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Isz Amerikos
I

Keliones Galas

MUSU TVIRTOVES
TVIRTOS PACIFIKE

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson pasakė Užsienio Rei
kalu Senatos Komisijai kad 
Amerikos tvirtoves Pacifiko 
marese yra tokios tvirtos kad 
mums visai nereikia rūpintis 
apie Formosa salas.

Jis sako kad Amerikos apsi
gynimo fruntas tęsiasi nuo Ja
ponijos, per Okinawa ir iki 
Philippinu Salų.

Jis atžagariai prieszinasi vi
siems Republikonams kurie 
dabar reikalauja kad Amerika 
užimtu Formosa Salas ir tenai 
Komunistams kelia užkirstu.

Jis toliau pasakė kad Ame
rika pripažins Komunistiszka 
valdžia Kinijoje kai tik ta vai- 
džia priparodys kad ji gali ta 
kraszta valdyti.

Amerikos Sekretorius, su 
szitokiu iszsireiszkimu duoda 
visiems žinoti, kad Amerika 
jau pripažinsta, kad Formosa 
Sala bus Komunistu užimta ir 
kad Amerika nieko nedarys ir 
nieko nepaiso.

Bet jis tuo paežiu sykiu sako 
kad Amerika dabar visur Ko
munistams kelius užkirs ir ne
leis Rusijai toliau eiti.

Jis paskui pasakė kad Ame
rikos nusistatymas kaslink Is
panijos yra tas pats: Amerika 
nepripažins ir nieko bendra ne
turės su Ispanija ar su jos va
du Franco. Jis sako kad Ame
rika partraukė savo Ambasa
dorių isz Ispanijos ir kito ne- 
paskirs.

Nors mes labai gerbiame 
augsztus žmones ir j u klauso- 
mies, bet ant szito klausimo 
mes turime prisipažinti, kad 
mes visiszkai nesutinkame su 
musu Ponu Sekretoriumi, Ach
eson.

Ponas Sekretorius Acheson
(Tasa Ant 4 Puslapio)

H

X" A M. R

Dar laikydamas ranka ant 
saliuno registerio, guli negy
vas vagis, razbaininkas, Fr. 
Kamick. Ji nuszove polici
jantas Martin Conroy, kuris 
buvo užejes iszsigerti in ta 
saliuna kai jis užbaigė savo 
darba.

Vagis Fr. Kamick su savo 
draugu buvo ineje in szita 
saliuna su atprovintais re
volveriais. Jiedu nežinojo 
kad tame saliune buvo tas

NUŽUDĖ
MIRSZTANCZIA

INTARIA SAVO*

■ SUNU Nesugrysz In Dar-T
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policijantas Martin Conroy.
Policijantas Martin Con

roy paleido viena szuvi isz 
savo revolverio ir Fr. Ka- 
mick susmuko kur jis stovė
jo prie saliuno registerio. Jo 
draugas suspėjo pabėgti, 
nors tas pats policijantas pa
leido kelis szuvius in j u.

Policijantas Conroy pa- 
szauke daktarus, bet jie jau 
negalėjo atgaivinti to vagies 
Fr. Kamick.

POLICIJANTAS ivI. p. „ . .. BW1o1 Vėliau Giordani užsimokėjo
SUARESZTUOTAS dvideszimts devynis dolerius 

 ir buvo teisėjo paleistas.
Policijantas užsigina, bet 

Apmusze Viena Auto- matyti kad virgi ežia kas buvo, 
jeigu pati policija ta polici
janta suaresztavo.mobiliaus Draiveri

PHILADELPHIA, PA. — A OMAI n
Vienas policijantas isz Ambler GEN. H. H. AKNOLD 
miestelio, netoli nuo Philadel- 
phijos buvo suaresztuotas ir 
paskui paleistas ant penkių 
szimtu doleriu kaucijos. Jis 
yra intartas kad jis apmusze 
viena žmogų kuris vairavo au
tomobiliu, praeita Lapkriti. 
Kitas policijantas, jo draugas,: 
buvo iszteisintas.

Trisdeszimts trijų metu am
žiaus Frank Giordani buvo tos 
policijantu apskundęs, sakyda-ŽMONA mas kad jiedu ji apmusze ir ap- ;

ba Kol Gaus
Kontrakta

YORK, PA. — Septynios de-i 
szimts vieno meto amžiaus sar-! 
gas, “vaczmonas” teisme in- i 
taria savo asztuonielikos metu 
sunu, sakydamas kad jo sūnūs 
ir kitas vagis ant jo užsipuolė, 
ji apmusze ir apvogė. Tavas,
George Misinger sako kad jo vr v a js ra f v & f*

vege. Fabriko virszininkas Gen. H. Arnold Kuris Sutvėrė 
teipgi intaria jo sunu už va
gyste. Teisėjas insake sunu su- 
arcsztuoti ir in kalėjimą padė
ti iki teismo.

23 VASARIO

Darbininku Partijos 
Ir Socializmo
Nuspresdimas

LONDON, ANGLIJA. —
Dabar mes jau galutinai žino
me kada Anglai laikys savo 
rinkimus. Ir jau beveik laikas! 
Dabar nuo szios dienos eis vi
sokie vajai, prakalbos ir pa-

Galinga A merikosLakunuJiega 
Pasimirė; Sekretorius D. Ache- 
son Sako Mums Nereikia Formo^ 
sa Salos; 2 Mainierius Užgriuvo 

Arti Mahanoy City, Pa.
MERGINA

NUŽUDYTA
PITTSBURGH, PA. — Devynios Minksz- 

tos Anglies Mainieriu Unijos Kuopos, bo
kalai nutarė savo boso szita syki jau ne-

ovAW VctJcU, pi cvn.d.1 UUS 11 pci- t | . • • • . • • a « S * T
pirkimai iki rinkimu dienos. kl3l!Sytl ii IlCCltl ii) S3VO G3Fbl!S, K31p J,
Nors mums nieko neduos .ar 
niekuomi mums nepagelbes tie 

' rinkimai, bet jie visgi mums
labai rupi.

Anglai jau per kelis metus 
turėjo darbininku valdžia, ku-

> ri nei per nago juoduma nesi- 
pradejo ji muszti ir daužyti. sfcyre nuo socializmo. Szita 

valdžia stengiesi viską žmonė
mis parūpinti, paszelpa, ligoje 
aprupinima, pensijas ir visus 
kitus kvarabus. Taip kaip 
Trumanas dabar nori Ameri- 
kiecziams parūpinti,

j Bus labai žingeidu pamatyti 
: ar Anglai yra dabar su tokia 
tvarka patenkinti.

Mes isz pat pradžios sakeme 
i ir dabar sakome kad žmogus
nėra gyvulys, kuriam rupi vien 
tik burna ir pilvas, kad laisve į- 
ir nepriklausomybe yra. bran
gesne negu visa ta paszelpa ir 
visos tos pensijos.

New Zealand ir
i jau tokias valdžias iszmete ir
. vei gryžo prie Demokratiszkos rimauti, ir sako, kad jau laikas pareikalau- 
tvarkos. Trumanas dar vis 
stengiasi tokia politikierių 
tvarka investi in Amerika.

Jeigu szitie rinkimai eis 
kaip mes misliname kad jis eis 
tai ir Trumanas ir visi jo paly
dovai Demokratai gaus kaip 
su szlapia mazgote per veidą. .
„ . . , . i Vyresnis Brolis Gyvas; Antras Dar NesuradoMes nenorime ir nedrystame J *' ’

pranaszauti kaip szitie rinki- ---------—

L. Lewisas yra jiems insakes. '

LANCASTER, PA. — Jau- 
na mergina buvo surasta už- 
muszta szalia kelio girioje. Ji 
buvo Marian Louise Baker, 
dvideszimts vieno meto am-

Mainieriai sako, kad jiems jau insipyko sekretorių, makun ana 
Marshall Kolegijoje.

Policijantai sako kad jie jau 
dabar gal but žino kas ja užmu- 
sze ir prižada kad už keliu va
landų jie jau ta nevidoną su- 
aresztuos.

Daktarai sako kad mergina 
buvo užmuszta už keliu valan
dų, kai ji buvo iszejus isz savo 
namu, nors jos lavonas buvo 
surastas tik už keliu dienu.

Ji pereita Utarninka iszejo
ar kompanijos kaltos, ir jie nepaiso, bet isz namu ir ėjo in Franklin- 

v. | j v. . , | . j, • • Marshall kolegija, kur ji dirbo,
žino, kad nežiūrint kas kaltas, maime- Pa5kutinis žmogus kuris

Daug kitu mainieriu bal- sy™’buvo lafca“*®® re- 
daktorius George Crudden, ku
ris ja susitiko ant ulyežios ir 
dar “Gera Diena” jai buvo pa
sakęs kai ji pro j i praėjo. Tai

Kieto Anglies Mainieriai nestraikavo, bet buvo apie antra valanda po 

vis tik tris dienas ant nedėlios dirba, kaip pietu' 
Australlja Lewisas yra insakes. Ir jie dabar ima ne-i

straikuoti, gryszti ir ve! straikuoti ir vėl 
gryszti in darba. Jie sako, kad dabar jie 
nori gauti kontrakta pirm negu jie eis dirbti.

Daugiau negu vienuolika tukstaneziu tokiu 
Minksztos Anglies Mainieriu dabar neklau
so John Lewiso ir neeina in savo darbus.

Jie sako, kad jie nežino ar ežia Lewis-
as

PASIMIRĖ
jie
rys nukenezia.
savo ir nutarė ar klausyti Lewiso ir grysz
,ti iii darba ar vis straikuoti.

jti Kontrakta, kad jie žinotu kur jie stovi 
ir ko jie gali tikėtis.

NELAIME ANT
MARIU

? - daužė policijos kambariuose
BRISTOL, VIRGINIA. — i Lapkriczio dvideszimts devin- 

Harold Cobb, keturios de- ta diena. Suaresztuotas polici- 
szimts penkių metu amžiaus jautas yra William Hammer- 
barberys nuszove savo žmona > smith, dvideszimts asztuoniu 
kuri sirgo vėžio liga ir paskui metu amžiaus.
pats sau paleido kulka in sme
genis. Jis paliko trumpa rasz-!buvo suaresztuotas už tai, kad Generolas Henry H. Arnold,
teli; “Asz negalėjau pakęsti, ■ jis per greitai važiavo. Jam szeszios deszimts trijų metu maį eįS) nes politika yra baisiai 
kai mano žmona tokias kan- buvo insakyta ateiti in teismą, amžiaus, pasimirė Nedelioj po nepastovus dalykas, bet Jeigu

Kai jis tenai nuėjo jis nieko pietų. Jis buvo pasitraukęs isz Anglijos žmones bus laisvi pa- (Jįp(|3 1F linkti dirbo 1F k3Se klld ISZ- iszliko £yvi- 
uy nciado. Paskui ant rytojaus Karo Sztabo už tai kad jis sir- reikszti savo norą, tai ta dar- . ? . . v ~ "
Ii- tiedu policijantai atėjo pas ji go szirdies liga. Jis kaip tik ir bininku partija, kuri taip kry-!K3SUS dll S3V0 UF3UgU H131IlieFlU kllHUOS UZ-

DU MAINIERIUS UŽGRIUVO MAINOSE

Anglijos Submarinas 
Nuskendo; 64 Žuvo

Draiverys Frank Giordani Valley of the Moon, Calif.

ežias kentėjo, ir asz be jos ne- : 
galiu gyventi.” Jo žmona Sally: nerado 
buvo neseniai parveszta isz ] 
gonines kur Daktarai buvo jai 
pasakė kad nėra vilties jai isz- 
gyti ir kad jos dienos suskaity
tos.

Paskui ant rytojaus Karo Sztabo už tai kad jis sir- reikszti savo norą, tai ta dar-

ir suaresztavo ir nusivežė in 
policijos namus. Giordani pa
vadino policijanta Hammer
smith melagiu ir policijantas

MAHANOY CITY, PA. Mainieriai

CHATHAM, ANGLIJA. — 
Didis Anglijos submarinas, po
vandeninis laivas, “Trucu
lent,” susimusze su Szvedijos 
prekybiniu laivu ir nuskendo, 
Szeszios deszimts keturi žuvo 
ant to submarino. Penkiolika

Per kelias valandas dar bu- 
i vo vilties kad bus galima dar 

po in Socializmą atsidurs už 01310086 NeW BoStOO p3FCit3 Pct” ^auSaau iszgelbeti, bet pas
kui jau buvo praneszta kad vi- 

; si kurie likosi ant to submari- 
1 (Tasa Ant 4 Puslapio);

nuo tos ligos pasimirė.
Generolas Arnold per kara duriu. Bet visaip gali būti, nes 

buvo suorganizavęs, sutveręs j mes gerai žinome politikierių nyCZ13, 10-tO V313nd3 FytC.
(Tasa Ant 4 Puslapio) j intaka ir melagystes. (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Musu Kongresmonai ir Se

natoriai dabar po visa svietą į 
baladuojasi. Jie sako ir aiszki-į 
naši kad jiems reikia susipa-į 

1 žinti su tu krasztu reikalais.
Bet mes nesuprantame koks 
ten reikalas jiems važinėti po j 
tuos svetimus krasztus, kai j 
mes tenai turime savo atstovus ; 
ir ambasadorius. Jie kaip po-j 
nai važinėja po toliniausius ! 
krasztus ir mes už tas keliones 
brangiai užmokame su savo 
taksomis.

Amerika dabar nori atsta- ~
tyti Vokiecziu armijas, kad jos TRUBELIUS IR 
pastotu Sovietams kelia. Mes j 
atsimename kad tik keli metai 
atgal Vokiecziai turėjo tokias 
armijas, ir žiūrėkite ka pada-

APIE SVEIKATA Naujas Komandorius
GUT TAJEMUS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

_____ .._____ ' nant, jus praliuzinat visa pede
Musu Senatoriai dabar va- į ^a pasiskolinę kelis faif spa- 

žinejo, baladuojasi po tolimus Hus 11110 ^ieu^° I iteįio. 1 as- 
svetimus krasztus. Mes su savo 1 11111 e^nant namo jau geiai f\- 
taksomis užmokame už tas ju linant, padalo jums da hold- 

I keliones. Jeigu kurio svetimo ’ uPa’ 11 nerade P1111^ -ills su:b-v' 
: kraszto valdininkai juos po- 
! niszkai nepriima, nepavaiszina 
į su geriausiu sznapsu, tai Sena-

tina, inmusza.
Tokis neliuki liuksas arba 

alksidentas yra labai biad biz- 
toriai grasina kad tas krasztasJllls Jums aiba nian, bet ne Pi-

O , • Txlv. , . . . TAV • 1

♦
Kava labai pabrango ir var

giai atpigs. Bet nėra reikalo 
dabar per daug tos kavos pirk
tis, nes visiems yra ir bus gana, 
nors reikes brangiai iiž ja mo
kėti.

teriu, D'žiakiui ir Džiovui, 
rie tai gut frientai jusu 
mano peide iszvinino ir
tuos uaczius’pinigus da gerai

Komimistiszka Lenku va]_, P1

negaus pagelbos isz Amerikos. 
Tokie ju szposai mums garbes 
nedaro!

bei 
už

Darbininkas Rusijoje turi 
dirbti penkis szimtus keturios 
deszimts dvi miliutas del vieno 
svaro sviesto; Amerikietis dek

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 

1 Keliautoje! in Szventa žeme, 
į Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 

| ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

■ žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
; pasakė katras 
j puslapiu. 20c.

172 Dvi istorijos apie
Mariu, Sruolis isz Lie-

No.
Duktė 
tuvos. 68 puslapiu. 15c.Net ir tuomet, kuomet ant 

kares lauku Europoje žuvo 
tukstaneziai gyvybių, szimtai 
tukstaneziu mirė ežia pat na
mie nuo ligų, kuriu lengvai ga- i 
Įima iszsisaugoti. Kare užsi- i 
baigė. Demokratija laimėjo, 
bet mes da turime laimėti ko
voje su baisesniu, nuolatiniu 
žmonijos prieszu, liga!

Nėra jokiu slaptybių, kurios 
butu reikalingos, kad iszsisau
goti nuo ligos. Szvarus namai, 
szvarus maistas, szvarios ran
kos, szvarus dantys, szvarus 
pienas, szvarus vanduo, szvie- 
žias oras, sanitariszkos iszeji- į 
mu vietos, kova su musėmis ir 
uodais, visa tai mažai tekai
nuoja, vienok jie atlieka paste
bėtinus dalykus ir apsaugoja 
nuo daug ligų.

Ar jauties, kad savo dali at
lieki ?

Ar užlaikai savo namus! 
szvariais ir gerai iszvedintais?!

Ar geri tik szvaru tyra van
deni? Jei jis semiamas isz szal- 
tinio ar szulinio, ar tikrai žinai 
kad in ji nesiplauja vanduo isz 
iszejimo vietų, sutrynu, mesz- 
lyno ar tvartu?

Ar pienas, kuriuo peni savo 
kūdikius yra virintas ar pas-į 
terizuotas? Ar gauna kiekvie-Į 
nas kūdikis po tris stiklus kas- i 
diena ?

Ar kūdikis penimas kruti- į 
mis, kaip turėtu būti ? Ar jis į 
szvariai užlaikomas ? Ar jam į 
suteikiama užtektinai szvie- 
žaus oro ir ar jis nelaikomas 
karsztoje, troszkioje virtuve- į 
je ? Ar žinai, kad isz bonkos pe- į 
niini kūdikiai turi gauti oran- 
džiu sulcziu kasdiena po pir
mam menesiui ?

į Ar žinai, kad muses ir uodai 
neszioja ligas ir ar nuo ju ap- , 
saugoji savo namus vartoda- į 
mas tam tinkanezius sietelius?

Ar žinai, kad visos slogos 
yra limpanczios, ir gali kitus 
privesti prie sunkios ligos, 
ypatingai vaikus?

Ar žinai, kad ligos dažnai 
užsikreczia nuo neszvariu ran
ku? Ar visuomet nusiplauni 
rankas priesz valgymą ar 
maisto cziupinejima ?

Kuomet' kuris nors szeiiny-! 
I uos narys serga Skarlatina, 
Tymais, Difterija, Kokliszu, 
Karsztinemis, Džiova ar kita 
kokia liga, kurios galima iszsi-! 
saugoti, ar visuomet praneszi 
sveikatos prižiūrėtojui, kad jis 
galėtu neleisti kitiems tos ligos ! 
ingauti ?

Ar namuose investos rynos ?

pacziuotas. 76

istorijos
žiedas, ir

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

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, G ūdras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

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

No. 176U> Trys Istorijos
Skripko-Į apie Irlanda, Robertas Velnias 
ponu, 78 į ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei, 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

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

No. 198 G romą ta arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

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

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

apie 
apie 
15c 

apie
apie UrlikaGenerolas Clement Blanc 

užėmė vadovaujanczio ko- 
mandoriaus vieta Francuzi- 
jos armijoje, Paryžiuje.

Francuzijoje dabar yra 
darcma daug permainų 
augsztose vietose, už tai kad 
Francuzijos politika namie 
ir užsienyje nėra pastovi. 
Francuzai nesutinka su 
Amerikos nusistatymu at
statyti Vokietijos galingas 
armijas, nes jie sako kad 
per viena szimtmeti jie jau 
tris sykius yra nukenteje 
nuo Vokiecziu ir dabar per- j 
spėja kad Amerika neturėtu 
taip pasitikėti ant tu karisz- 
ku Vokiecziu.

No. 133 Dvi
Neužmokamas
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta,
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.į

No. 138, Keturios istorijos: 
! Irlanda, Robertas Velnias, Me-Į 
įdėjus, Kaip Kuzma 
į rius likos 
puslapiu.

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

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 

; senam dvare, Geležinis vyras, 
i Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
į Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 

į czna. 40 puslapiu. 15c.
No. 144 Penkios istorijos

■ apie Ranka apveizdos, Nedae-

Ir taip jau yra visuose aksi- 
dentuose kad kuomet viena pu
se krajina, tai kita gerai fyli- 
na.

Arba vėl. Daleiskime sau, 
! kad Džiordžius, gerai fylinda- 
mas, raidina sau su kito gero 
friento leiduke ir, norėdamas 

Thomas Dyba, restaurano! nuaklinti smart džentelmenu

džia iszvaro Amerikos Paszel- 
pos instaigas ir komisijas isz 
savo kraszto. Lenkams, rodos, 
musu paszelpa nereikalinga, 
nes jie jau kita Dede turi. Al
gai jiems geriau badauti negu 
su kapitalistais draugauti.

turtingu 
25c.
Keturios istorijos

Lietuvos

to svaro sviesto turi dirbti tik sanvinirikas, kuris giriasi kad 
trisdeszimts dvi minutes.

Autoniobiliu kompanijos ti
kisi varyti dar labai gera bizni 
per kelis metus. Žmones turi 
pinigu ir nori nauju automobi
liu.

Amerikos valdžia nori suda
ryti galinga Vokietija, kad Vo- 
kiecziai pastotu Rusijai kelia. 
Prancūzai Vokiecziu bijosi.

jo restaurane daug slaugiu ir 
Daktaru valgo, buvo suaresz- 
tuotas ir turėjo pustreczio

ir pruvint kad jojo karas yra 
sziur tink ne džionkas, ima lili- 
bit ir paspydina.

Leidukei, žinoma, tas labai
szimto doleriu baudos užsimo- j tinka, jinai ta labai laikina na, 
keti, už tai kad jo restauranas ir sziur tink, Džiordžius už tai 
nebuvo szvarus, ir kad jis pa- da pabustina:

! senuse ir beveik prasmirdusia 
mesa kepdavo ir gamindavo.

Jis teisinosi ir aiszkinosi 
kad visa jo restaurana gerai 
apžiurėjo, jo virtuve peržiurė
jo vienas graborius, ir rado 
viską tvarkoj.

Keturiolikos metu vaikas, 
Cliff Roberts pamate kai ketu
ri vagiai apvogė sztora De
troit mieste. Jis greitai pa- 
szauke polici jautus ir visi ke
turi vagiai buvo suimti. Už to-
ki gera darba motina vaikui! kiolika metu ar daugiau, 
kaili gerai iszpyle. Jis tokia ' 
mokesti gavo už tai kad jis tuo 
laiku turėjo būti mokykloje, o 
jis po ulyczias valkiojosi, bo- 
mavo.

— Mai-gat, Džiordžyti, kaip 
tavo karas nais runija! Džy, 
kaip nais!

Tada Džiordžius stepina ant 
geso, paleidžia kara fui spy d 
ir — džinkt in diezi arba in 
postą! Mat gat, kokis tada big 

---------- -------- trubelis yra Džiordžiui ir lei- 
Isz kiekvieno tukstanezio 

nauju automobiliu, kuriuos 
Amerikiecziai sziais metais 
perka, du susikals in stulpą. 
Penki isz ju važiuos per pen-

dukei, ai kokis trubelis! Bet 
sziur tink, kad ne garadžinin- 
kui, karu kompanijai ir ne 
daktarams ir ligoninei. Tie visi 
pypeliai turi laca profito ir to- j 
del gut taim, nes kur yra pro- i 

------ I fito, ten randasi ir gut taimo.
Darbas ant ūkio, fanuos, yra' Ir taip nuo mažiausio tinkso 

daug pavojingesnis negu dar-' iki didžiausiam aksidentui, vi- 
bas fabrike, nes ant ūkio daug suomet yra dvi saides: vienai 
žmonių susižeidžia. Darbas du- raidei trubelis, o kitai prolitas 
lio, dinamito ir kitokio sprogs-

Kris tušo

KATALOGAS Verksmai 
prie Ap-

Visi pirmieji Katalogai dabar motillos, pakutninkas, Ar pa-į 
yra negeri. Szis Katalogas ; szaukt tęva zokoninka Berną- 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

dina. 61 puslapiu. 15c.
i No. 145 Trys istorijos apie į 
! Velniszkas malūnas, Kaip stu- 
! dentas lojo o maluninkas pabe- 
! go,. Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi 
didele Auka Nihilistu, 

' ežios nakti. 61
No. 148 Dvi

Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- įeįtes Su pagelba kazirom. 10c. 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tanias, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos 
Gailtfti, Du broliai 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

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

No. 
apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai-j 
me, Per neatsarguina in balta į 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz-į 
pats Jėzus ir iniszke medžiai,! 
Žvake, Del pirsztiniu, 
mirimą, saule, menesi, žvaigž-į numeri knygos. Pinigus sius- 
des ir kitus dangiszkus kimus,: kite per paczto Postal Note, 
Aleszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie! Nepamirszkite dadeti 10^ 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka,! ekstra del prisiuntimo kasztu. 
Protas ant proto, Keletą trum-! Visi Money Orderei ir pini- 
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.! gai, o ir visi laiszkai visada tu- 

No. 166 Trys istorijos apie' 11 buti siusti vien tik ant szio 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausytajadres0: :
malda vargszo, Geras Medėjus.: SAULE PUBLISHING CO., 
15c į Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

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

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

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

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme-! 
ežio iszimta isz Lietuviszku už-i 
lieku. Su paveikslais. 177 di- i 
dėlių puslapiu. 35c.

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

No. 111 Sziupiuis (3 dalis),' 
talpinusi sekanti skaitymai: 
11a isz maiszo iszlins, A pie bo-! 
ba ka negalėjo savo liežuvio ! 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro-į 
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

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

No. 116 Istorija apie Siera-; 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos į 
apie Gaižia Haremo nevalom-:

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

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

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

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

ir gut taim.
Szioj kontreje yra bene tik 

trubelis, kuris 
roten, tai i 

kuomet pas saliuninka prigeri 
laca ant trosto ir paskui jam 

Kai vienas autobusas Phila- .neužmoki arba nuezytini. Tuo- 
įn met saliunkyperis praliuzina 

sztoro Įauga, tai ant to autobu- sztofa ir pralostina kostumie- 
ri, o kostumeris pralostina

Apie szeszi milijonai buvn-i tanczio tavoro yra saugiausias, 
nes ežia labai retai kas būva ! vienas tokis 
sužeistas už tai kad ežia viskas ! abiem pusėm būva 
su atsargumu yra daroma.

siu kareiviu dabar eina moks
lus. Isz tu szesziu milijojnu, 
puse milijono eina in pradines 
mokyklas su mažais vaikais.

Adm. Ben Moreell, Jonės & 
Laughlin Plieno Kompanijos 
Prezidentas sako kad plienas 
dabar vėl pabrangs.

delphijoje Pa., in važiavo

Kai David Lilientlial atsisa-! tiesiems, jie i;.
ke nuo Atomines Komisijos,
tai dabar Prezidentas Trumą- į kokiu nors sužeidimu, 
nas turi rasti jo inpedini, kuris 
butu mokintas, teisingas, drą
sus, gabus ir iszmintingas. Žo
džiu sakant, Trumanas turės 
rasti antra Lilientlial.

so važiavo tik keturi žmones.
Bet kai policijantai ir dakta- sveikata iir praliuzina trosta. 
rai pribuvo pagelbeti sužeis- į Sziaip, jau-gi visa kas vienai 

ado auto'busa pil- Į Pusei būva roten, o kitai, — 
: na žmonių, kurie visi skundie- ok.ei.

, su- 
krietimu ar liga nuo baimes. 
Kai autobusas sustojo in ta 
Įauga, tai kiti žmones in ji in- 
lipo kad galėtu gauti apdrau- 
dos ar apmokėjimo isz kompa
nijos.

man'anei bit isz to ne fune, nes 
asz turėjau sunkiai vorkinti, 
kol szituos liuksus jums su

Kitokios Knygos
No. 178 Tikrausias Kabalas 

! arba atidengimas paslapcziu a-

apie
Nuo-

apie 
Majoro

knygute 
iszmokejimo 
25c.
k n y g u t e

del kasieriaus

Gal butu gerai paskirti vie
na isz tu Senatorių, kurie taip 
puoliesi ant Lilientlial ir ji 
sznieiže. Tada pažiūrėtume ka 
jie moka ir ka jie gali padaryti.

Mainieriu kompanijos duoda 
kietos anglies mainieriams 
penkias dienas ant nedėlios 
dirbti, jeigu jie nori, bet John 
L. Lewisas yra visiems mai
nieriams insakes dirbti tik tris 
dienas ant nedėlios.

Darbo Sekretorius Tobin no
ri kad kiekvienas žmogus, kai 
jau negali dirbti, turėtu 
valdžios gauti po szinita dole 
riu ant menesio. Tai ir ežia į 
mes turėsime rojų. “Nereiks 
dirbti, nereiks taupinti, ne
reiks rūpintis, nes valdžia 
mums viską parūpins!”

Mums prisimena vienas be
veik panaszus atsitikimas: 
Vienas Žydelis beeidamas gele
žinkeliu pamate traukini nu
virtusi nuo begiu, rieliu. Dak
tarai jau apžiurėjo ir apriszo 
keliu sužeistųjų žaizdas. Žyde
lis pamate viena žmogų begu
linti kiek toliau. Jis priėjo ir jo ' 
paklausė: “Ar Daktarai dar 
ežia‘buvo, ar tave jau mate i?”

“ Ne, ” sužeistasis atsake, 
“praszau juos ežia paszaukti.”

“Nu, nereikia ju szaukti jie 
i ir taip ras,” atsake1^7 \ • • • • •“ i “tik drauge, biski pasislink n
i asz szalia tavęs atsigulsiu, 
Žydelis atsigulęs prie sužeis
tojo, pradėjo bliauti ir dejoti.

Pirkie U. S. Bonus

—ooo—
Dabar jus jau visi sau juo

kiatės, nes jums szitie mano 
džio'kai pridarė laca foniu, bet Jei ne, tai ar turi iszeinamaja !

vieta, prie kurios muses nepri-! 
eitu?

Ant galo ar pats ir visa szei- į 
spelinau. lodei asz jums ir sa- mylia esate sveikais? Isz kur 

apie tai žinai? Ar buvo jie: 
sveikatoje isztirti, kaip kad! 
kareiviai yra tyrinėjami?

Ar žinai, kad metinis dakta- i 
ro peržiūrėjimas yra labai nau-į 
dingas, kad susekti pradžia ko-! 
kios ligos ir tuo prailginti gy-' 
venima? Ar ,gali atsakyti j 
'“taip” in visus tuos kiaušy-! 
mus, ir ar tikrai žinai, kad kai
mynas gali ta pati atsakyti? 
Neleisk, kad ' jis neatsargiai 
gyvendamas pastatytu kitu 
sveikata in pavoju. Tame dide-! 
liame reikale valdžia žiuri in 
visus savo gyventojus, kad jie i 
ja visame paremt u. — C. !

kau: nors da laca butu tokiu 
tinksu, apie kuriuos butu daug 
kas galima jums patekinti, bet 
bikoz jus isz manės jau funes 
krecziate, o asz jau pradedu, 
but fylint ir tajerd esu, tai 
sziuom kartu bus inof, dae oi il
gu t bai!

— GALAS —

Skaitys Visada “Saule!”
u zPrisiuneziu užmokesti

- , '“Saule” ir noriu pasilikt jo-
Zydelis, . . ■, , • , • -■. sios skaitytoja ant visados, nes

‘ tai geriausias laikrasztis ir ve-L1 * jĮ linu kad ir kiti žmones “ Sau
le” skaitytu, nes tai geriausias 
laikrasztis del visu žmonių, ku-' 
ri visi gali skaityti ir suprasti.
Su pagarba, Jonas Masalis, isz ■ 35c arba 4 už $1.00. Adresas:
Long Island, N. Y. I “SAULE” Mahanoy City, Pa.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po

25c.
158 Keturios istorijos 
K a p i t o n a s S t o r mf i e 1 d

Prigautas vagis. 60 pus.

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

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio

Apie į katalogo, reikia paminėti tik

Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.
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SAULE” MAHANOY CITY, PA,

Žinios Vietines Prisim inimai

— Seredoj pripuola Szv. 
Petro K. Rymo. Ir ta diena 
1782 m., gimė Daniel Webster, 
kuris sudarė pirmutini Anglu 
kalbos žodyną Amerikoje, jis 
buvo isz'kal'bus prakalbininkas 
ir nagingas politikierius. Taip
gi ta diena 1835 metuose gimei 
poetas, dainius Antanas Bara
nauskas.

— Ponštva S. Staniuliai 
isz Slienadoro, laukėsi mieste 
pas pažinstamus ir prie tos 
progos atlanko “Saules” re
dakcija atnaujinti savo prenu
merata už laikraszti “Saule.” 
Ponstva Staniuliai yra musu 
seni skaitytojai ir sako kad jie 
myli skaityti “Saule” nes tai 
vra smagia tįsias laikrasztis ir' 
nepaliausime ja skaityti. Acziu ! 
už atsilankyma,.

— Ketverge Szv. Mario iri 
Komp. Ir ta diena 1933 m., So-' 
vietai in Sibirą isztreme 45,000 
Kazoku riž tai kad jie nepri
statė valdžiai gana javu ir 
kviecziu nuo savo žemes. Ir ta! 
diena 1807 metuose gimė Ge-S- j nerolas Robert K. Lee, kuris 
kariavo priesz sziauriniu vals-| 
tiju armijas per civiline kara Į 
Amerikoje. Taipgi ta diena; 
1249 m., Kryžeiviai paskelbė j 
.Lietuviams penkis Bažnyczius! 
prisakymus.

—- Petnyczioj Szvento Fa
bijono Sebast. Ir ta diena 1920 
metuose sznapso ir alaus už
draudimo instatynio investas 
ir jau vykdomas. Irta diena 
1936 metuose Anglijos Kara
lius Jurgis Penktasis pasimirė, 
jis buvo septynios deszimts 
metu amžiaus. Taipgi ta diena 
1794 metuose Lietuviai sukilo 
priesz Rusijos valdžia Vilniu
je.

Žili plaukai ir 
prisiminimai 
kai susirinko visi tie loszikai 
ir loszkes kurie losze kai 
krutamieji paveikslai dar 
nekalbėjo ir nebliove bet vis
kas buvo tyliai losziama.

Kai seni loszikai ir loszi- 
kes susirinko pas Cecil B. 
DeMile ant vakarienes, ban- 
kieto, szitie trys viens kita 
sveikino ir prisiminė senas 
dienas, žada visi žmones in 
juos žiurėjo ir juos garbino

malonus 
vieszpatavo

PRISIPAŽINTA
ŽMOGŽUDYSTE

I
Nužudė Slauge; Gavo;

Meta In Kalėjimą

Pasmerkia Kalėdų
Dieduką

Pittston ligonine, kur daktarai 
sako kad jis vargiai iszliks 
gyvas.

— Nedėliojo, vienuolikta 
valanda ryte, Szv. Juozapo 
Lietuviu bažnyezioje, Kum K. 
I Makauskas, vikaras, suriszo 
mazgai moterystes panele Mare 
A. Abramavicziute duktė pons. 
Mykolu Abramavieziu, nuo 51 1 
W. Mahanoy A vė., su liaus

suriszimui jaunavedžiu Kuni
gas K. Rakauskas atlaike Szv. 
Miszias, po tam svodbinis pul
kas nusidavė in Szv. Kazimie
ro Lenku parapijos svetainėje! 
ant W. Maple Uly., del skaniu ! 
pietų ir pasilinksminimo. Nuo
takos sesuo Jean Allen isz 
Washington, I). C., ir Bernar
das Baranauskas buvo svotais, 
o Mary Ann Allen nesze 'bukie
tą, o Mykolas Baranauskutis 
nesze žiedus. Jaunavedžiai isz- 
keliavo ant saldžiosios keliones 
in New Yorka, po tam apsigy
vens in Washington, I). (•.

— Tomas Stefanick, isz i 
miesto, kuris nužudė savo foro-j 
Ii Kazimiera, <33 metu amžiaus' 
praeita Liepos m., 25-ta dienai 
teismas likos laikytas pereitai 
sanvaite Pottsville Korte iri

anas Stefanick yra nekaltas 
likos paleistas isz kalėjimo.

Washington, D. C. — Viešn
ios, sniegas ir pūgos, padare 
daug bledies Wyoming, Colo-j 
rado, Nebraska, .Michigan, In-; 

’diana, Minnesota ir Dakota į 
valstijose.

Springfield, Ill. — Ponia 
Ona Louisa Lewis, 91 metu am
žiaus sena motina John L. Le- 
wiso, prezidentas mainieriu 
unijos, numirė. Ji taipgi paliko 
viena duktere.

MUSU TVIRTOVES

deszimts ar penkiolika žmonių.
Vienas isz tu vagiu inejo in 

; saliuna ir paprasze sznapso 
stikleli ir padėjo ant baro ketu
rios deszimts centu. Kai bar- 
tinderys Emanuel Garcia pasa
kė jam kad tas sznapsas dau- TVIRTOS PACIFIKE 
giau kasztuoja, tas vagis iszsi-,  
trauke doleri ir užsimokėjo, i (Tasa Nuo 1 Puslapio) 
Jis iszgere savo sznapsa ir isz-  
eJ°- j pamirszta ar neatsimena kad

Už keliu minutu jis sugryžo; japOnai ant musu užsipuolė 
szita syki jau su revolveriu. Jo kaip tik isz tos Formosa Salos, 
draugas inejo per užpakalines 
duris. Jiedu privertė visus isz- 
situsztinti kiszenius ir padėti 
visus pinigus ant baro. Iszei- 

į darni jie paleido kelis szuvius 
; ir dingo.

LAKE GEORGE, N. Y. — 
John G. Finn, dvideszimts ke- 
turiu metu amžiaus vaikinas 
isz Stamford, Conn., prisipaži
no kad jis nužudė Rėva Rez- 
nick, dvideszimts trijų metu 
amžiaus slauge, kuri vasaruo- 
jo tame vieszbutyje kur jisai 
dirbo. Jos lavonas buvo suras
tas plaukiantis ant Lake Geor-; 
ge ežero.
Bet szitas žvailas ir neteisin- 

; gas nusprendimas buvo tuo- 
jaus paszalintas ir panaikintas 
ir jis turės stoti in teismą an- 

j tru kartu.
Szitas vieszbuczio darbinin

kas prisipažino kad jis smar
kiai sumusze ta slauge ta va- 
kara kada ji pasimirė. Polici-1 
jantai dažinojo kad jis buvo; 
paskutinis kuris mate ar buvo 
su ta slauge kai ji buvo nužu-' 
dyta. I

Skaitydami ir raszydami 
apie szitokias žmogžudystes,; 
bes imame abejoti apie tiesa ir; 
teisingumą musu teismuose.

Na, ka jus, musu skaitytojai 
apie tokius dalykus mislinateį 

I ir kaip jums iszrodo? Sztai 
jaunas vyrukas prisipažinsta 
kad jis nužudė jauna ir visai 
nekalta slauge, ir teismas jam 
paskiria už bauda ir pakuta 
vienus metus in kalėjimai Kur; 
czia tiesa ir teisybe? Mums 

I iszrodo kad mums reikia pa-! 
iškirti komisija isztirti protus 
■ musu teisėju, ar szlota paimti 
ir visus tokius szuketo proto 

galinga Amerikos lakunu jie-; teisėjus iszszloti isz musu teis- 
ga. Jis buvo viso lakunu sztabo mo kambariu, 
vadas. --------- ----------------

Kai tik jis buvo baigės ka- NUŽUDĖ SAVO 
riszka akademija, jis stojo in! 
tu eiles kurie sake kad galin-!

ir dievino.
Czia, paveiksle matome ži

laplauke loszike Claire 
Winsor, Reginald Denny ir 
Mae Murray. Visi susirinko 
apvaikszczioti trisdeszimtas 
savo loszimo sukaktuves.

Musu vaikai sziandien 
szitu losziku ir loszikiu visai 
nepažinsta, bet kai mes bu
vome jauni tai musu szirde- 
les tvaksėjo kai mes sekeme 
ir žiūrėjome in szitu losziku 
laszimus ir meiles žaidimus.

DU MAINIERIUS sitik0, Iszrodo ka(i tas p°van-

UŽGRIUVO
: deninis laivas, submarinas bu
vo pakilęs isz po mariu dugno

i ir plauke virsz vandens kai ne- i 
laime atsitiko. Jis taip greitai 
nuskendo kai jis susimusze su 

Isz pradžios buvo mažai vii- tuo Szvedijos laivo, kad tik key 
ties juos iszgelbeti, bet paskiu 
darbininkai iszgirdo szaudy- 
mas po žeme. Tas davė suprast 
kad Burda broliai dar gyvi.

Daugiau negu szimtas mai-; 
nieriu savo valia, be jokio atly-i 
ginimo dirba kad iszgelbeti 
savo draugus.

Burda broliai gyvena mažio- 
je peczeje, Morea, netoli nuo 
Mahanoy City. Treczias brolis 
Kazimieras, dvideszimts trijų 
metu amžiaus suspėjo paszokti! 
in szona kai žeme pasileido ir 
jo brolius užgriovė.

Vyresnysis brolis Juozas bu.įgiausia armijos ranka turi bu-| 
vo atkastas Nedėlios ryta, apie 
5:30 valanda. Jis pasakojo 
kaip jaucziasi būti gyvam pa
ką votui. Jis visiems darbiniu-j 
kams padekavojo kad jie ji isz- . ~ ~
kase ir iszgelbejo. Jis pasakė,i. - i
kad jis tiki, kad ir jo brolis i 
Elvardas dar gyvas, ir norėjo i

4. n i * j i * • • ■ riszka laiva.stoti m talka, bet daktarai jam 
uždraudė ir jis buvo in Ashland’ Jis atsižymėjo per pirma ir 
ligonine nuvesztas. antra kara. Per antra kara Ge-

— — — nerolas Henry Arnold vede vi-
Mainieriai dar nerado Ed- i sa lakunu eiga ne tik Europoje, į 

varda, gal negyvas, nes jis yra; bet ir Pacifike, 
daug giliau mainose ir nebuvo; 
galima in laika prieiti. Lietus, 
ir driegna ir sunki žeme labai 
apsunkino darbininkus. i

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ii spėjo iszsigelbeti.

GEN. H. H. ARNOLD
PASIMIRĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

MOTINA

ti eroplanai padangėse. Jis bu- ■ J)a^jnojo Kad Jo Teta 
vo vienas isz tu karininku ku-; . j
ris stojo ir užtarė Generolai Yra Jo Motina
Billy Mitchell, kuris buvo pa-į ----------

' szalintas ir nubaustas užtai! JACKSONVILLE, FLO. —
i kad jis seniems Generolams Dvideszimts vieno metu am-; 
buvo priparodes kad eroplanas ! žiaus buvęs kareivis, Sam

1

Kunigas John Sinnott 
Martin, “Catholic Review’’ 
redaktorius, priesz Kalėdas 
savo straipsnyje pasmerkė 
Kalėdų Dieduką, sakydamas 
kad “Kalėdų Diedukas ka
daise buvo Szventas Nicha- 
lijus, bet dabar jis tapo Mel
žiamąja Karvute.’’ Jis sako 
kad dabar visi pamirszo apie 
Kalėdų szvente ir tik apie 
bizni rūpinasi.

Mes drystame pasakyti 
kad mes su juo nesutinkame 
nes kad ir per szitas Kalėdas 
mes mateme ir skaitėme 
kaip daug žmonių save ki
tiems pasiszvente ir be jokio 
biznio aukas ir dovanas da
vė ir aukojo. Mes prisimena
me viena vargsze mergaite, 
kuri gavo tukstanczius laisz- 
ku ir sveikinimu ir szimtus 
doleriu tik už tai kad vienas 
redaktorius pranesze kad ji 
serga ir neturi draugu ir lau
kia laiszku. Mes ir kita maža 
vaikuti atsimename, kuris 
nesulauke Kalėdų, bet ku
riam puikias Kalėdas laik- 
raszczio skaitytojai surengė 
menesi priesz tai už tai kad 
jie dažinojo kad daktarai 
buvo pasakė kad jo dienos 
suskaitytos. Czia nebuvo jo
kio biznio ar pelno, bet buvo 
tikra Kalėdų Dvasia, tikras 
Kalėdų Diedukas.

VAGIAI AVOGE
SALIUNA

Anglijos Karalius

Szitas paveikslas Anglijos 
Karaliaus, Jurgio Szesztojo 
buvo iszrinktas kaipo ge
riausias ir tiksliausias pa
veikslas per pastaruosius 
metus Anglijoje. Paveiksią 
nutraukė Reginald Palmer. 
'Szitas paveikslas bus inde- 
tas in garsinga Encyclope
dia Britannica.

Karalius inlipa in' maža 
Amerikoje padaryta karisz- 
ka automobiliu. Jis bevaži
nėdamas tokiame autuomo- 
bilyje nori parodyti kad jis 
nėra koks ponas ar bajoras, 
bet kad jis dabar gyvena 
kaip paprasti žmones.

Ar jis gali mums užtikrinti kad 
Komunistai, Sovietai ta pati 
neatkartuos?

Ponas Sekretorius Acheson 
nenori pripažinti Ispanijos ku
ri jau seniai kovoja priesz Ko
munistus. Didesni ir mokytes
ni ponai ir valdovai už Poną 
Sekretorių Acheson jau seniai 

: yra pasakė kad Ispanijos 
krasztas yra pirmutinis ir 
svarbiausias žingsnis in vieno 
svieto užkariavima. Trockis ir 
Leninas žiurėjo in Ispanija ir 
in Meksika, kaipo Komunizmo 
pirmutiniai žingsniai ir ta viso 
svieto užkariavima. O dabar 
musu Sekretorius labai ramiai 
mums pasako kad visa tai visai 
nesvarbu.

Ponas Sekretorius sako kad 
: jeigu mes insikisztume in For
mosa Salos klausima, tai butu 
pavojus kad Rusija nepaskelb
tu karo. Jis toliau sako kad ta 

į sala tiek neverta ir už tai mes 
I ja paliekame Komunistams. ? 
i

Toks pats pavojus gresia 
Amerikai, kai mes insikiszome 
in Graikijos reikalus ir kai mes 
Graikams siuntėme savo ka- 
riszkus ginklus ir savo kari
ninkus. Rusija baisiai grasino, 
bet paskui nusileido. Ir czia 

; buvo tas pavojus. Tai koks czia 
skirtumas? ■ .

Apleidžia Opera

NUŽUDĖ ŽMONA

NELAIME ANT 
MARIU

WOOD-RIDGE, N. J. — Du 
■ gali paskandinti galinga ka- Westbury, pasakė policijan- vagiai a/pvoge Fiesta saliuna 

tams, kad jis nudure savo mo- ir visus kurie tuo laiku tenai 
•r' tina su medžiokles peiliu, už tai buv0- Vagiai gavo apie szeszis 

kad “ji to užsitarnavo;” už tai szimtus doleriu. Jiedu paleido 
- kad jo motina pavėlino jo de- kelis szuvips, bet nieko nesu- 

dei ir tetai ji užauginti.
Jis buvo suimtas, suaresz-

; tuotas ir in kalėjimą patupdin- visus, kad jie policijai ne- 
. tas; jis bus intartas už savo mo- pranesztu. Saliuno savinin- 
! tinos mirti. ■ kas Theodore Menendez sako
! Jo motina pasimirė nuo nu- ^ad jo saliune tada buvo apie 
1 dūrimo. Jos sūnūs inslinko in 
! jos namus ir kai ji ant telefono

žeide. Policijantai spėja kad 
tie szuviai buvo tik iszgazdin-

Negali Apsieiti Be 
“Saules!”

PITTSTON, PA. — Polici- L 
jantai rado Ponia Belina Wyc
koff, septynios deszimts septy
nių metu amžiaus užmuszta sa- j 
vo namuose, ir paskui jie rado 
jos vyra Prana, septynios de
szimts devynių metu amžiaus,; 
leisgyva. Jo krutinę buvo su 
peiliu subadyta. Susiedai buvo; 
paszauke policijantus. Vyras! 
prisipažino kad jis savo žmona! 
užmusze už tai kad ji vis ji1 
bardavo ir jam ramybes neduo-1 
davo. Jis buvo nuvesztas in!

I Prisiuncziu jums prenume- sznekejo, jis prisiselines ja nu-
1 vata ant kitu metu, kuria skai-. dure.
i tau jau daugelis melu, ir dabar: Jo teta, kuri ji užaugino, per 
negalima 'be josios apsieiti, isz! aszaras aiszkino, kad jis nebu- 
priežasties akyvu žinia isz vi-1 vo toks pats nuo to laiko kada 

. 'su daliu svieto kokias “Saule” ; jis pargryžo isz vaisko. Ji sa- 
no yra žuvę. Darbininkai misi- ta]pįn.L ]<aj jusu ]aik- ko, kad jis dažinojo kas yra jo

leido in ta laiva ir rado kad vi-1 r.isz) js szvjesįn į;u.p lietuviu motina penki metai atgal ir
si jau negyvi. .kuliai Lietuviu vardas užsilai- nuo to laiko, vis grasino kad

Laivyno Sztabas stengiasi |<vs szjf|||1 To visko lin- jis ka padarys, kam atkerszins.
dažinoti kaip tokia nelaime at- [<i|1 ]mo saves —Monika Ditcz- Ji sako, kad ji su savo vyru ji

i užaugino kaip savo vaika ir ji 
mylėjo.

i Pargryžes isz vaisko jis ga-j 
vo darba grocerneje ir iszrode 
kad viskas tvarkoj, iki szita 
baisi nelaime atsitiko.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pajieszkojimas
L. TRASKAUSKAS

Du Golfo Sportininkai

ja žino ar ji pati, tegul malo-1 
niai man duoda žinia, nes tu-.

LIETUVISZKAS 
GRAB ORIUS 

Laidoja Kunvs Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalam# ::

j “Talmudo Paslaptys”
Apie

; mus.
Žydu Tikybos Prisaky 
Labai užimanti Apysaka 
: Tiktai 15d ::

B35
344 Hampshire St., 

Lawrence, Mass.

WEST CENTRE STREET
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.

Bob Hamilton, (po kairei) 
isz Landover, Maryland, ir 
Fred Haas isz New Orleans, 
Louisiana, viena kita sveiki
na kad jiems taip gerai pa
sisekė golfo loszimas in

Miami. Jie per dvi dienas 
taip pat gerai losze ir viens 
kito negalėjo sumuszti. Pas
kui, už keliu dienu ir dar ke
liu rungtynių Hamilton lai
mėjo ta loszima.

Operos dainininke Mimi 
Benzell viena isz jaunu ope
ros daininkiu apleidžia Ope
ra ir dabar yra pasirengus 
dainuoti visiems žinomas ir 
mylimas dainas, daineles. Ji 
dabar yra gavus kontrakte 
dainuoti in opereta kuria 
Gershwinas yra paraszes 
“Embraceable You.’’

Daug operos dainininku ir 
dainininkių apleidžia opera 
ir stoja ar in krutamuosius 
paveižslus ar in operetes, 
kur jie kelis sykius daugiau 
uždirba.

Jau beveik laikas ir Ame- 
rikiecziams susiprasti ir pri
versti musu valdžia padeng
ti kasztus operos, taip kaip 
padengia mokyklos ir moks
lo kasztus. Visi kiti krasztai 
opera remia ir palaiko. Net 
ir mažoje Lietuvoje, Opera 
buvo valstybes palaikoma.

Amerikoje Operos daini
ninkas gauna apie tūkstanti 
doleriu už iszdainojima vi
sos ilgos ir painios operos. O 
paprastas dainininkas kliu- 
be, saliune ar teatre gauna 
deszimts sykiu tiek už vieno 
vakaro dainavima.


