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kurio uosto jis niekados nepri-

Tais laikais nelaimes ant ma-

INZEIDZIA PREZIDENTĄ TRUMANA

Nuo Szalczio
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kapitonas George L. Harris ir 
jo pirmas pagelbininkas Fran
cis Rhodes sutiko kad jiedu 
niekur ir niekados nebuvo ma

Š

Anksti viena ūkanota ryta,1 
Kovo trylikta diena 1841, Ame
rikos prekybinis “William 
Brown’’ laivas iszplauke isz

miausias -žmogus visoje Angli
joje.

Penkios deszimts keturiu me- 
sze kad kapitonas paimtu kelis tu amžiaus Anthony Eden yra 
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Uždaro Anglijos Ambasada
Isz Amerikos

♦

Sako Trumanas, 
Kaltina Kongresą

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas sako 
kad mes taip esame neprisiren- 
ge del Naminio Frunto, kad 
prieszo pirmas užsipuolimas 
gali visus mus taip iszgazdinti 
ir sukriesti, kad mes tuoj aus 
pasiduotume.

Prez. Trumanas sako kad 
ežia Kongresas yra daug kaltas 
nesutikdamas paskirti gana pi
nigu del Naminio Apsidraudi
mo, apsaugos. Jis sako kad mes 
negalime pasitikėti dar nei ant 
musu armijų, nei ant musu na
minio frunto.

Prez. Trumanas sako kad 
reikia mažiausia 17,500,000 sa
vanoriu del Namines Apsaugos 
o iki sziol, tik kokie du milijo
nai yra stoję savanoriais in ta , 
apsaugos darba.

BUVĘS DIPLIOMA
TAS ŽUVO

Po 6 Metu Sugryžo LAIVAS NUSKENDO

Kapitonas Carlsen 
Gerbiamas

David Yerke sėdi su savo 
žmona Douglas ir szesziu 
metu amžiaus dukrele Sha
ron, kai jis po szesziu metu 
sugryžo namo in Detroit, 
Mich. Jo žmona mislino kad 
jis buvo prigerės. Jis pats 
nieko neatsimena apie tuos 
szeszis metus.

New Orleans mieste Fone

Reuben David Dry, pama- 
czius jo paveiksią laikrasz- 
tyje, sako kad ji su juo buvo 
apsiženijus kaip tik szeszi 
metai atgal, kai jis dingo isz 
savo namu. Po szesziu metu 
jis per telefoną paszauke sa
vo broli sakydamas kad jis 
atsimena kas jis yra.

FALMOUTH, ANGLIJA. — 
Kapitonas Kurt Carlsen yra 
dabar didvyris, kuris yra Ang
lijos ir Amerikos žmonių ger
biamas už savo drąsą ir isztiki- 
mybe.

Kai tukstancziai žmonių ji 
gerbe ir ant | ranku nesziojo 
Anglijoje, jisy'atsiprasze kad 
jam nepasiseke ta savo laiva 
sugražinti in uosta.

Jam vienas jurininkas buvo 
paskolinės Prancuziszka kepu
raite ir per dideli palta. Jis 
taip apsirengęs iszrode kaip 
koks Prancūzas.

Kai laivas pradėjo skėsti jis 
parūpino kad visi jo'jurininkai 
ir keleiviai birtų saugiai nuleis- 
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Didvyris Kapito
nas K. Carlsen At
vyks In New York
Irano Valdžia Sako Anglai Ki- 
szasi In Ja Naminius Reikalus 
Tėvas Nepriima Savo Sunu Gar 

įbes Ženklu Nuo Prez, Trumano;
12KomunistuEroplan uNuszau- 

ti, 14 Apszaudyta Korėjoje
CHURCHILLIO

INPEDINIS?Žmogžudyste
Ant Mariu T»rtingas,Jokytas,

BROOKLYN, N. Y. — Ketu- 
turios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus, buvęs diplimatas, bu- Liverpool uosto, Anglijoje. Jis 
vo surastas su kulka kaktoje, plauke in Philadelphia, Pa., 
St. George vieszbutyje. \

Jis buvo Harry A. Woodruff, plauke.
Vieszbuczio tarnaite užtiko ji
negyva ant lovos. Szalia jo la- riu buvo paprastas dalykas, 
vono gulėjo revolveris. Jis pa- Bet kas buvo labai nepaprasta 
liko du trumpu raszteliu. su tuo laivu ir jo keleiviais tai 

Jo advokatas Henry Hyde tos beszirdiszkos žmogžudystes 
sako kad jis negali suprasti ko- kuriomis visi Amerikiecziai 
del Woodruff butu norejes sa- baisiai pasipiktino, bet labai 
ve nusižudyti; jis gražiai sugy- greitai užmirszo.

' veno su savo žmona, neturėjo Ant szito laivo važiavo sze- 
jc-kiu piniginiu rupeseziu ir isz- szios deszimts penki keleiviai 
rode patenkintas ir linksmas, ir keturiolika darbininku juri- 

Per Antra Pasaulini Kara jis ninku.
buvo Amerikos Konsulas Tuni- Nelaime, rodos, seke ta ne- 
zijoje ir po karo jis buvo atsto- lemta laiva isz pat pradžios. Jo 
vas in Amerikos Ambasada Fa-
ryžiuje.

Jo žmona pareina isz labai 
garsingos ir bagotos szeimynos 
Boston, Jųdviejų duktė Edith te tokiu miglu ir ukanu, kaip 
lanko Bryn Mawr Kolegija. per ta kelione.

Po penkių sanvaieziu isz Li
verpool uosto, Balandžio dvi
deszimts devinta diena, ■ labai 
atszalo ir visi žinojo kad kur 
nors netoli ju laivo randasi ly
tys, ledo kalnai.

Vidurnaktyje visas laivas 
baisiai sudrėbėjo! Vienas juri-‘ 
ninkas pranesze, kad ledai pra- 
musze baisiai didele skyle 
laivo szona. Visi tuojaus 
prato kad laivas skėsta.

Dvi mažos valteles buvo
leistos nuo laivo ir visi jurinin
kai, darbininkai ir saujale ke-

CARNARVON, WALES. — 
Airijos prekybinis eroplanas 
buvo surastas ant vieno kalno 
virszunes. Visi dvideszimts 
trys žmones, keleiviai ir lakū
nai-žuvo. Žuvusiuju tarpe bu
vo ir vienas Amerikietis, Tho
mas Carroll, isz Long Beach, 
N. Y.

Eroplanas skrido isz Londo
no in Dublin, Airija, kai jis su
dužo in kalno virszune ir su
sprogo. Degantis eroplanas nu- leiviu inlipo in tas valtelels. Vi- 
szviete visa kaina ir Moel Sai- si kiti buvo palikti ant skes- 
bod kloni. tanezio laivo. >

in
SU-

nu-

Gražus, Lipsznus, 
Meilus KlienasPasigirdo baisus riksmas ant 

to laivo, bet už keliu minueziu 
užvieszpatavo baisi tyla, nes 
laivas nuskendo ir su savimi Anthony Eden, Churchillio sze
nusinesze visus tuos likusius szelis, pasekėjas1 ir gal inpedi 
kelevius in mariu dugną. nis, yra’be jokios abejones, pui

Kapitonas buvo valtelėj ku- klausias, bagoeziausias, links 
rioje buvo tik keli žmones, o 
antra valtele buvo kupina žmo
nių ir pradėjo skėsti. Visi pra-

Iszlaisvintas

Komunistas karininkas 
prižiūri kad szitas sargas ka
reivis butu sziltai ir gerai 
aprengtas. Jiedu randasi 
Panmunjom mieste, Korėjo
je, kur dabar yra vedami tie 
pasikalbėjimai del taikos ar 
paliaubų. Nors Amerikos 
sztabas sako kad Komunis
tai Koriecziai ir Kiniecziai 
nėra prisirengė del szaltos 
žiemos, bet kiek galima ma-. 
tyti, kaip isz szito paveikslo, 
tai ir Komunistai yra prisi
rengė del bet kokos žiemos.

Vance Erin Hardy buvo 
paleistas isz Detroit kalėjų 
mo po dvideszimts septynių 
metu, kur jis tiek laiko isz- 
buvo už žmogžudyste, kurios 
jis nebuvo papildęs. Per vi
sus tuos metus jo sesuo, Gla
dys Barrett visomis galio
mis stengiesi priparodyti 
kad jos brolis yra nekaltas. 
Vieno garsaus žurnalo re
daktorius insikiszo ir stojo 
jai in pagelba ir teismui ne- 
užginczyjamai priparode 
kad Vance Erin Hardy yra 
nekaltas. Szitokia musu teis
mo klaida daro visiems 
mums sarmata. Tik pamisly- 
kite, szitas žmogus per dvi
deszimts septynis metus bu
vo uždarytas kalėjime visai 
už dyka, nes jis buvo visai 
nekaltas. Mums iszrodo kad 
tas teisėjas ir tie advokatai 
kurie“ji taip nubaudė dabar 
turėtu kaip nors atsakyti už 
tokia baisia klaida.

TEHERANAS. —- Irano, Perzijos Val
džia pareikalavo, kad Anglijos Valdžia už
sidarytu visus savo Ambasados ir Konsu
lato ofisus tame kraszte, priesz dvideszimts 
pirma szio menesio diena.

Užsienio Ministerija taip davė žinoti 
Anglijos Ambasadoriui, Shepherd.

Irano Valdžia, savo laiszke rasze “Irano 
Valdžia toliau negali pakęsti Anglijos Val
džios Atstovu insikiszima in Irano nami
nius reikalus.”

gyvas kavalierius, prie kurio 
moterys, merginos ir turtingos 
bobos lipte, limpa. Kriaucziai 
yra paskyrė ji kaipo, puikiau
siai apsiredusi žmogų visame 
Anglijos kraszte.

Ir jis nėra kokis povas, kad 
tik savo turtu ir gražumu

I straksėtu, bet jis yra mokytas, 
apsukrus ir nagingas.

Jis pareina isz labai turtin
gos szeimynos, jis gal nuo savo 
tėvo paveldėjo savo gabumus 
ir savo nepaprasta protą. Jo 
szeimyna pareina isz karalisz-

1 ko kraujo.
Nors jis dabar eina Užsienio 

Ministerio pareigas, bet jam
i nereikia nei tos garbes, nei tos 
vietos, nei tos algos, nes jis yra 
pripratęs prie turtu, prie tikrai 
karaliszko gyvenimo. Jis galė
tu sau taip gyventi, be jokio 
darbo ir būti tikras ponas.

Bet jis stojo in Politika ir in 
Diplicmatijax ir darbavosi ir 
darbuojasi savo kraszto labui. 
Apie ji pats Churchillis yra pa
sakęs; “Anthony Eden yra vie- 

. nas isz keliu tukstaneziu, kuris 
visai pecziais stovi virsz visu 
kitu Anglijos ponu ir diplioma- 
tu.’’

Per Pirma Pasaulini Kara in viena sanvaite Korėjoje. Per 
(Tasa Ant 4 Puslapio) j (Tasa Ant 4 Puslapio)

16 MUSU EROPLANU 
NUSZAUTA 

KORĖJOJE

WASHINGTON, D. C. — Tėvas, Ku
rio du sūnūs žuvo Korėjoje, ana diena 
staeziai pasakė, kad jis nepriims jokiu gar
bes ženklu nuo Prezidento Trumano. Jis 
staeziai yra pasakęs, kad jis nemislina kad 
Prezidentas Trumanas yra vertas jo sūnūs 
ar kitu tėvu sunūs pagerbti.

Szeszios deszimts penkių metu amžiaus 
tėvas, Halsey McGovern, sako, kad visi 
Prez. Trumano darbai, visos io klaidos, 
durnystes ir suktybes padaro ii neverta 
jokia garbe suteikti nei kareiviams, tiei ju 
tėvams. Jis toliau sako, kad jis yra tik
ras, kad daug kitu kareiviu yra daug la
biau atsižymeje, kuriem jokia garbe netenka.

Jis 
ženklą 
dabro

KORĖJA. — Szesziolika 
musu eroplanu buvo nuszauta

Jis

sako, kad ne vien tik ta garbes 
nesutiko priimti, bet ir garbingos si- 

žvaigždes ženklą, kuris buvo skirtas 
jo vaikui.
sako: “Asz nenoriu jokios dalies vi-
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savo
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----- GALAS-

WPirkie U. S. Bonus!

— O Pauliute. Nu, ka-gi 
Pauliute? Žinoma, ja ne in ka-

O tuo tarpu pirmasai rimtas 
vargas jau kalboje ties jo gal
va.

Viena rytmetį tėvas neatsi-

Diena Saulėta

Karaliaus Duktė

Senis Butkus sako, kad vis-

■saving1’

Diena saulėta, 
Gėlės žiedai, 
Pieva skrajoja 
Gražus vaikai.
Sukasi, sukasi 
Ratas didus. 
Saule bucziuoja, 
Glosto vaikus.

nuolika metu, o dabar jis yra 
ežia ženotas ir turi keturis vai
kus.

Eina gandai kad Kongreso 
Komisija dabar ims klausinėti 
ir tardineti tuos valdininkus ir 
politikierius, kurie gavo tokias 
brangias Kalėdų dovanas.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų. 

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Teipgi eina gandai kad be
veik visos darbininku unijos 
sziais metais reikalaus ir. gaus 
didesnes algas.

te, Teini., pasiskundė policijan- 
tams, kad isz jo namu vagiai 
pavogė radi ja. ir daug baldu, 
kai jis buvo kalėjime už vagys
tei

Swanswick mieste, Anglijoje 
darbininkai kurie bažnyczios 
zvanus zvanija iszejo ant strai- 
ku, kai klebonas pareikalavo 
kad visi jie turi lankyti bažny-

----- ;;-------- ■ į ežios pamaldas.
Willie Thomas buvo šuaresz-) --------;;---------

luotas Albany mieste, N. Y., už Hugh Miller, Knixville niies- 
j tai kad jis buvo pasigėrės. Po

MAHĄNOY CITY, PA.

Prancuzijos armijas, pasakė: 
yra lįido- 

” ’ ' Kinijoje, musu vyrai yra Pran- 
-------- — • z j čuzijoje, o musu ginklai yra da 

Kai vagis apvogė Kuniguži Amerikoje.“
George Jordan, in Atlanta, 
Georgia, jis ta Nedele iszdrože 

: gera pamokslą apie vagyste, ir 
• ant rytojaus visi pavogti daig
iai i.'uvo jam sugražinti prie 

: duriu.

į atstovauti savo kraszto zmo
nes. Kataliku Bažnyczia su Ti- “Musu karininkai 

! to nesiderins ir jam nenusileis.) ] _ _ ,

Per greitai ncapsidžiaugki-) 
me, kai kur nors skaitysime ' 
kad Stalino sveikata ne kokia. 
Vienas Amerikos dipliomatas! 
mate Stalina kelios sanvaites) 
atgal ir jis tvirtina kad jis ma-) 
te kai Stalinas.net begte užbe-1 
go tropais. Tokio amžiaus žnlo- 
gus negali turėti szirdies liga, 
jeigu jis yra dar toks vikrus.

■ licijantai tada dažinojo kad j
: yra buvęs kalinys, pabege? i; 
j Alabama kalėjimo, kur ji- 'b; 

a,^01’Į yo nuteistas ant szimto metu i 
lies. j°s .kaieji!1!a už pavogimu szesz'.i

: deszimts aszluoniu doleriu, k:

Kelios: bobos prikaisziojo Ge
nerolo. Eisenhowerio. žmonai 
kad ji turėtu apsikiVpti ir apsi-Į 
taisyti savo plaukus, ~~~ 
plaukai yra senoviszkai sutai
syti ir suszukoti, o taip t nepri-l -is ,buvo .Retui-ioiikos metu am- j TV •
tinka busimojo Prezidento) Laus< Jįs da,ba]. tikisi kad lĄmlrnę g 
žmonai. Ji visoms toms boboms) fcas dovanota, nes jis tenai bu-, < J pUVO ASU1A1U1 
ir bobelėms labai gražiai atsa- yo iszbuves kalėjime net vie-) ——------- ——--------- —-
ke, kad ir ji yra senoviszka irj 
jeigu žmones iszrinks jos vyra 
U'ž Prezidentą, tai jie turės pri
imti ir jos szukosena ar jos se- 
noviszkus plaukus. Tai, žinote, 
labai retai tenka rasti, tokįa 
protinga, moteriszke, ir mes vi
sa kosere szaukiame Valio!

Prezidentas Trumanas vėl 
inklimpo. Kai Prez. Trumano 
rasžomasis stalas buvo pertai
sytas, vienas laikrasztininkas 
jo paklausė: Isz kur jis yra ga
vės tiek daug ir tokiu gi'ažiu 
dovanu, kurias jis mate ant jo 
to stalo ? Trumanas, nepamisli- 
nes ir neapsirokaves, trumpai 
atsake: Kąd jis visai neatsime
na. Reiszkia, visi tie kurie tas 
dovanas jam suteikė, dabar ga
vo kaip su s'zlapia mazgote per 
snuki, ir teipgi reiszkia, kad 
nabagas Prez. Trumanas nete
ko tiek balsu, “votu“ ir susi
darė tiek nauju priešzu. Tai 
mažas dalykas, bet mažas- kups
tas vežimą apvertė.

Eina gandai kad Prez. Tru
manas pertvarkys savo sztaba 
pradžioje sziu metu. Toje per
tvarkoje, tie kurie 'žino, sako 
kad valdžios bendras advoka
tas McGrath bus iszszluotas, 
paszalintas.

Kolegijos ir universitetai nu
siskundžia kad dabar mažiau 
janhi-mo stoja in augsztcshiiis 
mokslus. Ir tas labai aiszkiai 
suprantama, nes dabar jau ran
dasi daug mažiau buvusiu ka- 

, reiviu tose mokslo vietose, ku
kąs taip brangsta ir doleris ■ rįeins valdžia už dyka davė 
taip pigeja kad dabar jeigu su- mokskl įr dar primokėjo, 
sitaupini doleri, .tai reiszkia 
kad praradai pusdoleri. Eina gandai kad trys nauji 

Kardinolai bus paskirti del 
Turkai kareiviai pasirodė Amerikos, tai duotu Amerikai 

geriausi ir draugiausi ant karo į didžiausi Kardinolu skaieziu, 
frunto. Turkai ne taip labai) szeszis. Tiek Kardinolu nieka- 
myli Amerikieczius, (Jie la-) dos nėra buvę Amerikoje, 
biau myli Vokieczius) bet jie 
dabar stoja in musu eiles ir'sa-dhbar stoja in musu eiles ir'sa- Prancūzijos diplioma 
ko kad jie, ligi paskutinio ka-) Paul Reynaud, paklaustas ; 
rcivio kariaus priesz RuskiusJ 
Kai Turku Armijos virszinin- 
kas buvo paklaustas: Kiek ka
reiviu ar kiek divizijų jo krasz- 
tas paskirs Europos armija? 
Jis trumpai atsake: “Visus!“ ;

I.aikrasztininkai seniai sake,' 
(ir mes savo maža baisa prie ju : 
prisidejorrte), ir dabar jau kari-; 
ninkai ima prisipažinti, kad 
Korėjoje bus ilga ir kruvina 
kelione ir kad jokiu Paliaubų: 
ar Taikos visai nematyti.

Amerikos Lakūnu Sztabąsj 
praszo dvideszimts septynių bi
lijonu doleriu del nauju bomb-) 
nesziu. bet Trumanas, szvaisty- 
damas bilijonus svetimiems, 
skiria tik septyniolika bilijonu 
savo lakūnams.

Yiigoslavijos Komunistas) 
’Tito dabar nori pasigerinti ir) 
jiarodyti kad jis yra. labai ge-) 
ras ir miehiszirdingas. Jis pa- 

. leido isz kalėjimo Arkivyskupą 
Aloysius Stcpinac, ’bet paskyrė; 
prie jo savo isztikiminusius 
sargus ir jam uždraudė iszeiti) 
isz savo gimtines miestelio. Jis 
dabar sako kad Arkivyskupas 
yra laisvas žmogus, -bet negali j

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

NE W YORK. — Sausio Jan. 
11 diena in New Yorka atvyko 
laivu “General Muir” iszplau- 
kusiu isz Bremerhaven Sausio 
1 diena, Lietuviai:

Bendoraitis, Vytautas, Ro
chester, N. Y. — Bertulis, Emi
lis, Catawba, N. C. — Brazys: 
Vytautas, Charlotte, Regina, 
Raimund, Crown Point, Ind. 
Burakauskas: Antanas 
hilde, in New York, .
Friedrikis: Elena, Helmutas, 
Jurgis G., Birute E., in Faulk
ner Md. — Grigonis: Antanas, 
Chicago, Ill. — Jurkszaitis: Jo
nas, Marija, Andrius in Con
necticut. — Klepeckas: Stasys, 
Emilija, Algirdas, Genovaite, 
Stanislawa ir Aldona, Detroit, 
Mich. — Leskys: Antanas, 
Anna Selma, Erika, New York, 
N. Y. — Lokcikas: Jonas, Oma
ha, Nebr. — Mandschuk: Bro
nius in Philadelphia, Pa. — Ta- 
reilus: Alfredas, Omaha, Nebr. 
— Valdžius: Jurgis, New York, 
N. Y. — Žakys: Antanas, Le- 
ton, Maine. — Balf Centras.

Praszo garantijos: 
Marcisauskas, Jonas 50 metu 
amžiaus, Mechanikas. Adre
sas: 6 rue Valentin/Levallois, 
Seine, France.

ralius ir karaliene nebuvo vi-) raliui, budayo kiszamas kale-) taip vargo vargsze szeszioli- '■ 
sai bedieviai,'bet jie gyveno be jiman arba po giliotina velka-) kos metu mergaite 
rupesnio diena isz dienos, me- mas. Sugautieji praleisdavo 
go daugybe smaguriavimu. Jie laika, kaip sau norėjo. Kara- 
pamirszo, kad tai buvo ju pa-j ims kasdien mokydavo

Jie sunu ir dukteri arba paskaity- 
su- davo ka nors visiems, o Marija 

Madame

reiga atsižvelgti in liaudi.
dažnai iszleisdavo dideles
mas pinigu vieninteliams savo Antoinette, Madame Eliza- 
šmaguriavimams. O visa, tauta beth’a karaliaus duktė ir jauna 
kente skurdą. Del to liaudis bu- Terese siuvo.
vo nepatenkinta, ir kai, ;
liau, Liudvikas su Antoinette 
pamate savo klaida, kuria jie

į buvo padare, ir stengėsi savo 
Bi'un-Cglyvenįma pakeisti, jau buvo

per vėlu. Liaudis, savo
paskatinta, karalių pora 'žiau
riai pamokė. Karalius ir kara
liene kartu su ju abiem vaikais 
buvo-sugauti ir uždaryti in ka
lėjimą.

Tuomet Prancūzijoj vieszpa- 
tavo baisus laikai, ir kiekvie
nas, kuris pasirodydavo inta- 
riamas, kad buvo palankus ka-

vi V>JV •J* Vi » v/ •

. j Po kurio laiko szelstanti 
liaudis iszvilko karalių ir ji 

j užmusze. Neti-ulcuš atskyrė ma
ža sunu nuo motinos, sesers ir 

, tetos, ir uždare ji viena poprie- vadu v. v. ’ .! žiūra žiauraus kalėjimo virszi- 
) ninko. Po to atėjo eile Maiijai 
Antoinette’! būti nugiliotinuo- 
tai. Tas invyko 1793 m., Spalio 
men. 1G d. Tik Marija Terese 
buvo likusi su savo teta Mada
me Elizabeth’a.

Bet ir szi draugyste ilgai ne- 
iszliko: madame Elizabeth’a 
buvo tuoj iszvesta ir nužudyta.

PIRMUTINIS 
:: VARGAS :

rankas ir iszejo isz užstales.
— Amžinos, scenos; am

žinos scenos! Suszuko jai pa
vymui tėvas.

— Tavo Ignotą veža iii ka
lėjimą už vagyste su insilauži- 
mu. Ar supranti? Tarė jis rus- 
cziai. Mikutis pabalo. Igną 
už vagyste, o jo paezia už pra
sidėjimą prie vogimo. Ji ant 
trijų metu, o ja pusantrų metu.

— O Pauliute? Paklausė
traukdamas nuo laikraszczio, Mikutis.
tare in motina sedinezia užsta
lėje.

— Taip, ar tu žinai ka?'Įėjima. Asz jau nežinau, kur 
Igną, atvažiavo vežt!

— Atvažiavo? Ar jau' 
Bailiai perklause motina, ir 
rodos, ]

Buczki tam duosiu, 
Kas man sugaus; 
Ka pamyluosiu. 
Laime pajaus!

Juokias merguže, 
Juokias graži. 
Bėga lenktynių, 
Vejas visi.
Kažka nutveriau.
Jau sugavai!
Asz pažiurėjau, 
Tu tai buvai!

ritas,
apie ! Pirkie U. S. Bonus!

Sausio (Jan.) 2-tra diena, 
prasidėjo “March of Dimes 
Deszimtuku Vajus,“ del In- 
fantilinio Paralyjo (Polio) 
liga. Visi žmones remia szita 
vaju. Tautinis gydymas pa-

rūpina medikaliszka prie
žiūra ir gydymą visoma ku- 
dikiszko paralyszaus auko
mis nepaisant rases, meta ar
ba tikybos. Vajus tesis = iki 
Sausio (Jan.) 31-ma dienai.

y^'SZ noriu būti karalaite!
Emilija stovėjo su szluota 

raidtoj ant laiptu ir žiurėjo in 
vidų savo gražaus, malžo kam
barėlių, kuri ji pati kiekviena 
diena turėdavo gražiai sutvar
kyti. -r

Del ko, mano vaike? Paklau
sė jos motina.

O, tuomet nereiktu man nei 
szluoti, nei dulkiu valyti, nei 
lovų kloti. Turecziau pakanka- ' 
mai tarnu, kurie atliktu visus 
mano darbus.

Tai yra labai kvailas noras, 
atsake jos motina, kad asz ma
nau, kad tu jai ir būtumei kara
laite, 1_____ _____
iszmokti sziu visu geru 'darbu, 
kad galėtum atlikti juos nelai
mingam atsitikime.

Bet-gi karalaitėms niekuo
met nereikia dirbti.

O, žiūrėk: blogai supratai 
visa tai. Jei nori ateik pas ma
ne, kada busi darba pabaigus, 
tai asz tau parodysiu viena pa
veikslą.

Mažas jos miegamasis buvo, 
pagaliau, sutvarkytas ir Emi
lija atėjo pas motina ir primi
ne jos pažudejima, parodyti jai 
paveikslu.

Ka ežia matai, mano vaikeli? 
Klause motina, rodydama savo 
dukteriai paveikslą.

Matau jauna mergaite men
kais drabužiais, su prijuoste ir 
szluota rankoje.

Kaip manai, kokioje vieto
je ežia, ji stovi.

Nežinau. Czia yra murai, 
skliautai ir akmenine asla. Ne
manau, kad tai ežia galėtu būti 
gera, malsvi vieta.

Teisybe, taip ir yra. Czia yra 
kalėjimas, ir jauna mergaite, 
karaliaus duktė.

Karaliaus duktė?
Taip, ir jos istorija yra labai 

liūdna.
Praszau motut, papasakok 

man ja.
Daugiau kaip priešz szimta 

metu Prancūzijos karalium bu
vo Liudvikas XVI ir Marija 
Antoinette buvo jo 'žmoną. Ka-

ja. Pauliute.
y Instabiai žiurėjo Mikutis in 
. tęva ir jo akys dairėsi 'žiban- 

rodos, kažka apcziuapdaraal crios ir piktos’ Jo veidas k“ 
ir pagalvodama padėjo ant sta-'da^avos baltesnis, bet 

I jis bijojo tėvo ir, kiek galeda- 
1 mas, susilaikydavo.
Į —- Tai už ka-gi Piktai pa- 
) klausė jis.

Tai už ka-gi Piktai pa-

lo neiszgerta arbata stiklą.
— Nejaugi nieko ne buvo 

galima padaryti? Jog jie turi) 
vaiku, tykiai tarė ji.
- Ka-gi padarymT -®»rol klans -g 

tėvas, patraukęs pecziais. Ne-j 
gi susiriszi su tuo niekszu, nu, 
kaip jis ten. Su tuo pirkliu, j 
Asz ji truputi pažystu: prago-• 
belis ir sukezius.

— Na sztai matai tuo la
biau? Iszvede arkli ir da spy-

vienui vie-- 
na skurdžiame kalėjime, kur ji 
buvo žiauriu kareiviu saugoja
ma ir slaugoma. Taip ji iszgy- 
veno antra puse metu labai 
vargingai gyvendama, ir ji net 
nežinojo, ar jos motina da gy
va, ar ne.

Keletą metu vėliau po to, kai 
ji buvo paliuosuota, parasze 
knyga apie savo kalėjimo gyve
nimą. Joje skaitome; Asz pra- 
szydavau tik reikalingiausiu 
gyvenimui priemonių, vienok 
ir szitos man buvo žiauriausiu 
budu draudžiamos. Vienok, asz 
stengiausi szvara palaikyti. 
Kas ryta turėjau muilo’ su van
deniu ir kiekviena diena szla- 
viau savo kuria.

Tai matai tu ežia paveiksle 
karaliaus dukterį, ir, būtent, 
kaizerienes Marijos Terezijos 
isz Austrijos anūke, — 'žymiau
sios moters istorijoj, kaip ji 
szluoja savo celes asla.

Kaip tu manai, kas jai tomis 
dienomis teikė geriausio malo
numo : ar prisiminimas, kad ji 
garbingo karaliaus duktė, ar 
jos patyrimas atlikime ruoszos 
kurios ji insigijo da būdama 
laiminga karalaite, kol gyveno 
kambariuose, apsupta didelio 
skaieziaus tarnu ?

Ar tai yra tikra istorija?
Taip, Emilija, kiekvienas žo

dis yra tikras ir da daugiau, ka 
asz tau galiu tik pasakyti.

Kas gi, pagaliau su ja pasi
darė ?

Ji buvo, pagaliau, isz kalė
jimo iszleista ir nušiaušta in 
Austrija pas jos motina. Bet 
praėjo net metai nuo jos atėji
mo in Vienna, ligi vėl ji pirma 
karta galėjo nusiszypsoti. Nors 
ji pasiekė aukszto, 70 metu, 
amžiaus, vienok niekados- ji ne- 
užmirszo tu 'baisiu kalėjimo 
skausmu.

vienok būtinai reiktu na suda^e’ nu,_rieszke, vagys-. 
■ - - - te su iszpleszimu. Dalykas

aiszkus.
— Bet ka-gi jie galėjo da

ryt? Paklausė motina. Jog 
tas žmogus pasimaudojo ko
kiu nors trukumu del paso, ne 
mokėjo algos veltui juos isz- 
naudojo.

Jog Ignas tiesiog pabėgo isz 
vergijos. *

— O iszvest arklys vis-gi 
n ©priderėjo! Nu, užteks, ka 
czia bekalbėjus! Su nepaten
kinimu atsako tėvas ir vėl insi- 
gilino in laikraszti.

Mikutis godžiai klausė ir 
nieko nesuprato.

— Mama, kur ve'ža Igną? 
Paklausė jis, placziai atidary
damas akis.

Motina klaikiai pažiurėjo in 
ji, bet staiga atsiminė apie 
draugyste vaiko su ve'žeju, vos 
ne vos susiraukė ir nukreipė 
nuo jo akis. ,

— Kodėl atvažiavo Igną, 
vežtis, mama? Pradėjo klau
sinėti Mikutis.

— Kodėl jam ne pasakai? 
Nepatenkintu balsu prabilo tė
vas. Kas ežia do amžina baime 
supykint, paveikt in dirksniuš? 
Ir iszeis isz jo kažkokia slapia 
viszta, mazgote, o ne žmogus, 
nepasakai, ar-gi asz kliudau!

— Dieve mano, kodėl pats 
Su aszarom akyse suszuko mo
tina, pakeldama prie skruostu

— Jis pavogė, asz tau sa
kau. Arba vis vien, ka pavogė.

— Visiszkai ne, vis viena! 
Ir tu pats, jog pasaldai, kad 
pirklis esąs šukezius!,

— Nu, pasakiau!
—• Tai ka-gi tai? Kaip-gi 

taip? Argi taip galima?
Tėvas staiga supyko.
— Praszau, praszau be is

terijų! Jau taip iszpaikino val
ka kad ir suvaldyt nebegalima.

Susilaikydamas, kiek tik ga
lėdamas, Mikutis pakilo ir isz- 

| ėjo isz kambario. Bet vos tik 
I tai jis pasijuto už duru, kaip 
rūstumas ir nuoskauda ant kaž 
ko susupaude jam gerkle. Jis 
iszbego in prieangi. Jo pirmu
tine mintis buvo pasimatymas 
su Ignu, bet arklydes durys bu
vo uždarytos ir tai reiszke, kad 
Igno ten nėra! Mikutis nubėgo 
in szeimyn-stube. Tenai, prie 
stalo sėdėjo aukle ir gere arba
ta o prieszais ja sėdėjo kažkoks 
nepažystamas Mikucziui vyras 
kariszko rūbais apsivilkės. Ka
riškio, alkūne atstatęs, seme 
isz bludelio uogas ir valgė, už
sigerdamas arbata. Mikutis 
tuojau® pažino-gi aukles bliu- 
del'i ir suprato, kad aukle vai- 
szinanti kariszki, bet jis taip 
buvo užimtas netikėta žinia a- 
pie iszvažiavima Igno, kad ne
kreipė domes in dalyvavimu 
aukles sveczio.

— Aukle, kas atvažiavo Ig
ną vež? Drebancziu balsu jis 
paklausė.

Aukle iszkart neatsak.
— Taip iszeszia dabar tavo 

numylėtini! Tu daugiau nebe- 
giosi nuo aukles.

TOLIAUS BUS —

Sztai ko asz norecziau tave 
pamokinti. Nors kartais butu 
labai malonu 'būti karalaite, 
vienok kita syk gali būti da ne
laimingesne. Nėra gyvenime 
tokio luomo, ar jis butu auksz- 
tas, ar žemas, kuriame mergai
tei namu ruoszos prityrimas 
nebutu reikalingas. Iszaukleta 
mergaite visuomet turi mokėti 
namu ruoszos darbu.

Vaikai ne visuomet gali vis'- 
ka gerai suprasti. Del to ir ne
sakau, kad Emilija nuo to lai
ko tuoj pamilo tuos darbus, 
szlavima ir valyma. Vienok ne- 
pamirszkit, mieli skaitytojai ir 
skaitytojos, kad visuomet yra 
auksztesne, kilnesne ta mote
ris, kuri invairiose gyvenimo 
aplinkybėse panaudoja savo 
žinojimą ir sugebėjimą geram 
darbui. Kuri nenusigąstą jo
kios pareigos, kuria ji turi at
likti, o tiktai džiaugsmingai ir 
ramiai to darbo imasi. — S.S.
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Pirmutinis Vargas
KAI Mikutis iszeidavo in i 

prieangi jam tiktai tereike- 
jo primerkti savo dideles mėly
nas akis, idant pareget už ati
darytu arklides duru szviesu 
szyvio Užpakali prie jo ėdžiu, 
visa eile apinasru ant užtvaros 
ir vežėja Igną, betrusiant apie 
arklius. Paprastai Mikutis ne
ilgai teiszsilaikydavo priesz 
pagunda: abi ranki insikiszes 
iii trumpu savo kelnių kisze- 
nius, vikriai nuszokdavo nuo 
prieangio ir ėjo per dideli žole 
apžėlusi kiemą tiesiog in ark
lide.

—- Ka ežia benorės! Tiesiog 
reiszkia, padavė skunda. Buk 
asz po arkli ir vežimą iszvedes. 
Algos istisus metus nemokėjo, 
o atleist irgi.neatleidžia. Gy
venk! Mudu su 'boba ir sziaip

★ 
★
★

— Na, ka? Klausdavo jis 
Igną, apžiūrinėdamas pažysta
ma ir malonu jam daržines re
gini, ar deszineji vis szlubuoja?

Szlubuoja, da szlubuoja! Su 
pilnu pasiryžimu palaikyt pa
sikalbėjimu atsakydavo Ignas.

— O plėszke ar pataisiai?
— Sztai dabar taisau.
— Žiūrėk: sziandien mano 

Sartuka niekam neduok!
— Argi mano valia? Pasa

kysią: Reikia in stoti važiuot, 
arba in bažnytkiemi, užkinkyk 
Sartuka. Asz ir užkinkau.

Kas ežia po galu! Vis mano 
arkli, vis mano, niurnėdamas 
pastebėdavo vaikas. Ar davei 
jam avižų?

— Isz kur-gi asz imsiu, jei
gu man neprisakyta? Atsaky
davo Ignas, ir barzdotas, pa
prastai paniuręs jo veidas 'pri
imdavo viliojanezia iszreiszka. 
Tėtukas neliope.

— Be avižų! Nusiminusiai 
suszukdavo Mikutis, ir jo aky-j

ir taip galvojome. Reiszkia 
naudojasi, kad paso neturiu. 
Ka tu ežia padarysi? Paėmėm 
mudu su Mare, mano boba, 
nakezia arkli užkinkyta in ve
žimą ir pasukome in namus. 
Negu peksztiems mums eit, o 
da su maža kudiku, idant pa
siekt namus už 60 kilometru. 
Susigriebė pirktis, o musu pėd
saku ne žymes. .Asz jam arkli 
sugražineziau. Nejaugi nore- 
cziau prisisavint? O jis mat, 
persžirdo kad veltui dirbos 
darbininkas pamėtė, tuojaus in 
teisina su skunda: taip, girdi, 
ir taip, mane apvogė.

— Ir nuteisė tave?
— Sako, kad nuteisė,
— Na, o kaip?
— O sztai ir taip! Neaisz- 

kiai atsake Ignas, ir tankus jo 
autakai rūpestingai susitraukė 
ir visas jo veidas ant ilgo pri
ėmė paniui-a, beveik kenezian- 
czia iszvaizda.

— O tu butum pasakęs, kad 
esąs nekaltas, rimtai patarė 
Mikutis.

— Ar-gi numes kas klauso? 
Kokie pas mus teismai? Kur 
mano sakalėli, teisybe pasidė
jo? Teisė, teise ir mąne vagimi 
padare. Sze kaip!

— Kaip padare? Godžiai 
klausdavo vaikas.

— O sztai taip! Paniuręs ir 
karezia szypsodamas atsake 
Ignas.

Kaip kada pasikalbėjimas 
priimdavo visai kitoki kryps
ni.

Ignas. Jeigu asz ji pikta mo
kinėjau.

— Da kad tave mokytoju 
pastaęzius! Pasziepiancziai pa
stebėjo aukle. Eik iszdykeli, 
eik greieziau.

Tęva ir motina Mikutis tau
kiausiai tik prie stalo matyda
vo. Tėvas visuomet visakiais 
reikalais būdavo užimtas moti
na per isztisas dienas sėdėjus 
miegamajam ir skaitėsi esanti 
ne sveika. Kuomet jai įle galva, 
tai kas nors kitas kūno sąnaris 
sopėjo kas neleisdavo jai per- 
neszt judria vaiku draugyste 
ir net ryszkia dienos szviesa. 
Kuomet Mikucziui ateidavo in 
galva, noras ja aplankyt, ji pri
glausdavo prie saves kūdiki 
daug kartu bučiuodavo ir tuo- 
jauš gi prassydavo iszeit, kad 
nekvąrszinus jai galvos.

Mikutis retkaneziais pasi- 
prieszindavo.

— Mamą, kalbėjo jis, asz 
tykiai, labai tykiai sedesip.

Jis atsisėsdavo in kede ir su
dėdavo rankas ant keliu.

Tu sveikas? Neramiai 
klausdavo motina.

— Taip, iszkrikusiai 
atsakydavo užimtas 
nors paszaline minezia, ir tuo- 
jausgi pareidavo in indomau- 
janti ji klausima.
• Kalbėjo jis pasznabždoms 
idant neužgavus vieszpatau- 
janezios kambaryj ramybes.

— Mama, šnabždėjo jis, 
delko, kuomet karszta, tai bū
tinai prakaituoji?

— O tau karszta? Klausda
vo motina.

— Karszta. O tu manai asz 
dvejais marsszkiniais apsivil
kės ?

—* Nejaugi vienais?
.— Žinoma' vienais! Sztai, 

garsiai suszukdavo Mikutis ir 
ątspges marszkiniu apikakle, 
parodydavo savo nuoga kruti
nę.

Malina liguistai raukėsi.
— Ko tu rėki? Primindavo

ir vėl atsidusdavo: Jis ne be
norėjo iszeit isz vėsaus kamba
rio, nuo 
bet visgi meiliai mylimos 
mos.

— Pabucziuok mane! 
liai kal’bjeo motina.

J is bueziuodavo trynėsi
du in jos veidą, o ji apeziuop- 
davo po jo marszkiniais asz- 
trius pecziukus ir gailestingai 
pastebėdavo

— Koks 
vargdienėli! 
toks ?

avo liūdnos, ligotos, 
ma-

Stebuklingas Zerkolas; Sida-'piu, 35c.
brinis Grabelis; Drąsus Szuo;i No.158—Apie Kapitonas
Kelerą; Senelis; Vargo sapnas; Į Stormfield Danguje; Pabege- 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c. lc; Kasgi Isztyre; Prigautas 

No.127—Trys istorijos apie Vagis. 60 puslapiu, 20c.
Ty- Duktė Pustymu; Pcleniutep No.160—Apie Po Laikui; 

Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.'Per Neatsargumu in Balta 
vei-i .No:128—Dvi isztorijos: Vai- Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 

dimieras; Bedali; 44 pus., 20c i pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
No.129—Keturios istorijos: į Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 

Ketvirtas Prisakymas Dievo; j Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
Keliautojai in Szventa Žeme;'dės ir Kitus Dangiszkus Ku- 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 Į nūs; Męszla-vežis; Grapas; Eg- 
puslapiu, 20c. Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne.

No.132—Trys istorijos: Apie! Apie 100 puslapiu35c.
Atsakyda- Anglorius isz Valencziojs, Ko-j No.166—Apie Sūnūs Mal- 

žnas daigias turi savo vieta; kiaus; Iszklausyta Malda 
motinos meilumas Ka pasakė katras paeziuojas, Į Vargszo; Geras Medėjus. 20c. 

veike in jo dirksnius ir jis įpra-į 76 puslapiu. 25c. A o.172—Apie Duktė Mariu;
virkdavo.

tu liesas! Mano
Mikuti, delko tu’ I

— Iszdykauju!
vo jis savo papratimu, bet gai
lestingas

;—Dvi istorijos: Neuž- į Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla- 
Tu taip sumenkėjęs! Ir mokamas Žiedas, Drūta Alks- piu, 20c.

tau ne lengva! Ir tau dažnai ne 
jauku sieloje, mano vaikeli!

Ir atsitikdavo, kad perimtas žudinsta, Urlika Razbaininka,! davinėti Pinigus.

ui. 62 puslapiu, 20c. No.173—Apie Talmudo Pa- 
No.134-—Dvi istorijos: Baisi į slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 

45 pus., 20c.
43 puslapiu, 20c. No.175—Kuczios Žemaites;

No.138—Apie Irlanda; Ro- j Gudrus Piemenis ; Isz Ko Susi- 
bertas Velnias; Medėjus; Kaip i dare Anglis; Kaimiecziu Aima- 

|Kuzma SkripkoriusLikosTur-1navymai; Eiles; Ęokis Budais 
tingu Ponu. 35c. 'Apgavikai Apgauna Žmonis;

No.l41-Apie Kalvi Paszku,! katarai ir Burtai; Juokai ir 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki-į Paveikslai. 20c.
tas. 61 puslapiu, 20c. No.176—A-Be-Cela, Pradžia

No.l42-Apie Paveikslas Skaitymo ir Raszymo. 25c.
Gyvenimo, Nuopolei Matėuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

, No.144— Apie Ranka Ap-
veizdos, Nedaejusia Žudinstą, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Te- 

, va Zokoninka Bernadina. 61 
. puslapiu, 20c.
> No.140—Apie Maža Katilu-
. ka Lietuvos Skausmai, Mo- 

cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 

! Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
' 64 puslapiu, 25c.

__ No. 146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti.

'62 puslapiu, 20c.
No.148—Apie Joną ir Alena, 

i Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c .
į - Į lllcllo. OUC.

Xo.lū0-APio Dūkte Akme- Ko l;)6_stacijos orba Kab 
!TT’, k V.’ K?rSpreSt'aį‘S’|™-ija Viesz. Jezuso Krist uso 
, Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa-:

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudiniinas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristusor 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 groma- 
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 Ježu Kristų. 
Plikius apraszymas. 20c.

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

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

4 
* 
*
4 
4 
4
4 
4
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★
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Vienas geras tėvelis isz musu i 
miestelio, ;

Pasiėmęs savo nerūpestinga • 
dukrele, i

iii kita kambarėli,
Ir prakalbėjo in ja sekaneziai:

“Mano mylima dukrele,
Geidžiu su tavim pasikalbėt, 

Apie tavo motinėlė!
Gal pateminai jos rūpestinga

veidą,
Nesakau, kad tai tavo 

priežastis,
Bet, tavo privalumu yra, j 

Idant tu rytoj anksti 
atsikeltumai,

Ir padarytum pusryczius,
O kada tavo mamyte nulips

žemyn,
Tai nusistebės tavo

pasielgimu, į
Pribegkie prie jos ir

pabucziuok ja! I
Tuonii padarysi jai didžiausia 

džiaugsmai
Priek tam, žinok kad jai 
priguli tavo buežkiai.

Nes, kada tu buvai mažyte,
Ji tave liūliavo ir bueziavo,
Kada tu gulėjai serganti, 

Tai visi tave bijojo dalypstet.
Tada nebuvai tokia patogi 

kaip sziandien esi.
Per visus tuos metus,

Kada tu augai,
Motinėlė tave prižiurinejo, 

Užmigdė tave savo saldžiais
buczkiais,

Kada tu bijojai užmigti.
Žinoma, tavo motinėlė ne yra 

taip patogi sziandien, 
Kaip tu esi, bet

Jeigu tu jai prigelbetum jos 
naminiam darbe,

Mat, sziandien ji nebūtu 
taip riaukszleta.

: Taip,, mano mylima dukrele, 
Tavo motinėlė tave kada apleis,
,Jeigu jos sunkenybes nuo jos, 
Nebus palengvintos per tave!
Taigi, tada ta viską suprasi

Vertes savo mylimos motinėlės,
Kada apleis mus,

taradaika

se pasirodydavo aszaros.
Ignas linksmai ir meiliai juo

kėsi.
~ Ar tu matei, kaip para

kas raminaneziai kalbėjo jis.
— Bet jau bukite ramus: 

asz justi Sartuka nenuskrausiu 
Nuo kitu atimsiu, o Sartukui 
duosiu ir gera prižiūrėsiu.

Jis meiliai pažvelgdavo in 
vaiko akis ir glostė jo galva 
savo negrabna stora ranka. Mi
kutis nusiramindavo ir pradė
davo savo paprasta apžiureji- 
ma. Jis isz eiles sėsdavo in vi
sus vežimus, in vežeju sėdynės 
ir laikas nuo laiko pastebėda
vo:

— Geras vežimukas! Kal
bėdavo jis nuduodamas žinovą.

— Nieko bloga jame! At- 
jausdamas atsiliepdavo Ignas.

— Ir drūtas?
— Iszdykeli, szmeru išsi

tepsi ! Persergedavo vežėjas. 
Aukle barsis.

Ignas pirmus metus tarnavo 
dvare, bet labai greit susipaži
no su jaunu ponaieziu, ir tarp 
ju užsimezgė keista, bet szir
dinga draugyste.

— Sztai, kaip asz gyvenau
pas Lukauusku pOnus, prade-! Įr kada šalta žemele uždengs 
davo Ignas. Jie turėjo arkli, !

— Ar priesz atėjima pas! 
mus tu pas juos gy venai?

— Ne. Asz da gy venau ežia 
pas viena pirkti. Žinoma, var
gas. Be vargo asz ten ne diena 
negyveneziau! Irgi in teismą! 
O už ka mane in teisina? Argi 
asz svetima ėmiau?

— Nejaugi tave pirklis no
rėjo nuteisi?

■— Ar-gi Mare tavo žmona? 
Klausdavo Mikutis.

— O tai kenogi? Maloniai 
atsiliepdavo Ignas.

—' Kodėl gi ji ne su tavim, 
o vis grinezioje duona kepa ?

Ignas szypsojosi.
— O ko jai ežia su manim? 

Bene pasalias man pasekt.
— Kam pasakas? Karsztai 

ginezijosi vaikas.
— Mama, tėtei pasakų ne

pasakoja, taip gyvena. O Pau- 
liute reiszkia, tavo duktė?

— Reiszkia duktė.
— Ar daugiau jus turėjote 

vaiku ?
— Ne tiktai ta viena mer

gaite.
— Kodėl pas jus daugiau 

ne buvo?
Ignas- juokėsi ir kraipė gal

va.

jis 
kokia

jos gaileseziu ir nesupranta
mais da jam žodžiais, Mikutis 
staiga pradedaves raudot ant 
jos pecziu.

— Ko tu? Kas tau? Isz- 
gandus klausdavo motina ir 
palytėdavo jo’ galva, idant su
žinot, ar nėra karszczio.

Bet Mikutis tuojaus-gi nusi
ramindavo ir iszeidavo.

Ir nespėjo jis prieit duru, 
kaip jau užmirszdavo apie sa
vo be priežasties išsiveržu
sias aszaras ir būdavo užimtas 
kokia nors nauja indomia min
timi.

Kažkas da virpėjo ir judėjo 
krūtinėj, o jis jau džiaugsmin
gai apeziuopdavo kiszeniuje 
užmirsztai virvute ir sampro
tavo kaip ja tinkamiausia su
naudojus.

[Tasa Ant 2 Puslapio]

KATALOGAS 
KNYGŲ

Kitokios Knygos

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

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

180%—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Pade ji-

Neužmirszkite guodo- 
tini skaitytojai atsilyginte su 
prenumerata užlaikraszti 
“Saule,” nes da turime kelis 
szimtus, kurie apie tai užmir- 
szo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite!

jos mirusi kurni, 
Szaltam kape ant kapiniu!

Bet, jau bus per vėlu, 
Tavo gailestis ir rugojimai,

Kad ja neguodojai Už 
gyvasties,

Ir jai neprigelbejai jos 
darbuose.

Taigi, da yra laiko, 
Neužmirszk ka tau sakau, 

O busi linksma ir Dievas .tau 
' visame palaimins! ’ ’

— Vyras taip džiaugėsi sa
vo nauju automobilium, kaip 
mergina isz savo sužiedotinio 
žiedo.

t— Na jau .ir vaikas! Kalbė
jo jis.

— Ko juokiose? Lengvai 
užsigavęs , ir paaiszkindamas 
savo minti, tese Mikutis. Sztai 
tote su mama turi trejetą vai
ku. Ignotai! Meiliai jis ežia pat 
praszydavo, žiūrėdamas in sa
vo prieteliaus akis. Kuomet 
iszva'žiuosim in miestą tu jau 
pridabok mano Sartuka.

— Pridabosiu! Pridabosiu! 
Prižadėdavo Ignas. Bet tiktai 
mano mielas kad tiktai man 
pirma neprisieitu iszvažiuot.

— O kur? Nuostabiai klaus
davo vaikas.

O sztai tenai! Savo pa
prasta neaiszkia manera atsa
kydavo Ignas. 1

j Nekarta szirdinga draugu 
pasikalbejima pertraukdavo 
aukle senute.

— Mikuti! Ar ’tu ežia? 
Klausdavo ji pažvelgdama iu 
daržine. Ir kasgi ne mate, niur- 
naneziai tese kalba, poniszkas 
vaikas, o arklidėj gyvena. 
Sztai, pasiskųsiu motinai! Jei
gu norite, sakykite prieteliu 
sau radęs. Eik, eik tuojaus! O 
toj kreipėsi in Igną, vietoj to, 
kad kūdiki in protą atvest, dar 
labiau ji vilioji.

O kagi asz kaltas tetule?

ji.

— Ak asz ir užmirszau! 
Kaltai prabildavo vaikas ir nu
tildavo. Mama ! Už minu tos lai
ko jis vėl sznabždejo, pasakyk: 
Delko uodega?

— Kokia uodega?
— Arkliu aiba szunu.
— Kaip, delko? Taip, pa

prastai uodega. Taip jau surė
dyta.

— O ne paprastai! Bet mu
ses nubaidyty. Kuom-gi gyvu
liai muses baidytu?

Vaiko pas'kelbejimas pradė
davo erzint nervinga inoteri, 
bet'ji da tyliai kentėjo, būda
ma insitikrinus, kad Miku
cziui veik nusibosiąs pusiau 
tamsus kambaris, ir jis pats 
iszeisias. Bet Mikutis cziuož- 
davo per kede, atsiremdavo pe- 
eziais in sėdynė ir iszkeldavo 
kojas, viena ant kitos pasidė
jęs.

— Mama! Vėl jis kalbėjo. 
Ar tu žinai kur veisiasi blusos ?

Motina piktai susiraukdavo 
ir užmerkdavo akis.

— Na jau gana, Mikuti! 
Kas ežia do kalba ?

r— Meszle. Jeigu prisivesia 
blusu tai reikia, meszla iszmęst 
ir jau nauju.

— Sztai matau, ka reiszkia 
tavo pasivaikszcziojimai ark
lidėse! Rudens sulaukus pa- 
samdysiu tau gubernante. Mani 
geda del tavęs!

— Delko geda? Klausdavo 
vaikas.

Nu gerai. Na, eik sau! 
Eik pas aukle ir seseris. Tu vi
sada vienas arba, su bernais.

Mikutis giliai atsidusdavo,

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

szito Katalogo 
•No. 1951

isz

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.l55-~Szakinis Nedoras
Žydas, Du Draugai. 136 pusią

; slapti. 61 puslapiu, 20c.
I No.151—Apie Vaitas Szvil- 
į pikas, Pas Merga, Gražios 
■ Akys, Tanias, Vargdienis Jo- 
I nukas Karalium, 62 pus., 20e.
i No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c. j

No.153—Apie Gailuti, Du

—Redakcija. W Pirki© U. S. BoilUS! i Asz nieko, pradėjo teisintiesi nenoroms pakildavo nuo kėdės

No. 101—Kapitonas Velnias, Broliai, Majoro Duktė. 62 pus- 
Puikus apraszymas, d i d e 1 e, ia.piUj 20c. 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi 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 
1.t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

j 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 nemu- 

, no. 58 pus., 20c.
No.123—Septynios istorijos:! i ... : 1

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais Į 

160 Puslapiu

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Skaitykit “Saule”

Kaip Užsisakyti Knygas:

U3V- Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini- 

' gaiš siusti, tai reikia Užrcgis- 
■ truoti laiszka su pinigais.

Or- Nepamirszkite dadeti 
; deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu._! . .

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi ’laišzkai ‘‘visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A.



S A V L B • ' MAHANOY CITY, PA.

ŽiniosVietines Eroplano Nelaimes
Auka

LAIVAS NUSKENDO

— Seredoj pripuola Szv. Į 
Marcelio. Ir ta diena: 1808 me
tuose Napaleonas suima Ame-1 
rikos laivus Prancūzu uostuo
se; 1928 m., Trockis buvo isz-; 
mestas, isztremtas isz Rusijos.'• . ] 
Sovietai jau Kusi ja valde; 1923 
m., Lietuviai paėmė Klaipeda 
ir prijungė ja prie Lietuvos; 
1920m., uždrausti svaiginau-! 
tieji gėrimai Amerikoje; 1215 
m., Žemaicziu Kunigaiksztis 
Svobune priėmė Kriksžczionys-' 
te.

— Ketverge pripuola Szv. 
Antano Abbas. Taipgi ta die-' 
ha: 1706 m., Benjamin Frank
lino gimimo dieno; 1950 m., 
devyni vyrai, dienos laike ap-: 
vogė garsia Brinks kompanija, 
Boston, Mass., ir passpruko sau 
visu milijonu doleriu, szita 
kompanija bankoms ir didė
lėms sztorams "pinigus atveža 
ir iszveža, vagiai niekados ne
buvo sugauti, nors daug vagiu 
buvo intarta; 1386 m., Jagela 
sjisižiedavo su Lenkijos Kuni- 
gaiksztaite Jadviga.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Petro Katedro Rymoje. Ir ta 
diena: 1871 metuose Vokiecziu! 
Imperija jau ingyvendinta kai' 
Vokieeziai apsupo Paryžiaus' 
miestą Prancūzijoje; 1782 m.,' 
gimė Daniel Webster, kuris nu
darė pirmutini Anglu kalbos 
žodyną Amerikoje, jis buvo isz-1 
kalbus prakalbininkas ir na
gingas politikierius; 1835 m., 
gimė raižytojas Antanas Bara
nauskas.

Szokike ir loszike Doris 
Ruby, buvo viena isz penkios 
deszimts szesziu žmonių ku
rie žuvo kai eroplanas, skris
damas in Miami, Florida, 
nukrito, sudužo ir sudege ne
toli Elizabeth, New Jersey. 
Ji važiavo isz New York in 
Miama, Florida, kur ji buvo 
pasamdyta szokti ir loszti.

tokia:
I. Amerikos Himnas.

Sveikas Jėzau gimusis

c.—‘‘Linksma giesme mes u 
trauksim.”
di—Tyliąją nakti. ’’

Shenandoah, Pa. — Rozalija 
Navitskiene isz Pliinneyville, 
jdast Union Township, pasimi
rė Seredos vakara in Good Sa
maritan ligonbute, Pottsvilleje. 
Velione gimė Lietuvoje atvyko 
in Shenadoryje, o 1922 metuose 
apsigyveno Pliinneyville. Jos; 
vyras Motiejus mirė asztuonio- 
lika menesius atgal. Paliko 
penkis sūnūs: Feliksą, isz New 
York; Vinca ir Joną, Shenan
doah; Daktara Matt, Frack
ville, ir Antana, namie; trys! 
dukterys: S. Novakiene, isz 
Sheppton; E. Yudinskieiie,! 
Shenandoah ir Ed. Kovalaus-j s°Pranai. 
kiene namie. Taipgi seseri M.| 
Labutiene, Mahanoy City. 
Dvylika anukus ir du pro-anu- 
kus. Laidotuves invyko Pane- 
delio ryta su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje ir palaidota 
in parapijos kapines. Grabe
lius Dom. Snyder laidojo.

— Szvento Jurgio Parapi
jos Choras, po Profesoriaus 
Macziulio vadovyste, surengė 
labai gražu Lietuviszku Dainų 
Vakarėli, Nedėlios vak., 7:30 
vai., Sausio (Jau.) trylikta d. 
Buvo gražu matyti kaip gražiai 
choro nariu skaiezius vėl ima 
augti, buvo malonu pasiklausy
ti Lietuviszku Dainų ir Gies
mių, kurias choras ir atskiros 
dainininkes labai gražiai isz- 
dainavo. Programėlė buvo kuk
li ir graži. Bendrai, publika ne
buvo užkviesta, nes Profeso
rius Maezi ui is aiszkina, kad tai j 
pirmieji žingsniai, ir už tai tik 
kele choristu (Įrangai ir pažys
tami buvo užkviesti. Bet, mes 
staeziai sakome, kad su tokia 
puikia programėlė ir su tokiais 
balsais galima, jau kad ir didė
lėje saleje pasirodyti. Mes svei
kiname Pona.'> Profesorių Ma- 
cziuli ir jo chorą, ir jaueziamies 
laimingi, kad ir mes buvome 
užkviesti in ta Lietuviszku 
Dainų Vakarėli. Vakarėlio pro
grama susidarė, maž-daug sži-

' (Tasa Nuo 1 Puslapio)

ti nuo to laivo ir kad kiti lai
vai juos paimtu, bet jis pats pa
siliko su savo skestaneziu lai
vu, dar vis turėdamas vilties 
kad jis gales ta laiva sugražin
ti in uosta, 
visiems kad 
pasiliks kol 
trauktas in 
nuskęs.

Jis buvo pasakęs 
jis ant savo laivo 

tas laivas bus in- 
uosta ar visiszkai

CHURCHILLIO
INPEDINIS?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

z antzmariu E Sieniniai Kalendoriai 1952m
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

I

ežia valtele.
Keturios deszimts žmonių 

buvo ant tos beveik skestan- 
czios valteles, o su Kapitonu

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
Po 400 arba 3 už $1.00 

Adresas:
SAULE PUBL. CO. Mahanoy City, Pa.

16 MUSU EROPLANU 
NUSZAUTA.

KORĖJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nebuvo nubaustas už tokias 
baisias žmogžudystes ant ma- 

Apleisdamas visus Kapito- riu!
nas pavede valdyba savo pa-

.Ant tos likusios valteles bu-

j visai nebuvo!
Nors Anthony Eden yra ne- Isz ryto, rodos nebuvo ausz-

Anthony Eden stojo in vaiska isz ju valteles, kad palengvinus 
kaipo eilinis kareivis, nors jis bet Kapitonas nesutiko ir su 
butu galejes gauti augszto ka-1 savo valtele apleido ta skestan- 
rininko vieta. Per szita kara jo 
du broliai žuvo. Nuo to laiko 
jis pasiszvente darbuotis del 
taikos. Bet jis sako nors jis la
bai nori taikos ir ramybes, bet buvo tik szeszi kiti, antroje 
jis už ta taika ir ramybe nemo- valtelėje.
kės tiek, kiek Sovietai dabar 
reikalauja.

Jis stojo in politika labai gu- gelbininkui Rhodes, sakyda- 
driai ir apsukriai, apsiženyda- mas: ‘‘Daryk kas reikia,” ir 
mas su Sir Gervase Beckett su savo valtele pasitraukė, 
duktė, kuri tuo laiku buvo sto
jusi in rinkimus kaip tik priesz vo baisiai ankszta. O vanduo 
ji. Jis sumanė, kad geriausias buvo beveik ligi keliu. Reikėjo 

ta sanvaite musu eroplanai bu- būdas ja sumuszti rinkimuose ji vis iszpilti. Ir mkisto tuojaus 
vo iszskride priesz Komunis- tai su ja apsiženyti. Jis taip ir pritruko. O vandenio atsigerti 
tus, penkis tukstanezius ketu- padare.
ris szimtus sykiu, o dvylika
Komunistu eroplanu buvo nu- paprastas kavalierius ir beveik ros, nes miglos buvo dar tirsz- 
szauta ir keturiolika apszaudy- visas gražuoles žavina ir gundo tesnes.
ta. Karo sztabas dabar tik syki vienk jis per visus tuos metus Kapitono pagelbininkas 

I per sanvaite iszleidžia žinias buvo ir yra isztikimas savo Rhodes pasiszauke jurininką 
apie kiek ir kas žuvo ar buvo žmonai, yra isztikimas vyras ir Alexander William Holmes ir 

muszauta, kad lakūnai, kuriu geras tėvas savo vaikams.
eroplanai būva nuszauti, ture-

pirm 
kur

III. Liaudos dainos (sutarti
nes): a— “Du'broliukai kuni- 

1)—‘‘Giedu

Policijos Jieszkomas

Ko- 
tro-

1 su juo pakukszdomis pasiszne-
Anthony Eden, kaip ir Wins- kejo. Szitas Alexander Wm. 

ton Churchillis amžinai dievi- Holmes buvo petingas ir dru- 
na ir garbina gražias moteris,'tas jurininkas.
bet jie du yra isztikimi savo 
žmonoms.

Nors jis pareina isz karalisz-' darosi ir kas ju laukia. Reikes 
kos gimines ir yra turtingas, kelis iszmesti in mares! Bet 
vienok jis nesidižiuoja ir jokius kurios pirmiau ir kas paskiau? 
ožius nevarineja, bet stengiasi Visi drebėdami lauke, nežino- 

bet nujausdami ka

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

Visi keleiviai su baime ir 
drebejimu jau nujautė kas ežia

Į tu progos dar sugryžti 
negu Komunistai dažino 
jie buvo nuszauti ir kiek.

Szviesioje menesienjoje 
munistai gali veszti savo
kus be jokiu szviesu ir už tai 
musu lakūnams sunkiau juos 
užtikti.

Isz visko iszrodo, kad karas kuo geriausius santykius palai-' domi ko, 
Korėjos padangėse asztrieia ir kyti su paprastais darbo žmo-. baisaus, 
kad Komunistai draseja, nes nemis.
turi daug daugiau kariszku 
eroplanu negu mes tikejomies.

dainele. ”
1 —‘‘Per giria girele” (mote

rys). Motina: Bertha^Amberle- 
vieziene. Duktė: Regina Berna
tonis.

INZEIDZIA PREZ.
TRUMANA

Jis labai rėjai lankosi Tas jurininkas szaltai pasa- 
in balius, szokius ar vakarienes ke: ‘‘Tu, Owen Riley, pirmas.” 
kurias surengia bagoeziai. Į Nabagas Owen Riley, guleda- 

1945 metuose jo sūnūs Si-'mas toje valtelėje per aszaras 
mon buvo užmusztas Burma,' ir maldas prasze susimylejimo, 
kur jis'kariavo kaipo lakūnas.j ‘‘Del Dievo meiles, gelbėkite!”

S’apta Amerikos FBI poli
cija iszleido perspejima vi- 

' siems policijantams jieszko- 
ti szito žmogaus, George Ar
thur Heroux, kuris yra in- 
tartas už apvogimą dvieju 
banku isz kuriu jis yra gavės 
$86,C03. Bankos kurias jis 
yra apvogęs randasi in Mis
souri ir Kansas. FBI policija 
visus perspėja kad'szitas va
gis yra labai gerai apsigink
lavęs ir yra labai pavojingas.

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

SAULE Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

r. • asz tau sese nesa-i 
Motina: Julia Dopkin.kiau,”

Duktė:
vakars
Ant kalno murai.

IV. Isztraukos isz. Operetes
‘ ‘ Linksmoji naszlc, ’ ’
a. -—Waltz — Regine Bernato
nis ir sopranai.
b. —Vilią — Joan Velička ir

V. Liaudies szokis ‘‘Noriu 
miego” Choras ir szokejos.

VI. Lietuvos Himnas.
Programos vadovas J. Ma- 

cziulis. -. .

NEW YORK. — Kapitonas 
Carlsen atvyksta in miestą 
New Yorka Seredoje, ir daly
vaus parodoje.

i L TRASKAUSKAS 
į LIET UVISZ K AS 
t GRABORIUS 
♦Laidoja Kunus Numirėliu. 
J Pasamdo Automobilius Del 

Laidotuvių, Kriksztyniu 
Vestuvių Ir Kitokiams 

Reikalams ::
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i” Atsimink! Mielas Skaityto- * 
Po tam jo žmona apsigyveno' Bet nieko jam nepagelbejo. Jis jai kad nuo tavęs priklauso J 535 

“Saules” ateitis: Ar ja skaity 
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

Amerikoje, ir visos bobos pr’a-' buvo iszmestas in juras ir grei- 
dėjo putas plakti, kada ji gaus tai nuskendo.
‘‘divorsa” nuo savo vyro. Po George Duffee buvo antras, 
penkių metu, pats Anthony ‘‘Asz turiu žmona ir tris vai- 
Eden gavo ‘‘divorsa” nuo jos, kuczius, Susimylėkite!” — jis 
priparodydamas, kad ji buvo ji spiege. Bet ir jis buvo iszmes- 
palikus, apleidus.

Po tam jau visos bobos pra
dėjo putas plakti ir sekti visas penkių minueziu 
tas gražuoles, kurias jis pažino.' paskui ir jis buvo iszmestas.
Bet iki sziol jis nėra kitos mo ! Kai jurininkas nutvėrė 
teriszkes vedes, ir gyvena kai-1 Frank Askins ir rengiesi ir ji 
po gyvanaszlys. I iszmesti in juras jo abi seserys

Jis yra tik vienas isz visu tu' Per aszaras Frasze meldiesi, 
delegatu ir atstovu, kuris dry- 
so ir mokėjo Sovietą Andrei 
Viszinsky numalszinti ir nutil
dyti konferencijoje.

Jis prie taikos stalo ir per vi
sas konferencijos siulina savo

nei jam jokios garbes suteikti, P^alĮa> savo tvarka del taikos. 
_ ai rnn m'vn o o -»-»n c? i L i i i w» o c? ines jie patys yra be garbes.

WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

su tu neva garbiu, jeigu Prez. 
Trumanas tas garbes dalina, 
nes yra niekam nevertas. Tuk- 
staneziai musu vaiku tenai žūs
ta, už jo klaidas ir kvailystes.”

Vaszingtono Atstovai buvo 
beveik be žado. Jie sako, kad 
niekados nieko panaszaus jie 
nėra girdeje. Nuo 1861 metu 
Prezidentai tokias garbes yra 
suteikė ir niekas iki sziol nėra 
taip pasiprieszines.

Tėvas McGovern yra dirbės 
valdžioje, bet jis sako kad nei 
Prezidentas Trumanas, nei jo 
tie tinginiai, liurbiai karinin
kai nėra verti nei jo sunums,

tas.
v Treczias pasiprasze nors 

pasimelsti,

Karo Laukas Indo-Kinijoje

Vieno nuszauto Komunis
to lavonas matyti ant karo 
lauko in Cho-Ben Pass, Ton
kin, Irido-Kinijoje. Daugiau 
kaip du szimtai Komunistu 
lavonu ežia buvo surasta per

viena diena. Prancūzu armi
jos ežia jau ilga laika kariau
ja priesz Komunistus. Pran- 
suzai užkirto kelia Komunis
tams kalnuose ir daug ju isz- 
žude szitoje vietoje.

bet nieko negelbėjo. Bet kai jis 
buvo iszmestas, abi jo seserys 
paezios iszszoko isz valteles ir 
su savo broliu nuskendo.

Ir taip szesziolika žmonių 
buvo iszmesta in juras, nužudy
ta! Bet, nei vienas darbininkas, 
jurininkas nebuvo taip paau
kotas, nebuvo iszmestas.

Po tam, už keliu valandų jie 
pamate laiva ir buvo iszgelbeti.

Tuojaus visa ta nelemta pa
saka pasiekė Amerikieczius, 
kurie baisiai pasipiktino ir rei
kalavo kad kaltieji butu pa
traukti in teismą.

Amerikos Bendras Advoka
tas William M. Meredith buvo 

szita teismą; 
Bet, nesuprantamas dalykas!

■ 'Prisirengimas, pasitikėjimas, 
ir susitarimas.”

Jo mėgiamiausi draugai yra 
loszikai, raszytojai ir laikrasz- 
tininkai. Bet jis nusiskundžia 
kad ir tokiai draugystei jis ma
žai laiko turi.

Bet jeigu Churchillis pasi
trauktu isz savo vietos tai Ede
nas turėtu ta vieta užimti, ar 
jis norėtu ar ne, ir tada jis dar priverstas vesti 
mažiau laiko sau turėtu.

Dabar eina gandai, kad jo Jis pavėlino Kapitonui Harris 
buvusi žmona rengiasi sugrysz- ir jo pagelbininkui Rhodes isz- 
ti in Anglija atlankyti savo su- važiuoti net in Pietų Amerika 
nu Nicholas. Ir teipgi eina su kitu laivu. Jis juodu visai 
gandai kad ji gal antru kartu 
apsiženys su savo buvusiu vy
ru nes ji dabar mato kad ne ko
kia boba jodu perskyrė, bet po
litika ir jo pasiszventimas savo 
krasztui.

Sunku hutu rasti kita žmogų 
kuris galėtu Winston Churchil- mokėti 
lio vieta užimti kaipo Anglijos baudos. 
Ministeris. Churchillis pats Niekas iki sziai dienai nega- 
sako, kad gabiausias žmogus Ii paaiszkinti, kodėl Kapitonas

. butu Anthony Eden.

nei nesuaresztavo!
Jis patraukė in teismą juri

ninkus Holmes ir Murray, bet 
ir ežia buvo tik szposai. Hol
mes buvo nuteistas, nubaustas 
tik ant szesziu menesiu prie 
sunkaus darbo ir turėjo užsi- 

dvideszimts doleriu

■ nebuvo patrauktas in teismą ir.

Beisbolininkas

^DUMLESS”
WRITING SETS 

by

(j- J'J-Zy-a

Chet Nichols susilaukė ne
paprastos garbes kaipo ge
riausias beisbolės loszikas 
praeities metais. Jis losze su 
Boston Braves sportininku 
rateliu. Jis sako kad ir atei- 
naneziais metais jis pasiliks 
su to miesto loszikais.
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Cau’t Leak - Won’t Flood

Writes 300 words 
without dipping
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