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Sprogstanti Bomba Rusij oj e
Isz Amerikos
TAPT NESUTINKA 
i SU MARSHALLO 
L. INSTATYMU

WASHINGTON, D. C. — 
Sekretorius Marshall pasakė 
Senato Užsienio Reikalu Komi
sijai, kad Amerika rengiasi pa
skirti tris szimtus milijonu do
leriu Kinijai. Tai butu dvide- 
ezimts milijonu doleriu in me
nesi.

Senatorius Taft sako, kad jis 
nesutinka su Amerikos Sekre
toriaus nusistatymu kaslink 
kiek tokia pagelba kasztuos. 
Jis sako kad mažiau reikes ne
gu Sekretorius Marshall dabar 
nustato.

Pasauline Banka ir Tarptau
tinis Fondas atmete patarimus 
ir inneszimus kad pinigai butu 
isz tos bankos ar isz to fondo 
:mami del Europos piniginio 
atstatymo ar pinigu vertes su
tvarkymo sulyg Amerikos Sek
retoriaus plano del Europos.

SOVIETAI TYCZIA
TRUKDO TAUTU

SANJUNGA
I.J
Į ___________

NEW YORK, N. Y., — 
(Užsienio Laikrasztininku va
karienėje paaiszkejo kaip ski
riasi Rusija nuo Amerikos.

Mokslinczius Daktaras Al-
• bert Einstein buvo pagerbtas 

už atsižymejima tarptautiniuo
se reikaluose.

Warren Austin, Amerikos 
delegatas intaria Rusija ir sa
ko kad Sovietai tyczia trukdo 
visa Tautu Sanjungos darba ir 
nenori susitarti ar susitaikinti 
ant tos sprogstanczios bombos 
klausimo.

Andrei Viszinsky, Rusijos 
paskirtas Užsienio Ministeris 
pravardžiavo Amerikieczius ir 
intare visus mus kad mes ren
giame treczia pasaulini kara.

WASHINGTON, D. C. — 
Major Generolas Bennet E. 
Meyers, sako, kad visi tie prie- 
kaisztai, kuriuos milijonierius 
Howard Hughes daro teisme 
priesz ji, kad jis prasze dideliu 
paskolų ir reikalavo sziltos 
vietos, gero darbo, yra “pra
keiktos melagystes.’’

Milijonierius Howard Hu
ghes ir dabar aiszkinasi kur jis 
visus tuos milijonus valdžios 
pinigu sukiszo, kai jam buvo 
duota del eroplanu statymo per 
kara. Jis vis gina ir sako kad 
jis nei surudusio skatiko neuž
dirbo, nors valdžia sako kad jis 
skolingas penkis milijonus do
leriu taksu.

KITAS EROPLANAS 
UŽSIDEGĖ

GALLUP, NEW MEXICO. 
— Didelis keturiu inžinu DC-G 
eroplanas užsidegė padangėse, 
bet varytojas lakūnas suspėjo 
greitai nusileisti su dvide- 
szimts penkiais keleiviais.

Visi greitai iszlipo, iszszoko 
ar iszsįrito, o ugniagesiai grei
tai ta gaisra užgesino.

Eroplanas skrido isz San 
Francisco in New York miestą. 
Kapitonas Evan Chatfield, to 
eroplano varytojas sako, kad 
jis tuoj aus užtiko ta gaisra kai 
tik jis pakilo nuo žemes ir grei
tai apsisuko ir sugryžo. Nors 
durnai ji beveik apakino, bet 
jis eroplana gerai ir saugiai pa- 
tupdino ant žemes.

Žmones toje apylinkėje pir
miausiai dažinojo kad tas didis 
eroplanas bėdoj, kai jie pama
te kad jis skrenda taip žemai, 
vos virsz stogu ir visas jo pil
vas dega.

Eroplano varytojas, Kapito
nas Evan Chatfield sako kad 
jis dabar negali tikrai pasaky
ti ar ugniagesiai ant žemes už
gesino gaisra, ar pats eropla
nas padangėse užgesino ta ug
nį, nes tas eroplanas taip in- 
taisytas, kad kai tik ugnis kur 
pasirodo, tam tyczia intaisyti 
kranai atsidaro ir ugni užgesi
na.

Už pustreczios valandos visi 
tie žmnoes kurie buvo ant to 
deganczio eroplano insisedo in 
kita eroplana ir tese savo ke
lione toliau.

In kokias dvi sanvaites apie 
trys ar keturi szitokie eropla- 
nai užsidegė padangėse. Da
bar visi szitie DC-6 eroplanai 
yra patupdinti ir nevalia juos 
vartuoti, pakol kompanijos ir 
valdžia dažinos, kodėl jie taip 
greitai užsidega padangėse? 
Spėjama kad elektros dratai 
nėra gana gerai indeti, ar kad 
jie per ploni ar per silpni.

SUDEGE
BAŽNYCZIA

PHILADELPHIA, PA. — 
Szventos Onos bažnyczia, in 
Kensington, sudege ana diena, 
kai ugnis prasidėjo bokszte ir 
pavirto in tikra gaisra, pirm 
negu ugniagesiai suspėjo pri
būti. Vidurys bažnyczios kokia 
valanda dege pirm negu buvo 
dažinota kad tenai gaisras.

Bažnyczia randasi ant Le
high Avenue ir Memphis uly- 
czios. Kunigas Francis J. Bras- 
sell, kuris mokina in Roman 
Catholic High School ir gyve
na tos parapijos klebonijoje su
spėjo iszneszti isz bažnyczios 
Szvencziausia pirm negu sto
gas ingriuvo. Po tam net ir 
grindos ingriuvo. Vien tik sie-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PALIAUBŲ DIENA
FRANCUZUJOJE

PARYŽIUS, FRAKCIJA. — 
Prancūzai po visa savo ktaszta 
iszkilmingai apvaikszcziojo j 
Paliaubų Diena su parodomis, 
prakalbomis ir pamaldomis.

Komunistai kai kuriuose 
miestuose surengė savotiszkas 
parodas ir neprisidėjo prie 
miesto surengtu parodu. Pary-Į 
žiuje Komunistai laike savo pa
roda kai valdžios surengta pa
roda užsibaigė.

Prezidentas Vincent Auriol 
padėjo vainiką prie Clemen
ceau stovyklos in Champs Ely- 
sees pirm negu jis marszavo ka
riszkoje parodoje in Arc de 
Triomphe.

Komunistai veteranai nuo 
abieju karu surengė savo paro
da ir marszavo ant Champs 
Elysees. Policija turėjo insi- 
kiszti, kai kiti veteranai norėjo 
Komunistus sustabdyti ir kilo Į 
susikirtimas.

Anglijos augszti karininkai! 
dalyvavo iszkilmese in Caen. 
Amerikos armijos ir laivyno 
augszti karininkai taipgi pri
buvo.

Amerikos armijos Vokieti
joje ir Austrijoje taipgi ap
vaikszcziojo szita tautiszka] 
szvente su parodomis ir prakal
bomis.

Generolas Lucius D. Clay, 
per savo prakalbas in karei
vius ragino visus būti tvirtais 
ir butu pasirenge ginti ir palai
kyti ir apsaugoti musu taip 
brangiai iszkovota laisve ir ne
priklausomybe nuo visu prie- 
szu.

In Algiers, North Afrika, 
Vice Admirolas Bernard JI. 
Bieri, Amerikos Laivyno Ko- 
mandantas Viduržemiu Jurose 
pribuvo in iszkilmes ir padėjo 
geliu vainiką prie paminklo 
kuris tenai yra pastatytas del 
mirusiu kareiviu. Admirolas 
pribuvo su dvejais kariszkais 
laivais, Dayton ir Manchester.

Italija szitos dienos neap- 
vaikszcziojo, nes jos Paliauba 
Diena pripuola Lapkriczio 
(Nov.) ketvirta.

Anglija savo Prisiminimo 
Diena apvaikszcziojo Nede- 
lioj.

Nuremberg mieste, Vokieti
joje, beveik visi Vokiecziai isz- 
ejo pažiūrėti Amerikiecziu pa
rodos. Vokiecziai parodas myli, 
bet da prisibijo, nes jie negali 
pamirszti Hitlerio parodu, ku
rios Vokietija pražudė.

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Walter Reuther buvo iszrink- 
tas Automobiliu darbininku 
unijos prezidentu. Jo kandida
tas Emil Mazey taipgi laimėjo 
Sekretoriaus-Izdininko vieta; 
jis sumusze Addes, kairiojo 
sparno vada.

Tremtinys

Stanislaw Mikolajczyk, 
vadas Lenku Darbininku 
Partijos, kuris nepasidavė 
Komunistams ir vis drąsiai 
prieszinosi Lenku Komunis- 
tiszkai valdžia, spėjo pa
sprukti, pabėgti isz Lenki
jos, kai Komunistai rengėsi 
ji likviduoti, iszbraukti. Jis 
pabėgo isz Lenkijos ir rado 
saugia vieta Anglijoje. Jis 
dabar sako kad t jis važines 
su prakalbomis ir visiems 
pasakys kas darosi Lenkijo
je-

Kiti jo draugai kurie sy
kiu su juo pabėgo buvo su
gauti Czekoslovakijoje. Cze- 
koslovakijos valdžia juos da
bar gražina Komunistams. 
Tai parodo kokie yra tie 
Czekoslovakijos valdininkai.

RUSIJOS KARISZKA 
PARODA

Sovietai Parodo Savo 
Galybe Kariszkoje

Parodoje

ISZ RUSIJOS. — Sovietai 
kas metai surengia milžiniszka 
kariszka paroda, parodyti sa
vo žmonėms ir svetimtaucziams 
kokia galinga yra Rusija. Ana 
diena Sovietu Rusija apvaiksz
cziojo savo -trisdeszimts metu 
sukakti nuo Bolszeviku revo
liucijos.

Amerikos Ambasadorius ir 
Amerikos atstovai nedalyvavo 
szitoje parodoje. Nedalyvavo 
nei Amerikos Karo Sztabo pa
siuntiniai.

Parodos vadas buvo Apsau
gos Ministeris Marszalas Miko
lai A. Bulganin, kuris per savo 
prakalbas pasakė, kad “karo 
kurstytojai jau rengia nauja 
kara del kapitalistu’’ priesz 
Sovietu Rusija.

Parodoje nebuvo matyti nei 
vieno karabino kuris butu už
sienyje padarytas, nors Sovie
tu Raudonoji Armija vartuoja 
daugiausia karabinu Ameriko
je padarytu.

Per paroda buvo tycziojama- Buvo daug kitu garsingu ir
si isz Amerikos ir Anglijos. Jie intakingu kalbėtoju; bet taip- 
atvaizdavo Amerika kaip koki; gi buvo matyti kad daug inta- 
sukeziu politikierių kuris per-j (Tasa Ant 4 Puslapio)

per politika nepaisant ar jie tokiam darbui tinka
mi ar ne. Toks inneszimas yra geras ir protin- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) jJ

Sekre. Marshallas 
Praszo Paszelpa 

Kinijai
Sekre. Marshall Praszo Kinijai 
20 Milijonu Doleriu In Menesi;
Paryžiuje Komunistai Laike At
skira Paroda Per Paliaubų Die

na; Penki Žuvo Susikirtime
Szyentoje Žemeje

kasi balsus, (votus) Tautu 
Sanjungoje. Anglija buvo at
vaizduojama kaip koks ponas, 
kuris su botagu plaka savo 
vergus. Sekretorius Marshall 
buvo atvaizduojamas kaipo 
žmogus kuris nori pakirsti 
Tautu Sanjungos medi.

Amerikos Ambasadorius Ru
sijoje, Generolas W. Bedell 
Smith pasiaiszkino kad diena 
buvo lietinga ir szlapia ir jis 
nemate jokio reikalo pasirody
ti ten kur jo pasirodymas nie
ko nereiszkia. Jam buvo pa- 
siunstas pakvietimas.

Bet Sovietai neužsikviete 
Karo Sztabo atstovą, Major Ge
nerolą Robert Macon, Laivyno 
atstovą, Admirolą Leslie Ste
vens ir Brigados Generolą 
Warren Carter. Jie visi žiurėjo 
in paroda per savo atstovybes 
kambaru langus. Visi szitie ka
rininkai negavo pakvietimu už 
tai kad Sovietu armijos kari
ninkai norėjo atkerszinti Ame
rikai, kad kai Amerikos paro
dos buvo Sovietu delegatai ne
buvo užkviesti.

Nebuvo nei Stalino matyti 
szitoje parodoje. Jis vasaruo- 
jasi kur ten Vasarų krasztuose. 
Marszalas Bulganin pareiszke 
kad Rusijos armijos ir Rusijos 
valdžia yra pastoviausia visa
me pasaulyje.

Molotovas taipgi pasakė pra
kalbas visiems tiems kurie 
marszavo nuo Lenino grabo in 
miestą ir visiems davė žinoti, 
kad tos sprogstanczios bombos 
paslaptys yra visiems žino
mos, ir kad Rusija gali kad ir 
sziandien pagaminti tukstan- 
czius tokiu sprogstancziu 
“Atom’’ bombų. Bet jis nepa
sakė, kas tai yra kad jeigu Ru
sija gali jas pagaminti, kodėl ji 
jas negamina?

WASHINGTON, D. C. — Amerikos Sek
retorius Marshall sako kad Kinijai dabar reikia 
mažiausiai trijų milijonu doleriu. Tai butu 
apie dvideszimts milijonu doleriu kas menesis.

Paszelpa Kinijai ir Europai iki Birželio 
(June) menesio mums kasztuotu apie 2,657,- 
000,000 doleriu.

Valdžia tikisi kad nereikes daugiau pinigu 
paskirti Turkijai ar Graikijai, nes dabar tiedu 
krasztai naudojasi ta keturiu szimtu milijonu 
Kongreso paskirta paszelpa.

Pietų Amerikai nereikia paszelpos. Kiek 
tiems krasztams reikia jie gali pasiskolinti per 
tarptautines bankas.

Kai valdžia paskyrė 597,000,000 doleriu su- 
szelpti Francuzija, Italija ir Austrija, buvo pa- 
reikszta kad su mažiau pinigu tie krasztai nega
lėtu iszsilaikyti.

Szitokios paszelpos Amerikai kasztuos apie 
8,897,000,000 doleriu. Ir ežia mes visai neruo- 
kuojame kiek musu valdžiai kasztuoja musu 
kariuomenes palaikyti tuose svetimuose krasz
tuose. Pagelba ir paszelpa, kuria mes rengia- 
mies duoti Europos krasztams per keturis me
tus mums kasztuos nuo penkiolikos bilijonu iki 
dvideszimts bilijonu doleriu.

Niekas nesiprieszina szitoms paskoloms ar •
szitai paszelpai, bet daug Kongresmonu nesu
tinka su tvarka; jie sako kad reikia paskirti 
biznierių komisija visa szita paszelpos bizni pri
žiūrėti. Jie sako kad valdžia paskiria žmones
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kieeziai galėtu vėl surengti ka-
| ra. Mes ta pati sziandien daro-, 
me, sakydami kad mes norime 
galinga Vokietija kad atsikir- 

-------  Į tus rpiesz Sovietu Rusija.
i Gabus ir1 mokytas vyrukas J 
sziandien viszai nei neszneka^ 
apie valdiszka darba, nes jis. 
tris ar keturis sykius daugiau' 
uždirba kompanijose ar fabri
kuose.

Kas Girdėt BALF SANDELYJE 
GAUTI DRABUŽIAI 
PER 1947 METUOSE

SPALIO MENESIO

Gaisro Auka

Vokiecziai fabrikantai kurie 
taip greitai stojo- in talka Hit
leriui, sziandien, su Amerikos 
palaiminimu, stengiasi atstaty- A. Mikalausky 18 svaru, 
ti Vokiecziu pramone. j Britain,

; Mes nesakome kad musu at
stovai ir dipliomatai jau turė
tu poniszkai kiekviena vakaru 
baliavuoti, bet isz tikro vi
siems mums sarmata jeigu mu
su atstovas Tautu Sanjungoje 
turi atidėti vakarėli ar vaka- 
Tuszkas kitu tautu atstovams,
juž tai kad nėra gana pinigu iž- j 
Įde. O taip jau keletą kartu at
sitiko. O tuo paežiu sykiu Ru
sijos atstovai surengė didžiau
sias vakaruszkas ir pasikvie- 
czia visus ir juos poniszkai pa- 
yaiszina. Visi mes žinome ta se
na Lietuviszka patarle kad, 
'“sauso niekas neklauso.”

i Mes galėtume pasimokinti 
isz Anglijos. Anglijos valdžia 
jau isz visur praszosi pagelbos, 
paskolos ir net almužmos, bet 
Anglijos atstovai yra penkis 
sykius geriau apmokami negu 
Amerikos; ir visi kasztai yra 
(valdžios apmokami. Amerikos 
atstovas turi isz savo kisze- 
niaus užsimokėti, jeigu jis užsi- 
kvieczia kuri kita atstovą aut 
[vakarėlio.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

AS

BROOKLYN, N. Y. — 
Connecticut: Simsbury, Mrs.

New
Miss Statkus 79 sv.

------------------ 'Waterbury, Amelia Zenavich,
Jeigu mes atstatysime Vo- ?4 Waterbury, Rev. J. Valan- 

kieeziu pramone, mes tuo pa- tjejus g§ sv 
ežiu kartu atstatysime Vokie-į Ma^achušetts: Che'lsea, Mr,, 
ežiu kariszka jiega, priesz ku- Marv .Chericki 14 sv> Bosto’. 
ria mes taip kovojome. Czia, gt petro Liet Parapija 350 sv, 
ant szito klausimo, Sovietu Rn- So Duxbury? H. Leonewert K 

1 sija sako teisybe. ; gv> Northampton, Mrs. A. Sa-
j daūskas 115 sv. Northampton 

Nuo Draugo, 50 s v.
i New Jersey: Elizabeth, Mrs 
Mary Grinczius, 80 sv. Madi 
son, Mrs. John Miller 11 sv.

Maryland: W esternport,
Mrs. Helen Kaylo 27 svaru.

Maine: Lewiston, Mary Sha- 
bos 85 svaru.

New Hampshire: Nashua, G. 
Bvarkis 12 svaru.

Musu Metropolitan Opera Ohio: Dayton, Mrs. A. Mo- 
kuri tokius didelius kultūros nas 10 svaru.
darbus nuveikia New York! Indiana: Clinton, L. Naujo- 
mieste dabar la'bai patogiai pa- kaitis 2 svaru.
mirszo kad kai kurie.daininkai| Vermont: Brattleboro, Mrs. 
ir loszikai buvo gyvi ir atkakli Ludžius 26 svaru.
F-aszistai ir Naciai, o dabar sta
tosi kaipo geri Amerikiecziai ir skritis 18,000 sv.
baisus patrijotai! Tik keli var- kas 12 sv. E. Bardy 11 sv. Rock- 
dai tokiu veidmainiu užtenka 
mums kaipo: Herr Marx Lo
renz, Herr Maxie, Schipa, Gig
li, ir ponia Flagstad. Jie sau 
turtelius susikrovė Amerikoje, 
o reme ir savomis galiomis ka
riavo už Amerikos prieszus.

Antru ranku automobiliai 
jau atpigo, bet jie nėra niekam 
verti. Kur antru ranku automo-' 
kilius ana menesi kasztavo visa 
tūkstanti doleriu, sziandien jis 
yra parduodamas už tris skrai
tus ar mažiau. Priežastis viso 
to atpigimo yra kad jau žmonių' 
atostogos, vakacijos, užsibaigė 
ir ju kiszeniai isztusztejo.

O visi mes gerai žinome kad 
įdaug daugiau būva nuveikta 
yakarusz'kose negu mitinguo
se.

Mes taupiname skatikus; 
sz vaistome bilijonus, bet savo 
darbininkams, savo tarnams, 
savo atstovams pasakome kad 
jie. turi už pusdyke dirbti.

i Vien tik bagoezius gali užim
ti valdiszka darba ar būti ai- 
stovu del musu kraszto, nes 
jam reikia isz savo kiszeniaus 
'kelis tukstanezius doleriu in 
metu iszsikrapsztyti.

Mes negalime suprasti kas 
ten darosi Hollywood mieste, 
kur visi tie loszikai gyvena, 
kurie savo milijonus ir savo 
turtelius susikrovė isz musu 
pinigu. Jeigu mes prasikalsta
me priesz valdžia, tai tuojaus 
pajuntame valdžios ir policijos 
ranka. O tie loszikai dabai' 
szpyga parodo ne tik policijai, 
bet ir teisėjams ir eina savo ke
liais.

FBI slapta valdžios policija 
labai greitai sueziupa prasikal 

Heli ir uždaro kalėjime. Bet da- 
bar, kai prasikalsta priesz val
džios instatymus tie loszikai, 
laikrasztininkai tik vis labiau 
ju vardus iszgarsina, o valdžia 
ir policija pasilieka už mulkius 
ir durnius!

Amerikos Karo Sztabas, del 
kokios mums nesuprantamos 
priežasties, reikalauja kad 
mergina turi būti dvideszimts 
penkių metu amžiaus pirm ne
gu ji gali stoti in vaiska ir va
žiuoti in Europa, bet tik dvide
szimts vieno meto važiuoti in 
Japonija.,

Illinois: Chicago, BALF ap ■
V. Petraus-

Kaminai, kaip kokie 
priekaiszto pirsztai, stiebia
si in padanges ir tyliai paro
do kiek kasztavo tas baisus 
girios gaisras, kuris siautė 
in Bar Harbor, Maine valsti
joje. Czia, kur tie kaminai 
stūkso, buvo gražus ir posz- 
nus milijonierių vieszbutis,

hotelis kuris buvo vadina
mas Malvern Hotel. Gaisrai 
szitose giriose baisiai daug 
bledies, iszkados padare. 
Mažiausiai dvideszimts du 
žmones žuvo ir daugiau negu 
trisdeszimts dvieju tukstan 
ežiu doleriu iszkados pada-

ryta. Maine valstijoje 851 
namai ir 297 nameliai buvo 
sunaikinti ir ssimtas tuks- 
taneziu hektaru gražios gi
ries buvo iszdeginta. Bar 
Harbor miestas buvo sude
gintas, kur gaisras siautė per 
kelias dienas.

Musu skaitytojams jau gal 
ir insipyko kai mes, kaip kokia 
“Mikaldos Pranaszyste ” tiek 
daug ir taip ilgai vis kalbame 
apie pragyvenimo branguma. 
Mes jau ana menesi sakome 
kad maistas pabrangs, kad mė
sa bus brangesne. Ir mes taip 
raszeme, ne už tai, kad mes no
rime savo skaitytojus pykinti 
ar erzinti, bet už tai, kad mes 
jau tada pramateme kaip daly
kai eina Washinglone! ”

Dabar jau isz pat Washing- 
tono iszejo t,u musu pranaszys- 
cziu iszsipildymas: Isz Wash- 
ingtono iszejo, kad sviestas du 
centu ant svaro pabrango; ka
va vienu centu ant svaro; mui
las vienu centu pabrango; mui
lo dulkeles kurias variuojama 
skalbimui, dvejais centais pa 
brango; jautiena, versziena vi
su doleriu ant szimto svaru pa
brango.

Ales szita straipsneli raszome 
rinkimu iszvakarese ir visai 1
nijeko nežinome apie kas laimes 
ai; laimėjo rinkimus, ir už tai 
jaueziamies kad mes szaltai ii 
beszaliszkai galime raszyti ii 
kalbėti.

Szitie rinkiniai ne taip jau 
svarbus visai Amerikai, .nors 
keliose valstijose eina rinkimai 
del Kongresmonu, Senatorių ir 
vienoje net del Gubernatoriaus. 
Rinkimai daug daugiau reisz- 
kia vietiniams politikieriams, 
kaip teisėjams, miesto valdi
ninkams ir kitiems.

ford, BALF Nr. 85, 265 sv.
Wyoming: Buffalo, J. Rasi

mas 7 svaru.
New York: Brooklyn, Miss 

C. Soyka 10 s v. Jonas Brund- 
za 6 sv. Vytautas Beleckas 10 
sv. Zenon Close 19 s v. M. Bra
ins 82 sv. E. Kaszeta 7 sv. F. 
Mockus 20 sv. A. Rainis 5 sv. 
A. Povilanskas 40 sv. M. Tuma- 
soniene 18 sv. J. Pūkas 4 sv. 
Mr. Romaha 7 sv. Mrs. Mathis 
5 sv. U. Szaszys 50 sv. Mrs. 
Klinngo 30 sv. Sabaliauskiene 
per Dulke 40 sv. Cunningham 
45 sv. Maspeth, Transfigura
tion Parapija 27 sv. Woodha
ven, J. P. Macziulis 16 sv. Man
hattan, Haymaker Sparts 10 sv. 
Richmond Hills, S. Norbut 30 
svaru. Amsterdam, J. Olszaus- 
kas 8 sv. Yonkers, Mrs. A. Ott 
18 sv. Rochester, Rev. J. Bak-

Papasakojo ir apie milžinus, 
kurie pamildavo vargsze dar
bininke, ir apie karalaite, kuri 
del artojo auksztus kambarius 
apleido.

Inlekus in pati ežero vidurį, 
staiga tr'enke perkūnas, prasi
vėrė ledas ir visus žmones su

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 Į 
reikia drauge ir pre-1 
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke >. *

Plaukai Pasisziausze

Mes savo skaitytojams ir vi
siems Lietuviams nemanome 
insakyti ar patarti kaip ir už 
ka balsuoti, votuoti. Bet, kaip 
mes in tokius dalykus žiūrime,

Po Pirmo Pasaulinio karo 
mes pavėlinome Kaizeriui ra
miai gyventi ir net sutikome1 faį kiekvienas Lietuvis turėtu 
jam paskirti kelis milijonus anoj ]aikyti pareiga eiti ir bal
inėtu del pragyvenimo, ir atstu-'

&,,įį A . . T

Mes dažnai sakome ir skai
tome, kaip žmogui nuo isz- 
gasties plaukai pasisziauszia 
vis niekados nedirgejome, 
kad net ir kasos szitaip pasi
stotu. Szita mergele Marga
ret O’Brien, beskaitydama 
pasakas ir apysakas apie blo
gas dvasias ir apie vaidini
mus, taip iszsigando, kad net 
jos kasos pasistojo. Ar nors 
taip mums iszrodo.

szys 430 sv. Stony Brook, L. 1. 
John Martin School for Boys 
per p. Lape 40 sv.

Pennsylvania: Edwardsville, 
V. Burba 59 sv. Pittsburgh, 
Wm. Waina 90 sv. V. Kupcikas 
27 sv. J. Marcziulinas 11 sv. 
Mahanoy City, Szv. Juozapo
Parapija, 7,575 sv. Munhall, žirgais ežeras prarijo. Pilis li- 
Derris Jeffcoat 49 sv.
ton, K. Vąicziunas 10 sv. Phila- Į 
delphia, Petronėle Poszk 31 sv.

Michigan: Detroit, V. Kec- 
has 29 sv. Allegon, V. Survilla 
10 sv. South Haven, Mrs. M. Ja
nowski 8 sv'; Rockwood, Jos. 
Tcleskis 42 svaru.

Visiems aukojusiems nuken
tėjusius Europos Lietuvius gel
bėti nuoszirdžiai dėkojame. B- 
ALF ru'bu, drabužiu, avalynes 
ir kitokiu daiktiniu dovanu va
jus pradedamas vykdyti Lap- 
kriezio (Nov.) menesio. Praszo- 
me ir toliau rinkti rukus ir ki
tokius turtus ir siusti: United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc. 105 Grand St., 
Brooklyn 11, New York.

Scran- ko tuszczia.
Į Prakeikė ja žmones, niekas 
. ten kojos inkelti nedryso. Pili- 
I vejai arde, perkūnai trauke ir 
I dn'hnr ina nom Vipti akmp

SZIURPI :: ::
:: :: PASAKA

dabar jos nėra. Vien akmenų 
krūvos tenai beriogso.

Žmones pasakoja kad tenai 
kas nakti, nuo kalno girdisi 
baisiausias klegesys ir tęsiasi 
iki gaidžiu.

O kiekviena Kalėdų naktį, 
apie 12 valanda nakties, ežeru 
bėga pilies linkui nuilsusi 
szmekla.

Ties piliakalniu dingsta ji, 
paskui pasigirsta balsai, rėka
vimai. Po valandėlės pasigirs
ta girtu baisus riksmai ir ark
liu kanopų bildesys. Nulekia 
nuo kalno, būrys raitu szmeklu 
ir pasileidžia ežeru.

—BUS DAUGIAU—

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Lenkai Reikalauja Lie
tuvos Ir Baltijos 
Nepriklausomybes

Sziurpi vieta liko bajoro pi
lis.

Jei kas beszviete niauras, 
apgriuvusios pilies sienas, tai 
tik jaunoji bajoraite.

Vos gimusi, motina ja aplei
do aukles rankose auginta, le
pinta. Tėvas pirma dažnai jos
galva glostė, daug pasakojo. 
Maža dukrele ne daug jo pasa
kojimu ir suprato, žinojo tik 
viena, kad tėvas su kitais vy
rais karėse prieszams galvas 
skaldė, kad degino ir griovė 
prieszu miestus. Nesuprato 
duktė, kam tai reikalinga bu
vo. Kam griauti narna, kuris 
taip1 stiprus, rodos, amžius nie
kieno neliecžiamas iszstoves. 
Ir kam muszti žmogų, kuris gy
venti nori. Visa tai mergaites 
galvai buvo neprieinama.

Bet užtai aukles kalbos labai 
jai tiko. Aukle daug pasakų, 
dainų mokėjo, tai ir bajoro 
duktė jomis, ar tai tylu vasa
ros vakara, ar tai žiemos nakti, 
lepino džiugino. \

NEW YORK. (LAIC) — 
Spalio 26 d., Manhattan Center, 
New Ycrke, invyko inspudin- 
ga manifestacija pareikszti 
protestui priesz tautu pavergi
mą ir pasisakyti už vieninga 

' kova už ju iszlaisvinima. Ta su
sirinkimą sukvietė Lenku Kon
gresas. Didžiulėj 6,000 žmonių 
minioj, Lenku, matėsi taipgi 
Lietuviu, Latviu ir kitu tauty
bių Amerikiecziu.

Priimtoje rezoliucijoje sako
ma: ‘‘Musu kraszto sargine po
litika Komunizmo plitimui su
stabdyti yra nepakankama ir 
netikslinga. Szi politika tikro
vėje yra tolimesnis mėginimas Iff 
pataikauti Sovietu Rusijai, pa-j 
liekant jos malonei visas tau
tas, kurias ji jau turi pavergu
si. Tas tiktai sustiprina ir pa
ragina jos agresinguma.

‘‘Mes esame giliai insitikine, 
kad pastovios ir teisingos tai
kos galime tikėtis tiktai isz- 
laisvinus Lenkija, Lietuva,

Latvija, Estija, Slovakija ir ki
tas Europos vidurio ir rytu tau
tas, tuo budu atimant imperi
alistiniam Komunizmui jo 
ofensyvines pozicijas Europo
je.”

Toliau rezoliucija reikalau
ja priverstinio karinio apmo
kymo ir ragina Suvien. Vals., 
delegacija Jung. Tautoms ‘‘pa
brėžti teisybe, kad Lenkijos ir 
visu kitu centrines ir rytines 
Europos tautu Sovietinis pa
vergimas ir tuose krasztuose 
visu žmogaus teisiu atėmimas 
reiszkia UN Carterio sulaužy
mą ir sudaro grėsmė taikai.”

New Yorko Lietuviu Tary
bos vardu susirinkime inspu- 
dingai kalbėjo Kun. Jonas Bal- 
kunas. Jis pažymėjo, kad tie
siogine karo kaltininke yra So
vietu Rusija, kuri pasidalino su 
Hitleriu Lenkija ir Baltijos 
valstybes. Peržvelges Lietuvos 
žmonių kanezias ir iszsilaisvi- 
nimo pastangas, Kun. Balku- 
nas ragino iszvien kovoti už de- 
mokratiszka ir laisva pasauli.

Prof. Louis Budenz, kaip Ko
munizmo ekspertas iszsamiai 
nuszviete Komunistu sanmoks- 
la priesz laisvas tautas ir reika
lavo laisves Lenkijai, Lietuvai 
ir kitoms pavergtoms tautoms. 
To paties reikalavo Darbo Pa- 
sekretorius John T. Kmetz. Sa
vo kalboj jis insakmiai ragino 
Lenku, Lietuviu, Ukrainiecziu 
ir kitu tautu kilmes Amerikie- 
czius susijungti rinkiminei ak
cijai, rinkti savo tautieezius in 
valdžios pareigas ir vieningai I 
ginti Washingtone visas Sovie-1 
tu pavergtas tautas. Taipgi 
kalbėjo Slovaku laikraszczio 
redaktorius John C. Sciranka, 
Ministeris Kaarel Robert Pus
ta, ir Latviu veKsjas Rudolfs 
Szilers.

New Yorko Gubernatorius I 
Thomas E. Dewey, kuris tuo' 
paežiu laiku kaitėjo Central Your Uncle Sam is indebted to a 
Parko Rnrnnnq narvpžtn newspaper editorial for pointing outrarxe isz nuropos parvežtu one of the most vital quaiities of 

karin nalaikn m United States Savings Bonds. Under AmeriKo., Kanu paiaiKu pa- the caption Destructible 
[gertime, atsiuntė reikszminga bonds, this editorial deciares:

I “A resident of the suburbs report- ! raszta, adresuota Polish Arne- ed the disappearance of $12,000 in 
„ cash and $7,000 in United States Sav-rican Congress Downstate New ings Bonds from his home, if he 

______________________ should never see the cash or bonds fork Division pirmininko, adi?. agajn( he would be out $12,000 not 
Wannic T Wavpfov varrhi I $19,000. For the bonds will be of no-rancis J. wazeier, varau. ? Talue to the thief and on applica.

 [ |tion will be reissued to the owner.
The misfortune that befell the sub- Daktaras urbanite is a timely reminder that 
surplus cash can be put to work with

, jity to the_ owner in time of need, by 

j States Savings Bonds.”
Is \ U. S. Treasury Department

Saule Publishing Co.,'
Mahanoy City, Pa. |
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Juliu Maniu ir Ion Mihalache security, and with assured availabil- 

, iity to the owner in time of need, by 
buvo apsūdyti iki gyvos galvos using » foy the purchase of United r J ° i States Savings Ronrk.”
Rumunijoje.
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ZiniosVietines
i •— Dabar lauksime “Dėka-j 
vones Diena— Thanksgiving 
Day. ’ ’

— Seredoj, 1:48 valanda 
popiet, užsidegė namas nuo ka
mino, prie namo 106 E. Centre 
Uly., kuri ugnagesiai užgesino 
in trumpa laika.

— New Boston mainos ne
dirba isz priežasties kad van- ■ 
duo užliejo kasyklas.

— Petnyežioj pripuola Szv. 
Juozapato.

— Laisnus ant apsivedimo 
iszeme : Jos. A. Skripko, Phila
delphia, Pa., ir Ona M. Žitkus, 
New Philadelphia.

— Sukatoj Szventos Ger
trūdos.

— Kita sanvaite Nedelioj 
pripuola 25-ta Nedelia po Sek
minių, taipgi ta diena yra Szv. 
Edmundo;' Panedelyje Szv. 
Gregoro ' Vysk. C., Utarninke 
Ded. Bas. SS. Petro ir Povylo; 
Seredoj Szv. Elzbetos; Ketver
ge Szv. Felikso Nolieto; Petny- 
cįzioj Szvencz. Paneles Marijos 
Paaukavimo; Subatoj Szventos 
Cecilijos. į

<— .Užtemimas saules kuris 
Atsibuvo Seredoj nuo 3:28 iki 
4:07 valanda popiet buvo- gail
ina matyti tik dalini užtemimu

i Shenandoah, Pa. — Rože La- 
■idavieziene, sena gyventoja isz 
miesto numirė Subatoj, 2:30 
lyalanda po piet, pas savo sunu 
Kazimiera, 309 W. Centre Uly. 
Velione gimė Lietuvoj ir atvy
ko in Amerika būdama da jau
na mergina in Shenadoryje. Jos 
Vyras Simonas mirė apie 16 me
tu atgal, taipgi ir sūnūs Ed
vardas mirė apie 16 metu at- 
*gal. Prigulėjo prie Szvento 
Jurgio parapijos ir Susivieniji
mo. Paliko du sunu: Kazimiera 
mieste, Joną, Cleveland, Ohio, 
ir viena dukteri S. Mesziuniene 
mieste. Taipgi penkis anukus 
ir .viena pro-anuka. Laidojo Se
redoj su apiegomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9-ta valanda ir li
kos palaidota in parapijos ka
pinėse.

— Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonbute: Jo
nas Ponkaviczius, Reading; 
Prancisza Kaszalioniene, Gil
berton; Antanas Šiužąs, Gi
rardville ; Martynas Radzievi- 

■> ožius, Mahanoy City ir Pranas 
Metkaviczius isz Shenandoah.
- —- Lietuviu Moterių Kliu- 

■ bas isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo Savo susirinkimą Utarnin- 
ko vakara Juraiczio Svetainė
je. Naujas komitetas likos isz- 
rinktas del ateinanezio meto, 
Ponios: M. Colitziene, Pirmi
ninke isz Schuylkill Haven; W. 
D. Boczkauskiene, vice-pirmi- 
ninke, Mahanoy City; A. La- 
benburg, Rasztininke, Girard
ville; panele Helena Alanski li
te, Finansine-Rasztininke, Ma
hanoy City ir J. Blevisiene, ka- 
sijierka, Shenandoah. Kliubas 
paaukavo $100 del vaiku gydy
mo ir apsaugojimo nuo paraly- 
žio, $100 del Orwigsburg Nasz- 
laicziu Prieglaudos Namai, 
taipgi paaukavo $75 tai yra po 
$25 del New Philadelphia, Mi- 
nersvilles ir Frackvilles kuo
poms kurie suszelpe Liet. Pa
bėgėlius ir Karo Nukentėjusius 
taipgi del Anti-Tuberculosis 
Draugijos. Po susirinkimo tu
rėjo vakarienė. Kitas susirinki
mas bus laikomas Gruodžio 
£Dec.) 16-tą diena, Elk’s Sve

tainėje, Mahanoy City, 8-ta va
landa vakare.

Hazleton, Pa. — Ponia Dom- 
celia Bartsevicziene numirė 
pas savo dukteria J. Szergalie- 
ne mieste. Velione atvyko isz 
Lietuvos apie 41 metu atgal. 
Prigulėjo prie SS. Petro ir Po
vylo parapijos. Paliko keletą 
vaikus.

I ------------------------------------- i

SEK. MARSHALLAS 
PRASZO PASZELPA

KINIJAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gas, nes czia jau per daug pini
gu ir per svarbus reikalas pa
likti politikieriams.

Tikra Drąsuole

Ponia Walter Politte, isz 
St. Louis drąsiai parodo 
kaip prijaukintas yra szitas 
žvieriukas, ocelot. Ji duoda 
jam laižyti jos nosi, norėda
ma parodyti ne tik savo drą
są bet taipgi parodyti kad 
tas laukinis žvieriukas yra 
tikrai prijaukintas. Czia isz 
tikro yra drąsi moteriszke 
nes szitas žvieriukas yra vie
nas isz pikeziausiu ir labai 
sunku ji prijaukinti.

Czia Amerika, laisves sza- 
lis, kaip kas nori, daro; szita 
moteriszke gali savo drąsą 
parodyti bueziuodama ta 
tiesa žvieriuka; bet mums 
yra gana pavojaus bueziuo- 
jant geltuonplauke.

Szalta Žiemuže, Graži 
Mergele, Paskutine 

Kvietkele

Ruth Wilde isz Cheyenne, 
Wyoming, iszsiskubino in 
darželi prisiskinti paskuti
nes gėlės kai pirmasis snie
gas visa žeme užklojo. Nepa
prastai gražus ir sziltas oras, 
taip sakant, “Bobų Vasa
ra,’’ davė visoms gėlėms 
progos ilgiau žydėti ir gy
vuoti. Bet dabar jau szalta 
žiemuže užėjo ir gėlės nulen
kia galveles ir pasiduoda 
gamtai. Szita graži mergaite 
suspėjo prisiskinti gražu 
glebi geliu nors sniegas jau 
visa darža nuklojo balta 
sniego paklode. x

MOTERŲ
UŽPUOLIKAS

Prisipažinsta Keturis 
Užpuolimus

NORRISTOWN, PA. — 
William Starr, devyniolikos 
metu amžiaus vyrukas, polici
ja sako, prisipažino kad jis už
puolė ir gerokai apdaužė ketu
rias moteris ana meta. Vyrukas 
Starr, kuris gyvena ant Wil
low ulyezios, Norristown buvo 
suaresztuotas kai jis negalėjo 
uždėti 2,500 doleriu kaucijos 
ant saves.

Policija ji suėmė ir intare už 
užpuolimą ant penkiolikos me
tu amžiaus Peggy Ann Mark- 
land, kuri eina in Merion 
augsztesniaja mokykla. Jis ja 
užpuolė jos namuose.

Policija sako kad vyrukas 
užsigina kad jis nieko nežino 
apie Peggy Ann Markland ap- 
daužyma ir užpuolimą. Peggy 
Ann Markland randasi ligon- 
buteje. Bet jis prisipažino kad 
jis ant keturiu moterų užsipuo
lė pernai.

Jis taipgi užsigynė kad jis 
n;eko nežino apie penkių metu 
amžiaus Carol Ann Thompson 
nužudymą in Upper Gwynedd 
Township, Gegužio, deszimta 
diena.

Policijos virszininkas Robert 
Reilly sako kad tas vyrukas 
prisipažino kad jis užsipuolė 
ant Ruth Markoski, trisde- 
szimts metu amžiaus nuo Mar
shall ulyezios, Norristown, ku
ri buvo baisiai sumuszta, jos 
galva buvo praskelta ir veidas 
baisiai sudaužytas.

Viso miesto policija diena ir 
nakti jieszkojo to užpuoliko. 
Policij antams buvo nutrauktos 
visos atostogos, jie per dvylika 
valandų dirbo ir jieszkojo to 
nevidono. Žmones buvo taip 
iszsigande kad jie susidarė in 
vienybe ir patys jieszkojo to 
užpuoliko ir niekados neleido 
moteriszkei vienai eiti ant uly
ezios vakare.

Szitas vyrukas prisipažino 
kad jis užpuolė ir apdaužė Pat
ricia Gundlach ir Mrs. Jacob 
Rotay. Sausio menesyje jis ap
daužė ir užpuolė ant ponia Lor
raine Brennan nuo Willow uly
ezios, Norristown.

Policija sako kad szitas pats 
vyrukas buvo pernai suaresz
tuotas už tokius paežius prasi
kaltimus, bet buvo paleistas. 
Policija jam tada insake ir ji 
privertė eiti pas daktara gydy
tis.

Dabar policija stengiasi da- 
žinoti daug daugiau isz to jau- 
nikaiezio. Policija mansto kad 
jis ir daug daugiau moterų už
puolė. Szitam vyrukui jau ne 
pirmutinis sykis pakliūti in po
licijos rankas, jis jau kelis 
kartus buvo prasikaltęs ir in 
teismą patekės.

Skaitykite “Saule”
„ PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

REDDY KILOWATT .... A Clean Sweep ...._____________________________ _ ______
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DVI MERGAITES 
NUŽUDYTOS

Anglijos Kareivis Nu- 
szautas Kavinėje 

JERUZOLIMAS. — Penki j 

žmones buvo nužudyti ir penki 
kiti labai sužeisti Szvento j e 
Žemeje kai Žydai susikirto su 
Anglijos kareiviais.

Žinios ateina kad dvi Žydel- 
kaites, apie szesziolikos metu 
amžiaus ir du jauni vyrukai bu
vo nužudyti kai policija ir ka
reiviai užpuolė ant vienos vie
tos kur Žydai turėjo pasikavo- 
je daug ginklu ir ant kitos vie
tos, kur Žydai turėjo mokykla, 
kurioje jie mokino jaunus Žy
delius kaip kariauti ir kaip 
ginklus vartuoti.

Anglijos kareivis Saržentas 
buvo nužudytas in Haifa mies
tą ir du kiti Saržentai ir vienas 
policij antas buvo sužeisti kai 
Žydai užsipuolė ant kavines.-

Žinios kurias mes suspėjome 
sugauti pranesza kad pirmasis 
susikirtimas atsitiko kai polici- 
j antai ir kareiviai užtiko in 
Shunath Maccabi daug jaunu 
Žydelkaicziu ir Žydeliu, kurie 
mokinosi kaip kariauti ir kaip 
ginklus vartuoti.

Tie Žydai iszsivijo kareivius 
su karabinais ir pradėjo in juos 
szaudyti. Tada kareiviai su
stojo ir atsake tiems Žydams su 

1 savo karabinais. Vienas Žydas 
ir viena Žydelkaite buvo su
gauti.

Kareiviai tenai rado karabi
nu, namie darytu sprogstan- 
cziu bombų, peiliu, ir dūlio.

Haifa miestą Žydu slapta ar
mija, kurj pasivadina save kai
po Stern razbaininkai pradėjo 
nuo stogu szaudyti in policijos 
ofisus, kai policij antai buvo 
iszeje in restaur ana užkasti.

Dabar vietine policija ir 
Anglijos kareiviai jieszko visu 
Žydu prasikaltėliu visame Hai
fa mieste.

Tai buvo pirmutinis tokis su
sikirtimas nuo Rugsėjo mene
sio, kada Žydai susprogdino 
policijos ofisus ir užmusze de- 
szimts žmonių, kuriu tarpe bu
vo keturi Anglijos policijantai.

Sudege Bažnyczia
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nes liko stovinezios. Tos sienos 
buvo pabudavotos isz akmens, 
1869 metuose.

Keli ugniagesiai, buvo su
žeisti ar durnu apimti kai jie 
stengėsi ta gaisra užgesinti.

Zakritsijonas John Brennan 
pirmiausia užtiko ta gaisra ir 
patelefonavo in klebonija. Vie
nas isz kunigu paszauke ugnia
gesius apie treczia valanda po 
pietų.

Buvo pavojaus kad ir kiti 
namai neužsidegtu, tai ugnia
gesiai ant visu kitu namu pra
dėjo pilti vandeni. Vaikai, mo
kiniai isz mokyklos iszbego pa
žiūrėti ir pažiopsoti.

Kova Priesz Kolera

Vaistai, liekarstos nuo ko- 
leros yra gaminami Phila
delphia, Pa., in Sharpe and 
Dohme fabrikus. Kai ta baisi 
koleros užsikrecziama liga 
pradėjo pliestis po Egiptą. 
Amerikos daktarai greitai 
pradėjo gaminti daug vaistu

kad tiems žmonėms pagelbė
ti. Czia dvi mokintos darbi
ninkes, Alice Herron ir Bet
ty Guy pila tuos vaistus in 
mažas bonkutes, kurios labai 
greitai su eroplanais bus ve
žamos in Egiptą.

SPROGSTANTI
BOMBA RUSIJOJE

sky, kuris per Paliaubų Diena 
taipgi prakalbas sake ir vėl už- 

Į sipuole ant Amerikiecziu ku- 
I riuos jis intarinejo ir kaltino, 
i sakydamas kad mes jau rengia
ma treczia pasaulini karą. Jis

ISZ PARYŽIAUS. — Frau-
euzu laikrasztis l’Intransi- 
geant iszspauzdino isztrauka 
kuri atėjo isz Rusijos, kurioje 
raszo kad Sovietai jau gamina, 
daro sprogstanezias “Atom’’ 
bombas, ir kad jie viena tokia 
bomba jau iszmegino, susprog
dino Sibirijoje, .Birželio mene
si, penkiolikta diena.

Naujienos atėjo isz Pragos, 
Czekoslovakijos ir po tuo 
straipsniu raszytojas pasirasze 
slapvardi “John Griggs.’’ 
Laikrasztininkai czia paaisz- 
kina kad raszytojas negalėjo ir 
nedryso savo tikra varda pasi- 
raszyti, nes jis gyvena Rusijo
je. Laikrasztis l’Intransigeant 
sako kad tas raszytojas nėra 
nei Ruskis nei Amerikietis.

Amerikos Major Generolas ■ 
Leslie R. Groves, kuris dau
giausiai žino apie Amerikos 
fabrikus del tos sprogstaneziosj 
“Atom’’ bombos, sako kad tos! 
žinios isz Rusijos yra niekam 
nevertos ir kad tai tik graži So
vietu pasaka savo žmones nu
raminti ir mus iszgazdinti.

Warren R. Austin, Amerikos 
delegatas in Tautu Konferenci
ja sako kad jis labai abejoja 
kad Sovietai dabar žinotu ar 
mokėtu kaip padaryti viena to
kia sprogstanezia bomba.

Bet kiti mokslincziai Ameri
koje, per Paliaubų Dienos pra
kalbas ne taip drąsiai kalbėjo, 
ir iszreiszke savo abejojimus ir 
baime, kad galimas daigtas 
kad Rusija jau gamina tokias 
sprogstanezias “Atom’’ bom
bas.

■ Sovietu paskirtas Užsienio 
Ministeris, Andrei Y. Vishin-

NORĖJO PARDUOTI
DVYNUKES ,

------- A-
Motina Suaresztuota į

JACKSONVILLE, FLA. —j 
Mažo ūgio ponia Louise Brook
er baisiai užpyko kai teismas 
atėmė isz jos treczia mergaite, 
už tai kad ji norėjo savo dvynu
kes parduoti. Ji atsisznekejo 
teisėjui Walter S. Criswell ir 
užsitarnavo trisdeszimts dienu, 
prie sunkaus darbo kalėjime.

Penia Brooker, inpykus ir 
pasisziauszus teisėjui atkirto:: 
“Kai asz kito kūdikio susi
lauksiu asz ji tau tuoj aus at- 
neszu, nes tu labai gerai moki 
kaip kūdikius nuo motinos at
imti.’’

Policija sužinojo kad szita 
moteriszke buvo pardavus vie
na vaika už du szimtu doleriu 
kad jos vyras galėtu sau troka, 
nusipirkti. Abudu buvo su- 
aresztuoti in Pensacola, kur 
jie vede derybas parduoti sava 
dvynukes, Penelope Sue ir 
Margaret Lou už 1,800 doleriu.

Slauge Ponia Margaret Mac- 
Keague kuri dirba in ligonbute 
kur tos dvynukes buvo prižiu- 

taipgi visiems primine kad 
Amerika tik manstina kad ji 
viena tokias sprogstanezias 
bombas gamina. Jis sako kad 
musu mokslincziai nustebo kai 
dažinojo kad ir Rusija turi to
kiu pasziu mokslincziu, kurie 
jau dabar visas tos sprogstan- 
czios bombos paslaptis gerai ži
no.

Amerikos delegatas Warren 
Austin visiems primine kad 
yra baisiai didelis skirtumas 
tarp mokslo ir darbo, tarp mo
kėjimo kaip padaryti ir tikrai 
atlikto, padaryto darbo.

Daug vyru žino kaip reikia 
pyragus kepti, bet retas kuris 
gali gera pyraga iszkepti. Taip 
ir su ta sprogstanezia bomba, 
taip ir su visu tuo mokslu. Jie 
gali žinoti kaip ta sprogstanti 
bomba yra padaroma, bet jie 
kaip mes vyrai, irgai gerai ži
nome kad reikia daugiau negu 
mokslo, ta bomba padaryti ar 
ta pyraga iszkepti.

rimos, sako kad motina jas pa
sivogė isz ligonbutes pirm ne
gu iszvažiavo in Pensecola su
daryti derybas del ju pardavi
mo.

Policija ir treczia mergaite 
Signe Viola atėmė nuo motinos 
ir su tomis dvynukėmis sugra
žino in ta ligonbute, kur jos bus 
gerai prižiūrimos.

RUSIJOS KARISZKA
PARODA

-------  ‘ t i
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kingu Ruskiu toje parodoje ne
dalyvavo. Kodėl jie nesutiko 
dalyvauti sunku pasakyti, bet 
galima spėti, kad nei tame Ru
sijos Rojuje nesiranda ramybes 
nei vienybes!

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Rusijos Paskirtas Užsienio Mi
nisteris Gromyko, užsipuolė ant 
Amerikos ir ant Tautu Sanjun- 
gos ir remia Lenku Komunistu 
valdžios delegatą kuris reika
lauja kad Tautu San junga ga
lutinai pasireiksztu priesz Is
panijos valdytoja Franco.

Benamiu klausimas Europo
je da vis neiszrisztas. Tautu 
Sanjunga nutaria nieko nenu
tarti. 

—— ——— ■■
SKAITYKITE “SAULE“

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas ap- 
vaikszcziojo Paliaubų Diena, 
Armistice Day, uždedamas vai
niką ant Nežinomo Kareivio 
kapo. Jis stovėjo su nulenkta, 
galva per pamaldas, nors žvar
bus rudens lietus lijo per visas 
apeigas.

Parodos, prakalbos ir pamal
dos buvo laikomos per Paliau
bų Diena. Prakalbos ir pamoks
lai beveik nieko nesake apie 
taika ar apie ateiti. Taikos nė
ra ir ateitis tamsi.

Pajieszkojimas

Asz pajieszkau Juozą Ka- 
szinska ir Antana Lisauską 
(Litkowsky). Abudu gyveno 
Mahanoy City, Pa. Atsiszauki- 
te ant adreso:

Jonas A. Stravinskas
R. F. D. 2,

Thomaston, Conn.

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.




