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Sovietai Priesz Amerika
Isz Amerikos Paveikslu Paroda

DAUGIAU
EROPLANU

BERLYNUI

24 Laivyno Eroplanai 
Paskirti Vežti Tavora
Ir Maista In Berlyną

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia paskelbai 
kad dar dvideszimts ketu
ri didingi Laivyno eropla
nai yra paskirti Berlynui, kur 
dabar yra vežama maistas ir 
kitokis reikalingas tavoras su 
eroplanais, kai Rusija-visus ke
lius in ta miestą užkirto.

Tai pirmutinis sykis kad 
valdžia paskirtu tokiam dar
bui Laivyno eroplanus, kurie 
yra paprastai tik karui ar ap- 
sigynumui naudojami.

Szitie Laivyno eroplanai 
randasi tolimuose Pacifikos 
krasztuose. Jie dabar lekia 
stacziai in Europa ir in Berly
ną. Praeita sanvaite Preziden
tas Trumanas paskyrė 66 armi- 
eroplahus tam paežiam darbui.

Dabar Amerika, Anglija ir 
Francuzija veža daugiau negu 
keturis tukstanezius tonu mais 
to ir tavoro kas dien in Berly
ną su eroplanais.

Amerikos valdžia paskyrė 
daugiau eroplanui szitam dar
bui kai tik Rusijos atstovai at
metė Amerikos pasiulinima 
kad Rusija baigtu savo kvai
lystes ir pavėlintu vežti maista 
vieszkeliais ir geležinkeliais.

Dabar vienos Amerikos ero
planai veža in Berlyną kasdien 
apie keturis ar penkis tukstan
ezius tonu, o Anglija veža dar 
kita tūkstanti tonu kas dien.

Rusijai baisiai nepatinka!
(Tasa Ant 4 Puslapio)

RADO MUNSZAINES

Mergaite Suimta
PHILADELPHIA, PA. — 

Kai namas užsidegė ir kai ug
niagesiai pribuvo ta gaisra už
gesinti, jie rado penkios de- 
szimts goreziu munszaines tuo
se namuose. Ugnagesiai pribu
vo, iszlauže duris ir stengėsi 
gaisra užgesinti ir tada užtiko 
visa ta munszaine, kuri net ir 
tada virė ant pecziaus.

Kai policija pribuvo tai po- 
licijantai rado dar apie pen
kias kitas baczkas ir pusbacz- 
kius. Policija suaresztavo dvi
deszimts metu amžiaus Flora 
Burnett, kuria jfe tenai rado. 
Ji sako kad ji tik prižiūrėjo 
kad tas viralas neužvirtu, o 
kad jos penki broliai ir jos mo
tina ta bizni varo.

5 Tautos Sudaro 
Kariszka Sutarti

Su Kanada

Czia dalis milžiniszkos pa
rodęs Sofia mieste, Bulgari
joje, kur buvo apvaikszczio- 
jarna ketvirta metine sukak
tis to kraszto iszlaisvinimo 
isz Vokiecziu Naciu val
džios. Szita diena yra dabar

Tautine Szvente ir yra po vi
sa kraszta szveneziama. Pa
rodos pirmoje vietoje mar- 
szuoja Pažangiosios Parti
jos jauni vyrukai, Komunis
tai, kurie nesza Bulgarijos

politikierių paveikslus. Czia 
buvo paveikslai Ministerio 
Georgi Dimitrov ir Bulgari
jos darbininku “Gero Drau
go“ Andrei Zhdanovo, kuris 
neseniai pasimirė.

350,000 Mainieriu Straikuoja 
Francuzijoje, Valdžia Užima 
Mainas Kur Komunistai Valdo; 
Eroplanas Nukrito, 3 Lakūnai 
Žuvo Chanute, III.; Duonkepiai 

Straikuoja Chicagoje

MOTE R ISZ KE KARISZKAS ERO-
IS Z T EISIN T A PLANAS NUKRITO

Nuszove Savo Vyra; 
Viskas Dovanota

PHILADELPHIA, PA.' — 
Ponia Cecilia Atelia, dvide
szimts trijų metu amžiaus mo- 
teriszke, kuri dabar yra nesz- 
czia, buvo teismo iszteisinta ir 
viskas jai dovanota, nors ji sa
vo vyra nuszove. Ji teisinosi 
kad ji buvo pasiėmus revolveri 
norėdama save nusižudyti ir 
visai netyczia ji paspaude re
volverio gaiduką ir nuszove 
savo vyra. Ji prisipažino kad ji 
buvo atsiskyrus nuo savo vyro, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Daug Bledies Padaryta

CHANUTE, ILL. — Trys 
lakūnai žuvo kai ju kariszkas 
eroplanas, C-47 nukrito ant ka- 
riszku namu ir daug bledies 
padare iszardydamas ir sude
gindamas daug namu. Nelaime 
atsitiko ant Chanute aerodra- 
mo, kur tas eroplanas turėjo 
nusileisti.

Karo Sztabas greitai pasiun
tė savo agentus isztirti kas ten 
atsitiko ir kodėl tas eroplanas 
taip greitai nukrito.

Sveikina Lakūnus

KAVA PABRANGO

NEW YORK, N. Y., — 
Didžiausios kompanijos kurios 
partraukia ir parduoda kava 
pranesza kad kava dabar pa
brango apie viena centą ant 
svaro. Maxwell House ir Sava- 
rin kompanijos sako kad jos 
yra priverstos pabranginti ka-, 
va nes dabar ne tik brangiau 
reikia už kava mokėti kai ja 
parsitraukia isz Pietų Ameri
kos, bet visi darbininkai dau- 
giau reikalauja mokėti. Kom
panijos nesako kaip ilgai ta 
kava bus brangesne ir ar ji dar 
labiau brangs ar atpigs. Bet 
kiek buvo galima isz laikrasz- 
tininku dasižinoti, tai kompa
nijos atstovai sako kad ta ka
va eis dar labiau brangyn. Ir 
czia tik ženklas, tik szeszelis 
kuris parodo kaip viskas sto
vi ar kaip ir kur eina. Viskas 
brangsta ir brangs,

Leitenantas Francisco Te
jeda pakelia ant savo peties, 
mažute Berlyniete kad ji ga
lėtu nors palydėti jo eropla- 
na, kuris ka tik buvo nutu- 
ant Templehof aerodromo su 
maistu. Berlyniecziai suda
rė iszki]mes, apvaikszczioti 
visa szimta dienu per kurias 
Francuzijos, Anglijos ir 
Amerikos eroplanai veža 
maista in Berlyną.

PARYŽIUS. — Sovietu Rusijos delega- TRUMANAS* 
tai pareiszke savo pasiprieszinima priesz Ame- SZMEIZ1A

VA1SKAS PkiESZ ' S-™

MAINIERIUS |}er|yna. Szitas pasiprieszinimas yra dvide- 

paryžius, frakcija- szimts asztuutas iii tris metus.
Daugiau negu trisdeszimts 
tukstaneziu Francuzijos vais-į 
ko pribuvo prie visu mainu. 
Jiems insakyta 
smert tuos mainierius kurie 
iszdrys valdžiai pasiprieszinti.

Komunistai sukurstė mai
nierius straikuoti. Mainieriai, 
kaip kokie mažo proto durne
liai vaiksztineja po miestelius 
ir dainuoja Komunistu daina, 
ta Internationala ir neeina in 
darba.

Vaiska pristatė net karisz- 
kus automobilius ir tankas 
tuos mainierius numalszinti. 
Mainieriai beveik visur pasi
traukė nuo duriu ir vartų prie

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ma kad Sovietai atidarytu visus kelius in

KARISZKA SUTAR
TIS SU KANADA

Szitas inneszimas ir pareikalavimas buvo 
devynių tautu paremtas. O ant to klausimo 

szauti ant vįenuo|i|įa Į^Įasztu isz viso. Bet
nežiūrint kad beveik visos tautos sutiko, 
Rusija pareiszke savo pasiprieszinima.

Dabar reiszkia kad visi keliai in Berlyną 
liksis uždaryti ir kad Amerika su Anglija ir 
Francuzija turės dar vis pristatyti maisto su 
eroplanais.

Kai Sovietu delegatai taip aiszkiai ir drą
siai pasisakė kad jie visokiai tvarkai yra prie- 
szingi, tai tada Amerikos delegatas Phillip 
C. Jessup stacziai pasakė kad Sovietai yra ir 
bus kalti už visa Berlyno klausima. “Sovie
tu valdžia, savo pasielgimu yra parodžius 
kad ji nori viską daryti ir tvarkyti per smur-

Prieszus
CHICAGO. — RepublikoniX 

kandidatas in Prezidentus, 
New York valstijos Gubernato- 
torius Thomas E. Dewey, per 
visa savo vaju, iki dabar nei 
žodžio neprasitarė priesz De
mokratus ar priesz Trumana. 
Bet kai Trumanas pradėjo ji 
szmeižti ir intarineti kaipo Fa- 
szista, tai tada jau Dewey ne
galėjo iszkenteti ir nutylėti.

Ana diena Chicagos mieste, 
Gubernatorius Dewey atsikir
to Trumanui sakydamas, kad 
gaila kad Amerikos Preziden
tas turi jau taip pasižeminti, 
kad jis jau ima kitus szmeižti 
ir purvais pilieczius drabstyti.

Kita vakara, toje paežio j e 
svetainėje Trumanas visiems 
pasakojo apie kandidatus ku
rie yra panaszus in Hitleri, 
Mussolini ir Japona Tojo, ku
rie dabar darbuojasi per Repu- 
blikonu partija.

Trumanas labai nori supy
kinti Gubernatorių Dewey kad

PARYŽIUS. Penkios tau- .. jam atsikirstu ar su juo susi-
tos, kuriu tarpe randasi Angli- 13. JIS tO113U S3KC K3G RuSljft dabcif p3F0- pesztu. Jam beveik pasisekė.

do kad ji nori nubausti ne vien tik Berlynie- Dewey taiP supyko kad i“sa-ja su Francuzija, sudarė ka
riszka sutarti su Kanados
krasztu ir sutiko isz vieno dirb CzillS, bet if taS tautas kllTIOS BerlyuieCZlUS 
ti ir darbuotis del Kanados ir j pagelbeti.Amerikos apsaugos. ° ®

szitu tautu ministerial per Kaį Rusijos delegatai pareiszke savo pa- 
cziavosi koi sudarė visiems sipneszmima tame mitinge, buvęs Rusijos 
tinkama sutarti. Dabar visi tie Konsulas, Lomakin, kuris buvo isz czia isz- 
krasztai sutinka stoti in talka . .. , ,
ar in kara jeigu kuriam isz j u varytas, gardžiai nusijuokė, pasitycziodamas 
butu pavojus isz kokio nors jsz Amerikiecziu.

Szita sutartis Rusijai baisiai Dabar klausimas kur isz czia, kas dabar 
nepatiko, ir Rusijosi delegatas fj? RuskiamS Komunistams j3U galas,
Vishinsky vieszai pasakė kad _ j

vo prakalbu raszta sudraskė ir 
ketino jau Arumanui gerai už
drožti, bet paskui jo draugai ji 
persznekejo.

Jis tik tiek pasakė, kad De
mokratu Partija jau suiro ir 
pati prisipažinsta kad viskas 
prakiszta ir dabar nori kitus 
kaltinti už savo klaidas. Gub. 
Dewey sako kad jam gaila kad 
geri Amerikos piliecziai turi 
taip pesztis ir viens kita 
szmeižti. Ir mes turime pri
pažinti, kad jis ant Trumano 
nei syki stacziai neužsipuole ir•• g 1 • • • • e e ll'vl OjrJYl bUClL-Zilctl 11CUzibipU.U1C 1*

Moskva iszreiszkia savo nepa- F1CS Jie lllOtO K3(I VISI JII pHCSZtzl! OVlIllGl 11C" jo niekur neszmeiže ir nepra-
• sitenkinima, _ į , (Tasa Ant 4 Puslapio) i vardžiavo.
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Kas Girdėt
Vienas žmogelis norėdamas 

savotiszka pamokslą iszdrosz- 
ti, apsirenge kaip Stalinas, pri- 
silipde usus, insikando pypke 
ir per New York miesto’ uly- 
czias nesze dideli plakata, pa- 
garsinima, ant kurio buvo di
dėlėmis raidėmis iszraszyta: 
“Asz balsuosiu už Wallace!”

ves in Washingtona. Jis pra
szo savo krasztui dar keturis 
szimtus milijonu doleriu dau
giau. Jeigu jis tu milijonu ne
gaus, tai jis praszys kad už 
tiek pinigu Amerika pasiunstu 
kariszku ginklu Anglijai.

PADEKIT
“DP” LIGONIAMS

Panele Elzbieta Bentley, bu
vusi Komuniste, kuri dabar 
tiek daug Komunistu iszduoda 
Kongreso Komisijai, pasakė 
prakalbas in Wichita, Kansas. 
Per savo prakalbas ji pasakė 
kad ji mokinosi Columbia Uni
versitete. Szitas jos mokslas ir 
bedarbes laikas prisidėjo prie 
to kad ji tapo Komuniste. Ji 
sako kad tame Universitete ne
buvo nieko mokinama apie in- 
vertinima. Kitas to paties Uni
versiteto studentas yra Kon
gresmenas Kari E. Mundt, ku
ris yra ant tos Kongreso Ko
misijos kuri dabar ima Komu
nistus nagam Matyti kad tas 
pats mokslas nėra lygus, ir kad 
ne visi taip pat ta mokslą ima
si ar juomi naudojasi. Dabar to 
Universiteto Prezdentas yra 
buvęs Generolas Eisenhower. 
Plaauksime ir pažiūrėsimeT .-.v ■ ! ; ♦ ,

kaip bus to Universiteto moks
las dabar. Iki sziol, tas Univer
sitetas per daug in kaire buvo 
nukrypės.

Kinijos Ambasadorius duo
da AVasihingtono valdžiai žino
ti kad Kinijos valdininkas ir 
Generolas Chiang Kai-shek tu
ri gauti pagelbos isz Amerikos, 
ir labai greitai gauti; o jeigu 
negaus tai jo visa valdžia su
trupės ir Komunistai visa 
kraszta užims.

Amerikos kariszki eroplanai 
dabar gali keturiolika sykiu 
smarkiau prieszui kirsti negu 
jie galėjo per kara.

buves 
Ameri- 
ir atisa-

Maxim Litvinovas, 
Rusijos Ambasadorius 
koje vėl gaus svarbia 
kominga vieta Amerikoje. Jis
buvo ežia paskirtas kai Rusijai 
rūpėjo palaikyti draugiszkus 
Santykius su Amerika. Litvi
novas yra szvelnus, apsukrus 
ir dzentelmoniszkas žmogus, 
kuriam vietos dipliomatijoje 
nebuvo kai Rusija žargonisz- 
kai ir grubijoniszkai elgiesi ir 
visur tik savo kariszka jiega 
szvaistiesi. Dabar, jeigu Rusi
ja paskirs Litvinova in svar
bia dipliomatijos vieta', tai bus 
ženklas kad Rusija vėl nori 
gerintis ir laizyts prie Ameri
kos. Tai butu tikras ženklas 
kad Rusija karo nenori ar to 
karo bijosi.

Komunistai rengiasi in dide
li seimą, kuris > 'bus laikomas 
kada priesz Kalėdas, Guboje. 
Jie nori pasitarti kaip geriau
sia galima atsiginti nuo visu tu 
kurie Komunistus dabar perse
kioja ežia ir Pietų Amerikoje. 
Mes jiems patartume ir viena 
innešzima duotume: Tegu jie 
visi važiuoja pas savo Dede 
Stalina, kur visu ju laukia Ro
jus.

Žydelis buvo nuvažiavęs in 
miestą su savo žmona ir vai
kais. Jie tiek daug ir taip ilgai 
vaikisztmejo jieszkodami “bar- 
ginu” kad visi buvo labai pail
sę. Žydelis priėjo prie taksės 
ir paklausė draiverio kiek jis 
imtu visus juos parvežti na
mo- Draiverys pasakė, “Po du 
doleriu tau ir tavo žmonai, o 
vaikai, tai jau gali už dyka va
žiuoti. ’r

Žydelis pasiszauke savo vai
kus: “Na vaikai, szitas geras 
žmogus sako kad jis jus už dy
ka parvesz. O asz su mama ant 
strytkario parvažiuosime. ”

pažadu nestinga. Bet, deja, kol; 
kas invyks, ju dienos yra juo-; 
dos ir karezios.

Tokia nelaimingųjų būkle; 
yra supratę, daug jai pa lengvi-; 
ne jautrieji Amerikiecziai, 

-j siųsdami maistu, ir apranga.
Daug pagelbėjo invairios lab
daros, paszelpos organizacijos. 
“Ypacz dideli paszelpos darba 
savo tautiecziams atliko BALE 
ta sutelktine geros valios Ame
rikos Lietuviu organizacija.” 
Isz BALFo ligoniai gaudavo ir 
gauna tikra parama, invairiu 
BALFo surinktu gerybių. BA-

zaminuotas, daugelis iszinin- 
tingu žmonių sake: “Jeigu 
džiova sergu, nenoriu žinoti.”] 

Kokia paikyste! Džiova pra- 
džioja gali būti sulaikyta in; 
trumpa laika su tinkamu gy
dymu. Bet su žmogum, kuris ne 
nori žinot jog ja serga anks- 
cziaus ar vėliaus džiova baisiai 
formoj ]iasirodo. Kuomet tie 
apsireiszkimai pasirodys kasz- 
tuos daug daugiau netik ])ini- 
gais, isznaikinti ta liga, bet 
pragaiszins daug laiko ir žmo
gus daug turės kentėti visai C-’ O
pervelai žmones bando džiova 

daugi LFa su pagarba mini nelaimiu-1 gydyt.
Europoje iri

Jau daug žmonių demokra- 
tiszkam pasauly suprato kai]) 
yra sunku iszvietintieins asine-j 
aims Europoje. Eile kraszta 
nutarė tu be tėvynės žmonių; 
i asilei st i darbams. “Bet visi 
pageidauja tik sveiku, fiziniai' 
pajiegiu vyru ir moterų. ” 
Amerika tai]) pat ruosziasi pri
imti didesni skaieziu tu ne del 
ju kaltes vargstaneziuju žmo
nių. Iszleido tam reikalui net 
specialu Biliu, kuriame 
kas numatyta, tik apie ligonius į gieji tautiecziai Europoje ir; yjet ir tarp geriausiu isz mu- 

tolimesnes para- į įsz fu kurie turi sveikiau
sius pratevius kurie turi pui
kiausia fiziszka. lavinimą, kū

Generolas Montgomery buvo 
paskirtas vesti Anglijos, Ame
rikos, Francuzijos ir Belgijos 
armijas, jeigu karas iszkiltu. 
Szitas paskyrimas buvo pada
rytas parodyti Rusijai kad Va
karu rubežius bus labai gerai 
apginkluotas ir kad armijos 
bus prisirengusios susitikti ne
pageidaujama sveczia isz Ry
tu.

New York miesto taryba 
praszo Trumano kad jis pripa
žintu Žydu nauja tauta, Israeli, 
ir kad paskirtu szimto milijonu 
doleriu paskola tiems Žydams 
Szventoje Žemoje.

Du draugai turėjo gražu biz
ni, bet susipyko, atsiskyrė ir 
visas biznis velniais nuėjo. Už 
keliu metu vienas isz ju, ku
riam viskas nuo to laiko ėjo 
riestai ir jau dabar jis nei pa
valgyti neturėjo isz ko, užėjo 
in prasta, skarmaliszka užeiga 
restaurana ir nustebo kai jis 
pamate kad tas jo draugas te
nai dirbo, prie stalu patarnavo.

•“Tai, brolau kur nuvažia
vai!” jis suriko. Isz tikro pras
tai su tavimi.

Tas jo buvusi s draugas jam 
atsake, “Bet asz ežia neval
gau.”

Prezidentas Arumanas labai 
gerai ir gudriai padare kai jis 
pasilaikė visus savo draugus 
savo miestelyje, nes gal jam 
reikes vėl užsidėti sztora ir ei
ti in bizni kai. szitie rinkimai 
užsibaigs.

nieko neužsimenama. Sveikieji isz j< 
“dipukai” gauna isz Ameri-imos. 
kiecziu darbo sutart is, butu ga-; 
rantijas, affidevitus, tik ju ne
gauna ligoniai. Sveikieji, szio-j 
kiu ar tokiu budu, iszvažiuos 
kur nors in Australija, Kana
da ar Amerika, tik . vargu ar 
kur beiszvažiuos DP ligoniai, i 
Ju niekas nenori prisiimti, visi; 
ju kratosi. Pagaliau, jei kuris į 
sveikasis ir liks Europoje, tai] 
jis gal pravers griuvėsiams 
kasti, 
niais, 
kuriu 
kurie 
naszta?”

To maža. Ligszioline prakti
ka parode, kad isz emigruojan- 
cziu DP yra iszskiriami ligo
niai: szeimynos nariai arba vi
sa szeimyna negali iszvykti. 
Yra daug atsitikimu, kad ne- 
rasdamas kitos iszeities ir des
peracijos paveiktas vyras pa
lieka lageryje ligone moteri, 
iszvyksta in kita kraszta, ma
nydamas isz ten jai padėti. Ar
ba vaikai: palieka ligonius tė
vus, atsiduria už tukstaneziu 
myliu, svajodami juos paskui 
atsiimti. Nieko Įtaikesnio ne-į 
ra, kaip ligoniui atsisveikinti 
su savaisiais ir pasilikti vie-1 
nam svetimam kraszte.

Negalima sakyti, kad 
niais nesirūpintu IRO ir oku
pacines valdžios. Nuo bado ir 
lietaus juos sziaip taip apgina. 
Jeigu žmogus kojų nepavelka, 
ji paguldo in ligonine arba se
neliu prieglauda, jeigu vieni- 
szas numirszta, tai ir už pa
laidojimą užmoka. Del seniu ir 
ligoniu ateities sutvarkymo

Ligoniu ir seniu būkle daro
si vis sunkesne ir blogesne. 
Kad ta. parama nenutruktu,

KATALOGAS

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Anglijos pasiuntinys Ponas 
Stafford Cripps buvo atvažia-

“O kas gi bus su ligo- 
seneliais ir invalidais, 
niekas nepageidauja ir 
szeimininkams sudaro

vairiais budais ragina jus, 
Amerikiecziai, jirie to vajaus! 
prisidėti. Kur bebūtumėt dar-' 
be, biznyje, szeimynoje ar pik
nike, kai in jus bus kreipiama
si, nebūkite kieti, parodykit 
žmoniszka szirdi; aukoki! BA- 
LFui! 6

To isz jusu laukia blogiau
sioje būklėje esantieji DP se
niai ir ligoniai. To laukia bro
liai, seserys, pažinstami ir ne
pažinsta m i ta u t i eezia i.

Aukas malonėkite siausti: 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc., 105 Grand St.,

neturime neatsargiai žiūrėti in 
džiova. Tik pažiūrėkime in at
sitikima garsaus baisbolninko 
Matthewson, kuomet visai ne
tikėtai džiova apsirgo, pralei
do daug laiko stengdamas pa
sveikti. Nei vieno isz musu tar
po, fiziszkas padėjimas toks 
sveikas, jog neatydžiai galime 
žiūrėti in musu kimo veikimus. 
Atsiminkime, kad mes galime 
džiova sirgti. Ta geriau supra
sime, kuomet matysime kiek 
daug yra džiova serganeziu ap
link mus, ir ar kada nors pra
eityj musu szeimyna neturėjo

Spakenberg, Vok., Britu zona.
— A. Rimydis.

NEŽINOJIMAS
Tiesa būti nežineliu! Mes rei

kalaujame visokiu teisiu musu 
į szalyje, bet isz. visu “tiesa bū
ti nežin,elįll” turėtu Imti to
liausia nuo visu mineziu. Ne
laiminga, jog mes tikime in se- 
noviszkas baimes, prietaras,

cziaus, mes galime užsikrėsti 
džiova kokioj vieszoj vietoj.

Užmirszkime savo vaikiszka 
baime, ir kasmet nueikime pas 
gydytoja ir tegul jis peržiūri 
musu plauczius. Tokiu budu 
neduosime jokiai ligai apsisto
ti plaucziuose. Yra teisybe, jei
gu tas butu priverstinas daly
kas, butu daug mažiau mirimu 
nuo džiovos. .Jeigu nori sekti

me, neturi tiesos būti nežine- 
liu! —C.

Ii go-
mus tikėti, kad nežinyste yra 
musu laime.

tastan^os investos 
džiova, vienas isz 
dalyku, tai buvo 

noras netikėti in
sunkiausiu
serganezio
teisybe. Kuomet buvo pranesz- 
ta, kad nukreipti džiova reika
linga kasmet būti fiziszkai eg-

Istorija apie Amžina žydą 
lo kelione po svietą ir liudynaas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

SAULE PUBLISHING CO..
Mabanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

Mokinasi Szokt Isz Eroplano
Mes vyrai tankiai n'usiskun- 

džiame kad mes tiek daug laiko 
turime praleisti besiskusdami 
savo 'barzdas. Bet knygose yra 
paraszyta kad Rymos ponai ir 
poneliai praleisdavo pusantros 
valandos besiskusdami savo 
barzdas ir barzdeles.

Mes buvome ant daug szliu- 
bu ir veseiliu ir patemijome 
kad dažniausiai nuotaka taip 
szypsosi, kad rodos ji nori vi
siems pasakyti: “Sztai, asz pa
gavau savo vyra.” O tas vyre
lis, nabagėlis eina prie alto
riaus kaip avinėlis prie auku
ro, kur jis bus del kitu laimes 
paaukotas.

Mums mokyti žmones sako 
kad moterys kurios gieda ar 
dainuoja daug ilgiau savo jau
nyste prisilaiko. Tai mes pa
tariame visoms musu skaityto
jams dainuoti ar giedoti kai jos 
musu “Saule” skaito.

Kiekvienas ženotas žmogelis 
gerai žino kad juo mažiau jis 
sakys, juo mažiau jam reikes 
atsipraszyti.

Amerikos lakūnai, “Para
troopers” lavinasi ir moki
nasi kaip iszszokti isz le- 
kianczio eroplano. Szitie 
Amerikiecziai kareiviai szo- 
ka isz prekybinio kariszko 
C-82 eroplano ir pasileidžia 
padangėse su tais dideliais 
‘ ‘ parachutes ’ ’ umbręliais ir 
mokinasi kaip saugiai nusi-

leisti ant žemes.
Szitas eroplanas yra tam 

tyczia taip intaisytas, kad 
kareiviai nesusimusztu in jo 
sparnus ar uodega, kai jie 
isz jo iszszoka. Szitame ero- 
plane gali skristi keturios 
deszimts du kareiviai. Kai 
toks eroplanas veža mažiau 
kareiviu, tai jame indeda di
delius karabinus, armotas ar

net kariszkus automobilius, 
kuriuos tas eroplanas gali 
paleisti, taip kaip paleidžia 
szitus karininkus padangė
se. Szitie kareiviai yra isz 
asztuonios deszimt antros la
kūnu divizijos, kurios dar
bas yra prižiūrėti ir apsau
goti lakūnus ir eroplanus ant 
žemes.

Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c. (

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už
lieki!. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai- 
fne, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
11a isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kai]) traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne
mano. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo' sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas 
Drūta. Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Raz'baininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidulis, Atmokejimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

. No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo-

pacziuotas.

istorijos 
žiedas, ir

lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
i apie Ranka apveizdos, Nedae- 
: jusia žudinsta, Paskutine vale 
; motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
į szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu- 

j dentas lojo o maluninkas pabe- 
' go, Stebuklinga puodą, Daine- 

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

le. 47 puslapiu.
No. 14G Dvi 

Auka. Nihilistu, 
ežios naktį. 61 

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tamas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos 
Gailuti, 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 

’ 100 puslapiu. 25c.
No. 162 Trys istorijos apie 

Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szviesa, Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.
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DEL Lietuvio nėra ramesnes 
szalies kaip Lietuva- jo tė

vynė! Žalios girios, miszkai ir 
gojai. Platus laukai, lygus kaip 
stalas, aparti, apsėti, iszkaiszy- 
ti triobesiais ir sodais. Pievos 
ir lankos žaliuojanczios, siu- 
buojanczio, apriestos, lyg si
dabro diržais, sriaunioms va
goms upeliu, kas gal būti dai
lesnio ir mielesnio už Lietuvos 
girias, laukus upes ir pievas ?

Kalva, ant kalvos matyt dvi 
senos sulinkę puszys, tai kai
mo kapines. Myliu asz tave 
Lietuva, ir niekad nepaliaunu 
gaivinęs, ta misli, kad kadaisi, 
nors ant senatvės, pargrysziu 
in savo szali ir nors senus, isz- 
sekusius kaulus savo sudėsiu 
ant kapinyno prigimtoj žeme
lei'. Bet daug Lietuviu vra, ka 

If CJ l t

užmirszta. savo tėvus ir savo i 
tėvynė!

Buvo giedrios pavasario die
nos, kada asz, da būdamas Lie- 
tavoje, svecziavausi karta, pas 
savo patinstamus ant Szeszu-I 
peš kranto. Apylinke puiki, 
sodyba didele, namai turtingi, j 
o naujos stubos, kaip laivas į 
tarpe vilniu, skendėjo tarpe 
žydincziu sodo medžiu: obeliu, 
griusziu, slyvų ir vyszniu. 
Pauksztelei savo cziulbesiais 
isz ryto miegot nedave; 
cziurszkejo visuose sodo kam
puose. Smagu buvo anksti ke-Į 
lūs atsikvėpti tyru ryto oru.

Viena, ryta, atsikėlęs su ausz- 
ros tekėjimu, prirengiau inesz- 
kere ir nuėjau in paupi. Norė
jau ta dicn paregėti tolesne to 
kraszto apygarde, sėdau in lai
vą ir upies sriove pasileidau į 
pavandeniui.

Rytas buvo tykas, kaip visi 
pavasario rytai Lietuvoje. 
Karklynuose tik, kurie kaip 
vainiku aprieczia abu upes pa- 
kraszcziu, cziulbejo lauksztin- 
galos. Už karklyno parugejo 
grieže griežle, o ties kaimu, ki
toje puseje, naktigony kai, jo
dami namo arklius, dainavo 
linksma, rytmeczio daina. Isz 
vandenio kilo garas žuvys 
maudėsi atvesusioje srioveje, 
bet kabyt nekabino.

Už keliolikos varsnų nuo na
mu priplaukikau sala, apklota 
margais akmenėlis ir žvyriu- 
mi, sunesztu, turbūt, pavasa
rio tvanu, ten apsistojau, pri
traukiau lai va prie kraszto už 
moviau ant meszkerse nauja 
slieką ir ketinau mėginti lai
mes.

Abiems pusėmis upes ir 
czion tęsęsi plaezios pievos, tik 
toliaus kiek buvo matyt dirvos 
ažia, kelias, o prie kelio stovė
jo aprūkusi bakūže. Man besi
dairant isz bakūžes iszejo sena 
mocziute, prisiartinus prie tvo
ros pažiurėjo in dirva, atsigry- 
žo atgal, užrakino grintele ir 
paėmus nuo kiemo stagaru, pa- 
maželi, takeliu, leidosi žemyn 
in paupi. Apsivilkusi buvo se
na pakulinio jopele, apsisegusi 
apibrizgusiu anadaroku, apsi
gaubusi raudona marszkone 
skepeta. Galėjo turėt jau per 
septynios deszimts metu. Pe- 
cziai jos buvo sulinkę, veidas 
surauktas nuo vargo, o basos 
kojos ir rankos buvo suskilę 
nuo vaikszcziojimo ir darbo.

— Ko taip, mocziute, jiesz- 
kai, užklausiau jos, matyda
mas, kaip dairėsi po pakrante 
■— ar žąsiuku?

— Žąsiuku, vaikeli! Purvas 
juodasis, vis bėga in vandeni.

' Ar neiszbaidytum tu juos, do
bilėli, in kraszta ?

Paaugę, padaiguoti jau žą
siukai, po vadovyste penkių ar 
szesiu seniu žasu, maudėsi kar
klyne, kitoj pusėj upes. Asz se

niau iu laiva ir pradėjau bai
dyti. Pagazdinti, anie isz kark
lyno iszlindo, gyrksedami per
plauko per upe, ir iszlipe ant 
smiltinio kranto, plezdendami; 
sparnais ir svyruodami, greit 
bego in pūdymą.

Asz ir iszlipau. Ant kranto j 
stovėjo jau ir pats piemenukas j 
— be kepures, lyg lauko dobi
las, lyg paupino akmuo, ran-į 
kos ir kojos, nelyginant pūdy
mas ant kurio ganė, suskilę, J . ilyg gervių snapais sukapotos. I 
Isz suskilusiu kojų plysziui 
srioveno kraujas. Kaip kur. 
kraujas jau buvo sukrekejes, 
liko itk gruoblėti szaszai. Pie
menukas verke. Senute, priėju
si prie jo, glostydama jo gelto
nus parudusius nuo saules 
plaukus ji ramino.

—• Neverk, maželi, kalbėjo, 
szi vakara, ateisi, asz tau koje
les sziltu vandenėliu numazgo
siu, vaistais, smetonele ant 
nakties aptepsiu, neverkiu.

— Ar tai suims, mocziute, 
ar anūkas? Paklausiau.

— Anūkas, karvelėli! Tu
riu ak ir du sunu, bet jau tie 
dideli, senei aprūpinti, in mar
ga svietą iszleisti, o szits dūk- 
terš; geras vaikas, tik da ma
žas, nepagailo, tai kankinamės 
abudu nors asz ir jau, ve, sena, 
nepaeinu, — guodėsi senute ir 
iszpasakojo man visus savo 
vargus, kokius kente.

Pirmiaus ji gyvenusi pas 
gaspadorius ant kampo, toj pat 
grinczioj, ka ir dabartės su žen
tu. Žentas buvo kriaucziumi, 
tai ja su duktere maitino, bet 
priesz pora metu mirė, ir dabar 
juodvi gyvena tik dvi-vieni: 
žiemia abi verpia, o vasara 
duktė einant in dvara dirbti, 
vaikas gano.

— Isz to, girdi, ir maitina
mės, nors elgetauti ant senat
vės nereikia.

— Na o sūnūs dabar kur, 
ar ne nepagelbsti? Klausiau.

— O, vaike, tai ilga, pasa
ka. Simus ponai. Kitąsyk mat 
mes turėjome namus, szeszes- 
deszimts margu lauko, turėjom 
da ir pinigu, vaikai, ne kas, ir 
prabaige.

Imtynes

Italinjonas Primo Came
ra, kuris pirmiau buvo viso 
svieto kumsztininku cziam- 
pijonas, dabar stoja in imty
nes. Jis važinėja po Pietų 
Amerikos krasztus ir mies
tus, linksmina juos parody
damas kaip reikia stoti in 
imtynes. Szito imsynes bu
vo Brazilijoje.

I “--
Muzikantai Ir Bosas

James Caesar Petrillo, 
muzikantu unijos pirminin
kas ir visu muzikantu bosas, 
giriasi kad jis moka kaip 
grajyti ant mažos armonijos. 
Jis ežia baikaudamas puczia 
in maža armonijos kai du

— Kaip pradėjome vaikus 
leist in iszkala, atvažiuodavo, 
Imdavo, klebonas, ateidavo isz- 
kalos mokytojas ir vis gande, 
kad leistum abu iii mokslus tik 
leiskit, girdi, tik leiskit, vai
kai turi akvata, in mokslą ima
si, o jus in namus paimsite žen
tą.

Pasiukvatijome ir, pasiroda- 
voje su tėvu, atidavėme in gim
nazija, beveik abudu pa vynui. 
Ir ka? Matai, jie mokslus pa
baigė, iszejo in ponus, viens 
yra. kunigu, kits ponu dakta
ru, o mes per juos tik in skolas 
insi varome!

— O kaip ju, mamyte, pa
varde ?

— Ka asz galiu apie pra
vardes, szirdie, pasakyti. Mes, 
ve, taip vadinamės, o jie save 
visai kitaip praminė.

jau kas ir nežino,
Tai ant apredalo pažinu, 
Kad toji bobele netikus 

Nuo dorybes atlikus, 
O ka czvierinasi,

Kaip kokia valkata 
rėdosi,

Ne neuždenge krutinės,
• Kaip begedes paskutines.

Bobele da.vadna, 
Nesiczvierina niekada,

Užsidangsto kaip pridarą, 
Elgėsi kaip motore dora, 

Nežino kas toliaus 
pasidarys, 

Ar da ilgai tokius 
szposus varys.

Isz visu szaliu tiligramus 
gaunu, 

Pailsio niekad negaunu, 
Pajiegu jau mažai 

turiu, 
Visur nukakt negaliu, 

. Fri Kontri, vyras už 
nieką, 

Tai niekam tikus 
pasilieka,

Bet jeigu pats vyras, 
Pavirto in netinkam 

vyra, 
Tai ir pavirsta in niekus 

geriause paezia.
Boba už gero 

tikri muzikantai klausosi 
ir savo iszvaizda parodo kad 
jie sutinka pripažinti ta Pe
trillo savo unijos bosu bet ne 
muzikantu. Jaunu muzikan
tu vardai yra Jerry Murad 
ir Don les.

— Czion ji man pasakė sa
vo tikra pravarde, papasakojo 
szi ta daugiaus apie savo 'sunu 
karijiera. Asz apie juos jau ir 
seniau buvau girdėjas. Viens, 
vyresnysis, pabaigęs dvasisz- 
ka akademija, tarnavo kur ten 
kapelionimi, paskiaus, jieszko- 
damas platesnes garbes, iszva- 
žiavo in Varszava ir nuduoda
mas dideli poną, pasiliko pra
lotu prie katedros. Kitas vėl, 
baigės daktarystes mokslą 
Maskolijoj, in tėvynė suvis ne 
nepargryžo, apsiliko Moskyoj, 
apsivedė su kokio ten kup- 
cziaus duktere, Maskalka, ir 
lobsta.

— Ar ne nepaszelpia jie 
dabar tavęs, ne neparvažiuoja 
niekad ?

— Tėvai, szirdžiuk, tik apie 
vaikus rūpinasi, o vaikai tė

vyro, 
Tai kaip už muro,

O už blekio, 
Ne turi nieko! 
* * * 

Vienas per laikraszti 
apsigarsino, 

Kad ji kokia ton 
moterėlė, 

Su blekem isz barszkino, 
Gal vertas to buvo, 

Jeigu in bobos nagus 
pakliuvo.

O kaip girdėjau, 
Tai buvo vertas 

lazdų, 
Ir kad butu net isz 

miesto iszlydetu.
Tai isz apszvietos 

mylėtojai, 
Isz Lietuvos pabėgėliai, 

Ir jeigu neimtu isz 
Lietuvos prasmukęs, 
Tai seniai butu 

sprandu nusisu kės. 
Czionais stojasi galiūnas, 
Nuo lietuviszkos dirvos 

apszviestunas.
* * *

Nekurtos bobeles, 
Papratę prie guzut.es, 

Asz ir ant vieno
p ar t i j o s 11 u 1 a ps e j a u, 

Geras dieneles ten 
turėjau, 

Orkiestra rože be 
galo, 

Visokiu gerymu ant 
stalo, 

O buvo puiki besieda, 
Tegul ja galas ima.

Mat garnys dovanele 
atnesze, 

Tai ir kitus suprasze, 
Gere ir uliavojo, 
Tai bent, partija, 
Nepadarys tokio 

bile kas!

vus užmirszta, užmirszta greit! 
Anais metais, teisybe, da amži
na atilsi velionis mano vyras 
buvo gyvas, bet jau namu bu
vome neteko, tai parvažiavo 
daktaras, in dvara parvažiavo. 
Taikei!u ponas mat sirgo; vie- 
tinai daktarai dare operacija, 
bet nepagijo, tai paskui mu-l 
siszki pakvietė. Tik eiva, sa-! 
kau in vyra, eiva, tėvai, in dva į 
ra, nors pasimatysime su sūnu
mi.”

Bet jis ve, amžina atilsi, jau 
buvo ant vaiku inszirdes.

"Eik, sako, viena, kad nori, 
o asz ne jau eisiu, ne ka! Mesi 
girdi, juos iszauginom, in į 
mokslą iszleidom, per juos na-j 
mus prapuldem, o jie nenori! 
mus- pažinti, pas mus nenori at 
važiuoti tai ko jau mes ten pas 
juos vaikszcziosim?

Ir nėjo! Asz nuėjau viena,į 
motinos szirdis vis mat miuksz- j
tesne, bet kad ponas sirgo, tai 
iu pakajus ne nesiprasziau, vis 
but neinleide, atsistojau tik po 
langu prie tvoros ir laukiau ry
modama gal misliju, pamatys 
per Įauga, tai vis lieps motina sztai iu miestą, prie bažnyezios
paszaukti. Bet, po valandai te
ka jus atbėgo, — "Jau, sako, 
mamyte su sunum nepasimaty
si, jau liepe karieta užvažiuo
ti.”

Užvažiavo br i gina i: Vežėjas 
ir lekajus, jis iszejas inlipo in 
karieta ir nuvažiavo. Kume- 
eziai pasakojo, "iszveže, girdi, 
ant geležinkelio,” tai kažin ar 
jis mate mane tada, ar ne, o asz 
ir jo nuo to sykio jau daugiaus 
nemaeziau.

— Ak, szneka, jam ten ge
rai einasi. Susiedu sztai stu
dentas mokinasi Moskvoj, tai 
pasakojo, turi, girdi, kelis mu
ms, o tas jau ka jis pats gyve
na esąs isztaisytas, iszredytas 
ueiszpasakytai, trys girdi le- 
kajai: viens duris atidaras kits 
ponam, kaip ineina, nuimas 
vilkus, treczias viduryj jam 
tarnaująs, is szaip, sako jau 
dideliai turtingai apsieina: 
Ketvertą arkliu vis laiko, po 
sveczius, ponus didelius, važi
nėja, szirdin skauda, kažin ar 
teisyybe, pasakoja, buk su 
Maskalka apsivedęs.

Tai isztarus, senutei isz akiu 
pradėjo rietet aszaros; sun
kiausiai del jos, matyt, buvo 
nukensti tai, kad suims nevien 
jos, motinos iszsižadejo, bet 
suvis prie kito tikėjimo ir prie 
kitos, neapkencziamO'S, tautys
tes prisiblos-zke.

— Na, o kunigas? Klausiau 
asz toliaus senutes.

— Nesimatau jau dabar, 
vaike ne sii kunigu! Ak kuni- 
gas ve, parvažiuoja in tėvynė 
taukiaus. Turi czion draugu. 
Su mus sztai džekonu kartu 
mokinosi, tai parvažiavęs pas 
ji sustoja, pabūna, arba atsi
lanko in dvara, o pas mane kur 
važiuos in bakūže ? Tik in kele
tą sanvaieziu po tam jau kaip 
iszkeliauja atgal, tai d'asižinau 
kad ten ir ten buvo.

— Na ir jiedu ne vien’s ne 
prutęs tau dabar nesuteikia ?— 
Divijausi.

— Nuo daktaro nelaukiau, 
ne dabar nelaukiu nieko! Die
ve jam duok tik Dvasia Szven- 
ta! Kažin ka. ji ten mokino 
tuose moksluose? Tas jau stu
dentu būdamas apie mus men
kai paiso, bile tik pinigu gau
davo. Bet kunigas pirmiaus 
gailėdavosi. Kada da. buvo kle- 
riku, mato, būdavo, jog mums 
vargas, Žydu vežimai nuolat, 
ant kiemo, asz skundžiuosi 
verkdama, tai ramindavo ma
ne; "Tegul tik, girdi, mamyte

mane inszventins, asz jus neuž- 
mirsziu, neapleisiu, vis sziokia 

' ar tokia rodą, darysime!”
— Bet, paszui insiszventi- 

- no, kalbėjo senute toliaus, Žy
dai namus iszstate ant licitaci- 

| jos. Raszem mudu su tėvu pas 
j ji laiszka ir viena, ir kita kad 
tik parvažiuotu, duotu kokia 
nors pagel'ba! Isz pradžių nie
ko ne neatsakydavo bet paskui 
taip jau parvažiavo pas kuni
gus in klebonija ir liepe mus 
paszaukti. Nuėjome, tai ka ? 
Nieko ir gana, mudu su tėvu 
pasodino taip ant suolo, o juo
du su amžina atilsi da su senu
ku mus klebonu kalbėjo kažin 
ka terp save Lenkiszkai, supra
tom tik, ka vis apie mus ir apie 
namus. Paskui klebonas atsi
suko prie mudviejų su tėvu: 
Apleiskit jau gal tėvukai, gir
di, jus tuos savo namus Žy
dams ir gana, skolos jau anų 
neisznesza, kad ir apsimokėtu
mėte dabar kiek, tai vis skursi- 
te, vargsite ir toliaus, o kam 
jums to ant senatvės? Ir tu, 
mamyte, geriaus pereitume!

nusirandavotumet kokia grin
tele ir gyventumei ramiai se
nose dienose, o suims visgi jus 
neužmirsz, vis prisiims po kiek 
ant užlaikymo.” Tai isztares 
padavė minus deszimts rubliu, 
sako, "sūnaus dovana tuom 
tarpu. "Bet, toji dovana buvo 
pirmutine ir paskutine, o ir a- 
na net ne savo ranka padavė.

— Kada ievas numirė, 
skundėsi senele, asz norėjau, 
kad sūnūs kunigas nors ant pa
laidojimo parvažiuotu. Pra- 
sziau džekono, leido pas ji te
legrama, bet atsake kad nega
les, neturės laiko. Ir neparva
žiavo nei palydėt kuna tėvo, 
kuris ak, ne isz ko, isž vargo ir 
rupesezio tik ir mirė! Po laido
tuvių, asz jau kaip ir susirūpi
nus, kaip ir supykusi, pasi- 
prasziau Susiedu vaikina, mo
ka raszyt, ir pati sudiktavojau 
pas kunigą laiszka.: "Gal tu, 
sakau, sūneli, nei Dievo nebi
jai, mus tokiam varge palikda
mas, be jokios paszelpos, be jo
kios apiekos!” Ir iszdejau vis
ką, ka tik szirdis jaute: Sakau, 
" tėvas numirė, duktė vėl už 
varguolio, ligoto kriaueziaus, 
isztckejo, tai da, sakau, gerai, 
kad nors tas ant. mudviejų su 
duktere dirba, o szaip, isz bado 
kibą, sakau, reiktu numirt!” 
Priminiau ant galo jau viską: 
"Drapanas, andarokus vilno
nius, rinktinius žiurstu, sakau 
drobes kelis ritinius, ka da tu
rėjau kaipo mano palikimu 
tai, sakau, turėjau neszt ant

Geriausias Mezgėjas

Erwin Prager, penkios de
szimts devynių metu amž., 
ūkininkas isz Dorseyville, 
Pa., parodo savo anūkei Joy
ce Houggy, kaip reikia 
megzti. Jis numezgė stal
tiese, už kuria jis laimėjo 
pirma ir augszcziausiaja do
vana apygardos jomarke. 

kermos'ziaūs parduot, jums 
viską sukiszau, o dabar mudvi 
su duktere ne apsivilkt kuomi 
neturime!”

Tai papasakojusi, ji susirie
to ir atsisėdusi ant žalios pa
krantes vejos, pradėjo kampu 
žiursto szluostyti gausiai te- 
kanezias isz akiu aszaras.

(TOLIAUS BUS)

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

A baseball player socking out a home 
run in a tight World Series game pro
vides the thrill of a lifetime. .A parent 
socking away a sheaf of U. S. Savings 
Bonds provides security and a thrill for 
his family in the years to come. Start 
saving today. In ten quick years you’ll 
be repaid $4 for every S3 you put into 
your Savings Bonds “nest-egg”, and 
that’s a guarantee by your Uncle Sam. 
Sign up for the Payroll Savings Plan 
where you work, or if in business or a 
profession enroll for the Bond-a-Month 
Plan at your bank.

17. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandieni

Skaitykite “Saule” 
PLATINKIT!.

JSTORIJEapie Ea m*’ 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in viražu iszkiis, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio m- 
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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

PONAI «:
BIZNIERIAI! ;i

s Geisdami apteikt savo ge-
S rus Kostumerius, privalo
> isz laiko duoti atspaudyt

| Sieninius •!
I Kalendorius !■
;> Ant 1949 m., i;
> ir iszsirinkti kokiu nori <[ 

iszsirinkt.
I Dabar Laikas! Užsi
> ------------------- - kalbyt

ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz- <

]• sirinkti puikesnius!!! <

![ SAULE PUBL. CO., ;
<[ Mahanoy and A Strs., ;
Z Mahanoy City, Penna. '

guzut.es


ySŽŪEE’t MAHANOY CITY. PX.

Žinios Vietines Iszkalbus Generolas

t Ketverge, apie 11-ta va
landa ryte, numirė gerai žino
ma Vienuole Sesute M. Claris
sa, isz Szv. Juozapo parapijos,1 
Good Samaritan ligonbute, 
Pottsvilleje. A. a. Vienuole 
Sesute M. Clarissa sirgo per 
koki tai laika.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Nareiszo, taipgi ta diena yra 
“John Mitchello Diena. Ka
syklos nedirba.

— Gerai žinomas musu tau
tietis barberys, ponas Juozapas 
Anceraviczius nuo 409 W. Cen
tre Ulyczios, kuris sirgo per 
koki tai laika, jau pasveiko. Jo 
draugai ir kostumeriai džiau
gėsi isz jo pasveikimo.

— Darbininku Politiszka 
Partija turės prakalbas Petny
czioj, antra valanda po pietų, 
Mahanoy Township Stadium 
(West galo). Thomas Kenne
dy, vice-prezidentas, mainieriu 
unijos, ir John F. Oshinski, 
kandidatas ant Kongresmono, 
dalyvaus prakalbose.

■— Su'batoj Szv. Alf. Rodi- 
guso.

—’ Szia sanvaite Readingo 
pede.

— Nedėlios vakara pripuo
la “Hallowe’en. Vaikai, ir ne- 
kurie suaugusieji ta vakara 
apsiredo visokiais apredalais 
ir maskomis, aplanko kai ku
rias vietas su muzike, daino
mis ir t. t., už mažas aukas.

—• Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Kristaus musu Kara
liaus szvente; Panedelyje pir
ma diena Lapkriczio (Nov.), 
taipgi Visu Szventuju, menesis 
paszvenstas ant atminties Du- 
šziu Czyscziuju, už kurias pri
valome melstis ir joms paleng
vint; Ūkininku priežodžiai: 
Saulėta Szv. Martyno diena ga
bena asztre žiema. Szventos 
Elzbietos diena pasako kokia 
žiema. Didys sniegas duoda 

‘daug vaisiu ir dobilu. Jeigu 
per Visus Szventus szala tai a- 
teinanezioji žiema bus lengva; 
Utarninke Užduszine, taipgi ta 
diena yra Politiszki Rinkimai, 
(Election Day); Seredoj Szv. 
Huberto; Ketverge Szv. Karo
lio Borom., taipgi ta diena 1919 
mete išbrinktas pirmasis Lie
tuvos Respublikos Prezidentas 
Antanas Smetona; Petnyczio; 
SS. Zakaro ir Elzbietos; Suka
toj Szv. Leonardo.

—■ (Utarninke Politiszki 
Rinkimai, rinkite vyrus kurie 
jums yra prielankus ir prigel- 
bes laike pareikaliavimo.

— Angliakasyklos nedirbs 
Utarninke, nes ta diena Rin
kimai.

— Seredoj penkta valanda 
po pietų, Republikoniszka Par
tija isz miesto turėjo prakalbos 
Merchants Bank namie, ant E. 
Centre Ulyczios. Pennsylva- 
nijos valstijos Gubernatorius 
James H. Duff, isz Harrisburg 
dalyvavo prakalbose.

— Panedelyje, Spalio Oct. 
25 d., 1948 m., Szv. Juozapo 
klebonijoje, Mahanoy City, Pa. 
34-tasis Pennsylvanijos Lietu
viu Dienos Komitetas turėjo 
susirinkimą. Apsvarstė invai- 
rius reikalus, lieczianczius pra
eita Lietuviu Diena, Rugp. 
(Aug.) Lakewood Parke.

Sekantieji kunigai isz 
Schuylkill apskrities dalyvavo 
susirinkime: P. Czesna, Maha
noy City; M. Daumantas, Gi
rardville; P. Laumakis, St. 
Clair; K. Bakutis ir J. Degutis,

Francuzas, Generolas de 
Gaulle, Francuzijos vadas 
priesz Komunistus yra labai 
iszkalbus žmogus. Kai jis 
prakalbas sako tai jam vie
nu žodLiu neužtenka; jis sa
vo iszvaizda ir savo ranko
mis nori savo žoždius parem
ti ir pabriežti, kaip jis ežia

daro, aiszkindamas kaip ir 
kur Francuzai sziandien 
klysta remdami Komunistus 
savo kraszte. Szitiedu pa
veikslai buvo nutraukti kai 
Generolas de Gaulle kalbėjo 

‘ in laikrasztininkus Pary
žiaus konferencijoje.

Tamaqua; K. Rakauskas, Ma
hanoy City; J. Gaudinskas ir 
A. Bielskis, New Philadelphia; 
ir J. Neverauskas, Shenan
doah.

Lietuviu Dienos gryno pelno 
szimet liko $1,773.78 ir buvo 
paskirtas trims vienuolynams, 
būtent: $591.26 Szv. Kazimiero 
Seserims, Newtown, Pa.

$591.26 Szv. Pranciszkaus' 
Seserims, Mt. Providence, 
Pittsburgh, Pa.

$591.26 Jėzaus Nukryžiuoto 
Seserims, Brockton Mass.

Szia proga- 34-toji Lietuviu' 
Dienos Valdyba nuoszirdžiai 
dėkoja visiems kurie taip gra
žiai ir gausiai reme ta užsimo
jimą, fenais dalyvavo, ar prisi
dėjo bet kokiu nors budu prie 
tos dienos pasisekimo.

— Kun. J. A. Neverauskas, 
L. D. Spaudos Komitetas.

— Laidotuves a. a. Stanis
lavo Kausio, nuo 315 E. Market 
Ulv., kuris numirė pareita Pet- 
nyczia, invyko Utarninke, su 
apiegomis Szv. Juozapo 'bažny- 
czioje 9-ta valanda ryte ir li
kos palaidotas in parapijos ka
pines. Graborius Liudvikas 
Traskauskas laidojo.

— B Juozapas Dulskas turė
jo operacija Locust Mt. ligon
bute.

ežius ir Stasia Czeskaviczieno 
isz miesto, turėjo operacijas 
v i e t i n o j e 1 i g o n b u t e j e.

New Philadelphia, Pa. —• 
Lietuviu Moterių Kliu'bas isz 
Schuylkill pavieto, turėjo savo 
Hallowe’en Vakarėli, Utarnin- 
ko vak., SakPŽ. Szirdies parapi
jos svetainėje. Daug nariu da
lyvavo.

Shenandoah, Pa.
- Jonas Želinskas, nuo

300 W. Poplar Uly., likos su
žeistas in peti laike darbo Ma
ple Hill kasyklose. Gydosi na
mie.

— Mykolas Andruskevi-

Szirdingai Acziu!
Szv. Pranciszkaus Seserys, 

Mt. . Providence, Pittsburgh, 
Pa., sziuomi reiszkia szirdinga-- 
ji acziu 34-tai Lietuvos Dienos 
Valdybai, Lakewood Park, 
Schuylkill County, Pa., už au
ka $591.26 Szv. Pranciszkaus 
Vienuolynui.

34-tos Lietuviu Dienos Val
dyba, 1948 m., Garbes Pirmi
ninkas, Kun. P. Czesna, Maha- 
noy City, Pa. Pirmininkas, 
Kun. C. A. Balutis, Tamaqua, 
Pa. Vice-Pirmininkas, Kun. 
Alb. Bielskus, New Philadel
phia. Rasztininkas, Kun. P. P. 
Laumakis, St. Clair, Pa. Iždi
ninkas, Kun. 'C. J. Rakauskas, 
Mahanoy City, Pa. Spaudos 
Reporteris, Kun. J. A. Neve
rauskas, Shenandoah.

Szv. Pranciszkaus Seserys, 
Motina M. Dovydą..

Generodas de Gaulle turi 
labai daug pasekėju ir yra 
Komunistu neapkeneziamas 
bet jis da vis negali gana 
žmonių prie saves ir savo 
partijos prisitraukti kad jis 
galėtu per rinkimus gryžti 
in valdžia.

ves L.R.K.S.A., dvasios vadu, 
“ Motinėlės” sekretorium ir 
pirminisku, Kunigu Vienybes 
iždininku ir sekretorium. — D.

Minersville, Pa. — Anele Ba
lutis, kuri sirgo per koki tai 
laika, numirė savo namuose. 
Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Prigulėjo prie Szv. Prancisz
kaus parapijos. Paliko tris 
sūnūs.

New Britain, Conn. -į- Gerai 
žinomas visiems Klebonas, Ku-

to Andriejaus parapijos numi
rė Panedelyje, Spalio (Oct.) 
25-ta diena. Kun. Pankus gi-
mes

MOTERISZKE NU-
SZOKO 271 PĖDU

Užsimusze

Szitas juodukas užsipuolė 
ant septyniolikos metu mer
gaites, Alice Nuyung, kai ji ėjo 
namo isz aptiekoros, “drug 
store.” Jis baisiai supjaustė 
jos rankas su peiliu. Ji negalė
jo jo pažinti, bet keli vyrai ku-| 
rie buvo toje apylinkėje pažino 
ta juoduką ir taip jis buvo su
imtas.

Jis ant jos užsipuolė labai 
anksti vakare, dar nebuvo nei 
puse po septynių. Jo advoka
tas pristatė net szeszis sviet- 
kus, kurie po prisieka sake kad 
tuo laiku tas juodukas buvo 
saliune, kuris randasi apie pen
kis ar szeszias blokus nuo tos 
vietos. Bet buvo parodyta kad 
visi jie melavo.

Teisėjas Alessandroni, apsu- 
dydamas ta nevidoną ant vieno 
iki trijų metu in kalėjimą pa
sakė kad jam gaila kad jis ne
gali toki nieksza ant viso am
žiaus apsūdyti ir nubausti.

GORCZIUS SZNAP
SO ANT DIENOS

DVIDESZIMTS VIE- Rusija yra musu amžinas prie- 
szas.

NAS KOMUNISTAS Į Dabar jau visiems aiszku, 
kad negali būti mitingas tarp 
visu Užsienio ministeriu. Visi 
sako kad czia Molotovas vėl 
prasiszoko ir per daug nusi
kando.

Amerikos Eroplanai dabar 
veža kaip ir veže maista in 
Bei lyną. Tie staugianti eropla
nai parodo Rusijai ir Rusijos 
atstovams kad mitingai ir 
prie szt ar avimai labai, maža ka 
reiszkia Amerikiecziams.

SUIMTAS
SANTIAGO, CHILE. — 

Vadlžios policija suėmė dvide
szimts viena Komunistą, kai 
tie Komunistai suszauke slapta 
mitingą ir pradėjo tarpu saves 
pesztis.

Tie kurie buvo suaresztuoti 
buvo valdininkas Bernardo 
Araya, kuris yra Kongreso pa
siuntinys ir keli kiti, kurie lai
ko atsakomingas vietas vai-1 
džioje.

Komunistu partija buvo pa 
naikinta szitame kraszte ana 
menesi, bet nieko nebuvo nu
tarta apie tuos kurie priesz tai1 
buvo iszrinkti in valdžios vie
tas, nežiūrint kad jie yra Ko
munistai.

MOTERISZKE
ISZTEISINTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

TROKAS UŽMUSZE 
MERGAITE

Moteriszke Sakosi Kad 
Ji Iszgeria Gorcziu 

Sznapso In Diena

LINCOLN, ANGLIJA. —
Graži, dvideszimts asztuoniu 
metu amžiaus moteriszke dau
giau negu visa valanda stovė
jo ant Katedros bokszto krasz- 
to, ir paskui pasileido, nuszoko 
ar nupuolė ir žuvo. Ji buvo to
nais ant bokszto užlipus su ki
tais keleviais, kurie eina te- 
nais pažiūrėti ir užsimoka dvi
deszimts centu.

Policija sako kad moterisz- 
kes vardas yra Beryl Irene 
Constance Collingham, isz Lin
coln miesto. Kiek policija gali 
sužinoti, tai ji nėra isztekejus. 
Policijantai dar negali pasaky
ti ar ji save nusižudė ar nety-

ežia nuo to bokszto nupuolė.

TRUMPA DUONOS
CHICAGO, ILL. — Duonke- 

beikieriai” sustraikavo 
* A • ‘ 1 •

•K.-.r.+nnMo Kurszcnuose. Mokėsi 
metuose Kurszcnuose. Mokėsi 
Sziauliu giminazijoj, Kauno, ir 
Szv. Bonaventūros Allegheny, 
N. Y., seminarijose. Inszventin- 
tas kunigu Birželio 30-ta diena 
1906 metuose. Pirmiausia pa
skirtas in Forest City, Pa., kle- Piab 
bonu, vėliau klebonavo Bridge- Chicagos mieste. Apie penkio- 
port, Conn., ir New Haven, 
Conn., o mirus New Britaino' 
Lietuviu parapijos klebonui 
Kun.
menesio 1940 metuose buvo pa
skirtas Szv. Andriejaus Lietu
viu par., klebonu, New Britain, 
Conn. Jis daug dirbo ir visuo
meninėje veikloje, taipgi bu-

lika szimtu duonkepiu sustrai
kavo ir dabar duonos nekepa. 
Visiems Chicagos miesto gy- 

A. Vaszkeliui, Vasario ventojams dabar pritruko duo

Mažute Negali Suprasti

pasimirė nuo už-

nos.
Gilbert Mann, unijos Prezi

dentas sako kad derybos su 
kompanijomis nieko gero ne
padarė ir visi duonkepiai su
straikavo. Visi jie straikuoja 
del didesniu algų.

Czia tik szeszelis, tik pradžia 
visu tu straiku, kurios atsibus 
už keliu menesiu ar ateinan- 
cziais metais. Visi darbininkai 
ims reikalauti dar didesniu al
gų, o kompanijos dabar jau 
ims drąsiau prieszintis ir nesu
tikti. Isz to iszkils straikos be
veik visuose fabrikuose.

TEISĖJAS SUPYKO

Motina 
krecziamos ligos, jos dvieju 
menesiu broliukas ligonbu- 
teje su ta paezia liga serga, 
o mažute Claudia Gene Kit
chen likos viena ir liūdna. 
Ji negali suprasti, kodėl nie
kas neateina ja aplankyti ir 
pagluosti..

Gailisi Kad Negalėjo 
Labiau Nubausti 

Nevidoną
PHILADELPHIA, PA. — 

Teisėjas Eugene V. Alessand- 
roni pasmerkė viena nevidoną, 
juoduką, Fred Lewis, dvide
szimts keturiu metu amžiaus 
vyruką, kuris buvo užsipuoles 
ir labai sužeidęs septyniolikos 
metu amžiaus mergaite.

WILD CAT CORNER, N. C. 
— Ponia Robert Ivey buvo pa
traukta in teismą, už tai, kad 
ji kasdien pirkdavosi visa gor
cziu sznapso. Policija sako kad 
ji ta sznapsa paskui parduoda
vo bonkomis ar stikleliais. Bet 
ta moteriszke supykus, visam 
teismui sake ir prisiekdino kad 
ji kasdien pirkdavosi gorcziu 
sznapso ir visa ta gorcziu pati 
iszgerdavo.

Policija sako kad szita mote
riszke nuo Liepos menesio bu
vo nusipirkus tūkstanti ir dvi
deszimts keturias pantukes 
sznapso. Policija sako kad jo- 
kis žmogus tiek sznapso jokiu 
budu negali iszgerti, bet ta mo- 
tftris^Vo rrjnoni l.n J 44 t .4 _ tenszke ginasi kad ji vis ta 
sznapsa pati yra iszmaukus. 
Tai isz tikro nepaprasta boba!

READING, PA. — Trijų me
tu amžiaus Sherian Levan pa
simirė ligoninėje, trimis valan-i 
domis po to laiko kai ji buvo 
troko suvažinėta visai prie sa
vo namu.

Policijantas Raymond Mc
Devitt sako kad mergaite ne- 
pamatydama atvažiuojanti 
troka iszbego ant ulyczios ir 
buvo suvažinėta. Troka vaira
vo John O. Turner kuris gyve
na ant Liggett ulyczios szitame 
paeziame mieste.

VAISKAS PRIESZ

dvideszimts penkių metu am
žiaus Ernest, bet kad ji su juo 
ir po persiskyrimo užsidėdavo 

j ir net meilikaudavosi. Ji sako 
kad jiedu labai susipyko ir su- 
sipesze kai .jis užsispyrė kad 
jiedu turi eiti ir gyventi su jo 
motina. Ji sako kad ji isz to 
piktumo pasiėmė revolveri ir 
norėjo nusiszauti, bet kad jis 
pasipynė, ir ji iszsigandus, pa
spaude revolverio gaiduką ir 
nuszove savo vyra.

Ji buvo jau ir pirmiau ženo- 
ta, buvo gavus persiskyrimą 
“divorsa,” ir paskui apsiženi- 
jo su szitu antru vyru. Ji sako 
kad ji tik per dvi sanvaites ga
lėjo pakęsti gyvenimą su savo 
antru vyru ir paskui persisky- 

. re. Bet ji su juo susitikdavo 
tankiai ir su juo užsidėdavo 
nors jau gyveno atskirai. Jiedu 
baladodavosi po saliunus nak-

MAINIERIUS bet visg'i j* nesutik°su ° juo gyventi, nes ji negalėjo ap- 
•ii *.

kęsti jo motinos ir jo szeimy- 
nos.

_________________
kasykliu, bet keliose vietose I
Komunistai stengiesi vaiskui DAUGIAU 
pasiprieszinti. Prie Sessevalles 
mainu Komunistai pasiprieszi- 
no ir nesutiko pasitraukti, kai 
vaiskas buvo tenai pasiunstas. 
Kai Karo Sztabas pasiuntė su 
daugiau kareiviu, Komunistai
pasitraukė ir paliko vienus Rusijos atstovai ir karininkai 
mainierius susitikti su vaisku, grasina kad jie sustabdys ir 

Apie trys szimtai penkios' musu eroplanus. Sovietai rei- 
deszimts tukstaneziu mainie- kalauja kad Amerikos ir Ang- 
riu dabar straikuoja Francu- 
zijoje. Ir tas straikas sukurstė 
ne kas kitas kaip Komunistai, 
kurie nori valdžia nugriauti.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

EROPLANU
BERLYNUI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ŪKININKAS
NUŽUDYTAS

Draugas Netyczia Nu- 
szove Savo Dranga
SELLERSVILLE, PA. — 

Dvideszimts vieno meto am
žiaus ūkininkas buvo ant smert 
nuszautas kai jo draugas nety
czia paspaude karabino gaidu
ką.

Anthony Giaracco jaunas 
ūkininkas buvo nuszautas. 
Harry J. Bennett dvideszimts 
penkių metu amžiaus vyrukas 
laike ta karabina isz kurio tas 
szuvis iszejo. Anthony Giarac
co buvo apie szeszias pėdas nuo 
savo draugo kai tas karabinas 
paleido ta nelemta szuvi. Kul
ka pataikė jam staeziai in gal
vos szona ir konenusze jam vi
sa galva.

Bennett, Giaracco ir jo bro
lis Jonas devyniolikos metu 
amžiaus vyrukas isz kaleinos 
szaude isz to karabino. Bennett 
pasiaiszkino policijantams kad 
jis negali suprasti, kaip tas ka
rabino gaidukas buvo paspaus
tas ir kaip ta kulka pataikė in 
jo dranga Anthony Giaracco.

Nelaime atsitiko apie ket
virta valanda po pietų. Polici
ja suėmė jo drauga Harry Ben
nett, bet jis nebus visai kalti
namas už ta nelaime.

SOVIETAI PRIESZ
AMERIKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gali sustabdyti Amerikos ero- 
planu. Bet ir Amerikiecziai ma
to ir sau gala del visu derybų. 
Kai Sovietai pareiszke savo 
pasiprieszinima, jie tuomi pa-
rode kad visos derybos, visi tie * 
mitingai niekais nuėjo, ir kad |

Ii jos valdžios isz anksto pra- 
nesztu jiems kur ir kada musu 
eroplanai lekia. Jie perspėja 
kad jeigu jiems nebus pranesz- 
ta isz anksto kur musu eropla
nai lekia, tai jie nebus atsako- 
mingi už nelaimes padangėse.

Amerikos valdžia ant szito 
Ruskiu pareikalavimo negali 
sutikti, nes jeigu musu valdžia 
Sovietams butu priversta pra- 
neszti visados kur ir kada mu
su eroplanai lekia, tai tada 
Ruskiai jau valdytu visus mu
su eroplanus tenais.

KALENDORIAI J
1949 M. J
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Saule Publishing Go.
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15 coliu ploczio x 23% col. | 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 $ 

Adresas: *
$ SAULE PUBLISHING CO., * 
j MAHANOY CITY, PA. U.S.A. $

įjį "LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir
Nauju Meta Kortas (Tiktai

ę~^~7 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, 
money-orderi arba pinigus per tegis- 
travota laiszka. Adresas:

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.


