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Graži Studente Pasmaugta
Isz Amerikos Garbes Laimėtojas KONSULAS

TEISMAS
ATSTUMIA

J. L. LEWISA

PARVAŽIUOJA ŽO IN K ALNA Ba das Mainieriu
Buvo Komunistu Ne- į S^N fkancišco, calif 

laisvėje Kinijoje

WASHINGTON, D. C. — 
Augszcziausias szio kraszto 
teismas palaike nusprendimą 
Teisėjo Goldsborough, kuris 
nuteisė mainieriu bosą John L. 
Lewisa ir jo unija ir privertė 
mainierius užsimokėti $1,400,-i 
000, ir Lewisa $20,000 baudos, 
už tai kad Lewisas su savo 
unija pasiprieszino valdžiai iri 
nepaklausė teisėjo kai jam ir į 
mainieriams buvo insakyta 
gryszti in savo darbus ir baig
ti straikas, 1948 metuose.

Szitaip mainierius ir ju bosą, 
Lewisa buvo nubaudęs Teise-, 
jas T. Alan Goldsborough, kai 
Lewisas jo nepaklausė ir jam 
pasiprieszino. i

Lewiso advokatai kreipiesi 
in augszcziausiaji Amerikos! 
Teismą, praszydami kad tas 
Teismas panaikintu Teisėjo 
Goldsborough nusprendimą ir 
nubaudima. Bet Augszcziau
sias Teismas palaike Teisėja' 
Goldsborough ir trumpai ir vena apie penkios deszimts 
staeziai pasakė kad mainieriai i mainieriu szeimynu. 
ir ju bosas Lewisas yra kalti iri 
turi užsimokėti.

Dak. William F. Giauque, 
mokslo profesorius Califor- 
nijos Universitete laimėjo 
1949 metu garbes ženklą del 
savo darbo savo mokslo sza- 
koje. Jis atsižymėjo savo 
mokslu ir savo kuklumu. Nei 
jis nei kiti profesoriai nesi
tikėjo kad jis laimes tokia 
augsata garbe. Tas mokslo 
pažymėjimas yra suteikia
mas kas metai vienam moks
lininkui kuris daugiausiai 
yra gero padaręs žmonijai ir 
mokslui. *

TAKU BAR, KINIJA. — 
Amerikos Bendras Konsulas, 
Angus Ward ir devyniolika sa
vo sztabo žmonių, insedo in 
Amerikos laiva, kuris buvo pa- 
siunstas juos paimti. Visi jie 
buvo Komunistu nelaisvėje be
veik visus metus, nuo to laiko, 
kada Komunistai ta kraszta 
buvo užėmė.

Konsulo Angus Ward rau
dona barzda jau beveik visisz- 
kai pražilus; jis sulysęs, men
kas ir labai plonas. Per ta lai
ka jis nupuolė daugiau negu 
dvideszimts penkis svarus.

Inlipes in Amerikos Lake
land Victory laivo jis pasakė 
kad ta nelaisve buvo gyva pek
la! Komunistai buvo ji sų- 
aresztave ir in kalėjimą pade- 

, je. Jie intare, kad jis labai bu
vo sumuszes viena Kinieti tar
ną ir kad jis buvo szpiegas,

kitas briedi nusiszove ir ant sznipas.
briedienos maitinosi. jęaį Komunistai ji palydėjo

Czia, szitame miestelyje gy- in ta laiva, jie pareikalavo kad įa(j jįs nesuspėjo savo eropla- 
; jis pasiraszytu kad dabar vis

kas tvarkoj, bet jis nesutiko 
ant jokiu rasztu pasiraszyti, 
tol kol visi jo sztabo nariai ne
bus palydėti in ta laiva. Ko- 

KALĖDOS munistai su juo Vl§a Valaihk 
- ------- barasi, bet paskui sutiko at-

PHILADELPHIA, PA. — vesti visus kitus jo sztabo žmo- 
Mažas, szesziu metu vaikas pa- nes- 
klydo mieste tarp visu tu szto- (Tasa Ant 4 Puslapio) 

ru, kur visi dabar pirkinėją ~ -•-'™— ------ -----------------
Kalėdų dovanas.

szeszelis stūkso mažame Shall-, Policijantai ji nusivedė in 
mar, mainieriu miestelyje, kur savo ofisus ir pradėjo klausi- 
mainos užsidarė.

MAINOS UŽSIDARĖ

Nera Darbo, Pinigu 
Ir Maisto

SHALLMAR, MD. — Bado

NEVISIEMS

Teisėjas

neti, kas jis yra, kaip jo var
das ir kur jis gyvena?

Jie dažinojo kad jis yra vie
nas isz keturiolikos vaiku la-

Wolf Den mainos užsidarė 
ana Kovo, (Mar.) menesi, ir 
nėra vilties kad jos kada nors 
atsidarys ir veiduos darbo bai Bienos szeimynos. Jo keli-
tiems mainieriams. nes buvo suplyszusios jo

marszkiniai apdriskę ir jo vei- 
Mainieriai sako kad tos mai- . 

v # Udb 111 UI ZilllcLo.

Policijantai paklausė jo ka 
jam Kalėdų Diedukas atnesz 
per Kalėdas. Tas szesziu metu 
vaikiukas, nusiszluostydamas 
varvanczia nosele ir nubrauk- 
damas kelias dideles kaip ra-, 
sos laszai aszaras, tyliai atsa- Į 
ke: “Man nieko neatnesz Ka
lėdų Diedukas, nes mano ma
ma man pasakė kad Kalėdų 
Diedukas sziais metais pasimi
rė. ” j

Mainieriai sako kad tos mai- ’ 
ons užsidarė už tai kad jos ne
gali savo anglis parduoti, ir 
kad per brangiai ima tas ang
lis iszkasti.

Likimas szitu mainieriu bu
vo vieszai iszkeltas, kai mo
kyklos virszininkas J. Paul 
Andrick nuėjo in vienus namus 
pasiteirauti: Kodėl viena mo
kine neateina in mokykla? Jis 
dažinojo kad ta mergaite ne
gali ateiti in mokykla, už tai, 
kad ji per silpna, nuo bado, nes 
Mamie visai maisto jau nėra!

Ji sako, kad ta szeimyna jau 
per kelias nedeles maitinasi 
tik ant obuoliu.

Kitoje szeimynoje jis rado, 
kad visi maitinasi tik ant duo
nos, bulvip ir pupu.

Per medžiokle laika, vyrai 
iszejo su szautuvais ir vienas

Iszmesiu Laukan
Naujas policij antas 

aresztanta:
— Nei tu, neszvilpauk 

lakupe, nes nevalia, o jeigu 
nepaliausi tai iszmesiu lau
kan!

in

Miestelyje
Shalimar

— Devyni lavonai buvo iszimti 
isz sudužusio, dvieju inžiniu, 
DC-3 eroplano, kuris sudužo in 
augszta kaina. Nelaime atsiti
ko apie keturios i mylios nuo 
Benicia miesto, aint kalno ku
ris yra apie tukštanezio pėdu 
augsztumo.

Trys lakūnai ir szeszi kelei
viai, tarp kuriu buvo trys vai
kai, buvo užmuszti.

Dar nežinia kaip ta nelaime 
atsitiko. Nors tuo: laiku lijo, i 
bet buvo galima skristi, nes nei: 
miglu nei ukanu nebuvo.

Eroplanas, skrisdamas isz 
Burbank, iszleido deszimts ke
leiviu in Oakland ir paskui 
skrido in Sacramento. Laku- . i nas Kapitonas Garnett, pasi
keldamas su tuo eroplanu isz

i Oakland, per radija pranesze1 
kad viskas tvarkoj, ir kad jis 
lekia apie keturis tukstanezius 
pėdu augsztumo.

Eroplano ratai nebuvo nu-
leisti. Tai parodo kad nei laku-jj su savo draugu baliavuojo ir vakariene 

'^eropiTnaskrinta wTarodo pavalgė, pirm negu iszejo in vakaruszkas. 
kad taip greitai viskas atsitiko parejc įsz vakaiuszku jiedu dar vėl už- 
no ratus nuleisti. ėjo in ta pasisamdyta kambari iszsigerti.

Eroplanas buvo taip labai 
sudegintas kad nebuvo galima 
žinoti ar keleiviai buvo užside- ŽUCt'U
je diržus, kurie yra intaisyti

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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$3.25 Už Bonka Vandenio Jer
sey City; Mainieriai Ir Bosas J. 
Lewis Turi Užsimokėti Baudos 
Už Pasiprieszinimo Valdžiai; 
Eroplanas Pataikė In Kaina, 

9 Žuvo Californijoje
. I0WA CITY.
studente buvo pasmaugta kambaryje, kur
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Darbininku Partija 
Iszmesta

Studentas Robert Bednasek, dvideszimts l 
amžiaus, policijai aiszkinasi 

kad jiedu kelis sznapsus iszgere ir pas
kui jis daugiau neatsimena, kol jis pamate

EROPLANAS NU- fa gražuole studente, Margaret Ann Jackson
KRITO IN MARES

Teisejas Henry V/. God
dard dabar turi sunku ir ne
malonu darba. Jis turi vesti 
tardymus ir teismą to Alger 
Hiss, kuris jau antru sykiu 
yra intartas kaipo savo 
kraszto iszdavikas, už tai 
kad jis daug labai svarbiu 
kariszku žinių iszdave ko
munistams ir Rusijai.

Szitas Alger Hiss turėjo 
labai svarbu ir atsakominga 
darba valdžioje. Jis ir per 
pirma tardymą buvo suras
tas kaltas, bet del kokios ten 
priežasties buvo pareikalau
ta antras tardymas ir antras 
teismas.

dvideszimts metu amžiaus, iszsitiesusia ant 
Kai jis ja pakele, jis pamate, kad 

uždusus, negyva.
greitai iszbego ir pats policijai pra- 
kad tame kambaryje randasi negyva

ji jau
Jis

nesze, 
mergina. <

Jiedu pernai buvo susižiedavę, bet’sziais
metais jau nebuvo tokie artimi draugai. , Jis

j MIAMI, FLORIDA. — Na grindi!.
i minio Laivyno eroplanas isz- 
gelbejo keturis vienos szeimy
nos narius ir viena vyra isz 
New Jersey, kai ju eroplanas 
nukrito ir nuskendo.

Visi penki nusistvere už 
tuszczios to eroplano gazolino 
tankos ir laikėsi, kiek tik galė
jo, iki juos užtiko Laivyno ero
planas. Eroplanas nusileido
ant mariu ir visus iszgelbejo. pyko, kad ji SU kltll Studentu bUVO pia-

Ju mažas eroplanas nukrito 
ant mariu apie szeszios de
szimts myliu nuo Miami. Jie 
važiavo isz San Juan in Mia- . * \
mi, kai kas ten atsitiko su įu nasi, kad jis jos nepasmauge, kad jis ja 
eroplanu ir jis nukrito m ma- y •••■ my|ej0 jr Į.gJ įjs. hu.

I
! Vienas laivas praplaukė ir du neiszdrystu nieko nužudyti, 
j neužmate ju vandenyje; pas-, 
kui vienas eroplanas praskrido 
ir teipgi ju nepamatė. Tada 
jau jie labai susirūpino ir net į 
nusigando, kad gal niekas ju JERSEY 
tenai neužtiks. Bet ne už ilgo . . .
atskrido Laivyno eroplanas, :Ddl linOeryS 
kuris yra taip intaisytas kad n^aarsilliplO 
jis gali ant mariu nusileisti. Jis \ 
nusileido ir visus paėmė. Nei deni: Irys 
vienas nebuvo nei biski sužeis- y^ĮnciCHClio 
tas ir visi linksmai padekavo , 
Laivyno lakūnams už iszgelbe- Jis sako, kad žmones baisiai navatni!

| jima- i (Tasa Ant 4 Puslapio)

dėjusi draugauti. ■
Studentas Bednasek kalėjime dar vis gi-

BRANGUS VANDUO

CITY, N. J. — Hy Schrier, 
indejo in savo saliuno langa 
kad jis dabar parduoda van- 

doleriai ir kvoteris už bonka

SIDNEY, AUSTRALIJA.
Žmones visuose krasztuosei 
ima suprasti koks pavojus 
jiems gresia, kai valdžia ima 
žmones per daug valdyti ir 
per daug kisztis in ju gyveni
mą.

Nors tokia valdžia rodos la
bai daug gero daro savo žmo
nėms su visokiomis pensijomis 
ir paszelpomis, bet tuo paežiu 
sykiu ji ima per daug valdyti 
žmogaus gyvenimą ir jo laisve 
varžyti.

Jeigu ežia butu tik vienas 
kokis atsitikimas, tai galėtu
me sakyti kad ežia buvo ar yra 
tik politikos ir partijos klausi
mas ar perversme.

Bet tik kelios nedėlios atgal 
ir New Zealand krasztas per 
savo rinkimus iszmete savo 
Darbininku Partija.

Anglijos Darbininku Parti
ja dabar labai susirupinusi, 
nes ir ji mato szeszelius rinki
mu.

Ir ežia, Amerikoje, valdžia 
jau per daug valdo, ir tvarko 
žmogaus gyvenimą.

Kituose krasztuose tokia 
valdžia tuojaus pavirto in Ko
munizmą ar Faszizma, kai val
džia pradėjo savo žmonėms 
viską parūpinti nuo lopszio iki 
grabo lentos. Mes ta esame ma
te Vokietijoje ir Italijoje ir 
Rusijoje.

Tik dirstelianti in ta žmonių 
aprupinima, in tas valdžios 
pensijas ir paszelpas, mums 
iszrodo kad ežia nieko blogo 
nėra, kad anaiptol, labai ge
rai kad valdžia taip savo žmo
nes aprūpina.

(Tasa Ant 4 Puslapio) jn
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Kas Girdėt
Anglijos propaganda, maž

daug szitaip skamba:
Anglija yra musu teviszke, 

musu motina.
Dauguma Amerikiecziu pa

reina isz Anglu gimines
(Szitiedu iszsireiszikimai yra 

tik pusiau teisingi. Apie trecz- 
dalis Amerikiecziu pareina isz 
Anglijos ar isz Anglu gimi
nes.) Amerika save apsisaugo- 
ja remdama Anglija. (Kaslink 
apginki avinio Anglijos tai mes 
sutinkame, bet kaslink pramo
nes, visai ne.)

Anglija dabar eina trepais 
žemyn ir visai susibankruta- 
vuos, jeigu Darbininku Parti
ja tenai dar ilgiau vieszpataus. 
Anglija turi savo socialistines 
valdžios nusikratyti ar pražū
ti.

prantame kodėl mums taip il
gai eme ta kara užbaigti f mu
gu Generolai ir kiti vadai bu
vo tuo laiku labai užimti su ra- 
szymu.

Po visu straiku biznis vėl eis 
gerai; plieno fabrikai parūpins 
gana plieno, mainieriai iszkas 
gana augliu ir viskas bus ge
rai. Bet ne ilgam. Jau dabar 
vis daugiau ir daugiau žmonių 
perkasi ir insistato aliejaus, 
gazo ar electros peczius ir dau
giau augliu neperka.

Tremtiniai Jau Gali Gauti Reikalingu Blanku'
NEW YORK. — Displaced D. C., bet kada, per . penkiolika 

Persons Commission neseniai dienu priesz raportavimo die- 
pranesze kad daugiau negu na. Komisija priims raportus 
100,000 asmenų invažiavo in jeigu paežiu iszsiusti po Gruo- 
Jung. Valstybes ligi Lapkri-įdžio 15 d., 1949 m.

Komisija praszo visu padėti: 
radijo, laikraszcziu, ypacz sve-

kad timkalbiu laikraszcziu, iszgar- 
sinti tikrai kad galima szias

Anglijos valdžia dabar dau
giau praleidžia negu gauna. O 
sveikas protas mums pasako 
kad ar tai karalius ar ubagas, 
ar darbininkas ar biznierius, 
ar kompanija ar valdžia, kuri 
daugiau sunaudoja, daugiau 
suvalgo negu uždirba negali 
gyvuoti. Tas pats 'bus ir mums, 
nes ir mes dabar daugiau pini
gu szvaistome negu turime. 
Mes dabar patys nuo saves 
skolinamies už tai kad mes pi
nigu neturime.

Nors musu valdžia milijonus 
doleriu paskyrė del radijo pro
gramų, kurias mes siuneziame 
in svetimus krasztus, ypatin
gai in Rusija, nei vienas Sovie
tas kareivis ar karininkas ku
ris isz Rusijos pabėgo negirdė
jo nei vienos programos. Jie 
nei nežinojo kad tokios progra
mos yra leidžiamos isz Ameri
kos in Rusija.

Deklaracija, 
tymas, bet yra žingsnis prie 
pasaulio instatymo. “'Cove
nant of Human Rights” yra 
ruosziamas, ji turės pildyti ir 
užlaikyti visos valstybes ku
rios ja ratifikuos.

Kitas žingsnis pirmyn prie 
pasaulinio instatymo yra Ge
nocido Konvencija. Genocido 
Konvencija sieką ingyvendin- 
ti nors viena dali Universali
nes Žmonių Teisiu Deklaraci
jos. Generaline Asembleja 
vienbalsiai priėmė szia Kon
vencija Gruodžio men.

Keturi metai yra trumpas

nors da ne insta-į gos mergaites, nes prisiszauke 
prie saves ir užklausė ko ver-

Nelaiminga mergaite žodžio 
isztart negalėjo; graudumas 
sprangino ja. Ne drąsiai ir 
mikeziodama davė atsakymu.

—TOLIAUS BUS—

ežio 1 d., 1949 m., pagal Dis
placed Persons Act of 1948.

Visiems yra žinotina, 
pagal szi instatyma, kiekvie
nas tremtinis turi iszpildyti blankas gauti isz vietiniu in 
tam tikras blankas priesz Sau-1 staigu United States Immigra 
šio (Jan.) 1 d., 1950 m.

Kiekviena United States Im- 
| migration and Naturalization

MOKYTOJAS
PASZAUTAS

Mainieriai daugiau 
dirbs, bet mažiau 
darbus ras, nes mažiau ir ma- ■ servįce of tbe Department of 
žiau anglių reikes. Ir mes pra- {justice vietine instaiga jau tu 
szonie kad musu skaitytojai |)Įanjin įur; 
ant musu neužpyktu už tokia : 
pastaba, nes ir mums gaila ir 
pikta kad taip yra, bet mes tik 
skelbiame kaip dalykai stovi

UZS1-;

ma įmenu

i tion and Naturalization Ser 
vice. — C.

Komisija pranesza, kad in- 
statymas reikalauja iszpildiji- i 
ma sziu blanku ir jas reikia tei-

JUNGTINES
TAUTOS PO
KETURIU METU

NEW YORK. — Jungtiniu 
Asamblėja, i

Visi kurie dabar straikuoja 
po straiku, mažai 
mažai ju algos padidės. Jie 
daugiau gaus už valanda dar
bo, bet mažiau valandų dirbs. 
Jie daugiau uždirbs, bet ma
žiau parsinesz pedes namo, nes 
negaus tiek darbo kiek pir-. 
miau.

Visos tos pensijos ir paszel- 
pos apie kurias uniju vadai 
taip sziauniai ir didingai kal
ba. visai nieko nereiszkia, nes 
tas pats paprastas darbo žmo
gelis už visas tas pensijas už
simokės dvigubai ar trigubai. 
Plienas dabar daug daugiau 
kasztuos, o kai plienas daugiau 
kasztuoja tai beveik ir viskas 
kitas pabrangsta.

Del visu szitu straiku auto
mobiliai neatpigs.

Jeigu tu ta žmogų myli, tai 
jis yra plataus masto, protin
gas žmogus; bet jeigu tu jo ne
apkenti, tai jis yra bolszevikas, 
komunistas.

Jeigu tu ta žmogų myli, tai 
jis yra atsargus žmogus; jeigu 
tu jo neapkentė, jis yra sukilė
lis, kitu žmonių pjudytojas.

Jeigu tu ta žmogų myli, jis 
yra mokintas; jeigu tu jo ne
apkenti, tai jis yra pasipūtės 
povas kuris duniesnis už asila.

Jeigu tu ta žmogų myli, tai 
jis moka kaip savo' draugus ) 
pasirinkti; jeigu tu jo neap-) 
kenti tai jis yra savimyla ir 
pasipūtės ponas.

Jeigu tu ta žmogų myli, tai 
jis yra gudrus ir apsukrus; 
jeigu tu jo neapkenti, tai jis 
yra sukezius ir vagis.

Jeigu tu ta žmogų myli, tai
jis moka kaip gerai kalbėti, j Bet senesniu namu kaina, 
yra iszkalbus; jeigu tu jo ne-)kasztai ar preke jau ima eiti 
apkenti tai jis yra nuobodus ir I žemyn. Žmones neturi pinigu, 
tik liežuvi lazgina ir burna) ------- ;;--------
auszina.

Jeigu tu ta žmogų myli, tai ryn.
jis gera skoni turi, daug žino)ant szunes uodegos nueiti, jei- 
apie gerus valgius; jeigu tu jo tik darbininku kasztai pa- 
neapkenti tai jis yra kiaule. kils. O per szitas straikas isz-

Jeigu tu ta žmogų myli, tai! rodo kad darbininku kasztai 
jis yra geras draugas ir drau-! pakils, ne tiek per didesnes al- 
giszkai moka kaip su draugais)gas, kiek per paszelpa ir pen- 
viena kita iszmesti ir pa'balia- sijas.
vuoti; jeigu tu jo neapkenti, j 
tai jis yra girtuoklis.

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus mokytojas, Joseph C. 
Mcllvaine, buvo keturis sykius 
perszautas ir iszmestas isz au- 
tomobiliaus ant Baltimore 
vieszkelio, apie pusantros my
lios nuo Oxford miestelio.

Mokytojas davė tam žulikui 
“raida“ sutiko ji paveszti apie 
penkta valanda isz ryto. Jis ta 
vakara buvo vakaruszkose ir 
paskui parvežė Panele Rosalie 
M. Gray namo. Jis kita mergi
na ta ryta nuveže in traukinio 
stoti ir gryždamas isz stoties 
jis davė tam žulikui “raida.“ 
Kai tik tas jaunas vyrukas in- 
sisedo in jo automobiliu, jis 
iszsitrauke revolveri ir tam 
mokytojui insake važiuoti prie 
valstijos rubežiaus nes jis turi 
isz Pennsylvanijos pabėgti. 
Kai jiedu iszvažiavo ant Bal
timore vieszkelio tas žulikas 
keturis szuvius paleido in mo
kytoja ir paskui ji isz automo- 
biliaus iszstume. .

Slauge Dorothea Lambkin 
pravažiuodama pamate ta mo
kytoja ant vieszkelio. Ji ta mo
kytoja nuveže in ligonine ir 
pyanesze policijantams kas at
sitiko. Policij antai dar nei to 
žuliko nei to aūtomobiliaus ne
surado.

trumpas laikas istorijoj Jung
tiniu Tautu pastangų 
dinti
kuris užtikrins taika suvargu
siam pasauliui. Bet progresas 
matomas. — C. >

i n vyk 
ta rpt a utini su prat ima

• singai iszpildyti, kitaip asmuo Tautu Generaline
j gali būti sunkiai nubaustas, kurios ketvirta regulare sesija

1 \ Raportas reikalauja, kad Irom- buvo pradeta Flushing Mea-)
<a pe ny s,. tįnyg paduotu gyvenama vieta dows> Long Islande, Rugsėjo i

i koki darba dirba ir kur dirba. oq d , yra Jung. Tautu kūnas, 
kuriame visos nares-valstybes 
mažos ir dideles, gali iszreiksz- 
ti savo nuomones ir nusistaty
mus. Kadangi nuo • pat pra
džios, daugelis mažųjų valsty- 

, ... biu parode didelio savotisžku-
vyko kaipo nevedes asmuo ar- mo, Generaline Asembleja vei- 
ba neisztekejusi, tik už save ra- be kaipo sutaikintoją. Ir szi 
portuoja. intekme tapo vis stipresne per

Isz viso keturi raportai, per Jungtiniu Tautu keturis me-! 
dvieju metu laika, reikalauja
mi mjo kiekvieno asmens, ku
ris atvyksta in szi kraszta. pa
gal Displaced Persons Act.

Į Tiems, 
priesz 
(Nov.)

! (Jau.) 
! treczias raportas;
{nuo Lapkriczio 2 d., 1948 m., 
) ligi Gegužes 1 d., 1949 m., bus 
)antra raportas; tiems, kurie 
1 atvažiavo po Gegužes 2 d., 1949 

1949

i Raportą turi iszpildyti szeimy- 
! nos galva; jis už save raportuo- 
Į ja, ir už savo žmona ir visus ne
vedusius vaikus kurios jis už
laiko ir kurie da neturi 21 m. 

j amžiaus. Tremtinys, kuris at

Anglys dar labiau pabrangs. 
Daug paprastu žmonių ir la
bai daug kompanijų dabar isz- 
meta savo anglies peczius ir 
indeda aliejaus ar gazo pe
czius. Reiszkia, kad vis ma- j 
žiau ir mažiau augliu bus gali
ma parduoti. O kai anglių ne
bus galima parduoti, tai ir 
mainieriai, daug uždirbdami, 
mažai darbo gaus ir dar ma
žiau pedes gaus.

:: Vadas ::
Kontrabandnesziu

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

kurie buvo inleisti 
arba ant Lapkriczio 
1 d., 1948 m.. Sausio 

1 d., 1950 raportas bus 
inleistiems

m., ligi Lapkriczio 1 d., 
į m., bus pirmas raportas.

Nors szie raportai turi 
pasiusti ligi Sausio 1 d.,

> m., galima pasiusti pilna (com-, 
įpleted) raportą Displaced Per- 
i sons Commission, Washington,

būti
1950

tus.
Ir kitu Jungtiniu Tautu sza- 

ku rekordas pirmųjų keturi n 
metu yra rekordas pasisekimu 
ir apvilimu. Apvilimai del 
skirtumu tarpe Didžiu Jiegu. 
Del tu skirtumą Saugumo Ta
rybai neduota ginkluotu jiegu 
užlaikyti akcija peczervuoti 
taika, nieks nenuveikta del 
atomines energijos kontroles, 
ginklavimas * nesutvarkytas. 
Szios dirvose, pagal UN sekre
toriaus Trygve Lie, sutikimas 
tarpe Didžiu Jiegu butu svar
biausias dalykas, jeigu Saugu
mo TarVba ir neturėtu veto tei
ses. Bet to visko nepaisant, 
Jungtines Tautos tarpininkau
ja nesusipratimuose tarpe mi

Straikuojautieji darbininkai 
sziais metais mažai ka laimes, 
bet baisiai daug prakisz.

Automobiliu ir troku biznis 
eina gerai, ■ ateinaneziais me
tais tie fa'brikantai tikisi par
duoti daugiau negu penkis mi
lijonus troku ir automobiliu.

Nauju namu ateinaneziais 
metais bus pastatyta apie vi
sas milijonas.

Biznis ima gereti ir eiti ge- 
Bet tas geras biznis gali

Amerikos valdžios ineigos
trisdeszimts septyni ir

Butkus sako, nežiūrint ar tu O
biednas ar 'bagetas, labai gerai 
turėti pinigu.

TREJOPA ežiai žinomas po visa kraszta.
Kun. Karalius buvo “Lietu-

SUKAKTIS viu Kultūros Instituto“ iždi- 
 įlinkas ir vienas isz pirmųjų 

szitos draugystes nariu. Jo(Tasa Nuo 4 Puslapio)

ralius pradėjo parapijos nuo
savybes taisyti ir parapijos 
draugiszka 
ti.

Jis insteige parapijine

bostru, nenoriu 
nieko turėt su tokiais kaip ta
vo motina!

Iszstumia tokiais žodžiais 
nemielaszirdingos gaspadines 
nelaiminga mergaite susigėdi
jus ir su skausmu szirdyje ap
leido kaimynu namus. Iszejus 
da sunkiau atsidusus stovėjo 
ant ulyczios nežinodama kur 
eit, kur pagelbos jieszkot; ne 

i mate nieko, nes aszaros kar-* 
ežios aszaros aptemdė jai svie
tą. Pagaliaus pratrynęs su 

; rankove akis, nurijus karezes 
aszaras, apsižvalgė ir iszyydo 

) einanezia moterc; ėjo ji su pil- 
! na milsztuve pieno nuo karvių, 
nelaimingos mergaites akys isz jinti savo prenumerata už laik- 

; kart sulinksmėjo, bet kada raszti “Saule.“ Del daugelis 
moteriszke prisiartino ji neisz- laikas jau pasibaigė ir apie tai 
drysdama atsiliept, idant pra- 

j szyt, stovėjo nubudus. Mote- 
. riszke praeidama atsiliejie, pa- 
) žiurėjus iii nuliudusia apsi- 
' verkusia mergaite ir užklausė:) 

------ v ) — Ko-gi tu ežia Mariutei 
kokio kito vertingo reikalo, tai ) stovi ir verki ? 
vis matyti Kun. Karaliaus var
das su duosniausia auka.

Gyvas Lietuvos patrijotas,) milžtuve su pienu, 
gabus administratorius, paty-j — • Ar motina bare, ar val

gyt nori? Klause toliaus ru-

riu-valstybiu del taikos.
Czia suminėsimo tik kelis) 

Jungtiniu Tautu pasisekimus: .
Jungtiniu Tautu tarpininka

vimas sustabdė kovas Palesti
noj, suvede interesuotas parti
jas ir paruosze budus galuti
nam sutikimui, ka per 30 metu 
nebuvo galima padaryti.

Jung. Tautu tarpininkavi
mas užbaigė ginezius Kash- 
mire, Himalayan kalnuose. Du 
naujieji nariai, Indija ir Pakis-į
tau, norėjo kontroliuoti ja, bet laikas žmogaus istorijoj, 
abi puses sutiko pavėlinti 
Kashmir žmonėms balsuoti. 
1949 m., vėl nau’> skirtumai) 
pasirodė, bet ginklai nebuvo 
vartojami.

Apart taika-darineziu pa-) 
stangu, Jungtines Tautos ata
kavo karo szaknis: bada, skur
dą, ligas ir nesauguma, per sa-l 
v o Ekonomines ir Socialines i 
Tarybos komisijas ir speciali
zuotas agentūras kaip Food ir) 
Agriculture Organization, In ) 
ternational Labor Organiza-i 
tion ir YVorld Health Organiza-)x I •tion, International Refuge Or- ,’ . net svetimu
ganization, Educational, Cul
tural and Scientific Organiza-;
tion. Nors darbai sziu ir pana-i 
sziu organizacijų yra ka tik 
pradeji, bet milijonai žmonių 
visame pasaulyje jau naudos 
sulaukė.

Jungtines Tautos yra atsa
komos už apie 200 milijonu 
“dependent” žmonių jos nariu 
valstybių, teritorijose ir koto-1 * e I
nijose ir per savo Trusteeship,i czį 
Taryba vykiįo ekonominius, 
socialinius ir apszvietos page
rinimus ir padeda ju progresui 
in savivalda.

Kadangi žmones negali eg
zistuoti be instatymo, Jungti
nes Tautos steigia pasaulini 
instatyma per savo, nusprendi
mus Tarptautinio Teisingumo 
Teisme (International Court 
of Justice) ir per daugeli Ge
neralines Asemblejos aktu. 
Universale Žmonių Teisiu

Mergaite tik graudžiai atsi
duso, pažiurėjus in apiputota

Neužmirszkit atnau-

praneštame! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

L. TRASKAUSKAS
LIETU VISZKAS 

GRAB ORIU S 
Laidoja Kūnus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
: Reikalams :: 
WEST CENTRE STREET 

Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA.

vardas augsztai stovi Lietuviu res klebonas ir garbingas Ku- 
Vargonininku Draugystėje; jis nigas, jis yra pasiszventės Die-1 pestinga kaiininka. 
-----ZZ —N. ’ ’ J 1 viii ir Tėvynei.

Tokio žmogaus darbus ar 
nuveikimus sunku invertintij 
ar iszmatuoti, nes jie jokiu ri
bų ar rubežiu nepripažinsta. 
Kaipo Kungias, jis yra pavyz
dingas, dievobaimingas Kuni
gas; kaipo Lietuvos patrijotas

buvo Dvasios Č adas Amerikos
' Lietuviu Rymo Kataliku) 

gy venimą tv arky - j Į)rangyStes; uoliai ir nenuils
tamai darbavosi Student ir i

mo- Profesijonalu Draugystėje; ke-> i 
kykla, parsikvietė Kazimierie-) |įs sykius'buvo ir pirmininkas! 
tęs Sesutes, vaikuczius mokin-
ii. Vaiku Darželis buvo insteig- Vienybes
tas tiems vaikams kurie dar 

i del ne pilnu metu negali stoti 
■ in pirmąjį mokslo skyrių.

ir iždininkas Lietuviu Kunigu

Szv. Jurgio bažnyczia 
pirma diena, 1938 metuose. Isz- 
kados buvo padaryta už dau- 

įgiau negu dvideszimts tuks- 
’ taneziu doleriu. Reikėjo visa 
) bažnyczios vidų pertaisyti ir 
! isz naujo iszmaliavoti. Tas 
{darbas buvo atliktas ir dar 
daug daugiau ir dabar Shena-

kimus sunns savo tėvynės; kai
po pamokslininkas, jo iszkal- 
bumas veržiasi isz • szirdies; 
kaipo raszytojas jo plunksna 
turbut isz Lietuvos gintaro nu-j 
kalta, nulieta, nes kiekvienas i 
žodis Lietuvos dvasia kvepia. i

jau-1 L- jam neužtenka vien tik savoj - - ’ I
, vien tik ra- nigu, neturiu ne skatiko!

Remdamas Lietuviu kultūra )
I ir mokslą, Kunigas Karalius ) 
i prisidėjo ne vien tik su savo :

Gaisras isztiko ta gražia) patarimais ar pamokinimais,)
Kovo į bet ir su pinigais, padedamas) 

ne vienam studentui ežia, ir už- | 
sienyje iszeiti mokslus.

Jis kartas nuo karto paski-' 
; ria premijas, dovanas 
jniems studentams kurie moki-) plunksna vartuoti 
naši Lietuviu kalbos. • |

Nuo pat jaunystes dienu Ku-) raszyti 
nigas Karalius buvo ir yra

— Nebarė nes nėra jos na- 
mieje; iszejo in Prusus; valgyt; 
asz galiu pakęst, bet kūdikis 
verkia, pieną iszlake nedoras 
Andrius, vaikui nėra ka duot, 
o verkia, rodos negaunu!

—. O ta motina, ta motina, 
ar reikalinga jai tas? Dabar 
palieka kūdiki, o ta nelaiminga j 
mergaite nemažai privargsta, 
kalbėjo pati sau kaiininka ir 
rengėsi eit, bet sulaikė ja Ma
rinka, praszydama nors szla- 
keli pieno vaikui.

— Turi pinigu, už kiek 
ri ?

doriecziai gali didžiuotis kad spaudos rėmėjas. Jis pats daug
ju bažnyczia yra viena isz gra
žiausiu ir puikiausiu bažny-

raszo, ir dar labiau ragina ki
tus raszyti ir remti Lietuviszka

ežiu Amerikos Lietuviu tarpe, spauda.
buvo
puse bilijonu doleriu. Iszeigos
buvo
puse bilijonu doleriu. Reiszkia į

{penki bilijonai skolos. Tai di- { bežiai niekados neapribavo jo džios gyvenimo.

keturios deszimts du ir

535
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Beveik visi karininkai kurie 
kara vede dabar iszleido kny
gas apie ta kara. Mes dabar su-

į penki bilijonai skolo 
džiausią skola taikos metu.

SKAITYKITE “SAULE

Nors Kunigas Karalius pasi-Į 
sz vent ilsiai dirbo ir darbavosi 
savo parapijoje ir savo parapi- 
jiecziu tarpe, bet parapijos ru-

veiklos, jo rupeseziu ar jo dar- 
buoties.

Jo vardas yra gerai ir plu-

jis daug gelbėjo ir gelbsti, su
rasdamas jiems vietas ir duo
damas jiems pinigu ant pra-

Kur tik kokia rinkliava ar 
kolekta del Lietuviu ar Lietu
vos, del vargszu, biednu ar del

jam ir rupi kitus raginti — Negaliu duot, nors 
kitiems ta Lietuviszka; m man tavęs

dvasia inskiepyti ir inkvicptr.| riene užkalbino. Tai tarias uz- 
Labai daug isz musu jaunųjų j 
raszytoju sziandien Lietuvisz-) 
kai raszo vien tik už tai kad 
Kunigas Karalius juos ragino, 
jiems zaunijo, juos net beveik 
per prievarta varyte vare in ta 
Lietuviszka spaudos darba.

Kad Dievas musu Bažnyczia kur eina ir ko. Iszvydo ja se- 
ir musu tautai daugiau tokiu) dinezia ant slenksczio ir besi- 
vadu duotu, tai mums nerupe-‘ glamonėjanti su metu senumo 
tu nei tikėjimo pakrikimas, nei digtu kūdikiu, jauna moteris, 
tautos ar kalbos žlugimas. į Matomai pagailo jai nelaimin-

bet ponia dakta- *

110-

*
*S 

sigi-yžo ir nuėjo palikdama ne- *. 
laiminga mergaite. *■r

Marinka nieko ne atminda-; į 
ma, nieko nematydama, vien * 
paveikslą baisaus savo vargo) 
ir sunkaus padėjimo, ėjo uly-j 
czia kaimo,

*

pati nežinodamai

f

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Vadas Kontrabandnesziu
(Tasa) į in rugius ir garbes; niekas ne-
--------  mislino apie kita vien klausė 

Jau buvo vėlyba naktis kadai sustabdė k vapa, ar ne jauczia 
isz Raudonosios iszejo su pil-
nom kietom spirito.

Naktis buvo giedri, žvaigž-l 
dės ant dangaus skaiscziai bliz-. 
gejo o siauras lankutis meno 
menkai apszvietinejo sumigusi 
svietą. Tik kontrabandnesziai 
vieni nemiegojo, kaip nemiego
jo ir rubežsargis, vaiksztine- 
jantis parulbežiu su karabinu 
ant pecziu. Baisus jis buvo 
kontrabandnesziam, jo pa
veikslas jiems iszžiurejo gilti
nes paveikslu, kurio regėt ne 
norėjo visai.

— O, ta szviesa, gali but 
mums labai bloga, užpranasza- 
vo Nastazija.
• — Taip, taip, pritarinejo 
jai kiti, apart senos Grigienės 
kuri ėjo paskui tykiai vaitoda
ma ir pati jau nežinodama ar 
turi atbot apie savo gyvastį ar 
linket jai galo.

Isz visu gaivu girtumas isz- i 
garavo, visus isziblaivino nak-' 
ties vėsumas ir baime.

— Sztai ir komara jau ma
tyt, atsiliepe kas tok is.

Visu akys atsikreipė iii ta 
szali kur szviesoje meno ant 
kalno stovėjo kordono trioba.

Jule negalėjo akiu atitraukti 
nuo jos nors norėjo; szirdis jos 
neramiai beldėsi krutinėję. Isz- 
krikusieji susikuopiuo iii vie-i* 
na kuopa idant netaip butu! 
matomi isz tolo ir ėjo kloniu, i 
netrukus kamara paslėpė nuo j 
kontrabandnesziu akiu kalnas 
isz už kurio matoma buvo tik

savyje kulkos isz karabino ru
bežsargio.

Senas kalvis bebėgdamas at-' 
siniine apie dukteri Jule, kuri 
be žado bego paskui. Atsigry- 
žes idant pažiūrėt ar nepasi- 

i mete Jules, iszvydo baisia re- 
! gykla; ru’bežsargis su blizgan- 
į ežiu bagnietu vijosi juos. Jau 
j buvo visai prie senos Grigienės 
! bet ta bebėgdama suklupo o 
j rubežsargis perszokes per ja 
I leidosi vytis daugiau; bego tie-

virszunes medžiu snaudžeiicziu 
ant jos, lėtai linguodami galvo-t 
mis. Tyla aplink vieszpatavo ir 
tik retkarėžiais griežle grieže 
nuolatos mainydama savo vie
ta. Baime, pažadinta kontra- 
bandnesziuose' paveikslu kor-! 
dono, pradėjo mažintis; jaunio-! 
ji pradėjo juokavot su mergi-1 
nom, bet senesni vyrai draudė 
juoktis ir liepe vis tylėt ir to
rn int.

i

Priesz juos atstui kelesde-! 
szimts žingsniu gulėjo rūbe-! 
žius, kitoj pusėj ru'bežiaus ne 
didelis puszinelis. Temingi 
kontrabandnesziai prisilenkė 
prie žemes, beveik keturpesti 
ėjo prie ru'bežiaus besižvalg'y- 
dami. Senas kalvis liepe Julei 
sekt paskui ji, o merginai, ku
riai ir blusos nustipo nereike- 
jo dusyk kartot; seko paskui 
tęva lyg szeszelis jo. Jau buvo 
ant pat rubežiaits jau tik smar- ; 
kiai pasileisi pirmyn, o už bri
džio laiko bus puszyne kur ru-! 
bežsargio nereikės bijot, bet 
vos atsilenkė idant bėgt, grei-į 
tai suszuko balsas: Stoi! Nie-1
kas vienok to prisakymo tepa
klausė, vienok visi pakriko ir; 
smarkiai, lyg būrys karveliu,1 
kada-netikėtinai ant ju nukriii- • 
ta vanagas, iszlaksto smarkihr 
plodami sparnais, taip kontra-į 
bandnesziai barszkindami savo! 
bletoms iszbėgiojo, o isz szalies ! 
rubežsargio puolė keli szuviai. 
Bet kontrabandnesziai vieni | 
jau buvo puszvne, kit i sukrito j 
---------------------------------------i
£ “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
jįKįč Nauju Metu Kortas (Tiktai ;

Anglu Kalboj) su konver- t 
toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- į 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor- ; 
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se- ; 
tas—16 habai gražios Kortos del Ka- Į 
ledu su konvertoms $1.00. Prisiuns- i 
kite pinigus tiktai per postai nota, j 
money-orderi arba pinigus per regis- ; 
travota laiszka. Adresas:

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa. į

Viena smarki bobele, 
Atvyko iii Pennsylvanijos 

miestą, 
Mat, atsivožė su 

savim vyruką, 
Nes nubodo jai 

gyventi, 
Su savo seno vyru 

sėbrauti, 
Taigi atvažiavo in 

czionais, 
Nuduoti jaunavedžiais, 
Bet jiems nepasiseko, 
Nes senis vyras porele 

suseko, 
Nugabeno pas policija. 

Bobele melde savo 
vyro susimylejimo, 

Paskuiinio atleidimo, 
Net graudžiai aszaravosi, 

Ir baisiai stenėjo.
Po nogiu nedarytumėte 

sarmatos, 
Ir nesutrumpintuinet 

sau gyvastį!
* * * 

lllinoje apygardoje vienoje,
N e k u r i e automobilis t a i 

k va i Ii u o ja, 
Lauke geresniu dienu, 

Ant kokiu tai 
Komunistiszku permainų, 

Jie sako kad už 
keliu metu, 

Visi žmoneles turės 
daugybe pinigu, 

Ir pilnus kiszenius 
prisikimszime, 

Kaip nuo turcziu viską 
at imsime.

Taip vyrucziai, 
Laukite ir sėdėkite, 

Kol tasai laikas 
ateis, 

Nes ne vienam galas 
pareis, 

Mano patarimas, 
Geriau dirbkite, 
Ir ta savo kvaila 

nuomone pameskite, 
Ir savo mokslu 
žmonių nearzinkite, 

Ba kaip “Dede Samas” 
dažinos, 

Tai kitaip jums 
padainuos, 

Iii nežinoma vieta 
iszvarys, 

Kur gerai in 
kaili gaus.

* * *
Badai nekurie Mihvaukijos 

vyrai rūgo ja, 
Ka gaspadineles baisiai 

lupa, 
Kad ir nuo to, 

Katras neturi darbo 
skuta, 

Del jus moterėlės 
tai niekas, 

Žinote kad tai didelis 
griekas, 

Ant bardo vyrus 
laikote, 

Bet jiems .valgio 
netaikote.

! siog paskui kalvi ir Jule. Kai-’ 
I vis pastvėręs dukteri už ran- 
I kos tempe ja ir alpstanezia isz 
baimes ragino prie bėgimo.

Bagnietas rubežsargio kas
kart buvo areziau. Juliai pai
niojosi kojos ir kartoja tik 
trumpus žodžius: ne, negaliu.! 
Senas kalvis užkeikė ir prisa
kė Julei mest spiritą. Jule isz-! 
pildė paliepima tėvo, bet nu
mestas spiritas nesulaike ru-

■ bežsargio ir gal ne trukus jau 
butu stvėrės už apykakles se
na kalvi bet nuo to ji iszgel'be- 
jo szuvis paleistas iii rubežsar- 
gi per kontrabandneszi.

Rubežsargis susilaiko, net 
tuotarpu ir isz kitos puses puo
lė szuvis. Pradėta besiszaudyt
kalvis su duktere pabėgo in 
puszyna.

— Nebijok, kūdiki, tarė 
szvelniau kalvis in iszsigandu- 
sia labai dukteri, pavojus jau 
praėjo. Szuviai isz szalies 
draugu sustabdė nelaba Mas
kolių, ežia jau neateis.

Sėskime, teveli, tarė Jule; 
kuri eit negalėjo, taip buvo; 
nuilsus ir persigandus niekad 
negirdėtų szuviu, niekad nebu
vusi panasziam pavojuje.

— Da biskuti turime eit, 
ten pasilsėsime ir lauksime at
einant kitu.

Po keliu miliutu inejo in tan
kia giria.

— Gal ežia jau bus ne vie
nas isz musiszkiu, ežia jau sau
gi vieta, nes ir szmekeriu ne
reikia bijot, nes raitas nelys in 
toki tankumynu. Ir suszvilpe. 
Tyla aplink vieszpatavo, tik 
garsas atliepe. Palukejas kal
vis suszvilpe antru kartu!
smarkiau. Paskui garsa jo su- 
szvilpimo, atėjo atsiliepimas.

Susėdo ir lauke.
Netrukus susznalbždejo krū

mai ir isz tankumyno iszejo 
Nastazija, Matjoszius ir kiti 
keli vyrai. Tik keli turėjo Įdė
tas, kiti del palengvinimo sau. 
mete jas arba priversti buvo 
mest idant gelbet gyvastį. La
bai krimtosi jog su tuszcziom 
rankom pareis namon, nekurie
ne tik gailėjosi iszduotu pinigu 
ant spirito kurio reikėjo iszsi- 
žadet, kiek bijojo paežiu, ku
rios laukia ju namieje ir nela
bai meiliai pasveikins tusz-

I ežius. Ne gana ka iszplus nio-; 
■ teres, vaikai verkia reikalau- 
i darni duonos, o ju visas uždar-į 
I bis nuėjo szun po uodega. Mo- 
| teres neleis ju kita syk laimes: 
. bandyti, o jiems juk nelabai 
i norisi eit uždarbiaut teisingu! I :
bildu.

Tuotarpu kas tokis tykiai’ 
szvilpe.

— Da vienas atsiszaukiaj i . J. .atsakyta ir suszvilpta taipgi; 
atsakymui.

Beszvi 1 pa v i i n a i s sus isza u ke. 
Atėjo ir Pranas su dvejom pil
nom bletom.

Senas kalvis iszvydes ji i * džiaugsmingai suszuko:
— Ilsi! Kaipgi iszgelbejai 

spiritą ?
— He, mislinat kad asz to

kis szeszkas kad iszvydes ab- 
jieszczika mesiu spiritą ■ Juk 
vienas visu nepaims, o vėl asz 
smilkau in szali; pabėgau in 
rugius ir atliktas darbas.

— Tai matai, bėdavojo ki
ti, o mes turėjome mesi.

Dievui dėkui, tarė se-! 
nas kalvis. Sėskis, pasilsėsimo.

Pranas atsisėdo, nuėmė nuo 
saves bletas su spiritu, atkim- 
szo viena, pripylė in puskvor- 
te, užkimszo vėl ir gere in tęva, 
kuriam po tam padavė pus
kvaile su spiritu, o senas kal
vis gere in szale sėdinti ir taip 
visi apėjus aplink puskvortiaii 
paragavo po gurkszni Prano; 
spirito.

Da nebuvo keliu vyru bet, 
tie matomai nuėjo namo ne- 
jieszkodami kitu. Auszra jau 
užtekėjo ir rytuose dangus 
pradėjo raust, jau vyturys nu
budęs czireno, laukt ilgiau ne 
buvo galima. Daugiausia rū
pinosi sena Grigiene kurios ne
buvo, bet del jos ne galima bu
vo laukt dienos, ne eit jos jiesz- 
kot. Tvirtinant nekuriems jog 
ji nuėjusi su kaimynais, spirit- 
nesziais, nuėjo taipgi namon.

Laimingai visi sugryžo o Ju-; 
le nesidžiaugė savo jopka nei: 
poterkom, tik beveik nciszsi-į 
vilkus puolė ant lovos nuvar-; 
gusi ir užmigo.

* * *

Tekanczios saules spinduliai; 
akyvai skverbėsi pro mažus! 
pažaliavusius langelius in; 
grinezia, apszvietineijami gal-; 
vas vaiku, gulineziu ant vieno ( 
patalo.

Vaikai visaip priėmė spin-i 
dūlio pasveikinimą; vyriauses! 
vaikas atmerkė viena aki, susi
raukė, suniunejo ' ir atkreipė! 
veidą iii kita szali; mažiauses i 
nusiszypsojo pro miegus, mirk
telėjo kelis kartus užmerktais; 
blakstienais ir miegojo ramiai 
apszviestas aukso spinduliu 
saules, treczes atmerkė placziai j 
akis ir žiurėjo besistebėdamas r 
jog jau diena.

Vyiges stovinezios kampe pa-j 
szalyje lovos, saules spindulys! 
liepasieke; ten gulėjo mažiau
ses, Jonukas, o szale vyges ant 
žemes gulėjo vyriause Marin
ka pasimetus po galva maisza. 
Matomai tekanti saule atga'be- 
no jai saldu miega kurio net u-1 
rejo nakties laike; supo ji ver- 
kenti Jonuką, 'bet jos ranka nu-! 
dribus gulėjo ant vyges kojos, Į 
užmigdinus kūdiki ir pati nu-; 
vargus užmigo.

Muses (iiubudintos szviesa 
dienos, aptūpė burnele kudiko, 
pusrycziaudamos liekančioms ( 
pasilikusiom ant lupu ir smak
ro pieno. Mažytis raukosi ir su
kino galva besigindamas nuo; 
inkirios govedos, pakele maža 
rankute su sugniaužta kumsz- 
cziuke, bet pajiegos buvo per-; 
menkos ir ranka nudribo ad- 
gal ant patalo.

Saule szviete kas kart aisz- 
kiau ir budino vaikus. Vyriau
ses vaikas negalėdamas jau 
miegot, atmerkė viena aki po 
tam pratrynė kita, pradejohai- 
vytis ir tingiai ]iasikele; atsi
sėdės vadžiojo užmiegotom 
akimis po st ubą. Greitai akys 
sulinksmėjo. Nuszoko nuo lo
vos ir pažiurėjo in vyge ir szale 
jos mieganezia seseri kuri ne
girdėjo visai jo pasikėlimo; jis 
tylomis nuėjo atsižvalgydamas 
in užpakali prie pecziaus kur 
stovėjo pienas penėjimui kūdi
kio. Lszgere pieną po tam pasi- 
jieszkojas kriauszli sausos

Generolas Sveikina Garbes Laimėtoja

Generolas Dwight D. Ei
senhower, Columbia Univer
siteto Prezidentas sveikina 
Daktara Hideki Yukawa, 
sveczias profesorius kuris 
buvo paskirtas ir pažymėtas 
kaipo 1949 metu Nobel pre
mija. Szita garbes premija 
buvo paskelbta 1935 metuo

se. Szitas Daktaras Hideki 
Yukawa yra atsižymejes 
kaipo atomines bombos vi- 
duriniems reikalams reika
linga. Jo isztyrimai ir jo 
moksliszki nutarimai daug 
naudos yra atnesze visam 
Amerikos sztabui.

□ □ □

Netrukns isžbego isz stubos; szirdystes ant jos neturi ?
kada kandžiojamas musziu ku- Tokiais nelaimingais buvo 

o knarkt, kuomi vaikai Grigienės, ypacz vy
riause Alariuka, o tas jos nelai- 

iiubudus pradėjo mingamas sziandien buvo vi-
žadino mieganezia seseri.

Marinka

PONAI ;
BIZNIERIAI! ;
Geisdami apteikt savo ge- Į 
rus Kostumerius, privalo Į 
isz laiko duoti atspaudyt Į

Sieninius ; 
Kalendorius ;

Ant 1950 m., ; 
ir iszsirinkti kokiu nori j 
iszsirinkt. j
Dabar Laikas! Užsi ; 

------------------ kalbyt J 
ir nelaukti ilgai! Nes kas J 
pirmesnis, tas gales isz- ] 
sirinkti puikesnius!!! ]

SAULE PUBL. CO.,
Mahanoy City, Penna.

Pirkie U. S. Bonus

PRANESZIMAS!
Susimildami, jeigu iszkeliau- 

nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
lai'kraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes

bet vaikas verke,! sudidžiausiu; motinos nebuvo be to, negalime jum siuntinėti 
nubaidiutos nekali-1 namie, praszyt duonos pas kai- laikraszczio

do, bet už tai skilvis reikalavo mynus ji ueiszdryso, 
ir nedaleido kūdikiui 
Mergaite suprasdama 
kia del nutildymo kudiko 
ėjo prie pecziaus, bet su 
gastim iszvydo tuszczia bonka, 
pažiurėjo in szali lovos, ten jau mingunia: 
nebuvo nedoro vaikiszczio, ku- Uliavojo, tegul dabar pakilta- reikalingas sukimas galvos 
ris apsirūpinės save sziokiais voja. Tuo iszsiteishiimu nemie- jieszkoti po visas knygas isz 
tokiais pusrycziais, 
damas suvis kitai: 
laukan.

— Mano Dieve, ka 
labas Andrius padare! 
asz dabar nelaiminga 
su kūdikiu, pradėjo 
biedna. mergaite.

Pažadint isz miegu 
pradėjo keltis, pradėjo 
žliumbt ir visi kiek buvo grin-Į 
ežioje verke.

Marinka graudžiausia verke 
kadangi ji turėjo nutildyt vi
sus, aprūpint visus maistu, ku
rio nebuvo.

Saule savo sjmiscziais spin
duliais tarytum stengėsi nutil- 
dint ir nubovint nelaimingus 
sieratelius isz kuriu nelaimiu-’ 
giause buvo Mariuką, bet ne
laimingu, alkanu iielinksmina 
gamtiszkos grožybes. SZi

Mergaite sziai]i-taip mira-; (,1 nekente, kaipo vaig-; 
minus vaikus iszkelus isz lovos szu? 0 V(‘I atėjimas Mariukes ži- 
apvilkus rizais, liepe supt vai-!ll0nia’ ^a'Il) .b mislino, ne bu
ka, pati žadėdama atneszt val-;vo be įeikalo.

— O tetyte, isztare pro 
verksmus siėlvartiniu balsu 

! mergaite, ateinu praszyt pieno 
vaikui.

— (Jt kur motina? Kalbėjo 
j piktai kaiminka.

— Iszejo, spirito! () tas .ne- 
j labas Andrius pieną vaiko i^z 
bonkos iszgere dabar nėra ne

nors muses in nauja vieta, 
nes Ivg Daugelis praszo idant permai- 

nutilt. instinktu spėjo jog niekas jai ayt adresa, prisiunezia savo 
<o rei-- neduos, kada pasakys kur mo- varda ir pravarde bet nepaduo- 

nu- tina ant kurios niekas nesusi- da kur gyveno ir in kur iszva- 
niylejo, vienok ]liktai kalbėjo žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
matydami jos vargus ir nelai- aplaikome daug, nes svietas la

jai tai]i! bai maiszosi, o del mus yra ne-

nesirupin- laszirdingo gerp darbo ir kur- 
iszbego tino savyje jausmus meiles ar- 

tyino.
tas ne- Nelaiminga mergaite nors su 
Ka-gi maža vilczia inejo iii kaimynu 

darysiu stuba. Priemenyje sėdėjo du 
raudot vaikai prie bliudo ir valgė pie- 

’na ir daužė szauksztais per gal- 
vaikai va kuris taipginorejo

į paragaut skaniu pusrycziu.
į St ūboje prie stalo sėdėjo 
gaspadorius. Mergaite dabi
nanti jau iii pusmerge szlave 
stuba, o gaspadine state ant 
stalo pusryczius.

— Tegul bus pagarbintas, 
atsiliepe peržengdama slenks
ti Mariuką.

! — Ant amžių, atsake gas
padorius pažiurėjas abejodai 

!in mergaite.
Ko-gi nori ? Užklausė

gio, iszejo.
Lauke buvo gražu ir smagu; 

gaidžiai retkarcziais vienas ki
tam neapsileisdami giedojo; 
visztos linksmai kudakino; 
žvirbliai ant stogu cziauszki-

gu biliojo; karveliai brukavo, 
paukszcziai cziulbėjo, visi lyg 
kad garbino skaisezia saule ir 
giedra, kuri linksma jiems bu
vo.

! Nelinksma ji vienok buvo
; Mariukai, nelinksma nelaimin-
! goms sieratoms įieturinczioms\ bostras, tegul stimpa;
ne kuomi aprūpinti savo gyvo-, bobai, lazdų reikėjo, o nebūtu

gaut rodos! () Dieve, Dieve ai 
manavo nelaiminga 
sunkiai atsidusus.

— Kas man ten

mergaite

jusu 
lazdų

Sieniniai Kalendoriai, 23%; duonos, iszvarvino isz bonkos 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po paskutinius laszus jo ant duo- 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: uos ir gardžiai grauže sudžiu-

I “SAULE” Mahanoy City, Pa.j vusi krauszli.

iiimo didžiausius reikalus. 
Bauksztis ne sėja, ne aria, o 
maistą turi bet sieratai žmo
gus uesidaliua su tuo, ka Die

sziandien besivalkiojus su spi- 
ritnesziais, o vaikai namieje

jau ta isztvirkeli Andriu isz- 
vyta isz svetimo daržo, kada

kas yra svetiniu, o svetima imt ; nžspeta .raujant ropes ar mork- 
žmogui draudžia septintas Die-i vas, kas bus isz jo toliaus? O 
vo prisakymas. Kas-gi nelai-; tu ar negali eit i pas žmones ne- 
mingesniu yra už sierata kuri gn ka vargsti jias tokia moti- 
pati sau vaistu gyvenimui,
duonos, pelnyti negali netiire- sausu Ponu Dievu, nenoriu pi 

j dama pajiegu o žmones .miela-į (Tasa Ant 2 puslapio)

na,

kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne
sulaikote. “Saules” Redyste

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tut
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 200 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.
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Žinios Vietines
r
Iki tai laika, numirė Panedely- 
ije, 3:15 valanda po piet savo 
į namuose. Velione gimė Tren- 
i ton, N. J., po tėvais vadinosi 
!Helena Budnikiute, duktė po
nios H. Druinhellcr isz Patter-;

■ sonville. Paliko savo vyra An- 
jta.ua, sunu Vincą ir dvi duktė- : 
rys; Jean ir Antoinette name, 
taipgi motinėlė H. Drumheller

I isz Patterson virte. Laidos Pet-

TREJOPA 
. SUKAKTIS

— Subatoje Szv. Lazaro, ir 
pasninkas. Taigi ta diena 1830 
metuose gimė Simon Bolivar, 
kuris Pietų Amerikoje yra tai]) 
laikomas ir taip garbiamas, 
kaip musu Jurgis Vaszingto- 
nas Pirmasis Amerikos Prezi
dentas, jis suvienyjo Pietų 
Amerikos szeszis krasztus ir 
jiems iszkariavo laisve ir ne-;tla ir palaidos m rvz\. .u<n ijo> 
priklausomybe: Venezuela, Co-ikapnie-.
lonibia, Ecuador, Panama, Pė-j
ru ir Bolivija, jis Ispanijos vai-1 Gilberton, Pa. — l larninke 
dzia visiszkai panaikino I ietu apį(> penkta valanda ryte ugnis 
Amerikoje, taip kaip Jurgis sunaikino maža brokeri Maize- 
Vaszingtonas panaikino Ang
lijos valdžia Suvienytose Vals- rys prigulėjo prie Vince) ir Jo- 
tijose. Taipgi ta diena 1906 m., 110 Buszkiai isz Frackvilles.
Rusijos valdžia paskelbė karo 
stovi Suvalkų Gubernijoje. Ir; 
ta diena 1906 m., Tautininkai 
nuvertė demokratine Lietuvos j Įn le 
valdžia.

— Tik devynios dienos iki; 
Kalėdų.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Ketvirta Advčntu 
Nedelia.

— Panedelyje Szvento Ne- 
esiono. Taipgi ta diena 1319

metuose, in Lietuva, atplūdo ! 
Kryžeiviai, norėdami ja pa
vergti.

—■ Utarninke Szv. Domi
ninko. Ir ta diena 1922 metuo
se Ambasadorių Konferencija 
pripažino Lietuvos kraszta tei- 
setinai. Ta Konferencija buvo! 
sudaryta isz atstovu isz Ang-j 
Ii jos, Prancūzijos, Italijos ir 
Japonijos. Taipgi ta diena 
1880 Pirmąjį syki buvo iszmie- 
gintos elektros szviesos ant 
Broadway, New York mieste, 
o sziandien ant tos Broadway 
ulyczios milijonai szviešu 
mirgsta, žiba ir szvieczia.

— Seredoj pripuola pirmo
ji žiemos diena. Ir ta diena Szv. 
Tomo ap.

— Ponas And. Yanukavi-! 
ežius nuo Barnesvilles ana die
na lankėsi mieste pas pažysta
mus, taipgi atlankė ir “Sau
les” redakcija atnaujinti savo 
prenumerata už laikrasztį. 
Aeziu už atsilankymu.

— Ponia Viktorija, pati p. 
And. Reiklaiczio, nuo 206 AV. 
Centre Uly., kuri serga jau nuo 
kokio tai laiko, gydosi Ash
land ligonbute.

— Ketverge ryta du auto
mobiliai susimusze ant St. 
Nicholas vieszkelio arti miesto. 
Keli žmones likos sužeisti. Ble- 
dies padaryta ant keletą szim- 
tu doleriu.

— “Social Kliubas” kuris 
pastate puikia egle prie kampo 
W-. Centre ir Catawissa uly., 
meldžia visu kad juos suszelp- 
tumete pinigiszkai kad galėtu 
padalint dovaneles del vargin
gu vaiku per Kalėdas. Kliubas 
bus visiems dėkingas už aukas.

gio bažnyczioje devinta valau- .

{kimas nebuvo veltui, nes jo! 
darbuoties vaisius ir sziandien 
galima matyti. Kad tiek daug 
Kunigu, Dvasiszkiu ir vienuo
liu pareina isz Szv. Prancisz
kaus parapijos, Minersville, 
Pa., tai yra už tai jie paklausė 
jo raginimu ir turėjo gera pa
vyzdi isz savo klebono Kun. 
Juozo Karaliaus.

Jam klebonaujant 
' villeje, daug jaunųjų

SENMERGE
NUDURTA!

ŪKININKO DUKTĖ Jo nuogas lavonas buvo ant

NUSZAUTA

villeje
Kun. Juozas A. Karalius 

Shenandoah, Pa.

Paprastai žmogaus gyvenimas
Madrid. — Baisi audra kilo; yra skaieziojamas laikotar- 

Strait of Gilbraltar, SOlpiais; kai]) tai kudykyste, jau- 
! žmones žuvo, o apie 200 sužeis-

• ' ta.

Rillton, Pa. — M usu senas 
tautietis Juozas Deroszka, ku
ris sirgo per keletą sanvaites, 
pasimirė Lapkriczio 28-ta die
na, ir likos palaidotas Lapkri
czio 3O-ta diena isz Graboriaus 
Stader koplyczios, antra va
landa. po piet, in Irwin Union 
kapines. Velionis gimė Lieto

nyste, subrendusio žmogaus 
gyvenimo pilnumu ir senatve.

Bet Dvasios Vado, Kunigo 
gyvenimas yra kitokiais skai- 
cziais, kitokiais laikotarpiais 
skaitomas, nes Kunigas savo 
amžių skaito ne metais, liet 
dailiais, nuveikimais ir pasi- 
szventimais.

Kun. Juozas A. Karalius 
szvenezia trejopa savo gyveni
mo sukakti ar jubiliejų: Skai- 

, taut tais tuszcziais kevalais, 
i kuriuos mes vadiname metais

i grindų.
Singelys Merritt A. H. Scull 

pats sau vienas gyveno kai jo 
motina pernai pasimirė. Jo 
brolis, Kenneth Scull atėjo pas 

į ji, ir rado jo laikraszczius dar 
už duriu, ant poreziu. Kai jie 

KINGSTON N Y — Rūta ineJo jis rado savo broli negy- 
J. Bergemann, trisdeszimts Įva ant Srindu- Daktaras spėja 
szesziu metu amžiaus ūkininko! kad Jis buvo Pasmaugtas. Visi 

Stojo in I ge jau buvo negyva dvi ar tris dukte buvo surasta ant viesz-; kambariai buvo apversti, ir 
mokslus, ir iszejo tuos mokslus dienas kai policijantai jos la- keiį0 hetoii nuo savo teVo ūkio. įstalcziai iszversti. Matyti kad 

jaut daktaru, gydytoju, slaugiu vona užtiko. Policijantai in jos jį buvo du sykiu per galva buvo vagiu darbas. r -i 
; inžinierių, slaugiu ir kitu.
Į Isz’buves 
parapijoje, Minersville, nuo 
Vasario 21, 1923, Kun. Kara- 

' liūs buvo paszauktas vesti.Szv. 
| Jurgio parapija Shenandoah, 
Pa., Spalio 30, 1929 metuose, 

i Aplinkybes buvo ne kokios. 
Bedarbe buvo visa kraszta pri
slėgus. O ypatingai mainose, 
kur beveik niekas nedirbo ir 
tik isz valdžios paszelpos pra
gyveno.

Buvo ir tie nelemti kivireziai 
ir nesusipratimai tarpu para- 
pijiecziu. Bet, laikui bėgant 
viskas susitvarko, jr Kun. Ka- 

(Tasa Ant 2 Puslapio)

LOS ALTOS, CALIF. t avnnne SJiirjictoe Ant 
Senmerge isz San Francisco CaVOUaS SUtaSldS ' 11 

i buvo surasta tarpu savo septy- Į Vieszkelio 
niu alkanu szunycziu nudurta! 
ant smert.

j Panele Irma E. Copeland, g 
Minors- szeszios deszimts metu senmer- (

namus insilauže kai jos brolis, perszauta. Policijantai spėja j

kambariai buvo apversti, ir
X i ’’

. Pranciszkaus Frank Copeland pranesze poli-; kad jį ]ąUvo kur nors kitur per- PINIGAI 
cijantams kad jis negali savo szauta ir paskui czia atveszta ; . r xj i < p A XT T T A 
sesers prisiszaukti per telefo-! įr įSZmesta ant vieszkelio. I * N J Ar U IN 1 JA

■ 
na- Viena spraeinantis ukinin-;

Panele Irma Copeland buvo kas uztįko jos lavona ant WASHINGTON, D. C. 
paveldejus savo motinos geliu vieszkezlio ir paszauke polici-1 Paczto Generalinis Pacztorius, 
bizni in San Francisco. Ji bu- in.n+.ns anin a.nt.ra. vn.ln.nfla. isz ; Jesse M. Donaldson praneSZC 

kad Money Orderiai in Japoni- 
; ja gali dabar būti siuneziami.
Szitokie pinigu siuntimai bu
vo uždraustą nuo Liepos (July) 

i menesio, dvideszimts szesztos 
dienos, 1941 metuose. Dabar 

' tokie money orderiai gali būti 
siuneziame nuo pirmos dienos 

; szio menesio.
Tokie monei orderiai žmo

nėms Japonijoje yra skaitomi 
kaipo užsienio siuneziami pini
gai. Galima siunsti kiek tik no
rima pinigu, nors kiekvienas 

! Monei Orderis negali būti už

voje Liepos 18 d., 1880 metuo-Į 
se, atvyko in Amerika 1897 me-1 
, ! Kunigas Karalius yra sušilau-1i tuose, kuris apsigyveno miesteį » - i

! Mahanoy City, Pa., o 1910 me-į 
i tuose persikrausto in Rilltona. I
A. a. Juozas Dereszka buvo
angliakasis, 'bet keletą metu 
atgal prasiszalino nuo darbo

j kės jau szeszios deszimts metu;
J jau trisdeszimts metu kai jis 
darbuojasi tame Kristaus vy
nuogyne, kunigystoje; ir dvi- 
deszimts metu kai jis, kaip tas

no pas savo anūke ponia Ele-, 
na Trozzoiene. Paliko dideliu-! 
me nuliūdime savo seserį Bar
bora Kaiseriene isz Rilltono, 
broli ir keletą sesutes Lietuvo
je, taipgi sekanezios anūkes ir 
anūkus: Elena Trozzoiene, Ona 

i McDanough isz Rilltono; Al- 
jgirda Kaiseri, Herminie; Juo
zą Kaiseri ir Konstancija Rod-

Miller, Moundsville,

žiną atilsi!

Sovietai Žlugs

klebonauja.

niiiigi laikotarpiai, kuriu tar
pe Kunigas Karalius daug bu-

New York, N. Y. — Dvide- 
szimts dvieju metu amžiaus 
mergina, Panele Cynthia Gil
bert, isz Concord, N.' H. pasi
mirė in Bellevue ligonine. Ji 
buvo nusitrucinus. Jos drauge 
Ponia Use Norrbom, teipgi dvi- 
deszimts dvieju metu amžiaus 
isz Arlington, Mass., pasimirė 
diena priesz tai. Jodvi nutarė 
nusižudyti, nusitrucinti, Dėka- 
vones Dienoje in Biltmore 
vicsz'buti. Abi darbavosi lab
darybės darbuose. Ponia Norr
bom pirm negu ji pasimirė, po
li ei ja n tams pasakė kad ji buvo 
naszle. Jos vyras ir mažas vai
kas žuvo automobiliaus nelai
mėjo praeita Sausio menesi.

bizni in San Francisco. Ji bu
vo septynius sykius perdurta 
per krutinę ir per peczius ir 
jos galva buvo labai sudaužy
ta.

Czia nebuvo vagiu darbas, 
nes nieko nebuvo paimta isz 
namu. Policijantai vėliau da- 
žinojo kad Irma E. Copeland 7 
buvo syki isztekejus už Dakta
ro, bet paskui per teismą pasi
savino savo mergystes varda ir; 
gyveno sau viena, niekados 
niekur neiszeidama ir net su 
giminėmis jokiu santykiu ne
turėjo.

KONSULAS
PARVAŽIUOJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bažnycziai
Kunigas 

ginies 1889 
ta, diena, 
Lietuvoje,

ir tėvynei.
Juozas Karalius, 

m., Vasario ketvir- 
Pesenaukos kaime, 
sulaukės penkioli-

Philadelphia, Pa. — Nede- 
lioj, Gruodžio (Dec.) 18 diena 
pradedant 4-ta vai. pp. .Szv. 
Andriejaus Parapijos svetai
nėje 19th ir Wallace Sts., iiu

Anglus Ward buvo Amerikos 
Konsulas Mukdene, kur jis su 
visu savo sztabu buvo kalinys 
nuo to laiko kada Komunistai 
ta miestą buvo užėmė.

Amerikos valdžia kelis sy
kius buvo pasiuntus tiems Ko
munistams nepasitenkinimo 
laiszkus, reikalaudama kad tie • 
Amerikiecziai butu paleisti, i 
Amerikos valdžia net in Tau- j 
tu Sanjunga kreipiesi.

Komunistiszka Kinijos val
džia galutinai paleido Konsu-

jantus apie antra valanda isz į. 
ryto. i .

Ūkininko dukte Rūta Berge-' . 
mann, dvieju szimtu svaru; 
mergina, kurios szliubas buvo L 
atszauktas, panaikintas, nebu- į 
vo apvogta. Czia nebuvo vagiu 
darbas, nes ji ant pirszto turė
jo labai brangu žiedą, ir tas 

. žiedas nebuvo pavogtas. Ji ne ! 
daug pinigu su savimi turėjo, 
bet policija rado visus tuos pi- 

i nigus. °
Ji buvo sziltai apsirengus, 

Jos tėvas sako kad ji ketino 
anksti ta vakara parvažiuoti. daugiau kaip s^ta doleriu. 
Policijantai jieszko jos auto- get g.ajįma siunsti kiek tik no- 

jinobiliaus. Jie spėja kad tas tokiu Monei Orderiu. Už 
žmogžudis greieziausiai ja nu- tokįus pasiuntimus musu val- 
žude jos paezios automobilyje džia pareikaiauja deszimtuka 
ir paskui czia atvežė ir iszme- nuo deszįmts doleriu. Bet kol 
te. Jie jieszko vieno jauno vy- kaS; negalima siunsti pinigu 
ruko isz Rosendale, New York, isz Japonijos in Amerika. 
kuriam jie nori kelis klausimus_____ ________ __
pastatyti kad jis jiems paaisz- iri I AMT A C > - 
kintu ir pats pasiaiszkintu. i I VLIviJAIn IAo

SUŽEISTAS
AUSTRALIJOS

savo broli Mata, in Cumbola, 
Pa.

Jis instojo in St. Mary’s Ko
legija, Orchard Lake, Mieli., 
kur dauguma. Lenku mokinosi. 
Isz ežia jis stojo iii garsinga

brook, Pa., paskui buvo pa- 
siunstas baigti augsztesnius 
Bažnytiniu teisiu mokslus in 
Kataliku Universitetą, Vasz- 
ingtone.

Kunigystes darba pradėjo 
Szv. Kazimiero parapijoje,

Kortu Loszimas. Kurie atsi- 
' lankys ir dalyvaus tame loszi- 
me, gaus gražiu, brangiu ir 
naudingu daiktu dovanai. 
Darbsczios Parapijetes per vi
sa sanvaite vaikseziojo po apy
linkes krautuves ir namus pra- 
szydamos ka nors paaukuoti 
sziam Parapijos parengimui, 
ir aeziu niekas neatsake f Kad 
ne didesni, tai mažesni daiktu, 
ar pinigą jiaaukavo. Kiti in- 
žangos Bilietą insigijo. Ir dar- 

! buotojos kai]) niekad pirmiau 
. Paskui buvo | džiaugėsi parapijiecziu duos-

paskirtas in Coaldale, Pa., isz 
kur buvo perkeltas in Shenan-

numu, prielankumu ir linkėji
mais ecru pasekmių.

Shenandoah, Pa. — Utarnin- 
ko vakara Lietuviu Moterų 
Kliubas isz Schuylkill pavieto, 
laike savo mėnesini susirinki
mą Uraiczio svetainėje, kuria
me dalyvavo apie 100 nares. 
Kliubas turėjo savo “Kaledi-; 
nia Parte” ir visos naries ap-! 
laike dovana nuo Kalėdų Die
duko. Po susirinkimu atsibuvo 
pasilinksminimai ir skani va-j 
kariene. Kliubas paaukavo $50į 
del Schuylkill Haven Prieglaii-! 
dos. Kitas susirinkimas bus! 
Sausio (Jau.) 10-ta d., Eagles j 
Svetainėje, Mahanoy City.

— Helena, mylima, pati 
Antano Polėkio, nuo 94!X> Wil
liam Penn, kuri sirgo per ko-

Alexander Kerensky, pre
zidentas tos valdžios kuri 
nuvertė Cara, ir kuri paskui 
buvo Bolszevizmo nuversta 
pranaszauja kad Sovietu 
Komunistiszka valdžia bus 
nuversta Rusijoje. Jis sako 
kad Demokratija vieszpa- 
taus Sovietu Rusijoje kaip 
ir Amerikoje.

Szitokis pranaszavimas 
yra toks pats kaip ir vienos 
Kataliku Bažnyczios szven- 
tosios, kuris sako kad per 
maldas ir per ražancziu, Ka
taliku tikėjimas užvieszpa- 
taus visa Rusija. Alexander 
Kerensky dabar randasi 
ryžiuje, kur jis visomis 
stangomis prieszinasi 
vietų valdžiai Rusijoje.

Pa-
pa-
So-

pijeczius ir apylinkes Lietu
vi kuravo, i vius būtinai atsilankyti in gali

nes buvo paskirtas klebonu in singa dovanomis parengima;
su senais ir naujais pažinsta- 
mais gražioje nuotaikoje laika 
pralesti ir naudingu daiktu

S. Pautienių.

Szvento Pranciszkaus parapi
ja, Minersville, Pa. Czia jo pla
tus ir reikszmingas darbas
prasidėjo, kai jis galėjo jau vi-laimėti. Bus ir skaniu užkan
das savo jiegas pilnai paszves- j džiu. Visas pelnas skiriamas 
ti Bažnycziai, Parapijai ir Te-į Jubiliejaus Fondui; parapijos 
vynei. į skolos sumažinimui. Maloniai

M inersvilleje jis
—R e 11 gi n i o K oi n i s i ja.

rapijine mokykla ir Seselėms j-------------------------
Vienuolyną. Jis sutvėrė ar per-į Girardville, Pa. — Ponas 
tvarko beveik visas dabar ten j Herman Raižis su savo žmona 
esanezias parapijines ir bažny-Į Mare, atvažiavo isz Rome, N.

s. t j Y., ir apsilankė pas savo bro-
tiesumkas ir;liūs Edvardu ir Albina Raiži, 

nuobodus pa-1Girardvilleje. Jiedu praleido 
kelias dienas svecziuose ir pri
žadėjo vėl atvažiuoti, atsilan-

jo vienatinis, 
kartais net ir 
mokslas ir troszkimas buvo 
raginti jaunimą in augsztes- 
nius mokslus, in paszaūkimus
ir iu profesijas. Ir jo tas trosz-|tu szvyntes.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet tikrumoje, tokia paszel- 
pa tokis aprūpinimas kala į

la ir visa jo sztaba, bet tuoj aus ■ kiekvienam retežius ir mažu-! 
visiems insake iszsikraustyti■ pa-mažu, atima laisve.
į§z Kinijos.

Kai Konsulas Ward inlipo name, mes per politikierius 
in Amerikos laiva jis atsiduso gauname, nes politikieriai su- 
ir pasakė kad jam. labai smagu daro valdžia, ar mes norime 
ir gera vėl pamatyti Amerikos prisipažinti ar ne. O jeigu me» 
vieliava plevėsuojant nuo lai- turėsime savo politikieriams. 
vo stiebo. “.

RINKIMAF philadelphia, pa. — 
iiYix irti; policijantas bevažiuodamas su 

savo automobiliu sutiko ant 
kelio kita automobiliu, kurio 
inžinas del kokios ten priežas
ties buvo sustojęs. Policijantas 
John Britton, trisdeszimts ke- 
turiu metu amžiaus žmogus su
tiko ta sustojusi automobiliu

Ka tik mes isz valdžios gau- pastumti kad jis pradėtu va
žiuoti.

Viskas buvo gerai, sustojęs 
automobiliaus inžinas pradėjo 
eiti ir visi keturi vyrai, kurie 
buvo tame automobilyje iszli- 

Amerikos laivas, i lenktis ir lankstytis, tai kur ta: po padekavoti tam policijan- 
man iszrodo kaip Szv. Petro musu laisve už kuria musu pro-; tuį vienas isz tu iszsitrauke 
vartai.” “Nuo Lapkriczio dvi- teviai taip kovojo? sznapso bonka ir norėjo polici-
deszimts asztuntos dienos 1948 Tik mažas pavyzdys paro- jantui užpundyti. Kai polici- 
metu, mes niekur negalėjome dys kaip mes tampame tu poli- jautas nesutiko su jais iszsi- 
eiti be komunistiszkos sargy- i tikieriu vergai. Valstybe turi gerti tai jie jam ir gražumu ir 
bos ir policijos.”

Lakeland Victory 
kompanija paveda visa laiva užsimokėti už ligonine, gali bu- 
Amerikos Konsului ir jo szta- ti aprūpinti ir prižiursti visai; 
bui. Tikimasi kad tas laivas už dyka. Bet kaip toki aprupi- 
greitai iszplauks isz Kinijos ir 
plauks in Japonija, isz kur vi
si su eroplanais skris in Ame
rika, kad galėtu būti namie 
per Kalėdas.

insteigus savo valstybines li- 
laivo gonines. Tie kurie neiszgali

piktumu siulino. Vienas isz ju 
matyti, gerai iszsitraukes bon- 
ka inkiszo pro policijanto au- 
tomobiliaus langa ir jam vis 
siulino viena iszsigerti. Jis 
taip pusiau inlindes in automo-nima mes galime gauti, jeigu

ne per savo politikierius? biliu norėjo pasiremti. Jo ran- 
Reiszkia, pareina nuo jo geros ka atsirėmė in policijanto re- 
valios ir nuo jo gero ’žodžio; veiverį kuri policijantas ture- 

i reiszkia mes turime jam gerin- 
! tis.

BRANGUS VANDUO Taip ir su pensijomis ir su;
. visokiomis paszelpomis kurios

(Tasa Nuo 1 Puslapio) ; pareina įsz vaJdHos
Kitu krasztu žmones jau 

ima susiprasti kad laisve bran-;
Pirmiau jie visados gerdavo 

sznapsa ir su alueziu nuplau
davo. j 
visur trumpa ir trūksta, jie’vi
si reikalauja mažiuką ir stiklą Z M OGUS 
vandenio. Jis sako, kad žmo-į 
nes vis nori ir reikalauja to ko Į 
nėra ar sunku gauti. Tai da-' 
bar jis savo kostumeriams pa-! 
rūpina vandenio už “Tris do-į 
lerius ir kvoteri už kvorta. ’ ’ !

Mes jo paklausėme: Kiek jis' 
tu bonku vandenio jau parda
vė, bet jis tik galva pakratė ir; 
pasakė kad jis gerai žino, kad; tu amžiaus žmogus 
atsiras tokiu kostumeriu

Bet dabar kai vandenio Sesne už duonos kasni-

NUŽUDYTAS:

Pasmaugtas; Namai 
Apvogti

jo ant sedines szalia saves. 
Kaip ten tas vyras revolverio 
gaiduką netyczia paspaude ir 
karabinas szove Kulka patai
kė policijantu in peti. Visi ke
turi tie vyrai iszsigando ir pa
bėgo.

IEROPLANAS SUDU
ŽO IN KALNA
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

visiems, kai eroplanas leidžia
si.

Vienas ūkininkas sako kad 
jis girdėjo kai eroplano inžinai 

i pradėjo purkszti ir gazolinąJENKINTOWN, PA< — | pradėjo purkszti ir gazoliną
Penkios deszimts septynių me- spjaudyti. Reiszkia jau padan- 

buvo su- ! gese eroplano inžinai užgeso 
j rastas savo namuose negyvas, į ir sustojo.___ ___ _ , . j-

jta.ua

