininkai pasirenge strai- 
rengiasi tas straikas uždrausti, 
dabar be drąsos ir be jie- 

Prezidentas

Valdžia 
valdžia

gos.
lydovais sako jie

Trumanas su savo pa
yra nusistatė priessz di- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PERSPĖJA
KELEIVIUS

Geležinkelio Kompani
jos Neatsako Už 

Keliones

WASHINGTON, D. C. —
Beveik visu geležinkeliu kom
panijos iszleido perspėjimus vi
siems žmonėms kurie ketina 
kur važiuoti szia sanvaite. 
Kompanijos sako kad jos negali 
atsakyti už keleiviu važiavima, 
nes niekas nežino kaip ir kada 
tos straikos prasidės jeigu ne
susitaikins atstovai.

Kai kurie traukiniai visai ne- 
iszvažiuos. Kiti gal pusiaukely- 
je sustos. Tas pareis nuo paežiu 
darbininku, inžinierių, ir kom
panija per straikas už juos ne
gali atsakyti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TRYS VAIKAI
SUDEGE

DETROIT, MICH. — Penki 
vaikai miegojo ant antro augsz- 
czio kai namas užsidegė nuo 
aliejinio pecziaus. Visas namas 
in kelias minutas pavirto in 
baisu gaisra.

Ju motina Ponia Florence 
Orton uždege ta pecziu nes bu
vo nepaprastai szalta ta vaka- 
ra. Ji sako kai tik ji ta pecziu 
užkure visas jis suliepsnavo ir 
visa kambarį uždege.

Laiptai in virszu pirmueziau- 
šiai užsidegė. Du policijantai 
kurie kaip tik tuo laiku ėjo pro 
tuos namus sako kad jokios vil
ties visai nebuvo kad tuos vai- 
kuczius iszgelbejus. Motina ap
sidegina rankas ir nusisvilino 
plaukus stengdamasi isz pasku- 
tinuju bėgti in virszu pas savo 
vaikuczius. Jos vyras jau me. 
nesis kai ligonbuteje.
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Kas Girdėt
Amerika pristato ginklus ir 

apginkluoja ir Europos krasz
tus. Iki sziol, mes apie tai tiktai 
kalbėjome, bet dabar, jau be jo- 
kiubaiku, mes siuncziame gink
lus, karininkus ir kareivius in 
tuos krasztus kuriems gresia 
pavojus isz Rusijos.

gu Komunistai kraszta valdytu 
tai jie iszbagocziu atimtu ukius 
ir biedniems atiduotu. Jie sako 
kad po Komunistiszka valdžia 
viskas atpigtu, visi darbus gau
tu ir visi butu lygus. Tokia pa
gunda suvilioja labai daug 
žmonių.

VAŽIUOJAME KUR!

Beveik visur dabar yra sta
toma daugiau nauju namu. Bet 
tie namai nepigus. Jie kasztuo- 
ja deszimts tukstaneziu doleriu 
ar daugiau.

Nors daug žmonių prieszina- 
• si priesz ėmimą jaunu vyruku 

in vaiska, bet jau dabar galima 
tikrai pasakyti kad taip bus da
roma.

Jau dabar eina gandai isz 
Washingtono kad gal ateinan- 
cziais metais taksos bus dides
nes, brangesnes. Bet tai bus tik 
kompanijoms ir fabrikantams.

Mums verktinai reikia dau
giau negu du milijonu kareiviu, 
o mes sziandien neturime nei 
ketvirtos dalies tiek!

Komunistai Europoje dabar 
mato ir supranta kad jie nega
li žmones tenai pavergti per 
rinkimus ar balsavimus. Dabar 
jie kitais budais ima kovoti. Jie 
rengia straikas, sukelia buntus, 
valdžiai kitais budais prieszi- 
nasi. Pats Stalinas supranta 
kad jis negali jau toliau in va
karus veržtis be paskelbto ka
ro. O kaip mes pirmiau sakeme 
taip ir dabar sakome: Rusija da 
neprisirengus stoti in kara. Ru
sija vis bijosi stoti in karo lau
ka priesz Amerika, nors ji drys- 
ta kaip szuva ir pasalu pultis 
ir paskui bėgti ar kaip vergas 
atsipraszyti.

Szventoje Žcmeje siauezia 
baisus karas. Anglijos Karo 
Sztabas su atprovintais karabi
nais dar stengiasi keliuose 
miestuose palaikyti tvarka, ir 
ginkluota taika. Bet dabar be
veik visi Amerikos dipliomatai 
sako kad Amerika turės in Pa
lestina pasiunsti savo kariuo
menes.

Visi darbininkai ir profesi- 
jonalai jau rengiasi važiuoti 
ant atostogų, vakaciju. Mes pa
tariame savo skaitytojams, jei
gu norite važiuoti atostogų, tai 
jau isz anksto užsisakykite ir 
užsipraszykįte sau vietas ir 
kambarius in kur važiuosite. 
Sziais metais bus lengviau vi
sur važiuoti. Bus gana gazolino 
ir daugiau automobiliu. Bet vis 
reikia isz anksto pasirūpinti 
vieta ant eroplano, traukinio ar 
autdbusio. Ir kas svarbiausia 
reikia labai anksti pasirūpinti 
vieta'kur pernakvosite ar apsi
gyvensite. Ir kas svarbiau tai 
“pinigai,“ ar kiszenius. Viskas 
daug daugiau kasztuos kur tik 
važiuosite!

Ateina gandai isz pat Rusijos 
kad Kremlinas iszleido insaky- 
ma visiems Komunistams Itali
joje ir Francuzijoje liautis 
szmeiže ir puolėsi Amerikie- 
czius. Francuzu Komunistams 
buvo insakyta neprasiszokti.

Sovietai jau dabar taip nesi
pučia nei ant Graikijos nei ant 
Turkijos.

Finlandijos, Sz vedi jos, Nor
vegijos ir Danijos dipliomatai 
nustebo kai Stalinas taip gra
žiai juos priėmė ir mažai ko isz 
ju pareikalavo.,

Czia matyti kad Kremlinas 
su Stalinu jau ka kita rengia ar 
in kitus krasztus žiuri, ar kito
kias priemones rengiasi.

Amerikos laivynas kuris da
bar randasi Italijos pakrasz- 
cziuose, už keliu dienu isz- 
plauks isz ten ir apsistos Nor
vegijos vandenyse.

Nors Komunistai buvo su- 
muszti per rinkimus Italijoje, 
bet jie vis turi daug intakos ir 
galios.

Anglijos ir Amerikos Karo 
Sztabas nenusilenkia Sovie
tams Berlyne. Jie jau gal su
prato Lenino patarimą savo 
Komunistams: ‘ ‘ Žengk
žingsniu pirmyn ir viena at
gal.’’ Dabar jie neleidžia So
vietams nei vieno žingsnio 
žengt pirmyn.

Valdžia sumusze Komunistus 
Italijoje, bet daug darbo yra te
nai. Daugiau negu du milijonai 
žmonių randasi be darbo. Per 
daug bagetu ponu ir ūkininku 
randasi tame kraszte. Papras
tas žmogelis negali sau nei skly
pelio žemes insigyti. Viskas per 
brangu. Paprastam darbo žmo
gui beda pragyventi. Fabrikai 
prasti ir mažai tavoro pagami
na. Viskas per brangu. O žmo
nes pinigu neturi. Komunis
tams kaip tik labai patinka to
kia nelemta padėtis. Jie vis ga
li kurstyti žmones ir kelti bun- 
tus.

Amerikos kariszki eroplanai, 
bomberiai randasi Europos pa
dangėse.

Mažute Austriete

Nors Komunistai pralaimėjo 
rinkimus; jie gavo daugiau ne
gu asztuonis milijonus balsu, 
yotu. O krasztas kuriame ran
dasi keturios deszimts septyni 
milijonai žmonių, negali pa
stumti in szali partija kuri ga
vo net asztuonis milijonus bal
su.

Komunistai Italijonams ir 
dabar sako ir aiszkina, kad jei-

Mažute, penkių metu am
žiaus Emmy Mattesich, pasi
rėdžius savo kraszto spalvin
gais drabužiais yra pasiren
gus vesti Austrijos delegaci
jos milžiniška paroda New 
York mieste. Paroda buvo 
surengta paremti vaju, kuris 
dabar yra vedamas surinkti 
pinigu del Europos badau- 
jancziu vaiku.

WASHINGTON, D. C. — 
Vasaros saulute visus vilioja 
iszvažiuoti ar tai in kalnus, in ' 
pamanęs, pas draugus ar gimi
nes ar taip sau tik važiuoti kur.

Szimtai tukstaneziu Ameri- 
kiecziu szia vasara iszvažiuos 
ant atostogų, vakaciju ir kelis 
milijonus doleriu praszvilps, 
pavargs ir parvažiuos pasilsėti.

Jeigu ketinate szia vasara 
važiuoti ant atostogų tai jau 
dabar laikas rengtis, nes visur, 
kur tik važiuosite bus daug 
daugiau žmonių negti buvo ki
tais metais. Didesni vieszbu- 
cziai koteliai prie mariu ar kal
nuose jau dabar yra del visos 
vasaros užimti. Daug bus viso
kiu suvažiavimu, seimu ir susi
rinkimu, kuriu delegatai jau 
isz anksto turi užsiprasze kam
barius.

Dabar randasi daug daugiau 
automibiliu ant musu vieszke- 
liu. Gazolino visiems yra užtek
tinai ir visi pyszkina in tolimus 
nuo savo namu krasztus.

Ales patariame savo skaity
tojams, kad jeigu važiuosite su 
automobiliu, tai visados prižiū
rėkite kad turite gana gazolino 
nes daug mažesniu miesteliu 
vakarinėje Amerikos puseje 
turės mažai gazolino szia vasa
ra. Viskas szia vasara bus bran
giau ! Automobiliai brangesni, 
gazolinas ir aliejus brangesnis 
ir vieszbucziai, koteliai bran
giau ims už pernakvojima.

Jeigu keliausite traukiniais 
tai bus mažiau 'bėdos, nes trau
kiniu dabar yra gana ir mažiau 
žmonių jais važinėja. Bet bus 
brangiau.

Eroplanu važiuoti butu pato
giausia ir geriausia, 'bet ir czia 
labai daug kasztuos.

Tie kurie nori toliau važiuo
ti ir mažiau pinigu turi, gali 
važiuoti autobusais; czia dau
giau vargo bet daug pigiau. 
Laivais taipgi dabar bus gali
ma važiuoti. Laivai pigesni, 'bet 
ima daug ilgiau, reikia ilgesnes 
atostogas pasiimti jeigu norite 
laivu kur važiuoti.

Sziais metai bus daug leng
viau gauti kambarius vieszbu- 
czziuose, koteliuose nors jie vis 
yra per brangus. Bet visgi, mes 
patariame visiems isz anksto 
užsipraszyti sau kambarius, 
pirm negu iszvažiuosite.

In klausima kur važiuoti, 
mes tik tiek galime atsakyti su 
kitu klausimu: Kiek pinigu jus 
ketinate paszvesti del savo at
ostogų? Florida ir Kalifornija 
vilioja visus ant atostogų. Di
dieji ežerai taipgi kalbina visus 
atostogaujanezius. O vasarna
miai kalnuose taipgi vilioja. 
Bet jeigu važiuosite in kalnus, 
tai mes patariame nevažiuoti 
sau vieni, jau tenai atsivežkite 
savo kompanija, savo draugus. 
Kalnuose atostogos yra labai 
nuobodžios, jeigu tik vienas 
sau tenai nuvažiuoji.

Tukstancziai žmonių važiuos 
in Kanada del savo vakciju. 
Tenai viskas pigiau negu Ame
rikoje ir labai gražus krasztas.

Florida ir Guba tai tik 'bago- 
cziams ar durneliams, nes czia 
viskas paszieliszkai brangu ir 
ir visi biznieriai melžto melžia 
atostogaujanezius. In szituos 
krasztus dabar važiuoja tik po- 
nueziai su kitu vyru žmonele- 
lemis ar su “Girl-Frentomis“ 
meilužėmis, nes jie nori nuo vi
su akiu pasislėpti ir sau nors 
per kelias sanvaites lėbauti.

Tie kurie turi daugiau laiko 
ir daugiau pinigu sziais metais

važiuoja in Hawaii ar in Euro
pa. Kiti keliauja in Pietų Ame
rika ar in Meksika. Visi dabar 
nori kur nors iszvažiuoti, nes 
jie bijosi kad jeigu kitas karas 
iszkiltu jie vėl per kelis metus 
negales niekur iszvažiuoti.

IMMMIGRACIJOS IR
NATŪRALIZACI
JOS KLAUSIMAI

“War Fiancees’ Act

ti žmonėms kaip tavo draugui. 
Suprantama, kad tavo- draugas 
turi prisilaikyti prie visu kitu 
immigracijos patvarkymu.

Klausimas — Kaipo antro 
karo veteranas asz norecziau 
parsitraukti savo sužiedotine 
in szi kraszta, bot laukia suži
noti ka Kongresas darys su 
War Fiancees’ Instatymu, ku
ris iszsibaige praeitais metais. 
Skaicziau laikrasztyje kad In
statymas veiks iki Birželio1 
(June) 30 d. Ar teisybe? Jeigu 
taip, tai man lieka mažai laiko 
parsitraukti savo sužiedotine. 
Ka turiu daryti?

Atsakymas — Alalonu pra
neszti, kad “War Fiancees’ 
Act” veiks iki Gruodžio (Dec.) 
31 d., 1948 m. Laikraszcziu pra 
neszimai kad instatymas iszsi- 
baigs, buvo klaidingi. Senas in
statymas liete tik tas sužiedoti
nes, kurioos buvo vietines sza
liu, kuriu kvotos buvo iszsibaif 
gusios, naujas instatymas lie- 
czia visas sužiedotines vetera
nu, nepaisant gimimo vietos. 
Visos veteranu sužiedotines tu
ri atvykti kaipo “svecziai“ po 
bonu, trims menesiams. Jeigu 
per ta laika vestuves neinvyks
ta tai sužiedotine turės gryžti

Sunausu Pilietybe

Klausimas — Atvažiavau in ( 
Amerika 1941 m., su sūnumi, Į 
kuris tada buvo 7 metu amž., ! 
Sausio men. 1947 m., tapau pi- ! 
liete. Mano vyras, kol kas, gy- 
vena Vokietijoj. Lietuvos pilie
tis. Ar man galite praiieszti at
mano suims yra Amerikos pi
lietis?

Atsakymas — Tautybes In- 
statymas isz 1940 m., duoda 
Amerikos pilietybe sveturgi- 
leistas in Suvien. Valstybes 
priesz ta laika. Iszimtis pada
ryta jeigu vienas tėvas miręs 
arba jeigu tėvai persiskyrė. To
kiame atsitikime, vaikas ingija 

. mūšiam vaikui jeigu abudu tė
vai yra Amerikos piliecziai ka
da vaikui sueina 18 metu, ir 
jeigu vaikas buvo legaliai in- 
pilietybe natūralizacija gyvo 
tėvo arba tėvo kuriam teismas 
davė valka. Tavo sūnūs neingi- 
jo pilietybe tavo naturalizavi- 
mu. Aiszku, kad Tamstos vyras 
negales ingyti pilietybe priesz 
sunaus 18-ta gimtadieni ir to
kiu Ibudu sūnūs turės praszyti 
pilietybes pats. Jeigu paduosi 
sunaus natūralizacijos aplika
cija priesz 18ta gimtadieni jam 
nereikės pirmu popieru (Decla
ration of Intention).

Italijos Piliecziai

Klausimas — Noriu parsi
traukti pusbroli isz Vokietijos. 
Bet jis gimė Finnic, kuris mies-

atgal in savo kraszta. Instaty-Įtas tada priklausė Italijai. Bet
mo viena šaulyga yra, kad ve
teranas turėjo tarnauti ginkluo
tose jiegose kada nors tarpe 
Rugsėjo 1 d., 1939 m., ir Gruo
džio 31 d., 1946.

Kaip Pilietes Vyras Gali Ingy
ti Pilietybe

Klausimas — Atvykau in 
Suvien. Valstybes kaip immi- 
grantas Lapkriczio 11 d., 1946. 
Mano žmona yra Amerikos pi
liete. Kaip greitai asz galiu 
tapti piliecziu?

Atsakymas — Jeigu apsive
dei po Sausio 13 d., 1941 m., ga
li praszyti natūralizacijos jei
gu inrodysi dvieju metu rezi
dencija Suvien. Valstybėse ir 
jeigu su žmona gyveniai nors 
meta priesz pat padavima na
tūralizacijos peticijos. Ameri
kos piliecziu vyrams nereik tu
rėti pirmu popieru.

Priverstinas Darbas Vokietijoj

Klausimas — 1943 m., mano 
draugas buvo Naciu atgabentas 
in Vokietija kaip priverstinas 
darbininkas. Nuo pat karo pa
baigos asz stengiu ji parsi
traukti in szi kraszta, bet man 
visada pasakyta, kad jis negali 
ateiti nes Amerikos konsulai 
Vokietijoj priima immigracijos 
aplikacijas tik nuo tremtiniu ir 
jeigu jie gyveno Amerikonisz- 
ko j'zono j nuo Gruodžio menesio 
1945 m. Alano drauges nuėjo in 
Amerikoniszka zona tik 1946 
m. Ar man galite padėti?

Atsakymas — Nesenei invy- 
ko pakeitimas vizų patvarky
muose ir dabar tavo draugas 
gali praszyti immigracijos vi
zos Vokietijoj jeigu jis skaito
mas tremtiniu. Tremtiniai da
bar turi būti iszbuve Ameriko- 
niszkoj zonoj (vietoj) nuo Ba
landžio 21 d., 1947 m. Tas pa
keitimas buvo padarytas pade-

E. T. EVERETT & SONS
Didžiausi Iszdirbejai 

Paminklu Ir Kryžių 
138 E. South St., Mahanoy City

Ateikite ir pamatykite musu 
parodymą.

Geresnis darbas už žemesnes 
prekes.

Naujausios Iszdirbystes.

Kreipkitės pas mus ypatisz- 
kai arba per telefoną, o pri
siusime musu agenta in jusu 

namus.

OFISAI:

Mahanoy City,
138 E. South St., Tel. 2 

a
Shenandoah,
Prie Kapiniu. Tel. 2-0334
Frackville,
Oak & Centre Sts. Tel. 25

Pirmutine Moteris

sziandien Fimne priklauso Ju
goslavijai. Prie kurios kvotos 
mano pusbrolis priskaity tas ?

Atsakymas — Pusbrolis pri
skaitytas prie Italijos kvotos 
pakol Suvien. Valstybių Prezi
dentas paskelbs pakcitima kvo 
tų invairiu szaliu, kurias liė- 
czia taikos sutartys (Italija, 
Bulgarija, Vengrija, Rumunija 
ir Suomija). Tokios proklama- 
cijis da nėra, ir immigrantai 
vis priskaityti prie kvotų ku
rios egzistavo priesz Rugsėjo 
15 d., 1947 m. Pav. gyventojas 
Dodecanese Salų, kurios yra 
dalis Graikijos, yra priskaityti 
prie Italijos kvotos; lygiai kaip 
gyventojai Triesto, kuri dabar 
vadinama “Independent Free 
Territory of Trieste.“. — C.

Ponia Edith Ronne yra 
pirmutine moteris pasiekti 
szaltuosius Antartiko krasz
tus. Ji su savo vyru Commo
dore Finne Ronne ežia veda 
visokius isztyrinejimus, nes 
Karo Sztabas nori žinoti ar 
butu galima ežia intaisyti 
tvirtoves ir eroplanams vie
tas.

Netikiek in kožna žodi, bet 
jeigu tau kas iszrodo geru tai 
skelbk tarp žmonių.

Yra tai didele iszmintis būti 
staigium darbuose ir nebūt 
priesziu prie locno protavimo.

Nori Indijonus Suszelpti

Du Navajo Indi jonai, Dės- 
cheenie, po kairei ir Sam Ah- 
kean tu Indijonu tarybos pir
mininkas parodo ant žemla- 
pio, kur New Meksikoje ran
dasi tiek daug dykos ir visai 
nederlingos žemes. Indo jo
nus in szita kraszta privers
tinai nustume Amerikos val
džia.

Vidaus Sekretorius Julius 
Krug atydžiai klausosi ju pa- 
aiszkinimu ir patarimu. Jis

rengiasi iszkraustyti dau
giau negu penkis tukstan- 
czius tu badaujancziu ir 
biednu szeimynu ir apgyven
dinti jas derlingesne j e žeme- 
je. Isz viso szitu Indijonu te
nai randasi apie dvylika 
tukstaneziu szeimynu.

Vidaus Sekretorius reika
lauja devynios deszimts mili
jonu doleriu isz valdžios del 
szitu nelaimingu Indijonu.

SODALIECZIU 
DIENA

MT. CARMEL, PA.
Mount Carmel, Pa. — Kas 

metai, per “Alotinos Diena, So- 
dalietes isz visos apylinkes isz- 
kilmingai ir gražiai apvaiksz- 
czioja Pasaulino Sodaliecziu 
Diena. Kas metai pasirenka 
kuria parapija visos suvažiuoja 
ant pamaldų, paskaitų, prakal
bu ir del Paneles Szvencziau- 
sios pagerbimo.

Sziais metais tos iszkilmes ir 
tas seimelis invyko Mount Car
mel, Pa., Szvento Kryžiaus pa
rapijoje. Klebonas Kunigas S. 
Dobinis, su savo vikaru, labai 
gražiai viską parūpino.

Szvento Kryžiaus parapijos 
Sodalietes pasirodo labai suma
nios ir intakingos szeimininkes.

Sodalietes atvažiavo su auto
busais isz: Girardville, Frack
ville, Tamaqua, Hazleton, New 
Philadelphia, Shenandoah, Ala- 
hanoy City ir Alinersville.

Alisijonierius Pasijonistas 
Kunigas Gabrielius pasakė gra
žu pamokslu. Prakalbas pasa
kė Kun. Kazimieras Rakauskas 
Szvento Juozapo parapijos vi
karas, Alahanoy City, Pa.

Maryknoll Sesute AI. Rozali
ja buvo pasižadėjus paskaitas 
duoti apie ju misijas Kinija, 'bet 
negalėjo pribūti, tai jos vieta 
užėmė kita Maryknoll Sesute 
AL Gemma. Ji daug papasako
jo apie Japonus ir ju misijas 
Japonu kraszte.

Procesija lauke buvo graži ir 
inspudinga. Sodalietes labai 
gražiai pasirodo ir dievobai
mingai pagerbė Panele Szven- 
cziausia. J os sudarė labai gra
žu ir aki verianti inspudi, apsi- 
redžiusios baltomis ar mėlyno
mis suknelėmis.

Daugiau tokiu suvažiavimu 
mums Lietuviams reikėtų. Mu
su mergaites Sodalietes jau ke
li metai kai duoda toki gražu 
mums pavyzdi. But gražu kad 
musu parapijų ir Szvento Var
do Draugystes ka panaszaus 
pradėtu.

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

*-------- -------------——



“SAULE’* MAHANOY CITY, PA.

T etulis
ir prigavai, man jau namon ne
galima sugryžti, pinigu turiu 
vos kelis szimtus auksinu, o ne
laimingas asz žmogus! Ant se-

(Tasa)

Iszgerkim (brangus mano glo
bėjau! Paszauke jam prie au
sies Viktorius, bucziuodamas 
dora seneli in akulorius.

Ir abidvi ponios storas, dik- 
tas ir raudonas aficierius ir 
Viktorius, kaipo ir tautietis 
penktas baksztelejo visi po 
drauge isz kaleinos in stiklą po
no Lisovskio, po tam vienbal
siai paszauke:

Už sveikata musu sveczio 
kaipo ir visu musu czion esan- 
cziu, lyg duigniu!,—iszgerc!

Ponas Lisovskis po iszgeri- 
mui to stiklo pasijautė taip 
linksniu ir ramiu, jog nusiėmė 
akulorius, juos nuszluoste ir 
prade jo prisižiurinet in 'pato
gia juodakaite sedinezia szale 
jo, o kuri atsakyme jam paglos
tė savo minkszta maža rankele 
po smakru.

Ponas Lisovskis sudrėbėjo, 
per gyslas jo perbėgo buk ver
dantis kraujas.

— Vivat! Paszauke visi 
vienbalsiai ir pakele poną Li- 
sovski augsztyn, o kada vela 
paregėjo save ant žemes, žeme 
taje buvo kanapa, o isz szaliu 
paregėjo moters, tai yra sėdėjo 
tarp moterių geltonplauke ir 
juod-plauke.

Kas po tam su juom stojosi, 
kokis buvo tolesnis traukis tos 
jo istorijos, arba kas dėjosi su 
jo locna ypata, kaipo ir apie tai 
kas veikesi aplink ji su visais 
esanezais ten, nieko nežinojo ir 
nedasižinojo gerai apie tai nie
kad.

Žinojo tiktai, tai jog kada 
ant rytojaus pabudo isz gar-

ku.
Viktorius pradare akis, susi

raukė labai, kaip tai, skausmin
gai ir žiovaudamas paklausė:

— Kas ten?
— Bijok Dievo, kelkis-gi 

jau, juk jau volus laikas, o va
žiuot turime.

Viktorius kelis kartus žiov- 
telejo iszsirąive.

— Kas tau, tokis nesavas, 
neiszsimiegojai ka? Rodos kė
lės' naktis nemiegojas. Kelkis, 
nusiprausk ir rengkis in kelio
ne.

— In kokia kelione? Pa
klausė truputi atsipeikėjas 
Viktorius.

— Nenudavinek-gi kvaili, 
skubinkis! Tuojaus užskambin- 
siu, liepsiu paduot rokunda, ap
mokėsime ir važiuojame.

— Kur važiuosime, kam tas 
važiavimas? Tarė žiovaudamas.

— Korone Dievo, ar kas su 
tavim! Paszauke globėjas. Nu
traukė nuo jo kaldra, norėda
mas priverst ji prie apsivilki
mo. Viktorius-gi vėla užsiklojo 
ir guldamas tarė malsziai.

— Tegul-gi ponas neplaka, 
ka-gi ar ponas pamirszai, ar 
ka?

— Ka-gi turėjau pamirszt? 
Paszauke pabalęs Lisovskis.

— Senas niekszas isz pono! 
Gere, siuto labiau negu asz, o 
dabar mane czion baudžia!

— Vieszpatie Dieve susi
milk ant manes, ka tu pliovoji?

— Nevargink mane ponas, 
asz noriu miego ir miegosiu iki 
ryt rytmecziui na ir ko man 
skubintis, akyvas esmių, ko?

— Kaip tai, ko? O Pary
žius ?

natves prapuldė mane tas szeto- 
nas!

— Ka ten ponas tuojaus su

BALTRUVIENE

Nekurios mergeles yra 
kvailos, 

Jeigu isz ju juokėsi 
jaunikai,

Tai jums už tai gerai, 
Atsitiko vienam miestelyje 

nesenei,
Koki tai du vyreliai,

Vienas kaipo pirszlys,
■ Kitas novos da jaunikis, 

Pas viena mergele nuėjo,
Kalbinti paeziuotis,

Bet mergele vyrelio nepatiko, 
Taigi, ir viskas ant niek 

pasiliko.
Tie vyrukai nuėjo tik 

pažiūrėti, 
Ba turėjo nuo apsivedimo 

kalbėt,
O ne dry so kit a ip,

Tai norints szitaip.* * *
Nekarta czionais mergina,

Visai ant to nepamena, 
Kokia ateitis bus, 

Ir kokius savo gyvenime turės

szetonais ir su tuom prapuldi- 
mu! Atkirto neužganėdintas su 
rūstybe Viktorius, kiekvienas 
mėgsta ir malone pasibovint, o 
kad pasitaikė praloszti tai tas 
da nieko, rytoj iszlaimet galiu 
ir iszloszt didelius pinigus!

Ponas Losovskis žvilgterėjo 
su rūstybe ant savo nedoro au
gintinio, o sėbro keliones.

— Tu da nori velei imti tais 
velnio knygutes in rankas?! Ar 
tu Dievo szirdyje neturi? O ka 
pasakys motina, tėvas mane 
prakeiks!

Pradėjo vaiksztinet po kam- 
bara dūkdamas isz rūpės ties ir 
rūstybes, o da labiau ji inirszi- 
nejo ta-s, kad Viktorius užsiklo
jąs kaldra iki ausu juokėsi, ma
tydamas savo mokintojaus di
deliam ergelje praskendusi.

— Žino ponas ka ? Atsiliepė 
po valandai rodos buk ■ tyczia 
norėdamas da didesnes kan- 
czias užduot savo apglobejui, 
asz turiu jau iszganinga plana 
apmanstines. Nori ponas pa
klausyti ?

— Tavo tvarkai! Dievas 
mane nubaudė, jog su tavim va
žiavau su tokiu paklydusiu, ne
labu vaikinu, kaip “Tu!” Ar-gi 
reikėjo man ?

— Ne nori klausyt ponas tai 
suvis nesakysiu.

Ponas Lisovskis sudejas ran
kas vaiksztinejo po kambara 
pusbalsiu atkalbinėdamas mal
das o latras Viktorius tyczia er
zindamas ji nuolatos pertrauki- 
nejo jam savo: “Nenoriu po
nas. ’ ’

žinodamas, kad paszialpos nuo 
jo negaus dryso prakazyruot, 
da būdamas kelionėje del to-gi 
ir ji liepe nesakyt Lisovskiui 
priesz tęva teisybes, o prasze, 
per didele meile savo vientur- 
czio, idant melu iszmelstu nuo 
jo kiek nors del Viktoriaus nors 
ant kelio. Lisovskis pastanavi- 
no paišindamas daugiau apie 
nelaiminga motina, negu apie 
nedora jos sunu, imtis to, sun
kaus baisiai del to, norint ant 
vienos mislies jog turės.stovėti 
priesz rustas perveraneziai akis 
pono Livieko, sziurpulei perei- 
tinejo per jo visa kuna. Del to- 
gi vargintas tom mislimi, ne
rasdamas sau niekur suramini
mo, nusprendė nueit in miestą, 
gal Ten gales kuom nebūk per- 
traukt tais neniieals mislis. Vie
nok vos iszejo isz palocelio ir 
ėjo toliaus ulyczia, sztai iszgir- 
do baisa isz lango antro laipsno 
daeitinejanti:

—- O, tu ežia ponas Lisovs-

daus miego, radosi vela kotely
je, kuriame apsistojo ir savo 
numeryje ant tos paezios love
les ir be akuloriu, kurio dingo 
jam nežino kur. Viktorius krio
kė vela ant savo loveles, iszba- 
les kaip lavonas ir sz.neka.ntis 
per miegus ka tokio nesupran
tamo.

Ponas Lisovskis paszoko, 
skubai nulipo nuo lovos, nusi
prausė szaltu vandeniu ir pra
dėjo rinkt mintis.

Visas tas vakarykszczias at
sitikimas, rodėsi sziandien jam 
sapnu ir ka butu tvirtai tikėjas 
jeigu butu turejas akuliorius, 
kuriu su didžiausiu rupeseziu 
jieszkojo, bet niekur rast nega
lėjo.

— Isztikro sapnas daugiau 
nieko, datyrimas nesmagus ke
lionėje, su Viktorium kuri$ ke
lionėje daro pažintis su tokais, 
kas jam suvis nepritinka. Kur 
tie akuloriai? Pažiūrėtai! ant 
laikrodėlio kelinta adyna ir to
liau in kelione! Nes tas viskas 
buvo apmonyjeneziu sapnu! 
Kalbėjo pats in save ponas Li
sovskis.

Pažiurėjo ant laikrodėlio, su
stojas. Prisiartino prie nakti
nio stalelio, jieszkodamas laik
rodėlio Viktoriaus, bet niekur 
rast negalėjo. Nemanstydamas 
ilgai paėmė savo mokini už pe
ties ir drueziai pakratė.

Viktorius pravėrė akis ir tik
tai sudejavo.

— Del ko-gi jis taip stebė
tinai iszrodo ? Kalbėjo stebėda
masis isz iszbliszkusio veido 
Viktoriaus.

Vela pakratė da drueziau, o 
po tam, kada tas nieko negelbė
jo nes Viktorius, rodos lyg ne
jautė, paėmė ji abiem rauk 
už kaklo ir pakele nuo padusz-

— Už ka asz važiuosiu in ta 
Paryžių, už ka? Gal ponas duo
tum pinigu.

— O-gi kur savo liūdėjai?!
— Viktorius pradėjo juok

tis visa gerkle savo paprasli- 
nais juokais.

— Viktorinų, užkeikiu ta
ve, prisipažink prie visko.

— Ka tai ar negerai ponas 
su mumis, ar ne sukinai uode
gos prie panos Paulinos, teisy
be, jog po tam ponas miegojai, 
o mes traukėme “einiki,” kad 
viskas piszkejo, na ir pralo- 
sziau lyg paskutiniam.

— Ka tu kalbi? Ka tu man 
pasakoji? Paszauke kruptelejas 
apglaubejas. Puolė apkvaitęs 
be valdžios po tam ant kėdės, 
užlaužęs rankas.

— O taip, kalbėjo toliaus 
Viktorius, vienuolika kartu isz- 
traukiau septinakia, ne iszgra- 
jinau ne kart; po- tam trylika, 
nieko, po tam užpykęs kroviau 
szimtine po szimtinei ant dvi- 
deszimts trijų ir tas nieko ne
gelbėjo. Gladiszius viską susi- 
žere.

— Pasikart, pasikart, tarė
v

su baisiausiu rupeseziu, nelai
mingas apglobejas.

— Jau vis tiek žino ka po
nas, ramino Viktorius, jog ase- 
kuravojau visados zera. Ant 
velnio tiko viskas.

— Ir ka pasakysime dabar?’ 
Paszauke paszokes nuo kėdės 
ponas Lisovskis stovėdamas 
priesz Viktoriu.

— O-gi ka, reikia davinet 
kokia nors rodą, reikia jieszkot 
ant to spasa'bo, atsake, žiovau
damas nedoras vaikinas.

— Koki spasaba ir kur ji 
rasi, tu nelabas vaike! Mane in- 
painiojai, prapuldei, nugirdei

vargus,
Nekurios sau manstina, 

Kad apsivesiu,
Busiu sau moterėle ir 

gerai turėsiu,
Ka. norėsiu tai darysiu,
Ir valgysiu, ba pinigėliu 

ant visko turėsiu,
Nes mano vyrelis, 

Pinigo in vales padarys.
Kur norėsiu, tai lakstysiu, 
Ir del saves nepavydesiu.

Mat rūteles, 
Isz tokios moterystes 

gero ne yra,
Tankiausia tokia pora 

divorsoja,
Ba už tai, ne daug tikėjimo pas 

juos yra,
Tokia ‘bobele apgaudinės savo 

vyra!
Daug yra tokiu bobelių, 

Kurios yra vaikeliu motinos, 
Geros moterėles negirtuoliauja, 

Myli savo vyra,
Darbu užsiima, ir savo 

vaikus prižuri.* * *
Isz Skulkillo viena 

dora mergele,
Negražiai padare gana, 
Savo tėvelius pamėtė, 
Ir in dideli miestą 

nukeliavo, 
Su kokiu tai 
bedievu susiporavo, 

Bile vyra gavo,
Ka apie tokia galima 

sakyti,
Del ko taip padare?

Tokiu triksu negirdėjau, 
Iszrode ant labai

( ’ dievotos,
Bet nuomones kitokios. 
Atvažuoja man bosas, 

Turiu važiuoti
toliaus.

i Tai Gud Bai!

— Kalbek-gi, paszauke isz- 
vestas isz kantrybes doras sene
lis, gal Dvasia šventa inženge 
in tavo szirdi!

— Mato ponas jog czion-gi 
tokios rodos nėra. Žino ponas 
jog tėtulis ne tiktai neduos su
laužyto skatiko, bet da. poną 
iszkart iszvys nuo saves, už tai, 
jog ponas daleidai mane prie 
tos baisios nelaimes ir nesu- 
draudiai ant tėtulio ne yra kas 
tikėtis.

— Vienok-g-i, ka pasakyt tu
riu tėvui? Juk turiu, jam apsa
kyt kaip ir kas buvo?

— Pasakysi jam ponas tie
siog jog likomės apvogti kelio
nėje.

— Taip tai geriausia, da tu
riu ant senatvės prigaudinėt 
savo duondavi ir jam meluot! 
Nauja nuoclemia suterszt savo 
sanžine.

Priesz mama galėsi ponas 
iszpažint tikra teisybe ir tuom 
palengvint sau. Gali suverst 
ponas visa kalte ant manės, 
mama man viską dovanos ir at
siims pinigu ant tolimesnes ke
liones. O arba pamanstyk po
nas ir apsvarstyk, ar nori pa
klausyt mano rodos ar ne, nes 
asz turiu da pramigt, da visi 
kaulai man skauda ir galva isz 
skausmo trūksta, per daug isz- 
geriau ‘ ‘ Rocdcrero. ’ ’

Po tam atsigryžo in
užsiklojo ir užmerkė akis su
vis nepaisindamas ant baisiai 
užusicrgelavusio ir rupeseziu 
apimta savo globėjo.

Susimaiszes ponas Lisovskis 
stojo, ,buk in žeme inkastas, po 
tam tylėdamas nuėmė skrybėlė 
nepasijudines isz vietos.

— Kas tau? Ar in stulpą 
druskos pavirtai, kaip pati Lo
to? Eik szen-gi pas mane, pasi
kalbėsime.

Žodis “pasikalbėsimo’’ už
griovė jam ausyse lyg balsas 
triubos paskutinio sūdo Dievo, 
bet pripratęs prie paklusnumo, 
sugryžo ir nieko nematydamas 
ir negirdėdamas, užlipo trepais 
augsztyn, būdamas tvirtu jog 
eina czion paskutiniu kartu.

Tuojaus po inejimui per du
ris, užklausė jo ponas Liviekas:

— Kaip tai, ar jau isz Pary
žiaus ?

— Saugok Dieve, praszau 
pono, tiktai turėjome kelionėje 
baisu nelaiminga atsitikima !

— Nužudo jus? Nusijuokė 
szandinaneziai.

— Kur tau! Atsake apglo
bejas apkaitės, žiūrėdamas in 
marginius divono ant kurio sto
vėjo, nužudyt nenužudo bet ap
vogė iki paskutiniam.

siena,

Ponas Lisovskis iszejas isz 
pakajaus užsiverkusios Vikto
riaus motinos pastanavijo ant 
rytojaus net nueit pas poną Li- 
vic'ka ir apsakyt apie nelaime 
kelionėje. Pastanavijo, nors ii- 
g$.i svarstinamasis, bet ka-gi 
turėjo daryt, meluot priesz ji 
be mikeziojimo, jog juodu ke
lionėje apvogė, nors tas baisiai 
ji baugino, vienok indrasintas 
per ponia Elena, kuri taipos-gi 
bijojo baisiai užsirustinimo sa
vo vyro, jog jos nelabai suntfs,

sakinek-gi.
Lisovskis, neatitraukdamas 

akiu nuo divono, kuris mato
mai sziandien jam labai patiko 
ir jo puikus padarymas užimi
nėjo taip pradėjo:

— Kotelyje, kuriame apsi
stojome Viedniuje.

— Sakiau idant važiuot nie
kur neapsistojant.

— Buvome baisiai nuvar- 
gia. Viktoriuks nevat kosėjo. (

— Katialis! Ir kas dau
giau ?

— Hotelyje-gi tame atsigu
lėme anksti in lovas idant ant 
rytojaus anksti atsikelt ir va
žiuot toliaus. Kelneris dulkin
damas musu drabužius rado 
surdote Viktoriaus pugelaresa 
kuri pamirszo jis užrakint ku- 
fare, o paliko kiszeniuje. Atsi
kelia ant rytojaus ir iszsirengia 
in kelione, nuėjom eant stacijos 
sztai pirkinedamas tikietus 
Viktorius apsižiūrėjo kad pini
gu neturi.

— O kelneris ?
— Kelnerio jau neradome 

lietelyje, dingo nežine kur, ži
noma su pinigais pasisekė jam 
pabėgt. Pąlicija stengėsi pikta- 
dari atrast ir daro tyyrinejimus 
vienok ka buvo galima mud
viem veikt, be pinigu važiuot 
negalima.

— Ir del to sugryžai, pinigu 
paimt, ka?

— Isztikro! Viktorius be 
skatiko!

— Ponas Lisovski, pakelk-

gi akis, juk-gi jau prisižiūrėjai 
gana in ta j i clivona, prisiartink 
prie manes, ežia, areziau da!

Ponui Lisovskiui žingsnis 
buvo brangus ir sunku buvo 
prisiartinti arti.

— Na, o dabar nuimk-gi 
tuos savo juodus akuloriuis.

— Kad be akuloriu nema
tau.

— Nuimk sakau tau, taip, 
pažvelgk dabar man truputi in 
akis!

— O seni, seni, duodiesi 
naudot save kaipo inranki tam 
nedoram vėjavaikiui idant jis 
galėtu per tave prigaut mane, 
sena žmogų, tu drysti meluoti 
man ? Ar tau ne geda ?

Ponas Lisovskis atidarė jau 
lupas norėdamas teisintis, bet 
toje valandoje primine sau pra- 
szymus apsiverkusios nelaimin
gos ponios Livickienes, kuri 
jam visados buvo tikrai gera, 
sueziaupe lupas, o geda jog me
lavo savo duondaviui svilino 
jam akis, stovėjo vienok-gi kaip 
kareivis priesz savo virszinin- 
ka nepasijudinaincziai.

Ponas Livickas isz pradžių 
užsirūstino, bet tuojaus vėla 
apsimalszino ir tarė szvelniai:

— O ka motina ant to?
Lisovskis tylėjo.
— Ka pastanavino motina? 

Paantrino su prispaudimu, juk 
nuo jos iszejai.

Ir dabar nebuvo atsakymo.
— Priesz ja gal nemelavai, 

katialis isztikro tave to visko 
inmokino. Gerai darbszaukit 
visi drauge priesz mane viena, 
bet matote kaip prižadėjau, bu
siu del jo nepermeldžiamu; o 
motina toji verks kada nors už 
ta savo neaprubežinta mylėji
mą to sunaus kuris nemoka 
guodot savo tėvu už ju gerade- 
jystes, nes ji pati lepindama sa
vo katiali inkvepe in jo szirdi 
puikybe, kuri atitraukineja ji 
nuo darbo, o trauke prie garbes 
be nuopelno, kuri sznabžda jam 
jog jam dirbt yra geda, jog jis 
turi statytis dideliu ponu, žmo
gus doras niekados isz jo nebus 
o kalte tame iszauginimas ir 
perdidelis prisiriszimas prie jo 
locnos motinos o tas yra tik 
nuodėmė.

— Eik su Dievu, ponas Li- 
sovskiau!

Ir nežiūrėdamas jau ant jo 
atsikreipe-prie stalelio ir pasi
ėmė knygas.

Ponas Lisovskis iszejo trupu
ti nulindęs, vienok jautėsi lai
mingu jog jo duondavys nepa- 
vare jo suvis nuo saves ir neat- 
erne nuo jo pastoges ir prieglau
dos paskutines.

VI.
Viktorius gavės pinigus nuo 

motinos nuvažiavo in Paryžių’ 
ne nepamanstines kaip sunku 
jie del jos parsiėjo ir kaip juosi 
padare.

Neapraganavo ji didelis 
miestas bet pažadino jame geis
mą naudoti gyvenimo linksmo, 
nors kokiu nebūk kasotu. Kada 
paregėjo tiek patogiu moterių, 
tiek linksmybių tiek progų ant 
žaislu ir ūžimo, jauslus jaunys
tes užsidegė jame visi duszios 
ir kūno pajautimai susikuopino 
in viena geismą deginanti ji, 
idant paragaut to gyvenimo isz
kart ir visoje pilnybėje norint 
už tai parsieitu jam mokėt svei
kata, szlove ir sanžine. Vienok 
tos iszlygos neatėjo jam ant 
minties dabar taip buvo suor
ganizavote ir pasirengusiu ant 
to gyveninio. Apie iszsimokini- 
ma kokio nors amato ar žinys- 

! tos apie dora darbsztuma nie
kados nemanstino ir apie tai 

■ nenumane. Svajones apie szlove

liūliavo ji laikais nes tikėjo iri 
savo talanta, tikėjo in pats save 
bet dabar priesz puikumus di
delio svieto priesz puikumus 
garsingo miesto tas jo talentas 
ir jam paežiam pasirodė visisz- 
kai mažu ir svajones apie ingy- 
jima czion dabar szlovcs iszsi- 
rietejo kaip miglose, o tiktai ir 
pirm visko geide naudot gyve
nimo linksmo, bovintis ir plau
kinei visokiuose raskažiuose.

—BUS DAUGIAU—

RADO LAVONA
UPEJE

PHILADELPHIA, PA. —
Apie dvideszimts dvieju metu 
amžiaus vyruko lavonas buvo 
surastas Delaware upeje. Poli
cija stengiasi isztirti ir dažino- 
ti kas per vienas tas vyrukas 
buvo.

Policija spėjo kad tai gali bū
ti jurininkas Roderick Fraser, 
dvideszimts vieno meto am
žiaus isz West Dublin, Nova 
Scotia, kuris prigėrė szitoje 
upeje, Camdeno puseje, kai jis 
inszoko in vandeni iszgelbeti 
tris darbininkus kurie bedirb
dami inkrito.

Darbininkai pirmiausiai už
tiko ta lavona beplaukianti su 
vilnimis. Jie greitai pranesze 
policija. Policijantai nuveže ji 
in Hahnemann ligonine ir pas
kui in mirusuju kambarius. Po- 
licijantas Fred Kessel stengiasi 
surasti Roderick Fraser gimi
nes kurie gyvena kur nors ant 
Drexel Hill.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “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 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.



’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Alaska Reikalauja Pripažinimo

— Utarninke pripuola Szv. 
Pranciszko Jeron.

— Magdeline Ragažinskas 
turėjo operacija Locust Mt. li- 
gonbuteje.

— Sekantieji iszenie lais
čius del apsivedimo: Thomas J. 
Morgan ir Marie Kotis isz Ma- 
hanoy City; Leonardas Burgess 
įsz Turkey Run ir Ona Evan- 
auskiute, nuo 313 E. Lloyd Uly. 
Shenandoah; Silvestras G. iSin- 
keviczius, Tamaqua ir L. Ru- 
Įdenkiute, Mahanoy City.

— Seredoj Szvento Neneu- 
fezio ir Komp.

— Buvusis laiszkaneszoto- 
įjas Ralph E. Haak, (Luteronas) 
68 metu metu amžiaus, nuo 601 
E. Centre Uly., numirė pareita 
[Utarninka, namie, kuris sirgo 
ilga laika. Velionis paliko pa- 
czia ir viena broli. Laidotuves 
invyko Petnyczioj, 1-ma valan
da popietu.

— Ketverge Szv. Zigmanto.
— Juozapas Žalis nuo 29 

So. 10-tos Uly., likos sužeistas 
in tęsia koja laike darbo Alpec 
kasyklose, Petnyczioj 2:30 va
landa po pietų. Nelaimingas 
angliakasis randasi Locust Mt. 
Jigonbuteje.

SHENANDOAH, PA.
—- Sirgdamas per keičia 

tnenesius, buvusis angliakasis 
per 51 m., senas gyventojas An
tanas Subliauskas, nuo 26 So. 
Lehigh Uly., numirė Petnyczioj 
12:45 valanda ryte, savo na
muose. Velionis atvyko isz 
Lietuvos, būdamas da jaunas 
Vyrukas. Jo pati mirė penki 
metai atgal, ant Motinos Diena. 
Paliko dvi dukterys: E. Strolie- 
če, Shenadoro Hghts., ir Bar
bora, namie; Penkis sūnūs: Lco 
ir Klerenca, Chicago, Ill., Euse- 
buio ir Joną mieste ir Antana, 
Frackville je; penkios anūkes, 
įdu anuku ir du pro-anuku, 
taipgi broli Tamosziu isz De
troit, Mich. Laidotuves Utar
ninke, 11-ta valanda ryte, ir 
bus palaidotas ant Kalvarijos 
Kalno kapines. Graborius J. 
}V. Levanaviczius laidos.

— Ona Arbuszaitiene, nuo 
427 W. Washington Uly., numi
rė Petnyczioj, 8:30 valanda ry
te, Hazleton ligonbuteje. Vclio- 
iie sirgo per koki tai laika. Pri
gulėjo prie Szvento Jurgio pa
rapijos ir Szv. Kazimiero drau
gijos. Paliko dideliame nuliu- 
idime savo vyra Juozapa, dukte
rį AL Subliauskiene isz Hazle- 
tono; du sunu: Juozą, namie ir 
Prana, mieste, taipgi 4 anukus. 
Laidos Utarninke, su Szv. Mi- 
sziomis Szvento Jurgio bažny- 
czioje 9-ta valanda ryte, kuna 
palaidos in parapijos kapines. 
Graborius J. W. Levanaviczius 
laidos.

Girardville, Pa. — Szvento 
{Vincento Parapijos berneliai ir 
mergaites priėjo prie Pirmos 
Szventos Komunijos Nedėliojo. 
Sesutes visus labai gražiai isz- 
mokino, mamytes gražiai ap
rengė ir jie patys labai gražiai 
^pasirodė.

Kunigas Mykolas Daumantas 
Klebonas, atnaszavo tas Mi- 
szias per kurias tie mažucziai 
priėmė Szventa Komunija. Jis 
pasakė labai gražu tai progai 
pritaikinta pamokslą.

— Girardvilles moterys ir 
merginos susitvėrė nauja kliu- 
įba ar draugyste. Ketverge va
sara Moterų Profesijonalu ir

Alaskos žmones dabar 
praszo ir reikalauja kad 
Amerika priimtu j u kraszta 
kaipo keturios deszimts de
vinta valstija. Jie nori būti 
pripažinti ir priimti kaip 
pilni Amerikiecziai.

Czia Alaskos Senatorius 
Victor C. Rivers sako prakal

Biznierku Kliubas iszkilmingai 
ir didingai buvo paskelbtas. In 
szita draugyste priguli moterys 
ir merginos kurios yra ar ko
kiame biznyje ar profesijoje, 
kaip daktarai, mokytojos, slau
ges, advokatai ir panasziai.

Vakaras buvo inspudingas ir 
gražus. Kadangi szitoks kliu
bas nėra sau vienas tik szitame 
miestelyje sutvertas, bet tik 
szaka net tarptautines draugys
tes, tai ant inkurtuviu pribuvo 
daug garsiu ir iszkalbingu mo
terų ir merginu isz centro val
dybos.

Svetine buvo ligi duriu pil
nutėlė.

Kunigas J. Bagdonas buvo 
pakviestas pradėti vakaro pro
gramėlė, o Kunigas Mykolas 
Daumantas Szvento Vincento 
parapijos klebonas užbaigė su 
malda.

Daugiau negu szeszios de
szimts motoru ir merginu insi- 
raszc in ta draugija. Kelios Lie
tuves ir Lietuvaites pateko in 
valdyba. Daug ko da negalima 
apie szita nauja draugyste sa
kyti ar raszyti, nes ji da tik 
vystyklose. Bet jeigu pradžia 
ka gali iszpranaszauti, tai joms 
pasisekimas užtikrintas. Buvo 
matyti tu moterų ir merginu 
tarpe beveik visos visu miesto 
parapijų uoliausios ir geriau
sios darbininkes. Ir isz tos pa
stabos galima jau su pasitikėji
mo daug ko tikėtis isz tokios 
draugystes.

Luzerne, Pa. — Ponstva Vin
cai Valaicziai nuo 272 Kelly 
Ulyczios, iszkilmingai minėjo 
savo 50 metu vedybinio gyveni 
nio Ju'bilieju, Gegužio 3-czia d., 
o 10-ta valanda ryte, Szv. Onos 
bažnyczioje Kunigas Jonas J. 
Kazlauskas (anūkas) del ju in
tencija atlaike Iszkilmingas Mi
szias. Ta paezia diena jubilieja- 
tu dukters I. Kazlauskienės na
muose, 258 Kelly Uly., invyko 
Vakariene jubiliejatu pagerbi
mui. Dalyvavo artimieji drau
gai, gimines ir szeimyna. Ju’bi- 
liejatai užaugino szeszis vai
kus, isz kuriu trys dukterys, 
visi Seserys Vienuoles: Sesuo 
M. Dolores, Sesuo M. Alverita 
ir Sesuo M. Margarita, taipgi 
dukterys: ponia I. Kazlauskie
ne, Juozafiną ir sunu Vincą.

bas Anchorage mieste. Jis 
primena visiems kad Ameri
ka syki stojo in kara už tai 
kad Anglija ant musu taksas 
uždėjo kai mes visai balso ne
turėjome valdžioje. Jis sako 
kad dabar ir Alaskos žmones 
nori turėti baisa valdžioje, 
jeigu jie turi taksas mokėti.

Linkimo viso gero.

Plymouth, Pa. — Szv. Petro 
Katedroje Scranton, Pa., Gegu
žio 22-tra diena, Vyskupas 
Wm. J. Hafey, D. D., tarp kitu 
klieriku inszventins kunigu 
lietuvi Bernarda J. Kazlauska. 
Naujas kunigas Pirmąsias Isz- 
kilmingas Miszias laikys Nede- 
lloj, Gegužio 23-czia diena 10:30 
valanda ryte Szv. Kazimiero 
bažnyczioj Plymouthe. Po Mi- 
sziu bus rengiamas bankietas 
parapijos svetainėje.

Washington, D. C. — Anglia
kasiu Unijos bosas John L. Le
wises, pakvietė darbdavius 
pradėti derybas Gegužio 18-ta 
diena del sudarymo naujos dar
bo kontrato.

Shamokin, Pa.— Buviisis gy
ventojas Kazimieras Czervins- 
kas numirė Lietuvoje. Priesz 
iszvykima in Lietuva, jis gyve
no Cleveland, Ohio. Kuomet 
jis iszvyko in Lietuva, numirė

Szitie trys paveikslai bu
vo iszrinkti isz daugiau negu 
szimto paveikslu kurie buvo 
pasiunsti in Missouri Valsti
jos Žurnalizmo Universitetą. 
Szitas Universitetas sykiu su 
Britannica Encyclopaedia 
knygų kompanija jau penki 
metai kai vis iszrenka tris 
gražiausius ar žingeidžiau- 
sius paveikslus.

jo pati Konstancija. Jiedu su
situokė Shamokin, ir gyveno po 
Nr. 108 So. Pearl Uly. Velionis 
norėjo sugryžt isz Lietuvos at
gal in Suvien. Vals., bet užejes 
karas ir negalėjo sugryžte. —G.

Allentown, Pa.— Policija su- 
aresztavojo Grace Feiertagiene 
39 metu, už pasmaugimu, savo 
14 metu amžiaus dukrele, Esth
er, kuri nuo pat gimimo buvo 
ligone. Ta paezia diena Feier
tagiene, jos vyras ir penki vai
kai buvo priversti iszsikrausty- 
ti isz savo namu. Jie laikinai 
buvo apsigyveno Lehigh pavie
tres užlaikomame name. Kai 
tėvas iszejo in darbu, Feierta
giene kitus vaikus iszsiunte in 
mokykla, ir po tam pasmaugė 
savo dukrele Esther.

PERSPĖJA
KELEIVIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Jeigu straikos ant geležinke

liu iszkils tai visi traukiniai, tie 
kurie veža žmones ar paczta, 
tie freit-kariai kurie veža tavo- 
ra ir maista sustos!

Visa atsakomybe yra ant uni
jos vadu, nes ne kompanija, bet 
unijos vadai tas straikas isz- 
szauks. Jeigu visas krasztas nu
kentės, jeigu maisto kuriems 
miestams pristigs, jeigu žmo
nes su labai svarbiais reikalais 
negales pribūti kur jiems reikia 
tai kompanija praszo atsiminti 
kad ji nekalta, kad kompanijos 
atstovai stengėsi gražumu susi
taikinti ir net siutino didesne t 
alga.

WASHINGTONE 
NERAMU .

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
inkai visai kitaip in ta klausi
ma žiuri ir atsako. Jie staeziai 
sako kad jie nieko nežino apie 
kita kara, nes to karo Amerika 
nepaskelbs. Bet jie sako kad 
galimas daigtas kad Rusija il
gai nelauks.

z tai labiausiai reiKaiauJa 
karininkai kad Trumanas kaip 
nors da syki su Stalinu pasi- 
szneketu, pasitartu ir stengtųsi 
kokia nors sutarti sudaryti.

Karininkai sako pigu politi-

Geriausi Paveikslai

Jack Teehan isz Keene, N. 
H., laimėjo treczia dovana su 
savo paveikslu, kuri matome 
žemiau po kaire. Paveiksle 
matome kai policija su szu- 
niu pagelba surado mažuti 
vaikuti girioje, kur jis buvo 
nuklydęs.

Wallace Kammann isz 
Minneapolis taipgi laimėjo 
dovana su savo paveikslu isz 

kieriams sakyti kad mes turime 
Rusijai kelia pastoti. Bet su 
kuo ta kelia pastoti? Prisily- 
ginus prie Rusijos, karininkai 
sako, mes be ginklu, bejiegiai. 
Jie sako kad reikia su Stalinu 
pasiszneketi, bet tuo paežiu sy
kiu daryti kaip Stalinas daro, 
rengtis prie karo. Už keliu me
tu mes gal ir galėsime tinkamai 
apsiginkluoti, ir kada galėsimo 
Stalinui ne tik kelia pakirsti, 
bet ji staeziai namo in Moskva 
nuvaryti.

Beveik visi karininkai nori 
ir laukia kad kitas Prezidentas 
Trumano vieta užimtu.

LIETUVOS
MINISTERS DIRBA

 FABRIKE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

iszvežtas in Vokietija, tai vis 
buvo galima susisiekti, susira- 
szineti, bet kai jau kas būdavo 
iszvežtas in Rusija, tai dingda
vo taip kaip žeme butu ji prari
jus!

GELEŽINKELIU 
STRAIKOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Czia visa szitu straiku klau
sima iszkelia tik trijų uniju 
darbininkai. Devynios deszim- 
tas visu darbininku ant gele
žinkelio jau susitaikė ir priėmė 
tiek kiek kompanija pasiulino. 
Tai dabar valdžia negali nusi
leisti ir duoti tiems darbinin
kams daugiau, nes jie atstovau
ja tik oeszimta dali visu kitu 
darbininku. Jeigu jiems butu 
paskirta daugiau, tai tie kurie 
susitaikino to paties pareika
lautu.

BUS DAUGIAU 
STRAIKU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

desnes algas, kurios viską la
biau pabrangina. Bet Preziden
tas Trumanas negali stoti 
priesz darbininkus, kuriu bal
sai per rinkimus jam taip rupi

eroplano, kai jis nutrauue su
artus laukus. Czia ūkininkai 
žeme aria vingiuotai, nes jie 
seka kalnus, kalnelius ir in- 
lankas.

Ed Wagner isz Chicagos 
nutraukė tikrai nepaprasta 
paveiksią kai jis pagavo szi
ta jauna nuotaka primer
kiant aki, kai ji marsziavo 
prie altoriaus. 

ir yra taip reikalingi. Tai val
džia greieziausiai tik Lozorių 
sau pagiedos sakys: ‘Gaila dar
bininku, iszkada fabrikantu!’ 
ir nieko nedarys.

Isz viso to valdžios veidma- 
iniszkumu iszeis kad darbinin
kai gaus apie deszimtuka dau
giau po straiku. Bet tos strai
kos visiems mums pakenks, nes 
daug visokiu mums reikalingu 
dalyku bus sunkiau gauti.

Kompanijos *ir fabrikantai 
savo daigtus pabrangins ir pa- 
siaiszkins kad jie turi taip da
ryti, nes darbininbai daugiau 
reikalauja. Bet didesne ir gal 
teisingesne ,priežastis bus tai 
kad visko sunku gauti. O kai 
tik ko nėra ar sunku gauti, tai 
visi ima, reikalauja ir lupa kiek 
tik gali.

Per straikas Komunistai vėl 
inlys in uniju augsztesnes vie
tas. Jiems visados geriausiai 
sekasi per straikas. Jiems bus 
proga lysti in Jurininku, Elek
tros ir Automobiliu Unijas!

PASMAUGĖ
MOTERISZKE

CHICAGO, ILL. — Jaunas 
vyrukas, Charles Stephens, ku
ris buvo tik kelios dienos atgal 
paleistas isz ligonines del ne
sveiko proto, pasmaugė mote- 
riszke ant ulyczios.

Jis pats nuėjo prie telefono ir 
paszauke policija ir prisipažino 
kad jis pasmaugė moteriszkc 
su savo naktaize, kaklaraiszte. 
Kai policija pribuvo jis juos 
nuvede in vieta kur moteriszke 
gulėjo negyva.

Charles Stephens buvo pa
leistas isz Armijos ir Laivyno 
ligoniniu kur daktarai sake kad 
jis jau sveikas.

Moteriszke kuria jis pasmau
gė yra apie keturios deszimts 
trijų metu amžiaus. Policija ne
žino nei jos vardo nei pravar
des, nors ant jos kaires kojos 
yra užraszytas vardas “Minnie 
Gillis.”

Tas vyrukas sako kad jis tos 
moteriszkes visai nepažinsta ir 
neatsimena nei kodėl nei kada 
jis ja pasmaugė. Jis sako kad 
jis atsimena kad jis kelis alus 
iszgere kokiame ten saliune ir 
paskui daugiau nieko neatsime
na.

Policija stengiasi surasti ka 
ners, kuris ta moteriszke pa
žintu. Bet nei policij antai nei 
saliuninkai toje apylinkėje tos 
moteriszkes niekados nebuvo 
mate ir nepažinsta.

Szalia tos negyvos moterisz
kes policij antai rado rakta nuo 
vieno hotelio, kur tas jaunas 
vyrukas buvo pasisamdęs kam
barį, bet jis to kambario visai 
nebuvo vartuojes.

Jis policijai prisipažino kad 
szita žmogžudyste jam ne pir
ma. Kai jis buvo Laivyne jis 
viena Filipina nustume nuo lai
vo už tai kad tas Filipinas pa
vogė kelis cigaretus nuo jo. Jis 
sako kad jo tėvai gyvena St. 
Louis. Policija dabar stengiasi 
surasti jo tėvus.

VAIKAS
NUSZAUTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Penkiolikos metu vaikas, Do
nald Haggerty nuo 1238 South 
Bonsall ulyczios buvo ant smert 
nuszautas kai jo draugas neva 
tuszczia revolveri paspaude.

Donald Haggerty su dvejais 
savo draugais, Frank Kolb, asz- 
tuoniolikos metu amžiaus ir

Robert McDermott nuėjo in 
skliapa kur jie turėjo maža re
volveri. Jie tenai mokinosi kaip 
szauti. Kai revolveris stuktere- 
jo ar pagedo Frank Kolk sten
gėsi ji atprovinti ar pataisinti. 
Gaidukas revolverio atsileido, 
pasigirdo szuvis ir Donald 
Haggerty susmuko ant grindų.

Szitokiu nelaimiu vis dau
giau ir dougiau atsitinka. Ke
lios sanvaites atgal vienas da 
jaunesnis berniukas buvo nu-, 
szautas Shenandoah mieste.

Už tokias nelaimes ne kas ki
tas kaltas kaip tėvai. Tėvai tu? 
ri prisiminti kad revolveris ar 
karabinas tai ne zabova vai* 
kams.

RŪPINASI
GIRTUOKLIAIS

PHILADELPHIA, PA. — 
Subatos vakara vienas žmogus 
parkrito ant ulyczios, prie pat 
policijos namu. Jis turėjo szir- 
dies liga. Penki policijos auto
mobiliai pro ji pravažiavo. Vi
si tie policijos automobiliai bu
vo pilni girtuokliu, kuriuos po- 
licijantai veže in kalėjimą.

Iszrodo, kad miesto policijai 
labiau rupi girtuokliai negu ki
ti žmones. Mes nematome jokio 
reikalo visus tuos girtuoklius 
vežti in miesto kalėjimą, kai 
jiems tik reikia lovos iszsipagi- 
rioti. Policijantai turi svarbes
ni darba negu sekti kiekviena 
insikauszusi poneli.

ŪKININKAS
UŽMUSZTAS

LANCASTER, PA. — James 
Shea, asztuonios deszimts dvie
ju metu ūkininkas, buvo už- 
musztas ant geležinkelio netoli 
nuo Ronks, deszimts myliu nuo 
Lancaster. Policij antai sako 
kad James Shea, pakliuvo po 
traukiniu ir jo galva buvo bai
siai sumuszta ir jo visas kūnas 
baisiai sutrintas.

James Shea per visa žiema 
buvo seneliu namuose Lancas
ter mieste. Jis apleido szita 
vieta ir nuėjo dirbti ant ūkio 
netoli nuo Ronks. Kaip jis pa
kliuvo po traukiniu policija ne. 
Darbininkai ant kito traukinio 
užtiko jo suvažinėta lavona 
szalia rieliu.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie BUrike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztas). 96 pus. . .25f!

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, P*.

ISTORIJEapie na *“ ■“ 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
iaikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
Saule Pub. Co., Mahanoy City


