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Atlantik S
Isz Amerikos Pirmutinis Indijos Kongresas

NORĖJO
SUGRIAUTI 

[ MOKYKLA

Už Tai Kad Jiems 
Mokslas Nesiseka

PHILIPSBURG, PA. — Du 
'keturiolikos metu senumo vai
kai susimislino susprogdinti 
savo miesto augsztesniaja mo
kykla “High School,’’ kur ke
li tuzinai butu žuvę.

Szitiedu vaikai, kuriu var
dus policija neiszduoda, pasi
vogė apie devynios deszimts 
svaru dūlio, dinamito, ir paki- 
szo ji po trepais prie mokyklos 
didžiausiu duriu. Szita mokyk
la randasi pacziame miesto vi
duryje. Sunku pasakyti kiek 
bledies, kiek iszkados butu bu
vę padaryta, jeigu jiedu butu 
ta dinamitą paszove. Mokyk
los kambarai kasztavo apie 
szeszis szimtus tukstancziu 
doleriu.

Tie du vaikai pasiaiszkino, 
kad jie taip susimislino ta mo
kykla sugriauti, už tai kad 
įmoksiąs nesiseka.

Tie vaikai ta dinamitą padė
jo po mokyklos duriu Seredos 
ryta, bet du sykiu jie buvo isz- 
gazdinti ir negalėjo prieiti to 
dinamitą paleisti, susprogdin
ti, paskui jau jiedu nebedryso.

Policija sako, kad jeigu butu 
pasisekė ta dinamitą po mo
kykla susprogdinti, tai ne vien 
tik mokykla butu buvus su
griauta, bet visi namai ir kam
barai per keturis blokus, skvie- 
rus apie mokyka.

Kai tiedu vaikai iszsigando, 
jie ta dinamitą isztrauke isz po 
mokyklos ir pakavo j o už baž- 
nyczios. Tie du vaikai taip py
ko ant savo mokyklos ir ant sa
vo mokytoju, kad jie du per ke
lias sanvaites rengiesi prie szi- 
to savo darbo. Vaikai apvogė 
kelis sztorus, kur jie rado kelis 
karabinus.

Su szitais karabinais jie isz- 
ejo in kalnus, kur jie žinojo kad 
parako kompanija laiko labai 
daug dinamito. Jiedu įsu tais 
savo pavogtais karabinais pra
dėjo szaudyti in spyna, bet jiem 
nepasiseke. Kompanijos vir- 
iszininkai sako, kad tenai yra a- 
pie du szimtai tukstancziu sva
ru dinamito, ir jeigu nors viena 
kulka butu pataikius, tai visas 
miestas ir visa apylinke butu 
atsidūrus in padanges.

Tie vaikai suimti. Nors jiedu 
yra vieno amžiaus, bet vienas 
jau yra in augsztesniaja mo
kykla, o antras tik in septinta 
skyrių pradinėje mokyloje.

Indijos žmones iszkilmin- 
gai ir triukszmingai atidarė 
savo pirmutini laisva ir ne- 
prigulminga kongresą ar po- 
sedijn. Jaipur miestą. Szitas 
Kongresas yra tikrumoje 
penkios deszimts penktas

posėdis, bet pirmutinis nuo 
to laiko kada Indijos krasz- 
tas tapo laisvas ir neprigul- 
mingas. Indijos žmones su
darė gražias ir iszkilmingas 
parodas, procesijas del to po
sėdžio. A

NUSIŽUDĖ
ANT VIESZKELIO

READING, PA. — Ūkinin
kas Elmer Lutz užtiko Harry 
N. Ruth lavoną prie jo automo- 
biliaus. Jis tuojaus paszauke 
policijantus, kurie pribuvo ir 
rado kad Harry Ruth pats save 
nusižudė, nusiszove su karabi
nu prie savo automobiliaus.

Gydytojas Paul D. Good, isz 
Berks apygardos įr policij an
tai pripažinsta kad tas Harry 
Ruth pats save nusižudė, pa
leisdamas kulka sau staeziai in 
krutinę. Jie nerado nei jokiu 
laiszku ir dar negali pasakyti 
kodėl jis save nusižudė?

KINIJOS VALDŽIA
GAL GREITU

LAIKU PAIRS

Komunistu Armijos 
Stato Savo Pareikalavi

mus Del Valdžios 
Pasidavimo

ANGLIJA PRIESZ 
ŽYDUS

Reikalauja Kad Tautu 
Sanjuuga Sustabdytu 

Žydus

Nenusiminęs

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos valdžios augszcziausi 
atstovai dabar reikalauja kad 
Tautu Sanjunga insikisztu ir
ta Szventos Žemes klausima. 
Anglija sako kad Tautu San-į 
junga turi tuojaus insikiszti ir 
uždrausti Žydams kariauti, nes 
karas Szventoje Žemeje tarp 
Arabu ir Žydu sudaro visam 
svietui pavoju.

Czia Anglija pareiszkia savo 
nepasitenkinimą ir su Ameri
kos valdžia. Amerikos valdžia 
remia Žydus ir net pristato 
jiems ginklus priesz Arabus. O 
Anglijos valdžia remia Arabus 
kaip mes jau nekarta raszeme.

Jau kelios sanvaites atgal 
buvo sudaryta paliaubos, ir 
sziokia tokia taika tarp Arabu 
ir Žydu, bet dabar Anglijos 
valdžia pranesza kad Žydai tos 
sutarties nesilaiko ir vis ka
riauja. jau matyti kad Anglija nors

Ant szito klausimo Anglija tvarka palaike kai jos kariuo- 
nesutinka su Amerika, nes ^enes tenai buvo. Kai tik Ang- 
Amerikos politikieriams labiau ^jos armijos pasitraukė tai 
rupi Žydu parama, nors muši prasidėjo karas ir kraujo pra- 
karininkams rupi Arabu alie- hejimas. 
jus ir Arabu žeme.

Amerikos valdininkai ir po
litikieriai labai reikalavo kad 
Anglijos kariuomenes butu isz 
tu krasztu isztrauktos. Visi

Daktaras Lloyd Smith, 
dvideszimts szesziu metu 
mokslinezius ir vienas isz 
penkių mokslincziu kurie 
apako nuo savo darbo prie 
tos naujos sprogstanezios 
bombos, sako kad jis nenusi
minęs ir nenori kad kiti jisz- 
sigastu kad jam ir kitiems 
mokslincziams taip atsitiko 
prie to darbo. Jis sako kad 
tas darbas turi būti varomas 
pirmyn. Jis su kitais moks- 
lincziais neteko regėjimo, 
apako, nuo tos sprogstan- 
čzios bombos spinduliu.

— Meile yra vienokia; Ka- 
ralei ir praszcziokelei mylisi 
taip pat.

— Niekas ligi sziolei, da 
kaltino Anglija ir visi norėjo neisztyrinejo, kaip meile pra- 
Anglus pamokinti, bet dabar j sidejo ir kaip baigėsi.

Komunistai
Bombarduoj a
Peiping Miestą

Vaikai Norėjo Sugriauti Mo
kykla Philipsburg; Anglija No
ri Kad Tautu Sanjunga Su
stabdytu Žydus; Rusija Nori 
Visa Azija; Amerikos Armija 
Skiria 300 M iii jonu Doleriu 

Del Eroplanu

NANKING, KINIJA.—Laik- 
rasztininkams sunku gauti ir 
dar sunkiau pasiunsti žinias a- 
pie tai kas dabar darosi Kini
joje. Bet kiek galima dažinoti 
tai matyti, kad Komunistu ar
mijos visur laimėj a ir valdžios 
kariuomenes traukiasi ar pasi
duoda. Valdžios eroplanams 
jau beveik nėra niekus vietos 
iszkilti ar nusileisti. Komu
nistai su savo armotais tyczia 
taiko in vieszkelius ir in vietas 
kur eroplanai nusileidžia. Ei
na gandai kad apie dvideszimts 
armotu, kanuoliu buvo atkreip
ti in Peiping miestą, Kinijos 
Kultūros sustine, kuri iki sziol 
dar nebuvo nei syki bombar
duota.

Kai kurie valdžios armijų 
generolai pasiduoda, bet kiti 
nepasiduoda ir vis ginasi. Ko
munistu vadai neszneka a- 
pie kokias sanlygas del pasida
vimo, ir reikalauja kad gene
rolai su savo armijomis visisz- 
kai pasiduotu.

Tientsin miestas jau visisz- 
kai Komunistu rankose.

Kinijos valdžia gal labai 
greitu laiku pairs ir pasiduos 
ir be Komunistu armijų nes jau

WASHINGTON, D. C. — Amerikos 
Taryba jau vieszai pasako, kad Sovietu Ru
sijos nusistatymas apie Užseino klausimus 
priverezia visas kitas tautas sudaryti At- 
lantiko sutarti, jeigu tikisi gauti paramos 
ir kariszku ginklu isz Amerikos.

Szitas patarimas yra perspėjimas toms 
tautoms, kurios randasi tokiose vietose, ku
rios butu reikalingos 
kara. Szitos tautos 
ta Atlantiko sutarti, 
kariszkos pagelbos ir

Amerikos Taryba, 
te ir pareiszke, kad
Berlyne, Tautu Sanjungoje ir staeziai viso
je Europoje, parodo kad visai Europai 
šia pavojus isz Rytu, isz Rusijos.

Kitos sutartys ir konferencijos ir 
Tautu Sanjunga ežia nieko nereiszkia, 
visos yra be jiegos, neturi nei ginklu,
kariuomenes. Rusija tik tada klauso, kai 
kiti krasztai kalba ne su žodžiais, bet su 
ginklais ir su armijomis.

Amerikos Taryba ypatingai atkreipia szita

kaipo tvirtoves per 
turi tuojaus sudaryti 
jeigu jos nori gauti 
ginklu isz Amerikos, 
ilgame raszte iszdes-
Rusijos pasielgimas

net
nes
nei

nei pinigu, nei maisto, nei gink- patarima ir perspejima in Denmark krasz- 
lu nėra gana! Kiniecziai jau J . i i i i < • i i •fa iziirio va dn Ltwn and Izuric labai r Ai-ta, kuris valdo Greenland, kuris labai rei

kalingas musu eroplanams, jeigu karas isz- 
kiltu; in Portugalija, prie kurios priguli Az
ores Salos, kurios taip pat reikalingos mu
su eroplanams ir laivams; in Iceland, Eire, 
Norvegija ir Szvedija. Visi szitie krasz- 
tai yra labai intakingose vietose, kur ga- 

(Tasa Ant 4 puslapio) lima Sreitai pastatyti tvirtoves sau ar priesz
i (Tasa Ant 4 Puslapio)

dabar ardo savo gražiausius ir 
puoszniausius namus ir bažny- 
ezias del malku del pakuro, 
szilumos. Ateina gandai, kad 
ir kareiviai dabar vagia, dras
ko ir pleszo.

Komunistai paskelbia savo 
pareikalavimus valdžios armi
joms, jeigu nori nustoti karia
vusios, pasiduoti ir taikoje

JAPONIJOS
KOMUNISTAI

INTAKINGJ

TOKYO, JAPONIJA. —
Japonijos valdininkai ir poli
tikieriai jau dabar pranesza 
kad Komunistai vis daugiau ir 
daugiau žmonių prie savo par
tijos prisitraukia. Jie turi dau
giau pinigu, ir moka kaip pri- 
lysti ir kaip pakiszti visiems 
intakingiems žmonėms.

Ir isz kitos puses, Japonai la
bai atvydžiai seka Kinijos po
litika ir mato kad Komunistai 
tenai dabar vieszpatauja. Ko
munistu melaginga propagan
da daugiau paveikia Japonus 
negu Amerikos pinigai.

Tie kurie seka Japonijos po
litika sako kad sziais metais 
Komunistai indės tris sykius 
daugiau savo žmonių in taryba 
negu buvo pernai.

Per pastaruosius rinkimus 
Komunistai jau gavo 1,367,000 
balsu, o dabar jie giriasi kad 
jie tris sykius daugiau gaus.

Nors Generolas McArthur 
valdo ir tvarko Japonija ir Ja
ponijos žmones, bet jis tokis 
didelis ponas ir taip didingai 
valdo kad dauguma Japonu jo 
neapkenezia ir kreipiasi in Ko
munistus.

Kas svarbiausia ir kas mums 
pavojingiausia yra kad Japoni
jos Komunistai turi labai daug 
pinigu ir jie visur savo tuos pi
nigus skleidžia ir žmones pa
perka. Isz visko matyti kad Ru
sija nori visa Azija prie saves 
prisitraukti; jie Kinija užka
riavo su savo armijomis, o Ja
ponija jie nori pasisavinti su 
pinigais ir papirkimais.
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Kas Girdėt
Sovietai sustabdė visa bizni 

tarp Czeku ir Žydu naujos Is- 
raelio tautos. Czekai iki dabar 
siuntė daug visokiu karisziku 
ginklu Žydams. Sovietai, su
stabdydami ta bizni nori Ara
bams parodyti kad Rusija nori 
draugauti su Arabais ir kad 
Arabai gali daug daugiau tikė
tis isz Rusijos negu isz Angli
jos ar Amerikos.

no, kad jis nujauczia. kad jis 
neužilgo mirs ir jis nenori kad 
ji laikytu iki pavasario pabu
voti, kaip tenai paprastai da
roma.

PASAULINIS JIESZ-
KOJIMAS URANIUM

Kai Prezidentas Trumanas 
bus iszikilminlgai invesdintas ir 
priimtas kaipo musu kraszto 
Prezidentas del ateinancziu ke
turių metu, Sausio 20-ta diena, 
jo prakalbos in visus Amerikos 
pilieczius bus vien tik apie Už
sienio politika. Jis dabar taria
si su nauju Amerikos Sekreto
riumi, Dean Acheson.

Komunistai dabar labai ge
rinąs! Arabams. Anglijos val
džia ta jau seniai suprato ir už 
tai Anglija dabar remia Ara
bus priesz Žydus. Trumanas ir 
Amerikos valdžia to dar nesu
prato ir už tai musu valdžia re
mia tuos Žydus Szventoje Že- 
meje, ne tiek kad ta žeme mums 
rupi, bet kad musu politikie
riams Žydai ir Žydu pinigai 
Amerikoje labai rupi.

Naujas Amerikos Sekreto
rius daugiau laiko praleis 
Washingtone negu praleido 
Byrnes ar Marshall. Jis sako, 
kad kitu kraszitu atstovai ir 
sekretoriai gali pas ji atvažiuo
ti.

Admirolas Leahy pasitrau
kia isz savo vietos. Prezidentas 
nieko kito in jo vieta nepaskirs, 
bet del pasitarimo jis kitus 
augsztus karininkus pasikvies 
in Washingtona.

' In Salt Lake City redakto
rius laikraszczio kuris yra 
spausdinamas kalėjime del ka
liniu ana sanvaite padare szi- 
tokia pastaba: “Nei vienas 
žmogus nėra jau visiszkai ne
reikalingas, nes kad ir blogiau
sias žmogus yra geras pavyz
dys kitiems vengti tokio gyve
nimo.”

Kongresmenai ir Senatoriai 
gaus daugiau mokėti. Kaip, 
jiems algos bus pakeltos, dar 
nežinia, bet greieziausia jie 
gaus daugiau pinigu ant iszlai
du. Mes jau seniai sakome ir 
raszeme kad reikia beveik vi
siems musu valdininkams al
gas pakelti, kad ir biednas žmo
gus galėtu in tokias vietas sto
ti. Kaip dalykai dabar stovi tai 
vien tik bagoeziai gali tokias 
vietas užimti, nes jiems daug 
daugiau kasztuoja pragyventi, 
negu jie gauna algos.

Daugiau ženotu moterų da
bar dirba fabrikuose negu sin- 
geliii merginu. Valdžia sako 
kad taip yra už tai. kad labai 
daug merginu apsiženijo per ir 
po karo.

In Columbus miestą, Ohio 
valstijoje Albert French isz- 

— -puolė isz treczio augszto viesz- 
butyje, kotelyje ir visai nesusi- 
žeide, bet ant rytojaus vieszibu- 
czio sanvininkas pareikalavo, 
kad jis užmokėtu už įauga, ku
ri jis iszmusze bepuldamas.

Kardinolo Mindszenty sua
reštavimas yra tik pradžia to 
persekiojimo visu Kataliku 
Czechoslovakijoje. Ateina gan
dai, kad Komunistai dabar jau 
su visu savo žiaurumu ima per
sekioti visus kunigus ir katali
kus Rumunijoje.

San Francisco miestą vienas 
sztorninkas Harry Winters ra
portavo, kad devyni szimtai ir 
penkios deszimts doleriu dingo 
isz jo sztoro, kai slapta policija 
pribuvo pasiteirauti apie va
gyste.

In Indianapolis miestą Ches
ter Allen Hunt buvo nubaustas 
ant dvieju metu in kalėjimą, 
už pavogimą automobiliaus. 
Szitas Chester Allen Hunt per
nai buvo kandidatas del polici
jos virszininko. Jis savo rinki
mo vaju vedė bevažinėdamas 
po visa apylinke su pavogtu 
automobiliu.

Sovietai dabar jau ka naujo 
iszsimislino Berlyne. Jie dabar 
parūpino baksus beveik prie 
kiekvieno kampo, prie paczto 
baksu, in kuriuos jie pataria 
žmonėms indeti laiszkus apie 
savo sisiedus, praneszti val
džiai apie visus kurie nors pra
sitaria priesz Komunistu val
džia ir tvarka. Jie kvieczia ir 
ragina žmones iszduoti 
kaimynus ir draugus.

savo

Keturi szimtai fabrikantu 
susirinko ant seimo in Boston, 
Mass., ir pareiszke kad jie da
bar gamina szviesiai spalvotus 
drabužius vyrams, kad ateinan- 
ežiais metais vyrai nepasiduos 
moterims ir pradės taip kvai- 
liuoti su savo drabužiais kaip 
ir moterys.

Ir Stalinas turi savotiszku 
bedu! Derybos del taikos del 
Austrijos dabar jau eina prie 
galo. Jeigu Sovietai sutiks su 
Yugoslavais ir paves Carinthia 
kraszta jiems, jie Austrus bai
siai užpykins; jeigu nesutiks 
tai jie užpykins visus Yugosla- 
vus ir padarys tikra muczelnin- 
ka ir didvyri isz Marshall Tito, 
kuris dabar drysta Sovietams 
pasiprieszinti. Vakarines Tau
tos, kaip Anglija ii- Amerika 
labai gerai szita Sovietu keb
lumą isznaudos, ir neduos ra
mybes Sovietams.

NEW YORK. — Priesz szim- 
ta metu, auksas buvo rastas 
Californijos valstijoj. Szian- 
dien, visas pasaulis domimasi 
surasti “Uranium,” atomines 
energijos svarbiausiais szalti- 
niis. Kaip garsu aukso jieszko- 
toju užpuolimas Californijos 
1849 m., iszvyste nedirbtas že
mes taip sziu 'dienu jieszkoji- 
mas “Uranium” traukia žmo
nes in naujas vietas. Vėl atgai
vina apleistus miestus buvusiu 
svarbiu kasyklų vietų Jung. 
Valstybėse ir kitur.

Pavieniai žmones ir valdžios 
darbininkai, szie atominoj am
žiaus “Uranium” jieszkotojai 
keliauja automobiliais ne mu
lais. Jie turi naujausius Geiger 
instrumentus (delikatni instru
mentai, kurie užrokoja atomini 
spindėjimą), vieton skauradu 
ir kirviu. Bot indomingas vi
sus apima.

‘ ‘ Pi tchblende ’ ’ yra svarbiau
si as “Uranium” pilnas mine
ralas. Turi radiumo irgi. An
trais mneralas yra “carnotite” 
(mineralinis sudėtinis pudruo- 
toj formoj), bet ir kiti minera
lai turi szios atominio-amžiaus 
medžiagos.

Turtingi “pitchblende” de
pozitai Belgijos Congo ir Kana
dos Great Bear Lake apylinkė
se pristatė iszbandymams me
džiaga del pirmos atomines 
bombos ir lig sziol jos yra svar
biausios ‘ ‘ Uranium ’ ’ vietos. 
Laikraszcziai mini Czekoslo- 
vakijos Jachymov kasykla kai
po “pitchblende” szaltini ir 
apie naujai rasto “carnotite” 
Colorados, Utah, New Mexico 
ir Arizonos valstijose, ir “tita
nium” rudos Arkansas, kuri 
irgi turi kiek “uranium.”

Nesenei turtinga vena 
‘1 pitchblende’’ ’ buvo rasta rytu 
dalyje Rocky Mountain netoli 
Boulder, Colorado. Žurnalas 
“Look” apraszydamas szita 
radyini pranesza, kad ponia Cu
rie savo pirmiems radiumo eks
perimentams vartojo “pitch
blende” isz kasyklos szioj apy
linkėj. “Uranium” rasta Cali- 
fornijoj ir Alaskoj, British Co
lumbia, Manitoba, Ontario ir 
Sasketchewan; Pietų Afriko; 
ir Mosambique. Europoje 
“uranium” rasta Norvegijoj, 
Vengrijoj, Danijoj, Szvedijoj, 
Fransuzijoj, Bulgarijoj, Ispa
nijoj ir Anglijoj. Lotynu Ame
rikoj — Meksikoj, Argentinoj, 
Chile ir Brazilijoj, Azijoj —

Chinijoj ir Burma. Nors mažai 
žinoma apie Rusijos pastangas, 
1948 m. laikraszcziai pranesze 
apie 4 ‘ uranium ’ ’ kasymus So
vietu zonoj Vokietijoje ir Ural 
kainuose Sziaurvaka.ru Rusijoj 
ir Centralei Azijoj.

National Geographic Maga
zine, kuris raportuoja apie pa- 
sauli-apimanti jieszkojima 
“uranium,” pabrėžia f akta, 
kad nors yra daug “uranium” 
rudos, bet pats “uranium” taip 
sunku rasti kaip auksa. Labai 
sunku ji iisztraukti ir, jo gry- 
nintoj formoj, galima tik 1 isz 
140 daliu suskaldyti (to split) 
ir paliuosuoti stebuklinga ato
mine energija.

Tautos saugojo ir slepia sa
vo skaitl'ynes kaslink “ura
nium” produkcijos ir vartoji
mo, bet jos pranesza apie radi
mą. Valdžios siūlo premijas ir 
speciales kasymo progas tiems 
kurie randa pirmos ruszies ru
da bet paežiu laiku jie varžin- 
gai kontroliuoja savininkyste 
ir iszdalinimas. —C.

pacziuotas. 76
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KATALOGAS

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Poustvai Melvin Jones in 
Tampa, Florida saiko, kad jiedu 
užbaigė statyti ir budavoti sa- 

’ vo namus. Jiedu dirbo per de
vynis metus beštatydami tuos 
savo namus, ir jie yra. akli.
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Asztuonios deszimts metu 
amžiaus Scott Pillsbury, isz 
Scarborough, Maryland valsti
jos nusiskubino ant kapiniu 
kai oras atszilo ir sniegas nu
tirpo ir tenai ant kapiniu iszsi- 
kase sau kapa. Jis pasiaiszki-

Jau dabar paaiszkejo del ko 
Yugoslavijos valdovas Mar
shall Tito taip susikirto su Sta
linu. Sovietai buvo pareikala
vę kad Marshall Tito pavestu 
visas savo kraszto armijas po 
Sovietu Tarptautines Armijos 
ir kad Yugoslavijos karininkai 
klausytu Sovietu karininku. 
Marshall Tito nesutiko, saky
damas kad jo kraszto armijos 
vien tik jo turi ir privalo klau
syti.

arba pradžia
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No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
Knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už
lieki!. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie ’bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele,'Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 1121 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos 
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokejimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c:

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61 

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis; 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos t. apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 
apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 161 Keturios istorijos 
apie Ant Prapulties Kramto, 
Mistrais ir Krepeszius, Kampe
lis Duonos ir Isz ko Dideli Po
nai. 105 pus. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 170 Asztuonios istori-

ežio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Erpress 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu- 
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

a

172 Dvi istorijos apie 
Mariu, Sruolis isz Lie- 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos apie

DP” INSTATYMAS 
ISZGULDYMAS IR 

VYKDYMAS

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

apie 
Nuo'-

158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

jos apie Barbelėj Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, . Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, *Per 
tamsybe in szviesa, Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

No. 171 Vieniolika puiku 
istorijų (su paveikslais), apie 
Džiaugsmas ir nuliūdimas tė
vu, Kalėdų vakaras, Isz Aky- 
vumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo pa- 
czia, Mailach, Paskutinei va
landoj, Slaptybe gimimo mu- 
misie Dievo musu jame atsigi- 
mimo, Metai Svarbiausiu atsi
tikimu, Nusiminimas seno jau
nikio, Suvirsz 100 pus. 25c.

No.
Duktė 
tuvos.

No.
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, G ūdras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 17614 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

Kitokios Knygos
No. 176 A-Be-Cela arba pra

džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 15c.

, No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

, No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu k n y g u t e 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szcziony'bes. 128 puslapiu. 35c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei. 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių įSeraphiszkas Officium. 10c

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 195 Maldele Arcibrost- 
vos Szvencziausio Veido Viesz. 
Musu Jezuso Kristaus. 25c.

No. 196 Stacijos 
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 5c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1949 m., 15 coliu plo-

NEW YORK. — Kada DP 
Instatymo patvarkymai buvo 
iszleisti Spalio men. Displaced 
Persons Commission pradėjo 
veikti Amerikos zonose Vokie
tijoj ir Austrijoj. Vyriausia 
būstine Frankforte, Vokietijoj. 
Trumpu laiku Komisija veiks 
Britu ir Francuzu zonose ir 
Italijoj. Skaitliuojama kad Ita
lijoj yra tik 4,500 tremtiniu ku
rie bus inleisti pagal DP Insta- 
tyma,.

Isz viso 2,503 asmenys, ku
riems vizos buvo duotos pagal 
DP Instatyma, lig sziol atvyko 
m Su vien. Valstybes. Daugu
mas sziu butu gave vizas pagal 
Prezidento Insakymo isz Gruo
džio 22 d., 1945 m. 4

Gruodžio 10 d., Ugo Carusi, 
pirmininkas Displaced Persons 
Commission parasze Senatoriui 
Wiley, pirmininkui Senate Ju
diciary Committee: “Del in- 
vairiu paliudimu musu progre
sas atgabenti tremtinius pova- 
liai eina. Pats instatyma,s su
painiotas. Invykdinti instaty
ma. kaip jis dabar yra reikalaut 
tu milžiniszka sztaba ir daug 
iszlaidu, gauname milžiniszka 
skaieziu praszymu partraukti 
tremtiniu, ypacz isz tu apylin
kių, kurios priėmė kiek tremti
niu ir turėjo progos su jais pa
sipažinti. Negalime iszpildyti * 
visus prasziymus.

arba Kal-
Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Displaced Persons Commis
sion pagamino nauja blank a 
“Assurances for Unnamed Per
sons” kuria darbdavys privalo 
iszpildyti. Jose dar'bdavis pra- 
nesza kokius darbus turi ir jam 
nereik invardinti tremtinius. 
Komisijos sztabo narys parinks 
darbininkus. Reikia iszpildyti 
keturias kopijas szios blankos. 
Originala ir dvi kopijas reikia 
notarizuoti, po ketvirtos reikia 
paisiraszyti. Jeigu Komisija 
priims “assurances” viena ko
pija bus sponsoriui,sugražinta. 
Galima pasiusti papildaneziu 
dokumentu, kaip laiszka nuo 
valstijos tremtiniu komiteto, > 
jeigu gubernatorius toki komi
tetą paskyręs, dokumentą isz 
State Employment Service, ar
ba County Agricultural Agent 
arba kitos tinkamos agentūros. 
Sziu reikia pasiusti tris kopi
jas.

Parankininkas turi apie save 
smulkmeniszkas informacijas 
paduoti. Kokis biznis, ar kopo- 
racija ar pats yra savininkas ir 
t.t., kiek darbininku jis turi. 
Koki darba jis siūlo tremtiniui 
ir kokiu kvalifikacijų jis rei
kalauja. Turi smulkmeniszkai 
viską uužraszyti. Sponsoris tu
ri pažymėti ar darbo ir buto 
užtikrinimas buvo padarytas 
kokiam kitam tremtiniui, ir t.t.

— C.

Sziaurvaka.ru
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Užgeso Svajones

pURVINU keliu ant Vilku
nes dideliu dvaro vežimu 

važiavo augsztas, kumpa nosi
mi, dideliais gauruotais ūsais, 
da nesenas vyras. Szalia jo, kai
rėje puseje, sėdėjo jauna vos 
asztuoniolikos metu mergaite. 
Josios veidelis dabar truputi 
nuliūdęs, bet nuo rudens vėjo 
raudonas, kai rože rutu darže
ly. Žydriosios akys, kaip aug- 
szotji dangaus mėlynė spindė
jo isz po žemyn nuleistu voku. 
Isz veido 'bruožu ir akiu spin
dėjimu galima buvo spėti, kad 
josios gyvenime* kas nepapras
ta atsitiko. Taip, tai Vilkunes 
dvaro žmogaus veža ja pas sa
vo ponus tarnautu! Tai pirmoji 
Petroniu Agutes tarnyste! Už
augo pas savo tevuczius vargo 
nemacziusi, 'bet 'baisusis karas 
visa atėmė: daug, daug varge
lio pasaulyje padare, daug ne
kaltu aszaru motinėlėms isz- 
spaude, daug naszliu, naszlai- 
cziu paliko pasaulyje be pasto
ges, be duonos kąsnio! Agute 
nenustojo nei tevucziu, nei pa
stoges, bet ir Petroniu szeimy- 
noje neperdidele laime viesz- 
patavo, reikėjo Agutei iszeiti 
platu jin pasaulin pas. sveti
muosius tosios laimes pasijiesz- 
kotu.

Agutes pirmoji szirdele tun, 
tun plaka, krutinę kilnojas, 
mintys galvoje pinasi, skrenda 
atgal pas savuosius: rodos, vi
sa siela da karta pasikabintu 
senuosius tevuczius, iszlbu- 
cziuotu ju veidelius, įbrolius, li
kusia sesute! Tai vėl mintimi 
skrenda savo busimon vieton. 
Baisu, sziurpas eina per kuna, 
pamanius, kaip reikes tiems po
nams tarnauti: juk jie galingi, 

1 visi puikus, gražiai apsitaisė. 
Kaip reiks su jais pirmoji die
na praleisti? Insmeige akis ir. 
toli, giliai susimaustė, apsi
mainė juodu debesiu Agutes 
raudonas veidelis, tartum, ka 
baisaus insižiurejus ten tolyje.

Tuo tarpu pažvelgė Pranas 
Agutes pusėn. Jis pastebėjo jos 
susimanstyma.

— Agute, ko tu taip susi- 
manstei? Nusiminusi lyg žemes 
pardavusi! Kas ten yra?

—- Ak, dede, kad jus žino
tumėt, kas man szirdi slegia ! 
Juk asz esu, da visai jauna 
mergaite! Kas žino kokia atei
tis manes laukia? Atsiskiriu 
viena nuo teveliu, einu pasau
lin! Bet jis, jura! Ir kas pasa
kys ar gali žmogus laimingai 
nuveikti tosios juros audras, 
nepaskendes jos bangu verpe
tuose? Kas pasakys? Sztai ko
dėl dede, asz rūpinuosi! Gal 
manes ten pražūtis laukia! Bet 
vilti da asz vis turiu Dievuje. 
Juk žinot, mano vyriausioji se
sute jau tarnauja pas jusu po
nus už virėja. Tikiuosi, ji pa
dės kliūtis nugalėti!

— Nusiramink, Agute, Die
vas, Visagalis, pridengs tave 

. Apveizdos sparnu apsaugos
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nuo pražūties, padės laimingai 
nugalėti visas prieszo pastan
gas. O gal ir labai didele laimę 
ežia tavęs laukia?! Kas gali ži
noti Dievo valia?

— Melsiu pagelbos.
Abu nutilo. Ir dede Pranas 

susimaustė. Pagaliau privažia
vo Vilkunes dvaro laukus, ku
rie tęsiasi abipusiai kelio. Po 
rugienas kerdžius ganė didele 
dvaro gyvuliu kaimine. Netoli 
nuo kelio liūdnai uže giraite: 
medžiai vėjo purtomi szakomis 
lingavo, pageltę lapai, viens po 
kito, puolė žeme. Pietuosna lė
kė pulkas žasu, gir-gaga, gir- 
gaga rėkaudamos. Isz vos už
matomu kaimu kilo juodu du
rnu kamuoliai, bet vejas juos 
i.szarde ir nepaliko jokios žy
mes; ju vieton kilo ir kilo vis 
nauji, da juodesni kamuoliai. 
Tai szeimininkes vakariene 
ruoszia. Augsztai augsztai pa
ežio je padangoje skraidė pilki 
debesiai; vakaruose saulute,— 
moeziute slinko už juodo dide
lio debesio, nudažydama kalnu 
virszunes raudonais savo spin
duliais. Pagaliau visai paslėpė 
savo veidą minksztame plunks- 
noezio debesio patale.

Pradėjo temti.
— Visai sutems, kol parva

žiuosim, pratarė Pranas.
Agute nenugirdo, tylėjo. Tik 

vežimo ratai maknoti ligi asziu 
pluskino skystame purvyne.

Pakelėje stūksojo dideles ak
menų krosnys, kiek toliau, kai
rėje puseje snaude status kran
tai, gilus duburiai; deszineje, 
lygus laukai, pievos.

Pasuko deszine in maža ke
leli; netrukus prieblandoje per 
miglas pasirodė daugybe spik- 
saneziu žiburėliu tarytum dan
gaus žvaigždu'Cziu. Czia pat 
siūbavo, s'zniokszte dideli, aug- 
szt.i medžiai. Vejas staugė, gar
sino atėjusi rudeni. Prietamsy
je viskas atrodė paslaptinga, 
lyg pasakų karalijoj.

* * *
Dzan-dzan, dzan-dzan, kala 

mažas žmogutis, ankstu ryta, 
dviem plaktukais in sena, sena, 
gal kaip pats dvaras, noraga, 
pakabinta tarp dvieju stulpu. 
Per ilgas tarnybas, noragas ne
maža buvo smagiu gavės; ma
žiausi plaktukai jau užsibriez- 
goje ligi koto. Norago balsas 
skrieja oro bangomis in visas 
szalis, skverbiasi triobu vidun, 
atsimusza, budina mieganezius 
žmones. Tai szaukia Vilkunes 
dvaro kumieczius darban. At- 
simusze nuolatinis “dzan” ir 
Agutes ausysna pabudo, pra
vėrė akis. Jau pradeda szvis- 
ti. Kitos tarnaites keliasi. Agu
tei kaip dar malonu butu sal
džiai, saldžiai pamiegoti, nu
vargus kelionėje; akys merkia
si. Vejas ore daužosi, klabena 
plyszetas kambario duris, lupa 
langus sodo medžiai szo’-szo’ 
oszia, tarytum, supa, liūliuoja 
Agutes lova: užmik, užmik, 
taip szilta patale. Bet ne, nuga
lėjo miega, vėl pravėrė akis. 
Jau visos apsitaisiusios. Szoko 
ir ji isz lovos, apsitaisė.

Agute dirbo sunkiai, szere 
didele, didele kaimyne dvaro 
kiaulių. Jaunute, nepratusi 
prie tokio vienodo darbo, per 
diena nuvargusi vakare rūpi
nosi, kaip nors greicziau lovon 
patekti. Ryto vėl anksti kelda

vo. Pradžioje tokia gyvatą 
Agutei buvo kalėjimas; sunku 
neramu. O tas darbo vjenodu- 
mas! Kiaules ir kaiules, ingri- 
so jai ligi gyvam kaului. Pa- 
žinstamu žmonių dvare bebu
vo tik viena sesuo. Agute ver
kė, liūdėjo, bet sau viena, nie
kam nesiskundė, net seserei. Il
gainiui priprato prie savo dar
bo areziau susipažino su kito
mis mergaitėmis, tarnaitėmis, 
gyvenimas pasidarė ne toks in-

BALTRUVIENE

Vai nekurtos motinėlės, 
Ne daug džiaugsmo neturėsite, 

Jeigu geriau savo dukreles 
neauginsite, 

Nes neviena sulaukus 
senatvės,

Prieglaudos prie savo dukreles 
neturės.

O nekurios motinėlės, 
Neturi jokios gėdos.

Pati velkasi in saliuna, 
Ir mergele su savim pasiima.

Taigi, sėda saliunoje, 
Ir biaures funes daro, 

Ir netinkamus žodžius varo. 
Ir savo žioti neuždaro, 

Puikia paveizda dukrelei 
duoda, 

Geria ir dukrelei paduoda
Mat, sportukai funding, 
Gal busi katro pati kada, 

Dieve, tu mano Dieve, 
Kas bus ?

Ar jau vis teip bobeles 
durnavos!

* * *i
Vienas senas singelys, 

In nasžle nagus inkliuvo, 
Tikrai sakant, 

Su ja apsipaeziavo.
Jus Leedsvilles moterėles, 

Gal nelaukėte manes,
Bet, pamatysite, 

Kaip asz ten pribusiu, 
Ta syk pusetinąi apkoeziosiu, 

Taigi, jeigu nenorite in 
kaili gaut, 

Tai geriause burnos uždaryti.
* * *

Viena mergele padare 
laižybas,

Ir sake, kad in kelata 
menesius,

Vyra gaus,
Bet nebage apsiriko,
Nes ligi sziam laikui,

Be vyrelio liko, 
Ir laižybas pralaimėjo. 

Rodos labai gera mergele, 
Pažinojau ja isz kito miesto, 

O jeigu gera bus,
Tai atsiras ir tinkamas vyras, 

In pora sueis,
Ir puiku gyvenimą turės.

* * *
Sei, jus rūteles, 

Kam jus apkalbata vyruką, 
Jeigu jisai pamylėjo mergele, 

Tai visiszkai negražu teip 
daryti, 

Turite būtinai pasitaisyti.
Isz artymo miestelio, 
Moterėles taip daro, 

Toki liežuviu bizni varo, 
Gal tuos moterėles, 

Paczios norėtu mylėti, 
Ir da karta iszteketi?

Apie tai sziandien bus gana. 

kyrus. Kas ketvirtas Nedeldie- 
nis, ji galėdavo iszeiti bažny- 
czion. Tada Agute melsdavosi 
praszydavo gerojo Dievulio, 
pagelbos. Ta diena Agute būda
vo linksmesne, negu paprastai.

Taip gyvenimo dienos Vilku- 
neje slinko nesulaikomai viena 
paskui kita. Prabėgo rudenėlis, 
purszkuonelis, szaltoji žiemų 
že, moezekele ir atsiskubino vė
lasis pavasarėlis. Saulute paki
lo augszcziau ant dangaus, už- 
szildo, užkaitino savo karsz- 
taisiais spinduliais žemes pa- 
virszi; sniegas virto vandeniu 
ir paleido papliupo teketi upe- 
dama po žaliąsias pievas “svei- 
liukai nuo kalnu vagomis, grio
viais. Ežerai, upes, lauže, trau
kino leda, neszc lytis in tolimas 
jūres, mares. Iszsiliejo patvino 
visos pievos, virto didžiuliais 
ežerais. Keliai vėl pasidarė 
purvini, neiszbredami. Bet sau
lute vis nenustojo kaitinus, 
vanduo ežeruose, balose suma
žėjo, purvas prabrinko, pakelė
mis vingiavo sausi, gražus ta- 
kucziai. Pradėjo ir pievos szyp- 
sotis. Medžiai pasipuosze nau
jais drabužėliais, žaliais lape
liais. Padangėje iszkiles pilka
sis vyturėlis “czyru-vyru pa
vasari” skelbia . pasauliui. 
Smailakuode pempe skraidy
ki gyvi, sveiki gyvi” sveikina 
žmones, jau senai mate musu 
kraszteli. Žodžiu, visa prigim
tis atbudo. Gražu gražu pava
sari !

Ir Agutes gyvenime atsira
do daugiau invairumo: dabar 
iszeidavo ir sodan tai ežiu da
rytu, tai geliu sodintu. Atbudo 
ir josios gyvumas, szypsojosi 
laime drauge su pavasarėliu. 
Skraidavo, kai plasztakele, nuo 
vieno darbo prie kito; kur ei
davo vis dainuodavo linksmas, 
nekaltas, kai vyturėlio, daine
les.

Taip laimingai ir linksmai 
begyvenant, nejucziomis prisi
artino ir vėl szaltoji žiemele. 
Bet dabar ir žiema, nebuvo taip 
nuobodu ir sunku, gavo geres
ni, lengvesni darba. Kada lau
ke szaltis spigina, ar pūga siau- 
czia, Agute besitriusia sziltuo- 
se ponu kambariuose: skalbia, 
presuoja baltinius.

— Na, Agute, sveika, gyva 
— nuduotu linksmumu užkal
bino karta atėjusi darbo kam
barėliu panaite Džiune. Kaip 
einasi?

r— Nieko, gerai, panaite, 

jau baigiu pono marszkinius 
prosuoti. Agute atsake ir pri
ėjusi, pabueziavo panaitei ran
ka.

—- Kaip tau, Agute, iszro- 
do, kuria tu labiau norėtum, ar 
Lenku, ar Lietuviu? Truputi 
patylėjusi prabilo Džiune .ir 
užraudo: jaute, kad ne jai agi
tatoriaus amatas. Žinai dabar 
laikraszti skaieziau, jau visai 
gerai Lnekai laikosi turi bega
le armotu, szautuvu, invairiu 
ginklu, kareiviu nei nesuskai
tysi. O ka Lietuviai? Vokie- 
cziai valdo, Vokiecziai daro ka 
nori. Lenkijoj to nėra! Ir vėl 
kiek ežia tos Lietuvos? Seno
vei ji buvo susijungusi su Len 
kija, tai taikėsi, o dabar nieko 
nebus! Ar ne geriau butu, kaip 
manai kad ir dabar susijungtu?

Agute sumiszo, nežinojo ka 
sakyti. Pagaliau, truputi paty 
Įėjusi, nedrąsiai tarė:

— Asz panaite, laikrasz- 
cziu neskaitau, nežinau ko ir 
kiek kas turi, bet Lenku, asz 
nenoriu, nes seni žmones pasa
koja, kad Lenkai baudžiava bu
vo uždeje musu žmonėms.

Džiune užkaito, lupas pyk- 
cziu suvirpėjo. Trenkusi duris, 
kad net langai suskambėjo, 
iszejo nieko daugiau nesokius. 
Be abejo butu pavariusi tokia 
tarnaite, kuri drysta ponu sa- 
vymeile “užgauti,” bet gerai 
žinojo, kad kitos tokios tarnai
tes visoje apylinkėje neras, tai 
nei žodžio apie tai neužsiminė.

* *
Buvo tai Subatos diena. Tar

naites ilgiau vakare triušeli sa
vo kambarėli. Pasko josi praė
jusios dienos inspudžius.

— Bet, kokia man szian
dien trumpa diena! Prie dar
bo nei nepajunti. — Szit, jau 
ir vakaras, kalbėjo viena tar
naite.

— Isztiesu, gyvenimas slen
ka kaip szeszelis, pasislėpė sau
lute už debesio, jau jo nėra; 
praslinko diena; paskendo am
žinybes juroj. Paėmė Agute 
pirmosios minti. Ne trukus pa- 
sijusime prie grabo bestovi! 
Bet asz nežinau, kad mirtis 
taip toli, toli, rodos mes prie 
prie jos nei neprieisime!

Visos gardžiai nusikvatojo 
tokia Agutes kalbos pabaiga, 
bet kiekvienas mintyje lindė
jo: “Taip ir man rodos.”

Bego valandos, dienos, san- 
vaites, menesiai, Agote vis bu
vo linksma, kryksztavo, juoke-

Nuo 1887 Tukstancziai Naudojo 
szi Garsu Skilvio Tonika Medici
na Kovojant su Užkietėjimu ir Jo 
Skaudėjimo!

Senesnieji žmones isz patyrimo žino greita szvelnia 
veikimą “Trinerio Kartaus Vyno. Jie žino kad ?zi 
moksliszka sujungimas paczios Gamtos szaknu, au
galu ir botanikalu, tuoj imasi darbo iszjudinti užsi- 
kimszusias žarnas ir taip paliuosuoja galvos skaudė
jimus, nervingumą, suirusi skilvi, nevirszkinima, ga- 
sus ir iszputima, taipgi nernige ir stoka apetito, kai 
szios negeroves paeina nuo užkietėjimo. Nereikalin
ga kentėti be reikalo, nereikia naudoti asztriu vidu
riu valytojų ar liuosuotoju. Tik 
lai jo skanus, užkietejima liuosuo-

TrinersBitterWine

gaukit sziandien
bonka Triner’s ir
antis veiksnys pradeda jumyse savo darba. (Pastaba: 
Jei negalite gauti Triner’s savo artimoje krautuvėj, 
atsiusk $1.50, su tos krautuves adresu mums: Jos. 
Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chicago, ir jums 
tuoj bus pasiusta didele 18 oz. bonka Trinerio, apmo
kėtu pasztu.).

si suėjus jaunimo, vis jai atro
dė, mirtis da toli, toli!

Apsiniaukė ir Vilkunes pa
dange. Agute buvusi ligi sziol 
linksmute, su visais lygiai kal
bėjosi, pasilinksminimuose žai-į 
džiusi, dabar vaikszcziojo nu-: 
lindusi, maža ka sznekejo, o da 
mažiau juokėsi. Sumenko, isz- 
blyszko. Atliko savo darba, 
atbėgus mergaieziu kambarėli 
atsisės ties szoniniu langu in- 
snieigs akis rytu «zali, žiūrės 
pailsta akys, tai apsikniaubs, 
maustys, maustys! Žiūrėk ka
da., ir žiba dvi aszaros, ka i per
lai akyse!

Visi ta atmaina, pastebėjo!
Matomai siege kas Agutei 

duszia. Bet kas, niekas nežino
jo; klausiama nieko neatsaky
davo. Tik seseriai paklausus, 
Agute užraudo savo žydriąsias 
akutes nuleido žemyn, szirdis 
pradėjo smarkiau szokineti 
krutinėjo. Valandėlė tylėjo, 
bet paskiau susijudinusi tarė:

— Tai kodėl tu man’ pir
miau nesakei? Manai, kad asz 
tave basių? Tai tik dorai my- 
listos; ir Dievas dorai meilei 
padeda. Bet tik 'žiūrėk, kad 
butu dora!

Agutes sesuo buvo suaugusi 
mergina, gerai žinojo tas gyve
nimo valandas, kada, tik maža 
pauksztele, jau dega szirdis, 
ir meile, kankini ir gimta krū
tinėj. Tai ir nebare sesers.

Agute prisipažino, kad mei
le jos szirdužė kankina. Dabar 
taip lengva tai szirdžiai, tary
tum didžiausias akmuo nuo jos 
nukrito! Nors ta. kankyne su
mažėjo, nes ka tik pati jaute 
pasakė ir sesutei, jai rodėsi, 
kad ir ji padeda kentėti, mylė
ti, džiaugtis, bet meiles ugnis 
nesumažėjo, d i d i n o,s i: vis 
grimzdo ir grizmdo Agute tos 
meiles sukuriu. Mylėjo visa 
szirdžia savo Juozeli, juo la
biau, kad jaute ir jo meile. Ir 
nemate ji nieko daugiau pasau
lyje, tik ji viena. Jis vienas, 
jai viskas, ir laime, ir džiaugs
mas, ir paguoda!

Vėl kilo karsztos maldos in 
dangų, kad Dievas suteiktu jai 
Juozeli.

Nors vienas ir kitas geriau
siai atjauto ta tarpusavio meile 
bet ne vienas mažiausio žodelio 
apie tai neprastare.

Laikas bego. Ne vienas už
merkė amžinai akis, persisky
rė su sziuo vargo pasauliu. 
Daug", daug, gražiu gėlėliu pra
žydusios nuvyto, daug, daug, 
vandens upėmis nutekėjo in gi
liąsias juras, kol Juozas, viena 
karta alėjas tarnaieziu kamba
rėli, rado Agute viena ir isz- 
roiszke, ka jo szirdis senai, se
nai jauezia.

— Agute, tarė szirdingai" 
spausdamas jos ranka ir žiūrė
damas in akis, tarytum norėda
mas pirma laiko atšaka suras
ti. Žinai, asz tave myliu! Jei 
nori būti mano gyvenimo laime 
sakyk. Ar ir tu mane myli! .

Juozui žodžiai nutruko!
Agute stovėjo, kai dvasios 

pagavime, nejauto, kas aplink 
darosi, nieko daugiau nematė, 
tik ji! Norėjo tarti: “Myliu, 
myliu, myliu!” Bet lupos ne 
prasivėrė.. Tik po' valandėlei, 
tarė tyliai: “Žinai ii* tu Juoze
li mane!”

—BUS DAUGIAU—

Ka raszo musu senas skaity
tojas ponas Vincas S. Lennic- 
ikas isz Skelton, W. Va. — Ger
biama ‘ ‘ Saules ’ ’ Redakcij a: 
Prisiuncziu jumis $5.00 už 
laikraszti “Saule” ant 1949 m., 
ir dekavoju jums szirdingai už 
dailus velinimus del skaity
tojams per laikraszti “Saule.’” 
Asz teipgi vėlinu kad visi bro
liai ir sesutes Lietuviai, skai
tytu jusu laikraszti. Asz skai
tau “Saule” jau per 55 metu ir 
skaitysiu pakol gyvas busu. 
Asz kitados gyvenau Avona, 
Luzerne Co., Pa., ir daugelis 
metu atgal persikraustau in 
Skelton, W. Va. Viso gėrio vė
liniu Redystei “Saules.”

Price $2.00 s““e p‘,u-

»SNiW-PQIHT fQUNTAIN PEH,

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa., 'JĮ. S. A.



Žinios Vietines Karaliszka Szeimvna
V

— Ųtarninke pripuola Szv. 
Petro C. R.

— Seredoj Szv. Mariusio.
— Ketverge SS./Fabijono 

ir Sebastindf.

Shenandoah, Pa. — Jokūbas ! 
Yaworowskis,, Lenkas, nuo 228 
Indiana Ave., isz Heights, stai
ga krito prie Main 'Ulyczios 
Petnyczios vakara, ir likos tuo
jau® nuvežtas in Locust Mt. li- 
gonbute per policija, bet žmo
gelis numirė ant kelio automo- 
biliuje. Velionis buvo anglia- 
kasis ir paskutini karta dirbo 
Knickerbocker kasyklose ir 
prigulėjo prie Ų. M. W. Loka- 
lo Nr. 1868. Gimęs Lenkijoje. 
Prigulėjo prie Szv. Kazimiero 
parapijos. Jo pati numirė dvy
lika metu atgal. Paliko du su- 
nu; keturios dukterys ir viena 
broli. Laidos Seredos ryta.Gra- 
boriai Oravitz.

—• Juozas Verbitskas isz 
miesto likos sužeistas in tiesa 
koja per nupuolimą anglies, 
Knickerbocker kasyklose, o 
Mildred Balasavicziute sužeido 
kaira ranka, puldama prie na
mo. Gydosi Locust Mt. ligon- 
bute.

Girardville, Pa. — Kazimie
ras Gelbuda, nuo 26 W. Ogden 
JJlyczios, aplaike telegrama 
nuo valdžios, kad jo sunaus la
vonas, kareivio S/Sgt. Juozapo 
L. Gelbudo, 22 metu amžiaus 
bus sugražintas isz New Guinea 
isz Pacifiko kraszto, in Girard
ville, del palaidojimo in Szv. 
Vincento parapijos kapines. 
Jaunas vyrukas instojo in ka
riuomene 1939 metuose. Likos 
pavojingai sužeistas ant kares 
lauko New Guinea, ir numirė 
Lapkriczio (Nov.) 1943 in New 
Guinea ligonbute. Velionis pri
gulėjo prie Szv. Vincento para
pijos. Paliko savo tęva Kazi
miera Gelbuda. Jo motinėlė nu
mirė ta meta kada jis instojo in 
kariuomene.

— Apie penki szimtai žmo
nių susirinko ant Szv. Vincen
to Parapijos Metinio Vakarie
ne, Nedėliojo, Sausio 16-ta die
na, 6-ta valanda vakare, para
pijos svetainėje. Visi susirin
kusieji skaniai ir pilnai paval
gė. Gerbiamas klebonas Myko
las Daumantas, Kun. Jeroni
mas J. Bagdonas, vikaras, Jo 
Ekselencija Vyskupas Vincen
tas Brizgys, neseniai atvykęs 
isz Europos, taipgi ir kiti turė
jo prakalbas.

Pittston, Pa. — Gerai žinoma 
sena gyventoja ponia. Katarina 
Bartasziuniene, nuo 23 Market 
JJlyczios, Inkerman numirė Ne
degioj, Sausio 9-ta diena. Pri
gulėjo prie Szvento Kazimiero 
parapijos. Paliko savo vyra, 
du sunu ir trys dukterys, taip
gi ir broli. Laidotuves invyko 
Ketverge, su apiegomis Szv.

Ant Pardavimui Ar 
Randus

Kotelis; 28 kambariai. Arba 
pajieszkau pusininką prię biz
nio. Meldžiu atsiszaukti sziuo 
adresu:

Mrs. J. Ackelaitis,
Cor. Main and Bridge Strs., 

Box 218 - Mahanoy Plane, Pa.
Telephone 202 (t.F.3)

Anglijos Karaliszkos Szei- 
mynos nariai ir mažuczio 
karalaiczio Krikszto tėvai 
susirinko del szito paveikslo 
in Buckingham Palociu. Sto
vi užpakalyje, isz kaires in 
deszine: Ponia Brabourne; 
Philip, Kunigaiksztis Edin
burgh; Karalius Jurgis; Da
vid Bowes-Lyon; Grafas isz 
Athlone ir Karalaite Marga
rita. Sėdi: Turtinga naszle 
augsztos kilmes Markize 
Milford-Haven, Karalaite

Kazimiero bažpyczioje 9-ta va
landa ryte ir likos palaidota in 
parapijos kapines.

Washington, D. C. — Apie 
500000 žmones atvyks in Wash- 
ingtona miestą, del Prezidento 
Harry Trumano Inaguracijos, 
Ketverge, Sausio 20-ta diena.

Capetown, Africa. —Sukili
mas iszkilo tarp Indionus, 
mieste Durban, apie 300 žuvo ir 
daug sužeisti, taipgi daug ble- O 7 J. O O
dies padaryta.

INTARTAS UZ DVI 
ŽMOGŽUDYSTES

ALLENTOWN, PA. — John 
Barnak, trisdeszimts trijų me
tu amžiaus darbininkas dabar 
jau tupi kalėjime kur jis buvo 
nuteistas nuo deszimts iki dvi- 
deszimts metu už nužudinima 
Ben Bowman isz Williamsport, 
Pa. Jis dabar yra vėl patrauk
tas in teismą kur jis yra intar- 
tas už savo žmonos Madeline 
nužudymą.

Policija darodo ar kaip ten 
dažinojo kad jis buvo su savo 
žmona ta vakara kada ji buvo 
nužudyta. Jis užsigina ir sako 
kad jis nieko apie tai nežino. į 
Jis buvo suaresztuotas Balan
džio menesyje, 1946 metuose už 
nužudymą Ben Bowman.

SZEIMININKAS
NUŽUDYTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Penkios deszimts septynių me
tu darbininkas, kuris užsipra- 
sze pas save in sveczius kelis 
draugus, buvo nužudytas. Po
licija rado ji negyva. Jo galva 
buvo praskelta ir baisiai su
daužyta su kokiu pagaliu.

Edward Ashmead, tas szei- 
mininkas su keliais draugais 
baliavuojo ir gere visa diena ir 
nakti. Paskui ant rytojaus po
licija ji rado negyva. Keli jo 
draugai yra dabar policijos su
imti, bet visi sako, kad jie be
veik nieko neatsimena, nes jie

Elžbieta s u Karalaicziu 
Charles ir Karaliene Mare.

Szitas ne pirmutinis ' to 
naujai gimusio karalaiczio 
paveikslas. Apie sanvaite at
gal pasirodė gražus jo pa
veikslas ir paplito po visa 
Anglijos kraszta. Bet visi 
Anglai baisiai inpyko ir net 
inirszo, nes ne Anglijos laik- 
raszcziai ta paveiksią iszlei- 
do ir parode, bet Prancūzijos 
laikraszcziai. ,

per daug buvo iszgere.
Vienas burdingierius Robert 

E. Burns policijai pasiaiszkino 
kad ir jis ta vakara buvo gero-' 
kai iszsitraukes, ir kai jis pare- j 
jo namo jis nieko apie ta kita 
baliavuojima nežinojo, bet nuė
jo staeziai gulti. Kai isz ryto 
atsikėlė jis rado Edward Ash- 
mead ant grindų negyva.

DEGINOEGLELE

Vaikai Uždegė Fabriką ™ynu vaiku Prie geležinkelio 
 rieliu. Ji bežaizdama užbėgo

PHILADELPHIA, PA. — ant reiliu kaitik traukinys at- 
Keli vaikai susimislino sude- važiavo ir ja suvažinėjo, 
ginti aprempejusia Kalėdų eg-j 
lele susiedijoje, ir uždeje Es- 
pen Lucas Machine Works Fa-1 
briko stogą, ant East Girard 
ulyczics. Fabriko virszininkai

j sako, kad bledies padaryta už j suvažinėta, kai ji ėjo skersai 
kelis tukstanezius doleriu. Ug- vieszkeli in Collegeville mies- 
niagesiai buvo paszaukti ir jie tep jį į-uvo redaktoriaus žmo- 
per visa valanda gesino ta 
stogą.

Vaikai buvo ta savo eglele 
pastate prie fabriko sienos kur 
jie ja ir uždege. Kai jie pama
te kad isz tos mažos egleles jau 
iszkilo tikras gaisras, jie iszsi- 
gando ir pabėgo. Gerai kad 
viena sekretorka, darbininke

! Ethel Hlavachek pamate ta 
gaisra, ir per telefoną paszauke 
ugniagesius.

PREZ. TRUMANAS 
TEISINASI

Palestinos Klausimas
Nesupykdins Amerikos

Su Anglija

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas. Trumanas skubi
nosi pasiaiszkinti dr pasitei
sinti apie Amerikos insikiszi- 
ma in Paletinos klausima. 
Kaip visi gerai žino, Amerikos 
ir Anglijos Užsienio politika ir 
nusistatymas visišzkai skiria
si. Anglija Arabus remia ir 
užstoja; Amerika Žydus remia 
Palestinoje.

1 r SAU L E ” MAHANOY CITY, PA.

Kai Anglijos Ambasadorius 
Ponas Oliver Franks per visa
pusvalandi Prezidentui Tru- 
manui aiszkino ir iszdestino 
Anglijos nusistatymą ir pasa
kė kaip in ta klausima žiuri 
Anglijos Užsienio Ministeris 
Trumanas tuoj aus skubinosi 
pasiaiszinti, sakydamas, kad 
del tokio mažo nesusipratimo 
draugiszki santykiai su Angli
ja nepablogeš.

Matyti kad ežia daug dau
giau yra negu jie mums dabar
pasako, nes Ministerial ir Am- na vairavo pamate kad jo ero- 
basadoriai už dyka tokius plano inžinai nutilo ir sustojo, 
laiszkus neraszo ir neina pas j^s paleido savo eroplana sta- 
kito kraszto Prezidentą.

3 Žuvo,

ežiai in laukus, ir insake vi
siems kareiviams szokti isz ero- I

A TV A Q QITV A 7I1MT P^ano- Trisdeszimts szeszi su- 
V AIiyAo oU V AZ/I1ME-' Sp&j0 isz,szokti su tais savo pa-

TAS PER TROKA rasziutais, umbreliais, nors 
eroplanas jau buvo labai že
mai. Ju parasziutai vos su
spėjo atsidaryti, kai jie visi nu
krito in miszka.

Mergaite Per Traukinio ’
Užmuszta

--------  Eroplano lakūnas ir du jo pa- 
PHILADELPHIA, PA.—Du gelbininkai nukrito su eropla- 

: maži vaikucziai žuvo nelaime- nu ir buvo užmuszti.
se Philadelphijos apylinkėje, 

! vaikas kaip ten po troku palin- j 
’ do ir buvo suvažinėtas, o trijų 
metu mergaite pakliuvo po 
traukiniu netoli nuo College
ville. .

Vincentas Fares, devynių 
metu amžiaus vaikas, ėjo isz 
mokyklos ir kaip pasitaikė 
kad jis biski pirma kita vaiku 
ženge skersai ulyczia. Jis pa
kliuvo po ratais troko. Kai ki
ti vaikai pamate ta nelaime, 
jie pradėjo rėkti ir spiegti. 
Troko draiverys Louis Tozzi, 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus, vyrukas greitai sustabdė 
savo troka, bet jau per vėlai!: 
Vaiko krutinę buvo sutrinta. 
Troko draiverys yra artimas to 
vaiko tėvo draugas.

Maža, 3 metu senumo mer- 
I gaite, Elizabeth Ann Bumui 
žaidė su savo broliuku ir kai-

Ponia Verna Murch, szeszios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
moteris pasimirė in Montgo
mery ligonbute, kur ji buvo nu
vežta kai ji buvo automobiliaus 

na. Ji buvo nuėjus pas kaimy
nus in sveczius ir jau begryžo 
namo kai nelaime atsitiko.

Puosznus Ir Didus Eroplanas

Czia matoma vienas kam
barys puosznaus ir didaus 
Lockheed Constellation ero
plano. Yra sakoma, kad Pre
zidentas Trumanas nenori 
szita eroplana vartuoti, nes 
jis per puosznus ir per pui
kus. Prezidentas Trumanas 
prastesni DC-6 eroplana var
iuoja kai jis kur važiuoja.

KARISZKAS
NIO NELAIMEEROPLANAS

NUKRITO GROVELAND, FLA. — 
---- ___________ Apie dvideszimts žmonių buvo i 
Iszsigelbeio sužeista kai “°ran^e Blos< 
---- ” sem” traukinys nuszoko ar nu-

iFORT BRAGG, N. C. — Di- SĮverte nuo reiliu, begiu. Trau- 
delis C-82 kariukas eroplanas ™v0 isz Miami- F1°; 
kuris veže trisdešimts devynis rida in New York miesta- Kal 
, . • ,--------------- * kas dar negirdeti kad kas butukareivius, nukrito ir sudužo. °užmusztas, bet daug labai su-.

Kai lakūnas, kuris ta eropla- keisti.
Tai buvo antra tokia nelai

me tam paežiam traukiniui in 
dvi dienas. Dabar traukinio 
kompanijos atstovai stengiasi 
isztirti ir dažinoti kas ten da
rosi ir kaip tos nelaimes atsiti
ko. Nelaime atsitiko prie 
Groveland miestelio, apie sze
szios deszimts myliu nuo Tam
pa miesto, Floridoje.

APVOGĖ
SZTORNINKA

DAUGIAU
KARISZKU

EROPLANU

WASHINGTON, D. C. — 
Armija buvo pasirengus staty
ti daug mažu kariszku eropla- 
nu, bet kai Prezidentas Truma- 
nas aiszkiai pasakė kad armija 
negaus tiek pinigu kiek buvo 
tikietasi, tai armijos sztabas 
nutarė visus savo planus per
tvarkyti.

Armijos Sztabas buvo pasi- 
\ renges statyti daug' mažu ka
riszku eroplanu, taip vadinamu 
pesztuku, bet dabar vietoj tu 
mažu eroplanu, armija nutarė 
gaminti ir statyti didelius ka- 
riszkas bomberius, kurie gali 
tukstanezius myliu skristi be 
jokio sustojimo.

Szitie dideli bomberiai sve
ria apie 278,000 svaru, gali 
skristi apie tris szimtus myliu 
in valanda ir gali deszimts 
tukstaneziu svaru bombas vež
ti deszimts tukstaneziu myliu. 
Jie paprastai lekia apie tris 
szimtus myliu in valanda, bet 
gali net ir keturis szimtus my
liu skristi kai reikia.

Szitokiu bomberiu Amerika 
dabar jau daug turi bet dar ke
lis szimtus daugiau pastatys 
sziais metais.

Eina gandai, kad szitas ero
planas buvo taip puoszniai 
inrengtas del Gubernato
riaus Dewey, kai jis buvo 
kandidatas in Prezidentus, ir 
kai visi tikrai tikėjo kad jis 
bus iszrinktas. Galimas daig
ias, kad kaip tik už tai Tru
manas to eroplano dabar ne
nori.

ANTRA TRAUKI

YOUNGSTOWN, OHIO. — 
Ray Schrader, penkios de- 
szmits trijų metu amžiaus 
sztorninkas buvo apvogtas ir 
paszautas, kai vagis in jo szto- 
ra inejo ir ji paszove.

Vagis gavo tik deszimts do
leriu. Sztorninkas Ray Schra
der buvo paszautas staeziai in 
krutinę. Kai tas razbaininkas 
iszejo su tais deszimts doleriu, 
sztorninkas Schrader pats su 
savo rankomis iszsitrauke isz 
savo krutinės ta kulka ir pas
kui paszauke policijantus, 
rie ji nuveže in ligonine.

ku-

KARININKAI
NUSILEIDO

Pavėlins Kareiviams 
Eiti In Karininku 

Kliuba

BERLYNAS, VOK. — Har- 
nack House, didžiausias ir 
poszniausias karininku kliubas 
dabar pavėlina paprastiems 
kareiviams tenai eiti ir lanky
tis. Tik ana sanvaite karininkai 
buvo pareiszke kad ežia karei
viams ne vieta, kad kareiviai 
negali nei in to kliubo koply- 
czia ateiti ant Misziu.

Kai laikrasztininkai tai isz- 
girdo, jie tuojaus apie tai para- 
sze savo laikraszcziuose. Ir 
“Saule” prie to prisidėjo, nes 
ir musu laikrasztyje buvo vi
sas straipsnis apie tuos ponus 
karininkus. Karo Sztabas ne 
tik Berlyne, bet ir Washingto
ne apie tai iszgirdo. Karinin
kams ir Generolams tokis pa
garsinimas baisiai nepatiko. 
Bet nežiūrint kaip jie pyko ant 
laikrasztininku, jie buvo pri
versti nusileisti.

Dabar ateina žinios, kad tas 
didingas kliubas kur iki dabar 
tik karininkai baliavuojo, yra 
atidarytas ir musu kareiviams. 
Karininkai ežia būdavo atsive
da savo žmonas ar savo “giri

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA. 

frentas” Vokietaites, o musu 
kareiviams nebuvo valia nei 
kojos inkelti.

Gaila kad musu karininkai 
dar vis laikosi ‘ to Prusu nusi
statymo kad karininkas yra 
jau toks augsztas ponas kad 
niekas prie jo negali prieiti.

KUMSZTININKAS 
ŽMOGŽUDE

Pasigėrės, Nuszove 
Jauna Mergaite

PHILADELPHIA, PA. — 
Dominick J. Palo, trisdeszimts 
devynių metu amžiaus, buvęs 
kumsztininkas dabar yra intar- 
tas už nužudymą jaunos pen
kiolikos metu amžiaus mergai
tes, Anna Clara DePiso.

Gruodžio penkta diena jis 
parėjo namo ir isz savo szeimi- 
ninkes pareikalavo dolerio kad 
jis galėtu nusipirkti sau sznap- 
so. Jis gyveno ant burdo pas 
Ponia Jennie DePiso. Szeimi- 
ninke jau gulėjo lovoje su savo 
dukrele kai jis atstrapaliojo in 
ju kambari. Jis pradėjo keikti 
ir grasinti.

Dukrele, iszsigandus, ir bi
jodama kad jis neužsipultu ant 
jos, motinos, iszszoko isz lovos 
ir nubėgo žemyn prie telefono 
paszaukti policijantus. Jis nu
bėgo paskui ja ir paleido du 
szuviu in ja. Viena kulka patai
kė jai in kakta,, ir ji krito ant 
vietos. Kiti burdingieriai poli- 
cijautams pasakė kad jie sykiu 
su Dominick J. Palo gere, bet 
jie stengiesi atimti revolveri 
nuo jo kai jis pasigėrės pradėjo 
visus grasinti.

ATLANTIK SUTAR
TIS REIKALINGA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

save. Tai aiszkus dalykas, jei
gu tiems krasztams siunstime 
kariszkus ginklus, norime tik
rai žinoti kad tie ginklai bus 
variuojami už, o ne priesz mus! 
Jeigu jiems duodame gink
lus, mes norime žinoti, kad vis
as tas krasztas yra mums sau
gus ir sudaro mums tvirtove.

KINIJOS VALDŽIA

GAL GREITU
LAIKU PAIRS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gyventi.
1—Generalissimo Chiang 

Kai-shek turi isz vadovybes pa
sitraukti ir Vice-Prezidentas 
Li Tsung-jen turi būti iszmes- 
tas isz valdžios ir isz tarnybos. 
. .2—Kinijos Konstitucija turi 
būti visai iszmesta, panaikin
ta.
. .3—Visos armijos turi tuo pa
ežiu sykiu liautis kariavusios ir 
laikytis tas vietas kurias jos 
dabar turi.

4—Turi būti investi kvoti
mai ir isztyrimai visu karo pra
sikaltėliu. Pirmutinis ir di
džiausias prasikaltėlis priesz
Komunistus yra Chiang Kai- 
shek.

5—Sudaryti bendra ir laiki- 
nia valdžia, kurioje bus penki 
isz Komunistu partijos, trys 
isz Koumintang ar valdžios 
partijos ir keturi isz visu kitu 
partijos. Aiszkus dalykas, kad 
ant szitokiu pareikalavimu la
bai sunku sutikti.


