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Sovietai Yra Pasirenge
Isz Amerikos
PREZIDENTO

DRAUGAS IN
KALĖJIMĄ

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidento szirdies draugas ir 
buvęs Vaszingtone baisiai in- 
takingas žmogus, John Mara- 
gon, yra teismo pasmerktas ir 
nuteistas in kalėjimą nuo asz- 
tuoniu menesiu iki dvieju me-į 
tu. Jis teisme po prisieka mela
vo, kai Senato komisija ji tar
dė ir jo klausinėjo apie kiek isz 
ko jis gavo del kariszku kon
traktu per ana kara ir dabar 
per Korėjos kara. Jis labai 
gražiai pasipinigavo, imdamas 
gera nuoszimti isz fabrikantu, 
kurie jieszkojo ir gavo riebus 
kontraktus isz valdžios.

MOTERIŠKE
PASMAUGTA

WEST NEW BRIGHTON, 
N. Y. — Dvylikos metu am
žiaus vaikas, Robert McSorley, 
bejodinedamas ant savo arklio 
užtiko krūmuose nuoga mote- 
riszkes lavona. Jis zovadu par
jojo namo ir savo tėvui pasakė. 
Tėvas nujojo in ta vieta patik
rinti, ka jam jo sūnūs buvo pa
sakęs ir paskui patelefonavo 
policijai.

Poli ei j antai rado ta nuoga 
lavona. Paskui, apie tūkstanti 
pėdu nuo tos vietos, jie užtiko 
tos motcriszkes drabužius.

Jos veidas buvo labai sudau
žytas, ir policijantai spėja kad 
ji buvo iszniekinta, pirm negu 
ji buvo nužudyta. Jie teipgi 
spėja kad ji buvo kitur nužu
dyta ir paskui ežia iszvesta ir 
iszmesta, nes prie szitos vietos 
su automobiliu negalima pri
važiuoti.

Policijos Daktaras spėja kad 
ji buvo jau dvi dienos tuose 
krūmuose. Nieko policijantai 
nerado kad butu galima daži- 
noti ka ta moteriszke buvo.

GEN. WEDEMEYER

Stato Daug Eroplanu

Czia matyti Lockheed fab
rikas, in Burbank miestą, 
Califbrnijoje, kur darbinin
kai dirba ant trijų sziptu, 
stengdamiesi pagaminti ga
na szitokiu eroplanu val
džiai ir vaiskui. Darbinin
kai czia stato T-33 ir T-2 
eroplanus, kurie yra armijos 
ir laivyno naudojami lakū

nus iszmokyti ir pripratinti 
prie baisiai greito važiavi
mo.

Szitokie eroplanai lekia 
greieziau kaip szeszis szim- 
tus myliu in valanda. Jie tu
ri dvi sėdynės ir yra pana- 
szus in F-80 kariszkus ero
planus.
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valdžia Kinijoje yra supuvus,' 
sukta, neteisinga ir isznaudo- 

! ja savuosius taip, kad patys 
Kiniecziai ta savo valdžia da
bar nepasitiki.”

Toliau jis raszc: “Didesne 
kariszka Amerikos pagelta1 
Kinijos valdžiai gali būti tin
kama priežastis Sovietams reni 
ti Kinijos Komunistus ar vie- 
szai ar slaptai. Greicziausia, 
Sovietai nutars juos remti 
slaptai. Visados randasi gali
mybe’, kad tokis žingsnis, pa
gelta Kiniecziams, kaip Euro
poje, taip ir Vidur-Rytuose ga
li pradėti Treczia Pasaulini 
Kara.”

Generolas Wedemeyer, kal
bėdamas su laikrasztininkais, 
szitaip buvo iszsireiszkes apie 
Formosa Salas: “Formosa Sa
loje dar ir dabar randasi tiek

2 ŽUVO AUDROJE

Trys Automobiliai 
Susimusze

LIVINGSTON, N. J. — Du 
žmones žuvo kai trys automo
biliai susimusze per lietu ir aū- 
dra. Du kiti buvo sužeisti.

Nelaime atsitiko ant Passaic 
vieszkelio kai lengvas aliejaus 
trokas paslydo ir susimusze su 
automobiliu kuris važiavo in 
prieszinga puse. Kitas automo
bilius, sekdamas pirmąjį susi
musze in ta automobiliu ir tro- 
ka.

Troko draiverys, trisde- 
szirnts penkių metu amžiaus 
Herman J. Hoechenberger bu
vo užmusztas. Penkios de- 
szimts metu amžiaus Ponia

3 CENTAI DAUGIAU 
ALGOS

WASHINGTON, D.' C. — 
Nors pragyvenimas beveik vi
sai nepabrango per Kovo Mar. 
ir Balandžio, April menesius, 
bet daugiau kaip milijonas au
tomobiliu darbininku gaus po 
tris centus ant valandos dau
giau mokėti.

Szitu darbininku kontraktai 
to reikalauja ir valdžia turi su
tikti. Ju algos yra iszrokoja- 
mos ne nuo pragyvenimo bran
gumo ar atpigimo, bet nuo to, 
kiek žmones perka, biznio da
ro.

Nors szeimininkes su mumis 
nesutinka, bet isz valdžios at
eina patikrintos žinios kad 
maistas biski atpigo. Mes, kaip 
ir tos szeimininkes nežinoma 
kas ir kur atpigo.

Nors žinios geros ir malo
nios, kad automobiliu darbi
ninkai dabar gaus po tris cen
tus ant valandos daugiau, bet 
su tomis maloniomis žiniomis 
ateina ir kitos, jau ne tokios 
malonios. O tai yra kad auto
mobiliai dar labiau pabrangs.

PABĖGO SUSVETIMA ŽMONA
Kita Moteriszke Ap

vogė; Jo Žmona
Pagimdo

BLOOMINGTON, IND. — 
Jaunas vyras kuris pabėgo su 
szcsziolikos metu geltuonplau- 
ke, diena priesz tai kada io 
žmona pagimdė jam kūdiki, 
pasivogė du automobilius ir 
viena moteriszke apvogė ant 
penkios dcszimts dvieju dole
riu.

Dvideszimts trijų melu am 
žiaus Louis Ucci pasiaiszkinc. 
policijantams, kad jis su gra
žia geltuonplauke, szesziolikos 
metu amžiaus Christine Cosby 
nutarė pabėgti po penkių me
nesiu meilikavimo ir draugys
tes. Jiedu pabėgo isz savo na
mu isz Monroe, Michigan, ne-

Gali Paskelbti
Kara, Sako 

Gen. O. Bradley
Automobiliu Darbininkai Gaus 
Daugiau Mokėti; Prez. Truman
as Sako Jeigu Musu Kareiviai 
Pasiliks KorejojeTaiReikia Su
tikti Su Gen, Mac A rthuriu Ir Pa

skelbti Kara Priesz Kinija
WASHINGTON, D. C. — Generolas 

Omar N. Bradley, Karininku Sztabo virsz- 
ininkas, sako kad Komunistu insikiszimas 
in Korėjos kara aiszkiai parodo, kad So
vietu Rusija yra pasirengus, kad ir szian- 
dien paskelbti Treczia Pasaulini Kara priesz 
visa svietą. Jis sako, kad jeigu mes galė
sime ta Treczia kara nors ant kiek laiko 
atidėti, tai gal Sovietai kitaip žiūrės in vi
sa ta klausima ir to karo nepaskelbs.

Kalbėdamas iii Senato komisija, jis aisz- 
kino, kad kaip tik už tai Generolas D. 
MacArthuris turėjo būti paszalintas, nes mes 
dar ne esame pasirenge stoti in toki kara.

Jis prisipažinsta kad jis nežino ar mes
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Peržiūri Vokiecziu Armijas

RAPORTAS
WASHINGTON, D. C. — 

Dabar, kai Gen. Douglas Mac- 
Arthur buvo paszalintas ir kai 
visi tie tardymai užima visa 
laika Senato ir Kongreso, ir 
kai tiek daug kalbama apie ta 
valdžios uždrausta ir paslėpta 
Generolo Wedemeyer raportą 
apie Kinija, nebutu pro szali 
kelis punktus to raporto prisi
minti.

1947 metuose Generolas We
demeyer rasze: “Galima labai 
gerai pateisinti musu valdžios 
nusistatymą Kinijoje, mes ne
davėme visiszka parama Kini
jos valdžiai, (suprask Genero
lui Chiąpg Kai-shekui) nes ta

daug politiniu prasikaltėliu 
kalėjimuose, kurie niekados 
nebuvo nuteisti, ir kurie iki 
sziai dienai nežino už ka ar ko
dėl jie yra taip nubausti. Kai 
kurie buvo paleisti, bet tik ta
da, kada jie užsimokėjo gana 
brangiai, ir prisipažino kad jie 
buvo prasikaltę, nors tikrumo
je jie dar ir dabar nežino nei 
kur nei kam jie buvo prasikal
tę. Slapta policija czia veikia, 
taip kaip ji veike Vokietijoje 
ir kaip dabar veikia Rusijoje. 
Žmones dingsta; studentai yra 
aresztuojami be jokio teismo. 
Szitokie valdžios pasielgimai 
nepersitraukia žmonių para
mos.”

Charles Smith,, važiuodama ta
me pirmame automobilyje 
teipgi buvo užmuszta. Jos vy
ras buvo labai sužeistas. Antro 
automobiliaus draiverys teipgi 
buvo sužeistas ir buvo nuvesz- 
tas in Orange Memorial ligo
nine.

RASZYTOJAS BU
VĘS KOMUNISTAS

Kotnunistai Jam Insa- 
ke Ka Ir Kaip Raszyti

WASHINGTON, D. C. —
Raszytojas Budd Schulberg, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

žiūrint to kad jo žmona jau 
laukia kūdikio.

Jiedu važiavo in vasarus, 
bet judviejų automobilius su
gedo kelionėje, netoli nuo 
Xenai, Ohio. Jiedu pasivogė 
kita automobiliu ir toliau va
žiavo.

Netoli nuo North Vernon, 
Indiana Ucci nutarė apleisti ta 
pasivogta automobiliu ir gauti 
sau kita. Jis su Panele Cosby 
privertė trisdeszimts dvieju 
metu amžiaus ponia John Frey 
su savo keturiolikos menesiu 
amžiaus šuneliu sustoti prie 
vieszkelio. Ji važiavo isz Cin
cinnati in Brownstown, India
na. Jiedu privertė ta ponia 

(Tasa-Ant 4 Puslapio)

Generolas Dwight D. Ei- 
senhoweris Vokietijoje per
žiūri Vokiecziu armijas. Su 
juo czia stovi Generolas Au
gust Guillaume, Prancūzu 
armijų komandorius Vokie
tijoje.

Generolas Dwight D. Ei- 
senhoweris peržiurėjo visas 
Vokiecziu armijos manevras 
pratymus Koblenz mieste.

Kai jis iszgirdo kad Pre
zidentas Trumanas buvo pa- 
szalines Generolą Douglas 
MacArthuri, jis sake kad jis 
yra' tikras kad Generolas 
MacArthuris yra geras ir 
isztikimas karininkas ir kad 
jis Trumano paklausys ir 
nesukels jokio lermo Ameri
koje, kad žmones stotu 
priesz Trumana.

P. TRUMANAS TU
RĖTU PASIMOKYTI

WASHINGTON, D. C. — 
Kai prisiėjo reikalas kuri poli
tikierių ar karininka paszalin- 
ti isz atsakomingos vietos, Pre
zidentas Fr. Rooseveltas mokė
jo kaip labai gražiai, szvelnia 
ir apsukriai toki nepageidau
jama žmogų paskirti in kuria 
augszta, bet nieko nereiszkian- 
czia vieta. Taip darydamas jis 
suteikdavo garbe tam kuri jis 
pravarydavo be jokio piktumo.

Rooseveltas staeziai negalė
jo nei vieno žmogaus pravary
ti, ypatingai per kara. Jis vis 
sakydavo kad jis neturi czieso 
ta ar ta pravaryti.

Kai Rooseveltas buvo Prezi
dentas jis labai daug augsztu 
žmonių nusikratė, bet nei vie
no nepravare. Jis tokiems pa
skirdavo labai didingai skam- 
banezia vieta, kuriame tolima
me kraszte, isz kur nebuvo jo 
nei girdėti, nei matyti, ir visi 
buvo patenkinti.i Taip dary
damas jis tokius jam nepagei
daujamus žmones nepaszilan- 
davo, bet leisdavo jiems savo- 
tiszkai isznykti su savo augsz- 
tomis garbes vietomis.

Bet Prezidentas Trumanas 
nemoka taip szvelniai ir gud
riai pasielgti. Trumanas yra 
kantrus, bet kai jo kantrybe 
iszseka, tai jis, nieko nesiklau
sęs, nieko nepaisindamas su
sprogsta. Tada jis jau, nieko 
nepaisindamas atstato ir pra
varo kad ir augszcziausius ' 
žmones. - <

O dabar jis vis daugiau ir 
daugiau tokiu sau nepageidau
jamu žmonių randa Vaszingto
ne ir juos pravaro.

Trumanas daug ko galėtu 
pasimokyti isz Roosevelto. Jis, 
kaip Rooseveltas, galėtu to
kius žmones paskirti in dar

(Tasa Ant 4 Puslapio)15J .
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Kas Girdet SAPNORIUS
LIETUVISZKAS

In McKeesport miestą, Pa., 
dvylikos metu vaikas, George 
Beattie sudege, kai jis stengie
si savo szunyti ir tris katinu
kus iszgelbeti isz gaisro, kuris 
sudegino jo namus. Jo tėvai ir 
du broliai suspėjo iszgelbeti 
isz deganeziu namu, 'bet jis su
gryžo in tuos deganezius na
mus iszgelbeti savo draugus, 
szunyti ir katinukus.

Prancūzijos jurininkai nusi
skundžia kad viskas taip bran
gu Amerikoje, kad jie negali 
nei viena diena praleisti New 
York mieste, kai ju laivas pri
plaukia in New York miesto 
uosta. Jie nori didesnes pedes, 
kai jie turi važiuoti in Anieri-

Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

Mabanoy City, Pa.,U.S.A.

Lietuvos
Generalinio Konsuato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

Eina gandai kad maistas at
pigo net du centu ant dolerio.

mes
koki

Jeigu tai teisybe, tai gal 
galėsime susitaupinti 
penktuką szia vasara.

Trisdeszimts trys laikraszti- 
ninkai atvažiavo in Amerika, 
norėdami surasti teisybe laik- 
raszcziuose, ir jie tuo jaus buvo 
nuveszti in Vaszingtona, kur 
visi žulikai ir melagiai szian- 
dien musu kraszto tvarka da
ro.

Cukrus jau ir taip per bran
gus, bet eina gandai kad jis 
dar labiau pabrangs.

Kai Generolas MacArthuris 
buvo pravarytas ir sugryžo in 
Amerika, nabagas Trumanas 
kuris ji pravarė, pasiliko sau 
vienas ii- taip reikalingas kaip 
penktas ratas.

Mes mažai ka dabar iszgirs- 
tame apie Rusijos sportinin
kus. Gal Sovietai nenori mums 
paskelbti, kad du Sovietu 
sportininku rateliai stojo in 
rungtynes, ir vienas isz tu ra
teliu pralosze. Matote, Sovie
tai niekados nieko negali pra- 
loszti.

Po viso to Prez. Trumano ir 
Gen. MacArthurio lermo, da
bar ateina žinios, kad augsz- 
cziausi karininkai nesutiko nei 
su Amerikos Sekretoriumi 
Acheson u, nei su Generolu 
MacArthuriu, bet kad jie rei
kalavo, kad visos Amerikos ar
mijos tuojaus .pasitrauktu isz 
Korėjos.

Senis Butkus pamokino vie
na jaunikaiti tikro, Lietuvisz- 
ko taupumo. Jie važiavo trau
kiniu ir insisznekejo. Butkus 
iszsitrauke savo gardžiai pra- 
smirduse pypke, insikimszo 
tabako isz savo terbos. Jauni
kaitis teipgi iszsitrauke gražia 
nauja pypke ir pasiprasze ta
bako, sakydamas kad jis pali
ko savo tabaka namie. Butkus 
ką tik buvo iszsitraukes pakele 
degtuku, meczkiu, ir jau buvo 
bodavęs tas savo degtukes tam 
jaunikaieziui, bet jis pastebė
jo kad tas jaunikaitis neturi 
nei tabako, tai jis pasiėmė savo 
degtukes ir tam jaunikaieziui 
pasakė: “Jeigu tu neturi nei 
savo tabako, tai tau nei degtu
ku nereikia.’’

Butkuviene sako kad ūki
ninkai, fermeriai turėtu ja pa
sisamdyti, kai jie nori savo ja- 
vaips lietaus. Kai tik ji nusi- 
mažgoja savo namu įaugus, ta

diena lyja. Mes galime Poniai 
Butkuvienei pritarti ir in to
ki pati darba stoti: Kai tik mes 
nusimazgojame .savo automo
biliu, tada lyja.

Butkuviene sako kad ji jau 
tiek metu susilaukus, kad ji 
gali geriau pakęsti neszvarius 
kambarius, negu skaudanczius 
peczius nuo namu darbo.

Bet iszrodo kad tie augszti 
karininkai buvo Amerikos 
Sekretoriui ir Prezidentui Tru- 
manui pasakė kad jeigu musu 
kareiviai pasiliks Korėjoje, tai 
tada jau reikia sutikti su Gene
rolu MacArthuriu ir paskelbti 
kara priesz visa Kinija.

Iszrodo kad Generolas Mac- 
Arthuris žinojo apie ka jis kal
bėjo. Tik trumpas laikas pra
ėjo nuo to laiko kada Prez. 
Trumanas buvo jam sakti da
vės, ir viskas pairo Korėjoje.

Telefono kompanijos virszi- 
ninkai Philadelphijoje yra da
bar patraukti in teismą, pasi- 
aiszkinti kaip tai yra kad 
gengsteriai, razbaininkai ir 
gembleriai gali gauti tris ar 
keturis telefonus, kai geri žmo
nes negali nei vieno telefono* 
gauti!

Ka musu skaitytojai mislina 
apie Prez. Trumana ir Genero
lą MacArthuri, tai ju biznis, 
bet viena dalyka mes negalimo 
pamirszti. Ir tai yra, kad visi 
mes žinome kad Gen. MacAr
thuris niekados neapkentė ir 
neapkenezia Komunistu. Mes 
tiek apie Trumana nedrystu- 
rae pasakyti tol, kol jis palai
kys ta savo Sekretorių Dean 
Achesona.

Senato Komisija neužgin- 
czyjamai priparode kad raz- 
baininkas Frank Costello yra 
prasikaltęs priesz beveik visus 
valdžios instatymus, bet jis da
bar sau statosi tikra palociu ir 
nieko nepaiso. Jeigu ta komi
sija tikrai tiek daug priparode 
priesz ta razbaininka, tai ko
dėl jis dabar netuipi kalėjime ?

t 1 >

Bizowski, Charles buvęs Vo- ' 
kietijoje kaip Amerikos ka
riuomenes kapitonas.

Bocziunaite (Bucziuke) Ona 
isz Pamiontkos km., Žemosios 
Panemunes parap., vėliau Bali
niu km., Paezereliu vi., Szakiu 
a p.

Bruczinskis, Antanas, Juo
zapas ir Liudvikas iszSzeriku 
km., Szilales vi., Tauragės ap.

Bucziuke (Bocziunaite) Ona 
isz Pamiontkos km., Žemosios 
Panemunes parap., vėliau Ba
liniu km., Paezereliu vi., Sza
kiu ap.

Juszkevicziute-Kaczka Ane
le, isz Krekenavos par., Pane
vėžio ap.

Kartenka (Skirtenko) Jo
nas, gyvenęs Brooklyne.

Krauza, Jurgis isz Dauglan- 
kiu km., Tauragės vi.

Miseviczius-Misiunas, Jonas, 
isz Szunkiszkiu km., Skrebo- 
tiszkiu vi., Panevėžio ap.

Mockus, isz Nausedu km., 
Darbėnų vi., Kretingos ap., 
yra dirbės anglių kasyklose.

Pilkowski, Gottlieb ir WiJ- 
helm, kilę isz Lietuvos ar ju in- 
pediniai.

Ratkeviczienc, žmona Au
gusto Ratkevicziaus.

Ratkevicziute, Veronika isz 
Daukszu km., Krinčino v., Bir
žų ap.

Szidlauskaitc, Konstancija, 
isz Reketijos km., Liubavo vi., 
Marijampolės ap.

Szipaila, Jurgis ir Szipailai- 
te, Salomėja, isz Viltrakių km.,. 
Žvirgždaicziu vi., Sakiu ap.

Skirtenko (Kartenka) Jonas 
gyvenęs Brooklyn, N. Y.

Skyrys, Hendrikas, isz 
Skaudvilės.

Staiigeiibergas, Leopoldas ir 
sesuo Stangenbergaite Emilija 
isz Marijampolės.

Szulinskaite, Ona duktė 
tie jaus;

Surkevicziute, Julija,
Tumosas, Aleksandras

Babru km., Veisėju vi., Szeinu 
ap.

V abuolas, Tamoszius, isz 
Veisėju parap., Seinų ap.

V aikenas, isz 
km., Dukszto vi., 
liti ap.

Varnas Juozas
km., Vyžuonų vi., Utenos1 ap.'

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y.
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Mo-

isz

Pažemiszkiu
Szvenczione-

isz Vainiūnu

AMERIKOS KON
SULINE TARNYSTE

tiszkas, Ekonomiszkas, Ko- 
mercialiszkas ir Socialiszkasi, 
kurios reikalingos apsaugoti 
Amerikos užimtus ir sudaryti 
valdymo budus, ir kurios, pra- 
neszimai yra reikalingos be
veik visiems kitiems valdžios 
skyriams laiks nuo laiko. Visi 
kiti valdžias skyriai pasiremia 
szioms praneszimoms. Nėra nei 
vienas skyrius kuriam Konsu
liniai raportai nereikalingi nes 
apart iszdestijimo Politiszku 
ir Ekonomiszku iszsivystijimu, 
raportai inima vandenų apra- 
szymo datas, pacztines kon
vencijas, pakietu siuntimą, 
pacztini bankavima, gyvuliu 
ir augalu kvarantinu, irigaci- 
jos projektus, entomoligija 
(apie vabalus), biologija (apie 
gyvus daigtus) sodauninkyste, 
apszvieta, geologija, muitą ir 
muito regulacijas, patentus, 
gelžkelius, ir t.t.

Labai daug Konsulines Tar
nystes surinktu informacijų 
lieczia Komercialiszkus ir 

M

Ekonomiszkus dalykus ir nuo
lat bando pagerinti Amerikos 
pirklyste.

Amerikos Konsulai turi ap
saugoti Amerikos pilieczius ir 
ju reikalus, atlikti teismiszka 
tarnyste, užimti notaro vieta, 
teikti pagelba biedniems Ame
rikos jūreiviams, turi. prižiū
rėti mirusiu Amerikos pilie- 
cziu turtą, atlikti pasportu rei
kalus, užrekorduoti statistikas 
ir iszduodant vizas valdo 
timtauezius, kurie bando 
ti in Suv. Valstijas.

Iždo Departamentas 
kreiptis prie Konsuliniu aficie- 
riu nustatyti muitą ii’ vieszos 
sveikatos reikalais.

Bet Konsuline Tarnyste dir
ba netik valdžiai, ji atstovauja 
paežiu laiku, kiekviena pilieti. 
Amerikietis keliaujantis užsie- 
nyj, biznio reikalais arba pasi
linksminimui, kreipiasi prie 
Konsulio del apsaugos, pagel- 
bos ir del patarimu, ir Ameri
kietis namie žiūro iii Konsulą 
kaipo in jo asmeniszka agentu, 
kuris prisirengęs apsaugoti jo 
reikalus užsienyj. Kuomet ne
seniai invyko baisi nelaime už- 
sienoj, specialis skyrius buvo 
insteigtas prie Konsulo kuris 
užsiėmė sujieszkoti szimtus 
prapuolusiu Amerikiecziu.

Akyse svetimu žmonių kon
sulas atstovauja Amerikos 
žmones, — kuriose vietose jis 
yra vienintelis Amerikietis, ir 
kur randasi daug Amerikie
cziu Konsulas yra pripažintas 
jau galva ir vedeju.

Yra suvirsz penki szimtai 
aficieriu, kurie paskirti tik 
kuomet pasekmingai iszlaiko 
egzaminus, ir jie laikas nuo lai
ko pakelti isz vienos vietos in 
kita. Bet rasztininkai, Konsu
liniai agentai, garbingi Vice- 
Konsulai, vertėjai ir kiti dar
bininkai samdomi be egzami
no. — C.

vauti paezioje rinkliavoje. Vi
sos organizacijos buvo įpraszo- 
mos savo narius, kurie galėtu 
dalyvauti rinkliavoje, regis
truoti ir sanraszus1 prisiųsti 
B ALE’o skyriaus valdybai.

Gegužio 2-tra diena, Water- 
burio B ALF’o skyriaus valdy
ba. turėjo specialu posėdi rink
liavos pra vedini o 
Sziame posėdyje 
pravesti sudarytas

sve- 
ihei-

turi

Pypkes Durnai
Susiprato

Vyras bare savo paczia, 
Pati vyra bare;
Ir virtuvėje prie pecziaus 
Lermas pasidarė.

Jau norėjo advokato,
Ir but divorsave,
Bet laiku jie susiprato...
Ir pasibucziavo,

WASHINGTON, D. C. —
Gal nei vienas kitas Amerikos 
valdžios skyrius įietur atlikti 
tokio invairaus darbo kaip 
Su v. Valstijų Konsuline Tar
nyste. Konsulu darbas papuo
la in tris svarbias grupes’.

1— Surinkti ir iszplatinti vi
sokias informacijas; 2— pri
žiūrėti Amerikos reikalus kito
se szalyse; 3— teikti asmenisz- 
ka patarnavima Amerikos pi- 
liccziams.

Musu Konsulines insteigos 
svetimose szalyse, draug su 
Diplomatiszkoms misijoms yra 
akys ir ausys, kurios turi ma
tyti, surinkti ir perduoti cen- 
traliai vietai, Valstybes Depar
tamentui informacijos: Poii-

klausimu, 
rinkliavai 
globos ir 

paramos komitetas, jo sansta-
tant pakviesta miesto majorasi 
Snyder, klebonas Valantiejus, 
Dr. Colney, ponia Colney, Prof. 
Aleksis, p. Valaitis, p. Petraus
kas, p. Jackūnas ir kiti. Nu
matyta rinkliavos dėžutės rin
kėjams iszanksto iszsiuntineti 
nurodant ju rinkimo apylin
kes. Rinkliavos atidarymas nu
matyta pravesti jau Birželio 
8-ta diena, popietu.

Sziuo kvįecziama visus Wa- 
ter'burio Lietuvius registruotis 
rinkėjais. Kadangi rinkliava 
prasidės Birž. men. 8-ta pava
kare, o baigsis 10-ta prieszpie- 
teje, tai nuo rinkėju skaieziaus 
priklausys rinkliavos pasiseki
mas, todėl praszoma registruo
tis ir tuos asmenis, kurie galė
tu viena tu dienu rinkliavoje 
dalyvauti bent pora valandų.

Visi parodykime Lietuvisz- 
kaja szirdi, paremkime pasau
lyje iszblaszkytus ir vargstan- 
czius Lietuviuus.

— Waterbury BALE’o Sky
riaus Valdyba.

Waterbury, Conn. — Sziu 
metu Gegužio pirma diena in- 
vy ko Waterburio ALT’o mė
nesinis susirinkimas. Jame be 
bėgamu reikalu buvo svarsty
ta reikalas prisidėti prie 
BALE’o vieszos rinkliavos 
pravedimo Waterbury mieste, 
Birželio June menesio 9 diena. 
Tuo reikalu kalbėjo Dr. Col
ney', Prof. Aleksis, p. J. Valai
tis ir kiti. Visi jie pabrėžė rei
kalą parodyti tautini solidaru
mą ir kviete organizacijų at
stovus savo susirinkimuose ap
svarstyti budus kaip butu ga
lima geriau paremti rinkliava 
ir pritraukti visus savo orga
nizacijos narius veikliai daly-

— Ka žmogus daro parodo 
kas jis yra.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

NO. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isž pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lictuviszku 
užlieku. Su paveikslais, 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitpnai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie-bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaityimai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposeleii; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant, n'emu- 
no. 58 pus., 20c.

No.123—-Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo;

Kolera; Senelis; Vargo sapnas; ; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie ' 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvj isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: ' 
Ketvirtas Prisakymas Dievo;•v 1
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasako katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas’, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Mede jus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Nitri
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—Apie Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukąusko, Osieczną. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
veizėtas, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

N o. 145—A p i e V elniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 pusląpiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavcnis; Vicsz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausvta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.1‘72—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No. 173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navyniai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir

j,.,,,.,—. .r-rr-----

Paveikslai. 20c.
No.176—A-Bc-'Cela, Pradžia 

Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

N 0.17 8—T ik r a u si a s Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagclba Kazyrom.

No.l80—Kvitu K n y g u t e ' 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

ISO1/:-—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del ' Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kim. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Vėrksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja 'būda, No. 197)Z>, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeružolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

N o .203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moiii-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

M^Pirkie U. S. Bonus!

»Uncle Sam Says

Remember—you can carry on safely 
with this axiom—“The U. S. Defense 
Bonds you buy for your country’s de
fense also give you personal financial 
independence.” That wil’ »provide 
money to buy a house, or educate your 
children, or support you when you re
tire. You can gamble on this—if you 
don’t save regularly, you don’t save at 
all. So, go to your company’s pay 
office, NOW, and- sign up for a regular 
Defense Bond purchase program 
through the Payroll Savings Plan.*

U. S. Irtasury Dtparimtal

FOX?
FINANCIAL /ri 

INDEPENDENCE1
BUi/

US. DEFENSE

^Pirkie U. S. Bonus!
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Neiszsižadek Savo Motinos
(Tasa)

Pranas ant vakacijos su- 
gryždavo kas metas pas savo 
apglobeja. Nebuvo tai jau vai
kinukas, bet vaikinas pataupęs 
augsztas ir patogus. Szviesus 
plaukai persimainė ant tamses
niu, mėlynos dideles akys buvo 
pilnos ugnies ir iszmintingu- 
mo. Po nose jau pažymu buvo 
gerai tamsus ūseliai kas da pa
togesniu dare jo szvelnu veidą. 
Tas jo 'patogumas ir paveiks
las atkreipė ant saves temini-1 
ma. locnininko kaimo, ar dvar-j 
ponio, tuom labinus jog nuo sa
vo sunaus, kuris mokinosi 
drauge su Pranu Gvazdiku vie
noje mokykloje, ka tik keliom 
klasom žemiau nuo jo, dasiži- 
nojo apie gabumus ir spėka; 
moksle, apie jo dorumą ir tei- 
singuma.

Viena, karta dvar-ponis Ne- 
deldienyje po Misziu nusidavė 
in klebonija pas kleboną norė
damas pasimatyti su jo augy- 
tiniu ir pats persitikrinti ar 
tai tiesa ka apie ji kalba.

Bado kunigą tiktai viena ir 
tuojaus be jokiu inžangu pra
dėjo:

— Kunige klebonau, vie
nas esi, todėl pradėsiu pir-' 
minusia kalba apie tavo augy- 
tini kuris man patinka, nes tai 
yra davadnas vaikinas, o priek 

(tam, kaip girdžiu ir ne kvailas; 
puikus esi augintojas jeigu ji 
iszkieravimii ant gero žmo
gaus.

•— Viskas yra galybėje 
Dievo. Teisingai yra puikus 
vyras, atsake kunigas. Jis gali 
būti geriausia paveizdim del 
daugelio.

— Tas teisybe. Tuom la- 
biaus-gi džiaugiuosi u jog atsi
tikimas davė man turėti toki 
žmogų arti mano vaiku. Asz 
mislinu jog jis neatsakytu man 
tos malones jeigu pavesezia jo 
valdžiai savo sunu, idant savo 
paveizdingu elgimosi vestu ke
liu dorybes ir mano sunu.

— Isztikro, su noru priims 
ta užduoti.

— Tas mane labai džiugi
na, rupinsiuosiu isznagradint 
gausiai darbe tokio žmogaus ir 
norecziau koveikiausiai pa
žint ji areziau. Praszau kunigo 
klebono pribut su juom drauge 
pas muš in dyara ant pietų.

Netrukus po tam atsisveiki
no kunigą ir nusidavė pas save 
laukti svecziu ant pietų.

Kamparuose pono locninin
ko kaimu 'buvo susirinkę daug 
svecziu nes toje dienoje atva
žiavo sesuo pono isz Woly~ 
niaus su vaikais ir guverno- 
rium. Pranas niekados da ne
buvęs draugystėje augsztesnes 
luomos žmonių todel-gi buvo 
nedrąsus, dažnai kaito ir mai- 
szesi. PagryTos pono namo su
visai ji maisze. Pamaželi pra- 
sitrauke isz akiu visiem, nu- 
ejas in paszali atsisėdo ant ke-

|L TRASKAUSKAS*
5 •___ _ *
* LIETUVISZKAS $ 
t GRABORIUS *
* Laidoja Kunus Numirėliu.* 
J Pasamdo Automobilius Del *
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams $
1 :: Reikalams :: *
* ------- *
t 535 WEST CENTRE STREET * 
į Telefoną* Nr. 78
★ MAHANOY CITY, PENNA. $

des ir prisižiurinejo in blizgan- 
czia, kaip zerkola, asla.

Taip sėdėjo per koki tai lai
ka, 'bet kada mate kad jau ant 
jo visi nežiūri, pakele galva, ir 
žiurėjo ant kalbancziu.

Tame akys jo staiga! susilai-

* T

Asz visada sakau isz sakysiu, 
Kad vyrai turi gerai 

apsižiūrėto,
Jeigu su kokia mergele, 

Sueit in pora norite, 
Ba nekurios priede 

piktumu,
Ir tik pasinaudojo nuo 

velniu,
Ir tik pasinaudojo nuo 

vyreliu.
Tiligrama gavau kur skamba 

szitaip:
Viena mergele nežine isz 

pribuvo,
Ir netoli prie Baltimores 

apsigyveno,
Vyreliai kaip ant medaus 

užsipuolė, z
Mat, užsisako su vienu, 

Bet, pavelinima per _vaita 
iszeine su kitu,

Ta .mergele, tikra ragana, 
Pinigėlius iszpraze-nuo abieju,

Ir kaip mat, dingo nežine 
kur!

Dabar tie du vyreliai, 
Turi apie ta apgavike 

užmirszti.
Asz jau ne viena mokinu ir 

mokysiu,
Kad atsargiais butu, 
Bile kokia švietimą 

neužkabytu,
Ir trubelio neturėsite.I

* * *
Girdėjau kad kur ten apie
' Girardvilleje,
Vienas vyrelis turi beda, 

Su savo moterėlė,
Savo vyreli vis kerszina,

Kad iszrunys,
Taigi, o jau rūtele -sena, 

Ir velniu priedus!
Da daugiau apie ja žinau, 
Bet nedainuosiu daugiau.

* * *
Da daug naujienų turiu, 
Bet sutalpyti negaliu,

Bai gali, kad norints jau 
pasibaigtu,

Kad žmoneliai kitokį protą 
gautu,

O ne kreizuotu,
Juk jau neva biski susivaldė, 

Bet da nemažai vandenio 
nuplaukė, • •Kol ne kuriai protą gaus, 

Tai ir bus gana.

Ne Visados Teip Bus

— Ar tau nenusibosta 
taip vaikszczioti po svietą ir 
ubagauti? — Užklausė tūla 
motere valkatos kuris prasze 
suszelpimo.

Ne misiuk, ne visados taip 
bus, už keliu menesiu susi
rinksiu tiek, kad galėsiu 
pirkti autobyla! 

ke ant vieno žmogaus. Buvo tai į 
jaunas, juod-plaukis, iszblysz- 
kusio veido jaunikaitis puikiai 
pasirodęs. Stovėjo priesz dvi 
pones sedinezias foteliuose ir 
su lengvumu, tiktai kaip žmo
gus iszauges tarp augsztos 
draugavęs, kalbėjo in jais 
szposingai.

Pranui rodėsi jog kur kada 
nors mates panaszu veidą, pri
sižiurinejo in ji su žingeidumu 
ir primine tuojaus savo praei
ti, savo kūdikystes metus. Ne
buvo tvirtu vienok savo prilei- 
dinejime lodei prisiartino prie 
vieno isz ponu ir paklausė ne
drąsiai kas tokis tas jaunas 
žmogus s

— Tai guvernorius ponios 
W., sesers musu pono szeimi- 
ninko. Niekas do jaunikis, ge
rai loszia. role ponaiezio augsz- 
tesnio svieto, bet tiespanasziai 
vedasi nelabai gerai.

— Ponas pravardes jo ne
žino ?

— Ne pono; bet jeigu ta- 
mistai apie ka eina tai tuojaus 
galėsime dasižinoti jo mokyti
nis žinos isztikro. Vladuk, eik 
szen!

Jaunas vaikinukas skubiai 
pribėgo prie juodvieju.

—♦ Kaip vadinasi tavo mo
kytojas '! Pakląuse ponas.

—■ Ponas Juozapas Puns
kas, atsake vaikinukas.

— Taigi, tai jis, tarė Pran- 
ciszkus pats in save.

Atsitikimas po daugelio me
tu vela davė juodvieni susieiti. 
Pranas primine sau scena ant 
ulyczios priesz cukrine, kada 
tai jame pabudo geismas kito
kio gyvenimo. Po tam atėjo 

"jam ant mįslių jog laike kada 
tas jaunas žmogus lėbauja, 
szypsosi in panas, szposauja, 
motina jo gal mirszta ligonbu- 
tyje, o jis suvis-nežino apie tai, 
norejo-gi dėlto prisiartint prie 
jo ir pasakyt jam tai, bet priesz 
pietų nebuvo galima. Po pietų 
užtai prisiartino prie jo ir už
klausė :

— Ponas senei boviniesi 
sziame name?

— Juozapas žvilgterėjo ant 
kalbanczio per peti ir atsake 
koszdamas per dantis:

— -Gana seniai.
— Dovanok ponas, jog asz 

drystu užklausti pono, bet ne
siklausiu isz savo locno akyva
me, norėjau ka nors ponui da- 
neszti apie motina.

— Ar da gyva?
Tas užklausymas baisiai at- 

simusze ausyse Pranciszkaus, 
labai stebėtina jam buvo jog 
sūnūs taip mažai paiso apie sa
vo gimdytoja ir su szalcziausiu 
krauju klausė ar da. gyva.

— 'Gyva! Atsake Pranas, 
bet labai serga!

— Taip ? Tarė szaltai, neži
nojau apie tai; dekavoju ponui 
už daneszima, reikes nusiunst 
jai kiek pinigu.

— Pinigai jau jai nereika
lingi, tarė Pranas susipiktines 
tokiu lediniu Juozo, nedoro sū
naus.

— Kodėl?
— Tamistos motina gal 

sziandien jau po žeme ilsisi.
— Gailiuosiu jog josios at

lankyti negaliu, nes turiu tiek 
užsiėmimu. Gal paraszysiu pas 
pažinstama gydytoja idant už
siimtu ja.

Tai pasakęs smagiai apsisu
ko ant užkulnio ir gryžo prie 
poniu.

Pranciszkus pažvelgė in at
sitolinanti, nežinodamas ka tu
ri mislint apie ji, stovėjo per 
valandėlė lyg in stulpą pavir
tęs, giliai užsimislino.

Isz pradžių buvo jo mieriu 

prisipažint prie pažinties, isz- 
reikszt viską jam, priminti die
nas kūdikystes, nes buvo tvir
tu jog sziandien, kada mokslas 
pastate juodu ant vietos vieno 
laipsnio visuomenes, neužsi- 
gryž nuo jo su užsirustinimu ir 
paniekinimu kaip tuomet kada 
pasitiko ant ulyczios priesz 
cukrine, geide suspausti delną 
to pirmutinio savo gyvenime 
sandraugo, vienok pažines du- 
szia to žmogaus, pradėjo bir- 
dintis juom, pabudo jame ne
apykanta prie to nedoro vaiki
no, nenorėjo ji dabar pažinot 
daugiau. Nenorėjo turėt tokiu 
draugu kurie suvis szaltai žiu
ri ant mirsztancziu varge savo 
gimdytoju, kurie tiek gero pa
daro vaikam augindami juos. 
Tas abjutnumas, szaltumas, 
klausyme apsakymo, apie mi
rimą motinos parode Pranui 
visa nelabuma to žmogaus ir 
todėl nenorėjo turėt ji sau už 
sėbrą.

Drauguve po pietų pasidali
no ant mažu būreliu; Pranas ne 
prie vieno neprigulejo, pradė
jo akimis jieszkot kunigo kle
bono, bet jau to suvis taip sve
cziu nebuvo, nes jis paslapta 
iszsineszdino idant nepasive- 
lint ant Niszparu ir Pranas no
rėjo apleist kambarus ir su- 
gryžti namo, nes czion jam ne
buvo smagu, bet ponas szeimi- 
ninkas parėgejas ji rengentysi 
namo, skubiai priėjo ir paemes 
in parankia nuvedė prie būre
lio poniu ir perstatė ji joms.

Sutarti padare visa draugu
ve nusiduot ant pąsivaiksz- 
cziojimo; pasidalinę in poras 
visa drauguve iszejo keliu ap
sūdytu isz abieju szaliu liepom, 
kuriu szakos virszuje susipima 
tverė puikia ulycziate in giria.

Kada prisiartino visi prie gi
rios isz už krumu pasikėlė ko
kia tai ubage, girta ir laikyda
ma už rankos maža mergaite, 
užbėgo kelia, einantiems.

— Mano guodoti ponuliai 
ir poniutes, susimylėkite ant 
nelaimingos vargszes, pradėjo 
įjpiegencziu balsu tęsdama žo
džius, lyg giedodama, melsti 
paszelpos.

— Mano miela, neturiu 
smulkiu, atsake viena isz po
niu.

— Mano poniute, mano 
aukso geradeika, bent skatikė
li!

— Traukis szalin boba, no 
lysk in akis, paszauke Juoza
pas Dunskas, einantis-gi su tą
ją ponia prie kurios kabinosi 
ubage.

Vienok ubage insikabino po- 
nei in szlcbes ir būtinai norėjo 
gauti kokia paszelpa; Juoza
pas antru kartu atstume dagri- 
sanezia boba, o kada toji neno
rėjo trauktis, pakele lazdele 
augsztyn su mieriu nubaudimo 
kimbanezios ubages.

— Kas ten? Kas ten atsiti
ko? Klause ponio einanti su 
Pranu.

Pranas ir suvis lyg sziol ne
buvo patemines jog Juozapas 
kovoja su ubage; jis buvo taip 
insisznekejas, linksmas, kaip 
da niekad priesz tai.

Užklausus jo ponio, pakele 
akis ant Juozapo, nutirpo toje 
valandoje, paregejas ji užsimo
jant! ant ubages kurioje paži
no savo motina. Paraudonavo 
visas, duszioje jo atsibuvo ma
tomai didele, bet trumpa musz- 
tyne vienok privalumas sunisz- 
kas pergalėjo jame visas jaus
iąs, nes nesisvarstydamas sku
biai užbėgo Juozui už akiu ir 
stojos tarp ubages ir jo ir pa
szauke :

Į —• Nedrysk iszpildyt savo

užmanymo, nes toji motore yra! 
mano motina!

Drauguve susimaisze ant to
kio iszpažinimo Prano.

Baltam kambaryje, kunigo 
klebonaus spingso lempa ap- 
szviesdama kambari. Ant ka- 
napkos sėdi kunigas ir glau
džia prie savo krutinės galva 
Prano. Jaunikaitis matomai 
turėjo baisu sopuli savo szir- 
dyje* nes liudijo tai aszaros 
gausiai ritaneziosios per jo vei
dus.

Kunigas guodėjo jo taji 
skausmą szirdies ir ne pertrau- 
kinejo jo ne vienu žodžiu, lau
ke net lyg- kol toji audra, kuri 
blaszke jo szirdi, pati apsimal- 
szins ir praeis. Prispaudinejo 
tik jo galva prie saves ir glosto 
jo plaukus. Po valandai atsi
liepė :

— Apsimalszink mano sū
nau, nesigailėk to, jog iszpildei 
savo szventa privaloma. Kas 
butu isz tavo mokslo jeigu ne
žinotum ta, ka žino prasti tam
sus žmoneliai, tai yra mylėt 
savo gimdytojus, pildyt Ket
virta Prisakyma Dievo? Daryt 
gerai, pildyt savo privalumus, 
tai mieris musu gyvenimo.

—• O blusti mano paguodo- 
tas teve tame jeigu prileisdine- 
ji, jog asz gailiuosiu jog iszpil- 
džiau savo suniszka privalu
mą. Asz to suvis riesigedžiu, 
negailiuosiu; ’bet gaila man 
matant nelabuma žmonių. O 
jeigu tu, teve mano, matytum 
tuos szandinanezius nusiszyp- 
sojimus, pilnus nuodu, kokiais 
mane apmėtė už tai jog iszpil- 
džiau savo szventa privalumu 
sunaus, kaip iszjuoke mane, už 
tai jog prisipažinau prie savo 
motinos, ubages! O, nelabas 
svietas szios gadynes!

Tai nieko, mano sunau. Ar 
ankseziau ar vėliau gailėsis jie 
kareziai to. Ne vienas isz ju vė
liaus, kada ju vaikai apleis 
juos ligoje esanezius arba lai
mingesnių būdamas savo gim
dytoju užsigins priesz svietą, 
primins sau ta valanda, pri
mins sau tave, o tie iszjuoki- 
mai kuriais tave apmėtė, slėgs 
j u krutinės.

— O jis, tas sūnūs, kuris 
nenori žinoti apie mirsztanczia 
motina savo, su kokiu szandu 
žiurėjo ant manes jis ncapso- 
komai didžiavosi jog asz li
kausi nužemintu, norints isZ 
mudviejų ne asz buvau pikta
dariu.

— Didi teisingyste Viesz- 
paties Dievo! Už nuodėmė 
prieszais savo gimdytojus Die
vas visados sunkiai nubaudžia. 
Jeigu gyvensi taip ilgai kaip 
asz, paregėsi žmones valandoje 
atsiskyrimo nuo szio pasaulio, 
persitikrinsi tame. Asz ma- 
cziau jau daugeli užkietėjusiu 
nusidėjėliu kurie tirpo, kaip 
vaszkas priesz ugni, isz gailes- 
ties ir sopulių, kada smertis 
pažiurėjo jiems in akis. Dova
nok jiems, nei nemislyk apie 
kerszta, palik tai laikui ir Die
vui, ne žiūrėk suvis ant pana
szu žmonių sanžines, o tik pai
syk irveizdek ant savo sanži
nes, eik tokiu keliu, o tu atei
tyje galėsi didžiuotis savo pa
veizdingu gyvenimu priesz ki
tus. -

Kunigas paliovė kalbejas, 
pasikėlė ir pradėjo vaikszcziot 
po kambari. Po valandai susi
laikė priesz sodinti užsimislini- 
mc Prana ir tare:

— Pranai! Kodėl tu nesi- 
klausi saves: Kur tavo motina? 
Kas stojosi su ja? Drysai pa
daryti gražu darba, parodei 
del žmonių kaip privalo dary

ti kiekvienas kūdikis savo 
gimdytojams, bet ant to ir už
baigai o per tai viso savo pri
valumo da neiszpildai.

— Pranas paszoko nuo ka- 
napkos tardamas:

— Eisiu josios jieszkot ! O 
Dieve mano, da padek man, 
priduok stiprybes iszteseti sa
vo privalumus ir elgtis visame 
paveizdingai.

Ir paemes kepure rengėsi 
iszcit.

— Toje-gi valandoje abudu į 
šu kunigu iszgirdo kalba kai-J 
muocziu in klebonija.

— Hm, suvis nestebetina, 
kalbėjo vienas: Gere, gere, tai 
ir užsigėrė ant amžių.

— O gal isz gailesties? Ta
re antrasis.

Kunigas lyg ka prijausda
mas, liepe Pranui palaukti, o 
pats iszejo ant gonku pasitikt 
ūkininkus. Po valandai sugry- 
žes tarė su svarbumu:

— Pranciszkau, melskis jau 
už duszia savo motinos, nes ji 
jau negyvena.

Pranas puolė ant keliu 
priesz paveiksią Iszganytojaus 
ir karsztai meldėsi.

Žinome jog motina Prano po 
apleidimui ligonbuczio dau
giau nesugryžo in karezema 
ant kampo Mogilskos ulyczios; 
nuėjo, kaip tai sako, in svietą. 
Pirma visko nusprendė atjiesž- 
kot savo maža dukriuke, kuria 
laike gulėjimo motinos ligon- 
butyje paėmė isz miclaszirdys- 
tes kokia tai pone, aprengė ja, 
aptaise ir užsiėmė jos iszaugi- 
nimu. Mergiuke po ilgam pasi- 
vaikszcziojimu su motina, at
silsėjo, tuojaus persimainė jos 
veidelis, patogus, nes suvis ki
taip dabar iszrode isz pageltu
sio stojosi baltas, skaistus, 
svejai iszrodantis; drueziai 
prisiriszo netrukus prie savo 
globėjos ir isz dekingystes su 
didžiausiu noru ėmėsi prie už
siėmimu, kas jai suteikinėjo 
didžiausi smagumą, buvo vi- 
siszkai laiminga. Vienok neil
gai džiaugėsi tokiu savo gyve
nimu tokiu buviu, nes motina 
po iszejimui isz ligonbutes at
radus ja atėmė nuo ponios. 
Nieko negelbėjo verksmas pa- 
czios merginukes, nes perdesti- 
nejimai apglobejos, užsispyrė 
ir pagal tiesas motiniszkos rei
kalavo sugrąžinimo mergaites. 
Atsiėmė ja ne isz meiles moti- 
niszkos, o tiktai del to, idant 
veikiau galėtu pažadint žmo- 
nyse jauslus mielaszirdystes. 
Mergaite-gi todėl vėla turėjo 
palikti saldu laiminga gyveni-' 
ma ir eiti velei ubagaut su mo
tina, kuri bijodama idant mer
gaite josios pametus ja nesu- 
gryžtu vela pas savo globoja, 
apleido suvis Krokava ir val
kiojosi po tolesnes aplinkines. 
Atsivilko ubagaudama ir ger
dama po karezemas, net in ta

aplinkine kur gyveno jos suiiuS 
apie kuri nieko nežinojo ir pa- 
laikinejo jau ji už nebeesanti 
ant szio pasaulio arba kur la
bai toli atsidūrusi, apie kuri 
niekad ir nemislino, gal tik 
tuomet kada jai pinigu stoka 
buvo ant degtines. Sziczia pa
sitiko su juom netikėtinai su
vis, bet jo nepažino iy nežinotu, 
jog tas ponas geros ,szirdies, 
kuris nedavė muszt josios, bu
vo jos suims, jeigu butu negir
dėjus isz jo locnu lupu žodžiu: 
“Tai mano motina.” Tas prisi
pažinimas prie jos, ubages, 
apiplyszusios, girtos moteres, 
prie tiek ponu ir poniu instrigo 
jai in szirdi lyg vilyczia. Žo
džiai tie be paliovos skambėjo 
jos ausyse, tuojaus atsimainė 
visiszkai, nes pirmiaus apie 
visiszkai, nes pirmiaus apie 
nieką kita nemislydavo, kaip 
tik apie tai, kad iszmelst nuo 
ko skatiką už kuri galėtu iszsi- 
gert nors stikluka -gurguoles, 
dabar-gi užsimislino ir nuola
tos klausinėjo saves: “Kodėl 
tas ponaitis gražiai pasirėdęs, 
prisipažino prie jos ir pavadi
no j.a savo motina?” Tas josios 
galvoje sutilpt negalėjo. “Ka- 
gi jis galėjo laimėt ant to prisi
pažinimo? Kodėl įiepavelino 
nuleist lazdos ant jos pecziu? 
Ka-gi ji galėtu jam duot už ta
ji apgynima?

Nieko! Nieko! Laimėjo tai 
jog likosi paniekintas ir isz- 
juoktas nuo savo sandraugų ir 
poniu. Kodėl nepraėjo pro ja 
suvis nei ne žvilgtelejas ant 
ubages ?

Niekas jam to už pikta nepa
laikytu, nes niekas nežinojo 
nei nedasiprotetu suvis jog toji 
ubage buvo jo motina! Jis vie
nok prisipažino.” Toji mislis 
kaip gręžtas grože jos galvoje. 
Paėmė mergaite už rankos ir 
nuėjo in karezema. Czia pagal 
papratimu vietoje pirm visko 
praszyti czierkeles degtines, 
atsisėdo kamputyje ant suolo 
ir pasirėmus galva ant rankos 
pradėjo vela mislyt apie scena 
girioje, mate priesz akis savo 
duszios gražu, pilna geradusz- 
numo, pilim dorybes veidą su
naus, didelis skausmas suspau
dė jos szirdi, nes dabar pažino 
jog ji neverta esą vadintis mo
kina tokio sunaus, ji apie ji nie
kados nesirūpino dasižinot, ji 
pamirszo apie ji, bet Apveizda 
Dangiszka nepamirszo apie: ji, 
jis pabėgės nuo savo nedoros 
motinos stojosi žmogumi suvis 
ne panaszu in luomą savo mo
tinos, bet vienok neiszsižadejo 
jos ir akyse lygiu sau ponu pri
sipažino prie jos. Taip misly- 
dama pradėjo graudžiai verk
ti.

— Kas tai jum sziandien 
Valentina, nieko ir negeret? 
Paklausė szinkorius.
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— Birželio menesyje pri
puola sekanezios atminties die
nos: Seredoj, 6-ta diena, “D- 
Diena;” Ketverge, 14-ta diena 
Vėliavos diena; Nedelioj, 17-ta 
d., Tėvo diena; Petnyežioj 22- 
tra d., pirma dieną Vasario; 
30-ta diena sukaktuves dide
lio Plieno Straiko, kuris kilo 
1892 metuose. ■' ■

Chester, Pa. — Mažas ero- 
planas krito ir sudužo arti 
Buckman Airport. Du vyrai li
kos užmuszti; William West, 
32 metu amžiaus, 1501 Perkins 
uly., Chester ir Frėd Hender
son, 29 m., isz Lennox Park.

NUSZAUTAS UZ 30
CENTU .

Shenandoah, Pa. — Vincas 
Kąvenąs’, ;isz miesto turėjo ope
racija Locust Mt. ligonbute.

;.V i ~ '\y : A v
New Philadelphia, ‘ Pa. —- 

Juozas A. Klazas, nuo 36 Wa
ter ulyczios, pasimirė Peiny- 
czioj 4:50 valanda popietu, 
Schuylkill Haven ligonbuteje. 
Velionis gimė New Philadel- 
phijoje, jo tėvai buvo a.a. Ona 
ir Antanas Klazai. Prigulėjo 
prie Lietuviszkos parapijos, 
Szv. Vardo ir Moose Nr. 1353 
draugijų. Paliko savo paezia 
Helena; tris sūnūs: Juozą, An
taną ir Joną ir dukrele Teresa, 
visi namie; trys dukterys: 
Ona, pati Juozo Pilio, Seltzer 
City ; Mare, pati M. Susarczck, 
Waterbury, Conn., ir Izabela, 
isz Kaska. Laidos Utarninke, 
su apiegomis Saldž. J. Szirdies 
bažnyczioje 9 vai., ryte ir pa
laidos in parapijos kapines.

. ‘ American Legion Post
74,’ papubšze visu mirusiu ka
reiviu kapus ant vietiniu ka
piniu.

— Seredoj pripuola Szven
to Felikso. Ir ta diena 1869 me
tuose Kapu Lankymo Diena 
iristeigta; 1537 m., Lietuvoje 
pradėta- skelbti Martino Liu
terio mbkslas; 1916 m., Vokie- 
ežiu Laivynas sumusztas prie 
Jutland; 1948 m., Anglijos 
tūkstantis’ eroplanu sudaužė 
Cologne miestą; 1416 m., Jero
nimas isz Pragos, draugas Jo
no Huss’o, buvo ant laužo su- 
dėgintas d$l savo insitikinimu 
kaslink tikėjimo; 1937 m., Plie
no dai’biuinkai, per straikas 
susikirto su policijantais Chi- 
t-ūgoje,' szesziolika darbininku 
bhvo nuszauta. ■ <•

— > King Bros., cirkusas 
pribus im miestą Birželio 9-ta 
diena ant West End galo mies
to. Naudai Lion’s Kliubo.

Seredoj pripuola Ame
rikos szvente': Papuoszimo Ka
reiviu' Kapu Diena arba Deco- 
ration-Meinorial Day. Daug 
žmonių šzvecziuosis mieste Se- 
rfedoje^ papuoszti kapus ir savo 
mylimųjų. " 
J — Ketverge pripuola Szv. 
Petronėlės. Taipgi ta diena: 
1425 metuose Lietuviai perga
lėjo Gudus Homelyje; 1889 m., 
p'otvanls Johnstown mieste, 
Pa.,- du tukstaneziai, du szim- 
tai žmonių žuvo.

’ Seredoj A m e r i k o š 
Szveątė “Memorial-Decoration 
Day,” Redakcija “Saulės”.1“ vaka,tt> tas žl“°Sel>8 lluej° 
bus uždaryta per visa diena, 
kad duoti proga musu darbi
ninkams taipgi szvensti ta die
na. ' '

— Petnyczioj pripuola pir
ma diena Birželio-June; pus- 
ihetisC Mencsis rožių, kuriame 
daugiausia atsibuna vestuvių. 
Mencsis paszvenstas ant Gar
besSzvehcz. Jėzaus Szirdies; 
Tautines1 Varduves: Daugotas. 
Ir tą diena; 1792 metuose Ken
tucky valstija buvo priimta in 
Suvienytu Valstijų Sanjunga.

Pittsburgh, Ra. Kunigas 
Juozas Skripkus, Gegužes sep
tyniolikta diena, minėjo dvigu
ba ju'bilieju: Trisdeszimts me
tu kunigystes sukaktuves ir 
dvideszimts penkis metus ka- 
pelionavimo Szvento Prancisz
kaus seserų inotiniszkame vie
nuolyne, Mount Providence.

-r- Szimetinis Szv. Pran
ciszkaus Seserų Rėmėju Sei
mas invyks Rugpjuczio dvide- 
sziint szeszta diena, Motinisz- 
kaine Vienuoylne, Mount Pro
vidence, arti Pittsburgh, Pa.

Frackville, Pa. —Staiga nu
mirė Morta Yazaliene, nuo 64 
E. Spring uly., savo namuose. 
Velione gimė Lietuvoj, atvyko 
in Shenadoryje, o 1916 metuo
se apsigyveno Frackville je. 
Paliko dvi dukterys: Amelija 
Melauskiene, mieste ir Ona, 
namie; du sunu: Joną, namie ir 
Juozą, Philadelphia; broli An
tanas Yakimoni, mieste ir sese
rį Karolina Navitskiene isz 
Grand Rapids, Mich., teipgi 
keletą anukus ir du pro-anu- 
kus. Laidojo Panedelyje, su 
Szv. Misziomis Apreiszkimo 
P. M. 'bažnyczioje devinta va
landa ir palaidota in Szvento 
Liudviko parapijos kapines 
Frackvilleje.

Hartford, Conn. — Gegužes 
13 d., ežia susirinko Amerikos 
Lietuviu Legijono Seimas, ir 
Moterų Rėmėju (Ladies Auxi
liary) Seimas. In naujaji Vy
riausia Sztaba iszrinkti: Vyr. 
Vadas Petras Jurgela, Pava
duotojais Pranas Norkum-Nor- 
kunas ir A. Leonaitis Jr., Ad
jutantu J. Liaukus, Kapelionu 
Kanauninkas «J. Meszkauskas, 
Ūkvedžiu A. Urbonas, Teise j u- 
Gyneju Sereika, Gydytoju Dr. 
Jonas A. Bucznis, Inspekto
rium Z. Strazdas, Budėtoju A. 
Žemaitis, ir Ginklimn J. Bogu- 
szas. Moterų Rėmėju Seimas 
buvo daug gausesnis, betgi 
sziuo metu LAIC koresponden
tas da neturi iszrinktuju pa
reigūnių sanraszo. Legijono 
naujoji vadovybe yra ingaliota 
pravesti derybas su kitomis 
Lietuviu karo veteranu ir eks- 
kariu organizacijos tikslu vi
sas jas apjungti.

NEW YORK. — Du jauni 
vagiai, kurie buvo pasivogė 
saldainiu, kendžiu, už trisde-Į 
szimts centu isz mažo sztorelio 
buvo policijanto užtikti. Jie
du nepasidavė, bet stengėsi pa- j 
bėgti. Tie vagiai pasikavojo 
vieno namo skiepe.

Du kiti policijantai pribuvo 
policijantui Norman Weiss in 
talka. Visi trys apsupo tuodu 
vagiu ir jiemdviem insake pa
siduoti ir iszeiti isz to skiepo. 
Kai jiedu nepaklausė, polici-l 
jautas Weiss paleido keturis1 
szuvius in tamsuma. Pasigir
do vieno isz tųdviejų vagiu 
riksmas. Kai policijantai už
žibino szviesas, jie rado viena 
isz tųdviejų vagiu, septynioli
kos metu amžiaus King Gonza
les negyva ant grindų. Jo 
draugas, dvideszimts vieno 
meto amžiaus Martin Vargas, 
isz baimes mikeziodamas ir 
drebėdamas, pasidavė. Jųd
viejų kiszeniuose policijantai 
rado keletą saldainiu, apie tris 
deszimts centu vertes.

Generolo Gimine

Milwaukee, Wis. — Vienas 
žmogus isz czionais insirasze 
in draugija, kuri veda pamo
kas suaugusiems: “Kaip su
sirasti draugu ir padaryti in
taką ant žmonių.” Pirmuti-

i iii tas pamokas, kas nors isz 
tos draugiszkos draugijos pa
vogė jo dvieju doleriu vertes 
skrybėle.

New York. — Amerikos Lie
tuviu. Legijono Dariaus ir Gi
rėno Postas Nr. 1, kaip kasmet 
nuo 1935 m., daly vaus sziu me
tu “Decoration Day” parode 
Gegužes May 30 d. Lietuviu 
dalinys renkasi 9 vai., ryte 
West 75th St., tarp Broadway 
ir West End Avenue, New Yor
ke, N. Y. Jis bus 6-tos Divizijos 
sudėty. Daliniui vadovaus Pos
to Vadas Kpt. P. Jurgela. Ad
jutantas bus Pulk. Iž., Krau- 
naitis, adv. K. R. Jurgela, Pet
ras Mikalauskas ir Vincas 
Vysznius. Visi Lietuviai eks- 
kariai yra praszomi dalyvauti. 
Dalyviai paroduos West End 

in

Minersville, Pa. — Martynas 
Krusznauskas, isz miesto pasii-< 
mirė pereita Sereda savo na
muose. Gimė Lietuvoje. Atvy
ko in Minersville 1911 metuose. 
Paliko savo paezia Marijona ir 
keletą vaikus. Prigulėjo prie 
Szvento Pranciszkaus parapi
jos.

Ąve., ligi 72 St., po to suks 
Riverside Drive ligi 95 St.

JOHN KOVAL
v . . . KVIETKININKAS . . .

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausias

Prekes ' *

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.

Telefonas 764

616 W. CENTRE STR., 
MAHAN O Y CITY, PENNA.

Pittston, Pa. — Gerai žino
mas senas gyventojas Kazimie
ras Kamendulis, nuo 223 John
son uly., pasimirė Ketverge, 
Gegužio 17-ta diena. Velionis 
atvyko in Amerika 1901 me
tuose in miestą Worcester,. 
Mass., o 1911 m., apsigyveno 
Pittstone. Paliko savo paezia, 
(lukteri ir du sūnūs. Laidotu
ves in vyko Panedelyje, Gegu
žio 21-ma dieną su apiegomis 
Szv, Kazimiero bažnyczioje de
vinta valanda ryte ir palaido
tas in parapijos kapines.

Wilkes-Barre, Pa. Kazi
mieras Plauskauskas nuo 400 
Lehigh uly., 'pasimirė/ Utarnin- 
ke, Gegužio 17-ta diena. Pali
ko savo paezia; dvi po-dukte- 
rys, po-suni, asztuonis anukus 
ir du brolius ir seseri. Likos 
palaidotas Ketverge, Gegužio 
21-ma diena, su apiegomis Szv. 
Kazimiero bažnyczioje devinta 
valanda ryte ir palaidotas in 
parapijos kapines.

Traukinys Ir Kariszka Tanka

j

Greitas traukinys, važiuo
damas isz Chicagos in New 
York susimusze su kariszka 
tanka, kryžkelyje. Trys ka
reiviai ant tos tankos buvo 
ant sykio užmuszti. Asztuo- 
ni žmones buvo sužeisti. Vie
nas kareivis ant tankos bu
vo labai sužeistas.

Nelaime atsitiko netoli 
nuo Barberton, Ohio. Kaip 
ta nelaime tenai krypkelyje 
atsitiko dar nebuvo galima 
dažinoti, nes kareivis, kuris 
iszliko gyvas dar per pavo
jingai sužeistas, kad butu 
galima jo iszklausincti.

pinus pramones ir darbininku 
reikalais.

Jis lanke Komunistu mitin
gus ir dalyvavo j u pasitari
muose ir paskui prisirasze prie 
Jaunu Komunistu Sanjungos.

Jis toliau aiszkinasi, kad jau 
daugiau; kaip deszimts metu 
kai jis nieko bendra neturi su 
Komunistais ar su j u Partija.

Raszytojas Schulberg yra 
paraszes kelias labai indomias 
nors lengvas knygas.

Kai kei raszytojai Holly wood 
mieste buvo intarti ir suaresz- 
tuoti, ir kai jo vardas buvo in- 
veltas in tuos tardymus, raszy
tojas Schulberg pats, savano
riai atvažiavo in teismą pasi- 
aiszkinti.

MOKYTOJAI
PROTESTUOJA

Nedirbs Kitu Darbu 
Apart Mokyklos

PABĖGO SU
SVETIMA ŽMONA

RASZYTOJAS BU
VĘS KOMUNISTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) (Tasa Nuo 1 Puslapio)

į gražiai važiuoti, ir paskui nuo 
jos atėmė penkios deszimts du

i doleriu ir ja paliko. Ji tuojaus 
paszauke policijantus.

j
Ta porele buvo suimta ir su- 

į aresztuota viename vieszbuty- 
je in Bloomington. Jie dabar 
bus kaltinami už vagyste, mo- 
teriszkes pasivogima po prie
varta, ir jis dar bus kaltina- 

l mas už iszsivežima jaunos mer- 
I ginos del nedoroviszku tikslu. 1

NEW YORK. — Augsztcs- 
nuju Mokyklų, “High School” 
mokytojai ir mokytojos, per sa
vo unija yra paskelbė kad jie 
neapsiims kitus darbus apart 
mokyklos mokytojavimo dar
bą, ir kad jie po mokyklos va
landų darbo negali būti pri
versti studentus mokyti ar juos 
tvarkyti kituose mokyklos pa
rengimuose, kaip del teatru ar 
sportu.

“Mokytojai sako, kad jeigu 
Mokyklos Sztabo Nariai nori 
ka m o k y t o j a i d i r b t u il
giau ir daugiau, tai jiems tu
rės būti mokama už visa ta 
“Extra” laika.”

Razbaininkai Atkerszina

t

Ii

Hamlet Ridgway, isz Chi- 
cagos, yra Leit. Generolo | 
Matthew Ridgway gimine.

Jis rengiasi padėti val
džios administracijai Japo
nijoje ir Korėjoje, kai tik jis 
visus reikalus susitvarkys ir 
gaus pasiuntimą isz Vasz- 
ingtono. Jis sako kad jis sa
vo darba pradės už keliu 
dienu.

GRAŽUOLE
APSKUNDĖ
SAVO VYRA

NEW YORK. — Dainininke 
gražuole Nan Wynn apskundė 
savo vyra, Daktara Thomas W. 
Baylek, kuris ja apleido ir pa- 
mirszo jai atmokėti tris tuks- 
tanezius doleriu, kuriuos ji bu
vo jam paskolinus. Ji teipgi 
yra ji apskundus, už tai, kad 
jis nieko nėra davės užlaikyti 
jųdviejų asztuoniolikos mene
siu amžiaus dukrele.

Ji sako, kad jiedu susikirto 
ir persiskyrė kai jis Kovo penk 
ta diena iszsikraute isz jųdvie
jų namu ir sau vienas apsigyve 
no. Ji sako, kad priesz tai, jis 
buvo nuo jos pasiskolinės tris 
tukstanezius doleriu, kad jis 
galėtu sau nusipirkti nauja 
brangu automobiliu. Jis buvo 
jai prižadėjęs, kad jis jai atmo-' 
kės tuos pinigus kada tik ji 
isz jo pareikalaus.

Teisėjui ji parode czeki, ku
ri ji buvo savo tam vyrui da
vus del to naujo automobiliaus. 
O jos vvras, Daktaras Baylek 
teisme užsigina kad jis jai buvo 
prižadėjęs tuos pinigus sugra
žinti.

Platinkit “Saule”

Ant szito klausimo ir mes su- 
Sziandien nabagas

Senato Komisijos teisme, prisi
pažino kad jis yra buvęs Ko
munistu ir Komunistu Partijos 
Amerikoje nariu, 1930 metais, 
bet jis už trumpo laiko pasi
traukė isz tos Partijos, nes Ko
munistai norėjo jam insakyti 
ka ir kaip raszyti.

Raszytojas Schulberg pasi- 
aiszkina, kad jis prisirasze 
prie Komunistu Partijos, už 
tai kad ta Partija buvo susiru-

tinkame. 
yra gyvas vergas. Jis turi po 
mokyklos valandų dar vis tar
nauti tiems studentams, ir vi- 

Į sai nieko už visa tai negauna. 
! Jeigu kitas darbininkas tik 
| pusvalandi ilgiau dirba, jis 
gauna syki puse ar su sykiu 
tiek mokėti. Bet nabagas mo
kytojas gali visus vakarus ir 
visa sanvaite praleisti su tais 
savo mokiniai ir jis nei aeziu 
negauna.

P. TRUMANAS TU
RĖTU PASIMOKYTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

augsztcsnes vietas ir taip ju 
labai gražiai nusikratyti. Bet 
kai Trumanas supyksta, jis pa
sielgia kaip mažas vaikas, ku
riam rupi vien tik atkerszyti ir 
parodyti ka jis gali.

Slaptos policijos agentai ' 
jieszko daug razbaininku ir 
žmogžudžiu ir kitokiu žuli- 
ku, kad suradus kas nužudė 
pirma toki razbaininka po 
visu tu Senato Kefauverio 
tardymu in tokiu razbainin- Į 
ku biznius.

Szita Senato Komisija po 
Kefauverio vadovybe, pri
vertė daug razbaininku 
prisipažinti ir kitus iszduo- 
ti ar nors intarti.

Slaptos policijos agentai 
pradėjo gainioti tokius raz
baininkus, kai jie surado 
Philip Mangano lavona. Jis į 
prigulėjo prie labai pragar
sėjusios Mafia cziaikos raz- i 
baininku. Jo lavonas buvo 
surastas Brooklyno pelkese, 
su trejata kulku kaktoje. Jo 
lavonas buvo pusnuogis, kai 
slaptos policijos agentai ji j

surado.
Szita Mafia cziaika, gonge 

razbaininku yra tokia galin
ga Amerikoje, kad net di
džiausi politikieriai ir valdi
ninkai, ir arsziausi razbai- 
ninkai su jos nariais skaito
si. Daugiausia Italijonu su
daro szita razbaininku drau
gyste. Net didžiausi teisėjai 
ir valdininkai bijosi szito- 
kius razbaininkus užpykdin- 
ti. Yra sakoma, kad ji yra 
galingesne už Amerikos po- 
licijantus ir Amerikos val
džia.

Szitas nabagas, buvęs raz- 
baininkas užsitarnavo tos 
draugystes nariu kerszta, 
kai jis prisipažino ir kitus 
intare tai Senato Komisijai, 
kuri daug tokiu razbaininku 
buvo sueziupus.

SOVIETAI
YRA PAS1RENGE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dabar galime ar galėsime tokio 
karo iszvengti. Jis sako kad 
visu musu pareiga, visomis ga
liomis stengtis iszvengti kito 
karo.

Bet szitokis tokio augszto 
karininko prisipažinimas pa
rodo labai aiszkiai, • kad jis, 
kaip ir Prez. Trumanas dabar 
yra pasidavęs Stalino valiai. 
O kaip tik to Gen. D. Mac-Ar- 
thuris nenorėjo, nes jis sake 
kad ateities žingsnis turi būti 
isz musu puses, o ne isz Stalino.

A-BE-CELA, — arba pra
džia Skaitymo ir Raszymo. 
Del Lietuviszku Vaiku. 25^ 
Adresas: Saule P ūbi. Co.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A,


