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Mums Rinkimai Neruni
Isz Amerikos Amerikos Delegacija Tautu Sanjungoje

AMERIKOS ADVO
KATĄ ISZMES

Jeigu Jis Komunistus
Nesuims

WASHINGTON, D. C. — 
Pennsylvanijos Kongresmonas 
John McDowell sako kad rei
kės Amerikos Generalini advo
katą Tom C. Clark iszmesti ir 
pravaryti, jeigu jis dar vis nie
ko nedarys apie tuos intartus 
Komunistus, kuriu darbus czia 
Amerikoje jau visi žino.

Kongresmonas McDowell sa
ko kad Rusijos szpiegai, Ko
munistai per kara pavogė isz 
Amerikos daugiau negu szimta 
paslapcziu apie musu ginklus 
ir kariszka apsiginklavimą.

Amerikos Teismo Sztabas su 
savo virszininku Tom C. Clark 
sako kad negalima teisti žmo
nių kuriuos politikieriai inta- 
ria ar kaltina, ir kad tie tu Ko
munistu prasikaltimai nebuvo 
ir nėra aiszkiai iszdestyti ir 
priparodinti.

Kongresmonas McDowell sa
ko kad jeigu advokatas Clark 
dar vis užsispyrės nieko neda
rys apie tuos Komunistus, tai 
tik vienas kelias lieka: ji pra
varyti isz to darbo, iszmesti, ir 
kita paskirti, kuris Komunis
tus neslepia ir neužtaria.

Kongreso ir Senatos komisi
jos labai daug žinių surinko 
apie dvylika Komunistu szni- 
pu ir dabar nori kad tie Komu
nistai butu patraukti in teis
iu (Tasa Ant 4 Puslapio)

Republikonai 
Nesiskiria Nuo

Demokratu
Czekoslovakijos Ministeris Ne- 
mecek Ketina Apsigyventi Ka-

Tautu Sanjunga dabar 
laiko savo posėdžius Pary
žiuje. Czia Amerikos delega
tai sėdi ir tariasi tarpu sa
ves. Szitas Tautu Sanjungos 
posėdis yra baisiai svarbus, 
nes dabar delegatai tariasi 
ka daryti apie Rusija ir kaip 
iszriszti Vokietijos klausi
ma. Jeigu szitas klausimas

nebus tinkamai iszrisztas, 
tai galimas daigtas kad visa 
ta Tautu Sanjunga gali pa
irti.

Rusija yra jau isz anksto 
nusistaczius prieszintis ir 
nesutikti. Amerikos Sekre
torius, Marshall pargryžo 
dabar in Amerika pasitarti 
su Prezidentu Trumanu kaip

tik ant szito Rusijos ir Vo
kietijos klausimo. Szitas po
sėdis yra ne vien tik svarbus 
bet ir baisiai pavojingas, nes

mes einame in taika ar sto
jame in kara. (X) Sekreto
rius Marshallas vela sugry- 
žo in Paryžių kuris dalyvaus 
mitinguose.

REPUBLIKONAI
„ RAMUS

PAVOJUS TAIKOS
LAIKU

PARYŽIUS Amerikos

KITOS TAUTOS
PASIPINIGUOJA

Gub. Dewey Nieko Ne- Sekretorius Marshall pasakė, Parduoda Rusijai Ta- 
prižada, Nieko Nepuo keturios deszimts darbininku 

vadams, kurie buvo susirinkę 
la. Kalba Kaip Isz isz dvylikos Vakariniu krasz-

V tu, kad “dabar taikos metu1
gresia visam svietui baisiau-

vora, Kuri Amerika 
Uždraudžia

nadoje; Italijos Valdžia Iszgai- 
nios Komunistus Isz Armijos; 
Szveicarija, Belgija Ir Szvedija 

Varo Bizni Su Stalinu
WASHINGTON, D. C. — Laikraszcziai ANDREI VISHINSKY 

labai daug ima raszyti apie ateinanezius PRISIPAŽINSTA 

Rinkimus, ir jau vyrai saliunu^, szeimi- 7“ 
nmkes buezernese ima moskhszkai szneke- , 7, <

. ... . .... ta, Smurtas; Viskasti apie ateinanezius Rinkimus ir iszsireisz- ,r .. 
< • v , . Valia \
kia, už ka jie balsuos ir katras Kandida- 
tas rinkimus laimes.

Jeigu dabar Republikonas, New Yorko 
valstijos Gubernatorius, Thomas Dewey lai
mes rinkimus, kaip iszrodo dabar, ir kaip 
mes visur skaitome, tai mums labai mažai 
ka reiksz ta partijos permaina.

Mes taip pat “Saules” numerius pyszkin- 
sime kaip ir pyszkinome, ir tikimies kad 
musu skaitytojai skaitys kaip ir skaitė. 
Darbininkai eis in 
bizni; politikieriai 
vėl viskas bus po

“Jeigu Dewey

PARYŽIUS. — Andrei Vi- 
shinsky, Sovietu Rusijos dele
gatas vieszai ir drąsiai prisipa
žino kad Rusija vartuoja mela
gystes, Prievarta ir smurtą, 
bekovodama priesz Amerika ir 
kitas Vakarines Tautas. Jis 
vieszai prisipažino ir pasakė: 
“Viskas valia per kara. Mes 
save apsiginame nuo persekio
jimo. Mes variuojame mela
gystes ir apgavystes priesz 
tuos kurie taip pat meluoja ir 
nori prigauti. ’ ’

Jo prakalbos beveik visus 
delegatus Tautu Sanjungoje 
nustebino ir papiktino. Jis

(Tasa Ant 4 Puslapio)

_____ ________________________________ PARYŽIUS. — Kiek mes 
CALIFORNIA._ Kai Gu- s*as PavoJU3> ^sz 1° Berlyno galime sužinoti, tai nors

bernatoriaus Dewey didingas (Tasa Ant 4 Puslapio) trys tautos dabar parduoda 
traukinys, “Victory Special’’ f JXflQT A T IT A Sovietams, Rusijai toki tavo- 

------------- ---_____-------------ra, kokį Amerika nesutinka 
LIJOS ARMIJOJE Rusijai parduoti. Szveicarija, 

------- *---------------Belgijai ir Szvedija dabar biz- 
ROME, ITALIJA. — Itali- ni varo su Rusija ir su Stalinu 

jos Apsaugos Ministeris, Ran- kai tas Stalinas negali to tavo- 
dolfo Pacciardi pareiszkia sa- ro nusipirkti isz Amerikos, 
vo susirūpinimą, kad Komu- Szitie krasztai labai gera 
nistai lenda ir yra inlinde in bizni daro su Stalinu, parduo- 
Italijos armija, ir kad jie už- J—■ --
ima net ir atsakomingas vie- kuriu Rusija dabar negali

pirktis isz Amerikos.
Jis sako kad Italijos valdžia Szveicarija sudarė kontrak- 

jau dabar ima tuos Komunis- ta su Yugoslavia del penkių 
tus susekti ir iszguiti. Jis sako metu, per kuriuos Szveicarija 
kad Italijonai kareiviai gali pristatys Rusijai maszinu del 
prigulėti prie kokios politines 250,000,000 Franku vertes, ar-. -
partijos jie nori ir jiems patin- ba, musu doleriais skaitant, gal paskirs John Foster Dulles kuris da- 
ka, bet Karo Sztabas nepave- 56 milijonu doleriu vertes del r « • p v •
lins Komunistams insigaleti ar visokiu maszinu ir karo gink- 13110381 r3iyZlUje III 
in armija inlysti. lu. . . - vieta kaipO Amerikos Sekretorius, bet, jis5 kadaplinky’

Tuo paežiu sykiu Apsaugos Ezveicarijos Lankos tiek pi- . . ffprjo,, npnnvpiLs tiPOll
Ministeris pasakė, kad Italijos nigu valdžiai paskolins kad. UaLgiatl <11 geliais nCIlllY LIKS liegll

Szveicarijos fabrikantai gale- nuveikė Sekre. Marshall, 
tu pristatyti tiek ginklu del 
Yugoslav! jos armijos. Szvei-

™ E.- KOMUNISTAI 1TA 
publikonai su savo vadu irLAIVYNO VIRSZI

NINKAS PERSPĖJA . J"“
Į bos del rinkimu yra tos, kurio-

Kova Priesz Komuniz- se Gubernatorius Dewey kai-1
TZ r* • bėjo priesz Komunistus,ma; Karo Pavojus; Ne- Gubernatorius Dewey nei

galima Gryžti Atgal ' žodžio nesake priesz Trumana,

DURHAM, N. H. — Laivy
no Sekretorius, John L. Sulli-

bet jis visiems klausytojams 
užtikrino kad kai jis bus Pre- tas. 
zidentas, tai nereikes Komu-

darbus, biznieriai varys 
viens kita pasisveikins ir 
senovei!
laimes rinkimus, tai nie- 

nei Washingto-

,van perspėjo visus Amerikie- nistus iszkrapsztyti isz val- 
czius, kad kovojant priesz Ko- diszku darbu, nes jie tenai ne- 
munizma mes stojame in dideli* gales inlysti, tokiu darbu ne
ar tikra karo pavoju. Jis sako gaus.
kad nežiūrint to pavojaus kad Jis stengėsi susitikti kaip 
karas gali labai greitai iszkil- tik su tais politikieriais ir su 
ti, mes dabar negalime gryžti tais žmonėmis kuriuos Truma- 
atgal ar pasitraukti, bet turi- nas labiausiai iszkoliojo. Jis 
ane savo nusistatymo laikytis vieszai savo klausytojams to- 
Europoje. kius žmones perstatydavo kaip

Jis kalbėjo studentams in j ° geriausi ir isztikimiausi Karo Sztabas stengiasi Italijos 
New Hampshire Universitetą, draugai. Taip darydamas, jis armija padidinti ir patobulinti, 
^akydamas kad, jeigu mes no- nei žodžio priesz Trumana ne- Italijai reikia daugiau eropla- 
rime teisingumo ir laisves isz pasakydavo, bet aiszkiai vi- nu įr daugiau geru ir patyrusiu 
iTautu Sanjungos, tai mes tu- siems parodydavo kad jis su lakunu; reikia ir kariszku lai
mime protingai pasielgti, bet Trumanu nesutinka. .... -------- v.„

; nei ant vieno punkto nenusi- Per visa ta vaju, per visas skirta apie $460,000,000, 
geisti ir nei vienam krasztui savo prakalbas, Gubernatorius baisiai daug pinigu, l’l:

X. pepataikauti.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

vu. Apsiginklavimui yra pa- 
, Tai 

skaitant 
Dewey kasdien ar kad ir kelis Italijos pinigais. Tai reiszkia 

j (Tasa Ant 4 Puslapio) : apie 262,000,000,000 lyrų.

darni tokiu dalyku ir daigtu k() na„j0 n(;b . ■
kurni Rusu a. dabar nevali J ’ *

ne; tie patys klausimai kamuos Republiko-
nus kaip dabar vargina Demokratus.

MINISTERIS
PASITRAUKIA

Czekas Neapkenczia 
Rusija taip pat visur trukdys kaip ir trukdė. Raudonosios Valdžios 
Karo pavojus bus toks pats! Dewey -----

COPENHAGEN, — Zdenek 
’ j Nemecsk, Czekoslovakijos Mi- 

Sekre Marshall n^ster^s del Denmark, pasi- 
j trauke isz savo Ministerijos. 

T i w a m n i n rrlri v» z~x 1 y VA 1N va tt *

bes Czekoslovakijoje privęr- 
czia ji pasitraukti. Jis sako 
kad jo tėvynės valdžia, vidaus 
tvarka ir Užsienio nusistaty
mas negali būti suderintas su 
nusistatymais tu kurie jo tė
vynei laisve iszkovojo. Jis tuo 
paežiu sykiu pranaszavo kad 
jo krasztas, Czekoslovakija, ne
užilgo neteks visos laisves ir 
taps vergu szalis.

(Tasa Ant 4 Puslapio) j

Karo baime ir pavojus nebus nei ma- 
carijos baznienai sako kad jie ^esnjs ;f nej (jjjesujįj nežiūrint 31' TrUIlia- 
darys bizni su kitais krasztais, 
jeigu Amerika atsisako užvesti I13S pasiliks ar Dewey jo vieta užims, 
biznio santykius su Szveicari- 
jos biznieriais. į

Szitos žinutes visai nebutu kito iszrisztas, 7 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Berlyno klausimas nebus nei vieno, nei 
nes Rusija bijosi galiu- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHAHOY CITY, PA.

Kas Girdėt- ttT ■> K* r ■ • ' . ■

. Skandinavijos laikrasztinin
kai pranesza kad Sovietia siun- 
czia daug savo kariuomenes 
prie Pabaltijos uosto ir prie 
savo uostu szioje apylinkėje, 
ir dar daugiau Raudonosios 
Armijos siunezia in Lenkija 
prie Vokietijos-Lenkijos rulbe- 
žiaus. In Parnu miestą, Estoni- 
joje Vokiecziai belaisviai ren
gia ir stato didelius aerodro
mus, vietas eroplanams nusi
leisti. Dago, Gesei ir Odens- 
Jiolm Salos yra dabar gyvos 
Sovietu tvirtoves. Rytinėje 
Vokietijos puseje randasi la
bai daug Sovietu kariszku ero 
planu prie Warnemunde ir. Po
meranian pajūriu.

vo Amerikoniszkos pilietystes 
ir paskelbė kad dabar jis yra 
viso svieto pilietis. Jis taip pa
dare Gegužio (May) menesy
je. Ana sanvaite jis pasistatė 
palapine ant Tautu Sanjungos 
žemes Paryžiuje, netoli nuo 
Palais de Chaillot ofisu, kam
bariu kur Tautu Sanjunga da
bar laiko pasėdžius. Jis czia 
per . szeszias dienas gyveno. 
Francuzu valdžia jam paisiuli- 
no kad jo viza bus pailginta 
jeigu jis nori Francuzijoje pa
silikti, bet jis visiems atkirto 
kad viza kurios jis neturi ir ne-’ 
pripažinsta negali būti atnau
jinti ar pailginta. Paskui szim- 
tas policijantu ji isz fenais isz- 
gabeno ir patupdė mieste. Jis 
aiszkinasi kad jis negali skai
tytis save Amerikos piliecziu 
kai Amerika rengiasi in kara 
ir su kitomis tautomis negali 
sutikti.

Sovietas Sergei Gerasimoff, 
veikslu yra nupieszes, buvo 
kuris labai daug Stalino pa- 
pravarytas isz Moskvos Meno 
Akademijos. Jokios priežas
ties nebuvo duota del to atsta
tymo.

Laikrasztininkai spėja kad 
Gu'bernatorius Dewey tiek 
daug balsu, votu prisitrauks 
prie saves, kad laibai daug vi
sai silpnu Repu'blikonu politi
kierių laimes sziltas vietas.

Demokratams labai trūksta 
pinigu. Jeigu jie turėtu dau
giau pinigu del savo vajaus, jie 
galėtu laimėti kelias vietas Se- 

• nate. Bet kaip dabai- dalykai 
stovi, tai Demokratai gal pra
laimės Prezidento rinkimus ir 
kelias• vietas Senatė.

Du Žydeliai keliavo ant di
dingo ir posznaus laivo 
“Queen Mary” ir jie gyriesi ir 
didžiavosi kokie jie yra geri ir 
apsukrus biznieriai.

“Asz isz New York,” vienas 
aiszkinosi, “ir, kai vienas žmo
gus atėjo in mano sztora nusi
pirkti skrybėlė, asz jam visa 
siutą ir palta pardaviau. ’ ’

“Ptfu,” antras nusispjovė, 
“tai prastas biznis! Asz parei
nu isz Mahanojaus, ir kai vie
na moteriszke atėjo in mano 
sztora nupirkti siutą savo žmo
gui palaidoti, nes jis ka tik bu
vo pasimiręs, asz jai pardaviau 
siutą su dvejomis poromis ke
liniu.”

* Nežiūrint kaip mainieriu bo
sas balsuos ar kaip jis ragins 
savo mainierius balsuoti, ir ne
žiūrint in kuria puse ar partija 
kiti uniju bosai nukryps, dau
guma darbininku halsuos už 
Trumana ir priesz Dewey. Dar
bininkai niekados nepasitikėjo 
Pepublikonams!

New York mieste , Pierre de 
Gaulle, Paryžiaus Alayoras ir 
Generolo de Gaulle brolis vi
siems Amęrikiecziams užtikri
na kad jo brolis Generolas ne
nori Francuzija valdyti kaip 
koks diktatorius, bet nori tenai 
tik tvarka investi ir palaikyti.

Ponia Fred H. Noltimier, isz 
Whittier Californija, po daug 
darbo ir rupesezio, gavo palei
dimą ir pavelinima nusiusti at
gal in Vokietija du tolinu gi
mines, kuriuos jiedu buvo par
sitraukė isz Vokietijos, kaipo 
naszlaiczius. Ponai Noltimier 
sako kad tiedu naszlaicziai yra 
gyvi Naciai! Jiedu gyveno czia 
Amerikoje pas savo gimines 
tik tris menesius, 'bet Ponai 
Noltimier sako kad jiemdviem 
iszrodo kad tai buvo penkios 
deszimts metu.. < ' i

Lietuviu Skyrius 
Tarptautinėje

Moterų Parodoje
NEW YORK. — New Yorko 

Lietuves Moterys, sziais metais 
kaip ir .praeity, rengiasi daly
vauti Moterų Tarptautinėje 
Parodoje, kuri in vyks Lapkri
czio (Nov.) menesio 1 iki 7 d. 
Lietuviu bus viena isz 50 tau
tiniu grupiu ir invairiu Ameri
kos organizacijų.

Paroda invyks 71 Regiment 
Armory, 34 ulyežiai prie Park 
Avenue, New York City. Tiki
masi kad sziais metais lankyto
ju skaiezius padaugės, nes Pa
roda apvaikszczios savo 25 ju
biliejų. Praeitais metais 150,- 
000 žmonių gėrėjosi puikiais 
dalyvavo. ,

New Yorko Taryba praeitam 
susirinkime nutarė sziais me
tais globoti paroda. In Vykdo
mąjį Komitetą buvo iszrinktos: 
Dr. Aldona Szliupaite, Brone 
Spudiene, Barbara Darlys ir 
Marijona Kižyte.

Padengti dalyvavimo iszlai- 
das, kurios gana auksztos, Ko
mitetas tikisi isz anksti par
duoti daugeli bilietu. Komite
tas gauna nuoszimti už bilietus 
isz anksto parduotus, isz bilie
tu parduotu prie duru Komite
tas negauna jokio pelno. New 
Yorko. Tarybos., sekretorius, 
Danielius Averka yra bilietu 
platinimo komisijos pirminin
kas.

Bilietus galima gauti isz 
laikraszcziu redakcijų, lietu- 
viszku radijo valandų vedeju, 
BALF’o, 105 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. Lietuviu Infor
macijos Centro, 233 Broadway, 
New Yorke, New Yorko Tary
bos naru Komiteto nariu ir ki
tu kuiu vardai bus vėliau pa
skelbti.

— N. Y. Tarybos Parodos
Vykdomasis Komitetas. •

nas; IRRC bendradarbis Dr. 
J. Pajaujis; NYL Tarybos sek.
D. J. Averka; “Amerikos” j 
red. Dr. H. Lukoseviczius; j 
“Tėvynės” red. M. J. Vasil; 
“Vienybes” red. J. Tysliava. į 
Garbes svecziu dalyvavo Lie-. 
tuvos gen. konsulas J. Budrys, i 
Kuri laika, vieszejo ir Dr. A. I 
Szliupaite; B. Darlys ir V. Tys- į 
liaviene.

Vispusiszkai aptarus 
sziol darytas pastangas, 
dariusias kliūtis, geras 
ir perspektyvas, ateieziai, pasi
tarimo dalyviai vienbalsiai 
priėmė turinio inneszima, ku
ria LAI C 'buvo ingaliotas isz- 
siuntineti sekanezio organiza
cijoms ir spaudai:

“Amerikos Lietuviu Tary
bos Vykdomojo Komiteto su
kviestame veikėju pasitarime 
tremtiniu inkurdinimo reikalu, 
susitarta pasisakyti sekau- 
ežiai:

1—T r em t i n i u i n k ur d inim o 
darbas vykdytinas Amerikos 
Lietuviu visuomenes 'bendro
mis jiegomis, sutelktomis BA-

LIETUVIU “DP”
INKURDINIMO

AKCIJOS REIKALU

Szeimyna Mokinasi

ligi 
susi- 

puses

Tikėdami kad mokslas 
yra galia ir galybe, szita 
szeimyna nutarė eiti in 
mokslus ir daugiau pasimo
kinti. Aloys Daack szeimyna 
State Centre miestelyje, Io
wa valstijoje stojo in kolegi
ja. Motina, tėvas ir septynio-

likos metu amžiaus sūnūs, 
Jim Daack stojo in Carthage 
kolegija, Illinois valstijoje. 
Motina ir sūnūs tik pradeda 
kolegijos mokslus, tėvas, 
laivyno veteranas stojo tre- 
czia kolegijos kursą. Visi 
trys mokinasi ant daktaru.

AUTOMOBILIUS SU
DUŽO IN STULPĄ

BETHLEHEM, PA. — Dvi- 
deszimts vieno meto amžiaus 
Stanley E. Leith buvo ant 
smert užmusztas kai jo auto
mobilius nulėkė nuo vieszikelio 
ir sudužo in stulpą.

Jo draugas, Robert Franke^ 
field, devyniolikos metu am
žiaus buvo labai sužeistas ir 
nuvežtas in Szvento Luko li
gonine in Bethlehem. Jam bu
vo koja iszlaužta.

Jiedu važiavo namo isz Hel
lertown, kuris miestelis yra 
prie Bethlehem miesto. Nelai
me atsitiko apie keturios my
lios nuo Bthlehem miesto, kuri 
Kelia abu labai gerai žinojo, 
nes jiedu.beveik kasdien szitu 
vieszkeliu važiuodavo.

Japonas Robert Nichiyama, 
kuris per kara buvo vienas isz 
tu sayažudžiu lakunu, kurie 
savo eroplanus būdavo sudau
žo in musu eroplanus, atvažia
vo in Amerika eiti mokslus in 
Lafayette kolegija. Jo visas 
mokslas czia bus užmokėtas isz 
apdraudos (insurance) pinigu, 
kuriuos paliko Robert Johns
tone, kuris žuvo per kara Phi- 
lippinuose. Kareivis Johnstone 
paliko tuos pinigus del iszmo- 
kinimo ir iszlavinimo vieno Ja
pono, kaipo savo prisidėjimą 
prie tarptautines taikos ir susi
pratimo. Robert Nichiyama, 
Japonas, trumpai pasakė: 
“Asz esu jam labai dėkingas.”

Pacztorius John Haderlein, 
Chicagoje sako kad per dvyli
ka menesiu szeszi szimtai ir 
penkios deszimts pasztoriu bu
vo szuniu inkasti. Jis dabar 
pataria savo pacztoriams ge
riau susipažinti su tais szuni- 
mis.

Daugiau negu milijonas ge
ležinkelio darbininku rengiasi 
straikuoti. Darbininkai reika
lauja kad jiems 'butu mokama 
už keturios deszimts asztuoniu 
valandų darba, kai jie dirba 
tik keturios deszimts valandų 
in sanvaite. Ir dar apart to jie 
reikalauja kvoteri ant dolerio 
daugiau algos.

Marion Weston Gaumont ga
vo persiskyrimą, divorsa nuo 
Joseph G. Gaumont, New York 
miesto fabrikanto, už tai, kad 
jis per daug remia Demokratus 

>fr.' o ji yra karsszta irJsztikima-Re- 
publikon'ka. Ji pasiaiszkmo 
kad szitoks nesusipratimas su- 

. arde jųdviejų vedybini gyveni
mą.

Mokslo metai jau prasidėjo 
visose augsztęsniose mokyklo
se ir kolegijose ir visi susirūpi
no ne mokslu !bet futbole. Ame
rikos kolegijos, rodos, tik tam 
stovi, kad parūpinus gera fut- 
boles rateli. Amerikiecziai dau
giau praleidžia ant futiboles ru
denyje, negu ant viso mokslo 
per visus metus.

Garry Davis iszsizadejo sa-

. ap ę, y. h

>Pifkie«~U.* S. * Banusį
Istorija apie “AMŽINA ŽY 

DA.” Jo kelione po svietą i» 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Publishing Oo.,

2— Inkurdinimo organai 
privalo traktuoti lygiai visus 
tremtyje esanezius Lietuvius, 
be tikybos ir pasaulėžvalgos 
skirtumu. Tems sanlygoms už- 1 tikrintuoti siuncziami in Eu
ropa BALE sudaraneziu sroviu i 
pasiukyti atstovai.

3— BALF savo inkurdinimo' Į 
darbe turėtu bendradarbiauti 
su visomis “Voluntary Agen
cies,” turineziomis “DP” ko' 
misijos pripažinimą.

4— Pageidaujama, kad in j 
BALF centro imigracini apa- i 
rata butu ištraukti atstovai i 
lietuviu organizacijų, dirban- 
cziu su tomis Voluntary Agen
cies, per kurias eina Lietuviu 
ink urdin imas Suvien. Ameri- i 
kos Valstybėse.

Pasitarimo Prezidiumas;
A. S. Trecziokas, Pirm.
D.J. Averka, Sekr.

NEW YORK. -- 1948 m., 
Rugsėjo (Sept.) 18 d., Penn
sylvania lietelyje, New York’e 
invyko Amerikos Lietuviu Ta
rybos Vykdomojo Komiteto 
sukviestas pasitarimas. Nors 
dalyviai neturėjo tam reikalui 
tiksliu ingaliojimu ir oficialiai 
negalėjo atstovauti organiza
cijas sziame isztisa diena už- 
truksiame. pasitarime,., susi
rinkimą szaukiant buvo taiko
ma įsukviest asmenis, kurie 
vaizduoja pagrindines instai- 
gas, suinteresuotas DP inkur
dinimo problemomis ALT, 
BALF, SLA, SLRKA, ALRKFs 
NCWC, Protestantu CWS, li
beralu IRRC, ir vietos redak
cijas.

Pasitarime, tuo budu daly
vavo: ALT Vykd. Komiteto 
pirm. L. Szimutis; sekr. Dr. P. 
Grigaitis; iždin. M. Vaidyla; 
LA1C direktorius adv. K. R. 
Jurgela ir sekr. M. Kižyte, BA
LF iždin. A. S. Trecziokas, 
NCWC tarnautojas J. B. Lauc- 
ka, tik ka isz Vokietijos grižes 
NCWC War Relief Services” 
tarnautojas K. V. Baltramaitis, 
SLA sek. Dr. M. J. Vinikas; 
SLĘKA sek. Kvetkas;
Liet b Pro t esi a ii Hi; S-gos tbpiihn.

projektuotam Bendram Immi- 
gracijos Komitetui; pp. A. 
Aleksis ir A. Deveniene, ALR- 
KF-SLRKA atstovas ir to ko
miteto pirm. Mgsr. J. Balku-

kūnai mokinosi kaip tokias 
bombas pataikinti ir iszmesti. 
Deszimts szitokiu eroplanu tuo 
sykiu skrido. Jurininku lakunu 
Komandorius, John Miller pa- 
aiszkino kad vieno isz tu ero
planu maža bomba netyczia 
iszkrito. Jis sako kad tokios 
bombos jokios iszkados negali 
padaryti, nes jos paleidžia tik 
baltus durnus, kad lakūnai ga
lėtu pamatyti kur jie taiko ir 
kur jie jas paleidžia. Žinoma, 
jeigu tokia bomba pataikintu 
žmogui in galva tai jau butu 
kita pasaka.

Komandorius sako kad tai 
pirmutinis toks atsitikimas, .ir 
jis tikisi kad paskutinis. Jis sa
ko kad jis szitoje apylinkėje 

kad jis buvo baisiai iszgazdin- ran^asi Jau szeszi metai, ir tai 
tas> pirmutinis tokis atsitikimas.

Ta dujune bombas iszkrito’ Jis taipgi sako kad ^llma to 
isz kariszko eroplano, bombe- ^a^uno kaltinti, nes czia nebu- 
rio, kuris gryžo isz Willow vo J° kalte.

Grove, Pa., kur maži kariszki, 
eroplanai dare manevrus ir la- Skaitykite “Saule”

ISZKRITO BOMBA
ISZ EROPLANO

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

CLEMENTON, N. J. — Vie-i 
nas žmogus, George Thomas, 
penkios deszimts penkių metu 
amžiaus ėjo ulyczia, netoli Cle
menton Parko, apie deszimta 
valanda isz ryto, kai jis iszgir- 
do kad kas trinktelėjo ant že
mes, netoli nuo jo. Paskui jis 
nežinojo kas ir kaip ten atsiti-i 
ko kad jis visas buvo durnu ap- š 
suptas.

Kai durnai iszsisklaide, jis 
taro maža deszimts coliu bom
ba beveik užkasta žeme j e.

Ponas- Thomas nebuvo su
žeistas, bet vėliau prisipažino

Once again we salute our Newspaper 
boys, honoring their thrift and enter
prise. Nearly 500,000 of these boys 
are carrying on that sense of duty and 
responsibility which brings the papers 
to our door every day in the year. These 
nephews of mine are training for suc
cess, and a part of that training is in 
thrift. Last .year, newsboys enrolled 
in Newspaper Thrift Clubs invested 
$2,000,000 in U. S. Savings Bonds. 
These bonds will pay them 84 for 
every $3 invested ten years hence. 
Every bond is guaranteed as the safe- 
sure investment for everyone.

U. S. Treasury Department

Pirki© U. S. Bonus Sziadien!

Apie Laukiniu Ancziu Medžiokle

PACIFIC FLYWAY CENTRAL

Szitas žemlapis yra Wes
tern-Winchester medžiokles 
virszininku sudarytas ir isz- 
siunstas, parodyti kur, kada 
ir kiek valia laukiniu an
cziu szauti ar medžioti.

Visas Amerikos krasztas 
yra padalintas, paskirstytas 
in keturias dalis. Atlantikos 
ir Mississippi krasztuose va
lia keturias antis in diena 
nuszauti, arba asztuonias 
laikytis. Viduriniuose ir Pa- 

<cifco
:in^diena>ar^de- 

szimts laikytis.
Czia paduodama kada va

lia in kurias valstijas antis 
medžioti. (A) Spalio 8 iki 
Lapkriczio 6; (B) Spalio 8

MISSISSIPPI

iki Lapkriczio 11; (C) Spa
lio 15 iki Lapkriczio 13; (D) 
Spalio 15 iki Lapkriczio 18;
(E) Spalio 15 iki Lapkriczio 
23; (F) Spalio 29 iki Lapkri
czio 27; (G) Spalio 29 iki 
Gruodžio 2’; (H) Spalio'29 
iki Gruodžio 7; (I) Lapkri-1 
ežio 12 iki Gruodžio 11; (J) 
Lapkriczio 12 iki Gruodžio 
16; (K) Lapkriczio 26 iki 
Gruodžio 25; (L) Gruodžio..
10 iki Sausio 8; (M) Spalio 8 
iki 19 ir Lapkriczio 26 iki 

f GruodžioT; (N)BSpalio 8 iki:
Spalio 21 ir Lapkriczio 12 
iki Lapkriczio 25; (O) Spa 
lio 8 iki Spalio 21 ir Lapkri
czio 30 iki Gruodžio 13; (P) 
Spalio 8 iki Spalio 21 ir

Del. U
N.J. I
Md. X

ATLANTIC

Gruodžio 23 iki Sausio
(Q) Spalio 8 iki Spalio 24 ir 
Lapkriczio 30 iki Gruodžio 
16; (R) Spalio 15 iki Spalio 
26 ir Lapkriczio 26 iki Gruo
džio 7; (S) Spalio 15 iki 
Spalio 28 ir Lapkriczio 12 
iki Lapkriczio 25; (T) Spa
lio 15 iki Spalio 31 ir Gruo
džio 23 iki Sausio 8; (U) 
Spalio 29 iki Lapkriczio 9 ir 
Gruodžio 10 iki Gruodžio 
21; (V) Spalio 29 iki Lapkri- 

h ežio 9 ir Gruodžio 28 iki SafliQ 
šio 8;‘(W) Spalio 29 iki Lap
kriczio 14 ir Gruodžio 23 iki 
Sausio 8; (X) Lapkriczio 12 
iki Lapkriczio 23 ir Gruo
džio 28 iki Sausio 8.

5;

KOMUNISTAS
NUSISKUNDŽIA

Sako New York 
Policija Nieko 

Nedaro

NEW YORK. — Robert 
Thompson, New York valstijos 
Komunistu Partijos pirminin
kas dabar puolasi ant miesto 
policijos, sakydamas kad poli- 
cij antai nieko nedaro ir nieko 
nepaiso, nesusekdami tuos žu-tf 
likus kurie ji taip apmusze ke
lios sanvaites atgal.

Komunistas Thompson da
bar randasi Mount Sinai ligo
ninėje. Ji trys vyrai užpuolė ir 
labai apdaužė ana sanvaite. Jis 
sako kad New York miesto po- 
licijantai nieko nedaro ir visai 
nepaiso apie jo nelaime ir visai 
nejieszko tu žulikii, kurie ji 
taip apdaužė. Jis reikalauja 
kad policija ji apsaugotu, nors 
jis nori visa Amerikos valdžia 
panaikinti ir sugriauti.

i ★ i 
t
* * * * 
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Kryžus Iszgelbejo

ant

meiles žodžiais

persekiojimai 
taip 'Suspaudė

RUDENS laikas. Naktis 
tamsi, szalta. Tamsus, juo

di debesys plaukia padange, 
neperleisdami per save ma
žiausios menulio, nei žvaigž
džių paszvaisteles žeme, nuo 

' kurios keleivis eidamas tamso
je galėtu pamatyti savo taika.

Szaltas vejas lyg padūkęs 
szvilpia, kaukia, staugia, lenk
damas prie žemes mažyczius 
be lapu krumyczius.

Aplink nei gyvas dvasios ne
matyti. Per kaina, kadugiais 
• ( 

apaugusi, lipa rankomis nusi
tverdama dygliuotu kadugiu 
szaku moteriszke. Ji dar jauna 
vos dvideszimt antrus metus 
baigusi. Jos veidas nuo szal- 
czio pamelynaves, juodas. 
Akys indubusios, placzios. Žiu
ri visai nemirkcziodama. Plau
kai palaidi, vėjo draskomi vy
niojas apie jis kakla ir galva. 
Moteriszke matyti labai pail
susi. Eina keletą žingsniu, žen
gia artyn to kalno antros puses 
kur tunoja gili uoluota 'bedug
ne, ir vėl sustoja. Atsiloszia, 
galva atmeta adgal, bet ranko
mis vis laikosi kadugiu szaku 
insitverusi. Szalczio j nebejau- 
czia. Vėjo staugimas jai darosi 
toks malonus, lipsznus, kad ro
dosi kas su ja 
kalba.

Skausmai, 
kentėjimai jai
szirdi, kad ji nieko dauginus 
szale saves nebenorejo matyti. 
Vienas tik tikslas jai stovėjo 
priesz akis, tai žengti grei- 
cziaus in ta bedugne ir ten už
baigti szios žemes vargingo gy
venimo skausmus.’

Moteriszke nulenkė žemyn 
galva, paleido rankas ir užsi- 
manste.

Staiga isz jos krutinės iszsi- 
verže sunkus atsidūsėjimas ir 
pro suszalusias dre'banczias lu
pas pasigirdo silpnas lyg užki
męs vaitojantis balsas: “Dieve 
mano, Dieve. Asz žengiu ten, 
žengiu in ta baisia tamsia be
dugne, kur vienintelis mano 
kentėjimams ir persekioji
mams galas. Kur vos pražydu
si prarasta jaunyste suras sau 
ramybes ir užuojautos vieta. 
Kur beszirdžiai žmones manės 
daugiaus nebepersekios. Žmo
nes! Kur sziandiena jusu užuo
jauta, kuria žadėjote, teikete. 
Kur jis tie žodžiai ka su 
džiaugsmu apie mane kalbėjo
te, kelete mane in padanges, di- 
džiavotes. Kur dabar tas vis
kas tarp jusu dingo? Jaunime! 
Brangusis jaunime, kur tu 
sziandien? O juk buvo laikas 
kada skaityti mane žvaigžde 
savo tarpe, kada asz jums bu
vau papuoszalu jusu susirinki
mu. O dabar, užmirszote mane, 
biaurejates, neapkencziate. 
Kur priesz keletą metu trosz- 
kote sutikti mane pamatyti, 
pakalbėti, tai dabar vengiate, 
nenorite, už geda skaitote. 
Taip, paleistuve asz dabar, val
kata, niekszia, neverta dau
giaus rodyties skaiscziojo jau
nimo tarpe. Nelaiminga asz! 
Bet tu, kur sziandien ? Kur din
go sziandien ta tavo isztikimy- 
be, ir meilus žodžiai, kuriuos 
ne viena, syki ilgiausias valan-

! paaukoti. ’Tu sziandien esi 
linksmas, džiaugėsi, tyczjojie- 

l si' isz manės. Linksminies isz 
mano vargu ir nelaimiu juokie
si. Linksmybes nei smagumo 
niekam nepavydžiu. Linksmin
kis ir tu. Nors mano szirdyje 
turėtu degti kerszto ir neapy
kantos baiga priesz tave. At- 
monijimas turėtu kristi ant ta
vo galvos. Bet asz to padaryti 
negaliu. Tas malonus sapnas, 
tos tykios malonios su tavim 
praleistos valandėlės tie bran
gus atsiminimai užgesino ma
no szirdyje kerszta priesz tave. 
Tu meilus ir kalbėti tavo žo
džiai užslopiTibvh|as apie ta
ve blogąsias mintis. Tu neap
kenti manės, biauresi, nebenori 
sutikti, nenori atsižvelgti
mano vargu ir kentejimu. Bet 
asz, asz kuri buvau tavyje pa
dėjus savo užsitikejima ir vil
ti, nors varguose ir nelaimėse 
skęsdama, nors žengiu in ta 
baisia tamsia bedugne, nors 
szirdis lyg peiliais perverta, 
nors gražiausioj savo jaunys
tėj del tavęs turėjau nustoti sa
vo mylimiausiu draugu, netek
ti gero vardo, kuris puosze ma
no praeiti, nors viską per tave 
praradau, bet myliu tave ne
mažiau® kaip kad mylėjau.

Isztarus tuos žodžius, mote
riszke prapuolė kniupszczia ir 
valandėlė gulėjo kaip negyva.

Atsikėlė.
Per jos veidus ritosi aszaros 

vįena paskui kita, krisdamos 
ant žemes. Gaila jai pasidarė 
jos jaunystes, gaila szio pa
saulio, kuri taip buvo pamylė
jus.

Ji mylėjo viską, kas yra gra
žu, prakilnu, dirbo del jo, kvie 
tė kitus prie to prakilnaus dar
bo, ragino. Bet nedori, pikti 
drauyai kuriems patikėjo, 
klaidino ja, pražudė. Ji vėl 
retu gryžti adgal prie to 
bo, bet nebetenka spėkų,
tamsi, juoda bedugne jai pasi
darė baisi. Gražus gyvenimo 
buvimai jai pradeda prisiminti 
ir lyg koks tai vidujinis balsas 
vėl szaukia prie juju. Ji pra
deda dairytis aplink save, bet 
visur neapsakomai tamsu. Pa
kelia akis in dangų, ten juodi 
debesiai plaukia. Gryžta adgal, 
bet kelio nesuranda. Akmenys, 
uolos, dygliai. Lipa per juos.

su- 
no- 
dar 
Ta

Nauja Mada Plaukams

klausiau, praradau didžiausi 
savo turtą nekaltybe. Inklam- 
pinai tu mane in szita neisz- 
bredamo vargo ir nelaimiu be- 
jdugire, kur savo jaunyste turiu

Szita Anglijos gražuole 
duoda savo plaukus sutaisy
ti sulyg naujausios mados, 
kuri paseka senu laivu bu
riu. Ant virszaus jos galvos 
tupi mažas senoviszkas lai- 

s vas. > Josbplaukai szitaįp bu- 
vo^fiutajšyth'piiimintilir^ap- 
vaikszczioti Oxfordo barbe
nu iszkilmes. Oxfordo bar
benai apvaikszcziojo savo 
amato inkurima nuo 1348 
metu.

Greit netenka spėkų. Tamsu. 
Ji visisz-kai nuilso ir vėl puola 
tarp dygliuotu kadugiu. Szir- 
dis vos plaka. Veidas dygliu 
sudraskytas, apsipylė kraujais. 
Dingo paskutine adgal gryži- 
mo viltis.

— In bedugne vienintelis 
kelias, greicziau tik prie jos. 
Tarė sunkiai keldamosi mote
rį szke. Tuom sykiu lyg prasi- 
blaivo dangus, debesys prasi- 
skirstė ir pasirodė priesz jos

\ TARADAIKA

o

Kol žmogus negirtas,
Tai vis buna pagirtas, 

Bet, kaip raugalo prisipila, 
Tai jau buna gana.

Juk žinote gana gerai, 
Kad girtuoklis daro blogai,

Ir kita syk in lakupa 
insigauna.

Laikas butu protą gauti,
G irta v im o pa sil ia u t i, 
Ba tas vis žemina,

Ir protą atima.
* *

Viena mergele isz kur ten 
pribuvo,

O josios mylimas net 
Shenadoryje buvo, 

Tai pas -jin nurasze, 
Ir tikieto prasze,

Kad prisiunstu del jos,
O jijie tuojaus pas ji 

vajiuos?
Ne, kaip tik tikieta gavo, 

Sudraskė tuojaus, 
Ir ne norėjo jo daugiaus.

Ar žinote,
Štokas geru merginu, 

Ir man gaila labai vaikinu, 
Jog in bile kuodą insilepoja,

O ta kaip kvaili, 
Už nosies vedžioję.

O tie vyrai, 
Tai dievaž kvailei!

* * *

kaip tai juokai iszrodo,
Jeigu katras ant pono iszrodo?

Žiūrint ant tokio,
Tai reikia pagailestuoti/. 
Proto ir'mokslo neturi;

Nes savo vardo nepasiraszo, 
O kad reikia, 

Tai kito papraszo,
Mat, kad tokis protą turėtu, 

Paredu nežiūrėtu, 
A-Be-Cela nusipirktu, 

Nors sziek' tiek iszmoktu.
Yra ir tokiu,

Ka traukėsi nuo savo 
tautiecziu,

Ir angliszka laikraszti 
nusiperka,

Norint skaityt nemoka, 
O kad paveiksliu nematytu, 

Tai iszlikruju adbulai 
laikytu, 

Taigi, mokintis nenori, 
O kvailas puikybia turi.

Ir darba koki galėtu iszmokti, 
Tai galėtu augsztai szokti, 

Ir kaip katinas pūstis,
Ir savo lupa skustis.

O kaip gražiai jaunas iszrodo, 
Kadai ūseliai pasirodo, 
i : Gražiai'užšukiri'eti,':

J o^bPJ^w^llSrli.firts^^ti.' i

Panosių. nubrazduota,
Isz ko padaro juoką, 

Ir lupa nudribus.
Taigi, ant sziandien gana bus.

1 akis baltas isz debesiu kry
žiaus pavydalas. • Moteriszkes 
akys puolė tiesiai in kryžiaus 
ženklą. Jos szirdi lyg kas užde
gė begaline meile prie to kry
žiaus. Ji nejucziomis parpuo
la ant keliu ir isz jos lupu su
skambėjo garsus balsas: “Kry
žiau Kristaus, gelbek mane!”

Aszarose papludusi mote
riszke tose toliau.

— Laimingas tas žmogus, 
kuris noriai ima tave ant savo 
pecziu. Tas, kurs tave nesza, 
nejauezia szios žemes vargu, 
nelaimiu, persekiojimu. Kuris 
tave prisiima neszti niekada ne- 
iszkrypsta isz ’tiesaus kelio. Tu 
ji visada laimini, tu spindi kaip 
žvaigžde tamsumoj, tu rodai 
kelia paklydusiam.

Kryžiau Kristaus, rodyk ir 
man pražuvusiai szviesu kelia. 
Asz imu tave sau už kelrodi, 
asz noriu tave neszti su 
džiaugsmu, noriu per tave per
galėti visas savo sunkenybes. 
Noriu per tave gryžti ir eiti vėl 
prie savo jaunystes.

Jos suvargusios a-szarotos 
akss praszvito, kūnas ingavo 
nauju spėkų, dangus nors ap
temęs jai atrodė szviesesnis.

Moteriszke atsikėlė ir gryžo 
adgal. Ilgai jai prisiėjo keliau
ti, klumpinėti per didelius ak
menis, ilgai traukėsi jos kelio
ne, iki sugryžo in savo viea.

Kryžius jai szviete tamsoj, 
kryžius jai rode kelia, kryžius 
lengvino jos vargus, kryžius ja 
vėl iszkele garbingon vieton, 
kryžius ja iszgelbejo. — V.

---  GALAS ---

JUOKAI
4 * '< v

Pas Vaita
Vaitas—Tai jau viskas 

kas reikėjo paraszyt ant 
paszparta. Beto, kokius 
moterele turi ženklus?

Moterele—O turiu!
Vaitas—Kokius?
Moterele—Ugi priesz kož- 

na valgi pilvia gurguluoja!

Biaurybe
Ona—Kaip asz Joneli 

vau maža, tai buvau niekam 
netikus!

Jonas—Tu Onute tai ir 
sziandien isz to ne iszaugai!

bu-

SKAITYKITE “SAULE

Szposelis Protingo Vyro
Tikras Atsitikimas

jfyĮISS Kaly net negalėjo 
d ž ia u gsmo s u sil a ik y t i.

Miss Katy kuri kas diena 
klaidava apie devinta adyna ir 
sėdėdama ant aslos traukėsi 
paneziakas, ružino ant Anės ir 
visaip plūsdama, nuo pigiu ir 
nuo visokiu vestiniu žvėrių, 
sziandien Miss Katy nuo de
vintos adynos laksto po stuba 
kaip kate su puslia, norint da 
apsikudlojus ir net kelis kartus 
inkiszo uosi in sali ima, o tik 
basminezia insistojus in isz- 
szleivotus czeverykus, ba ne-V 7

turėjo laiko.
Taip, ne paisė, ba 

linksma, ir po nosia sau 
balsu dainavo. Mislys
mos po galva painojesi, apie il
ga balta szlebe uodega velkan- 
tesia ir su ilgu velonu, net ligi 
žemei!

Puikus vainikas ant galvosi 
veseile, daugybe žiburiu bažny- 
czioje, grajus ant vargonų,-vis
kas galvoja maiszesi.

Pa siu t iszkame džiaugsme 
pagriebė Katy in glebi sena 
pudeli “spaude prie saves^ o 
pirma niekad ne dasileidinejo 
prie saves ir su kojom spardė, 
jeigu pasipainiodavo po koja.

į turėsime veseile. Juk jau ir di- 
i delis' laikas! Juk kaip asz pa- 

nuoj menu, tai jau per anuos strai- 
kus turejei Miss Katy dvide- 
szimts ir tris metus, o jau to 
laiko praėjo apie trys metai.

— Tai ne tavo biznis! Kam 
tau rūpintis apie mano metus! 
Žiūrėk tu jos k'reize! Eikie pas 
buezeri, jeigu sakiau!

Ane iisizbego tekina, o Miss 
Katy pripuolė prie veidrolo, 
pagriebė szukas pradėjo szu- 
kuotis ir in save kalbėti.

— Keikia gražiai susiszu- 
kuoti. Juk ateis ant piet. Tai 
kaip dažinos Jule, tai nuo pik
tumo truks, norint akysiu no
vos džiaugsis, o velnią mislis!

Miss Katy pasiszauke Ane ir 
paklausė.

— Ar buvai mieste? 
i

— Buvau, Miss Katy. Pir
kau švara kiaulienos ir du pa
jus.

— Gerai, gerai! Nubėgsi da 
pas buezeri, paimsi švara ba- 
lones ir baksa timecziu,' reikė 
padaryti gera balu. '

— O jei tiek daug visko!
— Kas tau do to, ne tavo 

biznis, begk!
Ane dirstelėjo ant stalo, ant 

kurio stovėjo tikrai puikus bu
kietas isz rožių ir kitokiu 
kvietku, ir paszauke:

—■ Baigaž! Tai rots puikus, 
ypatingai žiemos laike! Tur
būt ne maža kasztuoja!

— Tai Misteris Ludvikas 
prisiuntė per siuntini ir pasa
kė, jog ateis ant sugertuviu. O! 
Prisiunti ir vietiniu laikraszti, 
kurioja patalpyta, jog Ludvi
kas Dreiveraviczius uždėjo 
sztora prie Broad Stryto ir mat 
su mėlynu alaveliu apibrieže 
aplinkui. Taip, taip Anele, bus 
veseile.

— O tai, tai! Norint karta

buvo
tikini Tas kvailys siuntinys, vyru- 

links-j kas uunesze bukietą ir laiszke- 
li ant juju poreziaus, tai nieko, 
jis pamilino adresu, asz pa- 
szaukiau ant jo, tai jis atnesze 
man. Juk Ludvikas jau nuo pu- 

' se metu su manim vedžiojasi ir 
I in kitur vežesi ant balių. Ant 
galo, mano tėvas turi praparte 
ir saliuna, o ka turi Jule? s.... 
butu kreize su tokia užsidėti.

Ir paleido juodus ilgus plau
kus.

— Teisybe, r kalbėjo in sa
ve, asz ji vakar supykinau. Nes 
kas tai girdėjo praszyti mergi
nos kad prisiūtu guzika in ko
tą?! Pasakiau jam, jog ne es
mių siuveczka, o jis užėjo pas 
dediene ir toji kale Jule prisiu
vo jam guzika. Nes jis yra del 
manes atlaidus. Ne palaike už 
pikta ir prisiunti man bukietą, 
ir ateis ant sutartuviu! O tas 
man Ludutis!

Sztai, in pora miliutu, kas to
kis pabarszkino in duris, Ka
ty atidarė ir gavo laiszka per 
siuntini. Buvo tai tas pats siun
tinis, ka atnesze bukietą. Pri- 
jauti ka tokio pikto!

Atidarė laiszka.
“Guodotine Miss Katy! Per 

praszau už padaryta klaida per 
mano siuntini, kuris vietoja 
paduoti Miss Julei paskirta 
bukietą padavė misiukei. Asz 
jam dabar liepiau paimti bu
kietą ir laikraszti ir nuneszt 
Miss Julei, o ir asz per piet bu
siu pas ja idant padekavoti už 
prisiuvima guziko in kotą. Da 
karta perpraszau už klaida ir 
pasilieku su guodone.

Ludvikas Dreiveraitis.
Sukando dantis Katy ir iszr 

tare:
— Gad, kreize! Ir mete po

kojų siuntinui bukietą ir laik
raszti.

Aszaros kaip žirnei pradėjo 
byrėt per iszkaitusius veidus, 
sėdo kaip be valdžios ant ra- 
kenezeriaus.

— Misiuk! Misiuk! Pa
szauke inbegdama Ane, eikie 
misiuk pažiūrėti kaip gražios 
balones parneszau!

Miss Katy paszoko, griėbe 
už balones isz ranku Anės ir su 
smarkumu reže jai per veidą!

— Eikie, pati, gad! Nubė
go ant virszaus ir duris už
trenkė!

Batone suteszkejo in szmote- 
lius o Ane paszauke: — Džibur 
Maidy man aki iszmusze!

Ir iszbego in szante.
* * *

Už valandėlės persitikrino 
vienok, jog akis visa, nuėjo in 
stuba, kad surankiot balone, 
nes nei szmotelio ne rado rodos 
žeme praryjo! Iszjieszkojo vi
sur. O “pudelis” szuo priedias 
balones, kaip negyvas miegojo 
kampelyje.

* * *

In dvi sanvaites atsibuvo 
veseile Ludviko su Jule.

— GALAS —

Sutiko Ant To
Ponaitis pas Sziaucziu. — 

Praszau tavęs, idant man 
czverykus padarytum.

Sziauczius — Labai gerai, 
praszau sesti.

Ponaitis — Nes asz tau 
prisipažinau jog, dabar ne
galiu užmokėti.

Sziauczius — Tai nieko, 
asz galiu palaukti.

Ponaitis — Ar taip, galite 
palaukti? Tai busi geras 
žmogus!

Sziauczius — Taip, galiu 
palaukti! Kaip turėsite pini
gu, tai tuojaus imsiu miera 
ant czveryku!

A-B - CELA^

Laimėjo Rinkimus
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Graži ir linksma Ponia Mar
garet Chase Smith, szneka 
per telefoną ir priima visu 
savo draugu pasveikinimus,

už tai, kad ji laimėjo rinki
mus del Senatos vietos, be 
jokio paskyrimo in žemes
nes tarybos vietas, pirm ne

gu ji stoja in Senata. Visos 
jos drauges, susietkos ir gi
mines ja sveikina ir linkia 
viso gero politikoje.

ISTORIJEapie Da iB!!
-----------------  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 ypato, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
Saule Pub. Co., Mahanoy Citj
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Teresos.
— Subatoj Szv. Jadvigos.
— Kita sanvaite: Nedelioj 

pripuola 22-tra Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Marga- 
rietos Alakok; Panedelyje Szv. 
Luko Evangelisto; Utarninke 
Szv. Petro Alkantaro; Seredoj 
Szv. Jono Kankinto; Ketverge 
Szv. Urszules ir Komp., taipgi 
ta diena 1383 metuose, D. K. 
Vytautas priėmė Krikszta; 
Petnyczioj Szv. Marijos Salo
me; Subatoj Szv. Veruso, taip
gi ta diena 1793 metuose, gimė 
Lietuvos raszytojas Simonas 
Daukantas.

— Sekantieji angjiakasyk- 
los mokėjo pedes savo darbi
ninkams Petnyczioje, Spalio 
(Oct.) 15-ta diena: Midvalley 
ir Germantown; Hammond ir 
Kohinoor; Gilberton; Repp- 
lier; Morea ir New Boston; 
Buck Run.

R.. K. Kunigai isz Schuylkill ir daugelis metu. Amžina atilsi! 
Carbon Apskricziu turėjo savo 
Konferencija. Kardinolas D. 
Dougherty ir Arkivyskupas 
Kun. J. Carroll McCormick, 
D. D., dalyvavo tame konfe
rencijoje.

Frackville, Pa. — Leitenan
tas Leonardas C. Novickas, sū
nūs Onos Novickienes, nuo 
123 N. Second Uly., kuris likos 
užmusztas ant kares lauko prie 
Luzon, Pacifike, Vasario men., 
1945 metuose kūnas likos par
vežtas del palaidojimo. Velio
nis buvo narys Apreiszkimo P. 
M. parapijos1. Paliko savo mo
tinėlė, tris brolius: Vaitiekų 
isz Pittsburgh; Jeronimą ir 
Alponsa. Jo tėvas Vaitiekus 
Novickas numirė Vasario men. 
1947 metuose. Laidotuves in- 
vyks Subatoje, su apiegomis 
Apreiszkimo bažnyczioje 9 vai. 
ryte ir 'bus palaidotas in para
pijos kapines.

Nanking, Kinija. — Daugiau 
negu deszimts tukstaneziu 
žmonių neteko namu in Han
kow miestą, kai baisus gaisras 
iszdegino net dvi ulyczias na
mu. Laikraszcziai pranesza 
kad keli žmones buvo sužeisti, 
vienas 'buvo labai sužeistas. 
Miesto naszlaitnamis' sudege 
ligi žemes. Kaip tas gaisras 
prasidėjo dar nepranesza.

PAVOJUS TAIKOS
LAIKU

Shenandoah, Pa. — Kazi
mieras Vilkaitis, nuo 946 W. 
Coal [Uly., kuris turėjo operaci
ja Locust Mt. ligoributeje, nu
mirė Utarninke, 11:05 valanda 
ryte. Velonis buvo angliakasis, 
nevedąs. Narys Szv. Jurgio 
parapijos ir Eagles draugys
te. Paliko 4 seserys: J. Liukie- 
ne, H. Kurilla ir V. Gervaliene, 
.visi mieste, ir Julia VonGlahn, 
New York; du brolius: Juoza
pa, mieste ir Lukosza, Long 
Island, N. Y. Laidotuves atsi
bus Subatoje, su apiego- 
mis Szv. Jurgio bažnyczioje 9 
valanda’ryte ir bus palaidotas 
in parapijos kapines.

—• Harry Dower, nuo 535 
E. Lloyd Uly., kuris dirba del 
Shen-Penn kompanijos, likos 
surastas ant dugno stripinsiu, 
Nedelioj, apie 10:50 vai. vaka
re per John Halo isz miesto ir 
John Maley isz St. Clair, kurie 
dirba prie stripiniu. Tyrinėji
mas parodo, kai Dower ėjo prie 
vinszo stripinsiu, jo koja pa
slydo, puldamas tiesog in stri- 
pinsu. Nelaimingas vyras li
kos nuvežtas in Locust Mt. 
ligonbute.

— Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonbuteje: 
Kazimieras Vilkaitis, Shenan- 
jdoah; Adele Kizenaitiene, 
Barnesyille; Jonas Stepulaitis, 
(Wm. Penn; Mykolas Vaitkevi- 
czius Shenandoah; ir Marijona 
Svirsky, Morea.

Gilberton, Pa. — Kareivis 
Pranas M. Andruskeviczius, 
kuris likos sužeistais nelaimėje, 
nuo ko numirė Birželio (June) 
8-ta diena 1945 metuose Luzon 
Salos, Pacifikoje. Kūnas likos 
parvežtas del palaidojimo, pas 
savo motinėlė ponia Katarina 
Andruskievicziene, Maizevil- 
leje. Velionis prigulėjo prie 
Szvento Liudviko parapijos. 
Gimė Gilbertone. Paliko savo 
motinėlė Katarina Andrusz- 
kievieziene. Laidotuves in- 
vyks Subatoje, su Szv. Miszio- 
mis Szvento Liudviko bažny- 
czioje, 9 valanda ryte ir bus pa
laidotas in parapijos kapines 
Frackvilleje.. Amerikos Legi
onas ir Vet. F. W. dalyvaus lai
dotuvėse. Gra'borius Vincas 
Menkieviczius laidos.

— Edvardas Kuczinski isz 
Maizevilles kuris dirba Locust 
Coal kasyklose, likos sužeistas 
in galva per nupuolimo ang
lies. Gydosi Locust Mt. ligon
bute.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

klausimo! ’ ’
Jis sako kad vienatine vil

tis del taikos yra tai kad trys 
didžios ir galingos tautos viena 
ranka laiko ir stoja vienybėje. 
Jis toliau pasakė, kad jeigu 
Amerika nebutu toms tautoms 
Europoje in talka stojus, tai 
dabar visai Europai dar dides
nis pavojus grėstų.

Jis prisipažinsta kad ne vi
siems viskas patinka ka tuos 
trys didžios tautos daro ir nu
taria, bet jis taipgi visiems 
primena, kad nei viena tauta, 
nei vienas krasztas geresnes 
tvarkos dar nepasiulino ir ne
parodė.

Prie viso to jis dar pridėjo, 
kad Europos taika ir tvarka 
nepareina ir nepareis vien tik 
isz dipliomatu ar tarptautines 
politikos, bet kad darbininkai 
ir darbininku unijos czia taip
gi turi darbo ir pareiga.

Markso ir Lenino knygų vi
siems vieszai iszskaite ko Ko- ■ 
munistai siekia ir kaip jie nori 
visa svietą užkariauti, ir Hit
lerio pėdomis pasekti.

Vishinsky sugryžo in mitin
ga po pietų ir pradėjo savo pra
kalbas, atsikirsdamas Ameri
kos delegatui. Jis insikarsz 
cziaves net spiegte spiege kad 
Komunistai yra visur perse
kiojami, kad visi Komunistus 
suvedžioja ir iszduoda, kad 
Komunistai tuii dabar visur 
gintis, kad Komunistu laikrasz 
ežiai yra uždrausti. Jis inpy- 
kes suszuko: “Jeigu Amerika 
nori kariszkas priemones pa- 
vartuoti, tai Rusija pasirengus; 
kariszkai ir atsakyti! ’ ’

AMERIKOS ADVO
KATĄ ISZMES
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ma. Czia, žinoma ir politika 
yra insimaiszius, nes Republi- 
konai sudaro ta komisija ir 
dabar parodo Demokratu klai
das. Bet nežiūrint visos tos po
litikos, jeigu ir politikieriai, 
kitiems kerszindami, užstoja 
ir užtaria Komunistus taip kad 
policijai net nevalia suaresz- 
tuoti tuos kurie rarbuojasi 
ardyti Amerikos valdžia.

ežia ir staeziai žino kad visos 
tos prakalbos yra taikomos De
mokratams, nors Gubernato
rius Dewey juos vardu nei sy
kio nepaminėjo.

LAIVYNO VIRSZI-
NINKAS PERSPĖJA

su-

Tamaqua, Pa. — Ketverge, 
2:30 valanda po pietų, Szv. Je
ronimo parapijos svetainėje,

PONAI 
BIZNIERIAI! 
Geisdami apteikt savo ge
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius 
Kalendorius

Ant 1949 m., 
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

Dabar Laikas! užsi
—,----------------- kalbyt

ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz
sirinkti puikesnius!!!

SAULE PUBL. CO.,
Mahanoy and A Strs.,
Mahanoy City, Penna.

MINISTERIS
PASITRAUKIA

REPUBLIKONAI
RAMUS

Girardville, Pa. — Szvento 
Vincento Parapijos klebonas, 
Kunigas Mykolas Daumantas 
važiuoja in Chicago ant seimo. 
Su juo važiuoja Kunigas Ignas 
Valancziunas, kuris 'buvo szios 
parapijos klebonnas ir dabar 
yra Szvento Kazimiero parapi
jos klebonas, Philadelphia, Pa. 
Jie ketina parvažiuodami su
stoti in Detroit, Mich.

Pottsville, Pa. — Lietuviu 
Moterų Kliubas isz Schuylkillo 
pavieto turėjo savo mitinga 
Utarninke vakara, Necho Al
len svetainėje. Ponia Olga Co- 
litz iždininke, pranesze kad de
szimts dėžutės likos iszsiusti 
per ‘ ‘ CARE ’ ’ in Lietuva, su- 
szelpti Lietuvius nuo karo nu
kentėjusius. Kliubas taipgi pa
aukavo $100 del “Crippled 
Children” vajo. Kliubas laikys 
savo Hallowe’en vakarėli, 
Utarninke, Spalio (Oct.) 26 d., 
Saldž. Szirdies svetainėje, 
New Philadelphia. Kitas susi
rinkimas atsibus Lapkriczio 
(Nov.) 9 diena, Juraiczio sve
tainėje Shenandoah.

Mount Carmel, Pa. — Gerai 
žinomas senas gyventojas Juo
zapas Andruleviczius nuo 418 
E. 6-tli Ulyczios, numirė Suba- 
tos ryta, savo namuose. Velio
nis gimė Lietuvoje, atvyko in 
czionais daugelis metu atgal. 
Paliko savo žmona Sofija, 7 
dukreles ir viena sunu taipgi 7 
anūkėlius. A. a. Juozapas mylė
jo skaityt laikraszti “Saule,” 
kuris 'buvo skaitytojom per

ANDREI VISHINSKY 
PRISIPAŽINSTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
piktai kalbėjo net per dvi va
landas ir užsipuolė ant visu 
taip vadinamu kapitalistiniu 
krasztu, kaip Anglija, Affiefl- 
ka ir Francuzija.

Czia, per szita konferencija 
Rusija jau staeziai susikirto su 
Amerika. Atstovai jau pamir- 
szo visus mandagumus ir viens 
kita pradėjo pravardžiuoti ir 
vieszai, intarineti ir kaltinti.

Tokiu asztriu žodžiu ir tokio 
susikirtimo dar niekur nebuvo 
tarp delegatu, kuriu tautos dar 
vis nors ant raszto palaiko tai
ka ir tvarka.

Warren R. Austin, Ameri
kos delegatas pradėjo szita su
sikirtima kai jis Tautu Sanjun- 
goje pasakė, kad, “Amerika 
per greitai nusiginklavo po ka
ro ir dabar turi kuo greieziau- 
siai vėl apsiginkluoti kad ap
sisaugojus nuo Rusijos, kuri 
visomis galiomis veržiasi in 
Vakarus.”,

Jis visai nepriima Rusijos 
pasiulinima visiems nusigink
luoti ar to * sprogstanezios 
“Atom” bombos prižiūrėjimą, 
nes jis sako kad visi tokie pa- 
siulinimai yra tuszti ir nieko 
nereiszkia tokiam krasztui 
kaip Rusija, kuri nemoka savo 
žodžio laikyti. Paskui jis sta
eziai pasakė kad dabar jau nie
kas negali pasitikėti ant Rusi
jos Jis drąsiai ir vieszai parode 
Sovietu Rusijos veidmainyste 
kai Molotovas susitarė su Na-, 
ciu Vokietijos Ribbentrop kaip 
Lenkija buvo parduota ir isz-Į 
niekinta, ir kaip kitos mažes
nes tautos buvo Rusijos prary
tos. Dar ir to nebuvo gana. 
Amerikos delegatas paskui dar 
priparode kaip Komunistai 
lenda in visokias darbininku 
unijas. Jis net ir pavyzdžius 
padavė isz Francuzijos uniju.

Jis ir czia nesustojo. Jis isz

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
sykius in diena susineszdavo 
per telefoną su John Foster 
Dulles, Paryžiuje, kad jis vis
ką žinotu apie ta Berlyno 
klausima.

Portland mieste, Dewey pra
sitarė apie visa ta užsienio ir 
Berlyno klausima, bet jis taip 
gražiai ir taip lipszniai pasi- 
aiszkino kad net nei Demokra
tai negalėjo prie jo prisikabinti 
ar ant jo užpykti. “Nei asz nei 
Republikonu Partija per szita į 
vaju nieko nesakys apie ta Už
sienio klausima, jeigu musu 
prasitarimai musu vadu darba 
tenai sutrukdytu. Dabar ne 
laikas partijoms pesztis už to
kius svarbius reikalus. Mes 
darbavomies ir dabar darbuo- 
jarnies savo kraszto labui ir 
prisidedame prie visu tu musu 
vadu, nepaisant nei partijos 
nei insitikinimu. Visu kitu 
krasztu valdovai gerai pada
rytu jeigu jie suprastu Ameri-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis toliau aiszkino kad czia 
ne musu vienu reikalas, bet vi
sos Europos ir net viso pasau
lio, nes visi kiti krasztai dabar 
seka musu žingsnius ir laukia 
pamatyti kaip mes su tais Ko- 
nrunistais ir su tais Sovietais 

: pasielgsime ir ar mes jiems 
pataikausime kaip kitos tau
tos pataikavo Hitleriui.

Major Generolas Lewis B. 
Hershey, kuris veda visa tvar
ka del naujos armijos kuri yra 
tveriama isz musu jaunu vy
ruku, sako kad dabar Ameri
ka ims in vaiska jaunus vyru
kus, ne už tai kad mes norime 

1 kad musu krasztas butu ka- 
» riszkas, bet kad parodžius vi

soms kitoms tautoms kad 
■ mums Užsienio klausimai rupi 

ir kad mes pasirenge ne vien 
tik žodžiais, bet ir armijomis 
parodyti kad mes dabar jau 
baiku nekrecziame!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
*-------------

“Tokios aplinkybes dabar 
susidarė, kad mano sanžine 
man neduotu ramybes, jeigu 
asz szitoje vietoje ilgiau pasi- 
likcziau ir prisidecziau prie to 
darbo kuris padarys visus ma
no brolius pilieczius Komunis
tu vergais.”

Ministeris Zdenek Nemecek 
sako, kad jis savo krasztui, sa
vo tėvynei per trisdeszimts me
tu tarnavo, ir Denmarke iszbu- 
vo tris metus kaipo savo krasz
to atstovas, Ministeris.

Jis jau seniai ketino atsisa
kyti ir pasitraukti, bet lauke 
kol jo duktė atvažiavo isz 
Prague. Dabar jis sako kad jis 
su savo szeimynele ketina ap
sigyventi Kanadoje.

Beveik kasdien mes skaito- 
me kaip atstovai, Ministerial, 
Konsulai ir kiti augszti žmo- kos vienybe 
nes, kurie atstovauja tuos . , , . . . x ., ’ . . «... Gubernatorius Dewey nei darbu ir pinigu, nepaisant ka-

rasz us unuos ovie ai pa- g^ki neužsįkarscziavo> nįeko tras isz tu kandidatu laimes 
vergč, pasitMkkj; ii jg^Įį^o ir nei vieno prieszin- rinkimus. Amerika imsis gink- 
apleidzia savo vietas ir savo gos kandidato nepravardžia- luotis ir paskirs daug milijonu 
tėvynė, nes jie mato kad jie vQ 
nieko gero negali padaryti, o 
nenori tarpininkauti ir padėti 
tiems, kurie j u brolius smau- | 
gia ir kankina.

kad

MUMS RINKIMAI
NERUPI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KITOS TAUTOS 
PASIPINIGUOJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žmogeliui daug geriau patinka 
Demokratu tvarka, nes jis 
daug labiau nori būti linksma 
negu laimingu.

Kita meta doleris gal dau
giau maisto nupirks, bet ma
žiau bus vertas randa užsimo
kėti. Bet ežia nebus nei vienam 

I nei kitam kandidatui dėkui, 
| nes aplinkybes tokios susidarė, 
: kad nei vienas, nei kitas nega-' 
lėtu kad ir norėtu ka kita pa-: 
daryti.

O apie taksas, ar tu musu 
taksu sumažinimą, tai ir velį, 
nei vienas nei kitas nieko ne
gales padaryti. Kai valdžia 
praleidžia daugiau negu ketu
rios deszimts bilijonu doleriu 
per metus grynais pinigais, tai 
negalima nei kalbėti apie taksu 
sumažinimą.

Senate gal Demokratai val
dys, bet Kongresas turbut bus- 
Republikonu.

Tai isz viso to matyti, kad 
ne taip jau svarbu kas tuos 
rinkimus laimes ir kas pralai
mės del Prezidento. Žinoma, 
tie rinkimai ant tiek turi mums 
rūpėti, kad tuo paežiu laiku 
daug vietiniu politikierių stos 
in rinkimus del valstybiniu 
darbu musu miesteliuose ir 
apygarduose. Czia mums svar
bu, nes jie arti musu ir mums 
reikalingi, del darbu, del malo
niu ir del viskio patarnavimo.

gos Vokietijos kur butu Ame
rika drauginga; o Amerika bi
josi tos paczios galingos Vokie
tijos', kuri butu po Sovietu 
sparnu.

Biznis eis gerai, bus daug

doleriu del kariszku ginklu. 
Bilijonai doleriu eis Europai, 
Azijai ir Kinijai. Ūkininkai 
gaus dar daugiau paramos isz 
valdžios ir visi ūkio vaisiai dar 
labiau pabrangs! Ir visa tai 
bus, nežiūrint kas Prezidentu 
bus!

Tik tiek skirtumu gali būti, 
kad Dewey ' su Republikonais 
gal stengsis pinigus suvaldyti, 
kad per daug tu pinigu dar vis
ką labiau nepabrangintu. De
mokratai tiki kad juo daugiau 
pinigu žmogelis turi, juo links
mesnis tas žmogelis,, bet. Re-

Jis visur draugiszkai ir ra
miai kalbėjo. Laikrasztinin- 
kams tokios prakalbos nepati
ko; jie sako kad jis kalba kaip 
isz knygos. Bet Republikonams 
labai patiko, nes jie mato kad 
Gubernatorius Dewey vis dau
giau ir daugiau žmonių prie 
saves prisitraukia. O žmones, 
politikieriams reiszkia bal-

svarbios jeigu Yugoslavija ne sus, votus ir pergale.
butu po Rusijos intaka. Bet, Keli Republikonu Partijos 
nors Yugoslavijos vadas Tito vadai, nusijuokdami, pastebe- 
kelis sykius susikirto su Rusi- jo kad Gubernatorius Dewey 
jog Sovietais, visas krasztas ir veda savo vaju priesz Stalina,
kraszto valdžia yra po Rusijos nes jis tiek daug kalba priesz publikonai tiki kad juo protin- 
intaka. Reiszkia, ka Szveica- Komunistus ir priesz Sovietus, giau tie pinigai yra suvartuo- 
rija dabar daro del Yugoslav!- Szita pastaba baisiai nepatin- jami, tuo laimingesnis yra pa
jos, daro ir del Rusijos. ka Demokratams, kurie jau- prastas žmogelis. Paprastam

Prakerta Požemini Kelia, Tuneli
1''; c.

Požeminis kelias, tunelis 
tarp Brooklyno ir Manhat
tan, yra galutinai invykdin- 
tas kai darbininkai isz abie
ju pusiu susitiko po žeme ir 
po New York miesto uosto 
vandeniuose. Szuvis dinami-

to pakirto skyle tarp abieju 
darbininku ir jie susiejo ir 
pasisveikino. Szitas darbai 
buvo pradėtas asztuoni me 
tai atgal ir kasztuos septy
nios deszimts milijonu dole
riu. Szitas kelias po žeme ir

po vandeniu bus atidarytas 
kada nors 1950 metuose. Pa
veiksle virszininkas Sam Al
len isz Brooklyn sveikinasi 
su Andy Amisano isz Man
hattan.

PARSZAI PIGESNI

Bet Kiauliena
Brangi

Vis

CHICAGO, ILL. — Parszai 
atpigo nuo penkios deszimts 
centu ligi dolerio ant parszo. 
Visos szeimininkes tikėjosi 
kad dabar ir kiauliena atpigs, 
bet kiek dabar galima suprasti, 
tai nieko panaszaus nebus.

Sviestas taipgi turėjo atpig
ti, nes kainos sviesto ėjo že
myn per visa sanvaite.

Agrikalturos Sztabas Wash
ingtone tuoj aus visiems ūki
ninkams davė žinoti, kad val
džia prides, kiek jiems trūksta 
ant parszu, kad jiems nebūta 
jokio nuostolio. Valdžia pri
žiuręs kad parszai butu par
duodami už nuo $15.25 ligi 
$17.50 už szimta svaru, nuo da
bar iki Kovo penkioliktos die
nos. Reiszkia valdžia taip da
rydama, palaikys kiaulienos 
branguma ir neleis kad ji at
pigtu. w z y
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