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Czekai Susikirto 
tau skiria s„ §u Amerikiecziais

Isz Amerikos Chiang Kai-shek 
Apleido Savo Žmones

\ SZUVIAI ANT 
RUBEŽIAUS

PREZ. TRUMANAS 
RENGIASI PRIE 

RINKIMU

DES MOINES, IOWA. —
Prezidentas Trumanas labai 
gražiai ir apsukriai pasinau
dojo Darbo Dienos proga pasa-

Pabėgo Su 138 Milijonais 
Doleriu. Kiti Vaciai 

Panasziai Pasielgė
WASHINGTON, D. C. —

kyti dvi prakalbas, kuriuose Senatorius Tom Connally, De- 
buvo matyti kad jis jau dabar niokratas isz Texas valstijos 
rengiasi del tu rinkimu kita Pasakė Senatoriams, kad Kini-Į 
meta i jos žmonių vadas, Generolas

Jis per savo prakalbas Des Chiang Kai-shek apleido savo 
Maines ir Pittsburgh miestuo- žmones, ir pabėgo isz savo 
se atkartuotinai aiszkino kad 
jam ir jo partijai dėkui kad 
ūkininkai taip gerai stovi, kad 
tiek gauna už savo vaisius, ir 
paskui jis darbininkams vėl 
prižadėjo kad viskas atpigs. J

Jis teipgi sake kad jis kovos 
tol, kol jam pasiseks panaikin
ti ta Taft-Hartley Instatyma 
kuris darbininku unijoms taip 
baisiai nepatinka.

Jis iszgyre Kongresą, saky
damas kad Kongresas butu 
daug daugiau nuveikęs sziais 
metais jeigu jo darbo nebutu 
sutrukdė tie, kuriems rupi tik 
j u paežiu reikalai.

Matyti kad Trumanas jau 
ima taip pat kalbėti kaip jis 
kalbėjo priesz savo rinkimus; 
jis visiems viską prižada ir sa
vo prieszus niekina.

Jis sake kad per ji ir per jo 
partija buvo investa Marshallo 
Tvarka Europoje, ir sudaryta 
Atlantiko Kariszka Sutartis.

Per Darbo Diena Trumano 
prakalbos skambėjo kaip 
priesz jo rinkimus pernai.

Trumanas labai sumaniai ir
gudriai pasirinko tuodu mies- Tada ji susmuko, 
tu del savo prakalbu: Dės 
Moines ir Pittsburgh. Des Moi
nes miestas yra ūkininku sosti
ne, Pittsburgh miestas yra 
darbininku centras.

Trumanas laimėjo savo rin
kimus per ūkininkus ir darbi
ninkus; ir už tai dabar jis vėl 
in tuos žmones kreipiasi, reng- Į 
idamasis prie savo Partijos 
•Kongresmonu rinkimu atei- 
naneziais metais.

Chiang Kai-shek

PASIMIRĖ PRIE
TĖVO GRABO

Amerikiecziais
i 

f ---

FRANKFURT, VOK. —
Vokiecziai policij antai kurie 
stovi prie rubežiaus, pranesza ‘ 
kad Amerikos kąriszka polici-

Senatorius Tom Connally ja susikirto su Czekoslovaki- 
sako kad dabar negalima žino- i°s rubežiaus sargais. Szuviai 
ti kas tikrai atstovauja Kinie- pasigirdo isz abieju pusiu.
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V okietįj oj e
Trumano Prakalbos Pritaikin-

^m^Mtos Prie Kongresmonu Rinkimuežius ir kas yra Kiniecziu va- Daugiau negu szeszi szimtai O
das, ir už tai negalima dabar szuviu buvo paleista, bet rodos 'J’ • • ĄT • D n
remti Kinieczius ar jiems rnekas nebuvo sužeistas. jg C JL v B S. t BLdLB JL C
siunsti ginklu, maisto ar pini- Amerikos Karo Sztabas Ba-i » y yv •

varijoje sako, k:.d «usuvffflĮyf/gy InStatVma: thlUa 110^
Amerikos valdžia dabar jau tu szuviu parėjo? isz Amen- 9

Amerikos Karo Sztabas Ba
varijoje sako, kad daugiausia' 
tu szuviu parėjo isz Ameri- 

ima suprasti kad Kinijos klau- kiecziu. Visas tas szaudymas. 
simas nėra jau taip lengvas, rodos, buvo be tikslo, bet Karo 
kad negalima ji taip lengvai Sztabas dar viso to atsitikimo 
iszsiriszti. Visi mes žinome ir nera isztyres.
sutinkame ant nusistatymo Vienas Vokietis valdininkas 
kad Amerika turi szelpti ir'j sako kad Amerikiecziai tyczia 
gelbėti Kinija nuo Rusijos, in nieką netaikė į ir nenorėjo 
nuo Komunistu; bet didžiau- Czeku nuszauti, bet tik paro
siąs klausimas, kaip ir 1
Mes jau szimtus milijonu do- renge juos pasveikinti su kara- 
leriu tenai sukiszome, bet labai hinais jeigu jie to norės.
mažai isz tu milijonu palieke Daugiausia szuVia buvo isz 
Kinieczius. Mes dabar jau ma- revolveriu. Amerikiecziai savo 
tome kad daug ' _
riuos mes buvome pasiuntė Ki
nijos tautiszkoms armijoms 
pateko in Komunistu rankas.

Mes jau ana pavasari rasze
me apie tai ir sakeme kad be
veik visi Kiniecziu vadai isz-

dai Kad Rusijos Komunistai 
Nori Nudėti Marshal Tito

WASHINGTON, D. C.
per ka? dyti kad Amerikiecziai pasi-Sekretorius Johnson iszleido insakyma, kad

* --- - - — ---------- . —J
Apsaugos 1,000,00(1 DOLERIU 

ANT GALVOS J
Senatoriai nuo szio. laiko negali ir negales ------ ;
savo naudai ir savo patogumui pavartuotiLondon.-anguja. — ..

r ° r Vienas Londono laikrasztiSĮdaoar jau ma- icwivunu. t • r i i — ----------
tu ginklu, ku- szautuvu, karabinu nepaleido. AlTilijOS, LaiVyOO BF LaKUIlU CiOplailliS. pranesza kad Rusijos Komu

kraszto su 138 milijonais dole
riu. Tie pinigai nebuvo jo, jam 
neprigulejo, bet buvo Kinie- 
cziu.

Kai Komunistu armijos gili
nosi in Kinijos kraszta Chiang bėginėjo, apleido savo žmones 
Kai-shek pasitraukė, pabėgo, ir juos paliko Komunistams, 
apleido savo žmones ir iszva- Mes tada raszeme, sakydami 
žiavo in Formosa, kur jis be- kad tie Kinijos Ponai nieko ne
veik visa auksa su savimi iszsi- paiso apie savo žmones ar apie 
veže. , savo kraszta.

tai. Asz noriu su tavimi eiti.

Ji buvo greitai nuveszta in 
Grady Memorial ligonbute, 
kur ji pasimirė. Buvo surengta 
palaidoti tęva, bet laidotuves 
likos atidėtos kada tėvas ir du
krele bus sykiu palaidoti.

MOKYKLOMS 
PARAMA

Kongresmonai Ne- 
drysta. Klausimo 

Iszkelti

nistu žinių Sztabas yra paskel
bęs kad jis duos visa milijonai

Szitaip atsitiko mažame kai-jjs pasake ^a(j jeigu Senatoriai llOi'i kllf 
me, Rehau, prie rubežiaus, .......

Czeku sargai buvo pirmuti-važiuoti, tai jie gali kaip kiti Žmones va- doUriu tam žmogui, kuris nui 
niai paleisti szuvius in Ameri- 
kieczius ana diena. Paskui jie 
taip pat szaude in Amerikie- 
czius kita diena. Kai treczia 
syki Czekai szove in Amerikie- 
czius, Amerikiecziai gerokai 
inpyke paleido savo szuvius. 
Czekai, kaip kokie zuikiai din
go nuo rubežiaus. 

9 __

ATLANTA, GA. — Devynių 
metu amžiaus Mary Virginia 
Long, karsztas aszaras iszliejo, 
kąį jos tėvelis, Hiram Long, 
szeszios deszimts penkių metu 
amžiaus pasimirė po ilgos li
gos. Visa szeimyna negalėjo 
jos suraminti. Jos tėvo lavo
nas buvo graboriaus parvesz- 
tas namo del laidotuvių.

Dukrele, Mary Virginia, klū
podama prie savo tėvelio gra
bo verkszleno: “Teveli, asz ne
noriu kad tu mane ežia palik-į

WASHINGTON, D. C. — 
Komisija, kuri svarsto ta klau
sima kiek ir kaip paskirti pi
nigus del mokslo ir mokyklų, 
dabar jau nedrysta ir nedrys 
ta klausima vieszai iszkelti ar 
vieszai pasisakyti kur jie sto
vi. /

Kai Kardinolas Spellmonas 
susikirto su Ponia Rooseveltie- 
ne ant szito klausimo, tai visi 
Kongresmonai nutilo ir sau 
rankas ant szito klausimo nu
simazgojo. i

Dabar ta Byla visai nebus 
iszkelta. Kongresmonai ir Se
natoriai paliks szita klausima 
kitiems metams po rinkimu. 
Jie nenori užpykinti Katali-i 
kus.

Szita Byla del mokslo para
mos buvo nustatyta remti vien 
tik vieszasiais mokyklas ir Ka- 
talikiszkoms parapijinėms mo
kykloms nieko neduoti.

Kita meta kai Kongresmo
nai szita klausima iszkels, mes 
spėjame, kad jie paliks visa ta 
klausima apie kas kiek gaus 
atskiroms valstijoms ir taip 
iszsisuks nei vieno nei kito ne
užpykindami. Tada prasidės 
Bylos ir iszkils klausimai apie 
ta parama kiekvienoje valsti
joje.

NELEIDO IN 
KALĖJIMĄ

Paskui Ji Ten 
Patupdino

CAMDEN, N. J. — Keturios 
deszimts szesziu metu John 0’- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

v. , i i • • i i galabins Yugoslavijos vada,
ziuoti ant prekybiniu eroplanu. Jis duo- Marshai Tito.
da palyginimą, kad Senatoriui keliauti in i vienas to įaikraszczio už- 
svetimus krasztus su kariszku eroplanu, žinias pranesza, bet nesako 

kur jis jas gavo ar isz ko isz- 
girdo. Jis tik raszo kad szitas 
Komunistu Žinių Sztabas tu
rėjo mitinga in Bucharest, Ru
munijoje ir tenai nutarė tiek 
užmokėti už to Yugoslavo gal
va.

Ar ežia teisybe ar ne, mes 
nežinome, bet mes gerai žino
me kad Rusijai tas Tito dabar 
labai brangiai kasztuoja, ir ji 
nesigailėtu ir keliu milijonu, 
jeigu galėtu ta Tito nugalabin
ti. - .

Armijai kasztuoja apie dvideszimts penkis 
tukstanezius doleriu. 0 jeigu tokis ponas 
Senatorius ta kelione padarytu su preky-

VAIKAS APSKUNDĖ b**1’1’ eroplanu, tai kasztuotu tik apie sep- 
TEVUS tynis tukstanezius doleriu. -

Žinoma, ežia yra dar didesnis skirtu
mas: Tie dvideszimts penki tukstaneziai isz- 
eitu isz Armijos iždo, o tie septyni iszei- 

new york, n. y. — Pen tu isz Pono Senatoriaus iszlaidu. z- 
kiu metu amžiaus, garbiniotas 
vaikas apskundė savo tėvus in 
valstijos ; 
praszydamas kad teismas pa
naikintu jo tėvu “< 
persiskyrimą.

Vaiko, Ronald Farah, skun
das buvo tikrumoje investas jo 
motinos, Frances Farah, ku
rios globai vaikas yra paves
tas. Jos vyras, o jo tėvas Hen
ry Farah, yra milijonierius, 
kuris savo turteli susikrovė 
gamindamas ir parduodamas 
moteriszkus apatinius drabu
žius.

Ponios Frances Farah advo
katas, Bernard Kaufman rei
kalauja, kad vyras persiskyru
siai žmonai mokėtu daugiau 
pinigu. Jis sako, kad jis nieko 
nežinojo apie tai kad ir vaikas 
yra apskundęs ne tik tęva, bet 
ir motina,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Tėvai Persiskyrė; Pa
sidalino Pinigus

Jau beveik ii laikas, kad žmones da- NUŽUDĖ ?
augszcziausi teismą, žinotu • kas ten Washington^ darosi. " 'Koksmas pa- v ,

divorsa” ten Senatorelis susiinfe.ma važiuoti in Ita
lija paragauti vyso ar in Alaska pamatyti 
kaip sniegas krinta. Mat tokis mokslas 
musu Senatoriams reikalingas, ir jie parei
kalauja, kad Armija parūpintu jiems ir ju
szeimynoms kariszkus eroplanus 
ir jie sau važiuoja.

Bet kas dar žingeidžiau, ir 
net ir prajuokina, tai kad tie

ar laivus,

kas mus 
Senatoriai 

neužsigyne, kad jie taip daro ir nori 
ryti, bet kad jie tuojaus pareikalavo, 
ir valdžios sztabas panasziai liautųsi 
tuojes kariszkus eroplanus ir laivus.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

da- 
kad
var-

SAVO VAIKUCZIUS

Pati Nusižudė; Vyras 
Neisztikimas; Neap

kentė Vaikuczius

BUFFALO, N. Y. — Dvide- 
szimts penkių metu amžiaus, 
dvieju vaikucziu motina, Doris 
Y. Hakes, su gazu uždusino sa
vo du vaikucziu, ir paskui pati 
szoko ant rieliu po traukinio 
ratais ir nusižudė.

Vaikucziu lavonėliai buvo 
susiedu surasti virtuvėje, kai 
tik motina užsimusze. Vaiku- 
cziai buvo sūnūs Robertas, 
septynių metu ir dukrele Carol 
trijų metu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
jinga tiek plieno pasiunsti ten, 
nes jis gali papulti in Rusijos 
rankas.

ATSISZAUKIMAS IN 
LIETUVIUS

mos, Ir niekusi nuo kilu «io! RUOSZKIMES 
•kraszto mokyklų nesiskiria.

Tėvu Marijonu, 1926 metuo- BALF’O SEIMUI
se inkurtoji Mariianapolio Ko-1 

KATALOGAS

Vienas vaikas Washingtone, Į 
buvo velnio apsiestas. Ta vėl-j 
nia Kunigas iszvare. Mokslin- 
cziai kurie tenai pribuvo ir 
mate, sako kad jie jokiu budu 
negali iszaiszkinti kas ir kaip 
ten su tuo vaiku atsitiko. Kai 
tas vaikas buvo velnio apsies
tas, tai krieslai apsivirsdąvo, 
•stalai drebėdavo, lova judėda
vo, visokie nežmoniszki balsai 
•ir spiegimai būdavo girdimi, 
kur tik tas vaikas pasisuko. O 
kai velnias buvo iszvarytas, 
tai viskas nutilo ir-vaikas nu
rimo.

Szventas Tėvas, Popiežius 
Pijus Dvyliktasis gal per atei- 
nanezius metus, kurie bus va
dinami Szventieji Metai, gal 
paskelbs visai Kataliku Baž- 
nycziai kad Dievo Motina, Pa
nele Szvencziausi randasi dan
guje su kimu ir su siela. Visi 
Katalikai ta visados tikėjo, 
bet Bažnyczia niekados nebu
vo vieszai paskelbus ta tikeji-
ma> , o antroji karta, neskaitant ma-

Teipgi eina gandai, kad Po-k iszimcziu> bewik isztauteja! 
piežius pertvarkys khosztonus, Tai)) dalvkams esant. susi. 
kad vienuoles ir zokoninkai 
nesitiktu užsidarė už sienų, bet 
eitu in svietą kaip ir kiti žmo
nes. Tai butu grieszcziausia 
kliosztoriu permaina in keturis 
szimtus metu.

In Tėvus Ir In Jaunus 
Mokinus Mokyklose
MARIANAPOLIS, CONN. 

— Dažnai girdime nusiskundi
mu ir aimanavimu Lietuvybės 
likimu sziame kraszte. Ir ne 
pagrindo, nes jau pirmoji ežia 
gimusi Lietuviu karta rodo la
bai aiszkiu nutautėjimo žymiu,

legija ir Augsztesnioji Mokyk- BROOKLYN, N. Y. — i 
la kai]) tik ir turi tikslą aukle-' BALF’o direktorių nutarimu’ 
ti czionykszti Lietuviszkosios 194!) m., Spalio (Oct.) 7 ir 8

Bendro-!
Fondo i 

invvks,!
priva-i Hotel Benjamin Franklin, 9th 

ir Chestnut Streets, Philadel-

■Stalinas dabar visomis ga
liomis-stengiasi pakirsti Yugo- 
blavijos Tito, ar ji stiacziai nu
galabinti. Rusija dabar nieko 
nesiunezia in Yugoslav!ja, ir 
insake visiems krasztiams po 
josios valdžia nutraukti 
santykius su Rusija.

visus

visai: Bet Yugoslavai dabar 
nepaiso Rusijos, nes jie ima da
ryti bizni su Amerika, isz ku
rios jie jau dabar tikisi viso
kios pagelbos.

» Jeigu Rusija negales ta Yu- 
.goslava Tito nugalabinti ir vi
sa ta tauta pavergti, tai ji pra
ras savo intaką visuose Balka
nų krasztuose. Dabar Rusija 
negali nei prie Graiku prieiti, 
kai Yugoslavai jai prieszinasi.

*------- ::--------
•/ Rusijai dabar baisiai skauda 
kad Amerika stoja Yugosla- 
vams in pagelba. Stalinas da
bar jau vieszai pravardžiuoja 
Yugoslavijos Tito kaipo iszda- 
vika ir priesza. Tokis pravar
džiavimas Yugoslavams labai 
patinka, nes dabar jie gali 
■kreiptis in Amerika pagelbos 
■ir paszelpos.

Amerikos naujas Ambasado

Vienas žmogelis' teisėjui, 
Wisconsin mieste nusiskundė 
kad jis visados turėdavo savo 
kambaryje užsirakinti, kad jo 
žmona ji neapmusztu ir neap
daužytu. "Mano žmona,” tas 
žmogelis teisėjui pasakė, "yra 
didele, petinga ir drūta.”

Londone, kitas žmogelis 
teisme nusiskundė, kad jo žmo
na, jam per veidą reže su visu 
svaru sviesto, (sviestas labai 
brangus ir labai sunku Londo
ne pirktis), nutraukė ji tre- 
pais už kojos, apdraskė ji su 
savo nagais, ir apdegino ji su 
deganeziu cigaretu.

In Blackpool, Anglijoje, vie
nas žmogelis atsistojo ant 
strytkario, gatvekario rieliu 
ir sustabdė strytkari, kuri jo 
žmona vairavo, draivino. Tas 
žmogelis ulyczios viduryje vi
siems susirinkusiems papasa
kojo, kaip jis turi pats valgyti 
pasidaryti ir namus apžiūrėti, 
už tai kad jo žmona dabar 
strytkari varinėja. Jis pasakė 
kad jis tenai, ulyczios viduryje 
stoves ir neleis savo.žmonai su

rius Rusijai, buvo Stalino pa- įU0 sfrytkariu pravažiuoti, kol
kviestas in sveczius. Ambasa
dorius Alan G. Kirk gerai isz- 
bare Stalina primindamas jam 
•kad Rusija yra daug skolinga 
Amerikai ir dar daugiau prasi- 
jkaltiisi. Jis Stalinui primine, 
kad Rusija dar nei cento neat- 
•mokejo tos vienuolikos bilijo
nu doleriu paskolos, kad Ame
rika Rusijai davė daug laivu ir 
dar daugiau troku ir kariszku 

■ maszinu. Jis teipgi prikaiszio- 
jo Stalinui, kad Sovietai viso
mis galiomis stengiasi sutruk
dyti ir suardyti Amerikos Ra
dijo Programas, kurias mes in 
Rusija siuncziame.

ji prižadės mesti ta darba ir 
sugryszti namo. Jo žmona teip
gi spyeziu, prakalbas ten ant 
ulyczios pasakė, sakydama: 
“Asz szita savo darba myliu ir 
jo nepamesiu!” Kai ji iszlipo 
isz to strytkario ir prie savo 
vyro prisiartino, nabagas žmo
gelis .greitai dingo.

Ateinanti menesi pienas pa- 
brangs vienu centu ant kvor
tos. Reiszkia, kasztuos dvide- 
szimts viena centą už kvorta.

Amerikos politikieriai ir 
dipliomatai per daug rūpinasi 
apie Vokietijos prisikėlimą. 
Jie visomis pastangomis sten
giasi atstatyti Vokietija. O 
musu karininkai primena vi
siems kad Vokietija sudaro to
ki pati pavoju kaip ir Rusija. 
Jis sako kad mes neturėtume 
pamirszti kad Vokiecziai du* 
sykiu per toki trumpa laika 
ant musu užsipuolė.

Karo Sztabas paleido 147,- 
000 darbininku. Valdžia sutau
pius apie penkis szimtus mili
jonu doleriu per metus. Kon
gresmenai ir Senatoriai, par
važiavę namo per savo prakal
bas, kalbės priesz szitoki dar
bininku atstatyma isz valsty
biniu darbu, nes jiems jau da
bar rupi tu darbininku balsai, 
“votai.” Bet kai jie sūgrysz in 
Washingtona jie balsuos už to
ki pravaryma.

kilmes jaunimą Katalikiszkoje, dienomis szaukiamas 
ir Lietuviszkoje dvasioje. Mo- jo Amerikos Lietuviu 
kykloje iszeinamojo mokslo ly- Metinis Seimas, kuris 

_ gis yra.tolygus gerųjų ;
|>e 1 tiszku szio kraszto mokyklų ly-, ..

■ gini. i phia, Pa.
Tik su szirdgela reikia prisi- i L-----

pažinti, kad
mieliau lanko kitataueziai, ne- kalni. Dauugelis musu Tremti-į 
gu Lietuviai. ■ ' ' niu iszemigravo, jau vien in į Knyga,

Tas reiszkinys ypacz 
skaudus dabar, kai musu tauta ^60, vienok daug j 
pergyvena toki mėginimą ir 
kai paezios tautos gyvybe ir 
jos kultūros ateitis yra tokioje 
neaiszkioje ir pavojingoje pa-j 
detyje. j

Marianapolis turi būti visu’ 
geros valios Amerikos Lietu
viu pasididžiavimas ir Lietu
vybės tvirtove.

Paprastai, mokykla ne tik 
mokina ir auklėja, bet taip pat 
ir suartina savo auklėtinius, 
mokinius. Baigė ta paezia nno- 
kykla, žmones jaueziasi, tarsi 
vienos szeimynos nariai ir daž
nai visa gyvenimą palaiko 
glaudžius ryszius.

Del to kaip tik svarbu butu, 
kad Lietuviai nesiblaszkytu po 
visas szio plataus kraszto mo
kyklas, o kaip galima gausin- 
giau rinktųsi in viena vieta, 
kad visa gyvenimą jaustųsi 
vienos Lietuviszkos mokyklos 
auklėtiniai ir vienos Lietuvisz
kos szeimynos nariai. Tai yra 
ne vien tik tautinis klausimas, j 
bet ir bendras szio kraszto Lie
tuvybės palaikymo reikalas.

Tai turėtu suprasti, visi 
Amerikos Lietuviai ir raginti 
savo sunūs stoti in Marianapo
li. Marianapolio vadovybe, 
kreipdamasi in Jus, brangus 
tautiecziai, neturi kito tikslo, 
nes visu norineziu instoti in 
mokykla kitataueziu nestinga, 
kaip tik ta viena tikslą: . Isz- 
mokslinti ir iszaukleti, kaip 
galima daugiau Lietuviu ir in- 
diegti jiems Lietuvybės jaus
mą.

Nei vienas mokyklinio am
žiaus vaiku tėvas Lietuvis, ku
riam rupi Lietuviszka sūnaus 
dvasia, neturėtu būti kurezias 
sziam musu atsisziaukimui, nes 
atsakomybe del Lietuviszko
sios jusu vaiku ateities kris ne 
Marianapoliui, kitris pirmoje 
vietoje atveria siavo duris Lie
tuviams, bet jums patiems, ku
rie nekreipsite dėmesio in Lie
tuviu sukurta mokslo instaiga.

Mokiniu reikalais praszome 
kreiptis iii:

Registrar, Alarianapolis,
Preparatory School, 
Thompson, Conn.

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Seime bus svarstomi labai 
ir Marianapoli svarbus musu Tremtiniu rei-!

' Musu dipliomatai ir valdi
ninkai nutarė duoti Yugoslavi
jos valdžiai pavelinima pirktis 
ežia visa plieno fabriką, kuri 
Yugoslavai iszsivesz in savo 
kraszta. Jie taip nutarė, kad 
prisitraukus Yugoslavijos Ti
to prie Vakariniu tautu, kai 
jis dabar taip pasiprieszino 
Stalinui. Bet musu karininkai 
nesutinka ant to, sakydami 
kad nepatartina ir labai pavo-

Chicagoje viena moteriszke 
nusiskundė kad jos vyras pa- 
kavojo jos sztorinius dantis, 
kad ji negalėtu vakarais iszei- 
ti.

Bridgeport, Connecticut val
stijoje, vyras savo žmonai da
vė per veidą su jųdviejų kate.

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

Taip dalykams esant, 
rupinimas Lietuvybės ateitimi ; 
turėtu būti visiems Lietuviams | 
bendras, gyvas ir opus.

Giliau in dalyka pažvelgus, , 
jis yra net nelemtas ir apgaile- i 
tinas. O apgailėtinas jis yra ta ( 
prasme, kad pirmieji Lietuviai 
ateiviai parode labai didelio 
tautinio susipratimo ir gajumo 
kuris pasireiszke ne vien Lie
tuvio sugebejime prisitaikinti 
prie nauju gyvenimo saiilygu, 
ir naujame kraszte tinkamai 
irisikurti, bet taip pat Lietuvis 
parode nemažo organizacinio 
gabumo, kurdamas draugijas, 
parapijas, vienuolija^, mokyk
las, laikraszczius ir kitas kul
tūras ir visuomenes instaigas.

Yra ko ežia iszsigasti ir kuo- • 
mi susirūpinti, kad visos tos 
gos ir ju nuveikti ar bent pra- 
musu ateiviu padėtos pastan- 
deti darbai gali visai niekais 
nueiti, nes jau in Lietuviu su
kurtas mokyklas ir pastatytas 
bažnyczias pradeda skverbtis 
svetimieji.

Kai kuriose mokyklose jau 
puse moksleiviu yra svetim- 
tauežiai.

Taip dalykams esant, ilgai
niui tas pats likimas gresia 
Lietuviszkoms parapijoms ir 
kitoms instaigoms.

Vadinasi, visas musu ateiviu 
padėtas darbas eis veltui ir vi
sais musu turtais pasinaudos 
tie, kurie nei spėjo, nei pjovė, 
bet sau dabar in kluonus krau
na.

Mes galime, ir po tikrovei 
turime pagrindo gėrėtis ir di
džiuotis, kad musu bažnyczios 
ir musu mokyklos patraukia 
savaip kitatauezius, nes tai 
kaip tik liudija ir parodo mu
su tautos iszsilavinima, darba, 
kultūra ir organizaciniu jiega.

Lietuviai visados stebino 
svetimuosius savo clidžiadva- 
siszkumu ir didele tautine to
lerancija, kuri sieke net pa
ties saves ir savo tautos aukos.

Nepaslaptis, kad'tasai musu 
tautos bruožas amžių amžiais 
mus silpnino ir žudė. Kiti mu
su tautos žygiais ir darbais' 
naudojosi; bet, aiszku, mes nei į 
dėkingumo, nei užuojautos už 
tai, isz nieko niekados nesiti-, 
kejome, nesusilaukeme ir ne
susilauksime.

Vienas gražiųjų Lietuvio' 
bruožu yra jo veržimasis in 
szviesa ir in mokslą. Tenka pa- j 
sidžiaugti, kad ne tik tevyneje, ■ 
bet ir svetur augantis Lietu- i 
viszkos kilmes jaunimas gan-' 
siau lanko invairiu krasztu 
mokyklas, bet tuo paežiu kartu 
reikia ir apgailestauti, kad ta
sai musu jaunimas mieliau pa
sirenka svetimąsias mokslo in
staigas, mokyklas, kolegijas.

Tuo budu Lietuviu pastan
gomis sukurtos mokyklos dali
nai netenka savo paskyrimo 
prasmes ir tikslo. Jos buvo su
kurtos žadinti Lietuvybe, mu
su ateinaneziose. kartose, o da- į 
bar tolydžio jos yra priverstos , _
derintis prie mokiniu daugu- Pirkie U. S. Bonus

‘ niu iszemigravo, 
yra! U. S. A., yra atvykę virsz 10,- ’ 

ju pasiliks 
Europoje, negalėdami iszvykti 
del nesveikatos ir kitokiu prie- 
žaseziu. Kadangi iki sziol vei
kusi Tarptautine Tremtiniu 
Organizacija (IRO) baigs įa- 
vo darba 1950 metais Birželio 
(June) 30 d., tai likusiais 
Tremtiniais teks rūpintis sa- 
vanoriszkoms paszelpos orga
nizacijoms. Todėl BALE’ui 
teks pakelti sunkia naszta gel
bėjant likusius Lietuvius 
Tremtinius.

Sziame atsakomingame. dar
be reikalinga visu Lietuviu; 
talka. Tremtiniu gelbejimo rei- j 
kalams apsvarstyti kviecziami į 
visi BALF’o skyrių atstovai ’ 
in Metini Seimą. "Visi' atvy-j 
klišieji in szi kraszta Tremti-! 
niai kviecziami insijungti in ■ 
vietines BALF-o organizacijas ; 

‘ir, jose aktyviai dalyvaujant, 
prisidėti prie gelbejimo savo 
broliu, kurie da tebevargsta 
stovyklose.” Gelbėdami vieni 
kitus ir dirbdami sutartinai 
mes sugebėsime atlikti visus 
uždavinius, kurie sziuo metu 
yra mums gyvybines reiksz- 
mes.

Tremtiniu gelbėjimas yra 
neatideliotinis reikalas. Pagv- 
vinkime BALF-o skyrių veik
la, o kur ju nėra sukurkime 
naujus skyrius. Naujai atvykę 
Tremtiniai, jus geriausiai pa- 
žinstate Tremtiniu gyvenimo 
sarilygas, patys vargote ir per
gyvenote Tremtiniu dalia. Da
lyvaudami bendrame paszel
pos darbe, palengvinsite nasz
ta su Tremtiniu, kurie negales 
atvykti. Tat visi Lietuviai sto
kime in bendra darba!

BALF-o Valdyba: Pirm. 
Kun. Dr. J. B. Konezius; Vice- 
Pirm., A. A. Olis, J. Boley, A. 
Deveniene, S. F. Įsakmias; Sek
retorius, N. M. Gugiene; Iždi
ninkas' A. S. Trecziokas; Fi
nansų Sekretorius A. Žilins
kas. Direktoriai: Kun. I. Alba- 
viezius, P. Pivaronas, P. Gri- 
biene, S. Gegužis, P. Lapiene, 
J. B. Laucka, Julia Mack, M. 
Michelsoniene, V. Tysliaviene, 
J. P. Tuinila, M. Zujus, J. Glo
vackas, J. Ginkus.

Pirkie U. S. Bonus
* *

A

(STORI JEaple Da 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimyneie nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos 
Geros rodos, Gailinga ypata 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15£.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Istorija apie "AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

2.0 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.'

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maL 4 
du knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

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. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny- 4

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 

įrga, 404 puslapiu. 50c.
No. 102 Prakeikta, meilingas 

kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka' 
isz pirmutines puses szimtme- į gele, Kuczios Žemaites vaizde- 
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 Žino-■ tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
gus. 121 puslapiu. 25c. ; Paveikslai. 15c.

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: 
Ila isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe ^leiles, 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-

i ežius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
j 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 Gaižia 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 paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

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

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, jBaltas 
Vaidulis, Atmokėjimas 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.

lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie-

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszlku vaiku. 25c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
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. “ . 4 j

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

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

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00. 
i ----------------------- —

Kitokios Knygos

apie 
apie 
15c 

apie

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

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Offięium. 10c

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., - Ų. S. A.



•'SAULE” MAHANOY CITY,

Ne Auksas Daro Ji Ji Ji Ji j:

guvo tai vasara; szeszta 
valanda vakare.

- Per visa diena spragino sau
le, laukai, troszko lietaius. Ne 
vienas laszelis lietaus per visa 
banvaite nenupuole. Visi žmo
nes apylinkėje prasze Dievo 
lietaus bet maldos ir praszymai 
‘žmonių rodos buvo neiszklau- 
sytos. Ant kart apie piet apsi- 
■niauke dangus.

Isz pradžių buvo maži debe
sėliai, paskui kas kartas darėsi 
didesni ir juodesni.

■— Bus viesulą ir didelis 
’būrys, Dieve gink nuo pikto.

Žalumai ir žiedai suvytę ir 
nuleidę virszuneles, rodos ke
tino pasilsėt nuo nuvargimo.

Per alksnyną plauke upelu- 
kas ant kurio stovėjo vandeni
nis malūnas. Augszti aržuolai 
buvo apie maluna apaugia. Tas 
malūnas pereitinejo nuo tėvo 
ant sūnaus ir jau ketvirta eile 
jame gyvena. Buvo tai turtingi 
žmones, ruoszus ir guodojami 
visoje apylinkėje.

Upelukyje taip buvo nuse-! 
kės vanduo jog jau nuo trijų 
dienu negalėjo pasukt rato.

Maluninkas suviręs žiurėjo 
ant upelio ir vos bėganti van
deni. Ant kart kruptele.jp nuo 
storo ir drūto balso;

— Padek Dieve, ponas meis
teri !

. — * Dėkui, dėkui Jokūbai! 
Na su kokiu reikalu pribuni? 
Klause maluninkas. Jeigu rei
kalauji mano tai atneszk bis- 
ki lietaus, o paskui malsime.

— Ne maluninke, neturiu 
javu ant malimo bet. t

— Na ka, bet?
— Juk žinai ponas malu

ninke jog...
— Na, sakyk aiszkiai ko 

nori ? O ant galo eikime in grin- 
ezia.

Inejo.
Per priemene perbėgo Vero

nika, vienatine duktė malunin- 
kb. Nepasveikino, ji pribuiszo, 
nuduodama jog jo nemato.

— Na, tai apie ka tau eina?
Badosi jiedu svetainėje; taip 

pats maluninkas vadino, ku
rioje sveczius priiminėjo, kaip 
isz poniszko jis pats vadino.

Jokūbas atsisėdo prieszais 
maluninka.

— Maluninke, žinai apie 
tai gerai jog tėvas mano su ta
vim visada buvote gerais prie- 
teliais.

— Taip, tai teisybe, buvo
me visados gerais prieteliai. 
Ne viena reikalu padarėme.

— Del to asz ir mislinau!
— Ka mislinai ?
— Maluninke, turiu gaspa- 

dorysta vertes dvieju tukstan- 
cziu.

— Kas man tai apeina?
— O mano tėvas buvo tavo 

geru draugu!
■— Na taip jau man apie tai 

pasakiai.
— Mislinau jog Veronika!
— Tai ka Veronika? Kas 

stojasi su ja ?
— Pati jusu visada apie tai 

■kalbėjo ir Veronika nieko
priesz tai neturės.

— Bet pasakyk apie ka 
mano pati kalbėjo?’

— Nugi kalbėjo jog Vero
nika ir asz esame del saves su
tverti.

Paszoko maluninkas kaip isz 
ugnies ir pašzauke:

— Jokūbai, gal tu proto 
nesekai! Tu ir-Veronika, kokia

Žmogų Laimingu
'■■■■TT' . 3T7......

tai pora!? Jokūbai, ant josios 
laukiai geresni žmones negu tu. 
Veronika yra vienturte, viską

Pennsylvanijoje viename 
miestelyje,

Viena mergele,
In pataiso narna gavosi,

Ba tėveliai josios,
Su ja rodos negavo,
Taigi, su vis jauna,

Kas nakti namo ne ėjo, 
Tėveliai negalėjo nieko 

, padaryt,
Turėjo in narna pataisos 

atiduot.
* * *

Vyrai, argi jus darote 
gerai,

Jeigu pinigu taip mažai 
turite,

O guzule kaip gerete, tai 
gerete,

Dabar uždirbate ne taip 
daugiaaše,

O ta uždarbi praleidžiate, 
Ant reikalingos valandos, 

Visiszkai nepaisote!
Sztai Vestuose vienoje 

namelyje,
Po pedei taip gere, 

Kad net svaiguli gavo.
Mat, be musztynesz 

neapsiejo,
Ir tas nesmagumas prasidėjo,

Policija- atvažiavo,
Ir in la kūpa nugabeno, 

Bet vyrai da pinigu turėjo, 
Ir fainos užmokėjo.
O tai vis per girtybe!

* * *■
Nedelioje Pecksvilleje 

buvau,
Ka ten girdėjau,
Keletą moterėliu,

Mat, suvis nepaiso
ant savo vyreliu,

Per naktimis valkiojasi,
Laimes jieszkosi,

O ju vyrai eina per namus, 
Gal kur savo boba suras,

O kaip suranda-,
Tai namo varosi.

' Ir ten barasi.
Del ko tos moterėles

valkiojasi f
Nu-gi kitu vyreliu jieszkosi, 
Ir suranda ka reikalauja,

Na ir gerus laiku turi. 
Tokios vadinasi naktines 

valkatos,
Ant nieko nežiūri, 
Ir sarmatos neturi. 

— Kožnas negraži ‘motere 
netiki veidroliu.

— Jeigu žmogus viską ap
sako ka žino, niekados ne bus 
už' iszmintinga palaikytu.

USF3 Neužmirsgkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigą
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

“Saules” Redyste.

po mano mirimui apims, asz ja 
isž’duostiu'už tiek aukso, kiek ji 
sveria! Mausziukas rado del 
jos labai turtinga vyra.

Jokūbas pabalo kaip drobe 
ir tarė: '

— Pomis maluninke, asz 
nesitikėjau tai iszgirst, bet da 
karta klausiu: ar tai paskuti
nis taniistos žodis?

— Taip paskutinis! Žinau 
‘gana gerai mano praeiti ir gi
mimą ir kiek esmių' vertas.

Jokūbas iszejo.
Per priemene vėl praėjo Ve

ronika. Pažino tuojaus ant vei
do Jokūbo koki iszgirdo atsa
kymą nuo tėvo. Todėl greitai 
dingo.

* * *
Maluninkas pats likosi sve

tainėje.
Jokūbas tuom laik ėjo kaip 

apkvaitęs takeliu namon. Kaip 
jis linksmai galvojo ateidamas 
o dabar viskas persimainė ir 
atsidusęs pamisimo: Man Die
vas nepaskyrė Veronikos, ir 
ejopamaželi, vos kojas vilko 
ir parėjo namo.

— Veronika! Davėsi gir
dėt balsas priemenėje.

Dūkte pažino ant balso jog 
tėvas užpykęs.

Inejo vienok in svetaine.
— Ar girdi Veronika, no- 

reczia apie ka tai tavęs pa
klausai!

— Apie ka, teveli?
— Pasakyk man teisybe: 

Ar tu tankiai sueini su Jokū
bu?

— Ar su Jokūbu? Taip, lai
kais kalbėjau jeigu sueidavo
me isz netycziu.

— O ar tankiai sueidavai?
— Taip kaip sakiau.
— Ar ir per paskutine 

szvente?
— Per szvente? Kada tai 

buvo?
— Praeita Sereda!
— Praeita Sereda? Ak, 

taip!
Gerai kad nemeluoji, nes ma- 

eziau pats stovint su juom ne
toli karczemos.

— Taip, kalbėjau su juom 
netoli karczemos.

— O paskui nuvede tave 
net lygjakelio?

— Taip, teveli. \
— Ka jis in tave kalbėjo, 

prisipažink!
Apkaito.
— Teveli!
— Ka pasakė?
— Teveli, juk tu pats ži

nai. Ir nuleidus akis apkaito.
— Asz dasiprantu apie ka 

tau kalbėjo. Bet pasakau tau 
idant iszmestumei sau isz gal
vos. Nieko isz to nebus.

— Teveli! Ir žiurėjo malo
ningai ant tėvo. Bet tas buvo 
nepajudintas ir kalbėjo toliaus 
supykęs.

— Veronika, matau jog jau 
del tavęs užvertė galva, bet tu- 
rekie protą. Pamislyk kuom tu 
esi. Turtingo . maluninke vien
turte! Ir už tokio Jokubulio 
turėtumei iszteket? Prisižiū
rėk jo bakužiai. Kada jis par
duos ir gaus pora, tukstancziu 
rubliu, tik tada inlys in szilta 
gnszta. Ar-gi asz tureezia par
duot maluna, o tu persinesz- 
tum in jo butą?

— Teveli, ne Jojo tame kal
te, jog neturi tokio turto kaip, 
tu.

— Ar žinai dukrele mano, 
pas tave "turi pribut biskuti ge
resnis negu tas; tas tavo priža- 
detinas turi turėt tiek aukso 
kiek tu sveri. Jau Mauszkutis 
Žydas surado toki.

—- Teve nekalbėk taip. 
Dievas tave už toki pasikelima 
gali nubaust. Ne auksas daro

žmogų turtingu; ir laimingu, 
bet dorybe ir nesuteptas būdas.

Tėvas nutilo ir nuleido akis.
Valandėlė tęsęsi tas iszsitari- 
mas.

— Taip bus 'mano dukrele 
kaip pasakiau. Jokūbai neteks 
mano turtas, nei tu pati!

Veronika mate jog apie ta 
dalyku negalėjo su tėvu kalbe
li nes nebūtu tikiu. Pastovėjo 
valandėlė' ir iszejo. Jeigu 
Mauszkus tokia intekme ant 
tėvo turi, reikes pine jo pultis. 
Tai jau ne kas jog in viską Žy
das skverbėsi. »

Ant lauko lekioja kregždes' 
prie žemes. Isz tolo artinosi 
griausmas. Kas kartas garsiau 
ir garsiau Maluninkas žiurėjo 
ant kabancziu tos savimi de
besiu. Ir uszia jojo sunkino slo
gutis pan'aszus ant tu debesiu. 
Veronika, ant kurios daug la
bai skaitė, ir isz kurios didžia
vosi, baisiai ji užvede. Bet tuo
jaus ji suėmė nauja viltis. Ar
gi jau jam nepasiseks tuosius 
ožius iszvyti isz galvos mergi
nos?

Stojo ir tare in save:
— Iszvysiu ja isz namu, 

jeigu da kada cipteles žodi 
apie Jokūbą. Kitokio spasabo 
ne bus! Jokūbas josios ne gaus. 
Jie ne gali būti josios vyru! 
Mauszkutis persza Florijoną, 
asz velyczia Bagusza. Ant galo 
tegul buna Florionas, bet ne 
Jokūbas.

Trypė su koja, baisiai iszro- 
de, net kumsztes sugnauže. 
Nieko ne bus, nieko! Pašzauke 
garsiai net sugergždė, jog net 
lauke buvo girdėt. Priesz narna 
stovėjo Veronika.

— Nieko nebus nieko! Gir
dėjo tuosius žodžius. Prieme- 
nioje kabojo senas medinis 
kryžius guodotas per prose
nius. Veronika visada turėjo 
kryžių atminteje, kaiszydavo 
ir meldėsi priesz ji. Dabar už
degė žibintaite kalbėdama: 
“Vieszpatie sergėk mus priesz 
bury!”

Mislino vienok apie kitoki 
buri ir apie kitokius griaus
mus ir pabueziavo su graudu
mu sužeistas kojas Ižganyto- 
jaus.

Da karta užmėtė akis ant 
kryžiaus paskui iszgirdo drū
tus žingsnius. Tėvas ateitine- 
jo; mergina isznyko.

Už valandos nuėjo trepa.is 
maluninkas.

Turėjo rankoje lazda ir 
skrybėlė ant galvos.

In kur nuėjo?
Kas to,kis ji rodos iszstume 

isz svetaines.
Perejo drąsiai per tilteli ant 

upelio kuris labai tingiai cziu- 
reno.

Nuėjo toliaus per elksnyna.
Vejas sznabždejo per szakas 

Kregždes lekioja ęzirpedamos 
apie triobas.

Maliuninkas rodos nieko ne
matė. Buvo kaip apkurtias ir 
neregys, ir teip slinkdamas nu
siyrė net in kaima.

Griausmas tuom laik kas 
kartas didinosi.

Žmonis, katrie maluninka 
pamate klausė stebedamiesi; 
In kur jis vakare eina ?

Užėjo in karezema. Szinko- 
rius nusistebėjo jog in toki lai
ka ateina! Liepe duot kriuža 
alaus, pastate priesz ji ant sta
lelio, tas gere nieko ne kalbė
damas.

— Ar gal’ponas meisteris 
nesmagauji? Pėklause szinko
ris, bet tas tylėjo, tiktai alų ge
re.

— Eikie namo, tarė szinko
ris, matau kad esi nesmagus. 
Užeina lietaus, o bus nemažas!

Gražuole'
Pamokslininke

Panele Bebe Shopp, isz 
Minnesota; geltuonplauke, 
kuri buvo iszrinkta kaipo 
gražiausia mergina Ameri
koje, dabar važinėja po Eu
ropa. Ji kelis kartus jau 
vieszai pasisakė ka ji misti
ną ir kaip ji investina Fran- 
cuzaicziu drabužius, sukne
les ir maudymo drabužius. 
Ji sako, kad Prancūzes per 
mažai neszioja ir per daug 
savo nuoga kuna rodo. Jos 
szitokie pareiszkimai suke
lia daug piktumo ne tik 
Francuzijoje, bet ir Ameri
koje. Czia matyti kad pe- 
czius sako, kad puodas juo
das.

Maluninkas "nieko heatsake ir 
da baisiai ant szinkoriaus pa
žiurėjo.

Griausmai dundėjo kas kar
tas labiaus, žaibai ugniniai pla 
ke kas kartas.

Szinkoris uždege grabny- 
czia ir pradėjo poteriaut.

Maluninkas sėdi ant savo 
vietos. Neatsiklaupe norints 
visi suklupo.

Jau pradėjo nupuolinet ret- 
karcziai dideli laszai lietaus. 
Griausmas didinosi, vejas pu
te staugdamas. Maluninkas no
rėjo eit namo.

— Dabar neeisi, palauk va
landėlė kol ne pereis būrys, ta
rė szinkoris. Lauke da. Vėlai 
seek) ant tos paezios vietos ir 
nieko ne kalbėjo.

Lietus pila kaip isz viedro, 
rodos kad debesys truko. Dan
gus atidarė visus latakus.

Būrys ne nustojo ir tik vis 
da didinasi, rodos kad tvanas 
'užais ir viskas dings.

Laukia užstojo tamsuma. 
Lietus nesimalszino. Malunin- 
kas iszejo ir dabar žodžio ne 
prakalbejas. Nebylys atėjo, nė 
bylys iszejo.

— Kur eini, pasilik ant
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nakvynes, prasze szinkorius.
— Ka ežia likt einu rr ga

na!
Niekas ne sulaikinejo, kad 

eina tegul eina.
Szinkoriui pagailo malunin

ko, tada nusiuntė paskui ji sa
vo berną. Bet maluninkas pa
sakė kad jis eitu namo, nes jis 
ne reikalauja.

Lietus nesimalszino pyle 
kaip isz viedro.

Kas tai! Ant kart iszgirdo 
baisa zvanelio. Maluninkas su
prato ta baisa, buvo tai zvane- 
lis isz malūno.

— Nelaime, nelaime! Pa- 
szanke.

Tasai balsas ji sujudino ir 
prablaivi. Bego skubiai ling į 
malūno. Isz toliau daeitinejo ’ 
oszimas vandenio apie malu
na. Jau priėjo elksnyna. Žeme 
permirkus net kojos klimpsta. 
Permirkias stoję prie prūdo. 
Aplinkui tamsuma. Vanduo 
oszia be paliovos, dideliai pa
tvino. Sustojo ne žine in kur 
kreiptis.

Da tik keliolika žingsniu in 
maluna. Kelelis eina in pakal
ne. Maluninkas žino gana ge
rai kelelius ir takelius. Vanduo I
užliejo, bet jis gal perbris. Ei
na drąsiai priesz save. Alks
niai oszia rodos persigandę. 
Kojos klimpsta, negali paeit! 
Da žingsni padare, sustojo, no
rėdamas atgal eiti, jau ne gali! 
Su vargu griebėsi už medžio ir 
laiko nagus inleidias. Jauczia 
pasikelenti vandeni, o kas kar
tas spraunesnis. Mislina apie 
Veronika. Kur ji dabar randa
si? Kas žino, gal jau nuskendo. 
Buvo gera mergaite ir paklus- 
na. Tiktai sziandien pasirodis 
sau vale. Nes tai insimylejimas 
padare.

Szirdis jam sumįnksztejo.
Gal sziandien ir jo turtas 

dingt? Gal vanduo viską nune- 
sze. Ne seniai buvo puikus ir 
sziauszus. Mauszkus vis jam 
kalbėjo jog buvo turtingiausiu 
už visus kitus kaime. Dabar 
drebėjo kaip lapelis. Pradėjo 
net verkt.

Vanduo da vis pasikelineje. 
Laikosi alksnio ir net su rau
komi apsikabino.

Zvanelis nustojo. Gal visi 
namiszkiai dingo! Kas szian
dien dedasi! Ak mano Veroni- 
kele! Veronikele!

Buvo tai vienatine esybe ant 
svieto, kuria, mylėjo nuo nu
mirimo paezios. Ka vertas tur
as ir viskas?! Auksas po tei

sybei blizga, bet ne szildo. O 
prie aukso ir turto pririszo sa
vo szirdi, o duktere norėjo at
stumt !

Dabar pats sarmatinosi to. 
Ir vėl stojo akyvas jam pa
veikslas Veronikos. Gražios jo
sios juodos akeles, žiurėjo ant 
jo su kudikinia ne drąsą, rodos 
norėjo klaust. Ar-gi jau galėjo 
dingt jojo dukrele?

Drebulys ji periminejo. Pra
dėjo melstis. ę

Laikėsi lyg sziol alksnio, o 
matydamas, jog vanduo pasi
kelineje pamaželi ir jis užsika
binėjo augsztyn ir szeip, taip, 
atsisėdo.

Kada pradės szvist, tai vis 
pasirodis žmones kurie ji isz- 
gelbes, ar gal kiek vanduo nu
seks. Žinojo jog nedings, bet 
Veronika? O ta mano dukrele!

— Sziandien apsiėjau su ja 
per szarkiai. Ne privalau teip 
padaryti. Buvo visada dora, 
gera ir paklusni, o jeigu myli 
Jokūbą, tai jau josios szirdieš 
dalykas. Tegul tas Žydas 
Mauszkus prasmenga su savo 
radomi! Juk ir mano paezia pa
ėmiau ne turtinga? Kaip gale-

jau del mano dukrelei bu! 
teip rustus? Ant Jokūbo ne tu
riu ka. sakyti, tiktai tiek, jog 
yra. už mane biednesniu. Jaute, 
kad vanduo vis pasikelinejo, o 
ežia lietus ne nustoja. Medis, 
ant kurio sėdėjo storas, tai ne 
reikėjo bijot idant šulužtu.

Vejas pute net per szakas 
szvilpe, o laszai nuo lapu nu- 
puolinejo. in vandeni kaip ak
menukai plupsejo.

Maluninkas velei užsidunk- 
soj'o apie savo.narna. Ir kurgi 
ne dunksos, turėdamas didele 
ūkia su malimu, daugybe pie
vų ir pilnus tvartus gyvuliu. 
O czia staigus tvanas gali ant 
kart padaryti ubagu! Gal ry
toj ne turės tiek kiek turi Jo
kūbas. Kam bus vertas be ma
lūno, be trobų ir be gyvuliu?!

— Ar-gi mane ne “išzjuoks 
kaip kalbėjau; Mano Veronika f
mainysiu ant szmoto aukso!

(TOLIAUS BUS)

1 — Su plika ir žila galva 
prie mergos nesiartyk, ba taip 
nekenezia tokio jauniko kaip 
szuo ubago.
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Žinios Vietines
— Ateinanti menesi, Pie

nas pabrangs vienu centu ant1 
kvortos.

— Ponia Ona Banoniene, 
isz New Philadelfijos, ana die
na laukes mieste pas savo pus- 
seseri, ponia Magdalena Kvie- 
talaitiene ir pažinstamus, taip
gi atlankė “Saules” redakci
ja, atnaujinti savo prenumera
ta. už laikraszti “Saule.” Ponia j 
Banoniene sako: Labai man j 
linksma skaityti jusu laikrasz
ti ir negaliu be josios apsieiti. 
Acziu už atsilankymą.

— Utarninke pripuola rin
kimai Kandidatu ant visokiu 
pavietavu ir miesztiszku virsz- 
ininku. Taigi, Politikieriai 
padare savo planus ir viskas 
parengta, ir kožnas Kandida
tas praszo jusu balso ir tikisi 
būti išzrinktas, bet duotu pri
žadėjimu neiszpildo po Rinki
niu!

— Seredoj Szvento < Kry
žiaus Paauksztinimo. Ir ta die
na 1323 metuose, Davieta už
grobė Mozūra pili Dobrina.

— Ana diena lankėsi mies
te, ponia Veronika Milleriene, 
isz Greensburg, Pa., pas savo 
'drauge panele Izabele Szuka- 
yicziute, ant E. Centre uly., ir 
pažinstamus, taipgi atlankė ir 
“Saules” redakcija, užsimo
vėte už laikraszti “Saule.” 
Ponia Milleriene sako: Turiu 
iszreiszti savo nuomonia, kad 
myliu skaityti ‘Saule’ geriau
sia, nes kito tokio laikraszczio 
nesiranda kaip szitas ir tikuo- 
siu, kad szimet gausite daug 
nauju skaitytoju. Priežastis 
kodėl myliu jusu laikraszti, už 
tai, kad spauda yra aiszki ir 
suprantanti ka žmogus skaito 
ir nėra tokis kaip kiti laikrasz- 
cziai kuriu žmogus negali su
prasti ir nežino ka skaito. Po
nia Milleriene po tėvais vadi
nosi Veronika Amalavicziute, 
ir apie szeszi metai atgal gyve
no Tamakveje. Acziu už at
silankyma.

— Ketverge Szvencz. Pa
neles Marijos 7 Skausmu. Ir ta 
diena 1374 metuose Lietuviai 
pergalėjo Lenkija Liublino 
apygardose.

— Gerai žinoma sena gy
ventoja ponia Pranciszka Ža
liene nuo 534 W. Mahanoy uly- 
czios, pavojingai serga ir likos 
nuvežta in Danville ligonbute.

— Petnyczioj pripuola SS. 
Kornelio ir Cyp. Taipgi ta die
na 1946 ‘ metuose Amerikos 
Prekybos Sekretorius Wallace 
sugryžo in Washingtona ir pa
sakė, kad jis visas pastangas 
des invest! tvarka ir taika tar
pe visu tautu. Jis nuo to laiko 
susidėjo su kairaisiais ir Ko- 
munistais? ir dabar yra skaito
mas kaipo Kremlino ir Rusijos 
padupczninkas.

— Juozafina Trockini, ku
ri gyveno pas savo broli T. 
Trochim, 334 W. Spruce uly., 
numirė Subatos ryta 9.45 va
landa, po trumpai ligai. Pali
ko 4 brolius ir 4 seserys. Pri
gulėjo prie Szv. Kazimiero 
Lenku parapijos. Graborius L. 
Traskauskas laidos.

pliia, Pa., isz Szv. Jono Evan
gelisto parpaijos laike kalba. 
Daug nariu dalyvavo 
sirinkime.

— Gerai žinomas 
Max Levit, 78 metu 
kuris laika*drapanu sztora ant ’ 
Main uly., staiga susirgo Se- 
redoj ir numirė Petnyczioj,! 
3:30 valanda, popietu, Locust Į 
M t. ligonbute, nuo szirdies li
gos. Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika 1883 metuose. Paliko 
viena broli. Likos palaidotai 
Nedelioj popietu, in Žydu ka
pines, Shenadoryje.

— Po trumpai ligai, numi
rė Jonas Bensaviczius, nuo 130 
N. Lehigh uly., Petnyczioj, 
7:45 valandą vakare, Locust 
Mt. ligonbute. Velionis gimė 
Shenadoryje. Paskutini karta 
dirbo Kolumlbijos bravore. 
Prigulėjo prie Lietuviszkos 
parapijos, Allen N. Mowery 
Posto Nr. 268, V. F. W., ir Ko
lumbijos ugnagesiu draugijos. 
Paliko tris brolius: Alberta, 
mieste; Mateusza, Chicago, ir 
Petra; sęseri Margareta Da
vis. Graborius Vincas Menkie- 
viezius laidos, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje ir pa
laidos in parapijos kapines.

Frackville, Pa. — Staiga nu
mirė Seredos vakarą, sena' gy
ventoja Ona (Szervilliene) 
Burtnikiene, kuri gyveno pas 
savo žentą ir duktere, Albert 
B. Booblius, 244 So. Wylam 
Uly. Gimė Lietuvoje, atvyko ir. 
New Philadelphia 1894 metuo
se, o apie asztuoniolika metu 
atgal persikrausto m Frack
ville. Paliko duktere A. Boob- 

, liene, mieste; suliu Prana S/.er- i
villa, New Philadelphia ir bro
li Kazimiera Ma.taseviczia isz 
Massachusetts. Likos palaido
ta Panedelyje, su Szv. Miszio- 

j mis Apreiszkimo P. M., bažny
czioje 9 valanda ryte. Kuna pa
laidojo in Said. Jėzaus Sziicl. 
Kapines, New Philadelphia.

Mt. Carmel, Pa. — Alekas 
Prezekop, keturios deszimts 
szesziu metu amžiaus, nevedąs, 
buvo surastas nužudytas sza- 
lia vieszkelio. Jis buvo iszejes 
grybauti. Policijantai sako 
kad jo pinigai ir jo laikrodė
lis buvo pavogtas. Jo automo
bilius teipgi dingo. Policijan
tai dabar jieszko jo automobi- 

; liaus, tikėdami kad jie tada 
suras kas ji. nužudo. Jis buvo 
perszautas per galva. Ir isz jo 
sudraskytu drabužiu ir jo su
veltu plauku matyti kad jis 

! stengiesi apsiginti nuo savo 
i nužudytojo. Policijantai da
bar jieszko to revolverio su ku
rio jis buvo nuszautas ir jo a.u- 
tomo'biliaus kuri tas žmogžu
dį s pasivogė.

tame su-

amžiaus,

. , .. ..............

nes, ji dainavo tremtyje; Aus
trijoje ji buvo priimta ir pri
pažinta Vienuos operoje. Ji 
teipgi ir Vokietijoje yra dai
navusi.

PLIENO DARBININ 
KAI NESTRAIKUOS

Wilkes-Barre, Pa. — 
Ambrose Nolan su savo 
myna iszvažiavo ant atostogų 
per Darbo Dienos”szventes, va
giai insilauže in jo sztora ir pa
vogė žemcziugu ir kitu bran
giu daigtu, kuriu verte yra 
apie keturi tukstancziai. dole
riu.

szei-

Tie kurie mate ta nelaime, 
sako, kad tas didis eroplanas 
susprogo padangėse ir nukrito 
ant kalno.

STRAIKOS ANT
GELEŽINKELIU

5,000 Sustraikavo;
Traukiniu Fabrikai

Užsidarys

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidento Trumano paskirta 
komisija isztirti Unijos ir Fab-į 
rikantu klausima kaslink Plie-i 
no Darbininku, pataria unijai 
nusileisti ir nereikalauti di
desnio mokesczio, didesniu ai-i1 
gu, sziuo laiku. 1

Szita komisija fabrikantams ■ 
pataria kad jie sutiktu in- 1 
steigti Pensijas ir Paszelpas 
savo darbininkams.

Kiek dabar galima pasakyti, 
tai iszrodo kad ir Unijos ir 
Fabrikantai sutinka ar sutiks, 
ir Straiku ežia nebus!

Komisija pataria Unijai pa
laukti su savo pareikalavimu 
didesniu algų: Jeigu viskas 
pabrangs, tai tada Unija gales 
reikalauti tu didesniu algų.

Prezidentas Trumanas tuo
jaus paprasze, kad Unijos pa
lauktu nors iki Rugsėjo, Sept. 
25, pirm negu jos galutinai nu
tars straikuoti, kad butu gali
ma szita patarima gerai ap
svarstyti. Unijos vadai rodos 
sutiks.

Straikoms buvo nustatyta 
prasidėti trylikta diena szio 
(Sept.) menesio, Utarninke.

Tos komisijos patarimas 
fabrikantams kasztuotu apie 
du szimtu doleriu ant metu del 
kiekvieno darbininko. Ir tai 
neskaitoma kiek fabrikantai 
jau dabar prisideda prie tokiu 
Paszelpos Fondu.

Komisija sako kad Plienas: 
neturėtu pabrangti, kad jis da 
galėtu biski atpigti.

Tie du szimtai doleriu kiek
vienam darbininkui per metus 
kasztuotu fabrikantams apie 
deszimtuka daugiau ant valan
dos kiekvienam darbininkui. 
Unija buvo pareikalavus apie 
trisdeszimts centu ant valan
dos daugiau.

Kai Plieno Darbininkai ne
gavo algas pakelti ketvirtu 
sykiu, tai visu kitu uniju va
dai dabar nežino ka daryti ir 
ko reikalauti, nes visi žiurėjo 
in Plieno Darbininku Unija, 
lauke pamatyti kiek jie reika- Policijantai suėmė ir suaresz- 
laus ir kiek jie gaus, kad pas
kui visi kiti galėtu panasziai 
reikalauti. Daug uniju jau da
bar turi Paszelpos Fondus, ir 
dabar nežino ko reikalauti.

Plieno Paszelpa butu apie 
septynios deszimts doleriu ant 
menesio, kai darbininkas 
laukia szeszios deszimts 
kiu metu.

ST. LOUIS, MO. — Penki 
tukstancziai inžinierių ir kitu 
darbininku sustraikavo ant 
Missouri Pacific geležinkelio. 
Szitos straikos, jeigu tik ilgiau 
prasitęs, suparalyžiuos visus 
fabrikus in vienuolika valstijų.

Geležinkelid kompanijos at
stovai sako, kad jie visai neno
ri nei derintis su Darbininku 
Unija. Szita Missouri Pacific 
geležinkelio kompanija veža 
kasdien dvylika tukstaneziu 
žmonių ir 250,000 tonu freitol 
tavoro. Kiti darbininkai ant to 
geležinkelio neteko darbo. Ju 
randasi daugiau negu dvide
szimts szeszi tukstancziai.

Szitos straikos. kompanijai 
kasztuoja puse milijono dole
riu biznio kasdien, o darbi
ninkams du szimtu tukstan
eziu doleriu kasdien algomis. į

Darbininkai reikalauja viso
kiu permainų savo darbuose. 
Kompanija sako kad tokios 
permainos kompanijai kasz
tuotu apie tris milijonus dole
riu. Szitos straikos buvo jau 
du sykiu atidėtos, bet dabar 
darbininkai nieko nepaisinda- 
mi sustraikavo.

Unijos atstovai kreipiasi in 
Washingtona, praszydarni kad 
Prezidentas Trumanas ežia in- 
sikisztu. Bet Missouri Pacific 
kompanijos atstovai sako, kad 
ežia jokios derybos nieko ne
padės ir nieko nenuveiks. Dar
bininkai straikuoja, tai tegu 
jie straikuoja!

susi-

SHENANDOAH, PA.
L ------------

— Szvento Vardo Jėzaus 
Draugijos isz Scbuylkillo ir 
Carbon pavietu, laike savo su
sirinkimą Shenadoryje, Ap- 
reiszkimo P. M. parapijos sve
tainėje, W. Cherry uly. Kuni
gas J. Leo Boyle isz Philadel-

New York, N. Y. — Ant lai- 
vo “General Blundy” atplau
kė in New York uosta Lietuvos 

! Operos Daininke, artiste, An
tanina Dambrauskaite. Ji buvo 
viena isz garsiausiu ir žymiau
siu operos dainininku Lietuvo
je. Gimusi Sziauliuose, ėjo dal- 

I navimo mokslus Klaipėdoje, 
yra dainavusi Budapeszto ir 
Vienuos operose, gryžo in Lie
tuva 1929 metais ir tuojaus 
pragarsėjo kaipo nepaprasta 
Lietuvio Operos žvaigžde. Kai 
ji turėjo pabėgti isz savo tevy-

Szlakuoti Karalaicžiai

vienuoli-Herbert Harris, 
kos metu amžiaus isz Chica
go, Ill., ir Sally Brady, devy
nių metu amžiaus isz Evans
ton, Illinois, laimėjo rungty
nes per kurias buvo jieszko- 
ma ir tardoma kas turi dau
giausia laszu. Jiedu laimėjo 
tas rungtynes kuriose daly
vavo apie trisdeszimts vai
ku ir mergaicziu.

Jiedu buvo iszrinkti kaipo 
karalius ir karaliene toje la
szu rungtyneje, Indinoju 
stovykloje, in Spenser Asah, 
Oklahoma. Teisėjai kurie 
skaitė visus tuos laszus,- sa
ko kad jiems užėmė dvi die
nas tuos laszus iszskaityti ir 
nusverti ir pasakyti kas tas 
rungtynes laimėjo.

SENATORIAI •]
PRIESZ JOHNSONA

» •

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Senatorius Thomas isz Ok- 
lahcma tuojaus 'pareikalavo 

: kad ir pats Prezidentas Tru
manas ir Amerikos Sekreto
rius duotu pilna apyskaita? 
kur, kada ir kiek jie važiavo 
tokiuose eroplanuose, kad 
Trumanas duotu apyskaita ka
da ir kur jiš pavartuojo ir pa- 
vartuoja ta savo, valdžios jam 
duota eroplana, pavadinta 
‘ ‘Nepriklausomybe. ’ ’

Jis nori dabar žinoti ar Tru
manas skaito kaipo valdžios 
reikalais, kai jis važiuoja in 
savo teviszke, pas savo szeimy- 
na, draugus ir gimines.

Jis teipgi nori žinoti argi 
nebutu geriau jeigu visas val- 
džos sztabas už savo keliones 
in White Sulphur Springs už
simokėtu, kai jie tenai beveik 
kas sanvaite važiuoja su ka- 
riszkais eroplanais.

ti. Jis pradėjo keikti, plūsti ir 
A U 1.1 u 1 j puryti. Policijantai ji ten pat

NUSZAUTA kalėjime suaresztavo už gir
tuokliavimą ir bliuznyjima ir 
patupdino in ta pati kalėjimą 
ant deszimts dienu.

Teisėjas John R. DiMona sa
ko kad dabar tas žmogelis ga
lės per deszimts dienu savo 
drauga kalėjime pamatyti.

Meiles Trikampis; No
rėjo Gryžti Pas Savo 

Vyra

NUTRUCINO
SAVO DUKRELE

GREENWICH, CONN. — 
Keturios deszimts vieno meto 
amžiaus motina, bijodama kad 
visas svietas jau velniais nu
ėjės ir kad ant szio svieto ge
riems žmonėms nėra vietos gy
venti, nusitrucino save ir vie
na isz savo trijų dukrelių. /

Kai buvo labai karszta Po- 
j nia Mary Schimml parūpino 
szalto lemonado savo dukre
lėms in kuri ji indejo daug 
trucyznos. Ji pati gere ir po 
prievarta lepe savo dukrelėms 
gerti.' Dukrele Barbora visa

BERKELEY, CALIF. — 
Californij os Universiteto kole- 
giste, kurios meile svyravo tar
pu savo vyro ir gražaus, pui
kaus svetimo vyro isz Iran 
kraszto, buvo nuveszta in ligo
nine su kulka smegeniuose.

Daktarai in Herrick Memo
rial ligonine sako, kad dvide
szimts szesziu metu amžiaus 
Judith Korb gal pasveiks.

Suimtas už ta tos kolegistes 
suszaudyma yra dvideszimts 
septynių metu amžiaus Parviz 
Daryoush, tame Universitete 
studentas isz Iran kraszto, kur 
jo tėvai yra labai turtingi.

“Ji pati nežinojo ko ji nori 
ir kuri isz mudviejų ji myli, ir 
asz to negalėjau pakęsti,” jis 
pclicijantams pasiaiszkino kai 
jis buvo suimtas.

Judith Korb Sher nutarė 
persiskirti su savo vyru, Sa
muel ana sanvaite. Ji persi
kraustė in kambarius, kuriuos 
tas Iranas Parviz Daryoush 
buvo jai parandavojes. Bet 
paskui ji visa Nedėlios nakti 
praleido su savo vyru jo auto
mobilyje, kur jis persznekejo 
ja, ir ji sutiko gryžti pas ji.

Kai ji sugryžo in tuos kam
barius kuriuos tas Iranas bu
vo jai parandavojes, ir jam pa
sakė kad ji gryžta pas savo vy- 

pavelina. Tas vyrukas, matyti ra> ji® Ja nuszove. Jos vyras jos 
jau buvo inkauszes, nes jis pa
reikalavo kad tas saliuninkas 
stotu su juo in dvikova, nes jo

NUSZOVE
SALIUNINKA

Susipesze Už Alaus
Buteliuką

INDIANAPOLIS, IND. —

tavo dvideszimts dvieju metu 
amžiaus vyruką, Thomas B. 
McGuire, kuris labai užpyko 
ant saliuninko, keturios de
szimts asztuoniu metu amžiaus 
Robert G. Brown ir ji riuszove.

Vyrukas McGuire norėjo isz 
saliuno iszsineszti puse bute- 

Saliuninkas jam
; uždraudė, pasiaiszkindamas, 
kad valstijos instatymai to ne-

Pen‘iliuko alaus.

23 ŽMONES ŽUVO

Eroplanas Sudužo
SAULT - AU' - COCHON, garbe yra inšeista- 

QUEBEC. — Kanados preky-l Saliuninkas nusijuokė ir jo 
binis eroplanas sudužo in kai- visai nepaisė. Vyrukas pykda- 
na ir dvideszimts trys žmones ma® ir inirszes sau iszejo pro 
žuvo duris, o saliuninkas atsisėdo

Trys fabrikantai isz Kenne- prie stalo pasiszneketi su vie- 
cott Copper kompanijos žuvo nu policijantu ir dvejais kitais 
szitoje nelaimėje. Eroplanas draugais.
pataikė in kaina ir paskui su-| Tas vyrukas nuėjo namo, pa
iro kalno medžiuose. Eropla-I sieme revolveri, sugryžo in sa- 
nas neužsidege. Du maži ku- liūną ir visai nieko niekam ne- 
dikiai žuvo. sakes paleido penkis szuvius

Eroplanu kompanijos atsto- in ta saliuninka. Saliuninkas 
vai sako, kad jie nesupranta, sukrito ant grindų negyvas, 
kas ten atsitiko; eroplanas tu- Policijantas ir tie kiti du vyrai 
rejo gana gazolino, oras buvo kurie su tuo saliuninku sėdėjo 
geras, lakūnas gerai žinojo ta prie stalo, nusistvere ta vyru- 
keliones marszruta, ne 
nei ukanu, nei miglu.

lauke žemai kai iszgirdo ta 
szuvi. 'Tas Iranas iszejo isz tu 
kambariu, nuėjo in maža szto- 
reli, paszauke policijantus 
pasakė ka jis buvo padaręs.

NELEIDO IN 
KALĖJIMĄ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir

Brien, atėjo in kalėjimą ir pa- 
prasze kad policijos sargai ji 
inleistu pamatyti jo drauga, 
kuris tenai tupėjo, kai jis buvo 
suaresztuotas.

Kalėjimo policijos 
ninkas sako kad tas John O’
Brien baisiai supyko kai jam

virszi-

buvo ka, revolveri isz jo nagu isz-: buvo pasakyta kad jis negali 

i
trenke ir suaresztavo. j savo draugą kalėjime aplanky-

MOTINA NUŽUDĖ 
SAVO VAIKUCZIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Policijantai rado trumpa 
laiszkeli, motinos paraszytaI ;tikį V~ 
savo tėvams, priesz ta sziurk- sute3j , M
szczia nelaime: Tėveliai, do- penkiu metu savo
vanokite man, bet kitos iszei- stįklus nej nM 
ties nėra ir nebus. Jurgis (jos lemonadas ka nebuv(> 
TTY7V<a d \ <4 r» -V* TVV r* 11 W A J r. Maa *

gardus.
Kai tos žmonos vyras parė

jo isz darbo, jis rado savo duk
rele Barbora susiretusia ant lo
vos; negyva. Jo žmona raitėsi 
po lova isz skausmo. Ji pasimi
rė pirm negu daktarai ja nuve
žė in ligonbute.

Kitos dvi dukreles sau bovi- 
nosi darže ir visai nieko nei ne
žinojo apie ta dvejopa nelaime 
jųdviejų namuose.

J A »
Ponia Mary Schimml jau se

niai serga proto liga ir buvo 
tik neseniai parvažiavus isz 
ligonbutes kur tokias ligas gyr 
do. , ■

vyras) dar vis užsideda su ta 
svetima motere. Asz negaliu j 
palikti savo vaikuczius su juo, 
nes jis jųdviejų baisiai neap- 
kenezia. Jus Mylinti Dukrele, ' 
Doris.”

Policijantai paskelbė kad 
ežia žmogžudyste ir savižudys- 
te. Susiedai policijantams pra- 
nesza kad jos vyras yra iszva- 
žiaves in Kanada žvejoti.

VAIKAS APSKUNDĖ 
TĖVUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kai tiedu tėvai persiskyrė, 
teismas nustatė kad vyras turi 
žmonai mokėti penkios de- j 
szimts penkis dolerius ant san- i 
vaites. Tai buvo keturi metai 
atgal. Dabar ji reikalauja dau
giau.

Jeigu dabar jųdviejų vaikas 
laimėtu savo skunda, ir jeigu 
teismas panaikintu ju persi
skyrimą tai ji sako kad ji vėl 
pareikalautu kito persiskyri
mo ir tada jau daug daugiau 
pinigu reikalautu.

Vaikas, savo skunde sako: 
“Mano tėvas ir motina susita
rė ant persiskyrimo, pasidalino 
pinigus ir mane labai nu-; 
skriaudė. Jie neteisingai viską Į 
susitvarkė. Asz jaucziuos, kad 
jiedu mane su savo persiskyri
mu nuskriaudė už daugiau ne
gu penkios deszimts tukstan- 
cziu doleriu. Asz dabar tiek pi
nigu isz savo persiskyrusiu 
tėvu noriu ir reikalauju.’’

— Moteres verksmo nega
lima* suprast, ba yerke nuo 
džiaugsmo ir nuo piktumo.

f
 “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 

Nauju Metu Korta* (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Sė
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiims? 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas: • V | 
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kunvs Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del

I ' •

Laidotuvių, Kriksztiniu, 
Vestuvių Ir Kitokiame 

:: Reikalams ::
*35 WEST CENTRE STREET

Telefoną* Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA.


