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Isz Amerikos
SKUNDŽIA

SENATORIŲ

Draiverys Sako Senato
rius Ji Stumdė Ir

Apdaužė

WASHINGTON, D. C. — 
John B. Edelcamp, “taxi” 
draiverys apskundė Senatorių 
Milton R. Young ir reikalauja 
deszimts tukstaneziu doleriu. 
Draiverys sako kad jis su Sena
toriumi susibarė už dvideszimts 
penkis centus. Jis sako kad jis 
Senatorių veže isz Senatos kam- 
baru. Su Senatoriumi važiavo 
moteriszke. Jis moteriszke pa
leido prie Devintos ir Constitu
tion ulycziu ir Senatorių nuvo
žė in Wardman Park vieszbuti, 
hoteli kur Senatorius iszlipo ir 
padavė jam doleri sakydamas: 
“Pasilaikyk sau kvoteri ir man 
duok kvoteri reszto.”

Draiverys paaiszkino Senato
riui kad ta kelione kasztavi de
vynios deszimts centu, o ne pu
se dolerio kai Senatorius misti
no.

Senatorius užpyko ir pradė
jo ginezytis ir bartis, sakyda
mas kad jam niekados nekasz- 
tuoja daugiau negu puse dole
rio parvažiuoti.

Draiverys supykęs iszsieme 
kvoteri ir Senatoriui pasakė, 
‘ ‘Sze tau tas kvoteris, man tavo 
pinigu nereikia. ’ ’

Senatorius inpyko ir užsike- 
sino muszti draiveri, iszmete 
dvoteri isz jo ranku ir ji pati 
apdaužė. Per ta laika daug 
žmonių susirinko pasižiūrėti

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MOTINA SU SŪ
NUMIS NUŽUDYTA
CHESTER, S. C. — Asztuo- 

nios deszimts penkių metu am
žiaus motina su savo trimis sū
numis buvo surasta supjausty
ta ir nuszauta. Jie visi trys gy
veno apie szesziolika myliu nuo 
Chester, S. C.

Policija pranesza vardus žu- 
vusiuju, kaipo: Motina Marga
ret Howze, asztuonios deszimts 
penkių metu amžiaus, jnaszle; 
R. T. Howze, trisdeszimts asz- 
tuoniumetu amžiaus; Lucius A. 
Howze, penkios deszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus ir Ike Ho-

APGINKLUOKIME
EUROPA

Buvęs Generolas D. D.
Eisenhoweris Pataria

Amerikai

NEW YORK, N. Y., — 
Amerika dabar jau negali pasi
traukti ar atsisakyti, nes jos 
pareiga aiszki. Amerika turi 
apginkluoti Europos krasztus. 
Taip kalbėjo buvęs garsingas 
Generolas Dwight D. Eisenho
weris. Jis sako kad Europos at
statymas nėra svarbesnis kaip 
Europos apginklavimas.

Generolas Eisenhoweris taip
gi prasitarė kad jis nesutinka 
su Amerikos nusistatymu suda
ryti galinga eroplanu jiega. 
Nors jis insakmiai ar po vardu 
nieko nesake, bet jis iszsireisz- 
ke kad Amerikai reikalinga tu
rėti tokias paezias jiegas vais- 
ke, laivyne kaip ir ore. O kaip 
tik dabar yra sudaryta tvarka 
daug daugiau pinigo paszvesti 
del eroplanu negu del kareiviu 
ar del laivyno.

Generolas Eisenhoweris da
bar gavo szilta vieta kaip pro- 
ffesorius univiersitete. Jis pa
sakė prakalbas kai vaizdo ko
misija New York mieste ji pa
gerbė ir suteikė jam garbes 
laipsni.

Nors mes labai gerbiame Ge
nerolą Eisenhoweri kaipo labai 
gabu ir naginga generolą, bet 
mes drystame staeziai sakyti 
kad mes su juo nesutinkame,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

APVOGĖ
BAGOCZIUS

PHILADELPHIA, PA. — 
Bagoczius ir milijonierius John 
R. Drexel isz Philadelphijos su 
savo žmona, kuri pareina isz 
karaliszkos gimines isz Angli
jos pranesze policijai kad jiedu 
buvo apvogti, kad vagiai, ar 
greieziausiai vages, pavogė 
žehieziugu ir kitokiu brangeny
bių už tris szimtus tukstaneziu 
doleriu vertes.

Vagiai tiek pasivogė isz 
Greenbriar vieszbuezio in 
White Sulphur Springs, West 
Virginia, kur Drexeliai buvo 
apsistoję. Tos brangenybes bu
vo užrakintame valize, kuris 
buvo mažame kambarėlyje už
rakintas, ir kur visi kambariai 
buvo užrakinti.

Washingtone Slapta FBI po
licija pripažino kad buvo gauta 
žinios apie ta vagyste. Vienas 
isz slaptos FBI policijos virszi- 
ninku sako kad dabar ta poli
cija tyraujasi ar ta vagyste bu
tu prasižengimas priesz valsti
jos ar priesz visos valdžios in- 
statymus. Jeigu tik priesz vals
tijos tai Slapta FBI policija ne
gali kisztis, nes tai reikalas 
valstijos vietinei policijai, bet 
jeigu ežia butu prasižengimas 
priesz viso kraszto valdžia, ar 
priesz tarpvalstybine valdžia, 
tai tada Slapta FBI policija 
tuoj aus stoja in darba. Bet žmo
nes in White Sulphur Springs 
sako kad jau dabar keli tos 
Slaptos FBI policijos agentai 
atsirado ir ima teirautis ir ty-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BĖGA ISZ
CZEKOSLOVAKIJOS

Keleiviai Priverczia La- 
kuna Nusileisti

Vokietijoje

MUNICH, VOK. — Kitas 
Czekoslovakijos eroplanas bu
vo priverstas nusileisti Vokie
tijoje, kai jis skrido isz Czeko
slovakijos in Ceske Budegovic.

Penki žmones važiavo aut 
szito eroplano, vienas isz j u per 
kara buvo lakūnas su Anglijos 
kareiviais. Kai jie nusileido, jie 
savo vardu ar pravardžių nepa- 
skelbe už tai kad jie bijosi kad 
Komunistai savo kerszta ir pa
gieža neiszlietu ant j u szeimy- 
nu likusiu Czekoslovakijoje.

Tas buvęs Anglijos kariuo
menes lakūnas papasakojo kaip 
ten atsitiko. Szitie penki isz 
anksto susitarė nusipirkti ti- 
kietus, biletus važiuoti isz 
Brvenn in Ceske Budegovic. Jis 
keliomis dienomis ankscziau 
buvo apžiūrėjęs ir pasiklausi- 
nejes ar ežia visi keleiviai yra 
perkratomi, ar peržiurjama ka 
jie vežasi su savimi ar ka turi, 
kiszeniuose, kai visur kitur da
roma. Jis dasižinojo kad ežia 
nieko panaszaus nedaroma.

Kai eroplanas pakilo in pa
danges, už dvideszimts minu
osiu tas buvęs Anglijos kariuo
menėje lakūnas mandagiai pa
sakė eroplano lakūnui kad visi 
keleiviai nenori važiuoti in Ces
ke Budegovic, bet nori nusileis- 
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Rusija Nori
- Susitaikinti

Lenkai Ketina Atkerszinti Kad 
Neinsileidžiame Lenku Raszy- 
toju In Amerika; $300,000 Ver
tes Žemcziugu Pavogta Nuo Ba- 
goeziu Drexels; Unijos Vadai 
Gali Derintis Su Kompanijomis

Jeruzolimas, Karo Laukas /

WASHINGTON, D C. — Geležinkeliu 
darbininku unijos vadai nusileidžia ir at- 
szaukia savo insakymus ir grasinius straikuoti.

Isz valdžios per teismą iszejo insaky
ma kad unijoms nevalia straikuoti po bausme.

Prezidentas Trumanas, valdžios vardu, 
su armija užėmė visus geležinkelius, ir da
bar straikos butu ne priesz kompanijas, bet 
priesz viso kraszto valdžia.

Unijos vadams buvo praneszta kad jie 
gali būti labai nubausti, jeigu jie dabar 
valdžios nepaklausys. . Teisėjas T. Alan 
Goldsborough visiems unijoms vadam pri
mine kad jiems gali būti panasziai kaip 
mainieriu bosui ir unijai buvo kada Lewis- 
as užsimokėjo dvideszimts tukstaneziu do
leriu ir unija užsimokėjo viena milijoną ir 
keturis szimtus tukstaneziu doleriu baudos 
už pasiprieszinima.

Armijos Sekretorius Kenneth C. Royall 
gražumu prasze unijos vadu kad jie atszauktu 
savo insakymus straikuoti. Kai tie unijos 
vadai jo nepaklausė ir staeziai pasakė kad 
jie nieko nepaiso ir kad jie straikuos, tai 
tada valdžia per teismą iszleido 
kad unijoms nevalia straikuoti. 
straikuos tai bus nubaustos taip 
nieriu unija buvo nubausta.

Armijos Sekretorius gražumu
sitaikinti, kai Prezidentas Trumanas armijai 
pavede visus geležinkelius, bet unijos va
dai nenorėjo nei kalbėtis su juo.

Unijos vadai dabar gales vėl iszkelti sa
vo klausimus ir pareikalavimus devyniolik
ta diena szio menesio, bet straikuoti jiems ne
valia. Jeigu jie dabar straikuotu, tai jie 

' (Tasa Ant 4 Puslapio)

RUSIJA NORI
SUSITAIKINTI

Praszo Pasiszneketi Su 
Amerika; Molotovas 

Nori Apie Taika 
Kalbėti

insakyma 
Ir jeigu 

kaip mai-

norėjo su-

wze, penkios deszimts penkių 
metu amžiaus. Visi trys sūnūs 
buvo “singeliai.”

Policijos virszininkas sako 
kad da negalima pasakyti kas 
ir kaip ten atsitiko. Jis spėja 
kad vienas isz j u kitus nužudė 
ir paskui pats nusižudė. 
Bet kuris taip padare, policija 
4a negali pasakyti.

Sztai Jeruzolimo miestas 
Palestinoje, kuri yra szventa 
žeme, Krikszczionims ir Ara
bams. Bet sziandien ta szven
ta žeme yra tik baisus karo 
laukas, kur Žydai muszasi su 
Arabais. Kaip Žydai, taip ir 
Arabai veda taip vadinama 
szventa kara del tos žemes. 
Jie pasiryžę ta szventa mies

tą pasisavinti.
Tautu Sanjunga, bijodama 

kad Žydai ar Arabai, beka
riaudami nesugriautu szita 
miestą, paprasze abieju ka
riuomenių palikti Jeruzoli- 
ma ir tenai nei nesiginti, nei 
nekariauti.

, Kraujas upeliais ežia tekes

kai Anglijos kareiviai pasi
trauks. Arabu krasztai jau 
dabar laukia prie pat rube- 
žiaus su savo kariuomenėmis 
marszuoti in ta szventa žeme 
ir Žydus iszgainioti. Anapus- 
Jordano, Karalius Abdullah 
prisiekė kad jis pats savo ka
riuomenes ves priesz Žydus.

WASHINGTON. — Diplio- 
matai Europoje ir intakingi 
žmones Amerikoje per daug ne
pasitiki in Rusijos nusižemini
mu. Jie sako, kad ežia tik Ru
sijos propaganda.

Kremlinas vieszai per savo 
radijo ir per visus laikraszczius 
paskelbė Amerikos laiszka, ra- 
szyta Gegužio ketvirta diena. 
Szitoks vieszas laiszko paskel
bimas yra nemandagus ir priesz 
visus tarptautinios dipliomati- 
jos nusistatymus.

Tai pirmutinis sykis kad Ru
sija ka panaszaus padare. Pa
prastai sunku, beveik negalima 
dažinoti: “Kas darosi Kremli- 
ne?” O dabar Kremlinas vie
szai paskelbia savo bizni su 
Amerika.

Moskvos Radijas sako kad 
Molotovas yra ingaliotas priim
ti Amerikos pasiulinima pasi
tarti ir susitaikinti su Amerika.

Kai tik Rusija ta Amerikos 
laiszka paskelbė, tai Preziden
tas Trumanas nieko nelaukda- 
damas, davė visiems žinoti, kad 
jo ir visos valdžios nusistaty
mas liekasi tas pats ir nebus pa
keistas.

Amerikos valdžios sztabas 
sako kad mes netikime ir neti
kėsime in Rusijos žodžius ar pa
sižadėjimus, bet skaitysime tik 
su jos darbais ir pasielgimu.

Tas Amerikos laiszkas kuri 
Kremlinas taip placziai iszgar- 
sino nieko apie susitaikinimą 
ar pataikavima nesake. Jame 
tik buvo pasakyta kad Ameri
ka visados pasirengus tartis ir 
derintis su Rusija, jeigu Rusija 
tikrai norės. Sovietai tyczia ta 
laiszka taip iszkreipe, kad at-

(Tasa Ant 4 Puslapio),
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Kas Girdėt
Jtalijos ir Frau elizijos val

džios pasirengusios Komunis
tus greitai numalszinti, jeigu 
jiė vėl norėtu sukelti biiiitus ir 
straikas.

Anglijos valdžia, jau ima gai
nioti visus Komunistus, kurie 
inlindo in valdiszkas vietas.
it • •_____• •
‘Visiems jau insipyko tas Sta

lino straksejimas ir Sovietu 
akiplesziszka propaganda. 
Kremlino drąsuoliai jau mato 
kad jiems ir ju agentams visur 
karszta. 'Už tai jie dabar iszlei- 
do tokius insakymus Komunis
tams liautis, patylėti ir palauk
ti kol visi pamirsz piktumas ir 
insikarszcziavimas priesz juos 
atausz ir atslūgs.

Rusija laibai lengvai gali visa 
Europa užkariauti ir pavergti, 
jeigu ji po viena kraszta ant sy
kio paims. Bet dabar kai visi 
tie likusieji laisvi krasztai stoja 
in vienybe, tai Rusijai jau per 
didelis kąsnis. Stalinas jau ži
no kad dabar be paskelbto karo 
jis negali ir nedrysta sekti Le
nino patarimu: “Žengti du 
žingsniu pirmyn ir viena at
gal.” Nes dabar, jeigu tie 
krasztai palaikys vienybe ir jei
gu Amerika parems tokia vie
nybe, tai pirmutinis Stalino 
žingsnis pirmyn bus karo pa
skelbimas. O Stalinas karo ne
nori, nes jam geriau ir pigiau 
be karo užkariauti, kaip jis iki 
sziol yra dares.

—————— • '
Nors Amerikos valdžia užsi

gina ir sako kad nieko nėra tik
rai žinoma Washingtone, bet 
beveik visi laikrasztininkai ir 
dipliomatai jau vieszai szneka 
ir raszo kad Rusija jau kelis sy
kius. kreipėsi in Amerikos val
džios sztaba su praszymu kad 
butu abiem krasztam geriau 
jeigu Stalinas galėtu pasitarti 
su Trumanu.

Vienas Sovietas, kuris yra 
Marshallas ir palaiko tokia pat 
valdžios vieta kaip musu Am
basadorius Robert Murphy lai
ko Vokietijoje, per musu Am
basada kreipėsi del tokio susi
rinkimo tarp Stalino ir Truma- 
no.

. Keli intakingi ir augszti Ru
sijos valdininkai kreipiesi in 
kelis Amerikos didžiausius biz
nierius ir fabrikantus su pra
szymu kad jie patartu Ameri
kos valdininkams surengti toki 
pasisznekejima.

Prezidentas Trumanas aisz- 
kiai ir trumpai visiems jiems 
atsake, kad jeigu Stalinas nori 
su Trumanu pasiszneketi, tai 
Stalinas žino kur Trumanas gy
vena,. Visi kiti valdininkai ir 
kraszto atstovai vis Ibego pas 
Stalina. Dabar Stalinas gali 
biski pabėgioti.

■ ■.. ’■ - • ♦• •
Vienas mums labai gerai pa- 

žinstamas bagoczius, kuris bu-’ 
tu galima pavadinti net ir mili
jonieriumi mums sako kad dau
guma , darbininku dabar jau 
daug mažiau uždirba ir vis dau
giau ju visai be darbo atsiran
da. Jis sako kad tik tie darbi
ninkai dabar poniszkas algas 
gauna, kuriu unijos yra galin
gos.

Kaipo pavyzdi kad jis žino

ka jis sako, jis mums szitaip pa- 
aiszkino: Keturi metai atgal jis 
laikraszcziuose pagarsino kad 
jo szeimynai reikia darbinin
kes. Penkios moterys atsake 
jam in jo paskelbimą, visos rei
kalavo nuo trisdeszimts penkių 
ligi keturios deszimts penkių 
doleriu ant sanvaites.

Ana sanvaite jis vėl indejo 
pagarsinima kad jam reikia 
darbininkes del savo namu. Ke
turios deszimts penkios mote
rys atsake in ta jo pagarsinima 
ir prasze nuo dvideszimts ligi 
dvideszimts penkių doleriu ant 
sanvaites.

Lingen mieste, Vokietijoje 
buvo labai daug vagyscziu ir 
policija jokiu budu negalėjo 
tuos vagis sugauti ar susekti. 
Paskui už keliu menesiu viskas 
paaiszkejo. Vagiai gyveno* 
miesto kalėjime. Jie buvo prasi
kaltėliai, kurie buvo in kalėji
mu patupdinti. Kalėjimo pri
žiūrėtojas tuos prasikaltėlius 
iszleisdavo kas vakaras, ir jie 
sugryždavo isz ryto su pavog
tais pinigais ar daigtais ir pasi
dalindavo su kalėjimo prižiūrė
toju.

Eina gandai kad George Al
len, Prezidento Trumano pa
siuntinys ir draugas stengiasi 
prikalbinti Generolą Dwight 
Eisenhoweri kad jis apsiimtu 
važiuoti in Moskva pasitarti ir 
pažiūrėti ar da liko kokios vil
ties gražumu su Rusija sugy
venti.

Anglijos valdžia praszo Ame
rikos kad musu Karo Sztabas 
prižadėtu nepavartuoti ta 
sprogstanczia ‘ ‘ Atom ’ ’ bomba 
priesz Sovietus, jeigu karas isz- 
kiltu tarp Amerikos ir Rusijos. 
Anglijos valdžia pasiaiszkina 
kad kai kitas karas iszkils, tai 
Rusija taipgi tokias sprogstan- 
czias bombas turės, ir jas pa
leistu ant Anglijos pirmiausia. 
Amerika gal ir prižadėtu, ar 
Rusija taipgi prižadės, ir ar sa
vo žodi ji iszlaikys?

Anglijos augszti karininkai 
jau dabar biski atsiduso, ir sa
ko kad jie nesitiki kad bus ki
tas karas da per deszimts ar 
dvideszimts metu.

Dabar kai valdžia yra pasiža
dėjus tiek daug pinigu praleis
ti, tiek daug visko in kitus 
krasztus siunsti, tai galima ti
kėtis kad fabrikams bus daug 
darbo ir ‘biznieriai gera bizni 
'darys.

O apie pragy veninio brangu
ma, tai vis nieko gero negalima 
pramatyti. Maža kas atpigs, bet 
gal ir laibiau pabrangs.

~ • • ———————

Algos jau ne tiek daug pa
kils. Darbininku unijos vis rei
kalaus savo darbininkams di
desniu algų, bet susitaikins del 
daug mažiau negu jie reikalaus.

Unijos dabar mato kad jau 
ne taip lengva laimėti straikas 
ir jie straiku beveik bijosi nes 
darbininkai ju nenori.

• • ■
Europos krasztai dabar viens 

kito klausiasi kiek ir kokios pa- 
geblos jie gali tikėtis isz Ameri 
kos. Visi jie gerai žino kad 
Amerika dabar bilijonus dole
riu pilte pila in tuos krasztus 
kad pakirtus kelia Rusijai. Bet 
jeigu nebus galima Rusija su
stabdyti su tais pinigu maiszais 
tai ar Amerika pasirengus su
stabdyti Rusija su karabinais?

Bažnyczia Tarp Kalnu E. T. EVERETT & SONS
Didžiausi Iszdirbejai

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

Havasupai Indijonai gy 
vena in pat giluma Grand 
Canyon kuriu jokiu budu ne
galima pasiekti nei keliais, 
nei takais. Tenais trijų tuks- 
tancziu pėdu gilumoje gyve-

“ASZ EISU > 
AMERIKIETIS

DIENA”

“I Am An American Day”

Per paskutinis asztuonis me
tus, ‘ ‘ I Am An American Day, ’ ’ 
yra szvencziama Gegužio-May 
men., pagal prezidento prokla
macija. Sziais metais“ Aszi Eisu 
Amerikietis Diena” bus szven
cziama Gegužio May 16 d. Szioj 
iszkilmingoj szventeje visa tau
ta pagerbs dvi grupes piliecziu: 
tuos naujai atvykusius, kurie 
yra invairiu tautu, rasiu ir ti
kybų, kurie nesenei tapo natu- 
ralizuoti, ir jaunus vietinius 
Amerikieczius, kurie pasiekė 
balsavimo motu.

Pagerbdama savo nauji au
šins pilieczius, “I Am An Ame
rican Day” pasidaro visai tau
tai szvente. Daugelis isz daly
vauto j u nežinos, kad szios 
szventes apvaikszcziojimas 
prasidėjo ankscziau negu 1940 
metu.

Kada vyrai ir moterys, at
vykdami isz invairiu szaliu 
priesz immigracijos suvaržy
mus, norėjo tapti piliecziais, ta 
reikalas būdavo labai painiotas. 
Natūralizacijos instaigos per
pildytos aplikuotais, buvo lyg 
malūnai, kurie dideliais’būriais 
gamino Amerikos pilieczius.

Taip darydami, jie sumažino 
pilietybes ir žmogaus vertybes. 
Priesz szimta metu grupe Ame
rikos tautiecziu (valdininkai ir 
teisėjai) nutarė, kad visa na
tūralizacijos veikimas turėtu 
būti daug* inspudingesne.

Ir vis daugiau teisėju pradė
jo tinkamiau priimti naujus pi
lieczius isztikimybes priesaika 
tapo ypatingai inspudingas žy
gis. Daug aplinkybių reme 
sziuos teisėjus sziose pastanga 
se. Patriotines, miestu, apszvie- 
tos ir organizacijos, kaip ir as
menys, prisidėjo prie vietiniu 
apvaikszcziojimu pavadintu: 
Citizenship Day, New Citizens 
Day, Citizenshap Recognition 
Day, ir t.t. Jau tokias dienas 
pradėjo szvesti 1915 m. Tas vis
kas vede prie Kongresines in- 
neszima instatyma kuri buvo 
užgirta Gegužio 3 d., 1940 me
tuose ir padare pilietybes gavi
ma reikszmingu kasmetiniu in- 
vykiu.

Todėl, 1948 m., “I Am An 
American Day ’ ’ yra puiki pro- 

na pustreczio szimto Indi jo
nu. Jim Crook, tu Indi jonu 
misij emerius, Evangelijos 
skelbėjas stato balta kryžių 
del savo žmonių Protestonu 
Episkopalu bažnyczios, kuri

ga atsiminti žodžius teisėjo 
Charles E. Wyzanski, Jr., isz 
United States District Court in 
Boston, Mass., 80 naujai natu- 
ralizuotiems amerikiecziams.

‘ ‘ Skirtumo nedaro isz, kurios 
szalies atvykai, prie kurios baž
nyczios priklausai, nei tavo 
spalva; žmones justi kilmes pri
sidėjo prie Amerikos pastaty
mo. Gal tavo kaimynas atvyko 
isz kito kraszto ir lanko kitokia 
bažnyczia ir gal jo spalva kito
kia. Bet atsimink, kad žmones 
jo kilmes irgi prisidėjo prie 
Amerikos pastatymo. Ir tavo 
pirma pareiga, kaipo Amerikos 
pilietis, yra suprasti kitus ir 
būti geras Amerikonas. Bet tu
ri ir kitu pareigu dabar, kada 
tapai Amerikos piliecziu. “Tu 
esi dalis visuomenes, kurioje 
valdžia yra žmonių, žmonėms, 
ir esi dalis žmonių, kurie dabar 
valdys ta szali.” Demokratijoj 

’'žmones kasdieninese darbuose 
prisideda prie szalies morales. 
Jus turite milžiniszka atsako
mybe. Kaip senas Graikas prie 
du tukstaneziu metu pareiszke: 
“Laimes paslaptis yra laisve, 
ir laisves paslaptis yra drąsą.”

“Kasdieniuose darbuose lai 
atsiranda tas pasiryžimas, ku
ris iszlaikys tas laisves, kurios 
yra paslaptis musu laimes.”

— C.

TRAUKINYS
SUSIDAUŽĖ

Du Darbininkai Žuvo; 

Bėgai Tyczia Iszardytos
Policija Jieszko

Niekszu
VALLEY FORGE, PA. — 

Kas nors tyczia, ant kerszto isz- 
arde reles netoli nuo Valley 
Forge, kur Reading kompani
jos traukinys bėgai, relei, isz 
Allentown in Philadelphia.

Kai traukinys užvažiavo ant 
tu iszardytu relių, jis susidau
žė ir du darbininkai buvo už
muszti.

Kai geležinkelio kompanija 
pasiuntė savo žmones isztirti 
kaip ta nelaime atsitiko, jie da
vė savo raportą kad kas nors 
tyczia iszarde reles. Jie sako 
kad tas kuris taip padare gerai 
žinojo toki darba, nes jis iszar- 
dydamas tas reles, paliko visus 
dratus kad traukinys gautu 
ženklą kad viskas tvarkoj.

bus vien tik isz plieno. Vie
na plieno kompanija visai už 
dyka szita plieno nameli 
jiems padovanojo. Visas na
mas sveria apie tris tonus ir 
buvo su eroplanu atvežtas.

Slapta FBI policija ežia grei
tai pribuvo ir dabar visas pa
stangas deda susekti tuos niek- 
szus kurie taip padare.

Buck L. Demmy, penkios de
szimts vieno meto inžinierius ir 
jo pagelbininkas Howard Jack- 
son buvo ant' sykio užmuszti 
kai inžinas apsivertė.

Vietine policija prisipažinsta 
kad ji nieko nežino, ir nesuvo
kia kur dabar pradėti tyrinėji
mą ar jieszkojima tu niekszu. 
FBI valdžios slapta policija 
daug nesako, bet jau rado isz 
kur tie niekszai pasivogė tul- 
szis del savo darbo, rado pirsz- 
tu ir pėdu nuospaudas, ir dabar 
ima savotiszkai savo darba ves
ti.

Del To
Vienas burdingieris, būda

mas ant gaspadines burdo la
bai daug valgo ir vis zurzėjo, 
kad ne gauna in vales prival
gys

Taip gaspadine, tarė viena 
karta: Tu daugiaus ėdi, negu 
dirbi.

Burdingcris: Tai ve, gas- 
padin! Papratęs nuo mažu
mes valgyt, tai ir valgytai!, o 

kaip dirbu bet du metai tai 
man tai ir nesiseka!

:: TĖTULIS ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

balsas sanžines atsiliepė:
— Arba asz noriu?!
Nuo grafo Alfonso nieko ne- 

iszspaus toje valandoje, žinojo 
tai gerai. Primine sau vėla mo
tina, toji motina, kuriai nesu
gražino pinigus idant iszpirktu 
savo uužstatytus brangius daig- 
tus, tada kada mete saujom 
auksa ant žaislu ir visokiu už- 
simanymu savo ir ant pasirody
mo' saves. Pas ja paraszys, pra- 
szys paskutiniu kartu pas ja 
paszelpos, o po tam mėgins da 
karta laimes savo ir iszgrajins, 
arba padarys rokunda su savo 
tuom nelaimingu gyvenimu, ku
ris jam toje-gi valandoje pasi
rodė ne mielu. Tuo laik gavo 
biski pinigu nuo grafo*, kuris 
labai iszkoliojo už nepaklausy- 
ma jo, kapo žmogaus isztirto ir 
pertikrinto gyvenime jog pada
re taip valnamaniszkai, isz to 
skatiko gyveno slapstydamasis 
po užkampes, iki vela gavo

Naujausios Iszdirbystes.

OFISAI:

Mahancy City, 
138 E. South St., Tel. 2
Shenandoah,
Prie Kapiniu. Tel. 2-0334
Frackville,
Oak & Centre Sts. Tel. 25

Ateikite ir pamatykite mųsu 
parodymą.

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

namus.

Geresnis darbas už žemesnes 
prekes.

Senis Apsiženijo

Bernarr McFadden, kurio 
galva pramuszta apie sveika
ta ir kuris yra iszkrietes vi
sokiu szposu tiesiog garbin
damas žmogaus kuna ir svei
kata asztuonios deszimts me
tu amžiaus. Jis’apsivedė su 
naszle, kuri yra jau moeziute 
Mrs. Jonnie Lee. Ji turi ke
turios deszimts du metu. Mc
Fadden ežia sveikina savo 
nauja žmona su stiklu morkų 
skystimo, nes jis netiki in 
svaiginezius gėrimus.

laiszka nuo motinos.
Motina raszo jam dabar 

trumpai ir rūstingai, jog jau- 
czesi visiszkai silpna, jog tėvas 
liepia sugryžt, kitaip nenori 
apie ji ne žinot, praszydama 
idant dabar sugryžtu būtinai 
namon. Toliau duoda jam žinot 
jog paszelpa kuria jam prisiun-' 
ežia, yra paskutine, nes jau vis
ką ka turėjo atidavė jam, jog
jau daugiau jokio budo neliko
jai idant galėtu tolinus gelbėt.

Tris dienas svarstesi nežino
damas ka daryt su savim, ar 
važiuot namon, ar da karta mė
gint laimes kazyrose ir sėst 
prie žalio stalelio? Pastanavi
no ant galo da pamėgint giliu
ko, pradėjo kazyruot atsargei o 
gi Ii ūkis tame veikale atsargiu 
ir nedrąsiu balsiai nukenezia ir 
szalinaši nuo tu ir in dvi ady- 
nas vėliau pasikėlė nuo to sta
lelio vela ubagu, vėla pralosze 
ir tai iki paskutiniam grasziui.

Kada sugryžo in savo narna 
kur klaidžiojo nemokėtu pasa
kyt niekados, gana vienok to 
jog ant rytojaus pabudo ligotu 
rodos sumusztu, negalėdamas 
pakelt ne rankos ne kojos, o ir 
neturėjo noro suvis pasikelt 
nuo lovos. Ant dapildymo ne
laimes aplaike prisakyma isz 

sūdo užmokėt skola del naszles, 
kuri kerszindama už apgavima, 
padavė skunda ant jo in suda. 
Isz rupesties gavo karsztlige, 
tarnas isz susimylejimo paszau- 
ke gydintoju. Kada atsipeikėjo 
paregėjo save ligonbutyje, o ka
da iszejo po keliu sanvaieziu 
gulėjimo, nepažintu jo ne moti
na, kuri užaugino ji. Iszdžiuves, 
pageltęs, akys indubusios ir pa
juodę, vos kvėpuojantis apleido 
ligonb ute nežinodamas ka pra
dėt. Isz jauno jaunikaiezio svei- 
kaus, drūto, patogaus, stojosi 
sugriebejusiu seniu nuvargin
tas moraliszkai ir fiziszkai, tai 
yra ant dvasios ir ant kūno.

Vienok pastanavino dabar 
jau sugryžti ir surinko tiek pa
bėgu jog galėjo isz-sirengt ant 
pagalios in kelione, su neapra- 
szomii gaileseziu apleisdinejo 
da ta miestą ir iszvažiuodamas 
da vis atsigryždamas žiurėjo in 
ten, kur norėjo vieszpataut ir 
milijonais valdyt, kaipo ir vi
sus savo karsztus geismus už- 
ganedint, o tas miestas iszmete 
ji, kaipo vilnis iszmeta ant 
kranto dali sudaužyto kada tai 
buvusio puikaus laivo.

—BUS DAUGIAU—

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Some day soon—perhaps this very 
day—one of Uncle Sam’s volunteer i 
representatives is going to ring your i 
doorbell to ask you to do one of the 
most important things you can do 
now for yourself and your country. 
He or she is going to urge you to 
start, or to increase, your buying of 
United States Savings Bonds under 
a patriotic, automatic and regular 
plan. If you heed rAy nephew or 
nieces’ advice, you’ll be doing your
self a favor. For these security 
bonds—as they do their part to in- ! 
sure a stable economy, cornerstone 
of the future security of our country > 
—will pay you back $4 for every $3 i 
ten years from now. They can mean , 
financial security for you and your 
family. AMERICA’S SECURITY IS I 
YOUR SECURITY!

U. S. Treasury b^partmeitl >

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

T etulis
(Tasa)

lio” mylimo vienturczio, aplai- 
ke ant pagalios nuo jo linksma 
naujiena, jog yra jau pažinomu 
pirmutiniuose salionuose Pary
žiaus ir būryje artistu, jog atsi
lanko su Gaunodu ant vakaru,

Rodesi jam jog jau be atsi
dūsėjimo iszgere visa lyg dug
nui taura tu svieto linksmumu, 
jog dabar jau ant svieto ne yra 
tiek daug del jo slaptybių.

Taip susiraminęs užmigo. 
Miegojo akmeniniu miegu ir 
permiegojo trisdeszimts adynu 
■bet kada pabudo atsilsėjus ir 
žvilgterėjo per langu lietelio 
ant to neaprubežinto krutėjimo 
ulycziu Paryžiaus atsiliepė ja
me vis geismai ant naujo ir da 
su didesne galybe savo.

Diena buvo giedri, rudenine 
saule szvalnei mete savo auksi
nius spindulius ant žemes, ant 
ulycziu mato pilna puikiai pa- 
sipuoszusiu moterių, patogiu, 
saldžiai nusiszypsojancziu, ei- 
naneziu su vyrais. Viktorius su 
plakanczia szirdžia prisižiuri- 
nejo in jas ir kožna palydėjo sa
vo liepsnojanczioms akimis, ro
dos pirmu kartu jas savo gy ve 
nime mato. Negalėjo atsistebėt 
jog tas Paryžius taip pilnas yra 
gyveninio, taip raganaujantis 
ir patraukiantis kiekviena prie 
to gyvenimo.

Badas taipo-gi atsiliepe jame 
po taip ilgam atsilsejimui, no
ras valgio buvo didelis ir suval
gytu ir praseziausius pusry- 
czius; vienok da taip tas ji ne
kankino kaip geismas pinigu, 
kuris viską duoda. Ingy t pini
gus idant-viską turėt ko tik du- 
sziageidžia! Del ko-gi neužgi- 
me milijonierium, tiktai vien- 
tureziu vidutiniai turtingu tėvu 
o da tas “tėtulis:,” kuris galė
tu da paszelpt varginga sunu, 
yra tokiu skupuoliu ir nenori 
iszpildint geismu savo vientur
czio!

Neapykanta prie tėvo pasi
didino dabar jame laibai, už tai 
jog jo nemyli, kaipo savo sū
naus, suvis sau to nepamislin- 
damas jog neužsipelnija ant to.

Užimtas, bet tiktai mislimis 
apie poniszka gyvenimą, sku
biai apsirengė ir tvirtas savyje 
iszbego ant ulyczios ir nusida
vė in restauracija “Maison Do
rie” ant pusryt. Buvo vienok 
atsargus nes turėjo isz viso sa
vo kapitalo 23 frankus.

Metes kelis frankus už pus- 
ryczius kuriais nevisiszkai da 
užganėdino savo norą valgio 
nes da kitus tikins pusryczius 
su apsilaižymu sunaudotu, su 
puikybe siubuodamasis ir szai- 
pindamasis nusidavė pas Tor- 
toniju ant kavos. Ten atiduos 
paskutini franku, o kas bus to
linus suvis apie tai nesirūpino 
ne nepaisejo.

Sėsdamas prie mažo stalelio 
paregėjo pas savo kaimyną tau
tini laikraszti. Paprasze jo. 
Skaitytojas sausas, augsztas 
įgelton-plaukis žvilgterėjo ant 
jo skubiai ir atsake:

— Praszau, labai
giuosiu jog matau savo tautieti 
czionais.

Tuojaus užsiriszo tarp juo- 
dvieju linksma ir szirdinga kal
ba, tokiu budu susipažino.

Po pusei adynos laiko mato
me juodu jau einanezius bulva
rais.

Rado savas sava. Tebyris 
sausas augsztas gelton-plaukis 
buvo grafu Alfonsu, kuris laike 
dvieju metu patrotijo Paryžiu
je milžiniszka turtą, sveikata ir 
szlove, kuris niekados daug ne
turėjo, bet daug geide ir trosz- 
ko.

džiau-

g TARADAIKA

Dvideszimts-asztuoniu metu , 
amžiaus turėdamas, kareziai 
gailestavo jog net dabar pribu- 
na in ta szaltini gyvenimo, in ta 
szaltini linksmybių ir szaltinio 
laimes, nes tokiu pasirodė jam 
Paryžinis miestas. Aulžine kar
tybe užnuodino jam szirdi ir 
gerkle.

Neturėjo milijonu idant su j u 
pagelba turėti viską ko ' tik du- 
szia geidžia, apeziupinejo savo 
kiszenius ir apipiltas agnia gė
dos priesz pat save, rado juose 
vos tūkstanti kelis szimtus 
franku.

Ant ilgo to užteks? O kada 
pritruks vela raszyk ir melsk to 
“tėtulio,” meluok mylima ma
ma ir vela atsiuns, kelis deset- 
kus.

Užsidegė jam akys pasiutisz- 
kai, o mislije atsiliepe žodžiai, 
del ko-gi kiti turi milijonus o 
asz ne? Asz, kuris turiu sveika
ta, toki norą naudojimo gyveni
mo, toki geismą pažinimo visko 
ka tik szis svietas duoda, svei
kiems, jauniems ir geistan- 
tiems!

Ir nejieszkodamas nieko, 
nors turėjo laiszkus prisakine 
janezias ir duodanezias jam 
vieta vestas instinktu tiktai 
naudojimo, vieszinosi per peli
kes dienas taip linksmai, kad 
po perėjimui to laiko, kada nu
vargęs baisiai atsigulė in lova, 
buvo jau be vieno cento, bet ant 
tos valandos jau ir be jokio ži
nojo gerai Paryžiui gyvenimą, 
žinojo jau visas jo slaptybes, 
turėjo truputi susineszimo su 
žemesnėm klasom aristokratisz- 
kom, turėjo pažinti su laikrasz- j 
liniukais ir pažinojo taip vadi
nama taupet, arba nesijudina
ma būda, būti szaltu ir ramiu 
kožnoje valandoje ir kožnoje 
pavojingoje norint jautriausio
je situacijoje.

Jis-gi stojosi mokintojum ir 
globėju Viktoriaus kuris pasi
davė jam lyg nevalninkas. Du 
menesius gyveno Viktorius 
kasztu jo, norint grafas Alfon
sas jau mažai turėjo tu kasztu, 
o per ta laika kaip-gi iszsitobu- 
lino ir kiek iszmoko.

Atsipratino garsiu paprasti
nu savo juoku, o iszmoko na- 
vatnos szypsenos, szaipu vcl- 
niszku; susipažino su mergina 
aktorka isz tenaitinio teatro, 
pana Natalija, kuri buvo prie
žastim apsigarsinimo jo mies
te, susiriszo pažinti su būreliu 
laikrasztininku ir muzikantu, 
kurie pažadino jame užsnudusi 
norą ingyjimo szloves ant dir
vos artistiszkos. .

Per visas adynas kalbėjosi 
su jais apie sztuka, visokius 
garsingus dalykus Europiszkus 
ir Paryžinius laike susirinkimo 
visu kavinyczioje, taipogi apie 
svarbius dalykus ju gyvenimo, 
apie visokius skandalus žino
mus ir nežinomus. Ne procevo- 
damas suvis ne davės jokio da- 
vado savo talento kompozito
riaus, arba virtuozo iszdare jau 
sau Viktorius garsinga varda 
“garsingo artisto,” isz ko duo
dasi suprast jog didėlėje sosta- 
pyleje svieto yra da lengviau 

, loszt komedija, arba loszt ja be 
, žinystos be mokslo, negu pas 
. mus, kur žmones greieziau' nu

žiūri, geriau apsvarsto viską, 
isztyrineje prigulineziau.

Ponia Livickiene apverkda
ma ir aplaistydama aszarom 
kiekviena laiszka savo “kate- 

r .

Taradaikeli, paturima man 
duok,

Isz vargo mane iszliuosuok, 
Nes nežinau ka darysiu, 
Ir kaip toliaus gyvensiu,

Ne išz gero pas tave raszau, 
Ir geros rodos del saves 

praszau, 
Szeszi metai kaip apsipaeziau, 
Rodos paezia teisinga gavau, 
Nes jokio baderio neturėjau,
Kad asz tai butau žinojus,

Ir ta seniau datyres,
Kad tokis pasidaris triubelis, 

Kad koks velnias tarp mus 
insikisz,

Butau tam visam užbaigęs, 
Tosios nelaimes nedaleides, 
Tula diena in darlba nuėjau,

O vakare parėjau, 
Savo mylima neradau, 

Maniau kad su reikalu in 
miestą nuėjo, 

Laukiau, bet bobele neparėjo,
Ka asz dabar darysiu?

Giminaite mano adbego, 
Ir tarė: Ar tavo bobelka nėra?! 
Sztai, vakar matėme ja ir koki 

tai vyra, 
Ėjo abudu ir dingo nežino kur?

Laukiu pacziules,
Be jokios žinios negavau.

Tai-gi dėduli,
In tave raszau ir praszau, 

Gal tu kur ja užtiksi,
Ar nuo ko iszigirsi,

O kad jie kur prasmegtu, 
Ir sprandu nusisuktu!* * *
Vai nekurios bobeles, 

Neskaldykite vyrams makaules
Jeigu pasigeriai,

Tai geriau tuoj atsigulki!, 
Matyt kad guzute sumaisze 

; jum protą,
Gerai kad vyras paimtu kotą, 
Ir pabružintu gerai per peczius,

Kita karta pravardes 
apgarsysiu,

Ir apie jusu gyvenimą 
pasakysiu,

Tada graudinsites ir stenėsite, 
Geriau isz laik paliauk* * *
Jeigu Skrantu rūteles, 

Viena pas kita nebegiotu, 
Tai szirdeles nieko ant svieto 

nedažinotu, 
Nes kaip tik in narna inbega,

Vos ant kėdės atsisėda, 
Dairosi in visas szalis, 
Rodos nekalta visai,

O kada viską gerai apžiūri, 
Tai jau'ant visos dienos medega 

turi,
O kada užpyksta, 

Tuojaus pas kita kumute bėga, 
Iszranda visaip ant kūmos,

Be galo, da kaip.
Taigi mano szirdeles, 

Brangios rūteles,
Turiu ant to ir užbaigti, 

Nes in kita apylinkių važiuoti, 
Gal ka naujo pamatysiu,

Ir jum kitam n umare 
daugiau pagiedosiu.

Nors jau Gegužio menesis, 
bet augsztai New Yorko val
stijos, Adirondack kalnuose 
sniegas vis toks gilus kad 
žvierys ir gyvuliai negali 
prasikasti del maisto. Szi- 
tuose kalnuose randasi daug 
briedžiu, stirnų ir kitu žvie-

o Saint Saens atgrajina priesz 
ji savo kompozicija. Skanėsi 
tiktai ant brangaus gyveninio 
czionaitinio, o ypatingai sunku 
jam gyvent be pinigu del to, jog 
da turi vis daryt pažintis su 
žmoniems augsztai stovineziais.

Dora motina perskaiezius 
vos pradžia laiszko, pardavė, 
vyrui nežinant, savo brangeny
bes, arba apmainė savo gra- 
žiauses papuoszas ant franku ir 
nusiuntė sunui. Ponas Livickas 
perskaitęs laiszka, nebuvo.už
ganėdintas tuom ir kalbėjo sa
vo mylimai paežiai, jog jos 
“kalelis” (niekad jo kitaip jis 
nevadino) iszvažiavo in svietą 
ne vieszpataut ir bieziulaut, su- 
eitinet in pažinti su dykaduo 
niais bet mokintis kokios nebūk 
žinystos idant aprūpintu savo 
ateityje ir pats savo proce ga
lėtu maityt save o del to draudė 
labai jai davinet kokios nors 
paszialpos jam, jeigu jis nesirū
pina apie save bet motinos kuri 
prapuolinejo už savo nedėkinga 
sunu, szirdis nepavelino klau
syt geros rodos vyro ir, kaip ži
nome negavus nuo jo pinigu, 
pardavė savo brangenybes ir 
nusiuntė jam ka tas paleis ant 
vėjo.

VII.
Du metus pergyveno Vikto

rius mieste Paryžiaus be jokios 
vietos. Protingas žmogus toki 
gy venima pa va dintu ‘ ‘ nedor u 
gyvenimu,’’ Viktorius jame 
plaukinėje, kaip žuvis prūde po 
szviesia apgloba grafo Alfonso 
ir gal butu ilgai plaukincjas, 
jeigu nebūtu atsitikia keli ne
laimingi del jo atsitikimai.

Patogiai Natalijai patiko 
jaunas vaikinas; buvo tai mer
gina dora ir neturėjo to budo 
idant reikalaut nuo vaikiniu in- 
simylejusiu daug pinigu, kaip 
tai paprastinai beveik visos ak
toriuos, kurios naudojasi isz to
kiu progų ir cziulpe vyrus kaip 
dieles kraują, ji-gi nevat mylė
jo ji su kokiu tai pasiszventimu. 
Jis džiaugėsi visoms pr i vile jom 
nebūdamas apsunkintu jokia 
sunkenybe. Su pagelba seno 
muzikanto kuris patriotijo szlo
ve užganėdindamas save nors ir 
menku uždarbiu iszsidirbo Vik
torius sau paliudinima “artisto 
muzikes.” Apgarsinta tas tuo
jau likos po visa Paryžių per 
laikraszczius ir tas ji pakele da 
ant augsztesnio laipsnio tarp 
augsztesnes Paryžines aristo-

Maitina Briedžius

riu, žvieriuku, kurie jieszko 
ir neranda maisto. Daug ju 
iszstipo, nudvese, bet daug ir 
buvo isz,gelbėta, kai eropla- 
nai atveže maisto. Sportin
inku, medžiotoju kliubas sa
vo kasztais pasisamdė kelis 
eroplanus ir su jais veže 

kracijos ir ant lauko muzikes, 
norint toji szlove, teisybe pasa
kius, gavosi jam tik per giliuk- 
ninga gilinki o ne už nuopelną. 
Viktorius vienok iszkirpes isz 
laikraszcziu straipsnius, ku
riuose raszo apie atsižymejima 
jo Paryžiuje ir nusiuntė tuo
sius motinai, kuri vienok ir 
tuom negalėjo sulaužyt užkietė
jusios szirdies savo vyro, vie
nok džiaugėsi jog visam mies
telyje X., kalbėjo apie jos sunu 
kaipo apie žmogų “artistą.”

Tuolaik ambicija ir neužge
sęs geismas ingyjimo milijonu 
augo Viktoriuje. Tame pasku
tiniam mieryje, eidamas visa
dos pagal szviesa rado grafa 
Alfonso, suėjo in pažinti vela 
su turtinga naszle vidutinio 
amžiaus motere kuriai kaipo 
“grafas” Lenkiszkas, prick 
tam patogus jaunikaitis, isz 
kart patiko. Isz abieju szaliu 
jau daryta planus ant ateities, 
susiriszimo mazgu moterystes 
ant amžių, o Viktorius jau pa
taikė isznaudot nuo naszles ke
liolika tukstaneziu franku.

Per tris sanvaites bicziuliavo 
su baronu Rotszydu, pamirszes 
nevat dasižinot ir apie sveikatai 
savo busimos paezios. Tokis 
pasielgimas Viktorio baisiai už
rūstino jos broli ex-seseriai, ku
ris geriau vėlino, kad jam tur
tas tektų po seseriai cielybeje, 
negu pavelint kokiam vėjavai
kiui darkint ji, pažino jati da
bar visiszkai, jog isz Vikto- 
riaus ne yra doras žmogus, o 
tik apmaudingas prigavikas 
nes kada pinigu gavo, tai 
akiu nerodo.

Susitikęs su Viktorium 
kėliojo, kuris atsake jam su 
sa puikybe ateinanezio milijo- 
nierio. Isz to pasidaro susiki- 
virezinimas ir iszsiszaukimas 
ant revolveriu Viktorius isz- 
szaukima priėmė bet grafas Al
fonsas kitaip žiurėjo ant to vei
kalo. Prie miusztynes nedaejo. 
Inirszes ex-szassoris iszniekino 
Viktoriu prie daugelio liūdin
to ju. Reikėjo szaudintis. Ėjo du 
kartu ant saves, antroj szuvy
lioj puolė Viktorius pažeistas 
in krutinę.

Szeszes sanvaites pergulėjo 
vienatinis Paryjiaus ligonbuti- 
je nes patogi pana Natalija isz- 
važiavo in Monte-Carlo su im- 
pressarijum o grafas Alfonsas 
priverstas buvo taisint savo 
sveikata iszvažiuot in London. 

110

isz
vi-

maisto visiems žvieriems. Pa
prastai stirna ar briedis labai 
bailus ir neprisileidžia žmo
gaus nei isz tolo, bet kai ba
das jau graužia, tai ir baime 
dingsta, kaip matyti isz szito 
paveikslo.

Pasiliko beveik visiszkai vie
nas svetimoje szalyje, be jokio 
globe jaus, nulindęs, kaip nie
kad da gyvenime, sudarkintas 
moraliszkai ir nežinantis ka su 
savim pradėt. Jaunysta neda
vė jam ilgai sirgti. Pirma diena •J o o
kada pasikėlė isz lovos, gavo 
laiszka nuo motinos sulaistyta 
aszarom, kurioje melde, kaip 
tik iszmane, idant sugryžtu jis 
namon. Sudrėbėjo pirmu kartu 
jame szirdis. Pastanavijo su- 
gryžti ir pasiduot savo giliukui, 
tai yra, tolesniems prisakineji- 
mams,“ tėtulio.”

Paslėpęs pusėtina suma pini
gu paskirta: ant keliones, isz-' 
eji atsikvept szviežiu oru, kurio 
jau kelios sanvaites neturėjo sa
vo krutinėjo. Iszbales, silpnas, 
vos galintis susilaikyt ant koja 
ėjo pamaži bulvarais kur visa
dos žmogus greieziausia randa 
sau sziokia tokia zoliova ir per
si t ran k ima del savos. Kas-gi 
apraszys jo džiaugsma, kada 
vos atsisėdės ant lonkelos 
priesz kavinyczia la Paix, pa
mate Alfonsą, kuris taip-gi pa
sveikino ji jausliai ir s.zirdin-

Alfonsas nepaprastinai links
mas ir užganėdintas parode 
jam pugelaresa prigrūsta bank
notais. Pasiėmęs ji in paranke 
nusivedė ant pusrycziu pas Bi- 
gon, isz ten pasilope savo pajie- 
gas keliom pleszkom vyno, nu
ėjo in viena isz kliubu Paryži
um, kur grafas buvo kaip pas 
save lomiam name. Viktoriui 
gaila buvo motinos, vienok, ka
da pamisimo kad sugryžimas 
namon suteiks jam geda, nes 
nieko nemoka idant isz to galė
tu gy vent, jog ten juoksis isz jo 
su dviguba narsa sėdo prie, 
bakro. Antra adyna nakezia ei
damas su Alfonsu namon jau 
nereikalavo idant ji vestu. Jau
tėsi lengvu ir smagum, kojoms 
rodos žemes nedalypstejo, isz- 
losze trisdeszimts tukstaneziu 
franku!

Ir prasidėjo del jo vela nau
jas gyvenimas, gyvenimas ka- 
zirninko, bet tokio, kuris lai
mėt turi nes czion eina apie bu
te, o butes geidžia kuopuikiau- 
sios.

Giliukis žmonių visados yra 
navatnas, isz kart visados pa
vėlina naudot isz jo nusiszyp- 
sojimu. Viktorius traukyje ke
liu sanvaitos iszlosze keliolika 
szimtu tukstaneziu franku _ir 

dabar jau buvo tvirtu jog ingys 
tuos geidžiamus per ji milijo
nus.

Kas teisybe, grafas Alfonsas 
rodino jam naudotis isz laimin
go giliuko, bet po vienam pra
laimėjimui susilaikyt ir laukt 
vėla geresniu laiku. Viktorius 
neklauso. Pradejas pralaimėt, 
losze su padūkimu geisdamas 
sugražint sau pralaimėtus ir 
daugiau iszsiloszt kad padaryt 
tuosius milijonus.

Iszbales, kaip lavonas su su
spaustais dantimis, sėdėjo prie 
stalo ir lauke laimingos valan
dos, state kuodaugiausia ant 
kazyriu viliodamasis jog lai
mes, bet giliukis užsirūstino»B
jog Viktorius per daug nori 
naudot jo sau ir netarnavo jam 
suvis.

Po asztuoniu dienu, kada pa
sikėlė nuo stalo, svyruodamas 
ant kojų lyg pasigėrės, klubie- 
rei mirkeziojo in vienas kita, 
atkreipinedami teminimus ant 
jo, būdami tvirtas jog Vikto
rius iszejas isz ten pikszters sau 
in galva jau ant trepu.

Ne! Padare visi tame klaida, 
ju mislys neiszsipilde, Vikto
rius neszove sau in galva tiktai 
sėdo priemenėje ant suolo ir 
kareziai ir graudžiai pravirko; 
Ko dabar pradės ?

Būti ponu dideles sumos, bū
ti turtingu ir ant kart vela pa
silikt ubagu ir vėla pradėt ir 
nuo ko-gi pradėt. Kas-gi jam 
paskolins, norints ir norėtu 
dirbti.

— Darbuot, nusijuokė su
drėbėjas, arba asz moku? O

[Tasa Ant 2 Puslapio]

‘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.
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Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
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'"SAULE" MAHANO Y CITY, PA.

Žinios Vietines Lenktynes Bermudoje

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Bonifaco.

— Apie 600 angliakasiai isz 
Continental kasyklos, Centralia 
straikuoja isz priežasties kad 
szeszi mainieriai likos prasza- 
linti nuo darbo.

— įSulbatoj Szventos Sofijos 
taipgi pasninkas priesz Sekmi
nes. Kita sau vaite: Nedelio j 
pripuola Sekmines; Szventos 
Dvasios Atsiuntimo, taipgi ta 
diena yra “ Asz Eisu Amerikie
tis” diena, szia sanvaite yra 
czvertis meto, pasninkas: Sere- 
doj, Petnyczioj ir Sukatoj; Pa- 
nedelyje Szv. Paskalio; Utar- 
ninke Szv. Venantijo; Seredoj 
Szv. Petro Celestino, taipgi pas
ninkas; Ketverge Szv. Bernar
do Sienietio; Petnyczioj Szv. 
Hospicijo, taipgi pasninkas; 
Sukatoj Szv. Julijo.

—• Ponas J. Palukas isz 
Shaft, ana diena lankėsi mieste 
su reikalais ir prie tos progos 
atlankė “Saules” redakcija, at
naujinti prenumerata del savo 
motinėlė ponia Margarieta Pa- 
lukoniene. Acziu už atsilanky- 
ma.

— Saliuninku organizacija 
isz Scliuylkillo pavieto turėjo 
savo bankieta Utarninko vaka- 
ra Lakewood Park svetainėje. 
Apie 1500 dalyvavo tame ban- 
kiete.

—> Nedelioje, Gegužio 16-ta 
diena pripuola “Asz Eisu 
Amerikietis Diena.” Szioj isz- 
kilmingoj szventeje visa tauta 
pagerbs dvi grupes piliecziu: 
Tuos naujai atvykusius, kurie 
yra invairiu tautu, rasiu ir ti
kybų, kurie nesenei tapo natu- 
ralizuoti, ir jaunus vietinius 
Amerikieezius, kurie pasiekė 
balsavimo imetu.

Shenandoah, Pa. — Sirgda
mas ilga laika nuo dusulio, se
nas gyventojas Juozapas Al- 
szauskas (Alsliefski) nuo 186 
Florida Ave., Heights, numirė 
Nedelioj 9-ta valanda vakare 
savo namuose. Velionis atvyko 
isz Lietuvos daugelis metu at
gal. Velionis buvo angliakasis 
ir dirbo Knickerbocker kasyk
lose. Prigulėjo prie Szvento 
Jurgio parapijos ir Szvento 
Vardo draugijos. Paliko dide
liame nubudime savo paezia 
Elzbieta (Tragus); dukterį 
Evelyn, pati Petro Holoneko, 
mieste; 4 sūnūs: Raimunda isz 
New York; Edmundą, mieste; 
Juozapa ir Joną namie, taipgi 
du anukus. Laidotuves invyko 
Ketverge, su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje, 9-ta valan
da ryte ir likos palaidotas in 
parapijos kapines. Graborius 
II. A. Valukieviczius laidojo.

— Jonas Eidukeviezius nuo 
131 W. Girard Ave., numirė Se
redoj 8:35 valanda ryte Ash
land ligonbuteje. Velionis pri
gulėjo prie Szv. Jurgio parapi
jos. Paliko broli Petrą mieste, 
taipgi keletą anukus ir anūkes. 
Graborius T. J. O ’Haren laidos.

— Robertas Polukas isz 
. miesto turėjo operacija Locust 
Mt. ligonbuteje.

— Szvento Jurgio parapija 
dalbar turi nauja vargamistra 
p. Petras Steponaviczius, kuris 
atvyko isz Detroit, Mich. Pen
kiolika metu atgal p. Stepona
viczius vargonininkavo Kauno, 
Lietuvoje.

Frackville, Pa. — Lietuviu 
Moterų Kliubas isz Scliuylkillo

Royal Bermuda Yacht 
Kliubas lenktyniavę su Long 
Island Sound (N. Y.) kliubu 
pažiūrėti kieno laiveliai ge-

•pavieto turėjo savo susirinkimą 
Panedelio vakara V.F.W. sve
tainėje. Apie 37 naujos nares li
kos priimta in kliuba per pir
mininke ponia Olga Colitz. Ki
tas susirinkimas bus laikytas 
Seredoj Gegužio 19-ta diena 
Necho Allen svetainėje, Potts- 
villeje. Lietuviu Moterų Kliu
bas isz Luzerne pavieto daly
vaus tame susirinkime.

Detroit, Mich. — Apie 75,000 
darbininku isz Chrysler auto
mobiliu kompanijos straikuoja 
nes negali susitarti su kompani
jos atstovais.

Rymas, Italija, — Naujas 
Italijos Prezidentas likos ap
rinktas ana diena, Luigi Einau- 
di, o Premieras Alcide de Gas- 
peri, pirmininkas Kataliku-De- 
mokratiszkos partijos sutvers 
nauja kabinėta.

Chicago, Ill. —Keturiu sker
dyklų kompanijų, Armour 
Swift, Wilson ir Cudahy, ir pa- 
kauniu darbininku unijos at
stovai vėl iszvyko in miestą 
Washington, D. C. Valdžios at
stovai daro spaudimą in kom
panijas ir in unija skerdyklų 

straikui užbaigti.

— Policija suradus užtrosz- 
kusios per gazu, namuose p. Zo
la MacGeachy 70 metu amžiaus 
ir jos duktė Lilliana, 50 metu 
amžiaus. Tyrinėjimas parodo 
kad moteriszkes papilde saužu- 
dyste. —N.

UNIJA PRIESZ
UNIJA

CLEVELAND, OHIO. — Ge
ležinkeliu darbininku unija nu
sileido valdžiai ir sutiko ne- 
straikuoti. Bet tos unijos bėdos 
tik prasidėjo su tu nusileidimu. 
Ant rytojaus ta unija dažinojo 
kad priesz ja yra paskelbtos 
straikos.

Geležinkeliu unija turi dideli 
vieszbuti, Park Lane Villa Ho
tel, kuriame darbininkai su- 
straikavo priesz unija, sakyda
mi kad unija skriaudžia darbi
ninkus.

Darbininkai, kurie szitams 
vieszbutyje dirba priguli prie 
AFL unijos. Jis reikalauja 
penktuką ant valandos daugiau 
mokėti, bet sanvininkai, gele
žinkelio unijos vadai nesutinka.

Tai ežia tau ir teisybe! Gele
žinkelio unija reikalauja net 
trisdeszimts centu ant valandos 
daugiau ir pyksta ir grasina 
straikuoti jeigu negaus, o kita 
unija isz tos unijos reikalauja 
tik penktuko ant valandos dau
giau ir negauna.

resni ir greitesni ir kurie ju
rininkai moka geriau savo 
laivelius vairuoti. Jie lenk
tynes sudarė netoli nuo Ha-

APGINKLUOKIME 
EUROPA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kai jis nori visa Amerikos val
džia pamokinti. Visi mes žino
me kad galingas vaiskas yra 
musu krasztui labai reikalingas 
bet mes taipgi žinome kad Rusi
ja dabar visas pastangas deda 
sutverti galinga eroplanu jiega. 
Jeigu Rusijai taip rupi eropla- 
nai, tai kodėl ir mums jie netu
rėtu rūpėti? Vaiskas gali krasz- 
ta apginti kai prieszas jau prie 
pat vartų. Bet galinga eroplanu 
jiega gali sustabdyti priesza 
pirm negu tas prieszas prisiar
tins prie musu kraszto. Karisz- 
ki eroplanai ir Antra Pasaulini 
Kara sulaikė nuo musu rube- 
žiu. Mes neesame prieszingai 
nusiteike kai skaitome apie vi
sas tas pastangas sutverti’ga
lingas kareiviu armijas, bet 
musu nuomone, atrodo kad ga
linga padangėse jiega gali ką
rą ne tik laimėti, bet ir sustab
dyti.

Jeigu Sovietai žinos kad mes 
galime pasiunsti kelis tukstan- 
czius kariszku eroplanu priesz 
juos ir sunaikinti j u miestus, 
iie sferai ansirokuos nirm neon jie gerai apsirokuos pirm negu 
jie iszdrys ant musu užsipulti. 
Jeigu mes galime Dedei Stali
nui prižadėti pasiunsti de- 
szimts sprogstaneziu bombų už 
kiekviena kuria jis in mus pa- 
siuns, tas Stalinas ne taip grei
tai prasiszoks.

Visi karininkai tvirtina kad 
mes Japonus sumuszeme su sa
vo kariszkais eroplanais ir 
bomberiais. Musu kariuomenes 
visai nei nepaseke Japonijos, o 
Japonai jau pasidavė, nes musu 
galingos jiegos padangėse juos 
paklupdino.

Už tai mes sakome ir tikrai 
tikime kad galingi eroplanai 
gali daug padėti musu kariuo
menėms, gali daug musu vaiku 
nuo karo lauko ir nuo mirties 
iszgelbeti. Jeigu ta galinga ero
planu jiega nors viena Ameri
kos vaika iszgelbes, tai ka mes 
paisome apie milijonus dole
riu! Mes milijonus doleriu 
siuneziame tiems kuriu mes vi
sai nepažinstame. Tai kam ežia 
skatikus skaityti kai iszkyla 
musu kraszto saugumas ir mu
su vaiku gyvastis?

APVOGĖ
BAGOCZIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kiai ir tyliai savo darba dirbti. 
Jie jieszko keliu mergaieziu 
kurios jau yra intartos.

Trys sanvaites atgal szitame 
vieszbutyje buvo labai puos^- 
nus ir didingas balius, kuriame

milton, Bermuda. Szitokius 
laivelius vairuoti ar in szito- 
kias lenktynes stoti tai jau 
reikia būti tikru bagoeziu.

dalyvavo didžiausi bagoeziai ir 
karalaicziai.

Bagoeziai Drexeliai daug 
nesako ir nepaaiszkina kokie 
buvo tie žemeziugai ar kada ta 
vagyste atsitiko. Jiedu gal vis
ką papasakoji policijai ir dabar 
tyli, tikėdamiesi kad policija 
sueziups tuos vagis.

BĖGA ISZ
CZEKOSLOVAKIJOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ti in Munich. Vokietijoje. La
kūnas nesutiko. Tada jam bu
vo parodyta revolveris, ir buvęs 
Anglijoje lakūnas jam tyliai 
pasakė kad jeigu jis eroplana 
nenuleis Vokietijoje, tai kad 
tuoj aus užleistu jam savo vieta 
prie vairo.

Eroplanas nusileido Vokieti
joje, kur visus penkis keleivius 
priėmė Anglijos kareiviai. Bet 
eroplano lakūnas ir jo pagelbi- 
ninkas pareikalavo kad jiems 
butu pavėlinta gryžti in Czeko- 
slovakija. Jiedu buvo paimti in 
kalėjimą, kol pasitaikins proga 
juos pasiunsti atgal.

Kitas teveik panaszus atsiti- 
tuvo Betoli nllo Ingol

stadt miesto. Vienas Czekas pa
sisamdė eroplana ir lakuna pa
simokinti kaip eroplana vai
ruoti. Kai lakūnas savo mokini 
iszsiveže in padanges, jis pats 
pasuko eroplana in Vokietija, 
nepaisindamas kaip tam moki-

Amerikos Armijos Didžiausia Bomba

Armijos Sekretorius Ken
neth Royall, (po kairei), už
rietęs sprandą žiuri ir net dy- 
vinasi isz szitos milžiniszkos 
bombos kuri yra sparnuota ir 
sveria keturios deszimts tris 
tukstanezius svaru. Armija 
norėjo sužinoti kaip ir su ko
kiu smarkumu szita bomba

niui nepatiko. Jis nusileido ne
toli Ingolstadt ir pareiszke kad 
jis nori tenai pasilikti. Visi, 
kas tik gali, neszasi, begte bėga 
isz Czekoslovakijos, kur Komu
nistai sutvėrė savo kruvina ro
jų.

RUSIJA NORI
SUSITAIKINTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rodytu kad Amerika jau trau
kiasi, jau nusiliedžia Rusijai.

Dipliomatai ir kiti tarptau-
tiniu klausimu žinovai visaip 
spepa: “Kodėl Rusija taip rū
pestingai ta laiszka iszplatino?’ 
Visokiu apeliojimu dabar ran
dasi:

1— Kad Rusija paskelbė ta 
laiszka kad ji galėtu savotisz- 
kai ji iszaiszkinti ir visiems pa
rodyti, kad Amerika jau pra- 
szo kitos konferencijos, kito su
sirinkimo didžiūnu.

2— Kad Rusija dabar pasiro
do kad ji sutinka su Amerikos 
to pasiulinimu, kurio Amerikai 
visai nepasiulino, ir kad dabar 
jau Amerika turi kita žingsni 
imti ir surengti konferencija, 
apie Amerika visai nieko nepa
minėjo. Sovietai taipgi turėjo 
progos visiems paaiszkinti savo 
nusistatymus ir paneigti visus 
Amerikos Ambasadoriaus prie- 
kaisztus Rusijai.

3— Kad Rusija ima prisibijo
ti savo žmonių ir tu žmonių ku
rie dabar vargsta vergijoje, 
kad Amerika dabar jau prisibi 
jo savo nusistatymo kaslink 
Rusijos ir nori visiszkai pasi
traukti. Sovietai nori savo žmo
nėms parodyti kad Amerikos 
valdžia jau bijosi Rusijos val
džios.

4— Kad stojus in pagelba Ko
munistu kandidatui Henry 
Wallace. Nes tas Amerikos 
laiszkas, sulyg Rusijos paaisz- 
kinimus parodo kad Amerika 
neva nori pasitarti ir susitai
kinti. Tai reiszkia jau nereikia 
nei galingos kariuomenes nei 
ginklu, nes nėra jokio prieszo, 
ir ginklams nėra jokio reikalo.

5— Visiems parodyti kad ne 
Rusija, bet Amerika yra kalta, 
nes Amerika dabar jau atsipra- 
szo, kad Amerika yra silpna, 
nes Amerika jieszko ir praszo

krinta, tai jie uždėjo ja ant 
kariszko eroplano B-29 bom- 
berio kuris pasikėlė in pa
danges, ir paleido ta bomba. 
Joje nebuvo sprogstanezio 
tavoro kad ji nesusprogtu. 
Eroplanas iszmete ta bomba 
virsz Muroc ežero, Californi- 
joje.

pasikalbėjimo.
Bet isz viso to didelio vėjo, 

pasirodė nors mažas nuveiktas 
darbas. Tas Amerikos laiszkas 
in Sovietus juos gana iszgazdi- 
no ir staeziai parode kad Rus- 
kiams ne in sveikata per drą
siai ir per toli stumtis ar žengti 
Europoje. Tas szuva sucypia, 
kuriam mes patikome su akme
niu. Matyti kad tas Amerikos 
laiszkas pataikė staeziai in 
Kremlina.

UNIJOMS NEVALIA 
STRAIKUOTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

prasižengtu teismui, taip kaip 
Lewisas prasižengė, ir butu nu
bausti, kaip Lewisas buvo nu
baustas.

Teismas dabar tik laikinai 
uždraudė straikuoti, bet kai 
unija ateis in teismą devynio
likta diena szio menesio, tai ta
da teismas visiszkai uždraus 
straikuoti.

Teisėjas Goldsborough, isz- 
iszleisdamas ta uždraudimą 
straikuoti, paaiszkino kad nei 
unija, nei darbininkai negali 
straikuoti jeigu visas krasztas 
nuo tokiu straiku nukentės.

Geležinkeliai dabar yra vais- 
ko rankose. Armija sako kad 
unijos vadai gali derintis su 
kompanijomis, bet kad visi tu
ri dirbti už ta paezia alga kaip

Nepaprastas Szimytis

Ponia Wallace Graham, 
Prezidento Trumano gydyto
jo žmona, suszukuoja szuny- 
cziui “Feller” plaukus pirm 
negu jis stoja in rungtynes 
parodyti kad jis yra gražiau
sias isz visu tokiu szunycziu.

Ne tik Prezidento Truma
no draugai, bet ir szitas szu- 
nytis sudarė gana bėdos na
bagui Trumanui. Kas jam 
tenai ta szunyti padovanojo 
ir labai invertino ji nes jo 
gysluose teka bajoriszkas 
kraujas; mat, jis ne kaip kiti 
szunes. Trumanas, gavės ta 
szunyti, nežinojo ka su juo 
daryti. Jis jo nenoerjo, ne
žiūrint viso jo to mėlyno 
kraujo ir prakilnios kilmes. 
Tai jis szunyti atidavė savo 
gydytojui ir draugui Dakta
rui Graham.

Tie kurie inteike Prezi
dentui Trumanui ta szunyti, 
baisiai insižeide, kad jis nei 
dovanos, nei to mėlyno krau
jo nėinvertino. Kai kiti pa
siskaitę kad Trumanas ati
davė ta szunyti, jie visi sake 
kad Trumanas szunu neap- 
kenezia. O sulyg ju nuomo
ne, žmogus kuris szunu neap- 
kenezia, negali būti geras 
žmogus. O prie to prisidėjo 
kitos bėdos, kai tas kuriam 
jis ta szunyti atidavė apsi- 
szauke ir buvo intartas. Tai 
isz visu pusiu bėdos pradėjo 
kristi tam nelaimingam Pre
zidentui Trumanui. \ 

ir pirmiau gavo, kol bus kitaip* 
nustatyta ar susidarinta.

Geležinkelio darbininkai pa
simokino isz Lewiso prasiszo- 
kirno ir isz mainieriu unijos nu
baudimo, ir nestraikavo.

Už szitoki žingsni mes svei
kiname Prežidenta Trumana. 
kuris, galu gale pasirodo kaip’4’ 
protingas žmogus su kuriuo ne- 
galima per daug ar per ilgai 
baikas duoti ne tik unijoms, bet 
ir kompanijoms žinoti kad ne
galima visa kraszta nuskriaus
ti, viso kraszto pramone ir gy
venimą suardyti, už tai kad ke
li tukstaneziai žmonių susigin- 
czina. Amerikos krasztas di
desnis už geležinkeliu unija, di
desnis už mainieriu unija, di-, 
dėsnis ir mums brangesnis už 
visas unija. Jeigu musu krasz- 
te randasi laisve, tai ta laisve 
yra ne vien tik straikuoti, bet 
laisve teipgi ir žmoniszkai gy
venti. Nei viena unija neturi 
laisves visus viso kraszto pilie- 
czius varginti ar skriausti.

SKUNDŽIA
SENATORIŲ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
kas ežia darosi.

Draiverys dabarsako kad jis 
nori penkis tukstanezius nuo 
Senatoriaus už užsipuolimą ir 
kita tiek už tai kad Senatorius 
padare jam sarmata prie tiek 
daug žmonių.

Senatorius beveik ant visko 
prisipažinsta ir neužsigina, bet 
jis sako kad jis tik ranka suda
vė tam draiveriui ir isztrenke 
ta kvoteri isz jo rankos. Jis 
taipgi sako kad tas draiverys 
vėliau atėjo pas ji in jo kamba
rius. Jiedu pasisznekejo ir vis
kas buvo pamirszta ir dovano
ta. Jiedu da gerai iszsigere ir 
persiskyrė draugais.

ŽODYNAS
LIETUVISZKAI - ANGLISZKAS 

...IR. . .
ANGLISZKAI - LIETUVISZKAS

A. LALIO Žodynas 
Nauja Laida

2 Tomai, 1300 Pusi.

KAINA 12 DOLERIU

Pinigai reikia siusti su užsakymu:

Dr. D. Pilka
546 East Broadway,

SOUTH BOSTON 27, MASS.

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 Krasztus). 96 pus. . .25^

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

ISTORIJE aPie Da 1’z 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu, Verta Ne- 
ožmirszt, Kaip dagyvėnt 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 Lazdelę, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15f. 
Saule Pub. Co., Mahanoy Citjj


