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Bilijonas Atlanto Sutarcziai
Isz Amerikos
POLICIJANTAS 
UŽDUSO NUO GAZO

Buvo Pravarytas Nuo 
Policijanto Pareigu;

Persiskyres Su 
Savo Žmona

WILMINGTON, DEL. — 
Pravarytas nuo savo pareigu 
kaipo policijantas in Wilming
ton, persiskyres su savo žmona 
netekes savo vaiku ir susipe- 
szes su visais susiedais ir gi
minėmis, buvęs policijantas 
James A. Nagle, trisdeszimts 
metu amžiaus, buvo surastas 
negyvas, uždusęs savo namuo
se ant 2719 Speakman Place.

Jo žmona Mare, kuri buvo ji 
palikus dvi sanvaites atgal, už
tiko jo lavona ant virtuves 
grindų apie antra valanda po 
pietų, kai ji buvo užėjus pasi
imti savo drabužius. Visi gazo 
kranai buvo atsukti ir kamba
rys buvo pilnas gazo duju.

Kai policijantai buvo pa- 
szaukti, jie rado trumpa laisz- 
kuti, kuri jis buvo paraszes sa
vo žmonai Mariutei. Bet polici
jantai nepaskelbe kas tenai 
buvo raszyta.

Policijantui Nagle pastarie
ji metai buvo pilni bedu ir 
vargu. Kai jis pargryžo isz 
vaisko jis gavo darba kaipo 
policijantas, bet priesz Kalė
das jis buvo pravarytas už 
girtuokliavimą ir už tai kad 
jis baliavuodavo kai jam buvo 
paskirta sargyba eiti.

Jis paskui gavo darba kai
po automobiliu pardavėjas.

Pradžioje szio menesio jis 
taip susipesze su savo žmona 
Mariute, kad ji paliko ji ir su 
jųdviejų dvejais vaikucziais 
nuėjo gyventi pas savo seserį.

Ana Nedele jis nuėjo pas 
savo žmonos seserį ir pareika
lavo, kad jam butu pavėlinta 
pamatyti savo žmona ir vai
kus. Kai jam buvo pasakyta 
kad nei jo žmonos nei jo vaiku 
nėra namie, jis iszsitrauke re
volveri ir grasino nuszauti sa
vo žmonos seseri. Jis buvo su- 
aresztuotas ir in kalėjimą pa- 
tupdintas. Jam teisėjas pasky
rė penkių tukstaneziu doleriu 
kaucija. Jis tiek pinigu kur ga
vo ar pasiskolino ir isz kalėji
mo buvo paleistas. Parėjės na
mo jis užsirakino kambaryje 
ir paleido gazo dujas, kurios 
ji ir uždusino.

Pažemintas

to

Pulkininkas William L. 
Lee, isz March Field, Cali
fornia, buvo Lakunu Sztabo 
nubaustas ir pažemintas, už 
tai, kad jis sumusze nosį in- 
takingui Trumano draugui, 
John Maragon, kai jis lindo 
kur jam nereikejo.

Mes atsimename kad ne 
taip seniai tas pats ponas 
Maragon buvo intartas už 
visokius papirkimus ir kito
kius ne taip teisingus dar
bus. Bet ir ežia, pats Kon
gresas neiszdryso jam taip 
per nosi duoti, kaip jis gavo 
nuo Pulkininko Wm. Lee.

Jeigu Pulkininkas Lee 
butu turejas toki dranga 
kaij) Maragon turi Wash
ingtone, tai jis butu gavės 
garbes ženklą už drąsą, bet 
dabar jis buvo pažemintas 
nuo Generolo 
pulkininką.

Sziandien 
labai aiszku, 
svarbu ka ar
ar žinai, bet ka tu pažinsti.

in paprasta

Washingtone 
kad visai ne- 

kiek tu moki

MOKYTOJAS
INSIVELE

V,RE —ElszEl^ŽUS Kinijos Komunis-Du Vyrai Policijos 
Suimti Spjauname Ant Savo

WILMINGTON, DEL. —
Du vyrai buvo suimti ir ant 
trijų tukstaneziu doleriu kau-į

2 ei jos padėti, už tai kad jie na
mie virė ir gamino sznapsa, 
“Munszaine.”

Jiedu buvo suimti netoli nuo
Seaford, kur valstijos agentai 
policijantai per tris dienas 
miszke buvo pasisliepe, pasi-; 
kavoje, belaukdami kol tiedu
pradės savo ta munszaine vįr- j..uvo Liepos (July) keturiolik
ti.

Tai pirmutinis tokis mun- 
szaines katilas ežia surastas in 
du metu szitoje valstijoje. Tas 
katilas turėjo apie penkios de
szimts goreziu to sznapso ar 
“Munszaines.”

Willliam H. Hawkins dvide
szimts metu amžiaus ir James

WASHINGTON, D. C. —
Pereita vasara iszkilo klausi
mas apie Ispanija. Buvo in- 
neszta Ispanijai paskolinti 
penkios deszimts milijonu do
leriu.

Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson, pasziepiamai paste- 

tS| tėjo kad jis žino kaip daug ge- 
j riau tiek pinigu suvartuoti, ne
gu Ispanijai juos duoti. Tai

ta diena.
Rugpjuczio, (Aug.) dvide- 

szimts devinta diena, Yugo
slav! j a paprasze dvideszimts 
penkių milijonu doleriu, per 
ta paczia Tarptautine banka, 
per kuria Ispanijos Franco bu
vo praszes.

Amerikos Sekretorius Dean

tu Valdžia Reika- 
lauj a Pripažinimo

„ * fL<

Kongresas Paskyrė Bilijoną Do
leriu Apginkluoti AtlantoKrasz- 
tus; Laivas Nuskendof 68 Žmo
nes ŽuvoSt. Magellan; Los Ange
les Mokytojas Iszmokejo $12,*

OOO Dviem Merginom Kad 
Ji NeiszduotuC. Huffman dvideszimts vieno Acheson tuojaus pasakė kad 

netoli nuo*.............. -- -..............
Laurel buvo policijos suaresz- pona Tįt0 szelpti, nes dabar 
tuoti- jo buvęs draugas Stalinas ant

—-------------------- - jo pyksta.
DU POLICIJANTAI J Reiszkia, Ammkos Sekre

torius mislina kad Yugoslavai, 
visu Kapitalistu prieszai tuos 
pinigus geriau suvartuos negu 
Ispanai butu suvartuoje.

Bet ežia aiszkiai matyti la- j
bai prastas ir staeziai garmat-rįesi mažiau paskirti ir nustatyti kaip ir

meto amžiaus, isz netoli nuo i jis sutinka. Jis sako kad reikia

SUŽEISTI

Ju Automobilius Susi- 
musze Su Troku

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai William J. Keene, 
keturios deszimts septynių me
tu amžiaus ir Lawrence Magen 
keturios deszimts vieno meto 
amžiaus buvo sužeisti kai ju-

kad jis dviem merginom yra dvieju policijos mažas trokas 
iszmokejes daugiau negu dvy- tusimusze su dideliu aliejaus 
lika tukstaneziu doleriu, kad 
jos tylėtu ir ji neiszduotu. Jis 
sako kad juos ji grasino nužu
dyti, susprogdinti ar kitaip 
nugalabinti.

Dvi merginos, su kuriomis 
jis buvo susidėjęs isz jo iszlupo 
per visokius grasinimus dau- STRAIK0S BAIGTOS 
giau negu dvylika tukstaneziu 
doleriu.

Jis joms duodavo nuo dvi
deszimts doleriu iki keliu szim- 
tu kas sanvaite. Jis sako, kad 
jis jas pažino kaipo Helen Kel-

troku, ant Szeszios deszimtos 
Ulyczios prie Media Uly. Alie
jinio troko draiverys Charles 
Bloss nebuvo sužeistas. Aliejus 
isz troko pasiliejo, bet neužsi- 
dege.

159 Dienu Straikavo

WASHINGTON, D. C. — Senatas su 
Kongresu labai greitai ir be jokiu kivireziu 
paskyrė visa bilijoną doleriu ($1,000,000,000) 
apginkluoti Atlanto Sutarties krasztus.

Pirmiau Kongresmenai ir Senatoriai ta-

] lyvas ’ Amerikos biznis: savo 
prieszu papirkimas. Mes vis 
stengiamies sau draugu su sa
vo pinigais prisipirkti. Mes no
rime taika su pinigais nusi
pirkti, mes norime ir pergale 
laimėti su savo pinigais. Ir visi 
isz musu pinigus ima, o mes tu 
draugu kaip neturėjome, taip 
ir neturime! Jeigu tie krasztai 

(Tasa Ant 2 Puslapio)

DU MAINIERIAI
PRIGĖRĖ

Valdžia Uždare Mainas

kur tie pinigai bus suvartuojami, bet kai 
iszgirdo, kad Rusija jau turi ta Sprogstan- 
czia Atomine Bomba, visi jie vienbalsiai 
nutarė ir sutiko paskirti visa bilijoną do
leriu tiems Atlanto Sutarties krasztams.

Pirmininkas Senato Užsienio Reikalu 
Komisijos, Tom Connally prancsze kad vi
si sutinka paskirti $1,314,010,000 del kitu 
krasztu apginklavimo. Isz szitu pinigu eis 
parama Graikijai, Turkijai, Kinijai, Phiiip- 
pinu Saloms ir Korėjai.

Kongresmonai buvo nusistatė $580,495,- 
000 numuszti nuo tos sumos, bet kai isz-

REIKALAUJA i
PRIPAŽINIMO

HONOLULU. — Harry Bri
dges, Laivu Darbininku Uni- 

ler ir Toni Hughes. Jis laik- j°s vadas pranesza kad ilgos 
rasztininkams pasiaiszkino straikos jau baigtos. Visi dar- 
kad jis nustojo joms mokejes, tininkai grysz prie laivu. Apie 
kai jo žmona jam pasakė kad ji tukstaneziai tokiu darbi- 
viska žino, kaip jis buvo su ninku taip ilgai straikavo. 
tomdviem merginom užsiclejes. Darbininkai gaus keturioli-
Jis toliau aiszkina kad tos ka centu ant valandos daugiau 
merginos dirbo del kokio ten dabar ir dar daugiau ateinanti^ 
“Mickey” kurio pavarde jis pavasari. Pirma straiku jie 

gaudavo $1.54 ant valandos. '
Ju unija reikalavo trisde- mį pramusze siena senu mainu, 

szimts centu i

niekados nedažinojo.
Daug randasi tokiu nabagu 

vyru kurie ir sziandien moka

LOS ANGELES, CALIF. — 
Hollywood Universiteto Prezi
dentas, Benjamin M. Klekner, 
įaikrasztininkams prisipažino

SCRANTON, PA. — Dvieju 
mainieriu lavonai buvo surasti 
ir isz mainu iszimti, kur jie bu- 
vo prigėrė, valdžia tas mai- gifdo Pitzidento Trumano praneszima, kad 
Z"Sruždraudekitiems Rusija įau turi ta Sprogstanczia Atomine

Mainieriai Kenneth Landau Bomba, VISI jie lllltilo ir SUtiko apskirti 
ir Francis Scovern, turinti po 
keturios deszimts vieno meto 
amžiaus, prigėrė tose mainose, / 
kai jiedu buvo apie septynios: 
deszimts pėdu po žeme.

Jiedu, su kitais mainieriais 
buvo iszsikase sau skyle, kur

kiek tik yra reikalaujama.
Kongresas dabar paskyrė szimta milijo

nu doleriu tiems krasztams tuojaus, kad jie 
gali dabar jau isz to fondo imtis, semtis

jie kasė anglis. Jie nežinoda- o keturis szimtus milijonu jie gaus kai tik
ant valandos' kurios buvo vandeniu užplu. Atlanto Sutarties Taryba susitvarkys.

gerus pinigus, kad kokia merg- daugiau, bet susitaikino ant dintos. Vanduo prasimusze in Į į penki szimtai milijonu yra paskirta 
palaike neiszplepetu ju žino- keturiolikos centu. j u skyle ir tuodu mainieriu pa- , « «

Per szitas straikas visokie gavo. Per keletą minucziu ju
I

per kontraktus.
Matyti, kad Stalinas mums labai

noms apie ju prasikaltimus. Per szitas straikas visokie gavo. Per keletą minucziu ju
Daug merginu sziandien ne- gandai ėjo ir plito. Laikrasz- skylėje vanduo buvo apie ke-| 
szioja gražus ir brangius kaili-; tininkai sake ir rasze, kad ežia, turios deszimts pėdu gilumo. ; . j • •
nius “fur-eoatus,” ne kad jos Komunistai daug dirbo ir da-( MeCinieriai ir anglių kompa- žiai padėjo ir musu Kongresmonus 

; butu sziltos, bet kad jos tylėtu. (Tasa Ant 4 Puslapio) i (Tasa Ant 2 puslapio)

Ki
jiems

gra 
paža 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — 
Kinietis Komunistas Chou En- 
lai pasiuntė laiszka Amerikos! 
Bendram Konsului, O. Ed
mund, Peiping mieste.

Laiszkas buvo trumpas ir 
drukotas ir beveik sziurksztus. 
Amerikos valdžia sako kad ji 
nemato jokio reikalo in ta 
laiszka atsakyti ar Komunis- 
tiszkos Kinijos pripažinti.

Komunistas Chou, savo 
laiszke raszo: “Asz manau, 
kad jau laikas sudaryti ko
kius nors dipliomatinius san
tykius tarp Žmonių Respubli
kos ir Viso svieto valstijų.”

Toks pat laiszkas buvo pa- 
siunstas Francuzijos, Neder- 
landijos,_ Italijos ir Anglijos 
konsulams Peiping mieste.

Visos Komunistiszkos, tau
tos, visi tie krasztai, kurie da
bar randasi po Rusijos valdžia 
labai greitai ima ta Kinijos 
Komunistiszka valdžia pripa
žinti. Ir aiszkus dalykas, nes 
Rusija jau yra jau pripažinus.

Anglijos valdžia ežia dau
giausia bėdos ir jai labiausiai 
rupi, nes ji ežia turi labai daug 
biznicPir pramones, ir nori 
draugiszkus santykius palai
kyti. Bet Anglijos atstovai sa
ko, kad jie stengsisi laikytis su 
Amerikos nusistatymu.

LAIVAS DINGO

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA. — Argentinos valdžia 
pranesza kad laivas “Four
nier” dingo su szeszios de
szimts asztuoniais žmonėmis. 
Jis iszplauke Rugpjuczio dvi
deszimts pirma diena ir nei žo- 

[Tasa Ant 2 Puslapio]



■ ■ 8 A n L B • ’ MAHAMOY CITY, Pt

Kas Girdėt
Nauji namai, naujos stubos 

vis bus perbrangios. O 'seni 
namai dabar ne taip greitai 
parduodami nes už juos visi 
nori per daug.

Raszytojas Romas Striupas, 
kuris parasze knygas; “Žmo
gus Žmogui,“ “Alkanos Min
tys“ ir “Szventoji Naktis,“ ir 
“Trylika Apasztalu,“ nusken
do Nemune 1934 metais. Tai ir 
jo mirties sukaktuviu yra pen
kiolika metu.

j ir menininko. Jis buvo suorga
nizavęs Studentu Laikrasz- 
czius: “Jaunasis Studentas“ 
ir “Studentu Dienos,“ ir juos 
redagavo. Jis in talka stojo 
Szvento Kazimiero ir Sakalo 
knygų leidykloms. Jis buvo 
paraszes knygas: “Naszlaite- 
le,“ “Kiemenu Kaimas,“ “Be 
Motinos,“ “Kruojos Dukte
rys” ir dar kelias kitas. Jis 
bendradarbiavo Lietuvos 
f 
dienraszezio “XX Amžius“ 
redakcijoje.

MAINIERIU
STRAIKOS RUDUO TRYS VENGRAI

NUTEISTI
SZELPIAME

PRIESZUS

Butkus sako kad kaytais vi
sai teisingas ir nekaltas 
gus būva iszrinktas in 
gresa ar Senata.

WASHINGTON, D. C. — i 
Nors Mahanoy City (Pa.) apy
linkėje, Kietos Anglies Mai
nieriai dabar jau vėl dirba, bet 
Minksztos Anglies Mainieriai 
dar vis straikuoja, ir nesusi
taiko su Kompanijomis. Ten 
apie keturi szimta tukstaneziu 
mainieriu, dirba, ar tikriau sa
kant, dirbo.

Isz visu derybų iki sziol nie
ko gero neiszejo! Valdžios at
stovas Cyrus Ching sako, kad Nuobodžiai liūliuoja. 
Lewisas turės tuojaus susitai
kinti. Jeigu ne, tai Valdžia vėl 
insikisz ir Lewisui gali vėl bū
ti riestai, kaip ir pirmiaus bu
vo kai jis buvo nubaustas.

Lewisui labai nepatinka
Valdžios Taryba ar Komisija, Liekanomis puoszias, 

Lyg kad vasara palaidot 
Iszkilmingai ruoszias. -

Jau atėjo rudenėlis, 
Žoles ima džiūti;
Tik rudens dar gėlės svarsto: 
Būti ar nebūti?
Jau pagelto girioj medžiai, 
Liūdnai lapai krinta;
Žeme puosziasi sidabrais, 
Kai auszra praszvinta.
Pilkos nendres pagal upe, 
Sznabždasi, svyruoja;
Ir bangeles, lyg nesziotes,

Prisipažino Kad Jie 
Yra Krasztto 

. Iszdavikai

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

— Laikrodžiai yra gana 
teisingi, o bet juosius kabina.

— Tankiai greieziau isz-- 
mokti gali, negu užmirszti.

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver-

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
) vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor- 
• tas su konvertoms $1.00; Nr, 3 Se

tas—16 Labai gražios Kortos del Ka-

zmo-
Kon-

Jeigu nori gerai gyventi, tai 
tegu tavo akys žiuri in žeme, 
bet tegu tavo szirdis žiuri in 
dangų. Nespoksok in veidą 
tam kuris in tave szneka. 
Kiekvienas žmogus turėtu bū
ti tavo akyse didesnis ir geres
nis už tave. Nežiūrėk ar jis ba
getas ar ubagas, tavo pareiga 
yra ji pagerbti. Jeigu jis yra 
biednesnis už tave ar jeigu tu 
už ji mokytesnis, tai prisipa
žink kad tas nelygumas yra 
tavo kalte. Jeigu ji prasikals
ta, sugrieszyja, tai yra už tai 
kad jis geriau nežino ir nemo
ka; bet jeigu tu prasikalsti, 
prisipažink kad tu taip pada
rei už tai kad tu norėjai taip 
padaryti ir žinojai ka tu darei.

sūnūsButkus sako kad jo 
susijieszkojo sau darba, kol jis 
ras geresni užsiėmimą.

Tie, kurie mums pasakoja, 
nežino; tie kurie žino, nepasa
koja.

Jeigu niekas tu paskalų ir tu

Nėr jau paukszcziu giesminin
ku,

Kur jie pasidėjo?
Pasigenda j u medeliai 
Linguojami vėjo.
Dar tik pievos, tartum naszles,

nori dar daugiau pinigu isz 
musu, jie tik dirstelia in ta Ru
sijos plieno siena ir per savo 
agentus duoda mums žinoti 
kad jie rengiasi pas Stalina ledu su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
važiuoti. Tada mes dar kitus kite pinigus tiktai per postai nota, 

milijonus jiems paklojame.
Taip Italai dare! Taip Pran

cūzai dare! Taip ir Anglija 
mums grasino!

Dabar Yugoslavas, Komu
nistas Tito, Mikhailovitcho 
nužudytoj as, Kardinolo Stepi- 
natz ir visos Bažnyczios per
sekiotojas, Yugoslavijos Stali
nas, kuris musu neapkenezia 
ir vieszai taip pasako, kuris

A 
* 
A 
A

money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

BUDAPESZTAS, VENGRI
JA.,— Laszlo Ra j k, buvęs 
Vengrijos Užsienio Ministeris, 
ir Vidaus Ministeris, buvo Ko- 
munistiszko Teismo nuteistas 
mirties bausme. Jis buvo in- 
tartas kad jis su kitais rengia
si Komunistiszka valdžia nu
versti.

Liesas Laszlo Rajk, keturios 
deszimts metu amžiaus žmogus 
teisėjams pasakė kad jis buvo 
teisingai nuteistas ir kad jis
jokio susimylejimo nepraszo ir demokratiszka laisve nori isz- 
nesitiki. Jo advokatas prasze 
kad teismas susimylėtu ir ta 
mirties bausme pakeistu.

Du kiti su buvusiu Ministe- 
riu Rapk buvo nuteisti mirties 
bausme, du buvo nuteisti iki 
gyvos galvos in kalėjimą, ir 
vienas ant deszimts metu in 
kalėjimą. Du karininkai buvo 
pavesti Karo Sztabo teismui.

Visi jie, net su pasididžiavi
mu prisipažino prie savo pra
sikaltimu ir papasakojo kaip 
jie rengiesi nuversti Komunis
tiszka valdžia, ir dabar prisi-

ir jis visomis galiomis stengsis 
tokios komisijos nusikratyti ar 
visai neinsileisti in derybas.

Dabar straikuojantiems mai- 
nieriams ne taip gerai, nes la
bai daug mainu, kurios unijos 
nepripažinsta dabar dirba ir 
pristato daug anglies. Mainie
riai, kurie nepriguli prie Mai
nieriu Unijos dabar dirba pen
kias ir szeszias dienas per 
sanvaite, kai unijos mainieriai 
jau seniai isz pedes iszejo.

Isz pradžios unijos mainie
riai stengiesi tokius mainie
rius sustabdyti ir jiems už
drausti dirbti, bet dabar pasi
rodo kad tas negalima, nes 
daug tokiu beunijos mainieriu 
ėjo in darbus gerai apsigink
lavę. O isz kitos puses, unijos 
mainieriai tikrai nežino ka 
valdžia jiems pasakytu, jeigu 
jie imtu visus tokius darbi
ninkus per smurtą stabdyti.

Daug lengviau fabriku dar
bininkams visus kitus nein-i 
leisti in fabriką, negu mainie- 
riams taip padaryti apie mai
nas. Valdžia nieko negali sa
kyti kai unijos darbininkai 
marszuoja priesz savo fabriką, 
bet pasilieka ant ulyczios ar 
vieszkelio, nes tas vieszkelis ar 
ta ulyczia nėra to fabriko nuo
savybe. Bet kai mainieriai no- žeisti ir apdeginti, bet dakta- 
ri ka panaszaus padaryti, jiem rai sako kad jie pasveiks. Ug- 
beda kad anglių kompanijos niagesiai greitai pribuvo, ir 
nuosavybėje randasi ta žeme nors negalėjo to gaisro užge- 
ant kurios jie norėtu marszuo- sinti pirm negu visas tas fabri- 
ti. Dažnai net ir ta žeme 
kurios randasi mainierio 
mas priguli kompanijai.
reiszkia, kai tik mainierys 
siprieszintu, kaip fabriko dar
bininkas prieszinasi, jis atsi- 

czekius, paskelbė durtu teisme, nes kompanija

Mes saliune mateme szita 
parasza virsz baro: “Jeigu tu 
jau toks mokytas, tai ka, po 
velniu, tu ežia darai?“

KOMUNISTAI
IN BAŽNYCZIA

Mes tankiai girdime kaip vi
sokie prakalbininkai aiszkina 
kad bagoeziai isznaudoja dar
bininkus ir vagia nuo biednu- 
ju. Mes norėtume žinoti isz kur 
tie biednieji gauna tuos pini
gus kuriuos bagoti isz ju isz- 
pleszia.

MAGDEBURG, VOK. — 
Szitame mieste Komunistu 
Partija insake visiems savo 
draugams Komunistams iszti- 
kimai eiti in Bažnyczia kas 
Nedele. Tai nereiszkia kad Ko
munistu Partija jau atsivertė 
ir kad visi Komunistai dabar

Blaivybes szulas, Kunigas
apkalbu neklausytu tai niekas; p- Saurusaitis turi būti sziais 
ju ir neplatintu. Tas kuris vi-; metais paminėtas, nes Blaivy- 
sokiu tu apkalbu klausosi, nu-I bes Draugijai szimet sueina
sideda taip pat kaip tas kuris 
tas apkalbas plepa ir platina.

Kanauninkas Tumas-Vaiž
gantas sziais metais szvestu

keturios deszimts metu. Kuni
gas Saurusaitis leido mėnesi
ni laikraszti “Szviesa,“ kuris 
paskui užleido savo vieta ki
tam laikraszcziui, 1 ‘ Tautos

savo asztuonios deszimts metu! Rytas.” Blaivybe dabar isz 
sukakti, jeigu jis dar musu tar- I mados iszejo. Mums ir szian- 
pe 'butu. Gimęs 1869 metuose, Į dien reikia antro Kunigo Sau-
Rugsėjo dvideszimta diena, 
Svėdasu valscziuje, Malei- 
sziuose, jis paliko savo ženklą 
ir intekme ant visos Lietuvos. 
Jis visu Lietuviu bus amžinai 
atsimintas už jo knygas “Pra
giedruliai,“ “Szeimos Vėžiai“ 
“Dėdės ir Dedienes“ ir “Auk- 
sztaieziu Vaizdai.“ Prusnose 
jis leido “Tėvynės Sarga,“ 
kai ne tik spauda bet ir Lietu- 
viszkas drukas buvo visoje 
Lietuvoje uždraustas.

rusaiczio.

In Zanesville, Ohio valstijo
je, dvideszimts devynių metu 
amžiaus Robert McNutt 
Campgell buvo in laku pa, in 

' kalėjimą patupdintas už gir- 
j tuokliavima. Jis tame kalėji
mo kambaryje rado kita gir
tuokli kurie taip pat buvo ta 
vakara suaresztuotas: jo 
kurio jis nebuvo mates 
1929 metu.

tėvas
nuo

•i.

tapo davatkėlėmis. Ju darbas patinsta kad jie baisia klaida
bažnycziose bus klausytis pa
mokslu ir praneszti jeigu ku
ris Kunigas netinkama pa
mokslą pasakys ar ka priesz 
Kcmunistiszka valdžia prasi- 
rars.

GAISRAS FABRIKE
MESHOUUEN, PA. — Ke- 

turi vyrai buvo sužeisti kai 
gaisras sunaikino Salem Pro
ducts kompanijos fabriką. Isz- 
kados padaryta už suvirsz 
$75,000 ir pusantro szirnto 
žmonių dabar neteko darbo.

Gaisras • prasidėjo skiepe. 
Keturi darbininkai buvo su-

.Nei vienas nenu'biedniejo už 
tai kad jis kitam davė, ar kad 
jis ubaga suszelpe, ir niekas 
nieko blogo niekados nepada
rę duodamas paszelpa, kaip 
yra Szventame Raszte para
ižyta: “Gero žmogaus darbas 
yra taika.“

In Paris, Tennessee, 
Underhill, kuris pateko in ka
lėjimą už automobiliaus pavo
gimą, ir Robert Jackson už 
palszyvus 
kad jiedu apsiženys su tomis 
merginomis ar -moterimis ku
rios juodu iszpirks isz kalėji
mo.

Žmogus kuris kita suszelpia 
ar kitam duoda daugiau negu 
jis turėtu duoti, ir kuris užsi
moka savo skolas nors jam 
trumpa ir trūksta, yra geras 
žmogus, ir isz tokio negalima 
reikalauti kad jis i__
savo skolas ar duokles, nes jis 
yra szventas žmogus.

Earl

ant kas sudege, bet jie kitus namus 
na- nuo 
Tai 
pa-

to gaisro iszsaugojo.

LAIVAS DINGO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gali ji intarti kad jis sukilimą 
kelia ant jos nuosavybes. Kom
panija ant savo žemes tokias 
pat teises turi kaip žmogus ant 
savo daržo ar sodo.

Isz tikro gaila kad visi tie 
kivireziai taip dabar nuvargi-

Ispanija dabar turi prekybi
ni sutarti su Sovietais. Ispani
ja dabar perkasi isz Rusijos to na mainierius dar labiau gaila 
tavoro, kurio negali pirktis • kad jeigu mainieriai ir laimes 
isz Amerikos. Nors IspanijosĮo negalima .., . įvadas Generalissimo Franco, užsimokėtu! z_ . , , „ . .

. Geram žmogui staeziai 
drausta atstumti u’baga; tegu 
jis jam duoda nors duonos 
szmota nes nevalia susarma- 
tinti, kad ir u’baga.

uz-

yra Komunistams labai prie-; 
szingas, bet szitokia prekybi- 
nia sutarti sudarė su Rusija, 
kai Amerika nesutiko jo

džio isz jo neiszgirsta.
Szitas laivas buvo intaisytas 

sujieszkot sprogstanczias bom
bas, “mainas“ marese. Jis din
go kur ten apie Strait of Ma
gellan.

Ant 
szimts 
ninkai
Sztabas sako, kad dabar jau 
galima sakyti kad laivas nu
skendo ir visi ant jo pražuvo.

jo buvo szeszios de- 
szeszi jurininkai darbi- 
ir du svecziai. Laivyno

Pasiskaitymo Knygeles
tu 

de
pą-

szitas straikas, jiems ims kelis 
metus atsigauti, atsipeikėti, 
savo skolas užsimokėti.

Minksztos Anglies Mainie- 
riams dar sunkiau dabar dery
bas vesti kai Plieno Fabrikai

krasztui pristatyti javu ir kitu sustraikavo, nes dabar nėra to
jam reikalingu daigtu. | kio svarbaus reikalo del 

—;—::---- ;— anglių, ir kompanijos gali
Jau szeszios deszimts viene- rybas testi kaip įlg-aį joms 

ri metai kai “Saule“ musu tinka
Lietuviams szvieczia. Ir kiti Rai vįsįems labai reikia ang 

Jeigu žmogus’buvo pripra-Į Lietuviai musu “Saules“ liu> Q ypatingai, kai fabrikams 
tęs raitas joti, ir dabar tapo Į spinduliais naudotųsi, jeigu reįkįa anglių, tai kompanijos 
ubagu, tai tu gerai padarysi į tu, mielas drauge, ta “Saule“;
jeigu tu jam ir žirgą ir balna savo draugui ar kaimynui už 
parūpinsi. raszytai kaipo dovana. Už pen- ■ 

kis dolerius “Saule“ szvies!
Penki Metai kaip jau nete-įtąu ar tavo draugui per iszti- 

ko Lietuva Petro Rimkuno, sus metus.
raszytojo, techniko, dainiaus;-------------------------

nepaisindamos ko ir kiek mai- 
: nieriai reikalauja, stengiasi 
susitaikinti ir vėl bizni vesti. 
Bet dabar tu anglių nereikia.

Pirkie U. S. Bonus

Penkios Istorijos apie Burikt 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalic 
(Atminimas isz keliones in Le 
dinius Krasžtus). 96 pus. . .25$

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro 
bertas Velnias; Medėjus; Kai} 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20$
SAULĘ PUB. CO. Mahanoy City, Pa

kasavoti, dabar tik galva link
telėjo ir Amerika skubinasi 
pas ji su savo milijonais. •

Priežastis to nėra tai kad 
Yugoslavai yra labiau užsitar
navę tos musu paramos, negu 
Ispanai. Tikra priežastis yra 
tai kad Yugoslavai buvo musu 
prieszai, ir dabar turime ji pa
pirkti. O Ispanai buvo mums 
draugai, ir už tai dabar mes j u 
nepaisome ir ant j u spjauna
me.

Mums iszrodo kad musu 
Sekretorius Dean Acheson 
kaip tik szita norėjo mums pa
sakyti: Kadangi visi musu pi
nigai eina del kysziu, del pa
pirkimu, tai draugo nereikia 
papirkti ir Ispanijai nieko ne
reikia, o Yugoslavijai labai 
reikia.

Dabar Ispanai niekaip ki
taip negaus pagelbos isz Ame
rikos, kol jie nesusidės su Sta
linu. Tada Amerikos Sekreto-

5 
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arba pradžia 
SKAITYMO
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64 pus., Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.

padare ir kad reikia juos nu
bausti.

Visas szitas teismas užėmė 
tik szeszias trumpas dienas. O 
ežia, Amerikoje tokis teismas 
tęsiasi daugiau negu visus me
tus.

Visi szitie intarimai prasidė
jo kai Yugoslavijos Marshall 
Tito pasitraukė isz Kremlino r^us labai greitai stengtųsi ir 
prieglobsczio, ir Kremlinas 
susirūpino kad neatsirastu dar 
daugiau tokiu drąsuoliu iszda- 
viku.

Per visus szitus tardymus ir 
per visa teismą valdžios advo
katai stengies priparodyti kad 
tie Vengrijos iszdavikai tarie
si su Amerika ir su Anglija, 
kaip sutverti Balkanų tvirto
ve.

Visi tie nuteisti iszdavikai 
savo noru prisipažino kad 
Amerikos ir Anglijos atstovai 
juos suviliojo ir suvedžiojo, 
kad jie savo kraszta iszduotu 
ir su Yugoslavijos Tito susidė
tu.

Ispanija papirkti ir jai milijo
nus pilti.

DU MAINIERIAI 
PRIGĖRĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tanijos vyrai greitai pradėjo 
vandeni isz tos skyles pum
puoti, bet kai priėjo prie tu 
dvieju mainieriu, jie jau buvo 
negyvi. Valdžia ta skyle už
dare ir kitiems uždraudė isz 
ten anglis kasti.

JAUNAS BENAMIS

“SAULE ” 
MAHANOY CITY, PA. ¥

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” 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 paežtas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

^DIP-LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point

SZESZI MOKINIAI 
ŽUVO

t

Mokyklos Busas Susi- 
musze Su Troku

ROCKY MOUNT, NORTH 
CAROLINA. — Autobusas su 
mokiniais, vaikais susikūlė su 
troku ant labai siauro tilto. 
Szeszi mokinai žuvo, buvo už-j 
muszti ir deszimts buvo sužeis-' 
ta. Isz sužeistųjų, vienas buvo 
labai pavojingai sužeistas.

Mokyklos virszininkai sako, 
kad ant to buso buvo apie sze-! 
szios dezimtss penki vaikai, j

' • • I
Tas mokyklos busas susiti

ko su dideliu troku ant tilto iri 
susikūlė To buso draiverys, 
asztuoniolikos metu amzaius 
Charles Bryant teipgi buvo su
žeistas. Jo mažas broliukas ir. 
sesute buvo užmuszti. Slau
ges, nurses isz keliu ligonbu- 
cziu greitai pribuvo ir aprūpi
no visus sužeistus vaikus.

PHILADELPHIA, PA. —
Dvieju metu amžiaus Jurgutis 
Petronis, ana diena atvažiavo 
in New Yorka su savo tėve
liais, Ponstva Oscar Petroniai. 
Jie atvažiavo in Amerika ant 
laivo “General S. D. Sturgis.’’ 
Jiems parūpino kelione ir at- 
važiavima Kataliku Paszelpos 
Draugyste.

Jurgutis su savo tėveliais 
apsigyvens pas Pons. Jonas 
Banys in miestą Media.

— Jeigu kam nori gerai 
vėlinti, tai velyk jam lengvos 
szirdies ir sunkios maszneles.

— In pora sueina isz mei
les ir reikalo, bet tankiause ir 
isz kvailumo.

Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule.“ Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigo 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalaujo 
kožna doleri. ACZIUI

The Way You Write
No. 5556

Ne. 5550

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LĮETUVISZKAS 

GRABORIUS
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Pasamdo Automobilius Del 
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Nelaimingas Motiejus
^♦♦**4***4********M-*44-*J(-*44-*****************4-*******.!

jo verksmas ir gailestis nieko 
negelbės. Kada badas pradėjo! 
ji enpakajint, turėjo mest savo ! 
rupesezius in szali ir griebtis 
už darbo. Praėjo dienos ir Ne-į

kartas labiau apsimalszino, bet 
net ant galo suvisai smuiką už- 
mirszo koki turėjo isz priežas
ties netekimo paezios.

Motiejus vienok ir savo ne

Gaisras Miszke Yra Žmogaus 

/ s Baisiausias Prieszas

------- - I szimt szeszis centus, tare pa-1 
(Tasa) ! skaitės pinigus. '0, ar žinote!
--------  ! ka, Jokūbai? Mes ir tuos pra-1

Ant rytojaus anksti, da Mo- . gersime.
tie jus miegojo, kada Jokūbas — O, gaila! Kalbėjo sar- 
inejo in jo stuba ir prikėlė ji. gas, nes troksztancziai žiurėjo

— Ei, kelkite ponas meis- i ant tuszczio stiklo.
teri! Sziandien traukimas, ei-i — Ka tai, pone, gaila? Ar j 
sime in .miestą! ; gal asz ne meisteris, ar gal ne

— Tai gal eisime, pone, at-’ uždirbsiu? 0-ho! Kad tik svei-į 
siliepe Motiejus, trindamas kata butu, o ant arielkos ir! 
akis, iszlipo isz lovos. Paša-' alaus bus ir užteks mano už- 
kykite man Jokūbai, kas atsi- dar'bio.
tiko su mano nebaszninke? Gal — Tas yra teisybe, pasakė 
žinote, nes vakar ankscziau su- j Jokūbas nudžiugęs, jog da ga- 
gryžote namo, vakar, man ro-, les iszsigert, o nieko jam ne- 
dos tai 'buvo. kasztuos.

O, ten klausinejate! Ar-gii Tame laike pastate vela Ic-| 
asz žinau kas atsitiko? Kalba j kus pilnus stiklus alaus, kurie! 
tiktai musu name, jog gaspa-! suskambėjo rankose draugu, o į 
dorins, pažinodamas jus kaipo po tam persiskyrė in pakilo, 
nuolatini girtuokli ir žinoda-į prie atvertu lupu, vienas prie 
mas, jog kaip pasigersite, tai i Motiejaus, kitas prie Jokūbo, 
pamirszite apie palaidojimai Po tam pastate rudJbarzdis ant 
kūno, tai paliepė nuvežti iii! stalo arielka ir vaiszino savo 
ligonbute, idant pavietas pa- ! sveczius; kalba pradėjo persi- 
laidotu. „ 1 traukinei, ant užklausymu jau

— Kaip tai?! Paszauke I atsakymai'buvo reti, tiktai ko-
rustingai Motiejus. Kas jam ki nesuprantami niurnėjimai, 
pavėlino taip daryt! o kada suteme, Motiejus po

— O, nesirustinkite ponas! stalu kriokė, o Jukubas prita- 
meisteri, nes ir taip ga Ineturi- 
te už ka szermenis iszkelt.

— Tas teisybe, tarė Mo-

rinejo jam po suolu. .

Tuom laik isz ligonbutes isz- į

dėlios, o sziauczius tame kas laimėje nepermaine savo pa-
pratima.

BALTRUVIENE

Ha-lo mano Puteles, 
Ka tik isz New Yorko 

sugryžau,
Ir ten juoku turėjau. 

Kaip apie viena porele

Kaip pasakė viena karta jog 
uždarbio jo užteks ant arielkos 
ir alaus, taip ir iszsipildinejo 
nuolatos ant gerymo ir ant lo
terijos, neprileisdamas niekad 
sau to, jog da ne viena karta ne 
laimėjo tik vis pralaimėjo.

Nuolato state su Jokubu ant 
loterijų, bet viltis abieju nie
kados ne iszpilde. Ir vietoje 
pamest norą ant grajaus, kas 
kart tas juose augo; state kas 
kart daugiaus pinigu, beveik 
ant kožnos loterijos. Bet kas 
isz to?

Reikalavo kas kart daugiau 
pinigu. Jokūbas, kaipo sar
gas turėjo ju labai mažai, o 
Motiejus, kuris kas rytas pasi
gerdavo, turėjo ju ir nedau- 
giausia. Isz kurgi czion ju pa-

tiejus apsimalszines. Vieszi-! 
nomes vakar neblogiai. Ar tai 
vakar tik buvo?

— Na kaip-g’i!
— Turiu dasižinot kada 

bus laidotuves ir eisiu, pone, 
žiūrėt kaip brangia mano pa- 
ezia in duobe inleis ir žemem 
ant amžių užpils! Biednas asz 
vargszas, nelaimingas esmių!

— Et, geriaus duotumėtės 
pakaju! Ka-gi tas verksmas 
jums prigelbes? Eisime in 
miestą, jeigu norite, nes asz ei
nu, neturiu laiko. Vakar ne- 
apsiszlaviau, o paezios neturiu! 
idant mane užvaduotu ir jeigu 
savo darbo ir sziandien ne pa- 
daryczia, tai mane ponas gas- 
padorius gerai iszkoliotu, o gal 
ir padarytu krutėjimą, koki 
padaro antausis.

— Na, tai eisime.

Iszejo isz namu ir netrukusį 
dingo isz akiu ant užsisukimo; 
ulyczios, o prapuolė ant ilgo,! 
nes net ant rytojaus po pietų! 
juodu matome sedinezius prie 
stiklelio karezemoje pas rud- 
barzdi.

— Ir taip pone, nieko ne
laimėjome. Gaila! Kalbėjo' 
girtas ponas Motiejus, atitrau- 
kės nuo lupu tuszczia stikleli.

— Ne dabar, tai kitu kar-j 
tu, turi locnastis sugryžti, tarė

veže graba, kuriame gulėjo ne
laimingos Malgarietos kūnas. 
Apart kunigo, važnyczios ir li- 
gonbutninko, kuris nesze* kry
žių, nieko daugiau ne buvo. 
Nuleido graba in duobe o duolb- 
kasis užpylė žemem, supilda
mas kapa, ant kurio inkiszo 
medini kryžių, prie kurio nie
kas neapsiliejo aszaromis ir ne 
nusiuntė szirdingos, už numi
rėlė, maldos.

Ant galo, ir tie nuėjo sau nuo 
kapiniu namo, kurie privalu
mu priversti buvo atiduot pa
skutini pritarnavima ir Mal- 
garieta prapuolė ant visados 
po žeme neatsisveikinus nei sa
vo locnu vyra. Jis ja mylėjo, 
gailėjosi ir verke jos graudžiai 
bet ne buvo ant jos laidotuvių 
nes 'buvo pirtuoklis.

Ant rytojaus anksti sugryžo 
Motiejus namo. Žinoma, jog 
laidotuves jo paezios atsibuvo 
be jo, kas invede ji baisia rū
pesti. Puolė ant žemes ir rove 
sau nuo galvos plaukus, grau
džiai raudodamas, bet kaip pa
sakė Jokūbas, viskas nieko 
neprigelbejo ir Motiejus persi
tikrino dabar po valandai jog

Jokūbas, nulenkęs apsunkinta! 
apsvaigimu galva, niurneda-, 
mas ka toki po jiose.

— Kaip-gi bus tai,... Ic-i 
kau, duok alaus!

Paklusnus Žydas tuojaus pa
liepimą savo svecziu iszpilde.

— Kitu kartu pastatysime 
vela ant tu paežiu numeriu, 
kalbėjo sargas pakeldamas 
galva. Ar turėsite pinigu, po
nas meisteri?

— A-ha! Gal viską pra- 
gereme. Palaukite, tuojaus 
pažiūrėsiu ar turiu da nors 
kiek ar ne?

Tai pasakęs, pradėjo jiesz-j 
kot po kiszenius ir surinko ke
lis sidabrinius pinigus.

— Turiu da asztuones-de-

Naginga
Ignas — Juozai, mano pa- 

cziule tai naginga motere 
viską!

Juozas — Matau, kad na
ginga ir viską padaro, ba ir 
tavo veidas sudraskytas.

Neužmirszkite kad dabai 
‘ ‘ Saules ’ ’ prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metama

Mokykloje

Mokintojas — Na Jonai! 
Kiek yra puse szesziu?

Jonas—Ne žinau!
Mokintojas — Temyk ge

rai! Paimkime, jog su va- 
gum pavogei deszimts dole
riu, jeigu pasidalins, tai 
kiek abudu gaus?

Jonas—Mažiausia po du 
sanvaites!

o $3.00 ant puses meto. Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

dažinojau, 
Puikus apsiejimai vaikiniu 

ir merginu, 
Mat, merginos kabinasi prie 

vaikinu.
Norints kiti žmones isz 

szaliu žiuri, 
Bet ant to ne paiso, 

Isz negeriūmo nepasitaiso.
Netrukus viena mergele 

dovana gaus. 
Apie szita žinute 

bus gana. 
* * * 

į •

Czikagas yra didelis 
miestas,

Kur daug gyvena musu 
į žmones,
Bet tarp ju randasi nedoru 

bobelių, 
Kas vakaras saliuna 

atlanko, 
Ir niekad del ju nepakenka, 

Sueja guzute trauke.
Atsiranda ir pliovones, 
Taip, moterėlės puikiai 

apsieina.
Kaip tiktai juju vyrai in 

clarba iszeina, 
Tai visos in pleisa susibėga. 
Geria, dainuoja ir pliovoja,

Ir isz to gud-taim turi!
* * *

Kur ten Merilande po 
varduvių diena, 

Atsibuvo komedija viena, 
Nesigailėjo guzutes nei 

alaus, 
Mat, labai gardus.

Asz kokiu ten ulyczia ėjau, 
Sztai ir riksmą iszgirdau, 
Ant ulyczios daug žmonių 

stovėjo, 
O keli su daužyti gulėjo.

Beveik visu terlos 
sukruvintos,

Daktarai darbo turėjo, 
Kol žaidulius sutaisė. 
Badai ir teismas bus, 

O ne viena gerai nubaudė. 
Kas ten buvo su moterėlėms, 

Sziandien nesakysiu,
Bet ant kito karto J- 

nedovanuosiu.

Gali Būti

Kaip tu mislini duszuk, ar 
musu Petrukas turi szirdi 
mano ar tavo? Klause pati 
savo vyro.

Vyras — Asz mislinu, jok 
tavo.

Pati — Del ko?
Vyras — Asz da turiu ma

no. szirdi, bet tu suvis ne
turi!

— Zmonys pasakoje kad 
moteryste tai yra pekla, o bet 
yra didele skirtumą tarp tik
ros peklos: Pekloje prakeikt įė
jai dega, o moterystes pekloje 
dorus žmonys dega.-

imt? Mislino ilgai ir ne karta' 
iszmislino visokius budus, bet 
vis tie budai buvo nepasek- i 
mingi ir bausmes verti, del to į 
susilaikė nuo to.

*♦* *♦* *♦*

Viena karta Motiejui prisi
sapnavo trys loterijos nume
ral. Pastanavijo neatbūtinai 
ir toliaus grajint ir dabar atsi-! 
mine visus savo pralaimeji- i « I 
mus, todėl reike dabar gera su- į 
ma pinigu turėt.

Po ilgai abieju rodai, pasta-! 
navijo Jokūbas dastatyt pini
gu turėt. ♦

Ant antro laipsnio gyveno 
keliuose pakajuose senelis, 
jaunikis apie kuri žmones kai-į 
bėjo kad turi jisai didelius tur- ■ 
tus. Jokūbas jam pritarnavo, 
apžiūrėdamas jo jakajelius 
kožna ryta, kada senelis iszei- 
davo isz namu. Ant rytojaus, 
po pasirodavymui su Motie
jų, o buvo tai diena kuriojej 
turėjo atsibut traukimai. Jo
kūbas atidarė duris jo. paka- 
jaus ir inejas in tuszczia paka
ju, pradėjo jieszkot po szufle- 
das pinigu, o kada czion ne ra
do, nei szepose nei kamodose, 
pradėjo jieszkot lovoje, isz-! 
cziupinedamas szienikus ir pa
galve, bet niekur nebuvo to, ko 
jieszkojo. Atsistojo tada ant 
viduri pakaujaus ir užsimisli- 
no.

— Kad nors kelis rinskus 
raseziau! Vogti nenoriu. Szian
dien iszgrajyczia, o ryt vela 
pacleczia ant tos paezios vietos 
tiek kiek paėmiau. Tame lai
ke puolė jo akys ant mažos me
dines skrynutes stovinezios poI 
lova. Viena žingsni ir jau bu-! 
vo prie jos, iszsitrauke isz po 
lovos ir pradėjo mėgint atida
ryt, bet tas jam nepasiseke, nes 
buvo drueziai uždaryta.

— Czion pinigai! Tarė pats 
in save ir nubėgo prie duriu. 
Susilaikė prie duriu, gryžo at
gal, bet vėl susimislino ir nu
bėgo trepais žemyn.

Motiejus tuom laik ka tik 
buvo isztusztines didele plecz- 
ka degtines, jau antra ta diena, 
kada Jokūbas sukirviu ranko
je inbego in jo stuba.

— Ka veikete ponas meis-! 
teri? Pinigu yra skrynutėje, 
bet drueziai uždaryta, tarė už
dusęs Jokūbas, o prakaitas 
kaip žirniai apipylė jo kakta.

— O ant ko tai kirvis, po
ne? Sudaužyt skrynute, tai ir 
viskas ant to.

— Ir asz taip mislinau, bet 
bijausi!

— O, szeszkas isz jusj, po- 
|ne! Jeigu jus'bijote tai asz ta 
j padarysiu, paszauke sziau-|

Nesuvaldomas g a i s ra s 
miszkucse gali daugiau ble- 
dies, žalos padaryti negu di
džiausios prieszo armijos.

Neseniai tokis gaisras isz- 
tiko miszka netoli nuo San 
Diego, Californijoje. Szitas 
gaisras in tris dienas isznai- 
kino septynis tukstanezius 
hektaru miszko, kur pui
kiausi medžiai augo. Tas 
gaisras grasino Cleveland 
Parko miszka, kuris yra po 
valstijos priežiūra.

Ugniagesiai, kareiviai ir 
savanoriai stojo in talka ta

gaisra gesinti. Czia matome 
kai keli tokie darbininkai 
darbuojasi netoli miestelio 
Deluz, Californijoje.

Szitokie gaisrai kartais 
prasideda nuo žaibo ir per
kūno, kartais nuo prava- 
žiuojanezio traukinio, bet 
labai tankiai jie prasideda 
nuo žmonių neapsižiūrėjimo 
su cigaretais ir degtukais, 
meczkemis. O kartais kai 
kurie tyczia pakuria. Kodėl 
jie taip daro? Sunku supras
ti.

omo

ežius, kuriam arielka galva ap
svaigino jau gerai, isztrauke 
kirvi isz ranku sargo ir abudu 
inpuole in senelio pakaju.

Kada Jokūbas uždare pas
kui save duris idant kas pra
eidamas kąridorium ne pama
tytu, Motiejus davė su kirviu 
per skrynutes antvožą ir su
daužė.

Blizgėjimas sidabro aptem
dė ju akis kad net pabūgo, bet 
ilgai ne mislydami, griebėsi 
prie pinigu ir tuojaus turėjo 
pilnus kiszenius. Kada jau ne
turėjo kur dėt, Motiejus nutvė
rė. lyg pusei isztusztinta skry
nele ir svyruodamas norėjo 
bėgti.

— Hei! Ponas Motiejau! 
U-gi jis pamatis jog kuferelio 
nėra ir ant manes puls tuojaus 
nužiūrėjimas, paszauke Jokū
bas ir užstojo jam kelia.

— Ar sziaip ar taip vis pa
žins kad pinigai iszvogti tuo
jaus nes kuferelis sudaužytas, 
tokiame karte geriause paimt 
viską ir bėgt kur akys rodo.

— Tai gal taip. Bet name 
pamatys kaip iszeisime su ku- 
fereliu.

— O ir mieste tiek žmonių, 
kalbėjo žiūrėdamas per langa 
Jokūbas, tame staigai atszoko 
nuo jo lygebutu perkūnu in- 
trenktas.

— Kas jum tai, pone?
— Senis sugryžta.
— Begkime!
— Susitiks mus!
— Palauk! Gera mislis man 

atėjo in galva. Ho! ho! Nors 
Motiejus girtuoklis bet protą 
visados savo turi, pone!

Tai pasakęs pastate kufereli 
prie duriu, užžiebė žvake ku
ria pamate ant kamados ir pri
bėgo su ja prie lovos.

Vienoje valandoje užliepsno- 
jo szienikas ir paduszkos ir ne 
trukus visa lova buvo liepsno
se o Motiejus atitraukė ja. ant 
vidurio pakajaus, mete ant jos 
kėde, staleli su pagelba Jokū

bo kuris apkvaitęs nežinojo ka 
veike, prislinko szepa, kamade 
ir kitus daigtus.

Viskas tas atsibuvo taip 
greitai, jog tik gal vienas sze- 
tonas kuris jam darodino to- 
kes mislis, prigel'bejo jiems ta
me darbe.

— O ka? Dabar bus labai 
gerai iszsiteisint nes pamislys 
jog kuferelis sudegė, o pinigai 
sutirpo.

Tai pasakius paėmė po pa
žaste kufereli, Jokubas-gi kir
vi ir jau ėjo, bet tame laike 
stojo duryse senelis. Pakajuje 
buvo durnu tiek jog nieko, o 
nieko nebuvo galima matyt.

— Gelbėkite! Dega! Pa
szauke senelis ir mėtėsi in pa
kaju gelbet nors ka galėdamas 
bet susidūrė su Jokubu.

— Kirviu in galva, pone! 
Paszauke Motiejus pamatęs 
iszsisklaidžiusiuose durnuose, 
isz priežasties atidarymo du
riu, seneli prie Jokūbo.

Senelis vįenok iszgirdes tuos 
žodžius traukesiin szali, o Jo
kūbas pakele kirvi augsztyn ir 
kirto su juom in galva, Motie
jui kuris toje paezioje valando
je priszoko prie jo norėdamas 
prigelbet jam. Ypas buvo taip 
smarkus jog Motiejus griuvo 
ant žemes pus-gyvis, paleisda
mas kufereli isz kurio pinigai 
su skambėjimu iszsipyle. Jokū
bas iszbego in priemene ir ne
trukus buvo ant ulycziu, bet 
palicijantas paregejas taip 
baisiai nusistebėjusi, o priek 
tam su kirviu kruvinu ranko
je, paėmė tuojaus ji kuriam 
tuojaus ant ženklo duoto pri
buvo in pagelba daugiau ir 
taip papuolė in rankas teisin- 
gystes.

Kada ugnagesiai po neilgai, 
užgesino ugni, o durnai iszejo 
per langus, duryse paregėjo 
gulinti ant grindų su perkirs
ta galva, Motiejų. Žaidulis už
duotas in galva su kirviu buvo 

I gilus ir buvo abejone ar smege-

! nu nedalypštejo. Nuvežtas in 
i ligonbute kur ilgai buvo gy- 
. dintas, bet protas niekados jau 
■ ne likos iszgydintas, o kad ma
te kad nepavojingas isz jo be
protis, paleido ant valnystos, 
gyventi isz almužnos.

❖ ❖
i • i ■ :

Ant vienos isz ulycziu mies
to tarp būrio žmonių stovėjo 
kokis tai apdriskelis ir kalbėjo 
o žmones klausė ir juokėsi nuo
latos.

— Taip, pone, jeigu nors 
kelis, centus tureczia, padary- 
czia didele laime. Kas nori pra- 
lobt tegul tik in loterijas gra- 
jina. Bet saugokitės daužyt 
kuferelius kaip tai dare Jokū
bas, o isztikro, mat to nepasa
kysiu jam. Arielkos ne gerkit 
nes tai nelaime didžiause ir di
dele nelaime. Kas stojasi pa
prastinu girtuokliu, ir pati 
jam numirs, pats eis vogt, pa- 
deginet, o ant galo gaus kirviu 
in galva ir galas ant to, pone. 
Ir man taip atsitiko, no nuo to 
laiko ne noriu ne pažiūrėt ant 
arielkos ir visu svaiginaneziu 
gerymu. Bet ar nežinot kas 
man atsitiko? Turėjau visus 
kiszenius pilnus sidabriniu do
leriu, bet man juos ligonbuteje 
atėmė ir atidavė tam nuo kurio 
jie buvo pavogti, bet Jokūbas 
pavogė juos, ne asz pone! Po s 
tam kada pasakė kad asz 
sveikas ir liepe man eit namo, 
pareinu in mano dirbtuve, o 
ten, tpfu! Pone, o ten jau kas 
kitas gyvena! Kas jums taip 
juokinga?

— Praszau ne pertrauki- 
net!

Paskolinkite, pone man pi
nigu! O tegul jus velniai paima 
kad isz manes juoketes! Kvai
liai beproeziai!

—TOLIAUS BUS—

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15<! ::

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00, Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Ponia Katarina Kme- 

lauskiene isz Shenadoro, ana 
diena lankėsi mieste pas savo 
seserena Alex. Pikuna ant E. 
Mahanoy Avė., kuris per koki 
tai laika nesveikoja. Prie tos 
progos atlankė ir “Saules” 
Redakcija, atnaujinti savo 
prenumerata, nes ponia Kine- 
lauskiene yra musu skaitytoja 
per daugelis metu. Aeziu už at
silankymą.

— Seredoj Szvcnto Vilfri- 
do ir ta diena pripuola Kolum
bo Diena, del atminties atradi
mo Amerikos per Kristopa Ko
lumbą 1492 metuose, po ilgos 
ir pavojingos kelion'es per ne
žinomas mares, pasiekė ir pa-i ma trepais žemyn savo namuo- 
mate Bahama Salas. Beveik se, ponia Marijona
kas metai iszeina kokia nauja cziene nuo 433’A V. Oak Uly., 
knyga apie szita žmogų. Jau'likos sužeista ir nuvežta in Lo- 
dabar tukstaneziai tokiu kny- v
gu yra priraszyta ir iszspauz- 
dinta, bet tikrumoje, labai ma-

Ashlando, ir per visa savo gy
venimą dirbo angliakasyklose. 
Paskutini karta dirbo Packer 
Nr. 5 kasyklos. Paliko paezia 
Ona (Zuberiute); savo moti
nėlė ponia Katarina Navits- 
kiene isz Big Run; sunu Joną 
ir duktere Evelina, namie; du 
brolius: Vinca, Girardville ir 
Petra, Ashland; trys seserys: 
Mare, pati Jono Czerniauskio 
ir Agnieszka, pati Al. Zatavet-į 
skio isz Big Mine Run ir Albi
na, pati Petro Stinio, Girard
ville; taipgi dede Pilypą Na- 
vitska, Ashland, ir keletą anū
kus ir anūkes. Prigulėjo prie 
Szv. Liudviko para., Maize-' 
villejc. Graboriai Oravitz lai
dos.

veli ir privežė prie kranto, ir 
paleido.

Philadelphia, Pa. — Ketu
rios Deszimts Valandų Atlai
dai Szv. Jurgio parapijoje, kur 
Kun. Daktaras Vitas Martuse- 
viezius klebonauja. Labai gra
žiai daug žmonių lankosi ant 
tu atlaidų ir Kunigu yra suva
žiavusiu isz arti ir toli. Kun. 
Vitas Martuseviczius su savo 
vikaru,' Kun. Stasiu Luksziu 
labai gražiai darbuojasi1 para
pijoje ir yra visu gerbiami.

NELAIME ANT
TILTO

KATALOGAS

Shenandoah, Pa. — Pulda-

Anceravi-

Brooklyn, N. Y. — Beisboli- 
ninku rungtynes tarp New 
York Yankees ir Brooklyn 
Dodgers rateliu atsibuvo Ne- 
delioj popiet. New York Yan
kees laimėjo ir liksis Amerikos 
Cziampijonai del szitu metu.

’ Twin Falls, Idaho. — Czio-. 
nai nupuolė daug sniego. Dau-

cust Mt. ligonbute del gydymo.! gelis automobiliu turėjo susto-

Springfield, Mass. — Prane-
žai mes sziandien žinome apie szame žinute Apie mirti panios 
szita žmogų. Jo tikras vardas j Tekios M. Jocziutaite (Jauks), 
buvo 'Cristobal Colon. Jis gimė 
apie 1450 metuose, Genoa 
mieste, Italijoje. Kai kurie is
torijos žinovai tvirtina, kad 
jis pareina isz Žydu szeimynos, 
kuri atvažiavo isz Catalonia, 
Ispanijos ir ežia priėmė Kata
liku tikėjimą. Ne visi mokslin- 
cziai sutinka, kad Kristopas 
Kolumbas buvo pirmutinis 
privažiuoti prie Amerikos že
mes. Jie sako ir tikina ka juri
ninkai isz Danijos ir Icelandi- 
jos ir Norvegijos szimtais me
tu priesz ji buvo pasiekė Ame
rikos krantus.

— Ponstva Ig. Pazusiai isz 
Maspeth, L. L N. Y., taipgi po
nia Edna Purickiene, ir sūnūs 
Jonas, atlankė savo pus-seseri 
ponia Ona Kvederiene, mieste, 
kur ji turėjo operacija Potts- 
villes ligonbute. Ponstva Ig. 
Pazusiai taipgi atlankė ir 
“Saules” Redakcija atnaujin
ti savo prenumerata 
raszti, nes ponstva 
yra musu skaitytojai jau nuo 
daugelis metu, ir 
“Tariame jums 
aeziu už laikraszti 
kuria mes skaitome 
sime. Labai tankiai 
tu turėjome gana juoku skai
tydami ta brangu laikraszti, 
kuris yra kožnarn malonus ir 
mielas skaityti. Lai Dievas 
jum duoda sulaukti tukstan- 
czius skaitytoju, kurie platin
tu “Saule” po visa svietą.” 
Szirdingai aeziu visiems už at- 
silankyma. Taipgi aeziu už pi- 
nigiszka dovana del Baltruvie
nei. Baltruviene sako pirks sau 
slipperius.

— Ketverge Szv. Edvbrdo. 
Ir ta diena 1948 m.., Kapitonas 
Colin P. Kelly, pirmutinis 
Amerikos didvyris per Antra 
Pasaulini Kara, buvo parvesz- 
tas namo ir tenais palaidotas į 
in Madison mieste, Floridoje.! 
Ir ta diena 1944 m.
užėmė Riga, Latvijos sostine.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Kalisto. Ir ta diena 1890 m., į 
gimė Generolas Dwight D. Ei-į 
senhoweris, kuris taip garsiu-: 
gai atsižymėjo per kara, ir ku
ris kelis sykius buvo ragina
mas stoti in Prezidento rinki
mus.

ti ant keliu, nes . negalėjo va
žiuoti toliaus. Nekuriose vietos 
pripusta sniego ant trijų pėdu.

SAN FRANCISCO, CALIF 
— Du automobiliai susimusze 
ant San Francisko-Oakland 
Bay tilto. Keturi žuvo ir vie
nas buvo sužeistas. Žuvusieji: 
Janet E. Delaney isz San Fran
cisco, Laverne D. Powers, dvi- 
deszimts devynių metu am
žiaus, ir Howard M. Jensen, 
isz Oakland, ir William Green 
isz Berkeley. Alice McKnight, 
keturios deszimts dvieju metu 
amžiaus, buvo nuveszta in Mis
sion Emergency ligonone, kur 
daktarai dar nežino ar ji isz- 
liks gyva ar ne.

Policijantas Saržentas' D. J. 
O’Connell sako, kad nelaime 
atsitiko ant San Francisco- 
Oakland tilto, prie San Fran
cisco miesto, apie szeszta va
landa isz ryto. Vyrai važiavo 
in San Francisco, o tos dvi mo
terys važiavo in Oakland. Ja
net Delaney vairavo viena au
tomobiliu, o Laverne Powers 
kita.

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

ko. 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 j 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- j 
szaukt tęva zokoninka Berną-, 
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.
Žydas
lapių

No.
apie
da-nguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai- 
me, Per neatsarguma in balta

! kuri numirė pas savo szvogeri, SVAJONES
1 Iz- '

’S
Feliksą Dabužinska 31 Frank
lin Uly., Birželio 24-ta diena 
po ilgai ligai. A. a. gimė Lietu-

ISZSIPILDE
t

voje, Rugsėjo 21-ma diena 1873 AtvaŽiaVO 111 AllkSO i
isz kaimelio Rekszcziu, josios! 
tėveliai vadinosi Barbora ir 
Juozas Jocziai. Atvyko in Į 
Amerika daugelis metu atgal.! 
-Paliko savo szvogeri, Feliksą' 

j Dabužinska, mieste; seseri po
nia Agnieszka Monseniene isz 
Newington, Conn., keturios 
anūkes 
anukus. Laidotuves 
Birželio 27-ta diena, 

j Misziomis Saldž. J.
bažnyczioje devinta 
ir kūnas likos palaidotas in I 
Szv. Mykolo kapines. A. a. pa
na Tekia buvo sena skaitytoja 
“Saules.” Amžina atilsi!

du pro-anukes ir tris I 
invyko 

su Szv.' 
Szirdies ■I 
valanda į

už laik-
Pazusiai

sako kad: 
szirdinga 
‘ ‘ Saule ’ ’ 

ir skaity- 
daug- kar

Mt. Carmel, Pa. — Kun. Sta
sys Dobinis buvo investas kai
po monsignoras, pralotas. Isz-! 
kilmes atsibuvo Harrisburg 
mieste, Pemisylvanijos ysosti-! 
neje. Tenai buvo susirinkę vi
sos Diecezijos kunigai. Nedė
lioję, Spalio (Oct.) 9-ta diena, 
Pralotas, Monsignoras Stasys 
Dobinis buvo savo parapiecziu

■ ir savo Lietuviu draugu pa- 
Į gerbtas per vakariene, jo gar
bei prirengta. Vakarienėje bu
vo susirinko labai daug žmo
nių. Kalbėtojai labai gražiai 
atsiliepė apie Pralota Stasi 
Dobini. Kun. Pralotas Dobinis! 
yra ne tik savo parapiecziu,' 
■bet ir visu musu apylinkes 
Kunigu gerbiamas. Visiems 
mums nepaprasta garbe kad 
Kunigas Dobinis tokios garbes 
užsitarnavo.

susidarė 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 
Lietuvisz'ku vaiku. 25c.

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

No. 196 Stacijos arba Kąl- 
Kristuso

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 -puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. .15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- į vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu- į Pa^s Jezus miszke medžiai, 

1 slapiu. 15c. ! Žvake, Del pirsztiniu, Apie
„ .... . , No. 119 Keturios istorijos! mirimą, saule, menesi, žvaigž-
Szven—K baznyczios bu- • H nevaln nJ dės ir kitus dangiszkus kunus,

Y>Q G^O.11 Irt.a.c ir Qllt.mlrza in-m I r , v, ,- — • "L Meszla-vezis, Grapas apie Eg-
7 ---- 7’ - y I * *

kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. i Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
No. 120 Dvi istorijos apieį^>u^^ pasiskaitymui knygute.

Valukas isz girios ir Ant ne- į 1^0 puslapiu. 25c.
| muno. 58 puslapiu. 15c, 

į Ks. ggptyfiiss isterijas 
i apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 

j Kolera, Senelis, Vargo sapnas Protas ant proto, Keletą trum- 
ATOSTOGOS ir pasaka apie čigonus. 45 pu- pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

—y— slapiu. 15c. į Ko. 166 Trys istorijos apie
No. 127 Trys istorijos apie Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta

FUTBOLININKAS 
PASIMIRĖ

NEW YORK. — John Lašėk 
dvideszimts vieno meto stu
dentas New York Universiteto 
studentas Subatoj losze futbo
le ir labai gražiai atsižymėjo.

Panedeli isz ryto jis buvo 
Tada Visgarda, jo žmona Ma-! surastas savo kambaryje negy- 
rija ir jųdviejų vaikuczius, Da- vas- Vienas jo draugas, Ber- 
lia, dvieju metu amžiaus ir Ri-į narc^ Lipsky, teipgi futboli- 
ma, septynių metu amžiaus, 1 
sykiu su Agnieszka Kazlaitie- rado ji negyva ant grindų prie 
ne, kai visi jie atvažiavo in 
New York miestą. Jie atvažia
vo ant laivo General Blatch- 
ford.

Szita szeimynele parsitrau-; 
ke isz Europos Ponai Mitchell 
Palilonis, nuo DeWolfe uly-į 
ežios, Dorchester. Paliloniai 
susipažino su szita szeimynele 
penki metai atgal kai Palilone, 
siunsdama pirsztinaites per į 
Raudona Kryžių, del Lietuvos 
paszelpos, indejo savo varda, 
pavarde ir antrasza. Nuo to 
laiko iki dabar szeimynos tan
kiai susiraszinedavo.

Kraszta, Laisves Szali
NEW YORK. — Kunigas 

Daktaras Ražaitis pasitiko ir 
buvo pirmutinis pasveikinti

BILIJONAS
ATLANTO
SUTARCZIAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dino, isz miego, kai jis ta 
Sprogstanczia Atomine Bomba' 
paleido, nes iki sziol Kongres- 
monai labai nerangiai ir neno
romis tariesi apie apginklavi
mu tu Atlanto Sutarties krasz- 
tu. Bet kai tik Rusijoje pasi
girdo tos Atomines Bombos 
sprogimas, tai Washingtone

Girardville, Pa. — Kun. Je
ronimas Bagdonas, * Szv. Vin
cento parapijos vikaras iszva- visi subruždejo. 

j žiavo in Philadelphia, in aliai- -------------
dus in Szv. Jurgio parapija, 

; kur jis iiirmiau buvo vikaras, Sovietai! , . , „-n >kai Kun. Ignas Zimblys buvo 
klebonu.

Washington, D. C. — Dvi- 
deszimts vieno meto mergina,

Harrisburg, Pa. — Joshua 
G. Everard, Huntingdon mo
kyki u virszininkas užsimusze, 
kai jo automobilius susimusze 
su ligonines automobiliu., neto
li nuo Millerstown, apie dvide- 
szimtspenkios mylios nuo Har- 

Ligonines automobi-darbininke in Laivyno Sztaba, risburg.
Washingtone, buvo du sykiu lyje važiavo draiverys, Bruce 
iszgelbeta, kai ji maudiesi. Pa-į Broliai su savo draugu Aler- 
nele Baker inpuolt in Potomac! ander D. Shoop. Jiedu buvo 
upe, kur ji ant mažo laivo va- sužeisti ir nuyeszti in Polycli- 
žiavo. Vienas vyras, kuris antjnic ligonine. Tie, kurie mate ta 
to paties laivo važiavo, inszoko j nelaime savo kad mokyklų vir- 

Į ir ja isztrauke isz upes. Už, ke- Į szininkas, Joshua G. Everard 
Subatoje, liu minueziu jie vėl inpuole in ant vieszkelio lenke gazolino 

ta upe isz to laivo. Kai ji vėl! t roką ir neužmate kad priesz ji 
upes polici- atvažiuoja tas ligoninis auto- 

gime Fountain Springs arti^ jautai ją insidejo in savo lai-.mobilius.

Gilberton, Pa. — Jonas Na- 
vitskas?, Sr., nuo Main uly., 
Maizeville, numirė 
3:10 valanda ryte, Ashland lj- 
gonbute, nuo dusulio. Velionis buvo isztraukta,

ninkas užėjo in jo kambarį ir

savo raszomojo stalelio.
Daktarai sako kad jis pasi

mirė nuo szirdies ligos, kai jis 
skaitė knygas ir mokinosi. Jis 
gyveno in Long Island.

Kunigas isz Liurdo Raseles

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

Verksmai 
prie Ap-

apie
Nuo-

apie

155 Szakinis . Nedoras 
ir Du Draugai. 136 pus- 
25c.
158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
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 AmžK 
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.

Kitokios Knygos

vo paszauktas ir suteikė jam *
paskutini patepimą. : ke> Luoszis>Viena motina-Val' I

Futbolininkas Lasak buvo
visai nesirgęs, ir jis niekam 
nebuvo pasiskundęs kad jis ne
sveiko j a ar kad jam kas nege

rai.

No. 161 Keturios istorijos 
§ apie Ant Prapulties Kranto,

No. 162 Trys istorijos apie

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

No. 203 Knygute, Tretjuin-. 
kiu Seraphiszkas Officium.TOo

No. 178 Tikrausias Kabalai 
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 
I1U0 sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

TRUMPOS

PHILADELPHIA, PA. — ____ _____^ullua
Ponas^ Wallace F. Rainier su pUstyniu, Peleniute ir malda vargszo, Geras Medėjus, 
savo žmona ana ryta insisedo pu Brolius. 60 pus. 15c. 
in savo nauja automobiliu ir į 
iszvažiavo in Florida. Ar, tik
riau sakant, pradėjo važiuoti 
in Florida. Jiedu nei isz mies
to nespėjo iszvažiuoti kai ju-i . i, . . . . - . Ketvirtas prisakymas Dievo,dvieju naujas ir gražus auto- . J.... . .-.„i-, Keliautoiei m bzventa žeme,mobilius susikūlė su dideliu J . ’
deszimts tonu troku prie 29-tos j Boda> Tamsunus prigauna. 58 
ir Lehigh Ulycziu. Troko drai-į PuslaPlu- 15°- 
verys Charles E. Trittle nebu-i -^2 Trys istoiijos apie 
vo sužeistas, bet Ponas Wal- Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
lace F. Rainier su savo žmona žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
Alma buvo nuvpszti in Temple ( pasakė katras paeziuotas. 76 
Universiteto ligonine. > puslapiu. 20c.

----------- - ---- ! No. 133 Dvi istorijos 

STRAIKOS BAIGTOS)“ZSSpL

i No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika

1 Razbaiiiinka. 43 puslapiu. 15c.
• No. 139 Trys istorijos apie 
; Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokejimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

STRAIKOS BAIGTOS
1

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

_ . Per straikas Amerikos ka- 
riszki eroplanai ir laivai pri- 
state maisto žmonėms. Dabar 
visi linksmi, kad tos ilgos 
straikos užsibaigs.

re.

San Francisco, Calif. — ‘To
kyo Rože,’ Iva Toguri D’Aqui
no, kuri per Japonu radijo szi- 
dino isz Amerikiecziu ir gyre 
Japonus per kara, likos suras
ta kalta ir nubausta ant de
szimts tukstaneziu doleriu ir 
deszimts metu iii kalėjimą.

15c
No. 170 Asztuonios istoriNo. 128 Dvi istorijos apie

Valdimieras ir apie Bedali. 44 jos apįe Barbele, Mokytoja, 
puslapiu. 15c. j Velniszkas tiltas, Auklėjimas

No. 129 Keturios istorijos: j sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažinsta 
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 mal
dų 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, Gudras Piemenlis, Isz ko

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

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

Nepamirszkite dadeti lOęi 
ekstra del prisiuntimo kasztu..X.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy Cfty, Pa., - U. S. A.

apie 
apie 
15c 

apie

Pirkie U. S. Bonus

Buy U.S. Savings Bonds 
REGULARLY

Ask where you WORK
Ask where you BANK

Pirkie U. S. Bonus


