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Naujos Derybos Korėjoje
Isz Amerikos Garsiu Tėvu Dukters

BRANGI KLAIDA

Amerikos Eroplanas
Amerikieczius Szaude

BATTLE CREEK, MICH.— 
Per kokia ten klaida ar neapsi- 
žiurejima ant karo lauko Korė
joje, Amerikos eroplanas su- 
szaude apie keturios deszimts 
Amerikiecziu kareiviu.

Szitaip pasakoja pargryžes 
isz Korėjos, dvideszimts dvieju 
metu amžiaus kareivis Peter 
K. Pivato, isz Clevelando. Jis 
dabar randasi Percy Jones li
goninėje.

Vaszingtone, Laivyno Szta- 
bas užsigina kad kas panaszaus 
tenai atsitiko, ir sako kad tuo 
laiku nei vienas isz Laivyno 
kariszku eroplanu nebuvo nei 
arti tos vietos. Laivyno Sekre
torius Kimball sako kad visa 
tai yra isz pirszto iszcziulpta 
pasaka. Jis sako kad nei Lai
vynas nei .Marinai neturėjo nei 
vieno eroplano arti tos vietos.

Bet kareivis Pivato sako kad 
jam kairi ranka buvo nuszau- 
ta, ir kad ta kulka in ji pataikė 
isz Amerikos eroplano ant 682 
kalno. Jis sako kad tai atsitiko 
dienos laiku, kada buvo labai 
gerai matyti.

Jo kompanija buvo ka tik 
paėmus ta kaina, kai tas Ame
rikos eroplanas nusileido labai 
žemai ir pradėjo in juos, per 
klaida, szaudyti.

ANGLIJOS
KOMISIJONIERIUS

NUŽUDYTAS

AUTOBUSO
NELAIME

Panele Sarah Churchill, 
(po kairei), duktė buvusio 
Anglijos Ministerio, Wins
ton Churchillo, pasiszneka 
su Panele Margarita Truma- 
naite, duktere Amerikos 
Prezidento. Jodvi.buvo New 
York miesto teatre, kur laik- 
rasztininkai prasze pavėlini-

mo jųdviejų paveikslus nu
traukti.

Abi tu garsu j u tėvu duk
reles yra savaime atsižymė
jusios. Sarah Churchillyte 
yra labai gabi loszike, o 
Margarita Trumanaite yra 
pragarsėjusi dainininke.

Ohio. Penki lakūnai ant jo 
skrido, bet du suspėjo iszszok- 
ti ir nusileisti ant žemes.

KARSZTAS
. KRAUJAS IR

GAZOLINAS

dės protas ir gazolinas nesi- 
maiszo ir nėra in sveikata nei 
tiems jaunuoliams nei mums, 
kurie važiuojame ar pešti eina
me.

MOKYTAS
SALIUNINKAS

GAINESVILLE, VA. —
Trailsway kompanijos autobu
sas sudužo per audra ir ūkanas, 
Gainesville miestelyje, kuris 
randasi apie dvideszimts pen
kios mylios nuo Vaszingtono 
miesto.

Penki žmones buvo užmuszti 
ir dvylika buvo labai sužeista. 
Sužeistieji buvo nuveszti in 
Arlington ligonine.

Kaip ta nelaime tenai atsiti
ko, nebuvo tuoj aus galima su-l 
žinoti.

: i ■ *

SURASTAS
EROPLANAS

' Trys Ant Jo Žuvo
FORT KNOX, KY. — Karo 

Sztabas pranesza kad buvo su
rastas Lakunu Sztabo C-45 ka- 
riszkas eroplanas. Visi ant to 
eroplano užsimusze, kai eropla
nas nukrito.

Eroplanas buvo per visa pa
ra dingės virsz tankaus misz-i 
ko, netoli nuo Fort Knox. Ero
planas skrido in Cincinnati,

PHILADELPHIA, PA. — 
Vis daugiau ir dauugiau mes 
skaitome apie tuos vaikezus, 
kurie už kokia szimtine nusi
perka koki lauža automobilpa- 
laiki, ji pertaiso, ir paskui gal- 
vatbukcziais durnavoja ant 
musu miesto ulycziu ir vieszke- 
liu. -

Kai kurie automobiliu par
davėjai tokius laužus parduo
da tokiems pienburniams ir ne
paiso kas atsitiks su tuo auto
mobiliu, su to pirkėju ir su tais 
kurie papuls in kelia to jauno 
ir durno draiverio.

Vienas tokis vaikeszas nusi
pirko viena toki lauža, pasi
taisė ji ir paskui taip greitai 
važiavo kad net ir policijantai 
negalėjo jo pasivyti. Pabaig to 
raido buvo jaunos mergaites 
mirtis. .

Szitokie vaikezai yra tikri 
mechanikai ir mokslincziai, ir 
jie žino ir moka kaip tuos lau
žus insitaisyti, kad jie grei- 
cziau važiuotu-už geriausi ir 
sunkiausi automobiliu ant 
vieszkeliu.

Czia yra pareiga ne vien tik 
policijantu, bet ir tėvu. Tokie 
automobiliai vaikezu rankose 
yra mirtinai pavojingi.

Karsztas kraujas, nesubren-j 
b

Nepaprastas Saliunin- 
kas Pamokino 

Politikierius

SINGAPORE, MALAYA. — 
Sir Henry Gurney, Anglijos 
augsztas komisijonierius Mala- 
yai buvo Komunistu nužudytas 
kai jis stengiesi savo žmona 
iszgelbeti.

Komunistu sukurstyti suki- 
lėliai užsipuolė ant trijų auto
mobiliu, viename kuriu važia
vo penkios deszimts trijų metu 
amžiaus Augsztas Komisijo
nierius su savo žmona, • 
Gurney, ant Bentong vieszke 
lio.

Komisijonieriaus automobi- 
liaus draiverys buvo ant syk 
nuszautas. Automobiliaus gu
miniai ratai “tajeriai” buvo 
suszaudyti ir automobilius tu
rėjo sustoti.

1 Komisijonierius greitai par
trenkė savo žmona ant automo
biliaus grindų ir paskui pats 
iszlipo isz automobiliaus ir ty
czia ėjo pesczias vieszkeliu, 
kad tie paslėpė Komunistai in 
ji szautu ir mislytu kad auto
mobilius tuszczias. Jis paėjo 
kelis žingsnius ir suklupo, nes 
kulkos ji pakirto. Jis ant viesz- 
kelio ir pasimirė.

Komunistai dar pasiliko toje 
vietoje apie dvideszimts minu- 
cziu ir paskui pasitraukė. Jo 
žmona nebuvo nei sužeista.

D. J. Staples Komisijonie
riaus sekretorius ir keli polici- 
j antai buvo sužeisti.

Tai antra tokia žmogžudyste 
nuo Antro Pasaulinio Karo. 
Anglijos augsztas atstovas, 
Gubernatorius Duncan Ste
wart isz Sarawak buvo tokiu 
Sukilėliu nuszautas 1949 me
tuose.

Pernai tokie pat sukilėliai 
buvo inmete sprogstanczia 
bomba in Singapore miesto gu
bernatoriaus Sir Francis Gim- 
son kambarius, bet jis nebuvo 
sužeistas. Jau antra syki tokie 
sukilėliai stengiasi Komisijo- 
nieriu Gurney nužudyti.

P rez. T rumanas
Išzbara Visus

Laikrasztininkus

Lady KT 
ieszke- /

KALTINA
EGIPTIECZIUS

Anglijos Karalaite Elzbieta 
Gražiai Priimta Kanadiecziu;

Yankees Beisbolininkai 
Laimėjo Rungtynes, Liksis Ame
rikos Cziampijonai 1951; Gen. 
Ridgway Tarsis Su Komunistais

WASHINGTON, D. C. —
Dean 

Achesonas intaria ir kaltina 
Egipto kraszta už iszvaryma 
Anglu isz Suez Kanalo apylin
kes.

Jis laikrasztininkams 
pasakęs, kad tie kivircziai tarp 
Anglijos ir Egiptos turėjo bū
ti gražuipu iszaiszkinti ir rei
kėjo susitaikinti, del visu labo.

Achesonas sako ‘ •
virszininkai gerai

PHILADELPHIA, PA. — 
Augustas Tranauskas, “Gus 
Traun,” petingas, jaunas ir 
mokytas saliuninkas Philadel- 
phijoje nustebino laikraszti
ninkus ir iszgazdino policij an- 
tus ir politikierius, kai jis pa
pasakojo savo pasaka, kaip jis
užsimokėjo $675.00 miesto po- ACHESONAS 
litikieriams kaipo kyszi, kad 
jie jam dovanotu už maža pra
sikaltimą, ir kad ji nesuaresz- 
tuotu.

Tranauskas savo pasaka pa
pasakojo vietiniui ir valdžios Amerikos Sekretorius, 
teismui, kaip jis buvo privers- ----------------------
tas užsimokėti $675.00 kad jie 
nutylėtu ir užmirsztu jo prasi
kaltimą, kad jis pardavė svai- 
ginancziu gėrimu kelioms ne
pilnu metu mergiszczioms.

Per advokata Gerry Levy, 
jis patraukė in teismą tuos, ku
rie tuos kyszius isz jo eme,

Jojo byloje yra vardais isz- 
vardinti Len Aulett Demokra- _________ o ___
tu komiteto vadas ir James jie pastate savo 
Mallon Republikonu partijos mus, kad Anglija 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TAUTU SANJUNGA 
TARIASI SU 

KOMUNISTAIS
TOKYO, JAPONIJA. —

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Trumanas nustebino visus laikrasztininkus 
ir redaktorius savo konferencijoje su jais. 
Jis visus juos iszbare, kad jie daug slaptu

kai susiejo ana diena in Pan amu paskelbia savo laikraszcziuose. Jis 
Mun Jom, pasitarti, kur butu sako, kad laikrasztininkams nevalia skelbti 
galima dabar laikyti mitingus 
ir pasitarimus kaslink taikos 
ar paliaubų Korėjoje.

Visos tos derybos buvo nu
trauktos Rugpjuczio (Aug.) | 
dvideszimts treczia diena.

Komunistai sutiko su Gene
rolo Matthew Ridgway pakvie
timu pasiunsti atstovus kari
ninkus in Pan Mun Jom, kuria 
vieta Komunistai yra pasiuline 
kaipo taikos derybų vieta.

Dar vis ginczinamasi apie di
duma ir platuma tos vietos kur 
tos derybos bus vedamos.

Bet ant svarbiausio klausi
mo kur tos derybos bus veda
mos, jau visi yra sutikę. Gene
rolas Ridgway biski nusileido, 
kai jis sutiko ant Pan Mun Jom 
vietos.

Nors Komunistai dabar su
tinka ant tu nauju derybų, bet 
jie visgi drąsiai straksi ir ne
galimu dalyku reikalauja, no- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

net ir tas žinias kurias karo sztabas ar ap
saugos komisija vieszai iszduoda ir paskelbia.

Jis ypatingai kaltina viena dideli žurna
lą, kuris net ir žemlapius iszspauzdino, pa
rodydamas kur randasi musu atomines bom
bos fabrikai.

Jis toliau sake, kad devynios deszimts 
penktas nuoszimtis visu musu paslapcziu 
yra laikraszcziu iszduotas. Jis sako, kad 
vieno Universiteto komisija ta dalyką isz- 
tyre ir taip iszrokavo.

Czia jau ir mes matome, kad Preziden
tas visai jau nuo kuoto nusznekejo. Kaip 
tokia Universiteto komisija gali taip sulyg 
nuoszimeziu iszrokoti visas valdžios paslap- 

Jeigu ta komisija sako, kad devy
nios deszimts penktas nuoszimtis paslapcziu 
yra laikrasztininku iszduota, tai reiszkia, kad 

NUSIŽUDYTI ta komisija žino visas tas paslaptis, o jei- 
- gu ta komisija žino, tai jau nėra jokios

Neilan, penkios deszimts vieno CZ13 paslapties. / 
meto kalinys, kuris yra nuteis
tas ant penkios deszimts ketu- 

yra m metu in kaiejima, norėjo rasztininkus, kad paskelbė apie ta nauja

NORĖJO

Prezidentas Trumanas toliau iszbare laik-

kad Egipto

nusižudyti, kai jis tyczia pa- . . ,irb . . M .
lindo po dideliu troku, kad to ir greita Raketa, kuri Amerikiecziai yra 
troko ratai ji suvažinėtu, jis (jaĮ)ar iszrade. Prez. Trumanas sake, kad 
buvo nunesztas in kalėjimo Ii- , 
gonine, nes jam koja buvo su-CZia laikrasztininkai jau prasiszoko, iszduo-

nuteistas ant d j f kį paSĮaptiS.
pareikalavi- tiek metu m kalėjimą uz va- 1 r

(Tasa Ant 4 Puslapio)
jokiu budu gyste ir už užsipuolimą Ne

wark mieste, 1931 metuose.
Vienas laikrasztininkas Prezidentui Tru

(Tasa Ant 4 Puslapio)



MAHANOY OITY, PA,

Kas Girdėt
P e n n s y 1 v a n i j o s a u g s z c z i a u - 

si as teismas nusprendė kad kū
dikiai turi pilna ir prigimta 
teise verkti ir spiegti.

Elmer Reuter, isz Milwaukee 
ant to nesutinka. Jis sako kad 
jam vienas penktukas kasztavo 
net penkios deszhnts doleriu. 
Mat jo dukrele prarijo viena 
penktuką, ir tėvui kasztavo 
penkios deszhnts doleriu už 
operacija, ta penktuką susi- 

xgražinti.

Lietuvos
Generalinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

Gal, ne už ilgo, jau bus sun
kiau visko pirktis, reikes jiesz- 
kotis ar gal net ir laukti, kaip 
turėjome .daryti per kara.

Plieno ir geležies jau dabar 
trumpa ir trūksta. Patys plie
no fabrikai gauna tik puse tiek 
plieno kiek jie reikalauja del 
nauju plieno fabriku; mainu 
anglies kasyklų kompanijos 
gauna tik penkios deszimt 
penkta nuoszimti; mokyklos ir 
ligonines gauna tik keturios 
deszimta nuoszimti.

I tai i jonas Rėmo Menego, Tu
rin Italijoje, nebuvo patenkin
tas savo gražia žmona, bet susi
žiedavo su keturiomis kitomis 
gražuolėmis, su Onute, Liucija, 
Rita ir Evelina. Nelaime jam 
kad jo žmona apie tai sužinojo 
apie Onute, Liuciuto, Rita ir 
Eveliniutc. Kai jis viena gra
žu vakaru susitarė susitikti su 
Eveliniutc, jis rado tenai jo 
laukiant Onute, Lucijų, Ritu ir 

žmona. Jis buvo nugabentas 
ligoninė, visas apdaužytas 
apdraskytas.

.1° 
in 
ir

Salos,

Nauju automobiliu fabrikan
tams' valia tik szeszios deszim- 
ta nuoszimtr tiek nauju auto
mobiliu pagaminti, kiek 'buvo 
gaminama priesz Korėjos ką
rą.

Dabar jau daug lengviau 
pirktis ar statydintis namus, 
nes reikia mažiau ant rankos 
duoti, ir duoda daug ilgiau isz- 
moketi.

Beveik visi Europos krasz- 
tai dar vis laukia-musu Ame- 
rikoniszku doleriu. Sziais me
tais musu tokia pagelba kasz- 
tuos apie szeszis bilijonus do
leriu.

Nuo 1924 metu Kongrcsmo- 
nai yra praleido musu pinigu 
$6,000,000.00 ant sznapso, su 
kuriuo jie vaiszino ir pundino.

Per kelis menesius, mums 
iszrodo kad per daug nelaimiu 
atsitiko traukiniams, kuriais 
važiuoja musu kareiviai.

Ana sanvaite buvo apvaiksz- 
cziojama Amerikos laikrasz- 
cziu isznesziotoju pagerbimo 
sanvaite. ,

Ta sanvaite neiszsimislino 
patys tie vaikai kurie laikrasz- 
czius iszneszioja ar pardavinė
ja, bet laikraszcziu redaktoriai 
paskyrė ta sanvaite pagerbti 
tuos darbszczius darbininkus.

Laikraszczio ncsziotojas yra 
musu Amerikiecziams labai 
reikalingas ir labai patogus. 
Jis mums musu laikraszczius 
pristato rytais ir vakarais.

Bedirbdamas toki darba vai
kas iszmoksta kaip dirbti ir 
kaip pinigus taupyti. Nors jo 
darbas iszrodo prastas ir ma
žas, bet jis prisideda prie vieno 
iszdidžiausiu ir svarbiausiu 
darbu: žinias iszplatinti, kitus 
mokinti.

Ir “Saules” sztabas priside
da prie visu tu kitu laikrasz
cziu ir redakcijų kurios tinka
mai pagerbia tuos jaunus dar- 
ibininkus, laikraszczia iszne- 
sziotojus.

Bružytes, Prane ir'Vince, isz 
Upeniszkiu .kaimo, Eržvilko 
valscziaus, Tauragės apskri- 
ezio.

Darulis, Viktoras isz P-ažel- 
viu k., Želvos v., Ukmergės ap.

. Dementaviczius,. Vytautas, 
isz Vieszkunu k., Pažaislio v., 
Kauno ap., buvo iszvežtas Vo- ••• * • * • •••kietijon 1944 metais. Zniaiitieji 
apie jo likimą praszomi atsi
liepti.

Duonelaitis, Petras isz Jo- 
niszkio.

Jeskovikas, Mftms, isz Seme- 
liszkiu miestelio.

Juonys, Gabrys, isz
Daugu v., Alytaus aip.

Miszkinis, Petras, isz Debei
kių valscziaus.

PeczikVs, Petras ir Vincas, 
isz Kirsnakaviznos (Czeczetu 
k., Marijampolės ap.)

Putros, Kazimieras, Myko
las, Petronėle ir Stase, gyveno 
Gargžduose.

Radaszauskas, Ignotas isz 
Visztyczio.

Ruksztelis, Alpinas ir Juo
zas, isz Karklupenu k., Pajevo
nio v., Vilkaviszkio ap.

Szilinskaite - Vaicziuniene, 
Ona, isz Lazdelių k., Vainuto 
v., Tauragės ap.

Valasinavicziute, isz Marcin
konių valscziaus.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate Genera] 
of Lithuania 41 West 82nd St.

1 New York 24, N. Y.

Dill: Johann, Howard Lake, 
Minn. — Gaidamaviczius: Ma
rija, Andrius, Paulins, ir Biru
te, New York, N. Y. — Grabs- 
ka: Veronika, Omaha, Nebr. — 
Henfler: ^Julius, Eugenia, Her
bert, Adolfas, Eugen ir Sieg
fried, Chicago, Ill. —r Jasaitis; 
Ksaveras, Regina, Nijole, Eu-| 
genius'ir Algirdas, in East St. 
Louis, Ill. — Kaminskas: An
tanas in Rochester, N. Y. — 
Kerschies: Gerhardas, Sheboy
gan, Wise. — Kvietkauskas: 
Vaclovas, Angele, ir Auriman- 
tas, Ghent, \ Y. — Laimutis: 
Aleksas, Marija ir Marija, jr., 
Detroit, Mich. — Gasiulis, 
Liudvikas, Rochester, N. Y.— 
Milaszauskas: Czeslovas, Eleo
nora, Milwaukee, Wise. — 
Noakes: Eugenijus, Emilija, 
Aldona ir Giedre, Brooklyn, N. 
Y. — Penkalo: Elena, New 
York, N. Y. — Pusdesris: Albi
nas, Detroit, Mich. — Sitnicka: 
Viktorija, Dearborn, Mich. — 
Tumovs-Rutulis: Antanas, An
na ir Donata, DuBois, Pa.

vavo Gen. Konsulas ir Pataria
mosios Grupes Pirmininkas V. 
Sidzikauskas su Poniomis ir 
‘ ‘ Voice of America ’ ’ 
vedėjas p. K. Jurgela. 
tras A. Torma, priesz 
mas in Londoną dar aplankys 
Kanada.

vieneto
Minis- 

grižda-

Kvailus Parduoda

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

Yugoslavijos Tito dabar 
gundo Albanijos vadus ir žmo
nes, kad jie mestu Maskvos 
panezius ir prisidėtu prie lais
vos Yugoslavijos. Jau dabar 
daug Albanijos žmonių bėga 
isz savo kraszto in Yugoslavia 
ir papasakoja savo vargus ir 
sunkumus po Sovietu valdžia.

Ruske, Oksana Kasenkina, 
kuri nusikratė Sovietu kai ji 
iszszqko per Ianga Sovietu Am
basados kambarius New York 
mieste, .dabar raszo savo prisi
minimu knyga, kuria jie ■ yra 
Užvardinus “Raudonasis Vel
nias.” Knyga yra apie Stalina.

Visko dabar trumpa ir trūks
ta. Trisdeszimts asztuntas ba- 
talijonas Korėjoje pasiimto 
praszyma del dvieju raszomoju 
maszineliu, (tylpewriteriu) ir 
del vieno elektrikinio peeziaus. 
Jie gavo viena paiszeli ir ma
ža žvakute.

Pypkes Durnai

Rudens Naktis
N e p a pr a s t as ' b u r d i n g i e r i u s. 

Walter Perry; dvideszimts vie
no meto amžiaus vyrukas ne
galėjo už savo kambarį randa 
užsimokėti ir buvo i s zm ėst as. 
Jis insilauže in Wareham, 
Mass., kalėjimu nakezia, per
nakvojo, ir isz ryto pabėgo. Jis 
taip dare per deszhnts dienu, 

. kol viena ryta jis pamigo ir ka
lėjimo sargai ji užtiko. Jis ga
vo du menesiu burcla visai už 
dyka tame kalėjime.

Dumais apdumavo žemes 
vakarai:

Juodo plauko gūniom klostos 
nykios naktys, 

veido blankus 
padarai 

liežuviais kelias 
erdven plaktis, 
meile ir žiedu 

• szilkai.
apstotas slenka 
triukszmo gandas: 
ir vaitoja murzini 

laukai, 
miszkas dūsta, 

szmeklu nusigandęs.
Alpsta, kas dainavo; slepias, 

kam baisu.
Nei lauku, nei erdves žvilgsnis 

neprakerta; 
bedugnėj ’ ant 

juodu kasu, 
meile, žvaigžde 

susivarto.

Ant geltono

Boksztais ir

Mirė garso

Aimanų

Tampos
Žmones dabar sako kad 

penktukas nieko nevertas. Bet Drėgnas

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

NEW YORK. — Spalio Oct. 
4 d., laivu “General Taylor” in 
New Yorka atvyko Lietuviai 
Tremtiniai jsz Bremeno is£- 
plauke Rugsėjo 24 d.

Bernianas: Jonas, Toledo, 
Ohio. — Bungardaitb: Sabina, 
New York, N. Y. — Burdūlis 
Petras, Gillespie, Ill. — Droch- 
neris: Liudvikas, Magdalena, 
Emilija, McKees Rocks, Pa. — 
Elbe: Emil, Albert, Marianna, 
Joseph ir George, in Edgemere, 
L. L, N. Y. — Gacziauskas: Ka
zys, Buckland, Conn. —Gersch- 
tos, Helene, W. Hempstead, L. 
1., N. Y. — Grau: Edmund ir 
Lydia, Cleveland, Ohio. — Jo
nikas: Antanas, Brooklyn, N. 
Y. — Jukneviczius: Marijonas, 
Worcester, Mass. — Kalesni- 
kovas: Jurgis, in Worcester, 
Mass. — Kleeman: Martin, 
Anna M., Irma A., Erika, Al
ma, Waltraud, Marget in New 
York City, N. Y. — Komežyte: 
Natalija, Scranton, Pa. — Ma- 
rasas: Eduard, Maria, t Otilio, 
Helga ir Waltraud, in Glen- 
sliaw, Pa. — Neuman: Julius, 
Cleveland, Ohio. — Szaulys: 
Domas, Athol, Mass. — Szlap- 
kauskas: Juozas, Ona Viktoras 
ir Leonas, Omaha, Nebr. — 
Stadalius: Juozais ir Frederike, 
Rockford, Ill. — Tschischew- 
ski: Oskar, Sonja, Tatjana ir 
Hans Juergen in Boston, Mass. 
— Waldzus: Franz, Ursula, in 
North Dakota.

NEW ORLEANS, LA. — 
Spalio 11 diena laivu “General 
Sturgis” in New Orleano uosta 
atvyko szio Lietuviai Tremti
niai:

Binibiris: • Alfonsas ir Vera, 
Los Angeles, Calif. — Gailinai-’ 
tis: Jonas ir Ona, E. St. Louis, 
111. — Gangnus: Karolina', Jn 
Chicago, Ill. — Gasįliunas: 
Bronius, Gabriela, Obertausch 
ir Manfredas, Omaha, Nebr. — 
Gendvila: Pranas, Cicero, III. 
— Glodenis: Adolfas, Kansas 
City', Mo. — Greis: Ona, Ter
rance, Calif. — Juozapaitis: 
Vytautas, Cicero, III. — Lei- 
lionis: Vladas, Marija Rita ir 
Irena, Chicago, Ill. — Pacevi- 
czius: ,Juozas, Hildegarda ir 
^Valteris, Chicago, Ill. — Paga
lys: Otto, Anna ir Ingrid, in La 
Masa, Calif. — Petroszka: Ka
zys, Gertruda ir Zuzana, Be
loit, Kan. — Stasiuliene: Ona, 
Stasiulis, Regimi ir Birute, in 
Chicago, Ill. — Tassus: Max in 
St. Louis, Mo. — Ūselis: Juo
zas, Jadvyga, Hilda, Verneris, 
Jonas ir Elena, Chicago, Ill.— 
Woinowski: Friederikas, Adol
fas, San Diego, Calif. — Zam
kovas: Augustas ir Minna in 
Chicago, Ill.

— BALE Centras’

Vienam mužikui prireikė
jo smalos, nusidavė in mies
tą. O kad nežinojo kur gaut, 
vaiksztinejo per kromus, in- 
kiszinejo galva in kožna, o 
pažiūrėjęs yrėsi tolyn. Tame 
dirstelejas in viena, pamate 
tiktai viena kupcziuka sto
vinti už stalo krome daug vi
sokiu stalcziu ir szepucziu 
aplinkui.

— Tai gal ežia gausiu, 
pamislino mužikas ir inejo 

. in vidų, pastate szmerinyczia 
ant aslos, o kupeziukas pa
klausė :

—« Ko nori žmogau?
— Man dyvas didelis, 

kas czion parsiduoda?
— O tu ko nori?
— Noriu gauti smalos.
— Czion ne parsiduoda 

smala, tiktai kvailiai parsi
duoda.

Pažiurėjo ant kupeziuko 
mužikas nusidyvijas ir tarė:

— Tai czion, vaikine, pu
sėtinai kvailiu parduoda, 
jeigu isz visu vos vienas pa
siliko !

— Jaunatve sukurta ne 
džiaugsmui, ji sukurta ne ma
lonumams; ji sukurta tik did- 
vyriszkumui.

— Vaika už rankos — mo
tina už szirdies.

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir.'..
RASZYMO

Tik kažkur

Kaip atgijus 
t

NEW YORK. — Spalio 10 
diena laivu “General Haa.n” 
in New York o uosta atvyko 
szie Lietuviai Tremtiniai:

Bagdonaviczius: Zigmas ir 
Aleksa, New York, N. Y. —

New York. — Italijos Minis
tro Pirmininko Alcide de Gas- 
peri vizito proga, laik. Majoras 
Joseph T. Sharkey Rugsėjo 28 
diena iszkilmingai priėmė auk- 
szta sveti City Hall. Po to, 
Waldorf Astoria 'Hotel suruo- 
sze pietus Ministro Pirmininko 
ir Ponios De Gasperi garbei. In 
tas iszkilmes pakviestas Gen. 
Konsulas J. Budrys. Jam esant 
užimtam kitur 
Vice-Konsulas 
Staszinskas.

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

I _______

SAUDE Publishing Co?
Mahanoy City, Pa., U.S.A,

ji pavadavo
p. Vytautas

KATALOGAS 
KNYGŲ

New York. — Estijos Minis
tras Londone p. August Torma 
atlankė Amerika. Estijos Gen. 
Konsulas'New Yorke ir Ponia 
Kaiv suruosze jo garbei pa
ėmimą Belmont Phrza Hotel 
Spalio (Oct.) mem, 3 diena. 
Apie 60 kviestu svecziu isz 
Free Europe Komiteto, tauti
niu Estu, Lietuviu ir Latviu 
grupių pirmininkai, “Voice oi 
America’'’ tautiniu vienetu ve
dėjai ir sziaip žymus Amerikie- 
cziai, Baltijos krasztu draugai, 
smagiai praleido laika jaukio
je atmosferoje. Ministras Tor
ma gerai kalba ^Lietuviszkai, 
iszmoko atstovaudamas Estija 
Lietuvoje^

Isz Lietuviu priėmime daly-

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 
mas, 202 pus, 50c.

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

No. 111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: ' 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- j 
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; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposcliai, 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 girioh; Ant nemu
nų. 58 pus., 20c. /

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

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; Pcleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias turi savo 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 
Žadinsią, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No. 138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma SkripkoriusLikosTur- 
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—Apie Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

No. 145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga' Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15 c.

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 Motcres 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 Dūkto. 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 puslapiu, 20c.

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

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

N o.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; 
Gudrus Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 

. navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 

; Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
• Paveikslai. 20c.

Kitokios Knygos

Krist ūso

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Apeitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

I8OV2—Kvitu K n y g u t o 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.l 94—Tr umpas Ka ta li- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldhna Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jozuso 
15c. ♦

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jozuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal scnoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 1971/2, 25c.

No.198—įGromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groina- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojauš Jeruzolhna. 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.

N o. 202—N o vena, Ste b ukl in
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia pardineti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

desziintuka 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.



“SAULJE” MAHANOY OITY, FA. ‘

- Aukos Papratimo - 
c**************************^***************************************************

(Tasa)

Felicija pavedus dukriuke 
savo kaiminkai, pati paskubi
no in prieglauda del pamesti
nuku. Kada pribuvo ant vietos, 
rado seseri — milaszirdystes 
atidarytoja duriu užrakinejeir- 
czia duris bromo.

— Ar ne galėta u matyt se
serį perdetinio namo? Rakiau-, 
se su nusižeminimu Felicija.*

— Tąsi yra ne galimu.
— Del ko?
-— Ba jau per vėlus laikas.
Motera stojo nuliudus baisiai 

rankas nuleido ant galo pravir
ko graudžiai balsu, negalėda
ma ilgiau susivaldyt.

— Kas tai jums yra? Pa
klausė sesuo atidarytoja mato
mai skausmu moteres. sujudin
ta.

— Ach! Dieve! Nesiklausi 
czion jokis vyras apie vaikuti 
dvieju metu senumo, norėda
mas ji atsiimt ?

— Buvo czionais sziandien 
daugelis vyru, nes ne vienas ne 
apreiszke užmanymo atsieini-- 
mo kūdikio. Kaip vadinasi te- 
byras vyras?

— Petras Miczonas.
Sesuo niilaszirdystes pakra

tė gailingai galva, tardama:
— Ne buvo czionais suvis 

tokios pravardes vyro, arba su 
vis tokio ne macziau. ,

— Sesuo geradeja, vyras 
tas yra mano vyru, o atėjo at
siimti musu kūdiki, kuri priesz 
du metus isz priežasties didelio 
vargo turėjome atiduot in czio
nais. Del ko-gi nesugryžo? Del 
ko jam kūdikio neatiduoda?

Ach! Mirsztu isz rupesezio! 
Praszau vesk^nane pasperde- 
tine idant nuo jos ko nors dasi- 
žfihoti. Asz turiu su ja matytis 
ir tai tuojaus!

Ne buvo tai jau toji meili 
motore praszanti malones, bet 
rūstingu balsu paliepinejen- 
cziu pareikalavo sugrąžinimo 
mylimo kūdikio.

Zokoninke pamislino jog tu
ri veikalą su motere serganezia 
ant proto.

— Nusiramink poni, tarė, 
jeigu vyras ponios czion buvo 
tai jau nuėjo namon ir dabar jo 
czion nebeyra, kas kiszasi se
sers perdetines, nes sztai ir at
eina.

Toje valandoje biski senesni 
amžių sesuo prisiartino pl’ie 
bromo.

— Ko nori toji motere? Pa
klausė gražiai.

Sesuo atidarytoje apaiszkino 
viską apie ka eina.

— Gaila man ponios labai 
atsake perdetine su pasigalėji
mu, suprantu skausmą ponios. 
Nelaime! Sziandien niekas, ne 
reikalavo atsiėmimo kūdikio.

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Velniszka Maluna,
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Gal vyras ponios turėjo svarbu 
reikalą, gal sziandien negalėjo 
ateiti„gal ryt.ateis: gal jau na
mie lauke ponios.

Nauje viltis iirženge in jos 
szircli. Kanuogreicziause pa
skubina namon.

Nerado vienok ten nieko! 
Rūpestis da didesne apėmė ja, 
ir neturėjo jau savo rube'žiaus. 
Tai atsisėdo ant kėdės ir bai
siom akimis vadžiojo po stuba
aplink, tai volei staigai paszo- 
ko, bego prie lango arba duriu 
klausydama ar ne sugryszta.

Kas valanda prisiartinojo 
prie vyges dukriukes, bueziavo 
ja karsztai szirdingai, tai vėl 
sėsdavo ant kėdės žiurėjo ne- 
pasijudinanezia, nor nieko ne
inate. Ne verke, bet akys jos ži
bėjo navatnai. Sėdėjo kampu- 
tije savo, stu'beles, kurioje jau 
buvo tamsu, tik akys jos bliz
gėjo žiburiu, kaipo indukusios 
tigrisienes.

Ir iszmusze pirma valanda 
nakties.

Toje valandoje atsidaro du
ty s priemenios staigai ir keli 
balsai vyriszki davėsi jei gir
dėt. Paszoko irpaszauke:

— Tai jis!
—- Szirdis jos neplake mei

le ne viltoje pamatinio numylė
to savo kūdikio neingaleta nie- 
kuom pasiutiszką rūstybe.

Balsai prisiartino.
Atidarė duris ir paregėjo vy

ra savo kuri vede arba geriau 
pasakius nesze du agentai po
licijos. *

Petras Miczonas kada pare
gėjo paezia traukosi atgal nusi
stebėjas.

— Tai czion ponai, tarė Mi
czonas iii poliai jautus1.

n 1 • 1 • .1 v 1

Galva jo dirbo žemyn, kojos 
painiojosi, lupos ka tokio kal
bėjo.

— Ar ne gyvas? Ar pažeis
tas? Paszauke su kartybe Fe
licija.

— E, tas ne! Atsake vienas 
isz poliai jautu. Vyras ponios 
isizgere per daug biski, bet kaip 
iszsimiegos viskas bus gerai. O 
ryt gales atszildyt jam poni au
sis.

— Felicija stovėjo buk in 
akmeni pavirtus.

Kada policijantas nuėjo atsi
peikėjo motere. Priszoko prie 
vyro nutvėrė už gerkles ir pra
dėjo smaugt.

— Kas turi pinigus? Girdi 
kur turi pinigus?

— Kokius pinigus?
— Tebyrius du szimfcus 

franku, kųyiuos tau daviau ant 
iszpirkimo kūdikio.

Da labiaus pradėjo krest vy
ra.

— Kalbėk kur turi pini
gus?

— Du szimtus franku, pra- 
kazyravau juos!

— Prakazy ravai ?!
— Teip!
— O nieksziau žmogau! Pa

szauke ir traukėsi atgal, nes to
je valandoje velei prisiartino.

— Meluoji! O pasakyk man 
jog tai ne teisybe! Pasakyk 
man jog tai ne teisybe! Pasa
kyk man geriau jog prietelei 
isztrauke ant gėrimu nuejej su 
jais ir del to pasivėlinai nueiti 
in prieglauda atsiimtie sūneli, 
o po tam bijojaisi sugryžti, 
idant tave ne kolotau, nes tu 
pinigus turi, juk teisybe? Pasa
kyk jog juos turi, o tau viską, 
dovanosiu. \

Motete stovėjo .priesz ji bai
siai iszrodanti ir rūstinga; bet 
girtuoklis ant to suvis ne pai
sė jo.

— Ant to grajus — niurnė
jo ne aiszkiai — idant iszgra- 
jint ne teisybe ? Buvo tai po 
“Aukso obuoliu.” Privalai ži
not kaip tai kazyros ėjo, teip 
greitai, teip greitai! O vis pra
laimėjau ! Apgaudinėjo mane, 
asz macziau jog mane prigau- 
dinejo.

O sizauk: “Petrai drąsos, gi- 
lukis atsikreips ir in tave. Bet 
asz kyip neturėjau giluki teip 
ne atėjo! Bet užtvirtinu, jog

BALTRUVIENE

Jus Kollensvilles mergeles 
juoku nedarykite, 

Geriau kad savo žiotis 
uždarykite, 

Nepaiiiekinekite savo tautos 
vaikinu, 

Už paezes ne norės imti 
tokiu panų, 

Ir kitur juos apkalbate, 
Atilsio del ju neduodate, 
Atsimokite ant senatvės, 
Sues jus už tai-gyvates.* * *
Jeigu neveda i pradeda 

paszelt,
Ir visokius ergelius kelt, 

Tai da tiek to,
Nes mažai turi proto.

Bet jeigu ženuoeziai siųst 
prildodll, 

Svetiniem ramybe nedupda,
Tai jau verto papėikiino, 

Ir didelio paniekinimo.
Jeigu kas in Vaitsville

i prlbuna,
O in saliuna užeina,

Tai visi ant jo užsipuola, 
Isz baimes turi lyst po stalu.

Fundyt tuoj priverezia,
Kaip koki razbaininkai, 

Kursto žmonis ant musztyniu, 
Patys ima dalyvas ant tu 

pesztyniu.* * *
Ten kur prie Szenadorę 

už kaboryje, 
Dedasi per moterėlės tikra 

biaurybe,
Dorybes jokios neturi, 
Ti kur guzute žiuri.

Katra myli, tam ir valgi 
pataiko,

O katras nefundyje,
Ta ant juoko laiko,

Gero valgio nepagamina, 
O ir da su kitokio padabina.

Mergos pas save vadina, 
Už ka guzute vyrai joms 

fundina.
Vyrai ju negali iszsižiot, 

Nei savo bobai in kaili duot,
Ba tuojaus vaida padaro, 

O ir savo vyra iszvaro.* * *
Sziam laike yra daug nieksziu, 

Ka norėtu laikraszti 
skaityti,

Nuo kitu vogti ir praszyti, 
O pragėrė visus pinigais,

Ir kam vertas toks žmogus? 
Laikraszcziu tokiems 

. neduokite,
Perskaitė pašiepkite, 
Tegul žinių guzuteje 

pasijieszko,
O ne isz laikraszcziu jieszkot! 

ryt atgrajinsiu viską ryt, ryt!
Suspaudė kumszczias griež

damas daintimis ant kokio tai 
szulerio ir po tam palenkė gal-, 
va apsunkinta miegu ir ne tru
kus kroke drueziai miegodama.

O Felicija ? Kitam gale šlu
beles stovėjo pabalus su su- 
cziauptom lupom žiūrėdama 
baisiu blizgancziu pažiūrėji

* DIRKSNIAI *
ĄRCHITEKTORIUS Petras

• Vaksinas gryžo isz miesto 
namo po szviežia intekme tik
tai ka pergyvento spiritismo 
veikimo. Nusiimdamas drabu
žius ir guldamas in savo vienin
tele lova (ponia Vaksiniene bu
vo iszvažiavusi in atlaida), 
Vaksinas nejucziomis pradėjo 
prisiminti visa tai. ka buvo gir
dėjęs ir mates. Tiesa pasakius, 
veikimo nebuvo, o vakaras pra
ėjo tarp baisiu pasikalbėjimu. 
Kažkokia panele ne isz szio, ne 
isz to užvede kalba apie sveti
mu mineziu atspejima. Nuo 
mineziu nejucziomis pereita 
prie dvasiu, nuo dvasiu prie 
vaidinimu, nuo vaidinimu prie 
gyvai palaidotu. Kažkokis po
nas perskaitė baisia apysaka 
apie negyvėli, karste persiver
tusi. Pats Vaksinas pareikala
vęs leksztele ir parodęs pane
lėm, kaip reikia, su dvasiomis 
kalbėtis. Tarp kit-ko jis isz- 
szauke savo dede Kaži Mironą 
ir ji mintimis užklausė: “Ar 
man nelaikąs namus žmonai 
pavest?” In ka dede atsake: 
“Geram laike viskas gera.”

“Daug paslaptinga ir, bai
saus esama gamtoje, galvojo 
Vaksinas, beguldamas in lova. 
“ Baisus ne negyvėliai, o tasai 
nežinojimas.”

Iszmusze pirma valanda nak
ties. Vaksinas apsivertė ant ki-■ ■ ±" —\ ■ —
to szono ir iszkisze galva isz po 
kaldros pažvelgė in silpna, 
balzgana lemputes szviesa. 
Liepsnele mirgėjo ir vos-ne-vos 
teapszviete dėdės Kazio Miro
no paveiksią, kabanti priesz 
pat lova.

“Na, o kas butu, jeigu da
bartinu metu ateitu pas mane 
dėdės szeszelis? Pakilo klausy
mas VaksinO galvoj.

— Ne, tatai negalima!”
Vaidinimai, prietarai, vai

sius nenunokusio proto, bet, 
visgi kaip ten nebutu Vaksinas 
užtraukė kaldra ant galvos ir 
drueziai užmerkė akis. Jo vaiz- 
duotej sumirgėjo persivertes 
karste lavonas, pasirodė pa
veikslai mirusios tetos, vieno 
pasikorusio draugo ir mergi
nos, skenduoles. Vaksinas pra
dėjo varyt isz galvos pamiru- 
sias mintis, bet juo energingiau 
jas vaike, tuo baisesni kildavo 
paveikslai ir mintys. Jam 'be
gulint pasidarė kaž kaip nejau
ku.

“Velnias žino kas! Bijaisi, 
tarsi mažiukas. Kvaila!”

“Tik, tik, tik,” tiksėjo sie
ninis laikrodis. Bažnyczios 
bokszte laikrodis iszmusze va
landas. Tas laikrodžio inuszi- 
mas tęsęsi iszleto, buvo niūrūs, 
u'ž sielos traukiantis. Per pa- 
kauszi ir Vaksino peczius, per
bėgo szalti sziurpuliai. Jam pa
sirodė, kad ties jo galva kaž
kas sunkiai kvėpuojąs, tarsi 
dede iszejo isz reniu ir ties juo 
nusilenke. Vaksiniui pasidarė 
nepakeneziamai nejauku. Jis 
suspaudė isz baimes dantis ir 
sumažino alsavima. Pagalios, 
kuomet per adara Įauga iiileke
karkvabalis ir ties jo lova emeį — Asz tamstos praszau, su-

mu; vienoje rankoje laike bu
kietą puikiu kvietku, kuriuos 
vakar padare, o kitoje stiklą su 
vandeniu laistydama kvietkas 
uždainavo dainele kuria daina
vo jaunose dienose. — Nelai
minga, gavo sumaiszima proto. 
Toki tai vaisiai papratimu ka- 
zyravimo ir girtuoklystes!

—GALAS-----

prantate? Praszau! Ir del ko 
tasai, nedrąsumas, nesuprantu, 
ypacz jeigu žmogus, sergąs ? 
Kokia-gi isz tamstos moteris. 
Argi tamstos metuose.

— Asz tamstos metuose.
— jAsz tamstos žmonai pa

sakysiu. Dorai merginai ramy
be neduodąs. Kuomet asz gyve
nau pas ponus Ancigus ir po
nas panorėjo ateit pas mane del
degtuku, asz supratau,, asz isz- 
karto supratau, kokiu degtuku 
jis noris ir pranesziau poniai. 
Asz, dora mergaite.

— Ak, kokiem velniam man 
reikalinga tamstos dorybe? 
Asz sergu, ir praszau laszu. Ar 
supratote? Asz sergu!

— J tisu žmona gera ir dora 
moteris ir jus ja privalote my
lėt. Taip! Mylėt! Ji isztikima 
moteris! Asz jos prieSzu neno
riu 'but!

— Tamsta esi kvaila'ir vis
kas! Ar suprantate? Kvaila, 
kaip czebato aulas!

lekiot ir sparneliais plasdent, 
jis neiszlaike ir beviltingai su- 
szuko.

— Ponas Vaksine, ko jus 
norite ? Už minutes pasigirdo1 . • * už dura tarnaites balsas.

— Ak, tai jus, Rožiute? 
Nu-džiugo Vaksinas. Ko ežia 
tamstai besirupint? Baltrus 
■butu galejes.

— Juk Baltru jus pats iu 
miestą iszleidote, o Barbe kaž
kur isz vakaro iszejo. Ko jus 
norite ? Nieko nėr namie. Ka da 
jums trūksta? (

— Asz, szirdele sztai ka 
norėjau pasakyt. Taigi. Bet jus 
ineikite, nesivaržykite! Pas 
mane tamsu.

Iii miegamąjį inejo stora 
raudonike Rožiute ir laukia- 
moj pozoj sustojo.

— Sėskite, Rožiute. Mato- 
te-gi, kame dalykas. “Ko da 
jos ežia paklausus?” Pagalvo
jo Vaksinas, dairydamasis in 
dėdės paveiksią ir jausdamas, 
kaip jo siela iszleto in ramia 
padėti ineinanti. Asz, atvirai 
kalbant, sztai ko norėjau justi 
praszyt. Kuomet rytoj žmogus 
kėliausias in miestą, tai neuž- 
mirszkite jam pasakyti; idant 
jis, taigi, užeitu cigara nupirkt. 
Bet jus sėskite!

— Cigaru? Gerai! Ko da 
jus malonėtumėt ?

= A§Z noriu. Asz nieko ne
noriu, bet. Taip jus sėskite! 
Asz da ka nors sugalvosiu.

— Merginai nepridera vy
ro kambaryj stovėt. Ponuli jus, 
kaip matau, iszdykes, juokda
rys. Asz suprantu. Del cigaru 
žmogų nežadina. Asz suprantu.

Rožiute apsisuko ir iszejo. 
Vaksinas isz pasikalbėjimo su 
ja truputi aprimęs ir susigėdi
jęs del savo 'baimes, užsitraukė 
kaldra ant galvos ir užmerkė 
akis. Apie deszimti miliutu jis 
jautėsi pakenczianiai, bet pas
kiau jam in galva vėl visokios 
kvailybes pradėjo lyst. Jis nu
sispjovė, užbrauke degtuką ir 
užžiebė žvake. Bet ir szviesa 
nieko nępagelbejo. Iszgazdin- 
tai Vaksino vaizduotei rodėsi, 
kad kaž-kas žiuris isz kampo ir 
kad dede mirksi akimis.

— Asz vėl jai paskambin
siu, tegu ja velniai. Nutarė jis. 
Pasakysiu jai, kad asz sergu. 
Papraszysiu laszu.

Vaksinas paskambino. Atsa
kymo jokio nesulauke. Jis da 
karta paskambino, ir tarsi at
sakant in jo skambinimą, baž
nyczios laikrodis pradėjo 
muszti valandas. Bairfies apim
tas, visas suszales, ’jis tekinas 
iszbego isz miegantojo kamba
rio ir, žegnodamasis., keikda
mas patsai save už tuszczia bai
me, basas ir vienuos marszki- 
niuos inbego in tarnaites kam
barį.

— Rožiute! Prakalbėjo jis 
drebaneziu balsu ir pabarszki- 
no in duris. Rožiute! Jus mie
gate? Asz. Taigi, mat, sergu, 
Laszu!

Atsakymo nebuvo. Aplink 
vieszpatavo tyla.

I

idant su vežeju atsiteisus. In- 
ėjus in tarnaites kambarį, jinaj. 
iszvydo szitoki paveikslu: ant 
lovos visa nusiklojusi nuo 
karszczio, itiiegojo Rožiute, o 
pora metru atstui nuo jos, ant 
dideles pintines, susirietęs in 
kamuolį, kriokė jos vyras ir 
kriokdamas saldžiai miegojo. 
Jis buvo basas ir vienuose 
marszkiniuose. Ka pasakiusi 
žihona-ir kaip buvo kvailas vy
ro veidas, kuomet jis pabudo, 
palieku insivaizdinti skaityto- 
jUpis. Asz gi, bejiegis, dedu 
plunksna in szali, nes ji dau
giau raszyt negali.

----- GALAS----- -

& ‘‘NOVENA’’ 
g & Stebuklingo Medaliko 
| Dievo Motinos Garbei,
I į/ per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Vaksinas atsirėmė iii adve- 
rija, rankas kryžiavai sudėjo 
ant krutinės ir pradėjo laukt, 
kuomet jo baime pereisianti. 
Sugryžt iii savo kambari, kur 
žibėjo žvake ir žiurėjo reniuose 
dede, stokavo jiegu, stovet-gi 
prie tarnaites kambario dura 
ir da vienuose baltiniuose išz 
jokio atžvilgio buvo nepatogu. 
Tai kas bepaliko daryt ? Laik
rodis dvi valandi iszmusze, o 
baime da vis neperejo ir nesu
mažėjo. Koridoryj buvo tam
su, nors in aki durk ir isz kiek
vieno kampo kaž-kas tamsus 
žiurėjo. Vaksinas pasisuko vei
du in adverija, bet tuojaus-gi 
jam pasirodė, kad kaž-kas isz
leto truktelėjo ji isz užpakalio 
už marszkiniu ir paliete jo pe
czius.

— Kad tave velniai, Rožiu
te!

Atsakymo nesulauke. Vaksi
nas atsargiai atidarė duris ir 
pažvelgė in kambari. Doringa 
tarnaite be rupesezio auksz-j 
tielninka miegojo. Apytamsioj 
buvo galima pastebėt jos dik- 
tas, 'sveikata alsuojąs kūnas. 
Vaksinas inejo in kambari ir 
atsisėdo ant pintines, stovin- 
czios prie pat duriu. Dalyvau
jant mieganeziai, bet gyvai 
esybei, jis pajuto, kad jam esą 
lengviau.

— ‘“Tegu miega sau, biau
rybe. Galvojo jis.

— Pasėdėsiu Jos kambary, 
o kuomet praszvisia, iszeisiu. j 
Dabar anksti prasziiita, ”

“Vienok, ka reiszkia dirks-j 
uiai! Žmogus iszsilavmes man-Į 
stantis, o, tuo tarpu, velnias ži-1 
uo kas! Net geda.”

Netrukus, prisiklausęs in ty- ■ 
ku, vienoda Rožiutes alsavima, 
jis visiszkai nusiramino. ’

Szeszta valanda ryto Vaksi
no žmona, sugry'žusi isz atlaidų 
ir neradusi vyro miegamajam 
kambaryj, nuėjo pas tarnaite 
papraszyt smulkiu pinigu,
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Uncle Sam Says

The moral fibre of our Americanism 
is today on trial. The dark clouds of 
aggression are still ominous. In the 
defense of our freedom two things are 
essential—preserve our national econ
omy and utilize to the fullest America’s 
tremendous productive power. The pur
chase of U. S. Defense Bonds gives 
every American the opportunity to 
share directly in strengthening our eco
nomic power. Make today your “D” 
Day \yith Defense Bonds!

U. S. Treasury Department
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Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 33/4x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
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Žinios Vietines
.. —- Subatoj (pripuola Szv. 
Edvardo Iszpažinotojo Kara- 
liaus, o Tautines vardines: No
ras,.Žeminele, Ir ta diena.: Ka- 
pitonas Coliu P. Kelly, pirniu- 
tiųją Amerikos didvyris per 
Antrą,, Pasaulini Kara buvo 
pąrvėsztas namo ir tėvais pa
laidotas in Maidson miestą, 
Ėloridoje; 1944 m., Sovietai už- 
ėme Riga, Latvijos Sostine. ■

■ J Į V .

■ "Panedelio ryta apie 
10:20 valanda angliakasis John 
Go.vėra, 42 metu amžiaus nuo 
234 W. South ulyczios likos už- 
liiųsptas. Mahanoy City mai
nuose kėi timberiai iszsistume 
isz vietos kur nelaimingas mai- 
niėry's dirbo, ir prispausde prie 
‘•Gliūt'6” timberius. Velionis 
prigulėjo prie Szv. Nikolai jo 
Ųkrainios parapijos ir prie ke
letą draugyscziu. Palikė savo 
motinėlė, trys seserys ir broli. 
Lkidotuves invyks Subatos ry
ti.-. Graborius L. Traskauskas 
laidos,
't .— Kita sanvaite: Nėdelioj 
pripuola, dvideszimts antra Ne- 
delia po Sekminių. Menulio 
permaina Pilnatis; Szv. Kalis- 
td popiežiaus, o Tautines var
dines: Mindaugas, Gendre; Ir 
ta diena: 1773 metuose laivas 
“Perry Steward” atplaukė in 
Annapolis, Maryland valstija, 
šu arbata isz East Indijos, lai- ** ... 
yo? savininkas buvo Anglijai 
nŽsimokejas taksas ant tos par
sitrauktos arbatos, tos taksos 
buvp visu Amerikiecziu baisiai 
neap|ęehe?iąm6s, nes jie sake 
kad Anglija neturi teises juos 
takšnoti, be tinkamu atstovu f • 'c.
atitikimo, o kai visi šukele bai- 
šu lėrma ir triukszma del tu 
taksų, to laivo sanviniiikas sų- 
deg’inp sųyo ta laiva ir visa ta 
arbų|ą;,1933 m., Vokietija pa
sitraukė isz Tautu Sanjungos 

'■į '!• ’'-•/< ■ #

lt paskelbė kad ji nėpripažins- 
ta jokiu suvaržymu kaslink ap
siginklavimo. Jau ateinanczio 
karo szeszeliai matyti; 1896 m., 
Mintaujos gimnazijos mokiniai 
Lietuviai atsisakė kalbėti Ru- 
siSzkas maldas.

Sekantieji angliakasyk- 
JoS mokėjo savo darbininkam: 
f

Oct. 11, Continental, Locust, 
Ellangown, o sekantieji anglia- 
kasyklos mokes: Oct. 13, Gil
berton, Packer Nr. 5; Oct. 15, 
.Midvalley, Germantown, Ham
mond, Kohinoor, Morea, Rep- 
plier ir Saint Clair.
-• — Panedelyje pripuola Szv. 
Tereses mergeles , o Tautines 
vaidines: Kirbaidas, Ina. Tai
gi ta diena: 1917 metuose Hol- 
landijos Gražuole ii; szokike 
Matą Hari, buvo kanszko teis
mo nuteista ir suszaudyta, ji 
buvo szpiegas, sznipas keliems 
krasztams, vienus kitiems isz- 
davinedama, iki sziai dienai 
nežinoma kuriam krasztui ji 
tikrai tarnavo ir'buvo isztiki- 
mk; ji dirbo del Vdkiecziu, 
Prancūzu, Anglu ir net ir del 
Amerikiecziu, visi kurie jai ge
ras ąlgas mokėjo už slaptas ži
nias,; 1946 m., Naciu Partijos 
augszczias vadas, iszimant pati
Hįtleyi, Goeringas nusižudė, 
•nurydamas trucynos, jis butu 
įbuves su kitais karo prasikal
tėliais už dvieju valandų ta 
diena pakartas.

— tftarninke pripuola Ka
ralienes Jadvygos, n a s z 1 e s 
Maitinimo, o Tautines Vardi

nes: (Geluonis^ Tautgirde. Ir ta 
diena: 1393 metuose, Žemai- 
j ;

ežiai sudegino I<laip.eihis_.mies- 
ta.

Shenandoah, Pa. — Dvieju 
nedeliu Misijas veda Kunigas 
Antanas Mažukna, Marijonas. 
Szia sanvaite Lietuviu kalba 
misijos yra vedamos. Žmonių 
ganėtinai gražus skaiezius su
sirenka. Kita sanvaite bus 
Anglu kalboje. Szvento Jurgio 
parapijos choras auga ir tobu
lėja. Per Misijas choras labai 
gražiai iszpildo muzikaline da
li visu apeigų.

— Juozas Bluis su žmona 
labai gražiai paminėjo ir ap- 
vaikszcziojo savo Vedybų Ke
turios deszimts metu sukaktu
ves. Labai graži ir jauki pro
gramėlė buvo suruoszta tai 
progai. Visi pradėjo vakarėli 
su tautiniu himnu, po kurio 
Kun. Andrius Degutis, isz 
Maizeville sukalbėjo inžangine 
malda. Po skanios vakarienes, 
Kun. Jonas Lukszys, isz Szv. 
Jurgių parapijos, Shenandoah, 
buvo pakviestas viso vakarėlio 
programa vesti. Jis pirmu pir
miausia perstatė Bluju artimas 
gimines:- Pone Nora Eckley, 
Juozo Blujo seseri; Poną Vin
cą Menkevicziu, jo žmonos bro
li ir Pone Albert Shoppie Chap- 
ley, jos seseri. Kalbėtoju tarpe, 
kurie pasveikino Ponus Blujus 
buvo: Daktras Frank Cantlin, 
Ponios Blujienes mokslu metu 
bendramokslis, Daktarka Mare 
M. Romeikaite, Kun. Dak. Vi
tas Alartuseviczius isz Phila
delphia; Jurgis Juraitis, pKiju 
draugas ir to vakarėlio szeimi- 
ninkas; Ponas Edvardas Raižis 
atstovaudamas Girardville 
miesto biznierius; Ponas Frank 
(Champ) Racis, gerai žinomas 
Shenandoah miesto biznierius; 
Ponas Juozas Romanauskas, 
apdraudos agentas; Ponas Sta
sys Tobias teipgi miesto biz
nierius; Ponas Albert Miller, 
miesto vandens kompanijos at
stovas; Ponas Jonas Maczys, 
biznieriusu ir Ponas Simonas 
Dopkin anglies kasyklų, mai
nu furmonas, virszininkas in 
Maple Hill. Ponia Bluiene yra 
duktė Vinco ir Lucijos Menke
vicziu, isz Shenandoah, (jie yra 
jau pasimirė). Kun. Juozas 
Gaudinskas, isz Easton sukal
bėjo malda programos užbai
goje. Visi draugai, gimines ir 
pažystami labai gražiai pasi
linksmino ir praleido vakara.

New Philadelphia, Pa. — 
Kunigas Geraldas, misijonie- 
rius veda misijas Saldžiausios 
Szirdies parapijoje, New Phi
ladelphia. Iszkalbus pamoksli
ninkas sutraukia kas vakaras 
pilna bažnyczia žmonių. Trijų 
dienu misijos ar rekolekcijos 
yra vedamos ir Nekalcziausios 
Marijos Szirdies koplyczioje, 
Middleport miestelyje.

f ____________________________________________________

Tamaqua, Pa. — Du trokai 
susimusze netoli nuo Tamaqua 
miesto. Tie trokai veže anglis, 
ir tos anglys pasipylė ant viesz- 
kelio. Nei vienas draiverys ne
buvo sužeistas. Viena troka 
vairavo Michael Marucci, isz 
Hazleton, o antra troka vaira
vo H. E. Deebel isz Ringtown.

Shamokin, Pa. — Penkios 
deszimts metu ąmžiaus Jennie 
Nemeth buvo automobiliaus 
ąuyažineta, netoli nuo Alays- 
yille. Ji pęsezia ėjo vieszkeliu 
kai automobilius ja partrenke 
ir pervažiavo per jos kojas. Au-
tomobiliu vairavo Louis Evans 
isz Shamokin. Moteriszke buvo 
nuveszta in, Shamokin ligonine. 
Jai abi kojos buvo sulaužytos.

Minersville, Pa.. —- Ana die- 
na Helena Kanikauskiute nuo

319 Laurel uly., aplaike tele
grama nuo Amerikos valdžios 
armijos skyrio, 'buk jos brolis 
kareivis Sergentas Pranas J. 
Kanikski, 40 metu amžiaus, ku
ris tarnauja Vokietijoje, likos 
baisiai sužeistas per ekspliozi- 
ja, kuris tarnavo su 7836-tos 
inžinierių kompanijos. Nelai
mingas kareivis prigulėjo prie 
Szv. Pranciszkaus . parapijos 
mieste. Baigės Szv. Marijos 
Kolegijos, Detroit. Jisai tarna
vo del Dede Sarno per vienuo
lika metu, Japonijoj ir Vokie
tijoje. Jis taipgi turi tris bro
lius: Mykolą, Juozą ir Steponą 
visi isz Minersvilleje.

Pottsville, Pa. — Lietuviu 
Moterų Kliubas isz Schuylkillo 
pavieto turėjo savo susirinki
mą Utarninko vakara, Necho 
Alien svetainėje mieste. Kliu
bas iszrinko naujus kandidatus 
del Kliubo valdybos, o rinki
mai bus Lapkriczio tmenesio, 
Shenadoryje. Kliubas rengia 
savo Maskaradini Hallowe’en 
vakara su szokiais, invyks Pa
nedelyje, Spalio (Oct.) 29-ta 
diena, Saldž. J. Szirdies para
pijos svetainėje, New Philadel
phia. Kliubas laikys savo “Fa
shion Tea” Nedelioj, Spalio 
21-ma diena Necho Allen sve
tainėje, prasidės antra valan
da po pietų. Laipkritinis susi
rinkimas invyks Shenadoryje, 
Lapkr. 12-ta diena Uraiczio 
svetainėje.

POLICIJANTAS 
NUSIŽUDĖ

PORT LEE, N. J. — Polici- 
jos virszininkas, kuris ana san
vaite dingo isz savo namu, bu
vo surastas prie kapiniu, savo 
automobilyje, negyvas. Polici- 
jantai sako kad jis sau kulka 
paleido staeziai in kakta.

FBI policija spėja kad szitas 
to policij anto nusižudymas tu
ri ka bendro su razbaininko 
Willie Moretti nužudymu kiek 
pirmiau.

Policijos virszininkas Fred 
E. Stengei buvo patrauktas in 
teismą už tai kad jis buvo in- 
tartas, kad jis pavėlino razbai- 
ninkams, kaip Joe Adonis ir 
razbaininko Moretti broliui 
laikyti visokius isz jftnigu lo- 
szimo namus toje apylinkėje.

Diena priesz jo nusižudymą, 
razbaininkai nugalabino raz- 
baininka Willie Moretti, už tai 
kad jis per daug iszsiplepejo 
policijantams ir teisėjams. Jo 
tas plepėjimas buvo inveles ir 
szita policijos virszininka.

Jis viena ryta nuveže savo 
sunu in mokykla, ir paskui 
pats dingo. Jo kiszeniuose po- 
licijantai rado daug vardu ir 
antraszu labai augsztu ir inta- 
kingu žmonių toje apygardoje.

TAUTU SANJUNGA
TARIASI SU

KOMUNISTAIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

redami parodyti visiems kad 
jie nieko nesibijo ir nieko ne
paiso.

Jau koki puse tuzino sykiu 
buvo stengiamasi suszaukti to
ki susirinkimą, bet Komunistai 
vis kokiu nors priežaseziu vis 
surado.

Iszrodo kad dabar Komunis
tai sutinka derintis, nes jie ma
to kad ju armijoms riestai Ko
rėjoje, kad ant visu frunto 
Amerikiecziai su sa vo Ali j au
tais eina pirmyn.

STOKA SLAUGIU
NEW YORK, N. Y. —

New York miesto Slaugiu 
draugija,. apvaikszcziodama 
savo penkios deszimts metu su
kakti, perspėja, kad dabar, me
tas po metu vis mažiau ir ma
žiau mergaieziu mokinasi ant 
slaugiu. Jau dabar beveik vi
sur trumpa ir trūksta slaugiu, 
nursiu.

Delegatai tame suvažyme 
nusiskundžia, kad slaugiu dar
bas per sunkus, kad slauges tu
ri atlikti visokius paprastus, 
namu ruoszos darbus, kai jos 
yra iszsimokinusios tik ligo
nius prižiūrėti. Szita konferen
cija sako kad apie puse slauges 
laiko yra praleista tokiems 
darbams kaip iszvalyti matra- 
sus, iszszluoti kambarius, pa
kloti lovas, atsakyti telefonus, 
ir priimti sveczius. Ir visi tie 
darba netinka gerai iszsilavi- 
nusei slaugei.

Paskui Daktarai ir taip sau 
žmones per daug reikalauja isz 
slauges.

Mes jau daug sykiu raszeme 
ir aiszkinome kad visiems 
trumpa ir trūksta slaugiu, mes 
teipgi sakeme kad slauges al
gos yra per prastos. Kai žmo
nes iszgirsta, kad slauge gauna 
deszimts doleriu ant dienos, tai 
jie net ir pasipiktina, sakyda
mi kad tai per daug. Bet jeigu 
iszrokosime tai visai nedaug. 
Iszeina tik doleriu ir kvoteris 
ant valandos. Paprastas darbi
ninkas daugiau sziandien už
dirba. O slauge turėjo mokslus 
eiti, ji turį savo baltinius ir 
drabužius pati iszsiskalbinti, ji 
turi savo namus užlaikyti, ji 
turi kasdien gražiai ir tinka
mai apsirengti. Kur fabriko 
darbininkę gali kaip kokia 
szliure visa sanvaite viena suk- 
ne neszioti in fabriką, slauge 
turi kasdien krakmuolyta suk
nele mainyti, turi tankiai toli 
važiuoti in savo darba. Ir ji 
negauna nei “half-time” nei 
“double time,” nei pusiau dau
giau nei du sykiu daugiau al
gos, kai ji turi naktimis ir ne- 
deliomis dirbti.

PREZ. TRUMANAS
ISZBARA LAIK- 

RASZTININKUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

manui primine kad pats Tru- 
manui primine kad pats Tru- 
manas per prakalbas, sanvaite 
priesz tai, buvo vieszai papasa
kojęs apie ta nauja “Raketa.” 
Jis sake kad jis neatsimena?

Bet už dvieju valandų Prezi
dentas Trumanas jau visu laik- 
rasztininku atsiprasze ir nuti
lo.

ACHESONAS
KALTINA

EGIPTIECZIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

ant tokiu reikalavimu negali 
sutikti ir nesutiks.

Egiptos valdžia yra nutarus 
panaikinti 1936 ir 1899 metu 
sutartis, sulyg kuriomis Ang
lams buvo pavėlinta valdyti 
kanala ir Sudan kraszta.

Amerikos sekretorius sako 
kad Egiptiecziai turi laikytis 
savo žodžio ir iszpildyti tas 
sutartis. Jis Egiptieczius per
spėjo kad tokie klausimai lie-

Karaliszki Svecziai Kanadoje

Quebec, Kanada. — Angli
jos Karalaite Elzbieta, atva
žiavus in Kanada, sako kad 
jos szirdis yra pilna džiaugs
mo, kad Kanadiecziai taip 
gražiai ja priėmė. Jos vyras 
Philipas isz Edinburgh pa- 
nasziai iszsireiszke.

Ji pasakė trumpa prakal
ba pustreczio szimto sveT 
ežiams. Ji sake kad ji abejo
jo apie ta kelione skersai At
lanto mares bet dabar ji ma
to kad visos tos abejones bu
vo tuszczios.

Ji kalbėjo Prancūzu kalba 
kuria bekeik visi žmones 
ežia vartuoja. Ji sake: “Asz 
atsidūriau tarp draugu ir sa
vo tautiecziu. Ir man važiuo
jant per jusu miestą, mano 
szirdis prisipildė džiaugsmu 
kai asz pamaeziau kaip gra
žiai jus mane priimate. Ma
no vyras taip pat nusidžiau

ežia viso svieto krasztus, ypa
tingai Vidur Rytu krasztus. Jis 
staeziai ir vieszai nepasake ka 
jis dabar pataria Egiptie - 
ežiams, bet jis duoda jiems ži
noti kad tokis j u pasielgimas 
mums labai nepatinka.

KRISTOPAS
KOLUMBAS

Atrado Amerika Spalio 
(Oct.) 12ta Diena 1492

Metuose

Kolumbo Diena Pripuola Pet- 
nyczioj, Spalio 12-ta Diena

Pareito szimtmeczio iszto- 
riszkus iszjieszkojimai ma
žai ko naujo suteikė apie 
garsiausia visu amžių atra
dėja, Kristopas Kolumbas. 
Isztorikai nežino kur jis gi
mė. Gal Genoa. Mažai raszo 
apie jo kūdikyste, tik žino
ma, kad buvo jūreivis pat 
jaunystėje. Jis tikėjo, kad 
žmones apgyveno pasaulio 
kita gala, ir visur bandė isz- 
gauti paramos savo kelio- 
niai; Genoa, Portugalijoj ir | 

gė.”
Karalaite Elzbieta pribu

vo ant iszki'mingos karisz- 
kos parodos, kur ji peržiurė
jo Kanados armijas.

Ji su savo vyru ketina ap
lankyti ir Australija. Jiedu 
atstovauja Karalių Jurgi ir 
Karaliene Elzbieta.

Karalius su Karaliene bu
vo pasirenge in szitokia ke
lione, pirm negu karalius 
taip labai susirgo.

Visi dabar jau spėja ir pu
tas plaka, ka szita jauna ir 
karszto kraujo karalaite da
rys, kai ji užims sostą. Nes 
visi nepasitiki kad Karalius 
Jurgis ilgai gyvens.

Karalaite Elzbieta yra la
bai malonaus jr nuolankaus 
budo, ir ji vis stengiasi su vi
sais $avo valdiniais palaiky
ti draugiszkus santykius.

Anglijoj. Po asztuoniu metu 
Ispanios valdytojai, Ferdi
nandas ir Izabele pasižadėjo 
jam pagelbeti. Ji aprūpino 
trims laivams: Pinta, Nina ir 
Santa Maria, kiekvienas su 
devynias deszimts vyru. Ko
lumbus buvo pakeltas in ad
mirolus ir jam pavesta visos 
žemes, kurias tik jis rastu. 
Petnyczioj, Rugpiuczio 3- 
czia diena 1492 m., Kolum
bus su laivais iszplauke isz 
Palos uosto. Sustojas Cana
ry Salose pasiėmė szviežio 
vandens ir iszplauke in pie
tus in nežinomus krasztus.

Kas jam po tam atsitiko, 
visiems gerai žinoma. Dvide
szimts dienu vėliaus, nema
tyt buvo jokios žemes, jūrei
viai netik nenorėjo toliaus 
važiuoti, bet sukilo priesz ji. 
Kolumbas bandė visus nura
minti, bet nepasiseke. Nak- 
czia Spalio (Oct.) 11-ta die
na, Kolumbas tolumoj mate 
maža krutanezia szvieša, ir V .
Spalio 12-ta diena, antra va
landa ryte, Pinta laivo armo- 
tai pranesze visiems kad jū
reivis nuo to laivo rado že
me. Tai buvo Guenahani Sa
la, Vakaru Indijoj. Kolum
bas pavadino ta Sala Saint 
Salvador. Jis aplanke Cuba 
ir Hayti. Antroj kelionėj jis 
rado Domenica Sala ir Por
to Rico. Ir jis vis tikėjo, kad 
szitas sausžemis buvo Azijos 
dalis ir sujungta su Indija. 
Kolumbas mirė nežinodamas 
kad jis rado dideli sausžemi, 
nauja pasauli.

Po Kolumbo mirti jo sūnūs 
Ferdinandas, kuris su tėvu 
važiavo ant vėlesniu kelio
nių pamėtė visus rasztus ir 
Kolumbo rastas sausžemis 
paėmė varda neatradę j o, bet 
pirmo geografo kuris para- 
sze apie nauja Pasauli buvo 
Amerigo Vespucci.

MOKYTAS
SALIUNINKAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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virszininkas toje apylinkėje.
Szita byla dar aiszkiau paro

do kaip musu politikieriai savo 
darba atlieka ir koki bizni jiė 
varo už musu akiu.
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Net ir laikrasztininkai nu- 
stebo. Jie sako kad jiems ne 
naujiena, kad kuris saliunin- 
kas būva suaresztudtas. Bet 
kad vienas isz ju drystu to
kiems ponams politikieriams 
pasiprieszinti ir paskui juos 
net in teismą patraukti, tai ne
girdėtas daigtas.

Augustas Tranauskas ne tik’ 
tuos politikierius patraukė in 
teismą, bet juos vardais iszvar- 
dino, pasakė kada ir kiek jis 
jiems buvo iszmokejes ir ka jiė 
jam buvo prižadėję. Tai isž tik
ro, skamba kaip kokia pasaka.

Nors Augustas yra seno Lie
tuvio saliuninko sūnūs ir dabar 
turi savo užeiga, savo saliuna, 
jis to biznio nemėgsta ir nori jo 
nusikratyti.

Jis yra vienas saliuninkas, 
kuris yra ne tik geras biznie
rius, bet ir mokytas ir gerokai 
apsitrynės žmogus. Jis yra bai
gės Pennsylvanijos Universite
tą, yra mokinęsis Kauno ir Vil
niaus Universitetuose, Lietu
voje; gerai moka senovės San
skritu kalba, jis nepataikaują 
ulyczios policijantams kurie 
tik kysziu jieszko ar užeiną 
viena kita už dyka iszmaukti. 
Jam saliuno biznis yra grynai 
biznis ir nieko daugiau. Kai jis 
nori užsidaryti savo saliuna jis 
visiems pasako kad jau laikas 
eiti namo ir atliktas kriukis.

Augustas Tranauskas yra 
pieszejas, kaip matyti isz jo sa
liuno sienų, kur randasi viso
kie paveikslai ir piesziniai, jo 
paties nupieszti. 'Jis sako kad 
jis nori to saliuno'nusikratyti 
ir kur sau nusipirkti ūki ir te
nai sau kaip ponas gyventi. Jis 
kelis sykius yra paskelbęs 
laikraszcziuose kad jis jieszsko 
žmogaus kuris turi daugiau pi
nigu ir mažiau smegenų, kad 
jis jo bizni užimtu.

Jis buvo iszlaikes kvotimus 
stoti in Armijos West Point 
Akademija, bet jo sveikata ne
buvo kokia ir jis negalėjo te
nai stoti.

Per kara jis stojo in armija 
ir buvo pasiunstas in Indija, 
kur jam buvo paskirta sutvar7 
kyti miestus, kaimus ir viesą- 
kelius. Jis tuos miestus užvar: 
dino mainu miesteliu vardais, 
kaip tai, Wilkes-Barre, Scran
ton, Shenandoah, Mahanoy 
City ir panasziai. Tie kaimai 
tenai it iki sziai dienai taip va
dinasi.

Jis dabar, susikirtes su tais 
politikieriais, sako kad jis mes 
visa ta bizni ir nusipirks sau 
kur ūki. Bet pirm negu jis isz 
to biznio pasitrauks, visi tie tos 
apylinkes» politikieriai gerai 
susipažins su saliuninku, Lie
tuviu, mokytu ir nepaprastų 
žmogumi, kuris savo insitikirii- 
mu nelamdo ir nėra taip leng
vai paperkamas.

New York. — Beisbolininku 
rungtynes tarp New York Yan
kees ir New York Giants rate
liu ats’ibuvo Seredoj po piet,' 
Yankees Stadium. Yankees lai
mėjo ir liksis vela Amerikos 
Cziampijonai del .ezitu metu. 
61,711 žmonių.mate kai Yan-
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kebš laimėjo rungtynes. Yan
kees 4 — Giants 3.


