
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $5.00;
% Year $3.00; Foreign Countries $6.00. Adver. Rates on Application

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

1*^
D

ISZEINA KAS U TARN INK A LR PETNYCZIĄ

Prenumerata: Suvienytoje Valstijose $5 Metams; $3 MT Metami] 
Kitose Vieszpatystese $6.00 Metams; $3.50 # Metamą

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso] Z

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

------ -- ------------ -- ------------------------- ------------- TT„------------ -- ---------------------

No. 71 ( POST-OFFICK JIS 1 SECO51> "(UAKS StI AH? M ATTER.) MAHANOY CITY, PA. RUGSEJIO, UTARNINKAS 7, 1948 (SEPTEMBER, TUESDAY 7,1948) v. i. BoeuoW,ki, a„a 60 METAS
-----  - ■ - - —4

Pragyvenimas Brangsta
Isz Amerikos
JŪREIVIAI

STRAIKUOJA
I Lr

Nepaiso Valdžios 
Insakymo

SAN FRANCISCO, CAL. — 
Harry Bridges “CIO” Jūrei
viu Unijos prezidentas nepaiso 
valdžios ir straikuoja iszszauk 
damas daugiau negu trisde- 
szimts tukstancziu darbininku 
isz darbo.

Szitos straikos, jeigu dar ke
lias dienas prasitęs, pakirs vi
sa laivu prekyba del szesziu 
menesiu.

Valdžios žmones prasze kad 
Harry Bridges pribūtu ant su
sirinkimo pasitarti kaip butu 
galima be straiku susitaikinti, 
bet jis visai nudavė rodos nie
ko nežino ir nieko nedare. Jis 
sako kad jokiu mitingu ar su
sirinkimu nebus kol laivu sa
vininkai ir kompanijos paro
dys kad visi isz tikro nori žmo- 
niszkai ir teisingai derintis.

Szitos straikos sustabdys a- 
pie penkis szimtus ir penkios 
deszimts prekybiniu laivu, ku
rie yra ne tik Amerikos, bet ir 
kitu krasztu, ir isz darbo isz- 
szauks daugiau negu puse mi
lijono darbininku.

Prekybinis biznis bus supa
ralyžiuotas ir kompanijoms 
kasztuos apie $12,000,000 kas 
menesis. Reikes iszmesti dar
žovių už daugiau negu szeszis 
deszimts milijonu doleriu ver
tes.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TROKU
DRAIVERIAI

STRAIKUOJA

Daug Kitu Darbininku 
Negali Dirbti. Biznie

riai Nukenczia

NEW YORY, N. Y. — 9,400 
troku draiveriu sustraikavo 
New York mieste. Darbinin
kai nori 25 centus ant valandos 
daugiau ir reikalauja kad kom 
panijos dadetu penktuką ant 
dolerio del paszelpos fondo.

Kompartijos sutika pakelti 
algas penkiolika centu ant va
landos, bet nei cento daugiau.

Szitos straikos visa preky
ba suardo. Nukenczia ne vien 
tik New York miestas, bet be
veik visas krasztas, nes tie di
dieji trokai važiuoja in visus 
krasztus. Maisto jau ima pri
trukti, fabrikai rengiasi užsi
daryti nes gana tavoro neturi.

“Ne visos unijos nori strai- 
kuoti, bet tie kurie straikuoja 
grasina visus kitus ir beveik 
priverczia ir nenorinczius 
straikuoti. ’ ’

Isz Maine valstijos buvo at
vežta ant freitkariu penkios 
deszimts tukstancziu doleriu 
vertes mėlynių. Reikėjo jas isz 
freitkariu su trokais vežti in 
miestą, bet trok draiveriu uni
ja nepavelino. Policija prižadė
jo duoti darbininkams sargyba 
jeigu jie norėtu tas mėlynės 
iszvežti, bet troku kompanijos 
nesutiko.

Advokatas Harris J. Klein, 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

22,000 STRAIKUOS 
IN NEW JERSEY

Pritaria Troku Draive- 
riams. Negana Pieno, 

Maisto Ir Tavoro

NEWARK, N. J. — New 
York miesto troku draiveriu 
straikos plecziasi ir platinasi, 
ir darbininkai kituose miestuo
se jiems pritaria ir rengiasi 
straikuoti.

In New Jersey valstija sze- 
szios unijos kuopos tariasi 
straikuoti kad parodžius New 
York miesto draiveriams kad 
jie jiems pritaria. Buvo laiko
mas mitingas per penkias va
landas ir nieko gero neiszejo, 
nes kompanijos atstovai kalti
na unijas, o unijos kaltina 
kompanijas.

New Jersey valstijos unijos 
reikalauja penkiolika centu 
ant valandos daugiau ir dar 
tiek kiek New York miesto 
unijos laimes per savo straikas. 
Ir apart to, tos unijos reikalau
ja kad kompanijos sudarytu 
paszelpos fondą isz kurio kiek
vienas susirgęs darbininkas 
gautu dvideszimts penkis dole
rius ant sanvaites.

Jeigu szitos straikos prasi
tęs dar kelias dienas, tai visa 
pramone Amerikoje bus supa
ralyžiuota. Jau dabar karpin- 
teriai ir kontraktieriai negali 
namu statyti, nes jiems pri
trūksta tavoro. Sztorai jau ima 
užsidaryti, nes nėra kas par
duoti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PRANCŪZU
TARYBA PAKRIKO

Prezidentas Pasitrau
kė; Socialistai Nori

Valdyti
PARYŽIUS, FRAKCIJA.— 

Ne vien tik Amerikoje viskas 
brangu ir brangsta. Ir Prancū
zijoje tos paczios bėdos.

Kai Prancūzijos Taryba ne
galėjo sutikti ant iszriszimo to 
klausimo apie algas ir kasztus, 
tai visa taryba pasitraukė, ir 
Prancūzijos krasztas likosi be 
teisetinos valdžios.

Prezidentas Vincent Auriol 
dabar tariasi su visais politi
kos vadais, bet dar nematyti 
jokio susitaikinimo. Jis jieszko 
naujo Premieriaus del tarybos.

Didžiausias pavojus Prancū
zams gresia ant dvieju fruntu, 
isz dvieju pusiu: Namie, Darbo 
Partija nerimauja ir rengiasi 
savotiszkai visa politika tvar
kytis ir savo Taryba paskirti. 
Darbininkai Prancūzijoje yra 
Komunistu valdomi. Tai reisz- 
kia ežia Prancūzams pavojus 
isz Komunistu. O Užsienyje 
taipgi pavojus gresia. Prancū
zijos atstovai Kremline dabar 
nežino kur jie stovi ir ka jie 
atstovauja, nes nėra valdžios 
namie.

Socialistai reikalauja kad 
darbininkams algos butu pa
keltos. Bet kai visi mes dabar 
gyvu kailiu patyrėme, augsztos 
algos reiszkia dar augsztesnius 
kasztus.

Prancūzijoje visai kitokia
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Slapti Susirinki
mai Tarp Rusij a 

Ir Amerika
Penktu Vakariniu Tautu Sutar
tis Bus Neužilgo Sudaryta, Szi- 
tokia Sutarti Amerika Rems
Su Ginklais; Francuzija Be 
Teisetinos Valdžios; 30,000 
Jūreiviu Nedirba San Francisco

TIKRA SARMATA

Negražu Ir Neameri- 
koniszka

Mes jau beveik visi metai 
kaip raszome priesz Henry 
Wallace, kuris atsiskyrė nuo 
Demokratu ir sutvėrė treczia 
politine partija. Mes vieszai ra- 
szeme ir raszome kad jo pasiel
gimas mums nepatinka, kad 
jis parsidavė Komunistams, 
kad jis durnai daro. Mes nesu
tinkame su jo nuomonėmis, 
mums nepatinka jo darbai; 
mes neapkeneziame Komunis
tu, kurie ji prisiviliojo ar su
viliojo; visa ta jo “Treczia 
Partija” mums nepatinka.

Bet mums dar labiau nepa
tinka, ir mums staeziai sarma
ta skaityti laikraszcziuose kaip 
tie niekszai, nesusipratėliai in 
North Carolina valstija mete 
kiauszinius ir tameites in Hen
ry Wallace, kai jis tenai atva
žiavo su prakalbomis. Tai bo- 
mu, isztvirkeliu, nesusipratė
liu . yąikiszkas darbas. Visiems 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Visi In Krantai

Didieji karininkai, ku
riems liemenis ar pilvas la
biau rupi negu darbas ar ap
siginklavimas, dar vis pe- 
szasi Washingtone ir nenori 
viens kitam nusileisti. Wa
shingtone Laivyno, Armijos 
ir Marinu didieji karininkai 
viens in kita žvairuoja, kad 
iszrodo kaip jie butu viens 
kitam prieszingi, bet karin
inkai ant lauko ir kareiviai 
ir jurininkai jau ima iszvien 
dirbti ir viens kitam in tal
ka stoti.

Czia busimieji Armijos

karininkai ir busimieji Lai
vyno karininkai palaiko vie
nybe ir vede pratimus, ma
nevras prie Norfolk, Virgi
nia uosto. Jauni studentai 
karininkai isz kariszku kole
gijų, Annapolis ir West Po
int mokinasi kaip mažais 
laivais priplaukti prie kran

kto kuri prieszas gina, sergs- 
ta. Musu didieji karininkai 
daug galėjo pasimokinti isz 
savo klaidu per kara ant Pa- 
cifiko Salų ir prie Europos 
krantu kur tukstaneziai mu

su kareiviu žuvo, už tai kad 
Amerikos Laivyno tūzai ne
sutiko su Amerikos Armijos 
tūzais ir viens kitam niekur 
nepadėjo.

Visas szitas nesutikimas 
tarp Armijos, Laivyno ir 
Marinu pareina isz pavydo 
ir garbes troszkimo. Kiek
vienas vadas nori kad jam ir 
jo vyrams tektų garbe ir bai
siai pyksta jeigu katra kita 
kariuomenes szaka kur nors 
ar kaip nors garbes užsitar
nauja.

WASHINGTON, D. C. — Visi tikėjosi 
kad ankseziau ar vėliau viskas pradės at
pigti, bet dabar matyti, kad tam brangu
mui dar nei galo, heikraszto nematyti. Pa
gyvenimas dabar toks brangus, kad dar 
niekados toks brangus nebuvo!

Reikmenys, reikalingi pragvenimui daig- 
tai ir taip jau brangus ir beveik kasdien 
dar brangsta.

Ukes vaisiai butu dabar nors biski pi
gesni, jeigu valdžia tuos kasztus nepalaikytu 
taip augsztai. Visi ženklai, isz kuriu gali
ma pramatyti biznio ir pragyvenimo rytoju, 
rodo kad viskas dar labiau pabrangs! Vi
si tie, kurie biznio reikalus supranta ir pri
žiūri dabar staeziai prisipažinsta kad vis
kas dar labiau brangs ir kad tam brangu
mui galo dar nematyti.

Valdžia nors biski ima suvaržyti pirki
mą ant iszmokeszczio, bet ir ežia tie, ku
rie žino pranaszauja kad tarp dabar ir Nau
ju Metu žmones insiskolins suvirsz ketu
rių bilijonu doleriu! Didžiuma tos skolos 
bus ant nauju namu..

Bankos labai gera bizni varo. Biznie
riai ir fabrikantai isz banku jau dabar tu
ri daugiau negu $14,872,000,000 pasisko
linę. Ir czia dar tik pradžia!

Darbininkai vis reikalauja daugiau al
gos ir gauna! Darbininkai dabar daug 
daugiau uždirba ir turi daug daugiau pini
gu praleisti! O juo daugiau pinigu ran
dasi darbininko rankose, juo brangiau vis
kas kasztuoja! Žmones dabar daug pini-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SLAPTI
SUSIRINKIMAI
WASHINGTON, D. C. —. 

Dabar eina slapti susirinkimai 
ir slaptingesnes derbos tarp 
Rytu ir Vakaru. Szitokiu slap- 
tingesnes susirinkimu nebuvo 
nuo karo pabaigos, bet dabar 
vėl jie yra vedami.

Stalinas su Molotovu stovi 
priesz Anglijos, Amerikos ir 
Francuzijos atstovus. Visi 
stengiasi kuo daugiausia pa
reikalauti ir kuo mažiausia 
duoti. Szitas derybas laikrasz- 
tininkai dabar vadina ‘Szaltas 
Karas.’ Kad szitas ‘Szaltas 
Karas’ pavirstu in tikra mu- 
szio lauka, kara, retas kuris 
laikrasztininkas tiki.

Rusija pasitiki ant savo jie- 
gos Berlyne, kur ji gali su
spausti Anglus, Amerikieczius 
ir Francuzus. Už tai, ji dabar 
užkirto visus susisiekimo ke
lius Amerikai ir Anglijai in 
Berlyną, parodyti ka ji gali pa
daryti jeigu tik ji nori.

Amerika, Anglija ir Francu
zija jaueziasi galingos in Rhur 
slėni. Szitos valstybes jau pa
rode Rusijai kad jos gali su
tverti Vakariniu Vokiecziu 
valdžia visai be Sovietu pagel- 
bos ar talkos.

Per szitas derybas Moskvoje 
Rusija stengiasi kuo daugiau
siai iszsidereti o Amerika sten
giasi kuo mažiausiai nusilenk
ti. Už tai tos derybos yra taip 
slaptai vedamos, kad visu tu 
vieszpatyscziu atstovai galėtu 
drąsiai reikalauti, ir paskui 
nusileisti be jokio pasiaiszkini- 
mo.

Didžiausia beda yra tai kad 
szitokios derybos baisiai daug 
laiko užima. Atstovai turi 
kiekviena inneszima slaptai 
pasiunsti savo valdžios virszi- 
ninkams, kurie perskaito, per
žiūri, paskui atgal pasiunezią 

(Tasa Ant 4 Puslapio),
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Kas Girdėt
—

J Ūkininku vadai Washingto
ne jau iszsigando ir su politi
kieriais tenai tariasi kas da'bar 
daryti. Mat, javai taip puikiai 
užderėjo sziais metais Ameri
koje, kad dabar yra pavojus 
kad reikes visus ūkio vaisius 
atpiginti.

Aliejaus del szilumos ir szia 
žiema bus trumpa ir sunka 
pirktis. Visiems patariame, da
bar pasirūpinti anglių ir alie
jaus.

Biznis Su Stalinu Ketvirta Politikos Partija

Nors valdžia szimtus tuks- 
tancziu buszeliu ir tonu visu tu 
javu perka kad palaikius bran
gias kainas, bet to gal neuž
teks. Valdžia praleidžia bilijo
nus doleriu, kad ūkio vaisiai 
mums daug kasztuotu. Valdžia 
su musu pinigais perka milijo
nus buszeliu javu, kviecziu ir 
bulviu, ir paskui jas kitiems 
krasztams parduoda už koki 
penktuką ant buszelio, ar visai 
sudegina ar kitaip sunaikina, 
kad tie ūkininkai galėtu nuo 
Amerikiecziu reikalauti po ke
lis dolerius už buszeli tokiu pa
ežiu kviecziu ar bulviu.

Plienas bus brangesnis. 
Reiszkia, viskas kas yra isz 
plieno ar su plienu daroma 
taipgi pabrangs. Fabrikams 
bus daug sunkiau gauti gana 
plieno, nes armija pradės labai 
daug reikalauti. Reiszkia ežia 
labiausiai atjaus plieno truku
mą, stoka automobiliu fabri
kai.

Paprastai didesni ir bran
gesni sztorai Rugpiuczio Aug. 
menesyje parduoda daugiausia 
moteriszku kailiniu, “fur- 
coatu.” Bet sziais metais be
veik visi nusiskundžia kad 'biz
nis labai prastas.

Pasilinksminimo vietos kaip 
sžportai, krutamoji paveikslai, 
“moving-pikczieriai, ’ ’ teatrai, 
saliunai, ir kliubai nusiskun
džia kad biznis prastas, kad 
žmones neiszduoda pinigu.

Kai Laisves Nėra, 
Viltis Užgesta

Mes daug daugiau apie szito- 
ki bizni iszgirsime kai politi
kieriai pradės savo vaju vesti 
priesz rinkimus.

. Per kara, kai maisto labai 
visiems reikėjo, valdžia priža
dėjo visiems ūkininkams kad 
jiems bus užtikrinta nors de
vynios deszimtas nuoszimtis 
pilnos prekes ant visu javu, 
kuriu jie negales parduoti. Szi- 
toks valdžios užtikrinimas bu
vo labai geras akstinas ūkinin
kams, kurie iszsijuose sėjo, 
akėjo ir visko augino kiek tik 
galėjo. Bet karas jau keli me
tai kai Užsibaigė, o ūkininkai 
ir sziandien ta paezia parama 
isz valdžios reikalauja ir gau
na.

Kur pirmiau žmogelis inejes 
in saliuna užsiorderiavo “alų, 
sznapsa ir cigara” ir dar savo 
kaimynui ir saliuninkui po ke
lis užpundino, dabar jis de- 
szimtuka gnybte isz kiszeniaus 
iszghyibsta, alaus stiklą nusi
perka ir visa pusvalandi ta 
aluti mažais gurkszniais 
gurksznoja, laukdamas kad 
kas kitas jam dar viena užpun- 
dytu.

žiemos 
prūdai 
sniege

Peter Ženki, 'buvęs Czekoslo- j 
vakijos atstovaujantis Premie- 
rius, per szeszis metus pergy- , 
veno visa Naciu baisenybes in 
Buchenwald stovykla.

Petras Ženki su savo žmona 
pabėgo isz Czekoslovakijos ir 
dabar dar baisesnius palykus 
pasakoja apie Komunistus, ku
rie dabar jo kraszta valdo. Ko
munistu valdžia buvo baisesni 
ir žiauresni už visus tuos sze
szis metus Naciu Buchenwald 
stovykloje kur jis su savo žmo
na buvo belaisvis.

Jiemdviem pasiseko pa
sprukti isz Czekoslovakijos in 
ta Vokietijos dali, kur Ameri- 
kiecziai valdo. Isz ežia jiedu 
nuvažiavo in Anglija. Petras 
Ženki sako kad “Laisve ap
leido Czekoslovakija,. .Laisve 
iszguita ir isztremta isz jo 
Tėvynės!”

Naciu žvieriszkumas buvo 
baisus tose kariszkose stovyk
lose, kur Naciai szimtus tuks
tancziu nukankino ir nugala
bino. Isz tikro, net baisu ir pa- 
mislinti. Naciai nukankino 
milijonus!

Bet Petras Ženki sako, kad 
Komunistu žvieriszkumas yra 
nori žudyti, bet palaikyti gy
vus ir amžinai kankinti! Jis 
dar baisesnis! Komunistai ne
laisve atima nuo žmogaus ir 
paskui ta žmogų už gyvuli 
laiko!

iėj&orr

raszo: “Musu likimas daro bai
sesnis diena nuo dienos. Jau

Valdžia nori suvaržyti pirki
mą ir pardavima ant iszmokes- 
czio. Perkant nauja automobi
liu, dabar reikia nors treczdali 
duoti ant ranku, ir įgalima imti 
tik pusantro meto ji pilnai isz- 
moketi. Tas pats yra ir su an
tru ranku automobiliais.

Perkant.. baldus,.. “ furni- 
szius” del savo namu, reikia 
dabar duoti ant rankos nors 
dvideszimta dali ir pilnai isz- 
moketi in penkiolika menesiu. 
Tokie baldai ar “furnisziai” 
reiszkia: pecziai, leksztems 
Pdišzioms” mazgoti maszinos, 
refrigeratoriai, skalbimui ir 
siuvimui maszinos, radijai, pi- 
janai ir panasziai.

Mesa vis eis brangyn, neat
pigs. Pragyvenimas sziais me
tais neatpigs. Sviestas vėl pa
brangs, pienas jau pabrango. 
1.• •

Dabar, priesz rinkimus poli
tikieriai ima viską prižadėti. 
Jie sako kad taksos visiems 
bus sumažintos ateinaneziais 
metais. Bet mes jiems visai ne
tikime. Ateinaneziais metais 
valdžiai reikes daugiau pinigu 
del apsiginklavimo. Tai taksos 
nesumažės. Greicziau galima 
tikėtis kad jos gali padidėti.

Viena labai szalta 
diena, kada užszale 
poksztelejo ir tvoros 
braszkejo, viena mokytoja, ma
žame mainieriu miestelyje 
stengėsi perspėti visus savo 
mažuczius mokinius, kad. jie 
per ilgai nesibovintu lauke, ir 
nesivoliotu po sniegą.

“Klausykite, vaikucziai,” ji 
su motinos rupestime juos mo
kino, “jus turite patys apsi
saugoti nuo szalczio ir nuo li
gos. Asz turėjo labai gera ir 
gražu broliuką. Viena žiemos 
diena jis iszejo in shiegą su sa
vo naujomis rogutėmis, kurias 
asz jam buvau nupirkus. Jis 
per kelias valandas važinėjo, 
cziužinejo ir po sniegą klumpo- 
jo ir ne ėjo in stuba, kai mamy
te ji kelis sykius szauke. Ta va- 
kara jis pagavo szalti ir ant ry
tojaus pasimirė. ’ ’

Visi vaikai labai nutilo mo
kykloje. Mokytoja džiaugiesi 
kad jos ta trumpa ir labai liūd
na pasakaite toki gražu inspu- 
di padare ant visu mokiniu.

Paskui, vienas mokinys, ber
niukas pipirukas, pakele savo 
rankute ir paprasze mokytojos 
ar jis gali jos vieno dalyko pa
klausti apie ta tokia liūdna ne
laime. Mokytoja, manydama 
kad tas berniukas dabar ne tik 
susidomėjo, bet net ir susirūpi
no savo sveikata, lauke iszigirs- 
ti kas tam berniukui taip labai 
rupi.

Berniukas mandagiai atsi
stojo ir mokytojos užklausė, 
“Kur tos tavo broliuko rogu
tes?”

Vienas daktaras in Saxony 
Anhalt, sako kad Vokiecziai 
po Rusijos priežiūra dabar 
staeziai badauja. Berlyno laik- 
raszcziuose, kurie yra po Ame
rikos ar Anglijos priežiūra, 
randasi tukstaneziai graudin
gu laiszku isz Vokiecziu kurie 
praszo kad jiems kas nors pri- 
siunstu nors donos kąsneli.

Viena moteriszke in Werder 
raszo: “Sovietai visus musu 
kromus apiplesze ir nieko 
mums nepaliko ir mes dabar 
badaujame. Jie mums beveik 
nieko neduoda. Per du mene
siu, mes nei szmotelio mėsos 
nemateme. O bulves pūva kre
muose, mes neturime gana pi
nigu pirktis.

Kita moteriszke isz Erkner

visai nesitikime pagelbos isz 
Sovietu. Musu vaikams gresia 
baisusia baisus pavojus. Vie-i 
noje mokykloje randasi keturi 
sveiki vaikai; visi kiti džiova1 
serga. Szitie jaunieji pasimirs 
nežinodami kas tai yra nors 
syki pilnai ir soeziai pavalgy
ti.”

Sovietai stengiasi szituos 
Vokieczius iszmaitinti, bet jie 
nei svaro maisto nesiunezia isz 
Rusijos; jie tik pareikalauja 
kad ūkininkai daugiau ir grei
cziau javu ir kviecziu pristaty
tu. Ūkininkai dabar priversti 
pjauti nenunokusius javus ir 
siunsti Sovietams. Reiszkia tas 
maistas bus prastas ir negaus 
sekios del kito meto.

Prilyginus Amerikos tvarka 
Berlyne prie Sovietu, tai Ber- 
lyniecziai po Amerikos priežiū
ra jaueziasi tikrame rojuje. 
Jiems yra gana maisto ir vis
kas daug pigiau. Amerikiecziai 
perka javus isz ūkininku, kai 
Sovietai po prievarta ima visai 
už dyka.

Vo'kiecziams dabar yra tik 
viena rūpestis ir labai didele 
rūpestis: Kad Amerikiecziai ju 
neapleistu, nepaliktu Sovie
tams. Visi Vokiecziai su baime 
laukia pamatyti kas bus isz vi
su tu slaptu pokalbiu ir susi
rinkimu Mos'kvoje, koki bizni 
dabar Stalinas ves ir sudarys 
su Amerika, ka Stalinas gaus 
ir ko Amerika iszsižades.

Stalinas dabar aiszkina kad 
reikia sudaryti du atskiru pa
sauliu; viena Komunistams ry
tuose ir kita kapitalistams va
karuose. Tada, anot jo, viskas 
bus tvarkoj ir taika vieszpa- 
taus. Rusija to ir siekia, steng
damosi Amerikioezius isz Ber
lyno iszvaryti.

Kai kurie Amerikiecziai to
kiems žodžiams ir intikes, tik
rai tikos kad Stalinas jau dau
giau nieko nereikalaus. Tokie 
žmones pamirszta kad ir Hitle
ris taip pat sznekejo Mueniche, 
sakydamas kad Vokiccziams 
jau užtenka Kaip su Hitleriu, 
taip ir Stalinas savo žodžio ne- 
biznio daryti, nes kaip Hitleris 
taip ri Stalinas savo žodžio ne- 
invertina ir nesilaiko. Garbes 
žodis jiems nesuprantamas.

IMMIGRACIJA PIR
MAIS SZESZIAIS

MENESIAIS

Nors daug buvo raszoma 
apie kiek tukstancziu Europos 
benamiu bus priimta in Ameri
ka, bet dabar jau aiszku kad 
labai maižai ju bus isz tikrųjų 
priimti, nes nėra gana namu 
jiems apsigyventi.

— Lai skaitytojai neuž- 
mirszta atsilygint su prenume
rata už laikraszti “Saule,” juk 
laukėm gana ilgai, nes ir mums 
pinigelei yra reikalingi del ve
dimo biznio!

Pirkie U. S. Bonus

Kongresas paskyrė $28,000,- 
000 vesti Valstybes Departa
mento tarptautini ir apszvietos 
programas užsienyje, praside
dant su Liepos (July) 1 d., 
1948 m. Ir “Office of Interna
tional Information” jau daro 
planus praneszti pasauliui apie 
Amerika, tikra pasaka apie 
Amerika. Ta darys per radijo, 
spauda ir leidinius, kas viskas 
bus sukoncentruotas ‘ ‘ Office 
of International Information,” 
bibliotekos ir kultūrines in- 
staigos, mainymas studentu ir 
mokytoju 'bus priežiūroj “Off
ice of Educational Exchange.” 
Abieju departamentu vadas 
bus George V. Allen, Assistant' 
Secretary of State for Public 
Affairs,

Paskyrimas sziu pinigu su-1

stiprins “Voice of America” 
programas kurios pasiekia 
apie 150,000,000 klausytoju, 
kurie vartoja 30,000,000 radijo.

Spauzdintas žodis irgi svar
bus. Valstybes Departamento 
tarptautines spaudos ir leidi
niu biuras dabar pristato sve
timiems žurnalistams ir raszy- 
tojams Suvien. Valstybėse spe
cialiai pagamintus straipsnius, 
iszleidžia Rusu-kalboj žurnalu 
“America,” iszdalinimui So
vietu Sanjungoje, kasdien pa
gamina ir siunezia kabeliu, oro 
pasztu aficiales žinias Suvien. 
Valstybių diplomatinėms misi
joms iszdalinimui svetimiems 
laikraszcziams, žurnalams, ir 
t.t. Tikslas yra tikrai nuvaiz- 
duoti Amerikos žmones, jos 
kultūra, instaigas ir panaszei.

Istorija apie “AMŽINA ŽY 
DA.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Publishing Co.,

Ateinantieji rinkimai del 
Prezidento bus spalvingi ir 
ir invairingi. Jau dabar ran
dasi net keturios atskiros, 
viena kitai prieszingos par
tijos. Paprastai buvo tik 
dvi partijos: Republikonai 
ir Demokratai.

Naujausia ir jauniausia 
politine partija yra “Dixie- 
crats;” Demokratai isz pie
tiniu valstybių, kuriems ne
patinka Trumanas. Jie visi 
pasitraukė isz Demokratu 
partijos ir sudarė savo at
skira partija, ir iszsirinko 
J. Strom Thurmond, South 
Carolina valstijos guberna
torių kaipo savo kandidata 
del Prezidento ir Fielding 
Wrigrt del Vice-Prezidento.

Szita partija laike savo, 
seimą in Houston, Texas.

Pietiniu valstijų Demo
kratai baisiai užpyko ant 
Prezidento Trumanu ir ant 
kitu Demokratu, kai Tru
manas invede byla, instaty- 
ma, kuris nustato kad juo-

dūkai, nigerai yra lygus su 
baltaisiais ir kad jie turi pil
nas teises visur balsuoti.

Szitoks Demokratu susi- 
skaldinimas nėra gerai. Pir
miausia Henry Wallace atsi
skyrė nuo Demokratu ir pa
traukė daug nariu su savi
mi. Jau ir tada visi spėjo ir 
sake kad Demokratai negali 
laimėti rinkimus del dvieju 
priežaseziu: Pirma—Truma
nas per daug klaidu yra pa
daręs, netinkamas; Antra— 
H. Wallace suskaldė partija 
ir nuslopino visus Demokra
tus. O dabar dar treczia 
priežastis—lietiniu valsty
bių pasitraukimas isz parti
jos. Kaip dabar dalykai sto
vi, tai galima jau spėti kad, 
nors nei Henry Wallace su 
savo Komunistais, nei tie 
pietiniai “Dixiecrats” visai 
neturi vilties rinkimus lai
mėti, bet jie pakirs Demo
kratus ir Trumana sumusz, 
Isz viso to, atrodo kad ežia 
Republikonams szienpjute.

viso gyvašezio, o ir anūkams 
užtektu, atsisveikino £u mariu 
karaliumi ir palydėtas per sa- 

: vo mariu dranga, iszkylo ant 
virsziaus ir parėjo namon, kur 
pati ir vaikai priėmė ji su ne
apsakoma linksmybe. Ir sulto
nas kada iszgirdo jo apsakima

1 tarė: “Tu ir tavo szeirftyna visi 
' turite eiti gyventi in mano pa
lečių su mansiu ir linksminti 
'mane savo pasakomis. Nėra 
ant svieto kito tokio žmogaus 
kuris galėtus apsakyti tokias 
stebuklingas pasakas kaip tu 
ir todėl turi gyventi arti’ ma-

! nes, idant asz ant kiekvieno pa
reikalavimo galeezia jus turėti

, prie saves.”
Abdala nieko nelaukdamas 

' pardavė savo namus ir visas 
I brangenybes ir nuėjo gyventi 

in palociu pas sultoną, ne kai- 
; po vargingas žuvininkas, bet 
I kaipo turtingiausias ir garsin
giausias žmogus visoje kara
lystėje. Ir per visa savo gy
venimą buvo nuo visu mylėtas 
ar garbintas. —K. G. (Galas)

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

ŽUVININKAS 
ABDALA

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Tau užimtu 4 metus ir to visko' 
da neregetumeit. Jeigu jau pa-i 
vargai tai einam in mano na
mus kur galėsi atsilsėti.”

Taip jie sugryžo in viena 
maža miesteli, kur nebuvo 
muru, tiktai mažos Undines isz- 
kaltos akmeniuose. Abdala gy
veno vienoje isz tu stubeliu 
gražiai padabintu ir jo duktė, 
graži mergina iszejo juos pasi-| 
tikti prie duriu. Ji buvo labai 
graži,-turėjo skaistu veidą ir 
juodus plaukus, bet ji turėjo į 
uodega panasze in žuvies. Ka-'j 
da ji paregėjo žuvininką Abda
la pradėjo juoktis ir sžaukti 
molina. “Eik szia, žiūrėk ant 
szito be uodegos sutvėrimą” iri 
jos motina atėjo su trimis ma
žais vaikais, kurie valgė mažas 
žuvytes taip kaip musu vaikai 
saldaunius, ir jie visi juokėsi 1 
isz A'bdalo, kad ji net piktumas į 
paėmė. “Ar tu mane atvedei 
czionais kad isz manes .szandy- 
tu?” Tarė jisai, “ir kam tie 
juokai? Asz neužteminau kad 
ir tu pats turi žuvies uodega.”

“O taip, asz turiu” atsake 
mariu žmogus, “tiktai per ta
vo žingeidumą in visokius 
daiktus neužteminai. Musu vi
si žmones turi ir todėl su panie
kinimu žiūrime ant tu kurie jos 
neturi. Kiekvienas be uodegos 
sutvėrimas turi stoti priesz'

musu karuli ir jis turi ji regėti. 
Man mano pati sake kad jau 
siuntinis buvo nuo karaliaus, 
kad turėsi priesz ji stoti. Bet 
dabar turi pasilsėti ir paval
gyti ir meldžiu dovanoti mano 
szeiminai už tos juokus, nes jie 
apsipras ir viskas bus gerai.”

Žuvininkas Abdala silsejosi 
namuose draugo ant minksztu 
kerpiu lovos, bet valgi koki 
jam davinėjo jis negalėjo val
gyti, nes niekas daugiaus nebu
vo kaip žalios žuvis.

Ant rytojau? didelis pulkas 
kareiviu visi su žuvies uodego
mis pribuvo pas Abdala, kad ji 
nuvesti pas karalių, kur ji pri
ėmė su didele iszkehne ir visu 
akis tik 'buvo atkreiptos ant jo, 
kas dare A'bdalui dideli ne
smagumą. Karalius priėmė ji 
labai (maloniai ir klausinėjo 
apie viską. Tas viskas laitai nu
sibodo ir žuvininkas Abdala 
prasze kad ji iszleistu namon, 
kalbėdamas, kad jis labai iszsi- 
ilgo paezios ir vaiku.

“Kaip tu gali mylėti žeme,” 
tarė karalius, “ton laibai sausa 
ir ne yra žalios žuvies.” Kada 
Abdala jam viską iszaiszkino 
jisai pavėlino jam eiti namon. 
Pirmiausiai karalius davė jam 
tiek brangenybių kiek tik jisai 
galėjo paneszti. Po tam mariu 
žmogus tarė: “Abdala asz da
bar turėsiu sėdėti namie ir ne
pribusiu ant tavo paszauki- 
mo. ’ ’

Žuvininkas Abdala pasiėmėt 
tiek brangenybių kad galėjo f 
žmones padaryti turtingais ant

The first observance of Labor Day in 
the United States was held in New York 
City in 1882 by the American Federa
tion of Labor. In 1948, some 60 mil
lions of you wage earners will join in 
the 66th annual celebration of that 
day. Congratulations are in order. Mil
lions of you workers are now guarding 
against any future emergencies by al
lotting a portion of your weekly wages 
to the purchase of U.S. Savings Bonds 
through the Payroll Savings Plan. You 
like it because it is automatic, it is 
sure. If not enrolled you can sign up 
today where you work for the Payroll 
Savings Plan, or, if self-employed, see 
your banker and ask to be enrolled for 
the Bond-a-Month Plan to purchase 
U.S. Savings Bonds. An allotment of 
$3.75 a week will bring you $2163.45 
in just ten years.

V.S. Treasury Department

“SALLE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “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.
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Žuvininkas Abdala
"yiENA karta gyveno var-' 

gingas žuvininkas, vardu 
Abdala, kuris buvo turtingas 
vaikuose, o vargszas piniguose.' 
Dienoje kada jo desz imtas vai-! 
kas gimė, jis buvo labai nuliu- i 
dės ir kalbiojo pats in save:: 
“Kaip asz galiu iszmaitinti szi- 
ta naujai gimusi, kad asz nesu- 
gaunu ikvaliai žuvies kad pa
penėti anuos devynis?” Bet ji
sai paėmė savo tinklą ir nuėjo 
ant kraisztu mariu maustyda
mas, kad jisai dabar dirbs du 
kartu sunkiaus kaip pirma, nes 
tas paskutinis vaikas gimė ant 
jo negiliukio ir žuvies ta diena 
su gavo kur kas mažiaus ir va
kare visiszkai neturėjo nieko 
neszti namo savo szeimynai.

Kada jis vilkosi namo nulin
dęs ir galva nuleidęs, jis patai
kė eite pro krautuve savo 
mokslaines draugo, kuris laike 
duonos keptuve ir turtingai 
gyveno. Kepikas pamatęs Ab
dala paszauke ji in vidų, ir 
klausė: Ko jis taip nulindęs? 
O kada iszgirdo jo apsakima 
tarė: “Nesirūpink Abdala. Asz 
žinau tu dirbi sunkiai ir esi tei
singas žmogus. Imk duonos isz 
mano krautuves kiek tik tau 
reikia, o užmokėsi mali kada 
galėsi. ’ ’

Abdala dekavojo jam ir ėjo 
namo su duona del savo vaike
liu. Bet gilukis nesimaine. Ji
sai vis ėjo blogiu. Diena po die
nai jo tinklas buvo tuszczias ir 
skola pas gera kepika vis augo 
didyn, taip kad jis bijojo ir pa- 
mislit apie jiair nedrįso jau 
daugiau duonos imti, o ežia rei
kalą ji priverstinai spire, nes 
duonos daugiau reikėjo kas 
diena.

Jisai papasakojo reikalą sa
vo paežiai, kaip stovi ir ji ban
dė ji suraminti kalbėdama: 
“Eik pas gera kepika. Jis da 
mus nespire užmokesezio ir 
musu vaikai negali mirti ba
du.”

“Asz nežinau” sake su kar
tumu Abdala, “kaip kada asz 
mislinu, kad jie visi butu isz- 
mire ne kaip gyventi isz kitu 
malones.” Vienok jis nuėjo 
adgal prie savo darbo ta diena 
ir mete tinklą in mares, karta 
nuo karto pakol jis pailso. Bet 
ant galo tinklas pasidarė sun
kus, kad ji pradėjo traukti lau
kan. Trauke tinklą isz visos sa
vo pajiegos, ir ant galo pasise
kė nors su dideliu vargu isz- 
traukti tinklą ant virszaus, bet 
kad jis apžiurėjo tinklą, jame 
nebuvo ne žuvies nei skarbo, 
nei kokio — tiktai žmogus!

Tikrai, tik ginijuszas ar dei
ve gali vandenyje gyventi. Ir 
prijausdamas kad jam gali at
sitikti kokia nelaime kad jis ta 
sutvėrimą pagavo in savo tink
lą. Abdalas pradėjo bėgti to
lyn, bet žmogus szauke ji adga- 
lios: “Nesibijok, gryžkie ad
gal.”

“Ar tu esi tiktai genijuszas? 
Klause Abdala.

“Ne, asz esmių žmogus,” at
sake. “Tokis pats kaip ir tu, 
tik vienas daiktas vietoje gy
venti ant žemes, mano namai 
yra mariuose. Prieik artyn, 
kad mes galėtume pasikalbėti. 
Asz tik czionai vaikszcziojau 
vandenyje, kada tavo tinklas 
nupuolė ant mano pecziu ir tu 
mane isztraukei laukan. Asz 
visados buvau akyvas regeti 
žeme ir žemes žmones, todėl 
prisiartink ir kalbėk su ma

nim.”
Abdalas priėjo artin, atliuo- 

savo tinklą, nuo jo pecziu ir la
bai nusistebėjo regėdamas tik
ra žmogų ir nebuvo visai in žiu- 
vi panaszumo. “Kaip tavo var
das?” Jisai užklausė, ir nusi
stebėjo kada svetimasis atsa
ke: “Abdalas.” I

“Tai ir mano tokis vardas,” 
paszauke žuvininkas. “Asz 
Abdalas nuo žemes, o tu Abda
las isz mariu.”

“Kaip tai stebėtina,” kalbė
jo Abdalas isz mariu!” “Ateik 
mano žemes broli ir papasakok 
man apie save.”

Vargszas Abdala nuo žemes 
senei norėjo rasti dranga ku
riam galėtu su atvyra szirdžia 
papasakot savo vargus, todėl 
dabar pasakojo jam visa savo 
varginga gyvenimą Abdalui 
isz mariu, kuris tik liūdnai 
klausė. Po pabaigimui savo ap
sukimo jis tarė: “Asz galu tau 
pagelbeti ir pagelbėsiu. Ir tas 
bus tau lengviau man atsimo
kėti. Czionai ant žemes tu turi 
visokiu vaisiu kaip tai, melo- 
nu, pamaraneziu, citriniu, 
apalcinu, obuolį, grusziu ir sly- 
viu, kurie pas jus prekioja la
bai mažai, o pas mus jie yra 
brangiausiais daiktais. Ant ki
tos puses pas mus mariuose 
mes turime vietoje vaisiu viso
kiu brangiu akmenų: szapiru, 
rubinu, emeraldu, perlu ir dei
mantu ir daugybe kitokiu 
brangiu akmeniu, kurie bus 
naudingi del tavęs o tik yra 
gražus del mus. Žiūrėk mano 
draugai, asz atnesziu tau bran
giu žemcziugU kokiu žmones 
jusu mieste ne yra da regeje, 
o tu man in ju vieta atneszi 
aukszcziaus minėtu vaisiu ku
rie bus del manes brangus ir 
naudingesni nei kaip akmenis 
del tavęs. Ir mes abudu busim 
laimingi. Tai yra prekyba? Ar 
tinki ant to?”

“Teip, teip,” paszauke nusi
gandęs žuvininkas.

“Lauk czionai pakol asz tau 
atnesziu dovana,” kalbėjo Ab
dala isz mariu, ir žengdamas in 
vandeni isznyko isz akiu. Jisai 
taip ilgai buvo nuejas kad žu
vininkas pradėjo mislyt jog jis 
ta viską sapnavo. Vienok ant 
galo, paregėjo isz vandenio isz- 
einanti Abdala ir jo rankos bu
vo pilni brangiausiu akmenų.

“Labai buvo bloga kad asz 
neturėjau jokio krepszio,” kal
bėjo Abdala isz mariu. “Kada 
asz bueziau turejas krepszi, asz 
bueziau atneszias daug dau
giau. Kada tu man atneszi vai
sius, tai atneszk ir krepszi, o 
kita karta gausi tris kartus 
daugiau akmeniu. Ar busi su 
mano vaisais sziuomi laiku ry
to, ant szitos pat vietos?”

‘ ‘ Taip, ant tikro busiu, ’ ’ kal
bėjo žuvininkas, jo akis žybejo 
isz džiaugsmo. “Dekavoju tau 
tūkstanti kartu. O kas per 
džiaugsmas bus mano szeimi- 
noje szi vakara. Asz negaliu il
gi aus ežia būti, su Dievu!”

Bego vargszas taip greitai 
kaip tik jo kojos nesze ir pir
miausiai susilaikė pas gera ke
pika. “Tu padarei man daug 
gero! ’ ’ Paszauke žuvininkas. 
“Žiūrėk dabar kaip asz tau už 
tai atmokėsiu!” Indejo ranka 
in kiszene ir isztrauke puse sau 
ja brangiu akmenų kuriuos 
jam Abdala isz mariu davė.

“Duok riian biski pinigu, 
kad asz galeeziau nupirkti val

gio ant szio vakaro del manoj 
szeimynos, o akmenis tegul vi
si buna pas tave.” Pasakė jisai.

Užganadintas kepikas davė 
jam duonos ir pinigu ir žuvi
ninkas parsinesze viską. Ta va
kara iszkele toki puota kad jo 
pati paklausė su nusistebėjimu 
ir linksmybe:

“Isz kur atsirado szitas tur-j 
tas?” Jos vyras parode jiai pi
nigus ir atlikusias brangius ak
menis ir apsakė jiai visa atsiti
kima. “Buk atsargus” paszau
ke persigandusi. “Nepasakok 
nei vienam, ba gali kas jos nuo 
tavęs pavogti.”

Žuvininkas pamisimo kad 
tai yra gera rodą. Ta vakara; 
kepikas davė jam daugiau pi-j 
nigu už likusius brang-akme-j 
nis ir žuvininkas nupirko dide
li pintine, prikrovė pilna viso
kiais vaisais ir anksti isz ryto 
jisai su pintine nesze in pama
rį, kur jisai atsisėdės pradėjo 
szaukti: “Abdalai isz mariu, 
mano broli Abdalai, ar tu esi 
czionai?” Tuo jaus Abdalas isz

BALTRUVIENE

O ka mergeles, 
Ar gražus perstatimas, 

Gyvu paveiksliu iszrodimas?
Bilietus gavo, 
Ir nuvandravo. 

Bet buvo perstatimas 
geresnis. 

Su rimbu per kaili 
skaudesnis, 

Juk ant perstatimu 
daugumas eina, 

Nes ant laiko 
namon pareina,

Nesivalkioje ligi treczia, 
O tas labai negerai 

Asz manau, 
Daugiau to nebus, 
Kaip tėvelis kožna 

karta, 
Su rimbu užskus.

* * *
Kol da gyvas 

, vyrelis,
Tai kone kožnas sako 

kad negeras,
Ne vienas pasibaigęs 

kaip vaszas, 
O vis del bobos 

niekszas.
Vietoje, kad pasaldyt 

jo gyvenimą, 
Tai da gyvenimą 

sutrumpina, 
Ba ne yra tos dienos, 
Kad ne vestu su vyru 

musztynos.
Ne vienas manstina, 

Kad boba gera.
Kad lipni prie žmonių 

gana,
Nes tegul iszgirsta, 

Kaip vyras vieszina, 
^ada pagyrio bus 

gana.
Ne kožnas vyras gal 

ilgai kensti, 
Turi tokia monkia 

pamesti, 
Ba su tokia negali 

būti, 
Turi in kitur traukti. 
Kitos vyra in lakupa 

sodina,
O kitus prie saves

mariu iszkylo isz vandens ir 
paėmė pintine vaisiu su dide
liu džiaugsmu.

“Palauk valandėlė” kalbėjo 
jisai. Ir nusileido su pintine in! 
mares. Nepoilgam jis sugryžioj 
ir atidavė pintine atgal žuvi
ninkui, pripildyta pilna da di-j 
dėsniais ir gražesniais akme-j 
nais negu buvo pirmutinei. Po 
tam jiedu nutarė diena kada 
vėl susieiti ir dingo.

Žuvininkas Abdala parsine-j 
sze savo pintine namo ir prie 
uždarytu duriu abudu su pa- 
czia iszrinko ir suskirstė kiek
viena pagal jo didumo, o kad; 
jiems pasisekė rasti apie du 
tuzinu už kitus didesniu ir gra
žesniu akmenų tai žuvininkas 
suriszio in skepetaite ir nune-j 
sze pas auksoriu, kad juos par
duoti.

Auksorius žiurėjo in tais 
gražybes su nusistebėjimu.! 
“Ar tu turi da daugiau tokiu j 
akmenų?” Akyvai žiūrėdamas 
in žuvininką, užklausė aukso
rius.

prisiima,
Tokios ant to ne žiuri, 

Norint valka papiktinimu 
turi, 

J eigų boba niekai, 
Kalti už tai vyrai.

Ba kad isz pradžios,
Luptu nugara gerai, 

Tai butu boba 
kitokia, 

Ne tokia dantuota.
* * *

Kur ten Viskonsinoje, 
Vienoje urvoje,

Du gyvulei,
Elgėsi nedorai, 

Tegul žmones pirtį 
užkure, 

Abba su policija.
c ’ užibure,

Ba kaip užeis
perkūnai,

Bus del visu 
negerai.

Visi velniams verti, 
Jeigu negali kaili 

iszlupti.
Asz da palauksiu,

Nes kaip atitrauksiu, 
Tai in kaili duosiu,
Ir suvinezevosiu!

Beisbolininkas Babe Ruth 
buvo visu pripažintas kaipo 
beisboles sportininku kara
lius. Nebuvo tokio vaiko 
kurie nežinojo apie, ir nepa
žino beisbolininka Babe Ru
th, kuris parėjo isz naszlait- 
namio ir tapo Amerikos gar
singiausias sportininkas.

Babe Ruth galėdavo ge
riausia, smarkiausia ir to- 
liasia ir toliausia numuszti 
ta beisbole. Mažesnis pa
veikslas parodo kaip Babe 

( “Taip” atsake Abdala. 
“Asz turiu pilna pintine, bet 
szitie yra už, anuos didesni ir 
szviesesni. ’ ’

Kur tu jos gavai?” užklausė 
tirinejaneziai auksorius.

“To asz negaliu tau pasaky
ti, tik asz užtikrinu kad jie tei
singai priguli prie manes,” at
sake Abdala.

Auksorius liepe jam palauk
ti valanda ir pats iszejo lau
kan. Dabar žuvininkas Abdala 
kuris svajojo apie visokius 
gražius daiktus kuriuos ketino 
pirkti del savo paezios, vaiku 
ir pats del saves ir apie gražu 
narna kuri mistino nepoilgam 
pirkti, iszgirdo riksmą lauke ir 
toje valandoje atsidarė duris ir 
auksorius inpuole in vidų ves
damas su savim tris virszinin- 
kus isz sultono sargybinio pul
ko.

“Sztai jisai!” Paszauke 
auksorius. “Aresztavokite ap
gavikai. Jisai bando man par
duoti juos, bet asz'būdamas tei
singas žmogus, nedaviau jam 
mane prigauti ir isztirinejau 
ji-”

Pirm negu vargszas žuvinin- 
' kas galėjo save pateisinti arba 
apsiginti, be klausimo likos 
permestas ant žemes ir su- 
musztas kada jis atsipeikėjo jo 
rankos buvo surisztos ir keturi 
kareiviai vilko ji ulyczemis 
miesto, o žmones stovėdami isz 
jo tycziojosi.

Dalykas buvo tame: Buvo 
prapuolė sultono brangus ka
rdei ir auksorius mistino, kad 
žuvininkas yra ju vagim. ’ Bet 
kada sultonas apžiurėjo paduo
tus jam branguminus, prisipa- 

; žino kad tie yra daug didesni 
ir gražesni, ir sultonas juos ap
žiurėjas nusiuntė atgal -su už
klausimu ar jis negalėtu juos 
nupirkti del savo paežios ir 
dukteries ?

Tas žuvininko suėmimas pa
dare dauginus užimaneziu. Kur 
tokis vargszas galėjo gauti to
kias brangenybes? Žuvininkas 
norėdamas da daugiau padary
ti rupesezio savo nevidonams, 
pasako kad jis tuos visus per
lus ir žemeziugus dovanoja del 
sultono, o jeigu sultonas nori

Karalius Pasimirė

Ruth iszrode kai jis pradėjo 
beisbole loszti su Baltimore 
Orioles. Jis didžiausi inspu- 
di ant visu padare 1932 me
tais, Spalio - Oct. pirma die
na kai jis su New York mies
to “Yankees” losze priesz 
Chicagos miesto “Cubs.” 
Jis du sykiu nepataike in bo
le ir visi pradėjo isz jo juok
tis ir szidytis. Jis ramiai 
ranka parode in tvora kur 
jis prižadėjo ta bole numusz

del pirkimo tai jis atnesz dau
giais.

Sultonas liepe atvesti Abda
la. Žiuvininkas pamisimo, kad 
jis sultonui turi apsakyti visa 
atsitikima, ka ir padare del di
desnio užganedinimo sultono.

Sultonas kalbėjo: “Ar tu ga
li aplaikyti daugiau tokiu 
brangiu akmeniu kada tu no
ri?”

“Galiu,” atsake Abdala. 
Sultonas ilga valanda kalbėjo 
su Abdalu ir persitikrino kad 
vargingas žuvininkas yra tei
singas žmogus ir gali būti ge
ras draugas. Todėl sultonas da
vė jam aukszta dinsta prie sa
vo dvaro ir žuvininkas su savo 
szeimyna persikrausto in labai 
gražiu narna, kur jie gyveno 
kaip inkstas taukuose, kur 
jiems ant kiekvieno žingsnio 
pritarnavo nevalninkai.

Bet žuvininkas Abdala neuž- 
mirszo savo dranga Abdala isz 
mariu. Jisai liepa vėlino nei vie
nam neszti pintine su vaisiais, 
bet visados ėjo patą per miesto 
ulyczias neszdamas pintine ant 
rankos. Žmones matydami taip 
brangiai ir gražiai apsiredusi 
žmogų ncszant pintine sakyda
vo: “Žiūrėk czionai eina že- 
miszkas Abdala pas mariu Ab+ 
dala apmainyti vaisius ant dei
mantu.”

Nors jie visi ant jo žiurėjo, 
bet ne vienas neseki paskui ji, 
nes visi bijojo rūstybes sulto
no. Taipgi jo vandeninis drau
gas ne norėjo kad žmones in ji 
žiopsotusi.

Viena diena žada jiedu sėdė
dami kalbėjosi. Abdala isz van
denio tarė: “() mano broli del 
ko ne eini su manim žemiu at
lankyti mano butine ir paregė
ti visokias grožybes ant dugno 
mariu, kur asz-gyvenu ? ’ ’

“Bet Abdala” atsake jam: 
Del ko tu nenori eiti su manim ?

“Del to” atsake antras, 
“Jeigu asz iszeieziau ant že
mes ir vejas nudžiovintu van
deni nuo manes, asz tuojaus tu- 
reczia mirti.”

“Taip ir asz, tureczia mirti 
mariuose; del tos priežasties 
asz negaliu eiti” atsake Abda
la.

ti. Niekas netikėjo kad jis 
taip gales padaryti, bet kai 
tik bole buvo paleista, jis 
taip smarkiai uždavė kad ta 
bole kaip tik per ta tvora isz 
parko iszleke.

Babe Ruth kelios sanvai- 
tes atgal pasimirė. Szimtai 
tukstaneziu žmonių atėjo in 
jo szermenis ir laidotuves. 
Jis pasiliko visu Amerikos 
sportininku amžinas didvy
ris,

Tuomet Abdala’isz mariu at
šaki1: “O asz tame galiu Tiagel- 
beti” ir panėrė po vandeniu 
kur už valandėlės sugryžo 
neszdamas bonka alyvos.

“'Czion yra” kalbėjo jisai, 
alyvas didžiausios mariu žu
vies vadinamos dėmiau. Ta žu
vis yra didesni už visus gyvu
linis gyvenanezius ant žemes. 
Ji gali suryti du slėnius ant 
pusrycziu. Insitepk savo kuna 
su ta ja alyva ir galėsi drąsiai 
eiti su manim.”

“Bet kaip bus jeigu asz su- 
sitižezia ta baisu deridan?” 
Klause Abdala, kuris buvo bai
lus kaip sžeszkas.

“Jis nebijo dauginus nieko 
kaip tik žemiszko žmogaus,” 
atsake mariu žmogus. “Jis tau 
nepadarys nieko blogo. Eik su 
manim.”

.Abdala perimtas buvo dide
liu akyvumu, insitepi visas 
alyva, pasiėmė' už rankos ma
riu žmogaus ir ženge žemyn in 
vandeni. Gilyn ir gilyn jie lei
dosi in vandeni, o vienok Ab
dala galėjo liuosai kvėpuoti. 
Ant galo jie ėjo ant dugno ma
riu prisižiūrėdami visokioms 
grožybėmis kur Abdala dabai’ 
pats .savo akimi mate nesuskai
tomas daugybes perlu, deiman
tu ir kitokiu brangenybių, ku
rias jam jo mariu draugas bu
vo iszneszes. Buvo tai stebuk
lingas reginis! Jiems ten prisi- 
žiurinejant staigai ant ju vir- 
sziaus pasidarė tamsu ir mariu 
žmogus pradėjo drebėti, ant ko 
Abdala nuo žemes paregėjus 
paklausė: “Kas tas per tamsu
mas ? ’ ’

“Yra tai dendamas” atsake 
marinis žmogus, “užrėk ant jo 
mano broli, nes jis ateina ma
ne suėsti, tavęs tai jisai bijos.”

Žuvininkas Abdala puolėJ ' 9
ant jo su smarkumu, pradėjo 
rėkti ir rankomis mosuoti, ka 
mariu milžinas iszvides persi
gando ir pabėgo. Po tam jiedu 
nebijojo nieko ir mariu žmogus 
per 8 dienas aprodė jam 8 mies
tus, kur jis datyre visokiu sma
gumu, tik vienas daiktas jam 
labai nepatiko kad kožna diena 
neturėjo dauginus nieko del 
valgio kaip tik žales žuvies.

Nors žuvininkas buvo pri
pratęs prie, žuviu ir jas labai 
mylėjo valgyt, bet tiktai viri- 
tas, o ne žalias. Jis prisipažino 
gražiausiams mariu namams, 
kurie buvo statyti isz gintaro 
ir papuoszti brangiais akmenė
liais. Jis aplanke miestus kur 
gyventojai buvo vienos mote- 
res ir nesirado ne vieno vyro, o 
kituosią miestuosia buvo vieni 
vyrai. Nors jis mate daug bran
giu ir navatnu daiktu, bet nie
ko gero jis neinate tinkamo del 
valgio.

Ant galo tarė jisai: ‘ ‘ Tur but 
asz jau regėjau visas grožybes 
ir stebuklus juru vandeniniu 
miestu?”

“0 ne” atsake mariu žmo
gus. “Regėjai tiktai keletą.

(Tasa Ant 2 puslapio)

ISTORIJE apie na ta 
------------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
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^. 
Saule Pub. Co., Mahanoy Citjj



MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
1 — Utarninke pripuola Szv. 
Reginos.

— Pareita Serada, Lietu
viu Moterų Kliubas isz Schuyl] 
kilio pavieto, pa aukavo $1,500 Į 
del Good Samaritan ligonbute 
Pottsvilleje. Kunigas Felix 
Fink, sekretorius ir iždininkas 
del ligonbutes, szirdingai dė
koja Kliubui už tokia garbinga 
auka.

— Seredoj Szvencz. Pane
les Marijos Gimimas.

— Sekantieji iszeme lais- 
nus del apsivedimo isz Potts- 
villes Korto: Antanas Petraitis 
isz Frackville ir Rose T. Muns
ter isz Minersville. Kazimie
ras Gudaitis ir Stella Gumrot 
isz Gilbertono. x

—• Ketverge Szvento Petro 
Kliavero. >

— Pottsvilles Kortas pra- 
nesza kad nuo Sausio 1-ma die
na iki sziam laikui likos isz- 
duota 171 “Divorsu,” persi
skyrimu.

— Alvin E. Lewis, 31 metu 
amžiaus nuo 308 W. Railroad 
,Uly., likos užmusztas per troka 
laike darbo prie Gasparini 
Coal Mining Kompanijos, Su
katoje, 8:20 valanda ryte. Pali
ko paczia ir tris vaikus.

Shenandoah, Pa. — Laidotu
ves a.a. Mortos Magness - Ban- 
kietines, nuo 618 E. Centre uly. 
kuri ji numirė Seredoj, 11-ta 
valanda ryte, Locust Mt. ligon- 
buteje, invyko Panedelyje, su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje, 9-ta valanda ryte, ir pa
laidota in Szv. Marijos kapi
nes. Graboriai J. A. Oravitz ir 
sunai laidojo. Rugpiuczio Ima 
diena velione puolė trepais že
myn savo namuose ir likos 
skaudžiai sužeista. Gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika 
penkis deszimts metu atgal. 
Prigulėjo prie Lietuviszkos pa
rapijos mieste ir prie bažnyti
niu draugijų. Paliko savo vy
ra Petra; dukterį Jeva, pati 
Prano Perkausko isz Mahanoy 
City; du brolius: Simona Vud- 
vila, mieste ir Mykolą Vudvila 
isz Cleveland, Ohio, taipgi 
daug anuku ir pra-anukus.

London, Anglija. — Žinios 
isz Moskva pranesza kad kitas 
isz Sovietu Komunistu Parti
jos pasiuntinys Sergei G. Lu
kin staiga numirė Ketverge. 
Generolas Andrei A. Zhadanov 
kur jis pasimirė pareita Utar- 
ninka, likos palaidotas Ketver
ge vakara Moskoje.

'

22,000 STRAIKUOS
IN NEW JERSEY

J ------- .

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kompanijos sutinka pakelti 
algas penkiolika centu ant va
landos bet nesutinka ant visu 
kitu pareikalavimu.

TROKU
DRAIVERIAI

STRAIKUOJA
J (Tasa Nuo 1 Puslapio)

kuris atstovauja kelias isz di
džiausiu kompanijų kurios 
siunczia visokias daržoves ir 
vaisius su trokais, sako kad jis 
dabar apskundžia ir patraukia

Lazda Turi Du Galu

Sovietu Ambasadorius, 
Alexander Panyushkin, isz- 
eina isz Amerikos Po-Sekre- 
toriaus, Robert Lovett ofiso 
ir nosi pakabines, savo isz- 
iszvaizda parodo kad jam 
baisiai nepatinka. Jis savo 
pyrago gavo paragauti.

Sovietai ir visi j u atstovai 
per visas konferencijas, per 
visus susirinkimus ir pasita
rimus, mokėjo, rodos, tik 
viena žodi, tik viena iszsi- 
reiszkima: ‘ ‘Nesutinkame, 
Prieszinamies! ’ ’ Molotovas 
net po visa Amerika pragar
sėjo su savo triukszmingu 
nesutikimu ant kiekvieno 
klausimo. Kai tik jam kas 
nepatikdavo, jis susiraukda
vo, atsistodavo, surikdavo 
“Nesutinku!” Ar jeigu dar 
to nebūdavo gana, jis, kai 
mažas vaikas, pakildavo ir 
ir sau iszeidavo. Vishinsky 
isz Molotovo pasimokino, ir 
taip pat darydavo ir dabar 
daro.

Dabar Sovietu Ambasado- 
dorius Alexander Panyush
kin gavo patirti kaip tas ne
tikimas skamba iszkitos pu
ses. Ir matyti kad jam bai
siai nepatinka.

Jis nusiskubino in Ameri
kos Po-3ekretoriaus kamba
rius su griežtu pareikalavi
mu kad Amerikos valdžia 
pavestu Ponia Oksena Ko

in teismą tu uniju vadus, nes 
kompanijos nukentejo nuosto
lio už $800,000 kai j u trokai 
nebuvo priimti in New York 
miestą. Jis dabar skundžia uni
ju vadus del penkių szimtu 
tukstaneziu doleriu iszkados.

Du metai atgal per szitokias 
straikas, kurios užsivilko net 
per deszimts sanvaieziu kom
panijos apskundė uniju vadus 
ant deszimts milijonu doleriu. 
Tas skundas dar ir dabar ran
dasi teismo knygose ir dar nė
ra iszrisztas. Unija pareikala
vo kad tas skundas butu isz- 
mestas, bet valdžia nepripaži
no.

TIKRA SARMATA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikiecziams tikra sarmata, 
kad ežia, laisves szalyje taip 
gali atsitikti!

Szlamžtai ir szmeižtai tai 
paprastas dalykas Amerikos 
politikoje. Bet Amerikiecziai 
paprastai yra sportai ir duoda 
kad ir prieszui proga iszsi- 
reikszti, savo litanija iszbir- 
benti.

Szitoks su kiausziniais ir ta
mietemis pasielgimas yra ne
mokyto niekszo darbas ir tiems 
žmonėms garbes neatnesza.

Mes neginame Henry Wal
lace nuomonių ar insitikinimu, 
bet mes giname jo teise kalbė
ti ir iszsireikszti. Jeigu mes

senkina po Sovietu priežiū
ra.- Ponia Kosenkina buvo 
Sovietu paimta, stacziai pa
vogta ir buvo laikoma kaipo 
nelaisve Sovietu Konsulato 
kambariuose New York 
mieste. Ponia Kosenkina 
buvo mokytoja, ir jos di
džiausias prasikaltimas bu
vo kad ji nenorėjo ir bijojo 
gryžti in Rusija.

Ponia Kosenkina pasirin
ko mirti, o ne gryžti in Rusi
ja. Ji iszszoko nuo treczio 
augszczio per langa ir labai 
susižeidė. Laime tai moky
tojai, Poniai Kosenkina, kad 
laikrasztininkai buvo be
veik prie to lango isz kurio 
ji iszszoko. Szitie laikrasz
tininkai greitai nutraukė 
paveikslus ir paskelbė savo 
laikraszcziuose. Amerikos 
policija irgi buvo ant tos 
vietos. Policija beveik po 
priverta insilauže in Rusijos 
Konsulato namus ir parei
kalavo kad Ponia Kosenki
na butu nuvežta in ligonbu
te. Taip ir buvo padaryta.

Tada Sovietu Ambasado
rius Panyushkin Washing
tone griežtai pareikalavo 
kad Amerikos policija pasi
trauktu, nesikisztu ir kad 
Ponia Kosenkina butu pa
vesta Sovietams. Amerikos 
»jvi 

Po-Sekretorius tam Amba
sadoriui atsake: “Ne!” 

imsime daužyti su kiausziniais 
tuos kurie su mumis nesutinka, 
tai kur atsidursime?! Jeigu 
taip jau dalykai Amerikoje 
stovi, tai visi Protestonai tegu 
ima kiauszinius ir meta in Ka
talikus, O tegu Katalikai tiems 
Protestonams su tamietemis 
atsako, tegu Republikonai ima 
prasmirdusius kiauszinius ir 
tegu plekia Demokratus, o De
mokratai tegu panasziai daro.

1940 metuose, Wendell Wil
kie buvo kandidatas in Prezi
dentus. Jis sake prakalbas in 
Pontiac miestą, Michigan vals
tijoje. Ten taip pat atsitiko. 
Žmones ir ji su kiausziniais pa
sveikino. O nei vienas isz tu 
kiauszininku nebutu galejes 
nei žvakute palaikyti priesz 
Wendell Wilkie. Tai lik dur
nių, nemokytu prascziokeliu 
pasielgimas ir nyksztuko pa
sikėsinimas priesz didvyri.

Kai Henry Wallace pradėjo 
kalbėti, keli chamai, kvailiukai

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. 

suriko: “Važiuok sau in Rusi
ja, jeigu Komunistai tau taip 
patinka!” Henry Wallce nusi- 
szypsojo ir norėjo ka pasakyti, 
pasiaiszkinti, bet jie nedave 
jam progos. Vienas kiauszinis 
terkszterejo jam in peti. Jis 
dar ramiai norėjo pasiaiszkinti 
net nusiszypsojo. Tameite pa
taikė jam in krutinę. Jis jau 
pamate kad nieko gero ežia ne
bus ir jau traukiesi isz tos vie
tos. Vienas isz susirinkusiu ji 
už rankos nustvėrė ir spjauda
mas per dantis iszkosze: “Ko
dėl tu negryžti in Rusija?” 
Wallace ramiai tam niekszui 
atsake, paklausdamas: “Ar 
mudu gyvename Amerikoje?”

Ir tai labai geras atsakymas 
ir užklausymas: “Ar mes gy
vename Amerikoje? Ar ežia 
laisves szalis? Kam mes per du 
pasauliniu karu kariavome? 
Kur ta laisve apie kuria mes 
taip lipszniai sznekame?

JŪREIVIAI
STRAIKUOJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Kai tik geležinkeliu kompa

nijos iszgirdo apie szitas stral
kas, jos iszleido insakyma kad 
niekam nevalia nieko siunsti 
in Pacifika su freit-kariais. 
Kompanijos taip daro, už tai, 
kad jos nenori kad ju freit-ka- 
riai tenai butu kur nustumti in 
szali laukti kol straikos užsi
baigs.

Szitos straikos ne tiek del 
didesniu algų kaip del klausi
mo kaip kompanijos gali sam
dytis darbininkus. Unija turi 
savo vietas kur darbininkai 
gauna darbus isz eiles, ir kom
panija ar savininkas nieko ne
gali sakyti. Dabar valdžia in- 
statymai uždraudžia tokius 
samdymus, bet jūreiviu unija 
nei kompanijų nei valdžios ne
paiso.

_______ i - _______ 2

SLAPTI
SUSIRINKIMAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
savo atsakyma, atmetimą ar 
pertaisymą. Visa tai yra da
roma slaptu budu ir už tai tiek 
daug laiko užima.

Vakarines Tautos dabar jau- 
cziasi intakingos ir galingos. 
Apart Ruhr slėnio žemes turtu 
kaip anglių, Amerika dabar 
jau turi daug daugiau jiegos 
visoje Vakarinėje Europoje 
nes Amerikos paszelpa ir pini
gai jau plaukia in Europa. Su 
tais pinigais, Amerika padeda 
atstatyti Europos pramone. Ir 
visi tie krasztai dabar stengia
si palaikyti draugiszkus santy
kius su Amerika. Reiszkia, 
Vakariniai krasztai Europoje 
sudaro viena, bendra frunta.

Amerikos pagelba sustipri
no Graikijos valdžia. Graikai 
dabar baigia kaili pilti visiems 
tiems sukilėliams, kurie buvo 
Rusijos kurstomi ir remiami.

Politines partijos Prancūzi
joje, Vokietijoje, Finlandijoje 
ir kituose krasztuose labai su- 
musze Komunistus. Komunis
tu intaka tuose krasztuose yra 
silpna ir menka. Komunistai 
negalėjo Amerikos Sekreto
riaus Marshall atstatymo tvar
ka suardyti Prancūzijoje ir 
Italijoje.

Penkių Vakariniu Tautu su
tartis bus ne užilgo sudaryta. 
Szitokia sutarti Amerika rems 
su ginklais.

Kai Amerikos Kongresas ir 
Senatas nutarė taikos laiku

imti jaunus vyrukus in vaiska, 
ir nutarė sudaryti septynios 
deszimts grupiu, ir skyrių ka- 
riszku eroplanu armija, tai Ru
sija net pasipurtė, o visi Vaka
riniai krasztai drąsos gavo.

Amerikos doleriai, maistas 
ir maszinos teipgi labai daug 
intakos turi su kuriais Ameri
kos atstovai gali labai drąsiai 
derintis.

Isz kitos puses, ir Rusija jau- 
cziasi kad ir ji gali drąsiai de
rintis. Sovietu armijos yra 
taip paskirstytos, kad jos gali 
labai greitai marszuoti ligi 
Anglijos ir ligi rubežiaus tarp 
Prancūzijos ir Ispanijos. Ma
žesni Europos krasztai ta ge
rai žino, ir už tai, gerbdami 
Amerikos dolerius, ji bijosi 
Rusijos sziuvu.

Nors Rusija negali prieiti 
prie Ruhr slėnio, kur randasi 
fabrikai ir žemes turtai, bet 
Rusija dabar turi Lenkija ir 
Czekoslovakija.

Kiti krasztai, kurie randasi 
Rytuose yra po Rusijos intaka 
ir valdžia.- Iszimant, žinoma, 
Yugoslavija, kur Rusijai da
bar yra gana bėdos.

Nors Sovietai jaueziasi ga
lingi, bet jie žino kad Komu
nistu partijos beveik visuose 
krasztuose susilpnėjo.

Rusija tikisi kad josios mela
ginga propaganda subunta- 
vuos žmones ir taip Vakariniu 
Krasztu intaka pakirs. Sovie
tai Vokiecziams Vokietijoje 
sako kad Amerika su Anglija 
nori suskaldyti Vokietija in 
kelias dalis. Tuo paežiu sykiu 
tie patys Sovietai Lenkams, 
Prancūzams ir Czekoslova- 
kams aiszkina kad Amerika su 
Anglija stengiasi atstatyti ga
linga Vokietija, kuri vėl suda
rys tiems krasztams pavoju.

Rusija jaueziasi galinga; 
Stalinas tikisi kad juo ilgiau 
jis lauks, juo ilgiau jis derinsis 
juo daugiau jis gaus ir laimes.

Amerikos Sekretorius Mar
shall tikisi kad juo ilgiau Ame
rika lauks, juo ilgiau derinsis, 
juo daugiau laiko mes turėsime 
apsiginkluoti, ir didesne intek- 
me ant visu krasztu turėti.

Tai reiszkia, Stalinas ir Mar- 
shallas, Rusija ir Amerika sy
kiu tiki kad laikas yra taiki- 
ninkas, kad juo daugiau laiko 
bus, juo bus geriau.

Kai tik Stalinas pamatys 
kad jam jau jokios naudos nėra 
belaukiant, jis nieko nelaukęs 
sutiks ant derybų ir priims,

Graži geltonplauke Eileen 
Brown nori visus ne tiek su
vilioti, kiek privilioti kad 
visi valgytu juriu valgius. 
Juriu valgiu vajus bus lai
komas Rugsėjo - Sept., 16 ir 
17 diena in Hampton, Vir
ginia. Ji ežia laiko jūrini 
szalma, su kurio ji nusileis 
po vandeniu ir neva jieszkos 
ir rinks juros vėžiu ir kitu 
gardumynu.

tiek, kiek mes jam šiulinsime.
Bet juo ilgiau tos derybos 

užsitrauks, užsitęs, juo labiau 
visi ginkluosis, ne tiek kad kas 
jau karo lauks, bet kad viens 
kita pagazdinti.

KALAKUTAI
BUS BRANGESNI

WASHINGTON, D. C. — 
Kalakutu, torkiu bus daug 
mažiau szi rudeni ir szia žiema. 
Jie bus daug brangesni. Val
džia pranesza kad bus tik apie 
31,710,000 kalakutu sziais me
tais. Tai deszimtas nuoszimtis 
mažiau negu pernai. Nuo 1945 
metu kas metai vis mažiau ir 
mažiau kalakutu yra augina
ma.

Ūkininkai sako kad jiems 
dabar neužsimoka kalakutus 
auginti, nes per brangiai atsi
eina juos maitinti ir auginti. 
Tai reiszkia, kad sziais metais 
mums bus brangiau insigyti 
kalakuta del “Dekavones Die
nos” ar del kitokios szventes 
ar pramogos.

FRANCUZU
TARYBA PAKRIKO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
tvarka randasi valdžioje ir ta
ryboje. Amerikoje, kai valdo
moji partija negali sutikti, tai 
nieko daugiau neatsitinka, 
kaip kad tas klausimas būva 
iszmestas ir atliktas kriukis. 
Arba atskiri nariai ima derin
tis ir balsais mainikauti ir taip 
susitaiko. Bet Prancūzijoje, 
jeigu valdžia nepriima Tary
bos inneszima, ar jeigu žmones 
nepatinka valdžios nusistaty
mas, tai Taryba ar valdžia ar 
abi sykiu turi pasitraukti ir 
tada žmones turi jau vėl isz 
naujo balsuoti del naujos tary
bos ir naujos valdžios. Atsitin
ka kad tokie balsavimai buvo 
laikomi kelis sykius in menesi. 
Tokia valdžia labai nepastovi, 
bet daug geriau ir tiksliau at
stovauja viso kraszto ir visu 
žmonių nuomones ir norus.

PRAGYVENIMAS
BRANGSTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
gu turi, bet dar daugiau skoli
nasi.

Fabrikai dabar tik tiek ta- 
voro pagamina kiek ir pirmiau. 
Kai dalykai szitaip stovi, kad 
žmones turi daugiau pinigu, 
bet negali daugiau visko pirk
tis, tai aiszkus dalykas viskas 
turi pabrangti.

Nežiūrint to kad sziais me
tais ukes vaisiu turime daug 
daugiau negu kitais metais, bet 
maistas neatpigo ir neatpigs. 
Mesa jau ir taip labai brangi, 
bet dar vis brangsta. Nors pa- 
szaro, maisto yra dabar ir per 
daug bet galviju daugiau nega
lima in kelis menesius privelst 
ir užauginti. Kita vasara bus 
daugiau galviju, daugiau kiau
lių, tai ir daugiau mėsos. Tai 
tada ta mesa gal ir atpigs ke
liais centais. Bet ne sziais me
tais.

Visztiena ir žuvis ima brang 
ti. Visztiena brangsta, už tai 
kad labai brangiai kasztuoja 
toms visztoms grudai, o žuvis 
brangsta už tai, kad geležinke
liu kompanijos dabar daug 
brangiau ima žuvis pristatyti. 
Ir visi žvejai ir darbininkai 
reikalauja didesniu algų.

Kiausziniai ir pienas teipgi ' 
brangsta. Bet ežia mes jau ne
galime iszaiszkinti, kodėl jie 
brangsta? Daug ūkininku be- 
davoja kad jie dabar negali vi
sa pieną parduoti;© kiek mums 
teko sužinoti, tai visztoms al
gos nepakeltos!

Daržoves ir kiti ūkio vaisiai •f 
sziais metais neatpigo,>kaip be
veik visados buvo vasaros pa-;, 
baigoje. i į

Del daržovių ir ųkes vaisiu 
branguma, galima sakyti kad 
ir valdžia kalta. Valdžia pa
laiko augsztas kainas, prekes 
ūkininkams, pirkdama isz tu 
ūkininku ta ka jie negali taip 
brangiai parduoti.

Valdžia perka, ir pirks, isz 
ūkininku daugiau negu du 
szimtu tukstaneziu tonu su
džiovintu vaisiu. Per kelias 
sanvaites valdžia pirko nuo 
ūkininku kiausziniu už dau
giau negu 28 milijonu doleriu. 
Ta pati pasaka ir su'kviecziais 
ir kitais javais. Valdžia su mu
su pinigais perka, pigiai, par
duoda kitiems krasztams, kad 
mes turėtume savo ūkininkams 
brangiai mokėti. Tokia mat 
jau ežia Amerikoje tvarka: Isz 
vieno ima, kitam duoda kad tas 
pirmasis kuris davė, dar bran
giau mokėtu!

--------------  —.——. -i
.iri 

EROPLANO
NELAIME

37 Žuvo; Baisios Vie
šnios Padangėse r

FOUNTAIN CITY, WIS. — 
Didelis eroplanas skrido isz 
Chicagos in Minneapolis ir pa
taikė in baisias viesulas pa
dangose. Jis besileisdamas že
myn ar besistengdamas isz tos 
viesulos iszsisukti pataikė sta
cziai in augszta kaina prie Mis
sissippi upes ir sudužo in ma
žus szmotelius. Visi ant eropla- 
no žuvo.

Eroplano kompanijos žmo
nes greitai pribuvo ir dabar 
stengiasi iszrasti priežastį, ko
dėl tas eroplanas sudužo. Jie 
sako kad gal tas eroplanas bu-
vo viesulos sudaužytas padan
gėse, ar gal padangėse jis ir su
iro, pasileido. Eroplano durys 
buvo nuluptos. Kiti spėja kad 
keleiviai galėjo tas duris nu
lupti, kai jie pamate kad ero
planas krinta, o kiti sako kad 
viesulą galėjo tas duris nulup
ti. Tas eroplano duris rado net 
už dvieju myliu nuo tos vietos 
kur eroplanas nukrito. /
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