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Karas Paskelbtas PerzijojeS.

Isz Amerikos sakyti. Bet dabar visi musu tu studentas isz Pennsylvania’tuszczias, buvo pilnas ir atpro-i 
mokslincziai ir advokatai vi-1 State College, _____ z .1 .. ...................
saip spėja, Lewisas tyli ir nie- smert savo 20 metu žmona Cat-I to

■NEUŽTEKS PINIGU
ko nesako.

1 WASHINGTON, D. C. — 
Kongresas duoda kiekvienam 
kareiviui kuris pargryžes isz 
vaisko eina in mokslą, ne tik 
mokslą bet ir pragyvenimą. 
Niekas nesitikėjo kad tiek 
•daug kareiviu eis in mokslus. 
Dabar jau Kongresas mato kad 
reikes da kelis bilijonus dole
riu pargryžusiems kareiviams 
paskirti szita pavasari nes keli 
szimtai tukstancziu pargryžu- 
Biu kareiviu ketina stoti in ag
ronomijos ir ūkio mokslus. Jau 
'dabar apie du milijonai karei
viu mokinasi ir valdžia jiems 
už mokslą užmoka ir duoda 
jiems ant pragyvenimo.

Visi mainieriai sugryžo in 
savo darbus ir, i
insakymu, dirbs iki Kovo

i (Mar.) 31, 1947, kada ju kon-; 
fvnlz+oc na laq n nrn atraktas pasibaigia. Galima ti
kėtis kad Augszcziausias Teis
mas ir Teisėjas Goldsborough 
da priesz tai jau visa klausima 
iszrisz.

Jeigu Augszcziausias teis
mas ras Lewisa kaltu, tai mai- 
nieriu unija turės užsimokėti 
$3,500,000 ir Lewisas $10,000 
baudos.

STUDENTAS
NUSZOVE

GYVANASZLE
! t PASMAUGTA

POTTSTOWN, PA. — Mi
riam Green, 28 metu graži gy-
vanaszle buvo rasta savo lovo
je pasmaugta. Žalia szilkine 
skara arba szalikas buvo ap- 
risztas apie jos kakla ir paskui 
kaip kilpa sutrauktas. Ji buvo 
beveik nuoga, tik trumpos pan- 
cziakaites ant jos kojų ir kaili
niai užmesti ant jos pecziu.

Policija suėmė jos vyra 
George W. Green nuo kurio ji 
buvo atsiskyrusi, ir jos dran
ga, Gerald C. Wentzel isz Ke
nilworth, kuris prisipažino kad 
jis draugiszkus santykius su 
nužudyta moteriszke turėjo. 
Jos vyras visai užsigynė kad 
jis nieko nežino, kad jis Suba- 
tos vakara buvo iszejes iszsi- 
gerti ir paskui miegojo visa 
Nedėlios diena. Wentzel, kuri 
policij antai rado Elks kliube 
prie baro, yra ženotas ir turi 
■viena vaika. Jis irgi užsigina ir 
Bako kad jis nieko nežino.

Policija sako kad žmogžudys 
turėjo ja labai gerai pažinti, 
nes kambaryje nebuvo jokioj 
Ženklo kad ten butą musztynes 
ar pesztynes. Reiszkia, tas ku
ris in jos kambarį inejo buvo 
jai gerai pažinstamas ir ji jo 
nesibijojo, nes ji nesiprieszinoJ 
ir pagelbos nesiszauke pakol 
jau buvo pervelai.

Sovietai Szaukia
herine. Kai jis buvo suimtas jis pataikė jo žmonai in smakra,!

Visus Laikytis
Ir Nepasiduoti

nuszove ant vintas. Kai jis paleido szuvi isz 
» “tuszczio” revolverio, kulka'

sulyo- Lewiso' nu3zove sake kad Jis neSa^ jai sprandą, 
paaiszkinti kodėl jis taip pada-' 
re. Paskui, už keliu dienu, kai 
jis pasikalbėjo su savo advoka-

Itais jis viską užsigynė, ir 
bar sako kad visa tai visai 
tyczia atsitiko.

John Edward Galloway 
vo vaiske kaipo Leitenantas su1 
inžinieriais. Pargryžes isz vais- 
ko, jis stojo in mokslą ir su sa
vo jauna žmona prie kolegijos 
apsigyveno. Dabar j am tik vie
nas dalykas rupi. Jis vis savo 
sargu ir advokatu klausia: Ari 
jis turės su savo gyvastimi už
mokėti? Jis aiszkinasi, kad ta, 
vakara jis kokius penkis alus! 
iszsigere ir parėjo namo, pas
kui jis norėjo pasitaisyti kara
biną, bet per apminkla pasiėmė 
revolveri, kuris turėjo būti į

SAVO 
ŽMONA

BELLEFONTE,
John Edward Galloway, 23 me-

PA.

Teismo Diena

KOLEGISTE DINGO
da-
ne-

bu-

Archibald

BENNINGTON, VT. — Po- 
i licijantai rado sudraskytas kel- 
i naites ir kruvina kirvi ant 
! Glastonbry kalno, mylia nuo 
tos vietos kur Paula Welden, 
Bennington kolegijos kolegis- 
te dingo asztuonios dienos at
gal. Jos tėvas W.
Weldon, isz Stamford, Conn., 

J kuris atvažiavo in ! Bennington 
kai iszgirdo kad jo duktė din
go, sako jis negali pasakyti ar 

. tos sudraskytos kelnaites buvo 
• jo dukters ar ne.

Beveik szitoje paczioje vie
toje vienas agentas davė tai 
mergaitei “raida,” ja pavaži- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Keturios Armijos Marszuoja 
In Azerbaijan Perzijoje; Lewi- 
soTeismas Sausio C Jan. J14 D., 
Didelis Namas Sunaikintas Per 
Ekspliozija Prie Manhanttan, 
New Yorke, 5 Žuvo 25 Sužeisti

Už Baisias Skerdynes ANGLIJA NORI KAD
VISOS ARMIJOS IR

GINKLAI BUTU 
PRIŽIUROMI

TEHERAN, PERZIJA. — Tikras karas 
jau yra paskelbtas ir armijos marszuoja in Azer-
baijan apygarda kur Komunistu vadai ir Sovie
tu karininkai viską valdo ir tvarko. Valdžios 
armijos paėmė Mianeh miestą ir marszuoja in 

I Tabriz, apygardos sostine, Sovietu valdoma. 
Jaafar Pishevari, tos apygardos neva-Demo-

NEW YORK, N. ¥., —
Kai Rusija davė inneszima kad 
visos tautos duotu apyskaita1 
savo armijų ir ginklu ir tuoj aus 
imtu nusiginkluoti, Anglijos' kratų vadas szaukiasi visus stoti in kara ir vai- 
atstovas Shawcross tuoj aus pa
sakė kad Anglija su Rusija in- 
nesamu sutinka jeigu Rusija taj paskyre metai atgal ir jis su Sovietu pagelba

džios armijoms nepasiduoti. Szita vada Sovie-

sutiks kad butu iszrinktas ko
mitetas kuris turės laisva ran- valdo. Jis sako kad Premjeras Ahmand Gha-
ka visuose krasztuose pnziure- vam |10fį vjsus į0 fcraszto pilieczius padaryti 
ti kad ta apyskaita butu teisiu- ... . .
ga. Anglijos atstovas sako kad Anglijos H Amerikos VOFgais* 
w « m n. 1 • n 1 v n r. . 1 -v. r. I

ti kad ta apyskaita butu teisin-

negalima tikėtis kad visi krasz-i 
tai teisingai ir Dievobaimingai! 
iszduos savo armijų skaicziu ir

i LEWISO TEISMAS
Į ATIDĖTAS

' WASHINGTON, D. C. — 
Teisėjas Goldsbourgh atidėjo 
inainieriu boso teismą iki' 
Augscziausias Amerikos Teis
mas nutars ar Lewisas yra kal
tas už nepaklausima insakymo 
nestraikuoti. Augszcziausias 
Amerikos teismas szita klausi
ma ims svarstyti Sausio (Jan.) 
14, 1947. Kaip szita klausima 
tas teismas iszrisz negalima pa-;

Paveikslo virszuje matyti du kareiviai, kurie eina sargybos pareigas teisme, kur Vo- 
kiecziu augszcziausi karininkai yra teisiami ir kaltinami už baisias skerdynes Ardeatine 
apylinkėje, Italijoje.

Antroje eileje sėdi Pulk. Generolas Eberhart von Mackensen ir Leitenantas Generolas 
Kurt Meltzer, tarp jųdviejų sėdi klumoczius, kuris jiems iszklumoczina ka kas sako ir kas 
darosi teisme. Jiedu yra intarti ir dabar teisiami del tu žvieriszku skerdynių kada net 335 
nekalti žmones buvo nužudyti.

Kai keli Vokiecziu kareiviai ir karininkai buvo nužudyti tenai per kara, tai Vokie- 
cziu Karo Sztabas Italijoje sumanste visiems atkerszinti ir Italijonus pamokinti kaip rei
kia tuos Vokieczius didvyrus gerbti ir szienavuoti. Ant to kerszto jie suvarė in viena dideli 
urvą 335 Italijonus, nepaisant ar jie buvo Vokiecziams prieszingi ar ne. Kitus jie ant uly- 
czios pasigavo ir in ta urvą bavare. Paskui ta urvą aliejumi apipylė ir uždege. Kai keli Ita- 
lijonai stengėsi pabėgti, Vokiecziai stovėdami prie to gaisro szove in juos ir kaip kokius 
szunis ar žvieris gainiojo.

Prieszakyje sėdi tu Vokiecziu karininku advokatai ir užtarėjai, kurie stengiasi juodu 
iszteisinti. Beveik visi Vokiecziu karininkai dabar viena daina traukia. Jie sako kad jie 
visai nekalti, nes jie tik savo vado insakymus pildė. Bet szitas pasiteisinimas dabar visai 
nieko nereiszkia, kai teismas apsudyjo visus tuos augszcziausius generolus Vokietijoje ir 
nusprendė kartuvių bausme. *

Ne taip svarbu kad jie buvo apsūdyti būti pakarti. Jeigu teismas butu juos apsudines 
ant suszaudymo, tai reiksztu kad jie buvo teisiami kaipo karininkai ir kaipo karininkai ir 
mirszta. Bet karininka pakarti tai jau ne tik baisi sarmata jam ir jo szeimynai ir giminėms, 
bet ir ženklas kad jis buvo teisiamas ne kaipo karininkas bet kaipo paprastas žmogžudys.

Iki dabar karininkai niekados neturėjo atsakyti už savo pasielgimus, nes jie vis pasi
teisindavo kad jie tik savo pareiga atlieka ir savo vado klauso ir savo krasztui tarnauja. 
Tarptautinis teismas nusprendė kad net ir augszcziausi karininkai yra atsakomingi ne tik 
už savo darbus, bet ir už tuos darbus kuriuos j u kareiviai padaro.

Neateina jokiu žinių kiek vaisko ir armijos 
---------------- d----------- (Sovietai tenai turi ir kaip gerai jie gales atšilai- 
savo ginklu jiegas. Tokiai apy-Į ,, . ,
skaitai, jis sako reikalinga tu- kyti, bet valdžios armijos yra gerai iszlavmtos 
reti komitetas kuris visur gale-! jf tufj (|ai|<r O ĮĮlkllJ, tanku ir eroplami. ŽiniOS 
tu laisvai keliauti ir prižiūrėt:.' » & ?

Molotovas ant to nesutinka' ^ina kad valdžios armijos jau užėmė augsz- 
ir sako kad tokio komiteto vi-' jus kalnus tarp Azerbaijan ir Khamseh kelios 
s ai nereikia, ir kad toks komi-! .. . « « t v lv. t . imi*
tetas sulaužytu visus Taikos sanvaites atgal, lauke žodžio pultis ant sukilėliu. 
Charterio nusistatymus. Molo
tovas gerai žino, kad tokiam 
komiteaui nebutu valia nei no-

‘j Visas szitas susikirtimas j
prasidėjo koki metai atgal kai mui. Jau visi metai kai ateina 
Sovietu Armijos tenai buvo ir žinios ir gandai kad Rusija 

• siunezia ginklus ir karininkus 
szitiems sukilėliams. Rusija sa
vo karininkus ir kareivius in- 
siunezia ežia kaipo paprastus 
žmones kurie net pilietybes po- 
pieras iszsiima ir paskui savo 
darba savotiszkai dirba ir vi
sus kursto priesz esamaja val
džia. Ir taip bedirbdami Rusi
jos darba, jie neintaria Rusi
jos, nes tada jie jau yra ne Ru
sijos bet Perzijos piliecziai, Jr 
Rusija gražiai ir lapszniai pasi- 

į_! aiszkina ir pasiteisina kad ji 
nieko nežino ir yra visai nekal
ta.

sies inkiszti in Rusija, ir Rusija, prikalbino žmones priesz vai- 
niekam neiszduos kas ten tame j džia pasistoti ir reikalauti ne-
Rojuje darosi. Molotovas nori: 
kad visi tik duotu savo garbes; 
žodi kad jie nusiginkluos. Bet' 
mes žinome, kaip ir Anglijos' 
atstovas žino, kiek tas garbes, dajį pasiįmti ir pasisavinti, ne-

priklausomybes 
kraszto valdžios, 
kad szitaip butu, 
vietams butu daug lengviau ta

nuo savo
Rusija norėjo 

nes tada So-

Sovietu valdžiai ir insikiszi-

žodis yra vertas ir kiek jis gi
lioj a Sovietams!

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!

gu kara priesz visa Perzija 
paskelbti. O ežia Rusija labai 
rupi aliejus ir rubežius.

Perzijos valdžia pirmiau' 
pranesze Tautu Sanjungos^ 
Konferencijai kad ji siuneziaj 
savo armijas in ta kraszta pri-' 
žiūrėti kad Rusija tenai neinsi-J 
kisztu.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
Jeigu valdžia pasiseks szitas

karas, tai reiszkia bus galas Skaitykite “Saule



"SAULE“ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt RINKIMAI IR
RAZBAININKAI

NEW YORK, N. Y. — Rin
kimai jau praūžė; vieni laimė
jo, kiti pralaimėjo, bet New

Roosevelto sūnūs Elliott su 
savo aktorka, gražuola žmona, 

i Faye Emerson dabar važinėja 
po Rusija, kur ji gražiai visur 
priima. Eina gandai, kad Pre-

!' Vienas politikierius užėjo' zijento Roosevelto sūnūs El- 
pas kunigu,ži ir prasze kad jis lįoįf tenai per prakalbas ligi 
jam padėtu per rinkimus lai-' padangių iszgyre Rusija ir Ko- York mieste policija negali pa
meti valdiszka vieta. munistus ir savo kraszta ir sa-

Kunigužis jam paaiszkino: vo žmones Anierikieczius žemi- 
‘‘Pirm negu asz tau galiu pri- no įr szmeiže. Tai visai ne dy-, 
aadeti savo pagelbos, asz noriu vai. Elliott, jau nesyki. atsižy-( 
■i HAToc rlalvlm nn.lrlmieti ” ' T2'„™.,„:r.4-:„„1— i:,.

“Gerai, 
rius,’ “klauskite.” 
į “Ar tu sznapsa geri?

“Pirm negu asz 
kyšiu,” atsargiai atsake politi
kierius, “asz noriu žinoti ar į Anglijos valdžia tiek bėdos'daktarai, 
ežia tardymas ar pakvieti-į turi Arijoje ir Egypte, kur Ko
mas.” ’munistai, kaip kokie szunes isz
w -------- ■■■■-------- Į visu pusiu puola ir loja, kad jie;kl Vito Marcantonio su savo
i1 Detroite, vienas darbininkas mielu noru sziandien isz ten ’’azbaininkais kiški per daug

1 nusikando. Niekas apl; szita 
I žmogžudyste butu nieko nesą-1 
kės ir nežinojęs, jeigu ne laik-

mirszti tuos rinkimus, nes visi 
dabar jieszko žmogžudžio.

Per rinkimus, Vito Marcan- 
. 1 tonio distrikte vienas žmogelis, 

Joseph Scottoriggio, kuris po- 
. litikieriui Vito Marcantonio 

prieszinosi, buvo taip sumusz- 
koks tėvas, toks it,tas ir apdaužintas kad jis pasi- 

į mirė.
.. j Paprastai, politikieriai, kaip 

', pakavo j a savo
klaidas, nes lavonas be žado ir 

1 negali pasiskusti. Bet szita sy • 
1 ki Vito Marcantonio su savo 

sziandien’ isz” teii'razbaillinkaishiski Per dau2 
pamėtė savo da’rba, nukvitino iszsikraustytu kad ne aliejaus 
ir sako kad dabar jis visai ne-. klausimas. Anglai tenai gauna 
įdirbs, bet ims ilgas atostogas— daug aliejaus ir labai pigiai.

rn ”1n,/, .-.or. . v. 4- r. -m 1 rr. .. ‘ T * *.l* 1 J. * T *

tavęs dalyko paklausti.” ’mejo savo Komunistiszku lie- 
atsake politikie- ‘žuviu. Jau isz mados iszejo tas 

Lietuviszkas priežodis kuris 
sako kad

in tai atsa- vaikas. ’ ’

^akacijas ir tegu dabar valdžia1 Jie in tris ar keturias dienas rasztininkai ir redaktoriai, ku- 
ji užlaiko, nes jis vistiek u'ž dy-j tenai atidaro aliejaus saulini, rie P[ažadino policija isz miego, 
ka dirba: tik del taksu, maisto kuris jiems duoda daugiau ne- Miesto advokatas, Frank S.
ir pragyvenimo. Jis sako, kad gu du tukstaneziu baczku alie- 
yaldžia visa tai visiems bedar- jaus in diena.
Ibiams parūpina. Mums prisi
mena žodžiai tos daineles 
du broliukus:

“Kvailiai tegul dirba,
1 Ir sau turtus krauja,
; O kaip mudu susipratę,

Tai sau tinginiaujam. ”

apie
Jeigu Anglija sziandien isz 

tenai pasitrauktu, tai Rusija 
rytoj Anglijos vieta užimtu, 
nes Sovietai tik 600 myliu nuo 
tos vietos stovi ir laižosi ir lau
kia progos.

Dabar szit’.e du razbainin- kos užsibaigė, nes valdžia pri- įC- 
kai prisipažino, kad jie pažins- žadėjo neužilgo pavėlinti visas 
ta garbinga ir visu gerbiama randas pakelti.
politikierių Marcantonio, kuris 
rinkimus New York valstijoje 
laimėjo ir jie laiko ji už savo 
dranga. Teismas vienam ir ki
tam uždėjo po $250,000 doleriu 
kaucijos. Tai didžiausia kauci
ja del vieno žmogaus, kokios da 
nebuvo Amerikoje. ,

WILLIE EMILIO TIZOL, 
kurio tikras vardas yra Nieves, 
per asztuoniolika metu buvo 
kelis sykius in metus suaresz- 
tuotas, bet nenubaustas. Szitas 
žulikas buvo per rinkimus su- 
aresztuotas kai jis grasino tris 
žmones, kurie balsavo priesz 
Marcantonio. Kai jis buvo su
imtas ir in kalėjimą patupdin- 
tas jis kitus savo tikio paties 
plauko draugus iszdave.

Dominick Petrone, kumszti- 
ninkas, kuris užsidirbo $300,- 
000 ir per vienus metus viską 
praszvilpe, buvo suimtas už tai 
kad jis yra kapitonas Ameri
kos Darbininku Partijos, ir ar
timas draugas Marcantonio.

Visas szitas politikos dumb
las labai prastai atsiliepie ant 

, visu žmonių, kad tokie žulikai 
ir razbaininkai valdo ir tvarko 
rinkimus Amerikoje. Mes ne
galime nei dyvintis nei piktinu 
tis isz Sovietu Rusijos rinkimu 
nes ir musu negeresni.

AR ALASKA TAPS 
49-TA VALSTIJA?

Sziandien Alaskoj nėr tinkamu 
butu nei užtektinai maisto nau- 

gyventojams. Sek. Krug
Alaska galėtu užlaikyti 12,- 

000,009 žmonių. Bet sziandien jiems 
jos 80,000 gyventoju prastai’ nori pritraukti nors 10,000 dar- 
gyvena. Isz tu 80,000, 35,000, bininku ruoszti kelia pasto- 
yra Eskimo, Indijonai ir Aleu-- vi 
tai. Aleutni, gyvendami Aleu-

viams apgyvento jams.
Karo Sekretorius Patterson

tian Salose skaitomi prie Eski-, mano kad Alaska yra viena isz 
mo žmonių. ! svarbiausiu

Beveik visi gyventojai pri
klauso prie Stacziatikiu bažny-! puoliui svarbumą kada Japo-

— kas primina role, kuria; nai užpuolė Dutch Harbor, Un-

1 Generolas Stillwell tyliai ir 
ramiai sau pasimirė, be jokiu 
parodu ar prakalbu. Apie Ge
nerolą Stillwell galima tikrai 
pasakyti kad jis “ kovojo gera j 
kova” ir “iszlaike tikėjimą.” 
Jis nieko daug nesitikėjo isz 
savo vyresnuju ir visai vilties 
neturėjo in konferencijas ar 
dipliomatus. Metai priesz szita 
bara, visi metai priesz Pearl 
Harbor užpuolimą, Generolas 
IStillwell susiszauke visus savo 
kareivius ant Fort Ord Field, 
ir jiems staeziai ir vieszai pasa
kė kad jis dabair juos mokina ir 
i engia del karo priesz Japonus! 
jVisi dipliomatai sukilo priesz 
Generolą Stillwell ir pareikala
vo kad jis savo tuos žodžius at- 
sziauktu ar isz savo vietos butu 
įpaszalintas. Generolas nieko j pasitraukti.

Vienas misijonierius baigda
mas misijas, po pamokslo va
kare visiems susirinkusiems 
biažnyczioje pasakė kad jis da
bar visus rožanczius paszven- 
tins jeigu žmones tuos rožan
czius pakels. Paskui jis taipgi 
pasakė pakelti maldaknyges ir 
kitus daigtus kuriuos žmones 
norėjo kad js paszventintu. Kai 
jis pasakė visiems pakelti siavo 
kryželius ir jis juos paszven- 
tins, tai žmogelis savo žmonele 
ant ranku pakele.

giems neatsake ir neatsiprasze 
ir isz savo vietos nepasitraukė, 
lies metai praėjo ir visa Ameri
ca priesz tuos Japonus karia
mo. i

Musu politikieriai daug pra
kalbu pyszkino, laikrasztinin- 
kai daug rasze ir taip sau žmo
nes apgailestavo ir susirūpino 
kiad dabar visoje Amerikoje la
ibai trumpa ir trūksta mokyto
ju, bet niekas nieko nedaro. 
Ana sanvaite Amerikos Mokslo 
Administracija trumpai ir vi
siems mums labai skaudžiai už- 
Idave pareikszdama kad sziais 
metais 61,750 vaiku sziais me
tais pasiliko namie, nors jie tu
rėtu in mokykla ėiti. Jie pasili
ko' namie už tai kad ju mokyk
los uždarytos, o mokyklos už
darytos už tai kad mokytoju 
nėra. 1

Keliolika Amerikos generolu 
rengiasi atsisakyti. Generolas 
Eisenhower ketina mesti savo 
darba su sziuo pavasariu. La
ktum armijos Generolas Spaatz 
atsisakys kai tik jis visus savo 
armijos reikalus sutvarkys. 
Tarp pat ir Generolas Devers. 
Generolas MeNarney sako kad 
jam jau insipyko darbas Vokie
tijoje ir nori kitam savo vieta 
užleisti. Visi szitie generolai 
sako kad jau laikas jaunes
niems savo vietas užleisti.

Komunistiszka Lenkijoje 
valdžia nenori Žydu, bet taipgi 
nenori vieszai, kaip Hitleris, 
juos persekioti ar iszvyti, tai 
valdžia duoda Žydams žinoti 
kad jiems ežia ne vieta ir pata
ria kad visiems butu geriau 

Paskui, nakezia 
sargai, kareiviai ir policijantai 
akis užsimerkia ar in kita puse 
žiuri, kai Žydai slapta traukia
si isz to antro rojaus. Nei vie
nas Žydas nekeliauja in Rytus, 
bet visi, kaip vienas traukia in 
Vakarus. Ir jiems kelias in Ru
sijos valdoma dali Vokietijos 
užkirstas. Jie keliauja in Cze- 
koslovakija, kur žmones juos 
pamaitina ir paskui pasiunezia, 
in Austrija, isz ten in ta dali 
Italijos kur randasi Amerikie- 
cziai kareiviai. Czia, Italijoje 
jie, vargais negalais prisiartina 
prie Naples uosto, kur jie ran
da laukianczius laivus. Szitais 
laivais jie keliauja in Palesti
na. Kai tie laivai priplaukia 
prie Palestinos, Sovietu pa
samdyti agentai ir Komunistai 
subuntavoja visus ir sukelia 
lerma kad sztai daugiau Žydu 
atvažiuoja visa kraszta užimti.

Szitiems laivams ir szitoms 
kelionėms milijonai doleriu bū
va surinkta Amerikoje.
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NEW YORK. — Szi rudeni 
Alaskos žmones balsavo už in- 
juuigima. Alaskos in Suv. Vals- I • • • • • IX I ctijas ir dabar lieka Amerikos, ‘ 
Kongresui priimti ar atmesti. |ezl°s- _

Szia žiema daug raszyta apie' Busi3a vaidill° kolonizavime: alaskoj, viena isz Aleutian Sa- 
szia milžiniszka mažai-apgy- 
venta teritorija arba 'žeme.

Jeigu Alaska taptų 49-ta 
valstija, jos 576,000 ket., myliu 
padidintu Suv. Valstijas per 
penkta dali, ir musu szalis tada' s^ma ‘žuvininkuste, 
butu didesne už Brazilija (da-' Rėžius dirba kasyklose. Ma- 
baltine didžiausia republika 

i vakaru žemyne) keliais szim-' v. ■
'tais tukstaneziu myliu. Alaska'lci° »cra Pėdžia derlingose 
didesne už Texas valstija (267,-’ Pjetu.Alaskos slėniuose, svar- 
339 ketv. myliu). Ir musu trys1 blausias maistas yra ingabena- 
didžiausios valstijos, Texas,1 inas todėl kad ežia trūksta 
California ir Montana, sujetosGinkamu \ ieszkeliu ir geležiu- 
ner Alaskos didumo. Bet Alas- keliu linijų.

, ko j gyvena mažiau žmonių ne
gu gyvena musu Nevada vals- 
tijoj, kuri mažiausiai apgyven
ta valstija szioje szalyje.

i Nekurie žmones vadina Alas
ka musu “paskutinis rube- 
žius.”

1 Alaskos klimatas, panaiszus 
in Norvegijos Szvedijos ir Suo
mijos, bet Alaska didesne už 
tas tris valstijas, ežia yra dau
giau žemes žemdirbystei. Žuvi- 

ra svarbi iszdirbys-

, i Amerikos kontinento sziaur-
! vakaru pakranezio. Alaskos 
kalti gyventojai gyvena mies
tuose.

Nors daugiausia žmonių už- 
* suma ‘žuvininkyste, mažas

Hogan, už keliu dienu vieszai 
pranesze kad Joseph Scottorig- 
gio buvo nužudytas už tai kad 
jis Politikieriui Marcantonio 
buvo prieszingas.

Pats Marcantonio buvo pa
trauktas in teismą. Tai negir
dėtas dalykas, nes Senatoriai, 
kongresmonai ir kiti augszti 
politikieriai paprastai yra įsi
teisinami ir paprastas valdžios 
teismas negali prie j u prikibti. 
Bet szita žmogžudyste taip vi-Į 
sus sukrėtė, sujudino ir papik
tino,. kad. pats, politikierius PITTSBURGH, PA. — Visi 
Marcantonio nedryso atsisaky- minksztos anglies mainieriai 
ti kai buvo in teismą patrauk- skubinasi atgal in savo darbus 
tas. Ir ne jis vienas ežia atsidu- ir džiaugiasi kad straikos jau 
re. Ir keli jo draugai, padup- užsibaigė. Nors visi mainieriai 
czikai buvo patraukti in teis- paklausė savo boso John Lewi- 
ma. Sztai keli isz jo draugu:

JOEY RAO, kuris buvo lei-’ straiku, bet retas kuris mainie- 
tenantas tam žulikui, Vincent rys szitu straiku norėjo, nes vi- 
Coll, kuri visi “pasiutusiu siems rupi Kalėdos. Kalėdos su 
sziuniu” vadino. Jis buvo isz- 
tikimas draugas ir tarnas raz-’dos.
baininkui Dutch Schultz, kuris n io*su savo žnlikais sudarė bootle- sugryžo in savo darbus, ir 8Zimtmeczio, fe
geriu karalyste. Joey Rao, 45 panijos tikisi kad szia sanvaite imta iaz Lietuviszku užlieku. š . 
metu amžiaus, didžiuojasi kad jau gales pristatyti apie du mi-

MAINIERIAI
IN DARBA ninkyste y

so kai jis iszszauke visus ant

tautos apsaugų.
Amerikos žmones suprato už-

lu pradžioje karo..
Harold Ickes buvo sakes, 

kad Alaska reiketu apgyven
dinti veteranais ir buvusiems 

9

karo darbininkams, o bet toki 
gal nenorėtu ibuti keleiviai. Jis 
prasze atidarymu Alaskos du-

ža dalis 80,000 gyventoju ūki- ru Europos immigrantams, ku- 
I ninkauja. Nors ukininkyste tu- rie in trumpa laika padarytu

Bloga transportacija tarpe 
Suv. Valstijų ir Alaskos sulai
kė ekonomini iszsivystijima.

Alaskos ateitis priklauso nuo 
daugiau gyventoju. Vidaus 
Sekretoriui Krug (kurio teis- 
miszka 
randasi) 
minis ir 
tijimas.
giau gyventoju in Alaska, tas 
sumažintu gyvenimo iszkasz- 
czius, kurie tikrai auksuti.

vyriausybe Alaskoje 
rupi Alaskos ekono- 

komercijinis iszsivys- 
Nori patraukti dau-

Alaska save-užsilaikaiiczia 
ekonomiszka valstija. .

Nupirkta nuo Rusijos 1867 
m., už $7,200,000 Alaska yra 
viena isz Amerikos seniausiu ir 
didžiausiu nuosavybių. Kaip 
Hawaii, yra vadinama Orga
nized Territory. Tas reiszkia, 
kad Konstitucijos visi parupi- 
nimai jas licczia. Turi iszrinkta 
Susirinkimą ir Sonata ir isz- 
renka delegatą in Kongresą. 
Szis delegatas negali balsuoti.

Amerikos prezidentas paski
ria Alaskos gubernatorių.

“Sekretorius Krug remia 
priėmimą Alaskos in Suv. 
Valstijas “kuo greieziau, tuo 
geriau.” — C.C.F.A.U.

-$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplankysite knygas per paczta.
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No. 101 Kapitonas Velnias. Pui-
1 tuszcziais kiszeniais tai tik be-'kus, &PraflZ>'Jna8> didele knyga, 404

puslapiu.
No. 102

Popierinei apdarai. 50c 
Prakeikta, meilingas kri- 

Beveik visi jau Panedelyje tninaliszka apraszymas, 202 pus. 85c 
"'3 Vaidelota, apisaka iez

genu karalyste. Joey Rao, 45 panijos tikisi kad szia sanvaite imta iaz Lietuviszku užlieku. Su pa
metu amžiaus, didžiuojasi kad jau gales pristatyti apie du mi- 've^alal18’ 177_,dldel.n? P“81aPlu-. a5c 
per 26 metus jis buvo 13 sykiu lijonus tonu in diena. Kai strai-' vėlioje paa Maurus, Vieazkelio Duo- 
suaresztuotas, bet tik du sykiu kos užsibaigė tai visiems rodos bes» Karaiaitia žmogua. 121 pua. 25c 
buvo nubaustas. Kai jis buvo net ir nuszvito Kalėdos, nes ne GregoriuB. Isz numirusiū prisikėlė, 
syki apsūdytas ir patupdintas vien tik mainieriai buvo be Dorybe veda in laime; Szaitiszaiti, 
in Welfare Island kalejimaj darbo, bet keli szimtai tukstan- 
1932 metuose, jis ten gera bizni ežiu kitu darbininku.
vare. Jis parsitraukdavo daug'-------------------------
paleistuviu del savo draugu ka- SZEIMININKU 
lejime; jis visokiu narkotiku ir 
gėrimu pristatydavo visiems 
kalėjime ir imdavo deszimta 
nuoszimti nuo vsu kurie isz pi
nigu kazyruodavo kalėjime.

“TRIGGER MIKE” COP 
P OLA taipgi to “pasiutusio 
szunio” Coli tarnas ir draugas 
Louis Lepke, kuris taipgi buvo 
garsus žulikas. Coppola giriasi 
kad jis buvo 26 sykius suaresz- 
tuotas, ir tik penkis sykius nu
baustas. Jis, sykiu su Joey Rao bet nieko nesako apie insileidi-( 
buvo patrauktas in teismą už 
žmogžudyste 1927 metuose, bet 
politika abu iszgelbejo ir jiedu 
nebuvo nubausti. Paskui, už 
trijų metu jis su savo draugu, 
Joey Rao susipesze. Jis buvo 
suaresztuotas. kai jis. paleido 
revolveri in savo dranga Rao. 
Paskui, 1931 metuose visas

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 

52 
puslapiu.................................  15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 

reikalavo bsti nog 8mert; Apie Szv- K1181“?®;

STRAIKOS lr L *•
OKLAHOMA CITY, 

Daug szeimininku . , . „ . , ..., Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
kad jiems valdžia pavėlintu pa- liukninai einiki ir kiti ezposelei. 20c 
kelti randas ant namu, bet vai-1 No- 116 l8toriia apie Sierata, 
,J. . m-m ■ puikus apraszymas. 119 pus.... 15cdzia vis nepavelmo. Tai Texas No 119 Keturios istorijos apie 
valstijoje visi szeimininkai SU- Garžia Haremo nevalninke: T-Hoszis: 
sitare savotiszkai sustraikuoti.!y„iena m,otina; Vaikucziu plepėjimas 

Nors valdžia uždraudžia iszva- 
ryti isz namu randauninkus, kas lsz girdos ir Ant nemuno. 

puslapiu . .
No. 128 

rna randauninku. Tai jie nutarė stebuklingas 
nieko neinsileisti in tuos namus 
ar kambarius kurie dabar tusz- 
ti ar isz kuriu žmones iszsi-.', 
krausto. Texas valstijoje tuo- 
jaus atsirado daugiau negu 10,-
GOO tokiu tuszcziu namu; Seat-' nTTTVI icrmnii* 
tie mieste buvo apie 21,000 na-- PUIKI ISTORIJA 
mu tuszcziu kai tukstaneziai ■> ■■

miestas, beveik visas krasztas 2-nioniuJieszkojo kaip tik tokiu OOiiOOOCk

Velnias

j ! Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu

No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
58 

15c 
Septynios istorjos apie 

zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene

lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu................... 15c

1 No. 127 Trys istorijos apie Duk- 
i te pustyniu; Peleniute: Du brolei 
j Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c

suszuko ir pasipiktino, kai tie 1Lamu- Denver mieste taipgi ke- 
razbaininkai susikirto. Nei vie-^ tukstaneziai tokiu namu tuo- 
nas isz tu razbaininku nebuvo Jaus buvo.
sužeistas, bet penki visai nekal-[ Ana sanvaite szitie szeimi-. 
ti kūdikiai buvo ant smert su- ninkai turėjo savo seimą Okla-j 
szaudyti. Policija gerai žinojo hemą City, kur visiems jiems 
kas už szitas skerdynes kaltas j u Prezidentas George M. Eng- 
bet policijos rankos buvo su- lar pasakė kad tokios straikos 
risztos. Politikieriai viską su- yra baisiai pavojingos ir gali j 
tvarkė ir visiems burnas uždą- jiem patiems labai pakenkti. SAULE PUBLISHING CO.
r6i j Po to seimo visos tokios straį-j MAHANOY CITY, PA.

TIKTAI, 50c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
l mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau- 

1 tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
: nūs prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 182 Trya istorijos apie Anglo- 
• rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
; turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 

paeziuoias. 76 puslapiu.............20c
No. 188 Dvi istorijos apie Neužmo

kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
' 62 puslapiu......................................15c

No. 184 Dvi (istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................15c

No. 189 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo
kei imas kunigo. 47 pus............... 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziute? pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .................................. 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu.....................................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczns. 40 puslapiu 

...................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi isterijos apie Auka 
Nihilistu; Stebu>»w kuczios nakti. 
Nikitas . 61 pusu 'f.................. 15c

No. 150 Keturios i>' 'rijos apie Du
ktė akmenoriaua; Klara; Nuspręsta
sis; A«it keik užlaiko moteres paslapti. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu............... 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu...........................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .....................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
40 nuslepi” .................................1

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metusi

No. 160 Keturiolika istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per neatss- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kimus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egk 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiU 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25s

No. 162 Trys istorijos apie Bais* 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymo. 
22 puslapiu ................................. 10«

No. 164 Sep tynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svjetas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e

No. 186 Trys istorijos Sūnūs Ma
udaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisiaa prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ..........................................25a

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvamo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymirno mumisie Dievo muss 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausia 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25<

No. 172 Dvi Istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolia isz Lietuvos. 62 
puslapiu .........................................15«

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam Įsa 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15«

No. 175 Paslakaitimo knygelei 
Juczios Žemaites, vaizdelis; Gudrat 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ..............................
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:: PARSZAICZIO NELAIME
(Juokingas Apraszimas)

yAI beda! Beda! Visai man 
nesiseka. Galbūt del to kad 

gimiau trylikto menesio, ir try
likta diena. Ka tiktai darau tai 
vis atbulai iszeina!

Darba turiu nebloga, gužikus 
prie siutu prisiuvineju, bet pra
gyvenimą sunku padaryti. Tu
riu iszmaityti net visa tuziną 
vaiku, ir netik savo Elzbieta,' 
bet net ir jos brolius ir seserys. 
O kaip jau tos kilos pradeda ei
ti tai ne galo nėra! Tai bucze- 
rio bilos, tai sztorninko bilos, 
tai saliuninko bilos ir visokiu 
galu bilos.

Ana syk ateina, ateina pas 
mane keturi gerai mano pažins- 
tami kriaueziai: Kreivasnukis, 
Ožkapienis, Kazirauckas ir 
Tamtakauskas. Žiuriu kad ja

leriu ir dabar darba turiu mes
ti. Noser!”

Jis man uždrožia. “Mulsu 
unija straikuoja, tai ir tu turi 
straikuoti, na jei ne, mes ežia 
tuo jaus tave pataisysime!

Padėjau adata ir guzikus. 
Užmokėjas szesziasdeszimts 
doleriu darbo netekau. Geras 
biznis.

Iszejau ant straiko. Visia die-j 
na stovėjau ant kampo ir žiu-’

Szitas žmo- Ba nei ne galvon. Bile tik gau- 
mano draugas ir jam siu pasivažinėti. ’ ’

Tai koks kvailys tas Kuku-
Tai ka linskas.

> ka-nors pasakyti.
gus yra 
kirtai. ’ ’

Bartenderis atsako:
' tu manai apie tai daryti?’’

Blynas sako: “Vai asz nore-l
■ cziau pamatyti kad tu ji da 

karta musztum.” i
Taigi Blynas norėjo matyti j 

kaip anas mane musza. Jam tas 
patiko. Da jam neužteko.

Bartenderis stoja, prie ma
nės ir jau szi karta su lazda už
simojus klausia Blyno: “Tai 
sakai nori matyti kaip asz szi 
vyra musziu? 1

’! Blynas sako: “Taip.”
I Dabar, manstinau sau, Bly-

riu kaip skdbsai eina dirbti.!nas iau ji taisys, bet ir vėl ga-
Per tris sanvaites asz straikuo- 
ju o skebsas ima mano vietoje 
pede.

Ateina musu prezidentas ir 
liepia mums prisirinkti akme
nų ir skebsus užmuszti. Na ge
rai, užpuolimą padarėme 
tiems skebsams tas nelabai pa
tiko ir jie pradėjo mus akme- 

,.i niais szaudvti. Macziau kad 
tie snukiai neaiszkus. Manstiiu . .l jau bus negerai, tai began m sa- 
sau jau vėl kas-nors blogo.1 jįuna 
Kreivasnukis tuoj priejas prie! m n n ,

_ . . . Ten radau viena skebsa. Jis
- - - - tuo jaus manes klausia, “Ko tu

ežia nori?“
Asz sakau: “Biski balta

kes. ’ ’
Jis man sako, “Tai te mėly

nakės,“ ir kirto man su kumsz- 
cziu tiesiog in aki. Ilgai ir gar
džiai miegojosi. Kaip pabudau 
tai tik vienas bartendarys bu
vo saliune.

'Sakau jam: “Duok bonkute 
sodos.“ Jau baltakes daugiau 
neprasziau. Duodu bartenda- 
riui kvoteri. Inmeta jis ta pini
gą in skam'banczia maszinuke 
ir paduoda man sode; reszto ne- 
iszduoda.

Asz sakau: ‘ ‘ Tamsta ka-nors 
užmirszias.

Jis sako: “Sziur! Asz dau
giau užmirszias kaip tu kada 
žino jas. ’ ’

Asz jam sakau: “Bet duok 
kas man priguli! ’ ’

Jis sako: “Jei netylėsi, tai 
gausi. ’ ’

Asz netylėjau tai gavau. Toj 
paezioje vietoje kur skebsas 
man užfundijo. Pirma karta 
tiek savo gyvenime macziau 
Žvaigždžiu! Visokiu, ir baltu ir 
raudonu ir net žaliu!

Iszejau laukan. Sutinku sa
vo gera prieteli Izidorių Blyną. 
“Kaip einasi?“ Užklausia.

Sakau: “Szyakai! Tik-ka ga
vau muszt. ’ ’

Jis klausia: “Nuo ko?“
Asz jam atsakau. “Nugi nuo 

to įbartenderio.
Jis sako, “Eikime. Pažiure- 

Sime ar jis tave iszdrys antra 
karta muszti.“

Ineiname in saliuna. Tai, 
kvailas buvau? Asz manstinau 
kad Blynas geras pesztukas.' I . . . IPrieina jis prie bartendeno ir 
sako, “Tamsta musziai mano 
draUga be reikalo. ’ ’

Bartenderis atsako: “Taip.“i
Blynas sako: “Pamėgink tu 

ji antrąsyk muszt.“
Bartenderis ateina isz uždu-: 

res ir kerta man per ausi. Asz 
nusijuokiau del to kad iszsi- 
vaizdinau kaip mano draugas 
dalbar ims ji tarkuoti. Bet žiu
riu kad Blynas nieko nedaro. 
Asz sakau: “Na Petrai, pra
dek! Ko lauki?“

Blynas vėl pažiūri in barten-) 
dari ir sako jam: “Klausyk, ta-j 
rhistia asz ežia atėjau su savo 
draugu; jis tau nieko nepada
rė. Jis yra džentelmonas ir ta-, . .. . Imista ke reikalo ji muszei. Po
nas bartender i, asz noriu, tau

Kreivasnukis tuoj prie jas prie! 
mainės sako, “Parszaiti mos vi
si kriaueziai szapu darbininkai 
sudarėme unija ir tu turi prisi- 
raszyti. Jei ne, tai busi skeb- 
sas. ’ ’

Asz sakau: “Del ko man pri- 
sinaiszyti prie unijos ? ’ ’

Jie sako: “Jei, neprisiraszy- 
si 'būni skeibas, liksi be darbo, 
ii’ da gausi lupti! ’ ’

Manstinau sau kad tie kra- 
kadiliai juokus nekreczia, tai
gi liepau priraszyti.

Kreivasnukis man paskui sa
ko, “Duok dvideszimts dole
riu. ’ ’

Asz jo klausiu : “Už ka?
“In unija instoti, ir jei nesi

skubinsi tai makaule sudaužy
siu!

Pasigailėjau savo makaules 
ir daviau jiems dvideszimts do
leriu. Bet ka asz fanstinau tai 
tik Elžbietai parėjas pasakiau. 
Su Kreiviasnukiu nėra baiku! 
Žinau asz ji gerai.

Ant rytojaus ateina pas ma
ne kitas mulkis ir sako: 
esu unijos sekretorius, 
dvideszimts doleriu.“

Asz sakau. “Del ko?
Jis sako: “Unijos menesine.
Na ka žmogus darysi. Prisi- 

rasziau tai reikia mokėti.
Ant rytojaus atsivelka ir ki

tas prisikabinės koki ten reisz- 
ti ir sako jis man: “Asz unijos 
prezidentas. Vakar nebuvai 
unijos parodoje. Nubaustas esi 
dvideszimts doleriu. Duok pi
nigus ! ’ ’

Daviau ir tam. Bile tik dar
ba tuiriu, na juos bala. Na jau 
dalbar sakau sau, bus spakaina.

Ugi ant rytojaus, bracia, ir 
vėl tie trys versziai ateina pas 
mane ir liepia darba mesti. Asz 
jiems atvožiu: “Ar jus paszelo- 
te ? Prisirasziau prie unijos, už
mokėjau szesziasdeszimts do-

vau, bet jau szita syki net už
migau.

Atsikėlęs iszeinu laukan ir 
žiuriu, kad Blynas stovi anoj 
pusėj ulyczios. Asz jam sakau: 
“Tu tai puikus draugas! Del 
ko tu leidai mane muszti ir del

' ko pabėgai ? ’ ’
Jis atsake: “Kaip jis tave 

musze su kuttnszczia tai da ga
lima buvo žiūrėti, bet kaip jau 
pradėjo su lazda tave kapoti 
tai 'broleli, turėjau bėgti lau
kan ir užsimerkti. Tas jau bu
vo per dau’g!

* * *
Ana syk einu sau szvilpda- 

mas ulyczia ir sutinku savo se
na patinstama Jokūbą Kuku- 
linska. Žiuriu kad užsidėjus 
bracia, cilinderi ir rankoje ne- 
szasi poniszka lazda. Sakau asz 
jam: “Kas tau pasidarė, Ku- 
kulinske?“ Del ko tu taip iszsi- 
vaisiai? Kur tu eini?“

Kukulinskas sako: 
ant palaidojimo.“

Asz klausiu: “ O kas mirė ? ’ ’ 
Jis atsako: “Asz nežinau.

1 ‘ Einu

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai; 

Aiszkus drukas; smagi

Viena diena
I juo in vaistiinyczia.

Sako jis vaistininkui: 
nas Drugsztori, duok man 
tris centus proszku blusoms.

Vaistininkas
suvyniot?”

Kukulinskas
i nevyniok. Gali
pilti in barzda. ’

Tas žmogus jam tada sako. 
“Del ko tu neeini iszsimaudy- 
ti?“

Mano draugas atsako, 
rai. Eisiu iszsimaudy t. ’ ’

l Einu ir asz su juo.

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

. asz s n'duobkasys, ir pasako jis man 
1M1 i kad lai ne mano Barboros ka-

“Po-jpas. O asznet per tris valandas 
už: be reikalo verkiau!

Nuveda jis
Ar! kapo ir sako kad tai tas mano 

moteries kapas. Ir vėl isz naujo 
turiu verkti. Per dvi valandas 
verkiau ir tiek aszaru iszliejau 
kad visas kapas suszlampa ir 
net stovylas pradeda griūti. 
Tas bosas-atėjės prie manes sa
ko kad klaida padare, kad tai 
ne Barboros kapas.

Asz jam sakau, “Ar tu su- 
durnavojai? Greieziau paro
dyk man tikra kapa ha. jau 
aszaru mažai liko.”

Tada jis sako, “Dabar jau 
tamsu tai rasti negalima.“ 

į Taigi asz turėjau vaikszczio- 
ti po visus kapus isz eiles ir 
verkti prie kiekvieno kad neap- 
leiduis savo Barboros kapa.

— GALAS —

mane prie kito
pirkie U. S. Bonus Sziandienf

klausia:

atsako, ‘L\e, 
man dabar su-

Ge

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

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

:: Tiktai 15č ::
“Saule” - Miahanoy City, Pa.

. a'

ISTORIJE apie Gre<orin*
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Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: S5< ::
Saule Publishing Co., I

MAHANOY CITY. PA.

Prieiname prie namo kur pa- 
raszyta ‘t Maudykle. ’ ’

| Ineiname in vidų ir Kuku- 
linskas sako tam žmogui, “Asz 
norecziau iszsimaudyti. ’ ’

Tas vyras jam paduoda po- 
pieraite.

Jis pažiurėjas in ta popier
gali sako: “Ar tai man su szi
ta popieraite reikia praustis?“

Tas žmogus jam atsako, 
“Ne, kvaily ! Ta tikieta paro
dysi ten kambariuose tai gausi 
iszsimaudyti. Tai yra tikietas. 
Jis kainuoja penkis deszimts 
centu.“

Kukulinskas sako, “penkias 
deszimts centu už iszsimaudy- 
ma? Penkias deszimts centu už!į

Su automobilium in 
Skrantona nupiszkejau, 
O, ka ten paregėjau, 

Jau dvylikta valanda, 
Matyt, stovi mergele, 

Ant ko lauke, 
Ncužilgio kita atėjo, 

Badai niotere,
Ka tokio pakalbėjo, 

Ir abidvi nuėjo. 
Akyvumas mane paėmė, 

Paskui jas sekiau, 
Ir tpasislepiau, 
Viską regėjau,

Sztai sportas pribuvo, 
Ir jas pabueziavo.

Mane piktumas pradėjo 
kratyti, 

Ir asz ant j u surikau,
Ir jie iszbegiojo, 
Mane szirpulei 

g apiminejo,
Tai tau Lietuvaites.

* * *
Alano mielos mergeles, 
Nebūkite tokios kvailos 

mergykes, 
Sportu nemylėkite,

Už tokiu netekėkite, 
Nes asz pažystu tokias 

kėlės neiszmaneles, 
Kurios užmirszo savo jaunas 

, dieneles,
Tie kurios gavo sportus, 
Vyrus niekam nevertus, 

Nes dabar nenori 
dirbti, 

Tik per dienas tinginiauti, 
Naktimi valkiojasi, 
Tarp saves pludasi, 
Ir tankiai barasi.

Jeigu vyras 'biski senas, 
Tai nuo visu paguodotas, 

( Pacziule savo mylės.
Meiliai in ja kalbės,
Ir visados guodos, 
Ant ranku neszios, 

Pikto žodelio nekalbės, 
Niekame jo nenužiures, 

Pinigėliu ir tikra 
gyvenimą turės.

* * *
Priesz Kalėdas

Žmogus visko pamato, 
Isz juoku net visa sukrato.

Nuėjau in kroma viena, 
Iszgirti norints naujiena, 

Atsistojau prie vieno baro, 
Teminau ka žmones daro.

Vieni perka zoboveles, 
Kiti vela del mergaitėms lėlės, 

O mergoms szilkines 
paneziakos, 

Ir pigias auskareles.
Viena nuo gerymu smirdėjo, 
Klerkiate net pradėjo alpti, 
Ir pagelbės kitu szaukti, 

Tom syk, laukan užsigerusia 
iszvadino, 

Kiti žmones tuom 
biaurinosi, 

1 Ir nuo ju szaliuosi.
Buvo tai isz peczes, 
Apie szita žinute, 

Gana jau bus.

f

i

J
i
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muilo szmotuka ir kiški vande
nio ? ’ ’

Anas jam sako, “Wel jei no- 
11 tai uz penkis dolerius gali 
net dvylika sykiu iszsimaudy-

Kukulinskas sako: “Q ]<a 
asz žinau ar asz dvylika metu 
da iszgyvensiu. ’ ’

Galutinai iszsimaudom abu
du ir einam ant palaidojimo

Iszvažiavus mums ant kapi
niu tuoj man prisimena mamJ 
pirmoji moteris Barbora.

A, tai buvo gera paeziuke! 
Ji mane taip mylėjo!

Nusiperku geliu ir einu ant 
jos kapo padėti. Pradedu verk 
ti. O kad verkiu, tai verkiu net 
per tris valandas! Pradėjus 
temti ateina kapiniu bosas,
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Susimildami, jeigu iszkeliao- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszezio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
ziavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
Jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno: 
Jeigu prisiunsite sena ir nau- 
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau- 
&ite laikraszti. Kitaip ant mus 
aerugokite, jog Iaikraszezio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

.•S:’"**?*

Pasiskaitymo Knygeles

Skaitykite “Saule
Saule, Mahanoy City, Pa.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

Szv. Sakramento- 
Tamosziaua. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

“Asz
Duok

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

Trys Istorijos apie Irlanda’ 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetinei.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas. 
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ii 
Gailesczio.
Maldos vakarines.

Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijom. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paikiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Maid, už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt. 
Ministran turas.

IM
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Žinios Vietines
adgal. Buvo veteranas isz Pir
mos Svetines Kares.

h S ulba toj Szvento Nika-
feio.

—- Kita sanvaite, Nedelioj, 
2-tra Nedelia Advento, taipgi 
Nėk. Pras. SzvenC; P. Marijos; 
Panedelyje Szv. Euzebio; Utar
ninke Szv. Lazaro; Seredo j 
Szv. Rufo; pasninkas, taipgi ta 
diena, 1922 metuose, Anglija, 
Francuzija, Italija ir Japonija 
pripažino Lietuvos Republika' 
de Jure. Ketverge Szv. Fausto; 
Petnycizioj Szv. Liberate, taip
gi pasninkas; Subatoj Szv. To
mo Apasztalo, taipgi pasnin
kas.

— Tik vienuolika dienos iki 
Kalėdų.

— Kita sanvaite czvertis 
meto pasninkas: Seredoj, Pet- 
nyczioj ir Subatoj.

— Klara Cziginski turėjo 
operacijų Locust Mt. ligonbute.

•—* Keturesdeszimts Valan- 
Įdu Atlaidos, užsibaigė iszkil- 
mingai Szv. Juozapo bažny
čioje, isz kuriu daugelis para
pijom! pasinaudojo dvasiszkai. 
Daugelis kunigu pribuvo in pa- 
įgelbia Kun. P. C. Czesniu.
j —• Musu tautietis Simonas 
ICzemiauskas isz Shenadoro, 
feną diena lankėsi mieste su rei
kalais. i ■

t Gerai žinomas senais gy
ventojas Jonas Mizzera, nuo 19 
N. Union uly., pasimirė Sere-i 
dos ryta Locust Mt. ligonbute, 
po trumpai ligai. Gimęs Lietu
voj, atvyko in Shenadoryje 
apie 35 metai adgal. Buvo ang- 
iiakasis ir dirbo prie Maple 
Hill kasyklose. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
savo paezia Veronika; dukterį 
Bernicai; sunu Joną namie, ir 
dvi seserys Lietuvoj. Laidos 
Panedelyje isz Czaikausko 
koplyczios, su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9 vai., ryte 
ir bus palaidotas parapijos ka
pinėse.

J Gilberton, Pa. — Jurgis Pe- 
jsaviezius, 38 metu, likos sužeis
tas kada eidama; prie geležinke
lio, paslydo ir krito ant reiliu 
ir su’žeido sau kaira koja. Gy- 
Įdosi Ashland ligonbute.
t Gerai 'žinomas buvusis 

kareivis, Petras W. Lasavi- 
czius, nuo 331 Main uly., ang- 
liakasis, likos užtroszkintas 
laike darbo anglinam stripinse 
arti Turkey Run, Utarninke 
popiet, jo kiti du draugai likos 
sužeisti: Alex Saiko ir Edgar 
Busila isz Gilberton. Petras La- 
saviezius paliko savo paezia 
Elzbieta (po tėvais Betty Wil
kinson) ; seseri Iszabelia ir du 
brolius: Leonarda ir Alberta, 
moeziute Cecilija Dombraus- 
kiene isz Gilberton. Laidotuves 
atsibus Subatoj, 2 vai., popiet 
ir bus palaidotas Masonu kapi
nėse Frackvilleje.

Port Carbon, Pa. t Petras 
Ragauskas, nuo 32 Valley uly., 
numirė Seredos vakara 10:55 
valanda Pottsville ligonbute. 
Velionis gimė Lietuvoj, atvyko 
in Maihanoy City 1907 metuose, 
o apie 22 metai atgal persikėle 
in Port Carbon. Buvo angliaka- 
sis. Prigulėjo prie Szv. Kazi
miero parapijos Saint Clair. 
Paliko dideliame nubudime 
savo paezia Jozefina (po tėvais 
Joigeliute), dvi dukterys: Ona, 
pati Jono Dombrausko namie, 
ir panele Matilda, Newark, N. 
J., du sunu: Alberta kuris ki
tados buvo valstijos policijan- 
tas ir Reimonda taipgi namie. 
Broli ir 4 seserys Lietuvoj. Ve
lionis Prigulėjo prie S. L. A. 
Susivenijimo. Laidotuves atsi
bus Panedelyje su apiegomis 
Szv. Kazimiero bažnyczioje 9- 
ta valanda ir kuna palaidos pa
rapijos kapinėse Port Carbon. 
Graborius Jurgis Stabiiigas 
laidos.
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Linksmos Naujienos Mainieriams

Mainierys Stanley Jarzabek, buvo smutnas ir liūdnas kai straikos prasidėjo ir jis ne
galėjo eiti in savo darba in Harmar kasyklas Harmarville miestelyje, Pennsylvanijoje. Vi
siems mainieriams szitos straikos nebuvo malonios, nes Kalėdos be pedes tai visai prastos. 
O kas da buvo skaudžiau tai visokiu daigtu ir pragyvenimo brangumas.

Bet kai straikos buvo atsmauktos ir užsibaigė, tai visi mainieriai nudžiugo, kaip ir szi- 
tas paveikslas parodo Stanley Jarzabek. Mainieriai taip inprate prie darbo kad jiems nei 
vakacijos nerupi. Geram mainieriui gyva beda namie tinginiauti. Jis stacziai negali be dar
bo būti.

Per szitas straikas mainieriai savo namelius apsitaisė, malku del pakuro susipjauste 
ir susikirto, tvoras apsitaisė, medžioti iszejo ar taip sau in kalnus ar in girias isztrauke 
grybauti ar taip sau pasivaikszczioti. Dabar visi vėl linksmi ir patenkinti nes jie gali sau 
iszeiti in darba ir kaip vyrai su vyrais dirbti.

ANGLIJA
PASMERKIA
NUSIGINKLAVIMĄ

SENATORIUS BILBO

Shenandoah, Pa. f Kazimie
ras Szuszinskas, ūkininkas isz 
Ringtown, kuris sirgo per tris

WASHINGTON, D. C. —
Senatorius Bilbo gydosi sau sa
vo nosi, kuria jis susimusze 
kai su savo brangiu automobi- 
liumi jis invažiavo in troko už
pakali, Poplarville miestelyje, 
Mississippi valstijoje.

Bet kai Senatorius Bilbo isz- 
tinus nosis ima atslūgti, tai jo 
prasikaltimai ir priesz ji skun
dai ima augti ir tinti.

Senatos paskirtas komitetas 
jau susiranko daug žinių, ku
rios Senatoriui Bilbo garbes 
neatnesza. Szitas komitetas da-

sanvaites ir gydėsi Locust Me.Į žinojo, kad Senatorius Bilbo 
ligonbute, numirė Subatoj po 
piet, ir likos palaidotas Sere
doj, su apiegomis Szvento Jur
gio bažnyczioje 9-ta valanda ir 
pallaidotas in Szv. Marijos ka
pinėse. Velionis gimė Lietuvoj 
pribūdamas in Amerika būda 
irias jaunas vyrukas in Shena- 
dorije ir apie 25 metai adgal 
iszsikrauiste in Ringtown kuris

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Sir Hartley Shawrcoss, Angli
jos atstovas in Konferencija 
pasmerkia Rusijos inneszima 
visoms tautoms nusiginkluoti. 
Jis sako kad szitas Rusijos in- 
neszimas yra prigavimas ir su
vedžiojimas. Anglija prie tokio 
inneszimo nesutiks pakol ne
bus nustatyta kaip ir kas pri
žiuręs kad visos tautos lygiai 
nusiginkluos.

Visi Kanados atstovai pri
taria Anglijos atstovui ir da
bar visi laukia pamatyti ka 
Amerikos atstovai pasakys.

Connally, Amerikos atstovas 
innesze savo patarima kaslink

sze. Jis savo uoszvi, Raymond 
Schreiber, 61 meto amžiaus, 
taip apdaužė kad jis pasimirė.

Julius Pasquariello yra fab
rikantas ir bagotas žmogus, jis 
kuri laika gydiesi New York li- 
gonbuteje nuo girtuokliavimo. 
Kai jis isz ten parvažiavo, jis 
negryžo in savo didelius ir 
puosznius namus, bet pasisam
dė kambarį hotelyje ir paskui 
nuėjo pas savo žmonos tėvus su 
savo persiskyrusią žmona pasi
kalbėti ir susitaikinti.

RASZYTOJAS
DAMON RUNYON

PASIMIRĖ

PATYS MAINIERIAI
NUBAUSTI

niu numeriu 7-P-801 isz Conn. 
Automobiliu vare vienas žmo
gus po vardu John Bush. Poli
cijos vadas sako kad szitas 
John Bush ta paezia diena ka
da ta kolegiste dingo, savo 
draugams pasigyrė kad jis turi 
“deita” su gražia geltonplau- 
kia. Policija sako kad ežia isz- 
rodo kaip žmogžudyste. t

WASHINGTON, D. C. —
Geriausaias ženklas kad Ame
rikos valdžia neketina szita sy
ki nusileisti ar nusilenkti Lewi- 
sui yra kad dabar kompani
joms yra pavėlinta visus strai- 
kuojanezius mainierius nu
bausti su bauda. Kompanijos AĮAIVirpiAT 
gavo pavelinima kiekviena TiniiN 
mainieri nubausti už szitas RUSIJOJE
straikas. Minksztos anglies * '____
mainieriai turės nuo vieno do-Į ISZ RUSIJOS. — Nors So- 
lerio iki dvieju mokėti už kiek-, vįetaį nenori prisipažinti, bet 
viena diena jie straikavo.

Jeigu szitas inneszimas

nes straikos Rusi-

per viena diena jis iszgerdavo 
apie keturios deszimts puodu-1 
ku. Jis gimė in Manhattan, 
Kansas, jo tėvas buvo redakto
rius. Kai karas iszkilo tarp Is
panijos ir Amerikos Damon bu
vo tik keturiolikos metu ir tada 
gyveno Colorado valstijoje. 
Kai ji tenai in vaiska neprieme, 
jis nuvažiavo in Minnesota ir 
tenai pamelavo kad jis asztuo- 
niolikos metu ir stojo in vaiska. 
Po karo jis sugryžo in Colorado 
ir jau pradėjo laikrasztininko 
darba.

1916 metuose jis dirbo del 
Hearst Publishing redakcijos 
ir buvo pasiaustas važiuoti su 
Generolu Pearshing in Meksi
ka.

i jau gandai lekia apie Rusijos 
ir anglies kasyklos mainierius.

nutarimas bus priimtas teisme, Mainieriams Rusijoje nevalia 
tai visiems mainieriams bus straikuoti,
nuo algų nutraukta tos baudos, joje butu priesz valdžia, o nie-
Szitoks nusistatymas parodo kam nevalia priesz valdžia pa
kari dabar jau valdžia baiku sistoti. Lewisa Sovietai nuo 
nekreczia nei su Lewisui nei su pirmos medžio szakos pakartu 
mainieriais, kurie iki sziol vis už tokius szposus, kuriuos jis 
pasiteisino kad jie visai nekal- dabar ežia kreczia.
ti, nes ne jie, bet Lewisas strai
kavo. Dabar pasirodė kad ir kas tvarkoj. Mainieriai Rusijo- 
mainieriai turi atsakyti už sa-je reikalauja daugiau mokėti, 
vo vado, Lewiso prasiszokima. kad privertus valdžia to j u

Valdžia sako kad butu lenJ reikalavimo paklausyti, jie ne- 
va paimti visas kasyklas, mai-^szei° ant straiku, nes toks 
nas ir po prievarta priversti žingsnis visus juos in Siberija 
mainierius dirbti ir kasti ang-1 nugabentu, bet jie tyczia ma- 
lis, bet didžiausia beda butu su žiau dirba ir in savo darba na
tomis anglimis kurias jie isz- skubina,. Szitoks tu mainieriu 
kastu. Valdžia negalėtu tas' pasielgimas nukirto per puse 
anglis taip greitai iszvežti ir an^is, kurias jie per diena isz- 
vis pristatyti tuseziu karu. kasa.

I Kaip ten valdžia padarys da’ Valdžia mato ir supranta 
dabar neaiszku, bet nors tiek kad po prievarta ji nieko nenu
matyti, kad isz szito susikirti- veiks, tai dabar visiems mai- 
mo nei vienam nebus gerai.

Pats John Lewisas ir visi 
mainieriai jau savo gera 
varda patrotino, prarado. pjr. uaug 
miau visi žmones pyko ant 
kompanijų ir sake kad kompa
nijos mainierips isznaudoja. 
Dabar kaip tik atbulai! Ir ne 
tik kompanijos bet ir mainie
riai baisiai daug biznio prara
do per szitas straikas. Szimtai 
tukstaneziu žmonių, sztoru ir

‘ fabriku dabar jau iszmeta savo 
anglies peczius ir szilumas ir iaivas Europa,

Bet ir Rusijos Rojuje ne vis-

nieriams valdžia paskyrė dau
giau maisto ant knygucziu ir 

1 prižžada visiems mainieriams 
J ? kitu maloniu suteikti, 

1 kad tik jie dirbtu kaip po seno
vei.

‘EUROPA’ LAIVAS 
SUDAUŽINTAS

Jis apsiženijo 1911 metuose 
su Ellen Egan ir užaugino du 

. Jo žmona pasimirė

NEW YORK, N. Y. — Da
mon Runyon, 62 metu amžiaus 

’ raszytojas ir laikrasztininkas vaikus.
nusiginklavimo, ir už tai dabar Pasimirė in Memorial ligonine. 1931 metuose ir paskui po metu 
praeis kiek laiko pakol Ameri- Jis iau i]£a laika kaiP nesvei- Jis vel apsiženijo su aktorka 
ka ar Amerikos atstovai gales kavo> b3t tik ana Petnyczia bu- gražuole Patrice del Grande,

i paduoti savo nusistatymą kas- 
gavo nuo fabrikantu $33,700 už 
tai kad jis jiems padėjo gauti 
kelis riebius kontraktus per 
kara. Jis taipgi nuo tu paežiu 
fabrikantu gavo nauja ir bran
gu “Cadillac” automobiliu, su 
kuriuo jis sau ir nosi susidaužė. 
O tokiu dovanu niekas niekam

link Anglijos pasiprieszinimo 
Rusijai.

NUŽUDĖ UOSZVI

vo nuvežtas in ligonine kur jis 
ir pasimirė. .

Raszytojas Damon Runyon 
daug rasze apie New York 
miesto kavalierius ir paneles. 
Jis visus gerai pažinojo, kazir- 
ninkus, giambliarius, loszikus, 
aktorkas, gražuoles, szokikes, 
sukczius, ponus, politikierius,

kuri gavo nuo jo persiskyrimą 
tik sziais metais.

ALLENTOWN, PA. — Mi- 
(riam Pasquariello susipesze su 

neduoda visai už dyka. Paskui^ savo Vyru Julius, ir paliko ji ir į bagoezius ir praseziokelius. Jis 
Senatorius Bilbo gavo asztuo- j apsigyveno pas savo tėvus ant apie szitus žmones rasze ne tik 
nic "haY’iia ant Irnrinc —. - . .

J o straipsniai, knygos ir kiti 
rasztai yra skaitomi ne tik 
Amerikoje, bet ir Anglijoje ir 
visur kur tik žmones moka 
angliszkai skaityti.

LE HAVRE, FRANCUZIJA
— Didelis ir garsus Vokiecziu 

kuri Pran
cūzai pasisavino, buvo viesulos 
pagautas ir taip apdaužintas 
kad jis paskendo in trisde- 
szimts pėdu vandenio uoste.

insideda aliejaus szilumas.

Vienas biznierius imdavo 
tris tukstanezius tonu kietu 
anglių kas menesis isz kasyklų Qzįa szįtame Francuzu uoste 
netoli Pottsvilles, Pa. Jis ana. įszkyia baisiai dideles viesulos 
sanvaite pasiuntė trumpa laisz-^ įr vįsaį ne naujiena kad dideli 
ka ir pasakė kad jam anglių Įaįvaį būva sudaužinti. Priesz 
daugiau nereikes nes jis, bijo-^ara szįįOje paezioje vietoje
damas kad kas panaszaus neat
sitiktu kietos anglies kasyklo
se visus savo fabrikus permai
nė ant aliejaus szilumos. Ir to
kiu vis daugiau ir daugiau ran
dasi!

KOLEGISTE DINGO

V O1AU Rdb C Ct V U VtzV Ub dili*. CipAV DZjILUO 1 CUDZiU 11C VIA.

turėjo didelia ūkia. Paliko sa- nis hektarus žemes ant kurios 965 Green ulyczios j, paskui! straipsnius in laikraszczius bet 
vo paežiai; dvi dukterys: Izafoe- yra gražus prūdas ir puikus,! 
lia, pati Antana Alinsko isz 
Frackvilles ir Marie namie; du 
sunu: Joną isz Northampton ir 
Mateusza namie; 6 anukuis ir 
anūkes; viena pro-anuka ir 
broli Jurgi namie ir seseri Jeva 
Galitiene isz Wilkes-Barre. 
Graborius J. Levonaviczius lai
bojo. !

f Sirgdamas per kelis me
nesius, Antanas Meszinaitis, 
nuo 128 W. Girard uly., pasimi
rė Subatoj; 3-czia valanda po
piet Locust M t. ligonbute. Lai
dotuves invyko Seredoj isz J. 
iW. Levanaviezio koplyczios, 
206 N. Main uly., deszimta va
landa ryte ir palaidotas Kalva
rijos kapinėse. Velionis pribn- 
yo isz Lietuvos daugelis metu

puosznus namai. Ir szitokias 
dovanas biznieriai ir fabrikan
tai už dyka neduoda.

Senatos Komitetas dabar da 
daugiau tokiu žinucziu rankio
ja apie ta garsu ir neva-galinga 
Senatorių Bilbo. Jis uždraudė 
juodukams savo valstijoje bal
suoti per rinkimus. Jis pats na 
tik prisipažino, bet da ir pasi-l 
didžiavo kad jis narys slaptos 
ir uždraustos “Ku Klux Klan” 
draugystes.

Dabar Senatos Komitetas vi
sas szitokias žinutes renka, kad 
galėtu priparodyti kad Senato
rius Bilbo yra “netinkamas 
žmogus ’ ’ del tokios garbingos 
vietos kaip Amerikos Senate,

ir iszleido daug knygų. Jam pi
nigai visai nerūpėjo. Jis daug 
uždirbo su savo tais rasztais, 
bet ir daug praleisdavo.

Jis nei sznapso nei alaus nie-

! padavė praszyma in teismą del
“divorso.”

Ana Subata Julius Pasqua
riello atėjo pas savo žmonos tė
vus ir ten su jos tėvu, savo 
uoszviu susiginezino ir susipe- kados negerdavo, bet kavos tai

Vienas Lewis© genas ir iszti- 
kirnas draugas, kai iszgirdo 
kad Lewisas buvo in teismą pa
trauktas, taip nulindo ir nusi
minė, kad jis ta diena pasigėrė 
ir da dabar buteliuką nepalei
džia isz rankos. Jis sako kad 
szita syki jo draugas Lewisas 
prasiszoko ir inklimpo.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Francuzu garsus laivas “Pa
ris” buvo viesulos taip sudau- 
žintas kad jis paskendo.

Kai Prancūzai pasiėmė szita 
dideli laiva nuo Vokiecziu, jie 
ji perkriksztino ir pavadino 
“La Liberte.” Prancūzai sako 
kad bus galima ji pataisinti 
kad jis vėl plauktu, bet ims bai
siai daug pinigu ir užims ma
žiausiai meta darbo. Prancū
zams su szitu laivu labai nesi-nėjo, ir ji ežia iszlipo. Priesz

szitos vietos vienoje kajutėje,! seka. Sakytum kad jis užkerie- 
“Cabin” buvo rastas kraujais ^as ar Vokiecziu prakeiktas, 
apskretęs kirvis.

Policijiantai dabar net per c - - 
asztuonias valstijas jieszko Jam atsitikdavo ir visokios ba- 
mielyno automobiliaus su lais-! dos Pb^e J° bPdavo-

nes nuo tos dienos kada Pran
cūzai ji pasisavino, vis kas nors

REDDY KiLOWAH .... Service Center.... PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
-AMO COOKING'S MUCH COOLER 
IT’S FASTER - IT'S CLEANER 
IT'S SIMPLER -IT'S BETTER 
IT'S GAY — AND POP, THE 
BREADWINNER, CAN NOW 
EAT HIS DINNER -----  ON
MME-THATS THE MODERN WAY.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

520 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.


