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Trumanas Praszo T etikos
Isz Amerikos Draiverys Prasikalto

TRUMANO TVARKA
BE TVARKOS

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar jau pats Trumanas pri-1 
sipažinsta kad jo ta taip isz- 
garsinta Tvarka sutvarkyti vi- i 
sa svietą yra minis, niekam ne- j 
verta.

Tas pats ir su Marshallo Pla
nu pilti bilijonus doleriu in ki-Į 
tus krasztus ir nustatyti ki- Į 
tiems krasztams tvarka.

Dabar augsztieji musu Tary 
bos didžiūnai ima suprasti kad 
nežiūrint kaip Amerika yra ba- 
gota, bet ji negali amžinai in 
kiaura maisza pilti tuos dole
rius.

Amerika dabar jau nesisten
gia po visa svietą vytis Komu
nistus ir visiems Komunistams 
visur prieszintis. Amerika da
bar daro skirtumą tarp geru ir 
blogu Komunistu. (Koks tas 
skirtumas butu mes dar nesu
prantame, bet galimas daigtas 
kad yra geru ir blogu velniu). 
Mes pirmiausiai pamatėme ta 
permaina musu Taryboje, kai 
Amerika pradėjo derintis su 
Komunistiszka Yugoslavija, ir 
dabar ne už ilgo pamatysime 
ta pati su Komunistiszka Ki
nija,

Ta pati matome ir su tuo 
Marshallo Planu, sulyg kuriuo
mes pylieme pinigus in Euro- dege kai jos lova ir drabužiai 
pa ir in Azija. Dabar jau ma
žiau pinigu tenai siuneziame o 
vėliau dar mažiau. Kariszkos 
pagelbos dar duosime, bet ir 
czia ne tiek kiek mes jiems ža
dėjome ir kiek jie tikėjosi.

Amerika dabar savo tvarka in Philadelphijos Generaline kad žmones dar atsimena ta 
ves ne kaipo Po Karo Tvarka, Ligonbute. Josios žentas Lar- žmogų, kuris savo intaka, sa- 

kin Foster ja isztrauke isz jos vo szeszeli paliko ant viso svie- 
Ug- to.

niagesiai greitai užgesino ugni

P r ez. Nori Šutai
WASHINGTON, D. C. —

Apie szimtas tukstaneziu tele
fono darbininku yra pasirenge 
sustraikuoti szeszta valanda 
isz ryto Vasario, (Feb.) asztun- 
ta diena.

kinti Mainierius
Su Kompanijomis

Pustreczio meto mažutis 
Terry Hupp, insisedo in sa
vo motinos automobiliu ir 
paleido stabdžius, “brič
kas” ir automobilius suardė 
keturias tvoras, nukirto ke
lis medžius ir susimusze su 
kitu automobiliu. Automobi- 
liaus draiverys buvo labai 
iszgazdintas, bet nesužeis
tas.

Czia policij antas Charles 
’Dell ta mažuti “suaresz-

SENE PYPKE RŪKE

Užsidegė Lova Ir

Senele Apdege

Joseph A. Bbirne, telefono 
darbininku unijos Prezidentas 
sako kad dar daugiau darbi
ninku neeis in darbus kai szi- 
tas szimtas tukstaneziu su- 
straikuos.

Szitie telefono darbininkai 
dar nestraikuos Pennsylvani- 
jos valstijoje, nes ju kontrak
tas užsibaigs antra diena Kovo 

i (Mar.) menesio.
Telefono darbininku unija 

1947 metais straikavo per sze- 
szias nedeleS bet negavo nei 
pensijų, nei didesniu algų.

Szita syki jie sako kad jie 
laimes. Unijos vadai pataria 
visiems darbininkams per 
straikas kuo daugiausia var
tuoti telefonus kad reiketu

_______  ‘ juos pnziureti ir taisyti, kad 
tie kurie dirba per straikas tu- 

F. D.-ROOSEVELTO retu tiek daug darbo kad jie 
patys mestu ir eitu ant strai- 
ku.

Darbininkai nori trumpes
nes darbo valandas, daugiau 
algos ir didesnes pensijas. Jie 

i teipgi reikalauja kad kai nau
jokai pradeda dirbti kad jiems 
nereikėtų taip ilgai dirbti kol 
jie buvo skaitomi pilni darbi
ninkai ir gauna didesnes algas.

tuoja” ir pareikalauja kad 
jis prisipažintu prie savo 
prasikaltimu. Mažutis in vi
sus policij anto klausimus at
sake tik vienu iszsireiszki- 
mu: “Yipe!”

Motinos automobilius yra 
apdraustas, tai motina ant 
savo sūnelio dabar nepikta, 
bet ji buvo labai iszsigan- 
dus, kai policijantas jai pra- 
nesze kas atsitiko.

Telefono Darbininkai Rengiasi 
Straikuoti; Valdžia Turi20Mili
jonu Bus želiu Bulviu, Nežino Ka 
Su Jomis Daryti; Laivas “Mis
souri^ Nutrauktas Nuo Pesku 

Chesapeake Inlankoje
WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 

Trumanas dabar tikrai tupi ant tvoros ir 
nežino in kuria puse szokti. Jis dabar 
Minksztos Anglies Kompanijos susitaikintu

John L. Lewisu ir paskelbti taika nors 
septynios deszimts dienu, per kuri lai- 
mainieriai galėtu dirbti penkias dienas 
nedėlios.

AMERIKIECZIAI |

KLAIDA PADARE

BERLYNE

RASZTAI

Paliko Kelis Milijonus
LaiszkuPHILADELPHIA, PA. —

Asztuonios deszimts septynių 
metu amžiaus senele labai ap- HYDE PARK, N. Y. — Jei

gu Prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas dar sziandien gy
ventu, jis butu szeszios de- 

asztuoniu metu am-

užsidegė. Ugniagesiai kurie 
greitai pribuvo sako kad ta se
nele, Ponia Annie Gillian, nuo szimts 
2727 Latona ulyczios, rūke mo žiaus. Beveik ir galima sakyti
line pypke lovoje ir berukyda- kad jis gyvena musu tarpe. Tos 
ma užsnūdo. Ji buvo nuveszta kvietkos ant jo kapo parodo

su kuria mes norėjome visa
svietą sutvarkyti su musu bili- antro augszto kambario, 
jonais.

Mums buvo kaip su
mazgote per burna, kai Komu
nistai užkariavo Kinija, kur;

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikiecziai Turėjo
Nusileisti Sovietams
FRANKFURT, VOK. — 

Mums iszrodo kad Amerikie
cziai baisia klaida padare Ber
lyne, kai jie paėmė ta trauki
nio stoti nuo Sovietu, ir paskui 
buvo priversti nusileisti ir tuos; 
kambarus Sovietams sugra
žinti.

Anglijos ir Francuzijos at
stovai staeziai pasipiktino to
kiu kvailu Amerikos pasielgi
mu, nors jie buvo priversti 
Amerika paremti ir užtarti. 
Vokiecziai nustebo kad Ame
rikiecziai taip bijosi ir nusi
leidžia Sovietams.

O Sovietu propaganda su 
džiaugsmu ir pasididžiavimu , 
skelbe kaip Sovietai aplaužė 
Amerikiecziams ragus, t

Sztai kaip ta klaida tenai 
invyko:

Sulyg Keturiu Didžiųjų 
Tautu Sutarties, sudarytos 
1945 metuose, buvo nustatyta 
kad Sovietai gales naudoti ta 
didele geležinkelio stoti, prie 
pat kraszto kur susieina Ame- 

I rikiecziu ir Sovietu valdomo
sios vietos.

Pastaraisiais keliais mene
siais, Sovietai szituos geležin
kelio kambaruose vis mažiau ir 

i mažiau darbininku palaike, 
Czia buvo penki ar szeszi szim- 
tai tuszcziu kambariu. Tusz- 
czias kambarys tai retenybe 
Berlyne.

, Amerikos Nuosavybių Ko- 
' misija, nieko nesiklausus isz- 
j leido insakyma kad Vokiecziai 

. . . gali tuos kambarius užimti.
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!i Matyti, K3U rfCZ. 1 TUinanUl CZ13 gyVS Amerikos Karo Sztabas Ber-

---------- ★---------- j . (Tasa Ant 4 Puslapio) į (Tasa Ant 4 Puslapio)’

Prez. Trumanas praszo, kad

VALDŽIA ISZMES

MILIJONU BUSZELIU

BULVIU

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia dabar tiek

Ji atsimena visi tie kurie ji turį prisipirkusi bulviu, kad
szlapia pirm negu visas namas užside- mylėjo; atsimena ir tie kurie jo niekas nežino ka su jomis da-

SlI
del
ka
ant
Kompanijos ir Lewisas pranesztu ar visi 
sutinka ant tokios tvarkos, Subatoj, penk
ta valanda po pietų.

Per ta laika eitu derybos tarp Unijos 
ir Kompanijos, bet tu derybų nutarimai ne
būto privereziamai tada pritaikinti nei ant 
mainieriu, nei ant Lewiso.

Mums rodos, kad Kompanijos greitai 
pritars ir sutiks ant tokios tvarkos, nes 
Kompanijos kaip tik to ir nori. Bet sun
ku pasakyti, kaip bus su Lewisu, nes czia

neapkentė ir kurie jam prie- bar daryti.
; szingi buvo.

Jis paliko keturis ar penkis į 
milijonus laiszku ir rasztu, ku
riuos dabar mokinti mokslo,

■ 

žmones stengiasi sutvarkyti.
! Tik perskaityti ir peržiureti 
' visus szitus rasztus, vienam i
studentui kutu gana darbo per Į 

Inlan- deszimts metu.
I Kai tie laiszkai ir rasztai bus
! sutvarkyti, ir kai visiems bus |
j galima prie ju prieiti, tada mes i bulviu mokyklom

NORFOLK VA. _  Ameri- galėsime pasiskaityti irdar ge- kioms instaigoms visai už dy
kos didžiausias kariszkas lai- riau Roosevelta pažinti ir gal ka, bet vis ju per daug randasi. fodoS, kad jlS tUfetU būti pUVCTStaS ta Ilb 
vas U.S.S. Missouri, kuris už- suprasti kodėl.kartais jis szi- j.i ....j. i_„j

plauke ant pesku ar ant didelio 
akmenio Chesapeake inlanko
je, likos nutrauktas nuo pesku 
Seredos ryta. Apie dvi nedėlios
tas laivas užplaukė ant pesku laukti pirm negu visus rasztus ves, kad jos neatpigtu ir kad yplicHlOlliu kaip ji isZIĮlCStl, 031131 
ir negalėjo pajudinti nuo vie-; bus valia vieszai parodyti. Ta-! mums vis reiketu brangiai mo- ......
tos. Su pagelba daug kitu lai- < da pamatysime ir dažinosime 
vu, tas kariszkas laivas “Mis-j

LAIVAS “MISSOURI”

TĖVAS NUSIŽUDĖ NUTRAUKTAS NUO f
1 2

Sūnūs Nužudė Motina; i 
Randasi Dumiu 

Namuose

PESKU

Isz Chesapeake 
koje

WILKES-BARRE, PA. —
Szeszios deszimts trijų metu 
amžiaus Daniel Davis buvo su
rastas vonioje negyvas. Jis bu
vo savo gerkle persipjovęs su 
britva ir paskui buvo paleidęs 
kulka sau'in kakta.

Jo sūnūs Vincas (Buddy) 
Davis randasi dumiu namuo
se, in Fairview ligonine, Way- 
mart mieste. Jis tenai buvo pa-' 
dėtas kai jis su kirviu užmusze . —---------- --------- ---- —o _ ---------- x.— x.„
savo motina Ponia Iva Davis, i seuri.” likos patrauktas ir da- Roosevelta, bet ir apie tuos ku-j 
tuose paežiuose namuose, kur 
jo tėvas dabar save nusižudė.

bar randasi Portsmouth Navy 
Yard.

Dabar valdžia turi daugiau 
negu dvideszimts milijonu bu- 
szeliu bulviu ir dar turės pirk- jam jau ne taip gerai, ir ne po jo noru, 
ti apie penkios deszimts mili
jonu buszeliu, ir nežino ka da
bar daryti.

Jeigu valdžia norėtu tas bul
ves iszdalyti už < 
kasztuotu apie dvylika milijo
nu doleriu.

Valdžia davė ir duoda, tu kis Instatymas ant musu valdžios knygų, 
ir viso-

Prez. Trumanas, szitaip patardamas isz- 
venge to “Taft-Hartley Instatymo, kurio jis 

dyka, valdžiai pats sako nekenezia.”
Bet mums rodos, kad jeigu randasi to-

Valdžia dabar nutarė kad 
taip o ne taip dare ar sake. pigiausia bus visas tas bulves 

Daug jo rasztu dar nebus iszmesti. Valdžia dabar isz- 
valia parodyti vieszai. Reikes mes in mares ar ant “dumpo” 
dar keletą desietku metu pa- i ar gal užars ant lauko tas bul-

daug ko ne vien tik apie pati

rie su juo dirbo ar jam prieszi- 
nosi,

tai Trumanui nėra isz ko pasirinkti. Mums

įstatymą panaudoti. Valdininkui negalima 
pavėlinti pasirinkti kuri Instatyma jis mėgs
ta ir kuri ne. Jeigu Instatymas negeras,

keti už bulves, kurias mes 
rime pirktis.

tu- kinti; bet kol tas Instatymas yra ant kny 
gu, valdininkas negali pasirinkti.
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Musu mokyklose sziandien 
mokytojos bijosi mokyklos, 
virszininku; mokyklos virszi- 
ninkai bijosi mokyklos tary
bos; mokyklos taryba bijosi 
mokiniu tėvu; tėvai bijosi sa
vo vaiku; o vaikai nieko nesi
bijo.

Mainieriai pernai dirbo 
szimta ir devynios deszimts 
penkias dienas. Tai reiszkia, 
keturias dienas ant nedėlios. 
Matyti, kad ir be Lewiso insa- 
kymo dirbti tris dienas ant ne
dėlios, mainieriams ne tiek 
daugiau teko.

1950 FEBRUARY 1950
SUN M0N TUE WED THUS FR9 SAT

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 ;

i arkli ka Kerszelis be baimes! locna savo arl^li. Butu jis pats' No. 129 Keturios istorijos:' 
iszpilde, žandarai mat reika- ; ant rytojaus tuojaus ji pažines Į Ketvirtas prisakymas Dievo, 
lauja nuo jo “svidetelstva”'kad ne butu ji iszmargines su; Keliautoje! in Szventa žeme,'

Į bet Kerszelis teisinasi jog ne' kroska. Beda, Tamsunus prigauna. 581
gavo. 1 — (j del ko-gi pas tave Ker- puslapiu. 15c.

— Rengkis tuojaus in vo-( szeli ne yra paliudijimo ? Pi
lostnoje upravlenije! Paszau-, klausė jo vyresnysis žandaru 
ke Žandaras.

— Ko ? Klause Kerszelis
į — To, jog tas arklis } 1

už locna gra 
ir nedave

bet I
i

LSZl, O p 

man

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

No. 133 Dvi 
Neužmokamas
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta,

Vis daugiau ir daugiau mai- 
nieriu, apleidžia mainas, par
duoda savo namus ir baldus, 
furniszius ir važiuoja in didės-’ 
nius miestus.

Jauniemsiems nematyti 
kios ateities mainose.

jo-

Matyti vis daugiau ir dau
giau tuszcziu namu ir bizniu 
mainu miesteliuose.

kompanijos virszininkai gavo 
trumpa laiszko ant kurio buvo 
pasirasziusios, Terese, Jozepa, 
Dolores ir Gregoria. Laiszkas 
szitaip skambėjo: “Mes krei- 
piamies in jus, eroplanu kom
panijos virszininkus ir prane- 
szame kad keturios jaunos ir 
gražios Ispanaites nori susira- 
szyti su keturiais Amerikie- 
cziais vyrais. Tikimies kad jie 
mums greitai paraszys. Mes 
dekavojame tiems laimingiems 
Amerikiecziams. ’ ’

NEPAŽINO SAVO 
:: JUODI ::
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

lu Honolulu, vienas jauni-

— Gal ji 
asz nupirkau 
del to gal jis 
svidetelstva.

— Viskas iszsirodys prie 
protokolo.

— Nesibijau protokolo! At
sako drąsiai Kerszelis, nes tai 
nupirktas arktis.

— Ten galėsi sau zambyti 
ir teisintis kada tave klausines.

— Asz visados gatavas- 
zambyti, jeigu kas nuskriau
džia mano szlove.

Vienok turėjo keliaut Ker
szelis drauge ir asz, kaipo bu
dintojas su žandarais in 
lost noje upravienije. ’ ’

Prasidėjo tyrinėjimas. Rau
las Kerszelis drueziai laikosi į jog laikais, kad tik ne isz pa
savo. į pratimo, nors ir ne doras dar-

— Tas arklys yra manoįbas ne yra nuodėmė ir iszeina 
locnas tegul sau kas ka nori l žmogui ant gero.
szneka’ Tvirtino.

atsake drąsiai.
— T$s teisybe, pas tave ji 

pavogė vagys, o tu ji nupirkai 
nežinodamas jog tai tavo loc
nas arklys! Ha! ha! ha!

Visi paantrino tuos Ha, ha, 
ha, apart broliu Žioplaucku. 
Kerszelis neąpraszoinai džiau
gėsi jog atrado savo.juodi:

— Mandrybe prisakymu tu
ri savo rubežius, bet Masdrybe
Dievo yra be rubežiaus! Kai-j Irlanda, Robertas Velnias, Me- 
bejo in mane * Kerszelis eida-' dejus*, Kaip Kuzma Skripko- 

poriu, 78

pacziuotas. 76

istorijos 
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie
apie Urlika 

Razbaininka. 43 puslapiu. 15c. 
No. 138, Keturios istorijos:

bejo in mane
mas isz valostnos
namon.

— Kaip jus sau mislinate?
—- U-gi nekaip, tiktai ta, 

jog Vieszpats Dievas taip šu
va-, rede savo mandry be, kad jeigu

I žmogų ne nori prapuldyt, tai 
] pikti žmones nieko nepadaris,

istorijos
Lietuvos

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, G ūdras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

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

No. 1761/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
i Altorius, didei naudinga mal- 
i du knygele, pavesta visos Lic-

1 Mažesniems biznieriams gy
va beda. Mainieriai nori pirk
tis ant knygutes, skolintis, o 
maži biznieriai vis turi už vis
ką ant rankos mokėti.

Sztorninkai ir buczieriai la
biausiai nusiskundžia, - kad 
žmones jiems baisiai daug in- 
siskoline.

i da daužo paszones su czeba- 
tais, del to tai juodis gal isz 
piktumo sukino uodega ir kra
tė su galva spjaudydamas ant 
tokio pasielgimo gaspadoriaus. 
Tas-gi vienok ne paisejo ant 
rugojimu juodžio, o tiktai 
spardė ir vare nuolatos szuole, 
kad tik greieziau gautis namo 
kur bus tvirtas kad arkli turi

kaitis tyczia uždege savo lova]ir niekas nuo jo ne atims, nes 
ant kurios jis gulėjo. Kai jis Kerszelis žmogus buvo perbe- 
buvo nuvesztas in ligonine, jis gUSj del to sau rodą su pavogtu 
Daktarams pasiaiszkino kad į arkliu duot galėjo ir pėdas sa- 
jis buvo susibaręs su savę su
žieduotine ir norėjo ja iszgaz- 
dinti.

Dabar net ir mainieriai de
dasi gazo, elektros ar aliejaus 
peczius, nors ju pragyvenimas 
pareina isz anglių.

Virginia valstijoje, vienas 
inžinierius nusipirko strytka- 
ri, ji pertaise, jame padare du 
kambariu ir paskui ji paran- 
davojo už keturios deszimts 
doleriu ant menesio.

Profesorius Chicagos Uni
versiteto, Ernest Colwell, sako 
kad dabar vis daugiau ir dau
giau jaunuoliu stoja in kolegi
jas ir jie mažiau ir mažiau mo
ka ar iszmoksta. Jis sako kad 
ne jis viens ta yra pastėbejes, 
bet kad visi mokytojai kolegi
jose nusiskundžia kad sziu die
nu kolegistas nėra nei pasiren
gęs, nei tinkamas kolegijai ir 
kad jis nepaiso, nes jam moks
las mažai rupi.

Brpoklyne, kai policijantas 
sustabdė viena draiveri už tai 
kad jis per greitai važiavo, ir 
sustabdęs ji, pradėjo jam isz- 
raszyti tikieta už ta prasikal
timą, tas draiverys policijan- 
tui inkando in ranka.

Detroit mieste viena žmona 
teisėjui pasiskundė kad jos vy- 

} ras vis reikalavo, kad ji jam už
mokėtu už visokį darba kuri 
jis atlikdavo namie. Pavyz
džiui ji turėjo jam duoti puse 
dolerio jeigu jis pelenus isz- 
neszdavo. .

Vienas vyrukas in Omaha, 
nuėjo pas gydytoja, ir pasi
skundę kad jis negali sprando 
pasukti, kad jam tas sprandas 
sztyvus ir skaudus. Jis pasi- 
aiszkino kad jis per szeszias 
valandas sprandą užrietęs žiu
rėjo in televizija, paveikslus 
per radijo. .< ;

vo vagystes palaikis užtrint; 
visi rupeseziai in szali, jis turi 
sau arkli ir keliolika rubliu ki- 
szeniuje.

Parjojės tuojaus ėmėsi už 
darbo. Buvo jis matomai da 
stalorius, nes dažo pas ji ne- 
stokavo, tuojaus nudažė su bai

Detroit mieste, vienas Susie
das kitam susiedui užtaise. Jis 
in susiedo automobiliaus gazo
lino tanka inpyle cukraus. Su- ., .. v . 1-1 ta kroska kakta juodžio, pada-aresztuotas, jis užsimokėjo į . / . |

j rydamas laukiu, nudažė visas j 
i ketures kojas iki keliu, o da iri 
] kelis lopus uždėjo ant strėnų ir Į
szonu įr, taip padare isz savo

jis užsimokėjo j 
$540 ir buvo jam teisėjo insa- Į 
kyta kad jis dabar yra paves- I 
tas ant trijų metu gero pasiel
gimo. Jis liūdnai pasiaiszkino: I 
“Asz su Jurgiu jau seniai ne- > 
sutikau, bet asz niekados ne- Į į 
mislinau, kad biski cukraus 
galėtu tiek iszkados padary
ti.” I

Cukraus kad ir keli szauksz 
tai in automobiliaus gazolino -

■ t „ • • • i • t t I kaipo jo locnas pinigais nu-tanka baisiai daug iszkados, . , , .... . I pirktas, o kas gali žinot ar jis
. . . . . į pirko ar pavogė? Kas kam gaL !
.. .1 vo i prie to, bile ne tas pats iuo-azolinas yra m- ■ ..... . 1 dis kuri pavogė.

* *
Vienok Stepas su Miku ma

tomai buvo labai neužganadin- 
ti isz to, jog ju taip brangiai 
nupirktas juodis nuėjo tarnaut i 
kitam, tuojaus danesze apie j 
vagysta policijai.

Žandaras vos ne iszmctc 
abieju Žioplaucku už duriu,; 

kuris; iies reikė žinot jog žandarai tai: 
nebuvo jau taip labai sužeistas ;narsus vyrukai; prie juostos 
toje nelaimėje. j kiekvienas nesziojesi szeszes--

Partrenktas ant ulyczios i deszimts staigiu smereziu 
žmogelis atsikėlė; o ta mote-1 apart tu szesziu kurias turi su- 
riszke greitai isz savo autonio-j kimszes in revolveri savo, su. 
biliaus iszlipo ir prie to par- tuom bus szeszesdeszinits sze- ’ 
trenkto žmogaus priėjo. ; szios. Jis drąsiai eina vienas į 

“Man laibai gaila kad szita , ant szimto maisztiniu, bet su j 
nelaime atsitiko; bet asz ežiai valkatom, piktadariais ir ky-i 
visai nekalta. Asz gerai moku 
kaip vairineti automobiliu, nes į lo ne nori turėt, 
asz automobiliu draivinu jau 
septyni metai.”

Žmogelis, atsikėlė 
ežios, nusidulkinęs savo keli-1 davė prisakymu 
nes ir marszkinius tai mote- į rams idant tyrinėtu ir kvostu 
riszkei labai ramiu ir tykiu | žmones kaimuoezius po 
balsu atsake:
taipgi moku kaip vaikszczioti, 
nes jau penkios deszimts tre- 
czias metas kai asz iszmokau 
kaip vaikszczioti.”

Atlikęs savo darbu atsitrau- 
; ke ant keliu žingsniu nuo ark
lio gėrėdamasis isz savo iszmis- 

1 lo ir džiaugėsi žiūrėdamas in 
į arkli, kad ji dabar niekas ne- 
sztant pažint ir pasiliks pas ji 

Į kaipo jo locnas pinigais

— Ar tas arklys jusu, ari 
pažinstat szi arkli? Klause 
virszininkas žandaru Žioplauc-I 
ku, kurie pribuvo in kancelari- i 
je uždusę.

— Arklys tai teisybe, kad' 
arklys, bet ar tas pats ka mum! 
pavogė, ant tikro negaliu pa-; 
sakyt, tarė Stepas.

— Rodos mus buvo kito-’ 
kios szersties, juodas, o ežia! 
margas, kaip karve, dadavė 
jaunesnis brolis Mikas Žiop- 
lauckas.

Vyresnysis 'žandaru žmogus, 
ne girioj augės, tuojaus liepe 
arkli numazgot visa ir kas do 
nusistebėjimas buvo visu, ypa-; 
tingai Žioplaucku ir nusimini-; 
mas Kerszelio, kada isz? czekio

-PABAIGA

Sziandien žmones degtine 
varo, o paskui duonos praszi- 
neja.

padaro. Tas cukrus susileidžia ; 
tame gazoline, paskui kai tas 
jau cukruotas ga 
traukiamas in inžina, tas 
karsztis nuo inžino ta cukru 
išvarinėja po visa inžina kur 
jis sustengsta. Paskui jau rei
kia visas inžinas iszardyti ir 
iszvalvti. t/

Vi'ena moteriszke, vairyda 
ma savo vyro automobiliu, su 
važinėjo viena žmogų,

iriais mužikais jis jokio veika-]

Vienok, kad ūkininkai dori 
žm ones, danesze apie vagysta 

nuo uly-: naczelninkas, arba vyresnysis 
savo žanda-

0 asz, panele, apylinkėje ar kas
kaimus 
parjojo 

ant 
svidetelst-

— Dabar tai tikrai prisiegt 
galeezia, jog tai tas pats, 
szauk'e Stepas pradžiugęs.

— Ir asz prislegiu kad tai 
imis arklys, dadave Mikas.

— Kad tave velniai paimtu 
tuojaus melagi! Paszauke Ker
szelis, isztikro tai mano juodis 
kuri man pavogė, tas teisybe, 
kaip Dievas danguje!

A'aitas inšimaisze apmalszin- 
damas kaimuoezius. .

— Palaukit vyrai valandė
lė, tylėkit, viskas bus gerai! 
Asz pažinsiu keno arklis. Ker-; 
szelio arklys turi turėt ženklą 
nuo padkavos ant pilvo, kuri 
padare jam viena karta mano 
arklys ant ganyklų, ten szers-1 
ties nėra.

— O! Mano juodukas, turiu 
iszsižadet, mislini sau atsidu-l 
sės Kerszelis. Tas senas As-. 
lauskas isz tikro yra asilu nes 
ir pravarde turi beveik tokia 
paezia, mislin'o Rautas, jis kai-; 
ba. apie senovės mano juodi.

Tuo laik žandarai apžiūrinė
jo palindę po pilvu arklio 
jieszkodami žeskio nuo padka
vos vaito arklio.

— Ženklas yra, czionais ant 
pilvo, teisybe, žiūrėkit, paszau
ke žandaras, kiekvienas 
persitikrini.

Rautas Kerszelis nusistebėjo 
labiause, vienkart ir pradžiu
go.

Pu

Siuncziant pinigus per ban 
kini czeki arba ekspresini mo 
Qey orderi in iszdavysta “Sau 

' tęs,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 

i bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu b 
ekspresiniu kvitu. Busime jum? 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 

Į ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde 
rius, pridėti deszimtuka. Bei 

I jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra Už iszmokejima monev 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

KATALOGAS 
KNYGŲ

gali

ne
nlio paskutinio jomarko 
arklio neturinezio
va.” Netrukus dasiklause jog
nupirko arkli ant paskutinio 
jomarko Kaulas Kerszelis, o! 

—- South Amerikos tigras j paliudijimo nuo pardaviko ne
yra geriausiu szokiku isz visu j gavo.
žvėrių. J isai szoka nuo žemes i .Pribuvo žandarai pas Ker- 

New York mieste, eroplanu net 16 pėdu in virszu.

— Dievaž! Prislegiu kad 
tai mano senovės juodis kuri, 
man vagys isz rusgardes pavo-

! ge! Paszauke apžiurėjas ženk-
la.

į szeli. Liepe parodyt nupirkta.

upravlenes Hus likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka,
skausmai, Mocziutes pasakoji-į įuvos Kataliku Jaunuomenei 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti-1 Apdaryta in celluloid.444 pus- 
ne szalna. 64 pus. 20c. į lapių. $2.50.

No. 141 Keturios istorijos1 ^o. 194 Trumpas Katekiz- 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas I mas pagal iszguldima Kun. Fi
šeriam dvare, Geležinis vyras,; liauskio, su nekurais naudin- 
Sinakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

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

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

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabe-

i go, Stebuklinga puodą, Daine- 
i le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi
■ Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

gaiš padėjimais. 25c.
No. 196 Stacijos arba Kal

varija Viesz. Jezuso 
10c.

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

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-

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

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

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 

! ežio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Vįesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 12’1 puslapiu. 25c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo isziins, 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. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin-

Ir taip per vagysta, atrado j Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

15c.
istorijos apie
Stebuklas ku-; rija isz pirmutiniu amžių krik- 
puslapiu. 15c. Į szczionybeš. 128 puslapiu. 35c. 
istorijos apie No. 201 Istorija apie Amži-

Jona ir Alena, Pavojinga klai- na Žydą. Jo kelione po svietą 
da. 45 puslapiu. 15c. ir liudymas, apie Jezu Kristų.

No. 150 Keturios istorijos į 20c. 
apie Duktė akmenoriaus, Kla>; 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už-, 
laiko moteres paslaptį. 61 pus.' 
15c.

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

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

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

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

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

apie
Nuo

apie
Majoro

25c.
158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

Kitokios Knygos
No. 178 Tikrausias Kabalas 

arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

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

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

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraph iszkas 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 

reikia paminėti tikDel pirsztiniu, Apie katalogo, 
žvaigz- numeri knygos. Pinigus sius-

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiąugavenis, Viesz
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake,
mirimą, saule, menesi, 
dės ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ęg- 
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, Money-Orderi, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie
Baisi’naktis, Dzuoko pasaka, ekstra del prisiuntimo kasztu. 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c., gai, o ir visi laiszkai visada tu-

kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 

o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.
&3V Nepamirszkite dadetL10^

Visi Money Orderei ir pini-

ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:

No. 166 Trys istorijos apie
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. SAULE PUBLISHING CO 
15c j Mahanoy City, Pa., - U. S. Ą.
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Nustebės Vaitiekus klausosi 
to keisto paezios pasakojimo, o : 
norints gerai supranta kad tai 
ne ju isz grabo prisikėlus duk
rele, kad ežia iszejo koksai tai 
nesupratimas, bet szventai ti
ki, kad Dievo malone in ju pir
kia pribuvo su tuo mažu vaike
liu. Taigi taippat kaip ir jo pa
ti, ima Onute ant ranku, bu- 
cziuoja, bovina, glosto ir glau-į 
džia prie saves sierateles szvie- į 
šia galvele prižadėdamas kad 
ja mylės kaip savo locna vaika.

Da ta paezia. diena kada 
Katre ant kapinyno atrado į 
mergaite, vyras tuojaus nuejoj 
pajieszkoti apie ja bent kokiu' 
žinių. Jam nereikejo ilgai apiei 
tai klausinetis kadangi Onutės j 
kriksztatevis, tuojaus po jos: 
pražuvimui, nulindęs savo pa
ezios sziurksztu apsiėjimu su 
ta mergaite iszejo pats jiešzko- 
ti paklydusios Onutės, o alėjas 
in karezema, dasižinojo tuo
jaus apie visa atsitikima kai])! 
tai pakeleivis karezemninkei 
pasakojo. Taigi tuo sliedu nu
kako in bažnytkiemi ir tenai 
sutitikes su Vaitiekų, dažino- 
jo viską apic'sierateles likimą. 
Vaitiekus ne klausyti nenorėjo 
apie mergaites sugrąžinimą, o 
Onute pamaezius jai žinoma 
kriksztatevi, padare tiek riks
mo kad nebuvo galima nei mis- 
lyiti apie jos paemima atgal. 
Tai-gi kriksztatevis tuojaus 
sutiko palikti mergaite Valtie-1 
kams, o kad jo butą doro ir pri- ’ 
sibijanezio Dievo sūdo, pasiun
tė jiems taipgi karvute, drabu
žius, paklodala, vienu žodžiu! 
sakant, viską kas tik prie Onu
tės prigulėjo.

Kas teisybe kriksztatevio' 
pati savo vyro tokius darbus i 
nepagyrė, bet jo valiai prie
szintis negalėjo. Ji su noru su- 
tiko atiduoti neapkeneziama 
mergaite kuri per isztisas nak
tis nuolatos verkdavo, bet mel-j 
žema karvuke ir visus kitus j 
tus daigtus norėjo pasilaikyti i 
ir prisisavinti. Bet visame ta
me dalyke vyrui nesiprieszino.

Ir taip sztai biednos sierate
les likimas visiszkai persimai
nė. Iszbueziuota, isabovyta, pa
valgydinta, czystai nuprausta 
ir aprengia, da ta pati vakarai 
miegojo lopszelyje prie Katrės 
lovos soeziai pirmiau iszsibo- 
vinus ir pasijuokus. Isztisa va
karu pasakojo savo matulei 
kaip jos ilgėjosi kai]) ji daug' 
kentėjus nuo tos kriksztatevio 
paezios bjaurios moteriszkes. 
Bet juk Onute žinojo kad ka
da norints sugrysz pas savo 
matule, kad sztai dabar ir su- 
gryžo.

Praslinko szesziolika metu., 
Per ta laika, daug daigiu ant į 
svieto pesirmaine. Jauni mede-! 
liai iszaugo in didelius me- ■ 
džius, maži vaikai pavirto in 
suaugusius, vyresne gentijaj 
pražilo ir susikuprojo, o daug, ■ 
daug kapu pribuvo ant kapiny- i 
no. Vaitiekaus pirkioj, kuris i 
jau buvo persikėles kitur ir ant j 
sodybos gaspadoriavo, viskas' 
kitaip iszrode ne kaip toje die-i 
noje kada netekus jam ketvir-į 
to vaiko abudu su paezia rau
dojo. Dabar pąs ji ‘buvo szei- 
myna. Pats Vaitiekus biski jau , 
suseno, bet-nuolatos buvo svei
kas ir stiprus. Ir sztai tai-gi su 
linksmu veidu ženge ant už
tverto savo kiemelio gryžda-

inąs isz lauko kuri su savo pen
kiolikos metu sūnaus pageilm 
apsėjo. Pirkioje Vaitiekaus pa
ti Katre dabar jau neiszbalus 
ir neapsiverkus, bet suriebejus 
ir raudonais veidais moterisz- 
ke stovėdama prie krosnies ga
mino pietus. Motinai gelbėjo 
trylikos metu mergaite, o tre
jetas jaunesniu vaiku laukda
mi sugryžtaut tėvo ir brolio su 
szauksztais rankose bėgiojo po 
pirkia besibovydami.

Prie lango staklėse sėdėjo 
devyniolikos metu mergina ir 
spa rėžiai audė drobes. Szvie- 
sus plaukai glotniai suszukuoti 
apipynė patogu veideli, juodai 
žydraines akys linksmai ant 
svieto žiurėjo o puikios ir kai]) 
vyszniu uogos raudonos lupu
tes laikas nuo laiko szypsojosi. 
Dirbo prisiriszusiai, su nulenk
ta žemyn galva, vienok kaip 
kada pasižiūrėdama per czysta 
ir szviesu stiklo, langeli, pa- 
puoszta mirtomis ir rūtomis, o 
tuokart jai da linksmiau ir 
spareziau norėjosi dirbti.

Katre su užganedinimu isz 
paszalies in ja žiūrėdavo, kad 
mergino moka atsakaneziai 
darbu ir dirbti netingi. Katre 
taipgi dabar su linksmybe žiu
rėjo per Įauga ir in savo suau
gusi sunu, ant kiemo stovinti 
ir su tėvu kalbanti. Taip pat 
sena gaspadine nuolatos misti
no kaip ta savo audėja už vyro 
iszleisti, kaip iszkelti veseile.

Ir sztai netrukus prisiartino 
diena, kurioje vyriausioji mer
gina, Vaitiekų mylima Onute, 
mazgojo stalus, Įaugus, triuse- 
si ir dabino pirkia rytdienai 
ant veseilios. Motina jai in 
skryne krovė kraiti; drabu
žius, patalus ir sudynus, o Vai
tiekus, kuri ko tai užsimislijo, 
žiūrėdamas in besit riusenezes 
moteres, greitai atsiliepe:

— Imsi Onute, isz tvarto 
margute ir žedrukes lėliuką, 
tai tau bus pradžia gaspado- 
rystes.

— Teveli! Teveli! Szaukia 
mergina, ka darote? Geriausia 
karve man norite atiduoti ir 
da tetinka pridėti, o juk patys

Kongresmonas Nupuolė Nuo Arklio

Kongresmonas Franklin 
D. Rooseveltas, buvusio Pre
zidento Roosevelto sūnūs 
dabar szlubuoja, nes jis nu
puolė ar buvo numestas nuo 
arklio kai jis buvo iszjojes 
pajodineti.

Jis ežia szlubuoja in savo 
ofisus Vaszingtone su savo

! .tik isz viso tris turite. Juk Jo
nukas gaus karve nuo savo 
gimdytoju, tai pieno turėsime 
pakaktinai; man-gi pakanka 
teliuko vieno.

Paimsi margute ir teliu- 
jka, nes tai tas tavo locnastis. 
Tau palikta karve po tavo mi
rusiai motinai.

— Po mano mirusiai moti- Į 
nai?! Suszunka persigandus 

Onute, ežia kas dabar? Juk 
mano matule gyva!

— Mielas vaikeli, tarė su- ’ 
sijudines Vaitiekus, jau laikas 
idant dasižųiotum kad ne esi 
musu tikra duktė tiktai siera-

1 ta priimta pas mus tiktai mi
šrus musu keturiems' vaikams 
; del iszpraszymo pas Dieva 
sveiku pafamku. Tu mums bu
vai suraminintu musu sieratys- 
teje, su fąvim ant mus užplau
kė Dievo mielaszirdyste, susi
laukėme ir iszauginome svei
kus vaikus; mylėjome taipgi ir 
tdve kai]) savo tikra duktere,. 
tai]) kad nei žmones nei tu pati 
nedasimislijai apie savo siera- 
tyste. Bet rytoj priesz szliuba 
turi pasisakyti savo loena pra-' 
varde, kita ne mano; del to pa
sakoju tau teisybe kad imant 
szliuba neužsimislytum ir ne- 
nuliustum. Bet nors neesi mu- 

j su vaiku, mes visados tave lai- 
j kome kaipo mieliausia, musu 
įduktere ir-visados kaipo tikrai 
duktere mylėsime kai]) tai ligi 
sziol mylėjome.

Tik dabar Katre nustebintai 
merginai apsakė visa istorija 
kai]) kadaise ja ant kapinyno 
atrado ir sau ja pasiėmė. Tada 
mergina puolėsi ant kaklo do
rai moteriszkiai szaukdama:

— Matule! Brangiausia ma- 
! tūle tikra gal motina manes' 
i tiek daug nebūtu mylėjus už 
‘jus!

GALA S--
Niekas tai]) nemyli gyveni

mo kaip senieji.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 15£ ::

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa-

žmona. Jis dabar dalyvauja 
Kongreso posėdžiuose. Szita 
nelaime neleido jam daly
vauti Kongreso posėdžiu at
sidaryme, bet dabar jis jau 
gali nors szlubuoti. Jam pir-
mas sykis dalyvauti Kon
greso posėdžiuose.

L—J LJ LZJ

Apie Sebu yĮkilto merginos 
nieko nesakysiu, 

Tuom ta ik daug negiedosiu, 
Juk žinote, jog tarp 

daugelio mergeliu, 
Visokiu bildu yra. 
Lietuviszkai kalbėt • 

nenori, 
Bet kaip kokis 
ezi u t abaki s į msi rodo, 

Tai kaip kumelaite 
ka 1 bėdai n a rai vos i, 

Rodydama dantis szaiposi, 
Nuo pavietres ir tokiu mergų 

Ir nuo josios pasielgimu, 
Iszgelbek mus Vieszpatie.

* * *
Ana diena vienas 

mandras vyrelis, 
Užklausė savo 

kaimyno:
Del ko žmogus. 

Užgimė su dviem 
akim,

• O tik vienu 
liežuviu ? 

Kaimynas jam atsake:
*‘() tp kreizi,

Del to, 
Kad du kart tiek 

matytu ka kalba.”
* * *

Geriause ant kokio laiko 
savo bobelka iszleist,

O duoti vyrui suvis 
pasileisi,

Ba* jau teip kai]) kur 
vyrai daro,

Savo bogelkas nuo 
saves pavaro,

Paskui vyreli pradeda 
gert ir ulavot.

Mat, tada, bobelka 
nebaderuoja,

Tai vyrelis bebaimes 
ulavoje ir durnavoje. 
Viena vakara,

Du tokie karezemoje 
susirupeziavo,

Bet susimuszt negavo, 
Nes saliuninkas laukan 

iszmete,
Ir tada ant stryto 

kaip szunes susiėdė.
Sztai ir palysmonas 

pasirodė,
Ir greitai iii lakupa 

nuvede, 
Po tam bausme 

užmokėjo.
* * *

Neseniai tūlas biznierius, 
Nuėjo ant Maskaradinio 

baliaus, 
Ant kurio suėjo,

Su kokia tai 
misiukia, 

Ir kuria kelis kartus 
net pabueziavo,

Kada atėjo dvylikta 
valanda, 

Ir visi nuėmė
maskas nuo veidu, 

Misteris sali liniukas
baisiai persigando, 

Nes pažino toje misukeje 
savo boba.

Tasai saliunkyperis 
Nudūmė namo tuojaus, 
0 ant rytojaus turėjo 

apriszta galva!

PLATINKIT!
“SAULE”

“SAULE”
PLATINKIT! 1

I 
karezema; daeja prie jos Žiop- 

_ — w lauekai pririszo ^avo juodiNepažino bavo Juodi ^>10,0 ^5^30 A 1 w karezema skaityt pinigu.

yiENA karta pradžioje me- 
T nėšio Gruodžio, pribuvo 

pas mane anksti isz ryto kai
mynas. Paregėjau ji labai susi- 
rupinitsi ir-matoma buvo jog 
turi koki dideli rūpesti, todėl 
jiaskubinau paklausti:

— Na kas girdėt, Kaulai, 
pas tave?

— O! Ne gerai! Nelaime!
— Kas tokio? Sakyk, grei- 

cziau.
— O-gi szianakt pavogė 

man vagis mano juodi.
— Isz stonios ?
— Ne isz rusgardes.
— Na tai kodel-gi palikai 

lauke per nakti ? Žinai kad jo- 
markai ne toli, tai vagys val
kiojęs!.

—■ Mat atskirios stonios
del jo ne turėjau, o kaip* pa
statau in karvių dvarta tai 
spardo karves, kada pas ji len
da. Ka-gi dabar turiu daryt ? 
Kur jieszkot, sakyk man prie- 
teliau ?

— Ka'? Nakvok dabar pats 
pas karves, kad joms nuobodu Dievas negali'palaikyt už nuo- 
nebutu, o ir spardyk už tai jais deme, nes jis tiktai sau skriau-
kad jam ne davė drauge su sa
vim nakvot, o gal iszmokinsi 
jais kad kitu kartu, kada pa
statysi, ne badytu arklio ir pa
sirūpink, kad ant ilgo pamintu 
tavo pamokinimus.

— O, tegul karves sau ka 
nori mislina, kas man ten, man 
eina tiktai apie atradimu mano 
juodžio.

— Eik jieszkok, klausinek 
pas žmones, gal kas mate kada 
vagys nujojo, pasiseks tau ji 
atgaut.

— Asz jau daviau žine apie 
taji atsitikima žandaram.

— Na tai ir gerai, turi da
bar kantriai laukt pakol poli- 
eija vagi atras.

* * * .
Praėjo menesis. Asz gatavas 

buvau laukti da ir toliaus, bet 
Raidas Kerszlis ne norėjo, nes 
matomai kantrybes jau jam 
pritruko.

— U-gi kam asz taip lauk
siu Dievo susimylejimo ? Pet-i 
nyczioje mieste jomarkas,. nu- j 
eisiu ir nusipirksiu sau kita i 
arkli!

Atėjusia Petnyczia vos tik 
pažaras ant dangaus pasirodė, 
jau musu Raidas Kerszelis už- ■ 
simetes apynastri ant peties,' 
krepszeli su pietumi pasiėmęs ; 
in ranka, skubino in miestą ant 
joinarko, o kad miestas nuo 
kaimo buvo toli, todėl žmoge-1 
lis pribuvo ant jomarko nesu- 
vis anksti. Arkliu buvo kaip, 
prigrūsta ant turgavietes, bet 
Rautas menkiausia szluika isz- 
sirinkes, kada paklausė apie 
preke, net už galvos nusitvėrė, 
kad ne tokios ne gali nusipirk
ti už tuos pinigus ka su savim 
turi, arkliai buvo labai bran
gus. Nusprendė tada Raidas 
laukt vakaro, kada atpigs. Su
laukės pietinio laiko, atsisėdo; 
ant žoles, iszsieme juodos duo
nos kampeli ir laszinu szaltu, 
nusiėmęs kepure persižegnojo 
ir pradėjo gardžiai valgyt sau 
pietus. Ne ilgai užtruko jam 
suvalgyt pietus, norints valgė 
pamažeji, nuolatos rankioda-

imas nuo keliu trupinėlius dūo-i UST Neužmirszkit atnau 
Inos, kurie nutrupėjo; pavalgęs jinti savo prenumerata už laik- 
i padekavojo Dievui, pasikėlė, raszti “Saule.” Del daugelis 
bet kad gert jam nuo suriu la-į laikas jau pasibaigė ir apie tai 
sziniu norėjosi, o vandenio; pranesserae! Bizni be pinigu 
mieste ne galima buvo gaut,’sunku varyti, ypatingai laik 

I nuėjo in karezema ir priverstas ! raszezio, kuris sureikalanjT 
į buvo iszsigert puskvatierki i kožna doleri. ACZIUI

degtines. Iszejas isz kalrczemos 
nuėjo vela dereti arkliu, bet 
arkliai ir dabar da ne buvo pi
gesni; jau surukę tris pypkes 
tabako szildiiidamasis ant sau
les, gal kęles deszimts kartu 
pasikasė galva isz bėdos, kad 
preke ant arkliu ne numąžta ir 

' vis da sau arklio nusipirkt ne 
gali ne misi i n t.

Saule jau nusileido slėpda
masi už kalnu ir tiktai pasku
tiniai spinduliai da apszvieti- 
nejo virszune bokszto milži- 
niszkos i*ot užes; žmones pradė
jo apleidinet. turgaviete,' su- 
gi-yždami namo, arkliu mažiu
lis, o Kerszelis vis da sau prie 
apynasrio neturi arklio. Pra
dėjo jis mislint jog vagiui ge- 
riauses gyvenimas ant svieto, 
pasivogęs turi arkli ir pinigus 
kiszeniuje.

Ar-gi ne butu gerai jam pa
dalyt, vis tiek niekas isz žmo
nių apie tai ne gales žinot, kai]) 
ir jis apie savo pavogta nuo 
nieko dasižinot ne galėjo, o

da atlygins. Tuom užgluszino 
savo sanžines 'baisa, kuris kal
bėjo jam apie septinta prisaky
mu Dievo; tai]) susiraminęs jau 

j temstant ėjo namo mislydamas 
kur-gi galėtu jiavogt sau arkli 
kad sau skriauda padaryta per 
piktadari, atlygint.

Tuo paežiu keliu ta vakara 
ėjo du žmones isz miesto nuo 
jomarko tempdami paskui sa
ve ark]i. Tiedu žmones 'buvo 
kaimuoezai isz netolimo kaimo 
abudu broliai Žioplauckai, vy
resnis buvo vardu Stepas, o 
jaunesnis Mikas. Arkli, kuri 
tempe paskui save jiedu nusi
pirko sziandien ant jomarko 
idant su juom vandeni isz Ne
muno važinėt.

— Ar žinai ka Mikai? Ta
rė Stepas.

— Ka? Paklausė Mikas.
— Per brangai mudu už

mokėjome už savo juodi.
— Labai brangiai! Patvir

tino Mikas.
— Na ir kam reikėjo mum 

ji pirkti ?
— Juk tu ji nupirkai!
— Bet tu rankas permu- 

sziai!
— Asz mislinau, kad tu vy

resnis, tai ir iszma’nai daugiau, 
tau nesiprieszinau del to.

— Isz tikro mudu abudu 
žiopliai!

— Taip! Dadave Mikas, 
isz tikro taip!

Tai]) pasikalbėja nutilo ir 
ėjo sau toliau tempdami savo 
brangu arkli.

— Aha! Paszauke po va
landai Stepas Žioplauekas, ži
nau jau del ko mes taip bran
giai už ji užmokėjome!

— Del ko?
— Tas apgavikas, kuris 

mums ji pardavė, per mažai 
mums “reszto” iszdave!

— Na-gi po kvarabu! Tas 
ne gali, but!

• — Eisime perskaityt pini
gus.

— Gerai!
Buvo jau ne toli pakelyje

* * *
i Eidamas-gi tuo keliu Ker
szelis paregėjo pririszta arkli; 
suspaudė jo ranka savaliai 
drueziai apynasri, kuri neszesi 
ant peties ir vėl atgijo jame 
mislis pavogt arkli prie tusz- 
czio apynasrio. Kerszelis sku
biai prisiartino prie stovinezio 
arklio, apsidairė, nuėmė apy
nasri, uždėjo savo, atkreipė 
ant vieszkelio, užsėdo ir leido
si namo muszdamas nuolatos 
kojom juodžiui in paszones^ 
kad skubiu t usi; isz vieszkelio

I tuojaus pasuko in szali ir iiu- 
lapseno takais namon. Jis jo
jo su džiaugsmu kad galėjo at- 
kerszint už savo skriauda, sav- 
žine jam neiszmetinejo pikta- 
dariszko darbo, nes jis sau kal
bėjo jog jeigu man pavogė, tai 
asz galiu nuo kito už tai pasi
vogtu vieno tik bijojo, kad ji ne 
pagautu, arba neiszsiduotu va- 
gysta ir nereikėtų per suda su
gražinti arkli locnininkui, bet 
ir tame karte ir ant to atsitiki
mo turėjo kuom nusiramint, 

;nes tenaitinio sūdo advokatas 
už kelis rublius pasakytu tei
sybe: “Pavogė Kerszeliui ark
li, tai jis tiktai savo sau sugra- 
žino, nieko daugiau.” Juodžiui 
matomai ne patikb tarnauti 

naujam ponui, nes pas tuodu 
j ėjo be jokios sunkenybes aut 
! saves ir tai ne vare, ir ne mu- 
i sze, o tas teronas pats sėdi ir

(Tasa Ant 2 puslapio) 
---------------------- - o' ■

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 Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20| 
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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Žinios Vietines' I 1

Drūtas Vyras

1950 FEBRUARY 1950
SUN M0N TU E WED THUR FRI SAT
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12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

nulio permaino? .
tra diena; Delczia devinta die-L 
na; Jaunutis, szesziolikta die-i 
na; Prieszpilnis, dvideszimts i' 
ketvirta diena.

Vysk., kankino. Ir ta diena 
1268 metuose, Gerimantas už-Į 
eme Lietuvos Kunigaikszczio i 
sostą. Ir ta diena 1944 m.,; 
Alount Cassino vienuolynas bu-; 
vo Amerikos lakūnu sugriau- i 
tas ir susprogdintas Italijoje. : 
Taipgi ta diena 1945 m., Vai
tos ^Konferencija, kurioje daly-! 
vavo “Trys Didieji,” Ameri
ka, Anglija ir. Rusija. Ir ta die
na 1945 m., Amerikiecziai su 
visu tukstaneziu eroplanu 
bombardavo Berlyną. Ta diena 
.1917 metuose Amerika nutrau
kė dipliomatinius santykius su 
Vokietija.

Maskva yra paskyrusi 
Vulko Chervenkova, kaipo 
Bendra Sekretorių Bulgari
jos Komunistei Partijai. Jis 
yra skaitomas kaipo inta- 
kingas žmogus ir, anot 
Maskvos ‘ ‘ Drūtas Vyras ’ ’ 
toki darba vesti. Maskva jau 
yra susirupinusi apie Bulga
rijos valdžia ir nori savo in
taką ir valdymą sustiprinti. 
Jis bus paskirtas Vidaus Mi- 
nisteriumi, nes Vidaus Mi- 
nisteris valdo kraszto poli
cija. O kas valdo policija, 
valdo ir visa kraszta.

I ' 'leriu randos buvo labai bran- pareikalavęs divorso 1946 me-1 ĄTXTTĮ?piĄT 
gu. tuose in New London, bet to

Szeimynele galėjo 
pragyventi ir dar pinigu susi-
taupinti, jeigu darbininkas 
parnesze septynis szimtus do
leriu per metus.

Jeigu valdžia dar vis taip 
musu pinigus praleis, jeigu 
kompanijos, fabrikai ir valdžia 
dar daugiau visokiu paszelpu 
ir pensijų iszsimislys, tai dar 
už penkios deszimts metu tik
treczdali tiek bus vertas kiek Sztabo pavelinimu. 
jis sziandien vertas. Kaip dabar tos dvi vieno vy-

._______ _________ ___ _____

AMERIKIECZIAI 
KLAIDA PADARE 

BERLYNE
gražiai divorso tenai negavo.

Naszle, kuri atvažiavo su
Pulkininko lavonu sako kad ji 
tikėjosi kad kas panaszaus in- 
vyks kai ji atvažiuos in Ameri
ka nes jos vyras jai buvo paša- _ ...... . T ., , . .. 5 Lewisui kad ii nepaiso Lewiso' . . . .. .kės kad jis buvo gavės divorsa .... ...................... lyse nieko apie tai nežinojo.J, , ir kad jos nariai, mainieriai ne-kitoje valstijoje, ir kad jo pir-, d.rbs kQ1 kontraktas nebus su i 
ma moteris apie tai nieko ne-^ Jįe kad e gen tarp Rusijos ir Amerikos 
žino. Ji atvažiavo su savo vyro . T . , , tai czia nieko isz to ne butu bu -, .... . , paiso ka Lewisas dabar, sako _ x x. ..... •lavonu su valdžios ir Karo .... ve. Bet tie santykiai jau irar reikalauja. ' . . xT . x x . , i taip intempti.Lewisas yra nustatęs, kad

visi mainieriai dirbtu tik tris Sovietai tik jieszkojo prie-

| del (lull’Research and Deve- 
! lopment Kompanijos, ana die

plano nelaimėje. Gydosi Dot
han ligonbute.

— Ana diena ūkininkas 
Amerikos Preziden-j Juozas Bagdana viczius isz

Alexander H. Stephens ! Zion Grove lankėsi mieste su

-— įSubatoj Szv. Andrejaus 
Corsini. Ir ta diena 1861 m., 
Pietines valstijos sudarė san- 
junga ir iszrinko Jefferson Da
vis kaipo 
ta ir
kaipo Auce-Prezidenta. Taipgi 
ta diena 1899 metuose Karas 
tarp Amerikos ir Filipinų pra
sidėjo. Ir ta diena 1565 m., Ze- 
maieziai pergalėjo Szvedus 
ties Damidinde.

at-

į naujinti savo tėvelio Jokūbo
Bagdanaviczio prenumerata už

PRIESZ LEWISA
PITTSBURGH, PA. — 

Viena isz didžiausiu mainieriuį 
uniju vieszai ir staeziai pasakė

NAUJI VALGIO 
PAPROCZIAI

dvideszimts Įlenkiu

pripuola szv. Aigotos, o iau- 
tiszkos vardines yra Birutes.

— Panedelyje Szv. Tito. 
Ta diena 189!) motuose, laikos 
sutartis sudaryta tarp Anieri-

imta ir patvirtinta. Ir ta diena 
1904 m., Karas tarp Rusijos ir 
Japonijos prasidėjo.

Romualdo. I r 
metuose 'baisus 
Baltimore, Aid.,

la diena 190+1

2,500 namu su- 
diena 1269 m., 

Lietuviai sugriovė Kryžeiviu 
pili Stankersburg, kiti kalen
doriai paduoda kad szitas mu- 
szis su Kryžiuocziais invyko 
1268 metais.

navieziene nuo Patriotic Hill, 
gydosi Locust Alt. ligonbute, 
Shenadoryje.

— Po trumpam st raikai 
kur kilo Gilberton Coal Co., 
brokerio ir strippinsu Panede- 
lyje, visi darbininkai sugryžo 
prie savo darba.

— Ana diena Petras AIus- 
kieviezius, 70 metu senukas isz 
Buck Alountain peczes, pulda
mas ant ledo arti savo namuo
se, likos pažeistas in koja. Gy
dosi Locust Alt, ligonbute.

— Juozas Budraviczius, 
nuo 332 AV. Pine t ly., aplaike 
žinia isz Dothan, Alabama, kad 
jo sūnūs Juozas, kuris dirba

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestiiviū Ir Kitokiam®
:: Reikalams ::

»35 WEST CENTRE STREET
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Shenandoah, Pa. —

ežioje

pi motervstcs

nuo 415

Renovo, Pa

' metu biznierius paprastai val
gė tris gerus valgius kasdien; 
tie valgiai susidėjo isz mėsos 
pusryczia.ms, mėsos vidurdie- 

Jeigu santykiai butu buvo ny h'dĮęugiaus mėsos vakarie
nei. Pietus susidėjo isz 12 kur- 

; su ir gera szeimininke turėjo 
i prižiūrėti, kad visiems užtekti
nai valgio prikrauta.

Tai buvo geros dienos kuę- 
\ met liemuo buvo moteriszkas 
'į dalykas ir tik turtuoliai neszio- 
i jo storus pilvus.

Bet vistiek persivalgylmo
■ dienos praėjo. Sziandien gydy
tojai pataria vidutiniszka val- 

: gi ir mėsos tik syki in diena 
! ir yra paprastas daigias maty
ti biznierius restoranuose val
gant krekerius su stiklu pieno, 

j ir tik tiek vidurdieny. Vaikas 
turi sverti tik trupuai dau- 
giaus negu reikia, bet sveikas 
paaugės žmogris dauginus ke- 
turiasdeszimts metu senumo 
turi truputi mažiaus sverti ne
gu normaliszkai reikalauta.

Permaina musu valgyje in- 
vyko del keliu priežaseziu. 
Alės visi nenorime per daug 
sverti. Virszsvarts gali būti 
priežastim sunkaus kraujo, ku
ris gali rimtai atsiliepti ant 
sveikatos ir gali kenkti szir
dies veikimą. A7irszsvaris pa- 
naszus in neiszdengta angli ku
ris sustabdo veikimus. Persi- 

Nuosavybiu Komisija ! valgynnas neduoda protui tin- 
sziame amžiu

je visi turi protus vartoti iki 
paskutinio laipsnio. Kiton pu
sėn, paprastas 'biznierius neima 
užtektinai laiko pasimankstyti 
ir tokiu Rudu, nereikalauja 
tiek kuro kiek reikalauja tin
kamai sveikas žmogus.

Valgio žinovai sutinka kad 
mes nevalgome gerai lygsva- 
ruotus valgius. Vėliausi metais 
jie rado, kad lapuotos žalios 

1 daržoves yra pinuos svarbes 
valgyje ir tuomi yra labai sun
ku pertikrinti žmones. Jie ne 
valgė gana žaliu daržovių ir 
gana. Daržoves kaip kopūstai, 
žalios pupos, salierus, szpina- 
kai, burokai, virszus invairiu 
valgomu žaliu daržovių yra 
“ apsaugojamus ” maistai. Jie 
turi visus gerumus kurie yra

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Penkios deszimts metu atgal ro naszles viską susitvarkys, dienas ant nedelios. Szitie mai.; žasties ir rado. Jic tokl ierma
musu doleris buvo vertas dole- mes nežinome! Matyti, 
rio ir devynios deszimts ketu- abiem rupi jo pomirtine dau- 
riu centu. Nuo sziandien už į giau negu kas kitas.
penkios deszimts metu musu I 
tas pats doleris bus vertas tik 
asztuoniolika centu! ,

Sziandien ir paprastas dar
bininkas daug daugiau reika
lauja. Jam reikia automobi- 
liaus, refrigeratoriaus, geres
niu baldu; jis sziandien bran
gesnio maisto reikalauja. Jis 
daugiau uždirba, bet jam dar 
daugiau kasztuoja pragyventi.

PABARE; PALEIDO

kad

PAVOGĖ VISA 
TILTA

Suardė, Nusinesze
Pardavė

Ir

nieriai sako, kad jiems insipy-; šukele, tokia propaganda pra- 
ko tokia gramozdiszka tvarka, dėjo varyti, kad Amerika su- 
ir kad jie dabar visai nedirbs! laužo sutartis, nesilaiko savo 
jeigu negali penkias dienas ant-žodžio. Jie tuoj aus sustabdė 

■ nedėlios dirbti! daug traukiniu, pradėjo staty-
i Czia asztuonios deszimts i ti visokius pareikalavimus vi- 
asztuoni tukstaneziai mainie- siems kurie keliavo, pradėjo 
riu straikuoja ir Lewiso visai 
nepaiso.

Tos Robeno unijos Pirminin
kas John Ozanich vieszai per 

i susirinkimą pasakė, kad visi

grasisti kad jie vėl visus susi 
siekimus su Berlynu Amerikie 
ežiams nukirs.

Amerikos Karo Sztabas 
greitai pasitarė su Vaszingto-; 

mainieriai tos unijos dabar vi- no Taryba ka daryti, ir už ke-: 
sai nedirbs, ir visi ji pasverki- Įįu dienu atszauke ta insakyma

, no ir jam pritarė. . 'ir sugražino tuos kambarius!
Lewiso pavaduotojas Will-į Sovietams. O Sovietams kaip 

iam Hynes grasina, kad visi tie tik to ir reikėjo. Jie tada jau |

ATHENS, ALABAMA. —
Piney Creek tiltas buvo pa 
vogtas ir nunesztas. Tik už ke- 

į liu nedeliu miestelio valdžia to! 
' tilto pasigedo. Tas tiltas buvo 
mažai variuojamas, ir už tai mainieriai kurie dabar strai- paleido' propaganda kad Ame-' 
eme kelias nedeles kol pasige-' 
do. Policijantas John Sandlin

LIMA, PERU. — Amerikie
tis, Coleman C. Wilcox, trisde- 
szimts keturiu metu amžiaus 
lakūnas buvo surastas kaltas valstijos policij antai rado to
ir nuteistas, už tai, kad jis sa
vo žmonis draugą paszove ir 
labai sužeidė.

Kai jis atsistojo iszgirsti sa
vo teismą, teisėjas jam pasakė 
ir patarė “mandagiau ir žmo- 
niszkiau apsieiti su kitais,’’ 
pareikalavo kad jis užmokėtu 
visus to jo žmonos sužeisto

kuoja, bus isz unijos iszmesti,, rika bijosi Rusijos, kad Ameri- I 
bet jie sako kad jie nei nepaiso kiecziai rengiasi apleisti visa i 
ir nesibijo nei Lewiso pavoduo- Berlyną, kad Amerikos Karo 
tojo, nei paties Lewiso! i Sztabo virszininkai bus pasza-

Lewisas visiems insake linti. Ir daug Vokiecziu ima in 
gryszti in savo darbus, bet nei ta propaganda tikėti.
vienas negryszta ir straikuoja,

! szimto pėdu tilta keliose antru
ranku ir “džunko” sztoruose

I ir lotuose in Huntsville ir Shef-
I

field, Alabama.
Jeigu dabar toki tilta reike- nors Lewisas visiems griaus

tu pastatyti, tai jis kasztuotu i mingai grasina.
apie dvideszimts penkis tuks- j jįe sa|<0 pats Lewisas 
tanezius doleriu. Jis buvo Par'' įnVede ta nusistatymą: “Be 
duotas už $149.00. Nes vagiai kontrakto nera darbo;>. j -

t ir lai-1

Buvo didele klaida kai ta ' 
musu
tuos kambarius paėmė, bet i karnai veikti. Ii 
mums iszrodo kad buvo dar di
desne klaida kai musu Karo 

irJie Sztabas nusileido ir atidavė 
viena centą už švara. ' t 1 ’ ituos kambarius atgal Sovie-

Policijantai sugavo du vyru,;
kurie prisipažino kad jiedu ta! Matyti, kad mainieriu bosui Czia baisi politikos klaida, 

Į yra dabar gana bedu ne vien kuria Sovietai dabar savo nau-

draugo, $1,500 ligonines kasz- Par^ave ant svaro ir gavo • ^abar tuo nusistatymu
tus, ir paskui nuteisė kad jis 
iszbutu kalėjime per szeszis 
menesius, bet tuoj aus jam tahaiKmP kvJnin Tr milžiniszka darba buvo nuvei- į Y™ dabar gana bedu ne vien Kuria aovieiai aaoar sa 

• k hn tvnrirni TpPp- ^e- Fred Vickers, trisdeszimts I isz kompanijos atstovu, bet dai puikiai isznaudoja.
• metu amžiaus ir Woodrow J ir valdžios ir isz paežiu mai-----------------------Juoaafina, J.!

nuo 138 N.! jas pasiaiškino kad tokis nu- 
I sprendimas ir tokis teismas

S 11 | \/J z 111 rI A“ x

1 metu amžiaus i_ _______
Moore, trisdeszimts penkių i menu.

yra tinkamas ir geras nes jis ™tu amžiaus- ^du prisipa-į
Ant Gavėnios

žmones pamokina. žino kad jiedu ta tilta suardė j 
ir paskui su troku ji dalimis, 
gabalais nusivežė ir pardavė. ■ 
Jiedu buvo suaresztuoti ir

GAVO PENKIS 
METUS

Svitai ha-1 PULKININKO
'Ti''T DVI NASZLES kaucija buvo pastatyta ant Iszdavikas Melavo 

‘ ai' " J penkių szimtu doleriu.

IT t a minkė

apie 50 metu
ninzianis, likos surastas ’ 
vas mažame szantūkyje 
rT\vo Mile Run. Velionis 
per koki tai laika. Buvo

Po
Prisieka Teisme No. 196 Stacijos 

vari ja, 10c.
No. 197 Graudus

a rba

SEKRETORIUS 
SERGA

A’crksmai 
prie Ap-

Viesz. M u- reikalingi augimui ir apsaugo- 
Knygute ja nuo kaikuriu ligų, kaip tai 
»s, pagal kaulu suminksztejimu, szkor- 

10c., pagal buto ir pellagros. Gerumynai 
(vitaminai) taipgi sustiprina

NEW YORK. — Alger Hiss, i
kuris jau daugiau kai metai a’ba Pasibudinimas 

! buvo tardomas per teismus, bet mislinimo Kanczios 
kuriam vis pasisekė iszsisukti,;su Jezuso Krist ūso.
dabar jau buvo nuteistas ant reikalinga ant Gavenio 
penkių metu in kalėjimą už I šenoviszka. būda 

’ i 25c.
194 Trumpas Katekiz-; kuna nuo džiovos.

WASHINGTON, D. C. —
Viena naszle, Ponia Babcock ANGLIJOS UŽSIENIO
atskrido isz Berlyno in Vasz- i 
ingtona su lavonu Pulkininko I 
William T. Babcock, ir kita! 
naszle ta eroplana pasitiko j
Vaszingtone. i LONDON, ANGLIJA.

Abi naszles sako, kad jodvi Ateina patikrintos žinios isz melaginga prisieka teisme. To-Į^ai’.ia būda 
buvo žmonos mirusio Pulkinin- Anglijos kad Ernest Bevinas,! kis prasikaltimas ir tokia baus- i 

iko, kuris buvo Amerikos Ko- Anglijos Užsienio Sekretorius me tai yra visai mažmožis, tik 
, misijonierius Berlyne. Jis pa-1 pasitrauks isz savo vietos, ne- baikos, prilyginus prie to, kuo- 

žiurint kaip rinkimai eis Vasa- mis jis butu turės būti kaltina- 
rio (Feb.) dvideszimts treczia mas; už savo kraszto iszdavi- 
diena. ' ma.

! Jis yra labai ligotas žmogusy 
ir jam jo Daktarai jau seniai 
buvo pasakė visokį darba mes-, jjįss * pardavė 
ti, nes jis nera sveikas.

į Jis stos in rinkimus ne del 
! saves, bet del savo partijos. Ir

simire nuo szirdies ligos.

j Su jo lavonu atskrido graži, 
ir paskutini karta tli r-' trisdeszimts metu juodbruve,!

n k Winkelman. Ko- kuri sako, kad ji yra to Pulki-;
Margaret Eckert isz ninko naszle. Ji sako kad ji 

paliko jųdviejų trijų metu su-' 
neli Berlyne.

Antra naszle isz New Lon 
don, Conn., parode laikraszti 
ninkams laiszka nuo to pulki- Je^ou jis bus iszrinktas, jis tuo- 

i ninko, ant kurio jis buvo pasi- 
raszes “Tėvas.” Ji sako kad 

į tas laiszkas buvo tik ana me- 
I nesi raszytas Pulkininko Bab- 
i cock vienai jųdviejų dukrelių.
i Tame, laiszke jis buvo para- 
szes: “Yra tikra teisybe, kad 
asz neesu “divorsuotas” ir ne-

Jis

ro neri e n e
Lock Haven isztyrinejo prie
žastį velionio mirti ir inteike

neral Home. Tegul velionio gi
mines atsiszauke ant adresb: 
Mis. Joseph (Bessie) Alartines 
866 Ontario Ave., Renovo, Pa.

KIEK DOLERIS
VERTAS?

. WASHINGTON, D. C. —
! Darbininko ir jo szeimyneles esu ženotas antru sykiu.
! doleris daug daugiau giliavo sa^e ^a(^ Rs Praszys divor- 
ir daug toliau nuėjo penkios so kai sugrysz in Amerika, bet 
deszimts metu atgal negu da-' tikrai nežino.

! bar. Ta antra naszle sako: “Asz
! Sziandien doleris 'yra ma- esu ta tikra Ponia Babcock, 
žiau negu szeszios deszimts Asz už Pulkininko Babcock 
centu vertas. Ir neiszrodo, kad isztekejau trisdeszimts keturi 
jis kiek daugiau bus vertas. į metai atgal.”

1900 metuose penkiolika do J Pulkininkas Babcock buvo

Sziandien
pagal iszguldima Kum Pi-! y ra, lengvas daigtas turėti ža-mas

limiškio, su nekurtais naudin- lias daržoves
\ algio, net ir žiemoje.

' Krekmoliuotas maistas irgi
I reikalingas, kad nors turime

per kiekvieno

Teisme buvo neužginezina- 
mai priparodyta kad szitas 

; Komunistams
i daug slaptu ir svarbiu valdžios 
ir Karo Sztabo rasztu ir žinių. I

gals padėjimais 25c.
No. 202 Tretininkių 

phiszkas officium 10c.
No. 203 Novena, Stcbuklin-' vartoti daugiaus žaliu daržo- 

go Aledaliko Dievo Alotinos'viu negu bulvių “spaghetti” 
Garbei 10c. į ir grūdiniu valgiu.

No. 201 Istorija apie Amži-1 Szeimininkes vartokite dau- 
na Žydą. Jo kelione po svietą ! giaus buroku, ropių ir kitu sza- 
ir liudymas apie Jezu Kris-!kiniu daržovių.

O jis buvo nubaustas vien 1 u 20c. j A aisiai daug geresni už sal-
tik už tai kad jis teisme, po pri-1 No. 198 Gromata arba Aluka Į durnynus. Vėliausios skaitly- 

Jezuso nes rodo, kad nes suvartojamo 
apie 100 svaru sukraus kiek- 

j vienam gyventojui in metus. 
Cukrus neturi mineralines me-

reikia. džiagos ir nėr reikalingas augi- 
Pinigus linui. —C.

siuskite per paczto Postal Note 
Aloney-orderi arba Express 
Alonev orderi. Nepamirszkite

PRASZO TAIKOS dadeti 10 c. ekstra del prisiun-l

jaus pasitrauks ir atsisakys.
Ernest Bevinas yra szeszios i sieka Pasake kad Jis niekados: nrnsn Iszgauytojaus 

deszimts devynių metu am-: “prigulėjo prie Komunistu-Knstuso. peraszyta isz groma 
žiaus. Jis serga nuo szirdies Ii- *“*«<» Amerikoje. Jis ir szi-įtos rastos grabe musu Jszgany 

ta teismo nusprendimą dabar! tojaus Jeruzolime 10c. 
nepripažinsta ir sako kad jis! l’žsisakant knygas, 

i kreipsis in augsztesni teismą. I paminti tik numeri.

gos ir turi labai augszta krau
ją.

sniu, o busi

siseks, jeigu sėdėsi rankas pa- 
sibrukias ir nieko naudingo lie

Imtumei neiszr 
jo neguodotiun.

TRUMANAS TRUMANO TVARKA 
BE TVARKOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

i beda. Jis nenori nei vieno in- 
j žeisti ar inpykinti, bet dabar

tinio kasztiT. Ądrpsas:
Saule Publishing Co.

Alalianoy City, Pa.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rado ska rba:I aplinkybes tokios susidarė, kad!
dingu jeigu! Amerikos Prezidentas yra pri-i pavieniu ypatų 

! verstas savo žodi tarti. į visuomenia.

mes buvome tiek bilijonu tenai 
i jau inkisze.
j Dababr musu valdininkai ir 

Neapykanta ir puikybe i Tarybos nariai ima in protą at- 
, n a i k i n a vi sa! eiti ir susiprasti, kad mes nega-

! liem vįska visur nuveikti,... i, ,, . į. ■ -- f - —


