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Amerika Pripažins Ispanija
Isz Amerikos Trumano Patarėjas

AMERIKA ISZRADO 
NAUJA IR BAISI 

BOMBA

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos mokslincziai iszrado 
tokia baisia sprogstanczia bom
ba, kad jie sako, kad ta Atomi
ne Bomba yra tik zabova pri
lyginus prie szitos naujos bom
bos, kuri yra pavadinta “Hy
drogen” Bomba. Jos'suspro- 
gimas viską sunaikins szimta 
myliu skersai ir iszilgai! 
Mokslincziai pataria Preziden
tui Trumanui dar syki su Sta
linu pasikalbėti ir jam pasaky
ti kokia baisia bomba Ameri- 
kiecziai turi ir kad jis susitai
kintu ir sutiku musu karinin-

Charles S. Murphy, Ad
ministracijos pagelbininkas, 
užima Clark M. Clifford vie
ta kaipo Prezidento Truma
no ypatingas patarėjas. Jis 
ta vieta užims Vasario Feb. 
pirma diena.

NĖRA LAIKO PALSZYVAS DAK-
MALDAI TARAS SUIMTAS

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Jau beveik pripažinsta, kad tai 
nelemtai ir jau dabar marina
mai Tautu Sanjungai reikia 
nors kokios pagelbos paramos, 
nes ji savomis jiegomis jau ne
gali nieko padaryti.

Daug žmonių pataria, kad 
ežia gal Dievas galėtu padėti.

Kai tik Tautu Sanjunga bu
vo sutverta, daug žmonių ra- 
sze laiszkus patardami, kad 
Tautu Sanjungos susirinkimai 
turėtu prasidėti ir užsibaigti 
su malda. Jie sako kad ežia ne
reikia paskirti kokio tikėjimo 
ta malda turėtu būti, bile tik1 
butu malda.

Tautu Sanjungoje randasi 
beveik visu tikybų atstovai, 
randasi net ir bedievu.

Intartas Už Vagystes; 
Buvo Dumiu Namuose

DETROIT, MICH. — Jau- 
nas vyrukas, kuris visiems 
aiszkinosi ir sake kad jis yra 
Daktaras, buvo policijos suim-1 
tas ir dabar yra intartas už ke
lias vagystes. Jis kalbėdamas 
su žmonėmis vis vartuodavo 
daug moksliszku žodžiu, ku
riuos jis buvo nuo Daktaru isz- 
rnokes Byberry, durniu namuo
se, Philadelphijoje, kur jis bu
vo laikomas per devynis mene
sius.

Jis isz tu durniu namo buvo 
paleistas 1945 metuose.

Szitas jaunas vyrukas yra 
E ari Eugene Ward, d vide-

Santykiai Tarp 
Amerika Ir Bul-, 
garijos Intempti

Lewisas Praszo Kad Minksztos

kas insileisti in Rusija kad bu
tu galima tokias baisias bom
bas paszalinti ar panaikinti.

Gal butu gerai su Ponu Sta
linu pasitarti, bet kiek mes ži
nome apie ta Poną Stalina, tai 
mes jau dabar galime stacziai 
sakyti, kad “su juo jokio biz
nio negalima daryti! ’’

Jeigu musu mokslincziai to
kia baisia bomba yra iszrade, 
tai mes sakytume, kad tegu jie 
tokia ir gamina, nes Rusija ne
ilgai lauks ir tokias paczias 
bombas gamins. Bet nebutu 
pro szali Rusijai pasakyti ir 
parodyti, kad mes baiku ne- 
krecziame, kad mes esame pa
sirengė Rusija ne tik pamokyti 
bet jau kaili gerai iszpilti!

Mes nematome jokio skirtu
mo ar karabinas viena žmogų 
nužudys, ar ta “Hydrogen” 
Bomba szimtus tukstancziu nu
galabins. Karo laiku negalima 
skaityti prieszo nuostolius, ar 
parodyti susimyliejimo!

MAINIERIAI

SUMUSZE SENELI

Vagiai Pavogė Devynis 
Szimtus Doleriu

■----------------------

WOODBURY, N. J. — Du 
vagiai labai sumusze septynios 
deszimts penkių metu seneli, 
Walter Hennessy ir pavogė de
vynis .szimtus doleriu. Senelis 
buvo pasistatęs sau palapine, 
kur jis gyveno in Woodbury 
Heights, kur jis statiesi sau na
mus. Szita vagyste buvo viena 
isz trijų ta nakti.

Už kokios mylios nuo tos vie
tos kur tas senelis buvo su- 
musztas ir apvogtas, vienas 
Philadelphijietis buvo užpul
tas. Nuo jo pavogė asztuonis 
deszimts tris dolerius.

Woodbury mieste viena 
sztorninka apvogė ant keturiu1 
szimtu ir septynios deszimts' 
doleriu.

Senelis Hennessy buvo ta va- 
kara atvažiavęs isz savo senu 
namu in Mays Landing. Jis bu-

Už tai tie atstovai jokiu bu
dri negali susitaikinti ir sutik- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Czirvu Karaliene
* I

PRIESZ LEWISA

PITTSBURGH, PA. — 
Tukstancziai Minksztos Ang
lies Mainieriai isz Pennsylva
nia ir West Virginia valstijų 
visai nepaiso savo boso 
John L. Lewisa, ir savo unijos 
insakymo gryszti in trijų die
nu ant nedėlios darba.

Nors dabar iszkilo nesusi
pratimas ir sumiszimas tarpu 
mainieriu del tu trijų dienu 
darbo, ir nors tukstancziai 
mainieriu sttaikuoja, Prezi
dentas Trumanas sako, kad jis 
nemato jokio reikalo insikiszti 
in ta klausima.

Kaip mes pirmiau raszeme ir 
sakeme taip ir dabar sakome, 
kad Prez. Trumanas bijosi in 
szita klausima insikiszti, nes 
jam rinkimai labiau rupi!

Lewisas dabar bijosi val
džios, kuri gali ant jo dėti “In-į
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vo su savimi atsivežęs baldu, 
furnisziu del savo nauju namu. 
Vagiai ant jo užsipuolė apie vi
duryje nakties. Kai vagiai ji 
apvogė ir paliko ji pusgyvi, jis 
szliaužte priszliauže prie savo 
Susiedo namu ir juos prikėlė. 
Jie paszauke policija. Polici-: 
j antai seneli greitai nuveže in 
ligonbute.

Apie szesios valandos priesz 
tai troko draiverys, George 
Kriss, isz Philadelphijos buvo 
apvogtas. Jis sako kad tik vie
nas vagis jam pasirodė.

Apie penkta valanda isz ry
to du policijantai rado sztor
ninka Benjamin Dosch, mie-i 
ganti savo automobilyje. Jis 
atsikėlęs pasižiurėjo in savo 
kiszenius ir dažinojo kad va
giai buvo keturis szimtus ir 
septynios deszimts doleriu nuo 
jo pavogė, kai jis miegojo.

Panele Mary Collins buvo 
New York miesto laikraszti- 
ninku iszrinkta kaipo “Czir
vu Karaliene.” Ji karaliaus 
ar ves pirmutine vakariene 
kuri yra rengiama del “Te
levizijos” losziku ir biznie
rių. Visas pelnas nuo tos va
karienes eina del fondo gy
dyti žmones nuo szirdies li
gos.

i szimts penkių metu amžiaus. 
Jis su trimis kitais vyrukais 
pabėgo isz Valstijos Pataisų 
Namo, White Hill, netoli nuo 
Harrisburg, Pa., Spalio (Oct.) 
menesyje, 1941 metuose.

Policijantas Walter Wyrod, 
sako kad szitas jaunas vyru
kas važinėjo po visa Amerika 
kaipo Daktaras. O isz tikrųjų 
jis yra buezierys.

Jis buvo suaresztuotas, kai 
jis viena biznierių apvogė, nuo 
kurio jis gavo tik kelis dole
rius. Jis tada pareikalavo kad 
tas biznierius atidarytu stal- 
czius, bet biznierius jam pa- 
aiszkino kad jis neturi raktu, 
ir kad kitas darbininkas, biz
nierius kuris dar neatėjo turi 
tuos raktus. Tas vagis per dvi 
valandas iszsedejo belaukda
mas tu raktu. Ir in ta laika dar 
kelis kitus žmones apvogė, kai 
jie atėjo in darba. Paskui jis 
pasivogė vieno virszininko au-

I
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KUNIGAIKSZTE
LIETUVE

Susipesze, Plaukus
Rove Už Vyra

LOS ANGELES. CALIF. —
Tamsios ir gilios paslaptys lu-

Naujas Ambasadorius

Pirkic U. S. Bonus

kuriavo szeszeliuose, kaip ko
kioje pasakoje ana diena kai 
dvi geltuonplaukes susipesze 
ir pradėjo plaukus rautis in 
Sunset Strip kliuba.

Laimėtoja szito geltuonplau- 
kiu susikirtimo ir plauku ps-i 
szimo buvo aukso-linu-plauke 
Rella Fowler, dvideszimts ke
turiu metu amžiaus dainininke, 
kuri užkariavo Hollywood ba-
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George V. Allen, naujas 
Amerikos Ambasadorius in 
Yugoslavija, iszvažiavo isz 
New York in savo nauja 
darba. Jis laikrasztininkams 
pasakė kad jam yra pasaky
ta kad Amerika yra Rusijai 
prieszinga ant Yugoslavijos 
klausimo, ir kad Amerika 
pasirengus ta savo prieszin- 
guma parodyti jeigu Rusija 
ant Yugoslavijos užsipultu.

Anglies Mainieriai Sugrysztu 
Prie Darbo; Alger Hiss Iszdavi- 
kas Nuteistas D a u g Slaptu R asz* 
tu Padavęs Rusijos Agentams; 
U.S. TuriNaujd6Hydro.9Bomba
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WASHINGTON, D. C. — Amerikos Ta- BULGARAI REIKA- 
» 

ryba ir valdžia sako, kad visi yra pasirenge LAUJA KAD U. S. A.
pripažinti Ispanija ir su ja dabar bizni daryti 
ir suvesti santykius.

Mums gera apie tai girdėti ir žinoti, 
kad Amerikos valdininkai jau ateina in 
protą. Mes raszeme ir sakeme ir reika
lavome, kad Amerika pripažintu Ispanijos 
valdžia keturi ar penki metai atgal. '

Amerikos Sekretorius, Dean Acheson, 
kuris pirmiau buvo taip nusistatęs priesz; 
Ispanija dabar jau sako, kad reikia pripa-1 
žinti Ispanijos valdžia ir su ja bendrauti.

Jau dabar eina derybos ir pasisznekeji-
mai kuri žmogų siunsti tenai kaipo musu 
Ambasadorių.

Nors Amerikos Sekre. Dean Acheson sa
ko ir atkartotinai pakartuoja, kad Amerika, 
siunsdama savo Ambasadorių nepareiszkia 
ar neparodo, kad ji sutinka ar pritaria Is
panijos valdžiai. Bet tas mums niekados 
nerūpėjo. Mes pripažinstame ir remiame 
Yugoslavijos Komunistiszka valdžia, nors 
mes su tos valdžios tvarka nesutinkame.-

Mums Ispanijos pagelba daug daugiau 
reiszkia Europoje, negu kito kraszto pa
gelba. Mes daug kitu krasztu pripažinsta nors 
mes, su ju valdžia ir tvarka negalime sutikti.

Mes sakeme ir dabar sakome, kad Is
panija yra mums labai reikalinga, jeigu 
mes norime bendra frunta nustatyti priesz 
Komunistus Europoje. Ispanijos vado Genera
lissimo Franco didžiausias prasikaltimas priesz 
Amerika yra tai, kad jis yra geras Katalikas.

ATSTOVAS BUTU j
PASZALINTAS j 

--------  I 
WASHINGTON, D. C. — ' 

Bulgarijos valdžia yra insakiusį 
Amerikos valdžiai parsitrauk-* 
ti savo Minister! isz Sofijos! 
miesto.------------------------------ Į

Bulgarijos atstovas Vaszing-* 
tone, Daktaras Petras Vouto« 
vas inteike Amerikos valdžiai 
pareikalavima, kad Amerikos 
atstovas Donald R. Heath butu; 
tuoj aus atszauktas ir sugražin
tas in Amerika. į

Amerikos Taryba pasako
Bulgarijos valdžiai, kad jeigu. 

, Donald R. Heath bus atszauk- 
j tas tai Amerikos Taryba nieką 
kito nepaskirs in ta pasiunte- 
nybe ir visi santykiai bus nu
traukti su Bulgarijos valdžia.

Bulgarijos valdžia intaria 
i Donald R. Heath ir sako, kad 
: jis gavo daug slaptu žinių 
j Gruodžio menesyje isz Traicho 
Kostovo, buvusia Bulgarijos 

, Premierio, kuris jau buvo nu
teistas kaipo Amerikos sznipas 

I ir szpiegas. Jis buvo nugala- 
I bintas Gruodžio szesziolikta 
diena 1949 m.

Amerikos Ministeris Ponas 
Heath ir visa Amerikos valdžia 
užsigina ir sako kad visi tie in- 
tarimai yra tuszti ir isz pirszto 
iszcziulpti.

Amerikos valdžia duoda Bul
garijos valdžiai žinoti, kad 
jeigu Ministeris Heath bus 
partrauktas isz Bulgarijos tai 
Amerikos valdžiio kito atstovo 
ar Ministerio tenai nepasiims ir 
visi santykiai bus su tuo krasz
tu nutraukti. 

------------- — • — ~~—
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Kas Girdėt
Žmones‘niekados nesupran

ta ir nesupras kol jau bus per 
vėlu, kad juo daugiau mes 
stengiamies isz vengti skausmo 
juo daugiau mes nukeneziame; 
už tai kad mažieji ir nieko ne-1 
reiszkiantieji dalykai pradeda 
mus kankinti, tiek kiek mes tu 
dalyku bijomies. Tas kuris 
daugiausia ir laibiausia vengia 
skausmo daugiausia to skaus
mo nukenezia. Jo paties gyvas- 
te ji kankina ir jam skausmus 
duoda.

Sziais laikais auginti vaikus 
tiek daug kasztuoja, kad vien 
tik biedni žmones gali juos; 
gimdyti ir auginti.

r • • "

Sziandien krikszczionyste 
reiszkia būti “džentelmonas;” 
reiszkia taip gyventi kad kiti 
mus pagirtu ir sakytu kad mes 
tinkamus drabužius neszioja- 
me ir kad mes žinome su kuriuo 
szauksztu sriuba sriebti.

Tie kurie garsiausia kalba 
apie kapitalizma ir apie darba, 
greieziausia niekados neturėjo 
nei kapitalo, nei darbo.

i . • *

Jeigu tikra laime suteiktu 
tas, kuri žmones invertina, tai 
mes isz tikro butume laimingi. 
Bet laime nesudaro visko už
grobimas. Laimes neranda tie, 
kurie in tolimus krasztus va- 
žiuoja, kurie visus kūno jaus
mus isztiria ir isznaudoja ir 
paskui giriasi savo užkariavi
mu. Jeigu tokie dalykai suda
lytu ar atnesztu laime, tai mes 
sziandien butume gyvenimo 
milijonieriai. Bet mes seniai 
supratome ir pamatėme kad 
nei pinigai nei tolimos keliones 
neduoda žmogui nei laimes nei 
pakajaus.

# e 1 ......... .

Tėvas gal pilnai negali in
kertint i savo vaiku mokslą, bet 
jis gerai žinojo kiek tas moks
las kasztuoja.

• • . ■ ■ I ■

Žmogus iszeina isz bažny- 
czios jausdamas kad tenai bu
vo atlikta tas, kas turėjo būti 
atlikta, ir kad daugiau apie ta 
dvasini dalyka nei jis, nei ki
tas nieko nežino. 

Komunistas yra žmogelis, 
kuris jau neteko vilties tapti 
kapitalistu.

Dauguma musu neva moks- 
lincziu ir bedieviu mislina kad 
Katalikiszkos mokyklos yra 
tik Bažnyczios inrankis dau
giau žmonių pavergti, ju pro
tus užkariauti ir sau pasįpini- 
guoti. Dauguma bedieviu mis
lina kad Bažnyczia. yra baisiai 
bagota ir kad visos Kataliku 
instaig'os daro pelną, pinigą 
kaip ūkininkas krauna sziena. 
Jie mislina kad Katalikai tur
tus kur nors krauna, ir su tais 
pinigais perka Popiežiui sida
brą ir savo Kardinolams bran
gius cigarus. Jie taip mislina, 
už tai kad jie nei tos Bažny
czios, nei jos tarnu nepažinsta. 
Jie isz vieno kurio klebono 
sprendžia ir teisia visa Kata
liku tikėjimą.

Kai tu susiginezini su dar
niu, gerai apsižiūrėk kad ir jis 
su tokiu paežiu nesiginezytu.

Asz iszreiszkiau savo ne- 
mirsztanczia meile jai. Ta mei
le buvo nesuprantama ir neisz-

manoma. Jeigu ji eitu skersai 
ir iszilgai visa svietą, likimas 
mudu kur nors sunesztu. 
Žvaigždes padangėse nuo am
žių eidamos savais keliais, nuo 
amžių buvo nustaeziusios nuo 
pasaulio pradžios kad mudu 
susieituva. Szitokia meile buvo 
amžina, nemirsztanti ir tesiesi 
iki pasaulio pabaigos. Bet ji 
pradėjo kalbėti ir man pasakė 
labai szvelniais ir gražiais žo
džiais! ‘(Tu nežinai ka. tu sa
kai. Nieko panaszaus negali 
būti. Mudu niekados antru 
kartu nesusitiksi va.” Ka ji isz 
tikrųjų norėjo man pasakyti 
buvo: “Tu esi gražus ir geras 
jaunuolis. Bet, del Dievo mei
les susiprask ir nors kiek pro
to gauk pirm negu kokia mer
gina tave sumulkins ir in tik
ra kvailiu pavers.” Asz nuo 
tos dienos atsisakiau meiles ir 
merginu.

" • • re
Bet kuri mergina gali kad ir 

mokslincziu ant lenciugeliu, 
kaip maža szuneli vedžioti.

■ • •
In Falls City miestą, Ne

braska valstijoje, teisėjas nu
teisė Irvin J. Hunker ant tris- 
deszimts penkių doleriu, už tai, 
kad jis. pavogė maszina su ku
ria yra grajinama isz pinigu. 
Paskui to sztoro savininka, 
isz kurio sztoro ta maszina bu
vo pavogta, teisėjas nuteisė 
ant tukstanezio doleriu bau
dos, už tai kad jis tokia maszi
na. laike savo sztore.

Vien tik Amerikiecziai moka 
taip poniszkai ant iszmokes- 
czio gyventi.

Clark Clifford, Prezidento 
Trumano patarėjas už keliu 
dienu atsisakys, ar gal kai szi- 
ta straipsneli skaitysite, jau 
bus atsisakęs. Jis sako kad jis 
negali savo szeimyna iszlaiky- 
ti isz algos kuria valdžia jam 
moka. Valdžia jam moka de- 
szimts tukstaneziu doleriu ant 
metu, o jis savo darbe, kaipo 
paprastas darbininkas gavo ir 
dabar gaus szimta tukstaneziu 
doleriu ant metu. Daug gabiu, 
mokytu ir intakingu žmonių 
dabar apleidžia savo vietas 
valdžioje ir gryszta prie savo 
biznio ar amato.

Vienas raszytojas sako kad 
mums reikia naujo tikėjimo. 
Gal ir taip, bet argi nebutu ge
rai pirmiau szita savo sena ti
kėjimą iszbandyti ?

r • •   ,—

Dabar nesiranda nei vieno 
intakingo žmogaus Vaszingto- 
ne isz New York miesto ar vals
tijos. Trumanas neturi nei vie
no intakingo žmogaus isz Pie
tiniu valstijų. Kai Rooseveltas 
buvo Prezidentas jis tokias 
vietas labai apsukriai paskirs
tydavo, kad nei vienas krasz- 
tas negalėjo jam prikaiszioti, 
kad kuri valstija neturi savo 
atstovo valdžioje ar tarnyboje.

Szimtas ir dvideszimts jau
nu vyruku susirinko net tre- 
czia valanda isz ryto prie New 
York policijos ofisu ir lauke 
iki devintos valandos, kad jie 
galėtu užsiraszyti del kvotimu 
del policijanto darbo. Jie galė
jo per isztisa nedele užsiraszy
ti, bet szitie vyrukai norėjo bū
ti pirmutiniai. Tarp dvide
szimts penkių ir trisdeszimts 
tukstas'cziu tokiu vyruku ims 
tuos kvotimus, egzaminus de] 
policijanto darbo.

Žili plaukai neparodo szir- 
dies metus.

Karalaite Ir Karalaitis

Buvusi Amerikiete loszike 
Rita Hayworth su savo Ka- 
ralaicziu vyru, Aly Khan, in 
Lusanne, Szveicarijoje, kur 
jiedu laukia kūdikio. Kai 
jiedu apsiženijo tai visi laik- 
raszcziai baisiai daug rasze 
apie juodu, nes ji yra viena 
isz Amerikos gražuoliu, o jis

GIRTUOKLIS I
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Pagalios pabaigei, tyliai i 
tarė motina. Pagadysi sau akis, i 
Kur tai gali but tėvas? Be abe-' 
jopes su blogais savo draugais, 
prageria uždarbius. Gal gale- į 
turn tu.

— Žinau, ka norėtum pasa
kyti, pertrauke jai sūnūs. Ne, į 
ne asz neeisiu tėvo jieszkoti.

— Tokiame atsitikime ei- ’ 
siu asz pati! Bet jis juk būda- į 
mas girtas nieko neklauso, 
kaip tik tavęs vieno.

— Seniau, tai tiesa, atsake 1 
Reinhold, bet dabar, nuo kada ‘ 
paaugau, tas padaro didelius i 
nesmagumus man ir jam.

Bet motina pradėjo jo pra-: 
szyti ir jis paklausė.

— Gerai, sziandien da eisiu I 
bet žinok, kad tai darau pasku- į 
tini karta.

❖
Naktis buvo vesi, tamsi. ’ 

Reinhold užsimovė ant aus u i 
kepure ir pasistatė kalnieriu 
balakono. Eidamas ulyczia isz- i 
girdo alinėj ant kertes truksz- j 
ma. ir riksmą.

Tuo tarpu durys placziai sat-' 
sivere. Viduj pamate tęva ir 
kitus pasigėrusias vyrus. Po 
smarkiai musztynei Reinholdo 
tėvas iszstumta per duris lau-1 
kan ir paskui ji durys uždary- ’ 
ta.

Stalorius greitai nusinesze 
pirmyn. Reinhold leidosi pas
kui jo.

Jeigu mes negalime gauti ko 
mes norime, tai iszmokime no
rėti ka mes gauname.

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir 

geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokės-
ties, nes ilgai negalime laukti.
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de 
kavoj ame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. —- “Saules” Redyste. 

yra vienas isz bagoeziausiu 
karalaicziu ant viso svieto.

Kai szitas paveikslas buvo 
nutrauktas tai ji laikraszti- 
ninkams sake kad ji spėja 
vaiko susilaukti Vasario me
nesyje. Už keliu dienu po to 
pasikalbėjimo ji susilaukė 
mergaitukes.

— Palauk! Sustok, szauke 
jam.

Bet girtuoklis mislijo, kad 
tai kuris isz jo girtos kompani
jos ji vejasi ir nori sumuszti.

— Ka, esi ežia vėl ? Suszu- 
ko užkimusiu balsu ir staiga 
nusisukęs ir sunaus savo nepa
žines su visa savo šyla jam su
drožė lazda per galva.

Reinhold apsiliejes 'kraujais 
sukrito ant žemes, o Antanas 
k u igr eic z i a usia i nu si skubino 
namo.

— Man rodosi, kad per daug 
asz jam sudaviau, murmėjo 
vienas sau būdamas jau netoli 
namu. Bet tam mane-gi vijosi. 
Juk turėjau prideryste ginties. 
Bet gal isztikro per smarkiai 
sudaviau! Et! Nieko jam isz to 
neatsitiks! Paskaudes jam gal
va, bet tas pereis ii’ greieziau 
iszsiblaivys.

Kada Antanas sugryžo na
mo, Ona jau gulėjo lovoje ir 
pradėjo jam kareziai iszmeti- 
neti.

— Kur tu valkiojiesi taip 
vėlai? Visados turiu paskui 
tave siuntinėti pasius! Kur yra 
Reinhold ?

— O ar jis da nemiega ? Pa
klausė stalorius.

— Asz nnsiuneziau ji pas
kui tave.

— Kiek tai kartu reikia 
tau pasakoti, kad asz to sau 
nereikalauju. Jei da syki ji 
paskui mane, siusi, tai asz na
mo visai nesugrysziu!

Užsirūkę pypke ir atsisėdo, 
laukdamas sunaus.

Netrukus iszsigirdo in duris 
beldimas. Antanas nubėgo ati
daryti, misly damas, kad tai 
Reinhold pareina.

— Kas ten paklausė.
— Miestsargias. Praszau 

atidaryti.
Stalorius tnojaus atsiminė 

atsitikima iszejus jam isz ali
nes. Kaip tik atidarė isz 'bai
mes duris.

— Ponas! Tarė policijan- 
tas, atneszu ponui liūdna žinia!

Stalorius iszbalo. .
Nelaime patiko pono su-

nu!
— Mano sunu! Suriko sta

lorius. Mano Dieve!
Ona iszgirdus vyro riksmą 

atbėgo pas ji.
— Musu Reinholda patiko 

nelaime! Sielvartavo.
Tai jis tapo užpultas pasakė 

miestsargis.
-r- Užpulta mano silpnas 

vaikas! Ant to reikia but ar- 
sziausiu žvėrim, bet ne žmo
gum, kad užpulti ant tokio vai-

j ko! Turite neatbūtinai atrasti I 
j kaltininką. ,
i — O tarp, žmogžudis, gal.
' kur art i pasislėpė.

— Žmogžudis! Suriko už-; 
kimusiu balsu Aptartas.

— Mario vaikas nžmuszta?
— Ponas nepasiduok nnsi- 

’ minimai, bando raminti miest- 
‘ sargis. Žinoma, juk tai baisi 
i nelaime! Matomai jis užgautas 
I su lazda iu galva.
i Prie tu žodžiu Antanas da ' 
I a’rsziau užgimė jam smegenyse. ' ' ’ j

— Pono sunu atradome bei 
įžado. Ant poros minueziu atga- 
i vo, sąmone ir ant klausymo kas
ji užgavo atsake, “Ne žinau.” 
O po tam.

— O kas po tam? Suriko i 
verkdama motina.

i

— Po tam numirė.
Tuo tarpu in namus parnesz- į 

ta Reinholdo kūnas. Motina i 
baisiai raudodama puolėsi prie 
jo; stalorius-gi užsiglaudė už 
lentgaliu ir pradėjo ne savu 
balsu szaukti:

— Asz to nenorėjau, asz to 
nenorėjau daryti!

Su sunkenybe jis isz tenai 
iszvilkta, gavo proto sumiszi- 
ma.

----- PABAIGA-----

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, v 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 401 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

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

No. 103 Vaidelota, apysaka 
i isz pirmutines puses szimtme- 
; ežio iszimta isz Lietuviszku už- 
į lieku. Su paveikslais. 177 di- 
■ dėlių puslapiu. 35c.
f No. 104 Trys istorijos apie: 
! Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
i kelio Duobes, Karalaitis Zmo- 
! gus. 121 puslapiu. 25c.

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- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin-

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

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

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

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

No. 132 Trys istorijos apie; 
Anglorius isz Valenczijos, Ko-i 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turį savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie! 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15cĮ

No. 134 Dvi istorijos apie: 
Baisi Žudinsta, apie Urlika j 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c. į

No. 138, Keturios istorijos:! 
Irlanda, Robertas Velnias, Me-i 
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78; 
puslapiu. 25c.

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

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

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

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios naktį. 61 puslapiu. 15c.

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

No. 150 Keturios istorijos 
į apie Duktė akmenori.aus,• Kla, 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už- 

į laiko moteres paslaptį, bl pus. 
i 15c.
j No. 151 Penkios istorijos a- 
; pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer- 
į ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61

' puslapiu. 15c.
No. 152 Trys istorijos apie 

Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- 
I galis. 62 puslapiu. 15c.
j No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

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

No. 158 Keturios istorijos 
‘apie Kapitonas Stormfield 
' danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
: tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
j 15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai- 

j me, Per neatsargumu in balta 
vergija, Pusia.ugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 

j mirimą, saule, menesi, žvaigž- 
' dės ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 

I Protas ant proto, Keletą trum- 
i pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

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

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

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

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde- 
lis, G ūdras Piemenlis, Isz ko 
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 rašzymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

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

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. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

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

No. 198 Gromata arba Mu
ka. musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga- 
ny t o jaus Jeruzolime. 10c.

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

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

Kitokios Knygos
No. 178 Tikrausias Kabalas 

arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

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

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

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus O v '<7

nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
i numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
SUeV Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

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

Mahanoy City, Pa., - U. S. A,



“SAULE“ MAHANOY CITY, PA.

___ | Merkiene leidot ?

Stebuklingasis p CFPT AS , J ,'"si 
| — K odei-g i

I ' mokykla? Juk
m o ky t o j a s Lietuvis

! monopoli 
kitur, ponuli, kad nebliktu girtuokliavimo, į

di ^‘^DESZIMTUKU PARODA - GELBĖKIME 
PARALYŽIAUS PARBLOKSZTUS

“Talmudo Paslaptys”

pO'NUTl! Juk tamsta gydy 
totas!?

kia?
Esu dideliai nelaimingas!

— Sopa, ne tai sopa, tiktai 
esu nelaimingas.

— Tai ko-gi nuo manos no
ri? Asz esu gydytojas, ir jei 
kas sopa, tai asz galiu 
szyti in vaistine receptą.

—- O ponuli, receptą, recep
tą, asz to ir noriu, kad man po
nulis paraszytum receptą!

Asz. e su nei a im i n ga s!
■— Bet asz sakau, kad asz 

receptus raszau nuo ligų, o ne 
nuo nelaimiu!

— Meldžiu ponuti! Pasi
gailėkite nelaimingo! Gelbeki-

ken-

maži likus

nūs vyresnieji gerai jau pa
gieda, o mažiukai dar silpnai 
teperskaito, bot kita žiema jau ! 
pramoks.

nan, kad ponulis esate stebnk-1

daug žmonių savo receptais; 
esate pagelbėjo nuo nelaimiu, i

— Susimildamasis kalbėk į 
tiesiai: Asz nieko nesuprantu,! 
ko norite nuo manes?!

— Recepto noriu, ponuli i 
recepto, kaip nuo nelaimiu isz- 
sigelibeti. Tokio recepto kaip 
Dumbliu Vargini, kad užra- 
szet. Jis ir sziandien ponuliui, 
dekavoja ir visiems pasakoja, 
kad suradęs sau laime, tiktai 
acziu Jusu “Stebuklingam Re
ceptui.”

— A! Tai tokio recepto! 
Dabar suprantu!

— Tokio, ponuli, 
kaip Dumbliu Vargini.

— Gerai! Asz paraszysiu, i 
bet-ar jus tiktai ta pildysite ir ; 
užlaikysite, kas prie to recepto ; 
reikia užlaikyti?

Vienam mieste buvau, 
Apie puikes giesmininkes 

dažinojau, 
Turiu jaisias truputi 

pakoezioti, 
Ir sziek, tiek pamokyti.

Bet per szonus duosiu, 
Da tokiu mergeliu nemaeziau, 

Norints daug aplakscziau, 
Tai jau bjauru ir negerai, 

Jeigu toki bažnytiniai 
giedoriai, 

Vyrai su špilkom merginas 
bado, 

Tas labai negražiai iszrodo, 
Baisus juokus iszdarineja,

tokio

— Raszt ai- gerai moki?
— Kur jums ponuli, varg- j 

szams raszto mokėti.
— Kad nemoki raszto tai 

mano receptas nieko negelbės! 
Pirma iszmok skaityti tai tuo
met asz paraszysiu toki recep- ! 
ta, kuris jumis būtinai isz t raks į 
isz nelaimiu. O kad nemoki ■ 
skaityti, tai tas nieko negelbės. !

susirenkineja, 
Doros merginos gražiai 

pasielgineja, 
Jeigu kunigas apie tai 

dažiriotu, 
Tai tokia gauja su 

lazda iszgeniotu, 
Kurie laike praktikos, 

Dūksta visados. 
Jeigu jus vyreliai

neleidžiat
dabar jau

ir g<

in la, galite jalu pasekti. Laik- 
ir rasztyje kas blogas, yra papei-.

mokina ne tai)), kaip ta Mor-i deltogi laikraszti skaitant, nuo 
kiene, 
užsiima kitu mokymu.
gali iszmokyti?

kuri pati nemokėdama, i blogu daiktu galima pasisau- 
ji ' goti, o gerais pasinaudot i. Ap- 

j skritai, daug visokiu naudingu 
’ — Tai, mat, kad mes vis in ! žinių ir pamokinimu galima 
tas mokyklas leisti bijom! ; rasti' laikrasztyjo. O skaity-

— Kaip tai ? Asz nesupran-j mas lahiause šventomis die
tų, kodėl jus mokyklos bijot ? inomis kiek naudos atnosza,

— Tai mat, ten mokina tik- į M nereikia veltui laiko pra- 
tai ‘ ‘Bezlepyežias. ’ ’

— O tamsybe, tamsybe! 
Dėlto jus ir esat tokie nelai
mingi, kad nenorite sviesos 
mokslo. Pasakvk, ka gal pada- i eina bažnyezia, o parojo taip 
ryti aklas žmogus! Ir tas. ka jsa" ,;nl' ^sirinke pasilinksim-

i na.raszto nemoka, yra taippat ak
las. Matot, kaip Dumbliu Val
gis džiaugiasi isz savo laimes 
ir man dekavoja už “Stebuk
linga Receptą.” Jis mat jau
nas iszmoko skaityti ir apsi- 
szviete. O jus jau senas bet tu
ri vaikus, tai nors juos pasi
stengs mokyti, kad jie nors ge- j 
rai knygeles, laikraszczius ga
lėtu skaityti, o tuokart pama
tysit, kai]) ir laime rasis.

— Bet ponuli malonus, kad 
vaikai pradės knygas ir laik
raszczius skaityti, tai kas dar
bus bedirbs?

— Skaitymas laiko negai- 
szina. Žmogus negal vis dirbti 
be pasilsiu, reikia ir atsilsėti. 
Tai-gi sulaukės liuoso laiko ga
les ir pasilsėti ir kartu laik-

ka rūkymo. () jusu vaikau 
szventa diena ka veikia ?

— O ka-gi, kaip ir visu nu-

— O kai]) jie, linksminasi ?
— Tai kortomis paloszia, 

tai paszoka, tai...
— Ir alaus turbūt susidėjo, 

pasiima ?
Tai jau žinoma kad teip 

Į bet nedaug; kad po kokia gri- 
ivina ir susideda, tai tas jog ne 
i teip bloga, bei tik labai negir
tuokliauja.

— Tai matai, kad vaikai 
kortomis loszia ir po grivina 
susimeta ant alaus, tai tame 
no matote nieko blogo. G tas di
di bloguma atnesza, nes tai 
tamsumas ir alumas; už ta gri
vina aptemdina sau protą ir 
pasidaro visai kvailiu. Ar ma
tėt, kad girtas but kuomet ka

kiek isz to naudos del saves pa-; 
darys.

— Nesuprantu, ponuli ko
kia nauda gali atneszti skaity
mas, labiausiai tu '“laikrasz- 
cziu. ”

— Matau kad pas jumis da 
didis tamsumas, už tai asz 
nors trumpai paaiszkinsiu, ko
kia nauda duoda skaitymas 
lldkraszczin ir knygų. Jus isz- 
gyvenate savo ūki da tai]),

lys gerai žinote, už tai asz ir 
I nebekalbesiu. O jeigu jus po ta į 
: grivina sumėto iszsiraszytu- 
mot laikraszti ir susirinkę in į 
viena vieta szventadienyje pa-!

akis, o

teisybe
o nema-

laimingas, kad turiu 
nematau.

— Teisybe, tikra 
pasakei kad turi akis,
tai, dėlto tai ir turi daug nelai
miu. Vaiku ar turi ?

— Turiu, ponuli, turiu.
— O savo vaikus ar mokai 

raszto?

kieno jau dvi žiemas ėjo; isz- 
moko jau “Misziu Maldas” 
“Rožanczius,” net ir “Kal-

Tai visos raudosite,
Ir savo pravardes 

matysite.* * *
Mano rodą del motinėlėms 

tokia,
Apie ju dukreles: 

Jeigu norit dukrele dorai 
užaugyt, 

Reikia pripratyt skaityt, 
Žinoma, isz pradžių turi in 

mokykla eite, 
Norints kiek ten apsiszviesti 
Po tam prie darbo pratyt, 
Valgi virti ir duona kept, 

Taipgi iszmokti sint,
Drabužiu sulopyti, 

Skalbt ir prosy t i.
Tada ir jaunikis atsiras,

WASHINGTON, D. C. —
Visi Amerikos redaktoriai 

ir laikraszcziai remia Vaju 
del Fondo kuris yra kas me-
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tai rengiamas ir renkamas 
padėti tiems kurie yra Supa
ralyžiuoti.

Sziais metais tas vajus 
prasidėjo nuo szeszioliktos 
dienos Sausio (Jan.) mene
sio iki trisdeszimts pirmos 
dienos.

Kas metai ' žmones labai 
gausiai aukoja szitam Fon
dui. Tikimasi kad ir sziais 
metais visi panasziai pada
rys.

Pernai net1 keturios de- 
szimts tukstaneziu tokiu ne
laimingu buvo aprūpinta 
per szita Fonda.

Gydinimas nuo szitos Pa
ralyžiaus Ligos yra labai il
gas ir brangus, ir retas kuris 
galėtu vien tik daktarams 
užsimokėti. Bet per szita 
Fonda tokiems žmonėms ne
reikia nei cento mokėti, už 
geriausius daktarus ir ge
riausi prižiūrėjimą.

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15^ ::

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa
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SIENINIAI 
KALENDORIAI 

1950 M.

Apsiporuos ir gražiai 
gyvuos.

Sziandien suvis kitaip, 
Mergeles auga ne sziaip nei

Turime Visokiu Reli
giniu ir Kitokiu Sieni
niu Kalendorių su Ang- 
liszkais ar Lietuviszkais 
Menesiais. Po 35 Cts 

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.

Da po nosies snarglys,
O jau galvoje jaunikis.

Ne viena nuo teveliu pabėga, 
O ar tai maža rūpestis ir 

, gieda ?
Isz bėgus trankosi,

Kaip paskutine valkiojosi, 
Ant galo sugryszta 

namo,
Pas savo tėvelius.

įsu proseniai tuose laikuose, 
I kuomet žemes buvo kiek nore- 
' jai ir viskas buvo pigu. Dabar-
■ gi svieto daug priviso, žemes i 
szmotelis yra branginamas iri 
viskas yra brangu, tai taip g.V- 1

i venti, kaip gyveno senoveje, 
i jau nebegalima. Reik stengtis 
; pagerinti gyvenimą. Kitose 
j szalyse jau žmones seniau ap- 
siszviete ten jie geriau viską j 
daro ir jiems geriau sekasi gy- i 

j venti. Tai kad jus butumet su
prantantis, skaitytumet laik
raszczius, kuriuose raszome ■ 
kaip kitus gyvena, veikia, tai 
ir jus teip elgdamiesi, pataisė- ;

i tumei savo ūki ii- jums geriau i 
i sektųsi. Apart tu, kiek da kito-' 
j kiu naudingu žinių laikrasz- 
! ežiuose rastumėt. Turi ka par- 
1 duoti, czia-pat negali, apskelbi j 
I in laikraszti, tai isz kitur ran-;■ i 
j dasi pirkėjos; nori ka nupirkti,; 
Įpaemes laikraszti atrasi kur .
■ kas pigiau gaunama. Vienoje i 
i parapijoje ūkininkai nutarei

Tai toks mano receptas: skai- j — Kur-gi tai]) buvai ilgai ? 
i lykite knygas ir laikraszczius!i — Alinėj. O tu Reinliolde?

— Acziu pomdi, labai ( Nuolatos su knygomis ? 
acziu! Dabar suprantu, kad tas syki pasibovyk su savo 
stebuklingas receptas: skaityti i gaiš 
moksliszkas knygas ir laik- vo nuolatiniu darbu apsirgsi, 
raszczius, atdarys akis ir a])- — Netrukus turėsiu egza-
szvies protą, o nebus laiko tuo- minus, tėvo!
mot 'begirtuokliauti per ta pa-j — Jei tu ju net ir neiszlai- 
liks daug pinigu nepragertu. O! kyši, tai vistiek neiszsižadesi- 
ir bus laime! Lik sveikas, po- me, pajuokdavo tėvas.

I — Jau gana del manos at- I .i sidirboto, atsake Reinholdas.
I Sėdosi prie stalo. Po n’eku-
! riam laikui Antanas pakilo nuo

I 0 T11l’/*' T 1C kėdės i r pasuko prie iszejimo. 
Ijllt. 1 “ Vel iszeilli? Da negana

dran-
Da tu ežia man su tuo sa-
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64 pus., Did. 5x7 col.»
Dabar Po 25c. I
“SAULE ” 

MAHANOY CITY, PA.

nuli. Acziu!
•GALAS

Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranes-eme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai lai'k 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. A CZIU!

Pasiskaitymo Knygelesturi ? Pra.szneko Ona.
— Nesirustink, apie de- 

szimta busiu namie. Savo drau
gams prižadėjau, kad sugry- 

... i sziu.dilba vienoj ir toj paczioj vie-j ,, . , . , . , .'' '. . | — Geri tai draugai, taiptoj, ir tame pacziamė mieste,; , . . . n . . ,. . ,i •” 1 i volei besivalkiojanti po skyles.
I Juk žinai, kad po tam papraš
ytai pareini rytais ir sekanezio- 
: mis dienomis negali dirbti.

Bet joki prikalbinėjimai 
gelbėjo, stalorius pasiėmė 
kampo lazdele ir iszejo.

* * *

— Negalima tėvo sulaikyti 
namiej, tarė Ona in sunn.

— .Geriau padarytum, idant 
jam visai nieko neiszmetine- 

j tum, atsake sunns. Tėvas dir- 
. . , ,, . , , l'ba isztisa Nedeelia, taigi norikurie kalbindavo tęva, i _ _ ....... . , . ma nors Nedehomis kiek taiidant leistu savo šuniu lankyti . ...... . pasilinksminti.mokvkla. Antanas norą turtin-l . , .. . .1 —' Juk nereikalauju per

daug. Tegul iszsigertu viena ar 
du stikleliu. Bet kuomet visa 
nakti nesugryszta, bijausi. O 
sekaneziomis dienomis ateina 

’ kostumoriai ir ka tuokart tu
riu daryti! Juk negaliu pasa-

met, kokia butu isz to nauda, 
kiek jus blogybių per ta pra- 
szalintumet, kaip sau akis ati
darytume! ir nieks jusu nebe- 

i galėtu apgauti. Delto-gi ievai! 
turėtu inpratinti savo vaikus 
in laikraszcziu ir knygų skai
tymą, moteris turėtu savo vy-Į viena yda, kiekviena 
rams nupirkti laikraszti, nes į y)asio-eria 
tuomi, ko vyras perskaitys' 
laikraszti sutrukdys ji nuo |įnį sunu Reinholda. Tasai isz- 
stiklo svaiginanezios smarves!

! (degtines) ir iszlavis ji. Dejuo- 
jat, kad esat nelaimingi, o pa
tys in nelaimes lendat, kaip 
muses in medų. Girtybe, visu

TTANAS yra staliorius. i 
Jau apie dvideszimts metu?

paeziamė mieste,' 
ežia neseniai uždėjo savo' 
loena varstotą. Yra tai darbsz-l 
tus ir doras žmogus, bet turi!

Nedelia I

Antanas turi paczia ir viena-

bales, asztuoniolikos metu jau
nikaitis, beveik nuolatos sėdi 
su knygomos. Dar mažu vaike- 
zi būdamas, už savo gabumus 
ir prisiriszima prie mokslo ap-

nelaimiu versme ii kad to, ka i fnredavo nno mokytoju pagi-Į 
prageriat, nors deszimta dali t 
padetumet ant apszvietimo, 
knygų ir laikraszcziu, tai nejo- 
kiu nelaimiu pas mus nebutu.

Siuncziant pinigus per ban 
I kini czeki arba ekspresini mo 
! ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 

! bankos reikalauja deszimts 
! centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite

Seni žmones per daug piiesz- ateityje, kada siunsite czekius 
įtarauja, per ilgai tariasi, Pel arfra ekspresinius money orde 
mažai di\sta ir per greitai gai- rįu8j pridėti deszimtuka. Bet 
lesi-‘ I jeigu siunsite money orderiu

Mes laukiame senatvės, bet per paczta, tada pacztas neima 
I bijomies pasenti; reiszkia mes ekstra už iszmokejima money 

bijomies orderio. Acziu visiems.
“Saules” Redyste.

norime gyventi, ir 
mirties.

I

JUOKAI

Didele Szvente
Tėvas — Kas tai Juozuk, 

kad teip anksti atėjai isz 
mokyklos?

Juozukas — Pas mus di
dele szvente!

Tėvas — Kokia?
Juozukas — Ponas Tycze- 

ris sziandien numirė!

’ I
gas, liet dėkui savo daVbsztu- •y 
mui uždirba tiek kad galėtu 
iszdeti sziek tiek ant savo sū
naus mokslo. Taigi*, dabar 
Reinhold turi iszduoti paskuti-! 
nius egzaminas ir be abejones' 
iszlaikys juos atsakaneziai ar
ba ii- kuogeriausiai; visa savo 
gyvenimą praleido su knygo-

labiausiai

Jausli Pacziule
Vyras iszvažiuodamas 

Amerika, sako savo paeziu- 
lei:

— Atsimyk Mariute, jei
gu man kas atsitiktu, tai es
mių apdraustas ant penkių 
tukstaneziu litu!

Mariute — Mano Mielas 
Antanėli, (atsiliepe su asza- 
romis) jau tu geriau gyvenk 
ne kaip mirti, Ka tie penki 
tukstaneziai litu ženklina. 
Geriau apdrauskie savo gy
vastį ant penkių ‘tukstan
eziu doleriu, tai kas kitas!

ne-, 
isz

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

Trys Istorijos apie Ir landa 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20<j 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

^DIP-EESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point

The Way Yon Write

* *
— Sztai ir asztuonios, o le

vo vis da nematyti, tarė atsi- 
! sukus in Reinholda jo motina, 
! Ona. Regis vol sugryž namo 
įgirtas. Kas Nedelia. tas pats

*

in pietai ant stalo turi nuolatos

res. () kaimynai ruseziai szau- 
kia: “Ponios vyras sziandien 
ryte anksti parėjo. ” Viena 
karta su kuom tai snsimusze ir 
sugryžo namo visas kruvinas! 
Klausyk, Reinholdai, tu nieka
dos negirtuokliaukie, girtas 
žmogus yra ar szesniu už gyvu-

Kad tuo tarpu priemonėje 
iszsigirdo žingsniai ir iii kam-! 
bari, i nėjo stalorius. Tai buvo!

; keturiu deszimcziu metu vyras,' 
auksztas ir tvirtas su* didele i 
veido iszveizda.

— Parėjai pagalios, piktai! 
atsiliepe pati. — Jau gera va-j 

' landa tavęs lankiame.| i
! — Patys esate kalti, atsa-l 
Ike drąsiai stalorius.

— Kiek tai sykiu sakyda
vau, idant manes nelauktume!.

Valandos slinko. Iszmusze 
laikrodis pusiaunakti o stalio- 
riaus negirdėti. Reinhold užda
re knyga ir iszsitiese ant lovos.

(Tasa Ant 2 puslapio)

No. 5668

No. 5550 l¥*

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Visur Taip Yra
Vienuole iszgudinejo mo

kykloje apie Dieva, ypatin
gai apie malda, ir paklausė 
vieno vaiko:

— Juozuk, ka tu atsikėlęs 
darai kožna ryta?

Juozukas — Ugi einu par- 
neszt tėvui guzutes!

SKAITYKIT

PLATINKIT!

■ '-f

i
I
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— B ALF Imigracijos Ko

mitetas.

— Musu sena skaitytoja, 
ponia Agota Litvinavicziene, 
sūnūs Vincas Little ir jo sūne
lis Vincukas, taipgi anūkas 
Leonardas Kai ietis, visi isz 
Shenadoro, motoravo in mies-. 
ta su reikalais, ir prie tos pro
gos atlankė “Saules“ redakci
ja, atnaujinti savo prenumera
ta. Acziu už atsilankymu.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Povilo atsivertimo. Ir ta die
na 1946 metuose John L. Le- 
wisas su savo Mainieriu unija 
sugryszta in Amerikos Darbi
ninku Federacija, isz kurios 
jie buvo pasitraukė deszimts 
metu atgal.

— Gerai žinomas 'biznie
rius Juozas Rufus (Rutkaus
kas) nuo 601 W. Spruce uly., 
kuris nesveikoja nuo kokio tai 
laiko, ana diena turėjo opera
cija Temple University ligon- 
bute, Philadelphia.

— Ketverge pripuola, Szv. 
Polykarpo.

— Petnyczioj Szv. Jono 
Kryzosimo. Ir ta diena Ameri
ka sutiko stoti in Pasaulini 
Teismą, bet nustatė savo San- 
lygas. Pasaulinis Teismas tu 
Amerikos Sanlygu nepriėmė. 
Taipgi ta diena 1949 m., ero- 
planas nukrito in Copenhagen, 
dvideszimts žminiu žuvo, kuriu 
tarpe buvo Amerikiete Operos 
dainininke Grace Moore, ir 
Szvedijos Karalaitis Gustavus 
Adolphus.

Harrisburg, Pa. — Policijai!- | 
tai sako kad septynios de
szimts keturiu metu amžiaus J. 
D. Shroedcr pasimirė kai jis 
vairavo savo automobiliu. Jo 
automobilius sužeidė du žmo
nes pirm negu jis sustojo. Su
žeistieji žmones buvo James E. 
Wills, dvideszimts devynių 
metu amžiaus, ir Dan Kennedy 
dvideszimts szesziu metu am
žiaus, isz Harrisburg. Jiedu 
buvo ne tai]) labai sužeisti- ir 
nnveszti in ligonine.

ISZDAVIKAS
I ALGER HISS 

NUTEISTAS

Philadelphia, Pa. — Ponia 
Elena Flahive, trisdeszimts 
dvieju metu amžiaus yra in
tarta ir suaresztuota už savo 
vyro, Aamosziaus nudurima su 
dideliu duonai reikti peiliu. 
Susiedą i policijai) tams pasakė 
kad jiedu jau seniai kaip ba- 
riesi ir pesziesi. Jie sako kad 
jis buvo nieko sau vyras, geras 
ir ramus, tik kai jis pasigerda
vo, tada jau su ji rodos nebuvo 
galima gauti. Kiek policijantai 
galėjo sužinoti, tai iszrodo kad 
Tamoszius parėjo girtas ir 
pradėjo savo žmona, daužyti. 
Trijų metu vaikas szoko savo 
motina ginti, bet tėvas ji pa
spyrė su koja. Motina taip in- 
pyko, kad ji nusistvere už to 
peilio ir dure jam staeziai in 
krutinę. Ji prisipažino kad ji 
savo vyra nudure, bet teisinasi 
kad ji tik save ir savo gynė.

X MOTINA NUŽUDYTAI
Westmoreland apygardos in-'
sake kad valdžia dabar paima! g Vaikai Mato Kai Te 
jo automobiliu už ta prasikal-' 
tima. Jo automobilius yra nau
jas ir brangus.

Visiems mums nebutu pro 
szali atsiminti kad nevalia 
veszti sznapsa isz vienos vals
tijos in kita. Daug- žmonių, kai 
jie važiuoja in sveczius ar ant 
atostogų nusiperka sznapso 
kur pigiau ir parsiveža namo. ■

! Jie tankiai net ir pasigiria kad 
jie žino kur galima pigiau nu
sipirkti. Jie taip daro ypatin
gai priesz szventes.

Bet tokis biznis neužsimoka 
nes bausme per didele. Kas isz 
to jeigu keliais doleriais pi-

vas Nužudo Motina

NEW YORK, N. Y. — Alger °iau ir apsipirksime sznapso

GRANBY, QUEBEC.
Szeszi vaikai inbego in savo 
tėvu miegamąjį kambari, kai 
Philip Laporte, trisdeszimts 
keturiu metu amžiaus ūkinin
kas musziesi su savo žmona, tu 
vaiku motina.

Jis savo žmona, tu szesziu 
vaiku motina pasmaugė, kai 
visi tie vaikai, iszsigande sto-> 
vėjo ir žiurėjo.

Ūkininkas Laporte buvo jau 
kelis kartus susipeszes su savo 
žmona, kuria jis intare, kad ji 
prie kitu vyru meilinasi ir su 
kitais užsideda. Jis sako kad

Kaucija Uždėta

Hiss, kurio iszd’avikystes klau- j«iga tokia didele už............................
per teismus jau dau- ta prasikaltima jeigu butume J1S ta ūki nusipirko ir isz mies- 

k™ cv.oc+oa sugauti. to iszsikrauste, kad atitraukussimas eina į 
giau negu metai, buvo surastas sugauti, 
kaltas už neteisinga prisieka 
teisme. Jau seniai mums iszro-

i Valstija gali taip nubausti 
už parsivežima $igaretu isz ki- 

de, kad nebuvo jokios abejo- tos valstijos.
nes kad jis yra kaltas. Buvo 
neužginezinamai priparodyta 
kad jis daug svarbiu ir slaptu 
rasztu buvo padavęs Rusijos, 
agentams. In teismą buvo pri
statyta net ir ta raszomoji ma
szinele, “Typewriteris’’ ant 
kurios daug tokiu svarbiu rasz
tu buvo nuraszyta.

Jo žmona teisme buvo pasa
kius, kad ta raszomoji maszi-! 
nele yra sulužus ir kad negali-

SZUVA LIGONINĖJE

savo žmona nuo svetimu vyru.

NĖRA LAIKO 
MALDAI

Buvusi Lenke Bajoriene 
Fogelnest-Adrian ežia links
mai pasiszneka su savo vyru 
savo namuose in East 
Orange, New Jersey. Kai ji 
atvažiavo in New York 
miesto uosta, Amerikos slap
ta FBI policija ja suėmė ir 
sulaikė. Ji yra intarta kad ji 
per kara susineszdavo su 
Naciais. Ji buvo ant Ellis sa
los, pakol jos vyras penkių 
tukstaneziu doleriu kaucija 
neparupino.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mergina,’’ jis sako (tai muši! 
Lietuvaite) “kaip ji tykomis 
prisisielino prie tos mažos gel- 
tuonplaukes ir kaip ji ja par
trenkė ant ulyczios ir paskui 
pradėjo kumsztimis daužyti. 
Paskui ji nustvėrė ja už kaltū
nu ir pradėjo tuzikuoti ir val
kioti po ulyczia.”

Panele Ames Ariel, baisiai 
inpjkus ir jausdama kad ji bu
vo pažeminta ir paniekinta sa
ko: “Asz niekam nedovanosiu. 
Asz ja apskųsiu. Ponas Fowler 
yra man tik draugas. Asz su 
juo susitikau tik dvi nedėlios 

■ atgal ir mudu iszejome ant dei- 
tu tik szeszis sykius.’’

Kai ta Lietuvaite susijiesz- 
i ko j o sau kaucijos ir iszsilaisvi- 
no isz kamaros, kalėjimo, ji nu
ėjo staeziai in tos geltuonplau- 
kės Ariel kambarius ir lauke 
kol ji su tuo milijonieriumi pa
rėjo namo. Czia butu vėl buvę 
plauku rovimas ir nagu dras
kymas, jeigu tas milijonierius 
nebutu musu Lietuvaite gra
žiai, mandagiai, bet staeziai ir 
griesztai neiszvares, ir nepasa
kęs jai labanakt prie anos gel- 
tuonplaukes kambario duriu.

NEW YORK. — Mažas szu- 
nytis rodos žinodamas kur eiti, 
nuszlubavo staeziai in Bellevue 
ligonine. Jis nuszlubavo sta- atstovai per viena minuta, pa- i
ežiai in kambari kur buvo keli lenke galvas patylės, ir taip 
daktarai ir slauges.

ti ant jokios maldos. Jie dabar 
nutarė, kad priesz mitinga visi

KUNIGAIKSZT
LIETUVE PALSZYVAS DAK

TARAS SUIMTAS
Dievui garbe atiduos ir pagel-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. — Buvęs 
miesto gyventojas, Konstantas 
Ruskieviczius, 76 metu am
žiaus isz Pearl ulyczios, Read
ing, Pa., numirė Sausio 6-ta 
diena. Velionis gimęs Vokieti
joje, atvyko in Shenadoryje 
apie 70 metu atgal o 1902 me
tuose persikraustė in Reading. 
Jo pati Sofija numirė 1944 me
tuose. Paliko keturis sūnūs ir 
trys dukterys taipgi viena se
serį Antoinette Casper, Read
ing. Likos palaidotas in Szv. 
Marijos kapines, Reading, Pa.

MAINIERIAI
PRIESZ LEWISA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Daktarai pamate kad tam b°s praszys savotiszkai. Rusi- iįavuotoju szirdis
_ ________ szunycziui buvo koja inpjauta. j°s atstovai per ta minuta ga- įsz Moulin Rouge, Budapeszt. 

ma ant jos raszyti. Advokatas Jie ta szunyti užkėlė ant stalo, les Stalina garbinti ir pagelbos jį pranesza kad per pastara- 
ta paezia maszinele in teismo aptaise jam jo sužeista kojyte ’ iszJKremlino praszyti. 
ofisus atsinesze ir paprasze ir ja gražiai ir rūpestingai ap-' •
vienos sekretorkos, kad ji su ta riszo. Slauges iszprause ji ir ! ne visi tie delegatai ir atstovai kuriuose buvo jai perspėjama 
maszinele raszvtu Ti in tris paleidusios ji eiti sau isz sutiko: Isz penkiolikos delega- kad ji liautųsi draugavusi su ZZ pu.slapn.s nu™ kur atėjo. ' tu, tik asztuoni sutiko ir baisa- sav0 buvusiu vyru. Edward H.
sze, parodydama, kad tokis operacijos, kuria garsus v° kad reikia ta minuta tylos Fowler, keturios deszimts tri-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
atvažiavus

sias kelias nedeles ji buvo ga- 
Bet ir ant szitokios tvarkos vusį grasinanezius laiszkus,

: tu, tik asztuoni sutiko ir baisa- savo buvusiu vyru, Edward H 
Po operacijos, kuria garsus v° kad reikia ta minuta tylos Fowler, keturios deszimts tri-

szriftas, drukas buvo ir ant tu Daktaras Leonard Steiner pa- palaikyti.
slaptu rasztu. Sovietu Rusijos, Francuzi-

j u metu milijonieriumi.
Ponia Fowler, buvusi Lietu-

džonkszina, ’ ’ ji suaresztuoti; 
jis bijosi kompanijų kurios 
jam dabar prieszinasi ir sako 
kad jis dabar turi su jomis skai
tytis; jis bijosi ir savo mainie
riu kuriuos jis su geležine ran
ka valde per tiek daug metu.

Mes pripažinstame kad Le- 
wisas labai daug gero yra pa
daręs mainieriams, bet jisai la
bai savo tuos mainierius skriau 
džia, insakydamas kad jie tik nei nepažinsta to Whittaker

dare ant to szunyczio su pagel-
ba slaugiu, viena maža mergai- j°s ir dvieju kitu tautu dele- vos Kunigaiksztyte Orgraby-

New York. — Subatoje, Jan. 
21 diena laivu “General Muir“ 
in New Yorka atvyko szie Lie
tuviai Tremtiniai:

. Adamaviczius, Bronislava,in 
Chicago, Ill. — Akelaitis, Juo
zas ir Julija, N. Andover, Mass.
— Ankudaviezius, Albinas, Ja
nina ir Nijole, Cadyville, N. Y. 
—Baleisis, Petras, E. Chicago, 
Ill. — Cziparaite, Barbora in 
Arlington, Minn.— Digrys, Vy
tautas ir Lidia, Brooklyn, N.Y. 
—Krekoveczkaite, Ruta, Wa
tertown, N. Y.— Krekoveckaite 
Danute, Niagara Falls, N. Y. — 
Krekovickiene, Juzefą, Sala
manca, N. Y. — Kupcziunas, 
Vanda, Chicago, Ill. — Mustei
kis, Jonas Adolfina, Lionginą 
ir Algimantas, Rochester, N.Y.
— Navickas Terese, Rochester, 
N. Y. — Paulikas, Alfonsas, 
Stefanija, Aldona, Stefanija, 
Alfonsas, 10 m., Alfonsas 4 m., 
Detroit, Mich. — Rickevicziute 
Marija, Orwigsburg, Pa. — Sa
kinis, Jonas, Ludmilla, Gary, 
Indiana. — Szermuksznis, Jo
nas, Omaha, Nebr. — Trampai- 
te, Herta, Dagmara, Detroit, 
Mich. — Valanius, Antanas, 
Brighton, Mass. — Verbyla, 
Ignas, Nutley, N. J. — Vika- 
raityte, Ona, Weirton, W. Vir
ginia. — Virkszaityte, Marce
le, Weirton, W. Virginia.

Atvykusius pasitiko organi
zacijų atstovai.

tomobiliu, ir privertė viena 
darbininką su juo važiuoti.

Policijantai tuojaus pradėjo 
ji vytis, ir pagavo priversdami 
ji automobiliu sustabdinti.

Jo kambaruose policijantai 
rado kelias Daktaru knygas ir 
daug visokiu vaistu, liekarstu. 
Jie teipgi rado du revolveriu.

‘1 Daktaras ’ ’ Earl Eugene 
Ward prisipažino kad jis die
nomis dirbo kaipo buczierys, o 
vakarais jau Daktaro pareigas 
ėjo. Jis daug sykiu jau buvo 
suaresztuotas ir in kalėjimą 
patupdintas.

Valdžios advokatas priparo- kuri buyo savo ded(JS gatai> nebalsavo: Trys ki- SZeWskaite, dabar yra teismo
de, kad Alger Hiss’o žmona SU apia,niCytj( pamate, ta szunyti ti atstovai visai neatėjo in ta paleista ant kaucijos ir laukia 

ir paprasze kad daktarai ji jai! mitinga kai buvo ant to klau- teismo.
simo balsuojama. Verkdama ir apgailestauda-

Aiszku, kad Dievui, Taikos ma savo geltuonu kasu, kurios.
Karaliui prie taikos stalo nėra pasipylė in Strips kliuba, kai 

ji susipesze su ta buvusia Lie-
— į tuvaite Ariel Ames, gražuole ir 

buvusi graži geltuonplauke da
bar skundžia ta musu kuni- 
gaiksztyte lino-kasu Orgraby- 
szewskaite.

Visu tu pesztyniu auka ar 
malone yra milijonierius Ponas 
Fowler už kurio meile ir malo
ne todvi gražuoles geltuon-

i plaukes taip viena kitai plau
kius rauna.

Buvusi Lietuvaite, daininin
ke ir gražuole sako kad tris sy- 

, kius kas nors insilauže in jo
sios namus, ir paskutinaji syki 
tas insilauželis suvėlė josios 
lova ir pavogė du isz tu grasi- 
naneziu laiszku.

Subatos vakara kai tas mili
jonierius Fowler buvo paszau- 
kes ja per telefoną ir jai buvo 
pasakęs kad jis ta vakara ne
gali .ja vestis ant pietų nes jis 
sergąs, ji suuodė kad czia kas 
ne taip kaip reikia. Ji nusisku
bino in Paneles Ames kamba
rius ir kaip tik pataikė in lai
ka: Ponas milijonierius Fow
ler ėjo ranka in ranka su ta 
gražuole geltuonplauke Ames.

“Asz buvau taip pikta, kad 
asz staeziai isz proto iszejau,“ 
aiszkinosi ta Lietuvaite Kuni- 
gaiksztyte, “Asz nusistveriau 
už jos kaltūnu ir pradėjau ja 
tuzikuoti. Paskui ji parpuolė 

| ant ulyczios.“
Bet praeinantis žmogus, R. i 

W. Ackley nuo North Curson 
Avenue sako kad tame susiti
kime ar susikirtime daug dau- Sieniniai Kalendoriai, 23% 
giau buvo negu ta Lietuvaite l coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
sako ar nori pasakyti. 35c arba 4 už $1.00. Adresas:

“Asz maeziau ta didesne] “SAULE“ Mahapoy City, Pa,

ta maszinele daug slaptu rasz
tu, kuriuos jos vyras paskui 
padavė Whittaker Chambers, 
kuris tuo laiku buvo Sovietu 
agentas, bet vėliau viską mete 
ir prisipažino prie viso to dar- 

| bo. '
Alger Hiss teisme, po prisie

ka buvo pasakęs, kad jis visai

pavestu, atiduotu. .
Deszimts metu amžiaus mer

gaite, Noreen Nicholas parsi- 
nesze ta szunyti namo ir sako, Į vietos* 
kad ji ta szunyti augins ir my
lės. i Daug Sykiu Zenotas

NUŽUDĖ
SAVO ŽMONA

tris dienas ant nedėlios dirbtu ; __ : j "
kai kompanijos nori kad jie dos nebuvo mates, 
penkias dienas dirbtu, ir kai 
mainieriai nori kad ir szeszias 
dienas ant nedėlios dirbti kad 
galėtu užsidirbti gana 
szeimyneles užlaikyti ir 
skolas užsimokėti.

savo
savo

atgalMes jau penki metai 
sakeme, kad didžiausia klaida 
kuria mainieriu unija padare 
buvo, kada nustatė kad kom
panijos turi mokėti pusantro 
szipto daugiau Subatoje ir du 
sykiu tiek Nedelioje. Kai tik 
unija taip nustatė, tai nuo lai
ko kompanijos darbininkams 
nedavė dirbti Subatomis. Tai 
kas isz to, kad ant knygų yra 
paraszyta, kad darbininkams 
mokama dvigubai už tas die
nas, jeigu jie negauna progos 
tomis dienomis dirbti?

Chambers ir kad jis jo nieka- 
__ _______ ___  . Teismas 
priparode, kad jis po prisieka 
melavo.

Jis dabar buvo nuteistas. 
Teismas gali nubauste Hiss: 
Deszimts metu in kalėjimą. Jis 
dar gali būti vėl patrauktas in 
teismą už savo kraszto iszda 
vima.

KOMPANIJOS
NEMOKA IN FONDA

Sustabdė Mokesczius
Kai Mainieriai

Sustraikavo

Pajieszkojimas
Asz Ona Glamiauskiene, po 

tėvais Drobniute, pajieszkau 
savo puse-seres Katarina Lu- 
kaszeviezienes po tėvais Ma- 
sioniute, kitados gyveno Cleve
land, Ohio. Malonėkite atsi- 
szaukti, ar kas žinanti apie jie 
praszau raszyti ant adreso:

Mrs. Anna Glentz,
8-25 Forest Street

Fair Lawn, N. J.

SUGAVO VEŽANT 
SZNAPSA

Skersai Rubežiu
HARRISBURG, PA.

Craig B. Jacobs, sau ramiai! 
važiavo ant Pennsylvania 
Turnpike vieszkelio ir jau arti
nosi in Pittsburgha, kur jis gy
vena. Rodos, visai be jokios 
priežasties policijantai ji su
stabdė.

PITTSBURGH, PA. — Di- 
; džiausios Minksztos Anglies 
i Kompanijos sustabdė savo mo
kesczius in Mainieriu Paszelpo 

j ir Pensijos Fonda, kai mainie
riai sustraikavo. Lewiso pa- 
gelbejai dar syki stengiesi pri-. 
versti ar prikalbinti kad devy
nios deszimts tukstaneziu mai-1 
nieriai gyrsztu in savo darbus.

Kopanijos nesutinka mokėti 
dvideszimts centu nuo kiekvie- ■ 
no tono anglių, ir taip atkerszi- 
na Lewisui kad jis nesutiko 
priimti Teisėja Charles I. Daw
son in to Fondo Komisija.

Tie mainieriai kurie strai- 
kuoja dabar kreipiasi in val
džia paszelpos. Paszelpos ofi-i

Clark Gable ežia

Pakarojo Jos Lavona

Žmogus, kuris. nusipirko lo-'

Policijantai privertė ji isz 
savo automobiliaus iszlipti. Jie sai dabar yra užsigrude kai ' 
pradėjo jo automobiliu kratyti Į mainieriai eina jieszkoti pagel-' 
ir rado szimta ir penkios de-! bos. 
szimts devynias bonkas sznap
so, kurias Jacobs buvo nusipir
kęs Vaszingtone, kur taksos
mažesnes ir sznapsas pigesnis, ta ant kapiniu, gavo szitoki 
Jis buvo tas sznapso bonkas ge- laiszka isz tu kapiniu kompa- į 
rai invniojes in popieras, inki- nijos: “Mes dėkojame tamistai 
szes in maiszus ir krepszius, už tamstos bizni ir tikimies, 
bet policijantai visas jas sura- kad neužilgo galėsime jums pa
do ir surinko. tarnauti.

Loszikas 
su savo nauja žmona užkan
da biski szliubinio pyrago. 
Szitokios vestuves ar szito- 
kie szliubai tai net sunku su
paisyti ar surokuoti. Jis bu
vo ketvirtas vyras buvusios 
Ponios Lady Sylvia Ashley. 
Szita jo nauja žmona yra ir 
jo ketvirta pati. Jiedu apsi- 
ženijo in Santa Barbara 
miestą, Caliornijoje ir pas
kui iszvažiavo in Honolulu.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

B35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 70 

MAHANOY CITY, PENNA.

NORTH BERGEN, N. J. — 
Darbininkas prie uosto, Louis 
Arrihi, keturios deszimts 
dvieju metu amžiaus prisipaži
no kad jis savo žmona užmusze 
ir jos lavona pakavo jo ant kal
no apie septynios deszimts my
liu nuo North Bergen miesto.

Jis policijai buvo praneszes 
kad jo žmona buvo dingusi.

Louis Arrihgi buvo ženatas 
dvideszimts du metu ir buvo 
trijų vaiku tėvas. Jis sako kad 
jo žmona susipyko su juo ir ji 
vijosi po kambarius su peiliu. 
Jis tada nusitvėrė už lozdos ir 
ja užmusze. Jis sako kad kai 
jis pamate kad jo žmona jau 
pasimirus, jis ja suvyniojo in 
kelis maiszus inside  j o in savo 
automobiliu ir iszveže ja apie 
septynios deszimts myliu isz 
to miesto.

Už asztuoniu dienu jis poli
cijai pranesze kad jo žmona 
buvo dingus.

Policijantai rado kraujo de
mes jo automobiliu j e. Jis da
bar yra intartas už žmogžudys
te.

Turėtu būti vienuoliktas 
Dievo insakymas: “Neduok 
pinigo moteriai in rankas.’’

«
r


