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Rusija Nori Nusileisti
Isz Amerikos Milžiniszkas Darbas

DRAIVERYS
UŽSIMUSZE

Prez. Trumanas
Nevažiuos Pas

Stengiesi Pabėgti Nuo 
Policijantu

LANCASTER, PA. — Drai- 
verys žuvo ir du jo draugai bu
vo sužeisti, kai j u automobi
lius nulėkė nuo Marietta-1 
Mount Joy vieszkelio, nukirto I 
kelis medžius ir paskui apsi
vertė. Automobilius leke sep
tynios deszimts myliu in va
landa kai nuo vieszkelio nubė
go.

Paul W. Wintermyes, trisde-f 
szimts vieno meto veteranas 
pasimirė, kai buvo nuvežtas in 
Columbia ligonbute. Daktaras 
sako kad jam galva buvo pras
kelta. Helen Arndt, dvide- j 
szimts vieno meto mergina ir 
Ralph Legenesse, keturios de-i 
szimts keturiu metu amžiaus 
žmogus buvo sužeisti. Mergina 
buvo ligoninėje sulaikyta, nes 
jai buvo galva ir veidas apdau
žytas. Treczias žmogus buvo 
tame automobilyje kai jis apsi
vertė, bet tas treczias gal ne
buvo visai sužeistas, nes jis pa
bėgo ir pasislėpė. Bet policija 
sako kad jie žino jo varda ir pa
varde.

Policijantu virszininkas Leo
nard J. Tillman sako kad vis
kas prasidėjo kai szitie keturi 
šukele lerma saliune už tai kad 
bartinderys nenorėjo jiems 

(Tasa Ant 4 Puslapio) ‘ Į

Paprastai musu paczto dar
bininkai taip gerai ir tvar
kingai dirba, kad net ir per 
didžiausias szventes visi 
laiszkai yra greitai iszskirs- 
tomi ir pasiuneziami. Bet 
kai visi jurininkai sustrai 
ikavo ir per asztuoniolika 
dienu nedirbo. Milijonai

laiszku buvo sukrauta visuo
se uostuose, ypatingai tie 
laiszkai kurie buvo siunezia- 
mi in Europa.
Czia darbininkai stengiasi 

visus tuos laiszkus atskirti 
ir sutvarkyti ir in maiszus 
sukrauti ir ant laivu uždėti.
Per straikas darbininkai

nesutiko leisti laiszkus ar 
ryszulius in Europa, bet pa
vėlino darbininkams prista
tyti visa kas buvo New York 
mieste gyventojams reika
linga. Per szitas straikas 
mes galėjome pamatyti kaip 
tik vienos straikos gali su 
paralyžiuoti viso kraszto su
sisiekimą.

Rusija Praszo Pasitarti, Jieszko 
Iszeities; Francuzu Straikuo- 
jantieji Mainieriai Gryžta In 
Darbus; Sovietai Neturi Gana 
Elektros Del Szviesos Vokietijo

je, Ten Trūksta Anglių 
__________ ¥ ------ ---- 3

SOVIETAMS EROPLANAI
TRUMPA ELEKTROS 1N BERLYNĄ

PRANCŪZAI MAI
NIERIAI IN DARBA

DRAIVERIAI
MIELASZIRDINGI

Berlynas, vok. — so Per Ūkanas Ir Miglas 
vietų valdžia iszleido insakyma 
kad-visi Berlyniecziai turi var
toti mažiau elektros del szvie- 
sos ir del szilumos. 
Sztabo atstovai sako 
vietai dabar turi taip 
nes jiems trumpa ir 
anglių.

Kai Sovietai užkirto visus 
susisiekimus Amerikiecziams 
ir Anglams jie tuo paežiu sykiu 
nukirto savo susisiekimus ir 
dabar visur Vokietijoje trum
pa ir trūksta anglių.

Sovietu valdžia paskelbia 
kad visa elektra bus nukirst 
penkias ar szeszias valandas in 
diena. Jie sako kad visi dabar 
turi taupinti elektros jiegas.

Tuo paežiu kartu Pulkinin
kas Frank L. Howley, Ameri
kos komandorius perspėjo vi
sus Sovietus ir Komunistus, 
kad Amerikos Karo Sztabas

Vakaru 
kad So- 
daryti, 
trūksta

Eroplanai Veža Maista 
In Berlyną

Parūpino Luoszam Vai
kui Kresla-Vežimeli
LYNN, MASS.Daugiau 

negu penkios deszimts autobu
su draiveriu padare tarpu sa
ves kolekta ir surinko gana pi
nigu parūpinti ir nupirkti toki 
krėslą, kuris kaip automobilius 
važiuoja. Ta krėslą jie paauko
jo James Callahan, dvideszimts 
keturiu metu amžiaus vyrukui,
kuris per asztuonis metus kas- nepavelins Sovietams pasisa- 
dien važiuodavo autobusiu in vinti daug’iau tavoro isz gele- 
bažnygzia ant Misziu. Szito vy- Cinkeliu, kurie yra po Ameri- 
ruko kojos yra suparalyžiuo- k°s priežiūra. Jis aiszkiai pa- 
tos. Jis kasdien važiuodavo in į sajke kad Amerikiecziai yra pa- 
Szventos Marijos Bažnyczia sirenge Sovietams atkerszinti, 
ant Szventu Misziu, ir vis at- akis už aki.
szlubuodavo prie autobusiu su Visi Vokiecziai kurie randa- 
kriukiais. si po Amerikos ar Anglijos

Jis padare toki inspudi ant priežiūra dabar su džiaugsmu

BERLYNAS, VOK. — Ge
nerolas Lucius D. Clay sako 
kad Amerikos ir Anglijos pre
kybiniai eroplanai lekia in Ber
lyną ir veža maista ir tavora. 
Jis sako kad praeitasis mene- 
sis buvo sunkiausias ir pavo
jingiausias, nes miglos ir ūka
nos buvo labai tirsztos. Bet ne
žiūrint nei miglu nei ukanu, 
Amerikos ir Anglijos eroplanai 
kasdien per visa menesi pri
statė apie 3,500 tonu maisto ir 
tavoro.

Karo sztabas paskelbia kad 
visiems Vokiecziams dabar pa
skiriama daugiau maisto ir 
anglių, nes Karo sztabas tikisi 
kad per visa žiema bus galima 
dar daugiau visko pristatyti. 
Generolas Lucius D. Clay sako

(Tasa Ant 4 Puslapio)

POTVYNIAI IR
RAVIMOSIOS UPES

REIKIA DAUGIAU 
SLAUGIU

PARYŽIUS. — Nors Rusija dabar jieszko 
progos pasiszneketi ir pasitarti ir gal net ir su
sitaikinti, bet tai nereiszkia kad susikirtimas 
tarp Rusijos ir Amerikos isznyks ar kad Ru
sija dabar jau paskelbs taika ar paliaubas.

Rusija turi iszsiuntus savo atstovus kuriu 
darbas yra prikalbinti ir privilioti Amerikos 
valdininkus ir atstovus, kad jie surengtu 
kokias nors konferencijas tarp Amerikos ir 
Rusijos.

Bet Amerikos Sekretorius Marshall nu
duoda kad jis nieko negirdi ir nieko nežino. 
Jis visai tu Sovietu pirszliu neklauso ir ne
paiso ir stengiasi atstatyti Vakaru Europos 
krasztus.

Gandai apie kita kara dabar jau ima isz- 
nykti; bet susikirtimas Berlyne tarp Ameri
kos ir Rusijos stovi kaip ir stovėjo. Szitas 
susikirtimas ar klausimas niekur kitur 
gali būti iszrisztas kaip tik Moskvoje.

Prezidentas Trumanas dabar aiszkiai 
pasakęs kad jis nevažiuos pas Stalina ir
ko tenai nepasiims. Jis sako kad jeigu Sta
linas nori su juo pasitarti, jis žino kur Ame
rikos Prezidentas gyvena ir gali czia atva
žiuoti.

Sovietai dabar mato kad jie klaida padare, 
kai jie Amerikai ir Anglijai užkirto kelia in Ber
lyną. Su savo eroplanais, Amerika ir Ang-į 
lija visiems krasztams parode savo galybe ir 
dabar beveik visi Europos krasztai invertinn 
ir supranta kad galingiausios ir geriausios 
tautos yra Anglija ir Amerika.

Szito Sovietai nesitikėjo ir dabar jie labai
:f (Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia pranesza kad 
dabar mums reikia keturios de
szimts tukstaneziu daugiau 
slaugiu, nursiu. O už keliu me
tu dar daugiau reikes ir dar 
mažiau bus.

Dabar yra statoma daugiau 
ligoniniu, bet jau dabar visur 
trumpa ir trūksta slaugiu del 
tu ligoniniu kuriuos dabar tu
rime.

Robert C. • Goodwin, kurio 
darbas yra parūpinti tokius 
darbus ir tokias darbininkes, 
slauges, sako kad dabar apie 
285,000 slaugiu dirba ligoninė
se, daktaru ofisuose ir kai ku
riuose fabrikuose.

Jis duoda apyskaita, paste
bėdamas kad ligonėse dirba’

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Straikos Baigtos; Ko
munistai Prakiszo; Visi

Gryžta In Darbus
PARYŽIUS, FRANCU A. — 

Komunistu vadai, kurie vede 
mainieriu straikas dabar prisi- 
pažinsta kad tas straikas szu- 
va ant uodegos nusinesze. Jie 
surengė szitas straikas asztuo- 
nios sanvaites atgal, bet dabar 
visi straikuojautieji mainieriai 
gryžta in savo darbus.

Komunistai sako kad jie da
bar imsis kitu priemonių paro
dyti valdžiai kad darbininkai 
nėra patenkinti.

Dauguma mainieriu jau pa
mėtė tas straikas visas mene- 
sis atgal ir norėjo gryžti in sa
vo darbus. Kai vaiskas buvo 
pasmauktas palaikyti tvarka, 
tai beveik visi mainieriai suti
ko gryžti in savo darbus, bet 
Komunistai vis privertė visus 
straikuoti. %

Valdžios kariszki policijan
tai davė visiems mainieriams 
žinoti kad jeigu jie negrysz in 
savo darbus, jie bus pravaryti 
ir kiti ju darbus užims.

Tie mainieriai kurie negryžo 
yra dabar skaitomi kaipo val
džios ir kraszto prieszai ir j u 
darbus dabar kiti užima.

Szitos straikos Komunistams 
visai nepasiseke, nes beveik vi
si mainieriai sugryžo in savo 
darbus ir parode kad jie klau

ne

yra 
nie-

POLICIJANTAS
NUSZOVE VAIKA

ENSLEY, ALA. — Szito j e 
apylinkėje lietus per kelias die
nas be paliovos lijo taip, kad 

visu draiveriu kurie tenai drai- laukia Kalėdų, nes Vakaru Ka- visos upes patvino ir per savo 
vindavo autobusius, kad jie vi- ro Sztabas visiems prižadėjo krantus iszsipyle. Miestuose 
si susitarė ir jam parūpino to- daug daugiau maisto ir pakuro dabar vanduo yra keliu pėdu 

gilumo. Daug žmonių turėjo 
Sovietai dabar mato kad vi- iszsikraustyti isz savo namu ir 

tas jaunikaitis gali sau pats nu- sa j u tvarka ir pasiprieszini- trauktis in augsztesnes vietas so valdžios daug geriau negu

ki krėslą, kuris turi savo maža del szilumos per Kalėdas, 
žnžina ir gali važiuoti. Dabar

■važiuoti stacziai in bažnyczia. . (Tasa Ant 4 Puslapio) ar in kalnus. Komunistu.

PITTSBURGH, PA. — Pen- 
kiolikos metu amžiaus vaikas 
buvo ant smert nuszautas, kai 
jis su trimis kitais vaikais sten
giesi pabėgti nuo policijantu, 
kurie jieszkojo vagiu. Polici
jantu kapitonas, George Tho
mas isz South Park, sako kad 
jo policij antai buvo gave žinia 
kad vagiai stengiasi apvogti 
viena telefono stoti. Kai poli- 
cijantai pribuvo, visi vaikai 
pradėjo bėgti. Policijantas Ge
rard Mills isz Brookline palei
do szuvi, kuris pataikė in viena 
isz tu vaiku. Kulka pateikė 
jaunam vaikui stacziai in pe- 
czius. Policijantas sako kad jis 
nenorėjo ta vaika nuszauti, ir 
jis labai žemai taikė savo re
volveri, bet tas vaikas netyczia 
paslydo ir suklupo ir kulka ji 
pagavo.
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Kas Girdėt
Guodotini skaitytojai, kuriu 

laikas pasibaigė, o d a. yra kal
ti už prenumerata, meldžiame 
idant atsilygintu, nes žinote 
jog iszda vysta Jaikraszczio 
sziandien labai daug kasztuoja. 
Juk pinigėlio pas kožna szian- 
dien užtektinai ir nesunku už
simokėti penkis dolerius už 
laikraszti ant viso meto. Todėl 
paskubinkite su užmokeste už 
ka busįme jums szirdingai dė
kingi. — Redakcija. į

• • 
' • • 1 ""

Generolas De Gaulle nusikir
to su Anglijos Churchilliu ir 
Amerikos Roose vėl tu, ir nei 
vienam, nei kitam nenusileido. 
Amerikiecziai sako kad Gene
rolas De Gaulle yra puikus, 
naravus varinėja ir per augsz- 
tai neszasi. Bet galingesnio ir 
intakingesnio žmogaus nesi
randa visoje Framcuzijoje.

• B ———————
Washingtone dar vis randasi 

daug Komunistu angsztose vie
tose. Valdžios sztabas pasia.isz- 
kina kad dauguma tu Komu
nistu inlindo in tas valdiszkas 
vietas tada., kada santykiai 
tarp Rusijos ir Amerikos buvo 
geri.

Didaiausiu ir brangiausiu 
vieszbucziu sanviniukai sako 
kad dabar daug mažiau ponu 
ir bagocziiu randavuoja bran
gius kambarius 1 nose vieszbu- 
cziuose, ir vis daugiau pras- 
cziokeliu darbininku ežia ba- 
liavuoja. Jie sako kad matyti 
isz ju ranku ir i>z ju pasielgi
mo, kad jie yra ar buvo darbi
ninkai, bet sziandien jau in po
nus statosi.

kindamas kad jo atmintis ne-1 
buvo tokia gera.

In Catanzaro, Italijoje, Car-! 
melo Buongiorno buvo ant tri
jų metu in kalėjimą. . patupdin- 
tas už tai kad, susiginezines su 
savo susiedu, jis tam savo Su
siedu i uosi nukando.

Dabar visiems rupi dažinoti 
ka. Trumanas darys. Pirmiau 
jis daug ko negalėjo daryti, nes 
jis buvo laikomas tik kaip Roo- 
sevelto inpedinis, ir Kongresas 
jam nepritarė. Dabar kai jis 
jau tapo savotiszkas Preziden
tas ir kai Kongresas ir Senatas 
jam pritars, tai spėja ka jis da
rys.

• •• •
Darbininku unijos giriasi, 

kad visos jos in talka stojo už 
Prezidentą. Trumana, ir dabar 
tikėsis daug visokiu maloniu 
isz Prezidento. Lewisas, žino
ma dabar tyli ir uosi nukores, 
nieko nesako.

VYRAS NUSZĄUTAS
IR SUKAPOTAS

Jonukas — Užmaryje.
Mokytojas — Gerai! Bet 

kur guli tosios marios?
Jonukas — Priesz Ameri-

III.
Miegojo visi.
Griaczioje liktai penki ne- 

vienokie knarkimai ir atsidak-' 
sojiniai pertrauke gilia szaba- 
>so tyla.

K /.tekanti saule savo spindu-j 
liūs skleidė per vienatiniai vie-! 
na Įauga, bet mieganezio Sra-j 
lio visai nelytojo. Tiktai Rif-i / 
kės nosies gala, apliejo szviesa 
o paskui perdem skersai auksi
no mieganezia Žyduku gaivu 
rudus plaukus. Miegantiems 
muses nei ant valandytes neda
ve ramybes.

Miegantieji visi sykiu staiga 
susitursino, tarytum, privalėjo 
sykiu iszbasti.

(TOLIAUS BUS)

Eina gandai kad daug fabri
kantu dabar tyczia gamina, ma
žiau tavoro, kad jie galėtu 
brangiau imti už ta. savo tavo- 
ra.

Apie penkiolika szimtu dar
bininku ir darbininkių patro- 
tins savo darbus Washingtone, 
kai Demokratai tenai ims Kon
gresą. pertvarkyti.

‘ , 1

Jau dabar matyti kad beveik 
visos darbininku unijos pradės 
reikalauti kad algos butu dar 
padidintos. Tai ‘bus jau ketvir
tas sykis per kelis metus toms 
algoms pakilti. O kai tik algos 
bus padidintos tai vėl viskas 
dar labiau pabrangs.

• • • ■
Amerikos karininkai atid

žiai seka Prancūzu susikirtima 
su savo Komunistais. Musu ka
rininkai sako kad jeigu Pran
cūzai apmalszins ar sumusz 
Komunistus savo kraszte,. tai 
daugiau reiksz priesz Rusija 
negu Amerikos deszimts divi
zijų armijos. Net ir Sovietu 
Rusija gal tada susipras ir pa
matys kad ji negali visa Euro-! 
pa praryti.

Darbininku unijos dabar 
rengiasi sudėti trijų ar penkių 
milijonu doleriu fondą del 1950 
Rinkimu, kada jie grasina kad 
jie stos priesz visus tuos politi
kierius kurie dabar nerems ir 
neužtars unija.

Trumanas stengsisi unijoms 
pataikauti, nes darbininku uni
jos dabar sudaro labai galinga 
jiega. žmonių tarpe.

Isz viso to aiszkiai matyti 
kad Trumanas paseks Roose- 
velto pėdomis. 

" • •
Ne pro szali patemyti kad 

Trumanas gavo daugiausia 
balsu, votu, miestuose, kur 
randasi daugiausia darbininku.

——————— • •
Teipgi matyti kad Truma

nas, kaip ir Rooseveltas uždės 
dar didesnes ir sunkesnes tak
sas ant bagoeziu ir fabrikantu. 
Paprastas žmogelis iszgirdes 
tokias naujienas, net paszoks 
ir suszuks “Valio.” Mes pa
prastai su pavydu žiūrom© in 
bagoezius ir mums net ant szir- 
dies lengviau kai pamatome ar 
iszgirstame kad bagoezius ga
vo per sprandą. Bet ežia ne 
vien tik bagoezius nukentės; 
bet ir paprastas žmogelis. Jei
gu bagoeziams bus dar dides
nes taksos, tai jie mažiau pini
gu kisz in bizni ir pramone. O 
paprasto žmogelio pragyveni
mas ir pati gyvastis pareina isz 
biznio ir prainones kur jis sau 
dauba susiranda.

LOS ANGELES, CALIF. — ’ 
Raudonplauke tarnaite ir du 
burdingieriai buvo suimti ir 
suaresztuoti, kai policija rado 
tos tarnaites vyra, nuszauta ir 
su kirviu sukapota. Teisėjas 
nei kaucijos nepastatė visiems i 
trims, bet visus in kalėjimą, 
patupdino.

Liūdinto j ai, kurie- pažino: 
Ferreri ir jo žmona, sako kad 
jis kelis sykius grasino nužu
dyti savo žmona. Vai Graham, 
vienas isz burdingieriu sako 
kad jis kelis sykius turėjo su
laikyti Ferreri kai jis norėjo 
savo žmona nužudyti.

Policija dabar laiko jo žmo
na, Allen Adron burdingieriu 
ir kita burdingieriu, Charles 
Fauci, už to vyro nužudymą. 
Fauci yra intartas, kad jis pa
rūpino revolveri su kuriuo 
Adron nuszove savo szeiminin- 
kes vyra, kai ji jau buvo dvi- 
deszimts tris sykius ta savo vy
ra sukapojus su kirviu.

Graham sako, kad Ferreri 
spiegte spiegė in savo žmona: 
“Jeigu tu nesiliausi mane kibi
nus, asz tave užmusziu!” Jis 
sako, jis su kitu burdingieriu 
stengies perszneketi Ferreri, 
bet jiem diem nepasiseke. Kas 
ir.kaip ten ta žmogžudyste at
sitiko policija tikrai nežino, 
bet du burdingieriai ir jo žmo
na dabar randasi kalėjime.

Mokyklioje
Mokytojas — Pasakyk

man Jonuk, kur 
rika?

guli Ame-

ka!

:: MALŪNAS ::
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Lengvai snaude, bet jo pu
siau užsnudusios mintis vis dar 
sukinėjosi aplinkui malinta.

Kad-gi ne tam malunin- 
kas ir lain vėjus, maustė, kas 
tai do “geszeftas”* butu tani 
malimas? Bet mate dabar, kad 
pasaulyj nėra jokio reikalo be 
“bet” ir jam vienok vis tiek 
rodėsi, kad malimas Žydui, ge
riausias “geszeftas,” goriau
sias reikalas.

Kas karias jautėsi menkiau 
silpnesniu, kaskartas vis la
biau puolė miegan.

Kuomet jau jo vaidentuve 
perstojo mintis ir sakinius for
umo!, girdėjo tiktai sukaneziu- 

•'i j sm malūno sparnu oszima, sie
tu sijojimą ir viso malūno 
girgždėjimą.

Jam migdantis tasai keistas 
inspudis visuomet ji kankinda
vo. Bot Stalius prie to jau bu
vo papratęs ir tais inspudžiais, 
tarytum, jisai tik ir džiaugėsi, 

j Tiek da vienok jisai buvo buk
lus, kad galėdavo visas aplin
kybes prigulincziai suprasti, 
jog tas viskas buvo tik inspu- 
džiu, ir toksai kankiniams jau 
nedave Saldžiai miegoti.

Bet sparnai jam kaskartas 
vis silpniau ausyse oszc, ak
mens vis tvliaa urzgė, sietas 
menkiau krutėjo, malimas ant
galo sustojo girgždėjęs.

Į Smilius miegojo.

Rengiasi In Imtynes

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

Rusija dabar insako Italijos 
Komunistams pasimokinti isz 
Prancūzijos Komunistu ir su
rengti straikas kur lik galima. 
Straikos yra daromos kad 
Amerikos pa,geibu nueitu nie
kais.

Vienuos mieste, Friedrich 
Koch prisipažino teisme kad 
jis apsiženijo rris'sykius ir tu
rėjo tris paezias, bot prasziesi 
teismo pasi gailejiino. pasiaisz-

Mes jau seniai perspejome 
savo skaitytojus nepirkti nau
jo radijo. Mes sakeme kad jie 
per brangus ir per prast i. Da
bar jau visuose sztoruose ma
tyti kaip jie atpiga. Jie labiau 
atpigs, bet ir tada. . nebus tiek 
verti, kiek už juos praszo.

Dabar jau beveik visi Wash
ingtone sako kad visi darbinin
kai pareikalaus dar didesniu 
algų. Tai bus ketvirtas sykis 
nuo karo pabaigos. Fabrikan
tai taip pat sako. Apie de
szimts tukstaneziu kontraktu 
užsibaigia su sz i a vasara.. Kai 
naujus kontraktus pradės su
statyti, tai visi darbininkai rei
kalaus didesniu algų.• ft

Suszelpti ir iszgelbeti tik da’
ll Kinijos dabar mums kasz- 
tuos milijonus doleriu. Mums 
dabar reikia rūpintis ne vien 
tik apie Kinija, bet apie visa 
Azija.

Gražuolis Jurgis, kuris 
yra burlokas ir kuris stoja 
su stipriausiais vyrais in im
tynes, visokius szposus isz- 
kreczia kad tik galėtu pasi
garsinti. Jis ežia atėjo in bo- 
pasigražinimo užeiga, kur 
jam gražiai sudeda plaukus 
kaip moteriszkei. Jo tarnas 
Geoffries po visa kambarį 
puczia ir lieja kvepalus kaip 
moteriszkos miegamajame 
kambaryje. Kai tas gražuo
lis Jurgis eina in imtynes, 
visa ta arena, ta vieta kur

imtynes yra vedamos turi 
būti pirmiau kvepalais isz- 
barsztyta, kad ji atsiduotu 
kaip moteries kambarys.

Mes gal szitoki žmogų dur
nių ar kvailiu pavadintume, 
bet Amerikiecziai visokiu 
kvailyseziu prasimano, kad 
tik jie pagarsėtu. Kaip tas 
Žydelis, kuris savo draugo 
prasze: “Jeigu tu nieko ge
ro apie mane negali pasakyti 
tai nors pamipek mano var
dą.”

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
Knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
krim i naliszkas apra szymas, 
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.

iNo. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinami sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra
gan iszka 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, 
Kaip 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- 
j slapiu. 15c.

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

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

Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c 

No. 134 Dvi istorijos apie 
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 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- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

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

No. 145 Trys istorijos apie’ 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o malliniukas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

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

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

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

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

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėle, 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 miszkc medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, 
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 
Simus 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, Pasitaisius 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

No. 171 Vieniolika puiku 
istorijų (su paveikslais), apie 
Džiaugsmas ir nuliūdimas tė
vu, Kalėdų vakaras, Isz Aky-

nikio, Suvirsz 100 pus. 25c.
No. 1-72 Dvi istorijos apie . 

Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, (Indras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- ■ 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

Kitokios Knygos
No. 176 A-Be-Cela arba pra

džia. skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 15c.

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai kūrykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25e.

No. 181 Kvitu k n y g u t e 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. .128 puslapiu. 35c.

No. 189 Vaininkelis, kata- 
likiszka maldų knygele, juodi 
popierinais apdarais, 302 pus
lapiu. 75c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei. 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaiiko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c 

-No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauski®, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 195 Maldele Arcibrost- 
vos Szvencziausio Veido Viesz. 
Musu Jezuso Kristaus. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga, ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka bilda 10c., pagal 
nauja 'būda 25c.

No. 198 Gromata arba. Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga- 
nytojaus Jeruzolime. 5c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1949 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Erpress 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre-

pusla.piu. 15c.
No. 132 Trys istorijos apie 

Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasako katras pacziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie

vumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo pa- 
czia, Mailach, Paskutinei va
landoj, Slaptybe gimimo mu- 
misie Dievo musu jame atsigi- 
mimo, Metai Svarbiausiu atsi
tikimu, Nusiminimas seno jau-

gistruoti laiszka su pinigais.
Visi Money Orderei ir pini

gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A.



SAULE” MAHANOY CITY,MALŪNAS Si
• I.

y-^NT placziosios lygumos, ap
siaubtos aplinkui miszku 

juostomis, buvo matomi tiktai 
trys kalneliai. Juo labiau kož- 
lam praeiviui tie kalneliai dū
rė aki, kad ant ju 'kožuo stovėjo 
vėjinis malūnas.

Visi tie trys vėjiniai malū
nai vienas iii kita, buvo pana- 
szus, kaip trys vandens laszai. 
Skirtumas buvo tik tas, kad 
vienas kalnelis buvo žemesnis, 
o kitu du auksztesniu.

Vienok tarp dvieju pastarų
jų Roždolo malūnas stovėjo 
aukszcziausia. Ji visi apylin- 
kiniai gyventojai užvislabiaus 
žinojo, nes jame buvo javai ma
lami ir tuokart, kuomet nebū
davo net jokio vėjo ir kuomet 
kitu du malonu visai stovėda
vo.

Del szito, apie ta maluna gar
sas aplinkui tiktai skambėjo. 
Ir niekas net nenusistebėjo, 
kuomet visur pasklydo gandas, 
kad ta maluna nupirkęs veik
lus ir kytras Žydelis, vardu 
Smilius ‘‘ platasnukis. ’ ’

Taip ji vadino valstiecziai, 
kurie tankiai ir gana pataikin
tai iszrasdavo visokius, pagal 
žmogaus būda, pravardžiavi 
mus.

Smilius “platasnukis” per
si st a t y d a v o i szmi n t i ugi au siu 
Žydeliu, priklausancziu pirkliu 
eilei ir mintaneziu ir pinigus 
renkancziu po sodžius nuo 
vargdien i u valst iecziu.

Isz pradžių jisai landžioda
vo po sodžius ir pirkinedavo 
pas valstieczius telitiku odas ir 
aviu kailius, paskui pirkliavo 
avižomis, kurias nuo ūkininku 
su visokiais Žydiszkais nuda- 
vimais iszmeluodavo, o paskui 
artymiausiame miestelyje par
duodavo. Nuomojo sodžiuose 
pas ūkininkas mažus sodnus, 
tai vėl kartais pusdykiai kur 
nupirkdavo arkli arba karve ir 
taip visokiomis suktybėmis 
versdamasis, susirinko sau tiek 
skatiko, kad Rozdoluose pa
ėmė nuoman alude ir apsigyve
no kaipo koksai “ponas nuo
mininkas.”

Jam nereikia pene!i, jam pats 
dirba ir dirba!

Ant kalnelio riogsanczio ma
lūno pati iszveizda Smiliui akis 
badydavo. Juk tai maži juokai.. 
Malūnas virszui siauras, apa- 
czioj platus, jam iszrodydavo 
kaipi szabe Žyde. O ka besaky
ti apie'sparnus, kurie patis ju-1 
dinoisi, sukosi, o juk ju kožnas 
susijudinimas yra pinigas.

Smilius savo krutinę del vė
jinio malūno ingavo stabmel- 
diszkus jausmus. Jam niekas 
daugiau nerūpėjo, kai}) tik ma
lūnas, kuris gali jam padaryti 
gera “geszefta” ir viskas.

— Kas tas, kalbėjo in mies
telio Žydus, alude, tai vienus 
vargus, Žydelei nesmagumus. 
Bijokis burns, bijokis girtus, 
bijok randus ir visokius szu- 
nius, bet vėjinis malūnas, ai, 
va i!

Su tais žodžiais nusiszypso- 
davo, paskui glostydamas savo 
ruda barzda ir peisuš su galva 
palinguodavo ir vėl savaip tęs
davo :

— Bet malūnas! Ai, vai! 
Ai, vai! Jam pats eina, jam 
nieko nereikalauja: anei darbi
ninkus, anei vaikszcziojimas, 
anei rodąs, anei gaspadoriavi- 
inas, jam pats juda ir juda, ir 
Žydelei in kiszenius pinigus 
bėra ir bėra, Ai, vai!

Tai]i kalbėdamas visada žiū
rėdavo'in riogsanti ant kalne
lio maluna. ir negalėdavo nusi
raminti. Jo akis žiūrėdavo, pa- 
maezius malūno sukancziuo- 
sius sparnus ii- aplinkui ji sto- 
vinezius vežimus su visokiais 
malimui javais.

Tai-gi “platsnukis,” gan
greit surinko užtektinai pini
gu, tuojaus po Rozdolus pradė
jo sukinėtis szen ir ten, ir ne
trukus nuo savininko nupirko,

Užbaigęs visa rdikala, kaip 
paszeles insprudo malimai! ir 
in dirbanti malnninka suszu- 
ko:

Kongresmonas
Intartas

— Klausyk tu, maluninkas!Į stolius, tik su malimu yra ra-į 
Asz maluna jau nupirkęs. Jani nivbes. Jam stovi ant vietos ir

j dirbai- tik del manes reikia suk-1 juda. Sztai, žiūrėk, kaip jam , 
i1 tis ir jam turi tai}) malti, kai)) i eina, ui, kai]) jam kruta, ir nie- 
j nemala nei anam, nei kitam, nei ko jam nebreikia.
Moreno, nei Saduro, nei ant vi-' Rifke da ilgai klausė savoj 
sus apiegardus! Supranti tu, vyro iszvadžiojimu, paskui net 
maluninkas.

re pradėjo ■ aiszkinti malimo i 
nauda, savo paežiai:

jau pradėjo žiovauti, vienok 
praszneko:

— Kožnam daigius savo rei-

kuriam nieko 
i i i ... i-t

mis, jam tok i s geszeftas, 1a 
auksinis, tai brilijantinis ge 
szeftas! Man jau dabar nelan

žikus, man tik sėdėsi pas pe- 
czius ir 'žiūrėsi per langus, ai
tam malūnas sukasi. () tu, Rif
ke, tiktai javus saikuosi ir pi
nigus imsi. Mudu jau gana dir- 
bova, jau asz kojas nupleszei 
nuo vaikszcziojimo, jau man 
gana tam pirklystes. Arklis no
ri esti, karve nori esti, alude' 
reikalauja, patentus; laukas 
reikia iszdirbti, vartyti, ant ja
vus Žydele gali daug tureli nuo

— Bet ne malimas! Siiszu- 
ko su piktumu Srulius. Malū
nas tai tokiam daigias, guriam 
neszneka, tiktai kruta ir kru
ta.

Rifke su nuosteba pasižiurė
jo in savo vyra, o szitas tuo- 
jaus paklausė:

— Ny, sakyk, ko jam reika-

— Gero maluninko, atkirto 
žiovaudama R i fke.

Srulius giliai užsimanste ir 
ilgai žiūrėjosi in paczia, tary
tum po dvideszimts metu pa
gyvenimo atrado joje koki tai 
sau nepažinstama. asmeni.

,auste, malūnai 
duninko, <> asz.i 
IIIU iiesiil»-alltl’-į 
takiam malūno,

savo
O.alvoj rokundus didžiam nuos
tolius. Tam mainu inkus man 
praO'aiszys, man neteksi visko, 

; k0 airi, tik tu, Kifke, klausyk!
Srulius atsilsėjęs vėl prade-

TARADAIKA

Halo Jonai, 
Po velniu negerai, 

Ana diena važinėjau, 
Ir in viena pleisa 

užėjau, 
Alaus papraszian,
Pinigą ant baro 

padėjau, 
Tame isz kitos ruimos, 

Isztrepsejo kelios 
balandėlės, I

Viena kaip mat, 
Prie stalelio vadino, 
Kita man už kakĮo

() treczia kaip monkie 
už pinigą ima, 

Tai mat brolyti 
kokia užeiga!

Yra daug tokiu

Taigi, jeigu da karta 
taip darysit, 

Nuo to apsisaugo!
negalėsit.* * *

Žmogus Suvien. Valstijose 
greitai pagenda,

Toki tai Mont karmose 
užtikau,

Bet jisai manes visai 
nepažino.

paniekino,

tėvynės pribuvo, 
Ta syk geras i A z

Dievo ir bažnyCzia 
garbino,

Bet dabar visai 
persimaino,

Gyrėsi kad dabar 
labai mokytu,

Kas dora jam tas 
visai neapeina. 

Bus gana sziandien, 
Ba turiu važiuot in 

kita miestą.

ncu’žniigo, 
maluna. Bet j»uj jo: 

jokio jam iszejimo nebuvo. I’a-, 
liko savininku vėjinio 
irtai da Rozdolu malūno, “ku- 
rinm kruta ir be vėjo.”

II.
Praėjo keli metai.
Srulius grinezioje

mas, žiurejosi per langa m ma-; - - ■
I,,,,! kurio sarnai visai buvo' ras ir g.edras, pana,.ges .r 
sustoję, nes padangose vieszpaj tyli, net žmogus sz.rdis sopa, 

man jau negali iszlaikyti, ge-
valt! Gevalt!

— Srule!' Srule! Ramino 
Rifke vyra, kuris net putojo isz 
piktumo ir jau, jau geide isz- 
lieti graudžias aszaras.

Žydas insižiurejo Įaugau ir 
padangėse karsztai dabojo de
besiu, manydamas argi jau kar
tais negales kur nors isz vaka
ru jie rastis ir ar nesujudis del 
vėjo oro.

— Ar tu girdėjus, atsiliepe 
užkimusiu balsu in paczia, apie 
anam iszmintingus, kuriam ant 
dangaus žvaigždžių iszskaito 
iszniintybius, kuriam pasako 
visokius burtus ?

niurnėjo apie _  fum pirmutinis man ap-i 
mall|11(1 g!1vo ant penkiolikos rublius,į 

tam antrus man sugadino ak
inėmis, tam treczius.man apvo-i 
ge, tam ketvirtas ai, vai! Vėl, 
laidokas. Herste? Keršte ? Ir tu 

sėdeda- nori kad man nesigriaužtum ?
i Gevalt! Gevalt! () dabar gied-

tavo Rugpjuczio dienos tyla.
Sėdėjo ant suolo užsimans- 

tes ir iszveizejo suniuręs ir ne 
menkai jau pasenės per ta 
trumpa laika, per tuos kelis 

! metus. Jo rambus veidai jau 
’ neteko savo amžino raudonumo 
jie buvo pageltę. Akis visuomet 
kytrai žeruojenczios, apsiliejo 
kaipi aulžimi ir reiszke didžius 
Sruliaus vidurinius sielvartus 
ir neapsakoma neamybe.

dieniszkai pasirėdžius Rifke. 
ir ji buvo iszbalusi ir suvargu
si del visokiu nesmagumu. Pas 
Zydelkas juk nuobodumas, di
di sveikatai pragaisztis, 0 jos 
nuobodumo naszta ir velka, bet 
velka kantriai, o’ypatingai sza-

t
 “LINKĖJIMAI” del Kalėdų it 

Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu 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 regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

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

Sieninius
Kalendorius

Ant 1949 m., 
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

Dabar Laikas! užsl
--------------------kalbyt

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

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

tėjo?

Czia per kelis metus vargda
mas, padare sau gera reikalą 
(geszefta,) pertai netrukus pa
siryžo sau locna meszlyna , pa
sirūpinti ir pradėjo teirautis 
apie vėjini maluna.

Kalbėdavo kadangi jisai se
niai :

— Žydeliui, tai tik vėjinis 
malimas. Žydulis sėdi ramiai 
sau už pecziaus, o malūnas ma
la. Borai grūdus bėra, pinigai 
aivai! Be sunko darbo eina! Ui, 
kad tik man vėjinis malūnas! 
Jam nereikia nei stumti, nei 
sukti, jam pats nuo vejas eina!

Srulius apie maluna nuola
tos ir maustė. Jam malūnais bu
vo nepaprastu daigtu. Jisai 
Sruliaus vaidentuveje nepersi- 
state nei namais, nei kokiu ten 
užsiėmimu, bet buvo tiesiog ko 
kia lai angszta esybe, jo taliz- 
manu.

Tankiai būdavo po visos die
nos valkiojimosi po sodžius, 
kur pirkinedavo visztas, kiau- 
szinius, ar kiszkiu odeles, ar 
svogūnus, einant namo su viso
kiomis “prekėmis,” prie ko'ž- 
no vėjinio malimo susilaikyda- j 
vo ir žiūrėdamas in jo sparnus' 
sunkiai dūsaudavo:

— Ui, malūnas, malūnas!

Kad velniai paimtu!
* * *

Ana diena isz Džerijes

Kongresmonas J. Parnell 
Thomas czia su savo žmona 
visai neiszrodo kad jam kas 
rupetu, nors jis yra intartas 
ir in teismą patrauktas už 
tai kad jis buk valdžia nusu
ko. Jo intarejai sako kad 
jis savo draugams parūpin
davo geras ir szilptas vietas 
valdžioje ir paskui privers
davo juos jam kelinta nuo 
szimti savo algų gražinti. 
Visa tai iszejo in virszu kai 
jis vede komisija kuri tyri
nėjo Komunistu darbus Wa
shington, D. C. Kai jis kitus 
pradėjo intarineti, tai kiti 
daug ka rado ir priesz ji. 
Bet jis, rodos, visai nesirūpi
na apie tuos intarimus.

Ir kitam mieste 
sustojau,

Trumpa laika ten 
perbuvau, 

Daug fimiu maeziau.
Viena, rūtele, 

Su lazda vyrui sėdynė 
teszkino, 

Kita vėl snsirupcziavo,
Už k a. in džela 

gavo.
Bet ta rūtele tiligrafa

Ir isz dželos parsivežti 
važiavo,

Taigi'parvažiavus alų

Dabar pažiūrėsim

Katra puse i n veiks.* * *
Nesenei Millerstone buvau, 
Bet apie lokes moterėles

, neužtylesiu,
Visiems apie jases 

iszdavinesiu,
Tegul publika žino, 

Kokios jos yra, 
Neprižiūri savo vyrus,

Ir namini darba.

— Delko? Klause žiūrėda
ma per langa.

— Žiūrėk, ant anam me
džius szakos taip iszrodo, kad 
tarytum jom kruta!

— Tau teip rodosi,-, suniur- 
no Žyde žiovaudama ir eidama 
savo vieton.
. Srulius užsimanste. Staiga 
vėl po kokiam pusvalandžiui 
per Įauga pažiurėjo ir da • bai- 
mingiau suszuko:

— Rifke! • ■ em
Staiga riksmu pažadinta pa

ti ko tik nuo suolelio nenusi- 
verte.

— Kas? Ui, kas? Atsiliepė 
paszokus.

— Žiūrėk, Žiūrėk! Tam gar
dis ant malūno, jam buvo anoj 
pusėj?

— Tau teip rodosi, Srule, 
atsake Rifke, ir sugryžo žio
vaudama ir aimanuodama savo 
vieton.

— Asz tau sakei, Rifke, 
kalbėjo Žydas, kad man jau 
mirsi, jeigu tam vėjus nekru
tės. Man neiszlaikysi tokio sun
kaus oras. Maluninkas iszver- 
tes pilvą miega, o javus guli 
nemaltus. Mužikus savo javus 
iii vandeninius malimus veža ir 
veža, o czia toks laikas, toks 
laikas po rugpjucziui, visur 
grudų pilnai.

Pertrauke, nes Rifke, kuri 
szabasa laike už ilgiausia nak
tį visoje sanvaiteje, jau merke 
akis ir kaskartas vis 'recziau 
pradėjo dūsuoti.

Tasai mieguistiszkas paezios 
padėjimas Sruliu suramino. Ji
sai jaute, kad ir jam blaksztie- 
nos pradėjo recziau krutėti, tat 
ir jisai užsimanė pasiduoti mie
go jausmui. Vienok priesz 
migsiant jam da norėjosi nusi
raminti daugiau.

— Rifke? Suszvapejo.
— Ka Srule? Paklausė už

sisnaudusi Žyde.
— Kur Moise?
— Jam lauke.
— O tu jam liepei daboti 

Moreno maluna ? Man jau norė
tum prisnausti.

— Miegok, miegok! Jam 
jau ži....

Srulius kaip geriau pasitai
sė ant suolo, isztiese kojas, gal
va atrėmė in sienos kerte ir 
mane tokiu budu užmigti.

(Tasa, Ant 2 Puslapio)

hai tokis iszminczius, kuriam 
nnolatos in dangų žiuri. Nuo 

kimus to užkeikto malūno 
mieo-n min, ' mai1 llera rWbes. Tiktai skai- ±ui^gu miego- tiru • i

l • 11‘ rokuok padangių debo-
' Us, ^“insyk vėjus ir žiūrėk, ar 
pėdžių szakos kruta. Ha! Ha!

a. Nusijuokė su neapsakoma

los trisvaikai, nuo keturiu ligi seiltv 
11111 aidu iv kiet„ mi “ .P‘>
JO.

ka duos?

szabase,

’ austiniu balsu 
<snia pertrauke.
tau ge^es taip sįeĮ_

'■ Jriaužtis? Insimai
1 ™ kas už tam 

Ar • yK? f. ^7 v.^kas
? A .. lna^uainkas

Ii \ el pradėjo žiūrėti in da.n- 
lr.ll^ai maustė. Tik staiga 
reidas del keistos neramy- 

^usi].iaukszlejo ir jo 
aPmreiszke baime.

-- Rifke! karsz-
g<i įlestin

paszoko.
neturį
noturį V Ar man 

’ ar tam vejas
gerai

sukru-

M .. ■■ W

w. SiA Vfc ■ .. .
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1' S X V L E ” MXHXNOY CITY,” PI.

ŽiniosVietines
BENDRUOMENES

UŽTIKRINIMO
ADMINISTRACIJA

I .. . 1 !Californijos. dabar gavo daugiau augliu ir mesa be valstijos paliudinan-
_ Mainieriu Unija. (United gaus daugiau kita menesi. ežio peczieczio. Valdžia perspė

ji ine Workers of America) ------------------------- ja visus buczierius kurie toki
pranesza, kad visi tie main ie’ GRAIKIJOS bizni daro kad jie liautųsi, jei-
riai kur neiszdir'ba. visas dienas 1 gu nenori būti suaresztuoti.
per menesi, ir tie kur jau yra PREMIERAS SERGA Buczieriai szitokia mesa pi- 
praszalinti ir negali dirbti, bet  giau parduoda ir žmones perka
aplaikineja paszel])a, priverti- ATHENS, GRAIKIJA. — visai nežinodami kokia ta me
nai turi niokoti savo mėnesinė Asztuonios deszimts asztuoniu sa- Bet pavojinga tokia mesa

(Social Security) mokesti, pagal inneszima in
vest;! laike Mainieriu Seimą,

metu amžiaus senelis, Graiki
jos Premieras Themistocles

parduoti ar pirkti, nes ji gali
būti sugedus.

MAHANOY CITY, PA. — 
Mahanoy City miestelio gyven
tojai, kurie turi biznio ar rei
kalo ar kokiu klausimu apie 
Senatvės Apdraudos pagelba, 
dabar gali kreiptis in ofisą sa
vo miestelyje. Henry W. H. 
Mattes, Pottsvilles miesto Ben
druomenes Užtikrinimo Ad
ministracijos (Social Security) 
virszininkas paskelbia kad ir 
Mafhanoy City ofisas bus in- 
steigtas.

Pottsvilles miesto ofiso at
stovas pribus in vieszosios mo
kyklos kambarus ant Dvylik
tos ir East Pine Ulycziu. Ket
verge, Gruodžio antra diena 
1948 metuose. Jis tenai pribus 
puse po dvylikos po pietų. Pas
kui jis in Mahanoy City atva
žiuos kas pirmas ir kas tre- 
ęzias Ketvergas.

Miesto mokyklų virszinin
kas, Superintendentas Joseph 
E. Boyle parūpino szita nauja 
patarnavimu miesto žmonėms, 
kad jiems butu patogiau ir ar- 
cziau ateiti ir pasitarti ir pasi- 
jszneketi.

Czia bus galima inteikti pa
reikalavimus del Pagelbos, Ap- 
Įdraudos ar Paramos, gaut i 
naujas Bendruomenes Užtikri
nimo karteles (Social Secu
rity Cards) ir pasitarti kas ir 
kada galima gauti Senatvės 
Apdrauda.

Valstybine szeimynos ap

lankytas pareita Spalio men., 
Cincinnati, (Ibio.

Hazleton, Pa. — Edward 
Tenehaw, penkios deszimts 
dvieju metu amžiaus mainie- 
rys, isz Tresckow buvo ant 
smert užmusztas, kai maszina 
pagavo jo drabužius ir ji insi- 
trauke kur auglys būva trina 
mos. Jis buvo sutrintas. Nelai 
me atsitiko in Spring Mountain 
Colliery in Jeanesville. Mai 
nierys cjo szalia maszinos kur 
trina anglis, sustojo ir pasilen 
ke pasižiūrėti ar viskas, tvar 
koj, kai ta maszina ji pagav< 
ir insitrauke. Jis ‘buvo greita 
nuvežtas in ligonbute, bet dak 
tarai pasakė kad jis jau buv* 
mires.

Washington, D. C. — Kinijo 
Prezidento Chiang Kai-shek 
žmona atvyko isz Kinijos Sere 
doje. Ji praszys kad Amerik 
duotu pagalba, kad galėtu sol 
mingai vesti kova su-Komunis 
tu armija, kurio artinasi pri 
Nankingo miestą.

EROPLANAI
IN BERLYNĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
kad kai žiemos szaltis užims vi
sa kraszta, tai tada ūkanos ii 
miglos iszsiskirstys ir iszga

Sophoulis susirgo savo ofise ir 
buvo greitai parvežtas namo.

Daktarai sako kad jam yra 
szirdies ligo. Jie sako kad jis 
jau daugiau negales dirbti ir 
turės pasitraukti isz savo vie
tos. Isz pradžios daktarai bijou 
jo kad jis numirs, bet dabar jie 
sako kad jis gal pasveiks ir 
daugiau negales dirbti.

Premieras Themistocles So-| 
phoulis tik keturios dienos at-į 

. gal per balsavimus pasilaikė 
1 ! savo vieta taryboje. Jis ka tik 

buvo ant susirinkimo su savo 
taryba ir buvo sugryžes in sa-, 

’ vo ofisą kai jis sukniubo. Per 
1 kelias valandas jis buvo be 

sanmones.
'* Jis tik kelios dienos pirm to 

buvo pareiszkes kad jis nori 
pasitraukti isz savo vietos ir 

s isz tarybos, sakydamas kad jo 
0 sveikata ne kokia. Bet kai jo 
“■ draugai ir pats karalius prasze 
a kad jis dar nors ant trumpo lai

ko pasiliktu, kol bus galima ki
ta taryba sudaryti, jis sutiko. 
Bet matyti, kad jis tada jau 
nujautė kad jo dienos suskai-

1 tytos.
—-----------------------

PARDUODA
ARKLIENA

Pastipusiu Gyvuliu 
Mes Parduodama

NUSZOVESAVO I
BROLI

LANCASTER, PA. — Lan- 
ster apygardoje atsitiko pir

mutine medžiokles nelaime, kai, 
Hershey H. Derstler, trisde-l 
szimts penkių metu amžiaus' 
vyras isz Manheim buvo savo 
brolio nuszautas. Jis pasimirė 
in Lancaster ligonbute, Polici-į 
ja sako kad jo brolis, Gordon ji 
netyczia nuszove kai jiedu isz-: 
ėjo medžioti netoli nuo Man-i 
heim. I

DRAIVERYS
UŽSIMUSZE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
____

duoti gerti. Kai jie pradėjo rė
kauti ir reikalauti, saliuninkas 
paszauke policijantus. Pirm 
negu policijantai pribuvo tie 
keturi iszbego isz saliuno, insi- 
sedo in automobiliu ir sau nu- 

į pyszkino. Bet Policijantai juos 
užmatė ir pradėjo vytis.

Nelaime atsitiko kai tas j u 
I automobilius per greitai va
žiavo ir dideli vieszkelio užsi
sukimą privažiavo. Tenai tas 
automobilius nugriovė tvora, 
nukirto kelis medžius ir apsi
vertė.

drauda, apima darbininkus ir 
,parūpina mokesezius jiems kas 
menesis kai jie nustoję dirbo, 
ne tik jiems bet ir ju szeimy- 
noms, ar tiems kurio pasilieka.

ruoš.
Generolas sako kad Anglijos 

ir Amerikos eroplanai gali per 
visa žiema ir per visa vasara 
visko Vokiecziams pristatyti

PHILADELPHIA, PA — 
Policija sugavo ir suaresztavo 
kelis buczierius kurie parduo- 
du arkliena ir kitu pattiglSi"

SOVIETAMS
TRUMPA ELEKTROS

Bzeimynose.,
Kai darbininkas susilaukia 

szeszios deszimts penkių metu 
jis ir jo szeimyna gali gauti 
tuos mokesezius ir jo szeimyna 
gaus tuos pinigus jeigu ir kai 
tas darbininkas pasimirs.

Del szitos apdraudos reikia 
pareikalauti tam tikras popie- 
ras, rasztus kuriuos galima 
gauti czia in szita Bendruome
nes Apdraudos Administraci-

su eroplanais. Jis sako kad So
vietai dabar mato kad jie nieko 
nenuveike nukirsdami visus 
susisiekimus, ir dabar norėtu 
susitaikinti ir vėl pavėlinti 
vežti viską trokais ir trauki
niais, tik nenori nusileisti ir ne
nori prisipažinti kad jie szita 
susikirtima prakiszo ir pralai
mėjo.

Visi Vokiecziai Berlyne, po 
Amerikos ir Anglijos priežiūra

gyvuliu mesa žmonėms del. 
szuniu, J. R. Heilman, policijos 
virszininkas sako kad apie 
szimtas buezieriu bus suaresz- 
tuota. Szitokis biznis yra varo
mas ne vies tik Philadelphijoje, 
bet po visa Pennsylvanijos 
valstija. Jis sako kad tokiu bu
ezieriu randasi Philadelphia, 
Chester ir Lancaster apygar
dose. Kiti buczieriai yra ar bus 
suimti už tai kad jie parduoda

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mas priesz Amerikieczius da
bar jiems daug labiau kenkia 
negu Amerikiecziams, nes be
veik visi Vokiecziai dabar ima 
neapkesti Sovietu. Bet ir Vo
kietijos Komunistai jau ima 
vieszai pasireikszti priesz So
vietus. Visa tai yra mums in 
sveikata ir duodo nemigo nak
tis Sovietu vadams tenai.

/ '
“lįicky for you!”...

%
that you live in a State where 

inspection helps keep your car —and all the 
cars you may meet on the highway —in safe 
mechanical condition.

Compulsory inspection has reduced Pennsyl
vania’s rate of accidents caused by mechanical 
defects to only 3%. The national average 
is 17%.

Take your car now to your nearest official State 
inspection station. Avoid the last-minute rush. 
You cannot drive legally after January 31 with
out a safety sticker. There will be no extension 
of this period.

SAFETY begins with 
YOUR car

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
Department of Revenue

• AMES H. DUFF, Governor

! “Mes Laimingi!...
! Mes turėtume skaitytis 

save laimingais kad musu 
; valstijoje valdžia prižiūri ne 

tik musu bet ir visu k’itu au-
I tomobilius, kad jie butu 
i tvarkoj, ir kad butu saugu 
į keliauti ant musu vieszkeliu.

Valdžia priverezia visus 
prižiūrėti kad ju automobi
liai.butu saugus ir gerai in- 

. taisyti. Nelaimes Pennsylva
nijos valstijoje yra t:k tre- 
czias nuoszimtis, kai visoje 
Amerikoje tas nuoszimtis 
yra net septynioliktas.

Gerai apžiūrėkite savo au
tomobiliu, nuvežkite ji in ga- 
radžiu, kad tenai jis butu 

; gerai peržiuretas ir patikrin
tas. Nelaukite paskutines 
dienos, kada visi grusis ir 

1 skubinais, kad ju automobi
lius peržiuretu. Nevalia au
tomobiliu draivinti be tam 
tikro paliudinimo isz gara- 
džio, nuo Sausio trisdeszimts 
pirmos dienos. Tas laikas ne
bus pailgintas.

ATSARGA Prasideda
Su SAVO Automobiliu

i ; t??’ SIENINIAI “'SS J 
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Panasziai yra ir kituose 
miestuose. Tik reikia pasitei
rauti kur tie ofisai randasi ir 
kada jie yra. atdari.

— ’Gruodis — December.
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Prasciszko Ksav. ,
— Subatoj Szv. Petro 

Krys.
— Kita sanvaite: Nedelioj 

pripuola antra Nfedelia Adven
tu; Panedelyje Szv. Mikalojo; 
Utarninke Szv. Ambrazo; Se- 
redoj Szvencz. Paneles Marijos 
Nekalto Prasidėjimo; Ketver
ge Szv. Leokadijos; Petnyczioj 
Szv. Melcziadijos; Subatoj Szv 
Damazo.

i— Pranas Perkauskas, nuo 
515 W. Centre Uly., kuris sirgo 
per koki tai laika, ir turėjo ope
racija Geisinger ' ligonbute, 
Danvilioję, ana diena sugryžo 
namo, jaustumas daug sveikes
nis.

— Alponsas Stepanaviczius 
nuo 337 W. Mahanoy Avė., ku
ris isztarnavo savo laika Ame
rikos Laivynoje, ana diena su
gryžo namo isz San Francisco,

Laukia Karalaiczio

MOKINYS LAKŪNAS 
ŽUVO

Eroplanas Pataikė In 
Namus Ir Automobiliu

ARIZONA. — Mokinys la
kūnas su savo kariszku F80 ero 
planu nukrito isz padangių, pa
taikė in namus ir automobiliu. 
Lakūnas žuvo ir du žmones ta
me automobilyje buvo sužeisti. 
Namas ir automobilis sudege 
David Thompson su savo žmo
na važiavo tame automibilyje 
kai eroplanas nukrito. Jiedu 
buvo nuvežti in ligonbute. Ka

lniau ir už tai už keliu metu vi
sur ir visiems tu slaugiu pri
truks.

Mes kartas nuo karto apie 
tai raszeme, sakydami kad 
slaugėms reiketu geriau atly
ginti, daugiau mokėti, kad dau
giau mergaieziu pasirinktu ta 
darba. Reikia teipgi pertvar
kyti tas musu slaugiu mokyk
las, kurios yra jau seniai isz 
mados iszejusios, reikia teipgi 
ir sutvarkyti musu daktarus 
ligoninėse, kurie slauges laiko 
kaip kokias paprastas tarnai
tes, jas stumdo ir stramužija.

Daug slaugiu pameta savo 
darbus ir eina kitur dirbti, ne- 

ro Sztabas neišduoda, to jauno norėdamos būti daktaru tar- 
lakuno mokinio varda, kol ne-1 naites. Mes turime suprasti kad 
pranesz jo tėvams apie ta ne
laime.

Londono žmones susirin
ko prie Buckingham Palo- 
ciaus vartų, ir ramiai laukia 
žinių ir naujienų apie savo 
kraszto nauja ir jauna kara
laiti, kuris užgimė, kai jie 
visi prie tu vartų stovėjo. 
Sargai isz palociaus kas pus

valandis ant popieru, plaka
tu skelbdavo kas palociuje 
darosi, kaip eina karalaites 
Elžbietos sveikata ir kaip 
liszrodo naujai gimęs kara
laitis. *

Kai szitas paveikslas buvo 
nutrauktas naujas karalai

tis jau buvo dvideszimts ke- 
turiu valandų amžiaus, ir 
daktarai buvo paskelbė kad 
jis yra sveikas ir drūtas ir 
spiegia kaip ir visi kiti ma- 
žucziai. Laivynas pasveikino 
savo nauja karalaiti su ketu
rios deszimts viena armota,

REIKIA DAUGIAU
SLAUGIU

____
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

apie dvideszimts tukstaneziu, 
slaugiu; valdžios ir miestu in-į 
staigose dirba apie szeszi tuks-

| taneziai slaugiu; prie ligoniu 
asmeniszkai patarnauja apie 
keturi tukstaneziai slaugiu; 
mokina kitaš slauges apie trys 
tukstaneziai slaugiu; daktaru 
ofisuose dirba apie trys tuks
taneziai slaugiu; fabrikuose ir 
kitose vietose dirba apie ketu
ri tukstaneziai slaugiu.

Bet visose szitose vietose rei
kia daug- daugiau tu slaugiu. O 
dabar daug mažiau mergaieziu 
eina slauges mokslus negu pir-1

slauges darbas nėra prastesnis 
už daktaro. Tiesa, daktaras gy
do, bet slaugia prižiūri ligoni.
O Tgoniui priežiūra tiek reika
linga kiek daktaro rūpestis ir 
mokslas.

RUSIJA NORI
NUSILEISTI

___________ _
. ■■ . •. j z

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

norėtu visus, kelius atidaryti, 
bet jie negali, nes jie tada tu
rėtu prisipažinti kad jiems ne- 
pasiseke Amerikieczius su
stabdyti.

Ir isz kitos puses Sovietams 
blogai. Kai jie Amerikiecziams 
kelius užkirto, jie tuo paežiu 
sykiu ir sau kelius užkirto in 
Rhur slėni kur jie gaudavo 
daug plieno ir geležies,
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