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T rygve Lie Praszo Vienybes
Isz Amerikos Apsigynimo Sekretoriaus Prisieka

Komunistas 
Kvieczia

Amerikieczius
t

Sako, Tegu Patys Pa 
mato Kaip Yugoslavai

Gyvena Taikoje
l -------------

WASHINGTON, D. C. —
Yugoslavijos Premieras, Ko
munistas Marshall Tito, kvie- 
cziasi pas save szeszis augsz- 
tus Amerikos valdininkus, ku
riu tarpe randasi du žmones 
kurie buvo Prezidento Rbose- 
velto Taryboje. Premieras Tito 
sako kad szitie garbingi Ame- 
rikiecziai yra kviecziami atva
žiuoti pas ji ir savo akimis pa
matyti ar Yugoslavai rengiasi 
in kara ir ar jie jau tokie žuli- 
kai, kaip Graikai vis sako.

Yugoslavijos ambasadorius 
Sava N. Kosanovitch inteike ta 
pakvietimą, bet vis nieko ne
sako ar kuris isz tu pakviestų
jų priėmė ta pakvietimą.

Vienas isz pakviestųjų yra 
kunigužis Daktaras Harry Em
merson Fosdick. Kai laikraszti- 
ninkai per telefoną jo paklausė 
ar jis priims ta pakvietimą, jis 
trumpai atsake kad jis labai

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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NACIU AUKSAS BUS
PADALINTAS

James V. Forrestal, kuris 
buvo Laivyno Sekretorius, 
Czia dabar ima prisieka del 
naujo darbo, del Apsigynimo 
Sekretorystes. Jis dabar yra 
virszininkas ir vadas armi
jos, laivyno ir lakunu. 
Augszcziausias Teisėjas, 
Fred M. Vinson Sekretorių 
prisiekdina. Didžiausi ir

augszcziausi karininkai sto
vi szalia.

Prezidentas Trumanas pa
skyrė James V. Forrestal 
kaipo apsigynimo sekretorių 
per radijo. Jis važiavo namo 
isz Pietų Amerikos ir jam be
važiuojant atėjo žinios kad 
Rusijos delegatas Vishinsky, 
kaip sekminių verszelis pra

dėjo straksėti Tautu San jun
gos Konferencijoje. Prezi
dentas Trumanas nieko ne
laukęs, per radijo, paskelbė 
kad James V. Forrestal yra 
paskirtas Apsigynimo Sek
retoriumi. Reiszkia, Truma
nas davė visiems žinoti kad 
Amerika rengiasi in kara!

Lie Praszo Nepa- 
mirszti ‘ Y altos ’

Konf er encij a
Churchill Pritaria U. S. Europos 
Tautomis Naciu Turtas Del 
Europos Tautoms; Tito Kvie- 
ežiai In Sveczius Amerikieczius; 
Gromyko Sako U. S. Kiszasi 

In Graikijos Politika
FLUSHING MEADOWS, N. Y. — Trygve

Lie, Tautu Sanjungos Sekretorius perspėjo vi
so posėdžio susirinkusius atstovus, kad di
džiausias ir svarbiausias reikalas dabar yra kad 
visos didžiausios tautos palaikytu vienybe.

Churchillis
Stoja Už

Amerika

WASHINGTON, D. C. —
Trijų didžiųjų tautu atstovai 
sutiko pasisavinti ir iszdalinti 
auksa ir kitokį turtą, kuri Na
ciai prisivogė per kara. Tas Na- 
<ciu turtas bus iszdalintas Euro
pos tautoms. Anglijos, Ameri- 
rikos ir Francuzijos atstovai 
sutiko ant szitokio padalinimo. 
Labai lengva suprasti kodėl 
Prancūzai labai greitai sutiko 
ant tokio padalinimo, už tai 
kad jie tikisi nors dali to aukso 
;sau gauti.

Amerikos armijos sucziupo 
daugiau negu 260,000,000 do
leriu vertes aukso nuo Naciu, o 
visu kitu krasztu armijos su
temę apie 70 milijonu doleriu 
vertes aukso.

Tie krasztai kuriuos Vokie- 
cziai Naciai užkariavo ir apvo
gė, dabar jau reikalauja kad 
jiems butu auksas gražintas. 
Isz viso tokie krasztai reika
lauja daugiau negu 800 milijo
nu doleriu.

Szitie pinigai neiszrisz klau
simo del Europos iszmaitinimo 
ar palaikymo, bet nors kiek pa
lengvins ta sunkia naszta.

AMERIKA SUDARO 
PAVOJU TAUTU

SANJUNGAI

Gromyko Sako, Ame
rikai Nereikia Kisztis

In Graikija
LAKE SUCCESS, N. Y. — 

Sovietu Paskirtas Užsienio Mi- 
nisteris Andrei Gromyko kal
bėjo net visa valanda ir dvylika 
minueziu. Per visas tas savo 
prakalbas jis kaulino ir prikai- 
sziojo Amerikai, sakydamas 
kad Amerika veda in pavoju 
Tautu Sanjunga ir kursto ka
ra Graikijoje.

Jis pareikalavo kad visos 
svetimos armijos butu pasza- 
lintos isz Graikijos. Jis toliau 
sako kad Graikijos valdžia vi
somis galiomis stengiasi taip 
Amerika invelti, kad Amerika 
paskelbtu kara priesz Rusija.

Visas tas neramumas Balka
nuose, anot Gromyko, pareina 
nuo Graiku.

Anksczziau ta paezia diena 
Amerikos Sekretorius Marshall 
pasikalbėjo ir pasitarė su Grai
kijos Užsienio Ministeriu, Con
stantin Tsaldaris apie ta pati 
Balkanų klausima.

Sovietas Gromyko kaltina 
Amerika su szitais priekaisz- 
tais;

1— Amerika kiszasi in Grai
kijos vidaus reikalus. Czia ne 
Amerikos biznis.

2— Amerika nenori taikingai 
ir tvarkingai iszriszti Graiku 
klausima.

3— Amerika kiszasi in Grai
kijos politika ir kursto Graikus 
vienus priesz kitus.

4— Amerika sulaužo Graiki
jos nepriklausomybes sutarti, 
kai ji siunezia 18,000 kariszku 
mokytoju in Graikija.

5— Amerika priverezia Rusi- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

VESEILE IR
PESZTYNES

CHICAGO, ILL. — Kai visi 
gimines ir pažystami susirinko 
pasilinksminti ant veseiles, vis
kas buvo linksma ir gražu pa
kol kaip ten susiginezino apie 
sriuba, zupe.

Nuotakos tėvas, Anthony 
Buccieri, 55 metu amžiaus su 
sipesze su jaunavedžio broliu 
kai jis pareikalavo kad sve- 
cziams reikia duoti daugiau 
sriubos.

Jiedu ir apsidaužė ir paskui 
kaip ten kas paszove j auna ve-j 
džio broli in peczius. Policija' 
dabar jieszko nuotakos tėvo ir 
sako kad jis paleido ta kulka 
isz revolverio.

Jaunavedis buvo su kitais 
nuvestas in kalėjimą del tardy
mo o nuotaka turėjo pasilikti 
namie. Jaunavedžiai, Was- 
niewskiai tikisi kad jie gales 
iszvažiuoti ant savo medaus 
menulio keliones už keliu die
nu.

Paszautas vyrukas buvo nu
vežtas in ligonine, kur daktarai 
sako kad jis pasveiks. Visos va- 
karuszkos, visa jaunuju veseile 
pairo už tai kad susimusze, su- 
sipesze už bliuda sriubos,

EUROPOS
KRASZTAI BIEDNI
LONDON, ANGLIJA. —

Kai Amerikos Sekretorius 
Marshallas pranesze visiems 
Europos krasztams kad Ame
rika visiems jiems in talka stos 
ir visko duos ar paskolins, jei
gu patys žmones Europoje pri
sidės prie to atstatymo darbo, 
tai visi kaip vienas nudžiugo ir 
sutiko.

Bet, dabar matyti kad prasta 
talka bus isz visu tu krasztu.
Nei vienas krasztas negali ar 
nenori prisidėti. Visi tik laukia 
Amerikos doleriu ir Amerikos 
maisto, o patys nieko nedaro!

Vokietijoje randasi labai di
deles ir geros mainos, kasyklos 
del anglių, bet visokį kivireziai 
ir nesusipratimai trukdo czia 
daria ir pažanga.

Anglijoje taipgi randasi
daug tokiu anglies kasyklų, bet 
visokios straikos taipgi trukdo

Per kara visi mes palaikėme vienybe ir isz- 
vien dirbome, nepaisant skirtingu insitikinimu. 
Tos vienybes dabar reikia ir del taikos!

Jis pataria priimti tuos deszimts kitu at
stovu, kurie kreipiasi in Sanjunga ir nori tapti 
nariais, bet kuriuos nepriima’ ar Sovietai ar 
Amerika.

Sekretorius savo prakalboje nei vienos tau
tos neisztėisino ir nei vienos nekaltino, bet vi
siems delegatams primine nepamirszti kad YaL
tos Konferencijoje sutiko ir taikos sutarti 
pasirasze Anglijos Ministeris Churchillis 
Prezidentas Rooseveltas ir Juozas Stalinas. 
Ant tos sutarties visi trys pasižadėjo dirb
ti iszvien ir nieko nenutarti ar nedaryti su 
kitais nepasitarius.

O dabar tos vienybes niekur nėra!” Jis
v AMVlkAUO OU1U1I1V0 V<A>JL£S^X U* WXV4V ,

pilna iszdirbima. .0 isz kitos, nepasake ir nepaaiszkino kaip butu dabar 
puses, Anglijos kasyklos yra 
labai senoviszkos ir maszinos 
prastos, Vienas mainierys 
Amerikoje daugiau anglies isz- 
kasa in diena, negu Anglijos 
penki per visa sanvaite, 

Prancūzai ūkininkai dabar;
laikosi savo kvieczius ir javus/ 
neparduoda savo valdžiai, bet 
perta “Black arketa” viską 
parduoda ir taip maista kasz- 
tai vis eina augsztyn ir augsz- kiti bus 
tyn, O Francuzu valdžia vis 
praszo maisto isz Amerikos, 

Amerikos valdžia sutinka 
tiems krasztaips padėti, bet no-' 
ri kad ir jie nors kiek prisidėtu, ko gero bus!

galima iszvien dirbti, ar kas reikia dabar 
daryti, jis tik paaiszkino kaip dalykai sto
vi ir kaip toli visi nuvažiavo nuo savo pa
siryžimu 
iszlaiko.

Szitas

ir kaip savo žodžio sziandien ne

Tautu Sanjungos posėdis, kaip ir 
vien tik del pasisznekejimo ir pa- 

| šitai timo, nes Tautu Sanjunga neturi galios nei 
jiegos veikti arka daryti. Reiszkia czia mažai
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Winston Churchillis, kuris sy
kiu su Prezidentu Rooseveltm 
darhavuosi per kara, staeziai, 
pasakė kad jis ir jo partija pri
taria ir stoja Amerikai in talka 
priesz Komunistus.

Churchillis sako kad Komu
nistai visomis galiomis stengia
si pakirsti Amerikos jiegas. 
“Asz džiaugiuos kad asz su vi
sa savo partija galiu stoti Ame
rikai in talka. Amerikiecziai 
stengiasi palaikyti laisve ir ne
priklausomybe visuose Euro
pos krasztuose. Amerikiecziai 
isz savo mielaszirdystes siun
ezia maisto badaujantiems. 
Vienatine visos Europos viltis 
yra Amerika.“

Anglijos Ministeris AttJee 
atsikirto Kremlinui ir visiems 
Sovietu ir pasakė kad Komu
nistai dabar szoka Amerikai in 
aids už tai kad jie nori savo 
žmonių atyda atkreipti nuo 
Rusijos vidaus reikalu, kurie 
labai prastai stovi. Kitai žo
džiais sakant, Rusija dabar no
ri Amerika su Anglija kaltinti 
už Rusijos klaidas ir už Ruskin 
bada ir skurdą.

Churchillis paskui užsipuolė 
ant Darbininku Partijos vadui 
ir juos kaltino už visas Anglijos^ 
bedas. O jam atsikirto Ministe
ris Attlee. į

i

Po tam Churchillis savo 
klausytojams pasakė kad Ame
rikos krasztas dabar daro ta, 
ka da nei viena tauta nebuvo 
padarius. Amerikiecziai dabar 
szelpia draugus ir prieszus ir 
tikra krikszczioniszka darba

(Tasa Ant 4 Puslapio}
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Kas Girdėt
;• • \ f f:

Kai dabar viskas tiek daug 
kasztuoja, mes galime tikėtis 
kad beveik visi darbininkai 
reikalaus kad jiems butu algos 
pakeltos. Darbininkai da lauks 
ir tylės, bet jeigu maistas ir kiti 
daigtai da brangs, tai ateinanti 
pavasari visos darbininku uni
jos ją'i kalaus didesnįjį algų. Ir 
tąip reikės daryti,, nes, dabar 
Rąrbinmkui isz tikro sunku 
ku pragyventi.

1 Viskas dabar baisiai brangu, 
bet maistas tai jau paszielisz- 
kai pabrango.

Bulves jau ir taip brangios 
bet bus da brangesnes, nors mu
su valdžia kitiems' krąsztams 
už dyka bulves pilte pila, ar 
nuo ūkininku perka ir visai už 
dyka atiduoda ai- iszmeta. 

Bandos da pakils ir valdžia 
nieko negali padaryti.

■'--------
Ateiąancziu metu nauji au

tomobiliai bus da brangesni.

Sztorninkai jau rengiasi pra
dėti savo garsinimus del Kalė
dų. Visi tikisi kad biznis bus 
labai geras.

* Sovietu Rusija nori Ameri
kai atkerszyti. Amerikos dole
riai pakirto Pasijai kelja in 
įGrąikija. Dabar Rusija pasi
rinko Italija ir tenai buntus 
kelia. Komunistu vadas Itali
joje yra Togliatti, kuris buvo 
iszmokintas ir iszlavintas Ru
sijoje. Jis dabar stengiasi nu- 

. versti Italijos valdžia. Italija 
dabar yra labai pavojingoje 
pądetyj.e, nes Italijams dabar 
trukstp niąistą; pinigu, tavoro 
ir vaisko. O Komunistai visko 
turi ir da daugiau gauna isz 
Rusijos.

. J o . •S—--------—

Romanistai tikisi kad jie ga
les a,ųyęrsti, Italijos valdžia ir 
isztyemti Premiera de Gasperi. 
O Amerikos vienatine viltis tai 
yra Popiežius, Szventas Tėvas. 
Dipliomatai sako kad vien tik 

.Popiežius dabar gali atskiras 
-partijas Italijoje sutaikinti Jr 
pastatyti bendra frąijtą priesz 
Komunistus. ,

. ~~ •• ~
; Italijos klausimas Amerikai 
Įbąisiąi svarbus. Jeigu Komu
nistai paiimtu Italija, tai Ame- 
rikiecziąi turėtu iszsikraustyti 
isz, Graikijos, Turkijos, Perzi- 
jos ir isz Viduržemiu Juru.

■ • , "■ .
Tautu Sąnjungai ir visoms 

toms deryboms ir posėdžiams 
ąnąs jau beveik galime pasaky
ki .kaput. Kaip po Pirmo Karo 
Tyutu Sapjunga pradėjo eiti 
įtyepais žemyn, kai Japonija pa
sitraukė, taip ir dabar szita 
;Taut,u Saąjunga jau eina tre
jais žemyn. Nieko nėra nuviek- 

* tą, ir. nieko nebus.

Kfti Rusijos atstovas Vish- 
inskas toje Konferencijoje už- 

' ssipuo.le ant Amerikos ir pradė
to“t jo .net spiegti per savo ąudrin- 
g.j gas prakalbas, jįs paskutini 

•puslapi parasze ir užbaigė tai 
San jungai.. Kelias in taika už
kirstas, dabar tik lieka visiems 
.ginkluotis ir laukti prieszo.

Amerikos valdžia jau ima 
daugiau susirūpinti apie Ko
munistus Amerikoje. Dabar vi- 

ą, su .unija vadai turi po prisieka

prisiekti kad jie nėra Komu
nistai ar Komunistu partijos 
nariai, jeigu jie nori kreiptis in 
valdžia su savo reikalais. Mai- 
nieriu bosas, John L. Lewis at
sisakė ir nesutiko prisiekti kad 
jis nėra Komunistas ar kad ki 
ti vadai nėra Komunistu parti 
jos nariai.

Visi mes gerai žinome kad 
Lewisas nėra Komunistas, ir 
valdžia tai žino, mes žinome 
kad Lewisas Komunistu neap- 
keączią. Bet visgi jis nesutiko 
eiti p.Q prisieka. Jis sako kad 
valdžia neturi teises, kad nie
kam negalvoj kas Komunistas 
ir kas ne.

Kaip Parsitraukti Suža
dėtinės Ir Sužadėtinius

Isz Nekuriu Szaliu In 
Su v. Valstijas

NEW YORK. — Daugelis 
žmonių praszo informacijų 
kaip parsitraukti in szia szali 
savo sužadėtinės ir sužadėti
nius, kurie yra vietiniai szaliės 
kurios kvota iszsibaigusi. Spe
ciale yėikejima padeda tik Suv. 
Valstijų pilieczius ir veteranus/

War Fiances Ąct of 1946 in- 
steige szia speciale veikejima 
palengvinti inleidima in Suv. 
Valstijas sužadėtiniu piliecziu 
nariu ir piliecziu veteranu 
Amerikos ginkluotu jiegu an
tro Pasaulinio Karo, kada tos 
sužadėtinės ir sužadėtiniai yra 
vietiniai szaliu, kuriu kvotos 
iszsibaigusios, kaip Lenkija, 
Graikija, Italija, Latvia, Esto
nia, Lietuva, Rumanija, Ven
grija, ir Lt.

Pagal szia instatyma; asmuo 
Suv. Valstijose, kuris yra pilie
tis ir veteranas; tas inimą ne- 
tik vyrus, kurie garbingai tar
navo musu ginkluotose jiegose 
tarpe Rugsėjo (Sept.) 1 d. 1939 
m., ir Gruodžio (Dec.) 31 d., 
1946 m., bet ir moteris nares 
WACS, WASPS arba SPARS 
gali parsitraukti savo ateive 
sužadėtinė, arba ateivi sužadė
tini, in Suv. Valstijas sveczio 
leidimu ant trijų menesiu. Pra
sėdamas tokios vizos arcziau- 
siame Amerikos konsulate, 
ateive sužadėtinė arba sužadė
tinis turi pristatyti “Affidavit 
of Support” nuo pilieczio vete
rano kartu su fotostatine kopi
ja veterano paliuosąvimo po- 
pieru. Sužadėtinė arba sužadė
tinis “turi atvažiuoti iii szia 
szali priesz Gruodžio (Dec.) 31 
d., 1947 m.” Asmuo szicjė sza- 
lyje užstato $500 bona. Po ve
dybų ateive sužadėtinė arba 
ateivis sužadėtinis turi praszy- 
ti Immigration and Naturali
zation Service pakeisti stovi in 
immigrant© stovi. Bonas bus 
paliuosuotas kada stovis pa
keistas. Jeigu vedybos nein- 
vyksta, bonas bus paliuosuotas 
kada ateive sužadėtinė arba su
žadėtinis iszvyks isz Suv. Vals
tijų.

Atsiminkime, kad virszmine- 
ta veikejima parsitraukti suža
dėtinės in szia szali, kurios vie
tines szaliu, kuriu kvotos iszsi- 
baige, “iszsibaigs Gruodžio 
(Dec.) 31 d., 1947,” jeigu Kon
gresas neatnaujins.

Rinkimai artinasi; politikieT 
riai gerinasi ir viskas tvarkoj. 
Dabar politikieriai net ir kepu
res nusiimt kai susitinka su pa- 
prastu žmogeliu. Da ir cigąra 
užpundija. O ant rytojaus po 
rinkimu tie politikieriai vėl sa
vais keliais eis ir in savo kisze- 
nius žiūrės, ir to darbo žmoge
lio visai nei nepažins.

————— t e
Jau dabar galima matyti kad 

vjsos darbininku unijos reika
laus daugiau mokėti, didesnes 
algas. Unijų vadai vieszai sako 
kad jįe reikalaus daugiau, jie 
net jau turi prirengė savo rasz- 
tus ir savo pareikalavimus, ku
riuos jie statys ir parodys kita 
meta kai reikalaus didesniu al
gų.

Tai bus trecziąs sykis nuo 
karo pabaigos, kai darbininkai 
reikalaus daugiau mokėti.

Sziais metais darbininkai 
reikalavo daugiau mokėti ir 
davė kaipo priežastį kad vis
kas taip brangu.

Ateinancziais metais darbi
ninku vadai jau tiek daug ne
kalbės apie pragyvenimo bran
guma, bet parodys kad fabri 
kantai ir kompanijos per daug 
uždirba. Jie aiszkins kad tas 
pelnas priguli ne vien tik fabri
kantams, bet ir darbininkams.

' •» . 11 ■
Unijų vadai pareikalaus kad 

fabrikantai arba atpigintu sa
vo daigtus ąr pakeltu algas.

Unijos reikalaus apie asztuo- 
niolika centu ant dolerio dau
giau, bet susitaikins jeigu gaus 
deszijntuka ant; dolerio.

Prezidentui Trumanui rupi 
darbininku balsai, “votai.” 
Jis rems darbininkus ir užstos 
už unijas. Jis daug kalba ir kal
bės apie pragyvenimo atpigini
mą, bet pats gerai žino kad vis
kas bus brangiau. Tada, jis už
tars ir pagirs kad darbinin
kams reikia pakelti algas.

Vėl patariame savo skaity
tojams neatidelioti,. bet dabar 
prisipirkti anglių del žiemos, 
peš vėliau bus sunku gauti.

Viduržemiu jurose Amerikos 
laivynas yra sustiprintas. 
Daug Amerikos Marinu buvo 
pasiunsta in Smyrna “ant pa
rodos.”

Augsztiems karininkams la
bai nepatinka, kad Prezidentas 
ir politikieriai dabar nori musu 
vaiska taip visur siunsti. Jįe 
sako kad mes neturime gana 
kareiviu, kad musu armija per- 
silpną. Jie tikisi kad Rusija ne- 
iszdrys ant musu užsipulti. Bet 
jie sako kad jeigu1 taip atsitik
tu, tai mes turėtume greitai 
pasitraukti.

Atsidūrė Už Dura

Piliecziai veteranai, kurie 
nori parsitraukti isz užsienio 
sužadėtinės arba sužadėtinius, 
kuriu szaliu kvotos neiszsi'bai- 
ge gali parsitraukti kaipo re
guliarius kvptos immigrantus.

Piliecziai kurie “ne” vete- 
rainai ir “ateiviai” veteranai 
(ir kiti atpjyjai inleisti in Suv. 
Valstijas, pastoviam apsigyve
nimui) gali parsitraukti savo 
sužadėtinės ir sužadėtinius 
“tik” kaipo paprastus kvotos 
immigrantus, nes speciali vei
kejima insteigta pilį.ccziains 
veterąnams juos nelieczįa.

Reikia ilgai, laukti jeigu su
žadėtinė arba sužadėtinis už
sienyje yra vietiniai szalies, 
kurios kvota iszsipildžius. Jei-' 
gu asmuo szioje szalyje negali! 
laukti kol jo immigrantas gaus 
kvotine viza jis gali pagreitin
ti dalyka iszvykstant in užsie
ny ir ten apsivedant, nes musu 
immigracijos instatymai duo
da prįyilegiju vyrams ir mote
rims, daugumoj atsitikimu, 
kuomet no duoda jokiu privile
gijų sužadėtinoms ir sužadėti
niams.

Jeigu Amerikos pilietis isz- 
vyksta in užsienyj, ir apsiveja 
su ateive moterų, jis gali pją- 
szyti jos inleidima, kaipo ne- 
kvotini immigranta, jszpildant 
ir pa^iuncziant peticija Jform 
1-133 in Immigration and Na
turalization Service. Su szia 
peticija, jis privalo pristatyti 
inrodyma savo pilietybes ir sa
vo finansini stovi kad jis gali 

Egiptietis studentas, kuris 
lankosi in Oregon Universi
tetą, Abdullah Kamel Eid, 
buvo iszmestas isz Tautu 
Sanjungos susirinkimo kai 
jis visu balsu suriko: “Lai 
gyvuja Egiptas! Szalin su 
Aanglija!” Jis n,ei nepasi
juto kai atsidūrė už duru.

užlaikyti žmona.
Jeigu Amerikiete vyksta in 

užsieny iszteketi už ateivio, jis 
gali atvažiuoti in szia szali kai
po pirmos pirmenybes kvotoje 
immigrantas.

Jeigu ateivis vyras įszyyks- 
ta in užsieny ir apsiveda, jis ga
li praszyti “second preference 
quota status” savo žmonai isz- 
pildydamas Form 1-475 su Im
migration and Naturalization 
Service. Sziame atsitikimej rei
kia pristatyti affidavit of sup
port Amerikos konsului ku
riam aplikacija del immigraci- 
jes vizos inteikta.

Ateive jnoteris, pastoviai ap
sigyvenus Suv. Valstijose, kuri 
iszteka už ateivio, gali parsi
traukti vyrą in szia szali tik 
kaipo “regular quota immi
grant.” Musu immigracijos in
statymai neduoda jai jokios 
pirmenybes. — C.

“CARE” Ragina Siusti 
Užsakymus Dabar

. NEW YORK. — “Raginu 
visus, kurie turi draugu ir gi
miniu Europoje pasiusti užsa
kymus del “CARE” pakietu 
dabar,” Paul Comly French, 
egzekutyvis direktorius ne
pelningos valdžios užgirtos 
organizacijos pataria.

“Szi žiema 'bus svarbiausias 
laikas Europoje su beveik vi
sur trukumo maisto, kuro ir 
drabužiu. Ir da tikima, kad bus 
visįszkas transiportacijos suiri
mas Vakaru Europoje, kas 
reiszkia, kad pagelba nepasieks 
tuos kuriems ji labiausia reika
linga.

“Mes pilnai pripildysime sa
vo “CARE” sandelius Euro
poje, suprasdami svarbu reika
lą. Bet szie sandeliai apiyboto 
didumo. Jeigu negalėsime vis 
pripildyti ir pripildyti, daiktai 
iszsibaigs. Mes negalėsime lai
kyti juos pripildytus jeigu uos
tai ir kanalai suszals ir jeigu 
traukiniai sąstos eje.

“Taigi, pasiųskite visus UŽ

sakymus del “CARE” pakietu, 
dabar, priesz Spalio (Oct.) 15 
d. Ruosziant žiemai, justi gimi
nėms pakietai Ims labai reika
lingi. Musu pristatymo dalyku 
bus palengvinta ir mes galėsi
mo da karta pripildyti sande
lius priesz ateinanczius baisius

Nauja Amerikos Vieliava

G. David Bollinger, isz 
Washingtono pataria per
mainyti Amerikos vieliava. 
Jis sako kad vieliava butu 
daug gražesne jeigu visos 
žvaigždes butu taip sudėtos 
kad sudarytu viena didele

-GUDRŪJI IZABELE-
GENA JAM E musu mieste Flo

rencijoj, seniau gyveno vie
na labai graži ir jaunute sinjo
rina, poniute, dievobaimingu 
tėvu, vėliau iszejusi už vieno 
geraszirdžio ir tylaus žmogaus. 
Ir kaip atsitinka labai tankiai, 
kad atsibosta juoda kasdienine 
duona, kokio gerumo ji ten bu
tu, taip atsibodo musu gražuo
lei ir jos apysenis vyras. Pa
galiau ji insimylejo viena jau
nuoli, vardu Lionetto, atida
vusi jam savo jaunyste ir pa
garba.

Taip kaip jaunelis mylėjo 
musu gražuole lygiai tiek pat 
jis buvo mylimas jos, tai jie la
bai greitai, suprantama, priė
jo susitarimo, padaryti vienas 
kita laimingu. Atsitiko vienok, 
kad jos grože pažadino vieno 
seno sinjoro Lambruczio szirdi 
kuris taip stipriai ja insimyle
jo, kad vargsze gražuole neži
nojo, nei kur slėptis nuo szio 
liurbio florentiezio.

Po ilgo kankinimosi ir nevy
kusi bandymu pirszties gra
žuolei, sinjoras Lambruczio nu
tarė, jei negalima geruoju, pri
versti piktuoju savo mylima 
pana skaityties su jo užgaidę- 
mis. Jis netgi pasižadėjo isz- 
kirszti vargsziai sinjorinai to
kiu sziposu, nuo kariu ji tikrai 
isz girdusi szio szykszcziojo 
žmogaus grasinimus, nemažai 
persigando ir nutarė pagaliu 
patenkinti jo troszkimus bent 
dalinai.

Didesne dali metu, sinjora 
Izabele, toks buvo jos vardas, 
turėjo praleisti už miesto, vie
name puikiame savo vasarna
myje. Viena karta, kada ji ten 
jau gyveno kai kuri laika, jos 
vyrąs nutarė iszvažiuoti savo 
reikalais kelioms dienoms Flo- 
rencijon. Nespėjo jis da isz- 
sirengti, kaip sinjorina nusiun
tė savo tarnaite pakviesti pas 
save Lionetto, kuris neužilgo ir

szalczius.”
Galima užsakyti visus “CA

RE ” maisto ir tekstiles pakie- 
tus isz CARE, 50 Broad Street. 
New York, N. Y. Deszimt dole 
riu pilna kaina, su garantuoti 
pristatymu Europoje.

žvaigžde, kaip ežia paveiks
le. Valdininkai dabar tariasi 
apie ta, nes neužilgo reikes 
da viena žvaigžde pridėti, 
jeigu Hawaii krasztas bus 
priskaitytas kaipo nauja 
valstija.

I
I

pasirodė jos namuose. Isz ki 
tos-gi puses ir sinjoras Lain- 
bruezio, kaip tiktai sužino, kad 
'jdš vyras kažkur iszvykes, tuo
jau pasibalnojo arkli ir pasiro
dė sinjorinos vasarnamy.

Jos tarnaite, patemijusi nau
ja sveczia prie vartų, pranesze 
apie tai savo poniai, sėdėjusiai 
tuo laiku su Lionetto savo kam 
bary j. Jaunoji moteris, iszgir- 
dus apie tai, pajuto esant save 
nelaimingiausia visame pasau
lyje. Bet kadangi bijojo jo, pa- 
prasze Lionetto paysti po lova. 
Lionetto bijojo taipgi, kaip bi
jojo ir gražioji Izabele. Ir tik 
po to, ji insake tarnaitei atver
ti Lamlirucziui duris, kuris isz- 
kilmingai nusilenkęs sinjori
nai pasveikino ja. Paskui, sin
joriną paklausą jo: Kuo ji ga
linti jam patarnauti. Lambru 
ežio pradėjo kalbėti: “Mano 
mieloji, asz sužinojau, kad jusu 
vyro sziandien nėra namie, su
maniau linksmai praleisti su 
jumis laika.”

Ji padėkojo jam už atšilau- 
kyma ir nuėjo kambari. Sinjo
ras Lambruczio nepriklausė 
tiems žmonoms, kurie betiks
liai leidžia laika gražiose pro
gose. Jis tuojau pradėjo mei
lintis su sinjorina visai kaip sa
vas. Tuo laiku, kaip jie buvo 
sugulė lovoje, isz Florencijos 
netikėtai gryžo Izabelės vyras.

Tarnaite, kuri pamate per 
Įauga ji, kad perspejus savo po
nia, inbego kambari ir prane
sze: “Madona, jusu vyras jau 
sugryžo, jis visai arti ir tuo
jaus įneis kiemą! ’ ’

Izabele, būdama su dviem 
kavalieriais ir suprasdama, 
kad jau negales paslėpti Lam
bruczio, kurio arklys kieme 
stovėjo, buvo nei gyva, nei mi
rusi. Atsikėlusi greitai isz lo
vos, mėtėsi prie Lambruczio, 
praszydamosi: Jeigu jus myli
te mane, sinjore Lambruczio, 

kalbėjo ji, jeigu jus nenorite 
mane užmirszti tokiame baisia
me padėjimo, jus sekite tai, ka 
asz insakysiu. Greitai paimki
te savo kinžalą, bėgiokite po 
kiemą ir po namus keikda
mas ir lyg ko tai jieszkodamas. 
Jeigu mano vyras prieiti ir ko 
nors užklaustu justi, atsakyki
te taip pat koliodamas ir in- 
irszusiai szaukdaijias: Paduo
kit man ji! Kur jis? Asz ji 
tuojaus nužudysiu, kaip pik- 
cziausia szuni.

Lambruczio prižadėjo sinjo
rinai Izabelei viską iszpildyti.

Jos vyras, suprantama, pa
matęs savo kieme nežinoma 
arklį puolėsi prie savo žmonos 
kambario, o tuo laiku prieszais 
ji szoko apsiputojęs, iszyers- 
tomis akimis ir su kinžalu ran
kose sinjoras Lambruczio.

• — Kas su jumis ?! Persi
gandęs vyras, klausė Lambru
czio.

— Po velniais! Gyva ar mi
rusi, bet asz ji turiu surasti! 
Gyva ar mirusi!”

Po to inirszes Lambruczio 
užszoko ant savo arklio ir grei
tai pradingo, lyg ka tai vyda
masis.

Sinjorinos vyras, nieko nesu
prasdamas, užlipo laiptais vir- 
szun ir rado ten iszsigandtisia 
savo žmona. Jis pradeda jos 
klausinėti:

— Ka tai reiszkia?! Kokia
priežastis ežia atvarė sinjora 
Lambruczio mano namus?! Ant 
ko jis pasikėsino?”

Gudrioji Izabele,' tyliai pri
ėjusi prie savo miegamojo do
ru, taip kad jos balsas butu gir
dimas Lionettui, atsake:

“Savo gyvenime asz da nie
kad nebuvau taip persigandusi 
kaip dabar! Atbėgo nesįeąai in 
musu namus jaunas vyrąs, ku
rio asz ne esu maeziusi ne kario 
ir visiszkai man nepažystamas 
ir puolė in mano kambari, tik
tai buvo atviros. Po jo inbego 
ir sinjoras Lambruczią, kuris 
inirszes ir su kinžalu rankoj 
pradėjo szvaistytis po visus na
mus. Paskui nieko nedaręs isz- 
bego lauk, kur ji ir pats mątei, 
sėdant ant arklio.

— Geroji Izabele, isžtiesu 
mums butu buvo nemalonu, jei 
gu jis butu ji nužudęs musu na
muose. O isz dalies Lambruczio 
tai jis nelabai gražiai pagtejejo 
jos vyras ir vėl kreipėsi prie 
sinjorinos:

— Kur tas jaunuolis?!
— Asz pati dą nežinau, kur 

jis pasislėpė Asz tik maeziau. 
kaip jis-inpuole mano kambari.

— Kur jus ?! Suszuko tada 
vyras.' Ineikite! Pavojus dabar 
nėra!

Lionetto, girdėjęs visa ta pa- 
sikalbejima, iszlindo isz po lo
vos ir pasirodė-Izabelės vyrui.

— Na, kas nutiko su tamsta 
ir su kavalierium Lambruczio? 
Paklausė jos vyras.

Jaunuolis atsake: “Sinjore, 
galiu infikinti tamsta, kad asz. 
lygiai nieko nežinau ir nieko 
jam nedariau. Asz manau todėl

(Tasa Ant 3 Puslapio)

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 
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'‘ŠAULĮ” MAHANOY CITY, P£.< MUSU ŽEME >
pAGAL mokslo patyrimą ir 

inrodyma isz kur musu že
me atsirado. Kad musu žeme 
yra nuo saules atskilusi me
džiaga masa-garu pavidale, 
kati senovėje musu žeme buvo 
inkaitusi apie 2,003 szilumos 
laipsniu pagal Centigrade ter
mometrą, tada buvo visa žemes 
medžiaga sutirpusi in masa-ga- 
rus, su vandeniu garais susi- 
maisziusi ir užėmė daug dides
ni ruimą ardveja negu dabar. 
Vienok kad saule irgi apie savo 
aszi sukasi, žeme sukinasi apie 
savo aszi ir aplinkui saule, in- 
gavo nuo saules. Sukdamos! že
me masa-garu pavidale apie sa
vo aszi ir keliaudama ratu apie 
saule, jos pavirszius auszo ir 
tirsztejo. Milijonams metu el- 
gant, žemes pavirszius apsivil
ko akmeniniu kevalu. Bėgant 
laikui, žemes kevalas auszo ir 
storėjo, raitėsi in kalnus, iszky- 
limus, pakalnes, lomas, tai kal
nai, iszkylimai pasiliko sąusže- 
miu, o pakalnes, -lomos jūrėmis.

Laipsniszkai atauszus žemei, 
vanduo atsiskyrė nuo žemes 
medžiagos ir susirinko in pa
kalnes — lomas. O kad vanduo 
pavirsta in garus prie szilumos, 
karszczio 150C. laipsniu ir že
mes medžiagai reike apie 2.000 
C., szilumos, karszczio iki su
tirpsta in masa-garus. Tai kad 
vanduo prie daug mažesnio szi
lumos, karszczio spaudimo pa
virsta in garus, tai jau žemes 
pavirszius gana kietai buvo at- 
szales, o da vanduo buvo garuo
se, kaip debesys apsupę žemes 
kamuoli.

Atauszus žemes pavirsziu že
miau 1.00C. laipsniu, atvėso iv 
dras (atmosfera), ore vandens 
garai susijungė in lietaus ,1a- 
szus, puolė ant žemes pavirszio, 
pripildydamas jūres ir upes 
vandeniu. Kad jau visuotinai 
atauszo žemes akmeninis keva
las, tai tuojaus ji pradėjo 
lankstyti ir ardyti vulkanai, 
vejas, szalfis, karsztis ir van
duo, lietus smulkindami ir at
skalas vanduo neszdamas in 
pakalnes, lomas trupino ir vis 
labiau smulkindamas iki da
bartines žemes moliu, pieskn, 
dumblo ir net dulkiu. Szitas 
smulkinimas akmenų atlieka
ma be perstojimo ir dabar. Ap- 
raszyta yra knygoje “Apie Že
me ir Kitus Svietus/’ placziai.

Kada atsirado ant žemes 
augmenai ir gyvūnai, nieks ne
gali pasakyti. Mokslas vienok 
spėja kad augmenai, žoles ir 
medžiai atsirado pirmiau negu 
gyvūnai. Vienbk, augmenai ir 
gyvūnai pirmųjų gadynių buvo 
..visai nepanaszus in sziandie- 
ninius, o koki buvo medžiai ir 
žoles pirmųjų gadynių, ženklu 
ne liko. Vienok tada buvo daug 
szileziau, tai tu medžiu butą 
galybes jeigu isz ju galėjo pa
sidaryti taip stori sluoksniai 
anglies, kuria iszemus ant vir- 
szaus yra matoma medžiu Šla
jus ir lapu antspauda.

Koki buvo augmenai pirmų
jų gadynių, yra apraszyta kny
goje “Senu Gadynių Isznyke 
Gyvi Sutvėrimai.” Mokslas 
surado gilumose žemes arba ak
mens sluoksniuose senu gyvu
liu cielus kunus arba kaulus 
(skeletas). Nuo atsiradimo pir
mųjų gyvunu iki dabartiniu 
iszsivyscziusiu (iszsirotulevo- 
sziu) žmogaus, mokslas laika 
(proeziasa) dalina in penkes

gadynes, periodus pagal akme
nų susiklojusius sluoksnius, 
kur randamos liekanos. Pirmo
ji gadyne skaitosi vieszpatys- 
te “Protazoa,” pirmųjų smul- 
kiu-smulkiausiu gyvūnėliu, ne- 
inžiurimu grynomis akimis, tik 
matomi su padidinaneziu stik
lu. Antrojoj gadynėje “Rodia-, 
ta Xiphacantah,” tame laike 
butą jau gyvunu matomam pa
veiksle, nors gana mažu, bet 
jau krutaneziu. Treczioje gady
nėje “Moluska,” kur jau buvę 
bekauliai gyvūnai, turinti dė
žutės. Ketvirtoje gadynėje 
“Artikulata,” kur jau buvę 
gyvūnai su sąnariais ir jau ga
lėjo szliaužioti. Penktoje gady
nėje “Vertėhrata,” kame yra 
jau žuvys, driežai, reptilijos ar
ba žalcziai, paukszcziai ir jau 
gyvūnai su dantimis kaip: go
rilai, czimpanzai ir t.t. Dviko
jis ir dvi-rankis dabartinis 
žmogus. Tai pats žmogus ir 
protas besivystindamasis-tobu- 
lindamasis sukuopė supratimą 
pažinti žemes pavirsziu, orą, 
žaibus ir kas yra viduriuose že
mes. Ingavo pažinti visokiu 
daigtu pavidalus, kokius szian- 
diena matome, o apie kuriuos 
pirm poros szimtu metu ne ne
sapnuota.

Žmogus iszmoko auginti ja
vus ir vaisius, kad turėtu mais
tą, kad nealktu, kaip kitados 
nepasisekus ka sumedžioti ar
ba Sužvejoti. Prisiaugino tulus 
laukinius gyvulius, kad ju pa
jiega yra reikalinga del žmo
gaus pagerinimu būvio, del val
gymo ir kito ko ir t.t. Pasistatė 
namus, kad turėtu kur apsl. au

Dievas Duoda 
Bilijonus

Joe Jeffers, vadas kokiu 
ten suklaidintu ir per daug 
ir per kvailai tikineziu žmo
nių, Los Angeles mieste, bu
vo in teismą patrauktas. Jis 
pasiaiszkino kad ežia ant že
mes jis turi tik $1.53. Tai vi
sas jo turtas. Bet jis greitai 
pasiaiszkino kad kur ten 
jam padangėse ant vienos 
žvaigždes yra padėta keturi 
ar penki bilijonai doleriu.

Kai teisėjas užklausė ar 
tas neva-dvasinis vadas, Joe 
Jeffers, galėtu nors kiek pi
nigu pasiskolinti nuo tos 
žvaigždes nors už savo bauda 
užsimokėti, jis ramiai ir sta- 
cziai atsake kad jis gali kada 
tik ir kiek tik nori pinigu 
pasiimt nuo tos žvaigždes. 
Teismas greieziausiai jam 
prirengs gražu kambarėli, 
kur jis gales savo bilijonus 
skaityti, kaip kiti taip pat 
protiszkai szukieti nabagai 
yra ar per daug proto ar per 
mažai proto.

goti nuo szalczio, vėjo ir lie- sigaminti naudingus gyveni- aiszkiai matome kad žmones 
taus. Iszmoko kaip iszimti ge-.mui produktus. Iszmoko kaip iszmoko beveik viską sunaudo- 
leži isz žemes ir pasidaryti isz ' panaudoti veja ir vandenio ga-ti del palengvinimo ir pagerini- 

. v, . . ra ir. žaibo pajiega del sunkiuju mui gyveninio. Jie, gali sakyt,jos inrankius, be geležiniu m- i j p 11 °- . °
, . / , v ... I darbiu atlikimo kur žmogaus kad pakinkė daugeli gamtos

raukiu butu sunku žmonijai pa- .. , , , . , i > , • . „ r . v'pajiega butu negalėjus to pada- pajiegu, kad jos tarnautu zmo-
ryti. Žodžiu sakant, žmogus, niems. Pagal taip didelius įsz- 
gamta priverto kad ji jam tar- radimus ir auksztai iszvystyta 
nautu visokiu produktu gami-1 technika, sziandien su isztobu- 
nime. Pradėjo viską tyrinėti Imtomis fabrikuose maszino- 
isz kokiu elementu susideda' mis du darbininkai pagarainaj 
(pasidaroma) geležis, varis,1 produktu (daigtu) tiek, kiek; 
auksas ir sidabras, iszmoko at- 50 metu adgal 100 darbininku! 
skirti vienus daigtus nuo kitu, pagamino. Pagal tai visi žmo-

BALTRUVIENE
--------- -- ---------- --------------------

Pedes ne visur gražiai 
praėjo, 

Nekurtai per greit pradėjo, 
Guzute ir alinti girksznojo, 

Ir pedes diena 
neiszsipagiriojo, 

Tiktai visokiais balsais 
giedojo, 

Ant galo da ir susirupeziavo, 
Ir galva pramuszt vienas gavo, 

Sztai, savo drauges 
pasigailėjo,

Nuo kito gintis turėjo. 
Atsitaiko taip tankiai, 

Po kasyklos pedei, 
Negaliu apie tai daugiau 

dainuoti, 
Ba in kitas vietas turiu 

keliauti.
* * *

Keletą jus Ohajaus 
moterėles paliaukite, 

Szposu vyrams nedarykite, 
Paliaukite girtuokliaut, 
Szventa dieniais staugt.

Prižiūrėkite geriau savo vaikus 
Kad neužkabinetu praeigius, 

Kaip szunes ant vilku, 
Kurie negali apsigint 

nuo jusu vaiku.
* * *

Tame Hillsciti daug szposu 
pridirba, 

Nėra tos dienos,
Kad nepasilaktu kaip 

vantos, 
Ir ka daro ?

U-gi muszasi, 
Mėlynus brylius dedasi, 

Bobeles vryams 
neapsileidžia, 

Turi pasigert, 
Nes to geidžia, 

Su'begia pas viena,
Kad vyrai trukia vietuose 

guzute, 
Po kelis centus sumeta, 

Po tam susipesza, 
Ir in lakupa kemsza, 
Tokiu budu vaitai, 
Žiuri ant ju gerai.

* * *
Ana vakara tupinejau, 

Viename miestelyje
žiurėjau.

Po visa apylinke žiopsojau, 
Bet tokiu juoku da neregėjau, 

Buvo fenais kokis tai 
suėjimas,

Ir vyruku paszokimas, 
Visi ten gražiai szoko,

Ir gėrimu visiems nestokavo, 
Tiktai nelaime ant ju 

užklupo,
Kaip in ju tarpa boba 

insisuko,'
Niekam nieko nesakė, 

Mergele viena gerai sukratė. 
Juk nereikejo prie žmonių

tasyti, 
Reikėjo jai in ausele 

pasakyti, 
Kita karta bobele taip 

nedaryk, 
Ant kitu neužpuldinek, 
Geriau savo dažiurek.

kurie sykiu iszrode lyg vienas j nes
butu. Ant paveikslu paimkime
paprasta moli isz kurio Už
traukiama aliumini jos, kaip si
dabras, bet pigus, baltas ir
lengvas, niekad nerūdijantis, 
del padarymo visokiu indu ir 
pagražinimams.

Taipgi paimkime spąudini- 
ma knygų, kaip tapo iszrasta 
maszina, tik po gimimui Kris
taus 1441 metuose, jau yra nuo 
iszradimo spaudinamosios ma- 
szinos knygų ir laikraszcziu 
487 metai. O iki to laiko knygos 
ir kiloki rasztai tik buvo pri
einami turtingiems žmoniems 
kurie galėjo už augszta kaina 
(brangiai) nusipirkti, užmokė
ti rasztininkui už perraszyma 
labai brangiai, o perraszymas 
užtrukdavo kelis metus. 690 
metuose po gimimo Kristaus, 
North umberlando kunigaiksz- 
tis davė 800 akru (margu) že
mes už viena istoriszka raszyta 
knyga. Vėliau vienas Dievobai
mingas ūkininkas Anglijoj da
vė du vežimus szieno už viena 
Judo apasztalo laiszka isz Nau
jo instatymo kurioje buvo tik
tai 25 sakiniai. 'Kita maldinga 
kunigaiksztiene davė 200 aviu 
už knyga pamokslo, vis toje pa- 
czioje gadynėje. 1420 metuose 
viena raszyta Biblijos knyga 
kainavo du szimtus penkesde- 
szimts doleriu. O sziandien, su 
iszradimu raidžiu ir tam tikra 
maszina (linotaipa), galima 
nusipirkti daug didesniu kny
gele už 5 centus, negu atgal 200 
metu už du vežimus szieno.

Dabar paimkime žaiba ar 
elektra kurio žmones bijojosi 
kaipo Dievo ryksztes, szimta 
penkescleszimts metu adgal, 
sziandien iszmoko su juo apsi
eiti, nesibijo visai; kad neuž
degtu ar nesugriautu namu, pa
sistatė perkūnsargi ir ramiai 
sau miega, o norėdami kogrei- 
cziausia kur nuvykti su žaibo 
(elektros) pajiega traukomu 
kokiu traukiniu, insisedes ir 
dairosi kad neiszpasakytu grei
tumu ji nesza ir negalvoja apie 
Dievo bausme, rykszte. Priek 
tam žaiba, elektra privertė suk
ti maszinas, apszviesti namus
ir in pagelba moterems isz- 
skalbti skalbimą ir apszildyti 
narna. Per sziuos paskutinius

rejo dideli pavirsziu, isz prie
žasties labai prastu keliu ir ne
buvimo geležinkeliu. Pirmuti
ne kelione aplinkui žeme užtru
ko 3 metus, o sziandien su pa- 

' gelba garo pajiega garlaiviais 
1 ir geležinkeliais galima atlikti 
' in 30 dienu tikta. Tokiu budu

Javai Brangsta, Viskas Brangsta
szimtmeczius tapo daugelis 
nauju iszradimu inkunyta isz 
kuriu žmonijai tapo suteikta 
didele pagelba be kurios apsi
eiti Imtu vos galima.

Paimkime, pavyzdžiui, gele
žinkelius kuriu nebiivo daug 
metai adgal, kokis buvo sunkus 
susisiekimas vienos szalies su 
kita. Katroje szalyje neužaug
davo javai, lietus ar saule nu- 
naikindavo, tai žmones tuks- 
taneziais mirė isz bado, o isz ki-. 
tos szalies nebuvo galima su
teikti pagelba, kad ir javu tu-

i • 
ir

turėtu būti laimingi, sotus 
visame užganadinti. Vienok 

j yra visai adbulai. Kas-gi alsi-1 
tiko? Atsitiko tai, kad daugu
ma žmonių negalėjo drauge su 
kitais iszsitobulinti pakelti sa
vo protą, apsiszviesti ir saugoti 
žmogiszkas savo tiesas. Del to 
toji dauguma žmonių nebuvo 
ir ne yra prileista naudotis isz 
apsiszvietimo arba civilizaci
jos gerybių, nors jos priguli vi
sai žmonijai. Pasinaudojo isz 
invairiu iszradimu ir patobuli
nimu, paėmė in savo rankas 
maža dalele žmonių visa gam
tos turtą kurie jautėsi drutesni 
ir kytresni. Susidarė jie sau vi
sokias valdžias, insitaise, ka
riuomenes ir kitokiu tarnu 
pulkus, susitvėrė visokius clva- 
siszkuju ir piniguoeziu susi
tvėrė visokius dvasiszkujų ir 
piniguoeziu susiriszimus ir to
ji galybe, visa isz vieno, pasi
glemžė viską in savo rankas.

Pasiliko milijonai tamsunu- 
beturteliu (proletaru), kuriu 
net gyvastis priguli nuo tos 
mažos daleles tureziu mylistos. 
Kad dabar technika ir visoki 
iszradimai kaip maszinu fabri
kuose ir darbininkams juos 
bendradarbiaujan sujungė dar
bininkus in viena milžiniszka 
kuna ir ta milžiniszka kuna 
tureziai susirgdina tamsybes 
liga. Isz to aiszku kad betur- 
cziai ir darbininkai, toji daugu
ma žmonių, turėtu atjieszkoti 
prigulinczias sau tiesas ir susi
grąžinti priderenc'zia kiekvie
nam gerybių dali. Pirmutinis 
ir tikru tikriauses kėlės tai at
siekti yra patiems szviesti, 
szviesti savo vaikus, rūpintis 
apie praplatinima tikro žmo- 
niszko supratimo tarpe savo 
kliasos. Szviesa ir supratimas 
duos ta ginklą iszsiliuosubs isz 
algines verguvės. Tada ateis 
gadyne kada žmones bus lygus 
tarp saves laimingi, sotus ir ne 
bus reikalo kad brolis darytu 
bloga savo broliui kaip szian
dien daro. Kas sziandien yra 
žmonių tradicijose szventa ir 
dora, o ateityje bus žiūrima su 
panieka ir szlyksztumu in ap-

Malūnininkas Sam, Miller 
dirba ant valdžios ūkio in 
Beltsville, Md. Jis ežia paro
do kodėl viskas taip brangs
ta. Kai kviecziai, javai bu
vo brangus tai viskas brangs 
ta, nes tada brangiau . būva 

szvietos tikros darkytojus.
— A. B.

— GALAS —

Sportininko Pergale

Cziampijonas Jack Kra
mer, deszineje, sveikinasi su 
savo nugalėtu konkurentu 
Frank Parker, kuri jis su- 
musze teniso loszime in Fo
rest Hills, New York. Abudu 
vyrukai yra labai geri teni
so loszikai. Jiedu atnesze 
daug garbes musu krasztui, 
kai jiedu nugalėjo kelis sve- 
timtaueziu galiūnus.

GUDROJi Izabele
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

kad jis arba beprotis, arba jis 
mane palaike už visai kita. Mes 
susitikome visai netoli nuo ju
su namu; jis ilgai žiurėjo in 
mane ir staiga sugriebęs peili, 
kaip pasiutęs szoko ant manes, 
szaukdamas: Szunie, asz nužu
dysiu tave! Žinoina asz puoliau 
in nežinomus namus ir sziap 
taip pasislėpiau.

— Taip, dabar gali ramus 
eiti savo keliu ir nebijoti nieko! 
Asz pravesiu tave pats iki tavo 
namu, o vėliau - tamsta galėsi 
teisti sinjora Lambruczio, pa
sakė Izabelės vyras.

Pavakarieniavęs,, jis insake 
atvesti du arkliu ir pravedė ji 
iki pat Florencijos.

Jaunuolis Lionet to, supratęs 
gudriosios Izabelės šposus, ta 
pati vakara apsilankė pas 
Lambruczio ir smulkiai jam 
papasakojo apie save. Jeigu ne
klausyt bobų liežuvio, Izabelės 
vyras vis tik nesužinojo jo 
žmonos užtaisytu szposu, o jau
nasis Lionetto ir senis Lambru
czio ir vėliau vaikszcziojb pas 
sinjorina pildydami savo mei
les užgaidas. :— GALAS.

STEBUKLAS
Marsilijos pristovoje, dauge

lis darbininku malavoje dauge
li laivu, kurie buna pataisomi

laikyti visztas ir kitus galvi
jus, tada brangsta ne tik 
visztiena, bet visokia mėsa. 
Kaip plienas ir geležis nusta
to visokiu daigtu branguma, 
taip javai nustato maisto 
branguma. 

ir siuncziahii i h tolimesne ke
lione. Staigai, vienas isz ju pa
mėto viedruka su kvarba ir 
szepeti, nuszoko nuo kopecziu 
.r bėga ulyczia kiek tik turi pa
jiegu szaukdamas: “Stebuk
las! Stebuklas!”

Prie Gastono prisidėjo dau
gybe žmonių ir .bego paskui ji 
akvvai dažinoti kokis tai ste- v ■ . »....« ■ >.»
buklas ir kur., Jisai atsitiko. 
Gastopas. visas uždųszias in- 
puole in karezema iszgere ke
lis stiklelius koniako ir toliaus 
bėga per ulyczias, vis szaukda
mas apie stebuklą.

Ant galo konia pusę, mieste
lio sustojo prie namo Maryu- 
szo. Gastonas nubėgo ant vir- 
szaus, kur, užtiko Maryūsziene 
skalbiant drapanas ir suriko:

— Stebuklas, stebuklas! Ta
vo vyras nupuolė nuo dvide- 
szimts pėdu augszczio kope
cziu ir niekas jam blogo neat
sitiko!

Poni Maryūsziene plumpte
lėjo ant grindų kaip negyva. Po 
valandėlei pravarė viena aki 
ir žiuri ant draugo savo vyro 
kalbėdama:

— Tai negalimas daiktas!
Gastonas muszasi in krutinę 

sakydamas:
— Kalbu tamistelei kad tai 

szventa teisybe. Kada nukrito, 
stovėjo ant pirmutinio laipsnio 
ir niekas jam nęątsitiko.

Kada myne žmonių apie tai 
dažinojo, tai butu Gastona pa
korė, bet tasai szmutorius in 
laika pasislėpė.

: arba pradžia ? 
: SKAITYMO :
: i
• RASZYMO t: — 3 1
i 64 pus., Did. 5x7col. | 
: Dabar Po 25c. |

“ŠAULĮ’?
* MAHANOY CITY, PA. *

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

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 Tpr- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

ISTORIJEapieIla
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata. 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15<. 
Saulę Pub. Co., Mahanoy Citjj



nomas Advokatas A. R. Remei
ka staiga susirgo ir likos nuvež
tas in Jefferson ligonbute.

KSHXNOY CITY,'ML

ZiniosVietines
! — Utarninke pripuola Szv. 
Jeronimo.
t Senas gyventojas Juoza

pas Leskis, nuo 628 E. Centre 
,Uly., numirė Subatoj, Š-ta va- 
landa vakare Ashland ligonbu- 
ffe. Velionis gimė Lietuvoj. Pri- 
gillejo prie Szvento Juozapo 
phrhpijos. Paliko dukteri Ve- 
foilika ir keturis sūnūs: Joną, 
Edvardą, Audru ir Antana. 
Laidotuves in vyks Seredoj su 
apiegomis Szvento Juozapo 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte, 
ir ’bus palaidotas in parapijos 
kapines.
- — Seredoj pirma diena 
Spalio — October. Taipgi ta 
Miėna yra Szv. Remigijo.
t Gerai žinoma visiems po

nia Marijona Kluczinskiene, 
nuo 508 W. Centre Uly., numi
gę Nedėlios ryta namie. Velione 
atvyko isz Lietuvos būdama 
jauna mergina. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos. Paliko 
Įduktere Petrone namie; tris 
sūnūs: Joną Burdūlis namie; 
Juozapa ir Alberta Kluczinskai 
ir seserį p. Baroniene mieste. 
[Laidotuves atsibus Ketverge 
jsu Szv. Misziomis Szvento Juo
zapo bažnyczioje 9-ta valanda 
ryte ir kūnas bus palaidotas in 
parapijos kapinėse. Graborius 
[Liudvikas Traskauskas laidos.

— Spalio menesis Szvento 
įRažancziaus.

i—j Subatoj, 9-ta valanda 
lyte, Szv. Juozapo bažnyczioje, 
Klebonas Kun. P. O. Czesna su- 
liszo mazgu moterystes panele 
j^ęofila, duktė ponstvos Jono 
Žęniausku, nuo 518 \V. Pine 
.Uly., h’ William sūnūs pons. A. 
'Gaudio, nuo 915 Grant Uly., 
Įlazleton, Pa., Po suriszimui 
jaunavedžiu Kun. K. Rakaus
kas atlaike Szv. Miszias. Svotai 
buvo Ona Žernauskiute sesuo 
nuotakos ir Michael Marrucci 
draugas jaunavedžio. Svodbi- 
nis pulkas nusidavė in Aidu- 
kaicziu svetainėje ant E. Ma- 
,hanoy Avė.

— Ūkininku Priežodžiai; 
Rudens skaidros dienos gabe
na viek veja ir sniegus. Jeigu 
zuikelis ilgai vasaros kaili de- 
yeja, tai ir žiema da toli. Jeigu 
Spalio menesis szaltas tai atei- 
nancziame mete nebus kirmė
lių gadinancziu kopūstus.
?, —- Jonas Pasaviczia nuo 
536 E. Mahanoy Avė., likos su
kištas in kaire koja per alinia 
baczkute. Gydosi namie.

Pagerbė Kleboną

Varduvių Vakariene Pasek
minga. Kun. Mykolas Dauman
tas Buvo Savo Parapijiecziu

Pagerbtas

| GIRARDVILLE, PA. — 
Szvento Vincento parapijos, 
Girardville, Pa., žmones suren
gė labai gražia vakariene ant 
Savo klebono varduvių.

Parapijiecziu, draugu ir sve- 
cziu pribuvo isz arti ir toli ir 
visi tinkamai ir gražiai pager
bė savo kleboną ir dranga ne 
tik savo atsilankymu, bet ir do
vanomis.

Vyresnysis teisėjas, Judge 
Curran, isz Minersvilles daly
vavo toje vakarienėje ir labai 
gražias prakalbas pasakė, pa- 
aiszkindamas kaip jis inverti- 
na Kunigo Daumanto draugisz- 
huma. Daug kitu garbes vertu 
s ve ežiu buvo ant vakarienes. 
Buvo matyti ir augsztu politi
kierių, fabrikantu, kompanijos 
atstovu ir draugyscziu vadu, 
nes Kunigas Daumantas labai 
rūpinasi ne tik parapijos bet ir 
viso miestelio reikalais ir klau
simais, ir per savo darbuote 
jam tenka su miesto ir valstijos 
žmonėmis susieiti.

Jeigu ne Szvento Vincento 
parapijos klebonas, ta tos ka
syklos “Packer Nr. 5” ir szian- 
dien butu dykos ir tuszczios. 
Bet Kunigas Mykolas Dauman
tas nenuilstamai rūpinosi, dar
bavosi ir in intakingos Girard 
Estate žmones kreipėsi ir rei
kalavo kad tos kasyklos butu 
atidarytos. Acziu jo pasiszven- 
timui ir jo intakingumui, Pack
er Nr. 5 kasyklos jau pere jo in 
kitas rankas ir už sanvaite ar 
kitos bus atidarytos.

Girardvilles miestas turėjo 
tik viena prasta, maža ir mažai 
naudos duodanti fabrikėli, kur 
tik kelios merginos kartas nuo 
karto gaudavo kelias dienas 
dirbti. Per Szvento Vincento 
parapijos klebono pastangas, 
jau atsidarys už keliu sanvai- 
cziu kitas, didelis fabrikas, kur 
ne tik merginos ir moterys, bet

Shenandoah, Pa. — Sekan
tieji turėjo operacijas Locust 
-ML. ligonbute: Juozafina Juo- 
zupavicz ir Pranciszka Mala- 
ezauskie isz Mahanoy City; Ed- 

- -yUrdas Sinataviczia mieste.
•— Ana diena Mildred Ka- 

lediene isz miesto turėjo opera
cija ant koja Locust Mt. ligon
bute.

— Aleksandras Zuber, nuo 
835 Turkey Run likos pavojin
gai sužeistas Turkey Run ka
syklose. Nelaimingas angliaka- 

,'siš likos nuvežtas in Locust Mt. 
ligonbute. ■' ■■ "•

’ ’ • Gir ar dville,'Pa.'-^-Garnys 
paliko sveika sūhu del ponstva 
Juozupam Czikotams isz mieš
toj Ashland ligonbute.
t , ’ .... ■ ——

Downington, Pa. — Ugnis 
sunaikino Field Fire kompani- 
'jbs narna. Bledies padaryta ant 
$75,000.

Žmones Europoje Turi Bėdos Su Drabužiais

Tie žmones Europoje, ku
rie dabar neturi nei namu nei 
maisto, turi daug bėdos ir su 
drabužiais. Szitos dvi mer
gaites parodo kaip j u moti
na suvartuoja kad ir mažiau
sius audeklo szmotelius. In

PhiladeIphia,Pa.—~Gerai ži- Hanau, Vokietijoje, Ameri- 

ir vyrai gaus darbus.
Szitokie darbai ir in juos pa- 

naszus parodo, kodėl Kunigas 
Mykolas Daumantas yra savo 
parapijiecziu gerbiamas ir my
limas.

RADO NUŽUDYTA 
KŪDIKĖLI

CAMDEN, N. J. — Mažas 
szuniukas, bekasdamas ir be- 
knisdamas po žoles iszkase ma
žo kūdikėlio lavona, netoli nuo 
Howard ir York Ulyežiu.

Szuniuko sanvininke Mar
guerite Tomasso, jieszkodama 
savo szuniuko užtiko ta kūdi
kėlio lavona, kuri jos szuniu
kas atkasė. Policija tuojaus 
pribuvo ir pamate kad kūdikė
lis buvo nužudytas. Mažos mer- 
gaitukes, kuri negalėjo būti 
daugiau kaip dvieju sanvai- 
cziu, galva buvo perskelta. 
Daktarai sako kad ji tenai gu
lėjo pakavota apie sanvaite 
pirm negu tas szuniukas atka
sė jos kūneli.

Policija spėja kad ta mergai - 
tuke buvo kur nors kitur nužu
dyta ir paskui ežia atvežta ir 
užkasta. Policija sako kad be
veik staeziai nebutu galima 
szitoje apylinkėje ilgai lavonas 
pabuvoti, nes daug vaiku bėgi
nėja ir kaimynu szunes vis zu- 
linasi apie ta vieta.

ADVOKATO SŪNŪS 
NUŽUDYTAS

PITTSTON, PA. — Pittsto- 
no ir valstijos policija sako kad 
gal koks vagis ar razbaininkas 
nužudė advokato vaika, John 
T. Flannery, asztuoniolikos me
tu amžiaus.

Jo lavonas buvo surastas 
Susquehanna upėj e. Policija 
sako kad John Flannery turėjo 
kiek ten pinigu su savimi, o kai 
jie rado jo lavona nebuvo pini
gu kiszeniuose.

Bet galimas daigtas kad jis 
buvo netyczia nuszautas, nes 
toje apylinkėje jauni vaikai vis 
szaudineja isz mažu, taip vadi
namu “22“ karabinu. Vienas 
toks karabinas buvo surastas 
netoli nuo tos vietos. Bet poli
cija da negali pasakyti ar isz to 
karabino buvo paleista kulka

kos armijos sztabas iszmete 
daug audeklo maiszu, kurie 
buvo ligonbutese vartojami 
per kara. Motinos isz tu mai- 

’ szu ir maiszeliu pasiuvo sa- 
mažucziams szitokius dra-
buželius.

kuri užmusze jaunaji John’ 
Flannery.

Darbininkai, eidami in darba' , 
užtiko jo lavona ir pranesze po
licijai. John Flannery buvo Ka
talikas. Jis bus palaidotas su 
Iszkilmingomis Misziomis I
Utarninko ryta.

Churchillis Stoja Už I 
Amerika

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dirba. “Tie milijonai, kuriuos 
Amerikiecziai siunezia Euro
pos žmonėms parodo Amerikie- 
cziu gera szirdi. Jie daug ko 
sau iszsižada, kad kiti turėtu| 
nors ko pavalgyti. Visas svie
tas turi dabar būti Amerikie- 
cziams dėkingas.“

Komunistas Kvieczia 
Amerikieczius

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

užimtas ir neturi tiek laiko.
Apart tu augsztu valdininku, 

gavo pakvietimus ir keli raszy- 
tojai ir korespondentai.

Jeigu katras isz tu raszytoju 
ar korespondentu važiuotu, tai 
mes lauktume dagirsti kaip ir 
kas tenai atsitiko, nes raszyto- 
jai kur kas daugiau ir geriau 
viską pamatys ir supras negu 
musu tie valdininkai.

Kai augsztas valdininkas nu 
važiuoja in svetima kraszta, ji 
taip gražiai vaiszina, priima ir 
palinksmina kad jis per tas pa
rodas ir per garbes vainikus 
nieko daugiau ir nemato. O 
laikrasztininkas po kampus 
zulinasi ir su praseziokeliais 
maiszosi ir szimta sykiu dau
giau mato ir dažino.

Buvęs Amerikos Sekretorius 
Byrnes taipgi gavo pakvieti
mą važiuoti in Yugoslavija. 
Kai Ponas Byrnes buvo Ame
rikos Sekretorius, jis isz kiek
vienos konferencijos parvažia
vo be keliniu. Ji apsuko, suve
džiojo, sumulkino, sudurnino 
ir kaip klapcziuka namo par
siuntė.

5 JAUNI VAGIAI 
SUIMTI

NEW YORK, N. Y. — Penki 
visai jauni pienburniai buvo 
suimti ir suaresztuoti už vagys
tes. Keturi isz ju su revolveriu 
apvogė penkias moteris ir vie
na vyra. Isz viso ji pasivogė 
apie tūkstanti doleriu. Penktas 
vyrukas buvo suimtas ir intar- 
tas už tai kad jis parūpino ki
tiems revolveri.

Teisėjas David McKean bai
siai užpyko, ne tiek ant tu vai
ku kiek ant ju tėvu. Jis sake: 
“Asz abejoju kad asz gerai da
rau suaresztuodamas jusu vai
kus. Butu daug teisingiau ir ge
riau jeigu asz visus jus tėvus 
suaresztuocziau. Ant visu ke- 
turiu szitu razbaininku asz pa
statau $12,000 kaucija, o ant 
Victor Moscolo, kuris nedaly
vavo tose vagystėse bet kuris 
parūpino ta revolveri asz pa
statau tukstanezio doleriu kau
cija. Ir jeigu jus tėvai turite 
nors kiek proto jus tos kaucijos 
neuždesite už savo vaikus, bet 
duosite jiems paragauti dabar 
isz kito bliudo.

Visi vaikai yra penkiolikos 
ar szesziolikos metu amžiaus. 
Ir tai ne pirmutinis sykis jiems 
papulti in beda. Vienas isz ju 
buvo sugautas su pavogtu au-

Slauge ežia visomis galio
mis stengiasi iszmokinti szi- 
ta maža mergaite kaip 
vaikszczioti be kriukiu. Ma
žoji mergaite, Charlotte Ja- 
renko susirgo ta baisia liga 
kuri palieka mažuosius rai- 
szus, szlubus ant viso am
žiaus. Slauge Shirley Ask- 
lund isz Chicagos yra pir
mutine slauge stoti in Kenny 
Foundation ligonine Centra
lia mieste, Illinois. Per tryli

Kiti senesni vyrukai, apvogė’ 
Hotel Plaza vieszbuti ir gavo 
apie $950. Paskui tie patys vy
rukai drąsiai inejo in Grand 
Union hoteli ir po dvieju poli- 
cijantu nosimi iszsivede hote- 
lio virszininka ir atėmė nuo jo 
$700.

Kiti trys vagiai apvogė sa- 
liuninka ant 2359 First Avė., ir 
gavo apie 80 doleriu. Kitame 
saliune ne taip gerai kitiems 
vagims pasisekė. Trys jauni 
vyrukai inejo in saliuna apie 
treczia valanda isz ryto ir ap
vogė bartinderi ir kelis kitus 
kurie buvo užeje iszsigerti. Kai 
tie trys vagiai iszbego isz to sa- 
liūno, policijantas Haston Bou- 
livare pagavo viena isz j u, ku
ris turėjo revolveri. Kiti su pi
nigais paspruko, bet ne ilgam, 
nes dabar bus labai lengva ir 
kitus suimti.

Amerika Sudaro Pavo
ju Tautu San jungai

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ja vis prieszintis Taikos Kon
ferencijose už tai kad Ameri
ka vis kiszasi in Balkanų rei
kalus.

Jis toliau visus perspėjo, sa
kydamas kad toks Amerikos 
insikiszimas gali labai greitai 
sugriauti Tautu Sanjunga.

Po tam jis užsipuolė ant 
Graikijos valdžios ir sake kad 
Graikai tik laukia kad Ameri
ka susikirstu su Rusija. Jis sa
ko kad Graikai iszleidžia viso
kias melagystes priesz Sovie
tus ir stengiasi sukelti kara, in 
kuri jie nori invelti Amerika 
priesz Rusija.

Savo prakalbos pabaigoje,
Ponas Gromyko staeziai parei
kalavo kad Tautu Sanjunga 
pareikalautu kad visi pasi
trauktu isz Graikijos ir kad vi
sos svetimos armijos butu isz 
to kraszto atszauktos. Ir jis pa
sakė kad visa tai turi būti at- 
likta in tris menesius.

Mums szitos audringos pra 
kalbos isz Sovietu delegato vi
sai ne naujiena. Sovietu atsto

tomobiliu. vai tik ta sako ka Rusija propa- 

ka menesiu mažuosius gydo 
ir mokina ir paskui per du 
metu vis daugiau stengiasi 
tuo mažuosius mokinti ir gy
dyti. Ta liga yra isz tikro 
baisi mažiesiems.

Viena vienuole, miniszka 
iszrado tinkamus vaistus del 
tos ligos, ir dabar garsiausi 
ir mokycziausi daktarai seka 
jos patarimus ir iszradimus 
del szitos ligos.

ganda skelbia, tai už tai mes 
jau isz anksto žinojome ka po
nas Gromyko sakys. Mums tik 
tiek dyvai kad Ponas Gromyko 
sako kad jis nori raportą už 
trijų menesiu. Ar jis tikrai ži
no kad ta Tautu Sanjunga da 
gyvuos už trijų menesiu? 

soo^TlijoniF
EUROPAI

Trumanas Tariasi Su 
Kongreso Vadais. Sako 
Nėra Reikalo Suszauk

ti Kongresą.
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Trumanas susitiks 
su Amerikos Sekretoriumi 
Marshall ir Kongreso virszi- 
ninkais Utarninko ryta deszim- 
ta valanda ir tada pasitars kiek 
ir kaip greitai Amerika gali 
duoti Europos krasztams, be 
viso Kongreso nutarimo.

Prezidentas Trumanas pra- 
szys tarp 500,000,000 ir 750,- 
000, 000 doleriu del Europos 
del szitu metu. Didžiuma szitu 
milijonu eitu Francuzijai ir 
Italijai,kurioms pagelba dabar 
reikalingiausia. Prezidentas 
stengsis pasiszneketi su Demo
kratu ir Republikonu vadais ir 
praszys pavelinimo tiek pinigu 
pasiunsti. Jeigu jie sutiks, tai 
nebus reikalo szaukti ekstra 
posėdi viso Kongreso.

Bet kiek dabar galima inspe- 
ti, tai jie negales apsieiti be 
Kongreso, ir greieziausiai Kon
gresas bus suszauktas. Yra ir 
kitu kalusimu kurie tokie svar
bus kad reikes viso Kongreso 
nutarimo.

Jeigu mes ketiname tiek 
daug visokio maisto siunsti in 
Europa, tai reikes ir mums ežia 
pasitarti, kaip ta maista sutau- 
pinti. Mes turėsime nors gardu
mynu iszsižadeti, kad kiti turė
tu nors duonos kąsneli. Jau yra 
paskirta daugiau negu $1,500, 
000,000 del maisto tiems krasz
tams, bet tie pinigai negali bū
ti vartojami be Kongreso pave
linimo.

Bet pinigai, tai ne viskas. Tie su telefono kompanija,

pinigai nieko nereiszkia badau* 
jantiems jeigu su jais negalima 
maisto pirktis. O maisto klau
simas taipgi priguli Kongresui.

15? Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.“ Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pmigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik* 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

...

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Dirbs Tarp Raupsotoju

Margaret Haven, 53 metu 
amžiaus darbininke, palieka 
savo darba, gimines ir drau
gus, ir važiuoja in Molokai 
Salas, kur raupsotieji gyve
na. Ji sako ji nori savo svei
kata ir savo gyvenimą su ki
tais pasidalinti. Kas nuva
žiuoja in tas salas, jau nieka
dos nebesugryžta, nes anks- 
cziau ar vėliau ir jie ta liga 
užsikreczia. Margaret Ha
ven turėjo labai gera darba
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