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Milijonai Sovietu Vergijoje
Isz Amerikos.-- I
GINKLAI IR

KAREIVIAI |

Ginklu Duoti Europai?

WASHINGTON, D. C. —
Dabar, kai Kongresas ir Sena-j 
tas priėmė ir patvirtino ta At- 
lantiko Kariszka Sutarti, tai
jau antras klausimas yra iszke-i k 
liamas. Kaip tai sutareziai duo- ■

Domincan Respublikos di
džiausios ir bagoeziausios 
druskos kasyklos randasi in 
Las Salinas. (Vardas “Las 
Salinas” reiszkia druskas.) 
Las Salinas randasi in Bara
hona provincija. Szitos ka
syklos, druskos mainos eina 
staeziai in Druskos Kaina, 
kurio virszune yra beveik

Druskos Kalnai

F

Amerika Duos 
Ginklu Del Euro- 

t 

pos ICrasztams

ti dantis, kaip ji ingyvendinti 
ir kiek ir kokios jiegos jam 
duoti?

Prezidentas Trumanas Kon
gresui nesako kiek ir kokiu 
ginklu duoti atskiriems Euro
pos krasztams. Bet jis jau su 
kitais yra susitaręs paskirti 
daugiausia taip vadinamu že
mes ginklu Francuzijai ir ki
tiems krasztams. Amerika su

I

Anglija palaikys virszenybe 
padangėse su savo kariszkais 
eroplanais. Tie taip vadinami 
žemes ginklai yra kaip tai: ka
rabinai, anuotos, tankos ir vi
sokie kariszki vežimai.

Europos krasztai nori ir tiki
si szitokiu ginklu gauti:

Anglija nori ginklu ir kara
binu savo kareiviams. Ji sako 
kad ji gali pristatyti gana ka
rabinu ir ginklu del penkių di
vizijų, bet ji nori palaikyti ke
turiolika divizijų ir neturi ga
na ginklu. Anglijai ypatingai 
reikia tanku ir kitokiu karisz- 
ku maszinu.

Francuzija nori gana ginklu 
del dvideszimts divizijų. Pran
cūzai sako kad j u darbas ir pa
reiga yra saugoti ir prižiūrėti 
Rheno upes rubežiu, ir ežia rei
kia dideles kariuomenes. Pran
cūzijos visi pinigai dabar eina 
vien tik iszmaitinti ir algas ka
riuomenei iszmoketi.

Italija nori ginklu del dvyli
kos divizijų, del 250,000 karei
viu. Italai teipgi nori nors du 
szimtu kariszku eroplanu.

Nederlandijasu Belgija teip
gi nori ginklu del savo kareiviu 
nors del dvieju divizijų, ar 72,- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

JAUNIEJI SU
AUTOMOBILIAIS

Trys Sužeisti Kai Auto
mobilius Apsivertė

PHILADELPHIA, PA. — 
Penki žmones buvo sužeisti au
tomobiliu nelaimėse. Trys isz 
j u buvo labai pavojingai su
žeisti. Vienas buvo partrenktas 
automobiliaus ant Erie Ave., 
netoli nuo Broad ulyczios.

Trys jaunieji buvo sužeisti 
kai draiverys, devyniolikos me
tu amžiaus Joseph Prete nega
lėjo savo automobiliaus suval
dyti, ir nulėkė nuo vieszkelio, 
iszrove kelis medžius ir apsi
vertė.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KAREIVIS ŽUVO

grynai isz druskos sudaryta. 
Szitas kalnas yra deszimts 
myliu ilgi® ir tūkstanti viena 
szimta pėdu augszczio. Spė
jama kad ežia randasi apie 
septynios deszimts penki mi
lijonai tonu grynos druskos.

Szita druska mainieriai 
iszkiasa in penkios deszimts 
svaru gabalus. Ir ta druska

yra beveik czysta be jokio 
priemaiszo.

Valdžia stengiasi isz ežia 
iszkasti ir iszveszti apie du 
szimtu tukstaneziu tonu 
druskos kas metai. Druskos 
biznis ir pramone dabar 
daug reiszkia szitam krasz
tui.

Anglijos Darbininku Partija 
Iszeikvojo Asztuonis Milijonus 
Doleriu; Herbert Lehman Sako 
Kad Kardinolas Spellmanas 

Už Dyka Szveižia Ant 
Raszytojos Rooseveltienes

GENEVA.
TRUMPA PINIGU

Policijantas Intartas;
Pravarytas

PHILADELPHIA, PA. —
Policijantas Walter Weir, Po- 
licijantu Paszelpines Draugys
tes Sekretorius buvo suspen
duotas, pravarytas isz savo vie
tos, kai buvo dažinota kad 
daug pinigu dingo isz draugys
tes iždo.

Apie szeszi ar septyni tuks- 
taneziai doleriu dingo, be jokio 
iszaiszkinimo. Gal dar ir keli 
kiti policijantai bus invelti ir 
intarti už tuos dingusius pini
gus.

Buvusieji policijantai in szi
ta draugyste moka po doleri in 

į menesi kad jiems butu užtikrin
ta paszelpa ligoje, taip kaip 
yra ta paszelpa užtikrinta poli- 
ci j autams kurie dar dirba.

Policijantas Weir savo dar- 
; nuo 1918 metu. Jis 

buvo pakeltas in Saržento

Anglijos valdžia sako, UŽTARIA 1
ROOSEVELTIENECHURCHILLrs KAL-kad daugiau negu deszimts milijonu karo, 

TINA DARBININKU belaisviu dar randasi Rusijos kalėjimuose
VALDŽIA *r Sibire. Deszimtas nuoszimtis visu Ru-

----- sijos gyventoju yra kalėjimuose prie sun- 
WOLVERHAMPTON, ANO. 1 J L

— Buvęs Anglijos Premieras kaus darbo.
užsipuolė ant Darbininku Par- Corley Smith, Anglijos delegatas Tautu
tijos valdžios, kuri dabar valdo J i & j © ° ____ ____ ________________

Anglija. Jis sako kad ta valdžia San jungoje, vieszai parode rasztus, kurie Herbert H. Lehman, sako kad

VALDŽIA Atsako Kard. Spellma- 
nui. Sako Jis Už Dyka 

Szmeižia Raszytoja
NEW YORK. — Buvęs New 

York valstijos Gubernatorius

įdXya^t“SjonuS nustato instatymus ir tvarka 
doleriu, ir prarado gera varda si JOS faiS belaisviais.
ne vien tik Anglijoje, bet ir už
sienyje, ypatingai Amerikoje ir 
Kanadoje.

Sovietu Ru jis baisiai pasipiktino, kai jis 
iszgirdo kaip baisiai Kardino
las Spellmanas užsipuolė ant 
raszytojos Rooseveltienes, kai 

Į ji savo straipsnyje pareiszke 
kad ji yra prieszinga inneszi- 
mui remti Katalikiszkas Mo
kyklas su valdžios pinigais.

Ponas Herbert Lehmanas ku 
ris rengiasi stoti in rinkimus 
szi rudeni del Sonatos, sako 
kad jis nežino ir neatsimena ne

daug 
paežiu 

Anglai 
Prancūzu ir

Anglijos valdžia nutraukė 
veikslu to raszto, kuris buvo 

Jis toliau sako, kad jeigu ii-> . t .
giau ta valdžia taip viską te vietų suraszytas ir sudarytas, 
jokios tvarkos varys, tai Angli- Į^jj jszverfe (uos raSZtUS 

Anglu kalbas.
Szitie rasztai dabar bus pavartuoti prL 

parodyti Tautu Sanjungai, kad Sovietai lai- veitiene butu iszsireiszkus 

ko baisiai daug žmonių vergijoje.
Tautu Sanjungos Prekybos ir Bendrub 

menes Komisija buvo pareikalavus kad So- szvestas kaip tik priesz tuos 

vietų Rusija insileistu Tautu Sanjungos at
stovus, kad jie galėtu patys pamatyti ir tautos, nei insitikinimo nei kil

mes.”
Kardinolas Spellmanas para- 

sze laiszka Rooseveltienei ir 
paskui ta laiszka vieszai pa
skelbė laikraszcziuose. Roose- 
veltiene laikrasztininkams pa
sakė kad ji Kardinolui in ta jo 

JO“ laiszka atsakys, bet ne vieszai; 
i . kad ji jam asmeniszkai para- 

szys laiszka. Kardinolas savo 
kad laiszke, kuri beveik visi laik- 

raszcziai iszspausdino pasako 
kad jis neeis in jokius ginezius 
su Rooseveltiene ir kad jis jai 
daugiau neatsakys, ir kad su 
szituo jo laiszku viskas baigta.

Szitas susikirtimas iszkilo 
kai Ponia Rooseveltiene savo 
straipsnyje pareiszke kad ji 

(Tasa Ant 2 Puslapio) : .

joje bus baisiai daug bedarbiu 
ir visa pramone pakriks. Jis sa 
ko kad niekados taip neatsiti
ko kad tiek mažai tokiu mažo 
mokslo žmonių, tiek daug ble- 
dies, iszkados tokiam dideliam 
krasztui padarytu, kaip Darbi
ninku Partija Anglijai padare.

Matyti kad Anglijoje, kaip 
ir Amerikoje, rinkimai jau arti- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Pargryžo Isz Berlyno; 
Žuvo Automobilyje
TRUMBUlALoNN-Bar- lalP“ni 1930 "e tet ta 

I rrorhnc! vinto nrorodn Lrai 11G 
žentas 
szimts vieno meto amžiaus, žu
vo automobiliaus nelaimėje kai! 

in savo namus in j 
i ±renwn,LN.J. Jis buvo vaiskeį 
! vienuolika metu.

Pats Nusižudė Ant Že-: Jis sreitai važiavo ir wa- 
! f | spėjo savo automobiliu pasukti*

nystyos Sukaktuviu 1 ant užsilenkime ant Merritt į 
--------  i Parkway. Jo automobilius su- 

CHICAGO, ILL. — Pone dužo in tvora ant to vieszkelio.
Betty Cager, dvideszimts pen-j j0 giminaitis, Louis Silver- 
kiu metu žmona buvo savo vy-Į man isz New Haven pažino jo 

lavona. Jis sako kad jis žinojo 
kad tas kareivis buvo atskri
dęs in Westover, Mass., tik ke
lios valandos priesz tai.

Sarzentas Louis Kern szim- 
tus sykiu skrido su eroplanu pasninkavo per szimta ir ketu- gingas gyvenimas. Jos gal ne-

NUSZOVE ŽMONA

_ . , garbes vieta prarado kai jis _____________Louis Keern, trisde-,» .! buvo intartas ir nuteistus už
tai kad jis savo darba tinkamai ’ UiVlL 1 Al 1 l,d 
neatliko ir kad jis savo laika 

j praleisdavo saliunuose.
DINGSTA

NUMIRĖ NUO 
PASNINKO

BERLYNAS, VOK. — Atei-j 
na žinios kad labai daug Vokie- 
taieziu pradingsta isz Berlyno, 

į ir niekas nežino kas su jomis į 
i atsitinka. Tėvai yra labai susi-

Sake Gavo Insakyma rupine
Vieni spėja ir sako kad So

vietai szitas merginas prisivi
liojo ar staeziai pasivagia. Bet 

CHRISMAN, ILL. — Trisde- ^įįį Speja kad į0S mergaites pa- 
szimts keturiu metu amžiaus czįos įsz savo namu pabėga ir 
maszinistas, Joseph D. McCal- stengiasi keliauti in Vakarines 

.lister, isz Hammond, Indiana, j tautas. Joms insipyko tas var-i
V AM MOA-TV MAAAVAAW — ~_____—______________-______ “~A _________I“ O_____O ’ ________________ ___________ ___________ *'

pats save nusižudė ant savo veszdamas maisto ir tavora in rias dienas, už tai kad, anot joj drysta ar sarmatijasi savo te-i 
'■ ■ 1---- T----- “Vieszpats Dievas man pasakė varas pasisakyti, tai sau tik isz-į

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ro ant smert nuszauta ant uly
czios, netoli nuo Evergreen par
ko. Jos vyras, buvęs kareivis, 
paskui pats save nusiszove.

Jiedu turėjo- du mažu šune
liu. Jis savo žmona nuszove ir

iženystvos penktu metu sukak- Berlyną. Per kara jis buvo in
* , i Trinidad ir in Bermuda.•tuviu.

Nuo Dievo

eina ir nebesugryszta.

priesz Kataliku Bažnyczia, ar 
priesz koki kita tikėjimą.

“Jos visas gyvenimas,” sako
Lehmanas, “buvo ir yra pa-

kurie nepripažinsta laisves ir 
lygybes visiems, nežiūrint nei

pasitikrinti kaslink tu belaisviu ir ju ver
gijos. Sovietai nesutiko ir sake kad Tau
tu Sanjunga nori tik savo sznipus 
szpiegus in Rusija inleisti.

Sovietai dar vis ginasi ir 
kios vergijos . nesiranda ju 
kad

ir

sako kad
kraszte,

Jie sako
Kapitalistiniu

visi savo noru dirba.
tik
Rusija.
Anglija laiko daug 
dirbti sunkius dar- 
Sovietams atsako 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

tie intarimai yraVISI
tautu propaganda priesz

Sovietai sako kad ir 
vergu ir priverezia juos 
bus. Anglijos valdžia

■
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Kas Girdėt
Laivyno Sztabui 'bus ne už 

ilgo insakyta atstatyti, prava
ryti apie treczdali visu savo 
darbininku kurie dirba ofisuo
se.

Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson sako kad visas tas 
tarptautinis klausimas dabar 
yra pavojingesnis negu kada 
nors po karo buvo. Jis sako kad 
santykiai su Rusija yra labai 
prasti ir pavojingi.

■' • • '■
Seni mainieriai kurie dabar 

gauna paszelpa jau susirupine. 
Eina gandai kad jeigu visi 
mainieriai diūbs tik tris dienas 
per sanvaite ir jeigu visi tiek 
mažai anglių pirks, tai tas pa- 
szelpos iždas greitai iszsitusz- 
tihs, ir visi tie mainieriai nieko 
negaus.

Jau vėl eina gandai kad Ge
nerolas Dwight E. Eisenhowe- 
ris bus kandidatas in Preziden
to rinkimus, 1952 metuose. Po
litikieriai sako kad jis galėtu 
labai.gerai stoti priesz Prezi
dentą Truumana rinkimuose.

■ • • ■
Dipliomatai sako kad jeigu 

Czekoslovakijos Prezidentas 
Element Gottwald gali paleisti 
isz kalėjimu 166,990 kalinu per 
pirmuosius savo Prezidentys
tes metus, tai tikrai galima sa
kyti kad penkis ar deszimts sy
kiu daugiau tokiu žmonių ran
dasi Czekoslovakijos kalėji
muose.

Daugiau negu trys szimtai 
žmonių isz Bulgarijos ir isz Ru
munijos ana sanvaite pabėgo in 
Turkija.

Valdžia norėjo kelis milijo
nus doleriu paskirti mokslui, 
bet dabar nieko isz to nebus. 
Czia: koja pakiszo, Generolas 
Dwight D. Eisenhoweris, buvęs 
prezidentas Hooveris ir Kata
liku Bažnyczia.

Kongresas priims Atlantiko 
Sutarti, bet dar nežinia ar 
Amerika sutiks visa Europa 
apginkluoti. 

1 • • “
Prezidentas pirmiau straksė

jo ir szokinejo kaip Sekminių 
versziukas, 'bet dabar jau ki
taip. Jis nereikalauja ir nerei
kalaus didesniu taksu, nes da
bar jis jau in protą atėjo ir su
pranta kad žmones jau ir taip 
per daug taksu moka.

. Darbininku unijos save pasi
kars reikalaudamos dar dides
niu algų, kai tiek daug žmonių 
jau dabar randasi be darbo.

Koks tenai Nathan iszleido 
raportą apie kompanijų ir fab
rikantu pasipinigavimus. Jis 
sako kad visi darbininkai turi 
dabar pareikalauti, dar dides
niu algų. CIO unija ji pasisam
dė ir jam laibai riebiai apmokė
jo. Jis ;sako kad biznieriai ir 
fabrikantai gali visiems dąrflbi- 
ninkams pakelti algas ir at
piginti savo tavoms. Bet jam 
keliu szulu galvoje trūksta.

" • •
Beveik visos darbininku uni

jos dabar ta Nathan raportą ne.- 
sziojasi kaip davatkėlė rožan- 
cziu. Bet tas raportas kaip tas 
davatkėlės rožanczius isz pirsz- 
to neiszcziulps stebuklus.

■■ • •

Daug sztoru dabar labai 

prasta bizni daro. Biznieriai 
dabar jau žiuri in Europos 
krasztus, kur jie tikisi pigiau 
nusipirkti negu ežia Ameriko
je. 

' • • " ' °
Edwin W. Pauley, Preziden

to Trumano artimas draugas su 
keliais savo draugais inkiszo 
daug pinigu in Meksikos alie
jaus szulinius. Jie rado daug 
aliejaus ir dabar jie tik milijo
nais skaito savo pelną. Bet jie 
stengiasi isz Amerikos valdžios 
gauti keliu bilijonu doleriu pa
skola Meksikos valdžia inreng- 
ti items szuliniams geležinke
lius, vieszkelius ir kitus reika
lingus daigtus.

Anglijos valdžia dabar labai 
mažai tavoro perkasi isz Ame
rikos, nors isz ’ ežia gauna be
veik visus savo pinigus. Ang
lai sako kad viskas per brangu 
Amerikoje, ir ji gali už puse 
tiek kitur visko prisipirkti.

O kai musu biznieriai ir fab
rikantai mažiau visko gales 
siunsti in Anglija ir in kitus 
'Užsienio krasztus, tai ežia na
mie bus mažiau darbu ir dau
giau darbininku be darbo.

—————— e g 11 ■ " ■ ■■

Anglijoje sūnūs pasivogė pi
nigus, kuriuos jo tėvas buvo 
jam davės užmokėti graboriui 
ir klebonui už jo motinos szer- 
menis.

Iowa valstijoje viena szeimi- 
ninke indejo gražios teszlos in 
pecziu, kad iszkeptu pyragu. 
Kai tik ji uždare to savo pe- 
cziaus duris, pasigirdo szuviai. 
Szeimininke iszsigando, polici- 
jantus paszauke. Ji niekados 
nieko panaszJaus nebuvo iszgir- 
dus isz savo pyragu. Policijan- 
tai pribuvo; peeziaus duris ati
darė ir rado tenai du revolve
riu. Szeimininke tada atsiminė 
kad ji buvo tuos revolverius te
nai pakavojus, kad jos mažas 
vaikas uos neužti'ktu.

In Cheyenne, Wyoming, tei
sėjas patarė keliems tėvams 
kad geriausia bausme ju vai
kams kurie buvo patraukti in 
teismą, butu visiems jiems kai
li gerai iszpilti. Kai tėvai nie
ko nedarė ir tik stovėjo ir in 
teisėja žiopsojo, teisėjas nulipo 
nuo savo teismo sosto, pasirai
tojo rankoves ir pats penkiems 
vaikams kaili iszpyle ir paskui 
paleido.

' • • '

Viena moteriszke sutiko pri
žiūrėti savo susietkos vaikus 
vakarais, kai ji nori kur iszei- 
ti. Viskas buvo gerai nes ta mo
teriszke gavo tris dolerius kias 
vakaras. Bet už keliu sanvai- 
cziu ji da žinojo kad ta jos su- 
sietka palikdavo savo. vaikus 
jai prižiūrėti, kad ji galėtu su 
tos moteYiszkes vyru iszeiti ir 
baliavuoti.

Prezidentas Trumanas labai 
drąsiai kalba ir visiems sako, 
kad viskas tvarkoj, kad vi
siems bus darbo ir biznio. Bet 
jis daug drąsiau kalba negu jis 
jaueziasi. Jis savo patarėjams 
ir savo visam sztabui nuolatos 
primena kad negalima žmonių 
per daug iszgazdinti.

- • • 1—1

Trumanas dabar jau nutilo 
apie didesnes taksas, bet jis 
dar vis nori daugiau ir dau
giau pinigu praleisti, nors jis 
iszleido insakyma sumažinti 
skaieziu lovų buvusiems karei
viams visose ligoninėse.

Pirkie U. S. Bonus

AMERIKOS 
BANKINE 
SURĖDYMAS

NEW YORK. — Amerikos 
Bankine surėdymas, sistema, 
skiriasi nuo kitu szaliu tuomi, 
kad visi 14,608 bankai Jung. 
Valstybėse yra privati nuosa
vybe ir privaeziai valdojami. 
Jie yra federates valdžios prie
žiūroj.

Jung. Valstybėse bankai yra 
czarteruojiami, privolojami, 
vienos isz 48 valstijų arba fede
rates valdžios. Apie 9,603 ban
kai turi valstijų czarterius, ir 
5,005 bankai yra czarte.ruoti fe- 
deralines valdžios, ir vadinami 
“National” arba tautiniai ban
kai.

Visi tautiniai bankai yra Fe
deral Reserve System nariais. 
Szi bankavimo sistema buvo 
instatymu investa 1933 m., nes 
Jung. Valstybėms buvo reika
lingas centralinis bankas. Pats 
prezidentas paskyria guberna
torių taryba, kurie paskirsto 
visa szali in 12 apskrieziu. 
Kiekviename apskrityje randa
si po viena Federal Reserve 
Banka.

Kažkurie isz 14,508 valstijų 
ir tautiniu banku turi skyrius. 
Tokiu skyrių yra apie 5,000 ir 
mažiausia apylinke yra aprūpi
nama.

Priežiūros taisykles valstijų 
ir tautiniu banku sistemų yra 
vienodos ir insteigia vienoda 
bankine aptarnavima visoj sza- 
lyi

Kaipo nepriklausomos ir pri
vaeziai valdojamos instaigos 
bankai konkuruoja tarpusavy 
del biznio. Pasekme szios lais
vos kompeticijos duoda visuo
menei in vairiu finansiniu ap
tarnavimu.

Daugelis banku turi globos 
skyrius kurie pateikia patari
muš visokiais finansiniais, pi- 
nigiszki klausimais. Didesnes 
instaigos turi ekspertus kurie 
duoda patarimus del namu sta
tybos, nejudinamo turto ir ki
tu finansų liecziamu reikalu. 
Ukiu apskrieziose randasi spe
cialus skyriai kurie duoda pa- 
gelba ir patarimus ūkininkams.

Banku kapitalas susideda isz 
asmeniszku indeliu ir biznio. 
Bankai priima pinigus, kurie 
priskirti prie vienos isz dvieju 
kategorijų. Viena, vadinama 
“demand deposit” t. y., san- 
skaita kuria galima iszimti cze- 
kiais. “Savings Deposit” pini
gai, antroj kategorijoj, gali bu 
ti iszimti kada reikalingi. Szioj 
kategorijoj czekiai neraszomi. 
Tiems, kurie taupo pinigus 
bankose, tokiu yra apie 22 mili
jonai doleriai ir ju sutaupos 
sieką $54,250,000,000 — bankas 
suteikia saugia vieta ju pini
gams.

Pinigai indetibankose “De
mand Deposit” kategorijoj yra 
paskolinti invairiems reika
lams. Per banko paskolas, as
menys gauna finansine pagelba 
perkant namus, ukius ir 'biz
nius. Bankai irgi suteikia pa
skolas tiems kurie perka auto
mobilius, baldus ir invairius 
reikmenis. Komercijos ir isz- 
dirbystes inmones irgi gauna 
paskolas, pagerint arba prapla- 
tint savo biznius. Taupindami 
sudėtus bankuose pinigus in 
valdžios bonus 'bankai pagelbs
ti valdžiai finansuoti invairias 
dalykas.

22 milijonu sutaupu Ameri
kos bankose yra resursai isz 
kuriu galima traukti invest- 
inentus, indetas pinigas in na-

mu ir ukiu morgieziams, biznio Į 
bonams, ir valdžioms pareigos.;

Szerininkai, kurie valdo i 
Amerikos bankas turi indeje in 
tas bankas apie $12,260,000,000. 
Ju investmentai, pinigai, suda
ro atspara bankose priesz nuo- 
stuolius. Federal Deposit Insu
rance Corporation, tautine val
džios agentūra suorganizuota 
per 1930 m., depresijos metusi 
apsaugoja depozitorius kurie 
turi sutaupu ligi $5,000. Ligi 
szio laiko apdraudos fondas 
yra $1,000,000,000. (bilijonas 
doleriu).

Privaeziai operuojami, val
domi bankai U. S. A. yra giliai 
inleide szaknis tautinėj tradici
joj. Valdžios sutvarkymas ku
ris sustiprina visos szalies ban
kine sistema ir kuris apsaugo 
depozitorius priesz nuostuolius 
ii- kuris parūpina vienoda ban- 
kos aptarnavima visoj szalyj 
iszsivyste kartu su szalies eko
nominiu gyvenimu.

Federal Reserve Bankai, in- 
galioti valdžios statytu apsau
gotu szalies ekomi ja, yra priva
eziai operuojamos instaigos 
valdžios kontroliuojami. — C.

UŽTARIA
ROOSEVELTIEM:
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

prieszinga inneszimui Kongre
se kad parapijines mokyklos 
gautu tokia pat parama isz val
džios kaip ir vieszos valdžios 
mokyklos. Ji sako kad Ameri
kos Konstitucija aiszkiai paro
do kad jokis tikėjimas ar jokia 
Bažnyczia negali kontruliuoti 
vieszas Amerikos mokyklas ar 
kisztis in vieszuju mokyklų 
mokslo tvarka.

Kongresmonas Graham A. 
Barden pateikė inneszima kad 
valdžios paskirti pinigai moks
lui butu vien tik vieszoms mo
kykloms. Kaip ant szito klau
simo Kardinolas Spellmanas 
susikirto su Prezidento Roose- 
velto naszle, raszytoja.

Szitas klausimas apie vieszas 
ir parapijines mokyklas yra la
bai painus, ir mes neesame ga
na susipažinę su tokiu mokslo 
klausimu kad drystume vie
naip ar kitaip iszsireikszti.

Mums rodos, kad visiems bu
tu gerai, jeigu valdžia nors 
kiek paremtu Parapijines Mo
kyklas. Bet isz kitos puses, 
mums iszrodo, kad czia gali bū
ti ir daug pavojaus kaip tik 
tiems kurie tokios paramos rei
kalauja. Jeigu valdžia sziais 
metais rems pinigais, tai kita 
meta gal duos ir knygas, o pas
kui gali paskirti ir mokytojus

• Air mokytojas. O kas tada nusta
tys kokios knygos bus variuo
jamos ir kokie mokytojai bus 
pasamdyti?

Musu Parapijines Mokyklos 
kaip tik už tai buvo insteigtos, 
kaip tik už tai musu žmones du- 
baltuvas taksas mokėjo, savo 
pinigus dėjo, kad musu vaikai 
butu mokinami sulyg musu ti
kėjimo nusistatymu. Bet, žino
ma, galima ir isz kitos puses 
žiūrėti: Jeigu mes lygiai su 
Protestonais mokame taksas, 
tai musu vaikams turėtu būti ir 
lygi parama!

Bet žingeidu iszgirsti ka mu
su skaitytojai mislina apie szi
ta klausima.

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKI!!

Sportininkai Susikirto

Beisholes prižiūrėtojas J. 
Monichik susikirto su beis- 
bolininku Al Evans, kuris 
ežia labai užpykęs ant Indi- 
jonu beisbolininku, ir norėjo 
atsilyginti su tu beisbolinin
ku prižiūrėtoju Lou Boudre
au. Szitas Lou Boudreau in- 
tare beisbolininka Al Evans, 
sakydamas kad jis tyczia no
rėjo keliems beisbolininkams 
gerai suduoti su beisbole.

ARKIVYSKUPAS
J. SKVIRECKAS

Lietuvos Metropolitas, 13 Laikrasztininku
Jubiliatas Dingo

AUSTRIJA. — Lietuvos Ar-; BERLYNAS, VOKIETIJA, 
kivyskupas, Metropolitas Juo-J _ Trylika laikrasztininku, ku- 
zapas Skvireckas, Birželio dvi-; rįe dirbo vakarinėje Berlyno 
deszimts septinta diena at-Į dalyje dingo ir nei žodžio apie 
szvente ir apvaikszcziojo szven-į juos nega]įma įszgirsti. Visi 
te, kuri labai retai kuriam žmo- cįįng0 įoje Berlyno dalyje kur 
gui tenka sulaukti: trisde-[ kur Sovietai valdo. Berlyno po- 
szimts metu kaip Vyskupas ir įįcįja pranesza kad szitie laik- 
penkios deszimts metu kaip rasztininkai, vienas po kito 
Kunigas. Tik gaila kad szita pradingo in du metu. Policija 
szvente nebuvo galima tinka-' sako kaj jį nįeko czia negali 
mai apvaikszczioti Lietuvoje. pacĮaryti, nes jiems nevalia per- 
Bet musu tėvynėj e randasi da- ^engtį įa nustatyta rubežiu. O 
bar tik vienas Vyskupas K. govįetu policijantai jiems nei 
Paltarokas. Bet ir apie ji mažai bigki nepadeda.
ar beveik nieko tikro dabar ne
žinoma. Eina gandai kad ir jis 
dabar priverstas slapstytis. Ne
reikia kokios gajos svajones in- 
sivaizdinti kas atsitiktu jeigu 
dabar Arkivyskupas Juozapas 
Skvireckas stengtųsi Lietuvoje
savo tas jubiliejines szventes

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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- 
lieku. 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 numirušiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: j
Ha isz maiszo iszlins* Apie bo- Į Keliautoje! in Szventa žeme, 
ba ka negalėjo savo liežuvio Beda, Tamsunus prigauna. 58 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga^ puslapiu. 15c.

atszvesti. “Dirvos” laikrasztis 
labai gražiai aprasze Jubiliato 
Arkvyskupo Juozo Skvirecko 
tas dvejipu sukaktuviu szven- 
tes.

STRAIKOS IN 
HAWAII

HAWAII. — Hawaii Salos 
Gubernatorius Ingram Stain- 
back pasiryžo ta padaryti, ka 
Amerikos Prezidentas Truma
nas sake kad jis negali padary 
ti. Sutaikinti straikuojanezius 
darbininkus, kuriuos valdo ir 
bosauja Komunistas Harry Bri
dges.

Gubernatorius Stainback sa
ko kad jis Tarybos praszys in- 
galiojimo visus savo kraszto 
uostus užimti su vaisku. Jis sa- 

' ko kad kai kurie žmones sakys 
kad jis nori unijas suardyti ir 
panaikinti, bet jis sako kad jam 
labiau rupi savo žmonių labas 
negu unijos straikos.

Hawaii Sala negali gyvuoti 
be pramones isz užsienio. O vi
sa pramone pareina isz laivu. 
O dabar darbininkai prie visu 
uostu sustraikavo.

Jurgutis — Mamyte del ko 
sardinkom nukerta galvu
tes?

Mamyte — Kvaili, del to 
idant galėtu jais indet in blo
kinius baksukus.

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. 112 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,

----------- —------------------------ i
No. 202 Novena, Stebuklin

go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10o

Kitokios Knygos

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras 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. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176Vū Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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 knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
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. *

WRITING SETS

Choose The Right Point
/or

The Way You Write

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing. Co., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 73

MAHANOY CITY, PENNA.
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yiENAME isz. mažės n i u
Amerikos miesteliu prie' 

siauros dulkėtos ulyczios mato
me jau prasta nameli, ties ku
rio durimis prikalta lenta ant 
kurios gal paties gyventojaus 
tojo namelio nelabai matomai 
gabe tepliorysteje ranka ma
tom nutepliota bata ir gan 
kreivu szriftu nupieszta juo
dom “riebiom” raidėmis ant- 
rasza: “Lietuviszkas Sziau- 
czius” — bet pravardes nesa
kysime, kadangi gal tas nepa
tiktu musu garbiam LietuvisZ- 
k'am sziaucziui. Tegul pakaks 
mums to vieno jo vardo, kuris 
visai gal nežemins vardininko ' 
praminto Kurpaliu, kadangi! 
geriausioj giminystėje gyvena 
nuo seniai su kurpaliam musu 
kurpius ir visai su mylimu kur- j 
palių jis 'atsiskirt nenori.

Taigi ir sziandien matome ji 
sėdinti prie mažo sziaucziszko 
stalelio ir bekalanczio vinutes 

— Bet Onute juk ne yra 
vaiku ir mano triūso ji reika
lauja. Reikia pasirūpint idant 
neliktu senmerge. Vienturteiį 
musu turiu paszvensti dabar 
savo spėkas.

— Dievas aprūpina visus, 
atsake doras Kurpalius. Paga
lios musu Onute, kaip daugu
mas sako, yra tikra lėliukė, 
iszaugs isz jos puiki, graži mer
gele, jaunikiu nestokuos, o juk, 
acziu Dievui, szi'ame kraszte 
nėra tu kvailu paprocziu, idant 
mergina turėtu didele dali ar 
pasoga. Kol Dievas laikys mus 
ir vaikelius sveikus, užteks ir 
to ka turime ir ka-gi ingysiu 
da už savo darba.

— Taip, negalima da rugot. 
Dievui dėkui tuomtarpu nieko 
mums netrūksta, bet pamislyk 
kad paaugus Onutei reiks pa
rodu, o juk tas nemenkai painia 
skatiko.

Vyras pripažino moterei tei
sybe ir atsisėdės ant kėdės pra
dėjo besiglamonet su Onutei, 
kuri buvo jiems mylimiausiu 
kūdikiu. Mergaite tikrai buvo 
apdovanota gamtos dovanomis 
neskupiai, o galima tart, gau
siai. Jos szvelnus geltoni plau
kai kaip szilku valakuos denge 
sulyg juosmeniui peczius. Onu
te visados buvo gražiai parėdy
ta, nuprausta ir iszszukuota. 
Savo stropumu ir linksmumu 
suteikinėjo gimdytojams dide
li smagumą ir džiaugsmą. Nors 
szeimynia kurpiu susidėjo ne- 
vien isz tu trijų ypatų, kadangi 
da buvo ir du sūnūs, jau pa
augta vaikinai, bet tėvas su 
motina retai kada jais pasi- 
džiafige. Ne vienas isz ju neno
rėjo pasimokyt tėvo amato, 
nors tėvas veltui aiszkino ama
to naudingumą žmogui. Vaikai 
nors ir nebuvo isztvirke, nors 
dirbo fabrikuose ir savo uždar
biu dalinosi su tėvu, bet tėvui 
ir motinai liko kaip svetimi, 
nes net ir namie savo tėvu pri-. 
gimtos kalbos vartot nenorėjo 
ir jeigu vartojo tai ta kalba bu
vo tikru makaronizmu ar miszi- 
niu Lietuviszku su Angliszkais 
žodžiais isz ko iszeidavo vien 
žargonas suprantamas negu 
ežia nuo seniau gyvenantiems, 
nes tikras Lietuvys negirdejes 
ko panaszaus niekad tokios 
kalbos neiszprastu.

Be abejones tas tai ir buvo 
priežastim kad Juozukas ir 
Baltrukas .sugryže isz darbo 
leido valandas užnamyje su

in pada užmauto ant kurpa- 
liaus czeveryko. Matomai jis 
jauczesi užganėdintu isz savo 
gyvenimo ir 'būvio kadangi gir
dime ji beveik taktiszkai su 
plaktuko ypais nuniuojant 
linksma dainele:

Kurpius sau pon’s, 
Nors juodas supon’^,

J'am garbes neduoda, 
Tacziaus paguoda,

Nuo prasto ir pono, 
Ne del supono,

Kurpiui priklauso, 
Kas-gi netiki tegul paklauso: 
Paiksziu tas yr’ kas kurpiui 

peikia. 
Kurpiui malones maldaut ne 

reikia: 
Padaryt praszo, po tam 

užmoka.
'Czeverykuotos paneles szoka, 
Ar tai saliunuos, ar prastoj į 

įgrinczelej, 
Garbe atiduoda smulkiai 

kojelei, 
Jaunikiai, kada gražios 

kurpaites, 
Avi kojeles jaunos panaites. 

Kurpiui-gi garbe isz to iszeina. 
Batuotas jaunikis iszdidžiai 

eina, 
Besididžiuodam ’s-gi gražiais 

batais, 
Už kuriuos kurpiui mokėjo

dukarais,
Kurpius sau pon’s, 

Už niek supon’s! —
Pabaigęs savo daina ir dar

bą jis pasikėlė nuo savo sziau- 
eįszko uslanelio ir nuėjo in ki
ta kambarį kur triūse jo mote- 
re.

* * *
— E, paeziut, pamesk jiau 

karta tu ta savo darba. Ar ne
gali sau pasilsėt biski, prisidir
bai ir apsitriusi sau pialengvele. 
Isztikro turiu tave bart del tos 
priežasties, kad tuo' darbu užsi- 
muszineji ir naikini sau sveika
ta.
: — O nesirūpink meiluk, es
mių sveika kaip žuvis, atsake 
motere linksmai. Pagalios seku 
tavo pavyzdi. Juk ir pats ne- 
betinginiauji.

— Asz, tai asz. Manės dar
bas nevargina labai, kadangi 
žinai, jog dirbu su noru, o ta 
norą didina man tas, idant tu 
paeziut ir musu Onute vargo 
nekenstu. Da pajiegsiu pats už
dirbti jums duona. Vaikai jau 
paaugia ir nereikalaus musu 
pagelbos vienok patys szelps 
mus senatvėje. Tau vertėtu bis
ki paezedint sveikata.

szvelnius paleistus 
plaukus.

mergaites

— Onute turi but da koge- 
resne, pritarė motina. Gaila 
idant tokia graži ir iszmintin- 
ga mergaite turėtu susivargint 
darbais ir vargais siuvėjos. 
Siuvėja tai baudžiauninke; die
nomis ir nekarta naktimis pri
gulus prie savo maszinos siuva 
o ka-gi turi. Netenka sveikatos

svetimtaueziais su kuriais ga
lėjo laisvai kalbėtis, juokavot 
isz praeigiu ar žaistyties. Su 
prantamas dalykas jog toki 
gatviniai draugai negalėjo bū
ti gerais vienok isztvirkeliais 
nepažinstaneziais suvis gėdos 
ir mandagumo. Ne stebėtina 
kad ir draugaujaneziu su anais 
moraliszkumas ir dorybes mo
tinos da in ju kudikiszkas szir- 
dis inkveptos turėjo su laiko 
begiu iszdilti ir nelaimingas tė
vas veltui viliojosi pagelbos se
natvėje nuo savo vaiku. Truku
mas kurpiui kaipo ir jo mote
riai apszvietimo nedaleidinejo 
jiems suprast kokios blogos pa
sekmes gali but tokio ju nepai- 
sejimo ant vaiku auginimo. Ne- 
laiminguoliai negalėjo supras
ti kad ju gimdytojiszka akla 

į meile ir ju myliniai Onutei yra j ’
; nuodais.I

— Onute pasiliks siuvėja, 
; kalbėjo tėvas beglostydamas!

Gavau laiszka nuo 
vienos rūteles, 

Sztai kaip skamba 
žinutes.

“Jeigu musu pirmas 
tėvas Adomas, 

Nebutu buvęs iszmestas
isz Rojaus, 

Tai gal sziandien 
nebutu ūkininku, 

Ant szito svieto.
O kada jisai likos 

iszmestas isz Rojaus, 
Tai turėjo imtis prie 

iszdirbimo dirvos, 
Kad galėtu iszmaityt 
savo boba ir szeimyna. 

Ir nuo to laiko dabar 
turime ūkininku.”

O kitas atsitikimas 
raszo rūtele, 

Apie kaiminkos bernuką. 
Viena daraktorka užklausė 

tuo bernuko:
Kiek yra velniu ? '

O jisai atsake;
Kiek ju yra tai 

sunku pasakyti, 
Bet, turi ju būti

labai daug, 
Nes mano motinėlė 

skaito juos po szimta, 
O tėvelis kaip užpyksta,

Tai sako:
O kad tave milijonai 

velniu paimtu.”
* * *

Viename miestelyje 
gyvena būrelis Lietuviu, 

Ir tarp ju mažai 
padoru, 

Kas vakaras saliunus 
atlanko, 

Ir niekad du ju 
s nepakanka,

Sueje- aluti trauke, 
O ir gužute miaukė.

Atsiranda ir plovones, 
Kad net ir girtybe 

prakeikta,
Ne butu paleistuvysta 

vieta.
O ka jau moterėles 

apsieina,
Kaip vyrai in darba 

iszeina,
Ulavoje kaip už geru 

laiku,
Nepaisedamos ant 

likusiu szeimynos. 
Mat, prie vyru kabinasi,

Kaip toliaus buna 
nesakysiu,

Del saves pasiliksiu,
Tiktai tiek prūnysiu,

Jok nekuriai ženoeziai 
'blausiai pasielgneje, 

Už stiklą alaus,
Savo moterėles pardavineje, 

Del singeliu, kurie 
turi pinigėliu.

Dievaž, tonais tikra 
prakeikta vieta! 

ir nerege pasilieka. Tai viskas. 
Ne, Onute turės būti kuo geres
ne negu siuvėjo.

— Tai ko'ki-gi mokslą duo
sim Onutei?

— Tai va. Ar mažai yra 
mokslu, kurie suteikia garbe ir 
laime.

Tokias ir tam panaszias kal
bas Onute dažnai girdėdama, 
da szesziu metu nebaigus, jau 
kas kart daugiau iszdidi darė
si, o jos troszkima vis iszvysti- 
neta tuszcziais gyrimais jos 
grožybes ir stropumo.

Onute pradėjo lankyt mo
kykla, bet ar gimdytojai galėjo 
pasidžiaugti isz jos mokslo, ne
galima to pripažint, kadangi 
jeigu ir rode ka isznioko mo
kykloje, jie suprast negalėjo 
jau vien del to, kad tas Onutės 
mokslas skambėjo jiems sveti
mos kalbos žodžiuose. Džiaugė
si vienok klausant kaip Onute 
nemikeziodama skaitė, o ar ge
rai “siliabavimo” ar ne, jiems 
tas rupet negalėjo.

Vienas apsireiszkimas vie
nok lyg pradėjo neramint moti
na, o po tam ir tęva o ypatin
gai tas, kad ju mylima Onute 
taipgi pradeda pasilikt jiems 
svetima, o kas blogiausia, nie
ko neiszmane apie tikėjimą ir 
Dieva. Mat, betikybiszkose mo
kyklose mokiniai iszmoksta 
daugiau mylėt gyvulius negu 
ingyja kokia nors nuvoka apie 
artymo meile ir dora arba tike- 
jimiszka dorybe. Aiszkinta sau 
kad pradėjus mokintis katekiz
mo Onutei, galima bus bloga 
pataisyt.

Onute gerai mokinosi ir tuo- 
mi linksmino ypacz motina, ku
ri svajojo apie Onutės laiminga 
ateiti. Kad kartais tėvas skun
dėsi jau ir ant Onutės atszalimo 
del visko kas tik yra teviszko, 
motina vadino ji neiszmaneliu:

— Kam ežia ta tavo kalba 
reikalinga. Kad kitokios nemo
kame turime vargti su ta savo 
Lietuviszka, bet ji vaikams ne
reikalinga.

Tėvas ant tokiu savo mote- 
res gineziu tik galva palin
gavęs nutildavo, nes buvo žmo
gumi kuriam barnis niekad ne
buvo pageidaujiama ar miela.

Onute turėjo gražias prigim
tas ypatybes ir savybes, bet rei
kėjo anas joje iszvystyt ir pato 
bulint. Amerikoniszkos publi- 
kises mokyklos palaikomos, o 
vienok tik giriamos kaipo vie
nos isz geriausiu mokyklų pa- 

. šaulyje. Tokia mokykla sutei
kia mokiniui, žinysta bet ne
duoda moraliszkos papėdės. 
Jeigu gimdytojai namieje ne- 
iszpildo' to trukumo mokinio 
iszauklejime tai mokslas netik 
ka neatnesza naudos vienok pa
stato kūdiki ant kelio kuris ne-
veda prie tikros laimes: dažnai 
isz taip vien mokyklos auklėji
mo kūdikio, gimdytojai vieton 
džiaugsmo sulaukia nuo savo 
kūdikio iszsižiadejimo, panieki
nimo, gėdos ir kartybių. Sziau- 
czius kaipo' ir jo motere patys 
per menka turėjo apszvietima 
idant galėtu suprast svarbiau
sius reikalus vaiku.iszaukleji
me, o kad ir suprato vėliaus, 
nebuvo jau galima pataisyt to, 
kas iuvyko, negalima buvo jau 
iszraut tu usniu ir dilgeliu, ku
rios sužėlė ir insiszaknijo kūdi
kio apleistoj duszioj.* * *

Onute gražiai tarpo ir baigė 
jau mokykla. Ir vis da neisz- 
mintinga motina svajojo apie 
duktes iszsiaugsztinima. Triū
se ir darbavosi pati naktimis 

! siūdama' kad tik Onute butu už
ganėdinta. Iszvystyta tusztybe 
mergaites duszioje buvo nepri-

Geltuonplauke 
Gražuole

Jane Ann Pedersen, septy
niolikos metu amžiaus gel
tuonplauke isz Santa Rosa, 
buvo iszrinkta kaipo ‘1 Cali- 
fornijos Panele,” isz labai 
daug gražuoliu kurios stojo 
in rungtynes, kur buvo ren
kama gražiausia mergina. Ji 
dabar atstovauja savo Cali- 
fornijos valstija in rungty
nes, kur bus renkama gra
žiausia mergina visoje Ame
rikoje, in Atlantic City, Rug
sėjo menesyje.

In szitokias parodas buvo 
stojusios kelios Katalikes 
mergaites. Bet klebonai ir 
Vyskupai draudžia po baus
me kad tokios mergaites bus 
iszbrauktos isz Bažnyczios 
nariu, jeigu jos nepasitrauks 
isz tokiu parodu. Kelios nu
sileido ir pasitraukė, bet vie
na, kita nieko nepaisindama 
stojo in tokias parodas.

sotinama ir užsiganedint nega
lėjo ir tuom ka suteikt galėjo 
va rgirigas ‘ šziaūcžiu s.

Su kokiu skausmu turėjo pa- 
temint nelaiminga motina kad 
duktė gėdijasi savo motinos, 
kad ant ulyczios szalinasi nuo 
jos idant drauges nematytu jos 
drauge su motina. Biednas tė
vas jau nesuspėjo uždirbt tiek 
idant Onutei užtektu ant “dre-
siu” ir skrybėlių.

Jau tas yra paprastinai, kad 
jei ant žmogaus nukrinta ne
laime, tai beda, beda varo. Taip 
ir kurpiu szeimynai atsitiko. 
Vyresnis sūnūs Juozas suvisai 
pamėtė tėvus ir iszvažiavo iiį 
platu svietą. Dingo kaip akmuo 
inmestas in vandeni. Jaunesnis 
Baltrukas kasdiena plūdo ir 
keike siusdamas pragara tęva 
ir motina jei pradėjo bart ji už 
besibastinima naktimis ir už 
latravimia. Reikėjo užsiganė
dinti vaikiszczio malone, kad 
isz savo uždarbio paskyrė bent 
maža dali tėvui, nes sauvales 
negalima jau buvo panaikint, 
vienok reikėjo atbot idant ne
pasektu vyresniojo brolio pe-
domis.

Onute viena da buvo visa 
viltis" nelaimingiem gimdyto
jams, nors ir ta ju viltis, buvo 
blestanczia žvaigždele, kuri ne
trukus užgeso taipgi.

Su kiekviena diena darėsi ir 
ji szurksZtesne, kasdien barėsi 
su motina, kad reikalavo nuo 
jos pagelbos triūse. Sugryžus 
isz mokyklos 'beveik skirtis su 
zerkolu nenorėjo, jame tik ras
dama užsigan^dinima, nes jos 
saumylista ir tusztybe piasieke 
augszcziausia laipsni.

* ' * *
Metai bego, mokykla pasi

baigė. Motinos svajone neiszsi- 
pilde; in augsztesne mokykla 
leidžiant jau reikiia leszu, o 
biednas sziauczius nebuvo ant 
tiek turtingu idant apart to ka 
kasinėtas painia dukters parė
dai po kelis szimtus doleriu, 
galėtu mokėt už jos mokslą.

Isz mokyklos Onute iszejo taip 
isztobulinta kad gėdinosi savo 
tėvus vadinti gimdytojais. Kar- 
tns tai buvo apsirikimas gim
dytoju, todėl pražudė visoki už
silikę jimia mokyklai kad ir ana 
da galėtu pataisyt jiems kūdi
ki, kad suvisai neturėjo noro 
leisti eit tolesni mokslą.Onute 
tuo tarpu reikalavo idant, eit 
mokykla, kadangi tik prie to ji 
jau buvo tikus. Namini triūsai 
jai buvo svetimu ir neapken- 
cziamu.

— Leisk mane in kalidž! 
(kolegija) reikalavo ji.

— Bet už ka? Žinai kad 6si 
duktė sziaucziaus, o ne kokio 
milijonieriaus.

— Ai dont ker! Bet lasz pas 
tave nebusiu ir disziu nemaz
gosiu.

— Tai ka-gi veiksi? Nenori 
namie •būti, eik mokykis sint, 
nes prie nieko daugiau neesi 
tikus. Ana Liže kaip iszmoko 
sint ir kaip gražiai gyvena, pa
ti slau susiprovina drapanas, 
pati pasisiuva, ar kas kitas rū
pinasi ja? O vienok kaip pui
kiai dėvi ir gyvena. Taip ir tu 
galėtum.

— Never! Asz nenoriu but 
dresmeikere.

— Tai buk kuom nori, at
sake rūstingai tėvas matyda
mas kad jau ir isz to savo kū
dikio sulaukė tiek džiaugsmo, 
kiek sulaukti jokiems gimdy
tojams nelinketu.

— Gu-dia-hel! Užkeikė gera 
Onute. Pasikarkit jus su savo 
dresmeikerem!

Ir užsigryžus iszejo.
* * *

Nuo to laiko kas kart smar
kesnes dramos veiksmes atsi- 
buvinejo kurpiaus namelyje, 
net kol pagalinus ir “numylė
ta” Onute neiszskete savo 
sparnu ir neiszleke in “sziltes- 
nius krasztus. ”

Nelaimingi gimdytojai nete
ko jau ne vieno isz savo vaiku 
nes Baltrukas likos suvažine-
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Ant lopszio pasilenkusi,
Jaunoji motina,
Vaikeli supa rankose
Ji rupeseziu pilna.

Cziucziuoja, ji, niūniuodama 
Senovės jam daineles, 
Kad kūdikis nenuorama 
Užmerktu slavo akeles.

Nuo ryto ji pavargusi,
Daug darbo tur atlikt,
O kūdikis vis spardosi 
Ne nori da užmigt.

Ar jam liga prisimetė
Ar dantys ima dygt?
Kad jis tokiam darbimete 
Vis turi verkt ir sirgt?

Ir vyras sznairuodamas,
Isz darbo tuo pareis,
Jis gręžta vis svyruodamas 
Ir smirda svaigalais.

O kur ta laime dėjosi 
Pirmųjų j u dienu?
Ar jau iszsižadejusi
Pabėgo nuo anų?

Kur meile stebuklingoji 
Ka szviete teip grąžei? 
Jau iszgaravo, dingo ji 
Paliko- vien rysziai.

Rysziais tais vyras varžosi 
Sutraukti nori juos...
Ji verkia susigriaužusi
Kas suramins ir paguos?

Nuo ryto lyg Vakaro
Tie patys vis vargai, 
Tik pilnos akys aszaru 
Ir nelengvi darbai.

Tik dainos ja pasotina.
Vis skamba dar galvoj, 
Kurias senoji motina 
Dainavo ji ai Lietuvoj. 

tas ant geležinkelio besikabine- 
jant ant einanezio freitiniu 
traukiniu.

In kur iszvažiavo Onute ne
žinota suvis; nerasze ir ji kaipo 
ir Juozas jokio laiszko. Nelai
mingumą tėvo ir motinos ne
sunku sau insiyaizdinfi.

— Likome vieni, kalbėjo 
aszgras rydama motina.

— Pr a žudėme pa skutini kū
diki, atsake protingai tėvas.

Liūdnai tekejo dabar dienos 
seneliu, o ateitis baugino su 
kožna diena vis labiau. Da pa- 
jiegia kurpius senus czevery- 
kus taisyti, da užkneibia sziek 
tiek bent gyvenimo reikalams 
bet kas bus kad pajiegos neda- 
leisia tokio uždiaibio ingyti, 
kas bus toliaus? Tas klausy
mas baugino nelaiminga kur
piu; kaip baisi baidykla rodėsi 
szeszelis juodos ateities. Kas 
susimylės, kas priglaus, kas pa
valgydins? Pas ji liko tiek pa
jiegos jog iszmaldu praszyt 
nepasiryžtu eit, kad ir mirtis 
isz bado grūmotu jam. Viena
tine viltis da liko jam o ta vil
tis buvo kad paims geri žmo
nes in vargszu prieglauda ir 
ten gales užbaigti savo nelai
minga gyvenimą.

— BUS DAUGIAU —

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

:: JUOKAI ::

Ne Visiems Lygiai
Mylimas — Esmių rojuje!
Mylima — Esmių danguje!
Vedas Vyras — Esmių 

pekloje!

Geriausias Pamokslas

— Klebonas ate j as mo
kyti vaikus katekizma, atsi
stojas pradėjo; — Pasakyki
te man vaikai apie ka jums 
sziandien kalbėti?

Vaikas isz užpakalio atsi- 
lepe: Pasakyk Amen ir atsi
sėsk! i ,

Gyvuliai Geresni
Ūkininkas in sunu, kuris 

ketina apsipaeziuot: — Na, 
Juozeli, ar prisižiūrėjai mer
ginai kuria ketini paimti sau 
už paezia?

Juozelis — Dane, bet jau 
apžiurėjau gyvulius kuriuos 
aplaikis pasoge!

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta i 

geidžiame, kad ir visi teisii 
gyste laikytųsi. Todėl, tanki: 
primename, idant kožnas ska 
tytojas, kurio laikas pasibaų 
už laikraszti, kad nevilkintu i 
gai su atnaujinimu užmokė 
ties, nes ilgai negalime lauki 
Juk del visu yra tas žinom 
kad darbas pabrango, popiei 
ir kiti intaisymai, nes uždyl 
laikraszczio negalime sluntin 
ti. Musu agentai yra guode 
skaitytojai ir nuoszirdžiai d 
kavoj ame visiems už platinin 
“Saules,” lai visus Dievas u 
laiko koilgiausia ir visame lž 
mina. Platinkite mylimi broli 
ir sesutes jusu laikraszti, o m 
už tai busime jumis szirding 
dėkingi. — “Saules” Rėdys'
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Žinios Vietines
— Utarninke 5:50 valanda 

ryte Ona Viduniene nuo 1017 E. 
Mahanoy Avė., numirė Colai- 
dale ligonlbute. Velione sirgo 
per du menesius. Gimė Shena- 
doryje, po tam persikraustė in

dvi dukterys: Ona namie ir F. 
Rudlikiene isz New Jersey, 
taipgi tris anukus. Laidotuves 
invyko Ketverge su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9-ta 
valanda ryte ir palaidota in 
parapijos kapines. Graboriai 
Oravitz laidojo.

— Utarninke, T h o m a s 
Kline nuo 129 So. Ferguson

35-ta Lietuviu Diena
15-ta Rugpiuczio-Aug 

Lakewood, Pa.

Savo Tėvo Pėdomis JAUNIEJI SU
AUTOMOBILIAIS

SUSIPESZE UŽ 10 MILIJONU
■ad

—---------— . . V •

Mahanojuje. Jos vyras Stanis-Į Uly., likos suaresztuotas už gir- 
lovas numirė keletą metu at-į tuoklyste, ir policija padėjo ji 
gal. Paliko sunu Stanislova; in lakupa, o apie 3:20 valanda 
duktė Jieva pati Jurgio Vaicze- 
ko ir seseri Helena Techentin, 
visi mieste. Laidotuves atsibus 
Petnyczioje, su Szv. Misziomis 
Szvento Juozapo bažnyczioje 
9-ta valanda ryte, palaidos in 
parapijos kapines. Graborius 
Liudvikas Traskauskas laidos.

— Laike darbo Mahanoy 
City kasyklose, Albertas Mon- 
kiaviezius, nuo 216 W. Centre

popietu, Kline norėjo iszsigaute 
isz lakupo per naudojimą dūli
no kėpso prie dūriuos spynos, 
tuom syk staiga dalinis kepsas 
susprogo rankoje ir Kline nete
ko tris pirsztus. Gydosi Locust 
Mt. ligonbuteje.

Girardville, Pa. — Pereita 
Subata, apie 6:50 valanda va
kare, numirė senas gyventojas

uly., likos sužeistas in kaita ko-| Augustas Leskeviczius nuo 131 
ja ir rieszi per nupuolimo rako' A Ulyczios, Ashland ligonbute.
isz lovy, szuto. Gydosi namie.

— Apsivedimo laisnus isz- 
eme Teresa M. Paserpskiute, 
nuo 521 W. Mahanoy Avė., 
mieste ir William J. Noone isz 
Lost Creek.

•— Sekantieji angliakasyk- 
los mokėjo savo darbininkams:

Velionis sirgo ilga laika. Pas
kutini karta dirbo Packer Nr. 
5 kasyklose. Atvyko isz Lietu
vos apie keturios deszimts me
tu atgal iii Shenadoryje, o po 
tam persikraustė in Girard
ville. Paliko paczia (Marijona 
Snizevicziute); sunu Juozą,

Ketverge: Continental ir Lo- dvi dukterys: Marijona
oust Coal Co. Petnyczioje: Mid
valley, Germantown, Ham
mond, Kohinoor, Gilberton, 
Buck Run, Repplier ir Morea.

— Kita sauvaite: Nedelioje 
pripuola Asztunta Nedelia po 
Sekminių; Panedelyje pripuola 
pirma diena Rugpjuczio (Aug.) 
menesio. Lietuviai szitam me
nesiui davė Rugpjūczio varda, 
už tai, kad per szita menesi jie 
rugius pjauna. Menulio atmai
nos per szi menesi: Prieszpilnis 
pirma ir trisdeszimta diena, 
Pilnatis asztunta diena, Delczia 
szesziolikta diena, Jaunutis, 
dvideszimts treczia diena; taip-

Caruso, New York ir Ona, slau
ge isz New York, taipgi 4 anū
kus. Laidojo Seredos ryta, su 
Szv. Misziomis Szv. Vincento 
bažnyczioje 9 valanda ir kuna 
palaidojo in Ssventos Marijos 
kapines, Shenadoryje. Grabo- 
rius A. Vilinskas laidojo.

MAHANOY CITY, PA. — 
Schuylkill apygardos ir visu 
(apylinkes Lietuviu kolonijų 
žmones rengiasi in “'Trisde
szimts Penkta Lietuviu Die
na,” Lakewood Park, netoli j 
nuo Mahanojaus, kur jau daug 
metu ta diena yra. apvaikszczio- 
jaraa.

Generolas Jonas Czernius 
yra pakviestas kaipo garbes 
kalbėtojas. Jis yra gyvu kailiu 
patyręs ir Vokiecziu ir Sovie
tu persekiojimo, ir daug ka ga
les mums praneszti apie Lietu
va ir Lietuvius.

Yra pakviesti ir kiti kalbėto
jai kurie painvairins ii’ pamar
gins trumpa programėlė ta die
na.

“Lietuviu Diena” mainose,1 
. v yra jau visiems gerai žinoma. 

Ta diena, czia suvažiuoja žmo
nių isz toli ir dar toliau, czia jie 
susieina su savo draugais, se
nais pažystamais ir giminėmis.

Tikimasi kad ir daug tu mu
su kraszto Benamiu, “Dypu- 
ku,” kurie dabar vra at važia- 
ve in Amerika, atvažiuos, pa
matyti, pasižiūrėti ir susipa
žinti.

Lietuviu Dienos Komisija 
stengiasi viską taip sutvarky
ti ir surėdyti, kad visiems bus 
malonu ta diena tarpu savųjų, 
Lakewood Parke praleisti.

John Barrymore jaunasis 
iszrodo kaip jo garsingas tė
vas. Jis dabar pasirengęs 
savo tėvo pėdomis žengti. 
Jis nori stoti in krutamuju 
paveikslu loszimus kaip ir jo 
tėvas. Czia su juo stovi jo 
motina, Ponia Dolores Cos
tello Vruwink.

NUŽUDĖ NASZLE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Policijantai isztrauke tuos 
jaunuosius isz sudužusio auto- 
mobiliaus ir nuveže in Frank-: 
fort ligonbute. Draiveriui buvo 
šlaunis iszlaužtas ir galva pra
skelta; jo broliui Albinui, ke
turiolikos metu amžiaus buvo 
pilvas sutrintas. Trecziam jau- 
nikaieziui tuvo koja nulaužta 
ir veidas apdaužytas.

Kitas automobilius apsiver
tė prie Szvento Petro ir Povilo 
Katedros, kai jis atsimusze in 
stulpą. Draiverps Henry Rim, 
dvideszimts metu amžiaus isz 

) Norristown, pasakė policijan- 
) tams kad jis užsnūdo bedrai- 
j vindamas savo automobiliu.

Ir vėl matyti kad daugiausia 
ir dažniausia jaunieeji būva to
kiose automobiliu nelaimėse.

i Policijantai sako kad jaunieji 
per greitai važiuoja ir nieko ne-! 
paiso ir už tai taip tankiai susi-PHILADELPHIA, PA

Penkios deszimts metu amžiaus musza ar apsiverezia.

VIRVE NELAISVĖJE
PHILADELPHIA, PA. — 

Keturios deszimts dvieju metu 
amžiaus Raymond Olson, pasi
mirė Szvento Luko ligoninėje. 
Jam buvo galva praskelta kai 
jis su susiedu susiginezino ir 
susipesze apie virve drapa
noms džiauti.

Kai Raymond Olson pasimi
rė ligoninėje, tai policijantai 
Robert Hamilton ir James Len
non suaresztavo mirusio Susie
dą, Carl Peters. Policijantai sa
ko kad Susiedas Carl Peters 
prisipažino kad jis savo susie- 
dui davė su akmeniu per galva 
kai jiedu susikirto ir susipesze. 
Pirmiaus policijantai buvo su
aresztavo juos už tai kad 
jiedu buvo pasigėrė, bet paskui 
juos paleido. Bet kai vienas pa
simirė, tai jau kitas buvo su
aresztuotas ir in kalėjimą pa
tupdintas.

(Tasa Nub 1 Puslapio)

kad jeigu Sovietai insileis Ang
lijos atstovus in Rusija, Angli
jai pavėlins Rusijos atstovams 
eiti skersai ir iszilgai Anglijos 
kraszta ir sujieszkoti tuos be
laisviu kalėjimus Anglijoje. 
Bet Sovietai jokiu budu ant tuo 
nesutinka.

Stos In Rinkinius 1

NUMIRĖ NUO
PASNINKOnaszle, Elizabeth Calhoun buvo 

su mažu peiliuku nudurta nu
žudyta. Policijantai jos kamba
riuose rado maža paveiksią vie
no vyro. Kai jie nuėjo pas ji pa- 
siszneketi, jis tuojaus prisipa-l 
žino kad jis ja buvo nužudęs.

John E. Kirshner, penkios 
deszimts penkių metu amžiaus 
senbernis prisipažino kad jis su: 
ta naszle per kokius penkis me
tus gyveno kaip vyras su žmo
na. Jis sako kad jiedu daug ge
re, ir baliavuojo, paskui susi- 
ginezino ir susipesze. Jis tada 
jai kelis sykius dure su mažu 
peiliuku, kuri ji buvo savo mo-i 
tinai nupirkęs. Jis sako kad jis 
nežinojo kad jis ja buvo nužu
dęs, bet visgi visa nakti nega
lėjo miegoti. Jis po tam per dvi: 
dienas gere be jokios paliovos, 
ir tik kai nuėjo pas barberi ap ) 
sikirpdinti ir apsiskusdinti, jis

Daktarai sako kad tie jauni vy- , • j i j ■ _ hnvn na-1. . v . I dagirdo kad ta naszle buvo parūkai buvo gerokai sužeisti iri . . „ . , , „ .sunirus. Szitas John E. Kirsh
ner yra policijantams labai ge-j Field. Jis užima Charley 
rai žinomas, nes jis buvo daug Grimm vieta, kuris buvo isz- 
sykiu suaresztuotas ir in kale-I 
jima patupdintas.

Beisbolininku
Virszininkas

(Tasa Nuo 1 Puslapio) NEW YORK. — Miesto bur
mistras, Mayoras, William O’ 

Dwyer visiems savo drau
gams ir savo partijos na

riams vėl sutinka ir stos in rin
kimus kita meta, kai bus rea

nevalgyti.”
Jis gyveno mažuose namuose 

ant ratu, kuriuos galima su sa
vimi vesztis paskui automobi-

karnas naujas Mayoras.liu.
Jis pasimirė pas savo moti

na in Chrisman, Illinois. Dak
taras pripažino kad jis nuo ba
do pasimirė.

Maszinistas McCallister pra-

GINKLAI IR
KAREIVIAI

iTamaqua, Pa. — Sirgdamas 
ilga laika gerai žinomas Vaitie
kus S. Kasputis, I 
žiaus isz Tower City numirė įr apsivertė ant Virginville kai- i 
savo namuose. Velionis gimė 
Lietuvoje ir apie trisdeszimts 
szeszi metai atgal apsigyveno 
miestelyje Tower City. Prigu
lėjo prie SS. Petro ir Povilo pa-

Reading, Pa. — Du jauni vy
rukai buvo sužeisti kai ju auto-

54 metu am-i mobilius nulėkė nuo vieszkelio

gi pirma diena Rugpjuczio 1824 .. _ , . „TZ1 .... i rapiios Tamiakveie. Paliko pamotuose, Kauno policija nuėmė > . , .._ . v. . . i czia Petronėle, du vaikus irnuo Perkūno zmyczios Perku-!
no stovyla, taipgi ta diena 1922: 10 b 
m., Steigiamasis Seimas priėmė ) 
Lietuvos Konstitucija. Rug
pjuczio menesis yra paszvens- 
tas del Szvencz. Paneles Mari-: 
jos in dangų ėmimo, ir tia diena 
yra Szv. Petro kalėjime.

— Utarninke Szv. Alfonso 
Ligorijo, ir ta diena 1948 me
tuose, 
paskiria trijų žmonių komisija 
Invykdinti Benamiu ‘Dypuku’Į 
priėmimą in Amerika (U.S.A.) ! 
Buvo nutarta priimti du szim- 
tai ir penkis tukstaneziai 250,- 
000 tokiu Benamiu.

— Seredoj Szvento Stepono 
pop., ir ta diena 1863 m., Rusi
jos valdžia pakeitė Lietuvoje, 
Lietuvius mokytojus Rusais, ir 
taipgi tfa diena 1492 m., Kristo- 
peras Kolumbas iszplauke isz 
Ispanios su trimis mažais lai-Į 
vais, ir už'deeszimts sanvaieziu 
surado nauja kraszta, Amerika.

Tarancon, Ispanija. — Per 
eksplioduojama arsenalio, 24 
žmones likos užmuszti ir apie 

■ 60 likos sužeisti, taipgi daug 
bledies padaryta.

Seattle, Wash. — Didelis ero’- 
planas, pasikeldamas nuo že-

no, apie deszimts myliu nuo: 
Reading© miesto. Jiedu buvo! 
nuveszti in ligonbute. Harvey 
Hocji, asztuoniolikos metu am
žiaus vairavo ta automobiliu, o 
Robert Miller, szesziolikos me
tu amžiaus važiavo su juo.

dėjo pasninkauti Balandžio 
(April) menesyje, in Hammond 
Indiana, kur jis gyveno su savo 
žmona, trisdeszimts dvieju me
tu amžiaus Marilyn. Jis savo 
draugams buvo pasakęs kad jis 
nieko nevalgys pakol Pats 
Vieszpats Dievas jam pasakys 
valgyti.

Gegužio (May) menesyje jis 
buvo in kalėjimą paimtas. Bir-! 
želio (June) menesyje Teisėjas 
William A. Murray pasiuntė ji 
in Gary, Indiana ligonbute, kur 
jam maista in gyslas leido.

Ana menesi TeisejasFelix A. 
Kaul ji paleido ir pavede ji jo 
giminėms. Jo motina teisme 
prisipažino kad jos sūnūs nie
ko nevalgė kai jis buvo paleis
tas isz ligonbutes, del viso me
nesio.

Paskutine sanvaite jis jau 
negalėjo nei isz lovos pasikelti. 
Jo žmona sykiu su juo pasnin
kavo, bet paskui jos gimines ja 
iszveže in ligonbute ir niekam 
nesako kur ji dabar randasi.

POLICIJANTAS
NUSZAUTAS

LONG BEACH, CALIF. — 
Long Beach miesto policijantas 
trisdeszimts septynių metu am
žiaus buvo ant smert nuszau- 
tas.

Szitam policijiantui ir jo 
draugui A. C. Phillips buvo in- 
sakyta nuvažiuoti in vienus na
mus isz kur buvo praneszta

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

000 kareiviu. Jie sako kad už 
penkių mietu jie patys gales sa
vo kariszkus ginklus pasiga
minti, bet ne dabar. Szitiedu 
krasztai jau dabar viens kitam 
in talka stoja ir ima gaminti 
kariszku eroplanus.

Visa tai Amerikai baisiai 
daug kasztuos, bet kitos iszei- 
ties dabar, rodos nematyti.

Frankie Frisch, naujai pa
skirtas Chicagos ‘1 Cubs ’ ’ 
beisbolininku ratelio virszi- 
ninku, ežia užsisega savo 

rengdamasis in 
savo nauja darba in Wrigley

apdaužyti, vienam buvo ranka 
nulaužta, o kitam veidas buvo 
labai apdraskytais. rinktas tu beisbolininku 

kliubo vice-pirmininku.

Sveikina Broli

Philadelphia, Pa. — Polici
jantai jieszko giminiu ar pažys
tamu Noah Hill, septynios de
szimts keturiu metu burdingie- TINA DARBININKU 
rio, kuris buvo surastas negy-I 
vas savo kambaryje ant 1201 
West Girard Avenue, kur .jis: 
ant kurdo gyveno. Policijantai ) 
sako kad jis pasimirė nuo szir i 
dies ligos. Jis dirbo in Frank- Į 
ford Tube Works.

CHURCHILLIS KAL- PABĖGO NUO CZEKU
Preziclentas Trumanas! 

mes užkliuvo už elektros drato, 
I nukrito, sudužo ir užsidegė. Jis 
i nukrito ant namu kuriuos du 
i žmones'buvo užgriauti ir nega- 
i Įėjo iszsigelbeti.

Vienas keleivis ant to ero- 
pliano, Peacock, daug žmonių 
iszgelbejo, juos isztraukdamas 
ar iszneszdamas isz to degan 

U j ežio eroplano.
Per kelias sanvaites jau per 

daug dideliu prekybiniu ero- 
planu sutiko su visokiomis ne- 

i laimėmis. Vieniems inžinai už
sidega, kitiems inžinai sugenda 
kiti negali pakilti, dar kiti ne
gali nusileisti. Keli Senatoriai 

j ima reikalauti kad valdžia czia davo ir kai būdavo girtas jis ja Į 
insikisztu ir isztirtu kas dhrosi labai sumuszdavo. Ji buvo pa

siėmus su savimi jųdviejų du i 
vaiku, pas savo drauge Pone , 
Green, su kuria ji ir dirbo fab- i 
rike. Ji buvo pradėjus raszyti) 
laiszka savo vyrui, kuri ji ne-i pa,szįeiįszkaį brangu Anglijoje vaites.
užbaigė ir ant rytojaus buvo taį dubininku algos; Prigėrė Kunigužis Luther H. į 
nužudyta. Ta diena, kad’a ji ’bu- j |jaįsįaį dideles, kad labai kasz-) Wilson, Allegheny Luteronu 
vo nužudyta ir kada jos vyras j tuoja viska pagaminti. O Dar- Bažnyczios klebonas, Gouglers- 
pats save nusižudė, buvo jud- biHįnkH vaidžįa negali darbi- ville, Pa., ir William O. Horn- 
vieju penkių metu, ženystvos, nįnkams algas numuszti, nes berger, keturios deszimts trijų 
sukaktuves. ) tada visi tie Darbininku Parti-! metu amžiaus žmogus isz

------------------------- jos valdovai butu tuojaus isz- Mohnton. Jie gyveno Reiading,
Johnstown, Pa. — Portage-) mesti. O kol viskas taip brangu Pa., miesto apylinkėje. Polici- 

Sonman angliakasyklos plūgu-' Anglijoje, tai Anglai negali j antai sako kad jie nežino kodėl 
linti prie Eastern Gas ir Fuel nieko parduoti in užsieni. O be ir kaip tas j u laivas nuskendo, 
kompanijos sustojo dirbti. Apie užsienio biznio Anglijos pra- Jie dar jieszko abieju vyru la

vonu tame ežere.

Shenandoah, Pa. — Pulda
mas nuo kopecziu, laike namino ! 
darbo, Juozas Želinauskas, 41; . , n., i-> i ir kas czia kaltas,metu senumo, nuo 234 vV. Pop-;
lar Uly., likos sužeistas in nu-) Southern California. — Mic- 
gara ir kaira ranka. Gydosi Lo-) key Cohen, kuris yra beveik vi- 
cust Mt. ligonbute. ) siems policijantams labai gerai

— Garnys paliko sveika ir: žinomas kaipo razlbaininkas, 
drūta sunu del Adolponsoms! buvo nuėjės in viena restaura- 
Mockaitcziams isz miesto. ) n9- su Policijos atstovu pasi-

— Hipolytas P. Ulyczins-| szneketi. Iszrodo kad jis per
kas, nuo 968 W. Coiail ulyczios, I daug žinojo ir 
numirė Panedelyje vakare, na
mie. Velionis turėjo mainieriu
aszma, ir sirgo ilga laika. At- viena moteriszke sznekejosi ta- 
vyko isz Lietuvos daugelis me-)

į daug žinojo ir rengiesi per 
daug policijai pasakyti, nes kai 
jis su tuo policijos atstovu ir su

me restaurane, prie lango pri-
tu atgal. Paskutini karta dirbo i važiavo didelis juodas automo- 
Klimu Broliu kasyklose. Jo pa-! bilius ir pasigirdo szuviai. Vi- 
ti Karolina numirė pereita me-j si trys restaurane buvo sužeis
ta, Paliko sunu Juozą, mieste; į ti.

VALDŽIA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

naši. Ir kaip tik priesz rinki
mus politikieriai viens kita 
puola ir kaltina. Ir kaip tik ta-; 
da paprastas žmogelis ima su
žinoti kas darosi tose politikos 
virszunese. !

Visi mes matome kad Angli-

LONDON, ANGLIJA. — 
) Kunigas Josef Fiala, bažnyti
nes draugystes “Caritas” va
das Czekoslovakijoje pabėgo 
nuo Komunistu Czeku, perejo 
per Czekoslovakijos rubežiu ir 
atbėgo in .Vokietijos dali kuri 
Amerikiecziai valdo. Szitas ži
nias in Londoną pranesza Cze- 

jku tremtiniai.Chicago, Ill. — Frank Gager 
nuszove savo trisdeszimts ketu
riu metu amžiaus žmona ir pas
kui pats nusižudė, paleisdamas
kulka sau in kakta. Jiedu buvo joje ne viskas tvarkoj, nors mes 
persiskyrė, nors jo žmona Bet- j nesuprantame kas ten darosi, 
ty, kelis sykius stengiesi su juo j 
susitaikinti. Bet jis baisiai ger-;

300 angliakasiai bus be darįbo.

KUNIGUŽIS
PRIGĖRĖ

Anglai tiek ir tiek milijonu do
leriu gavo ir gauna isz Ameri
kos, ir negali savo skolas užsi
mokėti ar savo pramone atsta
tydinti.

Labai galimas daigtas kad 
czia ta Darbininku Partija yra
nors kiek kalta. Dabar viskas i teru buvo ženota tik dvi san- į

INDIAN LAKE, N. Y. — 
Dvideszimts keturiu metu am
žiaus kunigužis ir jo draugas) 
prigėrė kai j u laivas nuskendo) 
ant Indian ežero, Adirondack 
kalnuose. Jųdviejų žmonos bu
vo iszgelbetos. Viena isz tu mo- kad tenai randasi vagis. Kai 

jiedu tenai nuvažiavo jiedu už
tiko ta vagi. Bet tas vagis pa
leido kelis szuvius ir pabėgo.

mone dingus.

Mary Jane Truman, isz 
Grandview, Missouri, Prezi
dento Trumano sesuo, sveiki
na savo broli, kai is atvažia
vo in Little Rock, apvaiksz- 
czioti susirinkimą savo drau
gu, “Budžiu” isz Battery 
“B” kompanijos. Visi jie 
buvo vaiske per pirmutini 
pasaulini kara. - 1

ANGLAS KAREIVIS
NUSZAUTASI 

__________
I

Policijantas Marlin L. Evans! TRIESTE.— Anglijos ka-
buvo paszautas in peczius ir 
pasimirė. Jo draugas polici
jantas A. C. Phillips atsake su 
keliais szuviais in ta vagi, bet 
vagis suspėjo pasprukti, pa
bėgti. Bet policijantai spėja) 
kad tas vagis irgi buvo paszau- i 
tas, nes jie rado kraujo taka 
per kokia puse mylios nuo tos 
vietos. .j,i

reivis, kurio vardas dar nepa
skelbtas, buvo ant smert nu- 
szautas.

Ji nuszove Jugoslavijos ka
reiviai sargai, kai jis per neap
sižiūrėjimo, netyczia perženge 
per Jugoslavijos rubežiu.

Italijonu laikrasztininku 
sztabas pranesza szitas žinias 
in savo laikraszti “Astra.”


