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Intartas Už Namu Padegimą FINAI SIUNCZIA NELAIME ANT KARAS NETOLI!!!

William Sykes, mažutis, 
po kaire, taip karsztai buvo 
insimylejes in Ponia Lissette 
Adams, Detroit mieste, kad 
kai ji paliko ji ir sugryžo pas 
savo vyra, jis taip inpyko ar 
taip inkaito, kad jis padege 
jos namus.

Nusivylęs meilužis sveria 
szimta ir penkis svarus ir 
ežia jis stovi priesz slaptos 
policijos detektyvą, trijų 
szimtu dvideszimts svaru 
Fred Wilkenson, kuris ji 
klausinėja apie ta gaisra.

ALIEJŲ IN KINIJA

Aliejus Komunistu 
Variuojamas Karisz- 
kuose Eroplaiuiose

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia yra pareisz- 
kus kad ji baisiai nepatenkinta 
kad Finlnadijos valdžia pavė
lina savo kompanijoms siunsti 
aliejų in Kcmunistiszka Kini
ja. Tas aliejus yra variuojamas 
del Komunistu kariszku ero- 
planu.

Vienas tokis laivas isz Fin- 
landijos su aliejumi, “Aruba“ 
priplaukė prie Port Said, Egip- 
toje, ir sustojo ežia savo kelio
nėje in Kinija. Jis veža trylika 
tukstaneziu asztuonis szimtus 
tonu to aliejaus. •

Valdžios atstovas, Henry 
Suydan sako kad tokis Finu 
pasielgimas labai nepatinka 
Amerikai, bet Amerikos val
džia mažai ka gali apie tai da
ryti ar sakyti, nes Finlandija 
nepriguli prie Tautu Sanjun- 
gos.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VIESZKELIO

Vienas Žuvo; 2 Sužeisti
_____

MANAYUNK, PHILA., PA. į 
— Dvideszimts trijų metu am- j 
žiaus Edward Kelly buvo už- i 
musztas, ir dvideszimts penkių 
metu amžiaus James Holohan 
ir jo brolis dvideszimts trijų 
metu amžiaus William buvo la
bai sužeisti, kai j u automobi
lius atsimusze in stulpą anksti 
isz ryto, apie antra valanda.

Policijantai sako kad jie 
mislina kad James Holohan 
tuo laiku ta automobiliu vaira-' 
vo. Jie spėja kad jis taip grei
tai, taip smarkiai važiavo kad 
jis negalėjo automobiliu pasuk
ti prie kelio užsisukimo ir davė 
in ta stulpą visu smarkumu.

Ltulpas buvo visiszkai isz- 
musztas, iszrautas. Automobi
liaus priszakiniai ratai ir vi
sas inžinas buvo instumtas in 
autemobiliaus vidų.

Policijantai greitai pribuvo 
ir visus isztrauke isz to sudužu
sio automobiliaus ir nuveže in 
Memorial ligonine in Rox- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Traukiasi Nuo Komunistu

Isz Amerikos
NIEKSZAI

VAIKEZAI

ir motinos baisu lerma šukele, 
visaip pravardžiuodami tuos 
policijantus. Ir nežiūrint tai 
kad policijantai buvo nuo tu 
pienburniu atmete keletą laz
dų, peiliu ir revolveriu.

Iszbare Japonus

Pienburniai Mokiniai 
Stumdo Stramužina

Žmones
\ !

Kunduktoriai Reika
lauja Policijos Pagel- 
bos Priesz Mokinius

PHILADELPHIA, PA. — 
Augsztesniosios mokyklos mo
kiniai, dar tik pienburniai, 
riauszias kelia, lerma daro ant 
strytkariu, parvažiuodami isz 
mokyklų. Jie žmones stumdo ir 
stramužino ir su peiliais kitus 
grasina.

Kai vienas konduktorius sa
vo darba pamėtė, pareikalau
damas kad miesto policijantai 
ant tu strytkariu važiuotu, kai 
tie mokiniai buvo isz mokyk
lų paleisti, unija ta pati parei- 
kalavima padavė miesto stryt
kariu kompanijai. Tas konduk
torius ne tik savo darba paliko 
bet ir sakti gavo, bet už keliu 
valandų jis vėl savo darba ga
vo atgal.

Ir tai ne pirmas sykis kad to
kie jauni žulikai ožius varinėtu 
ir kitus stumdytu ant strytka
riu. Kai keli tokie niekszai bu
vo suaresztuoti in Frankford, 
Philadelphijoje, tai visi tėvai

“Jeigu musu teisėjai pritar
tu musu polcijantams ir jiems 
padėtu, tai jie visu tu vaiku tė
vus paimtu in teismą ir juos 
nutaustu ar in kalėjimą patup- 
dintu! Jeigu tėvai negali tu 
niekszu vaiku suvaldyti, tai 
jau laikas kad policijanto laz
da jiems pakauszius apdaužy
tu!“

SUĖMĖ DU VAGIU

In Asztuonias Miliutas

PHILADELPHIA, PA. — 
Du policijantai su pagelba po
licijos radijo ir telefono, su- 
cziupo du vagiu in mažiau kaip 
asztuonias minutas, kai jiedu 
buvo apvogė maža restauran- 
ta, South Philadelphijoje.

Devyniolikos metu Adele 
Goldberg su savo motina, pen
kios deszimts trijų metu am
žiaus, Ona, darbavosi savo ma
žame restaurante ant Treczios 
ir Porter ulycziu, kai, apie pir
ma valanda isz ryto inejo jau
nas vyrukas kuris nusipirko 
cigaretu. Už dvieju minueziu 
jis sugryžo, laikydamas revol
veri rankoje.

“Asz nenoriu jus sužeisti,“ 
jis tyliai pasakė, “duokite man 
visus savo pinigus.

Adele jam padavė apie szim-

Kiniecziai kareiviai- ant 
Quemoy salos ima trauktis 
isz tenai nes Komunistai ren
giasi tas salas paimti. Ka
reiviai ežia yra cziepyjami 
priesz užkrecziamas ligas.

Visi jie, po Amerikos sargy
ba ima trauktis in Formosa 
salas, kur Chiang Kai-she- 
kas dar vis stengiasi iszsilai- 
kyti priesz Komunistus.

Karininkai Perspėja 
Vaszingtono Didžiulius

Amerikos Sekretorius 
Perspėja Komunistus

Kinijoje

Amerika Pavartuos
Atomines Bombas 
Priesz Komunistus

TOKYO, JAPONIJA. — 
Amerikos Karo Sztabo virszi- 
ninkai dabar jau staeziai musu 
valdininkams ir paežiam Prez. 
Eisenhoweriui sako, kad karas 
Azijoje yra neisz vengiamas! 
Ir jie staeziai sako kad kai tas 
karas Tolimuose Rytuose pra
sidės, tai “mes busime privers
ti pa vartuoti savo didžiausias 
ir baisiausias “Atomines Bom
bas,“ nežiūrint ka musu Poli
tikieriai ar Dipliomatai sakys!

Pats Amerikos Sekretorius, 
John Foster Dulles, parvažia
vęs isz Tolimųjų Ry tu, vieszai 
perspėjo Kcmunistiszka Kini
ja kad Amerika dabar jau bai- 
ku nekreczia.

Musu Sekretorius davė tiems 
Komunistams žinoti kad ne tik 
Amerika, bet ir kitos Vakari
nes vieszpatystes yra pasiren
gusios pultis ant Kinijos, jeigu 
tik tie Komunistai dabar ka 
nors tenai pradės. Musu dip
liomatai in Taipei jau seniai 
tokio nusistatymo lauke.

Szitie perspėjimai Komunis
tams atėjo kai atėjo žinios kad 
tie Komunistai rengiasi pultis 
ant Matsu ir Quemoy salų. 
Komunistai iki sziol mislino ir 
vieszai sake kad Amerika ne- 
drystu pultis ant Kinijos. Bet 
dabar visiems Komunistams 
buvo duota žinoti kad Ameri
ka prisirengus ir tik laukia 
priežasties kara pradėti.

Kiek galima dažinoti, tai 
Komunistai Kiniecziai yra jau 
dabar pasirūpinę ir prisistatė 
daug kariszku eroplanu ir ka
reiviu del užsipuolimo ant 
Quemoy salos. Bet jiems trūks
ta daug kariszku daigtu ypacz 
maisto ir kulku. Jeigu Komu-

Jie Nesiskubina 
Apsiginkluoti

TOKYO, JAPONIJA. — 
Invairus nesusipratimas iszki- 
lo tarp Amerikos ir Japonijos, 
del Japonijos tinginiavimo ir 
nesiskubinimo apsiginkluoti, 
taip kaip buvo susitarta po ano 
karo.

Japonai vis daugiau ir dau
giau visko praszo ir reikalauja 
isz Amerikos, bet patys nesi
skubina susitvarkyti ar apsi
ginkluoti.

Amerikos Apsaugos Sztabo 
augsztas narys davė Japonams 
žinoti kad tokis Japonu pasiel
gimas nepatinka Amerikie- 
cziams! Jis sako kad iszrodo 
kad Japonai visai nustojo dar
bavosi apsiginkluoti, nors jie 
milijonus doleriu yra gave del 
apsiginklavimo isz Amerikos.

Ponas H. Struve Hensel, Ap
saugos Sekretoriaus Pagelbi- 
ninkas, sako kad Amerikie- 
cziams sunku, beveik staeziai 
negalima intikinti Japonus 
kad jiems labai svarbu apsi
ginkluoti. Jis sako kad nuo szio 
laiko, Japonai turės parodyti 
nors kokia pažanga pirm negu 
jie gaus daugiau paramos ir 
pagelbos isz Amerikos!

Japonu virszininkai vis sako 
kad Amerika per daug isz ju 
reikalauja, ir kad jiems ims 
daugiau laiko apsiginkluoti ir 
susitvarkyti, negu Amerikie- 
cziia jiems duoda to laiko. Jie 
sako kad jiems pirmiausia rei
kia savo kraszto pramone su

tvarkyti, pirm negu jie gali im
ti rūpintis apie apsiginklavi
mą.

Bet Amerikos Apsaugos 
Sekretoriaus pagelbininkas 
Hensel greitai tiems Japonu 
virszininkams priparodino kad 
Japonai paskiria tik pustre- 

I ežio nuoszimczio savo ineigu 
del apsiginklavimo. Jis sako 
kad jis gerai supranta kad Ja- 

i ponai tiek pinigu negali pa
skirti del apsiginklavimo, kaip 

j Amerika ar kiti Vakaru krasz- 
tai, bet visgi jie galėtu nors 
I i ki daugiau paskirti, nes jie 

: daug paramos gauna isz Ame
rikos.

INTARTAS VAGIS 
i PASZAUTAS ■ 
į ___

Bego Isz Saliimo

STRINGFIELD, PA. — 
Trisdeszimts penkių metu am
žiaus Thomas C. Houser buvo 
nuvesztas in Fitzgerald Mercy 
ligonine in Darby. Kulka jam 
pataikė in peezius ir praėjo ar
ti jo szirdies. Bet Daktarai sa
ko kad jis nėra pavojuje.

Antras intartas vagis yra 
trisdeszimts dvieju metu am- 

I žiaus William Farmer, isz So. 
West Philadelphia.

Houser buvo paszautas prie 
Levon’s Shish-Kehab saliuno 
ant Baltimore vieszkelio, kur 

: vienas isz to saliuno savininku, 
Roy E. Wunder buvo nuszau- 

. tas, nužudytas, pereita Rugse-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Netikėta Laime

' nistai turėtu tik su Kinijos tau
ta doleriu. Jis greitai iszbego Albert Brinson. tininkais ir su Generalissimo
isz to restaurano ir insisedo in Adele ir jos motina polici- Chiang Kai-sheku musztis. tai 
pilka automobiliu. Adele pate- jantams tuojaus pasakė kad tai jie nieko nesibijotu, bet dabar
mijo koks tas automobilius ir buvo tas jaunasis Fred Hassel, jie žino kad jie 
greitai pranesze policijai. j kuris buvo nusipirkęs cigaretu

Už asztuoniu minueziu po ir paskui buvo sugryžes su re
tam, policijantai George Carr, veiveriu. Hassel ir jo draugas
ir Harry U va sustabdė toki au
tomobiliu prie Szeszioliktos ir 
Porter ulycziu. Pirm negu jie
du suspėjo iszlipti isz savo au- 
tomobiliaus iszklausineti tuos 
du tame automobilyje, jiedu 
per savo radija iszgirdo isz po
licijos stoties apie tuos vagius.

Jiedu tada jau su atprovin- Į 
tais revolveriais prisiartino 
prie to automobiliaus ir rado 
revolveri ant sėdynės. Jiedu 
suaresztavo septynoilikos me
tu amžiaus Fred Hassel ir dvi
deszimts trijų metu amžiaus

buvo suaresztuoti ir patupdin- 
ti in kalėjimą be jokios kauci
jos.

Meile

Maryte — Asz tamstos ne
bemyliu.

Jonas — O kam valgai, 
mano atnesztus saldainius?

Maryte — Nes saldainius 
asz labai myliu.

Pirkie U. S. Bonus

turės ir su 
Amerikos Laivynu ir vaisku 
skaitytis.

Amerikos Laivyrfo augszti 
karininkai, Admirolai yra 
trumpai bet pasakė kad jie ga
li kad ir sziandien visus Ko- 

i munistus sumuszti ant mariu 
ir visiems kitiems visa susisie
kimą nukirsti per kelias die
nas.

Vienas musu Admirolas laik- 
rasztininkams pasakė: “Mes 
pasirenge. Mes tik laukiame 
žodžio isz Prezidento Eisenho- 
werio ir tada mes visus tuos 
Komunistus iszszluosime.“

Viskas, rodos, butu tvarkoj, 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Asztuoniolikos metu am
žiaus Sue George, kuri pacz- 
ta nesziojo in Hollywood su 
savo dviraeziu, visai netikė
tai gavo kontrakta ir labai 
riebia alga, kaipo loszike pa
veiksluose. Ne už ilgo ji pa

sirodys garsiame loszime su 
Charlton Heston, (viduryje) 
ir su Julie Adams, (po deszi- 
ne). Ji sako ji niekados nesi
tikę josi tokios laimes ir neži
nojo kad ji yra skaitoma 
gražuoliu tarpe.
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Kas Girdei
Prez. Eisenhoweris nori pa

kreipti Kongresini dėmėsi in 
kultūra, tobuliijia. Jam rupi 
Sovietu pastangos, valdžios pi
nigais, siusti dailininkus, szo- 
kejus, vaidintojus ir kitus, kar
tu su dailės parodoms in Euro
pa ir Lotynu Amerika. Prezi
dentas pageidauja, kad Kon
gresas insteigtu Federal Advi
sory 'Commission on the Fine 
Arts isztyrineti visa viekima ir 
patartuoti programa. Su pini
gais bus. vėliau aptarta.

Sakoma, kad Sovietu artistai 
padaro puiku inspudi ir kad 
Amerika atsilikus sziuose .da- 
lyjuose. Sovietai k.. pasauliui 
skelbia kad gal Amerika gali 
didžiuotis savo mokslu ir darb- 
davima bet mažai teturi dailės 
ir kultūros, tobulos.

Pereita vasara sziokia tokia 
pradžia padaryti kada Prezi
dentui pasisekė gauti isz Kon
greso du su puse, milijonu do
leriu United States Informa
tion Agentūrai. Su tais pini
gais USIA reme Užsieninius 
pasirodymus veikalo “Porky 
and Bess.” Ta operete nuvaiz- 
duoja negru gyvenimą ežia ir 
joje dalyvauja negru artistai. 
“Porgy and Bess” su didele 
uolumai buvo priimta Jugosla
vijoj, Izraele,- Egypte, Graiki
joj ir Ispanijoj, ar tik nebus 
pirmas Amerikoniszkas veika
las tose krasztuose.

Jose Limon su sziandienines 
Amerikiecziu szokiu grupe ap
lanke Pietų Amerika, kitas 
USLY parankuotas kultūrinis 
užmanymas. Islandiecziai gir
dėjo Isaac Stern, garsu Ameri
kieti smuikininką irgi su para
ma USIA.

Szi Federal Patam e Komisi
ja ant Gražu Dailiniu, kada or
ganizuota svarstys paskyrima 
pinigu dailės mokykloms, ope
roms teatre ir dailės galerijoms 
nuostebumas artistams ir ra- 
szytojams dailės centrui Wash
ingtone, kur butu opera arba 
teatras: dailės galerija ir daili
ninkams mokykla. Dailės 
tras parodytu pasauliui 
Amerika domisi daile.

cen- 
kac.

KonJau nuo 1877 metuose 
gresas siūlomos bylos insteigti 
federate dailės agentūra. Da
bartinis Comission of Fine 
Arts tik pataria valdžiai ko
kius dalies veikalus pirkti fe- 
deraliams parkams . ir pasta
tams.

PREZIDENTINE
SPAUDOS 

KONFERENCIJA

WASHINGTON, D. C. — 
Beveik keikviename Seredos 
dienyje apie 10:30 vai., ryto, 
kada randasi Vaszingtone, Su
vienytu Prezidentas vyksta in 
senaji Valstybes Departamen
to pastata, skersai ulyczios nuo 
Baltųjų Namu ir ten Indian 
Treaty Kambaryje, priima 
apie 200 spaudos atstovu isz 
kiekvienos Suvien. Valstijų da
lies ir pradeda atsakinėti in j u 
paduotus klausimus. Szi cere
monija, pavadinta Prezidenti
ne spaudos konferencija, yra 
Amerikoniszka institucija. Yra

dramatiszkas ryszis tarpe žmo
nių ir ju Vyriausiojo Vado.

Prezidentas Theodore Roo- « 
sevelt buvo pirmas priimti 
spaudos atstovus reguliariai ir 
atsakinėti in j u paduotus klau
simus. Jis priėmė maža grupe 
korespondentu Baltuosiuose 
Namuose. Ir nuo to laiko se
kantieji Prezidentai seke jo pa
vyzdi. Prezidentas Wilsonas 
retkarcziais laike spaudos kon
ferencijas, ypatingai po pa
skelbimo karo su Vokietija 
1917 m. Prezidentas Coolidge 
reikalavo kad klausimai butu 
isz ankszto rasztu pateikti ir 
Prezidentas Hooveris tik kai 
kada priėmė spaudos atstovus.

Prezidentas Rooseveltas bu
vo pirmas vartoti spaudos kon
ferencijas kaip dvieju keliu ko 
munikacijos būda tarpe jo ir 
Amerikos žmonių. Per szias 
spaudos konferencijas jis pa
kreipė visuomenes dėmėsi in 
daug dalyku kuriais norėjo su
pažindinti Amerikos žmones. 
Per jo 12 metu Baltuosiuose 
Namuose jis laike 998 konfe
rencijas. Prez. Trumanas ban
dė sekti Roosevelto pavyzdi 
dažnai priimdamas spaudos at
stovus, Prez. Eisenhoweris vis 
dažniau ir dažniau laiko konfe
rencijas.

Paprastai, Prezidentines 
spaudos konferencijos suside
da isz dvieju daliu. Pirma yra 
paruosztas Prezidento prane- 
szimas, kuris padengia tuos da
lykus kuriuos Prezidentas nori 
pabrėžti arba kuie buvo paleis
ti praeitoje konferencijoje. Po 
to seka klausimai. Klausimai 
apima visokius dalykus, nuo 
svetimos Politikos ligi vietines 
Politikos. Kai Prezidentas ne- 
pasiruoszes atsakyti in kaiku- 
riuos klausimus, jis juos atide
da ant vėliau. Dažnai Preziden
tas atsisako atsakyti in kai ku
riuos klausimus, jeigu per 
anksti tada juos aptarti arba 
jeigu klausimas prieszingas 
vieszam užimamiu. Bet bendrai 
Prezidentas pilnai ir aiszkiai 
atsake in klausimus.

Nors Prezidentines spaudos 
konferencijos yra kritikuoja
mos už netinkamai paruosztus 
praneszimus apie svarbus da
lykus, bendrai skaitomos kaip 
reikalingos ir tipiszkai demo
kratine praktika.

Szio susirinkimai Prezidento 
su spaudos atstovais netik duo- 
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Pypkes Durnai
Dieve, Gelbek

Tėvynė!

O, Dieve, geriausias mus 
gelbek Tėvynė,

Tenyksta jos prieszai pikti.
Jie nauja, bedieviszka kelia 

gadyne,
Ir nor, kad juos gerbtu visi.
Pakeiki Tu siela žmonių, 

kuri miega,
Ir ugni uždegki szviesos.
Te prieszai nuo žemes 

szventosios nubėga,
Ir gale pražūna atmos.
O, Dieve, Tu gelbek mums 

brangia Lietuva,
Lai tiesa joj skleidžias 

skubiai,
Lai viena bažnyczia ir 

Dievas joj būva,
Ir maldos tekila augsztai.

JUOKAI

Vis Tas Pats

Ona — Koks vyras tau la
biau patinka: geltuonplau- 
kis ar brunetas?

Helena — Toks, katras tu
ri daugiau pinigu.

Petras — Tamstos moteris 
dažo savo plaukus. Teisybe?

Jonas — Kas sake? Ji per
ka gatavus.

Tėvas Ir Sūnūs

Tėvas — Sudiev brangus 
Karoliau. Jeigu reikalausi 
pinigu, tai paraszyk laiszka.

Sūnūs — Acziu, brangus 
teveli. Asz jau parasziau 
laiszka ir gatava laikau ki- 
szeniuje.

SURADO

(Tasa nuo 3-czio puslapio) 

mus iszgazdinai”. Aszaros rie
dėjo per 'ponios Raidaitienes 
veidus, kai ji 'bueziavo Joną.

“Asz tik tiek galiu pasakyti 
kad mane nenoromis ežia atvo
žė; asz neesu jusu szeimynos 
pabėgės vaikas, mano brangi 
ponia,” tarė jis. “Asz esiu tik 
bedarbis žmogus. Mano vardas 
Jonas Vilkelis. Aiszku, kad per 
klaida mane parsivežė.”

Ponas Rudaitis pažiurėjo in 
tania stovinti szale jaunikai- 
czio.

“Kur-gi tu radai, Pranuką, 
Petrai?” Klause jis, nepaisy
dama jaunikaiezio teisinimesi.

“Nugi ant Main ulyczios ju
su augsztybe,” atsake tarnas. 
Jis visai nenorėjo eiti su ma
nim.”
. “Keistas insivaizdinimas”, 
tarė Ponas Rudaitis. “Imk 
Pranuką, Petrai, ir nuvesk in 
kambari. Nepaleisk jo isz akiu.

Jonas insivilko in jam pa
duotus drabužius ir jam tiko 
kai kriaueziaus pasiūti. Tarnas 
leido jam in knygyno kambari 
eiti. Jonas atidarė duris ir in
ejo vidun. Mergaite stovėjo vi
dury kambario szviesoje, laiba 
apsirėdžiusi balta szilkine suk
nele; ant jos ' kaklo kabojo 
žemeziugai. Kada ji mandagiai 
linktelėjo ir nusiszylpsojus, pa
sveikino inejusi, Jono szirdis 
pradėjo smarkiai plakti. Ji tai 
buvo toji pati mergaite, kurios 
beraite sziryt jis sugavo.

“Pranuk, tu negeras, kad tu 
pabėgai nuo mus ir mus taip 
nugazdinai,” pradėjo ji. Tada, 
dar karta areziau priėjusi pa
žvelgė in jaunikaiti:

Man rodos tu dabar kitaip 
atrodai,” kalba toliau, “kur-gi 
tu buvai? Teta labai, labai isz- 
sigando.”

Toks mandagumas, toks jos 
meilumas, 'neleido jam nei žo
džio pratarti. Bet jis žinojo, 
kad neilgam. Rytoj klaida bus 
atitaisyta. Taigi kodėl nepasi
naudoti taip puikia vieta?

“Ar tamista tikrai žinai, 
kad asz esu Pranais ? ’ ’ Paklausė 
jis.

Ir vėl ji dirstelėjo tyrinėda
ma jo ypatybes. Jo dailus rim
tas veidas rodyte rodė vyrisz- 
ka tvirtuma ir supuatima.

“Kaip-gi ne. Kas kits galė
tum tu būti?” tarė ji. “Pasa-

kyk man, kas tau atsitiko nuo 
tada kai tu užvakar pabėgai?”

Tuo tarpu inejo Ponas Ru
daitis ir jo žmona.*

Jonas neįžniojo, kas daryti 
isz džiaugsmo, kada Petras ji 
užvede in miegamąjį kambari 
ir paguldė lovon.

“Jie visai nemano, mane pa
leist,” taip sau maustė jauni
kaitis ir užmigo.

Ant rytojaus Jonas atsikė
lęs sau manste: “Pranas neuž
ilgo turės atsirast, ir tadai jis 
bus liuesas keliauti sau svei
kas in savo ubagiszka gyveni
mą. Tada dar sunkiau bus jam 
kęsti po tokio minkszto gyve
nimo.” Diena vienok prabėgo 
ir nieko tokio.

“Tu dabar, daug geriau at
rodai,” tarė Onyte, sutikus ji 
dideliame vieszkamlbari besė
dint. “Tu žinai kad tu ne esi 
Jonas Vilkelis, kaip tu ginie-

Sziuo kart automobilius par
vežė ’tikra Pranuką namon, j 
Jau dabar baigėsi Jono gyve- i 
nimas Rojuje. Kai jis pasisuko 
eit,. ponas Rudaitis sulaikė ji 
už rankos.

“Tamista Maloneke pasisa
kyti isz kur tu ir kokiu tėvu? 
Tamistos panaszumas in mano 
sunu, tamistos vardas, man ro
dos, turi reikszmes.' Jeigu ir 
nevisai taip kaip asz manau, 
visgi asz norecziau tamistai 
prigelbeti.”

“Mano tėvas, Mykolas Vil
kelis, buvo artistas,” tarė Jo
nas. “Jis maža-ka turėjo man 
palikti kai mirė. Mano motina, 
mirė dar priesz ji ir paėjo isz 
geros szeimynos. Jos tėvai ja 
pavarė po jos vestuvių. Tėvas 
man nieko nepapasakodavo 
apie jos tėvus.”

“Tamistos motina ir asz bu
vome dvynueziai,” tarė ponas 
Rudaitis tyliai. Tas didelis pa
naszumas in Pranuką dabar 
aiszkus. Man malonu, kad szi 
klaida tamista ežia atnesze, Jo
nuk. Jau nuo seniai kai asz no
riu surasti Barbora ir lig sziol 
nieko negirdėjau. Dabar asz 
galėsiu bent savo brolun-ui pa
tarnaut.

“Asz neturiu noro ko isz ta
mistos reikalauti,” tarė Jonu
kas, 'bet jo szirdis jaute prisi- 
riszima prie Onos Paukszcziu- 
tes;

“Asz jauicziu esąs skolingas 
tamistai už tiek nemalonumo” 
ponas Rudaitis kalbėjo toliau. 
“Kokiam laikui gali ežia sve- 
cziuotis Jonuk. Asz nenoriu, 
kad tu mus paliktum. Mano 
sekretorius mane apleidžia, 
taigi jeigu norėsi g’alesi užimti 
jo vieta.”

Jonukas pradėjo nauja dar
bą su linksma szirdimi.

“Asz dar niekados tamistai 
tinkamai nepadekojau už‘isz- 
gelbejima mano gyvasties,” 
tarė viena karta Ona Pauksz- 
cziute.

Ji buvo atėjus in knygyną 
kur jis sėdėjo ir rasze. Pasirė
mus viena ranka,ant stalo, ji 
temijo kaip jis dirba. Raižyto
jas nedryso akiu pakelti augsz- 
tyn, pamatęs kaip ji seka kiek
viena jo rankoj judėjimą.

“Rodos tokio pavojaus ten 
dar nebuvo,” jis atsake.

“Taip buvo. Tamista sustab
dai beraite tik laiku, nes kitaip 
butu mane numetus. Asz 'buvau 
pavargusi. ’ ’

“Jeigu taip” tarė Jonas de
damas plunksna ant stalo, “ar 
galiu pasakyti kokio atlygini
mo noriu?’?

'“Taip gali.”
“Onyte, buk amžina mano 

gyvenimo drauge. Norai kito 
atlyginimo man taip bran
gaus.”

Neužilgo buvo pranoszta po
no Rudaiczio brolėno su jo 
žmonos broliadukters Onos 
Patu kszczi u tos su s i žei da v im a s.

----- GALAS-----

“Asz esu Jonas Vilkelis, o 
ne tamistos pus-brolis, Pranas 
Rudaitis, kaip jie tikrina,” ta
rė jis, žiūrėdamas jai tiesiog 
in akis. “Meldžiu atsiminti, 
tada klaida paaiszkes, kad asz 
esu ežia po prievarta ir kad ne
sislepiu kieno vardu.

“Ka tu niekus kalbi,” Ony
te griežtai protestavo. “Ar tu 
nori sakyti kad tu manes nie
kad nematei priesz vakar?”

“Pirma syk kai tamista ma- 
cziau buvo tai vakar kai tamis
tos beraite sulaikiau.”

Jos akys rodo dideli nusiste
bėjimą.

“Jie pasakojo man, kad 
koks nežinomas žmogus su
stabdė kumelaite,” tarė ji. 
“Atsiminu, kad kas pribėgo 
gelbėti, bet mano akys gerai 
nematė. Mano visos jiegos bu
vo intemptos sulaikyti beraite/ 
Jeigu tu ne Pranas, tai kas-gi 
esi?”

“Vargdienėlis be skatiko ir 
be draugu pasauli”, pradėjo 
pasakot. Pana Rudaitiene Li
ejusi pertrauke jiems kalba.

“Onyte,” tavo ji, palicistas 
telefonavo ir sake, kad žmogų 
surado, kuris pavogė Pranuko 
laikrodėli ir lenciugeli. Mano 
brangus vaikeli,” pasisukda
ma in Joną, “ar tu galėtumei 
pasakyti kas tave apvogė.”

“Tai visai nebuvo vagyste, 
tarė Jonas. Tamistos sunu ap
kaltino vagiant savo paties sa
vastį. Tamista tik gerai isztirk 
dalyka, o pamatysi kad tiesa 
kalbu.”

Jono atviras prisipažinimas 
ir policisto tikrinimas šukele 
daug abejones.

“Kaip tai gali būti, jog asz 
negaliu pažinti mano tikro sū
naus,” kalbėjo ponas Rudai
tis.

“Leisk man eiti su tamista 
in-stoti,” praszę Jonas. “Ko
dėl negali pastatyti mudu sza- 
le kits kito?”

Polleistas, nežinodamas ka 
daryt sutiko su Jono pasiūly
mu. Nuvažiavo in stoti. Jauni
kaiti, kuris buvo uždarytas 
priežiūroje, atvede.

‘1 Pranuk! ’ ’ įSuszuko ponas 
Rudaitis eidamas areziau prie 
jo.

Jonas pamate žmogų, kuris 
daug paneszejo in ji pat, aug- 
sztumu, iszvaizda ir didumu. 
Tik Rudaicziu vaikui truko 
vienos kitos ypatybes., kurias 
Jonas Vilkelis turėjo visame 
pilnume.

“Puskvailiai, jie man neti
kėjo, kai pasisakiau kas esu,” 
tarė jis savo tėvui. “Jie su 
manim elgesį kaip su papras
tu vagim. ’ ’

KATALOGAS 
KNYGŲ

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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

užsisakykite knygas isz 
ęzito Katalogo

Nr. 1955

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

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

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

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

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

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

: 20c.
No.120—Dvi istorijos apie 

Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

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.141—Apie Kalvi Paszku. 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki 
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
pin. 35c. ‘

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

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

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

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

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksma? 
prie Ap

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

No. 180- Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.-

1801/2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.I96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu 
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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 A aržiu 
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 Motinom 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretiniu 
kiu Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas ,

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

Į?W Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.f 
Malianoy City, Pa., - Ų. S. A

prisiun-

ir Pini- 
‘ ‘ visada 
tik aut
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GRINORKA
(Tasa)

Vakarais kada vyras ateida
vo gult, Bubliene uždegdavo 
lamipa ir pradėdavo mokytis 
raszyt. Kadai jau pažino visas 
litaras pradėjo raszyti savo 
varda ir pravarde, o ir vaiku. 
Kožna varda. kaip Ona, Stasiu
kas, Antanas ir Mariute isztar- 
davo garsai kalbėdama: “tai 
asz pati iparaisziau. ” Manste 
įsau, jog ne yra teip sena idant 
ka tokio neiszmokt sakydama: 
“Ir asz turiu galva ir protą, 
dabar parodysiu visiems jog ir 
asz. esmių kuom. Lai Dievas 
laimina Misis Frank, jog’ man 
tame prigelbejo. ” Po tam per
skaito pirmutinia laiszka pas 
sunu in kariuomfene, bet norė
dama pavilgyt plunksna in kas 
lįmoriu, iszverte blekini puodu
ką kuris stovėjo ant stalo, 
trenksmas pabudino vyra, ku
ris užtemimas szviesa, kuknio- 
je, ir akyvas pamatyti ka jojo 
motore dirba teip vėlybam lai
ke, nuėjo aut pirsztu pažiūrėti. 
Motore buvo teip užimtai savo 
darbu, jog nenžtemiuo stovin- 
czio vyro užpakalyje krėslo.

— Argi tai nekvailylbe kel
tis puisiaunaktije raszyti laisz
ka.? Ar nematai kad jau. po 
dvyliktai, rodydamas ant laik
rodžio su pirsztu.

— Argi tai tau perszkadi- 
na, kad asz raszau ? Argi netu
ri paduota valgi ant laiko? Ar 
neszvaru tau grinczioje ? Ko tu 
nori daugiau? Veluk eitum, 
gult.

— Bet, asz nenoriu idant tu 
būtumei iszmintingesne už ma
ne. Juk kuom motere mažiau 
žiino, tuom geriau del vyro. Ei- 
kie tuo jaus gult!

— Negaliu užmigt. Man 
daug rulpi, asz,...

— Nepavelinsiu idant ne
reikalingai iszdavinetum pini
gą ant 'žiburio.

— Na tai nors paklausyk 
ka. parasziau pas Antana.

— Tai ka tu jam tenais su- 
grebelojai ?

Bubliene su praižibusiu vei
du pradėjo skaityti:

“Asz tavo sena motina, ra
szau tau szita laiszka su savo 
ranka. Dabar esmių tikra 
Amerikoniszka ponia, ba isz- 
mokau raszyt ir įskaityt. Tik 
pamislyk mielas sūneli koki 
turi džiaugsma raszydama tuos 
žodelius savo ranka. Dabar ka
da aplaikau laiszka nuo tavęs 
pati galiu perskaityt be jokios 
pagelbės ir praszymo kitu. Da
bar galiu tau viską pasakyt ant 
popieros ka mano szirdis jau- 
czia. Kada sugryszi namo isz 
tarnystes1, nepažysi savo seno- 
viszkos stulbos. Czysta kaip 
bažnyczioje. Iszmokau virti

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO 

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

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

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

Amerikoniszkai. Jau nerasi 
iszmetytu drapanų po visus 
kambarius, viskas savo vietoje. 
Duok man žine sūneli, ar tau
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Ak, tos moteriszkos 
szirdy s!

Ju. szirdy s yra kitokios 
Už visas szirdys ant 

viso svieto!
Toji szirdis yra. didesne,

AIalonesne, kantresne, 
Jauslingesne, geresne,

D uosi) i ilgesne, meilesne ir 
stebuklingesne,

Ne kaip visos kitos szirdys.
Szirdis moteres yra tai
Szirdis ant visu kitu 

szirdžiu.
Jeigu geistumei žinoti 

Kas tai yra tikras 
kentėjimas,

Suraskie szirdi moteres, 
Kuri likos sūlaužta ir 

paniekinta.
Dirstelėk in pelenus josios 

griuvėsiu,
O tenais surasi priežasti. 
Taipgi, jeigu norėtumei 
Pažinoti augszcziausia 

Laipsni saldumo ir 
džiaugsmo,

Turi jioszkoti szirdies 
motereg,

Kuri yra suradus auksa 
Szale blizganezios 

meiles, 
■O tenais surasi tokius 

stefenklus, 
Kokius tavo akys neregejo 

priesz tai.
Bet didžiausiu dalyku.

Moteriszkos szirdies yra 
jos meile.

Moteres szirdis yra tai 
Svarbiausia siprendzina kuri 

valdo visa, svietą!

Ka

* * *
Viename pleise, priesz 

Gavėnios 'buvo szokis, 
Szoko ir linksminosi, 
Kiek tik kam norėjosi, 
Mergicos su bobelėms 

maiszesi, 
Kožna isz savo 

dukrelių gėrėjosi, 
Juk ir pelėda isz vaiku 

gėrisi, 
Juk ir pelėda isz vaiku 

gėrisi, 
Isz skaistumo stebėsi, 
O ežia szirdeles mama, 
Isz dukreles, jau gava. 
Bet kokia tai kvaraba 

inlindo, 
Nuo mergicu skrybėlių 

ipapuoszia dingo, 
O kad girtos buvo, 

Tai paczios nežino.
Mano szirdeles, rūteles, 
Biauru kaip pasigeria 

mergeles, 
Kelis stiklelius guzutes 

isztraukia, 
Nei nesusiraukia, 

Niekam neaipsileidžia, 
Norints pasileidžia, 
daryt, kokios motinėlės, 
Tokios ir dukreles. 

duoda tenais užtektinai valgio i 
ir kada laimingai sugryszi pas i

1 i

mus.
Tavo mylima Motinėlė ”i

Bublis klausydamas skaity-' 
mo Užsirūstino szaukdamas:

— Kaip matau, tai jau tu 
žinai daugiau kaip asz, eik 
man tuojaus gult, ir su tais žo- 
džais užputę lamipa. Ka turėjo 
daryt motere, turėjo eit ant at
ilsio.

<♦ c*
Per szeszis menesius nuo ka

da Misis Frank pradėjo ateiti- 
net, Bubliene persimainė visai, 
iszrode keliolika metu jaunes
ne ir patogesne.

Tula diena atėjo Misis Frank 
idant pasiimt Bubliene ant isz- 
kelm.es visokio maisto kuris at- 
sibuvinejo miestiszkoje skaiti
ny ežioje.

Skaitinyczioje sutiko Bub
liene poną Simlsoną, Onos jau-i 
niki, dirbanti tenais ir apie tai 
praneszc de] Misis Franką o ku
ri dabar pamisimo kad bus ge
ra proga prikalbint Ona ant 
sugryžimo namo. Paskirta die
na kada Misis Frank ketino at
eiti, Alariute mazgojo torielkas 
o Stasiukas szvaiste mamytei 
częverykus.

— Asz prigelbejau mainai 
daugiau kaip tu, o ir atnesziau 
augliu, ginezinosi Stasiukas su 
Mai l u t e.

— Vaikai paliaukite, ba 
pasakysiu apie tai del Misis 
Frank. Jus lieji ginezai man 
daede už daug. O kas mane 
pagirs už. mano darba? Už
klausė motina.

— O ar Misis Frank ne isz-< 
eina su mama. Argi ji ji nelaiko 
mama kaip kokia ponia?

— O ka tu sau mislini 
snargliu, ar tai mama kokia 
grinorka, atsiliepe Stasiukas. 
Ar mama nemoka skaityt pa- 
sakaieziu isz mano knygos, ar

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU , TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

j^Make your retirement a real reward
for your work!

Start now to buy the ease and 
comfort you’ve always wanted- 

through U. S. Savings Bonds

Iots of people seem to think that if they
J never look ahead, they’ll never see 

the time when they retire. But sooner 
or later, that time rolls around anyway, 
for all of us. So look ahead! You can make 
your retirement a wonderful reward for 
your work—if you have the money. And 
the best way to have it is to start invest
ing now—in U. S. Series E Savings Bonds.
Why Savings Bonds? Because for your 
retirement, you want the surest, safest 
investment you can get. Another reason? 
You want an investment that earns good 
interest for you. U. S. Savings Bonds do 
that — earn 3 % compounded semiannu
ally when held to maturity. You’ll be sur
prised how fast your money piles up!
And there are no other securities you can 
purchase more conveniently. Just sign for 
the easy, automatic Payroll Savings Plan 
where you work. Or if self-employed, in
vest in Bonds regularly where you bank.
Start now to make your retirement dreams 
come true, through U. S. Savings Bonds!

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Depart
ment thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and
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Motinos Szvencz. ;Į
Sapnas Motinos Szven- ? 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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neperskaito laiszka nuo Anta
no, ka?

— Alan rodos, jog Misis 
Frank baladoję in duris, tarė 
Bubliene. Geriau paliaukite 
bartis ir baigkite savo darbus.

— Jau asz pasirodžius, tik
tai užtrauksiu czeverykus auti 
kojų, kalbėjo Bubliene in inei- 
nanezia sveczia, Stasiukas 
baigs szveisti.

Turime gana laiko. Pa- 
pralsziau kelis sveczius idant 
mane czionais sutiktu, nes asz 
ju czion palauksiu. O gal pri- 
gel'bet tau iszdžiovyt torielkas ? 
1 r sieke už .palutes.

— Tai jau niam) darbas Mi
sis, atsiliepe Stasiukas, tai jau 
ketvirtas darbas ka baigėm del 
mamytes.

Tame davėsi iszgirst balado- 
jimas in duris, o kad Bubliene 
buvo užimta szniuravimu cze- 
veryku, Misis Frank nuėjo ati
daryt duris pribuvusiems. Kari 
doriuje stovėjo kokis tai žmo
gus, o už jo jauna motere.

— Sztai, atėjo Onute, tarė 
Misis Frank, intraukdama, jaja 
in stuba.

Ona su dideliu nulsistebejimu 
dairėsi aplinkui. Dingo szasz- 
lavos, bleszines ir puodai isz po 
lovos, ant langu naujos firan- 
kos, ant stalo nauja cerata ir 
tame pamate ateinant isz kuk- 
nios motina. Ne buvo tai toji 
grinorka su skepetaite ant gal
vos, nes szvariai pasirėdžius in 
melsva siutą.- Ona nesuprato

kas ežia atsitiko. Norėjo klaust 
bet Bubliene paregėjus --savo 
dukrelia suklyko:

— Alano mylima Onuk, kū
diki mano! O atsisukus in Mi
sis Frank užklausė: Kaip tai 
atsitiko? Ana ve, ir ponas Sam
sonas bzia! Kokia asz linksma.

Misis Frank buvo tuom teip 
perimta, jog negalėjo isz pra
džia nei žodelio isztart, o kada 
atsikvotejo pradėjo:

^SURADO
DUVO gražus, szaltas rytas, 

Jonas Vilkelis1 stovėjo, ry
modamas ant tvoros ir žiurėjo, 
kaip gražiai pasirėdė ponai- 
cziai ir paneles jodinėja raiti 
dideliame miesto parke.

Retam žmogui ateitu in gal
va, kad tas jaunikaitis prastai 
apsirėdęs, bada kenezia. Jo 
platus pecziai, dailus vedas, 
pilkos akys, dengte denge isz 
lauko visa tai, ka jis jaute vi
duj.

Aviena mergaite, jodinėjusi 
ant gaivuos beraites, krito jam 
in aki. Jos paredalas jodinėji
mui pritaikytas, buvo puolsz- 
nus. Jos drąsą, jos mėlynos 
akys ir auksiniai gaibiniai ro
dos traukte trauke Jono akis, 
ir jis valandėlei pamirszo net 
apie alki.

Alergaite, nors maža ir laiba, 
stipriai laiko beraite rankose. 
Bet netikėtai pasigirdo truksz- 
mas, bubnais-ir trubomis prai- 
dejo griežti. Beraite pagul
džius ausis, pradėjo szokineti. 
Policijantas pamatęs pavoju, 
pradėjo vytis nesuvaldoma su
tvėrimą. Bet beraite lyg vejas 
bego vis greieziau, ir greieziau. 
Alergaite insikibus in vadelai- 
tes buvo neszama visu smarku
mu.

♦♦♦ *♦* *♦*

Pasirinkęs artimiausi kelia 
skersai per parka, Jonas Vilke
lis užėjo herai tai už akiu. Jo 
stipri, geležine ranka nustvėrė 
kumelaite už brizgilo ir nors 
ji dar nutempė kelis žingsnius, 
betgi jis jai iszlaike. Alergaite 
isz iszgaszczio nejautė, kaip tai

— Prieteliai mano, padary
sim czionais iszkilme maisto.

— Labai gerai, atsiliepe 
ponas Simsonas, 'bet turime pa- 
praszyt ponios Bublienės idant 
mus priimtu su savo gardžiais . J 
kukulais!

— Gud boj! Hura! Suklyko 
Stasiukas. Turėsime veseile, oj 
turėsime veseile!

— GALAS —

viskas atsitiko. Jonas isztrau- 
ke jos kojas isz kilpų ir nuso
dino ja nuo balno.

Vailandele jis laike ja savo 
rankose. Jos meilus veidelis 
dare Jonui gilaus inspudižio.

Žmones subėgo isz visu pu
siu. Jau dabar radosi užtekti
nai norineziu patarnaut. Jonas 
pranyko isz ju tarpo, nejiesz- 
kodamas jokio užmokesezio už 
tarnavima. Jis salves neskaitei 
tokiu, kurie jieszko netikėtos 
laimes. Bet-gi mergaites gra
žios ypatybes, nedave jam ra
mybes. Ar tai isztikro jis par 
mylejo ja, klausė saves, nusi- 
szypsodamas. Szaltis parke, ro
dos jam, padidėjo. Jonas ap
leido parka ir gryžo in miesto 
ulyczias, kurios jam ne kiek ne
buvo malonesnis.

Sustojęs prie lango ant Main 
ulyczios ir dairėsi aplink. Tik 
sztai, ir nesujuto, kai szale jo 
privažiavo gražus automobi
lius ir ten pat sustojo. Jonas 
norėjo pasiszalinti, tai netikė
tai pajuto ranka ant p e ežiu. 
Pažvelgęs pamate kad szale jo 
stovi, patogi mergaite, kuri pa
ėmus ji už rankos paszauke:

“Galu gale tave atradau,” 
tarė mergaite džiaugsmingai ir 
mandagiai. “Buk geras ir sės-

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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kis in automobiliu ir asz ipar- 
vesziu tave namon. Sakau, 
Pranuk, malonėk. ’ ’

Ir paėmus jaunikaiti už pa
žasties trauke ji in save. Jo
nas norėjo nusikratyti.

“Tik apsižiūrėk, tamista 
klysti,” tarė jisai trumpai. 
“Alano vardąs ne Pranas. Pa
leisk mane, ar..”

“Ka tu niekus kalbi. Tu jau 
gana mus nugazdinai. Eiksz su 
manim J’ Joną priverstinai bu
vo intemptas in automobiliu, 
su. pagelba tarnaites kuri sto
vėjo prie szoferiu ir ka toki 
kalbėjo.

“Asz nežinau, kaip tamistos 
vardas,” jis atsiliepe sėdėda
mas automobiliuje, “bet tamis
ta ne ta 'žmogų sugavai. Tamis
ta maloneke pasakyti, del ko 
mane nekalta imi?”

‘‘Lyg Pranuk nieko nesu
pranti,” atsake žmogelis. “Asz 
norecziau žinot kurgi tamista 
buvai lig sziol. Kur-gi tamis
tos drabužiai ir auksinis laik
rodėlis kuri turėjai kai palikai 
namus? Jau daugiau tu isz po 
mano akiu neisztruksi.

*♦* *♦* *♦*

Nesuprasdamas, kas ežia ga
lėtu būti, Jonas tylėjo. Auto
mobilius sustojo ties gražiu 
palociumi. Priszakines durys 
tuojaus atsidarė. Žmogelis 
skubiai nusivedė ji in dideli 
labai gražu prieszkam'bari. 
Czia sutiko ji džentelmonas ir 
gražaus veido moteriszke.

‘'‘Alano brangus vaikeli, kas 
ingundino tave nuo mus pabėg
ti?” Klause ponas Rudaitis, 
žymus miesto milijonierius. 
“Acziu Dievui, kad tave sura
do. Ales dabar tave geriau da
bosime.”

Jonas nieko nesuprato. Ar 
jis sapnuoja ar apkvai'szo? Ka- 
gi jam norima padaryti? •

“Pranuk taip visai negražiai
[Tasa Ant 2 Puslapio]

VIENAS SKAITO,...
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo iš
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

kelm.es
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Žinios Vietines
— Subatoj (pripuola Szv. 

Grigalio didlž., o Tautiszka 
Vardine: Gosztauto. Ir ta die
na: 1912 m., mergaiczio Skau
džiu draugija ’buvo sutverta in 
Atlanta, Georgia; 1789 m., 
Amerikos paeztas insteigtas; 
1938 m., Hitleris užsipuolė ant 
Austrijos; 1950 m., Asztuonios 
deszimts žuvo eroiplano nelai
mėje, Cardiff mieste, Wales.

— Regina, ipati Bernardo 
Grady, nuo 512 W. Pine uly., 
kuri nesveikauna iper koki tai 
laika, turėjo operacija, in Gei- 
singer ligonbute, Danville, Pa. 
Ponia Grady po tėvais vadino
si Regina Idakaicziute.

— Kita sa n vai te: Nedelioj 
(pripuola treczia Gavėnios Ne- 
delia, taipgi Szv. Kristinos, o 
Tautiszka Vardine/ Lintvario. 
Ir ta diena: 1360 m., Kryžeiviai 
užpuolė Kauno pili; 1881 m., 
Rusijos Caras Aleksandras An
trasis buvo'nugalabintas, St. 
Petersbnrge mieste; 1887 m., 
900,000 Kiniecziu žuvo per tva
ną, kai upe persipyle per kran
tus; 1884 m., Buvo nustatyta 
laikas taip kad visur 'buvo pa
stovus.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Matildos karalienes, o Tautisz
ka Vardine: Kalgailio. Ir ta 
diena: 1949 m., keturi szimtai 
dvidsezimts penki tukstancziai 
mainieriu p radėjo dvieju san- 
vaicziu nedarbo straikas. Jiems 
John L. Lewisas taip insake 
kad jis galėtu parodyti savo 
nepasitenkinimu su James 
Boyd, kuris buvo paskirtas vi
su mainu valdžios direktoriu
mi. Jis teipgi sake kad tai bus 
ir prisiminimas visu tu mainie
riu kurie mainose žuvo per 
1948 metus; 1949 m., Kinie- 
cziai Komunistai paskelbė tri
jų provincijų valdžia, anapus 
Yangtze upes; 1925 m., pirma 
syki pasisekė radijo programa 
siunsti, skersai Atlantiko ma
res; 1386 m., Lietuviai sutarė 
priimti Krikszczionyste ir ap- 
sikriksztyti; 1892 m., mirė ra- 
szytojas ir visuomenes veikė
jas Kunigas Albinas Burba; 
1804 m., gimė Vokietis muzi
kantas ir muzikos kūrėjas Jo
hann Strauss.

-— Utarninke pripuola Szv. 
_ Longino, ir Szv. Zakarijo, o 
Tautiszka Vardine: Ruklio. 
Taipgi ta diena: 1917 m., Rusi
joje Bolszevikai nuverto Caro, 
Mykolą Antraji. Baisus sumi- 
szimas ir skerdynes prasideda; 
1787 m., gimė Andrew Jackson 
septintas Amerkios Preziden
tas; 44 m., Julius Ciesorius bu
vo nužudytas Rymoje; Ir ta 
diena Taksu diena bet sziais 
metais laikas visu menesiu pra
tęstas.

— Kovo (Mareli) 21-ma 
diena pirmoji pavasario diena 
prasideda 4:36 valanda isz ry
to.

Ant Gavėnios

........... . ----  -

PREZIDENTINE
. SPAUDOS

KONFERENCIJA

patauti neribota laika negales. gas sziai deklaracijai ir jos syki prisiminti viena neginezy
Musu viltys Lietuvos Nepri- svarbumams. Kaipgi atrodo tina teisybe, būtent, kad 1918 

klausomybei atgauti turi ne- dabartine padėtis sziu svar- metuose Lietuvos Nepriklau-

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

blogus pagrindus. Tarp ju asz, 
sziandien paminėsiu tiktai vie- i 
na toki pagrindini ramsti, bu-

Shenandoah, Pa. —
Edvardukas, sūnelis ponstvos

*>«•*>***»*♦>>****>»->♦■>***>»» 
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į GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. J 
J Pasamdo Automobilius Del *
* Laidotuvių, Kriksztyniu J
* Vestuvių Ir Kitokiams J
t :? Reikalams :: J 
I *J --------
; 535 WEST CENTRE STREET J
* Telefonas Nr. 78 *
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No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

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

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa

da žmonėms progos gauti pirm- 
rankiszkos informacijos isz 
aukszcziausio szaltinio, bet ir 
iszbandymas paežio preziden
to. Spaudos konferencijose 
Prezidentas vienas sau stovi; ir 
kaip jis elgiasi koki inspudi 
padaro yra begalo svarbus da
lykas jo Administracijai.

Kadangi szis Vyriausiojo 
Vado žygis atvirai kalbėti su 
spauda yra tikrai Ameriko- 
niszkas paprotis, jis gali būti 
indomus dalykas gyventojams 
užsienyje. Tik tokioj demokra
tijoj kaip Amerika o Vyriau
sias Vadas dalyvauja tokioj 
konferencijoj ir duoda progos 
kraszto spaudos atstovams jam 
pastatyti klausimu.

Prezidentines spaudos kon
ferencijos kaip tik aiszkinima 
pagrindini Amerikos insitiki- 
nima, jog vieszus atstovai yra 
atsakomingi žmonėms. Kadan
gi szios konferencijos nuvaiz- 
duoja Amerikos demokratija, 
turėtu užimanti kitu krasžtu 
žmones.

LIETUVOS
PASIUNTINYBES

tent: Anglo-Saksu svarbiausi 
nusistatymą del pavergtu 
kraszu laisves. Didžioji Bri
tanija ir Jungtines Amerikos 
Valstybes vieningai yra suta
rusios nedaryti ir neužgirti jo
kiu sutareziu, kurios galėtu pa
tvirtinti ar prailginti buvusiu 
nepriklausomu tautu pavergi
mą. Szis svarbinis j u nusista
tymas buvo padarytas praeita 
vasara Vaszingtono konferen
cijoj. Tuomet Anglijos minis- 
teris pirmininkas W. Church- 
illis ir Amerikos Prezidentas 
D. Eisenhoweris pasirasze ir 
paskelbė deklaracija, kurioje, 
tarp kitu, yra iszvardinti ir 
szie svarbumai. Mes, Lietu
viai, drauge su kitomis paverg
tomis tautomis, ta deklaracija 
sveikiname, nes tai yra svar
bus dokumentas, rasztas. Juo 
pasiremiant, mums yra leng
viau kelti balsas ir reikalauti, 
kad uždėti Lietuvai nelaisvės 
paneziai butu nuimti. Ir at- 
virkszcziai, bet koks susitari
mas su Sovietu Sanjunga tvir
tinąs dabartine padėti Lietu
voje ir kituose pavergtuose 
savaime aiszku, butu prieszin-

bumu szviešoje? Visiems mums 
tur but, aiszku, kad tarptauti
ne politika sziandien eina la
bai vingiuoti keliu; ji yra la
bai paini ir todėl daugeliui net 
sunkiai suprantama. Neslėp
kime, yra nuomonių, esą Vaka
ru Demokratijos loszia labai 
neaiszku loszima; daugelis net 
bijo, kad jos galu gale nurosi- 
anezios ranka in savo pareiksz 
tus svarbumus ir pavergtąsias 
tautas ir visai nusileisianczios 
Sovietams. Bet yra daug dau
giau nuomonių, kurios tuo vis- 
iszkai netiki. Netikime ir mes 
kad galingos Vakaru Demo-1 
kratijos paezios save pasipiau-1 
tu su tokia politika, nes jos ži- j 
no, o ir mes turime atsiminti, 
kad visas žmonijos progresas 
niekados ne ėjo tiesia linija 
pirmyn. Jis eina vingiais, pir 
myn ir atgal ir vėl pirmyn. 
Svarbu yra ne tie vingiais, bet 

: svarbu tai, kad pagaliau butu 
prieita prie tikslo. Praeities 
istorija jau ne syki yra paro
džiusi, kad Demokratijos, eida 
mos ir sziuo keliu, pagaliau jsz 
ėjo laimėtojos. Mes giliai ti
kime, kad vingiuodamos ar ne- 
vingiuodamos jos laimes ir szi 
karta.

Bet drauge mes turime dar

somybes atstatyma nuėmė Lie
tuviu tautos nepalaužiama va
lia būti laisviems ir palankiai 
susidariusi tarptautine padė
tis. Panasziai bus ir dabar. 
Lietuvos iszlaisvinima isz da
bartines užimantos nulems to
kie patys veiksniai. Vieninga 
pasiryžimą, mes kalime patys 
sudaryti; palankios tarptauti
nes padėties, mums tenka pa
laukti.

Dar karta Jus broliszkai isz 
Londono sveikindami, mes, 
drauge su ministeriu Balucziu. 
Jums pasižadame, kad savo 
pareiga atliksime, dirbdami ir 
budėdami szventai, ligi laisves 
saule ir vėl Lietuvai patekės.

Tegyvuoja Lietuva,; Laisva 
ir Nepriklausoma!

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos

J

Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
— -——-— --- ..l.-l-L-

KARAS NETOLI!!!
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

FINAI SIUNCZIA
ALIEJŲ IN KINIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet Finlandijos valdžia gavo 
žinoti isz Amerikos valdžios 
kad tokis pasielgimas mums 
nepatinka ir kad jeigu ji dar 
daugiau aliejaus sius in Kinija 
tai ji negales tikėtis nei pagel
bės, nei paszelpos isz musu.

Edvardu Markievicziu nuo 334 
W. Lloyd uly., pasimirė parei
ta Sukata. in Locust Mt. ligon
bute, ir palaidotas Nedelioj 
popiet in Szv. Jurgio parapijos 
kapines. Graboriai Gravi tz lai
dojo.

Pottsville, Pa. —
Nelaime atsitiko Panedelio ryt- 
ta, kai du t rokai susitrenkė ant 
vieszkelio arti Pottsvilles. Mi
chael Stoppi, 43 metu amžiaus 
draiverys vieno t roko nuo 423 
So. Jackson uly., Pottsvilles, li
kos užmusztas, o draiverys isz 
kito t roko, Robert G. Eiler, 24 
metu amžiaus nuo 741 Garfield 
uly., Schuylkill Haven, iszliko 
gyvas. Policija tyrinėja nelai
me.

St. Clair, Pa. —
Pareita Sukatos vakara, apie 
9:30 valanda ugnis kilo namuo
se Thomas Hirst, 15 So. Second 
uly., kuriamo gyveno szeimy- 
nos: Mil ton Hirst, Richard Mc
Cord ir Edwin Hughes. Tyri
nėjimas parodo kad ugnis ki
lo terpe sienų ant pirmo laips- 
no.

Patarėjo Londone Vin
co. Balicko Kalba In 
Lietuva Per Amerikos 

f

Baisa
Pasinaudodamas Amerikos 

Balso suteikta man galimybe, 
sveikinu Jus, mieli broliai ir 
seses Tevyneje, Vasario Sze- 
szioliktosios Dienos proga ir 
perduodu Jums Ministerio Ba- 
luczio ir visu Didžioje Britani
joje gyvenaneziu Lietuviu lin
kėjimus. Mes ilgimės ir lau
kiame tos valandos, kada ir vėl 
su Jumis galėsime pasimatyti 
laisvoj musu Tevyneje, nes 
mes tvirtai tikime, kad Sovie
tinis valdymas Lietuvoje vies-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Mt. Charleston, Nevada — 
Ketvirtas didžiausias Atomine 
Bomba likos susprogdinta Pa
nedelio ryta 8:20 (E.D.T.) in 
Yucca Flat pustynose. Buvo 
matoma nuo 800 myliu. Tokia 
bomba turi penki&s deszimts 
tonu dinamito jiegos. Apie sze- 
szi szimtai karininku ir laik- 
rasztininkn kurie buvo tenai 
susirinkę, tikrai nusigando, kai 
jie pamate tos atomines bom
bos jiegos.

Pahoa, Hawaii. —
Hawajuose vulkanas iszsi ver
žimas padare iszkados už dvy
lika milijonu doleriu cukrines 
nendres vietose, kurios buvo 
karsztos lavos sunaikintos ar 
karsztais pelenais apibertos. 
Keli kaimai turėjo ’būti patusz- 
tinti del pavojaus isz karsztos 
vulkano lavos.

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!
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jeigu ne Anglijos Užsienio Sek
retorius, Eden. Sir Anthony 
Eden, Anglijos Užsienio Sek
retorius sako kad butu geriau
sia tiems Komunistams tas sa
las atiduoti ir tada viskas bu
tu tvarkoj.

Bet Amerikos Sekretorius, 
John Foster Dulles, jo visai ne
paisant, pareiszke kad karas 
Tolimuose Rytuose butu ant 
trijų frontu: Pietrytu Azijoje, 
Formosa saloje ir Korėjoje, ir 
ant visu tu frontu Amerikos 
armijos ir laivynas su lakūnais 
greitai pribūtu. Jis toliau 
laikrasztininkams pasakė kad 
Amerika turi daugiau ginklu, 
daugiau kariszku laivu ir ero- 
planu negu visi Komunistu 
krasztai sykiu. Jis sako kad in 
kelias dienas Amerikos vais- 
kas ir laivynas su lakūnais ga
lėtu visas Komunistu tvirto
ves su žeme sulyginti. Jis taip 
pasakė ir Komunistams Kini
joje. Ka tie Komunistai dabar 
darys nežinia. Bet tiek galima 
pasakyti, kad tie- Komunistai 
gerai apsirokuos pirm negu jie 
dabar ka nors pradės.

NELAIME ANT
VIESZKELIO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

borough. Bet Edward Kelly 
nei sąmones neatgavo, jis jau 
buvo pasimiręs pirm negu poli - 
cijantai ji in ta ligonine spėjo 
ji nuveszti. y*

INTARTAS VAGIS 
PASZAUTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jo menesi, kai trys jaunuoliai 
isz Philadelphijos ta saliuna 
apvogė.

Policijantas, Harry Hoath 
sako kad jis intare tos du vyru, 
kai jie taip isz lėto važiavo 
naujame automobilyje. Jis juos 
paseke ir pamate kai vienas isz 
ju stengiesi atlupti to saliuno 
langa. Jis paleido du szuviu in 
virszu del perspėjimo, bet pas
kui, kai jie nesustojo tai jis jau 
staeziai in juos pradėjo szauti.

Du kiti policijantai greitai 
pribuvo, kai tik jie gavo žinias 
per savo telefoną automobilyje. 
Jiedu su atprovintais karabi
nais sustojo apie dvideszimts 
pėdu nuo tos vietos ir lauke. 
Kai Houser buvo paszautas, 
Farmer stengiesi automobilyje 
pasikavoti, bet jis buvo tuo- 
jaus sueziuptas.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.




