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4 Kiti Intarti; $17,000
Pavogta Isz Bankos
PHILADELPHIA, PA. —
Buvęs miesto bankos kasierius
ir dabar clerka teisme, yra intartas už pavogimą daugiau
kaip septyniolika tukstaneziu
doleriu isz miesto taksu ofiso,
apie du metai atgal.
Jis yra penkios deszimts
penkių metu amžiaus Joseph
A. Napoli. Keturi kiti yra po
licijos suaresztuoti kaipo jo
pagelbininkai. Trys isz ju bu- I
vo suimti czia, Philadelphijoje, treczias buvo suimtas St. i
Petersburg, Floridoje.
Valdžios advokatas Dil
worth sako, kad žmogus, kuris
buvo1 pirmiau intartas ir suaresztuotas yra visiszkai iszteisintas, nes jis yra “nekal
tas..’.’ Jis yra dvi.deszim.ts pen
kių metu amžiaus Gabriel Mif
flin.
Joseph Napoli, Republikonu
Partijos Komiteto žmogus dvideszimts septintame ir dvide
szimts szesztame skyriuje bu
vo kasierius bankos, kai ji bu
vo apvogta apie du metai at
gal.
Pastaruoju laiku jis dirbo
teisme, kur jis gaudavo $3,300
ant metu. Jis savo draugams
buvo praneszes kad banko j e
“bus daug pinigu biski po trijų
po pietų, Kovo, (March) dvi(Tasa Ant 4 Puslapio)

Marinas, Leitenantas Eu
gene R. Brady, isz York,
Pa., nusiszluosto prakalta
nuo savo kaktos ir nusiszypso, žiūrėdamas in savo apszaudyta eroplana. Komu
nistai Korėjoje jo F-9F
Panther eroplana baisiai
apszaude, kai jis bombarda
vo ju geležinkelius. Czia ga-

Įima matyti to eroplano vie
no sparno gazolino tanka visiszkai suszaudyta. Paleidęs
savo sprogstanezias bombas
ant Komunistu geležinke’iu
jis nesziesi namo, bet ji pa
sivijo keli Komunistu eroplanai ir jis vos ne vos, su
spėjo pargryszti namo.

—
WASHINGTON, D. C., —
Visos derybas kaslink Plieno
darbininku klausimo visiszkai
pairo. Bet Plieno darbininku
unijos Prezidentas,
Murray tuojaus prižadėjo kad
jo pus septinto sz:
ežiu darbininku i nestraikuos j
priesz valdžia. I
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Aliejaus Darbi;
ninkai Laukia Zodžio Sustraikuoti

Kai Plieno Darbininkai Sustrai^\kavo, Tai Keturiolika TukstanK^^-\cziaif Penki Szimtai Minksztos
Angliakasiai Neteko Darbo; Su
NUSZOVE SAVO kilimai Japonijoje} Trys Žmones
VYRA
Žuvo, 540 Sužeisti
**

Jis Ja Grasino Su
Peilii

Biznierius Teisme

NEW ORLEANS, LA. —
Trisdeszimts
amžiaus

Ponia Mary Baumann buvo
nuveszta New Orleans ligoni
ne, už tai kad ji buvo baisiai
susinervavus., Policijantai sa
sienio Reikaluose nustatyti.
ko kad ji nuszove savo vyra,
Ir patys Amerikos piliecziai kai jis jai grasino su dideliu
prisideda prie szito Užsienio peiliu. Ji sako ji nuszove ji ap
Reikalu darbo ir tvarkos per sigindama.
savo laikraszczius, radija, te
levizija, per savo parapijų,
kliubu, draugyseziu, uniju ir RAUDONOJI DIENA
kitu organizacijų vadus. Jie
TOKYO, JAPONIJA. —
pasiunezia savo patarimus per
laiszkus ir telegramus.
Japonijos Ministeris Shigeru
Valdžią, gauna daugiau kaip Yoshida suszauke savo sztabo
penkis tukstanezius laiszku mitinga pasitarti ka daryti su
nuo paprastu Amerikos žmo tais Komunistais, kurie per
nių, piliecziu per viena sanvai- Gegužio pirma diena buvo su
darė tokius sukilimus po visa
te.
v
Kolegijos ir universitetai kraszta, parodydami savo ne
dabar seka Užsienio Reikalus apykanta Amerikai ir Ameriir turi insteige skyrius ir kla kiecziams.
Szimtai tukstaneziu Japonu,
ses tam mokslui.
Darbas yra platus, didelis ir kurie buvo Komunistu sukurs
painus, bet trumpai paaiszki- tyti ir vedami, gazdino Tokyo
nus kas nustato musu Užsienio ir Kyoto miestu gyventojus.
Politika, galima sakyti kad vi Jie marszavo po ulyczias, j
si Amerikiecziai, daugiau ar muszdami ir daužydami atei
mažiau, prisideda prie to dar vius ir grūmodami Amerikiecziams. Jie szukavo: “Szalin
ko.
su Amerikiecziais szuniais!”
— BUS DAUGIAU —
Japonijos Ministeris su ki
tais augsztais savo sztabo na
VALDŽIA KREIPIA riais nusiskubino pas Ameri
SI AUGSZCZIAU- kos Ambasadorių, pasiaiszkinĮ ti ir atsipraszyti už toki savo
SIAJI TEISMĄ
' tautiecziu pasielgimą.
Policija suaresztavo szimta
septynios
deszimts asztuonis
WASHINGTON, D. C, —
Valdžios advokatai sako kad tokius sukilėlius, ir dvidejie dabar kreipiasi in valdžios ! szimts isz ju buvo taip sužeisti
augszcziausiaji teismą parei- į kad reikėjo juos nuveszti in likalaudami kad per ateinan- gonines.
Amerikietis laikrasztininczias szeszias dienas Teisėjo
David A. Pine nusprendimas kas, Socialistas Norman Tho
butu panaikintas ar nors per mas visus tuos sukilimus painąs Plieno fabriku yra nepa aiszkina kaip tik maža ir labai
mainytas, kad valdžios užimi- silpna prisirengimą del a.tei(Tasa Ant 4 Puslapio)
nanezios revoliucijos.

Musu Užsienio Politika
Raszo Prez. Harry Truman
(Tasa)

Kas Nustato Musu
Užsienio Politika

Amerikos Konstitucija ingalioja Prezidentą tvarkyti visus
kraszto Užsienio reikalus.
Jis yra ingaliotas, “su Se
nato patarimu ir pavelinimu,”
KALINYS NUBĖGO sudaryti taikos sutartis ir pa
skirti Dipliomatijos virszininIN SZTORA; ; kus.
Bet Kongresas ir Senatas iž
NESUGRYŽO
do maiszelio sziurelius, jie pa
skiria kiek ir kam eis pinigai
Kalėjimo Virszininkas ir taip prilaiko ir suvaldo Pre
zidentą kaslink Užsienio Rei
Atsisakė
kalu.
Po szitokia tvarka, Prezi
CENTREVILLE, MICH. —
dentas
dirba sykiu su Senatu
Kalėjimo virszininkas Max
Rex, susisarmatines ir parau ir Kongresu kaslink musu Už
donavęs atsisakė nuo savo vie sienio politikos.
1789 metais, Prezidentas
tos kai vienas kalinys nebesuVaszingtonas paskyrė pirmąjį
gryžo.
Kalėjimo virszininkas pasi- j musu kraszto Valdžios Sekreaiszkind kaip ten atsitiko: toriu, Thomas Jefferson, kaipo
Clyde F. Sanford, dvideszimts jo agenta ir patarėja ant Užasztuoniu metu amžiaus kali- sienio Reikalu. Ir iki sziai dienys norėjo nusipirkti cigaretu i nai Amerikos Sekretorius yra
ir tabako. Kalėjimo virszinin-: Prezidento deszine ranka,
kas jam pavėlino nueiti in
Valdžios sztabas kuris susisztora, netoli nuo kalėjimo ir daro isz dvieju szimtu devyapsipirkti, sakydamas: “Tik j nios deszimts vietų .septynios
pasiskubink sugryszti. ’ ’
deszimts penkiuose krasztuose
. Kalinys Clyde F. Sanford yra akys ir ausys valdžios svenusiskubino in ta sztora, bet timuose krasztuose.
pamirszo sugryszti. Kai jis neRaportai, praneszimai isz
sugryžo kalėjimo virszininkas į szitu žmonių suteikia visokias
atsisakė, prisipažindamas kad žinias valdžiai namie, ir taip
tai buvo jo klaida ir kalte.
galima isz anksto tvarka Už-
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PITTSBURGH, PA. — Kai tik 650,000
Plieno fabriku darbininkai sustraikavo, ana
diena, tai Prezidentas Trumanas gražumo
Unijos Prez. PfiiTipMurray prašže nutrauk
ti straikas ir gražumu derintis. Preziden
tas Murray sutiko ir darbininkai pradėjo
in darbus gryszti.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Charles Prutzman, Uni
versal Pictures kompanijos
patarėjas ir advokatas yra
patrauktas in teismą. Kon
gresmenas Robert Kean sa
ko kad tokie lajeriai, advo
katai ir biznieriai, kurie
stengias papirkti taksu rin
kėjus ir valdininkus, turėtu
būti suaresztuoti ir in kalė
jimą patupdinti.

DENVER, COLO. — Daugiau kaip
devynios deszimts tukstaneziai aliejaus dar
bininku yra pasirenge sustraikuoti, jeigu
pasitarimai ir suokalbiai ju pareikalavimu
I neiszpildys ir jeigu nebus prieita prie nors
kokio susitarimo ant kontrakto.
Aliejaus fabriku darbininkai reikalauja
dvideszimts penkis centus ant valandos
daugiau mokėti.

------ -- ----------------Kol kas dar niekam nepritrūksta alieNUSIZUDE; SAKO jaus, bet jeigu tos straikos butu paskelbVIENATINIS
tos, tai mes tuojaus pajustume aliejaus
ISZEJIMAS
stoka visuose musu reikaluose.
INDIANAPOLIS, IND. —
Geležinkeliai, kurie szitas straikas jau bu
Trisdeszimts asztuoniu metu
amžiaus Merle Bibbs, keturiu vo pramatė ir nujautė, yra prisipirkę gana
vaiku tėvas nuszoko nuo szim- aliejaus del keliu menesiu ir dabar nepai
to trisdeszimts dvieju pėdu
augszczio stogo, IndianapoTs so ar tie darbininkai straikuos ar ne.
mieste. Policijantai ir ugnia-:
Szitie aliejaus darbininkai dabar užsi
gesiai per tris valandas sten
giesi ji atkalbinti, kad jis ne- dirba nuo dvieju doleriu ligi pustreszios
szoktu. Jis jiems tik tiek pa-!
aiszkino, kad “kitos iszeities į dolerio ant valandos, bet jie dar daugiau
nėra jo klausimams iszriszti, reikalauja.
ir paskui pasileido nuo stogo
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Apie septyniolika didesniu fabrikams yra
pastate szita klausima, bet visi kiti tiems
fabrikams ir ju darbininkams padės ir
straikuos su jais.
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Tie, kurie tokius dalykus se ŽVEJAI
Francisco, žvelgiant tolyn in gyvenimam Ir jei tuo laiku ne mu iszduoti negali.
No.129—Keturios istorijos:
ka, sako kad biznis bus geres
sziaure randame Monterey, ki- rasite j u namie, tai tikriausiai
Konsulatu iszduodami liudi Ketvirtas Prisakymas Dievo;
nis kad visi daugiau uždirbs
KALIFORNIJOJE tas žvejybą ;• centras. Bet jame jie bus isztrauke savo malonu jimai apmokami trijų doleriu Keliautojai in Szventa Žeme;
* t
daugiau praleis ir biznieriai,
jus rasite ir nemaža prigaudy- mui mesizkerioti prie kurio konsulariniu mokeseziu.
Beda; Tamsunus prigauna. 58
daug geresni bizni darys sziais
tu
skidu,
adezoviu
ir
makręliu.
nors
skardžiai
sriuvenanezio
—
Lietuvos
Generalinis
Kon

WASHINGTON, D. C. —
puslapiu, 20c.
Dalbar randasi labai mažai ir ateinaneziais metais.
Taip pat Ispanu inkurtasis Sierra Nevados kalnu upoksz- sulatas Jungt. Amerikos Vals No.132—Trys istorijos: Apie
Žvejyba Kalifornijoje, kaip ir
žmonių be darbo.
Anglorius isz Valencziojs, Kodaug kas szioje Ramiojo Van Monterey, sziuo metu garsėja nio.,'
-— C. tybėse.
Ūkininkai dabar negauna denyno pakraszczio valstybėje ne tik kaip žveju prieglauda.
žnas daigtas turi savo vieta;
Europiecziai myli musu do tiek daug pagelbės isz valdžios
Ka
pasakė katras paeziuojas,
yra auksztai pastatyta; jos In ji, viliojami aplinkumos ro
KATALOGAS
lerius, 'bet musu neapkenczia, ir grasina Demokratu Parti
76 puslapiu. 25c.
uostuose prisiglaudė žveju flo- mantikos ir Iszipaniszkos nuo- Daugiau Papirkimu
nes mes tuos savo dolerius per jai atkerszinti per rinkimus.
No.133—Dvi istorijos: Neuž
tilijos pagauna daugiau ir ver .taikos; kiekvienais metais su
KNYGŲ
■■■' poniszkai szvaistome.
mokamas Žiedas, Drūta Alks
tingesnių žuvu ir jos paezios plaukia paatostogauti žymus
Nauju automobiliu pardavė arsėja kraszte kaip gerai me artistai, raszytojai sugeba pa
Visi pirmieji Katalogai dabar ni. 62 puslapiu, 20c.
Butkus sako kad Amerikie- jai ima bedavoti. Jie sako kad
No.134—Dvi istorijos: Baisi
chanizuotos n- pajiegos. •
justi miestelio groži. Miestelio
yra negeri. Szis Katalogas
cziai per daug' visko nori: Jis dabar daug mažiau žmonių
■' Sjikoma, kad szio verslo pra gyventoju tautybe be galo
užima visu anų vieta, todėl Žudinsta, Ųrlika Ražbaininka,
tik vieno dalyko nori: Laimes, perkasi naujus automobilius.
43 puslapiu, 20c.
.
dininkais Kalifornijoje buvo iniszri. Be Anglosaksu ir kitu
užsisakykite knygas isz
’ir jam gana!
Ir • ar tai dyvai! Dabar jau Kiniecziai sU vienu kitu vieti stambiu s iaures Europiecziu,
No.138—Apie Irlanda; Ro
szito Katalogo
darbo žmogeliui nėra automo- niu Indėnu. Ju miesteliai ir jame rasit Meksikiecziu, net
bertas Velnias; Medėjus; Kaip
No. 1952
Italijonai nesupranta kodėl biliaus. Pigiausias automobi
Kuzma Skripkorius Likos Tur
kaimai iszd rieke visu pakrasz visai “szviežiu imigrantu isz
Amerikielcziai vis žiuri in at lius kasztuoja daugiau ka.p du
tingu Ponu. 35c.
cziu tarp Monterey ir San Die Italijos, Portugalijos, Kinijos
ISTORIJOS, PASAKOS,
eiti. Jie sako kad jo kraszto tukstanezius doleriu.
go,. Ypacz gausingai jie kūrėsi ir Japonijos.
No.140—Apie Maža KatiluAPYSAKOS, IR T. T.
žmones naudojasi tuomi, ka jie,
1860-1880 miltu .laikotarpiu.
ka Lietuvos Skausmai, Mo800,000 gaivu San Francisco
sziandien turi ir rytoju Die
Darbu visiems dabar yra, bi Vėliau, juos pradėjo stumti, miestas, antras sayo didumu
No. 101—Kapitonas Velnias, cziutes Pasakojimai, E i le s ,
vui palieka.
le tik kas nori dirbti. Uždarbis pirmiausia Italai, o netrukus Kalifornijoje, savyje priglau
Puikus apraszymas, didele Vargdienis, Pirmutine Szalna,
geras.
Atsitikimas Senam Dvare, GeĮ Portugalai, Japonai ir Jugo džia kita dideli žveju laivyną,
knyga, 401 puslapiu, 50c.
Lietuviai sako “Kaip tau
slavai žvejai.
kuris krasztui pristato didžiu
No.103—Vaidelota, apysaka 64 puslapiu, 25c.
einas'Ji’’ Amerikięęziai klau
Senatorius
Owen
Brews

Apsiginklavimas daug pa
Užtai dabar Kalifornijoje lius laszisos, mekreliu pilczar
isz pirmutines puses szimtme No.141—Apie Kalvi Paszku,
sia: “Ka daibar darai?”
deda varyti gera bizni visuose jus rasite bet kokios tautybes du ir vėžiu, kiekius1. Kartais ter, Republikonas isz Maine czio iszimta isz Lietuviszku ležinis Vyras, Smakas ir Niki
pasakoja Kongreso Taksu
tas. 61 puslapiu, 20c.
Viena jauna mergaite, Lan fabrikuose, mes valdžia bilijo žveja. Indomu vienok kad da žuviai nuo jo pakraszcziu nusi- Isztyrimo Komisija,!, kad jis užlieku. Su paveikslais. 177
nus praleidžia.
ir dabar atskiromis tautybėmis szalinus žvejai gauna jos vytis
No.142—A p i e Paveikslas
dideliu puslapiu, 35c.
caster mieste, Pennsylvanijoje
padovanojo deszimts tuksnet
visai
toli
in
pietus.
Ir
San
Gyvenimo,
Nuopolei Mateuszo
jie
yra
iszsisipecialisave
kokios
No. 102— Prakeikta, meilin
užsispyrus norėjo perskaityti
taneziu
doleriu
del
rinkimo
Fabrikantu pelnas sziais nors ruszies žuvu gaudyme. O Francisco- in vairuoja, savo gy
gas kriminaliszkas apraszy Jerukausko, Osieczna. 40 pusvisa pundą tu neva-juokingu
vajaus kai Senatoriai Nixon
lapių, 20c.
ventojais.
Kiti
net
sako,
jog
jis
žuvu
juk
ežia
galybes!
Svar

mas, 202 pus, 50c.
paveiksliniu knygų. Ji nurijo metais bus mažesnis negu per
ir
Young
buvo
kandidatai.
No.111—Sziupinis (3 dalis)
No.144— Apie Ranką Ap
penkiolika pilių nuo miego nai, bet labai mažai mažesnis. biausia gaudoma žuvimi yra vienas isz labiausiai gyvento Jis tuos pinigus paaukojo
ju
tautybėmis
maiszytu
miestu
laikoma
taip
vadinama
tuna
ir
tai pinasi sekanti skaitymai: vaizdos, Nedaejusia Žudinąta,
kad visa nakti nemiegotu, ir
per treczia, slaptinga žmogų
sardines
pilezardos:
taipgi
Amerikoje.
visoje
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo Pakutninkae, Ar Paszaukt TeApsaugos apsiginklavimas
ątsiijure ligoninėje.
Henry
Grunewals.
Szito
treba ka negalėjo savo liežuvio va Zokoninka Bernadina. 61
Da toliau žiauren prie pat
dabar musu krasztui kasztuoja daug pagaunama pekreliu
czio, slaptingo žmogaus,
plekszniu,
lasziszu
ir
vėžiu.
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, puslapiu, 20c.
Oregono
guli
Eureka.
Jos
sipeBartindęriu unija in <Laog- apie keturios deszimts1 keturis
Grunewald
’
o
sekretorius
tai
Kiek mažiau, bet dideli pel cialybelaszisza, kurios EurcGalinga ypata galybe meiles; No.145—Apie Velnįszkas
haire, Airijoje sustraikavo bilijonus per metus.
ną taipgi duoda barakudos kos žvejai isztraukia daugiau komisijai pirmiausiai pra- Raganiszką lazdele; Boba kaip Malūnas Kaip Studentas Lo
priesz viena saliuna ir paskyrė
(tropines panaszios in lyde negu bet kuris kitas žvejas. nesze apie ta bizni.
ir visos bobos; Teipgi juokai, jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
Taika,
ar
nors
'paliaubos
jau
savo unijos nariusi mąrszuoti
rodos, trumpi pasakaitymai ir buklinga Puodą, Dainele. 47
kas
žuvys),
slkidai
(
“
Squid,
”
Eureka ga;seja ir savo medžio
apie ta saliuna ir visiems pa arti Korėjoje. Stalinas nori
“Cuttlefish”) ir anezoves isz apdirbimo pramone ir jos pa
puslapiu, 15c.
DOKUMENTU ISZ t. t., 52 puslapiu, 20c.
sakyti kad tas saliuninkas ežia viską užbaigti, kad jis ga
kuriu
iszsirukina
daugelio
grindu, gaišiuoju Kalifornijos
No.112—Trys apysakos apie No.146—Apie Auka Nihilis
skriaudžia Ibartinderius. Jie lėtu savo daiba vesti Japoni
taip
mėgstami
šprotai.
pinigai
galva-žudžiai; Ražan- tu, Stebuklas Kuczios Nakti.
sekvojos
nedžiu,
dar
kitaip
LIETUVOS GAVIMO
dar ir dabar straikuoja ir da joje; Trumanas nori viską
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 62 puslapiu, 20c.
Portugalai, taip pavyzdžiui, rąudonmedHu vadinamu. 23,bar dar marszuoja alpią ta jo baigti Korėjoje priesz Prezi
REIKALU
Kristupą; Juokingi szposelei; No.150—Apie Duktė Akme000
miesto
gyventojų
pirmaiyra.
laikomi
Kalifornijos
tuną,
saliuna. Tos straikos prasidė dento rinkimus. Bet kad ir ka
Kaip traukt giliukingai Einiki noriaus, Klara, NuspYestasis,
viai
buvę
Sziaures
Europos
ras tenai užsibaigs, nei vienas žuvies gaudymo specialistais.
jo 1939 metuose.
NEW YORK. — Daugeliui ir kiti szposeliai, 20c.
Sakoma, kad ju pirmtakai isz medkirezia, da su pirmausiais
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
klausimas nebus iszrisztas.
pionieriaisatkile
in
szi
“
steNo.116—Istorija ape Siera- slaptį. 61 puslapiu, 20c.
Azorų atkilę Naujojon Anglisenosios ,kartos ateiviu, priar
Szeszios deszimts metu any
bukliir^aJfeūiedžiu
radono,
gi
■joil;
o
isz
ten
su
banginiu
gau

tėjus
pensijos
gavimo
laiko

ta.
Puikus apraszymas. 119 No.151—Apie Vaitas SzvilKai karas Korėjoje užsi-'
žiaus žmogelis in Cedar Ra
dytojais atsiplukde, apie 19 palikuonyą labiau pamege žve tarpiui, paaiszkeja, kad tam puslapiu, 20c.
pikas, Pas Merga, Gražios
pids dar vis jieszko geros ir baigs, tai bus labai sunku pa
jyba.
Eurokiecziai
žvejai
da
tikslui
reikalinga
gimimo
met

szimtmeczio
pabaiga,
in
RaNo.119—Keturios istorijos, Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
sau tinkamos paeziutes. Jis laikyti pusketvirto milijono
žino
kaip
pagauti
halibutus
muju
vandenyna.
Banginiams
rikos
isztra.uka.
“
Sziandien
apie
Gražia Haremo Nevalniu- nukas Karalium, 62 pus., 20c.
dabar stengiasi gauti savo kareiviu armija, ir bus dar
(ulekszniu
gimines)
ir
sakoma
isz
Lietuvos
jokiu
dokumentu
ąpnykus
Portugaliecziai
užsi

ke; Luoszis; Viena Motina;
No.148—Apie Joną ir Alena,
szesziolikta “divorsa,” persi sunkiau priversti jaunus vy
jog
tai
vis
Norvegu
arba
Suo

negalima
gauti!
”
Tenka
ban

ėmė
tuna
gaudymu,
kas
jiems
Vaikucziu
plepėjimas,
62
pus.,
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
skyrimą, kad galėtu dar syki rukus stoti in vaiska del dvie
miu.
kilmes
Amerikiecziai.
dyti
metrikų
klausima,
sutvar

pusėtinai
gerai
sekasi.
20c.
No.153—Apie Gailuti, Du
pamėginti rasti sau tinkama ju metu.
Taip pat ir paskirti Ramiojo
kyti
vietoje.
Tiems,
kurie
yra
Kalifornijos žuvies pramone
No.120—Dvi istorijos apie Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
žmona.
savo
laiku
užsiregistravę
Lie

vandenyno
uostai
yra
vieno

laibai
gerai
susiorganizavusi.
Valukas
isz girios; Ant nemu- lapiu, 20c.
Beveik visi musu kariszki
kios
ar
kitokios
žuvies
ruszies
tuvos
konsulatuose
kaipo
piŽvejai-daibininkai
ingules
no. 58 pus., 20c.
No.152—Apie Kajimas, Drū
Vienas plauku kirpėjas, bar- ginklai yra jau isz mados isz- apdirbimo ir prekybos cen priklauso unijoms, kuriu kitos liecziai, ai’ba yrą iszsieme Lie
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
berys in Brewste, Mass., dar eje. Visai armijai reikia nauju tais. Tuna ir sardinių “būsti yra vienos isz pirmųjų insistei- tuvos užsienio pasus keliavi
ginklu.
lapiu, 20c.
yis ima tik puse dolerio už
ne” yra laikomas San Diego, gusiu szio kraszto istorijoje. mui in Lietuva, Lietuvos Kon Price $2.00 state point *ly,e
No.155—Szakinis Nedoras
plauku apkirpima, nors jis
COLORS: Red, Black, Green,
Žydas,
Du Draugai. 136 pusla
Senatorius Taft ir Generolas ketvirta savo didumu Kalifor Flotiliju savininkai ir Žuvies sulatu iszduodami gimimo
Blue, Gray, Copper.
pats turi kitiems Ibarberiams
nijos
uostas,
kuriame
gyvena
metrikos
isztraukas
atstojanKonservuoto
jai
savo
ruožtu
piu, 35c.
,’
Eisenhower dabar ungtyniaumokėti doleri, kad jie jam
tys
liudijimai.
Tiems,
kurie
apie
335,000
gyventoju.
Ispanu
yra
susibūrė
in
didžiules
ko

No.
158
—
A
p
i
e
Kapitonas
ja del balsu, del.votu. Jiedu ti
plaukus apkirpdintu.
niekuomet
nesiregistravo,
nie

Pranciszkonu
insteigtas
1789
operatyvu
sanjungas.
Darbda

Stormfield Danguje; Pabėgė
kisi laimėse rinkimus, ir giria
metais,
vos
16
myliu
nuo
Mek

kuomet
Lietuvoje
nebuvo
ir,
viu
ir
darbininku
santykiai,
lė;
Kasgi Isztyre; Prigautas
si kad jie yra tikri gauti pO'
Tie, kurie tokiomis žiniomis
sikos
sienos,
San
Diego
antro

'bendrai,
niekur
nekeliavo
o,
be
nors dažnai audringi, isz ribų
Vagis. 60 puslapiu, 20c.
penkis szimtus balsu. Reikia,
užsiima, sako kad paprastas
jo
pasaulinio
karo
metu
ylpacz
to,
neturi
ir
jokio
rasztiszko
neiszeina.
Juos
ylpacz
asztrina
szesziu szimtu ir trijų balsu.
No.160—Apie Po Laikui;
Amerikietis eina gulti apie
Per Neatsarguma in Balta
Tai klausimas yra kuris gales iszsiplete, nes ežia insikure uniju reikalavimas, jog ingu- inrodymo ąpie savo kilme isz
vienuolikta valanda vakare.
aviacijos keli fabrikai. Tai be loms butu suteiktas balsas ne Lietuvos, sunku padėti. Tiems
Vergija; Pusiaągąvems; Vieszta kita sziinta suvirsz gauti?
žvejybos San Diego dabar tik juos tiesioginiai lieczian- kurie dar turi pas juos užsili
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
Amerikietes moterys sunecziuose reikaluose bet isz vis kusius senus Rusiszkus pasius,
Žvake; Del Pmsztinįil;. Apie
Stalinui dabar baisiai rupi garsėja ir aviacija.
szioja apie trisdeszimts pęru
kariuomenes
szaukimo,
rezer

San
Pedro,
Los
Angeles
iszbiznio
vadovybėje.
Mirimą, Saule, Menesi, Zvaigz
Vokietija ir Japonijai, nes szipaneziaku per metus.
vo
ar
isz
kariuomenes
paleidi

kastinis
uostas,
žinomas
sardi

Kaip ir daugumas pasaulio
dės ir Kitus Dąngiszkus Kū
tie krąsztai stovi jam ant kelio
mo
popierius,
Lietuvos
konsu

nių
pilczardu
verte.
Szios
už

žveju,
Kaliforniecziai
žuvu
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
jeigu jis norėtu pradėti savo
Paprastas, darbo žmogelis,
latai
irgi
iszduoda
gimimo
traukiamais
tinklais,
žvejybos
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
gaudymo sezoną pradeda iszkąra visa svietą užkariauti.
kuris turi automobiliu, iszvameistrais yra laikomi Jugosla kilmemis: laimina laivus, pro metrikas atstojanezius liudiji
Apie 100 puslapiu35c.
žineja apie deszimts tukstanmus.
vu kilmes žvejai. Sakoma, kad cesijomis.
Monterayiecziai,
No.166—Apie Sūnūs Malcziu myliu in metus.
ju pranokėjai isz Adriatikos pav..Santa. Rozalia. Diena rug
Visi kiti gali gauti tokius
kiaus; Iszklausyta Malda
pakraszcziu atsikėlė vos po sėjyje, susirenka lyg atlai liudijimus pristatė dvieju liu
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
dininku
pasiraszyta
paręiszkipirmojo
pasaulinio
karo.
Ne
dams. Karaliszkojoje IpresiPasiskaitymo Knygeles
No.172—Apie Duktė Mariu;
maža ju tarpe užtinkama ir dio” Koplyczioje, isz kur žy ma (affidavit), kurie pažinsta
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
Trys Istorijos
Italu tautybes žveju, kurie giuoja uostau laiminti savųjų ta asmeni nuo vaikystes ir liu
piu, 20c.
ežia
prisiglaudė
jau
nuo
senes

dija,
kad
jie
žino,
jog
jis
tikrai
laiveliu.
Pati
koplyczia
verta
v? Apie Irlanda arba Nekaltybe
No.173—Apie Talmudo Pa
niu laiku. Kiti ir tvirtina esą domesio, nes ji buvusi pastaty ten ir tokia data gimęs. Su liu
Suspausta; Robertas Velnias;
slaptys ; Du Mokiniu; Kam IszAtsiminimas
palikuonys aukso jieszkotoju, ta ir iszpuoszta 18 amžiaus pa dininku pareiszkimais reikia
Medėjus; Kaip Kuzma Skripdavineti Pinigus. 45 pus., 20c.
nuo-garsiosios karsztliges lai baigoje paežiu vietiniu Indėnu kartu atsiusti ir kitokius do
; korius liko Turtingu Ponu.
No.175—Kuczios . Žemaites;
Ilgas ranku paspaudimas,
ku- Sutiksime ir Japonu, atsi rankomis. Liuteronai žvejai, kumentus, kaip: miestę jung
'V>
Per pączta, 35 Centai.
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
Pirmas meiles pajautimas
kėlusiu apie 1901 metuose, ku sakysim Norvegai, sezoną, at tuvių ir taip pat vaiku gimi
darė
Anglis; Kaimiecziu Aima
Ir sapnu, sapnu naktis!
rie po keliu pirmųjų menesiu žymi savaip, vadovaujami sa mo metrikos isztraukas, isz
na vymai; Eiles; Kokis Budais
Velniszka Maluna,
San Pedro užvede konservuo vųjų dvasiszkiu, betgi užbaig kuriu matyti, kokio amžiaus
Tiek malones neregėtos!
Apgavikai Apgauna Žmonis;
tosios žuvies pramone, dabar dami taip pat laivu palaimini buvo' suinteresuotasis asmuo
Žėri akys sužavėtos,
Stebuklinga Puodą,
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Taip karszta, karszta szirdis! 'tszsipletusia Kalifornijos Pie mu, kaip ir Italai ,ir Jugosla kada jis vede, arba kada jo ar
Paveikslai. 20c.
Maluninkas Pabėgo
tuose. Japonai iszlaike savo vai. Didesniuose laivuose in- jos vaikai gimė. Jei liudininku
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
Ak, tai buvo; viskas buvo,
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
tapatuma yiename San Pedro rengiami altoriai, kuriuos pa ipareiszkimuose ir minėtuose
WtW-rOlHT IQUHTAIH flit
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
Szilde, džiugino,... bet žuvo priemieszcziu, gyvendami sa stato ir juosia patys žvejai.
dokumentuose paliudinimuose
Ir teliko atmintis.
Adresas:
SAULE PUBLISHING CO.,
Adresas:
vo kolonijoje.
■ Tarp kelionių, žvejai pasine yra skirtingos gimimo datos,
Mahanoy
City, Pa., - į. S. £
SAULE
Mahanoy
City,
Pa.
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e uoszvis
(Tąsa)

gerti, ankseziaus sugryžo na
mon. Ant užkvietimo tėvo su
Petras Szileika atmine: vis nieko neatsake ir su nieku
Trims menesiams praėjus nepasisveikines, inlindo in
priesz altorių stovėjo daili po kampa.
ra, Jonas Girdžius ir Mariute
—- Kas tau sziandien yra,
Kuncziute.
Jurgi? Rūpinosi vaitas. Ko
: UI-./
Žmonių ’buvo kone pilna tokis nulindęs? Ar pameni,
bažnyczia ir visi stebėjosi, nes kaip mes Lietuvoje važinėda
sunkų buvo darinkti taip tiu- vome? Kokie buvo arkliai, ko
kanezia pora. Pats Petras, ku kia briczka! Pats ponas
ris buvo Jonui už broli iszpra- Szvirskis gėrėjosi. Pameni,
džiu pavydėjo, bet atsipeikejes Jurgi ?
pamisly jo:
Bet Jurgis tik klausėsi, ne
— Kad taip kam kitam, tai meiliai susiraukęs. Greitai lyg
butu pavydu, bet tokiam vaiki kas praszvito jo akyse, ir už
nui nesigailiu. Laukinis jis, klausė tėvo nusiszypsojes:
nesznekus, bet, tegul jam gerai
— 0 ar pameni tėti, poną
sekasi.
[ Kanapinska?
Ir Petras stengėsi nuduoti,
— Poną Kana.... Ka tu ežia
kad jam suvis negalvoj, tik ki kvaily, susimisly jai ? Greitai
ti vaikinai patemyjo kad Szi į kaip gaisras užsidegė vaitas.
leika nuo tu vestuvių eme
Visi nusistebėjo, isz kur
vuostyti taboka, kuom labai toks staigus piktumas.
visus prajuokindavo. Netik
— .Taip, poną Kanapinska,
Petras, bet ir visi kiti, kurie tese per dantis Jurgis. Ta ma
buvo ant vestuvių, linkėjo isz ža dvarponi, ka gyveno szalia
szirdies jaunavedžiams. Kun- mus, Ramoniszkese. Turėjo
czas pirma karta Amerikoje jau suvirsz keturios dęszimts
pasijuto laimingu. Abelnai jis metu, o jus vis sakote, kad tai
daug persimainė. Jau gana se jaunas ponaitis. Kaip? Jau jus
niai paliovė visiems kalbėjęs, pamirszote? Tiek sykiu pas
kad jis Kunczas ir vaitas sy mus atvažiuodavo su daktaru
kiu, nes mate, kad nieko apart Silke. Jeigu ir alpie szita žen
juoku už tai nepelno. Taipgi tą taip greit užmirszite, kaip ir
spėjo patemyti, kad Ameriko apie ana.
je ne tas ponas, ka su barzda,
Bet nespėjo dabaigti Jurgis
tik prieszingai. Ir visiszkai savo kalba, nes vaitas sugniau
nusiskuto. Nelindo jau niekam žęs kumszczias, tszoko ant sū
in akis su Lenkiszka kalba. naus. Jurgis, nelaukdamas il
Nors Kunczas mokėjo Len- gai, sprūdo per duris vos su
kiszkai tik keletą tariniu, bet spėjęs suszukti:
visados inkiszdavo juos in sa— Bajoro uoszvis!
yo szneka.
Vaitas net pamėlynavo isz
Vieną kartą, kada vaitas tu piktumo. Niekas negalėjo su
rėjo namie sve'ęziu, Jurgis su- prasti, del ko vaitas, visados
gryžp namon insigeres.
toks ramus ir pakajingas, ga
Motina, szvogeris ir sesuo lėjo taip baisiai supykti.
nuliūdę ant jo pažiurėjo, bet
Pats Jonas žiurėjo in Mariu
tėvas linksmai, kaip visados te, lyg užklausdamas, bet toji
sutįko sųnu.
greitai atsake:
— Kaip einasi, Jurguti?
— Sziandien Jurgis per
Man patinka, kad tu vis sma daug prikais'ziojo teeziui, tai
gus, linksmas, lyg ežia užau tas ir supyko. Juk tu, Jonuk,
gės. Ar ne teisybe, kaimyne, viską žinai, ka Kanapinskas
užklausė vieno sveezio, kad padare, užtai tėtis nenori apie
mano sūnūs iszrodo kaip tik ji ne užsiminti.
ras Amerikonas 1
— Taip, taip žinau, Mariu
— Taip, teisingai, patvir te.
tino tas.
Jonas pats nemėgo apie tai
kalbėti.
— Matai, Jurgi, tave ir ki
Svecziai, matydami tokius
ti pagiria. Eik sze! Pamojo suszeimyniszkus reikalus, greit
nu.
Bet J urg-io butą ųesmagiam iszsiskirste.
Vaitas ilgai negalėjo nurim
uipe. Tame dalykas, kad Kun
ti,
visa vakara neatsiliepe nei
czas iszviliojo nuo sūnaus “ pė
dė” ii- A-rtas.* neturėdamas
už ka žodi ir da ant rytojaus buvo
nesznekus.
Namiszkiai, gerai žinodami
- B - CELA'W viską,
tylėjo, nes ir jiems vi
siems buvo nesmagi pono Kaarba pradžia
napinsko atmintis.
SKAITYMO
Jurgis kelias dienas negryžo
namon. Vos-ne-vos Jonui
...ir...
pasisekė sutaikinti tęva su sū
RASZYMO
num. Bet nei ant ilgo sūnelis
pasiliovė. Žinodamas tėvo
silpna puse, mokėjo gerai ja
isznaudoti. Kiek kartu Jurgiui
prireikė pinigu, tai atėjės pas
tęva sakydavo:
-— Tėti, žinote, kad asz ga
liu papasakoti.
— Nusisuk sprandą, bepa
sakodamas, supykdavo Kun
czas, bet ant pagalios duodavo
sunui kiek tas norėdavo.
— Viskas butu gerai, ne
karta
Kunczas, 'bet
64 pus. Did. 5x7 col. Dievas mislyjo
mane baudžia su tuom
Dabar Po 25c.
vaiku. Grūmoja nevidonas,
kad papasakos. Ka su tokiu?
SAULE Publishing Co.,
Gali viską, iszpasakoti!
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
lįaip greit inkiro Kunczui

Senatorius Mike Monroney, Demokratas isz Okla
homa, rinkimu komisijos
virszininkas, ir patarėjas
John Moore žiuri in pa
veikslą, kuris buvo iszplatintas New Hampshire vals
tijoje per prezidento rinki
mus. Paveiksle randasi Ge
nerolas Dwight D. Eisenhoweris su Rusijos Marshall
Zhukovu. Po paveikslu paraszas: “Zhukovas, Komu
nistas Generolas Sveikina

vadintis bajoro uoszviu.

savo Dranga Generolą
Dwight D. Eisenhoweri.”
Paveikslas yra palszyvas.
Senato komisija, isztyre visa
ta klausima ir dažinojo kad
ežia du paveikslai sulieti in
viena. Ant pirmo ir tikro
paveikslo buvo Generolas
Montgomery su Zhukovu, ir
paraszas buvo: “Alijantu
Vadai Sveikina Pergale
Frankfurt-on-Main...’’ Pa
veikslas buvo nutrauktas
Anglijoje.
jienoms, kurioęneva garsino
apie greita stnko užbaigima.
Nesunku bu’ ' jiems pate
myti viena žmou, žvalgantisi
in szalis. Buvo ;s neperdidelis
vyrukus, apsisktes ir apsirė
dęs szvariaus ukitus. Bet kas
puolė in aki, ka jis nedalyva
vo jokiose sznelse, tik lyg ko
jieszkojo ir tenuo.

su tokiu nidkadeju, kaip Ka
napinskas. Bet vaitas ned&ye
apie tai ne užsiminti, tik sku
binosi namon.
Per kelias1 dienas Jonas pa
temyjo, kad Kunczas baisiai
kažin kuom užimtas. Namie vi
sai nerimo, visa laika sukinosi
po miestą, kalbėdamas kažin
ka su žmonėmis. Galima buvo
patemyti, kad nekurie jo klau
sė. Jonas pamate, kad Kunczas
nesigaili pinigu, kad sutverti
savo partija. Keletas žinomu
valkiozu ir galvažudžiu tapo
artimiausiais jo sėbrais. Jur
gis taipgi visame dalyvavo,
vaikszcziodamasi visur su tė
vu. Nuo Jono, dukters ir savoj
paezios Kunczas. slėpėsi; pasi
darė su jais visai nesznekus ir,
matomai, vengę ju draugystes.
Kas tai butu? Lauže sau galva
Jonas, lyg prijausdamas ka
negero.
Viena diena nuo pat tytp
Kunczas su Jurgiu visai isznyko. Atsikėlė anksti iszejoi
isz namu niekam nieko nesako.
Jonui parupo, kad pietų laike
juodu negryžo. Nu ve jes in
miestą ju jiesizkot, nusistebėjo,
kad mieste daug mažiaus buvo'
■■
C ■ 1 |.Ižmonių, kaip paprastai. Pate
Tilipona isz vieno miesto
myjo, kad keletas vyru tykiai
gavau,
kažinka sznabždejo ir visai
Prie ausies dudukią pridėjau, nutilo, jam prisiartinus. Jam
Sakau: Alo, ąlo ?!
paklausus, ar kartais kur ne
Po tam, girdžiu mergele
inate Kunczo, 'žmones tik pa
kalba viena:
traukė pecziąis ir iszsiskirste.
Alo Ponia. Baltruviene, kas
Kas tai butu?
padavė žines apie mus?
Jonas pasisukinėjęs p d
Norėjau daugiau dažinot,
miestą, ėjo tolyn tuo paicziu
Bet mergele isz baimes turėjo keliu, ka. kita syk su Kunczu
Nes gal ji jie buvo kalta,
vaikszęziojo. Tikėjosi pakelė
Kad patrotino vilti!
je• sutikti žmonių
ir ju paklaus' .
VPT- p*
*
*
*
ti, ar kartais nemate Kunczo,
bet nieko ne'buvo.
Arti Czikagos buvo veseile,
Nežinojo, ar eiti toliaus, ar
Prisirinko daug moterėliu
Ir nemažai mergeliu.
gryžti. Atsistojęs žiurėjo in to
Įnirtimas užmusze visa vaito
nuovoka, bet Jonas atmine,
kad Kanaipinsko užduotis, kal
binti žmones .prie “skabsavimo” ir kad už ta dalyką po
naitis ima gerus pinigus nuo
kompanijos.
Kaipo geras darbininkas ir
tikras Unijos sąnarys, Jonas
norėjo sustabdyti ta darba.
. Suprato taipgi, kad tas atsi
tikimas gerai jam patarnaus,
kad atversti Kuncza nuo
“skabsavimo,” in ka tas jau
'buvo liukas, ir eme pasakoti
savo uoszviui, kaip 'butu ne
patogus dalykas eiti isz vien

Palszyvas Paveikslas

i

j
i
i

Politikieriai, kurie norėjo
Generolą Eisenhoweri apszmeižti ir jo szlove nuplieszti, kad jam pakenktu
per rinkimus ta paveikslą su
vienu Generolo Eisenhowerio suliejo ir sztai, ka jie
žmonėms rode. Politikieriai
jokios doros nepripažinsta,
kai jie politikuoja; jie me
luos, vogs, tersz i r net
szventvagiszkai prislėgs bile tik rinkimus laimes.
o □ □

Kunczas greitai atszalo. Ka?
J is griebiasi už revolverio ?
Praslinko
keli menesiai.
— Žinoma, nieks nesiduos
Amerikos svietas subruzdo.
save dykiai užmuszti!
Ant gatvių ir geležinkeliu sto— Bet jis mane nuskriau
cziu vaikszcziojo detektyvai,
dė, apvogė!
su revolveriais, po tamsius už
Ir Kunczas net eme drėbėt
kampius slankiojo poliemonai.
isz piktumo, bet atsimindamas
Visus aplinkinius kalnus ir
revolveri, jau nesiskubino prie
krumus sergėjo milicija. Dar
nepažystamojo.
limus kalnus. Dienu
bininkai straikavo. Milžinszka
O kaip viena mergyte
— Nuskriaudė! Perkirto
— Ka misly>
apie
ki. Vasara tik ka prasidėjus
anglekasiu armija stojo priesz szita ponaiti? lltlause Jonas.
apsiėjo,
Jonas, kuris ir kažin ko inirdavė nepaprasta karszti, kuri
kita milžiną, — milijonierius!
Net vemti pradėjo,
— Valkata bks. Mažai szo. Tartum jis vienas ant
lengvas vėjelis mažai ką malLaikas parodys, katrų bus vir- ežia ju yra! Ati |e Kunczas.
svieto, kuris kitus nuskriaudė. (J kaip nekuriu tai badai net szino. Tai ne Lietuvoj, kur,
szus. Miestai ir kaimai buvo
nupuolė apatines.
— Man rodi^ kad tai ne O tu, uošzvi, ar jau taip nieko
būdavo, iszejus szieno piaut ir
pilni palaidu žmonių. Dideles
Yra
da
ten tokia viena,
paprastas valk? I Jis gerai nenuskriaudei ?
per
didžiausia karszti meilus
darbininku minios sergėjo,
Jog su savo vyreliu negyvena,
Kunczas nutilo.
apsirėdęs. Ir kof,4U ežia reikia
vėjelis vedina kakta, o viever
kad nieks neperžengtu straiko.
O tasai vyrelis,
— Matai tėvai, tese Jonas:
tarp žmonių stipinėti? Czia
sio ar laksztingalo cziųlbejiPavakarėms visi keliai ir ta
Gana žmogelis davadnas,
greieziausia
bus “s'kabsu” Nereik nustoti proto. Pirmiau
mas szirdžiai duoda atvanga.
kai buvo apstoti ginkluotu
Ilgai teisejosi,
sia da nežinia, ar ežia Kana
agentas.
straikieriu, tykojanieziu, ar ne
Ir ant galo “divoras” gavo. Czia nięko negirdėt. Pauksztepinskas.
—
Negali
būti!
Ka
jis
ežia
lis koks retkareziais pasirodo,
gaus kur patverti in savo na
— Jis, jis! Nulupta pažy- Dabar ta moterele latrauja
veiktu
?
Kunczo
atyda
greitai
bet ir tas nebylys. Nėra tų pie
gus koki ‘ ‘ ska'bsa. ’ ’ Ant neku
gana,
cziau, nusiskuto biaurybe, bet
atgijo.
vų, lygumu, ne upelių, kur ty
riu vietų buvo jau pažymėti
O kaip gyvenimą pabaigs,
tas jį negelbės, d a pateks in
—
Ka
veikia?
Jieszko
ar
ram vandenyje gali pamatyti
bado atženkliai, visu akys
. Tai velnias tikrai paims!
mano rankas.
negaus
ka
prikalbėti
in
darba.
dangų. Akis ežia puolė tik ant
sznairos ir pilnos įnirtimo. Be
*
*
*
— Palauk, tarė szaltai Jo
Tik,
matyt,
da
koks
grinorius.
juodų “dortbankiu” (taip.va
da tam, kas paklius in ju na
Kitu tautu žmones,
nas, gali būti, kad tai Kana
Senas
agentas
neitu
kalbint
dina Amerikoj kalnus supiltus
gus!
Szventes pridereneziai
pinskas,
bet
kas
isz
to?
Jis,
isz yisokiipąlarienų ir žemes,
Kunczui nepatiko streikas. žmonių in laukus, jis žino,
apvaikszczioja,
greieziausia, ežia neszioja kita
kuom
tai
kvepia.
atlikusios nuo iszkąsto. ąu-o’
Keliolika sanvaieziu be darbo,
Namie sėdi, po plęisus
pravarde ir pasidavęs isz kito
lio,)
žvilganeziu ųųo saules,
Nepažystamas
greit
pateisztrauke jam ; nemažai pinigu
nesivalkioja,
kampo. O kad ir po save pra
arba akmeniniu kalnu, paant maisto, o maityt buvo ka, myjo, kad sznekaina apie ji.
O pas Lietuvius,
varde butu, tai ka jam padary
Matyt,
kad
jau
norėjo
prasipuosztu
krūmais. Nerami gam
nes apart vaitienes, ir Jurgis
Kuo szvente'yra didesne,
si? Kur darodymai, kad jis ta
ta.
glaudėsi prie tėvo, praszymais traukti, kaip sztai Kunczas
Tuo garsingesnė;
ve nuskriaudė? O jei užsipul
Jonas giliai ųžsimislyjo.
ir grūmojimais netik gauda kuris labai atydžiai in ji žiurė
tam. ant žmogaus, kuriam ne Be pesztyniu pasieiti negali,
Kaip dalbai- norėtų pamatyti ta
jo, susizuko, lyg gyvates ingilmas valgi, bet ir iszsigert.
Kaip tik nasigere
gali davesti kaltybe, tai apart
ramia Lietuvos žeme, kuriai
Jonas jau pradėjo pažvelgti, tas — Kanapinskas!
, .
tai vali.
to, kad gali gauti nuo jo su
nėra lygaus kraszto visoj pa— Ka? Sapnuoji! Vos spė kulka, dagi pateksi in kalėji
kad Kunczas nori “skabsuoAna■ Nedeldieni
vienam
■
y
;
.i•
saulėj.
ti,” tai yra, eiti in darba, vi jo isztarti Jonas, nesi turėjo mą. Netik užpulti ant jo, bet ir
pafiksmo gerai feisa,
(TOLIAUS BUS)
siems streikuojant. Nesyki jis nutverti vaita už rankos, taip nieko pasakyti negali.
Argi tai nebuvo szventa diena
persergejo vaita, kaip nepato tas veržėsi pirmyn.
linksma?
Vaitas turėjo pripažinti Jo
gu ir pavojinga butu taip elg
— Tas peklos nuodėgulis, nui teisybe. Bet ne žodžiai suPassaike vienas vyrukas in
Pirkie
U., S.
Bonus!
. , . .
... ...
......
....
tis, bet humane, kad nors Kun grieže dantimis, dabar man už stabdė Kunczo karszti. Jis nu
sąliuną nuėjo,
czas ginasi, vienok atsitikus mokės už viską!
manė, kad Kanapinskas ežia O vaikine pinigu neturėjo,
progai, mėgintu.
Ir norėjo isztruikti isz Jono neatėjo 'be ginklo. Suprato
Iszsigere, 'bet užmokėti
Viena karta neturėdamas ka ranku. Bet Jonas buvo drūtes taipgi, kad užpulti ant žmo
nenorėjo.
veikti iszejo juodu pasivaiksz- nis. Po valandai kovos suvisu gaus vidurdieni prie liudinin Ir sau per duris laukan ėjo.
cziot. Perejo miesteli ir dasi- sustabdė vaita.
ku, nieko gero nelemia, ir ne- Saliuninkas labai už pyko!
gavo in gryna orą. Pakeliui
— Leisk, siuto Kunczas, žiūrint ant viso įnirtimo, turė Na, ir vos vyreli ant vietos
sutiko daugeli darbininku, se- asz jam tuoj suskaldysiu gal jo ramiai užsilaikyti, manyda
nepadėjo,
dineziu ant akmenų ir rami- va!
mas, kaip Kanapinskas buvo Girtuoklis nekliudytas sau
naneziu save visokiomis nauiszejo,
— Pasitauk, tėvai, nebūk tai jis praėjo isz lėto pro szali,
In kita vieta inejo,
paikas! Matai, kad jis graibo pilnas paniekinimo, ne nedirs«
"NOVENA”
Bet
kitaip jam tenais
telejes ant vaito. Tik ponas
revolveri.
Stebuklingo Medaliko
užtrytayo,
Ir teisingai nepažinstamas taip gali prisimesti nepažysta
Dievo Motinos Garbei, matyt, suprato, dairėsi, kur mu, mislyjo Jonas, kuris taip
Per galva su stiklu gavo.
ĮfJ
per paczta 15 Cts.
SKAITYKIT
Ir da daugiau tokiu triksu
ežia isztrukti, bet susivaldęs, gi pažino Kanapinska.
turiu,
szaltai pažiurėjo in kalbanKunczas suvis negvildeno to
^“SAULE”^ '
Saule Publishing Co.,
Kita
kart
pasakysiu.
ezius ir insidejo ranka in ki klausimo, kam ežia atvyko tas
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A I szeniu.
| dvarponis ir ka jis ežia veikia,
PLATINKIT j

I

i r”—»—r
i

'‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.
szaukti ir nigesino gaisra, | |JNĮJ0S PREZIDEN CAVO URAIDA” UZ York miesto uosta, jis buvo cziugu ir kitu brangiu daigtu,
M _[__
susektas ir sueziuptas polici vertes apie du tukstancziu sep
taipgi krūmai užsidegė prie j
jos. Jam nebuvo valia nei isz tynis szimtus doleriu.
TAS PRIŽADA
New Bostono kaimelio, Nede
DYKA
laivo iszlipti. Jis buvo nuga
lioj, 2:39 valanda po pietų, ir į
NESTRAIKUOTI
ugnaigesiai in trumpa laika
NEW YORK, N. Y. — Asz- Į bentas in laivo kalėjimą, kur
VALDŽIA KREIPIA
tuoniolikos metu amžiaus jis tupės kol laivas sugrysz in
— Sercdoj Szv. Stanislovo užgesino agni.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Maurice Brian Wakefield, isz Anglija ir ji sugražins Lakunu
o Tautiszki vardai: Angis,
SI AUGSZCZIAU— Nedelioj, septinta va
Sztabui.
Nottingham,
Anglijos,
links

Danute. Ir ta diena pripuola: landa vakare, ugnis kilo na
Tai iszrodo, kad fabrikai
SIAJI TEISMĄ
1904 metuose Atgavimas spau muose, Harry Deem, So. 11-th gaus gana plieno, kaip ir pir mai beszokdamas su gražiomis
dos Lietuvoje; 1945 m., Vokie- uly. Ugnagesiai pribuvo ir in miau gavo, nes visi plieno fab moterėlėmis ir merginomis ir PASIVOGĖ SZNAPSO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
bebaliavuodamas su bago- |
cziai pasidavė; 1938 m., ka- trumpa laiko liepsna likos už rikai dirbs.
ežiais perplauke skersai At-:
, risžka ir politiszka sutartis gesinta.
Kai Prezidentas ■ Trumanas
lanto juras, bet jis dabar su-.
Vagiai Pasigėrė
tarp Vokietijos ir Italijos bu
teisinamas.
— Nedelioje, vaikai ir užėmė Plieno fabrikus, jis isz- grysz to paties laivo kalėjime.
vo paskelbta; 1915 m., Ameri
Holmes Baldridge, vyriau
kele labai svarbu klausima,
kos laivas “Lusitania” Vo- mergaites priėmė Pirma Szv.
GAYVILLE,
S.
D.
—
Vagiai
sias
valdžios advokatas pada
Jis
policijantams
pasiaiszkuris dabar atsidūrė Augszkiecziu nuskandintas su 1,195 Komunija Szv. Juozapo bažkuriu
akys
buvo
didesnės
ne

vė inneszima, kad visi Teisėjo
nyczioje laike Szv. Misziu 9-ta cziausiame Amerikos Teisme. kino kad jis pabėgo isz Angli
žmonių, po szito invykio Ame
gu
j
u
pilvai,
insilauže
in
jos
Lakūnų
vaisko,
Balandžio
Pine nusprendimai butu tuoAr Trumanas, kaipo kraszto
rika paskelbė kara priesz Vo- valanda ryte.
sznapso
sztora
ir
pasivogė
jaus panaikinti ar nors sustabPrezidentas nęra niekam atsa- (April) devyniolikta diena,
kietija, ar kaip tada buvo sa
daug
sznapso.
Jie
paliko
dvidyti.
Tokis pareikalavimas,
nes
jis
norėjo
aplankyti
savo
Shenandoah, Pa. — Laike komingas? Kur jo ingaliojikoma “»priesz Kaizeri.”
darbo Locust Coal kasyklose, mas prasideda, ir kur baigia draugus Toronto mieste, Ka deszimts viena bonka sznapso jeigu butu priimtas sustabdyant vienu namu trepu su trum- j tu Teisėjo Pine insakyma kad
— Ketverge pripuola Szv. Aleksandras Kuleskis, nuo si? Ar jis gali bet kuri fabriką nadoje.
Mykolo Arkangelo Apsireisz- 505% W. Washington uly., li bizni ar pramone paimti, be
Jis drąsiai inlipo in “Queen pu paraszu, kad tas sznapsas valdžia turi tuoj aus sugražin
kimo ir Szv. Damicelos, o Tau kos sužeistas in peti, ir nuvež jokio priekaiszto?
Mary” laiva Balandžio dvide- butu sugražintas tam sztorui. ti visus Plieno fabrikus j u sanPabaigoje to trumpo raszto vininkams.
tiszki Vardai: Gintis, Dainora. tas in Locust Mt. ligonbuteje
Dauguma plieno darbininku szimts antra diena, dviem die
buvo
pastaba: “Mes pasigereTaipgi ta diena: 1884 m., Ame del gydymo.
Bet iszrodo kad visi valdžios
labai pyksta, sakydami kad nom pirm negu tas laivas iszme ir daugiau nenorime.”
rikos Prezidentas Harry Tru- |
plauke
isz
Southampton.
Jis
advokatai ežia randasi be jo
— Antanas Paskonis, 233 iszrodo kad straikos neiszvenmanas gimė; 1945 m., pergale
pasirūpino
sau
vieta
pirmoje
kios jiegos ir be jokio ingalioN. Diamond uly., likos nuvež giamos.
Europoje; 1902 m., ugniakalklasėje.
jimo.
tas iii vietiniu ligonbute del
ARABU
ATSTOVAS
nis, vuleanas in St. Pierre,
Kai laivas iszplauke, jis po
Prekybos Sekretorius Saw
gydymo, Petnyczios vakara
Martinique susprogo, trisdeBARBERIAI
visa
laiva
kaip
koks
ponelis
yer
sako kad jis pirmiau pasi
APVOGTAS
6:15 valanda.
szimts tukstancziu žmonių žu
trauks isz savo darbo negu su
POLITIKIERIAI vaiksztinejo ir straksinejo.
vo; 1900 m., Narsus jurininkas
Vakarais
suokdamas
su
gratiks
su tokiu nusprendimu.
NEW YORK, N. Y. —
New Philadelphia, Pa. —
atrado
Leitenantas Perry
Margareta Martinaitiene, nuo
ATLANTIC CITY, N. J. .■- žiausiomis ir bagoeziausiomis Vagis insilauže in vieno viesz- Matyti, kad gal ir jis turės pa
Greenland kraszta.
2 Harris uly., kuri sirgo per Darbininku CIO unijos vadai panelėmis ir poniutėmis, ir buczio hotelio, kambarį, kur sitraukti, jeigu jis dar vis liks
— Petnyczioj pripuola
szeszis menesius, pasimirė Se- dabar vėl ka naujo iszsimisli- miegodamas ant grindų ar ant buvo apsigyvenęs Saudi Ara isztikimas tam musu Preziden
Szv. Grigaliaus vyskupo, o
redos ryta 11:45 vai., savo na no. Per Barberiu Seimą, At krieslu užkampiuose. Del bijos pasiuntinys, Sheik Asad tui Trumanui.
Tautiszki Vardai: Džiugas,
muose. Velione kitados gyveno lantic City mieste, Tilford E. maisto jam užteko tu gardu ei Facih, kuris yra to kraszto
J
Aušti ja. Ir ta diena: 1657 m.,
Shenandoah Heights. Gimė Dudley, CIO unijos politinis mynu ir taz arbatėlės, kurie Ambasadorius Amerikoje.
William Bradfort, Plymouth
Lietuvoje. Jos vyras Antanas direktorius Vaszingtone, vi- buvo visieis už dyka.
Jis policijantams pasakė
gubernatorius mire; 1926 m.,
Kai
laiva
inplauke
in
New
mirė 1930 metuose. Paliko siems barberiams patarė ves
kad tas vagis pasivogė žem- ’W Pirkie U. S. Bonus!
Leitenantas
Komandorius.
duktere St. Strenkauskiene ir ti “politika” ir drožti pa
Byrd pasiekė pasaulio Žiemini sunu Jurgi mieste, taipgi sese;
mokslą kai jie apkerpa plau
Aszigali; 1863 m., Amerikietas ri J. Ronner isz Philadelphia,
kus ar apskuta barzda.
Generolas Stonewall Jackson Pa. Laidojo Sukatos ryta, su
“Jus, barberiai,” jis tese to
buvo nužudytas; 1609 m., gimė
apiegomis Saldžiausio Jėzaus liau, “esate CIO unijos misiLietuviu veikėjas Vyskupas Szirdies bažnyczioje devinta
jonieriai. Kai kerpate plaukus
Merkelis Giedraitis.
valanda ir palaidota in para ar skutate barzda, paaiszkin— Ana diena lankėsi re- pijos kapines.
kite savo tam kostumeriui ko
dpT-eijoj, ponas Vincas Kaspedėl taksos taip nuskriaudžia
raviezius isz Shenadoro, at
York, Pa. — Ponia Cathe darbininką, kodėl viskas tiek
naujinti savo prenumerata už rine Griffinger, keturios de daug kasztuoja, ir kaip CIO
laikraszti “Saule.” Ponas szimts keturiu metu amžiaus unija visa tai gali iszlyginti.”
Kaslperaviezius yra musu se gyvanaszlė, buvo surasta ne , Gal tas CIO direktorius nė
nas skaitytojas ir skaito “Sau gyva savo kambariuose. Kas ra jau paskutinio karpalo dur
le” jau daugeli metu. Acziu už nors buvo paszaukes per tele nius, bet del musu, tai tokis
atsilankyma.
foną polici jautus, sakydamas barberys mums pirma ir pas
your invitations and
— Gerai žinomas Žydelis kad kas nors baisiai musza ir kutini syki plaukus kirptu ar
announcements must
Jacob Freid, nuo 17 E. Centre daužo ta moterį. Kai policijan- barzda skustu! Mes nueiname
be flawlessly
uly., kuris kitados turėjo szto- tai pribuvo tenai dvi susietkos pas barberi apsikirpdinti, apPonia
Stella
Goodling
ir
Lena.
correct I
ra ant W. Centre uly., pasimirė
siskuzdinti ir pasilsėti, o ne
Stevens
ju
neinsileido.
Paskui
Petnyczios vakara in Pottsvilkokio pamokslo klausytis!
les ligon'bute. Velionis nesvei- vėliau, apie pirma valanda isz Barberys žino kaip plaukus
kavo per szeszis menesius. Gi ryto, kai policijantai insilauže kirpti, barzda skusti, ir ežia jo
mė Rusijoje atvyko in Ameri in tos gyvanaszlcs kambarius, mokslas baigiasi. Tegu jis
ka daugelis metu atgal. Jo pati jie rado ja'negyva. Jie sako britva geriau pagalanda, o ne
Fannie mirė 1940 metuose. Pa kad jie rado kraujais aptasz- liežuvi. Mums labai lengva ki
liko keturis sūnūs, viena duk kytus krieslus ir rakandus. tas barberys susijieszkoti, ku
Let us show you the
teria, taipgi broli ir dvi sese Kambaryje 'buvo suvirsz devy
ris leis mums truputi užsnūsti
rys. Prigulėjo prie Belli Israe- ni szimtai doleriu. Pinigai ne
(Slower ' 20eclcling cJ2ine . , .
lio kongregacijos mieste. Lai buvo paliesti. Reiszkia ežia ne kai jis musu plaukus tuzikuos ar barzda glamones.
dotuves invyko Nedelioj po vagies darbas.
created by Qy\,egency !
piet. Graborius Liudvikas
Traskauskas laidojo.

ZiniosVietines

— Subatos vakara apie
9:48 valanda krūmai užsidegė
arti Buck Mountaip kaimelio.
Miesto ugnagesiai likos isz-

Kandidatas In Prezidentus

Naturally, they're important to you! That’s why we want you

to see these invitations for yourself. And please don't let that
costly look mislead you ... the magic is in the making of these
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a
very special process! Feel the creamy quality of the papers!
Check the perfect form of these invitations with people who
really know! Come in! We will be happy
to show you the "Flower Wedding Line "

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

*'ebaVC Pcar^
„„closure car

APVOGĖ SALIUNA
BROOKLYN, N. Y. — Du
apsiginklavę vagiai apvogė
viena saliuna, užrakino saliuninko žmona, Ponia Mary Dra
ga in viena kambarį ir pasi
ėmė dvideszimts keturis dole
rius isz registerio. Vagiai at
ėjo in ta saliuna iszsigerti apie
deszimta valanda isz ryto kai
nieko kito nebuvo tame saliune, apart saliuinnko žmonos ir
szeszios deszimts metu am
žiaus darbininko James Mickins.

BUVĘS KASIERIUS
APVOGĖ BANKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
deszimts pirma diena, 1950
metuose. Tas kasierius viską
sutvarkė, kad tie kiti jo drau
gai ineitu in banka su atpro-.
vintais revolveriais, tada jis
jiems visus tuos pinigus per
duotu.
Viskas taip ir buvo! Visi ke
turi pasidalino po pusketvirto
tukstanezio doleriu.

PLIENO FABRIKAI
ATIDARINĖJA
• . < <5 -.2

f

■

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Tai buvo greieziausiai pa
skelbtos ir invykdytos strai
kos Amerikos istorijoje. Fa
briku durys užsidarė, maszinos nutilo, pecziai užgeso be
veik pirm negu Teisėjo Pine
žodžiu balsas nutilo kai jis pa
sakė, kad Prezidentas Truma
nas neturėjo jokio biznio insikiszti in sžita reikalą.
Plieno fabriku atstovai bijo
jo kad tokis greitas darbo su
stojimas gaH sugadinti daug
brangiu maszinu, bet darbinin
kai, kad ir greitai, bet labai
gražiai ir tvarkingai viską
paliko.
Patys darbininkai parūpino
kad kas nors pasiliktu fabri
kuose prie inkaitusiu peczius
ir kad juos prižiuretu kol jie
atves. Fabriku virszininkai
patys sako kad jokios iszkados
nėra padaryta per szitas grei
tas straikas.

Istorija Apie * . .
“AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimas
apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.
Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pj., U.S.A.

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .
ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Su 283 Paveikslais

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio
Iszaiszkma sapna ir kas
ateiteje stosis. Su priedu
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos popieros virszeliuose. :: ::
Pinigai reikia siusti su
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Kandidatas in Preziden
tus, Senatorius Robert Taft,
pasiszneka su barberiu Geo.
Vrakas in Waukesha, Wis
consin, kai apsikirpdina
plaukus. Jis bebaikaudamas
pastebėjo kad gal tai bus
paskutinis apkirpimas, nes
jis buvo “apkarpytas” savo

draugu kurie ji ne taip reme
kaip buvo pasižadeje.
Dabar visur visokie pranaszauja kas bus iszrinktas
in Prezidentus, ir visi moksliszkai aiszkina kodėl ir
kaip jie tiek daug apie tiek
mažai žino.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Phone 744-J

iJ L. TRASKAUSKAS j
i LIET U VIŠZ K A S J
į
GRABORIUS
*
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokioms J
J
::
Reikalams
::
*
*
*
t 535 WEST CENTRE STREET *
J
Telefonas Nr. 78
J
* MAHANOY CITY, PENNA.
J
«-M<********-M<*-K*****-Mt-*-Mt-W

