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I szski r s t y s Fabr iku s
Isz Amerikos Buczerne Užsidarė

KOMUNISTAI APDO- 
. VANOJA SZPIEGA

Raudona Žvaigžde Ir 
Du Tukstancziu Dole-
i riu Panelei Bentley

WASHINGTON, D. C. —
Sovietu Augszcziausia Taryba 
Panelei Bentley padovanojo du 
tukstancziu doleriu ir inteike 
jai augszta Rusijos garbes 
ženklą, Raudonąja Žvaigžde,’ 
už jos pasidarbavima karo lai
ku del Rusijos. Jos pasidarba
vimas buvo sznipineti ir slap
tas žinias isz Amerikos siunsti 
in Rusija. Visa tai atsitiko 
Lapkriczio, septinta diena,
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Valdžia Susirupinus Apie Tre- 
ežia Karia; Ruske Mokytoja Pa
nia Oksana Konsenkina Pavo

1945 metuose.
Kongreso Komisija szitas 

žinias iszleida sykiu su pasta
ba, kad ta Panele Bentley tuos 
pinigus ir ta Raudona Žvaigž
de tuo j aus perdavė Amerikos 
FBI Slaptai Policijai.

Panele Bentley sako, kad ji 
jau net tada buvo susineszus su 
Slapta FBI policija ir tai poli
cija buvo inteikus daug svar
biu žinių, su kuriomis FBI po

Szitas paskelbimas, plaka
tas daug daugiau pasako ne
gu visos tos musu Kongres- 
monu prakalbos ir spyeziai. 
Szitas buezierys, New York 
mieste, užsidarė savo bu
czerne ir iszkabino in bu- 
czernes langa dideli plakata 
pasiaiszkindamas kodėl jis 
dabar isz biznio iszejo.

Jis sako, kad mesa paszie-

liszkai brangi, kad jis neno
ri taip brangiai mokėti ir 
paskui taip isz žmonių lupti. 
Jis sako kad jis tol neatsida
rys, kol mesa neatpigs. Jis 
teipgi pataria szeimini- 
kems nepirkti tos brangios 
mėsos nes ji nėra nei pusiau 
tiek verta, kiek sziandien 
reikia mokėti.

Kongresas mitinguoja, ta

riasi, peszasi ir prisipažins- 
ta kad jis nieko negali pada
ryti, negali ta paszieliszka 
branguma sustabdyti, bet 
sztai, ežia, prastas buezierys 
be jokio mitingo parode ka 
jis gali padaryti ir padare. 
Jis nepirks ir neparduos už 
tokias neužmoniszkas kai
nas, prekes.

jingai Serga New York Ligonin
ėje; Babe Ruth Garsus Beisboli- 
ninkas Iszkilmingai Palaidotas 
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licija suėmė ir suaresztavo 
tuos dvylika didžiųjų Komu
nistu Amerikoje.

Sovietai jau kelis sykius mu
su karininkus apdovanojo su 
garbes ženklais, bet ežia pir
mutinis sykis kad nekarinin- 
kas, mergina, butu taip garbin
gai Rusijos pagerbta už szni- 
pinejima.

Ji dabar inskundžia ir inta-

GARSUS INTARTAS SENIS MOTINA NUŽUDĖ

ria apie trisdeszimts Ameri- 
kiecziu, kurie, laikydami la
bai augsztas ir svarbias vietas 
valdžioje, dirbo sykiu su Ko
munistais ir daug slaptu Ame
rikos žinių jiems iszdave.

Dabar iszeina in virszu kad 
daug szitu intartu žmonių pa
melavo po prisieka,*kai jis bu
vo Kongreso Komisijos už
klausti ar jie ka bendra turėjo 
su Komunistais ar Sovietais?

Trys tokie žmones, Duncan 
Lee, William Ludwig Ulman ir 
Robert T. Miller vėliau prisi
pažino kad jie gerai pažinojo 
Golos, visu tu Rusijos sznipu 
vada, nors pirmiau jie buvo po 
prisieka užsigynė kad jie jo ne
pažino.

Duncan Lee, mokslinczius, 
kuris su Amerikos pinigais isz- 
ejo savo mokslus, buvęs- Lei
tenantas Pulkininkas, prisipa
žino kad tas Golos ji buvo per- 
states Panelei Bentley, ir kad 
jis galvojosi kad Panele Bent
ley yra pabėgėlė ir raszytoja.

Bet jis staeziai užsigynė kad 
jis buvo iszdaves kokiu slap
tingu žinių Panelei Bentley ar 
tam visu tu sznipu vaduo Go
los. Jis labai daug tokiu slap-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BEISBOLININKAS 
PASIMIRĖ

‘Babe Ruth’ Iszkilmin- 
gai Palaidotas

NEW YORK. — Tukstan- 
ežiai žmonių susirinko ir atva
žiavo paskutinaji syki pama
tyti ta savo mylima beisboli- 
ninka, “Babe Ruth’’ kuri be
veik visi vaikai kone garbino.

Ant jo grabo iszkalti trys žo
džiai: “George Herman Ruth’’ 
ir viskas. Biznieriai, darbinin
kai ir milijonieriai atėjo ati
duoti savo paskutini patarna- 
vima tam, kuris visu szirdis 
pavergė savo gabumu ir drau- 
giszkumu.

Jo grabas buvo iszkeltas ant 
estrados toje vietoje, Yankee 
Stadium, kur jis tiek sykiu at
sižymėjo ir kur tukstaneziai 
atvažiuodavo pamatyti vien 
tik ji viena žaidžiant beisbole. 
Vartai tos beisbolininku vietos 
Yankee Stadium buvo atdari 
iki deszimtos valandos vakare.

Iszkilmingas gedulio Mi- 
szias atlaike New York Diece
zijos Kardinolas, Francis Car
dinal Spellman.

“Babe Ruth’’ arba George 
Herman Ruth užaugo Katali- 
kiszkame Seratnamyje. Kai jis 
prasimusze in beisbolininku 
ratelius jis niekados neužmir- 
sze kad jis syki buvo biednas ir 
vargszas. Jis tukstanezius do- 

(Tasa Ant 2 Puslapio)

McConnellsburg, pa.
— Asztuonios deszimts metu 
amžiaus ūkininkas, norėjo save 
nusižudyte kalėjime, kur jis 
buvo nugabentas, kai policija 
intare kad jis nuszove savo 
kaimyną Amber W. Fischer 
ant savo ūkio, in Buck Valley.

Ūkininkas John W. Hoopen
gardner su britva persipjove 
gyslas savo rankose ir taip no- 

f

re j o nusižudyti, bet policija už
tiko. Daktarai krauja sustabdė 
ir jam rankas apriszo.

Ponia Goldą Myerson isz 
tos naujos Žydu tautos Iz
raelio, yra pirmutine diplio- 
mate, kuri yra dabar siun- 
eziama in Ministerio vieta 
in Rusija. Ji dabar yra tos 
naujos tautos tarybos nare. 
Ji yra gimus Rusijoje ir gy
venus Amerikoje nuo sep
tintu metu amžiaus.

SAVO KŪDIKI

Nemylėjo Savo 
Vaikuczio

ST. PAUL, MINN. — Poli- 
cija rado dvieju menesiu vai
kuti pasmaugta. Policij antai 
sako kad jauna, devyniolikos 
metu amžiaus motina, Marga
ret Hartmann prisipažino kad 
ji savo vaikuti pasmaugė, už 
tai, kad ji jo nemylėjo.

Policija suaresztavo ja, ir 
dabar tardo ir jos vyra Levon 
H. Hartmann. Policijantas Roy 
Heron sako kad motina prisi
pažino kad ji savo vaikuti, 
Christopher Lee pasmaugė. 
Jos vyras tuo laiku buvo dar
be.

VIENAS ŽUVO, DU 
SUŽEISTI

READING, PA. — Vienas 
jaunas vyrukas buvo ant syk 
užmusztas ir du labai sužeisti, 
kai j u automobilius pasileido 
nuo Mount Pleasant kalno, nu
lėkė nuo vieszkelio ir kelis sy
kius apsivertė. Žuvo Howard 
J. Schmehl, dvideszimts metu 
amžiaus vyrukas, kuris buvo 
laivyne asztuoniolika menesiu. 
Readingo ligonines daktarai ir 
slauges pranesza kad sužeistų
jų vyruku vardai yra John W. 
Stoudt ir Franklin Reitnauer. 
Visi isz Readingo.

WASHINGTON, D. C.—Valdžia pasiun
tė perspejima ir patarima visiems fabri
kantams, kad fabrikams pavojus didžiuose 
miestuose. Patartina fabrikus statyti ar per
kelti in mažus miestelius ar visai in laukus.

Geriausia visus fabrikus placziai iszskirs- 
tyti, kuo toliausiai nuo didžiu miestu.

Maži miesteliai sudaro geriausias vietas 
dideliems fabrikams. Kariszki eroplanai, 
bomberiai negali taip greitai pataikinti in vie
na fabriką, kaip in visa miestą ir in daug 
fabriku ant sykio.

Buvo daug raszoma ir kalbama apie in- 
rengima fabriku po žeme, bet tai visai ne- 
praktiszka, per daug kasztuotu ir butu be
veik negalima didžiuosius fabrikus taip po 
žeme paslėpti.

Szitas raportas fabrikantams aiszkiai pa
rodo, ko galime tikėtis kai treczias karas 
hus paskelbtas.

Kai prieszas užsipuls szita syki, tai ne
bus tos vietos, nebus to miesto Amerikoje, 
kurio prieszas negales pasiekti su savo ka- 
riszkais eroplanais, bomberiais. Prieszas pir- 
mucziausiai pulsis ant didžiausiu miestu, kur 
daugiausia fabriku randasi.

Sprogstanczios “Atom” bombos viską su
naikina už puses mylios skersai ir iszilgai 
nuo tos vietos kur jos krinta ir sudaro žmo
nėms pavoju del pusantros mylios. Reisz- 
kia ta baisi sprogstanti “Atom” bomba ble- 
dies nepadarys ir nesudarys pavojaus už tri
jų myliu nuo tos vietos kur ji nukris.

O tu sprogstaneziu “Atom” bombų prie-
. (Tasa Ant 4 Puslapio)

REPUBLIKONAI
KALTINA PREZ.

TRUMANA
. I

Demokratai Gerinasi 
Rusijai; Apsiginklavi
mas Brangiai Kasztuoja

WASHINGTON, D. C. — 
Visa Prezidento Trumano ad
ministracija yra dabar Repub- 
likonu kaltinama už pragyve
nimo branguma už tai kad De
mokratai gerinasi ir laižosi 
prie Sovietu ir Komunistu.

Kongresmonas Charles A. 
Halleck, Republikonas isz In
diana, ir Republikonu Partijos 
pirmininkas szitokius prie- 
kaisztus stato Demokratams 
savo raporte, kuris yra dau
giau negu penkiolikos tukstan
cziu žodžiu ilgumo.

Republikonai szitaip iszsi- 
reiszke kai Demokratai pasi
rinko pragyvenimo branguma, 
kaipo j u svarbiausi klausima 
del ateinaneziu rinkimu.

Pagrindinis pamatas viso 
szito brangumo, Republikonai 
sako, yra musu kraszto iszda- 
vimo Quebec, Yalta, Teheran ir 
Potsdam Konferencijose. Kon
gresmonas Halleck sako, kad 
szitos konferencijos Amerikai 
kasztavo daugiau negu 30 bili
jonu doleriu kuriuos mes pra- 
kiszome, siunsdami paszelpos 
in užsieni nuo karo pabaigos. 
Kiti bilijonai mums kasztavo 
savo pramone palaikyti ar at
statyti.

Republikonai sako, kad De
mokratu klaidos užsienio klau
simuose mums dar kitus bilijo
nus doleriu kasztavo. Jie sako 
kad ta Europai paszelpa viską 
ežia Amerikoje pabrangino. 
Kongresmonas Halleck sako 
kad dabar, per ateinanezius 
žmones turi pasirinkti tarp

(Tasa Ant 4 Puslapio) ,.
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Biznis Su Stalinu
1935 metuose Sovietu val

džia sutvėrė ta NKVD, slapta 
policija, kurios svarbiausias 
darkau buvo sergėti ru'bežiu, ir 
prižiūrėti kad niekas isz to Ru
sijos Rojaus nepabėgtu.

Pienas buvo dvylika centu 
už kvorta, duona asztuoni cen
tai už banduke. O dabar ’beveik 
dvigubai. Lasziniai buvo tris- 
deszimts keturi centai ant sva
ro; dabar jau dangau negu 
trys kvotėriai ant svaro. Kava 
kasztavo apie dvideszimts cen
tu ant svaro priesz kara; o da
bar penkios deszimts vienas 
centas ar daugiau ant svaro.

Jauni vyrukai dabar sten
giasi sjoti in kolegijas, kad isz- 
sisukus isz vaisko. Kiti jauni, 
kurie negali stoti in kolegijas, 
savanoriais stoja in vaiska, 
kad jiems reiketu tik meta isz- 
buti. 

• •
Partija, kuri laimes rinki

mus del Prezidento sziais me
tais. turės viena labai svarbu 
darbą, iszvengti kara su Rusi
ja, ar ta kara laimėti. Nežiū
rint ka musu politikieriai sako 
ar ka kiti laikraszcziai raszo, 
mumg iszrodo kad in ta klau
sima reikes atsakyti labai grei
tą!: Ar iszvengti karo, ar ta 
kara laimėti? Nereikės laukti 
nei deszimts, nei penkių metu, 
bet už metu ar ilgiausiai už 
dvieju, tas klausimas turės bū
ti iszrisztas.

Berlyno klausimo iszriszi- 
mas.bus tik laikinis dalykas, 
tik atides ta svarbu klausima, 
tik atitolins ta susikirtima su 
Rusija.

Komunistu darbas Ameriko
je dabar yra visus subuntavuo- 
ti, darbininkus suerzinti, fab
rikus uždaryti, kad Amerika 
negalėtu pasigaminti gana 
ginklu. 

• • ~— e a I
Rusijos darbas yra prižiūrė

ti kad Amerika nesustiprintu 
Europos vakarinius krasztus, 
ir tuo paežiu sykiu kad Rus- 
kiai pasigamintu gana tu 
sprogstaneziu ‘ ‘ Atom ’ ’ bom
bų.

Jau dabar yra paskelbtas 
karas priesz Rusija, bet dar ne
pradėjo viens in kita szaudyti. 
Bet tai galima pradėti, bet ku
ria diena.
a -----::-----

Dabar apie taika nėra nei 
sznekos. Dabar galima kalbėti 
tik apie ginkluotas paliaubas, 
per kurias ir vienas ir kitas 
krasztas ginkluosis ir lauks

Kai Amerika isz tikro ims 
ginkluotis, tai musu taksos pa
kils. beveik ant visko; daug -1 ' . . daigtu bus sunku ar stacziai 
negalima gauti, nes Karo Szta- 
bas pasisavins. Kita meta val
džia jau turės suvaržinti daug 
dąigtu, ypatingai tuos daigius 
kurie yra isz plieno ar su plie
nu daromi. ,

' • • '
Dabar keturiu didžiųjų tau

tu atstovai vėl renkasi, vėl mi- 
tinguoja, vėl tariasi. Bet var- r 1 i i - ■ ' ■
giai ko gero isz to bus! Pasku- 
tinaji syki kai tie keturi didie- 
ji susiejo, viskas pairo, už tai 
kad vakarines tautos negalėjo

sutikti su Rusijos pareikala
vimais. Tas pats ir dabar bus.

1 ' • •

Rusija dabar gali nusileisti, 
prižadėti kad ji pavėlins Ame- 
rikiecziams ir Anglams vežei 
tavora ir maista in Berlyną, 
kaip ir pirmiau vožė. Viskas 
bus gerai kol žiema ateis. Tada 
Rusija vėl gali visus kelius ir 
geležinkelius užkirsti, kada ir 
eroplanams butu beda prista
tyti Berlyniecziąms maisto.

Sovietai dar kita tuza laiko 
savo rankose. Jie gali bet ku
ria diena paskelbti kad ginklu 
siuntimas kitiems krasztdms 
yra karo paskelbimas. O mes 
dabar daug ginklu siuneziame 
tiems krasztams, kurie yra Ru
sijai prieszingi.

Musu karininkai labai gerai 
supranta koks pavojus mums 
gresia isz Rusijos, bet jie bijo
si per daug sakyti, nes žmones 
juos intartu ir sakytu kad jie 
mus gazdina ir kursto.

Musu politikieriai bijosi tei
sybe mums apie kara pasakyti 
priesz rinkimus, ir už tai jie 
dabar taip tyli.

——————— a •
Plienas pabrango apie de

szimts ar vienuolika doleriu 
ant tono. O kai plienas pa
brangsta tai beveik viskas pa
brangsta. Plienas bus branges
nis, nes Karo Sztabas vis dau
giau ir daugiau to plieno pasi
savina del kariszku ginklu.

Daug žmonių per rinkinius 
balsuos už Henry Wallace ir 
treczia partija, nežiūrint kad 
ta partija yra Komunistu ran
kose. Henry Wallace tiek daug 
ir taip gražiai prižada pati ro
jų ežia ant žemes, kad jis daug 
žmonių suvilios ir prisikalbins.

1 • • 1
Jeigu Henry Wallace su sa

vo treczia partija nepasitrauks 
isz rinkimu, tai Trumanui vi
sai nėra vilties. O Henry Wal
lace tik tada pasitrauktu isz tu 
rinkiniu, kada Komunistai sa
vo parama jam neduotu. Eina 
gandai, kad Komunistai taip 
bijosi Republikono Dewey kad 
jie rems Trumana, bet isz tu 
gandu, nieko tikro nežinia.

Demokratai dabar priversti 
remti Prezidentą, kuri jie no
rėjo paszalinti ir patys iszmes- 
ti. Trumanas visiems Demo
kratams parode kad jis turi ta, 
ka nei vienas isz ju neturi: 
Drąsos, garbes ir vilties.

, Svarbiausia ir visiems mums 
reikalingiausia laisve szian- 
dien tai yra laisve nuo baimes. 
Mes sziandien visko bijomies: 
Bijomies viso to paszieliszko 
brangumo namie, bijomies Ru
sijos, Karo, vaisko savo vai
kams, darbo, bedarbes, atei
ties, už tai kad nebeturime vil
ties.

Kai tu kita žmogų kaltina 
ir in ji pirsztu rodai, atsimink 
kad kiti trys tavo pirsztai ro
do staeziai in save.

Prajuokink žmogų ir jis bus 
tavo draugas; pravirkdink ji 
ir jis bus tavo brolis.

1 • • ■'
Musu doleris dabar vertas 

apie penkios deszimts septynis 
centus. Darbininko doleris, 
mieruojant nuo jo darbo va
landų, yra vertas apie keturios 
deszimts asztuonis centus.

Už Plieno Sienos
Del priežaseziu, kuria ge

riausiai žino pats musu Decle 
Stalinas ir jo Židikai draugai 
Kremline, Kuškiai, Rusijos 
žmones niekados negali gauti 
jokiu žinių isz užsienio. Taipgi 
isz Kremlino jau seniai iszejo 
griežti iiisakymai, kad Kuš
kiams nevalia dažinoti kaip 
tie prakeikti kapitalistai Ame
rikoje gyvena, kaip jie rengia
si ir ka jie valgo.

Bet, kartas nuo karto, kaip 
tenai atsitinka kad ta plieno 
siena perplyszta, ir Ruskiai 
mus pamato ir mes tuos Rus- 
kius pamatome.

Profesorius Armolcl B. Aiz- 
silnieks, buvęs Rygos Univer
siteto profesorius, iszleido 
knyga Szvedijoje, pavadinta 
“Valdžia ir Naudotojas Sovie
tu Rusijoje.”

Vienas Amerikos žurnalas 
“Plain Talk” paduoda daug 
isztrauku ir iszkarpu isz tos 
knygos. Szitas profesorius, ra- 
szydamas savo knyga pavar- 
tuojo ne kokius moksliszkus 
rasztus, bet paprastu žmonių 
pasireiszkimus ir žodžius.

Rusijos nabagas mužikas ne
gali niekam pasiskusti, bet 
dažnai ponai komisarai susi- 
pesza, vienas kitam pavydi ir 
tada viskas in virszu iszeina. 
Net ir Rusijos laikraszcziuose 
ne viskas dangiszkoje tvarko
je. Net ir tenai randasi pavy
das, godumas ir kersztas.

Kai laikraszcziai “Pravda” 
“Isvestia” ir “Trud” susiker
ta, tai galima visko tikėtis ir 
lauktis. Matyti kad paprastas 
Sovietu Rusijos mužikas da
bar dar prascziau gyvena negu 
jis vargo ir stenėjo po Caro 
valdžia.

Ales ežia, Amerikoje bedavo- 
jame kad nėra gana namu vi
siems. Rusijoje randasi dam 
giau negu dvideszimts penki 
milijonai žmonių be namu, be 
pastoges. Tai visa tai invyko 
po karo. Bet net ir priesz kara 
Sovietu vergai, isztremtieji ir 
kaliniai neturėjo kur apsigy
venti. 1926 metuose paprastas

Lietuviai Anglijoje
(Raszo studentas Antanas Kli
mas, isz Pottsville, Pa., kuris 
neseniai atvažiavęs isz Angli
jos kur jis metus iszbuvo kaipo 
Lietuvis Benamis. Dabar jis ei
na kursus in University of 
Pennsylvania.)

X —____ _
Szitame straipsnelyje nebus 

apimami Lietuviai, kurie yra 
apsigyvenę Anglijoje nuos se
niau ir daugiausiai yra jau 
Anglijos piliecziai. Daugiau-i 
šia czia'bus kalbama apie nau
jųjų Anglijos gyventoju, Lie-' 
tuviu atvykimą, ju insikurima 
ir ju dabartini gyvenimą.

Anglija buvo pirmoji valsty
be, kuri pradėjo priimti in sa
vo kraszta Benamius Tremti
nius, (D. P.) taip vadinamus 
“Displaced Persons.” Anglija 
nustatė tvarka ir plana kuris 
buvo pavadintas ‘ ‘ Westward 
Ho,” arba “Ei, In Vakarus!” 
Ir tųojaus prisiuntė savo komi
sija in Benamiu stovyklas Vo
kietijoje rinkti ir priimti dar
bininkus Anglijos žemes ūkini

Ruskis turėjo tik apie szeszis 
metrus vietos del gyvenimo. 
Per kara jis turėjo tik apie ke ■ 
turis metrus.

Laikrasztis “Izvestia” ke- 
liata kartu visai netyczia pra- 
uesze žinių apie gyvenimą Ru
sijoje, nusiskusdąmas kad 
daug reikalingu daigtu sta
eziai negalima nei už jokius pi
nigus pirktis.

Mikoyan fabrikas yra dide
lis, gražus visu akis veria. Czia 
szitame fabrike daro czevery- 
kus. Ne už ilgo visi Ruskiai 
pradėjo nusiskusti ir rugoti. 
Rusijos galingiausias ir di
džiausias laikrasztis,, “Prav
da” pranesze Vasario menesy
je, deszimta diena, 1948 metuo
se, kad kas nors tame fabrike 
baisiai klaida padare. To fabri
ko komisaras neapsižiurejo ir 
suklydo. Tas skundas trumpai 
iszaiszkinant buvo kad tas di
dis fabrikas tik vieno saizo, 
vienos micros czeverykus daro.

Nors tie Ruskiai baisiai 
daug klaidu padaro savo fabri
kuose ir savo biznyje, bet jau 
karo fabrikuose jokiu klaidu 
negali būti ir nėra. Ruskis dur
nas kaip cziebato aulas pramo
nėje, bet Karo Sztabas tai jau 
visai kitokio plauko aitvaras.

Karo Sztabas dabar tobulina 
Vokiecziu greitus kariszkus 
eroplanus. Jie turi kelis Ame
rikos kariszkus B-29 bombe- 
rius ir dabar nuo tu sau kitus 
statosi.

Stalinas dabar, rodos pasi
mokino nuo buvusio galingo 
Nacio Hermann Goering, kurio 
obalsis buvo “Mažiau sviesto, 
daugiau karabinu.”

Tik szitokios žinutes kartas 
nuo karto iszeina isz Rusijos, 
bet ir jos turi būti slaptai isz- 
nesztos ar pasiaustos, nes Rau
donoji Armija sergsti ir dabo
ja ta Rusijos Rojų daug atsar
giau negu tie aniuolai dabojo 
ta rojų isz kurio Adomas su 
J ieva buvo isz varytas. Tik szi- 
tu raudonųjų darbas yra dvi
gubai sunkus: Jie turi sergėti 
ir daboti, neinsileisti ir neisz- 
leisti.

ir pramonei.
Besiregistruojant reikėjo pa- 

siraszyyti darbo sutartis, kuri

Szitos mažutes, isz baiku 
pamėgdžioja suaugusias 
gražuoles kurios stoja ant 
parodos parodyti savo kūno 
gražuma. Szitos pipirukes in 
Jacksonville, Florida strak
si ir kraiposi kaip tikros

inpareigojo ta kuris pasirasze 
iszdirbti paskirta darbu per 
vienerius metus. Visa tai bu
vo Darbo Ministerijos tvar
koma.

Anglija, isz savo puses pasi
žadėjo inteikti, duoti visiems 
tiems atvažiuojantiems tas pa- 
czias teises, kaip ir Anglu dar
bininkai turi, gauti tuos pa
ežius atlyginimus, mokesezius.

Pirmiausia buvo imami slo
geliai, merginos ir bevaikes 
szeimynos.

Pirmieji atvyko in Anglija 
1947 metuose, Balandžio-April 
menesyje. Jie buvo apgyven
dinti pereinamosiose arba lai
kinose stovyklose. Isz czia. 
jie pamažu buvo skirstomi in 
darbus. Merginos ir moterys 
daugiausiai buvo priimamos 
in ligonines ir in fabrikus, o 
vyrams daugiausiai teko tik 
žemos ūkis, nes Anglu profesi- 
jonalu sanjungos, kurios tuo
met dar labai žymia intaka tu
rėjo Komunistai, nenorėjo Be
namiu Žmonių insileisti. Nol’s 
daugelyje tu profesiniu szaku 
buvo tuszcziu, neturėjo darbi
ninku, truko mokintu žmonių,

Dirbantieji daugiausiai bu
vo apgyvendinti bendrabu- 
cziuose vadinamuose ‘Hostel,’ 
kur dabar daug ir paežiu Ang
lu begyvena, nes nėra gana na
mu, stoka stubu. Szitie name
liai nėra dideli, juose, isz bėdos 
gali deszimts ar penkiolika 
žmonių apsigyventi. Yrą ir 
dideliu, bet ne daug, kuriuose 
gyvena net po kelis szimtus 
žmonių. Maistas czia nevieno
das: Priklauso nuo aplinkybių. 
Tacziau daugumoje maisto 
mažioka, tenka kur nors isz 
paszalies prisipirkti.

Kiek vėliau pradėjo priimti 
ir vyrus su szeimynomis. Ta
cziau, szeimyna taurojo pasi
likti Vokietijoje, o vienas vy
ras iszvažiavo, ir tik vėliau, 
susiradęs savo szeimynelei vie
ta, jis galėjo visus atsigabenti. 
Alai, szeimynoms nebuvo dar 
vietos. Szeimynas pradėjo 
parsitraukti tik, sziu metu pa
vasari. Bet ir tai labai mažai/ 
ir pamažu.

Ir szeimynos buvo teipgi ap
gyvendintos tose laikinose sto
vyklose, atskirai nuo dirban- 
cziu vyru. Katras susirado 
butą, ar narna, tam buvo lei
džiama savo szeimyna tenais 
persikelti.

Savaime aiszku, dirbantysis 
vyras turi mokėti už savo szei
mynos iszlaikyma tam tikra 
nustatyta kaina, preke. Jeigu 
szeimyna yra jau perdidele, 
tai yra padaroma nuolaida,
kad vyro užsidirbtu pinigu už- 

Mažutes Gražuoliukes

gražuoles. Dar sunku pasa
kyti ar pramatyti kokios jos 
bus už keliu metu, bet jau 
matyti kad jos anksti prade
da darkytis ir kraipytis. Su
augusios gražuoles tankiau

tektų apmokėti jo ir jo szeimy
nos pragyvenimo iszlaidoma.

Jau 1947 metu rudeni, pro- 
fesijonalu sanjungos ir atvy
kusieji Benamiai buvo leidžia
mi dirbti Augliu kasyklose, 
mainose, požeminiu keliu kasi
me, geležies fabrikuose ir pa- 
nasziai.

Tacziau, dar ir iki sziol ne- 
inlcidžiami in taip vadinamus 
laisvuosius amatus, kaip siu
vėjai, kriaueziai, batsiuviai, 
staliai, daily dės, statybininkai 
ir panasziai. Czia, aiszkus da
lykas, Anglai bijosi kad per 
daug tokiu privistu ir saviem- 
sieins darbo nebūtu.

Merginos ir moterys dar ir 
dabai’ daugiausiai dirba fabri
kuose ir ligoninėse. Viena, ki
ta rado vieta žemes ūkyje. Ne
maža szeimyna, dirbaneziu fa
brikuose, jau susirado savuos
ius namus, butus ir pradėjo 
jau daugiau ar mažiau žmo- 
iiiszka gyvenimą.

— BUS DAUGIAU — 

GARSUS
BEISBOLININKAS

PASIMIRĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

leriu kas metai paaukodavo 
biedniems vaikams ar kokiems 
labdaringiems darbams.

Vaikai prieglaudose ir serat- 
namiuose verke ir meldėsi už 
ta savo didvyri, kuris, kadaise 
buvo toks kokie jie dabar yra.

‘ ‘ Babe Ruth, ’ ’ nežiūrint 
koks garsus ir galingas buvo, 
niekados pilnai neužaugo, ne- 
subrendejo. Jis szirdyje vis 
vaikas buvo. Beisbolininku va
dai turėjo tiek ir tiek bėdos in- 
tikinti “Babe Ruth” kad beis- 
boles žaidimas tai ne baikos, 
kad jis turi surimtėti ir szposu 
nekriesti. Bet “Babe Ruth” 
vis buvo ir likose vaiku drau
gas, už tai, kad jis nekalto vai
ko szirdi turėjo.

Jis pasimirė dar jaunas vy
ras, penkios deszimts trijų me
tu amžiaus. Du metai atgal jis 
susirgo vėžio liga. Nei visi jo 
tukstaneziai, nei geriausi dak
tarai nieko negalėjo pagelbeti. 
Jis baisiai daug iszkentejo nuo 
tos ligos, iki galutinai pasimi
rė.

*,Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z*****Z**>**Z ,**Z**Z*

DEDES SZPOSAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

musu. A, a, gana, sztai durys! 
Užbaigė dėde sujudintu balsu.

siai sau koki pliki piniguo 
ežiu prisivilioja per szito 
kias parodas. Szitoms gra 
žuolems dar reikia keliu me 
tu kol ir joms tokie milijo 
nieriai rūpės.

— Sena 'beždžione! Kalbė
jo in save Zbignievas nubėgda
mas nuo trepu ir žemaiatsisto- 
jes pęrplesze viena konverta, 
isz kurio pasipylė jo raszyti la
peliai Julei.

Isz antro iszeme du laiszku
in p. Kliara.

Sugniaužo ir susikiszes in ki- 
szene nulėkė lyg vejamas. ■ 

----- GALAS-----  >

Pirkie U. S. Bonus

a» j
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Uncle Sam Says

Pop’s got his feet in the sand, not 
his head, because, he’s a payroll saver. 
He knows where his future vacations 
are coining from. There’s no guesswork 
about his plans for security. Automat
ically every pay day part of his pay 
goes into United States Savings Bonds 
which will pay him $4 for each $3 in 
10 short years. Security—future plans 
will belong to other fellows like Pop 
unless you count yourself in with United 
States Savings Bonds.

U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

“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.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Dėdės Szposas
(Tasa)

Jule patemijo, kad buvo žy
miai perbale. Dede supažindi
no ji su teta Kliara ir parode 
jam kede szalie saves..

— O tas dede! Maustė p. 
Jule atsisėdus priesz, kad nors 
akimis susikalbėti.

'Nelaukiamas prietelis pa- 
liuosavo jaunuosius nuo to var- 
ginanczio padėjimo: Kinneto 
lempa antrame gale saliono, 
iszleido liepsna virsz stiklo, ta 
patemijo Jule ir greit paszoko 
užsukti, pagelbon pasiskubino 
Zbignievas.

Nors lempos iszdirbimas ne
buvo labai sutaisyta, abudu 
prisitraukė tyrinėjo priežasti 
jos liepsnavimo.

— Buvau nerami, o ka asz 
iszkentejau! Tarė Jule, rau
donuodama, kas buvo su tavi
mi f

— Sirgau sunkiai, ilgesys 
pergalėjo liga ir ežia atėjau.

— Atjaucziau, sapnavau ta
ve serganti, kad nepakenktu 
tau ta kelione? Tarė Jule jaus
mingai.

— Ar žinai kas tai yra il
gesys? Užklausė Zbignievas 
tragiszkai.

— Sužinojau, nuo laiko 
kaip.

— Kuris biesas! Atsiliepe 
staiga dede prieidamas prie 
jaunųjų, užpusti ir tiek, neuž
simoka, mesti ir tiek!

Nebuvo ka daryti, reikėjo 
nuo lempos pasitraukti, Zbig
nievas atgal atsisėdo savo vie
toje, Jule nubėgo in savo kam
barėli perskaityti lapeli po
pieriaus inbrukta jai laike tai
symo lempos.

Teta kaip tai keistai szypte- 
lejo, pažvelgė in seseri, paskui 
in szvogeri ir geriausiai, be žo
džiu susiprato, galu gale jos 
gudrios rimtos akys susilaikė 
ant Zbignievo tartum skaity
dama jo duszioj.

Jis sukinėjosi ant kėdės, 
krinkszte, matomai, kad tos 
akys suteikia kokia tai nera
mybe.

Galu gale, neiszlaikydamas 
to žvilgsnio pasikėlė ir priėjės 
prie pijanino eme varyti gai
das.

— Rasit yra kas naujo? 
Tarė lyg in save lyg klausda
mas.

— Rodos, kad ne, atsake 
teta, bet rasit ka iszrastumete 
isz senųjų.

— Rasit ant keturiu ran
ku? Su mielu noru, tarė teta 
Kliara ir pasikėlus nuo kana
pos atsisėdo szalip Zbignievo.

Tuo tarpu Jule kaip tik isz- 
ejo isz savo kambario, priszvi- 
tusiu veidu ir staiga nusiminė 
pamaczius savo vieta užimta.

— To be truko! Tarė savy
je ir atsisėdo saliono kampe po 
paima, kur dvi kedi lyg laukti 
lauke jųdviejų, tuo tarpu nenu
maldomo likimo nutarimu, an
troji liko tuszczia.

— O ta teta ir ko jai? Lyg 
tyczia ne tai neapkęsdama, 
manste savyje Jule.

Dede buvo linksmas kaip 
niekada, da užsimanė dainuoti.

Visas vakaras taip praėjo, 
Jule buvo pikta ant visu, kaip 
gi nepykti, jis atėjo sergąs, kač. 
ja pamatyti, ka jis kenezia da
bar tetos užangažuotąs prie pi
janino! Tuoj arbata ir viskas 
nustotą.

— Rytoj atnesziu viena 
nauja dalyka, tarė ponas Zbig
nievas po arbatos atsisveikin
damas.

Niekas ant to nieko neat sa
ke, Jule pasiskubnio pataisyti 
vyresniųjų nemandaguma:

— Labai bus malonu tarė 
paduodama jam rankute su pri 
raszyta kortele, kuria jis mik
liai iszgriebe lyg augsztesnis 
valdininkas duodama jam ky- 
szi. * * *

•Ilgai ta vakara. kalbėjosi de
de su teta Kliara ji juokėsi, ta
re: Žinai ka gera mintis, vais
tas tikras ir pasekmingas.

Žinai ka szvogeri, gaila man 
jos, tarė teta Kliara, gyveni
mas man kita syk davė pana- 
sziu pamoku, jaunyste yra 
lengvatike, mes moterys tan
kiai matome perlus po kojų, 
kiaulėms, jaunyste blaszko 
jausmus neatsižvelgdama, su
tveria sau mintiję matydama 
la, ka nori matyti, paskui nusi
vylus apkarsta nekesdama sa
ves ir visos pasaulės, jeigu tik- . 
ras ir rimtas tikslas neatgaivi
ną ir neinstato gyvenimo in 
tikras vėžės.

— Meile tai nuobodsio pa
saka, prasideda ir baigdamos! 
vėl prasideda pakol pasaulis 
tvers ir ji verks, tarė dede.

— Taip, meile, atkartojo 
teta užsimanseziusi, meile yra 
jiega visos pasaulės, bet reikia 
ja atskirti nuo sentimentaliz- 
ja atskirti nuo jausmingumo, 
kuris pražudo tokio dalyko 
merginu!

— Ta sustabdyti gali vien 
augsztesnis merginu iszlavini- 
mas, moteris tapusi žmogumi 
nustos būti žaislu, pakol kas 
mažai pas moteris, kurios pa
senusios nenustoja būti vaikais 
isz to paeina klaidos, kurias 
sunku atitaisyti, o taisyti rei
kia. Ir szita musu sumanyta, 
savo pamate nelemta, o vienok 
būtinai reikalinga, užbaigė de
de.

— Būtinai, pritarė teta, 
pakol laikas veikim, szvoge- 
n, asz savo role sulosziu.* * *

Ant ryto, dede apie ketvirta 
valanda apsirenge, ir iszejo in 
miestą. Nutarė susitikti su 
Zbignievu, jam apie ta laika 
iszeinant isz teismo kambaro, 
kuriame turėjo tarnyste.

Kaip tik skrido visi raszti- 
ninkai in visas szalis, skubin
damiesi ant pietų, jutarpe bu
vo ir Zbignievas.

Užėjo jam už akiu ir ypatin
gai prielankiai pasveikino.

— Pietauti skubiniesi, už
eikim sykiu papietauti, turiu 
tau viena dalyka pasakyti, in- 
sivaizdink sau gali tapti labai 
turtingu!

— Na? Kokiu budu? Už
klausė, matomai užinteresuo- 
tas Zbignievas.

— Eikim, bepietaudami pa
sikalbėsimo, tarė dede szypso- 
damas, dalykas nepaprastas.

Inejo abudu in pirmąją koki 
pasitaikė valgykla, susėdus už 
stalelio dede pradėjo.

— Nereikalausi skaitytis 
su iszlaidomis, kapitalas iki 
penkiasdeszimties tukstaneziu, 
užmaniau tau pirszti, inkritai 
iii aki, jai nereikia vyro su isz- 
lyga, net savo murini turi ir so
džiuj villa, pavergei jos szirdi, 
prasze manes tarpininkauti.

— Kas? Slėpdamas už
klausė Zbignievas.

— Ta panele kuria matei 
vakar pas mus, sesuo mano 
žmonos, nejauna ji ir negraži, 
bet ar tame laime? Užbaigė de
de. 1

— Prieszingai! Pertrauke 
p. Zbignievas, kiek patemijau 
labai priemninga, kad ji nieko 
neturėtu jauseziaus laimin
giausiu.

— Na, na, gyvenimas rei
kalauja, kad žmogus butu so
tus ir apsirėdęs, tai nieko, bet 
jeigu ir tavo szirdis nesiprie- 
szina, pamėgink susiartinti, 
susipažinti.

— Tai visai nereikalinga! 
Nuo pirmo žvilgsnio ji mane 
sužavėjo, visa nakti svajojosi 
ji man, o! Akys, akys!

— Na tai szi vakara lau
kiame, tarė dede, dabar sudiev, 
baisiai neturiu laiko.

— Szirdingai aeziu! Visa 
amži busiu jums dėkingas, kal
bėjo Zbignievas spausdamas 
dėdės ranka.

Vakare Zbignievas atėjo ir 
atnesze gaidas, kurias inteike 
tetai Kliarai. Su Jule užmirszo 
pasisveikinti, atsiminęs pada
vė jai ranka lyg nenoroins, ne
pertraukdamas kalbos su p. 
Kliara.

Korteles szi karta neinteike 
Julei, nuo jos gauta pamėtė 
ant lango ir susėdo su teta Klia 
ra prie pijanino.

Dainavo, skambino, vien sa
vimi užsiėmė užsimirsze žiūrėti 
in laikrodi, kurio rodyklas vis 
pirmyn bego ir galu gale ap
garsino dvylikta.

— A, a, a! Užsimirszau, at
leiskit, kartasi žmogus saves 
negali suvaldyti, kalbėjo ty
kiai reikszmingai žiūrėdamas 
m akis, p. Kliaros, negirdėjau

'Lietuviszka Diena jau 
praėjo,

Vos namo parvažiavau, 
Daug tiligramu, laiszku ir 

radiogramų gavau,
Taigi, vėl prie savo 

darbo.
* * *

Vienam dideliam 
mieste,

Per Rugpiuczio 15-ta 
diena,

Kilo musztyne,
Sako kad, Lietuviszka Diena 

kele,
Ir batalija pakele, 

Net keli likos 
suimti,

In lakupa pasodinti. 
* * *

Vienas laiszkas 
szitaip skamba;

Buvo tai pedes 
diena,

Vienoje, saliunoje parte 
buvo, 

Ant kurio kelios 
mergytes pribuvo, 

Gerai pasigėrė ir 
priszoko, 

Net sziandien pasiliko 
ant juoko, 

Po szokiui kaip 
beždžiones iszrode, 

da tokio balso, tamista busi 
mano inkvepimu, pabudinai 
mano szirdi.

—■ Beveik ta pati galiu ir 
asz pasakyti, szis vakaras labai 
maloniai praėjo, gailu kad pa
sibaigė, laimes valandos taip 
yra trumpos.

— Czia p. Kliara atsiduso, 
stengdamosi sulaikyti juoką.

Teta ir dede kurie turėjo už
siėmimą szi vakara, dede rasze 
savo kabinete, teta vėl kasžin 
kokie reikalai atitraukė, tik 
Jule sėdėdama saliono kampe 
ant vienos isz kėdžių po pai
nios žiurėjo netikėdama savo 
akims. Norėjo nubausti Zbig- 
nieva ir matydama, kad ren
giasi iszeiti pasislėpė in savo 
kambarį, kur parkritus ant lo
vos, durus galva in pagalve 
slopino verkimą, kuris dtaske 
jos krutinę.

Ant ryto meto sėdėjo visi 
prie pusryczio, kada krasos 
pasiuntinys innesze laiszka, 
buvo adresuotas tetai Kliarai.

Imdama laiszka teta Kliara 
susižvelge su szvogeriu ir 
szyptelejo reikszmingai.

— Nuo ko laiszkas? Už
klausė teta ineidama isz virtu
ves.

— Ponas Zbignievas siun- 
czia laba ryta ir tai iszreiksz- 
ta eilėmis, pridėjo p. Kliara. 
Jule nuraudonavo ir atsikėlus 
nuo stalo iszbego.

Teta Kliara iszejo in miestą 
su reikalais. Dede irgi kažin 
kur pranyko, teta virtuvėje bu
vo užimta, Jule viena klaidžio
jo po saliona. Beklaidžiojant 
patemijo savo kortele pamesta 
ant lango. Sugriebė, suplesze 
ir iszinete in prieszkambari už 
skrynios. Paskui liūdnoms 
mintims prablaszkyti atsisėdo 
prie pijanino ir sudaužė kla-

Visi juokėsi kur 
tik pasirodė, 

O viena sportuka taip 
pamylėjo, 

Bet jai ant gero, 
Ant to neiszejo, 

Mat, ilgai apie tai 
neužmirsz, 

Kol gyva bus, 
Policija net dvejetą 

mergeliu nutempė, 
In ten kur vadinasi 

lakupas. 
Sakalelei, toki pasielgimai 

tai niekai 
O ir buna, dideli 

giedai.* * *
Parkvilles miestelyje 

Randasi mergicos, 
Ka vis loja ant 

praeigų,
Taip, taip, 

Kelios taip daro 
visada, 

Ant savo frunt poreziu 
vakare tysoja, 

Visokius praeigius 
užkabinėja, 

Niekausius žodžius 
naudojo, 

Už tai tikros 
mokės, 

Del merginu tai 
labai negražu, 

O ir baisiai biaum, 
Bet jeigu da karta 

apie tai dagiriu, 
Prąnesziu Baltruvienei, 
O jijie del mergiezioms, 

Kaili gerai iszdirbs.
Kaip isz savo 
keliones sugryžsziu, 

Tai jum daugiau naujienų 
apraszysiu, 

Dabar turiu “Gud Bai” 
jum pasakyti, 

Toliaus in svietą ketanti.

viatura.
Skambino su nepaprasta jo

ga, lyg norėdama iszlieti aiksz- 
ten ta baisia audra, kuri szelo 
viduj jos duszios.

Tuo tarpu durys atsidarė, in
ejo p. Zbignievas su ploksztu 
tamsiai raudonu rožių rankoje. 
Stovėjo valanda, ji skambino, 
ar jo nepatemįjus, ar nuduoda
ma kad nemato.

— Labas rytas! Tarė Zbig
nievas, atsipraszau, kad kliu
dau jusu cgzercicijai, nore- 
cziau žinoti ar nieko nerandu 
namie ?

— Rodos, kad dede iszejo, 
teta namie, tuoj papraszysiu, 
tarė Jule szaltai.

— O ne, ne, asz norėjau 
matyti p. Kliara.

— Gaila, atsake Jule, kai}) 
tik iszejo, praszau palaukti, 
pridėjo toliau skambindama. 
Jis atsisėdo in koki laika žiu
rėjo in mergina su patyczia, 
szypsodamas.

— Panele Jule, kam ta ko
medija? Pyksti, nebūk vaikas, 
negali laikyti už pikta, kad del 
laikinos simpatijos negriaunu 
savo gyveninio, jausmingais 
nepasisotinsi, dabar tikro lai
kai ir turime prie ju taikintis. 
P. Kliara turi kapitalu kurio 
tamsta neturi ir,

Czia durys atsidaro ir teta 
Kliara su dede inejo in kam
barį.

Jules jau kambaryje nebuvo.
— Kaipo mylėtojai geliu 

atnesziau jums keletą rožių, 
kurias teikitės priimti kaipo 
ženklu mano gilios pagarbos, 
kalbėjo p. Zbignievas lanksty- 
daniosi ir braukydamas kojo
mis, paduodamas geliu pluosz- 
ta p. Kliarai.

— Aeziu, labai aeziu, kokie 
gražus žiedai, kalbc p. Kliara 
priartindama veidą prie geliu.

Czia p. Zbignievas apsidairė

Treczios Partijos Kandidatai

Henry A. Wallace su Se
natorių Glen Taylor isz Ida
ho sveikinasi viens kita kai 
per Treczios Partijos Seimą 
jiedu buvo iszrinkti kaipo 
kandidatai in Prezidento 
Rinkimus. Jie savo Treczia 
Partija pavadino “Pažan
giąja Partija.” Senatorius 
Glen Taylor, kuris buvo isz- 
rinktas kaipo kandidatas in 
Vice-Prezidento vieta, laiko 
savo dvieju metu sūneli Gre
gory, ant ranku. Treczioji 
Partija viską dare taip kaip 
Demokratai ir Republikonai 
daro per seimus, tik su szitu 
skirtumu, kad Henry Wal
lace pats savo pasiskyrė kai
po kandidatu del Prezidentu 
dar pirm negu szita partija 

ir pamatęs, kad dede atsitolino, 
pridėjo tyliai:

— Geliu tarpe yra, o pana 
Kliara man netenka drąsos 
isztarti ta kas veržiasi isz tavo 
vergo szirdies, suteik man at
sakymu, nuo kurio prigulės 
mano gyvenimo laime. Ryt 
apie dvylikta ateisiu iszgirsti 
jusu nusprendimo.

Tuo tarpu ’leisk man nubu- 
cziuoti nors galelus tavo pirsz- 
teliu!

Czia p. Zbignievas insisiurbe 
in ranka p. Kliaros ir apleido 
kambari. P. Kliara paėmė 
laiszka ir perskaiezius nuėjo in 
Jules kambari.

Rado ja'užsiverkusia, suju
dinta.

— Mano Jule asz szi vaka
ra iszvažiuoju tarė teta Klia
ra, bet pakol iszvažiuosiu no
riu paaiszkinti tau ta kas tau 
galėjo keistai atrodyti, gal ir 
kiek pykši ant manes?

— Jule nuraudonavo : O ne 
teta, kurgi asz pykeziau, visai 
ne!

— Nekalbėk vaike! Asz 
tau dabar papasakosiu kaip 
kas buvo ir kodėl:

— Tas p. Zbignievas yra 
uiekszis, apie ta žino visi mies
te, žinojo ir dede todėl susirū
pino labai ir jis ir teta, kad jis 
pradėjo tau galva sukti.

— Visai ne, pertrauke Ju
le.

— Rasze laiszkeliu, kalbė
jo niekszas, užnuodydamas ta
vo jaunos szirdies ramybe, kad 
neimtu tolimas kuzinas dede 
seniai jam parodytu duris, bet 
kitokį sumanėme iszejima; De
de pasakė jam, kad esmi kapi
taliste ir kad jis man tinka. 
Mėginome ir neapsirikome, 
nuo pirmojo vakaro jo jausmai 
persimainė, sziandien žiūrėk, 
“labas rytas” eilėmis: geliu ir 
lormaliszkas iszreiszkimas

buvo sutverta.
Henry Wallace ir jo Tre

czia. Partija yra Komunistu 
remiama. Jis isz pradžios 
sake kad jis primima perama 
isz visu, nepaisant j u insiti- 
kinimu bet dabar jau ir pats 
Henry Wallace mato kad ta 
Treczia Partija per daug in 
kaire nuėjo, kad Komunistai 
ne tiktai ka remia, bet jau 
ima ir valdyti.

Eina gandai kad Henry 
Wallace pasiliks szitoje par
tijoje iki po rinkimu, kad at- 
kerszinus Demokratams, bet 
po rinkimu jis pasitrauks ir 
daugiau nieko nesakys, nes 
jau ir jam tie Komunistai 
nepatinka.

jausmu, tik skaityk, paliksiii 
ta tau atmineziai, kad tolimes
niam laikui būtumei atsarges
ne.

— Ne jau jis viską mela
vo? Pratarė Jule, o asz jam 
taip tikėjau!

— Mes supratome pavoju, 
todėl su dede sutarėme sulosz- 
ti komedija, del pertikrinimo 
tavęs. Dede duos jam atsaky
mą, mano role suloszta, na da
bar nepyksti ant manės Jule? 
Užklausė teta, apkabindama 
seserete.

— O kaip man sarmata! 
Atspėjote, asz stebėjau, kad,,..

— Kad sena teta nori pa
veržti nuo tavos tavo tobulybe, 
o nepaižįnsti tetos.

— Pažinstu, dabar pažins
iu ir praszau atleidimo, neva
žiuosi teta szi vakara, ryt turė
simo komedija, nematomos ga
lėsimo matyti ir pasiklausyti 
kuomi pasibaigs tas isztikruju 
nepaprastas dėdes szposas.

* * *
Isz ryto dede vienas galione 

skaito laikraszczius, kada du
rys atsidarė ir p. Zbignievas 
ka tik matomai isz frizieriaus 
ranku, perkreipes, su gėlėmis 
rankoje inejo in kambari.

— A, sveikas, tarė dede 
nesikeldamas, kad sveti pa
sveikinti.

— Ar randu namie p. Klia
ra? Užklausė p. Zbignievas 
rinitai.

— Vakar, vakare, iszvažia- 
vo atsake dede.

— Kaip tai? Kodėl? Teira
vosi nusiminęs.

— Paliko tau siuntini ii’ 
laiszka, siuntinys nemažos ver
tes, bet pakol kas sužinok, kad 
p. Kliara nieko neturi apart 
skolų, norėdamas patikrinti 
Jule apie tavo moraline verte, 
suloszem komedija, na, durys 
atdaros, tikiuosi, kad tai tavo 
paskutine vizitą musu namuo
se.

— O, be abejones niekada 
to nuo tamstos nesitikėjau pri
tirti, atsiliepe Zbignievas dre
bėdamas isz piktumo.

— Asz taipogi, priimda
mas tave savo namuose nesiti
kėjau, kad iszdristumei pasi
skirti mano seserete savo žais
iu ir sukti galva, slaptu nuo

(Tasa Ant 2 puslapio)

Siuncziant pinigus per ban
kini ezeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “San
ies,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszinokejima money 
orderio. Aeziu visiems.

Saule Publishing Co., į
Malianoy City, Pa. <

ISTORIJEapie Da *“ 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in viražu 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, Bagan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
Saule Pub. Co., Mahanoy Cįtję
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ŽiniosVietines
' — Ponas Antanas Yuodgu- 
dis (Yugo) isz Boston, Mass., 
lankėsi pas pažystamus ir Vin. 
Bieliūnus, 611 E. Pine Uly., 
taipgi atlankė “Saules” Re
dakcija atnaujinti savo prenu
merata už laikraszti ‘1 Saule, ’ ’ 
nes ponas Yuodgudis yra musu 
senas skaitytojas. Acziu už at
silankymą.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Bernardo.

— Sekantieji dalyvavo) 
“Lietuviu Diena” Lakewood 
parke, pareita Nedelia: Ponst- 
va: Ant. Miliauskai, J. Eva- 
nauskai, Vine. Tamulaicziai, p. 
Mikas Kuprys, p. Antanas Am
brazaitis, p. Julius Griszkievi- 
czius, p. Antanas Alulis ir p. 
Tarnas Tamulaitis visi isz 
Wilkes-Barre, Pa., taipgi p. 
Antanas Jonaviczius isz Ply
mouth, Pa., ir daug daugiau 
pažystamu ir draugu, kurios 
gražiai priėmė musu gerai ži
nomas tautietis saliuninkas po
nas Antanas Rėklaitis ir jo 
žmona ponia Viktorija Reklai- 
tiene nuo 206 W. Centre Uly., 
Mahanoy City.
į — Subatoj Szv. Jane F de 
,Chant.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Marijos Nekalcz. 
Szirdies; Panedelyje Szv. Pily
po Benicijo; Utarninke Szv. 
Baltramiejo Ap., Seredoj Szv. 
Liudviko Karalio, taipgi ta 
diena 1919 metuose, 30 po eiles 
sėkmingu kovu Bolszevikai 
buvo isz Lietuvos iszmuszti; 
Ketverge Szv. Zefirino; Petny- 
czioj Szv. Juozapo Kalasanti- 
jo; Subatoj Szv. Augustino.

— Sirgdama per koki tai 
laika po operacijos, Serafiną, 
16 metu amžiaus, duktė ponios 
Rozalijos Mažeikienes, nuo 623 
W. South Uly., numirė Nede
lioj, 2:10 valanda po pietų Ash
land ligon'bute. Velione gimė 
Mahanojuje. Buvo nare Maha
noy City High Mokyklos. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Paliko savo motinėlė Ro
zalija Mažeikiene, seserys: 
Adella, pati Frank Pawlosky, 
ir Florence isz New York; bro
lius : Alfreda, Philadelphia; 
Alberta, mieste; Jeronimą, 
Bethlehem; Vinca mieste ir 
Leonarda kur jis tarnauja del 
“Dede Šamo,” Fort Dix, N. J. 
Laidotuves invyko Ketverge 
su apiegomis Szv. Juozapo baž
nyczioje 9-ta valanda ryte ir 
palaidota, in parapijos kapines. 
Graborius L. Traskauskas lai
dojo.

— Sekantieji pasimirė Ash
land ligoributeje: Marijona 
Chmielewski 73 metu amžiaus 
isz Atlas; Agnieszka Kuraus- 
kiene, 71 metu amžiaus isz 
Connertono.

— Ponia Zuzana Boczkaus- 
kiene, nuo 338 W. Mahanoy 
Uly., svecziojasi pas savo sesu- 
te Ona Hoganicne Philadel
phia, Pa.

—- Senas gyventojas Jonas 
Mizzera, nuo 1023 E. Mahanoy 
Uly., numirė Seredoj, 6-ta va
landa ryte Ashland ligonbute. 
Velionis sirgo per visa meta. 

! Gimė Įjietuvoje atvyko in 
Amerika būdamas jaunas vy
rukas. Paskutini karta dirbo 
Packer Nr. 5 angliakasyklose. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos. Paliko dideliame 
nubudime savo paezia Ona; su- 
nu Juozapa namie; dukterys: 
Marijona, pati Prano Pitko,

mieste; Helena Davidson, 
mieste; Agnieszka ir Konstan
cija namie. Broli Petra isz East 
St. Louis, Ill., ir seserį Katari
na Malinauskiene, Detroit, 
Mich., taipgi tris anukus. Lai
dotuves atsibus Subatoje su 
apiegomis Szv., Juozapo bažny
czioje 9-ta valanda ryte ir bus 
palaidotas in parapijos kapi
nes. Graborius L. Traskauskas 
laidos.

Girardville, Pa. — Antoi
nette, dvieju metu dukrele 
pons. Alponsu Macziu, nuo 230 
Line Uly., ana diena likos pa
taikinta per automobiliu ir li
kos sužeista in galva, likos nu
vežta in Ashland ligonbute.

— Laidotuves a. a. Ag
nieszkas (Szaulys) Kurauskie- 
nes 71 metu amžiaus isz Con- 
nortono, invyko Ketverge su 
Szv. Misziomis Szv. Vincento 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte 
ir palaidota Szv. Marijos kapi
nes, Shenadoryje. Velione nu
mirė Panedelyje, 5:20 valanda 
ryte Ashland ligonbute.

Frackville, Pa. — Laidotu
ves a. a. Andro Czeskiaviczio, 
nuo 249 N. Railroad Uly., invy
ko Ketverge, su apiegomis Ap- 
reiszkimo P. M. bažnyczioje 
9-ta valanda ryte ir palaidotas 
Szv. Liudviko kapines Frack- 
villeje.

Geneoje, Amerika, Anglija 
ir Francuzija duoda inneszi- 
mus kad viso svieto spauda 
butu laisva. Visi tie atstovai 
tiki kad visi krasztai sutiks, 
iszimant Rusija ir jos paverg
tus krasztus.

REPUBLIKONAI
KALTINA PREZ.

TRUMANA
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

tinkamųjų Republikonu ir ra
dikalu Demokratu.

Szitame raporte Kongres- 
monas Halleck sako kad Tru- 
manas ir jo administracija sten 
giasi iszteisinti visus sznipus 
ir iszdavikus, kurie del Rusi
jos dirba czia Amerikoje. Jis 
sako kad Demokratai visai ne
pasitarė su Republikonais kai 
visos derybos del taikos buvo 
vedamos. Jis teipgi prikai- 
szioja Demokratams, kad jie 
ne tiktai ka Republikonu Kon
gresui nieko nesake, bet net 
nei Amerikos piliecziams nie
ko nedavė isz anksto žinoti 
apie Amerikos pasižadėjimus 
per visas tas konferencijas.

Kai Kongresas, kuris susi
daro isz Republikonu, iszkele 
in virszu ir parode kiek valdi
ninku Amerikoje dirba Rusi
jai, kiek sznipu randasi Wash
ingtone ir kiek Amerikiecziu 
augsztose vietose yra savo 
kraszto iszdavikai, tai visi 
žmones baisiai pasipiktino. 
Žmones negali suprasti, sako 
szitas Republikonu vadas, ko
dėl Demokratu administracija 
slepia ir gina Komunistus ir 
tuos musu kraszto iszdavikus.

FBI slapta policija ir Kon
greso Komitetai per kara ir po 
karo darode kad daug Komun
istu randasi Amerikos valdžio
je, bet Trumanas su savo parti
ja tuos Komunistus vis užtaria 
ir saugoja.

Jis butu dar daugiau galejes 
pasakyti; jis butu galejes Tru- 
mano paklausti: Kodėl Truma
nas uždraudžia Republikonu 
Komisijai ir FBI policijai pri
eiti prie svarbiu rasztu, ku

riuose randasi labai daug ži
nių apie Komunistus, kurie 
dirba valdžioje, ir kuriuos FBI 
policija gerai pažinsta? Tru
manas yra griežtai uždraudęs 
FBI policijai pavartuoti rasz- 
tus ir žinias kurios dabar ran
dasi Washingtone.

Žinoma, dabar priesz rinki
mus viena partija kita kaltina, 
viens kandidatas kita szmeižia 
ir save augsztina. Bet nežiū
rint to, czia jau daugiau negu 
tik partijos priekaisztai. De
mokratai jau yra visiems žino
mi kaip Komunistu užtarėjai, 
jau visiems aiszku kad daug 
Komunistu randasi valdžioje. 
Ir dabar labai negardžiai atsi
rūgsta kai Trumanas nepave- 
lina Kongresmonams pavar
tuoti žinias, kurios randasi 
Washingtone apie tokius musu 
kraszto prieszus.

ISZSKIRSTYS
FABRIKUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szas turės labai mažai, nes jos 
baisiai brangiai atseina paga
minti ir nedaug tavoro randa
si, kuris joms yra reikalingas. 
Reiszkia kad tokios sprogstan- 
ežios bombos negales visa 
miestą ar visus fabrikus sunai 
kinti. Isz to iszvada yra tokia 
Kad juo recziau ir juo toliai 
nuo viens kito fabrikai bus sta 
tomi, juo sunkiau prieszui bu: 
juos sunaikinti.

Turi būti mažiausia penkioi 
mylios nuo vieno fabriko lig 
kito.

Fabrikai turi būti toli nuo 
miestu. Miestas kuriame gyve
na apie penkios deszimts tuks- 
taneziu žmonių yra fabrikui 
pavojingas. Fabrikas turėtu 
būti apie deszimts myliu nuo 
tokio miesto.

Geriausi ir saugiausia fab
rikams vieta yra kalnuose, kur 
eroplanams sunku prieiti ir 
kur kalnai apsaugoja nuo 
sprogstaneziu bombų. Ta Ame- 
rikiecziai pasimokino in Na
gasaki, kai jie paleido ta sprog- 
stanezia “Atom” bomba. Daug 
fabriku tenai pasiliko sveiki 
nes kalnai sustabdė tos bombos 
trenksmą. Hiroshima mieste, 
Japonijoje visi fabrikai buvo 
sugriauti ir sunaikinti už tai 
kad tenai lygumos, bet in Na
gasaki daugiau negu puse visu 
fabriku iszliko sveiki, už tai 
kad tenais kalnuota.

Fabrikai turi būti toli nuo 
kariszku fabriku, toli nuo ar
mijos ir laivyno vietų ir kuo 
toliausia nuo armijos ir laivy
no stovyklų.

Detroit miestas yra pavojin
giausia vieta fabrikams per 
kara. Czia fabikai per arti 
viens kito ir visa apylinke per 
lygi ir baisiai daug žmonių per 
arti viens kito gyvena.

Pittsburgh miestas yra daug 
saugesne vieta, nes fabrikai to
li nuo viens kito ir visas mies
tas kalnuotas.

Chicagos miestas nors lygus, 
bet fabrikai yra iszskirstyti ir 
toli nuo viens kito.

Sziaurineje Amerikos dalyje 
butu pavojingiausia, nes czia 
randasi daugiausia dideliu 
miestu ir daugiausia fabriku. 
Miestai in vakarus sudaro sau
giausias vietas, nes czia ma
žiausia žmonių yra apsigyvenę 
ir mažiausia fabriku randasi.

Eroplanu ir geležies fabrikai 
turi būti kuo toliausiai isz
skirstyti, nes prieszas pirmu- 
cziausiai pulsis ant tokiu.

SCHUYLKILL PAVIETO POLITISZKOS REGISTRACIJOS
BALSUOTOJAI:

Registratoriai isz Schuylkill Pavieto, Pennsylvanijoj priims REGISTRACIJOS NUO 
BALSUOTOJU, kurie priguli prie politikisz kos partijos arba nori permainyt savo baisa 
ant kitos partijos, arba permaine savo gyvenimo vieta nuo paskutinio balsavimo arba 
kurie permaine savo pravardes nuo paskutinio užregistravimo. Balsuotojai turi ateiti 
ypatiszkai užsiregistruoti, nes turi pasirasz?ti savo varda ir pravarde ant Registracijos 
Korcziukes. Atneszkite savo ukesiszkas popicras (Naturalization Papers), jeigu esate 
ateivys. Registratoriai bus sekancziosia vie tosia ir dienosią distriktosia priimte regis
tracijas: » ♦

MIESTAS:

SEREDOJE, AUG. 25, 1948 
REGISTRACIJA BUS 

FRACKVILLE BOROUGH

KETVERGE, AUG. 26, 1943
SHENANDOAH BOROUGH

PETNYCZIOJ, AUG. 27, 1948 
MAHANOY CITY BOROUGH

VIETA:
X

Thomas Reed,
N. E. Cor. Frack & Balliet Sts., 

Frackville, Pa.

Rescue Hook & Ladder Co., 
Main & Coal Sts., 
Shenandoah, Pa.

Citizens Fire House, 
East Pine Street, 

Mahanoy City, Pa.

ANT DISTRIKTU

Frackville Borough, Gil
berton Borough, Butler

Township, South Nr. 2;
West Mahanoy Township, 
Lost Creek Nr. 4.

Shenandoah Borough, West 
Mahanoy Township, Shenan
doah Heights, Raven Run, 
Lost Creek Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3: 
William Penn Nr. 1, Nr. 3

Mahanoy City Borough, 
Mahanoy Twp:. Coles Nr. 1, 
Nr. 2; Hills, Buck Moun
tain, Park Place, Jacksons, 
Lanigans, Morea; Ryan 
Twp., Lakeside, Locust 
Valley; Delano Township.

Registratoriai kurie užraszines
vai., vakare

Paliepimas iszduotas per Registracijos
to iki 5 valandai vakare, ir nuo 6

Aliejaus fabrikai per arti 
viens kito. Mes pamatėme ka 
tik viens susprogimas gali pa
daryti kai ta nelaime atsitiko 
in Texas City.

Czia ne tik valdžia susirupi- 
nus, bet ir kompanijos ir ban- 
kos, kurios tokiems fabrikan
tams duoda dideles paskolas, 
skolina pinigus.

Fabriku statymas dabar yra 
baisiai didelis biznis Ameriko
je. Per vienus metus Ameriko
je yra statoma fabriku už $13,- 
000,000,000.

Matyti, kad Amerika visgi 
rengiasi in kara, nors dar vis 
kalba apie taika ir susitaikini
mą.

KOMUNISTAI APDO-
VANOJASZPIEGA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
tu žinių žinojo per kara, nes jis 
buvo tokioje vietoje, kur jis 
daug apie Amerikos kariszkas 
jiegas žinojo.

Kai jis užbaigė savo iszsi- 
gynima ir savo prakalbas, Pa
nele Bentley vėl ji po prisieka 
pavadino melagiu. Jis po pri
sieka pasakė kad szitas Dun
can Lee jai daug žinių inteike 
apie tos sprogstanezios Atom 
bombos gaminimą in Oak 
Ridge, Tennessee, Spalio me
nesyje, 1944 metuose, kai mes 
nieko apie tai nežinojome. Ji 
sako, kad jis jai tada buvo pa
sakęs, kad tos žinios yra labai 
svarbios ir slaptos už tai kad 
Amerikos Karo Sztabas taip 
rūpestingai jas slepia,.

Ji taipgi sako kad szitas Lee 
jai keliais menesiais priesz tai 
pasakė kad Rusijos slapta po
licija rengiesi iszmainyti dvy
lika Amerikos agentu ant dvy
lika slaptos Sovietu policijos 
agentu.

Po tam Kongreso Komisija 
paszauke William Ludwig Ull
man, kuris yra intartas su ki

jusu registracija, sėdės prie staleliu nuo 10 vai., isz ry- 
iki 10 valandai vakare. (E. D. Time). 
Komisija, Schuylkill Pavieto:

EMLYN EVANS, 
ELMER McSURDY, 
JOHN J. CUFF.

jus savo apskundimus. Ji žino 
ka ji sako ir ka ji skundžia.

Dabar klausimas nėra apie 
visu tu žinių tikruma, bet apie 
tai ka musu valdžia darys su 
visais tais intartais Amerikie- 
cziais, kurie dirbo ir gal dar ir 
dabar dirba Rusijai ir Komu
nistams ir padeda jiems griau
ti Amerika ir ardyti musu vai- y 
džia. Jie yra, kaip pasirodo isz į 
visu tu žinių, tikri musu krasz- • 
to iszdavikai. ‘ ' ■* ■

Tik labai gaila kad ežia da
bar insimaiszo ir musu politi
ka. Demokratai dabar sako 
kad Republikonai tyczia visus 
szitus szlamsztus kelia in vir- 
szu kad sugadinus j u gera var
da. Treczios partijos kairieji 
su Henry Wallace taipgi sako 
kad ežia ne kas kitas kaip tik 
szmeižtai priesz j u partija ir 
priesz visus tuos partijos rė
mėjus.

Czia galima būti ir nors bis- 
ki tiesos, nes kaip dabar iszej- 
na in virszu tai matyti kad 
slapta FBI policija visa tai ži
nojo jau keli metai atgal, bet 
nieko nesake ar negalėjo saky
ti. Dabar du svarbus klausimai 
iszkyla: Kodėl Slapta FBI po
licija nieko apie tai iki sziol 
nedare, jeigu ji tiek daug žino 
jo pirmiau ir nieko iki dabar 
nesake, tai kiek ji dabar žino 
ir kiek ji slepia ir ko ji laukia? 

ŽMONOS į
NUŽUDYTOJAS ' 

SUIMTAS
tais. Panele Bentley sako kad 
szitas žmogus nutraukė daug 
paveikslu czia Amerikoje ir 
juos pasiuntė in Rusija. Jis 
taipgi griežtai užsigynė. Kai 
Kongreso Komisija jo staeziai 
užklausė ar js pažinsta Panele 
Bentley, jis atsisakė in ta klau
sima atsakyti, sakydamas kad 
jis su tokio klausimo atsaky
mu pats save intartu. Ponas 
Ullman dabar gyvena su Nat
han Gregory Silvermaster, ku
ris irgi yra inveltas ir intartas 
kaipo musu kraszto iszdavikas. 
Kai Kongreso Komisija už
klausė Pono Ullmano ar jis pri
guli prie Komunistu Partijos, 
jis vėl atsisakė atsakyti, ir vėl 
pasiteisindamas kad tokis at
sakymas ji inveltu ir intartu. 
Jis staeziai pavadino Panele 
Bentley didžiausia melage, ir 
jis sako kad jis buvo ir yra isz- 
tikimas Amerikos pilietis.

Robert T. Miller, kuris turi 
labai svarbu darba valdžioje 
ir dabar yra intartas kaipo isz

davikas, taipgi viską užsigynė. 
Jis mokslus ėjo garsiame 
Princeton universitete, dirbo 
kaipo korespondentas, laik- 
rasztininkas Rusijoje pustre- 
czio meto. 1946 metuose jis bu
vo intartas ir kai tik slapta 
FBI policija pradėjo ji tardi- 
neti, jis pasitraukė, atsisakė ir 
pabėgo isz tos vietos. Jis pri- 
sipažinsta kad jis buvo susipa
žinęs su Panele Bentley, kuria 
jis pažino kaipo Helen Johns, 
ir kad jis pažinsta Golos, Rusi
jos sznipu vada.

FBI policija jau du metai at
gal tiek daug žinojo apie szita 
Poną Miller, kad jau tada jis 
buvo intartas ir priverstas isz 
savo vietos pasitraukti.

Viską ka szita mergina yra 
praneszus Amerikos policijai 
ir valdžiai yra teisybe, nes 
slapta policija nieko netikėjo 
vien tik ant žodžio bet viską 
isztyrinejo ir dar nei viena sy
ki nerado kad ta Panele Bent
ley butu pamelavus ar perde-

Neteko Savo Draugo

SMETHPORT, PA. — Geo. 
Miketish buvo policijos jiesz- 
komas už savo žmonos nužudy
mą. Jis buvo suimtas ir sua- 
resztuotas kai policijantai 
Earl Leak ir jo du broliai Wal
ter ir Glenn užtiko ji beeinant 
vieszkeliu netoli nuo Eldred 
miestelio. Jis visai nesiprieszi- 
no ir pasidavė.

Pennsylvanijos ir New York 
valstijų policijos jo jieszkojo 
kai jis dingo isz savo namu 
apie sanvaite po to laiko kada 
jis savo uoszvi labai apdaužė 
ir savo žmona Gertruda nužu- 
de su atbulu karabino galu.

MAINIERIAI
UŽGRIAUTI

Draugai Juos Iszkase
PITTSTON, PA. — Akmuo 

nukrito ir sužeidė tris mainie- 
rius in Kehoe-Berge mainas, 
netoli nuo Exeter. Mainieriai, 
Peter Medelak, keturios de
szimts keturiu metu amžiaus; 
John Baranca, keturios de
szimts penkių metu amžiaus ir 
Robert Coine, trisdeszimts vie
no meto amž., buvo visiszkai 
užgriauti, bet kiti j u draugai 
juos iszkase. Jie buvo nuvežti 
in Pittston ligonine, kur dak
tarai sako kad tie mainieriai 
buvo labai sukriesti ir apdau
žyti, bet taip tai nieko pavo
jingo nėra.

Nors tik vieneriu metu 
amžiaus szitas mažutis, Do
nald Thomas Mellen jau žino 
ka tai reiszkia netekti savo 
szirdies draugo. Jis pasige
do savo szunyezio, Sandy, 
kuris buvo pavogtas. Vai
kiukas palindo po lova jiesz-

kot savo draugo szunyezio, 
ir, neradęs, graudžiai pra
virko. Jo tėvas stengiasi ji 
suraminti, bet mažutis nenu
rimsta nes jo geriausias 
draugas, szunytis, Sandy, 
dingo ir dabar jis jaueziasi 
vieniszas. - t

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.


