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Svetimi Krasztai
Džiaugiasi Kad
Truman Laimėjo
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WASHINGTON, D. C. — 
Apie asztuoni szimtai tuks
tancziu žmonių triukszmingai 
ir iszkilmingai susitiko ir pri
ėmė Prezidentą Harry Truma- 
na, kai jis sugryžo in Washing- 
tona.

Paprastai czionais žmones 
labai szaltai žiuri in valdinin
kus ir kitus augsztus žmones, 
nes ju tiek daug tenai randasi. 
Bet szita syki, beveik visas 
miestas pasirenge pasitikti 
Prezidentą Trumana.

Daugiau negu per visa myle, 
nuo Union stoties ligi sostines 
ofisu žmones stovėjo ant uly- 
cziu ir rankomis plojo ir svei
kino Prezidentą Trumana ir jo 
dranga Vice-Prezidenta, Sena
torių Alben W. Barkley.

Laikrasztininkai sako, kad 
jie tokio džiaugamingo triuk- 
szm dar nėra mate Washingto
ne.

Valdininkai ir Demokratu 
Partijos vadai nustebo kad 
tiek žmonių susirinko. Jie bu
vo surengė kuklias priimtuves, 
paleisdami isz darbo del puses 
dienos visus kurie turi valdisz- 
kus darbus, taip padarydami, 
jie tikėjosi kad nors apie du

mano kad Trumanas iszlaikytu 
savo žodi ir iszpildytu visus 
savo pasižadėjimus, suvaldyti 
prekes, kasztus, viską atpigin
ti ir panaikinti ta Taft-Hart- 
ley instatyma, ir suteikti pil
nas pilietybes teises juodu
kams, nigieriams.

Jis eni žodžio nesake apie 
Trumano pergale ir visai nei 
žodžio nevaptelejo kaipo pa
sveikinimą Trumanui. Matyti 
kad jam baisiai nepatiko, kad 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Leitenantas A. L. Hali, 
daktaras, stovi prie vieno isz 
naujausiu Amerikos karisz- 
ku eroplanu. Szitas eropla
nas yra vienas isz naujausiu 
ir geriausiu Amerikos ero- 
lanu. Szitas Leitenantas ar
tinasi prie to eroplano su 
virve rankoje, nes jis nori 
pažiūrėti kaip arti jis gali 
prisiartinti pirm negu to 
eroplano rato tarp ve j is pri
sitrauks prie saves žmogų. 
Jis dažinojo kad prie tokio

eroplano negalima per tris 
pėdas prisiartinti nes jis vis
ką traukiasi in save. Szito- 
kia eroplanai yra labai grei
ti. Jie pasikelia nuo žemes 
kaip kulka isz armotas. Jie 
tokie greiti kad reikia tam 
tikrai iszlavintu lakunu del 
j u. Kiti krasztai stengiasi 
tokiu eroplanu pasigaminti, 
bet vien tik Amerika szian- 
dien tokius eroplanus stato 
ir gamina.

PARYŽIUS. — Beveik visu 
svetimu krasztu atstovai ir 
laikrasztininkai pareiszkia sa
vo pasitenkinimą kad Truma
nas rinkimus laimėjo. Jie tikisi 
kad viskas bus kaip ir buvo ir 
kad Ameriką dar toliau tęs sa
vo paszelpa ir pagelba. Jie sa-j 
ko, kad jie tikisi kad dabar 
bus dar geriau negu pirmiau 
buvo, kai Prezidentas buvo De
mokratas, o Kongresas buvo 
Republikoniszkas. Dabar Tru
manui bus lengviau ir sveti
miems krasztams geriau.

Anglija mato kad Trumano' 
laimėjimas sustiprins Ameri
kos Sekretoriaus Marshall nu
statyta tvarka Europoje. Ang
lijos žmones pagiria Trumano 
drąsą kovoti ir visa vaju vesti 
kai jis nei isz savo partijos ne
gavo paramos.

Prancūzai jaueziasi kad ju 
valdžia sustiprėjo su Trumano

Darbininkai Daugiau Uždirba 
Amerikoje; Popiėra Vėl Pa
brango, Daug Redakcijų Jau 
Pakelia Da ug Kasztus Savo Lai- 
kraszcziu; Spėjame Kad Wash
ingtone Bus Daug Permainų

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PASIUTĘS ŽULIKAS 
NUŽUDĖ 8 ŽMONES

Sužeidė Du, Paskui 
Pats Nusižudė

CHESTER, PA. — Užsida
ręs ant antro augszto Chesterio 
biznio dalyje, vienas pasiutęs 
ar isz proto iszsikrastes žuli- 
kas nužudė asztuonis žmones ir 
sužeidė du kitu.

Kai policija pribuvo, jis dar 
stengiesi atsiginti, bet paskui 
paleido kulka in savo kakta ir 
žuvo.

Policija sako, kad tas žuli- 
kas buvo Melvin Collins, tris- 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus, kuris tik ana sanvaite 
atvažiavo be jokios priežasties 
szaudyti. Jis per visa valanda 
nedasileido policijantu prie to 
namo, kur jis buvo kambaryje 
užsirakinės. Kai jis nustojo 
iszaudes, policijantai insilauže
an jo kambarį ir rado ji gulinti pirm negu ji pasimirė. Ji buvo 
ant lovos negyva. Jis buvo isz trisdeszimts trijų metu am-

• savo revolverio paleidęs kulka žiaus ir isztekejus už John 
sau staeziai in burna. Ta kul- Moore, kuris yra darbininkas 

ka iszejo per jo smegenis. j fabrike. j

WALLACE
NEPASVEIKINO

PREZ. TRUMANA
NEW YORK, N. Y., —

Henry A. Wallace, Pažanguju 
Partijos kandidatas in Prezi
dentus, kuris negavo nei vieno 
milijono balsu per rinkimus, 
pasiuntė telegrama Preziden
tui Trumanui kuriame jis pri
mine ir pareikalavo isz Tru-

PONIA NUSIŽUDĖ

Buvo Per Stora; Niekas 
Jos Nemylėjo

MUNCIE, INDIANA. — Po- 
nia Rugh Moore, keturiu szim- 
tu svaru moteriszke nusiszove 
save, už tai, kad ji buvo, anot 
jos paezios žoždiu: “Per stora 
ir niekas manes nemyli! ’ ’

Ji szitaip pasiaiszkino poli- 
cijantui Norman Talbert, ku
ris su ja dar spėjo pasiszneketi

WASHINGTON, D. C. — Dabai visame DARBININKAMS GE- 
laimejimu, nes jie skaito Tru WashingtOllO UliCSte 1101'311111. TlC klllic tU- RIAU AMERIKOJE 
mana savo draugu. ...

—- ----------------- -------------- Vokiecziai gavo rities, nes tėjo sziltas vietas dabar jau jaueziasi pagauti
JAUNAS ŽMOGŽU- j!e “jojo ,kad suFrezi''

dentu viskas gali būti atmai
nyta ir jie gali būti apleisti ar 
pavesti Europos tautoms.

WASHINGTON, D. C. — 
ant karsztll pėdu. Daug Trumano draugu Nors Komunistai ir kiti szmei- 
ir pagelbetoju buvo ji apleido per Rinkimus, įtX“iXcXnX 

neapkeneziame tu žmonių ku
riuos mes vadiname kapitalis
tais, bet ežia, Amerikoje visgi 
geriau negu kitur.

Darbininkas Amerikoje ma
žiau dirba ir daugiau uždirba 
negu darbininkas Anglijoje po 
Socialistu valdžia, ar darbi- 

kuris butu jam in tai“ ninkas Rusijoje po Komunistu 
- . . • valdžia. Nei Socializmas, nei
KUriS taip j{omunizmas negali darbinin-

to pohcijantais labai greitai tartyse ir kad viskas eis kaip augSZĮaį Valdžioje lt taryboje StOVejo, kUOS kams tiek duoti kiek Amerikos 
suėmė ir suaresztayo devynio- ėjo. J » • Kapitalizmas duoda.

DIS GREITAI

Nužudė Bagocziu Isz 
Kanados. Suimtas Pri-

sipazmo

NEW YORK. — Slapta po
licija dirbdama sykiu su mies-

ir pagelbetoju buvo ji apleido per Rinkimus, 
SUIMTAS ' t..,Y-------- i nes iie buvo tikri kad Trumanas jokiu budu
□LIlli 1110 Italijos valdžia pareiszkia J. . .

savo pasitenkinimą ir džiaugs- negali Rinkimus laimėti.
ma, nes dabar valdžia turi vi V
ties tikėtis kad Amerikos pa
rama ir paszeipa dar padidės j<ratu Partijos szulai apleido ji, jam atsisakė 
tam krasztui. . , _ . . ijv x i •

pietų Amerikos krasztai m taika stoti. Pacziojc valdžios taryboje
taipgi yra patenkinti, nes da- jjs nera(j0 nei VieHO, 
bar jie žino kad nebus jokios .
permainos dipliomatinese su- ka stojęs. Bernard Baruch,

Jo isztikimiausi draugai, didžiausi Demo-

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)

Apmulkino Sovietus

Saržentas Ralph M. Fell
ing persilaužė per ta Rusijos 
plieno siena Berlyne su savo 
nauju automobiliu. Jis ežia 
’parodo kaip jis intikino ar 
iszgazdino Sovietu karei
vius, parodydamas jiems vi
zas ar paszportus isz Ketu- 
riu Didžiųjų Tautu” ir pa- 
prata žemlapi. Jis sake kad 
Sovietu kareiviai negalėda
mi suskaityti kas ten buvo

paraszyta, pamislino kad 
ežia isz tikro intakingas 
žmogus, ir jam pavėlino vi
sur važinėti. Sovietai užsigi
na ir sako kad nieko pana- 
szaus nebuvo ir kad tas Sar
žentas tik isz pirszto isz- 
cziulpe tokias nesanmones.

Saržentas Ralph M. Fell
ing yra pirmutinis persilauž
ti per ta nustatyta rubežiu 
kr plieno siena.

sykiu su Rooseveltu dirbo ir keliems Prezi-
* J 

dentams patardavo, 
kratų Partijos virszininko vieta per Rinkimu 
Vaju. .1

Trumanas pats vienas ta vaju vede, ne 
vien tik priesz Wallace ir Thurmon ir Re- 
publikonus, bet priesz savo partijos szulus, ninkas Rusijoje turėtu asztuo- 

kurie buvo tikri kad jam iau nebeliko vil
ties. Net ir pats Amerikos Sekretorius Mar
shall atsisakė stoti jam in talka. Trumanas 
jau ne jaunas, bet jis savo vaju vede kaip 
kad jis butu dar jaunas vyras. Jis kartais 
daugiau negu dvylika prakalbu pasakydavo 
per viena diena.
rika ir kalbėjo, prakalbas sake.
laikrasztininkai kurie sykiu su juo važiavo, reikia kalbėti. Bet negalima 

• • i ™ « ... užmirszti kad Amerikietis dar-visai nepaisė ka 1 rumanas sake, nes ir jie bininkas daug daugiau paga. 
jau savo rasztus rengė pagerbti Republikona mina> dau= dau8iau Uždirba 
D ’4 4- Per nustafyta laika, negu Ang-
1 1 tZltltnid. lijos ar Rusijos darbininkas.

Dabar Trumanas sugryžes in Washington Amerikietis darbininkas ketu- 
... . ris sykius daugiau tavoro pa-

na gales visiems savo tiems nevadraugams gamina ar anglių iszkasa per 
■ . (Tasa Ant 4 Puslapio) t (Tasa Ant 4 Puslapio),

Darbininkas Amerikoje dir- 
atsisake užimti Demo- ba mažiau negu asztuonias va

landas ir gauna apie deszimts 
ligi trylika doleriu. Darbinin
kas Anglijoje turėtu devynio
lika valandų iszdirbti, jeigu jis 
norėtu tiek uždirbti kiek Ame
rikietis darbininkas in asztuo
nias valandas uždirba. Darbi-

nios deszimts viena valanda 
iszdirbti, kad užsidirbtu tiek, 
arba kitaip sakant tas Ruskis 
darbininkas turėtu net dvi san- 
vaites dirbti kad užsidirbtu 
tiek kiek Amerikietis per viena 
diena užsidirba.

Kaip tik už tai Anglijos dar
bininku unijos stengiasi isz 
Amerikieczius pasimokinti, ir 

Jis važinėjo po visa Ame- kaip tik už tai visi Sovietai 
• a* mums taip baisiai pavydi.

> r L C Qzia ne yien tik apie aigas
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Kas Girdėt
Musu didžiūnai, dipliomatai 

ir net politikieriai Washingto
ne dabar neiszdrysta eiti in 
kliubus ar teatrus, kad jiems 
ten būnant karas nebutu 

. skelbtas ir kad tada butu 
ku pasiaiszkinti kur jie 
buvo. Taip atsitiko kai 
karas buvo paskelbtas.

Bet nabagui žmogeliui kuris 
nepriguli prie tu galingu uni
jų, ar seneliui ar senelei, kurie 
gyvena isz pensijos ar isz ko
kios kitos mažos ineigos yra 
gyva beda.

pa- 
sun- 
tada 
anas

Automobiliai dar labiau pa
brangs, ir tu automobiliu fab
rikantai ir kompanijos visai 
nepaiso kaip pyks ar pyksta 
žmones, nes jie negali gana, au
tomobiliu padaryti.

!s BALF Centre Gauti
Rubai, Avalyne, Mais

tas Per 1948 m., . 
Rugsejo-Sept. Men.

Svarais:

ISZ LIETUVOS

gerai.Darbininkams 'bus
Darbininku uniju bosai jau 
Washingtone neszeimininkaus 
kaip per szesziolika metu szei- 
mininkavo, bet jie tenai ras 
žmones kurie užtaria ir su
pranta darbininkus. Bet jau 
uniju bosams ienai nebus vie
tos. Jiems ragai bus labai grei
tai aplaužyti.

Plienas vėl pabrango ir dar 
labiau brangs. O kai 
brangsta, tai beveik 
Amerikoje brangsta.

plienas 
viskas

matyti

Nežiūrint ar Trirmanas ar 
Dewey szeimininkaus, Ameri
kos valdžia vis daugiau ir dau-į 
giau pinigu praleis.

Tie kurie seka ir pažinsta 
bizni ir politika sako kad dar 
per penkis ar szeszis metus biz
nis labai gerai eis. Bedarbes vi
sai gal nebus, nes valdžia vis 
daugiau ir daugiau 
samdysis ir valdžios 
del kariszku ginklu 
daugiau ir daugiau.

žmonių 
fabriku 

bus vis

Isz viso to, aiszkiai 
kad biznis 'bus geras per kelis 
metus, bet su tuo geru bizniu 
viskas dar labiau brangs. Ir 
viskas taip brangu yra ir bus 
dar brangiau vien tik del vie
noj priežasties; per daug bied- 
nu žmonių sziandien turi per
daug pinigu. Szitoks iszsi- 
reiszkimas iszrodo juokingas 
jeigu ne durnas, bet taip yra 
isz tikrųjų! Sziandien papras
tas darbo žmogeli nori gyventi 
kaip ponas ir bajoras. O jeigu 
visi mes busime ponai ir bajo
rai, tai bajoriszku daigtu vi
siems pristigs ir 'bus trumpa. O 
kai tik ko pritrūksta, tai tuo- 
jaus tas daigtas pabrangsta.

Isz auteniszku szaltiniu galė
jome patikrinti žinias, invai-i 
riais keliais ateinanezias isz i 
Lietuvos. Tenka pripažinti/ 

! kad daneszimai, kurias musu! 
į centrines instaigos skelbdavo 

California: Los Angeles,' apie padėti Lietuvoje pasauliui 
BALF Nr. 13 80 svaru. į buvo t^ingos. Krasztas visu 

Connecticut: Bristol, W. teinpu 
Avižonis 36 sv 
zas Kliukinskas 185 svt.

Illinois: Chicago, 
rauskas 7 sv. 
BALF Nr. 84, 400 

Massachusetts:
BALF Nr. 60 280 
ter, BALF Nr. 25 
miero par. maisto 9,080 svaru. ■

Valdžia skirs vis daugiau ir 
ir daugiau pinigu del karisz- 
kam apsiginklavimui. Dar dau
giau'pinigu bus siunc?iama in 
Europa. O visa tai duos mums 
czia namie daugiau ir daugiau 
geru darbu. Bet kai tik visi 
dirba, kai tik visi gerai uždir
ba, tai viskas paszieliszkai pa
brangsta. Tai galime tikėtis 
kad pragyvenimas vietoj atpi
gus, eis dar brangyn.

Vienas politikierius, ana me
ta po rinkimu, kuriuos jis pra
laimėjo szitoki pagarsinima in 
laikraszczius inde jo: “Asz ta
riu acziu visiems tiems, kurie 
balsavo už mane, o mano žmo
na taria acziu visiems tiems 
kurie balsavo priesz mane.”

Žinios pranesza kad “Nepri
klausoma Lietuva” laikrasztis 
isz Kanados persikėle in savo 
spaustuve, ant adreso: 34th St. 
Ville Lasalle, Montreal, Que
bec, Canada.

Geležinkeliu kompanijos ima 
biedavoti kad joms vis mažiau 
ir mažiau biznio yra. isz freit- 
ka.ru, kurie veža visoki tavora. 
Dauguma kompanijos iszroko- 
ja kad joms pigiau tavora 
siunsti su trokais. Czia mato
me dar viena pavyzdi kur strai- 
kuojantieji darbininkai sau 
kartuves pasistatė. Geležinke
liu darbininkai pareikalavo ir 
gavo daugiau mokėti. Tada ge
ležinkeliu kompanijos pabran
gino savo kainas ant visokio 
tavoro, kuris ą ra freitkariais 
siuneziamas. Tada fabrikantai 
nustojo siuntė sava? tavora su 
freit-kariais ir nusipirko savo 
trokus. Tada d. ug darbininku 
ant geležinkeliu neteko darbo. 
Czia vėl mes matome ta užbur
ta vata.

John D. Rockefellers syki 
nuėjo in Willard vieszbuti lie
teli, Washingtone ir paprasze 
pigiausio kambario del nakvy
nes. Patarnautojas negalėjo su 
prasti, kodėl jis praseziausio 
kambario praszo? “Bet Pone 
Rockefeller!, kai tavo sūnūs 
czia užvažiuoja tai jis pareika
lauja puikiausio ir brangiausio 
kambario.”

“Mano sūnūs turi bagota tę
va,”’ atkirto milijonierius 
Rockefelleris, “asz neesu toks 
laimingas. ’ ’

Bristol W. tempu Bolszevikinamas, sie- 
. Stamford, Juo- į kblllt Per kelius metus prily-

■ ginti Lietuvos gyvenimą prie 
W Bet-' t°s padėties, kuria Sovietu 
ingfield',-1 Sanjunga “laimėjo” per tris-

! deszimts metu. Gyventojai te- 
| bedeportuojami veik i n g a i,
kraszto administravimas* laips- 

į j niszkai perduodams Rusams.
i Ukios griaujama, kad ant jos 
į griuvėsiu galėtu sutverti Bol- y d 

Brooklyn, Mr. Rinas 9 sv. J. 
Cirgalis 23 sv. Anna Adams 
26 sv. Ona Eseviczius 6 sv. 
Anna Brooks 10 sv. R. Ranke- 

J

vieziene 19 sv. Jamaica, Mrs. 
Sobel-Sabaliauskas 12-sv. Mas- 
peth, Vieszpaties Atsimainymo 
para. 10 sv. Scenectady, BALF 
Nr. 50 200 sv.

Ohio: Cleveland, Dirva 35 
sv. Neperstojancziosios Pagel-! 
bos parapija ir BALE Nr. 55,1 
250 svaru. Akron, BALF Nr. 34 
165 svaru.

Pennsylvania: Chester, J. rl°» 
Leikus 18 sv. Forest City, K. | 
Siamas 6 sv. Kingston, K. Ku-j 
ezinskas 15 sv. Philadelphia, 
A. Midolis 20,sv. Szv. Kazimie
ro par. 400 sv. Szv. Kazimiero 
par. 20 sv. A. Midalis 23 sv. rYŽe žūti tukstaneziai; pasiry- 
Kun. J. Boreviczius 28 svaru.

Rhode Island: Providence, 
BALF Nr. 107 465 sv.

Visiems už dovanas, tremti
niu vardu nuoszirdžiausiai dė
kojame Visokeriopas dovanas 
ir toliau praszome siusti BALF 
Centrui, tremtiniams gelbėti. 
Kiekviena dovana tremtiniu 
labai invertinama. Rinkite rū
bus, avalyne ir kitokias dova
nas ir siuskite adresuodami; 
United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 105 
Grand St. Brooklyn 11, N. Y.

svaru.
Cambridge, 

sv. W orces- 
ir Szv. Kaži -,

Sanžines laisve 
labai prievartaujama. Szitam 

, prievartavinai visa tauta at
kakliai ir vieningai prieszinasi. 
Pasiprieszinimo priekyje yra 
judėjimas partizanu, kuriam 
nieko kito neliko kai]) tik savo 
gyvybes iszlaikyti ar bent pri
stabdyti, uždelsti Bolszeviki- 
nio prievartavimo ir naikini- 

: mo veikimą.
I Tragiszka Dovydo ir Galijo
to kova Lietuvoje eina jau ket- 

į viri metai. Termopilu sansiau- 
ęyneju veikimas buvo dide

lis, ju visas būrys žuvo tautai 
gelbėti. Jis pagarsėjo viso pa
saulio istorijoje. Lietuvos par
tizanu drąsumas yra dar dides
nis ir platesnis, nes czia pasi-

ti isz ju derliu partizanai drau
dė;

“Nubuožinimo” veikimą 
buvo ypaeziai taikoma nuo j 
1946 metuose apkaltinant ūki-1 
įlinkus Faszistais, prieszinin-' 
kais.

Buvę dvarai apie 100 ha pa
versti Sovchozais. Sovchozais' 
arba Kolchozais verte taip Į>at 
iszveiktuju arba pabėgusiu, 
ukuis, inkurdindami juose Ru-j 
sus. Sovchozuose dažnai stove-Į 
davo ir kariuomenes daliniai.' 
Inventorių Sovehozam, kaip! 
minėta, surinkdavo isz ūkiniu-! 
ku arba sugabendavo isz Ryt-I 
prusiu. Kolehozu nėra daug. 
Daugiausia ju 
kraszte, kur partizanu veiki
mas silpniausias. Mažiausia ju 
Suvalkojoj. Tebuvo vienas, bet 
ir ta pati partizanai sunaikino, 
Kolchozo inventorių “nubuo
žindami,” o paskui ir patiem 
Kolchozninkam insaky darni 
iszsikraustyti. Susikinke ark
liukus, jie taip ir padare.

Tarp povienus ūkio ir Kol- 
crhozo yra pereinamais laips
nis: “Grupines sodybos.” Jose 
turtas dar nenusvinamas, bet 
tik paskirstomas pildymas. Tai 
tinkamas pratinimas in Kol
chozus.

Szalia žemes reformos ir nu
buožinimo kita sėkminga prie
mone ūkininku kliasai isznai- 
kinti.

— BUS DAUGIAU —

že ne vien laikui, bet ilgam ne
ribotam nežinomam laikui. Tik 
pasaulis jau nebe toks ir jame

Slauges Padangėse

Klaipėdos
Daktarai ir slauges dabar 

Anglijoje mokinasi kaip pa
sileisti isz eroplanu padan
gėse ir nusileisti ant žemes. 
Szitos gražios ir jaunos 
slauges mokinasi kaip su 
‘ ‘ parasziutais, ’ ’ tais dide
liais umbreliais pasileisti isz 
padangių ir gerai nusileisti 
ant žemes, kur j u darbas bus 
prižiūrėti sužeistuosius per 
kara.

Dabar Jaunamarte
Bumbliene — U-gi kas pa

sidarė su tai sena Magde?
Szimkiene — Nu-gi kas 

pasidarys? Apsivyriavo ir 
dabar yra jaunamarte!

* * *
Gryže in Lietuva, Sovietai 

atgaivino žemes veikimą. Ku
rie sutautinas žemes buvo at
gavę Vokiecziu laikais, tiem / 
palikta dabar tik 5 ha.

Tokia pat lygai palikta tiem, 
kurie buvę gave premijas už 
uolu pyliavų iszpildyma Vo
kiecziu užimtojas laiku. Gyva
sis ir negyvasis suraszis jiems 
buvo atimtas. Tai vadinama 
“nubuožinimu. ”

“Nubuožinimo inventoru 
parduodavo “naujakuriam” 
ar sovehozam. Partizanai leido 
dalyti “nubuožinama” inven
torių tik tu ukiu, kurie buvo 
didesni kaip 50 ha. Mažesniu 
ukiu inventorių, o taip pat im-

Drąsi Gražuole

Gregeris Rozalija, vyksta in 
Rt.l, Sandoval, Ill.,

Švilpa Frank, 307 W. 20 St.

62 Leroy St., New York City.
— BALE Centras.

KOMUNISTAI
ITALIJOJE

PIRMAS DP LAIVAS
NEW YORKE

įlinka Dr. Koncziu dalinant at
vykusioms tremtiniu vaikams 
laive saldainius. Radijo stotys 
iiurekordavo ir perdavė kalbu 
ir ąinu programa nuo paties 
laivo. Dainavo ir Lietuviu dai
nininku grupe, akordeonu pri
tariant.

Sekantis tremtiniu transpor
tas su 802 tremtiniais isZplauks 
laivu “General Bundy” isz 
Breinenhaveno in Bostoną

Bankierius para-ze trumpa 
laiszka Butkuvienei, 
kindamas kad ji neturi 
giau pinigu bankoje ir 
paskutinis czekis negali 
iszmainytas, kol ji atnesz 
giau pinigu.

Butkuviene užpykus, 
szauke ta bankieriu, ir jo pik
tai paklausė: “Tamsta, kiek 
pinigu asz turėjau bankoje ana 
menesi ? ’ ’

“Asztuonis szimtus dole
riu,” atsake bankierius.

“Tai kam tu dabar man ra- 
szai laiszka? Asz tau nieko ana 
menesi nesakiau nors tu mano 
pinigus turėjai.”

paaisz- 
dau- 
kad 
būti 
dau-

Antru ranku automobiliai 
jau atpigo, ir labiau atpigs. Tie 
kupeziai kurie tu antru ranku 
automobilius pardavinėja, da
bar jau ima Lozorių giedoti. 
Jie baisiai daug tu senu laužu 
turi nusipirkę ir dabar negali 
ju parduoti.

Dabar daug lengviau ir daug 
greicziau galima nusipirkti 
naujas automobilius jeig’u tik 
turite gana pinigu.

Daug visokiu drabužiu ima 
atpigti, ir bus pigesni.

Mesa ir sviestas biski atpi
go. Bet tai nereiszkia kad vis
kas jau ims atpigti. Pragyve
nimas vis brangus, ir taip dar 
vis ir bus.

NEW YORK. — Subatoj 
Spalio (Oct.) 30 d., 4:40 vai., 
po pietų Suvien. Vals., Am., 
kariuomenes laivu “General 
Win. M. Black,” isz Vokietijos 
in New Yorka atvyko 813 trem
tiniu. Tai pirmieji tremtiniai, 
atvykę pagal naujaji DP insta- 
tyma. Drauge isz Europos at
vyko DP komisijos pirminin
kas Carusi. Laivas sutiktas in- 
vairiu dig-natoriu ir pareigū
nu.

Uoste tremtinius pasitiko 
Kardinolas Spellman; New 
Yorko miesto majoras O’Dwy
er, DP komisijos nariai O’Con
nor ir Rosenfiėld, vysk. Bliz
ges, Kataliku organizacijos 
NCWC pirmininkas Msgr. 
Swanstrom ir tarnautojai; Imi-' 
gracijos direktorius Disco, J. 
B. Lauczka, J. Baltramaitis, 
Lione Gajauskaite, p.Saina- 
tauskiene, BALF’o pirminin
kas Kun. Dr. J. B. Konczius, 
BALF’o Imigracijos komite
tas: Deveniene, Mitchell, Tys- 
liaviene,- naszlaicziu komisijos 
piini. Br. Lapiene, BALF’o 
tarnautojai Jonas Valaitis, Jo-j 
nas Kruze, Jonas Czernius su i 
žmona, P. Minkunas ir nuolat ■ 
laivus pasitinkanti BALF’o, 
atstove O. Valaitiene, Lietuvos 
konsulato atstovai: gen. kon
sulas Jonas Budrys, vice-kon- 
sulas V. Staszinskas su žmo
na, Konsulato attache Anicetas ■ 
Simutis su žmona, kitu szalpos 
organizacijų atstovai, reporte
riu ir fotagrafu minios. Tarp 
fotografu buvo Jonas Atko-

Atvyko Devyni Tremtiniai
Spalio 29 d., laivu “S. S. Ma

rine Flasher” in New Yorka 
atvyko devyni Lietuviai.

Maneliai Vytas, Faustina ir 
Juozas, vyksta in 6117 So. Tal- 
man Ave., Chicago, 111.

Rimkeviezius Petras, 1318

Krasnakeviczius Kazys ir 
Jonas, vyskst iii 6 Andrew PI., 
Norwood, Mass.

Geras Gyduole
Antanas—Kas tau, kad to- 

kis esi susiraukęs?
Jonas—Danti man labai 

skauda!
Antanas—Tas nieko! Kaip 

man dantis skauda, tai mano 
paeziule mane pabueziuoja, 
suspaudžia, paglosto, ir 
skausmas dingsta!
Jonas—Susimilk drauge, 

pasakyk man, ar tavo pa
eziule namie?
Antanas piksztelejo Jonui 

per veidą ir nuėjo.

"DIP-LESS”
WRITING SETS 

by

Choose The Right Point

The Way You Write
No. 5556 ■.--eTrT'T

Žmones kurie gerus darbus 
turi ir kurie pinigu turi, dabar 
džiaugėsi, nes jie yra ponai.

Doleris labai mažai szian- 
dien yra vertas.

Pirkie U. S. Bonus

Mary Trapuzzano i s z 
Pittsburgh, Pa., dirba del sa
vo tėvo, kuris ima darbus 
pataisyti ar nugriauti augsz- 
tus mūras ir dangoraižus. 
Szitokis darbas yra toks pa-

vojingas, kad nedaug vyru 
apsiima dirbti. Bet szita gra
ži Mariute atlieka drąsaus 
vyro darba. Ji ežia insilipus 
in szimto pėdu bokszta, kuri 
ji rengiasi nugriauti.

Lietuviu tvyko 148: ju tarpe! 
11 naszlaicziu ir Lietuvos Žv-I 
du 21. BALFui tarpininkau
jant per Kataliku organizzaci- 
ja sziuo transportu atvyko 147 
Lietuviai ir per International 
Relief and Rescue Organiza
tion 1 Lietuvis. s

Amerikiecziu spauda labai 
gražiai atsiliepe su straipsniai

No. 5668

No. 5550

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co

Stiprėja Ir Rengiasi 
Gryžti In Valdžia 
ITALIJA. — Žmones Itali

joje dar labiau biedneja, ma
žiau turi ko valgyti, nerimauja 
ir ima parodyti savo nepasi
tenkinimą su Amerikos paszel- 
pa. Jie jauezia ir sako 
jiems buvo daug geriau 
miau kai Amerika visai 
kiszo in ju reikalus.

Didžiausia beda Italijoje yra 
tai kad randasi per daug dar
bininku ir per mažai darbu. 
Italijos valdžia, su Amerikos 
pagelba daug visko Italijo- 
nams prižadėjo bet labai ma
žai davė..

Viskas paszieliszkai brangu 
Italijoje, o darbininkai mažai 
uždirba. Daugiau negu du mili
jonai žmonių be darbo, szimtai 
tukstaneziu žmonių turi val- 
diszkus darbus, kuriems val
džia turi užmokėti su darbinin
ku pinigais. Taksos vis didėja, 
valdžia praleidžia daugiau pi
nigu negu turi ar gauna.

Juo labiau viskas brangsta, 
juo daugiau žmonių randasi be 
darbo, juo geriau ir greicziau 
Komunizmas stiprėja ir Ko
munistai auga.

Darbininkai ir darbininku 
unijos dabar jau žiuri in Ko
munistu pagelbos. Darbininku 
unijos dar ir dabar yra po Ko
munistu intaka ir valdžia.

Komunistu vadai tikisi kad 
ne už ilgo jie vėl stos in val
džia ir užims atsakominga$ 
vietas ir tada vėl savotiszkai 
szeimininkaus.

Italijos valdžios virszininkai 
tikisi kad Amerika per Ameri
kos Sekretorių Marshall parū
pins daug daugiau pagelbos ir 
paszelpos, kad teisetina Itali
jos valdžia galėtu atsilaikyti 
priesz tuos Komunistus.

kad 
pir- 

nesi-
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 “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—1G Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.
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arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7 col.t 
Dabar Po 25c. ?
“SAULE’ ’ 

MAHANOY CITY, PA.

ka.ru


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kudikybes Sapnai
DAR ir dabar, kaip gyva sto-| mis g 

vi man akyse Baltruviene ' Žydelio 
asztuoniu deszimtu metu senu
te. Sunki amžiaus naszta ir 
vargu jungas nulenkė žila jos 
galva žemyn, iszvagojo rauksz 
lemis badai kit-'kart gražu vei
dą ir silpstanczion rankom in- 
spraude kreiva szakota lazde
le. Baltu nuo metu apsiriszusi, 
kailiniais apsivilkusi, greitai » 
eina in rudenio diena ulyczioje, 
susikūprinus, savo lazdele pa- 
sirimszcziodama.

— Senut, kur tamista eihi? 
Klausiame prilėkė prie jos ir 
apstoję aplink.

Maloniai žiuri ji in mus, ma- 
žyczius; jos veidas praszvinta 
akys juokias; glostydama mu
su galvas ji sako:

-— Vakar parnesziau Pet
ronei mažuli sūneli, tai dabar 
einu aplankyti; eikite kartu, ir 
jums parodysiu “lele.”

Ir ji kone tekina eina toliau, 
o mes stovim nusiminė ir ne
žinom ka daryti. Ant galo, su
sitarė einam pas Petra ilgai 
stovime priemenėj, nei vienas 
nedrinsdamas pirmas eiti vi
dun. Iszpalengvo praveriame 
duris, kumszdamies vienas ki
ta, bailiai sueiname grinczion, 
nusiimame kepures ir susiga li
že, kaip maži ancziukai susto
jame prie duru nežinodami, ar 
ežia pasilikti, ar eiti toliau. Vi
duj iszluota, szviesu. Ant lovos 
guli Petriene, szale jos kabo 
pataisytas lopszys; aplink su
kinėjasi senute. Troboj nieko 
daugiau nėra. Mums suėjus, se
nute prieina prie duru, nieko 
nesakydama, bruksz, bruksz 
isztraukia isz musu visu kepu
res ir inusinesza in lopszi.

Petriene gulėdama žiuri in 
mus ir sziypso.

aivomis sumesti, kaip isz 
gali pasidaryti ne Žy

delis mes nutilom ir tik daaky- 
viau žiūrim in maža kūdiki.

— O iszkur, senut, Tamsta 
ji parneszei ? Klausiame.

— Isz upelio, vaikeliai, at
sako senute: Ėjau pro szali, pa- 
maeziau plaukanti duobėj, pa
gavau ir atnešziau.

— Ar toj duobėj, kur prie 
lieptui ?

— Toj, toj!
— Tai tamsta ir mus tenai 

pagavai ?
— Ir jus, vaikeliai, ir jus!
Nustebo klausom senutes ir 

sukam sau galvas kaip tat vi
sa gali būti. Ant galo, pasa
kėm sudiev ir einam isz grin- 
c-zios.

Ore susitarėm eiti pas upeli, 
ar nepamatysime ir mes kokios 
nors “lėlės” plaukiant. Tarsi 
bijodami, kad kas musu nepa- 
sergetu patylomis lekiam in 
liepta, sustojam prie duobes ir 
su nesuprantama mums baime 
žiūrim vandenin.

— O, žiūrėkit kaip ir ko 
pabūgęs, sako pasznibždomis 
vienas isz musu ir rodo pirsztu 
duobėn. Iszplete akis žiūrim 
vandenin ir matome tenai tik 
niažuczius, juokingai iszsi- 
reiszkusius savo veidus.

Nieko negavo, suszale ir al
kani, skirstomės nuo duobes ir 
kiekvienas sau einam namo.* * *

“Mama, valgyt noriu,” pra- 
sząu nepaspejes i neiti grin
czion.

— O kur taip ilgai lakstei? 
Ruscziai, bet kartu rūpestin
gai, sako motina; Matai, visas 
suszales, net pamėlynavęs.

’— Buvau pas Petra: senu
tėlė parode. Atsakiau, greitai 
alsuodamas,

Taip gera prie motinos! Ji vie
na ranka verpia, kita glosto 
mano galva. Grinczioj daugiau 
nieko nėra.

— Mama, ar ir mane senute 
atnesze isz upelio? Klausiu jos.

— Tai kaip-gi vaikeli, at
nesze, atsake motina.

— Ar ir tada, buvo taip 
szalta?

— Labai szalta, buvo vai
keli, labai!

— Kaip-gi asz nesuszalau? 
Ateina man mintis, o motina 
ne tai man, ne tai pati sau vie
na kalba toliau: Tu gimei pava
sari, priesz paezias Velykas; 
silpnutis toks buvai, tarėm,

kad negyvensi, ir ta pacziaĮ 
| diena tave veže kriksztyti. Ir 
į paskui ilgai dar buvai nesvei- 
I kas; už metu pradėjo keltis j 
! ant kaklo ir ranka, votys, ma-j 
į niau, kad jau tikrai mirsi, ir į 
marszkinclius baltus jau bu-:

, vau pasiuvus.
I — Ar tuos, kuriuos ir da
bar szventemis vilkiu? Klausiu 
m o tynos.

— Tuos, atsako ji ir ima 
mane ant keliu.

-— O kur asz bueziau buvęs j 
jeigu bueziau numiręs?

— Augsztai, danguj, pas! 
Dievuli.

Avaja mano leidukes, 
Ana sanvaite kaip asz 

insigavau in Merilanda, 
Tai jau nesakyti nenoriu, 
Kas ten szirdeles dedasi, 
Ir kaip moterėles vedasi.

Net susijudinu,
Kaip atsimenu,

Vyrus in lakupa sodina, 
O paezios likia szunija.

— Ar ir baltais marszkine-į 
liais visadss bueziau vilkėjas ?

— Tau tenai butu daug ‘P • 
gražesnius davė, tenai butam 
kaip aniuolelis, nes visi maži 
vaikeliai, kurie numirszta 
aniuoleliais esti.

— Ar ir sparnelius ture-; 
ežia u?

— Turėtum.
— Tai kodėl, mama, asz ne-Į 

numiriau? Klausiu, tarsi gaile-j 
damas, kad tai]) neatsitiko.

— Gerai, vaikeli, kad ne-į 
numirei. Ar-gi nebūtu gailuI 
buvę manes palikti? Sako jaus-' 
iningu balsu motina, spaudžia 
mane prie savo krutinės ir bu- 
cziuoja man galva. Paskui rū
pestingai apžiūri mano kakta, 
galva ir veidą, ar nėra tenai ko
kio skaudulio ar žaizdos, ar ne
susikūliau kur belakstydamas,
atsega ir atraito mano marsz- 
kiniu rankoves: isz abieju ran
kos pusiu aiszkiai žymu nuo 
buvusiu voeziu indubusios 
žaizdos.

— Ir ežia net nedidelis kau-
lelis iszkrito, kai truko votis,

— Cit vaikeli, neverk, mal-j 
do ji mane: Asz tau padainuo-! 
siu garnio daina, nori?

— Noriu, atsakau niurkse-i 
dainas per aszaras, ne-s ta dai
na motina dažniausiai dainuo
davo. Verpdama motina, supa 
mane savo kojoms, o maloni i 
dainos gaida tarsi lepina ir ki
liuoju prie miego. Man taip ge
ra tai]) jaueziuos laimingas ir' 
ramus!

— “Garnys, garnys, tas ii-; 
ga-kak lys, — girdžiu jau 
snauzdamas tai]) malonius; 
skambanezius ir plaukencziusį 
dainos žodžius.” Greitai už-
miegu ir jaueziu tik, kai]) mano 
motina nesza ant lovos, sziltai 
apkloję ir peržegnojus mano 
galva gryžta vėl prie savo dar
bo.

* * *
Kaip iszdarkyto gražaus žo

lyno atskiri lapeliai, stovi aky
se senei pralėkusios mažumes 
paveikslai. Atsimenu, sodžių 
lopszy. Nuo langu szviesiomis 
juostomis iszsitiese saules 
spinduliai. Trioba szviesi, isz- 
szluota. Nieko daugiau nėra, 
tik szale mano lopszio sėdi se- 
seryczia Marijona ir meldžias. 
Matyt, szvente, visi bažnyczion 
iszejo; mudu tik szeimininkais 
likome.

— Pepes, praszau Marijo
nos.

Ji persižegnoja, padeda ant 
lango knyga ir eina prie kros-
nies, asz seku paskui ja akimis 
ir žiuriu, ka ji daro: matau, 
kaip atidengia krosui, inkisza 
vidun galva ir isztraukia isz 
tenai puodynėlė, matau, kaip 
atpjauna gabalėli mėsos ir ne
sza man, — asz linksmas. Pa-

KOSULYS
Kosulys yra papraseziausia 

liga, nuo kurios žmonių szei- 
myna, kenezia. Pats savy nėra 
liga, tik ligos ženklas. Tai yra 
ženklas “Sustok, Žiūrėk ir 
Klausyk,” kuri gamta davė 
žmogaus persergėjimui.

Jei turi nsz kokios nors orga
nines. ligos, tai paežio j pradžioj 
jis reikia gydyti. Nelauk, kol 
bus pervelu! Nemanyk, kad 
bereikalo ežia kalbama. Daug 
yra atsitikimu, kad per apsilei
dimą per vėlai gydytoja pa
smuki a.

Svarbiausia kosulio priežas
tis yra uždegimas Mucus Mem
brane. Szitoji pievele praside
da nosyje ir baigiasi plaucziuj 
oro celelese. Dėlto atsiranda | 
slogos, gerkles skaudėjimas, 
bronchitis ir sziltine. Kosulys 
su bronchitis dažnai eina kartu j 
su karseziais, influenza, ty
mais ir kitokiomis panaszio-| 
mis ligomis.

Viena isz papraseziausiu ko-; 
suko priežas’cziu yra rūkymas.; 
Dažnai ir servingumas esti ko
sulio pradžia. Daug kartu in-; 
proeziai duoda kosuliui pra
džia. Atsitinka, kad po kokiai i 
ligai gaunamas kosulys, ir kos-j 
tania, nors kosulio priežastys 
pranyksta, arba taip daroma 
isz inproezio ar , nejautimo. 
Dažnai naktimis užeina nejau
kus kosulys. Kaikuriuose atsi-
tikimuose lengva operacija yra 
reikalinga.

Minios phychologija kai ka
da szi ta turi su bereikalingu 
kosejumu. Ar kada patemyjot 
n>iidoj, ji vienas kur sukosėsi
tuoj ir epidemija užsikreczia-

patentuotais vaistais, kurie ga
li sutrukdyt gydymą, tokiam 
atsitikime reikalinga.. Džiova 
nėra kiekviename kosėjime bet 
kiekvienas žmogus, kuris džio
va serga kosti.

Nemėgink kosulio gydyti na
miniais vaistais, kurie grei- 
cziausiai gali būti be verties 
ir tik bereikalingo laiko eikvo- 
jimas. Boto, gal būti rizikuoji- 
ateitis gydymą, jei kosulys bu
tu kilos isz priežasties džiovos.

Jeigu kosti, skarele užsi- 
dengk burna. Niekuomet neko- 
sek in savo ranka ir paskui ne- 
sisveikink su-kitu asmeniu, nes 
gali ir kita juomi užkrėsti. Jai 
turi toki kosulį, kurio negali 
greit nusikratyt, eik pas gydy
toja ir sek jo patarimus.

INTARTA UŽ
ŽMOGŽUDYSTE

LOS ANGELES. CALIF. — 
Ponia Betty Ferreri susitiko su 
savo uoszviu, kai ji buvo pa- 
tupdinta in kalėjimą už savo 
vyro, Jerome Ferreri. nužudi- 
nima. Visi jos gimines ir pažys
tamieji susirinko in teismo ofi
sus kai ji buvo intarta ir pa
smerkta kaipo savo vyro nužu- 
dytoja.

Pirkie U. S. Bonus

— Tai jums, jau nebegau
site dabar kepurių sako ji silp
nu balsu.

— Bet mums ne juokai; 
nors nesuprantam, kas, bet ma
tom, kad atsitiko nebegerai. 
Iszsigande, iszplete akis, žiūri
me in vienas kita tai in lopszi 
tarsi klausdami, kas dabar rei
kia daryti, kaip be kepurių na
mo pareiti? Vienas-kitas isz 
musu piradeda tampyti lupas, į 
traukyti uosi, o pats mažasai 
ima verkti.

— O ko jus, vaikeliai? 
Klausia iszgirdusi verksmą se
nute ir eina prie mus. Cit, ne
verkit, maldo ji mus: “asz tik 
pajuokavau, tetit sau jusu ke
pures. ’ ’

Norėdama visai musu nura
minti, senute priveda prie lop- 
szio ir rodo mums “lele.” Bijo
dami, kad vėl neisztrauktu ke
purių, kietai abiem rankom 
turime jais suspaudė ir akyvai 
žiūrime in maža suvystyta su- i 
tverimeli.

— O ka, ar gražus? Klau
se senute.

— Kad susiraukęs, atsilie-Į 
pie nedrąsiai vienas isz musu. ■

— Tai dėlto, vaikeliai, kad 
jis dabar tebera da Žydelis, j 
vardo neturi, aiszkina mums į 
senute: Kai kunigėlis pakriksz- 
tys, szvestu vandeniu bus gra
žus.

— Tai paskui jau jis nebe
bus Žydelis? Klausiame mes.

— Kaip pakriksztys nebe
bus, — bus toks, kaip ir jus vi
si.

— Negalėdami savo silpno-

Nbfiu nusivilkti savo žipona 
bet jokiu badu negaliu isz- 
traukti isz rankoves rankos. 
Motina meta verpeti, priėjus 
nuvelka mane, žipona padeda 
aid lovos, kepure pakabina ant 
kablio ir eina prie krosnies: te
nai paima bliuduka ir inpila 
man sziltu užkaitytu batviniu. 
Iszalkes ir suszales valgau, I 
kaip sziena pjovęs. Pabaigęs 
persižegnoju balsu ir iszpa
lengvo, bijodamas. Prisiglau
dės ir padejas ant jos keliu gal
va tyliu ir klausaus tik kaip 
ramiai ir vienodai ūžia ratelis.

0 vyrueziai negerai, 
Jeigu bobai užauga ragai. 
Vienas vyrukas pacziules 

iszsižadejo, 
Ir in platu kontra iszgarmejo, 
Velyk nuo tokios atsitraukti, 
Negu per diena pekla turėti.* * *
Jeigu durnas pastoja greitai 

turtingu,
Tai tokis del visuomenes 

ne buna naudingu, 
Bet vis tokiam nebūna 

negana.
Ir'per savo godumą ir

kalba motina, cziupinedama, 
atsikiszusi ir skaudanti gubu-1 
r ei i.

— Nebus isz tavęs artojaus 
tęsia ji gailestaudama toliau: 
busi ubagėlis ir duonos negalė
si sau užsidirbti, ir skriaus ta
ve, kaipo mažesni visi.

Nors nesuprantu gerai mo
tinos žodžiu reiszkimo, bet jau
eziu kad busiu nelaimingas. 
Pasidaro taip graudu ir skau-! 
du, kad prisiglaudės prie jos 
krutinės pradedu balsu verkti.

valgęs esu dar linksmesnis, at
sistoju lopszy, nusitveriu už 
virvių ir pradedu supties tai]), 
kad net linge in lubas daužos. 
Iszsigaudusi Marijona laiko 
isz abiejų lopszio pusiu savo 
rankas, bijodama, kad neisz- 
kriseziau, ir stabdo mane. Bet 
asz jos neklausau, klikenu ir 
supuos dar labiau. Juokias ir 
Marijona. Ant galo nuvargstu 
ir praszau jos, kad iszkeltu ma
ne isz lopszio žemyn.

— GALAS —

ma ir bereikalo daugelis kosti. 
rla gali iszgydyti gera pastaba.' 
Armijoj kai kada visas batali- 
jonas kosėdavo ir karininkui 
iiisakius susiodavo. Isz to aisz- 
ku, kad bereikalingas kosulys 
gali ir turi būti kontrioliuoja- 
mas.

Jai kosulys ka skausmas, tuo 
mot reikalinga gydytojo dome, 
kuri suras to priežasti. Ar 

: sziaip ar tai]) su kosuliu reikia 
Į būti atsargiau, nes jis gali būti 
1 ir džiovos ženklu. Nepasitikiek

The man in the ivy-covered house can 
be you. Or the couple aboard that 
luxury liner can be the missus and you. 
And that young fellow walking across 
the campus can be your son. All of 
these future rewards are possible 
through the regular purchase of U. S. 
Savings Bonds. An allotment of only; 
$3.75 a week will bring you $2163.45 
in just ten years. The easy way to save 
is through the Payroll Savings Plan 
where you work or, if self-employed, 
through the Bosid-a-Month Plan at your 
bank. 17. S'. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandieh!

Nauja Bomba

Saržentas Wm. B. Holl
man, isz Daniels, Md., pri
rengia nauja bomba, kuri 
yra vadinama “Felix.” Szi- 
ta bomba yra taip intaisyta 
kad ji pati, kai būva paleista 
isz eroplano vairuojasi ir pa
taiko staeziai in plaukianti 
lai va ar in fabriką, ir tada ji 
susprogsta ir baisiai inkais- 
ta.

tamsuma,
Nieko ant senatvės netenka, Yra Kuomi Pasigirti
In didžiausia beda patenka. 
Sziandien dau tokiu turime, 

Visus suskaityti galime, 
Seiliaus žmonys puikiai 

užsilaikė, 
Da prie sziokio tokio unaro 

prisilaikė, 
O sziandien nieko 

neturi, 
Nei vaikai ant tokiu tėvu 

nežiūri.
* « *

Ten kur Niudžereje, 
Gal nelaukėte Baltruvienės, 

Pamatysite kaip asz 
pribusiu, 

Tai pusėtinai pakoeziosiu.
Nes kelios moterėles per daug 

loję, 
Ir tai ne dyvai,

Ilgus liežuvius turi, 
Viena net be dantų, 
Tai užsipildineja ant 

visu.
Ne paiso ant bile ko, 

Jeigu katras vyrelis mergele 
pamyli, 

Tai ir nenutyli, 
Visaip iszranda, 

Nebūtus daigias atranda, 
O gal kad dantis turėtu,. 
Tai ir liežuvi suvaldytu, 

Dabar negali žioeziu 
suvaldyti, 

Ir burnos uždaryti.
' ~ te_

John Casper, isz Milwau
kee, Wisconsin, ežia stovi su 
savo szeimynele, isz kurios 
jis isz tikro gali didžiuotis ir 
girtis. Czia yra keturiolika 
jo szeimyneles vaiku. Isz vi
so jis turi penkiolika vaiku. 
Visa szeimynele atėjo in li
gonine pasveikinti savo nau
ja sesute Patricia, kuria 
slauge, nurse laiko ant ran
ku. Szeimyneles vaiku var
dai yra (isz kaires in deszi- 
ne): Evelyn, dvideszimts

metu amžiaus; Jonas, devy
niolikos metu amžiaus; Cat
herine, penkiolikos metu 
amžiaus; Barbora Ona, ketu
riolikos metu amžiaus; Rei- 
mundas, trylikos metu am
žiaus; Margarita, vienuoli
kos metu amžiaus; Phyllis, 
deszimts metu amžiaus; Ri
kardas, devynių metu am
žiaus; Donaldas, asztuoniu 
metu amžiaus; Jeronimas, 
septynių metu amžiaus; Ali
cija, asztuoniu metu am

žiaus; Marianne, keturiu me
tu amžiaus ir Lawrence, 
dvieju metu amžiaus. Law
rence, dvieju metu amžiaus 
pipirukas laiko paveiksią sa
vo brolio Roberto, asztuonio- 
likos metu amžiaus, kuris 
dabar yra vaiske. Slauge Po
nia Leonard Knitter laiko 
ant arnku nauja tos szeimy- 
nos nare Patricia kuri užgi
mė in Szvento Mykolo ligo
nine.
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Žinios Vietines Deszimts Arkliu Jiega

— Utarninke pripuola. Ded 
Lat Basilico.

— Juozapas Spudys isz 
Shenadoro, laukėsi iii “Sau
les” redakcija su reikalais. 
Acziu už atsilankymu.

— Sirgdamas ilga laika, 
gerai žinomas ‘buvusis saliu- 
ninkas, Vincas C. Gražys, nuo 
514 W. Mahanoy Avė., numirė 
pareita Ketverga, 5:30 valanda 
ryta. Velionis gimė mieste. 
Kitados dirbo mainuose, bet 
keli metai atgal likos sužeistas 
ir po tam nesugryžo prie mainu 
darba. Prigulėjo prie Szvento 
Juozapo parapijos, Eagles ir 
Elks draugijų, taipgi prie Su
sivienijimo Liet. Amerikos. 
Paliko savo motinėlė ponia 
Tekia Gražiene; trys seserys: 
W. Mack, isz Tamaqua; Ona 
Zakauskiene, Schuylkill Ha
ven ir C. Bower, Wildwood, N. 
J., taipgi broli Alberta isz 
Port Carbon. Brolis Jonas pa
simirė keletą menesius atgal. 
Laidotuves invyko Panedelyje 
su apiegomis Szv. Juozapo 
'bažnycžioje, 9 valanda ryte ir 
palaidotas in parapijos kapi
nes. Gra'borius L. Traskauskas 
laidojo.

— Seredoj Szvento Au
driojo Aveliu.

Ketverge pripuola Ame
rikos Szvente, Paliaukiu Die
na — Armistice Day. Ta die
na kasyklios nedirbs, bankai 
bus uždarytos.

— Del daugelio pažinsta- 
mas, senei Amerike gyvenan
tis, Juozapas Lukosziunas, isz 
New Bostono, staiga likos už- 
musztas New Boston kasyklo
se, Petnyczioj apie 11:50 valan
da ryte, per nupuolimą anglies. 
Velionis gimė Lietuvoj, atvyko 
in Amerika daugelis metu at
gal. Buvo nevedąs. Prigulėjo 
prie Szvento Juozapo parapi
jos. Paliko seseri, Ona Barnes 
isz Kewanee, Ill. Laidotuves 
in vyks Utarninke 8:30 valanda 
ryte, o kūnas bus palaidotas 
Kewanee, Ill. Graborius L. 
Traskauskas laidos.

— Jonas Služelis su paczia 
isz Spring-field, Ill., ana die
na lankėsi pas savo tėvelius J. 
Služelius 605 W. Mahanoy Avė.

— Ketverge, apie 5:50 
valanda po pietų vagis už
klupo panele Mary Cahill, 
rasztininke del Sam Ufberg 
Kompanijos, kampo Second ir 
E. Railroad Ulycziu, paimda
mas nuo jos $1,063: czekais ir 
$540 pinigais, po tam pabėgo. 
Panele Cahill ta syk nesze pi
nigus in banka, kai vagyste at
sitiko. Policija tyrinėja vagys
te.

— Jonas Vasiewski, 515 
W. Centre Uly., likos sužeistas 
in kaira koja per nupuolimą 
anglies Park Place mainuose, 
Petnyczioj po pietų. Likos nu
vežtas in Locust Mt. ligonbu- 
te.

Frackville, Pa. — Ponia G. 
Szerbavicziene nuo 245 S. Le
high Ave., aplaike žinia isz La- 
meca, Californijos, kad jos bro
lis Juozas Andrilaitis numirė 
pareita Sereda. Velionis kita
dos gyveno Frackvilleje. Pali
ko savo paczia Anelia; 3 sese
rys ir 4 brolius.

Brockton, Mass. Nede- 
lioj, Lapkriczio (Nov.) 7-ta 
diena invyko paminėjimas vi
su Lietuviu kareiviu, kurie žu-

Sziomis dienomis tiek 
arkliu in viena darba tai tik
ra retenybe. Bet sritie ark
liai yra panaudojami del 
darbo prie Murray slienio

kur upe yra keliama in vir
šau kad butu vandens lau
kams apylinkėje. Sritas dar- 
bar yra varomas in Victoria 
miesteli, Australijoje, kur

daugiau negu penki szimtai 
upiu ir upeliu yra pakeliama 
augszcriau kad ju vandenys 
iszsilietu ant iszdžiuviusiu 
lauku.

nepaeme.
Daug kas kita dar neaiszku. 

Bagoczius MacKellar pribuvo 
in ta vieszbuti apie deszimta 
valanda vakare. Jis tuoj aus 
iszejo, nors buvo gerokai pa
vargęs nuo keliones. Jo lavo
nas buvo užtiktas apie asztun- 
ta valanda isz ryto.

Kai tik jis pribuvo in ta 
vieszbuti, jis paprasze kad in 
jo kambarį butu atneszta ketu
ri stiklai vandeniui ir keturi 
stikliai sznapsui. Policija ant 
tu stikleliu nerado jokiu ženk
lu nuo pirsztu ir jie spėja tie 
stikleliai visai nebuvo pavar- 
tuoti, ar kad kas juos labai gra
žiai iszplove ir nuszloste. Vie- 
stiklelis dar turėjo sznapso, bet 
policija nerado jokio pirsztu 
ženklo ant to stiklelio.

daugiau iszdirba ar pagamina, 
negu Ruskis per viena valanda. !

Bet ir ežia negalas. Ameri
kietis su savo tais deszimts do 
leriu gali daug daugiau nusi
pirkti negu Anglijos ar Rusijos 
darbininkas. Ruskis turi visa 
diena iszdirbti kad galėtu nusi
pirkti kvorta pieno, banduke 
duonos ir tuziną kiausziniu.

Tai, nežiūrint kaip mes viens 
kitam skundžiamies, kaip mes 
savo vadus ir darbdavius inta- 
rinejame ir apsznekame, turi
me prisipažinti, kad geresnes 
vietos niekur ant szio svieto 
nerasime!

WALLACE *
NEPASVEIKINO
PREZ. TRUMANA

Bagocziai, milijonieriai, fa
brikantai, kaip Krugs ir kiti, 
kurie taip Trumana isznaudojo 
pasitraukė ir nei nevaptelejo 
kai Trumanas likosi vienu vie
nas vesti visa vaju. Net ir jo 
paties Taryba galvatrukczio- 
mis kaip žiurkes iszsirioglino 
isz laivo, kuris buvo bangu su
pamas ir beveik paskendęs.

Vienas isz garsiausiu ir di
džiausiu žurnalu Amerikoje 
“Life” jau buvo iszspauzdi- 
nes visa numeri sveikindamas 
nauja Prezidentą Dewey ir to 
žurnalo numeriai jau buvo pa
rengti pasiunsti skaitytojams, 
kai tos nelemtos, netikėtos ir 
nelaimingos iszejo, kad: “Tru
manas yra iszrinktas! ’ ’ Už tai 
ana sanvaite nebuvo to žurna
lo. Redaktoriai turėjo visus 
tuos numerius atszaukti ir vi

vo Antrame Kare. Gerai žino
mas parkas, po vardu “Ward 
6” randas ant Webster ir Mel
rose Ulycziu, buvo pavadintas 
vardu kario pirmas žuvo mu- 
sziuose Antrame Kare, ir ta 
garbe tenka Vladui Tukini. 
Tas parkas dabar vadinsis Tu- 
kis Play-Ground. Tame parke 
stato dideli szesziu pėdu akme
ni, del almincziai visu Lietu
viu kareiviu, kurie žuvo An
trame Kare, o ju vardai bus 
iszlkalti akmenyje. Ta sumanė 
ir darba pradėjo penkių kliubu 
valdybos penkiems preziden
tams. Taigi Nedelioj, 10-ta va
landa isz ryto buvo laikomos 
pamaldos, garbei visu žuvusiu 
kareiviu. Apie 2:30 valanda po 
pietų, visos draugijos ir kliu- 
bai su vėliavomis marsziavo in 
“Tukis Play-Ground” parka, 
kur invyko parko paszventini- 
mo žuvusiu kareiviu garbei. 
Szvento Roko parapijos koras

sugiedojo himnus Kalbėjo 
Broektono Majoras J. Downeyi 
ir kiti. Amerikos Legionieriai, | 
Marines ir kitos ' draugijos ii” 
publikos dalyvavo, taipgi mo-; 
finos, tėveliai, sesutes ir bro-i 
liai 'žuvusiu kareiviu. Broekto
no ir apylinkių Lietuviai gau
siai susirinko ir pagerbė at
minti žuvusiųjų už musu sza- 
lies Laisve ir Liūdime kartu 
su žuvusiuju szeimynu nariais.

— K.

JAUNAS ŽMOGŽU
DE GREITAI

SUIMTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

likos metu amžiaus jaunikaiti, 
kuris prisipažino, kad jis nu- 

’žude turtinga Colin Cameron
MacKellar, penkios deszimts 
szesziu metu amžiaus biznierių

isz Montreal, Canada.
Du kiti vyrukai ir viena 

mergina buvo sykiu suimti, bet 
nearesztuoti. J aunikaitis 
Ralph Edmund Barrows prisi
pažino kad jis ta bagoeziu nu
žudė, ir sako kad niekas kitas 
nėra inveltas, kad jis pats vis
ką padare.
, Bagoczius buvo nužudytas 
in didinga ir puosznu Waldorf- 
Astoria vieszbuti, hoteli.

Policija suseke ta jaunikaiti 
nuo mažo degtukiu, meczkiu 
baksuko, kuri tas jaunikaitis 
tenai paliko. Ant to baksuko 
buvo vienos saliuno pagarsini
mas. Policija ir slapta policija 
nusiskubino in ta saliuna ir te
nai užtiko ta jaunikaiti, kuris 
labai greitai prisipažino.

Policija dar negali iszaisz- 
kinti, kodėl tas jaunikaitis ta 
bagoeziu nužudė? Bagoczius 
visį kiszeniai buvo iszversti, 
bet szalia jo gulėjo penkios dvi- 
deszimtines, kurias tas vagis

Ę fa fa P-l fa fe fa fa Pi Pa fa fa fa fa fa fa Pi fa fa Pi P'l P'i fa fa fa fa P fa fa fa fa

Ar Matote Baisia Nelaime Szitame Paveiksle?
Vienuolikta diena szio mene

sio (Nov.), vienuolikta valan
da Amerikiecziai stabtels nors 
del vienos minutos, pagerbti 
savo žuvusius, kurie yra aukos 
Dvieju Pasauliu Vainų.

Per ta trumpa m i n u t a 
tie Amerikiecziai galėtu dirs
telti in szita paveiksią.

Trisdeszimts metu atgal, in 
szita traukinio vagona, vienas 
Francuzas Generolas priėmė 
Vbkiecziu pasidavima po Pir
mos Pasaulines vainos.

1940 metuose, szitame pa- 
cziame traukinio vagone, Vo
kietijos Diktatorius priėmė 
Francuzu pasidavima per An

tra Pasauline Vaina.
Su Dievo pagelba mes nieka

dos panasziai nenukentesime, 
nepasiduosime.

Bet negana tik ant Dievo 
pasitikėti. Reikia ir mums pa
tiems dirbti ir apsirūpinti, kad 
musu Amerika butu aprūpin
tas, apginkluotas ir apsaugo
tas.

Pirkite Amerikos Taupini- 
mo Bonus isz kiekvienos pie- 
des, algos. Pirkdami Ameri
kos Bonus, mes stipriname ir 
ginkluojame savo kraszta..

Tie Bonai ir Jusu szeimyna 
apsaugos ir sustiprins.

Kaip Francuzai, mes gaĮ ti-

kimies kad musu szeimynos ru- 
bežius yra stiprus ir tvirtas. 
Bet Francuzai apsiriko. Tas 
musu szeimynos rubežius susi
daro isz musu darbo, musu al
gos ir musu taupinimo.

Bet, daug saugiau ir daug 
protingiau per daug tais savo 
szeimynėles rubežiais nepasi
tikėti.

Pirkite Amerikos Bonus isz 
savo algos, per savo banka ar 
kas menesis is savo ineigu.

Pirkimas Amerikos Bonu 
yra lengviausias ir saugiausias 
būdas taupintis pinigu juodai 
dienai ir tuo paežiu sykiu stip
rinti ir tvirtinti savo kraszta!

Perkant Bonus - PROTINGAI TAUPINATE - Amerikos Bonai
to fa Ra fa to fa lt ta teta fa te fa fa to fa fa fe fa fa teta fa-to ta ta teta fe fe toj

' Pajieszkojimas
Pranas Sadauskas, kilęs isz 

Undriunes kaimo, Obelies vals- 
cziaus, Rokiszkio apskriezio, 
jieszko Kulys Vincas ir sūnūs 
isz to paties kraszto:

Vincas Kulys,
Greven, Kreis Minster, 

2^a Yosef Str., N. F.
British Zone, Germany.

10 LAKUNU ŽUVO

Bomberis Nukrito 
Anglijoje

LONDON. — Amerikos ka- 
riszkas eroplanas B-29 bombe
ris, skrisdamas tarp Scampton 
ir Lincolnshire ir Burtonwood 
in Lancashire nukrito ir sudu
žo. Jame važiavo trys karinin
kai ir septyni kareiviai.

Septyni lavonai buvo suras
ti, o kitu dar jieszkoma. Visi 
ant to bomberio žuvo.

Eroplanas nukrito ir sudužo 
ant Kinder Scout kalno, kuris 
yra apie dvieju tukstaneziu pė
du augsztumo.

Amerikos Karo Sztabas sa
ko kad žuvusiu vardai nebus 
paskelbti kol j u giminėms bus 
praneszta apie nelaime. Bet 
laikrasztininkai dasižinojo kad 
tas eroplanas prigulėjo prie 
301-mos bomberiu grupes, ku
rie dabar randasi Anglijoje.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jis tiek maai balsu gavo ir kad 
Trumanas rinkimus laimėjo. 
Wallace nesitikėjo kad jis lai
mes rinkimus, bet jis buvo tik
ras kad jis su savo Treczia Pa
žangu j u Partija Trumanui ke
lia užkirs ir Demokratus su- 
musz. Dabar pasirodo kad vis
kas jam ir jo partijai iszejo la
bai blogai! Jam nepasiseke 
Trumanui koja pakiszti ir jo 
partijai nepasiseke žmones 
prie saves prisitraukti.

SVEIKINA
TRUMANA

RINKIMU AIDAI
UŽSIENYJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vien tik Kinijos valdžia yra 
nuliudus ir smutna. Chiang 
Kai-shek ir visa Kinijos val
džia tikėjosi gauti daug dau
giau paszelpos ir pagelbos isz 
Republikono Dewey negu da
bar gauna isz Demokratu Tru- 
mano.

Ir Arabams nekaip patiko, 
nes jie numato kad Žydu Isra- 
elio tauta dabar gaus daugiau 
paramos isz Amerikos.

Beveik visi Tautu Sanjungos 
delegatai pasveikino Preziden
tą Trumana. Tik Rusijos ir jos 
pavergtu tautu delegatai, kaip 
žeme pardavė tylėjo.

DARBININKAMS GE
RIAU AMERIKOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
viena valanda, negu Anglijos 
darbininkas. Mes mažai k^ ga
lime sužinoti apie Rusijos dar
bininkus, bet iszrokuojant kiek 
Ruskiu dirba ir kiek jie paga
mina, galima sakyti kad Ame
rikietis net deszimts sykiu

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szimta tukstaneziu susitiks 
Prezidentą Trumana. Kai jie 
pamate tiek daug žmonių jie 
nustebo!

Prezidentas Trumanas sako, 
kad jis gryžta in sostines ofi
sus be jokio piktumo ir kad jis 
visai nei nemislina atkerszinti 
tiems kurie ji apleido per Rin
kimo vaju. Jis tik visu praszo 
in talka jam stoti ir dirbti kaip 
ir dirbo.

Už toki gražu ir triukszmin- 
ga priėmimą, Trumanas labai 
gražiai visiems padėkojo, pasi
žadėdamas visomis galiomis 
darbuotis viso kraszto gerovei 
ir žmonių labui.

Keli augszti valdininkai, ku
rie sziltas vietas turėjo, bet szi
ta syki nedryso Trumana remti 
per Rinkimus, dabar jau atsi
sako, pasitraukia, nes jie jau- 
czia, kad j u dienos valdžioje 
yra suskaitytos.

WASHINGTONE 
NERAMU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

atlyginti. Trumanas nėra 
kersztingas žmogus, bet dabar 
jis dažinojo kurie yra tikri jo 
draugai.

Trumanas dabar gali būti 
dėkingas tik vienam žmogui: 
“Tas žmogus yra Trumanas.” 
Niekas kitas kaip»tik jis pats 
szitus Rinkimus laimėjo! Mes 
spėjame kad Washingtone pa
varyti. Ir gal visa tai ant ge
ro iszeis, nes mes visados ne 
tiek kaltinome Trumana, kaip 
Trumano patarėjus, mes vis 
sakeme, kad Trumanas yra per 
isztikimas savo draugams, kad 
jis ant kitu per daug pasitiki, 
ir kad jis per daug savo neva- 
draugus užstoja. “Gal dabar 
Trumanas pasimokino ir su
prato, kad ne visi kurie jam 
ranka duoda, yra tikri drau
gai!”

sai isznaujo savo zurnala spauz 
dinti. Ant to žurnalo pirmo 
lapo buvo gražus paveikslas 
naujo Prezidento Dewey!

ŪKININKAS BADU
NUMIRĖ

PASEDENA, CALIF. — 
Nels Olson, septynios deszimt 
asztuoniu metu amžiaus ūki
ninkas, badu pasimirė už tai 
kad jis nemate jokios priežas
ties ar reikalo gyventi, kai jo 
žmona pasimirė. Daktarai sako 
kad jis tikrai nuo bado numirė.

Lee T. Olson, isz Randall, 
Minn., mirusio ūkininko sūnūs, 
sako kad jo tėvas nieko neval
gė nuo to laiko kada jo žmona 
Elena pasimirė. Sūnūs sako, 
mano tėvas mums pasakė; 
“Man dabar visai nėra del ko 
gyventi.”

---------------------------------------- ;

MERGAITE
NUŽUDYTA

Rado Ja Nuoga Ir 
Nuszauta

EAU CLAIRE, WIS. — Po
licija rado Gertrude Bauman, 
septyniolikos metu amžiaus 
studente, nužudyta ant lauko 
kur yra losziama golfas. Ji bu
vo visai nuoga kai policija ja 
rado. Biski toliau nuo jos lavo
no policija rado ir jos dranga, 
kuris taipgi buvo nuszautas. 
Jos draugas buvo Harold 
Smith, asztuoniolikos metu 
amžiaus vyrukas. Policija dar 
nieko nesako ar jie žino kas 
ežia taip padare ar ne. .

------- ------------------------------ - j

Saliunoje J '
Pirmas Kūmas — Na ka, 

kūmai, ar bus karas ar ne?
Antras Kūmas — O kelin

ta dabar adyna?
Pirmas Kūmas — Jau bus 

po pirmai (nakti).
Antras Kūmas — O, tai 

bus karas, kaip pareisi na
mo!

SKAITYKITE “SAULE”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

S38 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.


