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Vyras Ir Meiluže
Nusižudė

NEW YORK, N. Y. —
Joe Fish, trisdeszimts szesziu 
metu biznierius turėjo gera 
bizni savo poolruimyje, kur 
vyrai ir vaikinai praleisdavo 
laika szaudydmi boles ir rūky
dami cigarus. Bet jis nebuvo 
nei linksmas nei laimingas.

Jis buvo ženotas, jis turėjo 
gražia ir meile žmona Jean ir, 
keturis gražius vaikuczius. Bet 
jau metai buvo praeje, kai jis 
insrmylejo in Caroline Kageler 
trisdeszimts trijų metu mergi-j 
na, kuri gera darba turėjo ir 
gerai uždirbo.

Jiedu pasirandavojo kelis 
kambarus ir gyveno kaip vy
ras ir žmona. Jis paliko savo 
žmona ir savo vaikuczius. Bet< 
su ta svetima moterimi jam bu-! 
vo gal malonu, bet visgi nera
mu. Jis negalėjo pamirszti sa
vo žmonos.

Jis viena vakara su savo 
meiluže pasisznekejo ir jai pa-' 
sake, kad jis nori gryszti pas 
savo žmona. Meiluže sutiko ji 
paleisti. Jis patelefonavo savo' 
žmonai ir paklausė ar jis gali 
sugryszti? Ji jam pasakė, kad 
jam durys visados adaros.

Viskas rodos buvo tvarkoj:, volveriaus paskui ji, jis palei- 
Jis atsisakys savo meilužes ir do kelis szuvius in ji ir pabe- 
grysz pas savo žmona ir pas sa- Į go. Antras vagis, jo szvogeris, 
vo szeimynele. Bet atsisveikin- ( visai nei nesistenge pabėgti, 
Įdamas su savo meiluže jis kelis bet likosi policijos ofise.
mažiukus isztrauke ir ji jam Policijantai tuojaus paskel- 
pritare. Jiedu daugiau ir dau-, be įas žinias po visa miestą, ir 
giau su mažiuku mauke. tas juodukas buvo tuojaus su-

Isz ryto policijantai rado imtas. Policijantai ji rado pas 
abudu negyvu. Jiedu buvo at- jo drauge. Jis visai nesiprieszi- 
suke visus gazo kranus savo no ir pasidavė. Jis pasiaiszki- 
miegamajame kambaryje 
nakezia pasimirė.

tuos kuriepriesz visus

MAINIERIU UNIJA 
UŽSIMOKĖS

priima Indijos 
Pandit Nehru, 

ant estrados del 
ir Prezidentas 
duoda svecziui

Prezidentas Trumanas 
mandagiai 
Ministeri, 
Jiedu lipo 
prakalbu 
Trumanas
garbe ir praszo jo eiti pirma. 
Per prakalbas, Prezidentas 
Trumanas iszgyre Indijos 
Ministeri, Pandit Nehru, sa
kydamas, kad jis yra atsto
vas “galingo ir laisvo krasz- 
to.”

Indijos Ministeris priža
dėjo Trumanui kad jo krasz- 
to žmones yra pasirenge ko-

voti
norėtu j u Laisve suvaržyti:

Indijos krasztas ' dabar 
yra labai svarbus mums, nes 
Sovietai visomis galiomis 
stengiasi ji prie saves prisi
traukti ir Komunistai tenai 
lenda.

Amerikos Taryba yra nu- 
sistaezius visomis galiomis 
Indija prisitraukti prie sa
ves. Už tai dabar Amerika 
paskolina milijonus doleriu 
Indijos krasztui, ir stengiasi 
kuo daugiausia biznio ir 
pramones daryti su Indija.

CAMBRIDGE, OHIO. — 
Mainieriu Unijos Atstovas 
laikrasztininkams pranesze, 
kad Mainieriu Unija, kaip va- 

. kar jau bus užsimokėjus savo 
Bauda, kuri buvo ant Unijos 
uždėta per anas Straikas, kai 
John Lewisas pasiprieszino 
Valdžiai. Tas nubaudimas 
kasztuoja Mainieriu Unijai, 

‘ ‘ $1,420,000 ! ’ ’
John Owens, Mainieriu Uni

jos Sekretorius, Iždininkas, 
vienam laikrasztininkui in 
Cambridge pasakė, kad jis ta 
bauda užmokės Washingtone. 

Mainieriu bosas Prezidentas 
J. Lewisas dar vis tikėjosi isz- 
sisukti. Jis kreipiesi in Ame
rikos Augszcziausiaji Teismą, 
bet ir ten jam nepasiseke!

Žinoma, ežia ne John Lewiso 
bet Mainieriu Pinigai užmokė
jo už ta Lewiso prasiszokima, 
kai jis nesutiko insakyti Mai- 
nieriams gryszti in darba per
nai per anas Straikas.

PER DAUG MOTERŲ

$1,420,000Val
džiai Už J. Lewiso

Prasiszokima
Vidaus Sekre. Julius Krug Pasi
traukia, Jo Vieta Užima Oscar 
Chapman; Ęroplanas Susprogo 
2 Lakūnai Žuvo, 10 Iszszoko In
dianoje Vais.; Aluminum Kom

panija Su Unija Susitaikins

L0ND0N, ANGLIJA. — 
Jeigu koks singelys negali ežia į 
musu tarpe sau susirasti szir- 
dies drauges, merginos ar mo
terėles, mes tokiam draugisz-I 
kai patariame nuvažiuoti in kuose dirba 
Anglija, kur ji labai lengvai ir „ , . . , .
labai greitai susiras sau drau- >^<11 UllllllMI.

sanlygu kaip

no kad jis tikrai nežino kodėl 
jis tuos policijantus nuszove? 
Jis sako kad jis buvo labai isz-: 
sigandes ir žinojo kad jis moka 
geriau szauti negu tie polici-

POLICIJANTU jantai. i

NUZUDE DU

ir

ge.
Anglijos valdžia turėjo savo 

tik kraszto žmonių apyskaita ir į buvo pirmiau 
isz tos apyskaitos paaiszkejo 
kad tenai randasi 2,308,000 

, daugiau merginu ir moterų ne- 
. _ _________ : gu vyru.
PASITRAUKIA In Anglija ir in Wales gy

vena 42,156,000 žmonių, isz ku
riu tik 19,880,000 yra vaikai ar 
vyrai.

Tai aiszkus dalykas kad te
nai vyriszkis yra jau brangina
mas ir tikrai invertinamas.

mokslincziai sako kad tai 
mažo vaiko skaicziavimas.

PITTSBURGH, PA. — Brangiausios Strai- 
kos visoje Amerikoje pilnai ir visiszkai užsi
baigė, kai didžiausia Plieno Kompanija, U. 
S. Steel susitaikino! Kompanija sutiko co- _
keti Darbininkams Pensijas, ir kai Unija Didelis keturiu inžinu B-291 
sutiko kad Darbininkai prisidės prie Pa
szelpos Fondo. Szitos Kompanijos Fabri- 

pusantro szimto tukstanezius 
Czia susitaikė ant tu paežiu 
Bethlehem Plieno Kompanija 
susitaikius.

KARISZKAS BOM- i 
BERIS SUSPROGO i 

PADANGĖSE

BROWNSBURG, IND. —

BEDA SU TURTU

WASHINGTON, D. C. —

VIDAUS SEKRE.

Sulyg szitos sutarties, Plieno Darbinin
kai gaus po szimta doleriu ant menesio, 
kai jie susilauks szeszios deszimts penkių 
metu amžiaus. Szitas Pensijas mokes kom
panija. Paszelpos Fonda sudarys Darbi
ninkai su Kompanija, jie mokėdami po pustre- 
czios cento nuo valandos.

Kitos mažesnes Kompanijos turės tuo-

bomberis, kariszkas ęroplanas, 
susprogo padangėse ir nukrito 
ant ūkio. Du lakūnai kareiviai 
žuvo, deszimts iszsigelbejo, isžS 
szokdami isz to deganezio ero- 
plano. Ęroplanas užsidegė pa- 

. dangese, kai jis buvo apie pen- 
| kis tukstanezius pėdu augsztu- 
mo. Degahczios to susprogai- 
sio eroplano liekanos nukrito 
ant keliu farmu, ukiu.

Du lavonai buvo surasti. 
Vienas baisiai apdegintas.

Vienas isz žuvusiu buvo ma
tyti kad jam pasisekė isz to ero 
plano iszszokti, bet kad jo pa- 
rasziutas neatsidare ir jis kri
to kaip paszautas pauksztis.

Penki isz tu kuriems pasise
kė iszszokti, buvo nuveszti in 
ligonbute del mažu ir nepavo
jingu žaiždu, o kiti penki, kaip 
kad niekas nebutu atsitikęs, 
gryžo in savo darbus.

i Pirm negu armijos sargai 
spėjo pribūti ir laikrasztinin
kams uždrausti skelbti vardus 
ir pravardes tu lakunu, jie da- 
žinojo kad to eroplano vairoto- 
jas Leitenantas Robert Carls- 
trom. Jam pasisekė iszszokti.

I
Kaip ten tas kariszkas ero- 

planas užsidegė ir kas ten atsi
tiko armijos vyresnieji nežino

WASHINGTON, D. C. — 
Vidaus Sekretorius, Julius A. 
Krug pasitraukia isz savo vie
tos ir Prezidentas Trumanas 
tuojaus paskyrė Oscar Chap
man, Demokrata isz Colorado .
jo vieta užimti. J. A. Krug jau AMERIKOS 
seniai kaip nesutinka su Prezi- IAKUNAI NEDIRBS Jaus susitaikmtl, kai jau dvi didžiausios

KOMUNISTAMS susitaikino ir pradės dirbti.

klausunu- ; k^^~ktntta i “ALCOA,” Aluminum Kompanija, ku-Bet Vidaus. Sekretorius KCNG KONG, KINIJA. , , tu . .
Krug nei syki nėra prasitaręs Asztuoniolika Amerikos laku- H VadlIiaSl AHC^ilCnV-Ludllim, If KUF dlf-
vieslai, kodėl jis pasitraukia? ba dvylika tukstaneziu, _ penki szimtai Dar-

darni eroplanus in Kinija, da- bininku, sako kad jau jos Atstovai su Uni-
tams ir gryszt namo. Jos Vadais prieina prie derybų ir ne uz il-

Asztuoni sutiko dirbti ir g0 susitaikins. Bet kai mes szita straips- ar nePaskelbla-
pasiliko. Kiti dar nėra paša- .. . , . • . . • i
ke ka jie ketina daryti. neit raszome tai dar apie szioitas tnsde-

Komunistai dabar turi pa szimts asztuoni tukstancziai Darbininku ne- i
statė sargus prie visu eroplanu . 
kad Amerikiecziai su tais ero- Gil Dd. 
planais neiszskirstu ir juos ne
pavestu in Tautininku Kinie-

Laiszkai kuriuos Prez. Truma-

prastas ir nelengvas darbas. In nieko nesako ka jis dabar ke-

ST. LOUIS. — Du juodukai 
buvo suaresztuoti už automo- 
biliaus pavogimą. Jiedu buvo 
nuveszti in policijos ofisą,
pirm negu juos butu padeje in Kongresas dabar nori sužinoti 
kalėjimą. Kai Saržentas Pel- kiek mes turime aukso in Fort nas su Krug vienas kitam ra
liam C. Scott telefonavo vienas Knox, bet visi kad ir mokin- szo yra draugiszki ir juose nei 
isz tu vagiu isztrauke jo revol- cziausi pinigu skaitytojai pri- žodžio nėra apie koki nesusi- 
veri isz jo diržo ir bego per du- sipažinsta kad czia bus nepa- pratimą ar susikirtima. Krug 
ris laukan.

Kaip tik tuo sykiu polici- Fort Knox randasi apie dvyli-; tina daryti, kai jis pasitrauks 
jantas Juettemeyer su kitu po- ka tukstaneziu ir penki szim-’ isz savo vietos, 
licijantu ėjo pro duris in po- tai t°nu gryno aukso, 
licijos ofisus. Vagis John Iždo ir prekybos mokslin- 
Louis Johnson paleido kelis ežiai dabar imsis darbo ta auk- 
szuvius staeziai in policijanta sa persverti ir preke ant jo už- 
Juettemeyer, kuris ant vietos dėti. Vienas tokis pinigu žino- 
sukniubo. Paskui tas juodukas vas spėja kad tenai randasi 
jo revolveri isztrauke ir, kai aukso už apie $12,500,000,000
^aržentas Scott iszbego be re-^ vertes, bet kiti tokie patys Gruodžio (Dec.) menesio.

Prezidentas Trumanas, isz 
savo puses sako, kad jam gaila 
kad tokis gabus žmogus pasi
traukia ir kad jis su gaileseziu 
priima jo atsisakyma. Naujas cz^u rankas- 
Vidaus Sekre. Oscar Chapman : 
savo vieta užima pirma diena tas tos eroplanu kompanijos

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nors dauguma isz ju gal jau bus

ŽMONA NUSZOVE 
KAREIVI

gryže in darbus kai jus szita straipsneli Sako Jis Ja Muszdavo
skaitysite. Automobiliu Fabrikai buvo tu-

E ,L Alul™L.Vi“ reie savo Darbininku atleisti, kai 
jiems pritruko Plieno. •

MOORESTOWN, N. J. — 
Jauna motina buvo suimta ir 
intarta už nuszovima savo ka- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Laivyno Sztabas paskelbė 

kad vienas lakūnas Leitenan
tas Jack Fruin, iszsigellbejo isz 
eroplano, kuris skrido net sze- 
szis szimtus myliu ant valan
dos. Bet Laivyno Sztabas ne- 
paskelbe kad tas lakūnas skri
do in Banshee eroplana, ir bu
vo net keturios deszimts tuks- 
tancziu pečiu augsztiuno. Taip 
augsztai lekia tie dideli B-36 
bomberiai ir jie pusantro szim- 
to myliu mažiau per valanda 
lekia.

Catteral apsiženijo su savo 
gaspadirie.- Tai buvo jo antra 
žmona, o jos treczias vyras. 
Jiedu yra. devynids deszimts 
vieno meto amžiaus!

Daug musu neva mokslin- 
cziu, kurie sako, kad jie netiki 
nei in Bažnyczia, nei in Szven- 
tb Raszta, niekados nesusipa
žino su ta Bažnyczia ir nieka
dos neskaitė to Szvento Raszto.

Labai lengva pradėti gin- 
czus, bet baisiai sunku sustab
dyti ar sustoti.

Naujas Lietuviu Transportas
3 ‘ ' ,

New York. pn Ą 7 T fį C
Jonikas — Juozas, Stanisla-, RA/j1V J 

va, Domicėlė, Viktoras, Stanis-! VAKARUSZKOS
liejinio Fondo.

Nevisi kurie,darbuojasi, pra
kaituoja prasimuszti, prasigy
veni susilaukia to pragyveni
mo, bet tankiausia kitiems pa
lieka viso savo prakaito vai
sius.

Kai Laivyno Sztabas tardė 
klausima apie ta nauja B-36 
bom'beri, Laivyno Admirolai 
pareikalavo kad Laivyno Sek
retorių pribūtu ir atsakytu in 
kelis klausimus. Laivyno Sek
retorius Symington nesutiko. 
Tada iszkilo klausimas, kuris 
yra Laivyne augsztesnis ar 
Sekretorius, ar Admirolas. Da
bar visiems aiszku kad Sekre
torius yra augsztesnis 
augszcziausia Admirolą.

už

Tas kuris moka juokus krie- 
ti ir baikauti daug daugiau 
draugu turi, negu tas kuris 
kaip septynios Petnyczios su
siraukęs sau vienas rožancziu 
birbena.

American Overseas Eropla- 
nu Kompanijos Darbininkai 
susitarė nuo savo kompanijos 
visa bizni nupirkti, kai ta kom
panija ketino kitai kompani
jai savo bizni parduoti. Kapi
tonas, lakūnas Brian Sparks 
su keturiais szimtais kitu dar
bininku sudėjo pinigu ir da
bar nori savo kompanija isz- 
pirkti.

Sunkus darbas retai kada 
nuvaro žmogų in graba, bet la
ba daug žmonių sau savo ka- 
.pus iszsikasa su savo dantimis 
persi valgydami.

Tacoma miesto policijantai 
suėmė viena penkiolikos metu 
mergaite, kuri buvo pabėgus 
nuo savo tėvu. Josios masznoje 
policijantai rado gana dūlio, 
dinamito visa narna susprog
dinti. Ji pasiaiszkino kad jos 
draugas, kareivis ta dūli jai 
buvo davės ant atminties.

Mes per daug žmonių susi- 
pertinkame, kurie yra ar 

szventi ar per blogi.

In Teaneck miesteli, 
Jersey valstijoje, vienas polici- 
jantas rado viena moteriszke 
graudžiai verkiant, aszaruo- 
jant ant ulyczios. Ji buvo su- 
muszus savo nauja automobi
liu ir bijojo savo vyrui prisipa
žinti. Kai policijautas intikino 
ja, kad nieko nereikia bijoti, 
kad geriausia stacziai jam pri
sipažinti ir atliktas kriukis. 
Bet ka.į policijantas biski ap
žiurėjo, jis surado kad ji buvo 
su kitu automobiliu susimu- 
szns. Tas kitas automobilius’ 
irgi buvo naujas ir 'buvo jo
sios vyro.

New

Kunigužis užėjo pas viena juo
duke, naszle, kuri labai nusi
skundė, kad jai vargas gyven
ti. Ji naszle su puse tuzino 
vaiku. “Kada tavo vyras pa
simirė?” Užklausė Kunigžis. 
“Penki metai atgal.” Ji asz- 
aruodama atsake. “O tavo 
vaikai?” “Vienas szesziu me
tu, kitas penkių,' keturiu, tri
jų, dvieju ir vienu metu!” 
“Bet, nustebės Kunigužis, jos 
klausė: “Tu ka tik man sakei 
kad tavo vyras jau szeszi me
tai kaip mires!” “Taip, at
sake ta juoduke, “jis mires, 
bet ne asz!”

NEAA" YURK. — Lapkriczio Marija ir Ramūnas: 1052 So.
(Nov.) 8-ta diena laivu “Gen-! Indiana Ave., Chicago, Ill.
erai Stewart” in New Yorka ’ Poe us (Mekus) — Bogusla- 
atvyko szie Lietuviai Tremti-i va: 349 Starling St., Rd., Eng- 
niai: lewood, N. J. •

Anužis—Ignas ir Danute, in Kaufmanas — Povilas: 2543 
Red Lake Falls, Alinu. AV. 69-th Ave., Chicago, 111.

Auksztikalnis—.Kazys, Dan-. Racžkaitis — Kazys: 110 son, Kansas, 
gerutis, A7alerija ir Rima: pas, 
470 E.. 7-th St., Boston, Alass.

Baltruszaitis — Leonas, Ge
novaite: 1407 Baldvin St., Cle- i 
veland, Ohio.

Biliūnas — Alykolas, Brone,
Rimgaudą: 231 Ludlow St.,į
Stamford, Conn.

Binkauskas—Antanas, ATero-
nika ir AHktoras: Rd. 3, Ams
terdam, N. Y.

Buineviczius — Petras Kon
stancija, Algimantas ir Zeno
nas: Lynhaven, Virginia.

Dainaviczius—-Bronins; 7126
S. Fairfield Ave., Chicago, 111.

Deveikis—Petras: 422 Me-
nama.n St., Brooklyn, N. Y.

Gosaitiene — Veronika; 10-
322 Calhoun Ave., Chicago, 111.

Gusarovas — Vytautas ir
Abanda: 3422 S. Alorgan St.,
Chicago, Ill.

Incziura — Jurgis: New
Iberia, La.

Izokaitis 
bam a.

Januszionis — Antanas, 
dvyga, Sigute ir Gailute: 
Park Ave., Yonkers, N. Y.

Karasa — Narimantas, 1429
W. Lombard St., Baltimore, 
Md.

Klimas — Jonas: 3727 Dee-
der, East Chicago, Ind.

Koliene —Ona ir Irena: 2417 ! St., Lexington, Alaine.
E. Alleghany Ave., Phila., Pa.! Jahansen — Marija ir Sofi- 

Krukiene— Eugenija: Door,! ja: Greenwood, So. Carolina.
Alichigan. ' Johansonaite — Irena: 6305

Leszczinskas— Juozas: 1217
51-st St., Chicago 9, Ill.

Alacziulis — Pranas, Anasta
zija: 434 AV. Thorn St., San
Diego 3, California.

Alažeika — Alykolas ir Olga,
Newport Count, Vermont.

Alencas — Gustavas-, Alatil-
da, Gertruda', Voldemaras ir!
Hildegard: Rt. 1, Hudson,N.Y.

Marijona: Ala-

Ja-
37

^Juodvalkis - Vytautas i>!Senoviszkas, Lietuvisz
Stanislava, 50 AV. 61 h St., S.: kasVakai’elis
Boston, Alass.

Katiliszkis — Alarius, 608
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kisielius — Juozas, Simp-
Raczkaitis — Kazys

Hamshire St., Holyoke, Mass.
Špokas — Edvardas, Felici

ja, Aleksandras ir Lionginas:
3732 Elm St., E. Chicago, Ind.

Spurgis Kunigas Albinas.
Arinkauskiene — Valentina

4349 Forest Park Blvd., Saint 
Louis, Aliss.

Uksas—Jurgis: 465 AV. 145- 
th St., Bronx, New York, N. Y.

A7ainiunas — Vincas, Morta, 
Vitas ir Kestutis: 5712 5-th 
Terrace, So. Birmingham, Ala.

Varnaitis — Antanas, Ona, i New York.
Dalia: Omaha, Nebraska.

Valins — Alfredas: 2723
Wear 35-th St., Chicago 32, 111.

Vėžytė—Ona: 2601 AV. Mar
quette Road, Chicago 29, Ill.

AHlczinskaite — Ramute :Rt.
17, Boz 14, Indianopolis, Ind.

Zablauskaite — Ida: 134 66- 
th St., New York, N. Y.

Julia, Lafay-1 1 v 
ette, La.

Kvietkauskas — Vytautas, 
Aleksandra ir Aldona, 500 1st

Kvietkauskas — Jonas, Ma
rija, Aldona, Laima, Vida ir 
Marija in Stanley, AVis.

Lauceviczius — Halina, An
tanas ir Marija, 3342 So. Lowe 
Ave., Chicago, Illinois.

Liaudinskaite — Klementi- 
na, 698 Elton St., Brooklyn,

NEW YORK. — Lapkriczio 
(Nov.) 10 cliiena, laivu “Gene
ral Muir” atvyko szie Lietu
viai, kuriu dalis iszla,įpinti 
New Yorke, o kita dalis New 
Orleans, La:

Dumpys — Jonas, Marija, 
Martynas, Rūta ir Hansas: Em
mons, Minn.

Gailiuszis—Antanas, Leoka
dija, Jura ir Marija: 117 Hewe

Linartas — A7incas 416 Him- 
rod St., Brooklyn, N. Y.

Mendelevicziute — Hanna, 
3207 Parkwoocl St., Houston, 
Texas.

Alertinaite — Eugenija, 25- 
14 Parkshire Ave., Richmond 
22, Va.

Alicziulis — Bronius, 3732 
Grand Blvd., E. Chicago, Ind.

Alilaszius — Rozalija ir An
tanina, 127 Oxford Rd., 
Rochelle, N. Y.

Miliukas —' Stasys, 
Plain, N. Y.

Szeperys — Antanas,
S. Pulaski Rd., Chicago

Slavinskas — Eugenijus, in 
AVest Point, Iowa.

Slezas — Albinas, Anita, 
Tautvydas ir Romas, 502 
Broadway, S. Boston, Alass.

Valys — Ladislava, Alarija, 
Antanas, Alarija. ir Jonas, in 
AATatertown, Conn.

Vadopalas — Jadvyga in 
AVoodacres, Aid.

Utica Ave., Cleveland, Ohio.
Kruminas — Nele: 116 Wa

shington Pl., New York, N. Y.
Lidums — Meta: 1371 South 

Hope St., Los Angeles, Cal.

New

Fort

6545 
III.

Iena, Rimantas ir Aldona, 3
1 Mt. Washington PI., S. Boston, 

Alackeviczius —- Meczislovaej Mass.
Būdvytis — Vincas ir Sofi- 

, 8138 S. Marshfield Ave.,
Marija, Audrene, Ina ir Biru-!
te: Kimberly Rd., Woodbridge J b

Kun. Jonas Gibas labai gražiai 
darbuojasi Lietuviu jaunimo > 
tarpe. Jo surengti jaunimui 
szokiai, yra po visa miestą 
pragarseje. Jis ir szitas ATaka-

PHILADELPHIA, PA. rnszkns is-zmislino, renge gar- 
C(. . , . . •• e ‘sino ir paskui pats visa to va-Szv. Andriejaus parapijos bo-i, A . . J karelui tvarka vede. —R.dalietes, susinnslino surengti.
Senoviszka Lietuviszku Polkų i 
ATikareli. Kun. Jonas Gibas su
manė visus sveczius susodinti 
prie mažu staleliu, kaip yra 
daroma ‘ ‘ Night-Kliu'buose. ’ ’ į 
Sodalietes, Lietuviszkais ru-Į 
bais pasirėdžiusios prie tu sta-| 
lėliu patarnavo. A7algiai visi 
buvo Lietuviszki.

Stasys Maslauskas su savo' 
Polka Orkiestra, drožė Lietu-: 
viszkas Dainas ir Polkas per Į 
visa vakara. Stasys Maslaus
kas su muzika jau gerai ir se
niai yra atsižymėjęs Lietuviu 
tarpe. Kokie asztuoni metai! 
atgal jis su keliais kitais muzi
kantais buvo sutvėręs ir vede 
Szv. Jurgio A7aiku Bena. Jo or
kiestra visiems labai patiko 
per szitas ATakaruszkas. Jis 
kas sanvaite grajina Lietuvisz- 
koje Svetainėje, bet szi vaka
ra jis sutiko Kunigui Gibui pa
tarnauti ir szitose ATakarusz-

I koše pagrajinti.
Kun. Gibas su savo Parapi* 

jos Sodalietemis taip darbavo
si, taip garsino isz anksto szi- 
ta vakarėli, kad žmonių tiek 
susirinko, kad nebuvo vietas 
nei pastovėti. Daug biznierių 
atėjo biski vėliau ir negalėjo 
nei pro duris insigrusti.

Buvo matyti žmonių isz She
nandoah, South Philly, Ricz- 
mondo, AVilliam Penu, Camde- 
no, isz priemiesezio ir nuo far- 
mu, ūki u.

P h i 1 a d e 1 p h i j o s Lietuviszki 
“Dypukai” atvažiavusieji isz 
Arokietijos sudarė gražu szoki- 
ku pulkeli ir paszoko labai 
gražiai. Panele Barniszkaite 
mokina szita szokiku pulkeli. 
Kai buvo szokania “Kalvelis,” 
“Rugeliai” ir “Lenciugelis,” 
Ponas Gavėnas visiems aiszki-

Ne Visi Užmanimai 
:: Yra Geri ::

Prancūzas raszytojas, Be
dievis Voltaire, kuris pasimi
rė 1778 metuose, buvo pasakęs 
ir pranaszave-s, kad Szventas 
.Rasztas jau eina isz mados ir 
kad už keliu metu jis visiszkai 
pradings! Už szimto metu 
Szvento Raszto Draugyste nu
pirko to raszytojo narna Szvei- 
carijoje ir tenai uždėjo Szven
to Raszto knygų sandeli. Ke
lios sanvaites atgal, szito ra
szytojo devynios deszimts dvi 
knygos buvo parduotos, reisz
kia visi jo rasztai. Už visus jo 
tokius moksliszkus rasztus, 
vienas paprastas žmogelis už
mokėjo visus “du dolerius!”

Vien tik sergantis žmogus 
invertina sveikata.

In Grand Prairie, 
penki mokytojai 'buvo 
ryti už tai kad.jie per Rinki
mus balsavo už Mokslo Tary
bos narius. Reiszkia, mokyto
jams nevalia nei balsuoti.

Tezas, 
prava-

Jeigu kuris žmogus nesutin
ka su mumis ir mums prieszi- 
nasi, tai jis yra arba už mus 
mokintesnis ar durnesnis.

Anglijoje, mainierys Eli

Kompaniczni sztorai in 
Grand Rapids, Michigan, susi- 
mislino kaip daugiau žmonių 
prisitraukti kad jie pirktu sa
vo maista isz ju sztoru. Jie už
moka už “taxi” visiems kurie 
perkasi maisto už deszimts do
leriu ar daugiau.

Žmones in Fairbanks, Alas
ka siunczia savo baltinius isz- 
skalbti in Seattle, tūkstantis ir 
septyni szimtai myliu tolumo. 
Jiems tenai greicziau iszskal- 
be, iszprosina ir sugražina, ne
gu savo mieste. Eroplanai tuos 
baltinius iszveža ir parveža 
daug greicziau ir daug pigiau 
negu butu galima Fairbanks 
mieste.

,, i i : - i
M arka usk i en e —Wladisla va

Mikulskis — Laimute: AVa- ir Aleksandras: 7638 Bnist St., 
shington, D. C.

Miszkinis — Magdalena, Al- į 
dona, Vytenis ir Jonas: 11 Ma
son St., Nashua,, N. H.

Musteikis — Ignas, Ona, Da-! 
lia, Laima ir Ignas: Rt. 1, Rock ! 
Creek, Ohio.

Nagrockaite—Birute: 10322:
Calhoun Ave., Chicago, Ill.

Narkeviczius — Benediktas,!
Brone, Angela, Stase, Jadvy
ga ir AHadze: Gardner, Mass. ; Terese: Hinsdale, Ill.

Naujokas — Petras, Urte,! Ratassepp — Zigmas 
Kristupas ir 
ville, Mieli.

Nekrošius —Jonas ir Jadvy
ga: Baltimore, Md.

Nikolskyte — Jane,
Povilauskas — AHktorija,'

Philadelphia, Pa.
Nagys — Augustinas, Anta-j 

nia, Henrikas ir Zinaida; 312 
South St., Biddleford, Maine.

Grundmaniene — ”
412 South St., Biddleford, Me. I

Norkaitis — Vincas ir Elena 
4319 S. Wood St., Chicago, Ill.

Pakalnis — Romualdas: 889 
Bank St., Waterbury, Conn.

Pautienius — Juozas, Stase

Atvykusius pasitiko organi
zacijų atstovai. — BALE Imi
gracijos Komitetas.

UNV Neužmirszkit atnau
jinti sa vo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis

Emilija: į ]aį]jas jau pasibaigė ir apie tai
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU1

ir
Emilija: Webber- j Marija: 305 Lyell, Mounte-A is-i

ta, Colorada.
Ruskyte — Rita: Bismark, 

į North Dakota.
Szepetys — Jonas, Meta, 

! Jurgis ir Rūta: 37 Maujer St., 
Kestutis, Egle ir Dalia: 169 E. ■ Brooklyn, N. Y.
2-nd St., New York, N. Y.

Prėskus — Juozas, Kristina,'

Siuncziant pinigus per ban 
kini czeki arba ekspresini mo 

! ney orderi in iszdavysta “Sau 
pridekite deszimts centu 

prie paskirtos sumos nes mus n! 
deszimt?

‘Rusija tikėjosi pasistoti ir »es, 
pasirodyti kaipo intakinga ir 
galinga ant mariu su savo lai- bankos reikalauja 
vais del prekybos. Jis augsz- centu už iszmokejima czekiu ir! 
tai sta,tiesi, kai ji gavo keletą ekspresiniu kvitu. Busime jums 
prekybiniu laivu isz Amerikos dėkingi už tai ir neužmirszkite 
per kara, bet ji nemokėjo kaip ateityje, kada siunsite czekiu? 
tuos laivus užlaikyti, ir dabar arba ekspresinius money orde- 
jie yra niekam neverti! Ame- rius, pridėti deszimtuka. Bei 
rika su Anglija vis vieszpatau- jeigu siunsite money orderiu 
ja ant visu mariu ir juru.

c

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima'monej 
orderio. Acziu visiems.

Slenvs — Kazys, Aleksan- 
dra, Raimundas ir Liudvikas: 
86 Walnut St., Newark, N. J.

Suezeviczius — Dorna: Kim
berly Rd., Doodbridge, N. J.

Ardickas — Jonas: 307 Wa- 
! ter St., Brooklyn, N. Y.
, Bortkeviczius — Jonas :1320
! N. C. St., Elwood, Ind.

Budrys — Jonas ir Gražina: 
14239 Gartfield St., Lakewood, 
Ohio.

Cemarks — Vytautas: 468 
E. 7-th St., So. Boston, Mass.

Dluganskas — Juozas, Vale
rija ir Regina: 16 Spring St., 
New Britain, Conn.

Jamusevicziute — Zofija, 
260 E. Main St,, Amsterdam,

Pirkie U. S. Bonus 
"DIP-I.ESS” 

WRITING SETS 
by

Choose The Right Point 
for

The Way You Write
No. 5556

No. 5668

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Ne, tas but negali! Sa
kau turi karta viskas pasibaigt * 
turtai bus Ilgiai padalinti ir 
kada nereikalausime kęst var
gu. Tuom tik ramino moterisz
ke negalėdamas prižadėt jai 
savo pataisos, nes toli jau buvo 
nubridęs.

— Neiszmaneli! — Suriko 
moteriszke, kas darosi tavo 
galvoje, kaip gali tikėt in ta 
vo galvoje, kaip gali tikiet in 
ta kvaila žmonių svajone? Bri
si klausia i visokiu girtuokliu, 
tinginiu kvailu tvirtinimu ir 
pikta, dvasia gundo tave tikiet 
idant tik pragaisztintumiai sa
ve ant amžių! Savo pasielgi
mu darodai kuogeriausiai, jog 
prie to iriesi; sziandien nereik 
tau jau bažnyczios, nereik tėvu 
tikybos, vien karczemos ir pik
tu užraanimu. Nuo amžių buvo 
turtingi ir befureziaii ir per 
amžius bus. Dieviszkus suredi- 
mus žmogus neperdirbo ir ne
perdirbs; kas dorai gyvena* 
tam-. Dievas laimina, kaip lai
mino ir tau ko] dorai gyvenai, 
kad jeigu nebūt ūmia i suklydas 
sziandien jau nereikėtų tau at- 
boti ateities, nes būtame galė
jo susiczedyt jau pusėtina ka- 
pitaleli ir butumiai turtingu, o 
tavo turtas butu tau branges- 

! uis ir mielesnis, kadangi ingy- 
I tas doru teisingu budu. Neste- 
betina, kad degtine yra motina 
visu gierku, visu piktybių, tai 
gali persitikrint ir pats kuoge
riausiai, jeigu da nepražudiai 
proto. Daleiskime, kad ir teip 
taptų kaip jus svajojat, ar di
dele nauda atnesztu, nekal- « 
bant jau visai žmonijai, visai 
draugijai, bot ir patiems dar
bininkams? Kur tau! Pats pro

ne! Ar gražu

Profesorius A7aclovas Ka
mantauskas paskambino ant 
pijano kai Juze Augaityte su
dainavo kelias gražias Lietu- 
viszkas Daineles: “Vakaro 
Diena,” “Sziandien Alano Sie
lai Szventa” ir “Nauja Dai-ltas parodo, jog 
na.” : tau vyru esant, klausyt iszgul-

Daineles labai gražiai pasi-Į dinejimu moteriszkes? 
seke, tik gaila, kad ne visiems! 
jos buvo girdimos, nes buvo 
sunku per tiek susirinkusiuju 
tikra tyla užlaikyti. Alums isz- 
rode kad ežia reikėjo geresniu 
garsiakalbiu. Bet visgi buvo 
labai gera iszgirsti Juze Au
gaityte.

Juze Augaityte yra buvos 
augszcziausia ir geriausia dai
nininke Lietuvos Operoje, ji; 
yra baigus Kauno Koncervato- j 
rija, dainavus Alilano,* Romos j 
ir Atakietijos operose.

Svecziu tarpe buvo matyti 
Kun. Daktaras Bernardas 
Szimkus, Kun. Vladas Jaske-I 
viezius, Jezavitas ir Kun. Cze1- 
gis.

A7isa svetaine buvo gražiai 
ir skoningai iszpuoszta Lietu
vos Spalvomis. Szitokio gra
žaus vakarėlio mes dar nebu
vome mate Lietuviu tarpe.

Szv. Andriejaus Sodalietes, 
isz tikrųjų visus nustebino 
savo szitu surengtu vakarėliu. 
Ales jas sveikiname už toki pa
sidarbavimu, ir tikimies kad 
dar ir kito tokio vakarėlio isz 
ju susilauksime. A7iso to vaka
rėlio pelnas buvo Sodaliecziu

—TOLIAUS BUS—

* Jeigu savo bizni gerai 
prižiūrėsi, tai ir nauda isz to 
turėsi.

*
* f *
* **

su!*

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir 
RASZYMO
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Ne Visi Uzmanimai Yra Geri
(Tasa)

— Stebiuosiu, kad tamistos 
niekad nebematau jokiose su
eigose. Gal esi po pantapliu 
paczios? Nors kas teisybe ne-, 
labai noriu tikėt, kad but ūmia i ■ 
pasidavęs valdžiai moterisz
kes. — Ha, ha, — nusijuokė 
Mykolas. — Argi mane tamis-) 
ta galėtai lygint prie tu, kurie 
neverti vyrais vadintis ? —Ro
ds, nemėgstu asz per daug būti' 
užnamije, kadangi moteriszke i 
mano tai aniuolas. — Nenieki
nu asz sueigomis, guodoju ta
mistos užmanymas suriszt vie
nybe darbininkus, bet ar del to 
būtinai reikia po karczemasį 
trankintis?

— Man rodos supranti, kad 
kitokios vietos sueigom ežia 
nėra. Tik karezemoje galima 
gerai pasikalbėt apie mus sun
ku padėjimą tai padaryt. Ga
linus karczema nėra jokia la- 
vieta; ten žmogus gali bent pa- 
mirszt savo vargus ir rupes- 
c'zius suėjus su draugais.

— Teip, bet tas teipgi kasz- 
tuoja, o darbininko būvis sun
kus ir be to, kas, jeigu da pra
dėsi gert ? Vargas užtaps ant 
sprando, kad reikia gintis, kad 
reikia kovot del geresnio bu-Į 
vio, del apsisaugojimo nuo ; 
vargo; kiekviena kova ima au
kas, pergales neingysi be jokiu 
pasiszventimu.

Mykolas nenorėdamas, idant! 
butu nekencziamu nuo draugu, 
intikedamas vėl Ernestui pra
dėjo kas kart dažniau buvoti 
draugystei draugu. Isz pra
džių saugojusi dideliu iszlei- 
dimu, bet idant nebūti žemina- i 
mu per draugus gabaus jau Į 
nepaisė jo visai ant savo sun
kai uždirbto skatiko. Idant 
nejaust savo iszeigu pradėjo, 
kaip sako bandyt laimes: kazy- 
ros vienok daug daugiau nu- 
neszdavo, negu jam atgaben
davo; bledis kokia dare jam 
kazyros ir viltis iszlaimejimo 
privertinejo ji prie loszimo ir 
juo daugiau pralosze, tuo dau
giau losze, tuo inircziau ir ak
liai! losze, idant atsilygint ble- 
di, kas labai retai atsitiko, ne
gu tada kada losze ne su gud
ru mokahcziu visokiais budais 
apsukti Ernestu.

Persitikrino jis gerai, jog 
tos ju karczemines sueigos vie
nok bledingos, ne naudingos 
darbininkam; ten apart plūdi
mu, apšmeižimu ir juodinimo 
darbdaviu nieko daugiau ne
kalbėta, ne veikta. Ne karta 
jaute jis norą pamest tas suli- 
gas, pamest tuos piktus drau
gus, kurie atėmė nuo jo duszios 
ramybe, kurie instume ji ant 
kelio vedanezio prie pragaisz- 
ties, prie vargo, prie ko tokio, 
kas pažadinėjo szurpulius ant 
jo kūno, bet jau adaryt negalė
jo, kadangi buvo inkliuves in 
kilpas; ne teip baisi jam buvo 
piktybe draugu, kaip nužemi
nimas jo godingumo jo savmy- 
listes, kokio turėtu anot jo pro
tavimo daryti padarius tai, ko Į 
troszko ir kas reikėjo padaryt, 
idant nestumt in kapus tesuku
ria mylėjo ir myli, kuri ji teip 
isztikimai myli, nors jis ja 
skriaudžia savo negeru pasiel
gimu. Bet teip mislijo jis tik 
tada kada buvo namiejie, . bet 
kada tik suėjo in karczema, ka
da tik suėjo tuos, kurie tapo jo 
moraliszkais neprieteliais, pa- 
niirszdavo apie viską; girtas 
nepaisejo ir nežinojo ka daro.

❖ ❖

Vienkart laike lekios suei
gos darbiu inkai kalbinami Er
nesto, tarėsi visi pamest darbu 
arba padaryt ‘Straika.’ Kada 
Ernestas pasakė Mykolui apie 
tai, tas nusistebėjo ir atsake:

— Del kokio reikalo? Ar 
del to idant visi badomi pa
stiptume?

■ — Ah, kad tu vis prieszin-

BALTRUVIENE

Buvo tai po pedes dienai, 
Nukeliavau in pleisa viena, 
Kaip tik vyrai in miestą 

iszeina, 
Tai tuojaus moterėles in 

pleisa sueina. 
Visos po kelis centus sumeta, 

Paskui bėga in saliuna, 
Parneszti guzutes, 

Žinoma kad ne už savo 
pinigus, 

Tiktai kokio vyrelio praszo, 
Ten yra ir kelios paneles 

Niekam netikusios, 
Gal ir katra vestųsi, 

Jeigu tik vyreli gautu.
O mergeles, esate 

durnos, 
Be jokio proto, 

Tiktai sarmatos darote 
Lietuviams, 

Kaip turėsiu daugiau 
laiko, 

Apie jus padainuosiu.
* * *

Vienoje vietoje atsitiko, 
Sena ragana, dora vyruką kur 

ten atitiko, 
Kad prie grieko ji 

davesti, 
Nes liepe'kitam vyrukui ji pas 

save atvesti, 
Kad nuo giminaiezio 

laiszka del jo turi, 
Tegul pribuna, 

Ant nieko nežiūri,
Ba naujienos puikios, 

Nuo jo mylimos, 
Vyrukas nieko pikto 

nesitikėjo, 
Greitai pas ta ragana nuėjo, 

Laiszko nerado, 
Tik daug gervino, 

Ta bobele tarė: 
Isz’gerk tik viena!

Tasai vyrukas suprato 
jo mierius, 

Kad ta sena ragana, 
Mislina apie niekus, 

Staiga vyrukas iszprudo 
per duris, 

Ir dingo nežine kur!
* * *

Keletą jus Millvilles mergeles 
apsisaugokite, 

Ba netrukus asz in ten 
pribusiu!

Dideli riksmą padarysiu, 
Su koezelu apsisuksiu, 

O ir nekurtoms bobelėms 
sprandu nusuksiu, 

Tiktai sarmatos nedarykite, 
Žmonių geru nepiktinkite, 

Neviena jau stena,
O da vis siunta ir gana. 

* Jeigu kam pinigu pasko- 
lysi, skaudama galva turėsi.

SKAITYKITE “SAULE”

gas! Pertrauke Ernestas. Ne- 
i supranti, kad tas gal iszeis ant 
i muši naudos? Gal gausime 
pagazdine darbdavį didesne 
mokesti. Rods neskriaudžia 
jis miisu, nes tai žmogus ne
blogiausias, nežiūrint ant jo 
virszininku ir, pagelbininku 
bėt vis kapitalistas, gyvena ir 
tunka musu darbu. Jo turtai 
vis auga, o mes jokio palengvi
nimo nebeturime! Taigi, priva
lome susitarė visi mest darba, 
idant “užnuodint” jam bent 
kelias gyvenimo valandas; ži
nok, kad didžtureziui prarast 
skatiką daug skaudžiau negu 
mum; jis per tai daug prarastu 
ko vengdamas pakels mum mo
kesti.

Mykolas iszkart netiko pri
gulei prie sandiszio sutarties 
bet gabaus, pamatęs, jog visi 
tinka, noroms, nenoroms priža
dėjo.

Nežinojo apie tai nelaiminga 
moteriszke. Vyras retai buvo 
namieje; parėjės isz darbo, nu
siprausęs, pavalgęs ir apsiren
gęs iszeidavo, o pareidavo vė
lai naktije. Viktorije kantriai 
kente, užsidarė savije ir tik 
vienam Dievui jos szirdis buvo 
atidaryta, vienas Dievas žino
jo jos jausmus ji jame turėjo 
vilti, ji melde jo pagelbos ir 
kantrybes, idant neszant sun
ku kryžių, koki ant jos uždėjo 
nemurmetu ir nekeiktu, o nesz- 
tu kantriai idant triumfuot vė
liaus, arba atsiimt užmokesti 
už savo isztverme.

Kada vienkart Mykolas ku
ris jau visai isz savo uždarbio 
nieko nedavinėjo moteriszkiai 
ant reikalu pareikalavo nuo jos 
vėl idant duotu jam isz sueze- 
dintu, ta negalėdama jam il
giau slept savo skausmo siel- 
vartiniu balsu suriko:

— O Mykole! Ar užmirszai 
jau visai isz kur imsi maistą, ir 
užlaikyma. Pats žinai, kad jau 
nuo seniai neduodi ant nieko 
nei skatiko; jau baigiasi tie, 
kuriuos buvome suezedine, kas 
bus kaip pasibaigs?!

— Nesirūpink! Atsake My
kolas raminaneziai. Gal neil
gai varge skesime! Socialistai 
turi perkais nelemta draugijos 
suredima; darbininkas bus 
daugiau guodojamu ir neturės 
varge skėsti, kaip dabar.

Moteriszke menkai tikėjo in 
tai ka jai dabai- vyras pasakė, 
o nežinodama, kas tai tie So
cialistai užklausę vyro:

— Nežinau ka tu kalbi; se
niai jau turbūt ant ju atiduodi 
savo uždarbi ir jeigu visi dar
bininkai teip daro, tai aiszkiai 
gali suprast ir pats kad jie tik 
in nelaime gramzdina, o nepa
taiso darbininku būvio!

Mykolas nenorėdamas prisi
pažint, kad pinigus prageria ir 
prakazyruja, atsake:

— Kas nori važiuot, turi 
szmeruot. Socialistai yra patys 
darbininkai ir geri ju prieteliai 
mokinti vyrai, kurie mato ne
teisingumą tarpe žmonių, ne
lemta draugijos suredima sten
giasi pataisyt sulygini darbi
ninkas su kapitalistu.

Visai in tai netikiu, tarė mo
teriszke, nes tas but but niekad 
negali!

— .Kode! negali? Užklau
sė greit Mykolas.

— Jeigu turtai, kuriais da
bar naudojasi tik kapitalistai 
prigulės darbininkam, tai jau 
ir ligus su jais bus.

— Isztikro nesuprantu ta
vo pasakos! Turtas nuo kapi
talistu Socialistai atims ir pa- 
sidalis, tarpe saves; taigi kapi
talistus padarys - vargszais, o

patys taps tureziais. Darbinin
kas pastojas turtingu, bogi 
norės Imti darbininku? Jeigu 
visi Ims ponais kas reikalaus i 
atliks, kas darbus darys?

— Tu matai nesupranti —1 
daleisk man paaiszkint. Žmo- 
nys nogima ponais, o kiti mu
žikais, girna visi lygus ir pigus1 
pagal liesas gamtos turi būti;! 
prasiminusie ponais verginai 
savo sanbrolius, laike nevalio-! 
je iki sziol, bet dvasia laiko da- ' 
ro atmainas; žmogaus protas 
tobulinasi ir jis suprato, jog 
žmones turi Imt lygus ir lygiai 
naudotiesi gamtos dovanoms.

Naudojosi dabar tik vieni 
kapitalistai, o darbininkas nie
ko nebeturi. Socialistu mintis j 
arba siekiu yra nedaleist už-i 
griebinet kapitalistam to, kas 
darbininkiszkai žmonių kliasai 
priklauso.

Kaip gali jiems priklau
syt svetimas turtas? Juk dar
bininkai neprisidėjo prie inku- 
rimo prainonystes, prie pasta- 
tidinmo dirbtuvių, nenupirko j 
visokiu maszinu; jeigu kapita-j 
listai dėjo kaszta, juk turi iri 
dabar naudotis isz jo vaisiuj 
darbininkai už savo darba ap-! 
laiko užmokesti ir kaip gali j 
reikalaut daugiau ko?

— Yra iszmintingesni ne
gu tavo moteriszkes protas ir 
jie žino tiesas, geriau negu mes 
o vienok tikrina jog tas daly
kas nėra teisingu ii- reikia ji 
pataisyt. Tvirtino vyras nors 
pats nedaugiau mokėjo suprast 
negu moteriszke.

— Gerai, pasakyk man da
bar, ka, tu sakytum ant to, jei
gu davės kraueziui ceiki ir vi
sa medega, idant tau pasiūt!! 
drapanas ? Tu turi kelias ei-j 
lias, krauezius-gi neturtingas, 
vaikszczioja a.piplyszes. Tada 
krauezius susitarė nuspręst to
kias pat tiesas, kad drapanas 
kurias jie pasiuva kitiem turi 
tiesa jas naudot sau t. y., daly
tis vaisiu savo iszdarbystes; ar

Geras Jonukas

Jonukui buvo karta pasa
kyta jog negražiu yra sėdint 
prie stalo laikia valgio per- 
szkadyt kalboje senesniem.

Atėjo karta valgyt ir 
klausė pamaželi Jonukas 
mamos:

— Mamute, ar galiu ka 
pasakyti?

— Jau asz tau andai kal
bėjau, Jonuti, jog prie stalo 
nieko nereikia kalbėti.

— Tiktai viena žodeli 
noriu pasakyti?

— Ne žodelio! Matai jog 
dabar senesni kalba.

Jonukas sėdi ir tiktai tan
kiai dairos.

Pietus baigia valgyt, o 
motina akyva dasižinoti 
klausė:

— Na mano sūneli, ka 
nore j ei pasakyti?

— Asz norėjau pasakyti 
jog stebeleje, ka maudykla 
randasi, truko paipa ir van
duo labai eina!

Visi paszoko nuo stalo ir 
užpuolė ant Jonuko del ko 
jis nepasake.

— Kad man mama ne
liepė prie stalo nieko ne kal
bėt.

— Motere gal del to dau
giau barszka už vyra, ba vy
ras sutvertas isz molio, o ji isz 
kaulu, tai žinomas daigtas, 
kad kaulai daug barszka.

* Kvailiai bankietus isz- 
kelineje, o iszmintingi isz t0 
naudojęsi.

Ambasadorka In Denmark

Ponia Eugenie Anderson, 
isz Red Wing, Minnesota, 
žiuri ir klausosi kai jos duk
rele skambina ant pijano. 
Ponia Anderson buvo Prezi
dento Trumano paskirta 
kaipo Ambasadorka in Den
mark. Tai pirmutine mote
ris kuri tokios garbes susi
laukė.

Ji buvo Demokratu Par
tijos Komiteto virszininke 

daleistumiai sau nuo sprando' nesiliauji stūmės. Jau pasi- 
nulupt locna drapanas krau- baigė suezedinti pirma pinigai 
ežiui del-to, jog jis jas pasiuvo ? į kagi darysime dabar, jeigu tu

— Žinoma ne! Atsake vy- neatmainys savo pasielgimo? 
ras užsiergeliąves, kadangi i Nesigailiu saves, bet gaila man 
toks moteriszkes darodymasj tavęs, o labiausiai kūdikio, ku- 
,buvo teisingas ir atsakymas, Į ris jau ir taip silpnu būdamas 
arba iszriszimas klausimo jam i varga atjauezia labai ir nema-
buvo nelengvas. Sumanumas 
motreiszkes padare ant jo in-i 
spūdi, kai]) kad iszginklavo ir, 
nežinojo pats už ko stvertis! 
idant moteriszkes paveizda šu
muszt. Po valandai manstimo 
galutinai atsake:

— Matai ežia kitoks daly
kas. Tavo davedžiojimas la
bai geras, bet matai nelygios 
esti savasties; kapitalistu sa
vastis ue yra tokia savastim 
kai]) tu nori darodyt; kapita-. 
listai ima medega. isz gamtos! 
kai]) antai kasyklose anglies, 
rudos ii-kitokiu isznaugiu, ar j 
szaltinius nafto arba kerosinoj 
isznaudoja nemokėdami už me-j 
dega.

— Bet ar visi ?
— Hum! Nevisi.
— Pripažinsti patsai, kad' 

ve visi. Paveizdan musu darb-;. . idavis, kuri jus vadinat teipgi 
kapitalistu, ar 'semia medega į 
iszgamtos szaltiniu, ar neper-Į 
ka geleži ir neperdarbineja su į 
pagelba ir darbininku ir savo 
kiszeniaus ant iszdarbyscziu ?

— Teip yra! Patikrino 
pergalėtas vyras.

— Taigi ko jieszkote, ko; 
norite?

— Padidinimo mokesties! I
— Teip, padidinimo, nesi 

tos kazyruojant ir geriant pęri 
mažai. Pamislik, ar nebuvo! 
pakaktina ji, kada negertai ii? 
vengdavai piktu draugyseziu?!

— Tyli? Supranti dabarj 
gerai, jog kalbu teisybe. Ne
tik jos užtektinai buvo ant mu-! 
su reikalu, bet da ir suezedyt!
galėjome, o kaip yra dabar?

— Mykole! Gana jau ma
no kantrybes! Tylėjau, ken- 
cziau ir laukiau besiviliodama 
jog karta susiprasi, bet tu bri
di kas kart giliau in pragaiszti 
apjak hitas piktais geismais, 
iszvestas isz doros kelio per 
piktus draugus! Atsimink, jog 
esame jau ant-pat kraszto ir tu. ves, tie tavo draugai, kurie in

per Rinkimus. Kai jai buvo 
praneszta kad ji yra paskir
ta in tokia augszta vieta, ji 
pasakė: “Asz laikau už gar
be, kad mane paskyrė kaipo 
mano kraszto atstove in
Denmark ir asz suprantu 
kad su tokia garbe eina ir 
svarbios pareigos, kurias 
asz stengsiuos kuo geriau
siai iszpildyti ir atlikti.“

o o □ 

tau budo gelbet ji, jeigu tu ne- { 
paliausi metes kruvinai uždir- 
to savo pinigo ant vėjo del 
naudos piktu gundytojus ir isz 
naudotojus!

Ta kalba moteriszkes dideli 
inspudi padare ant Mykolo. 
Jai! nereikalavo pinigu, tik sė
dėjo prie stalo parėmęs galva 
ant ranku ir apsiniaukęs misli-
jo. Po valandai paszoko trenk
damas su kumszczia iii stata ir 
kalbėjo szypdamas isz piktumo 
pro dantis:

— Prakeiktas gyvenimas! 
Szuniszkas gyvenimas geresnis 
negu darbininko! Kada kiti 
automobiluose važinėja, nau
dojasi visokiais smagumynais, 
liustauja, ežia žmogus bada ir 
vaiga kęsk! Ne, turi tas pasi
baigt! — Mykole pasibaigs, 
jeigu pamesi ta kelia, kuriuom 
eit pradėjai. Nekentiai bado 
ne vargo, kaip jau sakiau, ka
da vediai kitokį gyvenimą ne
gu dabar. Teisybe, nors neva
žinėjame, automobiliuose, bot 
reikalingas prastam žmogui 
patinkamybes turėjome. Kas- 
gi kaltas jeigu ju dabar jau ne
turime, juk man rodos, kad vis 
tiek uždirbi, kaip uždirbdavai. 
Kodėl pirma buvom laimingais 
o dabar nelaimingais, nors Die
vas jokiu priepuoliu musu lai
mes nesunaikino, vien,...Tu, 
kaip iszsitariai, pradėjai szu-Į 
iiiszka gyvenimą vesti!

— Taigi visados vargt žmo
gus ir jokiu smagumo neturėk 
— užtemijo vyra,’neturėdamas 
ka atsakyti.

— Man rodos turėdavai ju 
pakaktinai kaip pats nekarta 
tikrindavai. Atsimink! ' Abe
joju, idant, karezemoje turetu- 
miai ju daugiau. Būdavai links 
mas visados, o dabar kas tave 
mato linksma? Kur dėjosi tavo 
ramumas, koksai pirma buvo 
pas tave? Ar neateme nuo ta-

pragaiszti tave stumia? Tave 
H arėjau visados už žmogų isz- 
inintinga ir dora, todėl dabar 
neapsakomai num skaudu, jog 
apsirinku jog tu blusdamas se
ki pėdomis neiszmaneliu, piktu 
žmonių, kurie pragaiszino jau 
musu laime, i n traukdami tave 
in savo pikta draugyste, kurios 
jei nepamesi, žudai mane, pats 
save ir kūdiki!

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Pirkie U. S. Bonus

Ask where you WORK 
Ask where you BANK

Buy U.S. Savings Bonds I 
REGULARLY

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burika 

ir Batikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25$

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tut
ting Ponu. 78 puslapiu, . 7 20$ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 

V / 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
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., 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.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines laidota su Szv. Misziomis SS. 
Petro ir Povilo bažnyczioje ii 
palaidota iii parapijos kapines.

— Seredoj Szv. Gertrūdos; 
Taipgi ta diena 1940 metuose 
Komunistu Partija. Amerikoje 
nubalsavo nutraukti visus san
tykius su Tarptautiniu Komu
nizmu ir su visomis kitu krasz- 
tu Komunistu partijomis, bet 
ežia buvo tik nudavimas, vi
siems akis apmuilinti.

— Ketverge pripuola Szv. 
Gregorio. Ir ta diena 1869 m., 
'Suez Kanalas buvo atidarytas. 
Iszkasti szita kanalu, szita su
sisiekimą buvo daug darbo. 
Sziandien, tas kuris valdo 
Suez Kanalu, valdo beveik vi
sa Europa, ir ežia eina svar
biausios darybos ir asztriau- 
si susikirtimai nes ežia randasi 
baisiai daug aliejaus, kuris vi
siems reikalingas. Szitas Ka
nalas yra szimto ir keturiu my
liu ilgo. Europai szitas Kana
las taip reikalingas kaip mums 
Panama Kanalas.

— Bend. Am. Lietuviu Pa- 
.szelpos Fondo Skyriaus Nr. 83 
Szv. Juozapo Parapijos, Maha
noy City, Drabužiu Vajus pra
sidėjo, suszelpti Lietuvius Pa
bėgėlius ir nuo karo nukentė
jusius. Vajus prasidėjo Pane- 
delyje Lapkr., (Nov.) 14-ta ir 
tesis ligi Lapkr. 19-tai dienai. 
Lietuviai praszo pagelbos! 
Jiems labai reikia drabužiu! 
Acziu.

New Philadelphia, Pa. — Se
nas gyventojas M o t i. e j u s 
Pupnikas, nuo 47 MacUoomb

vaitos, numirę Subatoje, Spa
lio 29-ta diena savo namuose. 
Velionis gimė Lietuvoje. Buvo

ežia Katarina; du sunn: Alber
ta ir Juozą namie; trys dukte
rys: Fr. Rompola, isz Cumbo
la, Alb. Remakienę, Rochester, 
ir C. Ciarvella, Nesquehoning, 
taipgi penkis anūkus. Laido-

Buvo atlaikytos1 
;zios per Kuni-Į

Alb. Bi< Iškiš 
St. Misuras.

n

žus, Ant. Miskieviezia, Ant., 
Griaus ir P. Rodgers. Kūnas i 
likos palaidotas in parapijos

cija sako, kad visa tai atsitiko 
po labai linksmu ir svaigingu 
vakaruszku. Jo žmona dabar 
yra intarta už jo mirti.

Kai Leitenantas buvo suras
tas negyvas, jo žmona taip su
sirgo, kad net apslobo ir buvo 
nuveszta in ligonine. Bet dabar 
ji buvo atveszta isz ligonines 
in teismo ofisus, kur teisėjas 
sutiko kelias dienas palaukti 
kol ji visiszkai atsipeikės.

Kariszka policija sako kad, 
maž-daug, szitaip tenai atsiti
ko: Leitenantas Madsen su sa
vo žmona buvo vakaruszkose 
tarpu kitu Amerikiecziu. Jo 
žmona susipesze su viena mo- 
teriszke tenai tuose vakarusz- 
kese, ir paliko, iszejo sau vie
na, draivindama savo vyro au
tomobiliu. Už pusvalandžio jos 
vyras, Leitenantas Madsen 
parvažiavo. Vienas isz jo drau
gu ji parvežė. Kai tik jis inejo 
in savo namus jis buvo 
tas. Kulka pataikė 
jam in szirdi.

Jo žmona paszauke
virszininka, paaiszkindama 
kad jos vyras yra sužeistas. 
Kai tas virszininkas, Kapito
nas W. C. Hinman atėjo, jis ra
do Leitenantą Madsen jau ne
gyva.

Ponia Madsen buvo atvažia
vus in Vokietija pas savo vyra 
per Kalėdas 1947 metuose. Lei
tenanto Madsen draugai dabar 
paėmė jųdviejų du vaikuczius, 
keturiu metu sūneli Dana ir 
vienuolikos menesiu Nancy.

Draugai sako, kad Leitenan- 
to žmona būdama tokia gra
žuole, suviliodavo daug vyru ir 
tankiai isz tokio suviliojimo 
iszkildavo nesusipratimai ir 
barniai namuose.

nuszau- 
stacziai

lakunu

MINKSZ. ANGLIES KATALOGAS

laidojo. Velionis buvo senas; 
“Saules” skaitytojas. “Amži-į

gulėjo prie Szv. Vardo draugi- j 
jos.

NUŽUDĖ
S Z V 0 G E RI MAINIERIAISUGRY 

ŽO IN DARBUS
Negalėjo Susitaikint 

Biznyje
PHILADELPHIA, PA. —

Eugene P. Zalewski, trisde- 
szimts metu amžiaus buczierys 
buvo ant smert nudurtas. Pirm 
negu jis pasimirė jis paleido 
penkis szuvius in savo szvoge- 
ri, kuris ji nudure. Bet nei vie
nas isz tu szuviu nepataike.

Policij antai tuoj aus suaresz- 
tavo jo szvogeri, Thaddeus 
Czerw, dvideszimts devynių 
metu amžiaus. Susiedai sako 
kad szitiedu vyrai, varydami 
savo buczernes bizni jau 
menesiai kai nesutiko ir

Ne Visiems Patinka 
Straiku Užbaigimas

i Duktė Mariu, Sruolis isz Lie- 
į tu vos. '68 puslapiu. 15o. -b

No. 173 Trys- 'ištoi’ijeį' apie
Talmudo paslaptys, Du Moki-

Visi pirmieji Katalogai dabar Kam isz,davinėti pinigus.

PITTSBURGH, PA. — Mai
nieriu bosas, John L. Lewisas 

I insake 378,000 Minksztos An
glies Mainieriams gryszti in 

I savo darbus, nors jokio kon
trakto nėra sudaryta.

Jis sako kad Mainieriai 
dirbs tik iki szio menesio pa
baigos, ir tada jis jiems pasa
kys kaip toliau bus.

Mainieriai Straikavo per 
keli asztuon^as sanvaites. Dabar 
vįs jau Mainieriai visai neturėjo 

■pesIdavosU Jiėdbturejo bu- visie?s anSlia reike'
uly- i “ ■..............

yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Shenandoah, Pa. — Ponia 
Barbora Tomkievicziene, nuo 
304 W. Penn uly., kuri sirgo 
trumpa laika, numirė Utarnin- 
ke 9:45 valanda ryte Good Sa
maritan ligoribute, Pottsville- 
je. Velione gimė Lietuvoje, at
vyko in Amerika, būdama da 
jauna, mergina. Paliko du su- 
ini: Antana ir Juozą, taipgi 
dukterį Mare, visi namie. Lai
dojo Subatoje, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidojo in pa
rapijos kapines. Graborius W. 
Menkieviczius laidos.

— Garnys paliko sveika ir 
patogia dukrele del pons. St. 
Oravitz nuo E. Centre uly., po
nia Oravitziene po tėvais va
dinosi Matilda Aleksa,ndravi- 
cziute isz Mahanoy City.

— Ponia Veronika Kaspe- 
riene nuo 338 So. Ferguson 
Uly., puldama namuose likos 
sužeista in galva. Gydosi na
mie.

Fall River, Mass. — Gwen
dolyn Shapiro, devyniolikos 
metu amžiaus kolegiste, kuri 
sziais metais Imtu baigus 
mokslus Bostono Universitete, 
nusižudė save. Ji užsirakino 
virtuves duris ir atsuko visus 
kranus gazo pecziaus. Trys 
dienos priesz tai ji dingo isz 
Universiteto, kai ji savo drau
gėms ir draugams buvo pasa
kius, kad ji labai susirūpino ir 
eis sau viena pasivaikszczioti. 
Policijantai ta syki ja surado 
viename .vieszbutyje in 
Springfield. Ji policijantams 
pasiaiszkino kad ji pirmiau 
buvo susirupinus ir už tai sau 
viena norėjo pabūti, bet. kad

czerne ant 3370 Tilton 
ežios. Szitas susikirtimas ir nu 
žudymas atsitiko puse po sze
sziu isz ryto.

Kas Utarninkas Thaddeus 
Czerw iszvažiuodavo su troku. 
Szita Utarninka Zalewskis 
jam pasakė kad jis su troku 
nevažiuos. Jiedu susiginezino 
ir susipesze. Zalewskis iszsi- 
trauke revolveri ir su tuo re
volveriu davė savo szvogeriui 
in galva, o szvogerys nusistve- 
res už peilio dure jam in pilvą, 
kakla ir krutinę. Susiedai isz-1 
girdo szuvius isz revolverio ir 
paszauke policijantus. Jie 
ženoti ir turi po du vaiku.

yra

AMERIKOS
LAKŪNAI NEDIRBS

KOMUNISTAMS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ŽMONA NUSZOVE
KAREIVI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Už keliu dienu policijantai 
rado ja negyva savo tėvu na
muose. Daktaras Thomas E. 
Boylan patikrino kad ji su gu
zu save nusižudė.

Albany, N. Y. — Kun. Kon
stantinas Strimaitis, 67 metu

West Hazleton, Pa. — Po 
trumpai ligai, Katarina Sczlo- 
miene numirė Szv. Juozapo li
gonbute, Hazletone. Velione 
gimė Lietuvoje, (po tėvais va
dinosi Szergaliute.) Paliko sa
vo vyra. Kazimiera, tris sūnūs,

I
 PONAI š

BIZNIERIAI! <:
Geisdami apteikt savo ge- ]! 
rus Kostumerius, privalo ]! 
isz laiko duoti atspaudyt j!

Sieninius <: 
Kalendorius ;!

Ant 1950 m., 
ir iszsirinkti kokiu nori Į> 
iszsirinkt. ]►

Dabar Laikas! Užsi I 
------------------ kalbyt 

ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz- j> 
sirinkti puikesnius!!!

SAULE PUBL. CO., 
Mahanoy City, Penna. <[

gio parapijos, numirė Seredo- 
je, Lapkriczio 9-ta diena. Ve
lionis turėjo szirdies liga. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika 1913 metuose. Laidotuves 
invyko Subatoje, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioej ir pa
laidotas in parapijos kapuose.

KARININKAS
NUŽUDYTAS

Jo Žmona, Gražuole 
Suimta, In tarta

FRANKFURT, VOK. — 
Graži, juodbruve, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Ameri
kiete yra karo sztabo policijos 
suimta ir suaresztuota už savo 
vyro, lakūno, leitenanto nužu-| 
dinima. Policija sako kad szi-l 
tas nužudinimas atsitiko kai ji 
susipesze su viena isz savo 
draugiu.

Ponia Yvette Madsen, dvide-l 
szimts dvieju metu amžiaus, 
dvieju vaikucziu motina yra 
intarta už savo vyro nužudini- 
ma. Jos vyras buvo Leitenan
tas Andriejus E. Madsen, isz 
Oakland, California. Policija 
sako kad ji savo vyra nuszove 
su jo kariszku revolveriu. Poli-j

reivio vyro, kai jis ant grindų 
miegojo.

Kareivis, Saržentas Frede
rick J. Grunsby, dvideszimts 
devynių metu amžiaus, buvo 
nuvesztas in Burlington Apy
gardos ligonbute, in Mt. Holly. 
Jis buvo be sąmones, ir dakta
rai sako, kad jis pavojingai su
žeistas. Policijantai Ralph 
Marks ir Fr. Hartmann sako, 
kad kiek jiedu galėjo sužinoti 
tai szitaip atsitiko: Saržentas 
Grunsby buvo gerokai iszsi- 
traukes, pasigėrės, kai jis at
važiavo namo isz Fort Meade, 
Maryland. Jis parvažiavo 
apie pirma valanda isz ryto.

Kai tik jis inejo in savo na
mus, pas savo žmona ir du vai
kucziu, jis pradėjo bartis. Pa
skui jis pradėjo savo žmona 
daužyti. Po tam jis nugriuvo 
vonioje ant grindų ir užmigo.

Kai jo žmona Rūta pamate ji 
miegant ant grindų, ji pasiėmė 
Vokiszka revolveri isz stal- 
cziaus ir paleido viena kulka 
in galva. Tada ji nuėjo prie 
telefono ir pati paszauke poli
cij antus.

Ji policijantams pasiaiszki- 
no, kad jos tas vyras kai tik 
parvažiuodavo visados ja ap
daužydavo ir vaikucziu.

Policijos daktaras insake, 
kad ji butu laikoma lovoje ka
lėjime, nes ji yra neszczia, lau
kia kito kūdikio*.

kelios dienos atgal buvo laik- 
rasztininkams praneszes, kad 
visi Amerikiecziai lakūnai lik
sis prie savo darbo ir tuos ero- i 
planus Komunistams vairius.: 
Bet lakūnai piktai jam.atsikir
to, sakydami kad jis negali už 
juos kalbėti, ka prižadėti ar 
pasakyti. Jie sako, kad jie pa- 

lys nutars ka jie dabar feryb
Keli tos kompanijos virsz-j 

ininkai Kinijoje sako, kad jie 
sutinka vis savo darba dirbti, 
kad ir po Komunistu Valdžia.

jo, tai Lewisas buvo priverstas 
prisipažinti kad jam nepasise- 
ke Straikos ir jis turėjo nusi
leisti.

Lewisas dar vis stengiasi 
gauti ir sudaryti Nauja Kon
traktą, nes Senas Kontrakas 
užsibaigė Birželio (June) tris- 
deszimta diena.

Valdžia paskirtas tarpinin
kas del szitu Straiku, Ponas 
Ching, sako, kad jeigu Lewis
as nesusitaikins per szitas dvi 
sanvaites, tai Valdžia insikisz 
ir privers ji susitaikinti!

Lewisui dabar tikrai beda! 
Jis stengiesi iszsisukt isz tos 
baudos, kuria ant jo uždėjo 
Teisėjas Goldberg per anas 
Straikas, kada ir Lewisas ir 
Mainieriu Unija buvo nubaus
ti del suvirsz pusantro milijo
no doleriu.

Lewisas dabar labai norėtu 
savo Mainieriu Unija suvieny
ti su “CIO” Unija kuri yra 
daug didesne ir dabar intakin- 
gesne. Bet kiti vadai ant to ne
nori sutikti, nes jie negali ant 
Lewiso per daug pasitikėti!

i 45 puslapiu. 15c.
i No. 175 Pasiskaitymo kny- 
j gele, Kuczies Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko

l susidarė Anglis (su paveiks-
! lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap-

I gavikai apgauna žmonis, Prie- 
' tarai ir Burtai, Keletą Jnokujr
Paveikslai. 15c. .

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

No. 1761/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c;

No. 186 Mažas Naujas Aukso
; Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Liė- 
tu voš Kataliku Jaunuomenei.

j Apdaryta in celluloid.444 pus-
I lapių. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz- 
j mas pagal iszguldima Kun. Pi- 

! liatiskio, su nekurais naucMn- 
1 gaiš padėjimais. 25c.
I No. 195 Maldele ArcibrOst-1 
vos Szvencziausio Veido Viėsz.

I Musu Jezuso Kristaus. 25c.
No. 196 Stacijos arba Kal

varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal

I senoviszka būda 10c., b pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arbą-Mu-

NELAIME ANT
EŽERO

CHICAGO, ILL. — Dvi jau- 
nos poreles iszplauke isz Jack-i 
son Park Yacht kliubo pasiva
žinėti po ežerą.

Viesulos ant ežero užtiko ta 
j u laiveli. Tie vyrai pririszo 
savo žmonas prie laivo kad 
bangos jas nenunesztu ir sten-l 
giesi savo laiveli iszlaikyti.

Ant rytojaus Naminio Lai
vyno laivas užtiko ta laiveli 
pluduriojanti ežere. Kai jie 
prisiartino, jie rado nuotaka,: 
Ponia Laurel Neitzel, dvide-l 
szimts metu amžiaus motere, i 
negyva, pririszta prie laivo.

Jie ta laiveli pritraukė prie 
kranto, vandeni isz jo iszseme,: 
bet kitu nerado. Ant laivelio 
buvo matyti ir kitos virves su I 
kuriomis gal ir ta kita mote-' 
riszke buvo pririszta.

Dar kitu trijų nesurado. Žu 
vo ežere apart tos jaunos nuo
takos, dvideszimts devynių ; 
metu amžiaus inžinierius, tos, 
nuotakos vyras Carl, ir kita: 
porele, Louis D. McQuessan su 
savo žmona.

Pluduriojanti laiveli pir
miausia užtiko du lakūnai kai 
jiedu skrido ežerą.

JAUNA MERGAITE 
NUŽUDYTA

5 Mergaicziu Tėvas
Suimtas

* Dievas sveikata apdova
noja, o daktaras isz to pasi
naudoja.

* Laszas vandenio akme
nyje skyle padaro.

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

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

No. 103 Vaidelota, apysaka 1 
isz pirmutines puses szimtme-, 
ežio iszimta isz Lietuviszku už
liek u. Su paveikslais. 177 di-į 
dėlių puslapiu. 35c. <

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), j 
talpinasi sekanti skaitymai:; 
Ila isz maiszo iszlins, Apie bo- j 
ba ka negalėjo savo liežuvioį 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga-. 
linga ypata galybe meiles, Ra- i 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro- Į 
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, į 
Kaip traukt giliukningai eini- Į 
ki ir kiti szposelei. -0c. , musu Įszganytojaus Jezuso

No. 116 Istorija apie Siera:; Kristuso, peraszyta isz gro
ta. Puikus apraszymas. 119 pu- matos rastos grabe musu iszga- 
slapiu. 15c. nytojaus Jeruzolime. ; 10c.f )

No. 119 Keturios istorijos I o()0 Eustakijuszas. 'Išto- 
apie Gai žia Haremo nevalnin-j rjja įsz pirmutiniu amžiuikrik- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai-į szczionybes. 128 puslapiu. 35c. 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. i

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant. ne
mano. 58 puslapiu. 15c.

NORFOLK, VA. — Penkių 
mergaicziu tėvas, kuris dabar 
yra be darbo yra suimtas ir su- 
aresztuotas, kai policij antai 
rado szesziu metu mergaite 
mirsztanczia, nes ji buvo taip 
baisiai sumuszta ir sudaužyta.

Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus Lawrence Augustine 
Markham buvo slaptos FBI 
policijos suimtas ir suaresz- 
tuotas netoli nuo savo namu. 
Policijantai surado jo automo
biliu, kuris buvo kraujais ap- 
taszkytas.

Szesziu metu mergaite Shir
ley Murray, pirmos kliases mo
kine buvo girioje surasta už- 
muszta. Ta giria, kur ji buvo 
surasta priguli Amerikos val
džiai ir už tai FBI policija in- 
sikiszo.

FBI policijantai sako kad 
tas penkių dukrelių tėvas, 
Markham jau nuo Liepos me
nesio nedirba ir ima Pensija 
Paszelpa isz valdžios.

Kai jis buvo suaresztuotas, 
jis buvo visiszkai girtas. Poli
cij antai rado pustuszczia 
sznapso bonka jo automobily
je. Policijantai sako kad jie ne
žino kodėl jis ta mergaite už- 
musze, nes jis buvo per girtas 
susiszneketi kai jis buvo suim
tas.

Pirkie U. S. Bonus

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

|20c.
No. 123 Septynios istorijos ■ 

apie Stebuklingas zerkolas, Si-! 
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu- arba atidengimas paslapcžiu a- 
slapiu. 15c. tėites su pagelba kazirom.AOc.

No. 127 Trys istorijos apie No. 179 Tikriausia Bu'ry- 
Dukte Pustyniu, Peleniute ir kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Du Brolius. 60 pus. 15c. ! Yra tai burykla del vyru ir mo-

No. 128 Dvi istorijos apie; teru. 10c.
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15$ "
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa-

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

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

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

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

I No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po

i 35c., arba 4 už $1.00.

L. TRASKAUSKAS
LIETU VISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

S3S WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINTO

Kaip Užsisakyti Knygas: 1
Užsisakant knygas isz šzio 

; 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 užrė- 
j gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 10$ 
ekstra dėl prisiuntimo kasztu.

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

" -i • x ’

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


