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Rusai Kariaus Priesz Tito
Isz Amerikos Kunigu Vienybes

Iždininkas
UŽSIPUOLĖ ANT 

MERGAITES
LENKIJA SU

Vengrija
MAINIERIU BUNTAI

-------- -
' PITTSBURGH, PA. — 
Riauszes, buntai ir susikirti
mai dabar kyla tarpu Mainie- 
riu, kurie Straikuoja, ir tu ku
rie, nepaisindami straiku nori 
eiti dirbti.

Trys vyrai isz Unijos buvo 
paszauti kai jie su kitais ėjo 
prie mainos kur mainieriai be 
jokios Unijos dirba. Tai atsiti
ko prie Pikeville, Tennessee. O 
kitas buvo ant smert sutrintas 
kai kiti straikuojantieji mai
nieriai pastūmė dideli akmeni 
nuo kalno ant jo kai jis ėjo in 
darba.

Prilyginus prie mainieriu 
straiku, Plieno darbininku 
straikos yra tvarkingos ir tai
kingos. Nors szeszios deszimts 
tukstancziu kitu darbininku 
sustraikavo, parodyti savo už
uojauta plieno darbininkams.

Dabar apie milijonas darbi
ninku straikuoja, nors apie 
szimtas tukstancziu mainieriu 
sugryžo in savo darbus. Bet da 
apie keturi szimtai tukstan
cziu mainieriu vis straikuoja.

Nors Kietos anglies mainie
riai sugryžo in savo darbus, 
bet jie jokio kontrakto neturi, 
ir Lewisas gali ir jiems strai- 
kas vėl paskelbti kada tik jis 
norės.

Matyti kad darbininkai tu 
straiku dabar ne taip labai ir 
nori, bet turi daryti kaip j u 
vadai jiems insako.

Unijų vadai dabar ne tiek 
reikalauja didesniu algų savo 
darbininkams, kiek Pensijos ir 
Paszelpos, Szitokie reikalavU 
mai ne daug ka reiszkia dau
gumai darbininku, nes jie tik
rai nežino ar jie prie to savo 
darbo taip ilgai dirbs kad jie 
gales gauti tas Pensijas. Ir isz 
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Nuszovc Policijanta Nutraukia Santykius

Yugoslav! ja

Antru Kartu Iszrinktas
KUN. M. F. DAUMANTAS

Kunigu Vienybes seime 
buvo antru kartu iszrinktas 
kaipo Iždininkas, Kunigas 
Mykolas F. Daumantas, 
Szvento Vincento parapijos, Į 
Girardville, Pa., klebonas.

Visi anų metu valdybos 
nariai buvo iszrinkti dar del 
dvieju metu. Per seimą nie- i 
ko taip svarbaus nebuvo nu
tarta ar nenuveikta.

ŪKININKAMS 
PAGELBA

RANDAUNINKAS
APSKUNDĖ

WASHINGTON, D. C. —
Valdžios pagelba musu ūkinin
kams labai brangiai mums 
kasztuoja. Pernai ta pagelba 
mums kasztavo szeszis szimtus 
milijonu doleriu. Tai reiszkia, 
kad visi Amerikiecziai, seniai 
ir kūdikiai Amerikoje sumokė
jo po keturis dolerius.

Ūkininkams už bulves val
džia daugiausia sumokėjo: 
$203,886,000.

O kas labiausiai paprastam 
žmogeliui ir szeimininkei 
skauda, tai kad mes ūkinin
kams tiek pinigu iszmokame, 
kad mes turėtume brangiau 
už tas paczias bulves ir kitus 
javus mokėti.

PHILADELPHIA, PA. —
Jurgis Meškinis ir jo sūnūs 
Petras buvo savo randauninku 
apskusti ir patraukti in teis
mą. Ponas David Welsh su sa
vo žmona sako, kad Meškinis 
jau seniai stengiasi juos iszYa- 
ryti, iszkraustyti isz namo, ku
ri jie randavoja, ant 6061 Lo
retto Avenue.

Randauninai Welshes sako 
kad Meškinis su savo sunumi 
jiems langus iszdaužydavo ir 
su tepalais isztepdavo ju duris 
ir sienas.

Senis Meškinis, kuris yra to 
namo sanvininkas, jau septyni 
metai kai stengiasi tuos savo 
randauninkus isz savo namu 
iszvaryti. Tėvas su savo sunu
mi užsigina, kad jie ka pana- 
szaus dare ar daro.

DVI MENISZKOS
SUŽEISTOS '

WILLIAMSPORT, PA. — 
Dvi sesutes, meniszkos, Sesuo 
Dalmonia ir Sesuo Goronia isz 
Reading, Pa., buvo sužeistos 
kai automobilius kuriame jo- 
dvi važiavo apsivertė ant 
vieszkelio, arti Muncy, Pa.

Sesuo Dalmonia, 70 metu 
amžiaus, buvo nuveszta in 
Williamsport ligonine, kur ji 
pasimirė. Daktarai sako kad 
jos pecziai buvo sužeisti. Jos 
drauge Sesuo Goronia ir auto- 
mobiliaus varėj as nebuvo per į 
daug sužeisti. Jodvi gryžo in 
Szv. Povilo vienuolyną, kai ne
laime atsitiko.

SKAITYKITE “SAULE”

BLANCHESTER, OHIO. — 
Szesziolikos metu vaikas, ku
ris buvo ka tik trys menesiai 
atgal paleistas isz Pataisų Na
mo, prisipažino kad jis nuszo-i 
ve policijanta kuris stengiesi 
jauna mergaite iszgelbeti, ku
ria tas vaikas buvo užsipuoles 
ant bažnyczios trepu.

Vaikas, Martin Snell sutiko 
trylikos metu mergaite, kuri 
ėjo namo su savo jaunesne se
sute. Jis mažesne pasiuntė na
mo ir vyresne privertė eiti su 
juo už bažnyczios. Mažoji par- 
beg'o namo ir savo tėveliams j 
pasakė. Tėveliai patelefonavo nutraukti už tai kad buk Yu- 
policijai. Policijantas Bur- goslavijos agentai buntavoja 
dette Lee greitai pribuvo ir pa- Lenkus
reikalavo kad tas vaikas isz- Vengrai taip pat Yugoslavi- 
eitu isz bažnyczios szeszelio, jos ^stovus iszvare sakydami 
kur jis buvo ta mergaite nusi-> 
traukės.

Kai jis greitai neiszejo, poli
cijantas nuėjo ir ji nustvėrė už 
kalnieriaus. Vaikas griebiesi!

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Lenkija su Vengrija pasekė 
Rusijos pavyzdi ir nutrauko 
draugiszkus santykius su Yu- 
goslavija. Jos szitaip padare 
ant rytojaus kai tik iszgirdo 
kad Rusija buvo taip padarius.

Lenkai, pasekdami Vengri
jos pavyzdi, iszvare asztuonis 
Yugoslavijos atstovus, diplio- 
matus, intardami juos kad jie 
sznipinejo ir suSineszdavo su 
Lenkijai nedraugingomis tau
tomis.

Draugiszki santykiai buvo

kad jie stengiasi nuversti Ven
gru teisetina valdžia.

Yugoslavijos valdžia ir jos 
vadas Tito atsikerta, sakyda
mi kad dabar visam svietui tu-

imtis ar musztis, ir paskui isz- ri hutiaiszku kau furija laiko 
sitrauke revolveri ir visus to 
revolverio szuvius paleido in 
policijanta. Policijantas su
kniubo ant bažnyczios trepu 
negyvas. Mergaite iszsigandus 
nubėgo pas susiedus, o tas vai
kas dingo.

Bet kiti policijantai tuo j aus' 
pribuvo ir rado ta vaika namie 
sau mieganti, ar nuduodant 
kad jis miega. Jie jo kambary
je rado ir ta tuszczia revolveri.

visas sutartis tik kaip popieru 
gabalus ir nieko nepaiso. Yu-

Yugosl avij os 
Agentai Bunta- 

enkusvoja
Vaikas Nuszove Policijanta 
Blanchester, O.; Viesulos Pada
re Daug Bledies Houston, Texas; 
Autobusas Su Traukiniu Susi
musze Ontario, Cal.; 3 Unijistai

Paszauti Pikesville, Tenn.
BELGRADE, YUGOSLAVIJA. — 

Yugoslavijos vadas, Tito sako, kad Rusija 
jau rengiasi iii kara priesz jo kraszta.

Jis sako, kad Yugoslavijos armija yra 
jau pasiruoszus ir prisirengus atsikirsti So-

gosiąvas Tito sako kad jis ir jo 
krasztas laikiesi tos sutarties 
ir niekuomi neprasiženge, o

, dabar Sovietai tas sutartis pa
niekina ir sulaužo.

NELAIME
KRYŽKELYJE

-—  I "J
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Vyras Aszaravo Per
Žmonos Szermenis •

71 METU NASZLE 
TEKA UŽ 80 METU 

SZVOGĖRIO

Autobusas Su Trauki
niu Susimusze

CHICAGO, ILL. — Henry ir 
Anise Tobey, kaip ir kiti žmo
nes apsiženijo. Nuotaka buvo 
gražiai apsiredžius ir prisipa
žino kad ji buvo biski iszsigan- 
dus. Ir jos jaunikis iszrode 
kiek nervuotas.

Tik tiek pastebėtina apie 
szita porele yra tai kad jis yra 
asztuonios deszimts metu am
žiaus, o jo nuotaka yra septy
nios deszimts vieno meto am
žiaus.

Jiedu ketino niekam nesaky
ti ir sau visai tykiai apsiženy- 
ti. Bet gandai paslido kai jie
du iszsieme laisnius ženytis ir 
septyniolika draugu ir drau
giu susirinko ant to szliubo.

Josios vyras, *jo brolis mires neužmate to kryžkelio ir neisz- dos padare Houston mieste, 
ir jo žmona yra mirus. Jis pas girdo traukinio kuris prie to Bet kai tos viesulos praūžė, tai 
ja gyveno nuo 1944 metu kada kryžkelio privažiavo kai auto- to miesto žmones net nustebo

QUEBEC, KANADA. — 
Kai Ponia Rita Guay buvo pa« 
szarvuota, niekas tiek karcziu 
aszaru neiszliejo kaip jos vy
ras Albertas. Jo žmona žuvo 
eroplano nelaimėje, kurioje žu
vo dvideszimts trys žmones.

Po tos nelaimes Albertas 
Guay, laikrodininkas, ir buvęs 
darbininkas kariszkame fabri
ke reikalavo kad eroplano 
kompanija isztirtu szita baisia 
nelaime.

Jis nupirko dideli kryžių isz 
kvietku padaryta ir padėjo ji 
ant savo žmonos grabo. Jis sa
vo klebonui pasakė: “Jeigu 
Dievas jau taip vėlino, tai taip 
ir turi būti.”

■ . ’ v’

Trys sanvaites nepraėjo, o 
tas pats Albertas Guay stovėjo 
teismo kambaruose. Jis intar- 
tas už žmogžudyste padangėse.

Kanados policijantai ir ero
plano kompanijos agentai la
bai greitai ir gerai savo darba 
atliko. Kompanijos agentai la
bai greitai pribuvo prie to su
dužusio ir sudegusio eroplano, 
ir jie tuoj aus pamate kad ežia 
ne viskas tvarkoj. Jie pranešze 
kad kas nors tame eroplane su
sprogo, pirm negu jis nukrito 
isz padangių.

Jie vos spėjo savo raportą

vietams. Jis savo karininkams pasakė, 
kad karas su Rusija yra neiszvengiamas.

“Daug geriau pražūti ant karo lauko,” 
jis savo karininkams pasakė, negu nusi
lenkti ir tarnauti tiem kurie nori mus su
mindžioti!” Jis toliau sako, kad jokis 
krasztas neturi teises taip pavergti Yugo
slavia kaip Rusija nori pavergti.

Tito sako, kad jis pasiryžęs visam svie
tui parodyti kaip suktai ir melagingai So
vietai viską daro ir kaip jie nori visus lais- 

pavergti.

tai tam Titui butum galcje 
keli metai atgal, kai jis dar 
cziebatus.

vus krasztus

Mes visa

ONTARIO, CALIF. — Au
tobusas, pilnas kareiviu ir ju 
draugiu susimusze su labai 
greitu traukiniu. Szesziolika 
ant autobusio žuvo, buvo už- 
muszti. Traukinys taip greitai 
važiavo kad nesustojo kol visa 
mylia dar toliau buvo nuvažia
vęs. Tik penki ant to autobusio pasakyti jau 
iszliko gyvi.

Autobusas važiavo ...isz va- 
karuszku, kur kareiviai buvo 
nuvažiavę pasilinksminti su 
merginomis.

Vienas kareivis, kuris iszli
ko gyvas, Saržentas Peter Gri- 
solia, dvideszimts vieno meto j 
amžiaus sako kad visi karei- j 
viai ir merginos labai garsiai 
kalbėjo, aiszkindami autobusoi
draiveriui kur važiuoti, kai jis Viesulos iszrove daug vaisin- 
paklydo. Tas draiverys taip ir gu medžiu ir taip daug iszka-

laižė Stalinui

VIESULOS DAUG ISZKADOS

Daug Medžiu Iszrauta, Namu Sugriauta

HOUSTON, TEXAS.

jo žmona pasimirė. Jiedu sako 
kad jie tikisi kad ju gyveni-j 
mas dabar tik prasideda ir 
kad jie tikisi dar ilgus metus 
iszgyventi.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

busas tenai buvo.
Szitoje vietoje traukinys la

bai greitai eina. Kai jis ta au
tobusą sumusze jis nesustojo 
dar už mylios. Kareiviu ir mer- į 
ginu lavonai buvo iszmetinti 
szalia traukinio rieliu.

kad daugiau iszkados nebuvo 
padaryta.

Valdžios žmones labai grei
tai visiems pranešze kad tos 
viesulos jau ateina. Kokie pen
ki tukstaneziai žmonių paliko 
savo namus ir nusinesze pata-

lūs ir paklodes in savo miesto 
svetaine, kur jie pernakvojo.

Kiek galima sužinoti, tai nei 
vienas žmogus nužuvo. Tik
vieno dar nesuranda: Jimmie iszduoti, kai Kanados valsty- 
Simpson, dvideszimts vieno bine policija jau savo pareigas
meto amžiaus vyrukas isz Pa- pildė. Jie pertikrino visus ry- 
lacios, Texas, stengiesi isz su-, szius, kurie buvo ant to eropla- 
stojusio laivelio plaukti in no, isz kur jie buvo siunsti ir 
krauta. Jo draugai pasiliko ta- kam. Jie labai greitai dažinojo 
me laivelyje ir paskui kitas kad vienas ryszelis buvo ant to 
laivas juos intrauke su savo eroplano uždėtas kai eropla-
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Kas Girdėt
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mine Bomba, tai Kongresme
nai vienbalsiai sutiko paskirti, 
tiek, kiek Trumanas buvo 
tarės ir pareikalavęs.

pa-

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

LEGIJONIERIU galybe; apsaugoti, palaikyti’ po i atstovą.
ir kitoms kartoms pavesti Tei- Szis “musu visu” Kongre- 
sybes, Laisves ir Demokrati- Sas turi tapti tikrai inspudingaDRAUGYSTE

Szis “musu visu” Kongre-

Ir czia matome labai aisz- 
kiai kad Darbininku Partija l
negali ar nesugeba kraszto 
pramone sutvarkyti. K a i 
Churchillis su savo partija lai
ke vadeles, tokios paezios bė
dos isztiko Anglija, bet ta tur
tuoliu partija, vienaip ar . ki
taip iszsisuko. O Darbininku 
Partija prisipažinsta kad ji 
priėjus prie liepto galo.

Jau penkiolika metu kai 
Marijonu Kunigu Seminarija 
insikure in Hinsdale, Illinois. 
Szitoje Seminarijoje paprastai 
mokslus eina apie dvideszimts 
ar trisdeszimts studentu, kle- 
riku, kurie in kunigus ruoszia- 
si. Czia dabar vadovauja Kuni
gas Daktaras Juozas Vaszkas, 
Marijonas.

Daibar Amerikos doleris 
daugiau vertas Užsienyje, kai 
Anglija atpigino savo švara. 
Dabar bus galima daugiau vis
ko pigiau pirktis isz Užsienio. 
Tiems, kurie perka dabar bus 
geriau; bet musu biznieriai ir 
fabrikantai, kurie parduoda 
užsienyje dabar jau nusiskun
džia kad jie daug mažiau gali 
paduoti ir isz Amerikos isz- 
siunsti in kitus krasztus.

Dabar isz Anglijos galima 
pigiau pirktis visokios vilnos, 
drabužiu, siutu ir paltu. Musu 
kriaucziai ir drabužiu kompa
nijos turės savo drabužius at
piginti.

yra 
dar

Dabar jau beveik gana 
nauju namu. Bet žmones 
vis jieszko namu kurie butu 
apie penkių tukstancziu dole
riu vertes. Daug senu namu da
bar jau randasi ant pardavimo. 
Bet visi jie dar vis per bran
gus; neužsimoka juos pirktis 
jeigu nėra tikro reikalo.

Dabar nauja narna galima 
pirktis be jokiu rankpinigu, ir 
visai mažai reikia duoti ant 
pardžios. Paskui galima per 
dvideszimts penkis ar per tris- 
deszimts metu ta Morgiczi isz- 
moketi.

Automobiliu pardavėjai jau 
ima bedavoti, kad jie negali 
taip lengvai naujus automobi
lius parduoti. Automobiliu 
Kompanijos dar vis tiek pat 
tu nauju automobiliu gamina, 
nepaisindamos ar tie pardavė
jai gali parduoti ar ne. Parda
vėjai tu nauju automobiliu gal 
turės pigiau tuos automobilius 
parduoti, nors tos automobiliu 
kompanijos ir neatpigins. Jie 
turės pasitenkinti su mažesniu 
pelnu sau, kad galėtu tuos au
tomobilius parduoti.

Bet sznapsas “Scotch” isz 
Užsienio vargiai atpigs. Tak-1 
sos ir nuomos per dideles.

Amerikos Sekretorius, Dean 
Acheson nusiskundžia kad jis 
su savo Sztabu mažai intakes 
turi ant Užsienio klausimu. 
Užsienio reikalai su Rusija yra 
nustatomi apsaugos Sekreto
riaus, Louis Johnson. Diplio- 
matai ežia tik maža baisa turi. 
Prekybiniai reikalai yra Iždo 
Sztabo valdomi; ežia Diplio- 
matai mažai intekm.es turi.

Dabar daug Amerikiecziu 
važiuos Atostogauti ar taip 
sau pasivažinėti in Europa, 
nes ju doleriai daug daugiau 
jiems nupirks.

Naujas Augszcziausio Teis
mo narys, Sherman Minton ne- 
sveikoja ir negali per daug 
dirbti. O Teisėjo darbas tan
kiai yra sunkus ir daug laiko 
užima.

(AMERICAN LEGION)
jos nusistatymus; paaukoti sa
vo bendra draugiszkuma vi
siems kitiems, kurie su tokiais 
nusistatymais sutinka, kad vi
si iszvien dirbtu ir gyventu ir 
musu kraszta Amerika palai
kytu Laisva ir Nepriklauso
ma.”

Kaip, Kur Prasidėjo;
Koks Jos Tikslas VISIEMS AMERIKOS
, .T LIETUVIU TARYBOSAmerikos Legijonieriu

Draugyste buvo sutverta Kovo DIREKTORIAMS, 
”irnki01iktaj SKYRIAMS IR DRAU

GIJŲ KOMITETAMS
PRANESZIMAS!

demonstracija priesz Lietuviu 
Tautos beatodairiszka naikini
mą. Lietuviu Tauta, turi būti 
iszgelbeta! Intempkime ir per 
sziuos du menesius visas savo 
jiegas, kad Kongresas butu 
tikrai sėkmingas. Apie iszrink- 
tus atstovus ir paskirtas aukas 
praszome praneszti ALT Sek
retoriatu.

— Amerikos Lietuviu Tary
ba Sekretoriatas.

diena, 1919 metuose.
Kongresas ja pripažino Rug- 

pjuezio (Aug.) szesziolikta d., 
1919 metuose.

Pirmutinis seimas in Minne
apolis, Lapkriczio (Nov.) de- 
szimta diena, 1919 metuose, )

Legijonieriu Draugystes In- 
statymai permainyti, kad butu 
galima priimti Antro Pasauli
nio Karo kareivius, Spalio 
(Oct.) 
diena, 1942 m. , beliko vos pora menesiu. Svar-

Draugyste dabar turi «pie|bu tai yra viriemg insitraukti 
tris milijonus nariu. ] in darbt, ir kuo daugiausia pa-

Mokescziai, duokles, vienas siusti atstovu in szi Kongresą 
doleris in metus centrui; o apie ;r sukelti lesu tolimesniam Lie- 
penki doleriai savo atskirai tuvos laisvinimo darbui. Sziuo 
kuopai. reikalu yra iszsiuntineti ‘ALT’

In Legijonieriu draugyste nariams, skyriams ir draugija 
gali stoti visi buvusieji karei- komitetams atsiszaukimai. 
viai, kurie buvo garbingai isz- “Praszome juos ir vėliau at
leisti isz vaisko. Czia ir mergi- siustą medžiaga kuo placziau- 
nos ir moterys gali prigulėti, šiai paskleisti 
kurios buvo vaiske.

Randasi 17,339 kuopu. Ir ne draugijoms, kliubams i

ŽMOGŽUDYSTE
PADANGĖSE
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Vis. Amerikos Lietuviu 
Kongresas

(Tasa)

Lietu-Visuotinio Amerikos
, viu Kongreso dienos jau arti- dvideszimts devinta ' . ,. . , , . .naši. Iki Lapkriczio menesio

Automobiliai isz Užsienio 
dabar pigesni. O musu automo
biliai Užsienyje daba? bran
gesni. Mažiau mes savo auto
mobiliu tenai dabar parduosi
me.

Eroplanu Kompanijos dabar 
turi insteigusios eropįanus, 
kuriuose randasi vien tik sėdy
nės. Juose galima daug pigiau 
važiuoti. Daug žmonių ima szi- 
tais pigesniais eroplanais nau
dotis. ; ■ .! i J

Senatorius Styles Bridges 
isz New Hampshire, sutiko su 
Lewisu sustabdyti Mainie- 
riams Pensijas, ir taip pradė
jo szitas naujas Straikas. Se
natorius Bridges gauna $35,- 
000 ant metu isz Mainieriu 
Unijos ir visados Lewisa re
mia ir jam pritaria.

Geležinkeliu kompanijos da
bar stengiasi atpiginti kelio
nes kasztus, kad prisitraukus 
daugiau keleiviu, kurie dabar 
važiuoja arba eroplanais arba 
autobusais.

, Lakiniu Sztabas dabar sten
giasi iszrasti koki nors būda 
kad kariszki eroplanai galėtu 
nusileisti ar ant vandenio ar 
ant žemes. Dabar eroplanai tu
ri būti intaisyti ar aut vande
nio ar ant žemes nusileisti. La
kūnai nori kad tas pats eropla
nas galėtu ar vienur ar kitur 
nusileisti.

Kalakutu bus daug daugiau 
ežiais metais, ir bus daug pi
gesni. Tas pats ir su visztomis.

Rusija dabar žino ir moka 
kaip pagaminti ta Sprogstan- 
czia Atomine Bomba. Ji nors 
viena jau yra susprogdinus. 
Bet ar czia tikras taika pavo
jus, sunku pasakyti! Galimas 
daigtas, kad Trumanas pasi
skubino apie ta Rusijos Atomi
ne Bomba paskelbti Amerikie- 
cziams kad privertus Kongres
menus sutikti su juo ir paskir- • 
ti visus tuos pinigus del Euro-1 
pos apsiginklavimo. Kaip tik | 
tuo laiku ėjo pasitarimai ir 
ginezai Kongrese, kiek ir kam 
pinigu paskirti. Kai tik iszejo 
Žinios, kad Rusija turi ta Ato-

Apsaugos Sekretorius Louis 
Johnson dabar yra uždraudęs 
karininkams iszsireikszti ka 
jie mistiną ar kai p jie jaueziasi 
kaslink kariszkos tvarkos. Jis 
dabar rengiasi daug mažiau 
pinigu paskirti Laivynui ir 
daug daugiau Lakūnu Szta7 
bui. Laivyno Sztabuui baisiai 
nepatiks, bet Laivyno kari-1 
ninkams bus uždrausta prie- 
szintis.

na s jau beveik buvo pradės 
kilti isz Quebec miesto. Ta ry
szeli atnesze nervuota mote- 
riszke kuri su taxi atvažiavo 
ir greitai iszvažiavo.

Policijantai labai greitai su- 
jieszkcjo tos taksės draiveri ir 
isz jo dažinojo tos moteriszkes 
varda. Kai ta moteriszke, ke
turios deszimts vieno meto am
žiaus Ponia Marie Pitre važia
vo in to eroplano stoti ji tam 
draiveriui insake atsargiai va
žiuoti, nes “ka asz turiu szita- 
me ryszelyje tai ne kiauszi- 
niai!”

Už keliu dienu po to eropla- 
I no nelaimes, Ponas Albert 

Guay, kurio žmona žuvo toje 
nelaimėje, paszauke Ponia Ma
rie Pitre ant telefono ir pasakė 
jai kad policijantai jos jau 
jieszko ir kad ji nusižudytu. 
Ji pasiėmė vaistu kad užmig
tu amžinai, bet susiedai pa- 

; szauke policijantus, kurie ja

istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

apie
Nuo-

apie

savo kolonijo- 
Iszsiuntineti visoms 

ir kt., 
vien tik Amerikoje, bet ir organizacijoms, taip pat ir pa- 
Francuzijoje, Italijoje, Kana-1 vieniams asmeninis, kurie ga
joje, Panama, Phillippines, lėtu prie Kongreso kuo nors 
Meksikoje, Australijoje, Aus-: prisidėti. Jeigu galima, praszo- 
trijoje, Vokietijoje, Graikijoje,) me iszkabinti tuos atsiszauki- nuveže in ligonine. Ji pasveiks. 
Guam, 
British 
visuose 
tuose.

Vyriausio Komandoriaus al
ga yra penkiolika tukstancziu 
doleriu ant metu. Jis gauna 
apie keturios deszimts tuks
tancziu del keliones iszlaidu. gresa tokia tvarka:

Centras randasi in Indiana- ciju centrai, isz kuriu yra su- 
polis. _ daryta Amerikos Lietuviu Ta-

Amerikos Legijonieriu tiks- ryba, siunc^ia po 4 atstovus; 
las yra: “Ugdyti ir palaikyti ALT skyrių ir draugijų komi- 
gryna Amerikonizma; palaiky- tetai kolonijose; po 4 atstovus; 
ti atmintis in prisiminimus susivienijimu kuopos, draugi- 
Amerikos vainu, karu; kiek- ’ jos, kliubai ir kt., organizaci- 
vienam Amerikiecziu priminti jos; po 1 atstovą iki 50 nariu 
jo pareiga saviemsiems, savo nuo kitu 50 nariu ar ju didės- Į 
valdžiai ir savo krasztui; pa- nes dalies; po 1 papildoma at-' 
laikyti teisybe augszcziau už stovą; laikraszcziu redakcijos,]

Airijoje, Szkotijoje, mus vieszo'se vietose, Lietuviu’ 
East Indies ir beveik svetainėse, klubuose, prie baž- 
Pietu Amerikos krasz- nycziii ir kitur. Kur tokiu atsi- i 

szaukimu nebūtu gauta ar j u 1 
truktų, praszome tuojau para- ’ 
szyti ALT Sekretoriatui. Ju! 
bus pasiusta daugiau.

Delegatai renkami in Kon- į 
Organiza-

Kalėjime

Washingtono didžiūnai dar 
vis su kariszkais eroplanais 
važinėja in tolimus krasztus ar 
in savo valstijas ir miestus, | 
“golfą” loszti ar kaip kitaip! 
pasilinksminti. Szitokios tu di
džiūnu keliones mums kasztuo-Į 
ja apie szimta trisdeszimts do
leriu ant valandos.

Mažoji Leah Lampman, 
keturiu metu mergaite, isz 
Osceola, Wisconsin, labai 
myli szita karve, kuria ji pa
vadino “Snoopy.” Bet kar
ve isztikro laiminga nelai
me; ji inpuole in skyle, kuri 
buvo apie szesziolikos pėdu 
gilumo.

In szita skyle ūkininkas 
kemsza sziena kai tvartuose

jau nėra gana vietos. Tai 
szita “Snoopy” karve turė
jo toje skylėje pasilikti kol 
ta skyle buvo prikimszta 
pilna szieno. Jai nuleisdavo 
vandenio ir ji sau poniszkai 
savo tamekalejime gyveno 
kol buvo gana szieno in- 
kimszti, sukrauta kad ji ga
lėjo iszlipti.

Ji prisipažino kad ji ta ryszeli 
nuveže in eroplana, bet sako 
kad ji nežinojo kad tame ry- 
szelyje randasi sprogstanti 
bomba.

Ponas Albertas Guay polici- 
jantams nieko nepasake, prie 
nieko neprisipažino.

Jis sutiko savo žmona Rita 
Morel fabrike per kara ir jiedu 
apsiženijo. Jiedu nuo pat pra
džios nesutiko ir peszdavosi. 
Jis paskui susinesze su gražia 
tarnaite viename kliube. Jos 

Į vardas buvo Marie-Ange Robi
taille. Jo žmona ji pamėtė ir su 
savo penkių metu dukrele su- 
gryžo pas savo motina gyventi.

Ana menesi ji pas ji sugryžo. 
Kai jis jos paklausė ar ji norė
tu su eroplanu nuskristi in 
Baie Comeau, jam parveszti 

: laikrodėliu, ji sutiko. Jis jai 
tikieta, bilietą iszpirko ir pats 
nuvežež in eroplano stoti, kur 

, jis už puse dolerio apdraudė 
savo žmona del tos keliones ant 
deszimts tukstancziu doleriu.

Beveik tuo paežiu sykiu Po- 
, nia Marie Pitre atvažiavo su 
tuo mažu ryszeliu. Szesziolika 
minueziu po tam eroplanas su
sprogo padangėse ir nukrito.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

' No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 

Į. knyga, 404 puslapiu. 50c.
No. 102 Prakeikta, meilingas 

kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61 

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c. .

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 161 Keturios istorijos 
apie Ant Prapulties Kranto,

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažins.ta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szvieša.. Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie 
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mat 
du knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 195 Maldele Arcibrost- 
vos Szvencziausio Veido Viesz. 
Musu Jezuso Kristaus. 25c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, G ūdras PiemCnli^, Isz ko 
susidaro Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176 Va Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime.* 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

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

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kapitonas Stormfield

Pirkie U. S. Bonus

Kitokios Knygos

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

ekstra del prisiuntimo kasztu.
Visi Money Orderei ir pini

gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

Pirkie U. S. Bonus

intekm.es
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Nelaimingas Motiejus
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(JNIEGINE
nuo senei

viesulą, kokios 
žmones nepame- 

na, iszrodinejo savo szposus
ant ulycziu, pustydama sausa 
sniegą ir maiszydama ji kaip 
puode, o žiburiai ant ulycziu 
geso nuo baisaus vėjo ir vos 
kada ne kada buvo galima ma
ža žiburėli nužvelgt kuris tuo- 
jaus vėl isz akiu isznykdavo 
užtemdintas sūkuriais sukan- 
ežio jo sniego. Naktis buvo jauį 
vely'ba; bromai mūruose jau; 
nuo senei buvo uždaryti ir lan-1 
guose buvo tamsu. Tiktai kar-j 
czemoje spinksojo da mažas ži-! 
būrelis kuris taip-gi netrukus’ 
užgeso, o vienlaikiai užsidarė j 
durys po iszejimui isz karcze-1 
mos paskutinio sveczio kuris! 
izejas ant ulyczios sustojo ir! 
palenkės galva giliai apie ka 
tai užsimislino, nes . nežinojo 
kas su juom darosi ne kur jis I 
randasi. Po valandeliai vienok 
mostelėjo ranka, rodos jam tas 
viskas buvo nieku, buk rodos 
tos mislys, kurias mislino, ne-: 
užiminėjo ji ir susikūprinęs 
nugunglino ulyczia toliaus.

Motiejus Kazauckas, taip i 
vadinosi tasai mums nepažins- j 
tarnas žmogus, buvo gerai už- j 
sikauszes nes pragėrė visus pi i 
nigus kuriuos aplaike už patai-i 
syma cze'batu.

Szaltas vejas pamaželi isz-; 
blaivė orą. Tada suprato jog 
ne gerai padare, kad pragėrė 
paskutini, su vargu uždirbta,: 
skatiką. Gailestis jam szirdi 
suspaudė ir akys aszaromis už
temę.

— Biedna Malgarieta! Atsi
duso sunkiai Motiejus ir grei- 
cziaus paskubino žingsni.

Nelaimingas Motiejus! Mis
lys jo stojo toje valandoje stu- 
beleje arba sziaucziszkoje 
djrbtuveje kur uždirbinėjo 
kasdienine duona, ypatingai 
ant arielkos. Motiejus neturėjo ! 
jokio pagelbininko. P r i e ; 
dpinksanczios mažos apruku-i 
sios lemputes rodos mate da-; 
bar savo mislyse gulinczia ant Į 
lovos ligota savo paczia. Myle- j 
jo ja ir buvo gatavas del jos 
viską paszvenst. Geide jai pa
saldint gyvenimą, bet jam tas 
nepasisekdavo, prieszingai pa
sielgimas jo buvo tokis, jog su
teikdavo jai nuolatos dideli 
smutka, rūpesti, o ant galo ir 
in liga in vare.

Buvo jisai dideliu girtuok
liu o norints gerai žinojo ka at- 
nesza girtuokliavimas, vienok 
negalėjo girtuoklystai atsi- 
spirt, nors ne karta geide ir 
pastanavijo liautis, bet to ne- 
iszpilde nes 'buvo silpnos notu- 
ros. Kiek kartu pabaigė koki 
darba ir nunesze in paskirta 
vieta, tiek kartu iszeidamas isz 
namu prižadėdavo Malgarietai 
ir sau jog sugryž su aplaikytu 
užmokescziu, neinžengs pake
lyje ne in jokia karczema. Bet 
kas isz to? Atsitiko, tiesa, ne 
karta, jog perejo kėlės ulyczias 
nėpasiduodamas pagundoms 
bet kada daejo paskutine “Po 
gaidžiu” karczema, negalėjo 
jau toliaus atsispirt priesz pa
gundas piktos dvasios kuri 
jam sznabždejo: “Tiktai viena 
stikleli” ir ten jau inžengdavo 
pas rud-barzdi Icku. Iszgeresi 
stikleli velniszko gerymo, ap-Į 
silaižydavo, nes reike žinot 
kad Tekaus degtine buvo laibai ‘ 
skani, del to-gi iszgerus viena, į 
norisi kito ir 1.1. Tai-gi Ir musu į 
Motiejus, kada iszgere vienai

po tam seile nurijąs liepe sau 
duoti antra, treczia, ketvirta 
ir taip stiklelis po stikleliui 
iszsitusztindavo po panosia 
pono Motiejaus ir taip užga- 
nadindavo save ne karta jog 

, net ant rytojaus anksti pabu- 
' dės po suolu arba po stalu, 
! stengėsi atsimint kokiu budu 
dikosi, jog vietoje lovoje namie 

j gulėt, randasi taip nemieloj
vietoj? O Malgarieta? Laike 
kada vyras gere arba kriokė 
po suolu, lauke jo rydama 
graudžias aszaras. Biedna mo
tore turėjo ne karta visa diena 
apsieit be valgio nes Motiejus 
pragerdavo pinigus, kuriu tu
rėjo ant maisto užtekt. Tai ir 
ne navatna, jog tokiam stone 
gyvendama nelaiminga motere 
greitai nupuolė ant. sveikatos 
ir jog liga ingalejo, parversda
ma ja ant patalo, nuo kurio 
jau gal pasikelt negales.

. Mate tai Motiejus ir žinojo 
jog padare mylima motere ne
laiminga. Del to-gi dabar užsi
mislino ir nulindo.

Ėjo, pakol daejo ant galo 
priesz narna ir sustojo, prie 
kurio sienos buvo prikalta ble- 
kine toblyczia, o ant jos czeba- 
tas ir paraszas: “Motiejus Ka
zauckas.” Patraukė už ranke
nos varpelio o netrukus apsisu
ko raktas ir bromas atsidarė.

— O, kaip tai ponas meis
teri sziandien anksti sugryžti, 
tarė saigas linguodamas su 
galva, o Motiejus inejo in prie
mene.

— O, pone, szalta ir never
ta valkiotis po ulyczias, ypa
tingai da jeigu ne yra pinigu. 
Norecziau biski susiszilt ir 
pramigt.

Tasai sargas buvo bobiszko 
budo, didelis liežuvninkas ir 
nors apie sziaucziaus padėjimą 
visi žinojo bet jisai apie ji dau
giausia žinojo, o ant pareikala
vimo galėjo da ir pasakyt ne 
tiktai apie jo turto stovi, bet 
ir apie visokius kitus sziau
cziaus reikalus.

Ir ne sunku buvo, padekime, 
pasakyt jam ant užklausymo: 
ka ponas konsilijoris ant pietų 
valgo, kas buna pas poną ka- 

| marninka, kada ir kiek adymu 
moksliniu turi ponas profeso- 
ris ant dienos, kam sena naszle 

į savo turtą paliks; žino jog po- 
! nas kamarninkas turi Viedniu- 
' je broli, jog pono profesoriaus 
; tėvas yra prastu mužiku ir t.t.

Jokūbas (vardas tarno) ži
nojo ta viską, vienok nemažai 
nuliūdo ir rūpestis ji apėmė, j 

' jog negalėjo apie jokia naujie-

Baltrus — Matai, priesz 
tris sanvaites, tu mergele ne
norėjai už mapes teketi ir 
būti mano motere!

Mariute—Na taip!
Baltrus—Na tai asz tau 

ka pasakysiu, jog , netrukus 
busi mano duktė, nes asz 
pacziuojuosi su tavo motina 
naszle!

nele nuo Motiejaus dažinot nes 
tas buvo suszales ir nuvargęs, 
per ka skubino greitai namo. 
Sargas susiraukęs ir neužga- 
nadintas pakasė sau galva ir 
nuėjo in savo butą po miesto 
muro trepais, kur paprastai 
akyvi miesto sargai gyvena.

Motiejus tuom laik jau buvo 
savo grinczelej kuri buvo vien
kart ir sziaucziszka dirbtuve. 
Maža szviesa kūrė szviete nuo 
žibintaites, kuri ant stalelio

Ar žinote tėveliai, 
Tikrai darote negerai,
Jeigu savo dukrelių 

neprižiurit.
Sztai isz Skulkilio pavieto, 

Mergele dora,
Su senu singeliu suėjo 

in pora,
Tikrai senas, 

Na ir nesuprantu.
Mergele palbego nuo tėvu, 

Ir su tuom singeliu 
susiporino, 

O ka dabar daros ?
Jau niekas neatskirs, 

Tegul sau gyvena.* * *
Viename miestelyje, 

Raudau viena mergele, 
Su tokia monkele tai 

jau gana, 
Bėgioja visur ir visus aploję.

Ant vyreliu moję, 
Bet geri vyreliai josios 

saugojasi, 
Ir nuo tokiu szalinasi.

Geriau mergele 
nesivalkiok,

Liežuviu nenesziok,
O jeigu nepaliausi, 

Tai su kocziolu gausi!* * *
Da ir daugiau turiu 

naujienų.
Sztai, in kita miesteli 

atsilankiau,
Ir ka szirdeles dažinojau, 

In viena užeiga ineiau, 
Ten dvi bobeles užtikau, 

Net paraudia nuo gerymo, 
Mat, kaip tik koks vyras 

ineina,
Tuojaus jie prieina,

Įr lenda su tokia drąsumą, 
Ar geryma kas 

neužfundys. ■
Šarmotos jokios neturi, 
Ant bjaurybių isz žiuri,

O jeigu katras 
nefundina,

Tai jau lukaut, 
Žiotis atidaro, 
Melos padaro,

Plusta niekais žodžiais, 
Net su velniais!* * *

Jeigu tos musu moterėles, 
Pas viena kita nebegiotu, 
Tai tikrai nieko nežinotu,

Nes kaip tik in'bega 
in stuba,

Ta dairosi in szalis, 
Rodos nekalta ypata.

Kaip gerai viską apžiūri, 
Tai ir niedega turi,

O kaip susibarė, 
Tuojaus pas kita bėga. 

Liežuvninkauja ant kūmos.
Begalo, ir kaip da.

Taigi susivaidykite mano 
rūteles. 

prie Malgarietos lovos stovi, 
pavelija mums apžiūrėt vidurį 
grinczeles. Apart lovos, ant 
kurios Malgarieta guli, mato-; 
me po vienu langu siaucziszka 
staleli arba varstotą, aplink ji 
iszmetyti purvini skurgaliai, 
keli kurpaliai, kūjelis ir pilna 
meszlu; toliaus suolelis prie 
pecziaus, ant sienos ties lova, 
abrozas su paveikslu Aniuolo 
Sargo, kuris tamsumoje nak
ties veda už rankeles vaikiuką 
ir rodo jam kelia tikro gyveni
mo. Tai ir visi rakandai prie ■ 
kuriu da galima dadet dvi to- ; 
rielkas ir kelis puodus, stovia- : 
ežius ant pecziaus. Czion tai})-, 
gi du szauksztai, szakutes iri 
peiliai, paslėpti stalcziukyje.

Ant galu pirsztu inejo Mo-I 
tiejus in grinczele, o sustojas I 
prie lovos prisižiurinejo in Ii-Į 
gota savo biedna paczia, in su
sirgusi jos veidą ir prisiklausi- 
nejo jos sunkaus dūsavimo. II- į 
gai stovėjo su nulenkta ant: 
krutinės galva po tam padėjo i 
ranka ant savo szirdies, asza-’ 
ros tekėjo per veidus, atsiduso 
giliai su dideliu szirdies skaus
mu, o žvilgtelėjimu melde pra-į 
liginimo gyvenimo brangiau-j 
šiai jo asabai, ant abrozo Isz-I 
ganytojaus ir Jo Motinos. Ant' 
galo atsitraukė malsziai nuo Ii- i 
gones idant ne pertraukt •jail 
miego ir ant suolo atsigulė.; 
Dirstelėjo da ant paveikslo ' 
Aniuolo Sargo, po tam užsi-i 
grvžo burna in siena ir netru-" ikus garsus kriokimas ženklinoi 
sunku miega.

Kada ant rytojaus pabudo, 
pakilo ir priėjo prie nelaimiu- j 
gos paezios kuri da miegojo! 
bet jau miegu amžinu!

Ant to regėjimo baisi rūpės-1 
tis su gaileseziu szirdi Motie-' 
jaus apėmė ir nežinodamas ka 
turi daryt, iszbego in priėmė- Į 
ne. Czion paregėjo Jokūbą lai-! 
kauti rankoje szluota.

— Kas jum, Motiejau?! Pa
klausė matydamas baisu ir i 
skausminga veidą Motiejaus.

— Pati mano numirė!
— Ka jus kalbate? Paszau- 

ke pabūgęs Jokūbas ir metes 
szluota in'bego in Motiejaus 
stuba, o Motiejus paskui.

— Ka daryt? Ka dabar tu
riu daryt asz nelaimingas? 
Szauke ponas sziauczius lau
žydamas rankas,

— U-gi ka? Palaidot kuna, 
davė sargas tinkama rodą.

— Biedna Malgarieta! Ne
turiu ne už ka szermenis atsa- 
kaneziai iszkelt. Reikes eiti in 
ligonbute ir praszyt kad ja pa
laidotu. Ak, kaip esmių nelai
mingu !

— Nėra ka daryt, taip sto
josi.

— Stojosi, bet per mane! 
Paszauke sziauczius, o akys jo 
kraujais pasriuvo. Ak, biedna 
Malgarieta! kas gyvenimą jai 
sugrąžys. Beda man nelaimin
gam, esmių dabar didžiausiu 
vargszu, asz jai gyvastį atė
miau, asz ja užmusziau savo 
papratimu.

lupuolės sziauczius in neap
sakyta rūpesti, puolė ant keliu 
prie nebaszninkes lovos, už
laužė rankas ir dszaros upeliu 
tekėjo per nugeltusi isz skaus
mo veidą.

— Nustokite, ponas meis
teri! Verksmas nieko ne gelbes 
numirė, prapuolė, o ant to Die
vo vale, ramino jisai kaip ga
lėdamas.

— Prapuolė! Paantrino su 
baisiu skausmu Motiejus ir už
dengė savo veidą rankomis.

Jokūbas jau jo neramino tik 
žiurėjo in ji, buk rodos lauke

Linksma, Jauna
Karalaite

Anglu prietarai sako, kad 
Anglijos pilies mergaites 
iszteka pirm negu dvide- 
szimto meto susilaukia. Czia 
Anglijos Karalaite Margari
ta Rože, kuri ka tik yra susi
laukus devyniolikos metu. 
Dabar visokiu gandu eina 
apie jos kavalierius. Bet 
jauna karalaite nieko nie
kam nesako. Ji myli szokti 
ir pasilinksminti ir nori eiti 
in szokius kur paprasti žmo
nes eina. Tas nelabai patin
ka jos karaliszkems gimi
nėms, bet ji rodos visai to 
nepaiso.

kas toliaus užstos.
Staigai Motiejus pasikėlė, 

nuszluoste su rankove aszaras 
nuo veido ir akiu, apsidairė po 
stuba rodos apskaitinedamas 
verte esaneziu joje rakandu po 
tam iszejo pasiėmęs kepure.

— Kas tai bus ? Tarė sar
gas pats in save po iszejimui 
Motiejaus.

— Gaila man jo, isztikro, 
nes turi gera szirdi. O, kad tu- 
reczia pinigu tuojaus jam pa- 
skolinczia, o gal ir pats szer- 
menis iszkelczia nes verta to, 
biedna motere. O dora tai bu
vo moterele. Bet ka? Motiejus 
gere ir gere, o ji rūpinosi bai
siai varga kensdama, todėl ir 
szianakt toji rūpestis užmusze 
ja! O, kad tureczia pinigu! O,
statau nuolatos ant loterijos, 
bet ne isz vietos, kad iszgra- 
jint! Aha, tuojaus ant muro 
szesztas, geras numeris. Mal
garieta, Vieszpatie apszviesk 
jos duszia, turėjo lyg sziai die
nai keturesdeszimts septynis 
metus, o numirė, sziandien dvi- 
deszimta asztunta. Yra trys 
numeral. Rytoj traukimas ir 
reikes duot trisdeszimts pen
kis centus. Pastatysiu sziaų- 
dien ir tai tuojaus.

Jokūbas buvo dideliam 
i karsztyje isz savo užmanymo, 
pamirszo apie smerti Malga
rietos ir smutka Motiejaus ri 
tuojaus iszbego isz stubos.

❖ ❖ •>
Stuboje dabar 'buvo malszu, 

ifez tikro kai]) grabe gulėjo 
Malgarieta sau viena, o ži'bin- 
taite kurioje gazo pritruko, 
geso pamaželi baisiai rakda
ma.

II.
Netrukus sugryžo Motiejus 

vesdamas su savim Žydą.
— Nu, ka pardoszi? Pa

klausė inejas senzokoninis.
— Noreczia sziandien tu

rėt kodaugiatįsia pinigu, o to
dėl parduosiu viską be ko ap
sieit galėsiu.

Bet tas “viskas” buvo vos 
jo lova su patalais, keli abro- 
zai, stalelis ir suolelis.

— Kad tik butu ko, tai su- 
| valgysiu ir ant lovos atsisėdės, 
nuo kurios mano brangi Mal
garieta ant visados atsitrauks. 
Ir abrozns parduosiu.

i Tuo laiku Žydas apžiūrinėjo

Navatna Boba

Magde — Jeigu buezia 
žinojus jog mane tankiai pa
likinėsi namie viena, tai ne 
buezia už tavęs isztekejus!

Andrius — Tai tada suvi
sai butumai pati viena lyg 
sziol!

viską ka turėjo nupirkt, labai 
rūpestingai, o po ilgam turgui 
paėmė rakandus už preke su
vis žema, beveik dovanai ati
davė. Kada Žydelis paėmė ant 
vėžinio nupirktus daigius ir 
nuvažiavo, gaspadorius apsi
žvelgė ir pamate jog jau nieko 
ne buvo apart lovos ant kurios 
lavonas gulėjo, sziaucziszkas 
varstotas ir reikalingi prie jo 
daigtai; ant lango gulėjo isz- 
imti isz parduoto stalelio . pei
liai ir videlciai, ant pecziaus 
dvi torielkos, du szauksztai ir 
keli puodai.

— Nieko nebuvo, nieko, ta
re ant locno suraminimo. Nors 
galėsiu gražiai palaidot ne- 
baszninke! O dabar pusrycziu.

Tai pasakęs iszejo.

In kėlės valandas pribuvo 
Jokūbas.

— O ka-gi, pardavė ka ga
lėjo! Isz tikro norėjau ir asz 
jam taip darodint. Gerai jog 
taip sau darodino. Pastatysiu 
su juom drauge ant loterijos. 
O! Kas nežino kas tai loterija, 
kas ja negrajina, tas kvailas ir 
labai kvailas; nežino spasabo 
kokiu galima lengvai pralo'bt,

— Loterija tai didelis žo
dis! Tame laike inejo Motiejus 
neszdamas kepala duonos ir 
biski sviesto invyniota in po- 
pierele.

— Gerai jog taip greitai 
sugryžote. Laukiu jusu su la
bai svarbiu reikalu, ir pradėjo 
jam pasakoti apie loterija.

— Tegul bus ir taip, tarė 
iszklauses jo Motiejus. Isz tik
ro staeziau pats nekarta su ju
rui, o niekados neiszgrajinau, 
bet ka-žin gal dabar nusiduos 
nors asz ant to neturiu laimes!

— Iszgrajinsime, isztikro 
iszgrajinsime, paszauke Jokū
bas pradžiugęs jog taip leng
vai prikalbino Motiejų. Norė
jau pats pastatyt ir buvau jau 
iszsirenges in kolektura, bet 
sugry'žau idant ir jus prikal
bint. Nes žinote ponas meiste
ri, pasakysiu jums teisybe, jog 
tai yra labai geri numeral ir 
isztikro ant ju puls o kuo di
desne statika tuo daugiau bus 
iszgrajinta. Reike pasinaudot 
isz laimes. Duosiu du szeszto- 
kus ir jus tiek duokite. Tikėkit 
man jog jeigu tureczia szian
dien ir szimta Rensku, atiduo- 
czia visus.

Užsidegimas sargo pridavė 
noro Motiejui prie ko prisidė
jo ir privalumus su kokiu Jo-, 
kubas kalbėjo apie iszgajinta.

— Duosiu visa Renska! Ta
re Motiejus po valandeliai pa- 
mislinimo. Ir jums paskolinsiu, 
jeigu neturite; pastatysiu va, 
du renskus.

— Apie tai man ir ėjo! Pa
szauke su džiaugsmu Jokūbas, 
tai-gi bus pinigu! Ponas meis
teri turiu kelis szesztokus tai

turėsim kuom gerai pasivie- 
szint. v • d

— Dieve duok jum sveika
ta jog nepamirszote apie mane! 
Tarė taip-gi su džiaugsmu Mo
tiejus. Bet suvalgykite szmo- 
tuka duonos su sviestu, o po 
tam eisime iszsigert.

— Tai ir gerai, atsake Jo
kūbas ant užpraszymo ir pri
ėmė riekute duonos su sviestu 
paduota.

Suvalgia iszejo abudu. Vil
tyje jog iszgrajins daug pinigu 
ir ant priminimo arielkos, pa
mirszo nelaimingas meisteris 
ir apie tai jog turėjo užsiimt 
jos laidotuvėms.

♦J* »*4

O Jokūbas? Kvailas Jokū
bas! Ne viena karta state ant 
loterijų, o nors niekad da ne- 
isžgrajino, tai vienok priesz 
kožna traukimą pasidžiaugė 
nors vilczia iszgrajinimo, jau 
skaitė mislyje dideles sumas 
pinigu, 'bet ka po tam jaus ant 
duszios, kada viltis jo ji baisiai 
prigaus, kožnas gali suprast.

Praėjo visa diena, o kada 
Motiejus vėlai nakezia sugryžo 
namo girtas, užžiebė lajine 
žvakute ir apszviete stuba, pa
ezios jau ant lovos ne rado!

— Ka tai, pone, ženklina? 
Niurnėjo vaikszcziodamas po 
stuba kuri jam pasidarė dabar 
labai ankszta, nes in kur tik 
žingsni ženge tai vis turėjo at- > 
simuszt in siena. Kiek dienu-gi 
buvau girtas? Tuojaus. Iszejau 
su Jokubu anksti, pastatėme 
ant loterijos, o po tam nuėjome 
pas rud-barzdi “Po gaidžiu,” 
pone.

— Na, czion gėrėm ilgai, 
tai tiesa, bet nepamenu kada 
suteme. Mokėjau vis, o Jokū
bas nedave, pone, ne skatiką. 
Kada mane Ickus prikėlė nak
ezia ant suolo mieganti, sargo 
jau ne buvo. Hm, pone, kaip il
gai asz miegojau? Kur-gi din
go Malgarieta ? Gal jau trys 
dienos praėjo nuo tada, kada 
numirė. Bet kas-gi užsiimtu jos 
laidotuvėms? Nieko, pone, ne
suprantu. Reike pamislyt, o 
gal atsiminsiu, kas atsitiko? E, 
nieko asz, pone, neiszmislinsiu. 
O, geriau atsigulsiu ir iszsi- 
miegosiu. Biedna Malgarieta. 
O asz ne ant jos laidotuvių ne 
buvau, jeigu jau palaidota! O 
asz nelaimingas! Kalbėjo gir
tuoklis su susijudinimu, gul
damas in lova. Neiszsirenges 
puolė auksztieninkas ir verke 
kaip senas bobras, ant galo už
migo bežiūrėdamas in lubas.

—TOLIAUS BUS—

Siuncziant pinigus per ban« 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka., Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima moneg 
orderio. Acziu visiems.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kūnus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiam* 
:: Reikalams ::

S3S WEST CĘNTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.
1
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Žinios Vietines
— Seredoj, apię_ 6:05 va-! 

landa vakare, krūmai užsidegei 
prie Hills kaimelio. Ugniage- ! 
šiai isz miesto greitai pribuvo 
ir ugnis likos tuojaus užgesin
tas.

-r— Petnyezioj pripuola Szv. 
P. M. Rožancziavos; ir ta die
na 1849 metuose gimė Ameri
kos raszytojas, poetas, dainin- 
ninkas James Whitcomib Riley 
kuris rasze apie pakrastus dar
bo žmones; taipgi ta diena 1914 
metuose Prusu Lietuvoje nau
jos Vokiecziu sepkos, jiegos isz 
karaliaucziaus, Koenigs'bergo 
sustabdė Rusu veržimąsi. Ru
sai užėmė Ly'ck’a.

■— Naujas kėlės isz Maize- 
ville in Slienadoryje neužilgo 
bus atidarytas.

— Sekantieji įturejo opera
cijas Ashland ligonbute: Jokū
bas Piliponis isz Ashland; Ka
tarina Neverauskiene, Maize- 
ville ir Bernardas Žilaitis, 
Frackville, o Virginia Bano- 
nis isz Mahanoy City, in Lo
cust Mt. ligoribute.

— Mus.u senas skaitytojas 
. ponas Reimondas Milius, gerai 

žinomas biznierius isz Miners- 
villes,lankėsi mieste su reika
lais ir prie tos progos atlankė 
ar “Saules” Redakcija. Ponas 
Milius sako: “Asz “Saule” 
skaitau per 44 metus, nes tai 
geriausias laikrasztis ir vėlinu 
kad ir kiti žmones “Saule” 
skaitytu.” Acziu už atsilanky- 
ifia.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola asztuoniolikta Nede- 
lia po Sekminių; ir ta diena 
1871 metuose baisus gaisras 
isztiko Chicagos miestą, 17,430 
namu buvo sunaikinta, 95,00Q 
žmonių likosi be namu ir ble- 
dies ant $200,000,000 padaryta, 
ponios O’Leary’s karve paspy
rė liktame ir taip tas gaisras 
prasidėjo.

— Po straiku, angliaka- 
syklos pradėjo diTbti pilna lai
ka.

— Panedelyje Szv. Pran- 
ciszkaus Bor; taipgi ta diena 
Lenkai Pennsylvanijoje vals., 
apvaiksztines Generolo Pulas- 
kio Diena; ir ta diena 1846 m., 
Amerikos Laivyno Akademija 

' pradėta, atidaryta in Annapo
lis; ir ta diena 1532 m., Lietu
viai užmusze gudu Kunigaik- 
szti Vosylių, taipgi ta diena 
1939 m., Lietuva pasirasze sa
vitarpines pagelbos sutarti su 
Rusija, ir ta diena 1945 iii., 
Louis F. Budena, Komunistu 
Partijos laikraszczio “Daily 
Worker” redaktorius, pamėtė 
Komunistu Partija, pasitraukė 
nuo savo redaktorystes darbo 
ir sugryžo in Kataliku tikėji
mą.

rungtynes (del Amerikos 
cziampijonai del szitu metu) 
su Brooklyn© Dodgers.

New York 1 — Brooklyn 0.

Madrid, Ispanija. — Tvanas: 
paliko tukstanczius žmonių be 
namu. 77 žmones prigėrė, daug 
negalima surasti, o

Shenandoah, Pa. — Alfomis 
Paskieviczius ir jo pus-brolis! 
Andrius Tumelis isz Lorain,' 
Ohio, lankosi pas savo tėvelius 
pons. A. Tumelius, mieste.

— Jonas Popalis, nuo 128 
N. Union Uly., buvęs Mainie-! 
riu Tarybos Sekretorius, likos! 
užmusztas Panedelyje apie 
8:30 valanda ryte, Knickerboc-! 
ker kasyklose, kurios priguli Į 
prie Reading© kompanijos, kai! 
jis sugryžo in savo dauba po| 
szitu dvieju sanvaieziu Strai-! 
ku. Didelis akmuo nukrito ir ji 
pagavo, sutrynė jo kuna ir nu-j 
lauže jam sprandą ir praskėlė 
galva. Velionis gimė Shenado- 
ryje. Paliko savo paezia Ona 
(Kazlauskiute); du sunu: Joa- 
kima ir Geneziju, taipgi dukte
rį Gloria, visi namie; tris bro
lius: Petra, Juozą ir Andrejų, 
mieste. Laidos Petnyczioje, su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny
czioje devinta valanda ryte, ir 
palaidos in parapijos kapines. 
Graboriai Oravitz laidos.

— Morta Zinkievicziene 
nuo 614 W. Pine Uly., randasi 
Coaldale ligonbute del gydy
mo.

— Utarninke Szvencz. Pa
neles Motinyste; taipgi ta die
na 1776 metuose, kai Amerikos 
Laivynas, po Generolo Bene
dict Arnold vadovyste, sumu- 
sze Anglo Admirolo Guy Carl
ton laivyną, Generolas Jurgis 

. Washingtonas nakezia 
plauke skersai Delaware 
ir užsipuolė ant Anglijos 
reiviu, kai jie Ibaliavuojo.

— Seredoj pripuola Kris
tupo Kolumbo diena.

per- 
upe 
ka-

Yankee Stadium, N. Y. —
Apie 66,224 žmonių ėjo pažiū
rėti kai New Yorko Yankee 
beis-bo] i n in (ta i • laimėjo pi rma

MAINIERIU BUNTAI PENSIJOS, PASZEL-lanti Ma 
POS, STRAIKOS(Tasa Nuo 1 Puslapio)

New York, N. Y. — Ponia 
Daisy Hunt, trisdeszimts metu 
amžiaus motina iszmete nuo j 
szeszto augszczio per Įauga dū
savo sūnelius ir paskui pati! 
iszszoko. Vienas vaikas buvo 
ant smert užjnusztas, o antras 
su savo motina buvo labai su
žeistas ir dabar randasi Įigon- 
buteje. Trijų metu amžiaus sū
nelis, Charles Hunt jau buvo 
negyvas .kai policijantai su 
daktarais pribuvo. Jo vieno 
meto brolis John ir jo motina 
buvo nuvežti in Knickerbocker 
ligonbute.

kitos puses, beveik visiems la
biau rupi pragyvenimas szian- 
dien, negu už keliu desietku 
metu. '

Mes visiszkai pritariame 
darbininkams kad jiems kom
panijos turi parūpinti Pensijas 
ir Paszelpa, bet mums gaila 
kad reikia tiek vargti per 
Straikas gauti ta, kas tiems: 
darbininkams isz teisybių pri 
klauso.

NUPJOVĖ NOSĮ

Philadelphia, Pa. — Trisde
szimts trijų metu amžiaus žmo
gus buvo suimtas ir ant tuks- 
tanezio doleriu kaucijos padė
tas iii kalėjimą. Jis buvo su
gautas su dvylika bonku 
sznapso. Teisėjas Benjamin W. 
Schwartz patupdino Edward 
Rowand in kalėjimą kai polici
jantai, jo automobilyje rado 
visa tuzhia 'bonku sznapso. 
Vieno bravoro kompanijos at
stovai priparode kad tos bon- 
kos sznapso yra tos paezios, 
kurios buvo isz ju freightkario' 
pavogtos, kada dingo penkis į 
szimtai tokiu bonkiu.

LONDON, ANGLIJA. — 
Policijantai suėmė ir suaresz- 
tavo dvideszimts keturiu metu 
amžiaus John Smith, kuris nu
pjovė savo žmonos nosi. Jis sa
ko kad jis susipesze su savo 
žmona, ir nusistveres britva, 
jai nosi nupjovė. Jo žmona da
bar ligoninėje, kur daktarai 
sako kad ji dar gali numirti.

Vyras dabar suimtas ir tupi 
kalėjime.

CZEKAI MOKINASI 
RUSISZKAI

numirė

Frackville, Pa. — Juozas 
Mitchell, nuo 1 N. Line Uly., 
aplaike žinia isz Detroit, Mich, 
kad jo motinėlė ponia Ona Mit
chell (Micziuliene)
Utarninke 4:30 valanda ryte, 
pas savo 
linis) Pecziukoniene, Detroite. 
Velione atvyko isz Lietuvos 49 
metai atgal in Slienadoryje, o 
in kelis metus po tam persi
krausto in Frackville, o nuo 
1942 metuose gyveno su savo 
seseri Marijona Pecziukoniene 
Detroite. Jos vyras mirė septy
ni metai atgal. Paliko savo du 
sunu: Juozapa ir Alberta, 
mieste. Kūnas likos parvežtas 
pas sunu Juozą, 1 N. Line Uly., 
isz kur laidotuves atsibus Su
katoje su Szv. Misziomis, Ap- 
reiszkimo P. M. bažnyczioje 
devinta valanda ir palaidos in 
Szv. Juozapo parapijos kapi
nes Frackvilleje.

seserį Marijona (Qa-

Girardville, Pa. — Ponia 
Barbora (Poplausky) Stoczke- 
liene, pat^i Vinco Stoczkelio 
nuo 135 W. Ogden Uly., staiga 
numirė savo namuose Subato- 
je, 5-ta valanda vakare. Velio
ne sirgo per keletą sanvaites, 
ir gydosi Jefferson ligonbute, 
Philadelfijoje, o tik pareita. 
Petnyczia sugryžo namo jaus
dama daug sveikesne. Velione 
gimė Lietuvoje ir atvyko in 
Amerika 47 metai atgal in Ta- 
makve, o du metai po tam per
sikraustė in Girardville. Pri
gulėjo prie Lietuviszkos para
pijos ir Szv. Rožancia'vos drau
gijos. Paliko dideliame nuliū
dime savo vyra Vinca; dukte
rys: Marijona Mazliauskiene, 
ir Agnieszka Durenko, mieste; 
Ona Karahuta ir Ona Akelai- 
tiene, Shenandoah; Olga Kup- 
ferman, New Brunswick, N. J., 
sūnūs: Joną, M t. Carmel ir Al
berta, mieste, taipgi pus-broli 
Vinca Poplauska, Boston, 
Mass., pus-seseri Ona Yerusze- 
vieziene, Luzerne, Pa., ir de
szimts antikų ir anūkes. Laido
tuves invyko Ketverge, su Szv. 
Misziomis, Szv. Vincento baž- 
nyczioje devinta valanda, ir 
palaidota in Szv. Marijos ka
pines Slienadoryje. Graborius 
A. J. Vilinskas laidojo.

— Žmogus rūpinasi kaip 
jaunysta dega; rūpinasi vė
liau, kaip senatve iszeina.

PRAGA, CZEKOSLOVAKI-
JA. — Czekoslovakijos raszy- 
tojams ir laikrasztininkams

Į yra dabar insakyta mokintis 
Rusu kalbos, kad jie galėtu ge- i 
riau susipažinti su Rusija ir su 
Rusijos dvasia ir savo skaity
tojams praneszti apie Rusija.

v . Laikrasztininkams Czeko-
8 Žuvo, 6 Sužeisti Ant Slovakijoje yra praneszta kad 

Cntim šiline j u pirmutine ir svarbiausia pa-oudin odiub ,reiga yra SUVįenyti savo žmo
i nes su Sovietais.

EROPLANAS
SUSPROGO

TOKYO, JAPONIJA. — 
Amerikos kariszkas eroplanas 
B-29 bomberis sudužo ir su-: 
sprogo ant žemes, pirm negu 
pakilo in padanges. Asztuoni 
lakūnai žuvo ant sykio, o sze- 
szi buvo sužeisti.

Lakunu Sztabas pranesza, į 
kad kai tas eroplanas pasileido 
insibegeti pirm negu pakilo! 
nuo žemes, vienas jo inžiniu už- i 
geso ir eroplanas, negalėdamas į 
pakilti, visu smarkumu davė 
in žeme ir susprogo. Lakunu 
Sztabas nepaskelbia vardus1 
žuvusiuju ar sužeistųjų, kol! 
nebus pirmiau praneszta j u gi-! 
minems.

VIESULOS; DAUG
ISZKADOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

laiveliu in krauta. Jie dar nie
ko negirdejo apie ta savo 
drauga kuris stengiesi pri-! 
plaukti prie kranto.

NUŽUDĖ SUNU;
NUSIŽUDĖ

HUNTINGTON, W. VA. — 
Sergantis pacztorius, Claude 
S. Hatton, keturios deszimts 
keturiu metu amžiaus žmogus, 
nusivedė savo penkių metu sū
neli Dovida in augszta narna. 
Jis savo sunu iszmete per Įau
ga ir paskui pats iszszoko ir 
krito du szimtu ir dvideszimts 
pėdu.

Paczto virszininkas polici- 
jantams pasakė kad tas pacz-; 
torius kelios dienos atgal pa^ 
sake jam kad jis serga ir nega- į 
Ii dirbti. Jo žmona yra moky
toja. Kodėl jis savo sūnelį nu
žudė ir paskui pats save nusi
žudė policijantai sako kad jie 
dar negali suprasti.

The CERTI
FIED swing
arm lamp—a 
useful sizefor 
many room 
locations.

Mažas biznierius czia labai 
nukentės, nes ir isz jo bus rei-j 
kalaujama didesniu Algų, Pen-'

Visos pranaszystes apie sijų ir Paszelpos. Prezidentas 
straikas, algas ir paszelpas Trumno paskirta Komisija del 

į szuva ant uodegos nusinesze! Derybų tarp Plieno Darbinin-
Plieno darbininkai visas tas: ku ir Fabrikantu aiszkiai pa- 

pranaszystes kojomis augsz- 
tyn apvertė. Jie dabar strai- 
kuoja.

i Mainieriai, be jokiu straiku 
nutaria nedirbti, kol bus suda
rytas kontraktas ir kol jie vėl 
gaus savo Pensijas ir Paszel
pas.

Gal algos nebus pakeltos, pa
didintos; bet jau aiszku, kad genda ar pasensta, taip jis turi! 
visi Darbininkai reikalaus ’ ----- ----- j--’-----’—- — 

Pensijų ir Paszelpos, ir daugu
ma gaus. O tokios Pensijos vis 
didėja, darbininkai vis dau
giau ir daugiau reikalauja.

Mes, su kitais laikraszcziais 
raszeme, kad darbininkai ne
reikalaus, o jeigu reikalaus tai 
negaus ketvirta syki pakelti 
algas. Mes su visais kitais su
klydome. Jie dabar reikalauja 
ir gauna. Jie staeziai nepraszo 
daugiau ant valandos ar die
nos, bet per Pensijas ir Paszel
pas jie prirengia kelia in kito
kius pareikalavimus.

Iki dabar Unijų Vadai per 
daug nesispyre, per griesztai 
nereikalavo Pensijų savo dar
bininkams, pirmutinėje vieto
je statydami didesnes algas. 
Bet, dabar, jie mato czia labai 
gera proga ir ja isznaudoja.

Dabar visos Unijos ims rei
kalauti tokiu Paszelpu ir Pen
sijų. Dabar net ir valdžia to
kioms Pensijoms pritaria.

Plieno darbininkai gal susi
taikins, bet dabar visi kiti dar- ...... . . .. binmkai ims panasziai reika-

ir Bažnyczios.
Mes daugiau žinių apie tai 

nesuspejome gauti, bet czia 
rodos, geras ženklas, jeigu 
Lenku Komunistiszka valdžia 
sutinka Kataliku bažnyczias 
savo kasztais atstatyti.

GET

Here’s the answer to all 
this better light! The pat
ent-protected reflector 
bowl puts more light 
where you need it most.

reiszke, kad nepatartina, dar
bininkams prisidėti priesz sa
vo Paszelpos ir Pensijos Fon
du; kad fabrikantai ir kompa
nijos turėtu tokius Fondus su
daryti.

Ta Komisija duoda prilygi
nimą: kai fabrikantas turi rū
pintis apie maszina kuri su-

LIETINGOS DIENOS

es.

ir apie savo darbininkus ru-; 
pintis.

Ta Komisija pataria kad 
kiekviena kompanija turėtu 
laikyti savo asmeniškas dery- 
bas su savo darbininkais, ir: 
kad nebutu jokio bendro nusi
statymo del visu fabriku ar del 
visu Unijų.

Daugumai fabrikantu visai

PHILADELPHIA, PA. — 
Su rudeniu ir lietingos 
dienos ir slidus keliai ir viesz- 
keliai, ir automobiliu na

Strytkaris susimusze sumo
ku, sunkvežimu; abu draive- 
riai buvo sužeisti ir nuveszti in 
Szv. Agnieszkos ligonine.

Szeszi ugniagesiai, firemo- 
nai buvo sukriesti ir biski su
žeisti kai j u trokas susimusze 
su automobiliu prie Budinot ir 
Clearfield Ulyežiu. į

Antanas Lulis, trisdeszimts 
asztuoniu metu amžiaus, su sa
vo asztuoniu metu dukrele, 
Lorraine, buvo suvažinėti prie 
Penktos ir Spruce Uly. Auto-

tai nepatinka. Jie sako kad tos mobilio draiverys buvo Will“ 
Komisijos nusprendimas yra iam A. Eipper, isz Riverton, 
už Unijas ir priesz Kompani-, New Jersey, 
jas. Jie sako, kad, “dabar ne-! 
bus galima neiko atpiginti!” !

ATSTATO BAZNY-
CZIAS LENKIJOJE
VARSZAVA, LENKIJA. — j 

Kataliku Arkivyskupas Ste- j 
fan Wyszynski priėjo prie su-j 
tarties su Varszavos namu at-! 
statymo taryba. Taryba sutiko 
atstatyti trisdeszimts bažny-| 
ežiu, kurios buvo sunaikintos! 
ar sugriautos per kara.

Czia, rodos, matyti nors! 
koks susitarimas tarp valdžios,

The country’s leading 
lamp makers bring new 
beauty for your home— 
better light and more of 
it—with amazing new 
CERTIFIED LAMPS. 
Lovely new styling in all 
types 
prices

and sizes ... al 
to fit your purse

The new CERTI
FIED floor lamp 
combining a. 100- 
200-300 watt bulb 
with the new cir
cular fluorescent 
tube! Plenty of 
smooth sight
saving light.

CERTIFIED 
end table 
lamps in lovely 
new designs 
and styles.

This tig tells you 
it's a 

CERTIFIED LAMP

See your lamp retailer today...
sure the Certified Lamp tag is on before you buy

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Du Villanovos Universiteto 
studentai buvo sužeisti, kai jų
dviejų automobilius susimusze 
su troku prie Wynnewood ir 
Haverford keliu. Studentu 
vardai: John Delacour, dvide- 
szimts keturiu metu amžiaus 
isz Clifton Heights. Jis draiyi- 
no automobiliu. Jo draugas, 
Ralph Sleighton, dvideszimts 
devynių metu amžiaus. Jiedu 
buvo nuveszti in Bryn Mawr 
ligonine. 4

Troko draiverys, Domenico 
D’Angelo, , penkios deszimts 
penkių metu amžiaus, nebuvo 
sužeistas. • <

Valery Mitros, dvideszimts 
keturiu metu amžiaus vyrukas 
draivino troka in kuri buvo 
daug sunkaus akmens. Trokas 
paslydo nuo vieszkelio ir sudu
žo in medi. Nors trokas buvo 
beveik visiszkai sudaužytas, 
draiverys visai nebuvo sužeis
tas.

Deszimts tonu trokas pasly
do ant Delaware ulyczios, neto
li nuo Frankford, ir susimusze 
su automobiliu. Automobiliaus 
draiverys, James J. Murphy, 
penkios deszimts vieno meto 
amžiaus buvo sužeistas ir nu- 
vesztas in Szv. Juozapo ligo
nine. Troko draiverys Francis 
Hoff, dvideszimts keturiu me
tu amžiaus nebuvo sužeistas.

— Ar tave vargina pa
kramtas f Jeigu vargina, tai 
manstykie apie rytoju. Ryto 
busi laimingesnis.
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