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Isz Amerikos
KITAS MILIJONIE

RIUS APVOGTAS

Parvažiavo Isz Flori-
* dos; Nerado Pinigu

DETROIT, MICH. — Tur
tingas biznierius, kuris nepasi
tikėjo amt banku buvo apvog
tas ant viso milijono doleriu. 
Jis visus savo pinigus, bonus 
ir szierus laikėsi namie.

Jis sako kad vagiai gavo tik 
apie penkis szimtus doleriu 
grynais pinigais’, bet gudrus 
vagis galėtu visus tuos jo szie
rus ir bonus iszmainyti.

Tai antra tokia didele va
gyste per menesi. Pirma tokia 
didele vagyste buvo Reno 
mieste, Nevada, kur vagiai pa
sivogė pusantro milijono dole
riu, nuo La Verne Redfield.

Szitas antras milijonierius 
Melvin Gutherie su savo žmo
na parvažiavo isz Floridos ir 
tik po penkiolikos dienu daži- 
nojo kad jis buvo apvogtas.

Du ju buvusieji tarnai yra 
intarti ir dabar suaresztuoti.

Mellvin Gutherie sako kad 
jis visus savo pinigus laikyda
vosi namie nuo 1933 metu, ka
da jis pradėjo nepasitikėti ant 
banku.

Buvęs j u tarnas Thomas Hill 
su savo žmona buvo suaresz- 
tuotas, kaip ir trisdeszimts 
penkių metu amžiaus troko 
draiverys John W. Jackson. 
Thomas Hill su savo žmona da
bar jau nedirba tam milijonie
riui, bet tankiai pas ji atsilan
ko ir turi rakta del ju namu.

PALEISTAS ISZ 
PAKVAISZIU NAMO

, •

Nužudė Savo Drauge
------------- I

NEW YORK, N. Y. —' Pen
kios deszimts septynių metu 
amžiaus Edward Foley, kuris 
tik kelios dienos atgal buvo pa
leistas isz pakvaisziu namo, 
nužudė savo drauge, penkios 
deszimts trijų metu amžiaus 
Marie Porgaman. Nužudęs ja, 
jos lavona pakiszo po lova ir 
paskui pats paszauke polici- 
jantus ir parode kur jis buvo 
paslėpęs jos lavona. Jis poiici- 
jantams pasiaiszkino kad jie
du visa ta vakara gere ir balia- 
vuojo. Jis sako kad jiedu susi- 
ginczino ir susipesze už pinigus 
ir už tai jis ja nudėjo.

Patraukta Teisman

Foitiers mieste, Prancūzi
joje, penkios deszimts sze- 
sziu metu Ponia Marie Bes- 
nard yra patraukta teisman 
ir intarta už nutrucin’ma 
net vienuolikos žmonių, jos

KALINIAI
PABĖGO

PENSACOLA, FLA. — 
Trys kaliniai apvogė kalėjimą, 
suriszo sarga paleido viena 
moteriszke kalinei ir paskui pa
bėgo.

Bet vienas isz ju užėjo in sa- 
i liūną ir buvo suimtas už keliu 
valandų. Po icijantai sako kad 
jis buvo gerokai iszsigeres ir 
pradėjo girtis ir taip pats in- 
klimpo. Visu valstijų policijan- 
tai gavo žinias apie tuos pabė
gėlius. Visi keturi pabėgo apie 
treczia valanda isz ryto. Tie 
trys kaliniai, surisze sarga nu
ėjo in moterų puse kalėjimo ir 
paleido Ponia W. G. McQuagg, 
kuri su jais ir pabėgo.

Sekre. Achesonas
Tikisi Susilaukti
Paikos Korėjoje

Eroplanas Nukrito Vokietijoje, 
43 Žuvo; Trys Kaliniai Apvogė 
Kalėjimo Floridoje; Sekre. D. 
AchesonasSakoReikesDaugiau

REPUBLIKONU VA
DAS NEISZTIKIMAS

SVIETKAS
NUŽUDYTAS 

i_
NEW HAVEN, CONN. — I 

Svietkas, liudytojas kuris ma- j 
te vagyste ir paskui nepristojo 
prie tu vagiu kurie jam siutino 
riebius kyszius, buvo su savo 
žmona nužudytas, susprodgin- 
tas.

Keturios deszimts dvieju 
metu amžiaus Homer Wright 
su savo keturios deszimts vie
no meto žmona Ophelia buvo 
susprogdintas kai jiedu insise- 
do in savo troka ir pradėjo in- 
žina. Trokas buvo užtaisytas 
su duliumi.

Tas susprogimas buvo tokis 
baisus kad namu langus iszne- 
sze net už mylios nuo tos vie- 
tds. .

Jis turėjo eiti in teismą kai
po svietkas priesz kelis va-I 
gius, razbaininkus. l

giminiu ir pažystamu. Ji 
teipgi pa’szyvai pasirasze 
ant keliu' rasztu kaip pasku
tiniu testamentu, kad ji tu 
nužudytu žmonių pinigus 
gautu.

TAKSOS, TAKSOS
IR DAR TAKSOS!

Pinigu Paskirti Del Pagelbos,
Priesz Komunistus

Policijantai sako kad tre- 
czias žmogus buvo suaresztuo- 
tas, jis siulino szitam žuvusiam 
žmogui kyszi, pinigu, kad jis 
nieko teisme nesakytu. Dabar 
policijantai yra paskiirti ser
gėti visus svietkus, liudytojus, j 
ket jau ir vėl per vėlai kai du 
visai nekalti žmones žuvo.

VISI SERGA

PHILADELPHIA, PA. — 
Kai mes norime pasakyti kad 
žmogus taip toli nuėjo, kad to- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) 
-i .'.ą.------ :----- -- -

STRAIKOS
ITALIJOJE

ROMA, ITALIJA. — Tuks- 
taneziai Ita’ijonu. darbininku 
sustraikavo reikalaudami dau
giau algos. Dauguma straiku 
1 uvo per dvi ar keturias valan- 

I das.

Nenori Ar Bijosi Ant 
“Jury” Eiti

LONG ISLAND, N. Y. —
Daugiau kaip szeszios de
szimts žmonių atsisakė stoti

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Iszrodo kad ežia yra Komu
nistu kurstomas straikos, nes 
dauguma darbininku nenori 
straikuoti, ket nedrysta savo 
Rauduoniems vadams pasi- 
prieszinti.

Didžiausios straikos yra in 
aliejaus fabriką, kur tukstan- 
cziai darbininku dirba, i

Razbaininkas Ir Vagis Willie Sutton

Nuszove Motina LITTLE ROCK, ARK. — Smarkios vie- 
sulos padare labai daug iszkados ir užmiy 
sze daug žfnefliu; iv Dar negalima’galutįB 
sužinoti kiek žmonių žuvo ir buvo sužeist"

Viesulos buvo tokios smarkios nunesze 
žmones, kaip kokius sziaudus ar sziupulius.

In Corpus Christi, Texas valstijoje, dve
jose eroplanu nelaimėse žuvo keturiolika 
lakūnu. Deszimts žuvo, kai keturiu in- 
žinu Laivyno eroplanas nukrito in Corpus 
Christi uosta, anksti isz ryto auszrai dar

PHILADELPHIA, PA. — 
Vienas liudytojas, svietkas Mi
nerva vieszbutyje, hotelyje po
licij antams yra pasakęs kad jis 
girdėjo kai pikta moteriszke su 
Republikonu Partijos vadu 
Meade labai susibarė ir susipe
sze pirm negu William F. 
Meade buvo paszautas.

Svietkas, keturios deszimts 
penkių metu amžiaus Peter 
Kattner sako kad jis girdėjo 
kai ta moteriszke Republikonu 
Partijas vada iszvardino viso
kiais vardais ir sake kad jis jai 
neisž'bifcimas, kad jis su kito
mis bobomis užsideda. Jis sten- \ f >
giesi ja nuraminti, vadindamas 
ja visokiais gražiausiais ir ma
loniausiais vardais. Bet ta mo
teriszke visu tu gražu ir malo
niu vardu nepaisė ir ji paszove. 
Jis sako kad jis iszgirdo kitos 
moteriszkes varda, bet tik tiek

(Tašą Ant 4 Puslapio)

Szitas keturiu metu am
žiaus berniukas, isz San An
tonio miesto, surastas vie
nas namie, tėvu apleistas, 
po'icijantams sako kad jis 
nuszove savo motina. Jis sa
ko kad jo tėvas indejo in jo 
rankas revolveri, ir parode 
kaip paspausti revolverio 
gaiduką ir ta revolveri kaip 
taikinti in savo motina. Po- 
icijantai stengiasi isztirti ir 
dažinoti ar taip tikrai buvo.

EROPLANO

nesuszvitus.
I

Vėliau ta paezia diena lengvesnis bomb- 
neszis nukrito netoli Paducah, Texas ir už- 
musze keturis lakūnus. Szitas bombneszis 
taip baisiai susprogo, kad mažus gabalėlius 
tu lakiniu tas trenksmas isznesze net už 
mylios in padanges.

Kaip ten tos nelaimes atsitiko, nei Lai
vyno, nei Lakūnu Sztabas nežino, ar nesako. 

____ _______ i__________________________

Willie Sutton Vagis ir raz
baininkas iszeina isz teismo 
kambariu su slaptos polici
jos agentais, Brooklyn, N. Y. 
Jis yra intartas už daug vi

sokiu prasikaltimu ir vagys- 
cziu. Jis bus teisiamas pir
miausia už kelias vagystes, 
ir paskui bus teisiamas už 
nesziojimasi su savimi re

volveriu be pavelinimo. Jis 
. nuduoda,, linksmas ir nori 

■_ visiems parodyti kad jis vi- 
.’ sai nesirūpina.
i o o □

NELAIME

Nukrito Ir Susprogo 
Miszke

FRANKFURT, VOK. — 
Royal Dutch eroplanas vadina
mas “Karaliene*Juliana” nu
krito ir susprogo miszke. Isz 
keturios deszimts septynių 
žmonių tik keturi iszliko gyvi.

Tai buvo didžiausia eropla- 
no nelaime Vokietijoje.

Skrisdamas isz Jhannesburg 
Pietų Afrikos in Amsterdam, 
szitas keturiu inžinu I>C-6 ero
planas, nukrito medžiu virsz- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — Amerikos 
Sekretorius Dean Achesonas sako ir pra- * 
naszauja, kad ne už ilgo susilauksime tai
kos Korėjoje. Bet jis perspėjo visus Ame- 
rikieczius per daug ant tokios jo prana- 
szystes nepasitikėti; nes dar visko gali bū
ti. Jis sako, kad daug didesnis pavojus 
visiems gresia isz Indo-Kinijos negu isz Ko
rėjos, nes tenai Komunistai jau ima vir- 
szu. Prancūzai negali priesz Komunistus 
tenai atsilaikyti.

Sekretorius Achesonas taip kalbėjo kai
(Tasa Ant 4 Puslapio)



Kas Girdėt
kad jis tu pinigu visai nepaiso.

1 1 8 A ULE ” MAHANOY CITY, PA.

* Jeigu sanžiningai prakaituo
si, dai'buosies, taupiusi, dirbsi, 
valdžia tave apdovanos su di
desnėmis taksomis.

Prezidentas Trumanas kak 
bedamas in Rusijos žmones per 
Amerikos Balsa, ‘ ‘ Voice of 
Amerika,” ana sanvaite paša-! 
ke: “Alos esame jusu draugai. 
Nėra jokiu nesusipratimu tarp 
mudviejų, kuriu mes negalėtu
me iszriszti ir iszlyginti, jeigu 
jusu vadai nustotu durnavoje 
ir jeigu jie liautųsi skelbė savo 
neapykantos ir kerszto propa
ganda ir imtu sekti taikos ke
liais.”

t.
Žmogelis susitaupiau gana 

pinigu savo taksas užsimokėti, 
bet paskui turi skolintis del 
pragyvenimo.

Senis Butkus sako, kad jis 
gerai žino kad jis negales savo 
pinigu su savimi nusineszti in 
gra’ba, bet valdžia dabar nelei
džia jam su tais jo pinigais pa
sidžiaugti ir ežia ant žemes.

David Reese, dvideszimts 
trijų metu amžiaus juodukas, 
buvo iszteisintas nuo žmogžu
dystes intarinio Liepos July 
1950, in Brooksville, Florida, 
liet tik ana sanvaite buvo isz 
kalėjimo paleistas, Teisėjas >pa- 
siaiszkino kad jis apie ta juo
duką buvo visai pamirszes ir 
bežinojo kad jis dar vis tupi 
kalėjime.
i...

Szventas Tėvas, Popiežius 
Dvyliktasis auvaikszczi'ojo sa
vo’ septynio'-' deszimts szeszta 
gimtadieni ir savo tryliktąjį 
karūnavimo meta. Jo Daktaras 
sako kad jo sveikata yra la,bai 
gera, tokiu metu žmogui.

Egipto Karalius Farouk la
bai nori atvažiuoti in Amerika 
ir praszo pakvietimo, bet jis to
kio pakvietimo isz Amerikos 
negaus tol, ko] jis nesusitai
kins su Anglijos valdžia.

Pypkes Durnai

Kodėl Turite Szirdi PADEKAVONES
NUO MUSU

bukliuga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis)

Generolas D. .MacArthuris, 
raszydamas vienam savo drau
gui, New Hampshire valstijoje 
apie ateinanezius Rinkimus to- i 
je valstijoje, kurie jau atsibu
vo, buvo paraszes: “Asz pata
riu kad visi jus remtumete 
Taft del , Prezidento vietos.” 
Szitas jo patarimas yra labai 
reikszmingas ant to kad jo pa
ties vardas buvo indetas tuose 
rinkimuose.

Ant Tėvulio Dvaro

»'Pčdro Infante, Meksikos 
muving-pikezieriu losžikas pri
sipažino kad jis slaptai buvo 
gavės divorsa nuo savo žmonos 
ir jai nieko apie tai nebuvo pa
sakęs ir per visa meta su ja gy
veno, kaip vyras su žmona. Jis 
aiszkinasi kad “asz vis keti
nau jai pasakyti, bet vis nepri
sirengiau.”

Keturi buvusieji,kaliniai ir 
geltuonpląuke buvo suaresz- 
tuoti Už didžiausia apvagyste 

, Amerikoje. Per pietus, kai nie
ko nebuvo namie, vagiai insi- 
lauže in milijonieriaus Laver
ne Redfield namus in Reno, 
Nevada, ir pasivogė daugiau 
kaip pusantro milijono doleriu. 
Kai tie vagiai daUbszcziai triu
šeli tuose maniuose, milijonie
riaus sargybinis szuva sau ra
miai ede, ka tie vagiai jam bu
vo padavė isz to milijonieriaus 
refrigeratoriaus. Milijonierius, 
dažinojes apie ta vagyste, ra
miai pastebėjo kad tas jo szu
va yra labai geras\ ir kad jis 
džiaugiasi kad vagiai nieko ne
buvo padare tam szuniui, ir

Ant tėvulio didžio dvaro 
Žalias ievarelis,
Tam ievare, tam žaliajam. 
Raibas sakalėlis.
Ant tevelia didžia dvaro 
Naujoji stonele, 
Ten balnojo bernužėlis 
Beraji žirgeli.
Balnodamas, žabodamas 
Su žirgu kalbėjo: 
Vai žirgeli, vai berneli 
Nuneszk in dvareli. 
Nuneszk mane in dvareli, 
Kur jauna mergele, 
Baltu rugiu piovejele. 
Tai ji audėjėlė.
Kur kaseles ko gelsviausios, 
Akys melyniausios,
Skersnais žingsniais, ... kaip 

gulbele,
Kalba laksztingele. 
Ir atsake raiteleliui 
Berašai žirgelis: 
Ne pas mane, bernuželi, 
Klauski pas szirdele; 
Ta mergele ko dailiausia, 
Kuri mylimiausia, 
Kur vaikszcziojai, bernuželi, 
Vakar po langeliu.
Jos daržely žalia rūta, 
Galva vainikuota, 
Ant peteliu plonos drobes. 
Tai ji audėjėlė.
Ir žingsneliais, kaip gulbele. 
Skersnus jos žingsneliai, 
Ji kalbele, kai laksztute. 
Meilus jos žodeliai.
Aiiksti keliant, vėlai gulant, 
Da’ineles dainuoja, 
Ir berneli dažnai mini, 
Kuri labai myli.

MOTINOS

Sapnas l^Iotinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.
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SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

Szirdis nėr duszios apsigy
venimo vieta ir nėr jausmams 
apsistojimo vieta. Szirdis ku
ne tur visai bizniszka. tikslą, 
kuris yra būtinai reikalingas 
pratęsimui žmogaus gyvasties. 
Jausmai gal j pagreitinti arba 
apsunkinti sirdi, 'bet pats orga
nas negali pristatyti meile, ne
apykanta, piktumą, ir kitus 
jausmus.

Szirdis yra labai nuostabus 
daigias. Yra raumenims; orgtt- 
nas su kelioms dalims. In ir isz 
tu daliu ineina. gyslos ir iszei
na. arterijos, neszant nevalyta 
ir valyta krauja. Szirdis \ra 
kraujui stotis, kraujo neužlai
ko bet ji varo vaikszczioti per 
visa kuna. Kiekviena syki szir
dis plaka iszs'ipleczia ir vėl su
sitraukė, taip daro 72 sykius 
per miliutą. Kai szirdis susi
traukia, tai ji krauja iszvaro 
isz saves in gyslas, arba vamz
delius, kurie jungiasi su szirdi- 
mi. Kai szirdis iszsipleczia tai 
atbėga kito kraujo. Szitas 
kraujas gryžta isz‘po žmogaus 
kūno, pakeliui pristaezius visa 
reikalinga medžiaga ir pasi
ėmęs invairius nereikalingus 
atmatas. Szirdies tam tikra 
sienele perskirsta in dvi kama
raites. Pricsz kiekviena kama
raite yra da po maža prienie- 
nūke. Taip pat yra ir durys — 
klapaneliai; Isz deszines kama
rėlės iszeina kraujas, neszaiitis 
daugybe reikalingos medžia
gos, deszine-gi gryžta su at
matomis. Atmatos iszkvepuo- 
jamos plaucziais laukan ir in- 
kvepuojama gryno oro. Tada 
kraujas pasidaro tinkamas ir 
szirdis ji leidžia su nauja rei
kalinga kunui medžiaga. Ta 
kraujo inleisdinejima. ir iszleis- 
dinejima mes vadiname krau
jo apytaka.

Musu kraujas susideda isz 
kraujinio vandens ir daugybes 
mažu kraujo ląstelių arba 
kraujo rutuliuku. Tie rutuliu
kai nevienodi, vieni bąlti, kiti 
raudoni ir visi jie turi savo 
darba. Imkime raudonus, ku
riuose randasi jau prirengtas 
maistas, tyras oras. Per musu 
plauczius ir in musu kųna ir 
iii raudonus kraujo rutuliukus 
ineina tyras oras. Ir per tuos 
paežius plauczius iszeina lau
kan iszkvepuojamas jau suga
dintas oras. Taigi musu krau
jas, prisikrovęs invairiu gėry
nių, iszbegiojd isz szirdies gys
lomis po visas musu kūno da
lis. Ir taip su visais musu vi
daus organais, jie turi savas 
kraujo nesziojamas gyslas. Tos 
gyslos yra miiikszti vamzde
liai, kuriais ir teka kraujas, 
raudonieji-gi rutuliukai prasi
sunkia per gyslų sieneles ir pa
teikia raumenų isztirpinta 
maista, tyra orą. ir is^ to mais
to pasidaro mums reikalingi 
kaulai ir taip tpliaus.

Kaip ilgai tavo szirdis rasis 
gerame padėjime, taip ilgai 
tavo kūnas pasiliks sveikas ir 
atsikratys nuo visokiu gyveni
mo pavoju. Prižiūrėk savo 
sžirdi! — C./

Pamokinimai
— Mažas vaikas pats ne- 

iszmoktu meluot, jeigu ievai 
jam ne davinėtu tame puikia 
paveizdi.

Jeigu inminsi in skolas, 
tai esi panaszus kaip toji muse 
smaloje. Sunku iszsigaut; o pa
silikt labai nemalonu!

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

NEW ORLEANS,— Kovo 
Mar. 21 dienii in New Orleanu 
atvyko laivu “General T’lateh- 
ford,” iszplaukusiu isz Bre
merhaven Kovo 7 d., Lietuviai:

Beutner: Emil, Marie, Ed
uard, Wanda M., Sina, Otto, 
Irena ir Erika in Gaylord, 
Kansas. — Frost, Ella, Grass 
Valley, Calif. — Galinaitis: 
August, Anna, Wilhelm, Os
wald, Gustav, Erika, Tipton, 
Ark. — Pickschuss: - Ilans, 
Margarete, Liselette, Gisiela, 
Horst, Rudi, Siegfried, Guen- 
ter, Klaus, in Omaha, Nebr. — 
Rimkus: Heinz E., Omaha, Ne
braska. — Schpnkat: Lydia, 
'Friedrich, Heidrun, Tampa, 
Fla. — Stolz: Johann, Erna, 
Inge, Hans, Omaha, Nebr. — 
Tiedemann: Marianne, Albert, 
Chicago, 111. — Vellyiene: Jose- 
fine, Omaha, Nebr. — Vilaitie- 
ne: Irena, Gyte, Rockford, 111.

NEW YORK. — Kovo Mar.
22- tra diena in New Yorka at
vyko laivu “General Stewart” 
iszplaukusiu isz Bremerhaven 
Kovo 12-ta diena Lietuviai:

Bender, EdmunJ ()., in Chi
cago, 111. —- Bender, Irene, Al
bin, Gertrud, Lilli A., Balti
more, Md. — Gendrolis: Lud
wig, Charlotte, Markolwitz: 
Frieda, Gendrolis Edith, Her
bert, New York, N. Y. — Gliedt 
Otto, Helene, Irene ir Norbert, 
Chicago, Hl. — Guenther: Mar
ta, Berlin, Mass. — Heidemann 
Emil, fldlene I., Ingrid, Wor
cester,- Mass. Hcldke: W al-' 
demar, Anna, Detroit, Mich. — 
Keparutis: Maria, Genovaite, 
Algirdas, Bronislavas, Leonas, 
Siegfried, Irena, Hudson, N. Y. 
— Kezeliend: Berta, Chicago, 
Ill. — Klimkeit, Irena, Alina, 
Chicago, Ill. —- Kulesich: Theo
dora., Detroit, Mich. — Lemke: 
Paul, Frio, Pa. — Meyer: An
na, Providence, R. I. — Meyer: 
Gustav, Ida, AmaiidA, Sieg
fried, Berlin, Mass. — Motz- 
kat: EVa, East Aurora, N. Y.

Nculand: Alexander, Ger
trud, Cicero, Ill.-— Pohl: Ida, 
Chicago, HI- — Schiksehnus: 
Joseph, Chicago, III. — 
Schlemminger: Herta, Otto, 
ROnate, Agnes, Edeltrant, Mt. 
Vernon, N. Y. —Sinickas: He
lena, Bronis,* Cicero, 111. — 
Schumann: Ursula, Arlington, 
Va. — Steinke: Helene O., 
I'nion City, Conn. — Želvys: 
Antanas, Omaha, Nebr.

NEW YORIC.—Kovo (Mar.)
23- czia diena, in New Yorka at
vyko'laivu “General Heintzel- 
man.” Iszplaukusiu isz Bre
merhaven Kovo 13-ta diena, 
Lietuviai:

Degiau: Julius, Line ir Ma
ria, in Cambridge J Mass. — 
Holzhaus: Ėdith, Chicago, 111. 
—Jurkschat: Hugo, Anui E., 
ir Ruth >G., Chicago, 111. —Neu
mann: Erna, Berlin, -Mass.— 
Ostwald: Anni, New Britain,

_ Paulowski: ,Kasimir 
Maria, Hans ir Willi, East St. 
Louis, III. —- Steinbeck: Ida., 
Philadelphia, Pa.

—BALF Centrais.

— Reike szimto centu 
idant padaryti ' viena doleri,' 
bet szimtas doleriu per mažai, 
idant sutverti iszmintinga 
žmogų.

SKAITYTOJU
Musu skaitytojas, p. A. Bas- 

kis, isz Worcester, Mass, raszo: 
(ler'biama ‘1 Saules;1.’’ Redakci- 
ja: Prisinncziu del jumis szes- 
zis dolerius,-kaipo užmokestis, 
už atnaujinima mano prenume
rata už laikraszti “Saule,” už 
ka dėkoju jumis. Taipgi, vėli
nu visiems idant užsiraszytu ta 
smagu laikraszti,’.nes yra tai 
teisingiauses lietuviszkas laik- 
rasztis isz visu kitu!

Aeziu už laikraszti “Saule.” 
Prisimiežiu jums užmokestis už 
mano prenumerata ant tolesnio 
laiko. Taipgi szirdingai dėko
ju jums kad nesulaikete mano 
laikraszti. Vėlinu jusu laik- 
raszcziu daugeli laimingu metu 
ir didžiausios pasekmes ir tu
riu jrripažyt, jog “Saule” yra 
geriausiu laikraszcziu kokis 
sziandien yra. iszdavinetas mu
su kalboje. Lai Dievas jus už
laiko visus sveikus ir gyvus, 
kad turėtumėt pajiegas dar
buotis ir iszloidinet teip nau
dinga laikraszt i ‘ ‘ Saule. ’ Su 
dideliu pagarba, Ona. Yuskiene 
isz Wilkes-Barre, Pa.

'Sziuomi laiszkeli,' atnaujinu 
savo prenumerata už laikraszti 
“Saule,” todėl rasite szeszis 
dolerius per moni-ofder. Labai 
szirdingai dėkoju už prisiunti- 
ma reguliariszkai laikraszti 
“Saule” per visa meta, su kuo- 
me turėdamas praleistie mano 
linksmos valandos, nes kaip 
daug laiko turėdamas in mano 
senatve, kad in Anglu kalbu 
skaitau popieras', bet vis-gi 
myliu Liefūvisžka, ypacž Šaule 
su visokiomis žinutėms ir 'pa
sakaitėms, asz geibiu ‘Saules’ 
Redyba nuo mano pirmo nu
merio, kaip pradėjau skaityti 
“Saules” laikraszti. Taigi, 
atnaujindamas savo prenume
rata, sveikinu “Saules” leidė
jus ir visus bendradarbius 
“Saules” ir kviecziu sena ir 
jauna Lietuvi .pamylėti ta la.ik- 
raszti, beveik seniauses einanti 
Amerikoje, “Saule.” Su pa
garba, jusu senas skaitytojas, 
Feliksas A. Gillis, isz Grand 
Rapids, Mich.

PLATINKIT 
H?’“SAULE”=«a

KATALOGAS 
KNYGŲ

i

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

szito Katalogo
No. 1952

/ ____
ISTORIJOS, PASAKOS, 

APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Vėlniaš, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 401 puslapiu, 50c.

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

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, d Maluninkas Pabėgo, Ste-

i

ta] pinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszliris; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kai<p 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

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

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Ąnglorius isz Valęnęziojs, Ko- 
žnas daigtas 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 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 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.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
le; 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 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.
' No.166-—Apie Sūnūs Mal- 

ki’aus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

is0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis ; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180y2—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. i

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

No.196—Stacijos arba Kai- t 
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda; No. 197^, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, perasz^ta 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 Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

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

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



Naszlaitele Ir Paveikslas
''SAULE’’ MAHANOY CITY, FA.

^REICZIAU, tu tingine, pa
imk baltinius ir nuneszk

pas Glebiene, isz kito kambario 
.atsiliepe sziruksztus ir piktas 
balsas.

Magdute apvilgę savo skais- 
ezias akutes aszaromis kelda
ma sunkia 'pintine su balti
niais.

Eidama kalbėjo sau viena: 
Mamyte, mano brangi! Kam 
palikai mane naszlaitele ? Var
gingos ir sunkios mano gyve
nimo dienos.

Šzeszi metai atgal Magdutes 
motute pasimirė palikdama ja 
ir jos broliuką, Juozukė, nasz- 
laicziais. Sena teta Geležiniene 
paėmė juos auginai. Ji žiurėjo 
in juos*, kaipo in svetimus. Su 
jais elgesį kaip tik norėjo. Ne
turėdama Dievo meiles savo 
sžirdyje, nemylėjo nei artimo. 
Teta Geležiniene buvo kada tai 
gera dievobaiminga moterisz- 
ke. Bet ji suklydo. Isztvirkimo 
bangos pastūmė ja žemyn. Ne
tekus doros, pradėjo palengva 
tolintis nuo viso, kas brangiau
sia žmogių sziame gyvenime, 
prarado tikėjimą.

Toli reikėjo Magdutei neszti 
baltinius, nes Glebiene gyveno 
miesto pietų dalyje. Magdutes 
veidas nuszvito, kuomet, padė
jusi pintine su baltiniais prie 
duru, paskambino varpeli.

Sveika Magdute, eik in vidų, 
atsisėsk czionai ir palauk kolei 
surinksiu skalbinius.

Ji invede mergaite in sve- 
cziu kambarį, parode kede ii' 

' 1 ------

Ant Gavėnios 

No, 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos graibė musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jczu Kris
tų 20c.

No. 202 Novena, Stebuklid- 
go Medaliko jjievo Motinos 
Garbei 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
pliiszkas officium 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik nurtieri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. ^Nepamirszkite 
cladeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

No. 400 Ramybes Szaltinis 
malda knyge, graži knygele, 
puikiai ir drueziai apdaryta, 
plonais kietais suktinais apda
rais, auksuoti lapu krasztai. 
31/4 x 5 col. didumo, 544 pus., 
Tiktai $4.00. /

Saule Publishing Co.
' Mahanoy City, Pa.

iszejo. Magdute jautėsi kaip 
karalaite. Apžiurėjo visa kam
barį, peržiurėjo . kiekviena 
kampeli. Kede minkszta, pa
skendo jos minksztume. Atsirė
mus, ji giliai atsidusdama pa

in viena miestą nukeliavau, 
Nieko ten nedažinojau, 
Taigi, adgal atsisukau, 

Namon pasiyriau, 
Ir sau pasmislinau, 
Žmoneliai užimti, 

Iii niekur nekeliausiu, 
Veluk namie sėdėsiu, 

Visos moterėlės gražiai 
pasilegia, 

Ir suvis kitokios, 
Ne viena atsidaro szepute, 
Paima, su buteliu guzute, 
Ir po biski iszsitrauke, 

Bet už tai peikti ju negaliu. 
Ne, viena taip prisiklugena, 
Kad in vakarą visko būna 

gana, 
Taip galva terioja, 

Kad net vyrai palys vakariene 
daro, / 

Ir da bobelei duoda guzute 
su rutekems, 

Kad pasveiktu.
* * *

E j vyreliai, jau gana, 
Su tokia jusu mada, 

Daugelis pas mane laiszkus 
raszo, 

O suvis nepai'sraszo, 
Mat, gal neteisybių, raszo, 

Isz tokios žinios nieko naudoti 
negaliu, 

Supykusiu gurbą, metu!
Aplaikiau žinia isz Szenadorio, 

Apie viena, šaliuninke, 
Ir josios gerą bobele, 

Kokias funes josios ten iszdaro 
Isz ko 'bizni gera varo. 
O ka, žmonės juokina, 
Buvo apie tai gana.

Taipgi isz savo miesto laiszka. 
gavau, 

Bet naudos isz jos neturėjau.
Toks laiszkas niekas nepraszo, 
Jeigu nepaduoda, savo paraszo.

* * *
Buvo tai ana sanvaite, 
Nusidavau in Luzernos 

miestelio viena, 
Susibėgo keletą moterėliu, 

Mat, vyrai in darbeli iszejo, 
Neliko namie ne vieno, 
Pradėjo guzute ir byro 

neszuoti, 
Ir sau gįrksznoti,

Taigi, per visa diena trauke, 
Net ir vakaro susilaukė parėjo, 

O jam viskas tas nepatiko, 
Nes viskas atszalo, 

Nei vandens neturėjo.
Tasai vyrelis bobele gulinezia 

užtiko, 
Sztai prikėlė su virvagaliu, 

O daugiau sakyti negaliu.
------------ - ----- j

PLATINKI!!
“SAULE”

mane sau, kaip malonu butu 
turėti visa szi turtą! Skersai 
ant sienos pastebėjo paveiksią 
■pakabinta. Jame buvo nupiesz- 
ta moteriszke laikanti szypso- 
janti vaikeli savo rankose. Mo- 
teriszke apszviesta skaiseziais 
spinduliais. Magdute savo gy
venime nebuvo nurėžiusi tokio 
paveikslo. Glebiene gana ilgai 
negryžo. Sugryžusi atrado 
Magdute stovinezia prie pa
veikslo besigerejanezia jo gra
žumu.

Pasakyk savo tetai, kad bu
tu gera} jeigu ji man sugražin
tu baltinius, sakykime, Petny- 
czioj po pietų ir sztai ežia pi
nigai už szplovima sžios dienos 
baltiniu.

Magdute gryžus namo nega
lėjo nukreipti savo mineziu 
nuo gražaus pavchkslo kuri ma
te pas Glebiene. Ji turės siu-o 
tetai pasakyti apie ta gražu pa
veikslą, nes tylėti negalima, 
persunku.

Kaip butu gera, jei ir \mes 
turėtume toki gražu kaip Gle
bienes paveikslu, tarė Magdu
te.

Ne visi gali puoszti savo na
mus tokiais paveikslais', ture 
ruseziai sena teta Geležiniene.

Magdutes broliukas Juozu
kas sėdėdamas ant aslos' ir tai
sydamas savo sulenktas rogu
tes žiūrėdamas in Magdute ta
re: Na, pasakyk man, ka. te
kis paveikslas tau gera, pada
rytu ? *

Bet tu Juozeli, nematei, ei
dama prie lango tarė Magdute. 
Žiūrėdama pro Įauga,* ji prisi
minė kaip jos namelis ir gatve 
prie namo skiriasi nuo Glebie
nes. Tenai gražu, medžiai, gė
lėlės. Czionai, neturtas, skur
das.

“Tu t-t-ti-i-nn...” girdėjosi. 
Magdute žinojo, ka tas balsas' 
reiszke. Kaip žaibas ji atsidūrė 
virtuvėje.

Greicziau, tu tingine, vėl gir
dėjusi balsas, kuomet Magdute 
atidarė virtuves duris.

Magdute ėjo in krautuve 
parneszti bulviu. Kas dien ji 
ta darba atliko, nes teta buvo 
per sena, broliukas per mažas. 
Gryždama, atgal isz krautuves, 
sustojo prie vienu namu duru 
ir žiurėjo in žaidžianezias mer
gaites. Ju rūbeliai buvo gražus. 
Jos rūbeliai, skarmalai, kaip 
teta vadindavo, turėjo jai būti 
geri. Magdute patiko ežia būti 
ir užmirszo, kad jai reikia eiti 
bulviu.

Ji girdėjo kaip viena mer
gaite kalbėjo kitai: Kokia ge
ra sziandiena musu mokytoja, 
sesute.

Žinoma, kad ji gera. Asz 
pernai buvau pas ja, atsake an
tra.

Magdute tankiai mate szias 
mergaites, nors ji ju vardu ne-

LIE TLVISZKAS 

SAPN0R1US

I
Su 283 Paveikslais S

160 Puslapiu <
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio !; 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu i [ 
planatu ir visokiu burtu. ![ 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: ]' 

, Pinigai reikia siusti su •į 
užsakymu: ;!

Tiktai,. . . $1-00 Į:
Saule Publishing Co., Jį 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Į>

žinojo, vienok ju veideliai bu
vo jai gerai žinomi. Mokykla ir 
sesutes, tai buvo du nežinomu 
dalyku jos gyvenime. Motinai 
pasimirus, ji neturėjo progos 

.eiti in mokykla. Ji neiszkente 
ir prisiartino prie vienos mer
gaites ir klausia: Pasakyk man 
kokią tai sesute, kuri tave mo
kina ?

Mokyklos sesute, atsake vie
na isz mažesniųjų mergaisziu.

Ai* ji pareina namon kas va
karu pas motinėlė? Klausia 
Magdute nedrąsiai.

Tai ne musu sesute. Ji Sesu- 
te-Vienuole, atsake antroji.

Mes einame in parapijine 
mokykla, tarė Onute Szariute.

Mergaites mate, kad visos 
szios paaiszkinimos Magdutes. 
supratimą nei kiek nenuszvie- 
te. Po ilgo klausinėjimo, mer
gaites prižadėjo pas Magdute 
atsiusti savo sesutes mokyto
jas, kurios ja pamokys Kate
kizmo ir prives prie Pirmos 
Szv. Komunijos.

Linksma dienele Magdutei. 
Du nauju dalyku ji norėjo tu
rėti: Gražu paveiksią ir sesutes 
savo namuose. Greitai skubino
si iii namus. Teta supyks. Per 
ilgai užtruko.

Laiminga. Magdute, kad ne 
rado tetos namie. Ji buvo isz- 
ejus. . '

Kuomet teta sugryžo, Mag
dutes žingeidumas turėjo pasi
rodyti. Teta, ar mudu su Juo-; 
želiu kada nors eisime in mo
kykla?

Ka ? Da tu tingine nori eiti 
in mokykla! Ka tenai tu veik
si? Tu, tingine, greicziau pa
dek bulves ant stalo ir atneszk 

.augliu.
Ma.gdute*paklusni mergaite. 

Padare kaip liepiama.
Girdėjau, kaip Armoniene 

kalbėjo, buk Glebiene su szei- 
myna iszvažiuoja in Webster! 
gyventi, tarė tetą Geležiniene. 
Neturėsiu darbo daugiaus. Nuo 
Glebienes gerai uždirbdavau.

Ar ji tau nebeduos daugiau 
baltinius skalbti ? Klause Mag
dute.

Žinoma, kad ne.
Gaila, kad ji mus paliks. Ne

galėsiu daugiaus pamatyti ta 
gražu paveiksią.

Kam tu svaigini galva kokiu 
ten paveikslu? Paklausė Juo
zelis.

Taip! Ir asz ta sakau. Grei
cziau suprosyk baltinius, ne
kantriai pridūrė teta Gcleži- 
niehe.

Magdute tankiai nuneszdavo 
Glebienes baltinius, ir kiekvie
na syki jai tekdavo laukti sve- 
cziu kambaryje, kol Glebiene 
atnes'zdavo skalbinius. Per tai 
ji turėjo vis daugiau ir dau
giau progos pamatyti savo my
limąjį paveiksią.

Rytojaus sulaukus ji nune- 
sze baltinius. Glebienes namuo
se buvo betvarke. Baldai ir ki
ti naminiai dalykai suversti. 
Rengiamos viską parduoti, nes 
neapsimoka taip toli vežti, an
tra, naujus turėsime, ilgiau lai
kys, aiszkino Magdutei senuke 
Glebiene.

Žaibo greitumu atėjo mintis 
Magdutei in galvele paklausti: 
Ar parduosi ir ta gražu pa
veiksią? Kaip butu linksma jei 
mano teta nupirktu ta paveiks
lą. Bet ji negales, nes neturtin
ga.

Glebipne linksmai nusiszyp- 
sojus atsake: Ar tau tikrai pa
veikslas patinka? Nelabai 
brangus. Tik manau, tu ji ne- 
parsineszi. Asz tau ji atiduosiu 
tai-Paneles Szvencziausios pa
veikslas.

New York mieste, Hans 
Meissnest su savo žmona 
Irena linksmai džiaugiasi, ir 
skaito mažucziu pasakaieziu 
knygele su savo augytine 
Irena, maža Vokietaite, ku
ria jiedu dabar augina. Gra

Ka? Atsiduso Magdute. Gle
bienes pasakymas atėmė jai vi
sa kalba. Negalėjo kalbėti, lie
žuvis pasidarė sausas, veidu
kai užsidegė džiaugsmo raudo
numu.

Paveikslas nelabai sunkus. 
Atsivesk savo broliuką. Jis tau 
padės parneszti namon. Ateik 
sziandien po pietų, tarė Glebie
ne.

(TOLIAUS BUS)

įveikus
Daptys

Jeigu tau pasitaikytu pra
leisti kiek nors laiko in Nation
al Museum, Washihgtone, ir 
pasitaikytu peržiūrėt invai- 
rias kaukuoles, kurios ten ran
dasi, matytum, tarp kitu daly
ku, kad tos kaukuoles aiszkiai 
parodo, jog dabartiniu 'baltu 
žmonių dantys daug prastesni 
už senoviszku žmonių. Dantys 
taip atsiliepia in permainyta 
gyvenimo padėjimą kaip ir ki
ti kūno sąnariai. Pav. dantys 
sziandienos Eskimo nekuoge- 
rįausi. Tie žmones neiszsirinko 
sziaurus kaipo gyvenimo vieta 
todėl, jog mėgsta baisu szalti. 
Mes tikime, kad tie žmones, 
būdami ramus, persikėlė in 
sziaurus pabėgti nuo užpuoli
mu kitu Indijoniszku būreliu, 
kurie vis juos persekiojo. Ir 
ten gyvendami turėjo vartoti 
praseziausia maista, ir kadan
gi jo inrankiai buvo mažus ir 
netinkami, jis turėjo vartoti 
dant is vieton in raukiu. Eski
mo kramto savo avalu szniu- 
rus padaryti jos minksztesnius. 

ft
Kaip tikėta, matome, kad 

Eskimo turi didelius, drutus 
dantis ir apart to dideli kaulai 
juos paremia. Bet su dabarti- 
niems žmonėms, kuriu dantys 
mažai vartojami, matome, jog 
dantys ir kaulai nupuolė ir 
daugelis žmonių mano, kad in 
apie kelis tukstanczius metu 
nuo dabar, musu civilizuoti 
žmones neturės dantiszku są
nariu.

Ir tas pats su žvėrims, turi 
dantis pagal atlikto darbo. Le
va® ir tigras valgo tik mesa ir 
tas maistas reikalauja mažai 
kramtymo. Ju dantys ilgi ir 
pąnaszuą in žyrkles ir su jais 
gali gerai kasti ir draskyti. 
Ant kitas puses slanius valgo 
žoles ii* vaisius, ir todėl slanius 
turi dvigubus krūminius dan
tis su lygiais pavirsziai®, ku
riuos vartoja kaipo malimo 
maszina. • ' 

ži Vokietaite mergaituke, 
kuri pareina isz Waiblingen, 
Vokietijos, atskrido isz Vo
kietijos in New York Idle- 
wild eroplanu stoti. Ponai 
Meissnes.ti ja augins kaipo 
savo dukrele.

Žmones valgo mesa ir daržo
ves, ir todėl turi keliu rusziu 
dantis. Jie turi nemažiau® kaip 
dvylika, matuotu kaltu dantų; 
asztuonis su d vie jais asztriais 
galais; dvylikadrutu krūminiu 
dantų del kramtymo. Tie kalti 
dantys yra pryszakiniai ir ilti- 
nai arba “cuspid” dantis, ir 
dantys su asztriai galais vadin
ti “‘bicuspids” ir krūminiai 
dantys burnos užpakalyje yra 
malėjai. Mes kandame su pry
szakiniai, iltiniais ir bicuspids. 
Liežuvis nunesza maista in 
burnos užpakalyj, kur krūmi
niai dantys užbaigia darba.

Mes turėtume daugiau apsi- 
pažinti apie dantų dygima. 
Kuomet kūdikiai gimsta, gims
ta be dantų, 'bet tuom laiku pir
mieji dantys beveik visiszkai 
suteikti, ir dantų smegenys 
juos apdengia. Teisybe, jog po 
tu pirmutiniu dantų, jau prasi
dėję dygt nuolatiniai dantys. 
Nereikalinga paaiszkinti, kad 
dantys gerai negali dygti jei
gu kūnas iiQsuteiktas su užtek
tinai reikalingos medžiagos 
del iszsivystijimo. Todėl turė
tume prižiūrėti, kad vaiku 
maistas daugiausia susideda 
isz tokio maisto, kuris priduo
tu stiprumo kaulams. Du isz 
svarbiausiu yra fosfatai ir kal
kini. Ir pienas turi tuos du pa
matu. Todėl pienas yra augan- 
czio vaiko svarbiausias mais
tas. Motinos pienas kūdikystėj 
ir karves pienas vėliaus, pri
duoda auganeziui vaikui reika
lingus pamatus del geru, drū
tu dantų. Po kūdikystes, kož- 
no vaiko maistas turėtu turėti 
nors viena stiklą pieno su kiek
vienu valgiu, ir apart to, ture- 
tih valgyt vaisiu, žaliu daržo- 
vu, ir gert daug vandens. 

Dantų dygimas yra norma- 
liszkas veikimas, ir tik baisiai 
skaudus del kokiu nors isz lau- 
ko^priežaseziu. Ypatingai kuo
met maistas gerai nežle'bczio- 
tas ir kuomet dantys per grei
tai dygsta. Kur matyt aiszkus 
isztinimas reikia kūdiki nu-' 
neszt pas gydytoja. Praeityje 
gydytojai pradūrė smegenis, 
bet tas nepatartina. Visi dantų 
atsitikimai turi gero gydytojo 
būti prižiūrėti.

Pabaigoje .szeszto menesio 
jeigu kūdikis normaliszkai au
ga, pirmieji dantys, papras- 
cziausia žemesni pryszakiniai, 
kurie jau 'buvo jo žande kuo
met gimė pasirodys, ir po tu, 
neužilgo virszutiniai pryszaki
niai pasirodys, po tu užpakali
niai dantys ir vėliaus iltiniai, 
arba kai paraseziaus vadint,

pilviniai ar akiniai dantys. Pir
mieji du dantys pasirodo kuo
met kūdikis szesiziu arba asz- 
tuoniu menesiu senumo. Da du 
žeminta pryszakiniai dantys 
pasirodo in nuo septynių iki 
devynių menesiu, o du virszu- 
tiniai, pryszakiniai dantys, nuo 
asztuoniu iki deszimts mene
siu. Ketui! užpakaliniai dan
tys, vienas ant kožijo szono 
žando, nuo deszimts iki ketu
riolika menesiu, da keturi krū
miniai dantys užpakalyj, kitu 
pasirodė kuomet kūdikis dvie
ju metu. Ir kuomet kūdikis ja 
sulaukė dvieju arba dvieju ir 
puses metu, turi visus savo 
dantis.

Motina turi laukt pakol kū
dikis turi savo visus dantis 
pirm negu gali duoti jam kieto 
maisto.

Dabar turime suprast, kad 
kuomet kūdikis sulaukia visus 
dantis, jis turi valgyti toki 
maista, kuris reikalauja kram
tymo, ir todėl motinos turi pri
žiūrėti, jog jie valgo tvirtesni 
maista. Duona, keptos bulves, 
szvieži obuoliai ir panaszas 
maistas padrutins dantis.

Paprastai motinos tinkamai 
neprižiūri tuos laikinius dantis 
bet tas yra svarbu, jie turi but 
sveiki pakol nuolatiniai dantys 
pasirodo. Jeigu supusta, žino
ma vaikai negali tinkamai 
kramtyt maista ir žle'bczioji- 
mas prastas, ju veidas pasida
ro netoks linksmas, ir naktimis 
ne gali miegot del dantų skau
dėjimo.

Ir todėl visu pirmiausia mo
tina turėtu pamokinti yaika 
szvariai užlaikyt burna. Szva- 
rumas užima svarbiausia vietą; 
in burnos ir dantų tinkama pii-^| 
žiurejima. Motina tūrėtoj 
vesti savo kūdiki pas 
Jis isz anksto gal nuw 
dantų puvimą. Ir kuonn^| 
juos neužgauna, vaikai pri-^ 
■pras dentistu nebijoti.

t Kūdikiui, reikia tokio mais
to, kuris drutins kauluotas da
lis, prie kuri priguli dantys. 
Svarbiausia yra fpsferinis rug- 
sztis arba acid ir auganeziui 
kūdikiai nėra geresnio szalti- 
nio tu reikalingu pamatu kai 
piene, motinos piene kūdikys
tėj, ir karves piene vėliaus. Au
gant, vaikui reikėtų duot stik
lą pieno prie kožiio valgio, ir 
da prie to reikia taikini valgi 
su mineraliszku skoniu kaip tai 
vaisiu, žaliu daržovių ir tyro 
vandens. Dantys’ taiįppat ’iszsi- 
pletoja per vartojima., tuomet 
reikalinga sziek tiek maisto, x 
kuris priverstu krutėjimą dan
tų. Czielu grudu duona, džio
vimai keptos bulves, szvieži 
obuoliai ir taip toliau užtikrins 
gerus dantis. ’ . — C.

___

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.
i’ -.-'- .

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

Žinios Vietines Komunistu Iszdavike — Per 9 Metus 
Nudavė Kaipo Komuniste

— Seredoj '.pripuola Szv. 
Ludgero ir Szv. Teklius, o 
Tautines Vardines: Dorulis. 
Pasninkas. Ir ta diena: 1943 
m., Amerika, duoda daug laivu 
Rusijai; 1950 m., Senatorius 
McCarthy vardu iszvardina 
Profesorių Owen J. Lattimore 
kaipo Sovietu Komunistu vy
riausiąjį agenta Amerikoje.

— Panele Mildreda A. Czi- 
vinskiute, duktė pons. Juozu 
Czivinsku, nuo 328 W. Maha
noy Avė., kuri mokinasi ant 
slauges (nurse), ana diena aip- 
laike savo nurses kepuraite, su 
kitais mokintojais in Pennsyl
vania School of Nursing in 
Philadelphia, Pa.

— Ketverge pripuola Szv. 
Jono Damasko, o Tautines 
Vardines: Meldutis. Taipgi ta 
diena: 13G3 metuose, Didžio
sios Lietuvos Kunigaiksztis 
Keistutis pateko Kryžiuocziu 
nelaisvėn; 1847 m., Vera Cruz 
miestas Meksikoje pasidavė 
Scott armijai.

— Aleksandras Petrauskas 
senas miesto gyventojas, nuo 
701 E. Mahanoy uly., numirė 
Petnyczios vakara, vienuolikta 
valanda, Pottsville ligonbute- 
je. Velionis gimė Lietuvoje, o 
apsigyveno mieste 1912 m. Bu
vo angliakasis, ir paskutini 
karta dirbo Sausio menesi, 
28-ta diena, o nuo ta diena pra
dėjo nesveikoti. Jo pati Mari
jona mirė Rugsėjo 28-ta diena 
1935 m. Paliko du sunu: Juozą, 
isz Shenandoah ir Aleksandra 
b"ieste; dukterc Matilda, pati

hm Kristock, Philadelphia, 
£, broli Adoma, Baltimore, 

Md., ir seseri Olesa Stankevi- 
cziene, Tamaqua. Laidotuves 
invyks Ūtarninke, su apiego- 
ihįs Szvento Juozapo bažny- 
cziėje devinta valanda ryte ir 
palaidos in parapijos kapines. 
Graboriai Oravitz laidos.

— Petiryczioj pripuola Szv. 
Jono Kapistrano ir Szv. Siks- 
taus, Popiežiaus, o Tautines 
Vardines: Burkvydas. Pasnin
kas. Ir ta diena : 1950 m., Ame
rikos Ambasadorius Kanadai, 
Lawrence Steinhardt ir keturi 
kiti žmones žuvo eropla.no ne
laimėje, Ontario, Kanadoje; 
1933 m., Naciai insako visiems 
iszkabinti iszkabas savo szto- 
ruose ir krautuves, prisipa- 
žindami kad jie yra Žydai, tai 
buvo pradžia vieszo Žydu per
sekiojimo Vokietijoje; 1949 m., 
Louis A. Johnson yra prisieg- 
dintas kaipo Amerikos Apsau
gos Sekretorius; 1632 m., Ka
nada buvo pavesta ir atiduota* Prancūzijai.

— Nekuriems laikas užsi
mokėti už laikraszti “Saule,” 
neš bus sulaikyta.

— Sirgdamas tik tris san- 
vaites, gerai žinomas senas gy
ventojas, Stanislovas Pangonis 
nuo 417 W. Spruce uly., pasi
mirė Nedelioj, apie 4:50 valan
da popietu Ashland ligonbute. 
Velionis ginto Lietuvoje, atvy
ko in Amerika in 1909 metuose 
ari Kingston, Pa., po tam apsi
gyveno Mahanojuje. Buvo ang
liakasis ir paskutini karta dir
bo del Readingo kasyklose. Pa
liko dideliame nuliudime,-savo 
paezia Margarieta; tris sūnūs: 
Juozą, mieste, Edvardą, Philli- 
pinuose ir Alberta, namie; duk- 
tere, Florence, pati Michael E. 
Chuhinka, namie; ii’ du anū
kus. Taipgi tris brolius: Anta-

Per devynis metus Ponia 
Bereniece Baldwin, Detroit 
mieste dirbo su Komunis
tais ir jiems darbavosi. Tuo 
paežiu laiku ji slaptai buvo 
FBI policijos agentas.

Jis ežia pasiszneka su 
Frank de Nunzio, valdžios 
teismo advokatu.

Ji dabar, daug ka apie Ko
munistu partija ir j u narius 
Amerikoje gali pasakyti. 
Valdžia su FBI policija da
bai* svarsto klausima ar bu
tu patartina visiszkai už
drausti Komunistu Partija 
Amerikoje.

o o o

labai daug pinigu szvaiste ir 
iszleistino ir kad viena juod
bruve gražuole nuo jo pasivogė 
apie szeszis tukstaneziu dole
riu, kai ji nusivedė ji in savo 
kambarį. Policija ji ir ja su- 
aresztavo. Ir isz jo dažinojo 
apie kitus kurie buvo vagiai ar 
kitiems vagiems padėjo tuos 
pinigus pavogti.

SEKRE. ACHES0NAS
TIKISI SUSILAUKTI
TAIKOS KORĖJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Prezidentas Trumanas parei
kalavo $7,900,009,000 del Už
sienio pagelbos ir reikalu. Sek- 
Achesonas sako, kad reikes dar 
daugiau pinigu paskirti tam' 
reikalui, jeigu mes norime Ko
munistams kelia užkirsti Indo- 
Kinijoje.

AUTOMOBILIUS , 
SUDUŽO IN

FABRIKĄ

na, Brazilijoje, ir du Lietuvo
je ir trys seserys: Amilija, pati 
Vatieko Kolesziuno isz Wor
cester, Mass., ir dvi seserys 
Lietuvoje. Laidotuves invyks 
Ketverge su apiegomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje devinta 
valanda ryte ir palaidos in pa
rapijos kapines. Graborius K. j 
Rėklaitis laidos.

Shenandoah, Pa. — Ketver
ge vakara, Locust M t. ligonbu- 
teje, pasimirė senas miesto gy
ventojas, Juozas Szaris, nuo 
113 N. White ulycziu. Velionis 
gimė Lietuvoje, atvyko in She- 
nadoryje 1902 metuose. Buvo 
angliakasis, o Jceleta menesius 
atgal prasiszalino nuo (laibo, 
isz priežasties senatvės. Paliko 
dukterį ponia Mildreda Stoc
kett, isz Bristol; tris aliukus; 
dvi seserys: Jozefina Beoriene, 
ir Marie Deriskevicziene isz 
miesto. Laidotuves atsibuvo 
Panedelio ryta, deszimta va- 
landa isz Graboriaus L. Cliai- 
kowski koplyczios, ir palaido
tas in Kalvarijos Kalno kapi
nes.

Frackville, Pa. — Joseph 
(Ellis) Saad, Syrionas, nuo 37 
So. Centre uly., angliakasis, li
kos surastas negyvas prie sa
vo darbo Packer Nr. 2 mainuo
se, Ketverge priesz piet Apie 
jo mirti nežinoma, bet isz tyri
nėjimo padaryta per Deputy 
Coroner Joseph Suokosky, sa
ko kad gal nelaimingas žmoge
lis numirė nuo szirdies atako. 
Velionis paliko savo paezia 
Marie; siunti, duktere, mieste; 
seseri ir du brolius Syrioje. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos Frackvilleje.

Pittston, Pa, — Trisdesžimts 
vieno mbto amžiaus Laivyno 
veteranas, ir dvieju vaikucziu 
tėvas, nusiszove save su med
žiokles karabinu, ant Mount 
Zion vicszkelio. Jis karabino 
vamzdi prisidėjo prie savo gal
vos ir paspaude karabino gai
duką. Veteranas Warren 
Sands yra treczias toje szeimy- 
noje save nusižudyti. Keli me
tai atgal jo tėvas ir jo brolis 
beveik panasziai nusižudė.

PLATINKIT “SAULE”

MOTERISZKE SUIM
TA $1,500,000.00

VAGYSTĖJE

Norėjo Nusižudyti; Tu
rėjo $50,000 Pavogtu

Pinigu
FLAGSTAFF, ARIZ. — Po

licijos virszininkas J. Peery 
Frances pranesza kad trisde- 
szimts szesziu metu amžiaus 
dainų raszytoja Ponia Marie 
Jeanne d’Arc Machaud buvo 
suimta ant traukinio ir ant jo 
buvo surasta daugiau kaip 
penkios deszimts tukstaneziu 
doleriu tu pavogtu pinigu isz 
Reno, Nevada.
' Kai ji buvo sueziupta ir in 
kalėjimą patupdinta, ji nugėrė 
daug liekarstu del užmigimo, 
norėdama nusižudyti, bet dak
tarai ja atgaivino.

FBI slaptos policijos agen
tai ja suėmė kai ji važiavo in 
rytus isz Nevada. Ji visai ne- 
siprieszino. FBI policija rado 
visus tuos pinigus advokatisz- 
kame krepszyje, kuri ji su sa
vimi vežiesi. Jis aiszkinosi kad 
ji visus tuos pinigus laimėjo 
ant arkliuku. Paskui ji tik tiek 
policijantams pasakė: “Mes 
taip padarėme jam atkerszy- 
ti.” Kokis tas kersztas buvo ir 
kas tie “Mes” buvo ar ant ko 
tas kersztas buvo iszlietas, po- 
licijantai negalėjo sužinoti.

Kaucija jai buvo uždėta ant 
szimto tukstaneziu doleriu.

Apvogtas milijonierius La 
Verne Redfield sako kad ji bu
vo jo namuose kelis sykius kai
po viesznia ir kad jis jai pasi
tikėjo. \

Jau szeszi yra suaresztuoti 
del tos dideles vagystes; ketu
ri vyrai ir dvi moterys. Tar
naite Ponia Leona Mae Gior
dano, trisdesžimts asztuoniu 
metu graži moteriszke buvo 
pirmiausia suaresztuota kai ji 
stengiesi iszmainyti tūkstanti
ne, kuri buvo paženklinta isz 
tu pavogtu pinigu. Ji nėra in- 
tarta už ta vagyste, bet kaipo 
tu vagiu pagelbininke.

Reno miesto saliuninkai sa
ko kad vienas jaunas vyrukas

WESTMONT, MASS. —
Keturi vyrai isz New Bedford 
miesto užsimusze kai ju auto
mobilius sudužo in fabriko 
siena ant Route 6 vieszkelio. 
Žuvusieji buvo trisdesžimts 
dvieju metu amžiaus Charles 
R. Senecal, penkios deszimts 
vieno meto amžiaus Joseph 
McCann, dvideszimts asztuo
niu metu Raymond Demers ir 
dvideszimts keturiu metu am
žiaus Edwin Bradley.

Policijantai sako kad auto
mobilius baisiai greitai važia
vo ir pataikė in sargybine vie
ta ant ulyczios, paskui atsimu- 
sze, apsivertė ir sustojo prie to 
fabriko sienos.

TAKSOS, TAKSOS
IR DAR TAKSOS!
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

liau negali eiti, ar kad jis taip 
ar tiek padare, kad daugiau 
jau nebegali padaryti, ar kad 
jis atsidūrė tokioje padėtyje, 
isz kurios jis jau nebegali isz- 
sisukti, mes sakome kad jis jau 
yra priėjės prie liepto galo.

'Į'aip dabar yra su musu tak
somis.

Mes, kurie sename ne vien 
tik temyje bet gyvu kailiu pa
tyrė tu taksu naszta, dabar 
jaueziamies kad ne tik mes bet 
ir valdžia, yra priėjus prie to 
liepto galo.

Kai kurie mislino kad nėra 
ir negali būti nei galo nei 
kraszto toms taksoms. Tokie 
žmones mislino kad galima 
takšnoti ir takšnoti, praleisti 
ir praleisti, balsuoti ir balsuo
ti, rinkti ir iszrinkti. Ir kai vie
nas isz Prez. Trumano sztabo 
padaro pastaba kad $8,000,- 
000,000.00 tai yra tik mažmo
žis, tai mums jau iszrodo kad 
tokia valdžia ir tokis Prez. 
Trumano sztabas pats prie to 
liepto galo yra priėjės.

Musu valdžia dabar szvais- 
to pinigus, kuriu ji dar neturi 
ir vargiai kada turės.

Visi mes labai lengvai baiko- 
jame apie taksas ir pasijuo- 
kame, bet kai reikėjo užsimo
kėti, tai jau jau po baiku. 
Tukstancziai žmonių turėjo in- 
siskolinti kad galėtu savo tak
sas užsimokėti. Bankos ir pa
skolinimo kompanijos prane

sza kad jos daro labai gera biz
ni priesz taksu paskutine die
na. Ir daug musu žmonių ne
supranta ar nežino kad su atei- 
naneziais metais tos taksos bus 
dar didesnes!

Isz viso taksos, valdžios, val
stybes ir vietines atima isz 
kiekvieno Amerikos pilieczio 
penkis szimtus ir trisdesžimts 
doleriu. Tai reiszkia septynio
liktas nuoszimtis daugiau ne
gu pernai.

Žmogus turėtu būti visiszkai 
beprotis jeigu jis neatsimintu 
tas taksas kai jis eis balsuoti, 
votuoti.

Amerikiecziai yra kantrus 
žmones ir ilgai tyli. Iki sziol 
jie nieko nesake, tylėjo ir užsi
mokėjo. Jie sutiko suszelpti 
tolimųjų krasztu vargszus. Bet 
ir tai paszelpai tai mielaszir-. 
dystei turi būti galas.

Bet dabar iszrodo, kad ir tie 
gerieji Amerikiecziai yra pri
ėję prie to liepto galo. Kas per 
daug, tai per daug!

Jau musu kantrybei ir musu 
kiszeniui iszseko kantrybe ir 
mielaszirdyste. Ir Prezidentas 
Trumanas turėtu ta žinoti.

Paprastam žmogeliui jau in- 
sipyko valdžios suvaliaavimas 
insipyko teipgi tos valdžios at
stovu ir agentu neteisingumas 
ir visokie vagimai ir visokios 
vagystes valdžioje.

Žmones atsimena kiek sykiu 
valdžia buvo prižadėjus isz- 
rauti visiis tokius sukezius isz 
valdžios, bet juo daugiau val
džia prižada, juo daugiau to
kiu sukeziu pasirodo.

Istorija už szimto ar už tuks- 
tanezio metu apraszys sziu me
tu taksas, kada paprastas žmo
gelis in skola lindo svo taksas 
užsimokėti, o valdžios ponai 
milijonais dalinosi.

DU TUKSTANCZIAI 
BE NAMU

Pustreczio Szimto Žu- 
vosiu; Suvirsz Tukstan- 
czio Sužeista; Viesulos 

Siauczia Skersai 
Penkias Valstijas

LITTLE ROCK, ARK. — 
Szviežios viesulos dar baisiau 
siauczia skersai penkias valsti
jas, kur jau ir dabar baisiai 
daug iszkados yra padaryta.

Vėliausios žinios pranesza 
kad ir Alabama valstija yra 
nukentėjusi, kai naujos viesu
los sunaikino du mažu mieste
liu ir užmusze mažiausia ketu
ris žmones. Hartselle ligonine 
jau negali daugiau sužeistu 
priimti, nes pilna ligi duriu. 
Ta viesulą taipgi siauczia neto
li Tuscaloose, Jamison, Deca
tur ir Alabama valstijoje.

Daug dabar vargo, bėdos ir 
net bado randasi tose vietose, 
kur daugiau kaip tūkstantis 
buvo sužeista.

Vien tik Arkansas valstijoje 
tarp dvieju ir trijų tukstaneziu 
žmonių randasi be namu.

Tokios pat viesulos pasiekė 
ir Hodgenville, Kentucky, kur 
deszimts žmonių buvo sužeista.

Likusieji gyvi dabar jieszko 
savo giminiu ir Susiedu ir ne
siskubina palaidoti mirusius, 
ar atsistatyti savo namus.

Žvarbus vejas, lietus ir besi- 
sukanezios viesulos paliko 149 
negyvus Arkansas valstijoje, 
46 Tennessee vals., 11 Missis
sippi valstijoje ir dvylika Mis
souri valstijoje.

Vienos szeimynos septyni 
nariai prigėrė kai Garrett Cre
ek upe j u namus nunesze. Gal
viją prigėrė ar buvo užmuszti.

Iszkados padarta už kelioli
ka milijonus doleriu.

Bažnyczios, mokylos, bankos 
krautuves buvo uždarytos. Mo
kyklos buvo paverstos in ligo
nines.

Raudonasis Kryžius tuoj aus 
pasiuntė penkios deszimts dar
bininku in tas vietas. Daktarai 
diena ir nakti dirba; studentai, 
kurie mokinasi ant daktaru 
stojo in talka.

EROPLANO
NELAIME

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

unas per kokia myle tame 
miszke.

Lakūnas stengiesi per misz- 
ka savo eroplana nuleisti su 
radijo intaisais, nes per miglas 
jis nieko negalėjo matyti.

Nederlandijos Karaliene Ju
liana, ketino su tuo eroplanu 
skristi in Vaszingtona (U,S.) 
už keliu dienu.

PRANESZIMAS!

REPUBLIKONU VA
DAS NEISZTIKIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

girdėjo kad jos pirmas vardas 
yra Elena.

Jis sako kacLvieszbuczio tar
nas per visa ta laika nesze 
sznapsa ir alų in ta kambarį, 
kur jiedu bariesi.

Puse po trijų isz ryto ta mo
teriszke Republikonu Partijos 
bosui pasakė, “Mes prie nieko 
neprieisime, asz einu namo.” 
Jis jai atkirto: “Tu isz ežia 
niekur neisi.” Ir jis ja nustū
mė in kriesla. Tada svietkas 
sako jis iszgirdo szuvius.

Svietkas Kattner sako kad 
kai jis inejo in ta kambarį jis 
pamate ta Republikonu Parti
jos vada kraujuose, kraujas 
plauke isz jo ausu, nosies ir 
burnos. Jis pasakė kad reikia 
paszaukti daktara ir policija. 
Bet jam buvo pasakyta užsida
ryti savo burna jeigu jis nori 
liktis sveikas ir gyvas. Jis sa
ko kad paskui tas paszautas 
žmogus buvo indetas in taxi
cab ir iszvesztas. Su juo iszva- 
žiavo ir ta moteriszke. Jo 
draugai isz to kambario iszne- 
sze visa sznapsa ir alų kad nie
kas nieko nežinotu.

— Primename vela musu 
skaitytojams kurie yra skolin
gi už laikraszti, idant pasku
bintu atsilyginti, nes prieszin- 
gam laike 'busime priverstais 
laikraszti sulaikyt! Kožnas ku
ris yra skolingas už laikraszti 
privalo turėti atyda, kad už 
dyka laikraszezio siausti nega
lima, nes iszdavysta laikrasz- 
czio sziandien daug kasztuoja. 
Juk ir jnhis butu skriauda, jei
gu jum neu'žmoketu algos, taip 
ir tieji kurie yra skolingi už 
laikraszti, skriaudžia mus! Jei
gu neatsilygins trumpam laike, 
busime priversti laikraszti su
laikyti, o tada nesigraudinkite!

Chicago, Ill. — Advokato 
Fortunato Bagocziaus pelenai 
jau atvežti in szita miestą ir 
padėti in Lietuviu Tautinėse 
Kapinėse. Advokatas Bago- 
czius pasimirė Boston, Mass., 
ten jis 'buvo ipaszarvotas, o jo 
kūnas buvo sudegintas, o pele
nai sudėti in maža dėžutė, ur
na. Bagocziu szeimyna turėjo 
sklypą Lietuviu Tautinėse ka
pinėse, o ju sklype jau yra pa
laidoti keli asmenys, dauguma 
yra Bagocziu draugai ir pa- 
žinstaini, ne szeimynos nariai. 
Kartu su Bagocziaus urna in 
Chicago atvežti pelenai ir ma
žiuko Bogocziu sunaus, kur 
mirė keletą metu atgal. Kiek 
teko girdėti, tai Chicagos vi
suomenes veikėjai ir artimes
nėj! Bagocziaus draugai ren
giasi organizuoti iszkilmingas 
laidotuves. Laidotuvių organi
zatoriai, aiszku, isz - ankszto 
sziuo reikalu bures susitarti su 
velionies naszle. —N.

Cabot, Ark. — Penkios slau
ges isz Little Rock skubinosi in 
pagel'ba tos viesulos nukente- 
jusiems žmonoms, kai ju auto
mobilius susimuszc su troku. 
To t roko draiverys buvo ant 
sykio uižmusztas. Valstijos po- 
licijantas kuris tas penkias 
slauges veže buvo biski sužeis
tas, kaip ir tos slauges. Troko 
draiverys buvo Frank E. Bar
rentine-, kurio sūnūs buvo už- 
musztas automobilyje pfheita 
Gruodžio menesi.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

VISI SERGA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ant “Jury,’ ’ kai razbaininkas 
ir vagis WiTiam F. Sutton bus 
teisiamas. Su juo sykiu bus tei
siamas ir jo draugas Thomas 
Kling.

Dauguma žmonių nenori ar 
staeziai bijosi ežia insiinaiszy- 
ti, neš jau vienas žmogus buvo 
nužudytas ir keli kiti yra gave 

'grasinanezius laiszkus.
Szitokia padėtis yra tikrai 

nelemta ir gailetina, kad lais
vame kraszte, kaip Amerikoje, 
piliecziai turėtu bijotis keliu 
razbaininku. Czia tai jau val
džios kalte. Valdžia turėtu pri
žiūrėti kad ne tik svietkai, bet 
ir “Jury” nariai butu pilnai 
apsaugoti nuo tokiu razbainin
ku.

Jaunas kelnių pardavėjas 
policijai pranesze apie szita 
razbaininka Sutton, ir už tai 
jis buvo nužudytas. Po tam jau 
valdžia ir teismas paskyrė ke
lis szimtus policijantu, bet jau 
buvo per vėlu. Ir dabar keli 
szimtai policijantu yra paskir
ta del to teismo. Bet žmones 
nenori czia insivelti ir nedrys- 
ta eiti ant “Jury” nes jie ma
to kas atsitiko tam jaunam 
pardavėjui.

Ant Pardavimo
Szesziu kambariu namas, 629 

W. South uly., arti Lietuvisz- 
kos 'bažnyczios. Parsiduoda pi
giai. Atsiszaukitc ant adreso:

524 W. South St.
Mahanoy City, Pa.

i L. TRASKAUSKAS j
* ____ *
t LIETUVISZKAS J
t GRABORIUS* ** Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokioms *
t :: Reikalams :: **  *
*535 WEST CENTRE STREET J
* Telefonas Nr. 78 »
* MAHANOY CITY, PENNA. į
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