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Lewisas Atszaukia Straikas
Isz Amerikos Atomines Bombos

Reikmenos
EXTRA!

WASHINGTON, D. C. —
Szaiczio Kariszkos Tankos

ANGLIJAI
SARMATA

Amerikos Sanjine Gali 
Iszgelbeti Kinija

NEW YORK. — Chiang Kai j 
sheko žmona atsisveikino su) 
Amerikiecziais ir pasakė kad: 
už keliu dienu ji jau bus ant: 
Formosa Salos su savo vyru. 
Ji prižadėjo kad Kiniecziai 
amžinai kariaus priesz Komu-: 
riistus. Ji sako kad ji gerai žino 
kad daug Kiniecziu žus ir kris 
per szita kara, bet ji yra tikra 
kad kiti in j u vietas stos ir ta 
kara ves toliau.

Ji su piktumu pasakė, kad. 
didžiausios ir galingiausios ! 
tautos negali investi išsaky
mus Kinijai ir negali Kinija 
padalinti, ir nei jokie kitu tau
tu kontraktai niekados Kinijos 
nepanaikins.

Nors ji vardais neiszvardino, Į 
bet buvo visiems aiszku kad ji 
ežia kalbėjo apie Amerika ir 
apie Anglija. Ji vėliau sake 
kad visiems Anglams dabar] 
gyva sarmata kad jie taip isz- 

,duoda Kinieczius ir su Komu
nistais derinasi. Ji teipgi sta-! 
ežiai pasakė, kad vien tik Ame- 
rikiecziu sanžine dabar gali5 
pagelbeti Kinija,

Ji per aszaras pasakė kad 
dabar Kinija pasiliko viena ir 
apleista, kad Kiniecziai dabar 
likosi vieni priesz Komunistus. | 
Ji pasakė kad Anglija pardavė 
savo siela už kelis surudusius 
graszius, del biznio laisve ir 
nepriklausomybe užsmaugė. Ji 
prižadėjo ir pranaszavo kad 
ateis diena kada tie Anglijos 
kraujo pinigai jai atnesz pro-j 
centą isz Anglijos žmonių 
kraujo, prakaito ir aszaru, ant 
laisves ir gyvasties ir karo lau- j 
ko.

Ji baigė savo atsisveikinimo 
prakalbas sakydama, kad da
bar nei ji, nei jos vyras nepra-: 
szo pagelbos isz Amerikos, nes 
jau per vėlu! Per vėlu ne vien, 
tik Kinijai, bet per vėlu ir 
Amerikai! Jos atsisveikinimo 
žodžiai buvo: “Sziandien Ki
nijai, sziandien mano žmo
nėms; rytoj Amerikai, rytoj 
jums, Amerikiecziams!”

1
BEDOJE

WASHINGTON, D. C. — , 
Mums sžitokios žinios baisiai 
nemalonios, ir mums taip pat 
pikta, kaip ir musu skaityto- 
jams, bet mes esame priversti 
skelbti žinias taip kaip jos 
mums ateina.

Mainieriu bosas John L. Le- 
>visas dabar yra labai susirūpi
nės žmogus. Minksztos anglies'

Jchn L. Lewisas atszaukia 
Straikas Minksztos Anglies 
mainieriams Youngstowne, ir 

’ paskelbė kad visi mainieriai 
dirbs tik tris dienas ant nedė
lios.

TRYS VAIKAI
NUŽUDYTI

Pabege Isz Kalėjimo
Kaliniai Atkerszino

JOHN

Boris Fregel, Tsaro Rusi
jos pabėgėlis, kuris dabar 
gyvena Amerikoje, ežia pa
rodo kelis gabalus uranium, 
kuris yra reikalingas del 
Atomines Bombos, Jis buvo 
pirmutinis pasakyti ir pra- 
nąszauti kad tas uranium 
yra ir bus reikalingas del 
Atominiu Bombų.

Szito gaivalo dar vis sun
ku surasti ir gauti. Rusija ir 
Amerika su savo mokslin- 
cziais po visa svietą jieszko 
to uranium gaivalo.

mainieriai dabar pyksta ir kai 
tina Lewisa už straikas.

KOSCIUSKO, MISS. — 
Trys vaikucziai buvo nužudyti 
ir j u pussesere ir tėvas buvo la
bai pavojingai sužeisti, kai 
trys isz kalėjimo pabege kali
niai szitai szeimynai atkerszi
no. Policijantai dabar po visa 
ta kraszta jieszko tu kaliniu.

Treczias kalinys, kuris buvo 
sykiu isz kalėjimo pabėgės, bu
vo surastas ir suimtas netoli 
nuo szitos szeimynos namu. Jis 
buvo taip girtas kad negalėjo 
nei pastovėti. Valstijos polici- 
jantas sako kad ežia buvo 
kerszto darbas. Tie kaliniai at- 

! kerszino szitai szeimynai .už
Iszskiriant Mainierius, be

veik visi darbininkai neapken- 
ezia Lewiso, Kitu Unijų Vadai, 
kaip Murray ir Green nepasi
tiki ant Lewiso. Beveik visi 
laikrasztininkai nemyli mai
nieriu boso ir ji dabar kaltina.

Vaszingtone Lewiso vardas 
prastas. Plieno Darbininku 
Prezidentas Murray labai ge
ra varda turi Vaszingtone, ir 
Trumanas bijojo su juo Susi
kirsti. Bet Trumanas Lewiso

tai kad jie buvo suaresztuoti 
kai jie apvogė tos szeimynos 
namus. Užmuszti buvo trylikos 
metu Sonny Harris, keturiu 
metu Nell Harris, pussesere 
septynių metu Mary McAtee. 
Tėvas Tamoszius buvo labai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Darbavosi 
Komunistams

nesibijo ir žino kad labai daug 
žmonių jam pritartu jeigu jis 
Lewisui vėl ragus aplaužytu, 
kaip jis pernai buvo padaręs. 
Plieno darbininku vadas Mur
ray labai gera varda turi poli
tikoje, bet ne Lewisas.

Mainieriai jau per kiek lai
ko gavo ir gauna Pensijas, ku
rias Kompanijos moka. Mai
nieriai daugiau nieko nenori! 
“Bet, Lewisas negali nusileis
ti, jis nori Mainieriams gauti 
daugiau negu kiti darbininkai 
gauna,“ Ir už tai straikos jau 
visiems insipyko!

Jau keli metai kai Mainie
riai baisiai daug uždirba, bet 
mažai parsinesza pedes namo, ! 
nes jie tik kelias dienas per 
sanvaite dirba ir taip tankiai 
straikuoja.

Mes esame tikri kad visi mu- i
su skaitytojai, kurie yra apsi
skaitę ir apsiszviete sutiks su: 
mumis ir matys kad mes ežia
nieko neturime priesz darbi
ninkus, mainierius, bet kad 
mes kaip ir kiti dabar klausia
me kur visos szitos Straikos
mus nuves, ka mes gausime ir i 
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Henry Julian Wadleigh, 
buvęs Amerikos Tarybos 
ekonomistas, pinigu prižiū
rėtojas ir patarėjas, per val
stijos teismą priesz Alger 
Hiss, prisipažino kad jis 
darbavosi su Komunistais ir 
jiems daug labai svarbiu ir 
slaptu žinių praneszdavo ir 
svarbius rasztus jiems par
duodavo. Jis sako kad jis su
sitikdavo su Komunistu 
agentais kas nedele. Bet jis 
užsiginia kad jis kada nors 
yra buvęs Komunistu Parti
jos narys, ir jis sako kad jis 
visus santykius yra nutrau
kęs su Komunistais.

Daktaras Harvey Blank, 
isz Pennsylvanijos Universi
teto, Philadelphijoje, prane- 
sza kad jis yra suradęs, ko
dėl ir kaip mes pagauname 
ta paprasta szalti, nuo kurio 
dar iki sziol nėra jokiu lie- 
karstu.

Jis sako kad paprastas 
szaltis yra taip pagaunamas 
kaip ir ta polio jaunuju pa
ralyžiaus liga parkerta ir su-
paralyžiuoja.

Musu Daktarai daug vis
ko yra iszrade, daug moka, 
dar daugiau supranta apie 
ligas ir j u gydymą, bet iki 
sziol nei vienas Daktaras ne
žinojo ir nežino kaip žmogų 
iszgydyti nuo paprasto szal- 
czio, kuri mes taip greitai 
taip tankiai ir taip lengvai 
pagauname.

Kiniecziams Ant 
F ormosa Salos

Amerikos Tavorinis Laivas Pa- 
szautas Hong Kong, Kinijoje; 
Chiang Kai-sheko Žmona A tsi
sveikino Su Amerikiecziais;
Žmones Akmenimis Musze 

Evangelistus Italijoje
-K .............    ■ . -------1AALJLJ

YOUNGSTOWN. — Tukstancziai mai- TURKIJOS LAIVAS 
nieriu dabar ja ima straikuoti. Dabar jau IN FORMOSA SALAS

apie asztuonias deszimts tukstaneziu mainie
riu visai nedirba, straikuoja.

Keli plieno fabrikai jau ima tik kelias 
dienas ant nedėlios dirbti, nes jau neturi 
gana anglių.

Geležinkeliu kompanijos yra sustabdžiu- 
sios daug savo traukiniu, kad sutaupinus anglių.

. Mun iv ne i a tv a c ^‘en* sa^0’ mainieriu bosas Lewi-
PASZAUTAS :sas sz’tas stra*^as yra sl!ienSes’ kiti sako,
 kad mainieriams jau insipyko ir kompani- 

Kapitonas Praszo Ame-jos ir ju bosas Lewisas.
rikos Kariszku Laivu; Visi mainieriai nori penkias dienas ant 

Pats Intartas nedėlios dirbti, bet Lewisas yra nustatęs, 
kong kongTkinija — kad visi dirbtu tik tris dienas ant nedėlios. 

Amerikos Kompanijos preky- Lewisas yla didingai U garbingai paša
rinis laivas “Flying Arrow,” .... . . .” . ” .
buvo Kiniecziu tautininku pa- kės, kad jis sutinka su visais savo mai-
szantas kai jis plauke įsa nįerjajs badu mirti, bet nepasiduoti. Tai 
Hong Kong. Jis veze tavoro, . v. .
vertes deszimts milijonu dole- labai gražiai skamba, bet mes negalime 
riu , . . , suprasti, kaip tas John L. Lewisas badu

Szitam laivui buvo insakyta g . ..
kad yra pavojinga tenai plauk- HlIFS, kai JIS gaillia tiek SZimtU tllkstailCZiu 
ti ir kad jei^ Kapitonas tenai ^ |erįu a| nežiūrint 31 (O mai-
plauks, tai jis jau atsakys uz » ’
visus ant savo laivo. Dabar, dirba ar ubagauja.
kai tas laivas buvo paszautas,
tai Amerikos laivyno sztabas. Anglių kompanijos dabar reikalauja kad 
sako kad Kapitonas kaltas n-y jnsj^isztu jf fvar|<a
turi uz viską atsakyti. Jam
gal bus atimta pavelinimas1 padarytu. Bet Prezidentas Trumanas vis 
vesti jurininkus ar plaukti ant < i i ... . . . . i
mariu jis i«z savo nusės sako SiJko, kad ežia jis nemato jokio reikaloĮlieti ILL. U La) Ib/j bllVU JJLLbvb mCVIxU j V \

kad Amerika turi apsaugoti kisztis, nes nėra jokios bėdos. Mes su 
Amerikos laivus ir dabar turi „ ~ .
pasiunsti savo kariszkus laivus F6Z. i fIHT1SHU 311t t^Ck Šiltinkime, kliu Ild tl
apsergeti kompanijų prekybi
nius laivus, kad jie galėtu savo 
bizni vesti.

Kiniecziai pranesza kad 
Amerikos laivai dabar veža 
visokio tavoro net ir ginklus 
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jokios bėdos, jam, nes jis gauna savo ai- 
ga, nežiūrint ar jis dirba ar už pecziaus 
tupi. Bet visai kas kita, kai mainieriui 
bilos, skolos ir bėdos ant sprando. Pa-
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Iszplauke Su Daug 
Kariszku Tanku Del 
Kiniecziams

Tautininkams

WASHINGTON, D. C. — 
Trys szimtai kariszku tanku ir 
kariszku vežimu buvo pasiims, 
ta ant Turkijos laivo kuris 
plaukia in Formosa Salas, kur 
Kiniecziai Tautininkai yra nu
sistatė stoti priesz Komunis
tus.

Szimtas laivas iszplauke isja 
Port Richmond, Pa.

Amerikos valdžia pasiaisžki- 
na, kad visas szitas kariszkas 
tavoras buvo nupirktas pirm 
negu Komunistai užėmė visa 
Kinija. Amerikos valdžia sa
ko kad tie Kiniecziai negali ki
tokios pagelbos tikėtis isz 
Amerikos.

Amerikos valdžia sako, kad 
tie tautininkai Kiniecziai j nu 
dabar yra praleidę daugiau ne
gu $125,000,000 ir isz visu tu 
pinigu nieko gero nematyti.

Mes pilame pinigus in Kini
ja, bet vis nedrystame Komu
nistams ir Sovietams kelia už
kirsti. Nors Prezidentas Tru
manas ir jo palydovai sykiu su 
Amerikos Sekretoriumi sako, 
kad reikia viską palikti tvar
koje, ir nusileisti Komunistams 
kiti Senatoriai ir Kongresme
nai nori dažinoti ka Amerikos 
valdžia ketina daryti apie tos 
Salos klausima. Komunistai 
sako,kad jie pasirenge szitas 
Salas apsaugoti ir duoti tu Sa
lų gyventojams Tikra taika ir 
vienybe.
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Kas Girdėt
Amerikos Ambasadorius 

Anglijoje, Lewis Douglas, atsi- . 
sakys ir pasitrauks. In jo vieta I 
Trumanas paskirs James 
Bruce, kuris daug darbavosi 
per rinkimus del Trumano.

1.. '■ • • r..... L-r
Jau keli Amerikos laivai bu

vo apszaudyti Kinijoje; musu 
Ambasadorius suimtas, musu 
Vice-Ambasadorius pažemin
tas ir 'pajuoktas ir paskui visi 
Ambasados sztabo nariai isz 
kraszto iszvaryti. Ir dar tie 
Komunistai su mumis susitai
kinti, kad mes tokia, razbainin- 
ku valdžia pripažinsime.

1 • •

Trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus Robert Brown, pats 
nuėjo pas policijantus Detroit 
mieste, ir prasze kad jie ji su- 
aresztuoutu ir in kalėjimą pa- 
tupdintu už tai kad jis girtas. 
Policijantai taip ir padare ir 
užrakino ji kam bari su kitu 
prasikaltėliu. Kai tik polici
jantai ji tenai užrakino ir sau 
nuėjo jis pradėjo tam kitam 
kailiniai kaili pilti ir ji daužy
ti. Kai policijantai juodu per
skyrė jie dažinojo kad anas 
kalinys buvo in kalėjimą padė
tas už tai kad jis buvo ant to 
Robert Brown užsipuoles.

Amerika dabar pasirengus 
Azijai duoti daug pagelbos, pi
nigais ir ginklais, nes mums 
dabar labai rupi kas darosi Ki
nijoje.

Svarbiausias klausimas Eu
ropoje dabar yra: Ar apgink
luoti Vokietija? Amerikos ka
rininkai tarpu saves tariasi ir 
sako kad galinga Vokietija bu
tu gera atspara priesz Sovietu 
Rusija.

Vokiecziai to nenori; sako 
kad Amerika nori isz Vokieti
jos padaryti treczio karo lau
ka.

Europos karininkai buski 
atsargiau žiuri in ta Vokietijos 
apginklavimo klausima negu 
Amerikos karininkai. Jie klau
sia ar kas gali tikrai pasakyti 
ir jiems užtikrinti, kad apgink
luota Vokietija vėl nesudarytu 
slapta sutarti su Rusija ir vėl 
plesztu visus Europos krasz- 
tus.

Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson sako kad susirinki
muose tas klausimas nebuvo 
svarstomas, nebuvo nei iszkel- 
tas.

Raszytojas Harnett T. Kane 
nusiskundžia kad dabar, atva
žiavęs in New York miestą jis 
turi net dvideszimts asztuonis 
puodukus kavos iszgerti kas
dien, nes jis pripratęs prie New 
Orleans kavos. O ežia ta kava 
tokia prasta, skysta ir silpna. 
Jis sako kad New Orleans 
mieste kava, yra “skaisti kaip 
aniuolas, stipri kaip meile, 
juoda kaip velnias ir karszta 
kaip pekla.”

Londone, Ponia John Smith 
sako kad ji labai gaila, kad jos 
vyras buvo nuteistas ant dvie
ju metu in kalėjimą. Jo prasi
kaltimas buvo kad jis savo 
žmonai uosi su britva nupjovė.

Connecticut Mutual Life In
surance, Apdraudos kompani
ja iszrokavo, kad leisti vaika 
in kolegija per keturis metus 
kasztuoja penkis tukstanezius 
viena szimta ir keturis dole

rius. Tai už jo mokslą, knygas, 
drabužius, burda ir maista. 
Iszleisti dukrele in toki moks
lą biski daugiau kasztuoja, nes 
jai bardas daugiau kasztuoja 
ir jos drabužiai daugiau kasz
tuoja.

Unijoms dabar rupi vadai. 
Jos stengiasi prisikalbinti mo
kintus jaunus vyrukus, kad jie 
pasirengtu in vadovystes' dar
bus unijose. Tarptautine Mote- 
riszku Drabužiu Darbininku 
Unija yra insteigus “Darbo 
Kolegija.” Unijos Prezidentas 
David Dubinsky sako jis su
teiks vieno meto mokslo iszlai- 
das tiems High School moks
lus baigusiems, kurie in toki 
darba norėtu stoti. Kita meta 
ta “Darbo Kolegija” prasidės 
su keturios deszimts studentu. 
Ir unija visiems isz anksto pri
žada parūpinti sziltas vietas 
gerus darbus ant unijos sztabo.

JONAS PADUMIS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

toli mokyklos esaneziame dva- ! 
re.' Sziemet jis gavo artimam : 
mieste agronomo vieta. Ungu- 
ra.itis kilęs isz smalkiųjų ūki
ninku, be mokslo, jokio turto 
neturėjo. Bet jis buvo labai do
ras, religingas ir drauge links
mo, gyvo budo žmogus. Su juo 
susipažinusi Onute isz kart 
nekreipe in ji mažiausio dėme
sio. Bet atsilankius keletą kar
tu, keletą kartu kiek ilgiau su 
juo pakalbėjus, pastebėjo ji 
esant linksma, gyva, mandagu 
žmogų. Ir sztai visus žavejanti, 
bet niekam neduodanti pirme
nybes, jaunutes gražuoles szir- 
dis kiekviena karta smarkiau 
suplerdedavo, pamaezins p. 
Juozą. Paskutini vakaru mo

Amerikiecziai per pastaruo
sius metus surukę 392 bilijonus 
eiga retu . Tai reiszkia apie 
2,600 kiekvienam vyrui, mote- 
rei, merginai ir kūdikiui Ame
rikoje.

Cecil Yankey, keturios de
szimts szesziu metu amžiaus 
žmogžudis isz Hillsboro, Ohio, 
buvo nuteistas iki gyvos gal
vos in kalėjimą už žmogžudys
te. Kalėjimo jis biski pasimo
kino apie teises ir tiesina ir pa
reikalavo naujo teismo, saky
damas kad jis buvo neteisingai 
nuteistas. Jis gavo ant teisina 
ir buvo nuteistas ant smert be 
jokio pasigailėjimo.

1 • • 1 1

Eina gandai kad vėl viskas 
pabrangs, už tai kad dabar vi
si darbininkai ima reikalauti 
pensijų ir paszelpos.

. ...... ' ' I' ■ 'T

Valdžia dar daugiau pinigu 
turės ūkininkams paskirti, kad 
užtikrinus jiems, kad ju ukes 
vaisiai neatpigtu.

Valdžios žmones mums pra- 
nesza, kad visi žmones turi la
bai daug pinigu ne tik kisze
niuose, bet ir bankose.

Valdžia dar giliau lenda in 
skolas, dar daugiau pinigu 
praleidžia.

Dabar labai daug žmonių 
viską perkasi ant iszmokes- 
czio.

Plieno darbininku unijos 
Prezidentas Philip Murray 
teipgi nieko nepelnyjo per 
straikas, nes visa tai ka plieno 
darbininkai gavo per straikas, 
fabrikantai siutino priesz 
straikas. Reiszkia darbininkai 
butu ta pati gave ir be straiku.

Automobiliu darbininku uni
jos prezidentas Walter Reu
ther gavo savo darbininkams 
viską ka kiti gavo ir daugiau, 
visai be straiku.

Nauji automobiliai ima 'bis
ki atpigti, bet jie vis dar per 
brangus.

' • • 1

Paprastas darbininkas Ang
lijoje uždirba devyniolika do
leriu ant nedėlios. Bet jam yra 
pensija ir paszelpa nuo lopszio 
iki grabo, nors taksos labai di
deles.

Darbininkas Rusijoje turi, 
dirbti penkias valandas ir tris
deszimts tris miliutas užsidirb
ti tiek maisto, kiek Amerikie
tis' darbininkas užsidirba per J 
viena darbo valanda. 

tino eiti sodan miegot, bet vie
ton to iszejo už-namu, pastovė
jo valandėlė, pažieszkojo ka- į 
ži.nko kiszeniuose ir, nemaloniu ; 
szmeklu varomas, pasileido! 
bėgti. Palta ir kepure buvo pa- į 
likęs kely, tai gana szaltas ve- : 
jas ji pergele. Bet jis nejautė 
szalczio, nejauto nieko daugiau 
tik degtinis uždegtu jausmu, 
kerszto troszkima, tik baisiai 
pagieža. Snukiai perlipo Nari- Į 
mantų sodo tvora. Kambarine- j 
se per adarus langus szviete ži- i 
būriai, girdėjos linksmos kai-Į 
bos. Skambus jausmas, taip; 
pažystamas juokas priverto ji : 
sudrebėti. Nesulaikomos j i egos 
įraukiamas priėjo artyn. Brisi-! 
glaudė szaly lango auganezio j 
didelio erszkecziu krūmo. ■ 
Kambary keletas jaunu mer-1 
gaieziu ir vaikinu susispietė ta-' 
rosi, ka pradėt žaisti. Apie se
nuosius Narimantus sėdėjo 
Onutės diedienes, dėdės, tetos

kyklos atsisveikinimo balius 
jis paprasze leisti atostogų me
tu atsilankyti Onutės tevisz- 
kej. Žadėjo atvažiuoti kaip tik 
szi Nedeldieni.

Atsirėmus aukszto sodo 
tvoros ilgai žiurėjo mergaite.

— Kam gi. asz jo taip lau
kiu? Ji^ gal but ir užmirszo pa
žadėjęs. Bet tai negali but! 
Onute aiszkiai žinojo, kad ji 
jam ne svetima.

Toli, vos jaueziamai pasi
girdo motorciklo burzgimas 
Greit artėjo. .

—- Jis, susznabadejo mer
gaite. Jos veidas nuszvito 
džiaugsmingiau.

— Gerkit, draugai! Dainuo
kit, ūžkit, sziandien asz vaiszi- 
nu! Kalbėjo atskiram restau- 
rano kambary in savo drau
gus, Pa dumiu Jonas.

— Taip, taip! Ne be reika
lo sziandien Szventa Ona! Nu
sikvatojo kažin kuris.

— Ei, vyno! Szampano! 
Szauke Jonas. Ir prasidėjo 
“Linksmybe.” Aidėjo girtu 
dainos pamainoms szlyksz- 
cziais juokais, kalbomis. Bildė
jo, skambėjo muszami stiklai, 
butelai. Restaurano szeiminin- 
kas stengėsi patenkinti visus 
sveczius reikalavimus, visas 
užgaidas, nes žinojo, kad Jono 
tėvas užmokės. Tik apie pu
siaunakti atsiminė draugai rei
kalą skirstytis. Jonas, Vytauto 
padedamas iszejo pesezias, nes 
trakėno, kurio buvo atjojės 
nesurado, matyti, vienas par
bėgo namo.

Ėjo vieszkeliu, kartais už- 
painuodami, susikibę ranko
mis. Mat, vieszkelis pasirodė 
be galo siaurutėlis.

— Jonai, žiūrėk Nariman
to žiburiai. Matyti dar svecziai 
dar neiszsiskirste. Asz tavo 
vietoj nelbucziau taip lengvai 
atsižadejes! Ne asz nedavano- 
cziau! Jie tau turėjo rankas 
bueziuoti, kad žadėjai ja vesti, 
o ežia žiūrėk, uosi užrietė, per
prastas tu jai. Agronomas, 
nors ubagas, gali sakyt, tiko 
“klesas” iszejusiai panelei. 
S z i a n d i en s u ž i e d o t u v e s.

Jonas sugriežė dantimis, bet 
tylėjo, tik smarkiau pradėjo 
eiti tęsdamas dranga namo. Jis 
turėjo kažin kokia minti, bet 
ja, nors ir girtas šlepe nuo 
draugo.

— Eik, Vitai ui kieti. Eiva 
asz tave paguldysiu, o asz szia- 
nakt miegosiu sode, baisiai 
galva, sopa, kalbėjo parėjės su 
draugu namo Jonas.

Vytautas nenusirenges griu
vo i.n lova. Nespėjo Jonas iszei- 
damas uždaryt duris, jis jau 
knarkė visa gerkle. Jonas ke-

ir kiti artimieji gimines. Prie 
pat lango stovėjo auksaplauke, ! 
balta, szilko suknele pasipuo- i 
szusi mergaite. Po vienas kito 
skabiojo saulutes lapelius: ka-j 
žiu ka iszspejo, bure.

— Ka nori atspėti, Onyte? > 
Tarė prieidamas anksztasl 
j u o db r u v a s v y r i s zk i s.

— Tai paslaptis, Juozeli, Į 
nesakysiu, pažvelgė in ji ilgu 
gilumu žvilgesiu. Būtinai nori 
žinot? Asz klausiu nebylio liki
mo, ar yra sziandien kas nors 
už mane laimingesnis?

Sujudėjo erszkecziu szakos, 
pasigirdo sunkus žingsniai, bet į 
niekas to nepastebėjo. Kažin i 
kokia szmelka praslinko Nari-į 
mautu sodan, niekas nebūtu į 
(lažines, kad tai buvo Pa dumi n ! 
Jonas. Iszsidraike, susivėlė ii-! 
gi laukai, nevaldomo pykezio i 
iszkreiptas veidas, sugniaužtos i 
kumsezios, butu priverto kiek-Į 
viena su pasibaisėjimu trauk-; 
t is jam isz kelio.

— Laiminga, ji! Laiminga: 
atstūmusi mane! Tu laiminga,' 
o isz manos juokiasi, pirsztais 

Į bado draugai ir patinstami!
Bet palauk! Asz nedovanosiu!

Gyvuliszkas pa si tenkinimą s 
buvo jo veide, kai po kiek lai
ko jis vėl perlipo Narimantu 
tvora ir szlitiniuodamas nuėjo 
namon. Niekas jo nemato, net. 
szunes nei kiek nesulojo.

(TOLIAUS BUS)

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

j No. 101 Kapitonas Velnias. 
Į Puikus apraszymas, didele 
• knyga, 404 puslapiu. 50c.
i No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

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

J SIENINIAI J
| KALENDORIAI J

1950 M.
| - I
J 15 coliu ploczio x 23% col. * 
* ilgio., Po 35c, arba 4 ui $1 $ 
$ Adresas: J
J SAULE PUBLISHING CO., * 
| MAHANOY CITY, PA. U.S.A. |

Tautu Sanjungos Atstovai

Szitiedu Tautu Sanjungos 
atstovai rodos viens kita sa
ko pasislinkti ir daugiau 
vietos duoti. Karininkas 
Field Marshall Viscount 
Montgomery rodos su alkū
ne pastumia Amerikos atsto

dėlių puslapiu. 35c. i
No. 104 Trys, istorijos apie-J 

Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
11a isz niaiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. ■ 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražam 
ežius iszgelbsti nuo smert, Szv.! 
Kristupą, Juokingi s.zposelei, : 
Kaip traukt giliukningai eini-: 
ki ir kiti szposelei. 20c.

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

No. 119 Keturios istorijos i 
apie Garžia Haremo nevalnin-1

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valakas 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, Tarasunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c:

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

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c,

No. 140 Kejurios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos1 
skausmai, Mocziutes pasakoji-, 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras,1 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 

vą, Warren R. Austin.
Jiedu buvo ant iszkilmin- 

gos vakarienes in Waldorf- 
Astoria vieszbuti, kur buvo 
susirinkę visu tautu atstovai 
kurie Anglu kalba vartuoja.

□ o o

Paveikslas gyvenimo, Nuopo-j 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie-i 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144» Penkios istorijos! 
apie Ranka apveizdos, Nedae-I 
jusia žudinsta, Paskutine vale1 
motinos, Pakutninkas, Ar pa-j 
szaukt tęva zokoninka Berną-i 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie! 
Velniszkas malūnas, Kaip stu-i 
dentas lojo o maJuninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku
czios naktį. 61 puslapiu. 15c.

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

No. 150 Keturios istorijos! 
apie Duktė akmenoriaus, Kla- 1 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už-Į 
laiko moteres paslaptį. 61 pus. į 
15c.

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

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- 
galis. 62 puslapiu. 15c.

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

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

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

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

I
No. 162 Trys istorijos apie 

Baisi naktis, Dzuoko pasaka,Į 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

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

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, ’Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szviesa., Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 

ežio. 121 puslapiu. 25c.
No. 172 Dvi istorijos apie 

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

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

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

No. 176 A-Be-Ce]a arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 1761/, Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maL 
dn 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. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

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

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

Kitokios Knygos
No. 178 Tikrausias Kabalas 

arba atidengimas paslapcziu ri
tei tęs su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Būry- 
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 C? t/ 7

nuo sudėtu pinigu Ant susirin
kimu. 25c.

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

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraph i szkas Officium. 10c

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
dSU Nepamirszkite dadeti 100 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu- 
r i būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING C0o 

Mahanoy City, Pa., - U, S. A.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

:: Jonas Padumis ::
Į|UVO gražus Nedeldienioi veik 

vasaros rytas.’ Vienas tu — menkniekiai,
kupinu paslaptingo gerumo ry-j dukrele. Jaunyste, kvailyste.
tu, kada ramybes aninolas isz- į 
tiesia sparnus ant žydinczinj 
pievų, plaeziai, lyg jura, ban-! 
guojaneziu javu. Atsikėlusi' 
saulute ir apsidairiusi aplink, 
nustebo nematydama pievose 
pioveju, pakraipė galva žiūrė
dama in saldžiai 'bemieganti 
artoją, Erdviam kambary, prie 
stovinczioje lovelėj miegojo 
Narimantu Onute. Matyti kas' 
nors labai gražu jai sapnavosi, I 
nes iszraudes veidelis lengvai I 
szypsojos. Saulute neiszkente i 
nepažaidus mergaites auksi
niais plaukai.s. Prislinko prie 
lovos ir szvelniai paglostė jos 
galvute. Onute insispaude in! 
pagalves, bet saulute, vistiek! 
bucziavo ja, glamonėjo, kol 
prižadino.

— O, kaip jau auksztai' 
saulute. Taip ilgai miegojau!! 
Nors tiesa, sziandien Nedel- 
dienis.

Mane da pamiegot, bet ka
žin ka atsiminė, mikliai paszo- 
ko isz lovos ir pradėjo rengtis. !

Atsargiai prasivėrė kloties! 
durys ir senoji Narimantiene Į 
ant galu pirsztu inejo kletin, į 
stengdamosi neprižadinti m y- į 
limos vienturtes.

— Reikėjo da pamiegotį 
Onele, kodėl taip anksti kelies? ! 
Tarė pamaeziusi atsikėlusiu 
dukteri.

■—• Jau iszsimiegojau ir ne 
visai anksti: tuoj septynios, j

— Gal tu sziandien, Onute,!i 
pabusi namie? Tėvas nori, kad i 
isz bažnyczios nuvažuotume 
pas dede Abraiti. Vienus na- j 
mus žinai, palikti negalima, o ' 
Abraiczuos su seniais ir veikti : 
nebūto kas.

— Gerai mamyte, pabusiu. į 
Tik neužmirszkite ilgai už-1 
trukti Abraicziuos. Sziandien j 
gali boti kas nors sveeziu: To
kia graži diena.

— Taip. Sziandien gali bū
ti Padumiu Jonas.

— Na ir ko ?
— Dabar ir gana! Ko? Asz 

nesuprantu, kodėl tu nuo jo i 
begi! Apylinkes mergaites lai
žosi in ji žiūrėdamos, tik tu! 
Nereikia, taip labai uosi riest, 
tiek mandrauti! Gražiausias,

Kol nevedes, visi vejai galvoj 
ūžia, bet gauti gera žmona, pa
matytum: aninolas, ne žmogus,

Jus vyrai,
Isz Whitesvilles, 

Pada ryt umet ge ra i, 
Kad musztis pamest umet,

S ne j a bile kur 
nesi peszt umet, 

Nes tas negerai,
Ir iszrodo juokingai, 

Asz paturima ant 
to žinau, 

Ir tiesiog pasakau, 
Jog tai girtavimas 

daro, 
Ir pas skvajeri varo.

Tai vis gerai,
Ir paprastai, 

Jeigu musztyniu nebūto, 
Tai ant galo sirgtu. 
Sergekites vyrukai, 
Ba užeis toki laikai, 

Jeigu prasikals katras, 
Tai baisia bausmia 

iszras, 
Arba pas Stalina 

nuvarys!* * *
Miestuose per Szventes 

visko atsitinka, 
Gyvena žmones kai}) 

kam patinka, 
Vieni gražiai legesi, 

Kiti kaip szunes 
ėdasi.

Neseniai taip ir 
atsitiko, 

Gere, dainavo ir 
ulavojo.

Sztai, galvas skaldyt 
pradėjo, 

Policija tuojaus atpiszkejo, 
Visus in autobila indejo,

turtingiausias parapijoj vyras 
apie ja sukas, o ji pueziaisi lyg.

— Klysti, mamyte, asz ne- 
mandrauju ne kiek. Bet jis ga
lėtu ir aukso kalnus turėti, asz 
negaleczian jo pamylėt. Alan 
jis szlyksztus. Girtuoklis man 
biauresnis už viską.

—■ Girtuoklis! Na, kad no
ri! Jau ir girtuoklis!

— Na argi ne? Juk, pavyz
džiui, asz manau ir szianakt 
jums nedavė miego Jono ir 
girtu jo draugu szukavimai. 
Ir ar tai pirmas kartas? Tai : 
kuo ne Su'batomis— Nedelio- j 
mis atsikartoja. O isz miesto ■ 
kada jis gryžta blaivus? Be-

Pajieszkojimas
Onos Banavicziuteš (po tė

vais), jos vyro nežinau, bet ji
sai kitados gyveno mieste Ma- 
hanoy City, Pa. Jeigu kas apie 
ja žino ar ji pati, tegul malo
niai man duoda žinia, nes tu
riu pas ja reikalą. Alano adre- i 
sas:

Severas Karlaviczius,

Ir in lakupa pasodino.* * *
Jau gana,
Po velniu,

Ant tokiu bobų, 
•Jau tai t m’i būti 

nieką, 
Jeigu vyrais nepasidalina.

Jau tokia nei 
sarmatos neturi, 

Pas save ant burdo 
kalbina, 

Tai jau su tokia 
gana.

Ariska prižadi ne ja, 
Kad gera burda 

davinėja.
Szvariai užlaiko, 
AJsame pritaiko. 

Ir atsiranda, tokiu, 
Beprotu kvailiu, 

Kurie kraustosi pas 
■boba, 

Bet nuo davadnu, 
Neturi nieko, 

Ir visos storones 
pasiliko ant nieko. 

* * *
O tas miestas 

tame Ali suroję, 
Isz ten tiligrama

344 Hampshire St., 
Lawrence, Alass.

gavau,
Bet da truputi

butu. Ir ko tu nori: vienturtis,! 
iszpaikintas, nuo mažu dienu, 
tėvai visa valia duoda, Ir taip 
jis da perdaug geras: kitas jo 
vietoj butu jau puse namu pra-' 
szvilpes, o pas juos skolos ne 

i cento!
— Taip, kol levas viskuo I 

rūpinasi, sumaniai ūkininkam ' 
! ja, tai užtenka ir Simui gir
tuokliauti.

— t) asz tau sakau, kad i emes ūkininkauti jis ir tęva 
sumanumu pralenks-. Ana kart 
kai tu da nebuvai isz. ūkio mo
kyklos gryžusi, buvo pas mus 
kažko pasiskolinti užejes. No-' 
galėjau atsistebėti, kaip pro-i 
tingai kalba.. O koks lipsznus!

— Juo blogiau, jeigu jo žo- ‘ 
džiai skiriasi nuo darbu, vadi-I 
nas, jis ir veidmainis.

— Taip, visoks jis tau! Ir Į 
girtuoklis ir latras ir veidmai-1 
nis, o vis del to, kad tie moks- ! 
lai tau kažin kuo galva prigru-' 
do. Gana sakiau tėvui, neklau
so. Bet tik tu pagalvok, ar gali 
rasti geriau ? Dalis seserims le
vai atmokėjo. Dabar jis vienas. 
Devyniasdeszimts penki hekt- 

į rai tokios puikios žemes! Kuo 
se dusyk tiek, kiek musu. Lau
kai su musu laukais susieina, 
dvaras butu sumuszus in vie- ■ 
na! Senai, vaikeli, asz tokia 
laime svajojau.

Dede praszo atneszti jam 
baltinius, inkiszo galva pro 
kloties duris tarnaite.

— Tuoj, tuoj. Užsiplelejau 
su tavim,ir užmirszau, ko atv

ijusi, kalbėjo atsidarius komo
dos stalcziu Narimantiene.

— Pagalvok, Onele, apie 
tai, ka asz tau sakiau, pagal
vok, kol laikas. Jam morgu ne
trūksta, pati žinai.

Paėmusi vyrui baltinius Na
rimantiene iszejo. Onute norė
jo kažka sakyti, bet susilaiko. 
Skubiai pasiklojo lova, sutvar
kė kambari ir atsiklaupusi 
karsztai pasimeldė, pavesdama 
kaip paprastai, Aukszcziau- 
siam savo tos dienos darbus ir 
mintis.

Paskui nuėjo sodan, prisky
nė dideli pundą žolynu, geliu. 

Į Sumerkė jas ir nuneszo in sve
eziu kambari. Motina paten
kinta žiurėjo kaip rūpestingai 
ta ryta Onute szlave kamba
rius, szluoste dulkes, užtiesė 
stalus naujomis staltiesėmis. 
Neabejojo, kad jai pavyko 

į dukteri intikinti.
Praslinkus porai valandų 

ties Narimantu gonkomis sto
vėjo pora gražiu arkliu, pakin
kytu naujos mados lengvoje 
brikelėje.

— Lik sveika, vaikeli. Alės 
rūpinsimės greit sugryžti, atsi
sveikino dukterį seniai. Susė
do brikelen, bernas užplakė 
arklius, iszvažiavo.* * *

Onute buvo treczioji jau
niausia Narimantu dukrele, 

i Abi vyresnes seserys isztekejo. 
Vienas brolis nesenai mirė, o 
kitas pora metu vyresnis už 
Onute baigė gimnazija ir jaus
damas aukszta paszaukima, in- 
stojo in dvasine seminarija. 
Tokiu budu Onute liko Nari- 

! mantų inpedine. Tėvas nors ir 
1 gana, senas, bet szviesus, susi- 
I prates žmogelis, visus vaikus 
Įleido in mokslą. Sunaus Juozo 
! paszaukimui nesiprieszino, ne- 
atkalbinejo, nors gana sunku 
jam buvo sutikti su ta mintimi,

susilaikiau.
Netrukus in tonais 

pribusi u, 
Tai dideli jums 

giedos padarysiu, 
Todėl, lukaut.

ka.d jo prakadu aplaistytas ze- Atskrido ISZ LoildOHO h NCW Yoik 
mes plotas pateks m svetimas
raukas.

Onute tada 'buvo szesztoje 
gimnazijos klasėje. Jeigu butu 
pareiszkusi noro įiegryži te- 
viszken, mokytis tolinus, butu 
ir su Ino sutikės levas. Bet 
Onute neilgai svyravo: baigė 
szeszias klases ir iszvažiavo iii 
ūkio mokykla, norėdama tin
kamai pasirnoszti . tcviszkej 
szeimininkauti. Tiek gimnazi
jos, tiek ūkio mokyklos moky
tojai ir drauges negalėjo atsi
džiaugti Onute. Darbsztesne, 
sz i rd i ogesne mergaite sunku 
butu buvę surasti.

Iszvažiavus tėvams, Onute 
da karta perejo visus kamba
rius. Kai ka da pataiso, sutvar
kė. Tikrai ji lauko sveeziu. Ar
gi Padumiu Jono? Amrgu. Tas, 
kurio ji lauke, turėjo būti ver
tas taip tyros mergaites pagar
bos.

Valgomame laikrodis iszmu- 
sze vienuolika. Onute buvo su
sigyvenus su tuo senu ir tai]) 
gražu paproeziu: likus namie 
Alisziu laiku pasimelsti. Paėmė 
maldų knygas ir atsisėdo prie 
radijo klausyti isz AJlniaus 
pamaldų. Nors ir žinojo, jog 
neužtenka tik per radijo Ali- 
sziu iszklausyti, jei kas gali 
nuvykti bažnyczion. Besibau 
giant Alisziomis, kieme smar
kiai sulojo-szunes, Onute pa
žvelgė pro Įauga ir nekantru
mo szeszelis perbėgo jos veidą.

— Laba diena, panele Ony
te! Ar nepaimsi szluota nepra
šytam svecziui? Kalbėjo mo
suodamas skrybėlė Padumiu 
Jonas.

— Praszau tamsta, in kam
bari ; mandagumo verczijmia 
iszejo pasitikti sveczia.

— Asz žinojau, kad jus' ra
siu namie. Per savo sodo tvora 
maeziau, kad tik tevelia! iszva
žiavo.

— Reikia kam nors savųjų 
liktis, visi iszvažiuoti negalim.

Kalba nesisekė. Onute nesi
stengė ja palaikyti, o sveczias, 
matyti, kiek varžėsi Jo pajuo
dę poakiai ir ne nuduotus vei
do raudonumas liudijo be mie
go praleista nakti. Onute pada
vė ant staliuko gulėjusi albu
mą. Aparte ji tylėdamas. Gale 
albumo buvo indetos kelios 
naujos at vi lutes, fotografijos. 
Ilgai atsidėjęs žiurėjo in nepa
prastai gražu, maloniai szyp- 
santi veideli.

— Paraszykit man atmin- 
cziai viena, Onute.

— Kam-gi tamstai ji reika
linga? Pakele in ja akis. Jose 
klaidžiojo kažinkoki keisti ži
burėliai.

— Kam? Ir tu, Onute, 
klausi manes kam? Tam, kad 
myliu tave!

Nespėjo, nustebusi akiple- 
sziszku jo drąsumu, mergaite 
susivokti, kai jis sustvėrė ja 

! glėbin.
— Tu turi būti mano! 

I Kvėpavo jai veidan. Isz burnos 
j dvoke degt ine.

Laukines kates vikrumu isz-

Graži geltuonplauke, Shar- 
man Douglas, dvideszimts 
vieno meto amžiaus Ameri
kos Ambasadoriaus duktė, 
atskrido su savo moeziute 
Ponia Emma Zinnser, isz 
Londono in Idlewild eropla-

nu vieta, New York. Jos tė
vas Lewis Douglas yra Ame
rikos Ambasadorius Angli
joje. Ji važiuoja in Arizona, 
kur jos szeimyna turi labai 
dideli ūki. Ji ežia ketina 
praleisti szventes.

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir 

geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

A! Szitaip! Kai]) szuni mane! 
iszvarai? Perjirastas asz tau, 
mokslus iszejusiai panelei, kai- ] 
mietis, artojas. i

— Klysti, tamsta, ne arto-1 
ja asz tamstoje saves nevertu i 
laikau, bet girtuokli! Jei tams-Į
ta tikrai mane gerbetmn, gble-Į 
turn del manes, jei ne del ko 
auksztesnio, mesti degtine ir Į 
girtuoklius draugus.

— O ar asz už pinigus ge-' 
riu? Tai mano vieno. Kaip no- ‘ 
riu, tai]) elgiuos, niekas dėlto 
neverkia. Dabar mano dienos. 
Kol jaunas reikia pasidžiaugti 
gyvenimu. Kai apsivesiu, kas 
kita!

— Niekuomet tamstai ne
patikėsiu. Kas nemoka susival- 
dyt, kol jaunas, juo labiau ne- Į 
susivaldys vėliau.

— Cha, cha, cha! Taip ly
giai pereita Nedeldieui klebo
nas per pamokslu sake! Asz gi 
ne pamokslo klausyt ežia at
ėjau. Onute, nors jusu ūkis ir ; 
turtas mažesnis, negu musu, 
bet tavo gražumas man viską 
atstos. Buki mano!

— Asz visai rinitai sakau, 
kad tamstos žmona nebusiu!

— Ne!? Ir tai paskuti u isj 
žodis?

— Taip. Tamsfos žmona 
niekuomet nebusiu!

Tai busi kuo kitu! Prakosze ! 
pro sukastus dant is. Priėjo'

raiszkoje staiga radosi tiek ga
lios, kad jis, tas kuris iszgeres 
paties szetono neiszsigastu, su- 
miszo ir nusigando tos silpnos 
mergaites. Jos nekaltumas, sie
los tyrumas, paibloszke jo pur
vina siela. Nuleido galva, sto
vėjo tylėdamas. Dabar jam vi
sos pagirios iszdnlkej-usios, 
pats paniate niekszu, nedorė
liu.

Bet atmink, asz tave ki
tam neatiduosiu! Apsisuko ir 
kuo ne tekinas iszbego isz kam
bario.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir A^elnias; 
Kas Alan Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .250

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 200 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa,

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.
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Į prie dura, pasuko rakta. Baisi ■ 
szypsena iszkreipe jo veidą, j

— Aasuos /namuos tik mu-! 
Į du! Cha, cha, cha! Nemyli ma- į 
j ne? A ?

Dabar ji suprato visa pade-;

Padumiu dideliam sode buvo 
mažas gražus vasarnamis. Ten 
miegojo da neiszsi pagiriojęs 
Jono draugas, A^ytautas Sau- 
lynas. Isz Narimantu Jonas’ 
tiesiog nuėjo pas ji. Tas miego
jo garsiai knarkdamas. Aplink 
ant žemes, ant stalo gulėjo dau
gybe iszmetytu buteliu. *

— Adytai! Klausyk, jau pa
vakare. Gana miegot.

— A-a, u-u, nusižiovavo 
trindamas užmiegotas akis 
Vytautas.

— .Kelkis, Ayvtautai, asz 
liepsiu pakinkyt sarti, droszim 
in miestą.

— N a ir kokiu vėl n i n ? Asz 
miego da noriu!

— Alatai kad ne laszo! Pa
rode ranka tuszczius butelius.

— A! Na tai tu iszsyk žmo- 
giszkai sznekek!

Greit apsirengė ir tie drau
gai iszpiszkejo in miestą.

Jonui iszbegus, Onute dar 
keletą sekundžių stovėjo pla
eziai iszplestom akim negale-

* * k
t * A- * * *
k * *
* * 
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* * 
k 
tt * * 
k

J

| ties baisumą. Ji silpnas kudi- dama greit atsipeikėti, kas
ikis, gerymo apsvaigintu protu kiau sukniubo ant szale stoviu- 
beszirdžio milžino rankose! Ne ežios sofos. Jos intempti nervai 

Jai]) butu baisu pasijusti liūto atsiliuosavo, ji skaudžiai pra- 
j nasruos. Tas tik gyvybe atimti ! virko. Bet greit nurimo. Tik 
įgali, o szis. Iszbalusi kai]) d rd- į gerai pažystantis ta veideli isz

siverže isz jo glėbio. Atsistojo
I priesz ji sugniaužusi kums- 
czias, akyse žibėjo pasiszlyksz- 
tejimas ir pyktis.

— Kaip tamsta dristi! Asz 
tamstos nemyliu ir negaliu 
mylėti. Praszau iszeiti!

“Talmudo Paslaptys”
! Apie Žydu Tikybos Prisaky 

mus. Labai užimanti Apysaka
:: Tiktai 150 ::

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa-

be prisispaudė prie sienos.
— O Jėzau! Marija! Alari-j 

ja, apgink mane, sznabždejo 
pabalusiom, virpaneziom lu
pom.

Jis, lyg žvėris, žinantis, kad 
anka negali pabėgti, pamažu 
ėjo artyn.

— Leiskit man iszeiti, ty
liai paprasze žiūrėdama in ji' 
isz baimes isz]tiestomis akimis. į

Jis priėjo visai arti.
— Nedrįsk paliesti mane!! 

Staigi drąsini suszuko isztiesu- 
siam in ja rankas.

Jos akys ir visoje veido isz-

jo nepa])rasto iszbalimo Imtu 
galėjęs dasiproteti, kad nese
nai jai kažka 'buvo atsitikę. 
Iszejo sodan, pasirėmė ant 
auksztos tvoros ir akis insmie- 
ge tolumon, ten kur vingiuoja 
platus vieszkelis.

Onutei tebūvant ūkio moky
kloj per ruosziamus vakarėlius 
pasilinksminimus, be kitu sve
eziu, dažnai atsilankydavo ir 
agronomas Juozas Unguraitis 
jaunas, gražus vyras, nesenai 
baigės Dot navos akademija ir 
besipraktikuojas viename, ne-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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—

— Ana diena senas biznio- ‘ 
rius Jurgis Povilaitis isz ■ 
Maizevilles, atlankė savo pa
žystamus mieste ir neužmirszo 
atlankyti redakcija “Saule.” 
Ponas Povilaitis yra szimtpro- 
centinis skaitytojas per dauge
li metu. Ponas Povilaitis kita
dos laike saliuna Frackvilleje. 
Acziu už atsilankymu.

— Subatoj pripuola Szv. 
Hilario. Taipgi ta diena 1949 
metuose'baisus szalcziai Rocky 
Alountain kalnuose, szimtas 
dvideszimts vienas žmogus su- 
szalo. Ir ta diena 1560 m., Lie
tuviai atgavo nuo Kryžeiviu 
pili Mierekausen. Taipgi ta 
diena 1741 metuose gimė Bene
dict Arnold, kuris buvo sugau
tas ir nuteistas kaipo savo 
kraszto iszdavikas. Subatoj 
pripuola Rusnaku Nauji.Me
tai.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Antra Nedelia po Ka
lėdų. Ir ta diena 1563 metuose 
Rusai pergalėjo Lietuvius Po- 
lotske.

— Panedelyje Szv. Marce
lio. Taipgi ta diena 1923 me
tuose Lietuviai paėmė Klaipe
da ir pri junge ja prie Lietuvos. 
Ir ta diena 1920 m., Uždrausti 
svaiginantieji gėrimai Ameri
koje. Taipgi ta diena 1215 m., 
Zemaicziu Kunigaiksztis Svo- 
bune priėmė Krikssczionyste.

— Utarninke pripuola Szv. 
Antano. Ir ta diena 1706 me
tuose gimė Benjaminas Frank
linas, didis visu mokslo szaku 
mokslinczius, jis buvo gydyto
jas, advokatas, raszytojas, poe
tas, dipliomatas, redaktorius 
ir visu amatu žinovas, jis buvo 
pirmutinis parodyti kad žaibas 
yra elektra, kad galima elektra 
isztraukti isz padangių, jis bu
vo pirmutinis Amerikos cliplio- 
matas, Ambasadorius Francu- 
zi joje. Taipgi ta diena 1386 me
tuose Jagela susižiedavo su 
Lenkijos Knnigaiksztaite Jad- 
viga.

— Schuylkill Apygardos 
Moterų Kliubas turėjo savo 
metini susirinkimą in Eagles 
svetainėje, Mahanoy City. Pir
mininke Olga Colitz atidarė 
susirinkimą ir visos nares at
naujino savo pažadus isztiki- 
myibes savo krasztui ir sudai
navo Amerikos tautiszka him
ną. Visos valdybos nares isz- 
dave savo raportus.

Visos buvusios ir iszrinktos 
naujos valdininkes gavo po la
bai gražia puokszte geliu.

Nauja pirmininke, Ponia So
poms yra buvusi pirmoji szitos 
moterų draugystes pirmininke. 
Ji trumpai papasakojo apie 
szitos draugystes prasidejima 
ir. darba ir visus vargus ku
riuos moterys turėjo pergyven
ti pirm negu ju darbuote buvo 
visuomenes invertinta. Buvo 
perskaityta keli padokavones 
laiszkai isz instaigu kurias mo
terys pagelbėjo ar suszelpe pe
reitais metais. Buvo praneszta 
kad Bankieto ir Vakarienes už
sakymai-jau visi užimti ir kad 
daugiau svecziu nebus galima 
priimti. Tas Bankietas atsibus 
Sausio szesziolikta diena. 
Daug nares dalyvavo tame su
sirinkime.

Shenandoah, Pa. — Mykolas 
(Urigas) Jurgai, nup 20 N. 
Carbon Uly., kuris gydosi Ve
terans Administration ligon- 
bute Coatsville, Pa., numirė 
JJtarninke, po trumpai ligai. 

Velionis buvo veteranas isz 
Pirmos Svietines Kares. Kita
dos dirbo Maple Hill kasyklo
se. Paliko sunu Alberta, Maim' 
ir dukteri Dorota, Philadel- Į 
phia; broli Vinca, Detroit, ir' 
penkios seserys: Mare Draugei 
isz Forest Hills, N. Y.; Ona 
■Spudiene, Minersville; Petre 
Beverage, Bronxville, N. Y.; 
Margareta Pearsall, L. L, N. Y. 
ir Della Prisbisziene, mieste. 
Laidotuves invyks Subatos ry
ta isz Oravitz koplyczios, 635- 
37 E. Centre uly., su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 vai., 
ir palaidos in Apreiszkimo pa
rapijos kapines.

— Agneszka Metkus, kuri 
sirgo trumpa laika, numirė 
Utarninke naktyje, savo na
muose, 507 W. Coal Uly. Gimė 
Lietuvoj, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Paliko su
nu Juozapa, namie; keturios 
dukterys: Ant. Sabulskiene, 
Weston Place; F. Pacer, Liv
ingstone, N. J., E. Kaster, Jr., 
Irvington, N. Y., ir Jieva na
mie. Taipgi 9 anūkus. Graibo- 
rius V. Menkieviczius laidos. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos.

— Juozas Ulaviczius, Sr., 
198 Schuylkill Uly. isz Heights 
numirė Subatoj popiet u, na
mie. Velionis atvyko isz Lietu
vos ir per visa laika gyveno 
Shenadoryjo. Paskutini karta 
dirbo Maple Hill kasyklose. 
Paliko dvi dukterys: Katarina 
Navitskiene'namie ir Ona Ged
viliene, Philadelphia; sunn 
Juozą, namie; sesere Mare Žal- 
neriene, Philadelphia ir ketu
ris anukus. Laidojo Ketverge 
10 valanda, ryte ir palaidotas 
in. Kalvarijos kapines. Grabo- 
rius H. A. Valukieviczius lai
dojo.

— Sena gyventoja Elzbieta 
Karsokicne, nuo 914 W. Coal 
Uly., numirė Utarninke 8:45 
valanda vakare. Gimė Lietuvo
je atvyko in czionais būdama 
da jauna mergina. Prigulėjo’ 
prie Szv. Jurgio parapijos ir 
bažnytiniu moterių draugijų. 
Paliko duktere M. Terližziene, 
Philadelphia; sunu Jurgi, na
mie; du po-sunu; Vinca, Lynn, 
Mass., ir Salamona, Cleveland, 
Ohio; du po-dukterys: V. Va- 
silievicziene, Massachusetts ir 
P? Valkievicziene, Wyoming. 
Taipgi du anukus. Laidotuves 
invyks Panedelyje su apiego
mis Szv. Jurgio bažnyczioje 9 
vai., ryte ir palaidos in parapi
jos kapines.

Minersville, Pa. — Szvento 
Pranciszkaus parapijos Szven
to Vardo Draugystes nariai tu
rėjo savo bert ainiui susirinki
mą ir nutarė palaikyti ta pa- 
czia valdyba kuri taip gerai ir 
sumaniai vede visus draugys
tes reikalus per pastaruosius 
metus. Pasiliko valdyboje Jur
gis Klimas, kriauezius isz 
Pottsville, Pa., Jurgis Klimas 
jau daugiau negu penkiolika 
metu kai laiko tos draugystes 
Prezidentūros vieta. Vice-Pre- 
zidentas yra ’ Pranas Bernato
nis, jaunas ir apsukrus ir na
gingas vyrukas, kuris jau 
daug metu kai darbuojasi pa
rapijos ir Bažnyczios reikaluo
se. Sekretorius pasilieka tas 
pats jaunasis Balnanosis. Mar- 
szalas yra Paneliieri. O iždi
ninkas ir Dvasios Vadas yra 
parapijos vikaras, Kun. Al. J. 
Neverauskas, kuris szita vaka
rėli surengė. Szvento Vardo 
Draugystes nariai savo paža
dus atkartuojo ir nutarė ketu
ris sykius in metus susirinkti.

— Pasimirė Andrius Petri-

kas, kuris gyveno Minersville-Į 
jo, 508 Pottsville Uly. Jis pasi- j 
mire Good Samaritan ligonini- Į 
teje, Utarninke, apie vienuo
likta valanda vakare. Jis buvo i 
nuvesztas in szita. ligonine į 
Gruodžio (Dec.) dvideszimts I 
septinta diena.‘Gimęs Lietuve-į 
je, Andrius pirmiausia apsigy-1 
eono St. Clair miesto, isz kur i 
jis atvažiavo in czionais, ir ežia ' 
gyveno, dirbdamas mainose. 
Per pastaruosius asztuonis me
tus Andrius jau nebegalejo i 
dirbti nes sirguliavo. Jis buvo 
isztikimas parapijietis ir Szv. 
Vardo Draugystes narys. Jis 
paliko sunu Alberta, Brooklyn, 
N. Y., dukterys: Ona Catala
notto, Brooklyn, N. Y.; Elena,I .Majetich, Brooklyn, N. Y.; Ali
cija Yestrnmsky, Syracuse, N. 
Y.; ir szeszis anukus. Jis buvo i 
gimęs 1887 metuose. Laidotu-
ves buvo Szvento Pranciszkaus
Bažnyczioje Utarninko ryta, ir 
velionis ‘buvo palaidotas para-
pijos kapuose.

AUTOMOBILIU SU 
BOSU SUSIMUSZE
PHILADELPHIA, PA. — 

Du jurininkai žuvo užvakar 
kai jųdviejų automobilius susi
kūlė su miesto autobusiu. Žu- 
vusiuju vardai buvo, Robert R. 
Moore, dvideszimts szesziu me
tu amžiaus ir Theodore C. 
Whitaker, teipgi dvideszimts 
szesziu metu amžiaus. Jurinin
kai dirbo Laivyno Ligoninėje. 
Nors visas to autobusio prysza- 
kis buvo sumusztas ir sutrintas 
draiverys Wilber Douglas, 
penkios deszimts metu am
žiaus buvo visai mažai sužeis
tas.

Tie jurininkai važiavo su 
nauju automobiliu, kuris buvo 
iszvažiuotas tik keturis szim- 
tus myliu. Jiedu važiavo upes 
link, kai jųdviejų automobi
lius, del kokios ten priežasties 
pasisuko in szona ir perszoko 
skersai kelio vidurį ir susikūlė 
su tuo autobusiu.

INTARIA KUNIGUS
ROMA, ITALIJA. — Jauni 

Evangelistai Protestonu Baž- 
nyczios, sako kad jie buvo ak
menimis apdaužyti ir iszvaryti 
isz Gandolfo palociaus Szvento 
Tėvo vasariniu narnu, kur jie 
darbavosi.

Vienas isz ju sako kad “Ku
nigai šukele visus žmones 
priesz mus.” Italijoje beveik 
visi žmones yra Katalikai.

Vaszingtone Kongresmonas 
Ed Gossett, Demokratas isz 
Texas valstijos, su keliais 
Evangelistu atstovais nuėjo in 
Tarybos ofisu pareikszti savo 
nepasitenkinimą ir protestą, 
kad tie Evangelistai negali sa
vo labdarybės darba vesti to
liau. Szitie Evangelistai turi 
seratnami in Frascati miestą.

Beveik visi yra isz Texas ■ 
valstijos isz kur jie gauna pa-1 
ramos del savo darbo. Jie da
bar pasisamdė advokata, kad 
jis visiems jiems parūpintu vi-Į 
zas ir gautu visiems pavelini- 
ma pasilikti Italijoje.

Jie per vienus metus iszdali- 
no daugiau negu szimta tuks- 
taneziu doleriu ir padovanojo 
daug drabužiu ir liekarstu. Sa
vo prieglaudoje jie dabar turi 
dvideszimts du vaiku, kuriu 
tėvai žuvo per kara.

Jie sako kad Italijos valdžia 
tyczia sulaiko daug visokiu i 
daigtu ir maisto kuris buvo 
jiems prisiunstas isz Amerikos: 
iszdalinti bedaujantiems ir ! 
biedniems.

Nauja valdyba, isz kaires 
in deszine: Ponia Mare Mi- 
nevieziene, rasztininke isz

Trys Moterys Sudegė
COBLESKILL, N. Y. — 

Trys moterys žuvo ir keturi 
kiti žmones buvo labai apde
ginti kai slaugiu namas sude
gė, Cobleskill mieste. Peczius 
susprogo ir visas namas užsi
degė.

Ponios Myra Bellinger, sze- 
szios deszimts penkių metu 
amžiaus ir Freda Knochemus, 
septynios deszimts vieno meto 
amžiaus sudege pirm negu ug
niagesiai prispejo pribūti. Po
nia Iola Crippen, szeszios de- 
szimas szesziu metu amžiaus 
pasimirė ligoninėje. Ponios 
Crippens vyras, Willis buvo la
bai apdegintas, bet daktarai li
goninėje sako kad jis pasveiks.

AMERIKOS LAIVAS
PASZAUTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kinijos Komunistams.
Laivo Kapitonas David Jo

nes sako kad dabar laivas taip 
suszaudytas ir taip pilnas sky- 
liu kad negalima su juo plauk
ti. Jis praszo kad Amerikos 
valdžia pasiustu kariszkus lai-1 
vus ji palydėti in areziausia 
uosta kad jo laivas galėtu būti 
pataisytas.

Kiniecziai perspėja ir kitus 
laivus neplaukti in tuos uostus 
kur Komunistai dabar valdo, 
nes ir jie bus paszauti. *

Pirm negu szitas laivas buvo 
paszautas, Kiniecziu kariszki 
laivai Kapitoną Jones perspė
jo neplaukti in Yangtze uosta, 
bet Kapitonas nepaklausė. Ta
da Kiniecziai pradėjo in jo lai
vą szaudyti.

LEWISAS ATSZAU-
KIA STRAIKAS

—
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

skutine mainierio pede buvo 
biski daugiau kaip penkios de
szimts doleriu. Tai iszmaitink 
szeimynele per dvi nedeles už 
tiek!

Mums visai ne dyvai kad

L. TRASKAUSKAS
LIE T U V I S Z K A S 

G R A B O R I U S 
Laidoja Kunvs Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu,

Vestuvių Ir Kitokiama
:: Reikalam* ::

B35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Schuylkill Apygardos Pa., Moterų Kliubo Nauja Valdyba

Shenandoah; Ponia Mare 
Anceravicziene, pinigine 
sekretorka, Mahanoy City;

mainieriai dabar jau ima neri
mauti ir pykti!

VAIKAS BADU 
NUMIRĖ

Ievai Intarti. Tėvas 
Kaltina Motina

NEW YORK. — Trijų metu 
vaikas isz bado pasimirė ir jo 
tėvai dabar yra suimti. Tėvas 
sako kad motina kalta. Tėvas 
Guy ScieIzo, kuris uždirba sep
tynios deszimts penkis dole
rius ant nedėlios fabrike ir jo 
žmona Mare buvo policijos su
imti, kai jųdviejų vaikas nuo 
bado pasimirė.

Labdarystes ir paszelpos at- 
' stovai kelis sykius stengiesi in 
tuos namus ineiti, ir kada jie 
per panevalia insibrove in tuos 
namus jie rado ta mažuti vaika 
ir jo sesute be maisto ir jokios 
priežiūros. Trijų metu vaikutis 
svėrė tik keturiolika svaru ir 
greitai pasimirė ligonbuteje. 
Daktarai paskelbė kad jis isz 
bado pasimirė.

Tėvas sako kad jis nekaltas;
jis sako kad jo žmona maista 
atiduodavo savo katei vietoj 
vaikams. Nors jis teisinasi ir 
kaltina savo žmona, polici j an
tai suaresztavo jos. Jųdviejų 
dukrele teipgi buvo badu mari
nama, bet policijantai suspėjo 
ja atgaivinti. Miesto valdyba 
sako kad nieko panaszaus ta
me mieste niekados neatsitiko. 
Dabar tėvai yra intarti ir kal
tinami kaipo tikri žmogžu
džiai.

JOHN J. LEWISAS
BEDOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kur Lewisas mus nuves ar pa
liks? Visi mes žinome kad 
Vaszingtono visa Taryba ir 
Trumanas tik laukia progos 
ant Lewiso užsipulti. O jeigu 
Lewisas bus vėl nubaustas, tai 
niekas kitas nenukentes kaip 
tik tas darbo žmogelis, mainie- 
rys.

TRYS VAIKAI
I NUŽUDYTI

--------------------- i

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sužeistas ir teipgi jo duktė sep
tyniolikos metu Verlene.

Motina, May Babe Harris 
nusistvere mažiausi kūdiki ir 
pabėgo. Ji sako kad trisde- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
razbaininkas Leon Turner pa

Ponia Irene Soponis, pirmi
ninke, Minersville; Panele 
Natalija Keravycziute, vice

Pargryžo Greitai Isz Ilgos Keliones

Pierce Farley, penkios de
szimts dvieju metu amžiaus 
darbininkas, restaurane tar
nautojas, nusiima kepure ir 
pasveikina savo draugus kai 
jis nužengė nuo Pan Ameri
can ęroplano in Idlewild, 
New Yorke. Jis ka tik par
gryžo isz Airijos.

Jis buvo iszsiilges savo tė
vynės Airijos ir norėjo savo 
gimines ir senus pažystamus

Maskarados Puosznus Balius

Warren R. Austin, Ameri
kos delegatas Tautu Sanjun- 
goje, szoka su savo žmona in 
Waldorf-Astoria vieszbuti, 
kur buvo suruoszta puosz
nus balius didems ponams. 
Visi buvo visokiais keistais 
drabužiais apsirėdė ir ne- 
sziojo kaukes.

Warren R. Austin, delega

leido visus tuos szuvius. Szitas 
razbaininkas Turner yra poli- 
cijantams labai gerai žinomas. 
Jis labai gera aki turi szauti 
isz revolverio. Jis kalėjime bu
vo nuteistas ant deszimts metu 
sykiu su broliais Malcolm ir 

pirmininke, Shenandoah; ir 
Ponia Josephine Tomalonie- 
ne, iždininke isz Frackville.

vėl pamatyti. Jis turėjo tik 
keturias dienas vakacijos. 
Jis iszskrido su eroplanu in 
Airija, kur jis galėjo tik 
dvylika valandų praleisti su 
savo giminėmis ir paskui tu
rėjo vėl gryszti.

Jis sako kad nors jam ma
žai laiko buvo su visais susi
tikti ir pasisveczioti, bet jis 
yra patenkintas ir dabar vėl 
gali sau ramiai dirbti.

tas isz Burlington, Virginia 
su savo žmona buvo tik du 
isz keliu szimtu augsztu 
žmonių ant szito baliaus.

Szitas balius buvo sureng
tas sudaryti Pensijos ir Pa
szelpos Fonda del New York 
Philharmonic Simpfonijos 
Muzikantu Fondo.

o o o

Wendel Whitt. Jie isz kalėji
mo iszsikase. Malcolm Whitt 
buvo suaresztuotas kai polici- 
jantai rado ji girta netoli nuo 
namu. Bet jis užsigina ir sako 
kad jis nieko apie ta suszaudy^ 
ma nežinojo ir nežino. j

i


