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62 METAS

Eina Derybos Korėjoje
Isz Amerikos
PAVASARIS

IR ŽIEMA

84 Metu Naszle Už 37 
Metu Vyruko

PHILADELPHIA, PA. —
Asztuonios deszimts keturiu 
metu amžiaus naszle, Ponia 
Katherine Johnson Bruton isz- 
tekejo už trisdeszimts septynių 
metu amžiaus Sidney Koch,! 
kuris dirba in laikrodžiu ir 
žemcziugu sztora, Philadelphi- 
joje.

Naszles pirmas vyras jai pa
liko apie penkios deszimts 
tukstancziu doleriu^ bet ji sako 
kad szitas trisdeszimts septy< 
niu metu vyrukas ja veda ne 
del jos pinigu, bet del tikros ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Viesulos Iszkados

v

KOMUNISTAI
GIRIASI

15 ŽMONIŲ
SUŽEISTA

Autobusas Susimusze
Su Troku

Nustebusieji szitu namu 
gyventojai atsikėlė isz ryto 
ir rado kad namu sienos bu
vo viesulos nunesztos. Viesu
los per szita Richmond mies
tą, Virginijoje skrido apie 
devynios deszimts myliu in 
valanda.

Daugiau kaip penkios de
szimts žmonių buvo sužeista, 
szimtai neteko namu, ir isz

kados namams buvo padary
ta už daugiau kaip kelis mi
lijonus doleriu. Szitokiu na
mu baisiai daug dabar ran
dasi tame mieste.

Tos viesulos visai netikė
tai užėjo ir pagavo daug 
žvejotoju ant vandenio, bai
siai daug laivu ir vaiteliu 
apvertė ir paskandino.

QUANTICO, VA. — Grey
hound autobusas, pilnas žmo
nių, susimusze su dideliu tro
ku, kuris buvo sustojęs ant

i es i . Penkio ika zm n u TILTO IR PRIGĖRĖ buvo sargas, dvideszimts pen- 
ant to autobuso buvo .sužeista. ------kįu metu amžiaus Julius Blan-

Troko draiverys sako kad PHILADELPHIA, PA. — chart, kuris Brinks kompanijo- 
kai jo trokas sugedo ant viesz- Keturios deszimts penkių me- je dirba tik trys menesiai. Tie 
kelio jis uždege szviesas pry-' tu amžiaus Alexander Rongio- razbaininkai buvo jam per gal- 
szakyje ir užpakalyje troko, ne, isz Avalon, New Jersey, nu- va kirtę su karabinu. Pirm ne- 
kad persergejus važuojan- szoko nuo Walnut Street tilto 
ežius, kad jo trokas stovi ant ir prigėrė.
vieszkelio. Visi sužeistieji bu- Baltimore ir Ohio geležinke- 
vo nuveszti in Alexandria Ii- lio policijantas Harry Smith, 

kuris tuo sykiu buvo tenais, 
sako kad tas žmogus, nuszokes 
nuo tilto, dar kokia penkiolika 
minueziu sau ramiai plauke 
upeje, rodos, kad jam patiko 
tas vanduo, bet paskui, staiga 
nuskendo.

Kiti, kurie ji mate, sako kad 
jis sau ramiai plauke upeje, ro
dos, nieko nepaprasto ten ne
buvo, bet tik sykiu jis iszkele 
savo randas ir paskendo.

gonine. Sužeįstuju tarpe buvo 
keli isz Pennsylvanijos.

TĖVAS VIENS
SUGRYŽO NAMO

Jo Vaikai Nusiskubino 
Pasimaudyti Ir 

Prigėrė

NUSZOKO NUO žiaus Frank Piazzo.
Didvyris szito susikirtimo

MUNSAN, KORĖJA. — Ki- 
niecziu Komunistu laikrasz- 
cziai giriasi kad Komunistai 
visus Tautu Sanjungos atsto
vus už nosies vedžioja, ir kad 
jie viską surėdo, tvarko ir in- 
sako, Kaesong derybose.

Komunistu Kiniecziu laik- 
rasztis “Ta Kung Pao” sako 
kad visi kiti laikraszcziai ra- 
szo ir raszys kaip jis raszo apie 
tas derybas.

Szito laikraszczio redakto
rius didžiuojasi ir giriasi: 
“Mes paskyreme vieta ir laika: 
mes viską surengėme, mes in- 
sakeme kur tie Tautu Sanjun
gos delegatai gali su mumis su
sitikti, ir mes juos savotiszkai 
priememe ir pavaiszinome.’’

Pulkininkas Andrew J. Kin
ney, visu tu derybų prižiūrėto
jas sako kad Komunistai parū
pino vodkos, vyno, alaus, mais
to ir saldainiu, bet nei vienas 
isz Tautu Sanjungos delegatu 

i ne eme nieko isz ju.
Tas Komunistiszko laikrasz

czio redaktorius toliau aiszki- 
na ir didžiuojasi, sakydamas: 
“Amerikos didingos armijos 
Generolas Matthew Ridgway 
norėjo būti virszininkas ir no
rėjo mus pasikviesti ant Danu 
laivo, bet dabar jis užganėdin
tas būti tik sveczias pas mus.“

Komunistai Sako 
Jie Tvarka Daro

Per Derybas
Dukterys Iszdave Savo Tęva 
Komunistams, Likos Suszaudy- 

itas Kinijoje; Amerikietis Vysku- 
! pas Vojislav Nastic Paleistas Isz 
Yugoslavijos; Gen. H. Vanden
berg Pasitrauks Isz Savo Vietos

LAIKRASZTININKAI
PYKSTA

ISZDAVE SAVO 
TĘVA

SEOUL, KORĖJA. — Atstovai isz Ame
rikos, Tautu Sanjungos, Korėjos ir Kinijos 
sako kad jie daro pažanga kaslink derybų 

garsiau- del nutraukimo karo Korėjoje.
Tautu Sanjungos atstovai sugryžo su 

eroplanais in Munsan, prie Imjin upes, bet 
jie nei žodžio neprasitarė laikrasztininkams

COLUMBUS, OHIO. — Cla
rence Walters, isz Columbus 
miesto parėjo sau vienas isz 
pikniko namo. Jis su savimi 
parsinesze savo trijų vaikucziu 
drebužius. Jo vaikai, iszva
žiavę su juo ant pikniko, prigė
rė Big Walnut upeje. Jo vai
kai, Paulina p.enkiolikos metu, 
Patricija trylikos metu ir Po vi- vagiu, razbaininku. 
las devynių metu su Susiedo 
mergaite, dvylikos metu Ro-j go. Policijantai spėja kad gal 
berta Wolfe, nusiskubino pasi-’ buvo ir ketvirtas, kuris lauke, 
maudyti ir prigėrė. Clarence 
Walters, pamatydamas kad tie 
jaunieji pavojuje, pats puoliesi 
in upe, bet nesuspėjo nei vieno 
iszgelbeti.

SEOUL, KORĖJA. — Ame- 
rikiecziai laikrasztininkai da
bar baisiai pyksta už tai kad 
jiems nevalia dalyvauti tose 
paliaubų derybose tarp Kinie
cziu Komunistu ir Tautu San
jungos.

Jie sako kad ežia baisi 
skriauda ir neteisybe, nes Ko- 
munistiszkos Kinijos laikrasz
tininkams valia tose derybose 
dalyvauti, o musu laikraszti
ninkams uždrausta.

Amerikos Armijos virszinin
kas, Generolas Matthew Ridg
way musu laikrasztininkams 
yra pasakęs kad jiems nevalia 
tenai dalyvauti, bet jis priža
dėjo jiems praneszti viską, kas 
bus tenai daroma ar tariama. 
Bet musu laikrasztininkai sa
ko kad jie tokia tvarka nėra 
patenkinti, nes jie nori savo 
skaitytojams praneszti kad jie 
patys, savo akimis mato ir sa
vo ausimis girdi, o ne ka Ponas 
Generolas norės jiems pra
neszti ar pasakyti.

Komunistai atvažiavo in tas 
Jie nuszove du. Vienas pabe- sužeistas, Lapkriczio (Nov.) derybas su visu savo laikrasz- 

dvideszimts devinta diena. Jis “ ' ’ x 
sako kad Komunistas kareivis 
ji užtiko ir jam kiszenius isz- 
krauste.

Visi pinigai staiga pasirodė 
Percy Jones ligoninėje.
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gu jie galėjo ji nuszauti jis isz- 
sitrauke savo revolveri ir sta- 
cziai per szirdi perszove raz- 
baininka Piazza. Kiti sargai 
greitai pribuvo ir su savo re
volveriais antra razbaininka 
nudėjo.

Brinks kompanija apdova
noja savo sargus kurie nuszau- 
na vagi. Kompanija tokiam 
sargui duoda tūkstanti doleriu. 
Dabar, tos Brinks kompanijos 
atstovas sako, kad visi trys 
sargai gaus po tūkstanti dole
riu.

VAGIAI NUŽUDYTI

Sargai Bus Apdovanoti

SUGRYŽO PINIGAI

BATTLE CREEK, MICH.—
Asztuoniolikos metu amžiaus 
kareivis, kuris buvo Korėjoje 
sužeistas, visai nesitikėtai ga-CHICAGO, ILL. — Trys

sargai, kurie veže apie penkios vo savo pinigus atgal. Jis buvo 
deszimts tukstancziu doleriu pamėtės ar praradęs, ar nuo jo 
isz bankos, buvo užpulti trijų buvo pavogta pinigai Korėjoje, 

kai jis gulėjo ant karo lauko

savo draugu automobilyje.
Nužudyti razbaininkai buvo 

trisdeszimts szesziu metu am
žiaus Rocco (Lucky) Belcastro 
ir keturios deszimts metu am-j

HONGKONG, KINIJA.
Piet-vakaru Kinijos
sias darbininku vadas buvo
Komunistu suimtas ir suszau- 
dytas, kai jo trys dukterys ji 
iszdave ir teisme svieczino 
priesz savo tęva.

Ju tėvas, Lee Tak-huan bu- kaslink tu taikos derybų, 
vo darbininku vadas ir prie-' 
szas Komunistu. Jis buvo pasi- 
szventes savo < 
ninkams.

Jo trys dukterys teisme, sa-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Generolas Matthew Ridgway tik tiek 
draugams darbi- sako, kad viskas eina kaip reikia, ir kad 

viskas tvarkoj.
Vice-Admirolas C. Turner, Joy sako kad 

visi karininkai, kurie yra toms deryboms 
atstovai sutiks tik ant kariszku klausimu, 
ir kad jie visai nesikisz in dipliomatijos ir 
politikos klausimus.

Jis savo kalboje davė Komunistu atsto
vams žinoti, kad visos derybos yra veda
mos su pasitikėjimu kad Komunistai tikrai 
be jokiu szunyseziu nori derintis del taikos.

Sziandien ir rytoj jau tikros derybos 
prasidės ir bus galima pamatyti ar tie Ko
munistai tikrai nori taikos ar ne.

Laikrasztininkams nevalia dalyvauti szi- 
tose Konferencijose, bet karo sztabas jiems 
kasdien pranesza kas buvo nuveikta ar nu
tarta. Bet, tokis parietkas nesviekas. Jei
gu viskas eina teisingai, tai kodėl tie ka
rininkai neinsileidžia laikrasztininku, kurie 
mums visiems pranesztu kas ten darosi.

Admirolas Joy Komunistams yra pasa
kęs: “Asz noriu, kad visi mane gerai su
prastu, ir asz kalbu kuo aiszkiausiai, kad 

mos daugiau vyru stoti in 0C1 VlCnaS nCgalctll Sakyti kad JIS HiailCS 
kara.

Lakunitr Sztabo 
Virszininke

tininku sztabu, o musu laik- 
rasztininkai buvo palikti už 
duriu.

— Iszmok kaip kentėti; 
tas kuris su kantrybe kenczia, 
daug mažiau kenczia.

Mary Jo Shelley, Benning
ton, Vt., College buvo pa
skirta kaipo nauja virszinin- 
ke visu moterų ir merginu 
Lakunu Sztabo. Ji užima 
vieta Pulkininkes Geraldine 
P. May, kuri atsisakė, pasi
traukė.

Nauja virszininke pareina 
isz Grand Rapids, Mich.

Szitos moterys ir mergi
nos ant Lakunu Sztabo už
ima vyru darbus ofisuose ir 
kitose vietose, taip paslesda-
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Kas Girdėt LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Jeigu ir bus susitaikinta ant 

kokiu nors paliaubų Korėjoje, 
bet tai nereiszkia kad ten jau 
bus taika, ar kad mes jau liau
simos besiginklave. Mes turė
sime savo tvirtoves dar geriau 
sustiprinti ir savo draugams 
vis kariszku ginklu pristatyti.

Su 283 Paveikslais

Karo pavojus dar vis grasi
na visam svietui Vokietijoje, 
Yugoslavijoje, Perzijoje ir 
Azijoje.

Eina gandai kad jeigu Ang
lijos darbininkai nesutiks dirb
ti Poezijos aliejaus fabrikuose, 
tai in ta kraszta. bus partrauk
ta darbininkai isz Sovietu Ru
sijos.

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 
Iszaiszkina 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.,

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

RŪPINASI LIETUVIU
TREMTINIU 
IMIGRACIJOS

Ir Paszelpos Reikalais

DAKTARAS :: :: 
:: :: ANDROZOV

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Bavarijoje 23,000 vyru nori 
stoti in nauja policijantu szta- 
ba. Bet 19,000 isz ju pareiszke 
kad jie toki darba ims jeigu jie 
bus paskirti tos policijos vir- 
szininku.

Pasirodo kad musu kareiviai 
gali kariauti Korėjoje ir be 
•Generolo D. MacArthurio, ku
ris jautiesi kad jis ten taip bai
siai reikalingas.

Eina gandai kad už keliu 
sanvaieziu Generolas Dwight 
D. Eisenhoweris, kuris dabar 
randasi Paryžiuje, vieszai pa
skelbs kad jis sutinka būti kan
didatas in Prezidento rinki
mus.

Dabar Generolas D. MacAr
thuris yra inklimpes politiko
je; ir ar jis nori ar nenori pri
sipažinti, parvažiavęs namo jis 
tapo tikras politikierius, su ku
riuo visi politikieriai ir visos 
partijos turi skaitytis.

Daktarai sako kad 'per daug 
žmonių lanko ligonines, kur. ju 
gimines ar draugai serga. Jie 
sako kad tokie svecziai labai 
pakenkia ligoniui ir suardo vi
sos ligonines tvarka. Jie pata
ria mažiau lankyti ligonines, ir 
duoti ligoniui proga greicziau 
pasveikti.

Bajoras Garnet Wolseley, 
trisdeszimts szesziu metu 
sziauezius Anglijoje su savo 
žmona atvažiavo in Kanada 
užsidirbti gana pinigu, kad jie
du galėtu gyventi kaip ponai 
ir bajoriai Anglijoje, kur jis 
yra paveldejes augszta ir gar
binga vieta, bet be jokio turte
lio! Jis sako kad Anglijoje ji 
užsidirbdavo tik penkiolika 
doleriu ir keturios deszimts 
centu ant sanvaites. O su 
pinigu jis prastai galėtu 
na.uti ar bajoriauti.

tiek
po-

Mokslo Sztabas Vaszingtone 
sako kad ateinancziais metais 
apie 125,000 mokytoju mes sa
vo mokytojavimo darbus, o už 
penkių metu tai apie 300,000 
tokiu mokytoju pames moky
tojavę. Per prastos algos.

— Tas kuris nenori kai jis 
gali — negales kai norės.

Pypkes Durnai
Amerika, iki sziol dar nei sy

ki karo nepralaimejo, iki sziol, 
kiti turėjo su Amerika derin
tis del taikos ar paliaubų, bet 
dabar del mažos Korėjos, Ame
rika lenkiasi ligi žemes ir pra- 
szosi taikos. Kai Komunistai, 
ar tai Kinijoje, Korėjoje ar pa- 
cziame Kremline dagirdo kad 
Amereika jau praszosi taikos, 
tai visi tie raudonieji nudžiugo 
ir dabar jie jaucziasi kad jie 
gali savo visas sanlygas statyti 
ir kad Amerika, jiems nusi
lenks.

Vasara

Generolas MacArthuris vi
sus mus pažadino isz, saldaus 
miego ir parode kur musu va
dai mus veda, bet, dabar visi 
vėl aptilo ir nurimo ir rodos 
niekas nieko nepaiso. Jis mums 
aiszkiai priparode kaip Prezi
dentas Trumanas su savo paly
dovais užkerta visus kelius in 
žinias apie kas darosi užsieny
je, bet rodos niekas nieko ne
paiso.

Prez. Trumanas baisiai apsi- 
szoko ir apszauke kai jis pra
varo Generolą D. MacArthuri, 
bet dabar žmones jau viską pa
mirs zo ir jam dovanojo.

Valdžios sztabas dabar ima 
rūpintis apie Korėja, Kinija ir 
visa Azija, ir daro ta ka Gene
rolas D. MacArthuris buvo pa
reikalavęs ir už ka jis buvo pa- 
szalintas.

Vakar nakti, 
Tarp vidunakczio 
Ir pilkos auszros 
Pasivaikszcziot 
Iszejau.
Langtieses visur 
Užtrauktos 
Nuo Praeinancziu 
Akiu.
Asz svajojau; 
Tu miegojai. 
Stūksojo 
Man praeitis, 
Blizgėjo 
Tau gi ateitis. 
Viens dejoj a, 
Kits svajoja, 
Vienas myli, 
Antras tyli. 
Ta praeitis 
Tokia karti 
Tokiems kaip asz; 
O ateitis 
Tokia saldi 
Tokioms kaip tu. 
Kam szirdis man 
Turi plyszt, 
Tik prisiminus 
Suvytusius 
Anų dienu sapnus? 
Bet gal gamta 
Atlygina, 
Duodama 
Vienam 
Saldžius sapnus, 
Kitam 
Tik pelenus..

BROOKLYN, N. Y. — Bir- < 
želio (June) menesio 25-28 dd., 1 
Bendrojo Amerikos Lietuviu 1 
Paszelpos Fondo pirmininkais 
Kan. Prof. J. B. Konczius lan
kėsi Chicagoje Lietuviu Trem
tiniu imigracijos ir paszepos 
reikalais. Būdamas Chicagoje 
jis aplanke ir tarėsi su vietos 
dvasiszkiais ir visuomenes vei
kėjais tolimesnes pasilikusiu 
Vokietijoje, Austrijoje ir Ita
lijoje Lietuviu paszelpos reika
lais. Prelato B. Urbos patari
mas buvo suszauktas visu Chi- 
cagos Lietuviszknjii parapijų 
klebonu susirinkimas, kuriame 
BALE pirmininkas paaiszkino 
dabartines BALF reikalas ir 
reikalą suszelpti tuos Lietu
vius, ypacz vaįkuczius, invali
dus, serganezius, senelius ir be
darbius pasiliekanežius gyven
ti Vokietijoje, Austrijoje, Ita
lijoje ir kitur. Pasiūlyta tam 
tikslui padaryti visose Chica- 
gos Lietuviu parapijose tiku
mą rinkliavas. Susirinkusieji 
klebonai su ta mintimi sutiko 
ir pasižadėjo szimet Rugpiu- 
ezio (Aug.) menesi ta padary
ti.

Birželio 27 diena pirminin
kas dalyvavo pasitarime su A. 
L. Tarybos Centro Valdybos 
nariais: L. Szimucziu, Dr. P. 
Grigaicziu, M. Vaidyla ir ALT 
reikalu vedeju p. Treczioku. 
Pasitarta invairiomis Lietuviu 
tautos reikalomis ir savitarpi
nio glaudaus bendradarbiavi
mo reikalais. Sziame pasitari
me, kaip sveczias dalyvavo 

t Prof. R. Lemkin, genocido in- 
statymo autorius.

Ta pati vakara Sandaros sa
lėje buvo Chicagos BALE Ap
skrities vadovybes susirinki
mas, kuriame be BALF pirmi
ninko daly vavo p. Nora M. Gu- 
giene, BALF tautiszka sekre
tore, Kun. A. Juszka ir kiti. 
Susirinkime paaiszkejo, kad 
Chicagos BALF Apskritis ga
na smarkiai veikia ir kiek gali 
stengiasi sukelti leszu tremti
niu paszelpai. Pastebėtina, kad 
in BALF veikimo centrą Chi
cagoje ineina 8 naujkuriai ir 5 
seni Amerikiecziai. Susirinki
mui pirmininkas placziai pa
aiszkino apie tolimesne Lietu
viu paszelpa Vokietijoje ir ki
tur Europoje ir su ja surisztas 
reikalas.

Birželio 28 diena II o t e 1 
Blackstone invyko War Relief 
Services — N.C.W.C. ir tauti
niu paszelpos organizacijų at
stovu konferencija. Isz Lietu
viu dalyvavo BALF pirminin
kas Kan. Prof. J. B. Konczius, 
Sekretore p. Nora M. Gugiene 
ir Kun. A. Juszka. Invedima 
sukalbėjo Kan. Konczius.

Konferencijos svarbiausias 
uždavinys buvo jieszkoti budui 
ir priemonių kodaugiausia 
tremtiniu atgabenti ir apgy
vendinti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir pasilikusiu po 
1952 metu Tremtiniu paszelpa, 
globa, sveikatos ir szvietimo'i 
reikalais.

BALE pirmininko pasiūly
mu konferencija, nutarė po 
1952 m., Sausio (Jan.) 1 diena 
kada baigsis IRO veikla Euro
poje, žymiai sustiprinti visu 
Amerikos paszelpos organiza
cijų akcija ir tarpusavi bendra
darbiavimą,

kada tasai Podielkov gulėjo 
ant lentos, apsiaustas aplinkui 
deganeziomis žvakėmis. Be 
abejones jis matyta, kada bego 
nuo kiemo — ir pamislyta, kad ' 
daktaro sumene kibi neezysta. 
Ir taip abejones mislys miru
sio szeimyna.

Tas jam atsitiko pirmu sy
kiu tokioj ilgoj praktikoj be- 
daktaraujant. Lyg sziolei buvo 
gana atsargus1 ir jei turėjo nors 
szeszeli, abejojimo kas link to, 
ar atras ligoni da gyva, ne ėjo 
prie jo ir laukdavo kol bus pa- 
szauktas'. O jei kokia nebūk 
priežastis moraliszika ar mate
rijai] szka ji priverzdavo nuo 
tos taisykles nusikratyti, tai 
turėdavo paprotį kiaušy ties, 
temyties, aY nepatemys namuo
se kokio nors smerties ženklo, 
kol turėdavo in namus ineiti. 
Ba nieko nėra tokio nesmagaus 
ir paiko daikto del daktaro, 
kuris greicziau reikalauja sau 
kunigo, bet ne daktaro. Paga
lios piktas szeimynos pasižiu- 

. rejimas, vieszi. ir. paslepti-asz- 
trus iszsitarimai priesz dakta
rą visados yra del daktaro ne
malonus daigtas. Tame atsiti
kime Androzov buvo persitik
rinęs, kad velke viską, kas tik 
buvo galima padaryti Podiel
kovo iszgydyke viską, kas tik 
buvo galima padaryti Podiel
kovo iszgydymui. Pagalios An
drozov buvo labai abe jonas 
akyveizdoj t u r t i n g u ligo
niu, o Podielkov. buvo gana 
turtingas. Bet jai taip netikė
tai numirė tai, matomai, jam 
jau buvo skirta mirti sename 
amžiuje žmogui sunku surasti 
vaistus.”

Vienok Androzov jautėsi 
kaip ne savas ir net toji patar
le negalėjo jo sutaikinti su fak
tu. Nepermaldaujam mislies 
susijungimu, atsiminė sau ne
kurias savo klaidas arba nesu- 
giebima, kas atvede smerties 
pasekmes. Jo galvoje tie atsi
minimai uže, kaip bites avilyj. 
Buvo labai nesmagu.

Atsiminė sau pav., kaip vie
na vakara, kada sėdėjo prie 
kavos, atėjo pas ji tūla biednio- 
kele, praszydama pagelbėjimo 
savo mirsztancziam sūnui. Ta
sai dalykas ji iszvede isz kan
trybes ir jis, mete ąsztru klau
symą:

— Turi penkis frankus?
— Tiktai viena franka tu

riu, teve!
— Neturi, tai ne eisiu.
Biednioke iszejo verkdama. 

Nakezia vaikas numirė, netu
rėdamas daktaro pagelbos.

Kita syk isz priežasties per 
daug pavirszutines pažinamos 
parasze vienai moteriszkei gy- 
venaneziai biednuju tarpe, vi- 
siszkai prieszingus vaistus, ne
gu buvo reikalingi. Patemijo 
savo klaida, kada jau moterisz- 
ke baigėsi.. .

Arba vėl nelaimingas Kalu- 
dov? O Žydelis Nachimas? Jie 
dabar ilsisi ant kapinu, ir jisai 
žino del ko. Ir kiti! Teisybe pa
sakius tai vis buvo biedniokai 
žmones ir be jokio reiszkimo. 
Bet tie atsiminimai griaužė 
dakta ra ar-gi tai sumene t an 
dalykan insimaisze? Tas ji la
bai sunkino ir nedave jam ra
mybes, kaip muses nuo, kurios 
atsiginti negalima, kaip vora
tinklis, kuris prisikabina prie 
skrybėlės.

Kaip tik praėjo penkias de-

sekiojamas tomis mislimis, 
įstaiga pamėtė priesz save ei- 
nanezia Podielkovo seseri, ku
ri tai mate ji iszeinanti isz bro
lio kiemo.

Kada ji vakar vakare tenai 
buvo, girdėjo isz daktaro lupu 
užtikrinimą, kad jos brolis isz- 
gelbetas. Matomai da nežinojo 
baisios naujienos, nes jos vei
das buvo pilnas ramybes ir net 
d a szypsojosi. Androzov isz- 
balo. Ji apėmė net baime in an
tra ulyczios puse idant su ja 
nesusitikti, bet buvo per vėlu. 
Ji prisiartino ir paklausė su 
nusiszypsojimu:

— Laba diena daktarui, 
kaip laikosi mano brolis?

— Ponia, asz buvau... po
nios brolis... sziandien ryte.. 
žmoniszkas daigtas.

Androzov maisze žodžius, 
nesijauzdamas net kur stovi ir 
kad po kojom turi žeme. Bet 
matydamas susirupinusi sese- 
ries veidą, mėgino, idant įszsi- 
sukti isz nesmagaus sau padė
jimo.

— Ponios brolis, yra gana 
gerai.

Sosesies veidas praszvito.
— Taip, ir asz sziandien 

ryte tenai buvau ir man rodėsi, 
kad jis yra jau daug sveikes
nis. ir todėl .parengėme pade- 
kavones maldas su aliejaus pa- 
szventimo. O kad Dievas butu 
jam maloningas, turi penketą 
mažu vaikeliu.

— Aa! Taip! Suriko dak
taras ant visos ulyczios, tai ei
kime ten, tai eikime!

— Ir pa sukęs po d ran g 
Padielkovo seserimi, inejo 
savo pacijento namus.

Du popai skaitė padekavo- 
nes maldas tarpe kodylos du
rnu ir prie deganeziu žvakių, 
pastatytu ant stalo. Podielkov 
jautėsi ant tiek sveikesniu kad 
stovėdamas sykiu su popais 
lingavo priesz inkonas.

— GALAS —

Gražus Dantys

szimts žingsniu, nuolatos per*

su 
in

Ach Onute tik asz tau pa
vydžiu teip gražiu dantų.

Onuka — Oj Jonuti, ir ne 
pigiai tėvelis už juosus už
mokėjo!
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yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
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 pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražam 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv.

Kristupą; Juokingi szposelei; ■] 
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 nema
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 Pustymu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Vai-, 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi sayo vieta;

■ Ka, pasakė 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; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
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 Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczria. 40 pus
lapiu, 20c.

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

No.145—A p i e Volui szkas 
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, Tanias, 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 Drangai. 136 pusla
piu, 35c.

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis1; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg-

Ii; Aržiuolas; Uosis;-Budyne. 
/Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal
ki aus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—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; . 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmopis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No. 178—Tikrau si a s Kabai as 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c. s .

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. v.

No.l 94—-Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.l 96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
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%, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz grūmo
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 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. 
Pilkius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin- 
kiu Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

ESV’ Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacžtino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo
tt i-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis- 
truoti laiszka su pinigais.

ĮFSr* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:

ir Pini-
“ visada
tik ant

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

<• į, 

★♦♦♦^x-*******************

: L.TRASKAUSK AS:
★ • • f . ■ y

: LIETUVISZKAS 5
★ GRAB ORIUS 5 * 
| Laidoja Kunus Numirėliu. J 
t Pasamdo Automobilius Del |
★ Laidotuvių, Kriksztyniu *
★ Vestuvių Ir Kitokioms *

:: Reikalams :: *
WEST CENTRE STREET * 

Telefonai Nr. 78 ¥•
★ MAHANOY CITY, PENNA. $ 
Mti^<^^jrir-r*ie***l^***V***

★ 535



“ S A U L E ’ ’ MAHANOY CITY, PA.

Apysaką Isz Praeites
' ta

(Tasa)

— Palauk-gi tu. prakeikta 
pasipūtėlė, jeigu asz tau tai 
dovanosiu!

— Tamosziau, pasakyk, ar 
skaudėjo?

— Duok man pakaju! At
kirto inrustintas, idant ja per
kūnai užtrenktu ant lygiu lau
ku! Ragana, kad ja. velniai! 
Tik sau isztyrinau in pieskas 
drapana ir iszpurinau, o gal 
bus jau toje vietoje pletmas!

i— O, kaip tu ausis gražiai 
suglaudiai, isztikro kaip zuikis 
priesz kurtus!

— Mano mielas, praszau 
tavęs, nustok jeigu nori kad 
nesusibartum, žiūrėk, man ro
dos kad ir užpakalio drabužis 
truko.

Ir da kaip!
— Tai tu tame visame esi 

kaltas, tare in mane su iszmeti- 
nejimu!

— Ka,...asz?
— Kad tau nesinorėtu ar

batos.
— Susimildamas, kas-gi pa

sakė, kur gali gaut del to van
denio ir ar pats nesakiai kad 
alkanas kaip vilkas?

— O baladojai kaip girtuo
klis szokdamas, ne navatna 
jog iszgirdo kukarka, toji ra
gana! Palauk-gi, duosiu asz 
tau, duosiu! Janiszaucka tuo- 
jaus rytoj iszvarysiu ant visu 
keturiu veju! Už ka-gi asz jam 
turiu mokėt?

— Kaip-gi bus dabar su ar
bata? Žiūrėk, anglis pecziuje 
užgeso, tariau po valandai.

— Eik po szimts knipeliu!
Bet asz alkanas esmių!

Pasiėmiau už atnesztu per 
Tamosziu bulkeliu, užkasda
mas, szmotukais cukraus del 
smoko ir tas vėliau pas mus va
dinosi gervinąs arbatos su 
“pridumka,” tai yra iszmis- 
lu, iszsigalvojimas. Pamazeli 
davėsi persipraszyt ir ponas 
Tamoszius, o sunaudojus su 
apetitu pasilikuses bulkeles su 
cukrum atsiliepe in mane:

— Tikinėsiu jog ne iszvep- 
liosi to priesz nieką ?

— Žinoma, už ka-gi tu ma
ne turi? Bet pasakyk man, 
kas tai buvo toji graži pelton- 
plauke, toje baltoje jekuteje?

— Tai Klementina, pati 
ponia.

— Daili motere, labai pa
togi ir graži!

—- Arba asz žiniau kas tai 
do viena ji? Mat, Klementina 
ir Klementina, Dievas su ja, o, 
geriau pasakyk man, ar tu mo
ki sint?

— Da ir kaip!
— Na tai mano brangus 

aniuoleli, turėsi man susint 
kamzole, netureczia su kuom 
eit in biurą, nes visas mano 
drapanas atidaviu pas kriau- 
cziu del perdirbimo.

— Tai tiktai siūlai isziro, 
tariau apžiūrėdamas žaiduli, 
asz tau taip dailiai susiusiu jog 
ne pažinsi!

Susiraminęs tuom, mylimas 
mano Tamosziuks netrukus pa- 
mijrszo apie viską ir buvo kaip 
ir paprast a i linksma s‘ tuo jaus 
po tam intaiseme pristatydami 
dvi kėdės prie kuferio mano, 
guoli del manes ir atsigulem

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

po sunkenybių dienos kurioje 
tiek atsitikimu nelaimingu da- 
tyreme.

Pripažinsite, skaitytojai, jog 
gana tikrp budu prisisveikino 
mane Varszave, o kada, daduo
siu jog -ant kuferio pridenkta 
tiktai szmotais szlafroko Ta-

<-4-4*4-******************M-*4
Per Ketvirto Džiulaju 
Viename mieste buvau, 

Savo gimines jieszkojau, 
Bet neatradau, 

Apie ju negirdėjau, 
Ir visur sznipinejau.

Tame mieste, 
Nekurtos bobeles ten 

baisiai klykė, 
Per pedes diena.

laksto po namus, 
Ar kur guzutes ir 

alaus nesuras.
Kelios moterėles fenais yra, 

Kurios drinkina gerai 
byra, 

Ir ju dukreles 
negeresnes, 

Nes už motinos 
kytresnes, 

Visame joms prigelbsineja, 
Sztai, vyrus apigudineja.

Norints joms nieko 
nekalbėjau, 

Pataisos nuo ju 
da tikėjau, 

Tuom kart dovanosiu, 
Bet kitu kartu 

apkocziosiu.
* * *

Jau tikrai sakant, 
Tas gazufinis,

Tai bobeles apėmė, 
Kad net daugelis jais 

velniava, apsėmė,
Sztai vienam Pennsylvanijoje 

pleise bobeles padūko. 
Per kėlės dienas, 

Buvo be dūko.
Riksmą ir pesztynes 

pakele,
Visos susirupcziavo, 

Po tam dejavo. 
Mat, ir pešztyne 

puiki atsibuvo, 
Tas negerai ir 

nepadorai.
* * *

Girdėt kad nekurtai, 
Patrijotai isz kožnos 

progos naudoja, 
Tuojaus kaip mat 

pinigus rankioja, 
Bene ant galo, 

Kitaip iszmano?
Szaukia: Dekite pinigą, 
Musu tauta gelbėkite!

Kiek czion gaivu, 
Tiek ir partijų, 
O visi szaukia: 

Duokite!
Del Lietuviszko pudimo 

nesigailekite.
Kad norint gargala gautu, 

Tai klykti pasiliautu, 
Ir žmonių nepaikintu. 

— Tam nėra pagelbos, ku
riam negalima patarti.

— Sumaiszyk prakaita su 
savo svajonėmis.

mosziaus, kūnas mano pradėjo 
plotis priimdamas pavydala 
ypatus iszpjaustintos basreliet. 
Kėdės nuo kuferio atsilinkine- 
jo grasindamos tai nupuolimu 
galvos, tai vėl isz kito galo ko
jų nuleidimu ant oro, o persi
tikrinkite jog per visa meta 
mislinimas mano apie miela 
saldu ir linksma gyvenimą 
Varszavoje, apie koki apsaki
nėjo man laiszkos Tamosziaus, 
suvis pasirodė klaidingos. Ant 
galo daduot turiu, jog kroki- 
mąs guodotino draugo, nes 
kriokimas visokiais balsais, 
kokius tiktai iszdavineja isz- 
baidinti visoki gyvi sutvėrimai 
norints buvau baisiai nuvar
gęs, bet tas nepavelilTt) man už- 
migtie ne ant trumpo laiko.

Ant rytojaus tas Janiszevi- 
czius, tarnas Tamosziaus, kuri 
mano draugas pasfanavijo isz- 
guit ant visu keturiu veju nuo 
tarnystos, taipgi neatėjo ir na- 
vet suvis ne akiu neparodo: ,

— Ka-gi darysime? Klau
siu su nuliūdima, iszsitiesiusio 
ant savo lovos draugo.

— Buk loskavas, paduok 
man dežuke su tabaku, atsake 
rodos nematydamas mano nu
liūdimo, nusuk ir sau paperosa 
anksti isz ryto ant tuszczios 
duszios tai labai sveika.

— Bet neturime nei laszo 
vandens, nei uz'bono, kuomet 
czion nusipraust?

— Kvailysta, atsake man, 
—'paimk tik pasidaryk, o asz 
viską, padarysiu, nesirūpink. 
Atidaryk duris ir paszauk gar
siai: Petrai!

Iszpildžiau prisakyma. ne
trukus pribuvo namsargis.

— Petruti, ponas Petrai, 
mano brangus, pajieszkok kur 
kokio uzbono ar puodo, at- 
neszk vandenio.

Matydamas jog ponas Petras 
kaip tai nenoringai kasosi pa- 
kauszi ir nieko nekalbėdamas 
rengėsi prie atidarymo duriu, 
daduoda:

— Prigulinczia mokesti ap- 
laikysi. Vladai duok ten jau 
rubli, asz tau atiduosiu ant 
pirmo.

— Man jau už du menesius 
priguli, tarė namsargis priim
damas pinigus, ir maniszke už
draudė vaikszcziot pas poną 
ligi kol savo negausiu.

— O, gal norėtum kad tau 
ant syk tokes sumas iszmoke- 
cziau! Navatua. toji tavo mo
tere! Ka ji mislina, kad asz 
darau pinigus ar ka? Eik, eik 
seni, tiktai ant vienos* kojos 
iszgerk už musu sveikata ir 
parneszk mums greitai vande- X 
nio.

— Ar tai Janiszauckas? 
Klausiu.

— Kur tau, anas tikras le- 
kajus. Petra atstacziau, nes 
tikras meszka del pritarnavi- 
mo.

Kaip dasižinojau vėliau, tai 
ponas Tamoszius jau nuo me
nesio apsieitinejo be tarno, o 
tas Janiszauckas, kuri pasta- 
navijo atstatyt dabar už gir
tuoklyste, jau nuo seniai pats 
apleido nereikalaudamas at
statymo, nes dovanai niekas 
nenori dirbtie.

Motina mano buvo labai isz- 
mania visame ir gaspadoryste, 
nes indejo man in kuferi kelio
lika adatų, visokio kolibro ir 
visokiu koloru siulu kuriu pa
sirodė ir kitose paredaluose 
reikalavimas pataisymo, todėl 
mano Tamoszius numėtės pui
kybe nuo szirdies, sėdo ant ki
tos kėdės po langu ir nors biski 
pirsztai jo buvo per stori ir per 
stiprus, bet. iszsukinejo adata, 
tai vienok kriaucziszkas ama- 

t

tasejo mums gana puikiai.
— Ar galima ineit, klausė 

kokis tai vyras puikiai pasirė
dęs,, atidarydamas duris, o ne
laukdamas atsakymo musu, in- 
ejo in musu dirbtuve.

Susimtiszeme abudu, mesda
mi savo darba. in szali, nes ma
no Tamosziuks kaipo žmogus 
pažinstantis dideli svietą, nors 
labai prastai pasirėdęs, pasi
kėlė su guodone paduodamas 
likusia da. nuo mus* viena kede, 
praszydamas sėstis.

— Kodel-gi ponai- pertrau- 
kete savo darba, tarė guodoti- 
nai pribuisas, kožna cjųrbo by- 
le iszdirbyste, naudinga, yra 
nuopelnu priesz visuomene. •

— Turiu perstatyt ponui 
kaimynui mano socusza ir 
dranga, nuo mokslainines loms- 
kos. Yra tai ponas Vladislovas 
^kurkauckas ...atsikreipęs in 
mane dadave: Sztai yra ponas 
Kazimieras Kotkiaviczius, mu
su kaimynas nuo antro aukisz- 
czio.

Padavėme sau rankas o Ta
moszius paaukavo po papero
sa.

— Ateinu isz pasiuntimo 
mano paczios perpraszyt po
nus.

— Už ka? Klause nuduo
damas nusidyvinima. ponas Ta
moszius.

— Už vakarykszti atsitiki
ma su kukarka, tarė nusiszyp- 
sodamas pribuvusis.

Pati mano jau atsake jai vie
ta. nuo pirmo.

— Tai, tai, tai, szimta kar
tu pabuczinosiu rankeles guo- 
dotinos ponios, atsiliepe mano 
draugas, nes tai ir Herodas bo
ba, praszau pono, daryk tu 
man tiek riksmu, trenksmu už 
ta biskuti vandenio. Draugas 
mano atvažiavo pas mane va
kar apie szimta myliu kelio, 
nes net isz Chmelninko, nuvar
go nemažai, norėjau nors arba
ta pavieszint ji, o taip ir uzbon- 
as gala gavo, tai ir tokios isto
rijos. Fe, niekszas boba, szluo- 
tas, žvakes, riksmas, laime kad 
pasisekė man pabėgti.

— Tai dabar net neturite 
kuom samovara užstatyt, todėl 
pavėlinsiu sau praszyt ponus 
ant pusrycziu pas save. Pra
szau neiszsikalbinet ir pribut, 
tarė rengdamasis iszeit, asz ir 
mano pati labai mylime drau- 
guve linksmos ir darbaujan- 
czios jaunuomenes, pasirengki- 
te skubiai, lauksime.

— Kas tai tokis, klausiu po 
iszejimui pono Kazimiero.

— Juk girdėjai kad kai
mynas, uredninkas net, pasipa- 
žinstame mes tik taip pasitik
dami ant trepu. Gal ten yra 
labai davadnas žmogus ir ap- 
szviestas, o toji geltonplauke 
tai jo pati. Kaip mandagi mo
tere. Temyjai kaip puikiai 
iszsisukau, a? Pabėgau ir vis
kas!

Pataisęs sziaip taip savo 
surdota, inejome netrukus mu
du in gyvenimą ponstvos Kot- 
kiavicziu.

— Vladuk, drąsiai sznabž- 
da in mane mano drau
gas, temyk ant manes, nežiop- 
sok ir man gėdos nedaryk.

Radome savo ponstva Kot- 
keviczius valgomam kambar- 
yjuje prie pusrycziu. Ponia 
gražiai rytinėm drapanom bu- 
vor paredalas, pripažystu, jog 
savo grožybe apraganavo ma
no szirdi isz syk. Kol ponas 
Kazimieras spėjo pasikelt nuo 
kėdės idant mus perstatyt, po
nia, Klementina, ądbego prie 
duriu ir paduodama ranka ant 
pasisveikinimo pažiurėjo ant

manės temingai, juokdamasi 
szirdingai.

— Ponia jau pažystu, kal
ba in Tamosziu, myli žiūrėt in 
langus dirbtuvių kur dirba pa
naites, o ponas kas do vienas'? 
Klause manės apipildama ma
ne savo tyrinejancziu pažiūrė
jimu.

— Vladislovas Skurkauc- 
ka, tariau visas liepsnuose.

— Seskis-gi ponas Vladis
love, tarė statydamas priesz 
mane puoduką arbatos, o kita 
padpodama. Tamosziui. Pasa
kyk su kuom mėgsti, ar su Sme
tona, saldžia ar su citrina? 
Teisybe Kazyti, tarė atsigryž- 
dama in vyra, gražus vaikinas. 
Kokia pono vardas?

— Tamoszius, atsake drau
gas in kuri buvo klausymas at- 
kreiptas.

— Pasakyk man ponas, 
kaip tau patinka energinga Jo 
ana, kuri kariavo už vandeni?

Bet ponas Vladislove nesi
ima cukru pirsztais', matai ant. 
to yra repliukes.

— Klementina, pertrauke 
vyras su ženklinancziu pažiū
rėjimu.

— Ponas gal esi isz provin
cijos ?

— Isz Chmelninko, atsa
kiau kartais paraudonuodamas 
tai vėl pabaldamas ant permai
nų.

— Gerk, ponas, ir nedaryk 
taip nusistebėjusio veido. Gra
žus vaikinas ir tokis nedrąsus. 
Ka, ar ne teisybe, Kazyti? Kal
ba in vyra,turime ji biski per- 
daryt. Girdi Vladislove.

— Klementuke, bet tas po
nas jau ne kūdikis, pertrauke 
neužganėdintas vyras.

— Kiek turi metu?
— Dvideszimts, atsakiau.
— Na. matai ar da ne kūdi

kis? Bet sakau tau ponas Vla
dislove, turi manės visame 
klausyti ir nesirustint už tai 
ka. pasakysiu. Del ko-gi vėl už
sidegtai goda, juk ka blogo pa
darini, kad turi gedintis? Kul
tas Chmelninkas? Ar tai kai
mas?

— Szeszios mylios nuo Kiel
ių miestelis, praszau ponios Ge- 
redeikos.

— Ponia Gereideika, kal
basi tiktai .senai poniai arba 
zokoninkiai, o tokiai kaip asz, 
tai tik ponios. Bet ar tinki po
nas ant mano apglobos?

. — Laimingas busiu.
— O, taip, matai neblogai. 

Bet, netepk tiek daug sviesto 
ant duonos. Kas-gi rieke to-

Szvaisto Ugni Ant Prieszo

Narys Karaliszkos Briga
dos isz Kanados, duoda Ki- 
niecziams Komunistams gy
vo pragaro paragauti. Jis 
szvaisto baisiai karszta ugni 
ant pasikavojusiu Komunis
tu kareiviu. Szitie Kanados 
kareiviai eina pirmose eile- 
se, varydami Komunistus 
Kinieczius atgal in kalnus.

Komunistai dabar jau ima 
stabtelti ir vėl atsikirsti. 

kes storas riekes. Suvalgyk 
deszimts riekucziu, bet plony
tes. Kais pono tėvas?

— Tėvas ne gyvena.
— Bet kuom ■ buvo, kada 

gyveno ?
— Kasijerium miestiszku.
— O motina, seserys, bro

liai, ka veike?
— Mama.
— Tikinosiu ponai Vladis

love jog jau perstojai būtie kū
dikio, pertrauke man. Da. au- 
gusieje ne vadina mama, o mo
tina reike apie viską, temyt 
kaip, sakyt.

— Motina, gyvena, iszema- 
rituros, turime savo narna ir 
lauko mieste, dvi šeserytes da 
mažiukes, mokinasi namie.

— Ir ka daugiau turi prie 
pasakymo ?

— Nieko, atsakiau stacziai.
— O del ko, tarė graži ponia 

buk nieko ne mislindama.
— Muszkis in krutinę ir 

kalbėk: Ga duosiu už savo grie- 
kus daduoda. gerdamas arbata 
mano Tamoszius.

—- Ac! Asz žinau, jog po
nas turi smagu liežuvuka! At
sitikimu, vakar girdėjau pasi
kalbėjimu tavo su ta juodakute 
isz dirbtuves nuo ulyczios' Urė
tos. Priimk sau ponas, teip 
asztunta valanda vakare, kaip 
puikiai atloszia. role puikaus 
jaunikio Varszavinio.

— Negali but tas! D rys a .u 
pertraukt, tame laike jautis.

— Kokis, jautis? Kur vė
lei ir kas? Klause neužgana- 
dinta ponia Klementina, jog 
jei pertraukiau.

— Tamosziau, pasakyk, isz- 
tariau.

— Kas do jautis? Paiszau- 
ke mano a.pglaubeja.

Bet navatnas esi ponas Vla
dislove su savo jauczin!

Susimaisze dabar ponas Ta
moszius, kalba, su szalcziausiu 
krauju, jog apsakinėjo man va
kar apie tūla atsitikima su jau- 
cziu.

•— Tai negražu suvis per- 
traukinet moterem kalbas, ta
re atsargai ponia Klementina. 
Draugovėje yra. tokis būdas 
jog jeigu viena ypata kalba, tai 
visi turi tylėt, o kas nori ka pa
kalbėt, tai turi laukt net baigos 
nes kožnam karte niekados ne 
apie koki kita dalyka. Ka-gi 
czion turi jautis prie panos isz 
magazinu; praszau pamyt apie 
tai.

Tszpeiktas nutilau, rydamas 
ir nevet padugnes arbatos, o 
Tamoszius nevidonas sziypso-

Jiems jau antru sykiu nepa- 
siseke iszmuszti Tautu San- 
jungos armijas. Jiems labai 
riestai viskas ėjo ana pava
sari, ir iszrodo kad tas pats 
ir dabar.

Szimtai tukstancziu Ko
munistu Koriecziu ir Kinie- 
cziu dabar krinta ne tik nuo 
prieszo karabinu, bet ir nuo 
visokiu ligų.

□ o □ 

josi piktai sznairiai žiūrėda
mas ant manes.

— BUS DAUGIAU —

DAKTARAS :: ::
:: :: ANDROZOV

0AKTARAS Androzov labai ■ 
susimaisze, kada inejo Po- 

dielkavo namu kieman ir per 
kambario atidaryta Įauga, kur 
vakar paliko savo pacijenta, 
pamato, žibanczias vaszkines 
žvakes, o-vienval suuodė kody
lo kvapsni.

— Numirė! Murmtelėjo ir 
greitai isizejo ant ulyczios ka
dangi ne vienos piktos dvasios 
bėga nuo kodylo.

Daktaro Androzovo nuliūdi
mas nusistebėjimas buvo labai 
didelis. Vakar, vakare, rado 
pas ligoni dideli ligos parege- 
jima, visoks pavojus laimingai 
buvo praslinkęs, akyveizdoj to 
visko laimingai jis apreiszke, 
kad visoks pavojus perejo ir 
kad jau jam nereikia ligonis 
lankyti, nes tai butu tik tusz- 
czias va ikszcz i o j imas.

Vienok szeimyna, o net pat
sai Podielkov, prasze daktaro, 
idant juos kasdiena lankytu. 
Sziandien taigi kuo ramiausiai 
užėjo ant ju namu kiemo, ir pa
mate neklystancziusi ženklus 
kad namuose randasi numirė
lis.

Kaip tai tas atsitiko, kad 
prieszingai jo persitikrinimui, 
jo kaipo daktaro, kad liga grei
tai sugryžo ir taip greitai Po- 
dielkova užmusze.

Daktaras Androzov buvo la
bai piktame padėjime. Teisybe 
pasakius, daktaro piktas hu
moras visai nepaeina nuo to 
kad jis turėtu but varginamas 
pacijento smerczia. Skaitlius 
tu, kuriu jis negalėjo iszgelbe- 
ti nuo smerties, buvo pakakti
nai didelis. Androzovo piktas 
humoras paėjo nuo to, kad ne- 
apsimislijes užėjo ant Podiel- 
kovo kiemo tuo paežiu laiku,
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Žinios Vietines
— Senas gyventojas Jokū

bas Aponikas, nuo 600 E. Pine 
įdy., kuris';!apmrgo namie Pa- 
nedęlyje Liepos 2-tra diena li
kęs nuvežtas in Ashland ligon- 
bute del gydymo, pasimirė Ne- 
delioj Liepos 8-ta diena 4:15 
valanda po pietų. Velionis gi
mė Lietuvoj, atvyko in Maha
nojuje 1903 metuose. Buvo 
angliakasis, bet. 1928 m., prasi- 
sžalino nuo darbo isz priežas
ties senatvės. Paliko dideliame 
nuliudime: savo paezia; trys 
pb-dūkres: W. Johnson, isz 
Tarrytown, N. Y., G. Czesnie- 
ne, New York ir F. Clothier, 
Philadelphia ; broli Antana ir 
seseri Ona Laukaitiene, mies- 

• te. Laidotuves invyko Seredos 
ryta, su apiegomis Szv. Juoza
po bažnyczioje 9-ta. valanda ir 
palaidotas in parapijos kaipi- 

Recklaiti. 
skaityto- 
d augelio

pes p'er Graboriu K. 
Velionis buvo senas t
jum “Saules” nuo 
metu. Amžina atilsi!

• ~ Ponia Petrone Miskievi- 
Cžiene, nuo 637 W Spruce nly., 
aplaike telegrama nuo val
džios kad kūnas josios suniaus 
kareivio kapralio Liudviko F. 
Miskieviczio likos iszsiustas 
isz Korėjos in Suvien. Valstijo
se in Kaliforni ja, po tam kūnas 
bus iszsiustas in Mahanojuje 
del palaidojimo. A. a. Liudvi
kas žuvo-ant kares lauko Rug
sėjo 20 ta diena 1950 m., Korė
joje. lusto jo in tarnyste Spalio 
9-ta diena 1949 m., in Fort Bel- 
ypir, Va., isz ten iszkeliavo in 
Korėja. -Velionis turėjo 26 me
tu amžiaus. Baigias Publikina 
High School mokslą ,1943 m., 
Velionio taipgi tarnavo Euro
poje 1946 metuose. Gimė Ma- 
hąnojuje. Priesz instojima in 
tarnyste, turėjo užsiėmimą, kai
po daržininkas prie Balinamo 
Washington, D. C. Paliko di
deliame nuliudime savo moti
nėlė, ponia Petrone Miskievi- 
ežiene; tris įbrolius; kareivi 
Safženta Jurgi kuris tarnauja 
Korėjoje- Kazimiera, namie ir 
Va.it ieka, New York. Brolis 
Anjanas kuris tarnavo prie 
Laivynos, žuvo Okinawa, Paci- 
fi.ke. Jo tėvas mirė asztuonio- 
li.ka metu atgal. A. a. Liudvi
kas prigulėjo prie Szv. Juoza
po parapijos. -Jo kūnas bus 
parvežtas in Mahanojuje pas 
savo motinėlė, 637 W. Spruce 
uly., del palaidojimo. Kūnas 
bus palaidotas in parapijos ka
pines.

— William Mitchell 
(Vincas Micziulis) isz

/Son’s kaimelio, numirė 
įlinkę 1:15 valanda ryte, 
pamuose. Velionis nesveikavo 
iįper'du metu. Gimęs Wiggans 
kaimelyje. Per daugelis metu 
.buvo fįre-bosum Knickerboc
ker kasyklose. Jo pati Ona mi
rė 1934 met uose, o jo sunirs Ed
vardas mirė 1950 m; Paliko se
nu Vincą isz Paterson, N. J., 
duktė Margareta, pati S. Ei- 
.ęeįibach, Bridgport, Conn., 
trys seserys.; J. Busch, Mamej 

..Holdren;- Detroit, Mich., Ver.o-[ 
ditka Meher, \Camden, N. J., du .į >■. . ; . į. • ; ■ •

•brolius: Juozą, Dearborn, 
Mich., ir Jurgi Karalių (King) 
mieste, Laidotuves invyks Su- 
batoje su apiegomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje devinta va
landa ir palaidos in parapijos 
kapines. Graborius L. Traš
kaus,kas laidos.

—- Sukatoj pripuola Szv.
- Baiigy,enturo; taipgi ta diena 

1789 metuose Prancūzijoje

prasidėjo Revoliucija; 1864 m. 
buvo surasta, aukso in Helena,! uis už kitus. 
Montana valstijoje, žmones isz 
arti ir toli skubinosi in szita 
kraszta to aukso jieszkoti.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola devinta Nedelia po 
Sekminių. Ir ta diena 1382 me
tuose Keistutis likos pasmaug
tas Krėvos pilies bokszto Rūsy
je; 1410 m., Vytautas sumusze 
Vokiecziu Ordena Kryžiuo 
ežius prie Grunvaldo ir Tanen- 
bergo, ties Žalgiriu.

— Panedelyje pripuola 
Szvencz. Paneles Marijos^ nly. Likos palaidota 
Szkapliernos. Ir ta, diena: 1918 ryta su apiegomis 
metuose 
Cza ras, 
Czariene 
dukterys 
ju szeimynos nariai buvo Bol- 
szeviku nužudyti in Ekaterin
burg kuris dabar pavadintas 
Sverdlovak, su szitomis sker-

. dynemis Bolszevikai isznaiki- 
no Romanovu szeimyna, kuri 
Rusija valde net nuo 1613 me
tu.

, — Ūtarninke pripuola Szv.
Aleksio. Ir ta diena: 1870 me
tuose karas tarp Prancūzijos ir 
Vokietijos prasidėjo; 1945 m., 
Prezidentas Fr. 
Winston Churchill 
Stalin susirinko in. 
kur Stalinas viską gavo, 
Prez. Fr. D. Rooseveltas. su 
Winston Churchilliii jam viską 
atidavė; 1747 m., John Jones 
gimė, jis vra vadinamas musu 
Laivyno tėvas, nes jis insteige 
Amerikos laivyną, kuris szian- 
dien yra galingiausias ant viso 
svieto; 1380 m., Keistutis su
gavo Vilniuje Jagela, kaipo 
Lietuvos vilingi, iszdavika.

Hazleton, Pa. — Joseph J. 
Bruno, Schuylkill apygardos 
garsus politikierius, kuris bu
vo pasmerktas in kalėjimą už 
nužudinima penkių žmonių 
1934 met nosie in Kelayres mies
teli, pasimirė Szvento Juozapo 
ligoninėje. Jis buvo szeszios 
deszimts penkių met u amžiaus. 
Bruno buvo Respublikonu par
tijos vadas savo apylinkėje

EINA DERYBOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nesuprato. Tautu Sanjunga 
eina in szitas derybas su tikru 
pasitikėjimu kad Komunistai, | 
kaip ir mes nori ir jieszko 
taikos.”
tu Sanjunga eina in szitas de

! SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

nuo to laiko kada, jis insikiszo rybas su tikru pasitikėjimu |

S r., 
J ac li- 
Uta r-

I savo

paskutinis Rusijos 
Nicholas Antrasis, 
Aleksandra, keturios 
ir viena sunu ir visi

as butu kur kas pasekminges- 
Parapijos darbi

ninkai ir darbininkes jau isz 
kalno rengiasi tai dienai, Lie
pos (July) penkioliktai.

— Buvus miesto gyventoja 
Marijona (Ackell) Andrulio-! 
niene, numirė Nedelioj, savo 
namuose, 5930 Shisler nly., 
Philadelphia, Pa. Gimė Shena- 
doryje. Paliko savo vyra Ale- 
ka; dvi dukterys, keturis bro
lius ir trys seserys. Jos kūnas 
likos parvežtas pas Graboriu 
L. Czaikanskas, 318 E. Centre

Seredos
Szv. Kazi

miero bažnyczioje ir palaidota 
in tos parapijos kapines. ,

— Pranas Urbonas, Nuo 6 
So. Bower nly., numirė Nedė
lios ryta Locust Mt. ligonbnte- 
je. Velionis nesveikavo per tris 
metus. Buvo angliakasiis per 
daugelis metu. Paliko paezia 
Helena; keturios dukterys: 
Ona, Helena, ir T. Kuzmiene 
visi isz miesto, o R. Milroy, isz 
Berkeley, Calif., sunu Antana, 
mieste, ir anūką. Laidojo Ket
verge, isz Graboriaus Snydero 
koplyczios, 215 E. Centre nly., 
su Szv. Misziomis Szvento Jur-* 7 j

D. Rooseveltas gio bažnyczioje devinta valan-
Josef da ryte ir palaidotas in parapi- 

, I jos kapines.
ir c.
Potsdam,1 

ir

Shenandoah, Pa. — Kunigas 
Jeronimas J. Bagdonas, Lietu
viu Dienos Pirmininkas mums 
pranesza kad visa komisija jau 
rengiasi Lietuviu Dienai. Ger
maine Milnsziute isz Miners
ville yra i 
nuoti kelias dainas, 
Lietuviszkai ir Angel s k ai.

Kiek buvo galima, sužinoti, 
tai ir isz St. Clair, per radiju 
pagarsėjusi Lietuvaite daini
ninke dalyvaus Lietuviu die
noje. Shenadorio vietinio 
laikraszczio redaktorius su sa
vo draugu yra teipgi pasižadė
jęs Lietuviu Dienoje dalyvau
ti ir padainuoti. Kalbėtojai da 
mums nėra žinomi, bet Kun. J. 
J. Bagdonas mums sako kad 
ne tik garsus, bet iszkalbus jie 
bus. Kaip ir pirmiau, taip ir 
sziais metais Lieteuviu Diena 
yra rengiama Lakewood parke, 
netoli nuo Mahanoy City. Pa
nele Jieva Jurkeviežiute, 
Shenandoah, Pa., muzikos mo
kytoja ir gabi vargonininke 

! dainininkams ir dainininkėms 
skambins ant pijano ir muzi
kos dali tos Lietuviu Dienos 
programos ves. Tariamasi ir^ 
muzikantu szposininku kaipeli- 
ja. pasikviesti, kad painvairi- 
nus tos dienos programa.

— Szvento Jurgio para'pi-
■ ' . ■ "■ . •1 • ija rengia savo metini pikniką 

in Sliwank’s Grove, prie Shc- 
nadoro miesto. Vikaras Kun. 
Jonas Lnkszys su Kun. .Jeroni
mu Bagdonu darbuojasi • kad 
szitas parapijos metinis pikni-

Girardville, Pa. — Birželio 
10-ta diena, Szv. Ybncento baž
nyczioje, Kunigas M. F. Dau
mantas, klebonas, suriszo maz
gu moterystes, panele Teresa, 
duktė pons. Vincu Paulausku 
isz Preston Hill, Girardville, su 
Louis Pease, sunns pons. Jo
seph Pease, isz 1844 Market 
nly., Harrisburg, Pa. Svotai 
buvo Paneles.- Adeline Maris- 
co, Mae Bucziukiute, Anna Mc
Andrew, Anne 
anno Chernick, 
Mary Saunders,
laskas, Samuel Potami, Albert 
ir Francis Sei tino, William Sa-

Martusky, Di- 
Marie Burke, 
Vincas Pau-

pasižadėjus padui-1 niuo] ir-Gūbrio! Poliso. Vostu- 
daineles) ves atsibuvo Szv. Vincento pa

ra. svetainėje. Jaunavedžiai 
apsigyvens Ha r ri s bu rge.

Ringtown, Pa. — Ringtown 
miestelyje buvo arkliu paroda. 
Tai buvo viena isz didžiausiu 
ir indomiausiu arkliu paroda 
visoje szitoje valstijoje. Paro
diniu arkliu sanvininkai buvo 
suvažiavę isz arti ir toli su sa
vo geriausiais ir gražiausiais 
arkliais. Keli Lietuviai laimė
jo augszcziausias dovanas szi
toje arkliu parodoje. Matulevi- 
cziaus dvaro arkliai labai gra
žiai pasirodė. Alyce Joyce ūkio 
arkliai laimėjo net tris pirma-, 

ūkisisz sias vietas. Alyce Joyce 
yra Lietuves nuosavybe.

Minersville, Pa. — Szvento 
Pranciszkaus metinis piknikas 
labai gražiai pasisekė. Diena 
buvo graži, o^ alsi laukusieji bu
vo dar gražesni ir linksmesni. 
Vikaras Kun. Albinas J. Neve-( 
rauskas labai uoliai darbavosi 
ir isz 1o pikniko buvo matyti 
kad jo darbas atnesze labai 
gražiu vaisiu. Mes tenai buvo
me atsilankė, ir sutikome su 
daug savo skaitytoju.

Ant Pardavimo
Geras Kukninis Peczius. Par

siduoda pigiai, isz priežasties 
kad locnininkas iszsikrauste in 
Philadelphia, Pa. Atsiszaukite 
ant adreso:

935 East Centre Street, 
Mahanoy City, Pa.
Telefono Nr. 1128-J.

kad Komunistai, kaip ir mes | 
nori ir jieszko taikos.” ♦

Jis toliau pasakė kad Alijan- j 
tai ir Tautu Sanjunga nori tai
kos, bet nei vienas Tautu San- 
jungos delegatas, atstovas ne
kalbės ir nesiderins ant szitu 
klausimu:

1—Politikos, ekonomijos ar 
Lapkriczio penkta diena, 1934 prekybos klausimu, 
metuose, Demokratu partijoj - — - 
nariai sudarė paroda, nes jie 
jaute kad ju partija, rinkimus^ 
laimes. Jie dvasiai marszavo 
prie pat Bruno szeimynos na
mus. Tik sykiu pasigirdo szu- 
viai isz Bruno namu. Keturi 
krito negyvi ant syk, ir penk
tas pasimirė už keturiu dienu 
ligoninėje. Dvylika, kitu buvo 
sužeisti. Policijantai rado sze- 
szis medžiokles karabinus Bru
no namuose. Trylika, žmonių 
buvo tuo jaus suaresztuotaJ . ... ISzesz-i buvo teismo' nuteisti ir 
atsidūrė kalėjime. Pats Bruno 
buvo patrauktas in teismą sep- | PALEIDO VYSKUPĄ 
tinta diena Sausio (Jau.) 1935 
metuose. Visa, menesi teismas

in politika, būdamas dvide
szimts metu amžiaus. Jo size i-, 
myna ir gimines valde Repub-j 
lįkonu partija visoje toje apy
linkėje. Kai bedarbes užėjo ta 
Bruno szeimyna turėjo gana 
bedu, kai visi pradėjo veika-, 
lanti visokios pagelbos.

Iszvakarese, priesz rinkimus'

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Knygds Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Ots.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

2— Nekels ir t 
kaslink Kinijos pareikalavimo 
gauti vieta Tautu Sanjungoje.

3— Kariszkps klausimus ku
rie nieko bendra neturi su Ko
rėja.

4— Nieko nebus sakyta apie 
Formosa Salas kur Chiang 
Kai-shekas dabar randasi.

Admirolas Joy sako, kad jis 
yra pasirengęs ir kad jis yra 
ingaliotas derintis kaslink Ko
rėjos klausinio, bet apie nieką 
kita.

BELGRADE, YUGOSLAVI-
traukiesi, bet galu gale teismas jA _ Amerikietis Vyskupas 
rado kad Bruno yra kaltas irj ■ -- •
tas Bruno buvo iki gyvos gal
vos in kalėjimą, trejopu teis
mu. Szitas Bruno buvo nepa
prastas žmogus savo miesitely-j 
je, Kelayres. Jis 'buvo bankos

Vojislav Nastic buvo paleistas 
isz kalėjimo Yugoslavijoje. Jis 
tame kalėjime buvo iszbuves 
tris metus. Jis buvo buvęs nu
teistas ant vienuolikos metu in 
kalėjimą, už tai kad jis buvo 

direktorius, policijos virszuiin- dry sės per pamokslą kalbėti
kas ir visos Svhuylkill apygar
dos slaptu policijantu direkto
rius. 

. • - . f

Nedele, priesz Kalėdas 193G 
metuose jis pabėgo isz kalėji
mo. Tada iszejo iii virsti ir, 
v i e s z a i I a i k r a s z c z i a. i p r ip a r o d e 
kad Joseph J. Bruno kalėjime 
gyveno kaip tikras ponas. Jam 
buvo valia iszeiti kada tik jis 
norėjo. Jo szeimyna ir gimines! 
jam pristatydavo visokiu ge-. 
riausiu valgiu. Jis savus dra
bužius nesziodavo ir galėdavo 
iszeiti isz kalėjimo kas vaka
ras. Bet Bruno buvo vėl suim
tas New York mieste Rugpju- 
czio dvideszimts antra diena, 
1937 metuose. Jis buvo atga
bentas in Philadelphia, kur jis 
vėl buvo patupdintas in kalėji
mą.

Gubernatorius Duff jam vis
ką dovanojo ir paleido ji isz 
kalėjimo Gruodžio (Dec.) dvi
deszimts ketvirta diena, 1947 
metuose. Visi kiti jo szeimynos 
ir giminiu nariu kurie buvo pa
smerkti buvo ankseziau paleis 
ti ir viskas jiems buvo dovano
ta. Kai jis pargryžo namo jis 
jau nesikiszo in politika. Pinn I 
tu skerdynių Bruno buvo mo-j 
kyklu sztabo virszininkas per 

į dvideszimts asztuonis metus.

Brooklyn, N. Y. — Ana me
nesi BALF’o atstovai, Sama- 
tauskiene su Ponu Minkunu 
a pla n k e sula i ky tusius Lie tu
vius ant Ellis Island salos. Ma
lonu dažinoti kad isz dvide
szimts devynių tokiu sulaikytu 
Lietuviu, jau dvideszimts bu
vo paleista.

— Greitai klausyk, isz lėto 
kalbėk.

ISZDAVE SAVO
TĘVA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vanoriai sviecziano priesz savo 
tęva ir ji pasmerkė, sakydamos 
kad ju tėvas darbuojasi su po
žeminiu, Priesz-Komunistine 
valdžia, ir kad jis su savo 
draugais buvo nužudęs kelis 
intakingus ir garbingus Ko
munistus. .

Skaitykit “Saule”

i reikalauja, kad Juozas Stali-I keturioliktos iki dvideszimts 
nas jam in talka stotu, kad jo pirmos Birželio dienos Gedu- 

nesiaiszkins kareiviams daugiau ginklu lio Nedele, prisiminimui priesz 
pristatytu ir jo žmonėms dau-‘ deszimti metu prasidėjusiu 
giau maisto pasiunstu. skerdynių ir isztremimu Lie-

Jis jau sako ir grasina, kad tuvoje.
jeigu jis tos pagelbos trumpu
laiku nesusilauks, tai jis iszsi- per isztisz Nedele susilaikė nuo 
trauks visas savo armijas isz visokio pasilinksminimo, nors 
Korėjos. jie butu ir privataus pobūdžio.

Stalinas nenori ir gal grei- Taip pat, Lietuviu Tremti- 
cziausia nei negali tiek pagel- nįu rupeseziu buvo papraszyti 
bos duoti, nes gal ir pats tiek Vokiecziu Kunigai, kur gyvę- 
neturi. O kad ir turėtu, jis ne- na Tremtiniai, atlaike Gedu- 
turi tiek laivu, vežimu ir trąu- lingas Pamaldas su pritaiky- 
kiniu tuos ginklus ir ta maista tais pamokslais.
pristatyti.

Gal kaip tik už tai Stalino vyko Gedulingi Minėjimai. . 
pasiuntinys Malikas, nebai 
kauja kai jis sako kad yra Sta 
lino noras kad tas karas Korė 
joje baigtųsi.

Visi Lietuviai Vokietijoje

jie butu ir privataus pobūdžio, 
i Taip pat, Lietuviu Tremti-

Beveik visose stovyklose in-

PAVASARIS
i IR ŽIEMA

SUGRYZO PINIGAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kareivis Glenn J. Finfrock 
isz Philadelphijos sako kad ki
taip negalėjo būti, kaip kad 
koks kitas Amerikietis karei
vis ta Komunistą užklupo, pa
ėmė ar nužudė ir rado tuos pi
nigus ant jo ir jam dabar su
gražino.

priesz Marshal Tito ir jo Ko- 
munistiszka valdžia.

Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus Vyskupas, kuris yra 
gimęs in Gary, Indiana buvo 
nuteistas in kalėjimą 
tuose. Jis buvo intartas, kad 
buk jis bendravo su sukilėliais,'
kurie norėjo Tito Komunisto- GEDULE) SANVA11 E j 
ka valdžia nuversti per Antra 
Pasaulini Kara.

Valdžia ji paleido isz kalėji
mą kai jis pasižadėjo kad jis 
atsisakys savo vyskupystes ir 
pasitrauks ne tik isz politikos,' 
bet ir visiszkai isz Yugoslavi- 
jos.

NUSIPIRKO KARA
BINA; NUSISZOVE
WILLIAMSPORT, PA. — 

Vienas žmogus inejo in sztora, 
nusipirko brangu ir gera me
džiokles karabina, in ji inside- 
jo kelias kulkas ir nusiszove.

Paul Dougherty, kliarka, ku
ris jam ta karabina pardavė ir 
keturi kostumeriai sztore mate 
kai jis nusiszove. Visi jie sako 
kad jie visai nežinojo ka tas 
žmogus ketino daryti kai jis ta 
karabina nusipirko ir pasiėmė.

Policija sako kad tas žmogus
jiems buvo pasakęs kad jo var-! 
das yra Joseph Vodicka, ir kad 
jis yra trisdeszimts asztuoniu 
metu amžiaus ir pareina isz 
Buffalo, New York. Jis ta nak- 
ti priesz tai buvo pernakvojęs 
policijos kalėjime, ir policijan- 
.tams buvo padavęs septynis 

i szimtus doleriu jam palaikyti.

STALINUI BEDA

(Tasa Nuo L Puslapio)

karsztos meiles. Ji sako kad 
jis daugiau uždirba in sanvai- 
te negu ji gauna in menesi.. .

Jis yra keturios deszimts 
septyniais metais jaunesnis už 
ja. ■

Jieszkomi Gimines
Butkų Stasio ir Juozo 

Palikimo Reikalu

New Yorko sztato skirtin
guose miestuose mirė broliai 
Stasys ir Juozas Buikai. Tik- 

VOKIETIJA. — Pasaulines ™ doviniu aP,l! •>“ Wima isz 
Lietuviu Bendruomenes Vokie-' Lietuvos ir giminystes rysztns 
tijos Valdybos pasiulinimu, vi- nera- Bet lsz kai Kra»“ sl,rult 
sos Tremtiniu stovyklos ir Lie-/" * Wma kad Lietuvoje 
tuviu grupes, kuopeles Vokie-^0 1938 ™otns bllv0 
tijoje buvo paskelbusios nuo'brolis Adomas ir sesuo Darata, 

 • | o gal dar ir Mare. Minimos to
kios vietoves Lietuvoje kaip 
Kruopiai, Labuna (Labūna
va?), Kėdainių apskr., ir Bab
tai, Kauno apskr., Adomo s lyg 
buvo vedos Marijona Kalvai-- • M 
tyte, bet galėjo būti ir kitaip, 
būtent, kad Marijona Butkus 
(Butkiute) isztekcjo už Ado
mo Kalvaiczio.

Jei ežia, Suvienytose Valsti
jose, ar kur kitur tremtyje at
sirastu ju giminiu arba juos 
gerai pažinstaneziu ir galin- 
cziu mums padėti žinomis by
loms iszaiszkinti, praszome 
skubiai atsiliepti sziuo adresu: 

Consulate General of Lithu
ania, 41 W. 82nd St. New York,

VOKIETIJOJE

Kunisztiiiinkas
Apdaužytas

KINIJA. — Mao Tse-tung 
Komunistiszkos Kinijos vadas, 
ir su piktumu ir su grasinimais 
jau dabar ne tik gražumu, bet

Anglas kumsztininkas 
Jack Gardner, po deszinei, 
veltui stengiasi apsiginti ir 
atsimušzti, kai Argentinietis 
Cesar Brion ji beszirdiszkai 
plekia ir daužo. Kai isz pa
veikslo matyti, Ąnglui Jack 
Gardner visas veidas yra 
baisiai sužaluotas.

Kumsztynes gal ir geras 
sportas, bet pastaraisiais ke
liais metais pasirodė kad jis 
yra ir baisiai pavojingas ir 
tiems kumsztiniiikams ne in 
sveikata.

Putnam, Conn. — Nekalto 
Prasidėjimo Seseles, Putnam, 
Conn., veda merga.icziu vasari
ne mokykla. Kiek teko sužino
ti, lai daugiau kaip šzimtas 
merga i ežiu jau dabar yra inr 
stojusios in tuos vasarinius 
kursus. \ ..

New York, N. Y. — Kunigu 
Vienybes seimas invyks Liepos 
(July) asztuoniolikta diena, 
Statler vieszbutyje, New York 
mieste.


