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RUSIJA TEISINASI■«!

Isz Amerikos
NEGRIAUS

VOKIETIJOS 
J' FABRIKUS

WASHINGTON, D. C. —
Anglija su Prancūzija sutiko 
daugiau Vokietijos fabriku ne
griauti, kol ju atstovai pasi
tars su Amerikos atstovais.

Amerikos valdžia sako kad 
nepatartina tuos Vokiecziu 
fabrikus sugriauti, nes jie yra 
reikalingi jeigu mes norime 
kad Vokiecziai savo kraszta 
atsistatytu.

Prancūzai bijosi Vokietijos, 
ir už tai jie ypatingai reikala
vo kad visi Vokietijos fabrikai 
buvo sunaikinti. Dabar eina 
posėdžiai ir pasitarimai ka su 
tais fabrikais daryti.

PASMAUGĖ
SAVO ŽMONA

Paskui Pats Nusižudė
r. i

NEW YORK. — Daktarai in 
Queens General ligonine pri- 
parode kad Joseph Jirak, pen
kios deszimts septynių metu 
amžiaus žmogus pasimirė kai 
jis pats save nusitrucino su ga- 
su, ir kad jo žmona Mrs. Rose 
Jirak buvo labai sumuszta ir 
paskui pasmaugta. Policija sa
ko kad Joseph Jirak savo žmo
na pasmaugė ir paskui save 
nusitrucino.

Kai susiedai paszauke poli- 
cijantus, policijantai rado po
nia Jirak pasmaugta ant lovos, 
o jos vyras, su savo galva in-
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DAKTARAS ŽUVO

7 Sužeisti; Du Automo
biliai Susimusze

LEWISBURG, PA. — Dak-į 
taras isz Ephrata žuvo ir sep-| 
tyni kiti buvo sužeisti kai du 
automobiliai susimusze apie 
szeszios mylios nuo Lewisburg 
miesto.

Valstibinis Policijantas, Ja
mes A. Sweeney sako kad Dak
taras Wayne S. Ragar, penkios 
deszimts septynių metu am
žiaus žuvo. Policijantas sako 
kad nelaime atsitiko kai Dak-į 
taras Wayne S. Ragar norėda
mas kita automobiliu pralenk- j 
ti susimusze su isz kito krasz- 
to atvažiuojanti automobiliu.

Visi septyni sužeisti buvo 
aname automobilyje. Jie visi 
buvo nuvežti in ligonine. Szita 
automobiliu varinėjo Blake 
Bergenstock, trisdeszimts me-! 
tu amžiaus vyrukas isz West 
Milton.

Szypsosi, Bet Nepritaria

Rusijos Tautu San jungo
je delegatai Jacob Malik ir 
Andrei Vishinsky gražiai ir 
mandagiai nusiszypsoja, kai 
laikrasztininkai nori j u pa
veikslus nutraukti, bet jie 
visai nepritare, kai Ameri
kos delegatas, Sekretorius 
Marshallas pasakė savo pir-

mutines prakalbas Chaillot 
Palečių j e, Paryžiuje, kur 
Tautu Sanjunga dabar laiko 
savo posėdžius. Per savo 
prakalbas, Amerikos Sekre
torius Marshallas davė Ru
sijai žinoti kad Amerika Ru
sijai nepataikaus ir nenusi
leis.

ŽULIKAS PASZOVE's]tudentc.ir vicn;i moteriszkc 
darbininke, apvogė jas ir viena 
perszove ir kita labai apdaužė.

Abi moterys sako kad tas 
žulikas buvo apie trisdeszimts 
metu amžiaus. Jis studente 
perszove tris sykius ir paskui 
isz automobiliaus iszmete. Tik 
valanda po tam, jis kita jauna 
motcriszke in savo automobiliu 
insivilko ir baisiai apdaužė.

Studente Claudine Swanson, 
dvideszimts metu amžiaus gra
ži mergaite, sako kad ji mielu 
noru inlipe in automobiliu, ma
nydama kad jis yra studentas 
toje paezioje kolegijoje kur ir 
ji mokinasi.

Ponia Pauline Eggebrecht 
sako kad ji stovėjo ant uly- 
czios, laukdama autobuso, kai 
tas žulikas prie jos priėjo ir 
nusistvere už jos rankos, saky
damas, man labai greitai reikia
pinigu. Kai ji stengėsi savo taikinimo dar visai nematyti.’’ 
“pocketbuka” rnaszna areziau Aliejaus kompanijų atstovai 
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VIENA MOTERĮ
Apmusze Antra 

Moteli

SAN JOSE, CALIF. — 
Augsztas ir liesas vyras, vary
damas savo automobiliu anks
ti ryta, pavogė viena jauna

Komunistu Prieszas

Kongresmonas J. Parnell 
Thomas, Republikonas isz 
New Jersey valstijos, yra 
Kongreso Komisijos pirmi
ninkas. Szita komisija jiesz- 
ko ir renka žinias priesz Ko
munistus ir kitus iszdavikus, 
kurie iszdave Rusijai daug 
Amerikos paslapcziu apie 
ginklus, apsiginklavimą ir 
ypatingai apie ta nauja 
sprogstanezia “Atom’’ bom
ba. Kongresmonas J. Parnell 
yra visu Komunistu baisiai 
neapkeneziamas.

SOVIETAI VĖL
PRIEZINASI

Jau eina

Komunistai Už
PARYŽIUS.

gandai kad Sovietu Rusijos at
stovas Andrei Vishinsky atmes 
ir nesutiks ant surėdymo susi
taikinti ant Berlyno klausimoj 
Kai mes szita straipsneli raszoj 
me dar neturime tikru žinių isz 
Paryžiaus, bet jau galima be
veik tikrai sakyti kad Moskvos 
agentai ir atstovai nesutiks su 
Amerikos ir Anglijos atstovu 
nusistatymu iszriszti Berlyno 
klausima.

Szeszios tautos padavė inne-i 
szima kad szitas nfelemtas Ber
lyno klausimas būtu tuoj aus 
iszrisztas ir kad Sovietai ati
darytu visus kelius ir geležin
kelius in Berlyną.

Rusijos atstovas Vishinsky 
sako kad negali būti jokiu de
rybų apie atidaryma keliu ir 
geležinkeliu in Berlyną kol 
Amerika su Anglija susitars ir 
susitaikins su Rusija apie pre
kybos ir pinigu klausima V°'y£ĮĮ 
kietijoje.

\ /

ima Changchun
Miestą

Francuzijos Mainieriai Strai- 
kuoja, 2 Straikininkai Nuszauti 
50 Sužeista; Sovietai Nesutiks 
Su Berlyno Tvarkos Ir Surė

dymo, Nori Valdyti Visus 
Vokietijos Pramone 

__________ * ----------- ■ - -

PARYŽIUS. — Sovietu Rusijos atsto-
Tautu Sanjungoje iszdalino visiems na-

STRAIKOS
PRANCŪZIJOJE

Rusija nori kontruiioti, vai- ritinis taip vadinama Rusijos Baltaji Rasz- 
dyti ir prižiūrėti visus Vokie
tijos pinigus ir pramone. Ame
rika su Anglija ant to nesutin- sija, bet Amerika yra kalta del visu tu 

nesusipratimu Berlyne ir visoje Vokietijoje.
Sovietai sako, kad jie buvo priversti 

visus kelius in Berlyną užkirsti ir uždary
ti, kai Amerika užėmė visa pinigu ir biz
nio tvarka ir savo pinigus pradėjo vartuo
ti ir Vokiecziams insake, kad vien tik 
Amerikoniszki pinigai tenai dabar gilioja.

Czia Sovietai ir vėl pavartuoja savo
jau taip gerai Visiems Žinoma politika if pernai. Dabar iszejoinsal^mas 

melagyste. Sunku suprasti kaip jie ir mi kurie pasiprieszins vai- 

iszdrysta taip atvirai ir drąsiai meluoti, kai
Juk visi žino 

san francisco, calif, kad Amerika invede ta savo pinigu tvar-
- Darbininkai kurie dirba |<e|j()mjs saUVaitOIIliS pO tO laiko kada 
pne aliejaus sustraikavo ir . 1
dar nematyti tu straiku galo. Rusija jau buvo visus tuos kelius užkirtus.

Unijos Prezidentas O. A.
Knight sako kad, “jokio susi

ta,” kuriame Rusija teisinasi kad ne Ry-

ka, nes j u atstovai sako kad tas 
kuris valdo kraszto pinigus 
valdo visa kraszta. Ir tai tikra 
teisybe!

Argentinos delegatas sako 
kad jis po prievarta privers So
vietu delegatus pasisakyti kur 
jie stovi ir ko jie nori.

Dar nieko tikro negirdeti isz 
Rusijos, bet jau eina gandai 
kad Rusija ir czia pasisziausz 
ir pasiprieszins. Rusijos dele- 
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Vaiskas Iszszauktas 
Insakyta Szauti In 

Streikininkus Mainie-
nūs

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Mainieriai Francuzijoje strai- 
kuoja, ir valdžia tas straikas 
stengiasi sustabdyti. Jau du 
straikininkai buvo ant smert 
nuszauti ir apie penkios de
szimts sužeista.

Valdžia iszszauke vaiska ir 
vaiskas partraukė visus tuos 
kareivius kurie buvo armijoje

ALIEJAUS
DARBININKAI

kad visi straikininkai mainie-

SfRAIKUOJA vjsį 2ino kad jie meluoja.

Politikierius Ir Dipliomatas
Politikierius yra žmogus ku

ris gerai žino visus žingsnius 
(ar triksus) kaip daugiausia 
žmonių prisitraukti prie saves 
ir rinkimus laimėti. Politikie
rius politikoje yra tas pats, kas 
milijonierius yra pramonėje. 
Milijonierius gerai žino kaip 
pasipiniguoti ir kaip su pini
gais dar daugiau pinigu prisi- 
szluoti. Jeigu jis besipiniguo-

damas ka gero padaro, tai visai 
netyczia. Politikierius, pirmu - 
cziausiai rūpinasi kad jis butu 
iszrinktas in kokia ten valdžios 
vieta. Kai jis būva iszrinktas, 
jis taip gyvena, taip dirba ir 
taip pasielgia, kad jis ir antru 
sykiu but-u iszrinktas. Jeigu jis 
kaip tas milijonierius ka gero 
padaro, tai taipgi visai, nety
czia.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

džiai turi būti nuszauti.
Czia per szitas straikas ma

tyti kad Komunistai viską 
kursto ir rengia kad valdžiai 
bloga varda duotu.

Francuzijos policija ir vai-< 
džia sako kad visos tos straikos 
buvo sukurstytos ir surengtos 
Komunistu, kurie nori Francu
zijos valdžia nuversti.NANKING, KINIJA. — Kiniecziai Ko

munistai pranesza kad jie užėmė Chang- NENORI PAGELBOS 
chun miestą, Manchurijos 
Kinijos armijos atstovas

sostine. Bet ------
. BELGIJA. — Belgija, Ne-

uzsigina ir sako therlands ir Luxembourgas su-

kad tai neteisybe.
Komunistai per radiju isz Siaurines Ki

nijos dalies sako kad miestas jau užimtas. 
Szitas miestas buvo per visa meta Komu
nistu armijų apsuptas. Czia Septinta Ki
nijos Armija pasidavė. Szita armija turėjo 
geriausius Amerikoniszkus ginklus.

Karo Sztabo atstovas sako kad szita 
7-ta Armija dar vis kariauja priesz Komunis-
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dare prekybines sutartis, kad 
visos trys isz vien vestu savo 
bizni ir taip galėtu apsieiti be 
Amerikos pagelbos ir paszel- 
pos.

Szitu krasztu atstovai sako 
kad jiems dabar labai reikia 
Amerikos pagelbos, bet jie ne
nori visados būti ubagai ir gy
venti ant iszmaldos. Už tai jie 
dabar stengiasi taip savo pra
mone sutvarkyti, kad už kokiu 
keturiu ar penkių metu jiems 
jau nereikėtų nei paszelpos nei 
pagelbos. ., ,;



Kas Girdėt
Amerikos Kongresas neuž

ilgo nustatys pasiunsti labai 
daug kariszku ginklu in Euro
pa. 

• •
Visi szitie kariszki žingsniai 

yra daromi, kad iszgazdinus 
Rusija, bet tik tiek beda, kad 
iki sziol Rusija neiszsigando, 
ir rodosi kad ji nieko nesibijo.

- • >

Valdžia jau dabar daro tvar
ka ir rengiasi visus fabrikus 
užimti ir visus darbininkus 
prie savo darbu pririszti kai 
tik karas bus paskelbtas. Nei 
vienam darbininkui nebutu va
lia nei pamesti darba nei kito 
jieszkotis, nei straikuoti!

■ • •

Kai darbai butu taip suvar
žyti tai ir visu daigtu kasztai 
butu taip pat suvaržyti kad 
niekas negalėtu pabrangti. Tas 
visiems butu geriau.

' • •

Visa tai parodo ne tai kad 
mes jau in kara stojame, bet 

> kad mes del tokio akro rengia- 
mies.

Kai Amerikos Sztabas ir 
Sekretorius Marshall sustabdė 
Trumana, kai jis norėjo pa
siunsti savo atstovą stacziai 
pas Stalina pasitarti, Truma- 
nas dar kitus szposus nori su- 
kriesti. Jis dabar kalba apie 
bagocziu ir biznierių delegaci
ja nuo Wall Street, kuria jis 
nori pasiunsti in Moskva pasi
tarti apie bizni ir taip abu 
krasztu sutaikinti. Cziza butu 
dar kita durnyste. 

_____ .._____  1 ■' ——” , .
Moszkis susidraugavo su 

Joszkiu ir ji užsikviete atva
žiuoti in sveczius. Joszkis atva
žiavo ir buvo priimtas kaip 
koks ponas. MoSzkis ji po visa 
miestą iszvažinejo, viską paro
de ir puikiausius pietus jam 
parūpino ir geriausi gėrimai 
buvo ant stalo. Kai vakaras už
sibaigė, Moszkis Joszkiui bila 
padavė del keturios deszimts 
doleriu, sakydamas kad jam 
tiek kasztavo savo dranga pa- 
vaiszinti.

“P tfu! Tu prakeiktas, Tu 
Smarve Žydo! Kaipgi tu gali 
taip kiauliszkai pasielgti, tu 
mane parsikvietai, tu praszei 
kad asz pas tave atvažiuocziau 
ir dabar tu nori kad asz tau už- 
mokecziau kad tumaiie pavai- 
szinai!”

Nors tie Žydeliai baisiai py
kosi ir pesziesi, jiedu buvo isz- 
tikimi Žydeliai ir gerbe savo 
Rabina. Moszkis patarė kad 
szita klausima geriausia ir tei
singiausia iszrisz jo Rabinas, 
tai jis patarė Joszkiui kad jie
du nueitu pas jo Rabina.
, Rabinas, iszgirdes visa jųd
viejų pasaka, nusprendė kad 
isz tikro Joszkis turi Moszkiui 
už ta vakara užmokėti, kad jis 
jam skolingus keturios de
szimts doleriu.

Joszkis nors pyko ir irszo, 
bet Rabino bijojosi ir sutiko 

’ atsilyginti. Iszeje abu Žydeliai 
ant ulyczios, Joszkis iszsitrau- 
ke savo pinigine maszna, ir 
jam net barzdele sudrėbėjo kai 
jis isztrauke keturias deszim- 
tines. “Sze tavo tie prakeikti 
pinigai. Tegu mane trizna už
puola, tegu mane apkriksztina 
pirm negu asz su tavimi vėl 
draugausiu!”
J‘Ne, drauge,” atsake Mosz

kis, “asz tavo pinigu nenoriu

ir neimsiu.”
“Nu? Koks cza geszeftas? 

Tu mane nutrauki pas savo Ra
bina, Rabinas pasako kad asz 
kaltas ir dabar tu sakai tu pini
gu nenori,” nustebės Joszkis 
paklausė.

“Matai, asz tau tik norėjau 
parodyti koki prasta Rabina 
mes ežia turime musu mieste
lyje.”

Jeigu Gubernatorius Dewey 
bus iszrinktas Prezidentu, pir
mutinis jo darbas bus pakelti 
mokestis darbininkams ir fab
rikantams del “Social Securi
ty” kad darbininkas daugiau 
pinigu gautu, kai jis bus be 
darbo.

Lenkijoje dabar krutamu j u 
paveikslu, “Moving Pikczie- 
riu’’ sanvininkai garsina kad 
bus rodomi Amerikoniszki pa
veikslai. Kai visa svetaine pri
sipildo su žmonėmis, tai tada 
jie parodo Komunistiszka pro
pagandos paveiksią. Žmones 
kelias tokias svetaines apdau
žė ir pareikalavo kad jiems bu
tu sugražinti ju sumokėti pini
gai. 

• •
Szitie vajai, prakalbos ir vi

sokie spyeziai del ateinaneziu 
rinkimu del Amerikos Prezi
dento yra labai prasti. Retas 
kuris žmogus taip labai jau rū
pinasi. Priežastis to yra kad 
nei vienas, nei kitas, kandida
tas nėra jau toks garsus ar ga
bus žmogus. Kita priežastis 
yra tai, kad nei vienas, nei ki
tas nieko taip didelio ar svar
baus nenuveiks, nes jie yra be
veik tokio paties masto žmo
geliai, kuriems Prezidento vie
ta yra per didele.

Kai Rooseveltas vaju vede 
tai žmones ji ant ranku neszio- 
jo ar prakeikė. Bet visi jo klau- 
siesi, tie kurie ji mylėjo klau
siesi kad jie 'galėtu ji dar la
biau girti ir gerbti; tie kurie jo 
neapkentė klausiesi jo kad jie 
galėtu ant jo pultis ir dar gar
džiau ji prakeikti. Bet visi 
klausiesi. O dabar retas kuris 
klausosi Trumano ar Dewey 
prakalbu, nes jie ta pati priža
da, ir jie sykiu negali Roosevel- 
to masto pasiekti.

• • ■

Ateinantieji rinkimai tik ant 
tiek svarbus, kad daug vieti
niu politikierių stoja in rinki
mus del vietiniu vietų. Czia 
svarbu pasirinkti tinkamus 
žmones. Bet kaslink rinkimu 
del Prezidento, tai bus visai 
mažas skirtumas kuris tuos 
rinkimus laimes.

Mažas laivas, “Donald Por
ter” buvo ledais apsuptas tuo
se krasztuose kur ledu kalnai 
per tukstanezius myliu tęsiasi. 
Iszrode kad visiems ant to lai
vo nebuvo nei vilties nei pagel- 
bos. Kai paskutinis kąsnelis 
maisto buvo visiems padalin
tas, narsus laivo kapitonas sa
vo jurininkams pasako.

“Asz kaltas kad jus isztiko 
szita nelaime, ir už tai asz bu
siu pirmutinis save pasiaukoti. 
Jus turėsite gana mėsos del 
keliu sanvaieziu. ” Tada jis isz- 
•sitrauke savo revolveri, ji at- 
provino ir pakele ligi savo 
galvok prie pat smegenų.”

Visi savo kapitoną labai my
lėjo ir jiems skaudu buvo kad 
dabar jis save nusižudys. Vie
nas. isz tu jūreiviu, staiga su
riko: “Praszau, mielas kapito
ne, nepaleisk kulka iii savo 
snieginis, nes smeginys tai man 
gardžiausia mesa! ’ ’

POLITIKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Žinoma, ne visi milijonieriai 

ir ne visi politikieriai yra to
kie, bet tik vienas isz keliu 
tukstaneziu yra kitoniszkesnis.

Visi politikieriai nors ka ge
ro padaro, bet daug daugiau 
blogo padaro ir palieka. Žmo
gelis kuris mislina ar tiki kad 
politikierius dirba kraszto gė
rovai ar žmogelio naudai, ne
supranta politikos Amerikoje!

New York miesto Ponas Far
ley yra labai geras pavyzdys 
politikieriaus, nes jis neseniai 
parasze ir iszleido savo knyga. 
Jis žino ir pažinsta apie de-1 
szimts tukstaneziu žmonių ir Į 
visus gali užkalbinti vardu, j 
Jis iii viską žiuri, net ir savo 
gyvenimą mieruoja balsais, vo- 
tais, kurie palaikys ji ir jo par
tija valdžioje.

Raszydamas savo knyga 
apie Roosevelta jis nei syki nie
ko nepasako ir neparasze ku
ris butu augszcziau už politika 
ir politikierius. O jis sapnavo 
sapnus ir svajojo svajones apie 
Prezidento vieta sau. Ir mes 
Poną Farley negalime per daug 
kaltinti, nes visi kiti nei biski 
n ©geresni.

Bet Ponas Farley yra Kata
likas, ir Kataliku Bažnyczia
butu galėjus jam parodyti ko
kia praraja skiria politikierių 
nuo dipliomato. Matyti kad jis 
visai nesupranta nieko, apie 
politikeriaus pareiga, nes jam 
politika yra biznis ir niekas; 
daugiau.

Dipliomatas ar valdininkas 
yra tas kuris moka valdyti. 
Krasztas ar tauta yra žmonių 
vienybe, kurie yra susivienyje 
del bendro gėrio ir labo, ir už 
tai dipliomatas ar valdininkas 
kuris atstovauja ar vadovauja 
tuos žmones turi žinoti kas yra 
visiems ant gero ir ant labo, ir 
jam turi rūpėti ne savo garbe 
ar savo kiszenius, bet visuo-
menes labas, ir gerove.

Musu politikieriai laižosi
prie savo partijos vadu, klono- 
jasi tiems žmonėms kurie gali 
kitus patraukti ir intikinti per 
rinkinius. Jie daug geresni 
darba atliktu jeigu jie stengtų
si susipažinti su paprastais 
žmonėmis ir dažinoti kas kur

Jau saulute leidžiasi ant 
szitu seneliu Indi jonu, kurie 
yra seniausi Amerikoje. Tik 
asztuoni Indijonai seneliai 
tebeliko isz tu kurie mate 
kai Amerikos armijos Gene
rolas George Custer buvo 
nužudytas su visa savo maža
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reikalinga.
Mums sunku suprasti ir tikė

ti kad žmogus gali tuo paežiu1 
sykiu 'būti geras pilietis, bet 
blogas žmogus. Bet žmogus ne
gali būti geras politikierius ar 
geras dipliomatas jeigu jis nė
ra geras žmogus.

Didžiausi musu politikieriai, 
dipliomatai ir valdininkai isz- 
rodo kaip geri, tobuli ir garbin
gi žmones. Bet mes negalime 
pamirszti kad Rooseveltas, tas 
garbingas žmogus, iszdave ir' O O 0 7

pardavė mažas tautas Yaltos , 
Konferencijoje už tai kad jam 
tuo laiku buvo patogiau taip | 
padaryti, ir kad jis džiaugiesi 
ir buvo linksmas kai jis galėjo 
praneszti kad mes paleidome ta 
pirmutine sprogstanezia “A- 
tom” bomba ant Japonu.

Kadangi politikieriaus ir 
dipliomato darbas ir pareiga 
yra visu gerove, nebutu pro 
szali pažiūrėti, kas ta gerove, 
tas visu labas isz tikro yra. Ta 
visu gerove geriausiai suprasi
me jeigu pirmueziausiai pažiū
rėsime ka ta gerove ir tas labas 
nereiszkia, ir kas jis nėra. Visu 

į gerove nereiszkia visu žmonių 
: bendra ar pavieni turtą; nėra 
i tai mano turtas sykiu su tavo 
turtu, kokis jis nebutu. Tai kai 
Trumanas pasako ūkininkams 
kad jam rupi ūkininku reika
lai, ir kad jis rūpinasi juodu
kais ir kad jis užstoja fabriku 
darbininkus, tai tas Trumanas 
visai nesirūpina visuomenes 
gerove.

Didžiausia musu politikie
rių klaida yra kad jie mislina 
kad daug pavieniu, atskiru ge
rovių sudarys bendra viso 
kraszto gerove. Visai ne.

Visuomenes gerove pareina 
isz vieningo darbo ir isz talkos, 
kuri neatskiria nei luomą, nei 
darba, nei turtą, nei stovi. Vi
suomenes gerove pareina isz 
tvarkos, kuri jokiu skirtumu 
nedaro, ir kuri tokias paežius 
pareigas ir tokias paezias ma
lones uždeda ir skiria bago- 
cziui ir ubagui, fabrikantui ir 
darbininkui.

Kai politikierius prisipa- 
žinsta kad jis užtaria darbinin
kus, jis tuomi prasižengia ir 
nusideda nes tuomi iszsireisz- 
kimu jis pamirszta ar tiesiog 
nuskriaudžia fabrikantus ir 
darbdavius. O politikierius ku
ris užtaria bagoezius, taip pat 
prasižengia nes tuomi jis jau

Seniausi Indijonai

armija, prie Little Big Horn, 
1876 metuose. Czia trys isz 
tu asztuoniu likusiu Indijo- 
nu dalyvavo iszkilmese, per 
kurias buvo apvaikszczioja
ma prisiminimas tu skerdy
nių, in Rapid City, South 
Dakota. Isz kaires in deszi-

Gražus Berniukas ■■ - Jonas Balys su szeimyna. Pa
kviestas dėstyti Indiana Uni-

Devyniu menesiu amžiaus 
Jesse Rotman, isz Chicagos 
miesto yra toks gražus, kad 
vienas fabrikantas sumanė 
padaryti lele, (doll-beibe), 
kuri butu in jo panaszi. Da
bar, per Kalėdas visi kurie 
pirks lėlės gal pirks kaip tik

skriaudžia biednuosius. Czia, 
dirbant visuomenes labui ir ge-Į 
rovei negali būti jokio pasirin
kimo.

Bloga valdžia yra isz tikrų
jų gera valdžia, kuri ar in vie
na ar in kita puse per toli nu
krypus. Karalystes prasižen
gia už tai kad bagoeziai yra per , 
daug gerbiami, kapitalistines' 
tautos yra tikrumoje bagocziu 
karalystes del tos paezios prie-i 
žasties. Abi rūpinasi bago-i 
ežiais ir nuskriaudžia biednuo
sius. Demokratines tautos tan
kiai nusvyra ir atbula puse ir 
per daug pataikauja papras
tam žmogeliui ir taip nuskriau- 1 
džia bagoezius.

Kai kuriems sunku suprasti 
kaip galima nuskriausti bago
ezius, bet taip szaltas protas 
mokina ir visiszkai supranta
ma.

Demokratija turėtu būti vai-, 
džia, kurioje paprastas žmoge-l 
lis valdo paprasta žmogeli; bet 
tikrumoje visai to nėra ir var
giai kada bus. Jeigu prasezio- 
kas gauna nors kiek galimybes 
ar valdžios, tai jis stacziai pasi
geria ir apkviaista ta valdžia, 
kad paskui jis tampa tikrai pa
vojingu žmogumi. Mes baisiai 
gera pavyzdi turime in mai- 
nieriu bosą, John L. Lewisa. 
Tik dirsfelkime in visas tas 
straikas ir in tas streikas ku
rios buvo paskelbtos net per 
kara, kai Amerika savo gyvy-

ne: stovi seneliai Indijonu 
vadai Iron Hawk, devynios 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus; Dewey Beard, asztuo- 
nios deszimts asztuoniu me
tu amžiaus ir High Eagle, 
asztuonios deszimts septy
nių metu amžiaus. 

tas, kurios yra in ji pana- 
szios. Kai szitas vaikutis 
užaugs, gal jam nepatiks 
kad sztcruose lėlės bus pa- 
naszios in ji kai jis buvo ma
žas, bet dabar jam tai, rodos 
labai patinka.

be gyniesi. Net ir dabar strai- 
kos neparodo ka ir ko žmones 
darbininką nori. Unijų vadai 
gali paskelbti straikas nepai
sant visu darbininku. Dirstel
kime ir in kaip unijos darbi
ninku pinigus suvartuoja ar 
isznaudoja. John L. Lewisas 
mainieriu bosas tik keli metai 
atgal paaukojo puse milijono 
doleriu del Demokratu Parti
jos, noredams pats stoti kaipo 
kandidatas in Vice-Prezidento 
vieta. Acziu Dievui kad jam 
nepasisekei Bet klausimas dar 
vis klya, kieno tie pinigai buvo 
ir ar jam buvo valia mainieriu 
pinigus taip pavartuoti. Ar kas 
drystu sakyti kad tuo laiku vi
si mainieriai buvo Demokratai 
ir kad jie sutiko Vemti Demo
kratu partija su savo pinigais?

Szitokis pasielgimas, ar jis 
butu politikoje, pramonėje ar 
unijoje yra neteisingas ir 
skriaudžia tuos kurie negali ar 
nedrysta tokiems vadams pasi- 
prieszinti. Tokio plauko yra 
musu sziu dienu politikieriai 
ir neva-vadai, kuriems daug 
labiau rupi savotiszka garbe 
negu visuomenes gerove. To
kie žmones yra musu politikie
riai sziandien. Ir butu sunku 
be melagystes pasakyti kad 
Trumanas, Dewey ar Wallace 
yra geresni už mainieriu bosą.

LIETUVIAI ATVYKO
IN AMERIKA

NEW YORK. — Laivu S/S 
“Marine Shark” in New York 
atvyko 18 Lietuviu:

Adomoniene, Helen, vyksta 
in: 15 Ledge St., Worcester, 
Mass. Dazinys, Ona ir Arnol
das: 1634 N. 69tli St., Chicago, 
Ill. Jonaitiene, Ona ir Romual
das in:. 159 Fiske St., Water
bury, Conn. Launikonis, Juo
zapas, in: 17289 Dora St., Mel
vindale, Mich. Stonys, Sophia 
in: 59 Clarence St., Brockton, 
Mass. Szidlauskas, Angela in: 
100 Haywood St., Worcester, 
Mass. Galinis, Viktorija in: 
2906 Pitkin Ave., Brooklyn, N. 
Y. Mikelaitis, Vincas ir Ona: 
9 Columbia St., Worcester, 

! Mass. Skripkus, Stasys ir Ra
mutis in:198 Devon Terrace, 
Kearny, N. J. Tallat-Kelpsza, 
Tadais, Ona ir Kazimieras in: 
1410 Faulsey Way, Pittsburgh, 
Pa. Zumaras, Antanas ir Bar- 
liorajn: 302 E. Main St., West 
Frankfort, Ill. Uoste sutiko ir 

Į reikalus atlikti pagelbėjo BAL 
i F atstove Ona Valaitiene.

Spalio (Oct.) 3 diena laivu 
j “Marine Tiger” atvyko: į

versitete, adresas-.Indiana Uni
versity, Bloomington, Indiana. 
Rugsėjo (Sept.) 7 diena, isz 
Vokietijos su vyru atvyko 
Vanda Grecco-Gofmanaite, ap
sigyveno: 59 Haven Ave., Port 
Washington, N. Y. Rugsčjo 20 
d., laivu “Argentina” isz Bra
zilijos atvyko Vladas Vijeikis 
apsistojo: 294 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Rugsėjo 21 d. 
laivu “Sobieski” isz Prancū
zijos atvyko Povilas ir Danute 
Baubliai, apsistojo: Route 2, 
Hannover Farms, West Ches
ter, Pa. Laive pasitiko Lietu
vos Generolinio Konsulato At
tache Anicetas Simutis.

Spalio 20 Diena Isz Eu
ropos Iszplauke Laivas 

Su 168 Lietuviais
Spalio (Oct.) 20 diena isz 

Bremerhaven, Vokietijos uosto 
iszplauke pirmasis laivas su 
Tremtiniais. Pagal naujaji in- 
statyma atvykstaneziuju 813 
Tremtiniu tarpe yra 168 Lietu
viai. New Yorko uosta laivas 
“General Black” pasieks apie 
už deszimts (10) dienu, apie 
Spalio (Oct.), 31 diena.

Daugiausia atvyksta Lenku 
388; antroj eilėj Lietuviu 168, 
be pilietybes, kuriu tarpe ir ke
li Lietuviai 83; Czeku 53; Lat
viu 32; Ukrainiecziu 17; Vokie- 
cziu 16; Estu 14; Jugoslavu 12; 
Rumunu 10; A^engru 6.

Tikybomis: 491 Katalikai; 
161 Žydai; 75 Stacziatikiai; 68 
Protestantai ir Nepažymėtomis 
Tikybomis 18.

Tremtiniu tarpe 63 naszlai- 
cziai, kuriais rūpinsis komite
tas isz ‘Care of European Chil
dren,’ drauge su tautybių ko
mitetais, inimant ir BALF Na- 
szlaicziu Komitetą.

Laivas “General Black” yra 
vienas isz 16 numatytu Trem
tiniams vežti laivu. Kiti 5 lai
vai isz Europos iszplauks už 
keletos dienu ir Amerika pa
sieks Lapkriczio (Nov.) men,, 
ir Gruodžio (Dec.), Amerika 
pasieks septyni (7) laivai.

Po to da didesniais kiekiais 
Tremtiniai vyks, kai tik “DP” 
Komisija instengs parengti 
Tremtiniu palinkima su su
tvarkys dokumentus.

Skubėkite pildyti “BALF” 
pastangomis jau daug Lietuviu 
turės proga greieziau atvykti
in Amerika.

Primintina, kad Tremtin
iams gelbėti ir imigracijos dar
bams “BALF” vykdo vaju. 
Nuo jo pasisekimo pareis ir 
musu galimumai Tremtiniams 
pagelbėtų “BALF” kolonijų 
skyriai ir veikėjai praszome 
įskubiai ruosztis in Jusu kolo
nija atvykstantiems Tremti
niams visais budais gelbėti.

“BALF” Seimas Chicago j 
užsibrėžė surinkti sziais me
tais penkis milijonus doleriu 
($5,000,000). Bet tai užsibre- 
žiams. Reikia labai sunkiai 
dirbti ir visiems dirbti kad va
jus pavyktu.

Aukas pinigais, rubais, mais
tu, imigracijai blankas gražin
ti ir nauju blanku praszykite, 
adresuodami:

United Lithuanian Relief
Fund of America, Inc.,
105 Grand Street, 
Brooklyn 11. N. Y.

SKAITYKIT
^“SAULE”^S

PLATINKIT!
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Baltas Vaidulis
■•SAULE” MAHANOY CITY, PA.

-(Tąsą)

—• Taip tai gerai labai, lai
kykitės drucziai kuopos. Mu
su jaunas ponaitis gyvas, ir 
kasžin, gal sziandien jis tarp 
mus pasirodys. Tam senam ap
gavikui ne pavelykite pirkt!

Kada taip kalbėjo kaimuo
eziai, inejo pribuvias isz pa
vieto sudžia Mak Inton, o sti 
juom ir keli uredninkai. Už- 
emias vieta už didelio stalo, 
perskaitė sudžia del susirinku
siu akta licitaci jos, pastatyda
mas pirmutine suma 10,OGU 
svaru. Ant didelio dyvo Gawes- 
tonui stojo tuojaus Diksonas ir 
davinėjo 12,000. Gawestonas- 
gi pęrpykias, jog su kaimuo- 
cziaisi turi tasintis, paszauke 
15,000! Kaimuocziai-gi pagun- 
dinti per Geralda pakele preke 
apie kelis tukstanezius dau
giau už Gawestona.

Tasai net siuto isz piktumo 
matydamas, jog visi eina prie- 
szais ji. Isz piktumo net pa
juodavo, pradėjo drėbėt, ir 
kaip mistino, ant kart padare 
tie gala visam, paszauke puto
damas nuo piktumo;

—: Kamai! Gzuns kraujiai! 
Nesztant su manim susilygint 
asz perku dvara! Duodu 
50,000!

Czia visi kaimuoeziai su gal
vomis pakratė ir kalbėjo tarp 
saves, jog daugiau ne gali va
ryt !

Tame prisiartino J urgis 
Brown prie stalo ir pakele net 
ant 100 tukstaneziu svaru.

Gawestonas, dirstelejas isz 
nežinių ant Jurgio, valandoje, 
kada stovėjo prie portreto mi
rusio grafo, pabalo kaip lavo
nas, ba Jurgis su visu buvo pa- 
naszus in paveiksią ant por
treto.

Jurgis Brown-gi, kuris per 
tisd. laika 'buvo ant licitacijos, 
užmirszo aut kart apie vaka- 
rykszczia prisakyma per Balta 
ponia ir ne buvo isz pradžios 
pakelinejas sumos, o kada isz 
abrozo iszgirdo Baltos ponios 
baisa iszna'bždanti: “Davinek 
daugiau!” Atsiminė apie nak
tini prisakyma Baltos ponios ir 
paszauke garsiai:

— Duodu 100 tukstaneziu! 
Kaip jau augszcziau pasakyta.

Gawestonas vienok nesidavė 
ir tajai suma nusibaidyt, ir pa
kele ant 150,000! Jurgis-gi ne 
paisedamas nieko ir būdams 
tvirtu saves, paszauke:

— 200 tukstaneziu.
Mak-Inton, jau norėjo ant 

Jurgio uostot ir palaut licitaci- 
je, kad sztai Gawestonas, dre
bėdamas visas, ir su piktumu 
paszauke:

— Ponas aficiere! Ponas 
nežinai ka darai! Ponas sū
džiau, teiksiesi perskaityti tam 
ponui paragrafu prasargos, 
kad ne insipainiotu ir nelaime.

Sudžia, didelis prietelis Ga- 
westono padare užganedijima 
prieteliain ir perskaitė, jog pa
gal prova, perkantis, turi sudėt 
ne trukus paskirta suma pini
gu, o prieszingam karte gali 
gautis in kalėjimą.

Su dideliu akyvumu prisi- 
žiurinejo Gawestonas ant afi- 
ciero, laike, kada sudžia skai
tė, nes Jurgis buvo suvis mal- 
szus ir tvirtas saves, ba balsas 
isz už abrozo nuolatos kalbėjo 
jam:

— Varyk augszcziau! Nie
ko ne žiūrėk! Dvaras turi būti

tavo norint už didžiausius pi
nigus; Del to-gi paantrino da 
karta del sudžiaus: Duodu 200 
tukstaneziu!

Gawestonas z paszoko kaip 
isz karszto vandenio, paszau
ke;

— Asz duodu 250 tukstan
eziu! Nes kada Jurgis pakele 
ant 300 tukst., plektelejo Ga
westonas ant kėdės ir niurnėjo 
po nose: Viskas dingo!

Nudžiugę kaimuoeziai apsto
jo dabar Jurgi, sveikindami 
dabar kaip savo nauja poną, 
Geraldas-gi su aszaromis paibu- 
cziavo ranka ir pavadino ji sa
vo brangiu ponaieziu. Tas labai 
parėmė jauna aficiera, dekavo- 
ju po draug visiems szirdingai, 
bet tvirtino, jog da ne turi ne 
vieno szilingo, o ežia reikes ne 
trukus sudėt pinigus.

Nesirupinkie ponas tuom, 
szauke visi linksmai kaimuo
eziai Avnelo, juk Balta ponia 
duota žodi ne atmainys, o pono 
ant nelaimes ne pastatys!

Ant galo pertrauke ta viską 
sudžia pasakydamas, idant vi
si susirinktu vakaro ant devin
tos adynos in szitaje svetaine, 
kaipo liūdinto jai pono Jurgio 
Browno, kuris apie ta laika pa
skaitys pinigus.

Dabar visi iszejo isz svetai
nes, o Geraldas atsisveikineda- 
mas su savo mylimu ponu, pra- 
sze jo, idant butu malonus pri
imt adyna priesz tai, kol da vi
si nesusi rinks, ba turi svarbu 
daigia pasaky t.

Gewestonas likos pats; 'buvo 
kaip ne savas, geriausi jo pla
nai nuėjo ant nieko, dvara isz- 
plesze, o kas niekiause ko nie
kados nesitikėjo, apgavyste jo 
likosi atidengta! Isz piktumo, 
da iszgriozde visus kampelius 
jieszkodamas skarbu nes ant 
nelaimes savo nieko ne rado. 
Vienatine jo vilto buvo abejo
ne, ar aficieras turės tiek pini
gu ant užmokėjimo, ba gal prie 
saves tiek neturi, o ir apie pini
gus nesirūpina, o ežia nieko 
sau isz to ne daro ir sau ant 
kriksztinu pas Diksona le'bau- 
je, rodos ant tu patycziu del 
Gawestono, ant kuriu radosi 
pana Ona ir Geralda.

Kada kaimuoeziai ant pa
skirto laiko susirinko in svetai
ne, jau lenais rado Geralda ir 
aficiera, kuris buvo labai užsi- 
mislinias, o ir nusimiuias. Ka-

Szitas, trijų menesiu am
žiaus szuva yra tikrai nepa
prastas. Jame Airisziu bajo- 
riszkas kraujas teka. Jis at
vyko isz Airijos in New 
York. O isz New York jis 
eroplanu nuskrido in Lima, 
Pietų Amerika. Peru vi jos 
Tarptautiniu Eroplanu kom
panija parūpino jam vieta 
ant vieno geriausiu ir pui
kiausiu eroplanu. 

da jau visi susirinko ir užėmė 
vietas paklausė Gawestonas 
aficero, ar jau turi pinigus. Ant 
to Jurgis szypsodamasis atsa
ke jog po teisybei szitoje va
landoje da ne turi ne szilingo 
prie saves, nes yra tvirtu, jog 
Balta ponia apie ji ne užmirsz 
ir ant paskirto laiko, igi kurio 
da deszimts miliutu ne tenka, 
pinigus pristatys.

Vos pabaigė, davėsi girdėt 
balsas kanklių, portretas ne- 
baszninkes grafienes pasijudi
no ir atsidarė, o isz tamsios pa
stures kuri buvo mūre’ už pa
veikslo, iszejo Balta ponia ir 
prisiartinus prie Jurgio tarė:

— Sztai te czion daugiau, 
negu reikalauji užmokėt už 
dvara. O teisybe pasakius, ga
li ir be to apsieiti, ba tas dva
ras ir be pirkinio prie tavęs pri
guli!

Gyvuok del mus grafai Ed- 
wine isz Avenel!

Tai pasakius, Balta ponia, 
pastate priesz nusidyvusi afi
ciera. dvi skryneles, o szale ju 
pakeli popieru, ba praeita nak
tį buvo nuo jo paėmus.

O kaip pasirodžius Baltai 
ponai buvo grabinis tykumas, 
taip volei pasikėlė didelis 
džiaugsmas, kada iszgirdo var
dą Edwino isz Avenel. Kada-gi 
visi mėtėsi prie jauno ponai- 
czio, kad ji pasveikint, pasizo- 
ko Gawestonas prie vaidulio; 
kuris jau pasziuryje isznyko, o 
pagriebdamas už baltos gazes,| 
kurioje buvo vaidulis apsikle^ 
tias paszauke:

— Dabar turiu persitikrint, 
kas mane prigauna, o aficiera 
daro locnininku dvaro.

Ir nutilo, ba pamate, jog tai 
buvo pana Ona, kuri tarė:

— Taip mano dėdžiau! Ta
vo apgavyste iszsirode; tiktai 
senam Geraldui esmių deikin-1

ga, jog ne prisisavinau vagin- 
gu spasabu szitam ponui dva
ro. Sena Morta, del kurios abu
du grafukus atidavei ant augi
nimui, pripažino mirdama, o 
ypatingai, jog del josios daug 
pinigu davei už tai, idant jau
na grafa Edwina po kita pra
varde ir vardu užaugintu ir 
niekad in czion ne nusiimt įlie
tu kaip jo sesute Ona numirė, 

j tai nuvežei mane, tavo giminai
tei in Irlandije, kur mane kai
po sesere Edwino perstatei. Isz 
tenais-gi parsivežei mane in 
czion po kitu vardu kaipo gra
faite Ona. Apie tai vienok vis
ką danesze sena Morta geram 
Geraldui, tasai-gi man apie 
viską apsakė. Ne noredama-gi 
tave užrūstint ir apmalszint, 
nuo pasikėlimo kaimuoeziu 
priesz tave, rūpinamės su pa- 
gelba balto vaidulio “Baltos 
ponios” tavo sanžine sujudint 
ir nuo to pikto mierio atitraukt 
nes tas buvo ant tuszczo! Nore- 
jei! Pastatyt ant savo, dabar 
turi už savo upara turi sarma
ta!

Jeigu ne norėtum tikėt in tik
rybe laiszku Mortos, tai rasi 
szitame tai pakelyje, ka grafas 
Edwinas su savim atvežė, per 
valdžia kaip reike suraszyti isz 
pasakojimo Mortos ir metrikai 
smerties grafaites Onos.

— Gawestonas negirdejo 
jau tuju žodžiu, tiktai nusiver- 
te nuo kėdės ir nuo kraujo liko
si užmusztas.

Tas atsitikimas smutnas 
taip sujudino visus, o jauna 
grafa labiause. Kada visi in na
mus iszsiskyrste, ir tiktai Ge
raldas, pana Ona ir Edwinas 
likosi, prisiartino senas tarnas 
prie slaptos pasziures ir paro
de savo ponaieziui sprenžine! 
Su pagelba kurios buvo gali
ma duris atidaryt. Inejas in vi-

BALTRUVIENE

Atsibaladojau in dideli 
miestą, 

[Užėjau pas viena savo kurna, 
Kuri laike slaptybėje kuom 

asz esmių, 
Kampelyje prie pecziaus 

sėdėjo, 
Sėdėjo keli vyreliai, 
Baisiai nusiszpicavia, 

Pageltusius nuo rupesezio 
ir bado.

O kas tame kaltas? 
O-gi patys sau kalti!

Sztai ka vienas rugodamas, 
Kalbėjo in mane:

Po perkūnu su tuom kontri, 
Be pinigu negali pradėti 

nieku,
Niekas ne priima, 

Isz visur iszgena.
Kiti žmones ne laiko, 
Nuo bardo iszvaiko, 

In saliuna koja nekelk, 
Norint emias ir pasikark. 

Tegul skradžiai žeme nueisiu, 
Jeigu in saliuna užeisiu, 

Per jiasas sziandien 
ubagu,

Vargszu esmių nebagu. 
Veluk laikraszti 

užsiraszysiu. 

du, stebėjosi Edwinas pama
tęs tokia daugybe skarbu, ku
riuos nebaszninkas grafas i-sz- 
kcliaudamas ant kares paslė
pė ir apie taje slaptybe tiktai 
senam Geraldui pavede. Abi 
dvi syk-grinelcs, turėjo savyje 
mažiuke dalele to skarbo, bu
vo pripildintos deimantu ir 
brangais akmenelais.

Tokiu bildu aj)laike grafas 
Edwinas savo turtus. Netrukus 
apsipacziavb su pana Ona, o 
kada in kelis menesius isz ko
kios tai priežasties sudegė dva
ras, o Geraldas vos pats nepra- 
žuvias iszgelbojo skaidrus. Ed
winas drauge su paeziule ir se
nu Geraldu nusidavė in Irlan
dije isz kur jau niekad ne su- 
gryžo in Avenel, o ir sziandien 
ten gyvena.

----- G ALA S---- -

WASHINGTON!) 
PAMINKLO 100-ME- 
TINES SUKAKTUVES

WASHINGTON, D. C. — 
Praeita vasara i n vyko szimt- 
metines sukaktuves M’asliing- 
tono Paminklo, AVasliington, 
D. C.

Kada Jurgis Wasliingtonas 
mire 1790 metuose Kongresas 
nutarė pastatyti paminklą pa
gerbti pirma Suvicn. Vals. pre
zidentą ir Amerikos pulku vy
riausia vada. Bet nieks nieko 
nedaro. 1833 m., būrelis priva- 
cziu piliecziu, tikėdami kad 
Amerikos žmones tinkamai ne 
invertino szios szalies tęva, su
judo pagerbti Washingtona pa
minklu, ir jie insteige Wash
ington National Monument So
ciety. Draugijos pirmas prezi
dentas buvo John Marshall, 
garsusis Guviem Vals. Vyriau 
sias Teisėjas ir Washingtono 
draugas. Draugija rinko pini
gu szioje szalyje ir užsieny. 

’Robert Mills garsus architek
tas sudarė plana. 1848 m., Kon
gresas pavėlino pastatyma pa
minklo ant vieszos žemes 
Washingtone, D. C. Vieta pa
skirta prie Potomac upes, ku
ria Wasliingtonas taip mylėjo.

Nors paminklą pradėta sta
tyti 1848 m., bet tik Gruodžio 
(Dec.) mem, 1884 m., paskuti-

Prigulincziai skaitysiu, 
Ka mokina, klausysiu, 

Nusivalkiosiu! 
* * *
O kad tave, 

Buczia visai užmirszus, 
Apie labai svarbu 

dalyka.
Sapnavau asz,

Jog daugumas pasilikusiu 
gyvanaszliu,

Kur ju vyrai iszvažiavo, 
In kur kitur 

•jieszkoti darbu, 
Už daug sau pavelyje 

ir mislina, 
Jog kada vyras kur 

kitur buna, 
Tai jau būna fri, 
Tai labai tame 

biustą!
Asz jau kėlės tokias 

žinau, 
Gana gerai,

Ir jeigu greitai, 
nepasitaisys,

Tai paimsiu koeziala, 
Ir pribusiu in 

sv'eczius.
Jau Skulkille tokiu 

atsirado,
Ka labai džiaugėsi 

pasilikusios vienos. * 
Tegul, tegul,

Kaip užpykis mane, 
Tai apsiaszaruos. 

Lukaut!
Asz daug, labai daug 

žinau,
Tik tai sziandien 

nieko nesakau, 
Da nutylėsiu,

Kol da daugiau 
paregėsiu,

O tuom kart 
szirdeles,

Gud bail

Ledo Kalnai Ir Upes

Amerikos Laivyno Krasz- 
to Sargai nutraukė szita pa
veikslą nuo dvieju myliu 
augszczio ir deszimts myliu 
tolio, parodydami kai ledo 
kalnai ir upes in Greenland, 
isz lėto slenka areziau ma
riu. Szitie ledo kalnai slen
ka in mares isz lėto apie pen

Gražuole Geležinkeliu

Dvideszimts vieno meto 
amžiaus Panele Kathleen 
Buffy, buvo iszrinkta kaipo 
gražiausia gražuole del gele
žinkeliu per Geležinkeliu 
Paroda, Chicagos mieste. Vi
sos geležinkeliu kompanijos 
state savo gražuoles in tas 
rungtynes, North Western 
geležinkeliu kompanija lai
mėjo pirma garbes vieta su 
Panele Kathleen Duffy.

uis isz 30,000 aukavo valstijos, 
miestai, privaeziai žmones ir 
svetimos szalys, Kongresas pa
skyrė $900,000. Paminklas bu
vo atidarytas publikai 1888 m., 
ir daugiau negu dvideszimt 
milijonu žmonių isz visu Gu
viem Valstybių daliu ir pasau
lio ji aplanke. Daugelis isz ju 
lipo 898 laiptus pasiekti vir- 
szune, kiti naudojo elevatorių. 
Paminklas yra 555 pėdu auks- 
ezio ir 55 pėdu aplink baze. In- 
statymas pampina kad nei vie
nas kitas pastatas Washing
ton, D. C., negali Imti auksztes- 
nis už Washington Parniūkia.

Isz paminklo observacijos 
platformos galima matyti daug 
istoriniu vietų. In šiaure gali
me matyti Baltuosius namus, 
namai prezidentu, Iždo pastatu 
ir sena Valstybes, Karo ir Lai
vyno pastata. In pietus matyti 
puiki Potomac Upe. In pietu- 
rytus matyti Bureau of En
graving ir Printing, Gmithso- 
nian Institute ir National Mu
seum. Tiesiog in rytus sostine, 
Kongreso namai. In vakarus 
skersai Potomac upe, matyti 
Arlington Tautines kapines, 
kur guli nežinomas kareivis ir 
kur nesenei palaidotas Genero-

kios deszimts pėdu diena. 
Bet tai labai greitai tokiems 
kalnams. Kai szitie ledo 
kalnai artinasi prie mariu ir 
in sziltesnius krasztus jie 
ima trukti ir trupėti ir pa
skui po mares pasileidžia 
milžiniszki ledo gabalai.

Geriau Valgyk, Geriau Iszrodyk,

GeriauJauskis
Nereikia jaustis 

« “nupuolusiam” vien
del užkietėjusiu vi- 

) duriu ir ju skaude-
( jimu! Tu gali but
F taip jau smarkus,

kaip tukstaneziai 
kitu, ka nuo 1887 
žinojo ir vartojo 

garsu vaista skilviui liuosuoti, Trine- 
rio Kartųjį Vyną. Jis moksliszkai su
taisytas isz Gamtos szakneliu,, žolių ir 
augalu. Jis veikia maloniai, szvel- 
niai ir tikrai iszvalo užkietėjusius vi
durius. Gauk bonka Trinerio szian
dien ir pats patirk jo geruma. (Pa
staba: Jei negautum Trinerio savo 
artimoje krautuvėj, atsiusk $1.50 su 
tos krautuves adresu mums: Joseph 
Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chi
cago, ir jums tuoj bus pasiusta didele 
18 oz., bonka Trinerio apmokėtu pa- 
sztu).

TRINER’S 
BITTER WINE

las Persring, pirmo pasaulinio 
karo armijų prezidentas.

Washingtono miestas mate 
daug pakeitimu nuo pastaty
mo Washington paminklo. Pir
mose paminklo iszkilmese 1848 
m., Robert C. Winthrop, Atsto
vu Buto kalbėtojas sake: “Mes 
galime geriausia pagerbti 
Washingtona remdami ir sek
dami jo pavyzdi, jis sau pasi
statė milžiniszka paminklą; 
szi garbinga respublika yra jo 
paminklas. Tol, kol žmones 
trokš laisves tol jie atsimins 
Washingtona. — C.

ISTORIJŲapie Da 1M “*• 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in viražu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
iižmirszt, 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 City;

Pirkie U. S. Bonus

L. TRASKAUSKAS
LIETU VISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

PONAI I
BIZNIERIAI! •!
Geisdami apteikt savo ge- J» 
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt Į>

Sieninius •:
Kalendorius :■

Ant 1949 m., ;> 
ir iszširinkti 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., 4
[ Mahanoy City, Penna, j!

*♦**♦*'*♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦♦
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Žinios Vietines
gtS A V11 n MAHANOY CITY, PA.

1 — Vyskupas McCormick isz 
Philadelfijos inteike, Sakra- 
menta Dirmavones szioje apy
linkėje. daugeliose Katalikisz- 
kose parapijose. Mahanojuje 
Dirmavojo Panedelyje, Szv. 
Juozapo parapijoje 10-ta va
landa ryta, ir kitose parapijo
se mieste.

—' Utarninke pripuola Szv. 
Evaristo.

— Ana diena ponas Justi
nas Milinaviczius, gerai žino
mas ’biznierius isz Paterson, N. 
J., ponia Konstancija Milina- 
vicziene, taipgi anūkas Kazi
mieras Smaidžiunas, ponia H. 
Dornbushiene ir sūnelis Jonu
kas, lankėsi mieste pas gimi
nes, Julius Cinius, 101 E. 
Spruce Uly., ir prie tos progos 
atlankė ir “Saules” redakcija, 
ponstva Milinavicziai yra mu
su skaitytojai. Taipgi lankėsi 
pas broli Vinca Milinaviczia, 
Kulpmont, Pa. Acziu visiems 
už atsilankyma.

— Seredoj Szvento Fru- 
mencijuso.

■ >—■ Ketverge SS. Simono ir 
Judo Apaszt.

—* Lapai krinta nuo me
džiu, tas mums primena kad ir 
musu gyvenimas taipgi baigia
si ir prisiartiname prie amži
nos keliones.

—* Seredoj pripuola Teodo- 
riaus Roosevelto gimimo die
na.

— Petnyczioj Angliakasiu 
vado Jono Mitchello Diena, ku
ris buvo prezidentas Angliaka
siu Unijos ir prigelbejo. jiems 
iszkovoti geresni būvi aiiglia- 
siams. Kasyklos ta diena ne
dirbs.

— Straikos kur kylo kele
tą sanvaites atgal Hammond 
kasyklose , pasibaigė, ir visi 
darbininkai sugryžo prie savo 
darbo Panedeli ryta.

— Nuo pirmos dienos Lap- 
kriczio (Nov.) prasidės Me
džiokles sezonas. Bus ir nema
žai nelaimiu, 
i. ■

Minersville, Pa. — Gerai ži
noma sena gyventoja ponia 
Marcele Bagdoniene nuo 329 
St. Francis Ulyczios, staiga su
sirgo Nedelioj apie penkta va
landa popietu savo namuose, 
ponia Bagdoniene likos nuvež
ta in Good Samaritan ligonbu- 
te, Pottsville.

Kandidatas Sveikinasi

J b
& į

į R■N

Klausimas dabar bus svars- 
i 

tomas penkių didžiųjų tautu iri 
Kanados. Bet vargiai kas gero 
ar tikro isz tu svarstymu isz- 
eis, nes Rusija jau isz anksto 
nusistaezius nesutikti ir prie- 
szintis.

MAYORAS
PABĖGO NUO

KOMUNISTU

Cziampijonas
Kumsztininkas

Jeigu del pasekmingo vaj
aus reiketu tik sveikintis su 
žmonėmis, tai Gubernatorius 
Dewey per savo vaju butu 
susirinkęs labai daug balsu, 
“votu.” Kur tik jis važia
vo su prakalbomis, jis buvo 
visu savo rėmėju ir savo par
tijos žmonių pasveikintas,

kaip ir ežia matome szitame 
paveiksle. Jo pati Ponia 
Dewey ežia stovi po kaire.

Vyras kuris stovi užpaka
lyj Gubernatoriaus Dewey 
yra Illinois valstijos Guber
natorius Dwight Green, ku
ris sziais metais irgi stoja in 
vaju del rinkimu ant Repub-

likonu Partijos tikietu.
Beveik visi didesni Ame

rikos laikraszcziai dabar 
jau drąsiai spėja ir sako kad 
nėra jokios abejones kad 
Gubernatorius Dewey lai
mes rinkimus ir bus musu 
Prezidentas.

BONN, VOK. — Josef Eich- 
eltaum, Liepzig miesto mayo- 
ras, pabėgo isz Rusijos valdo-' 
mcjo zono, ir atvyko in Bonn 
miestą, kuri Vakaru Tautos , 
valdo. Ponas Eichelbaum yra 
vienas isz keliu tuzinu tokiu 
valdininku, kurie dabar viską 
meta ir bėga in Vakarus. Jis 
yra Krikszczioniu Demokratu 
Partijos narys.

ZULIKAS PASZOVE
VIENA MOTERĮ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Dar Gyvena Teisybe Kumute

Forrest “Nubbins” Hoff
man, isz Cheyenne, Wyom
ing, keturi metai atgal tokia 
liga sirgo, kad daktarai sa
ke kad jis už keliu dienu pa
simirs. Geriausi daktarai 
Amerikoje rankas nuleido ir 
sake kad jam jau nėra vil
ties. Dabar, keturi metai po 
to, tas mažutis jau sziais 
metais eina in mokykla, yra 
sveikas ir linksmas.

Svarbus Praneszimas
Skaitytojams “Saules”

Pirma Kumute — Ach kū
mute, tiejei žentai daeda in 
gyva kaulai

. Antra Kumute — Tai tei
sybe, kumute, nes jeigu tu j u 
žentu ne butu, tai ka mes da
rytume su musu dukterim?

delegatus, bet nemato jokio 
reikalo duoti vizas del viso me
nesio del penkių dienu seimo.

VISA SZEIMYNA
SUŽEISTA

prisitraukti prie saves kad jis 
jos nepaimtu, jis reže jai per 
galva. Ji neteko sanmones. Kai 
atsipeikėjo, ji jau radosi jo 
automobilyje. Kai jis prie 
kryžkelio biski stabterėjo, ji 
atsidarė automobiliaus duris ir 
iszsirito.

TRYS SUIMTI UZ 
ŽMOGŽUDYSTE

CARNEGIE, PA. — Carne- 
gie miesto policija suėmė tris 
vyrus, kurie yra intarti už 
žmogžudyste ir penkių tuks- 
taneziu doleriu pavogimą Chi
cago j e.

Policijos virszininkas Chris į 
H. Keisling sako kad tu trijų 
intartu vyruku vardai ir pa
vardes yra: Julius Bolden, dvi- 
dszimts penkių metu amžiaus, 
Ernest Marble, trisdeszimts 
metu amžiaus ir Alphonso Ja
mes,

NEW YORK. — Stefano Co
letta vairavo savo automobiliu, 

' kuriame sykiu važiavo visa jo 
szeimynele. Visi jie sau links
mai važiavo ant Grand Central 
Parkway, kai ju automobilius 
susidaužė. ’Visi buvo sužeisti. 
Tėvas Stefano, motina Evelyn, 
dukrele Coral, szesziu metu 
amžiaus ir vaikai Richard, de
vynių metu amžiaus ir Steve, 
penkių metu amžiaus.

MOTERISZKE
POLICIJANTE

APDAUŽYTA

asztuoniolikos metu

Grybu Daina

amž.

MAZOS TAUTOS
LAIMĖJO

Marcei Cerdan, kuris at
važiavo isz Francuzijos ir 
stojo kumsztimis musztis su 
Amerikiecziu Tony Žale, del 
lengvesnio svorio kumszti- 
ninku pirmenybes, sumusze 
Amerikieti ir dabar rengiasi 
gryžti in Francuzija, kur jo 
visi laukia. Francuzams bai
siai didele garbe, nes labai 
retai pasitaiko kad koks 
sportininkas sumusza Ame- 
rikieczius sportininkus.

Piniguocziai ir tie kurie 
vien tik isz lažybų gyvena 
daug pinigu prakiszo per 
szitas kumsztynes, nes visi 
tikėjosi kad Amerikietis 
lengvai laimes. Tokie sporti
ninkai Chicagos mieste pra
kiszo apie puse milijono do
leriu.

vagiai isz jo namu apvogė apie 
penkios deszimts doleriu, du 

i laikrodėliu, du žiedu ir viena 
revolveri.

Kai Max Snyer su savo szei- 
myna buvo iszejes tinkamai ap- 
vaikszczioti ir paszvesti Žydu 
szvente, vagiai insilauže, ap
vogė jo sztora ir jo namus. Po
licija dar nei vieno isz tu vagiu 
nesuseke.

SOVIETAI VĖL 
PRIEZINASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gatai sako kad Rusija atidarys 
visus kelius in Berlyną kai 
Amerika sutiks leisti Rusija 
valdyti visa Berlyno pramone 
ir pinigus.

PASMAUGĖ
SAVO ŽMONA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kiszta in gaso pecziu gulėjo ant 
grindų virtuvėje.

Joseph Jirak buvo paraszes 
trumpa laiszka savo suaugu
siems vaikams. Tame laiszke 
jis j u atsiprasze už ta ka jis 
rengėsi padaryti.

KOMUNISTAI UŽ
IMA CHANGCHUN

MIESTĄ

Ashley, Pa. — Czionais nu
mirė gerai žinomas gyventojas 
Jonas Kazlauskas nuo 79 Cook 
Ulyczios. Paliko sunu, dukte
rį, du anukus ir broli. Likos 

• palaidotas Spalio 14-ta diena, 
feu Szv. Misziomis Szvencz. A •
.Trejybes bažnyczioje ir para
pijos kapines.

_________ *
Plymouth, Pa. — Po trumpai 

ligai numirė Antanas Ivanaus
kas, sūnūs p. Kazimiero Kaz
lausko nuo 28 Templeton Lane. 
Paliko savo tęva ir tris seserys. 
Laidotuves invyko Spalio 14 d., 
su apiegomis Szv. Kazimiero 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte, 
kūnas likos palaidotais in pa
rapijos kapines.

Vatikanas. — Žinios prane- 
sza kad Spalio 24 iki 31 dd., in- 
vykstanczio Brazilijoj Porto 
Alegre vykstanczio Eucharis
tinio Kongreso proga Popie
žius Pijus XII in Kongresą da
lyvius kalbės per radijo.

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisiu- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

Istorija apie Amžina žydą 
Jo kelione po svietą ir liudyma* 
apie Jezu Kristų. Per paczts 
20 centai. Adresas:

SAULE PUBLISHING CO 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

Augo mano bara vyks,
Visu grybu pulkauniks,

Jis po beržu sededams,
Visu grybu žiuredams;

O Jus mano vyrukai,
Jus narsus kareivukai,

Eisim voverelių muszt,
Kad paliautu niurni skųst.

Kaip tik mums katram iszdygt
Tu ant sprando ir padrykt.

Stokim visi susitart
Ta iszdykele pabart.

KOMUNISTAI
NEGAVO VIZŲ

Norėjo Važiuoti In Sei
mą Ir Būti Visa Menesi 

Paryžiuje
PARYŽIUS. — Francuzijos 

valdžia nesutiko duoti vizas 
j Komunistams delegatams, ku- 
! rie norėjo in Paryžių atvažiuo
ti ant Darbininku Seimo. Jie ! prasziesi k&d Francuzu valdžia 
jiems duotu vizas ant viso me
nesio, nors seimas bus tik pen
kias dienas. Francuzijso Vi
daus Reikalu Ministerija pasi- 
aiszkino kad ji nieko neturi 
priesz ta seimą ar priesz tuos

PARYŽIUS. — Mažos tau- 
tos Tautu Sanjungoje sudarė 
vienybe tarpu saves ir priver
tė Amerika ir kitas Didžiąsias 
Tautas nusileisti ant klausimo 
apie tos sprogstanezios 
“Atom” bombos suvaldyma ir 
prižiūrėjimą. Amerika buvo 
inneszus patarima kad visas 

, tas klausimas butu isz to posė
džio iszmestas, ir neiszkeltas 
kol Rusija sutiks su kitu dides
niu tautu nusistatymu.

TRENTON, N. J. — Du raz 
baininkai užpuolė ir apdaužė 
Policijante Emily L. Martus, 
trisdeszimts trijų metu am
žius mergina, kuri jau per de-j 
szimts metu dirba su policija. 
Užbaigus savo darba policijos 
ofisuose, ji ėjo namo. Jau buvo 
biski po vidurnakties.

Kai ji jau buvo beveik pri
ėjus prie savo namu, ji patemi- 
jo kad ja seka automobilius. Ji 
nespėjo dasiekti savo namu kai 
tas automobilius sustojo prie į 
jos, du vyrai iszszoko ir ant jos 
užsipuolė. Vienas ja nustvėrė 
isz užpakalio ir užcziaupe jai 
burna, o kitas pradėjo ja su 
kumsztimis daužyti. Ji gyniesi 
kiek tik galėjo, bet tiedu raz- 
baininkai ja baisiai apdaužė, 
nustvėrė jos maszna su szimtu 
ir dvideszimts penkiais dole
riais ir net pavogė Policijos 
ženklą, žvaigžde, ir paskui in- 
szoko in savo automobiliu ir 
sau nupyszkino.

Paneles Martus brolis iszgir- 
do savo sesers spiegimą, iszbe- 
go ant ulyczios ir rado ja. Jis 
insivede ja in namus ir paszau- 
ke policija. Dabar visa New 
Jersey valstijos policija jiesz- 
ko tu razbaininku, kuriems 
vargiai pasiseks pabėgti.

APVOGĖ
APTIEKORIU

Vagiai Gavo $196 Ir 
Daug Tavoro

PHILADELPHIA, PA.
Vagiai insilauže ir apvogė ap- 
tiekoriaus sztora ant Ogontz 
ulyczios. Morton Rosenfeld, 
sanvininkas sako kad jis dar 
tikrai negali pasakyti kiek bu
vo pavogta, nes jis taip greitai 
negali viską apžiūrėti ir su
skaityti. Jis sako kad jo szto- 
ras buvo jau tris sykius in de- 
szimts metu apvogtas.

John Connor, nuo 1625 Eyre 
Ulyczios pranesze policijai kad

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

da-tus. Jis prisipažinsta kad 
lis szeszios deszimtos armijos 
pasidavė Komunistams. Gene
rolas Tseng Tsesreng buvo szi- 
tos armijos vadas.

12B4

Price $1.75s,,,e p°inI ,'!’u
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

© NUMBERED POINTS

Veda Vaju Lovoje

★

*

*

¥ ¥ ¥
! ¥

s ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

ftCNEW-POINT FOUNTAIN PIN

FOR SALE AT
* ■' ■<.. ■ - :

Saule Publishing Co
MAHANOY CITY, PA.

i i i 
Ž 
4

arba pradžia 
SKAITYMO¥ 

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ T<*************************

.. .ir...
RASZYMO ¥ 

¥ 
¥

64 pus., Did. 5x7 col.J 
Dabar Po 25c. : ¥ ----- ¥ 
“SAULE” . ¥

MAHANOY CITY, PA. J

Kongresmonas Wm. E. 
Hess, Republikonas isz Ohio 
valstijos dažinojo kad jis jau 
ne toks jaunas kaip jis mis- 
lino. Kai jis sutiko su ke
liais mažais vaikais bole 
loszti, jis atsidūrė in Mary
land ligonbbute. Czia ji su-

raisziojo ir suvyniojo, kaip 
matome. Bet jis viso to ne
paiso ir savo vaju veda isz 
lovos. Jis kas dien atsako 
daug laiszku ir per telefoną 
ir radijo veda savo vaju del 
rinkimu.
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1949 M. J
j 

15 coliu ploczio x 23* col. | 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 J 

Adresas: *
SAULE PUBLISHING CO., * 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. ¥

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglių Kalboj), su konver-

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 

i money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.


