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Sukilimas Pietų Amerikoje
Isz Amerikos
VALDININKAMS

DIDESNES ALGAS

WASHINGTON, D. C. —
Herbert Hooveris, buvęs Ame
rikos Prezidentas ir daug kitu 
augsztu ir mokytu žmonių, pa
taria ir reikalauja kad Kon
gresas paskirtu daug didesnes 
algas musu kraszto valdiniu- 
kams.

Szitas klausimas jau kelis 
sykius iszkilo, bet iki sziol nie- 

• ko nebuvo nutarta.
• iUžpernai Amerikos Užsienio 

dipliomatai ir Ambasadoriai 
pareikalavo didesniu algų ir 
gavo nors kiški daugiau. Bet 
kad ir gauna daugiau, jie ma
žiau gauna už mažiausios tau
tos atstovus ar Ambasadorius. 
Palyginus su Anglijos ar Rusi- j 
jos atstovais, musu atstovai 
yra biedni vargszai. Anglijos 
ir Rusijos Ambasadorius gau
na didesne alga negu mušti 
Ambasadorius, ir tu krasztu 

■■ Ambasadoriai apart to gauna 
atskirai visas savo darbo isz- 
laidas padengti. O Amerikos 
Ambasadorius turi isz savo ki- 
szeniaus už viską užsimokėti. 
€zia yra didele skriauda, ir 
jmusu Ambasadoriai negali 
.taip gerai savo pareigas atlik- 17 Metu Mergaite Myli 
ti, kaip kitu krasztu tokie žmo-1 Vogti ir Razbainiiikauti 
nes. °

Tas pats ir su musu valdi
ninkais namie, Washingtone. 
Neturtingas žmogelis jokiu 
jbudu negalėtu užimti Preziden- ? r——_ + . pclicijantams kad ji maloniau

siai ir linksmiausiai laika pra
leido tik tada kada ji su pen
kiais vyrai apvogdavo žmones 
ir ji per tas vagystes su revol
veriu mosikuodavo.

Florence Garrity, ta juod
bruve graži mergaite sako kad 
per visa savo gyvenimą ji bu
vo stumdoma tarp savo persi
skyrusiu tėvu ir jos tetos.

Kai ji buvo suaresztuota, ji 
turėjo savo masznoje du revol
veriu. Policija ja suėmė ir su- 
aresztavo už tai kad nevalia 

•nesziotis tokius pavojingus 
ginklus, bet jie sako kad jie ne
tiki kad ji su tais vyrais tiek 
vietų, kiek dabar tie vyrai yra 
kaltinami.

Sparesztuoti vyrukai yra 
George Foley, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus, Peter 
Monahan, septyniolikos metu 
amžiaus, John Phillips, asztuo- 
niolikos metu amžiaus, David 
Petro, dvideszimts metu am
žiaus, ir Henry Quail, dvide
szimts metu amžiaus.

Ta mergaite policijantams 
pasiaiszkino kad jds tėvai per
siskyrė, kai ji buvo tik trijų 
metu. Teismas pirmucziausia

to ar Vice-Prezidento vieta, 
nes jis isz savo algos jokiu bil
du negalėtu pragyventi. Tas' 
pats ir su kitais žmonėmis 
augsztuose vietose.

Kai mes iszgirstame kad 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

LIUTERONAS KLE
BONAS ATSISAKO

Apleidžia Klebonavi
mą; Reikalavo Divorso 
i Nuo Savo Paczios

READING, PA. — Kunigu- 
žis Daktaras Robert H. Ischin- 
įger, Szvento Jono Liuteronu 
Bažnyczios klebonas per dvide
szimts tris metus, atsisakė nuo 
savo parapijos. Jis pasitrauks 
nuo savo pareigu ir parapijos 
dvideszimts treczia diena szio 
menesio. Pereita rudeni jis sa
vo parapijos tarybai buvo pra- 
neszes kad jis reikalauja divor- 
so, persiskyrimo nuo savo žmo
nos, už tai kad ji buvo ji aplei
dus. Bet vėliau jis atszauke szi- 
ta pareikalavima.

Jis dabar nesako kodėl jis sake kad ji eitu gyventi su savo 
pasitraukia isz klebonavimo ir tėvu. Bet kai ji buski paaugo, 
ika jis dabar ketina daryti. į (Tasa Ant 4 Puslapio)

Berlynas: Kur Mirusieji Gelbsti Gyvus

Szituos kapines labai daug 
pagelbsti Amerikos lakū
nams kai jie lekia in Berly
ną. Czia yra intaisyta szvie- 
sos del eroplanu, ir lakūnai 
sako kad per tirszcziausias ■f 
miglas jie gali isz padangių 
matyti pomnykus ant tu ka-

pinu ir taip rasti kur nusi
leisti.

Sovietai prikaiszioja ir sa
ko kad Amerikiecziai szitas 
kapines iszniekino su savo 
szviesomis, bet czia nieko 
blogo nebuvo padaryta. Ne
žiūrint visu tu naujai intai- 
tytu szviesu del lakunu, ka-

pines pasiliko tokios kaip ir 
buvo. Czia laidoja ir kavoja 
mirusius kaip ir pirmiau, 
nors nakczia tos kapines 
szvieczia kelia musu lakū
nams, kurie veža su eropla- 
nais tavora ir maistą in Ber- 

įlyną. ’

JAUNA
RAZBAININKE

NEW YORK. — Graži, sep
tyniolikos metu amžiaus juod
bruve mergaite prisipažinsta

PABRANGS DARBININKU
P A C Z T A S ■ DIENA IR GARBE

WASHINGTON, D. C. —
Kongresas jau invede instaty- 
ma per kuri bus brangiau 
siunst laiszkus ar ryszelius per 
paczta. Tos naujos prekes ar 
kasztai prasidės po Nauju Me 
tu.

Greitesnis pasiuntimas, 
1' Special Delivery ’ ’ pirmiau

WASHINGTON, D. C. — 
Niekados darbininku uniju bo
sai ir prezidentai taip nesigyrė 
ir nesididžiavo kaip dabar, ka
da jie sakosi ir giriasi kad jie 
Prezidentą Trumana iszrinko.

In Portland miestą, Oregon 
valstijoje, CIO unijos seimas 
iszkilmingai apvaikszcziojo

buvo ne mažiau kaip trylika darbininku pergale ir sau prisi- 
centu ir ne daugiau kaip tris- 
deszimts penki centai, parei
nant kiek tas siuntinys sveria. 
O dabar bus nemažiau kaip 
penkiolika centu ir ne daugiau 
kaip keturios deszimts penki 
centai.

Siuntimas pinigu per pacz
ta pirmiau kasztuodavo nuo se- 
sziu centu ligi dvideszimts

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DUOSNI BAŽNY
ČIAI AUKA

NEW YORK. — Presbyte- 
ronu Bažnyczios virszininkai 
ana diena pranesze kad jie ga
vo czeki del viso milijono do
leriu, nuo geradario, kuris tik 
pasisakė kad jis yra dėkingas 
Kinietis. Tas Kinietis kuris 
tiek pinigu paaukojo tik tiek 
pareikalovo kad isz tu pinigu 
butu sudarytas fondas del senu 
Presbyteronu kunigužiu. Jis
sako kad jis ta dovana šutei- pasistojo priesz Komunistus, 
kia norėdamas parodyti savo Unijos Prezidentas, Phil 
dėkingumą to tikėjimo misi j o- Murray labai užkirto Komunis 
nieriams, kurie taip uoliai ir tams, sakydamas kad Komu- 
drasiai pasiaukoja jo žmonėms nistams ar Komunistu reme- 
Kinijoje. (Tasa Ant 4 Puslapio)

Lietuviai Ukinin 
kai Prieszinasi 
“Kolkhozams”-»

*

Kiti Pietų Amerikos Krasztai
Stoja Costa Rica Krasztui In 
Pagelba; Herbert Hooveris Pa
taria Ir Reikalauja Kad Kon
gresas Paskirtu Didesnes Algas 
Musu Kraszto Valdininkams

ir susikirti- 
szitas •sukin
ką reiszkia. 
ir užkariavo

LIETUVIAI UKININ
KAI PRIESZINASI 
“KOLKHOZAMS”

žadėjo labai gražu rytoju.
Darbininku unijos negali sa

kyti kad jos vienos Prezidentą 
Trumana iszrinko, bet jos sa
ko kad jos daugiausia prisidė
jo prie Trumano pergales.

Teisėjas William O. Doug
las per ta seimą pasakė prakal
bas, per kurias jis darbininkus 
in padanges iszkele sakyda
mas: ‘‘Darbininkai sziandien 
per savo unijas gali visa svietą 
valdyti. Isz darbininku eilių 
dabar gali iszkilti viso svieto 
vadai. Darbininku vadovyste 
dabar visam svietui reikalinga. 
Visi Europos žmones gali apie į 
laisve ir lygybe pasimokinti isž 
Amerikos darbininku. ’ ’

Jis toliau sake: ‘ ‘ Amerikos 
darbininkai dabar gali ir turi 
vesti visus vakariniu tautu 
žmones ir jiems parodyti kaip 
galima sugyventi su savo su- 
siedais be jokiu pesztyniu ar 
susikirtimu. ’ ’

Kiti prakalbininkai vieszai

WASHINGTON. — Amerikiecziai jau 
taip priprato skaityti apie visokias revo
liucijas ir visokius sukilimus 
mus Pietų Amerkoje, kad ir 
mas gal mums dabar mažai 
Cošta Ricos žmones insilauže
savo kraszta su pagelba Nicaragua valdžios.

Eina gandai kad Nicaragua valdžia szi
tuos sukilėlius surinko ir juos apginklavo.

Szitas sukilimas Costa Rica kraszte yra 
daug svarbesnis ir daug daugiau reiszkia 
negu visi tie kiti sukilimą visoje Pietų Ameri
koje. Costa Rica yra pažangus krasztas; 
ant tiek pažangus kad jis sutrukdė ir szian
dien trukdo kad mažieji krasztai Pietų 
Amerikoje nesusivienytu.

Vadas tu sukilėliu, kurie kraszta dabar 
užėmė, yra buvęs Prezidentas Daktaras 
Calderon Guardia, kuris yra ar buvo Ko
munistu draugas ir vis remdavo Komu
nistu. Jis dabar yra 
diktatoriaus Nicaragua 
Anastasio Somoza.

Jeigu teisybe kad 
szita sukilimą surengė, 
krasztu sanjunga dabar
darys, nors Costa Rica szaukiasi pagelbos, 
tai Susiedas Guatemala krasztas stos Cos
ta Rica krasztui in pagelba ir tada su 
Nicaragua kariuomenėmis.

Isz szitokio susikirtimo bus matyti ka
ras demokratijos priesz diktatoryste.

Visi laikrasztininkai jau isz anksto ži
nojo kad Costa Rica kraszte viskas virte

(Tasa Ant 4 Puslapio)

remiamas kariszko 
kraszte, Generolo

Nicaragua valdžia 
ir jeigu visu tu 
nieko apie tai ne-

WASHINGTON, D. C. —
Kaikuriuose vietose, už tos So
vietu Plieno Sienos, ūkininkai 
prieszinasi savo valdovams ir 
kartas nuo karto nugalabina 
viena, kita Sovietu valdininką.

Ūkininkai dabar visomis ga
liomis stengiasi atsilaikyti 
priesz Komunistus, kurie nori 
visus ukius suskaldyti ir pas
kui nori ta žeme bendrai pa
skirstyti, ir priversti visus ben
drai dirbti. Tokie bendri ūkiai 
yra “ Kolkhozais ” vadinami.

Szitokios žinios pareina sta- 
cziai isz tu krasztu kur tokia 
kova dabar yra vedama, isz 
Lietuvos. Sovietu-Lietuviszkas 
laikrasztis, Gruodžio, (Dec.) 
antra diena nusiskundė kad 
“Bagocziai tautininkai Lietu
voje stengiasi Sovietus iszgaz- 
dinti ar stacziai nugalabinti, 
nes jie nori sutrukdyti labai 
gražu Sovietu darba viso 
kraszto pramone atstatyti.”

Sovietu Rusija tik neseniai 
pradėjo Pabaltijo s krasztuose 
savo tuos “Kolkhozus” inves- 
ti, nors ji czia užkariavo 1939 
metuose.

Lenkai pranesza kad dau
giau negu dvylika tu Rusijos 
agentu buvo nugalabinta nuo 
Rugsėjo pirmos dienos. Jie sa
ko kad ne tik Lenkai, bet ir 
Lietuviai ūkininkai baisiai 
pyksta ir Sovietams nepasiduo
da.

juenku Komunistiszka val
džia teisinasi ir aiszkinasi kad 
nei vienas ūkininkas nėra pri- 
vercziamas sutikti ant tu. 
“Kolkhozu,” ir kad jiems duo
dama pilna laisve daryti kaip 
jiems patinka.

Bet nežiūrint visu szitu pa- 
siprieszinimu, Kremlino insa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt j
sako kad vienas isz dvieju tu-J 
ri būti: Ar Rusija, paskelbs ka-Į 
ra, ar Rusija isz vidaus sugrius. Komunistai Ir Karas

Kampf” visiems vioszai pasa-

Jeigu. Komunistai užkariau
tu visa Kinija, tai mums jau 
butu bėdos, bet czia nesimato 
jau tokio didelio pavojaus, nes 
Kinija, tokia didele, bet tuo pa
ežiu. sykiu tokia, biedna, kad 
nei Komunistai neiszgales ta 
kraszta sutvarkyti.

Kai žmogus tik pamanytai, 
tai isz tikro czia durnas ir 
kvailas dalykas ir dar darnes
nis svietas. Lietuviai sako kad 
genys margas ir pasaulis dar 
margesnis, bet mums iszrodo 
kad svietas ne tik margas, bet i 
ir durnas!

padaryti, bet mes jam neintike- 
jome. Komunistai da'bar mums

9/30d., $9,955.11. Daiktines au 
kos “iszsiustos 24 siuntos:’ 
rubli. 80,127 svaru verier $93,

f ...A .1 | --------------

atsisėdo ant patalo, o paskui, 
pradėjo silpnu balsu kalbėti:

Klausykit man, jus ma- 
naszlaicziiis, klausyk tu,

Komunistai Darbininku Unijose Sudaro Pavoju "bih™ revoliucijos "vainos

Sovietai girisi kad Rusijoje 
galima naujas automobilius nu
sipirkti daug lengviau negu 
Amerikoje, kur reikia kelis 
menesius laukti. Jie sako kad 
Rusijoje in keturias dienas ga
li nusipirkti koki tik nori Ru- 
siszka a u t omo'b ii i u.

Bet jie nepasako kiek tas 
naujas automobilius tenai 
kasztuoja. Tenai automobilius 
keturis sykius daugiau, .kasz
tuoja. negu žmogus per menesi 
uždirba. Ir tenai negalima au
tomobilius pirktis ant iszmo- 
kescz'io, reikia turėti visus pini
gus ant rankos. Valdžios pave- 
linimas yra reikalingas pirktis 
nauja automobiliu.

Tik trys metai atgal, Ameri
kos Prezidentas su Stalinu bii- 
cziavosi, Rusija buvo musu isz- 
tikimas draugas, mes Kuš
kiams mielu noru in talka sto
jome, mes karczias aszaras lie
jome kai skaitome ar iszgirdo- 
me kaip drąsiai Sovietai prie 
Stalingrad, voartu savo kailius 
gynė.

Kaip mums gresia pavojus kiekvienas kuris su savo moks- 
isz Komunistu musu armijoje, lu prisideda prie kraszto ap- 
taip ])at mums'beveik toks pats ginklavimo ar kraszto geroves, 

kiekvienas kuris laiko valdisz- 
ka darba ar vieta, ir nenori po 
prisieka patvirtinti kad jis ne■ pjjp. pi-nvimi pra- 
ra Komunistas ir kad jis nieko I kaihb aszaromjs p- skerdyne- 
bendra. su Komunistai neimi; aps turėjome užmokėti. Ar tas 
toks žmogus turėtu tuojaus bu- ;p.lts bn.s dabar p. su Stalinu, su p. konpsijos dp-ba be aflygini- 

mums isz jn(> p. t(>.c.]iniszpam 
bet kuriu likf. BALFf) (i(.lltras

Amerikoje turi tiktai 5 apmo-

pavojus gresia isz Komunistu 
musu darbininku unijose.

Dabar nei nereikia priparo- 
dy ti kad Komunistai yra inlin- 
de in musu unijas, ir tankiai 
tas unijas net ir valdo, nes tu 
imi jo vadau jau vioszai prisi-

Musu dipliomatai ir musu 
Prezidentas Rooseveltas augsz- 
telninkai persiverte ir ligi že
mes 'klojoniosi priesz Stalina 
Vaitos ir Potsdam konferenci
jose. Mes su pa.siklioniojimu 
Stalinui viską da.veme, ka tik 
jis prasze ir nieko isz. jo nerei
kalavome, nieko neklauseme.

yra iriais reikalingos, kad isz- 
laisvinus darbininkus isz ka-

tos $3,841.05. Maisto 548,697 no
sv. vertos $199,363.33. \ .ai-stu Kifke ir tu, Moise, man jau mir
si sv. vertes $30.00. Kitu daly- si,bet man da ta jums pasakysi, 
ku 1,472 sv. vertes $708.00. A i- Atsiduso ir teise savo kalba 
so, 636,795 sv. vertes $297,852.-, toliau, atsisukdamas in sunn, 
13. - j kuris perimtas mirties baime,

Tuo budu BALFas tiesiogi-į iszveizejo kaipi suaugės jauiii-
bar vioszai rengia, o mes dar ueį paszelpai iszleido viso į kaitis, žiūrintis in mirsztanczio. 
vis netikime. Mes netikėjome j ,5(52.41), o visiems kitiems į gimdytojo veidą.

: .... reikalams $43,361.37. ! — Tu klausyk, Moise, ir at-
Visas BALFo direktoriatas, i niink ant tavo visus gyvenimus 

valdvbos nariai ir pirmininkas, kad Žydelo neturi tiesus turėti 
’ ’ ■ locnybius, jokius

Italijoje randasi per daug 
Italijonu. Valdžia nori pusant
ro milijono savo žmonių isz- 
siunsti in kitus krasztus, ibet 
neturi pinigu užmokėti už ju 
kelione, ir neturi gana, pinigu 
juos save kraszto pasilaikyti. 
Daugiau negu du milijonai be 
darbo.

Tie trys meteliai taip grei
tai prabėgo ir dabar Rusija yra 
musu prieszas, Stalinas mus 
pravardžiuoja, prakeikia mus 
kapitalistus, dipliomatai susi
raukė viens kitam szpygas ro
do, kumsztimis grūmoja.

Tada, ir Kinija buvo geras 
draugas. •

Gal randasi tokis žmogus ku
ris tikrai žino kur Amerika da
bar eina ar ka. musu valdinin
kai mislina ar rengia, bet jeigu 
tokis žmogus randasi, jis szian
dien nieko nesako.

Japonai buvo prieszai, nevi
donai. Bet sziandien Japonai 
yra musu draugai, broliai; jie 
.yra musu vienatine viltis Azi
joje pasistoti priesz musu bu
vusius draugus Komunistus.

Prezidenta s Trumabas mums 
jau tiek sykiu sake ir užtikri
no kad Komunistams kelias už
kirstas ant visu fruntu, visuo
se krasztuose. Bet dabar visi 
musu laikraszcziai mums aisz- 
kiai sako kad Komunistai jau 
baigia, užimti visa Kinijos 
kraszta, kur randasi apie 450,- 
000,000 žmonių. Ir niekas, ro
dos, apie tai visai nepaiso, nie
kas tu Komunistu nesibijo ir 
niekas neiszsigasta.

Ir Vokiėcziai 'buvo prieszai, ir vokiėcziai Puvo prieszai, 
nevidonai kaip ir Japonai. Mes 
du sykiu siuntėme savo vaikus 
priesz tuos žul’kus Vokieczius. 
O dabar visomis galiomis mes 
stengiamies atstatyti Vokieti
ja, Vokiecziams padėti vėl tap
ti galingais. Mes dabar Vokie
czius skaitome kaipo visos Eu
ropos draugus ir net iszganyto- 
jus, nors tie patys Vokiėcziai 
buvo nusistatė visa Europa už
kariauti.

munistai tenai randasi.
Strai'kos musu fabrikuose', 

per kara butu gyvas pavojus. 
Tokios straikos namie butu 
kaip praloszimas muszio amt 
karo fru rito.

Tik kelios sanvait.es atgal 
da r b in ii i k a i • s t e ilgiesi p r a v a ry - 
t i Komunistus isz vienos dide
les Elektros Darbininku Uni
jos, bet jiems nepasiseke. Szita 
viena unija galėtu per straikas 
suparalyžiuoti szimtu kitu fab
riku, kurie gamina, karui rei
kalingus daigtus ir ginklus.

Jau daug metu kai Komunis
tai lenda ne vien tik in fabriku 
darbininku unijas, bet ir in ju
rininku unijas, in'geležinkelio 
ir vieszkeliu darbininku uni
jas. O szitos unijos tik per vie
na straiku paskelbimą supara
lyžiuotu viso kraszto fabrikus 
ir susisiekimus. Jurininku uni
ja gali sustabdyti visus laivus 
ir nukirsti musu .susisiekimą 
su Europa.

Viena Komunistiszka unija 
giriasi kad ji turi penkiolika 
tukstaneziu Komunistu darbi
ninku in Panama Kamila. O 
szitas Kanalas yra mušu krasz- 
tui baisiai reikalingas, nes 
ji musu laivai plaukia isz ji muisu laivai plaukia isz 
cifiko in Atlantiko mares.

Komunistai gerai žino 
jeigu jie nori pasekmingai su- 
buntavoti žmones, reikia kad 
visi butu neužganėdinti, nepa
tenkinti. Už tai jie vis stengia
si darbininkus supjudinti su 
darbdaviais, unijas su kompa
nijomis, kareivius su karinin
kais ir paprastus darbo žmones 
su bagoeziais.

Daug Amerikos Komunistu

per

Ka

t i pravarytas, jeigu nesuimtas Komunistai 
ir nesuaresztuotas.

Mes turime teise 
kad tie kurie musu 
dirba ir tarnauja butu 
krasztui isztikimi.

■ Komunistu Partija ir 
Komunistai turėtu tuojaus bu- Į I 
ti patraukti in teismą atsakyti 
už visus tuos musu kraszto tei- j 
siu sulaužymus. Jeigu papras- į 
tas Žmogelis nors deszimta da-1 kurinOse tremtiniu 
Ii tiek padarytu kiek Komunis-1 czįuose pasirodė žinių, buk 
tai kasdien padaro, jis ligi gy-i BALF’as 1947-1948 biudžeti-! ruosz.iant pakietus, 
vos galvos wi kalėjimą tupėtu. nįais metais vidaus aparatui ]eį.sfa $63,683.50 

Dalbai“ dvylika Komunistu ; Užlaikyti sunaudojo o5,000,_ o vįeil() SVaro daiktu 
yra patraukta iii teismą. Jeigu i tremtiniu paszelpai tik $45,000 -]sz j y kainuoja 
jie bus nuteisti, ir jeigu bus su-Į in kuria suma, ineina senu dra- ?pU() tarpu organizuotai dirbant 
rasta kad jie prasižengė su bnžiu ir maisto siuntos. kaip ihatos isz apyskaitos, isz-
Amerikos insta.tymais, ir jeigu 
jie bus nubausti; tai mes nega
lime suprasti kodėl visi kiti ne
gali būti panasziai patraukti iii 
teismą.

O jeigu musu advokatai, tei
sėjai ii- kili mums pasakys kad 
Amerikos Teismo instatai yra 
toįue, kad tokiu prasižengėliu 
negalima paimti ir nuteisti, tai 
mums nieko daugiau nebelieka 
daryti kaip tuos instates per
mainyti ar kitus investi, kurie 
duos galia ir ingaliojima musu 
teismui tokius niekszus 
bausti. Kongresas gali ta 
viena, diena padaryti, viena diena padaryti.

Per dvideszimts penkis 
tus Komunistai savo pinkles 
rengia visiems Amerikos pilie-

kurie
visu pusiu gresia, bet kuriu 

reikalauti mes nepaisome ar iii juos neti- 
krasztui kime?

tam { G A L A S

BALF PARAMA 
TREMTINIAMS

Bet Europos Komunistai vi
sus erzina ir visur lenda.

Dipliomatai, kurie sako kad 
jie jokio biznio negali daryti ir 
nedarys su Europos Komunis
tais, dabar stengiasi prekybos 
ir sutarties santykius sudaryti

1 ..." su Azijos Komunistais. Jie ša-
%

k'>. kad yra ir geru Komunistu. 
Tai tas pats kaip sakyti kad 
yra geru prieszu, geru blogu 
žmonių ir geru velniu.

Dabar mes norime sutverti 
galinga Vokietija, kad Vokie- 
cziai galėtu priesz Sovietu sto
ti. Szeszeliai Hitlerio! Hitleris 
kaip tik to. norėjo ir kaip tik 
del to ir kara paskelbė!

Czia jau reikia. Saliamono 
proto! Mes dabar gelbstame 
Vokieeziams, kad jie sumusztu 
Sovietus, kuriuos jie butu su'- 
musze per kara jeigu mes tiems 
Sovietams nebūtume in talka 
stoja!

darbui at- turtus, nei jokius daigtus, ku- 
iso'ie irius jam negali in keliniu ki

szenius susidėti. Atmink!

‘ ir du darbininkus sandelyje, 
kurie gauna žymiai mažesni at- 
Ivirinima už kitu analoginiu 
instaigu tarnautojus. Jei auko
tojai butu patys betarpiai siun
tė tuos 636,795 svarus suauko-

BROOKLYN, N. A. — Kai įu gerybių, tai vien paszto isz- 
žinogelis nors deszimta da- kuriuose tremtiniu laikrasz- ]ap|n? neskaitant inpokavimo 

ežiuose pasirodė žinių, buk: jr sugaišto laiko
butu isz- 

(siuntimas 
in Europa 
10 centu).

— Tau gali turėti visus tur
tus in kiszenius, tai tau galėsi 
gyventi, o kaip tau turėsi to
kius mažus, tokius mažus gaba
lus žemes, tokius kaip galėtum 
Žydes sijonu uždengti kaip tam 
skudurus malimus po- savim tu
rėjo, tat tau taip, kaip man da
bar turėsi prapulti.

sai nusilpnusiu balsu:
— Tau atmink, jog Žydai 

iszcje isz Jeruazleszmai, iszejo 
be žemes, be namus, be malinius 
ir taip net Dievui nori, kad 
jiems taip lygi pabaigai pašau

to, BALFas dabar dirba ne Į ^lus butu.
vien paszelpos, bet ir migraci-j Sunkiai atsiduso, akis pri
jos ir inkurdinimo darba, kas- lnei'l<e, galva kaip del mil ties 
taip pat susieta su didėlėmis b1 ažiai ir rūpestingai paguldė 
iszlaidomis.

BALFo .seimas Cliicagojc 
kai)i tik konstatavo, kad leszos; 
buvo racionaliai sunaudotos ir j
pareiszke buvusiai BALFo val- 

ir admi- 
padeka i

nu-
per

me-

suardyti ir tuos Komunistu, 
musu kraszto iszdavikus suim
ti ir savotiszkai pamokinti.

Jeigu sziandien karas su Ru
sija Imtu paskelbtas, Amerikos 
Slapta FBI Policija turėtu su- 
areszt uo t i d vi deszimts

Kritkia yra sveikas dalykas, Jaidos yra žymiai mažesnes. Be- 
bet kritika, pagrista melagin
gais faktais, kenkia ne kam ki
tam, o patiems tremtiniams, 
nes geraszirdžiai Amerikos 
Lietuviai susilaikė isz tremti
niu vietoj padėkos, nepagristu 
užmetimu, susilaiko nuo auku. 
O kad toji žinia neatatinka tik
renybei, geriausiai matos isz 
BALFo valdybos apyskaitiniu 
praneszimu, isz revizijos komi
sijos ir vieszosios atskaitomy
bes tikrintojo “public account- I 
ant” revizijos protokolu, kurie 
imvo vioszai BALFo soniie Chi- 
cagoje Spalio men., 15-16 d. d., 
cagoje Spalio men., 15-16 d. d., i 
paskelbti, kiekvienam atstovui ' 
rasztu inteikti ii- seimo priimti, i

Sztai tie patikrinti duome
nys:-

Pinigines inplaukos nuo 1947 | 
X. 1d. — 1948 IX. 30 d., $157 
026.75. Pinigines iszlaidos nuo; __ Jani jau, pasakojo ke- 
1947 X 1 d., — 1948 IX 30 d., Ifuriolikos metu Moise, jam jau 
administracijos aparato iszlai- ’ ’ ” '
kymas, keliones iszlaidos, tele-

dybai, direktoriatui 
nistracijos personalui 
už atlikta dauba. *

Jonas Valaitis. Balf Vi
suomeniniams Reikalams Ve-

ir silpnu balsu prabilo:
— () dabar man jau ramiai 

galėsi numirti!
! Ir ilgai nepajudinamai gule-
1 jo, taip ilgai, kad Moise nežino 
jo ar jisai'jau numiręs, ir pa- 

į trauke verkianeziai Žydiai si
joną.

Toji praszneko:
—’ Srule.
Žydas pražiūrėjo ir atsake:
— Milu jau numirei, man 

jau lavonas!

MALŪNAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio) 
I liūs.
I

Herste, suszuko Smilius 
atgaudamas :penkis fonas, telegrafas, skelbimai va- 1 iutužes ir kaipi ; 

tukstanezius pavojingu Komu- jaus vedimo iszlaidos $24,0.38.- I sl,menku«ias sav0 jiegas. llers. 
mstu. Bet ir tada'FBI Policija 91. ’ ......................

O iszveizėjo sveikas suvis, 
nes kaskarfas vis raudonesnis, 
kaip paprastai su savo stambiu 
veidu, del ko visuose Rozdo- 
luose ir buvo vadinamas “pla- 
t asu u k i u.”

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

Karo Sztabo virszininkai sa
ko kad jiems reikia, daugiau 
negu penkiolika bilijonu dole
riu in metus, jeigu jie savo dar
bą tinkamai atliks. Jie sako 
kad itek pinigu neužteks nei 
vienai Europai. O apie Kinija 
jie visai nei neszneka kol val
džia jiems daugiau bilijonu pa 
skirs.

Tai visai nedyvai kad musu 
dipliomatai ir mokslincziai da- 
bat* bevaiksz'tineja su surauksz- 
letomis kaktomis ir šu susirū
pinusiais veidais. Ju trape ne
siranda Saliamono proto. Pats 
Saliamonas ežia rankas nuleis
tu.

Musu dipliomatams ir dip- 
liomatijos mokslia ežiams da
bar taika jau visai, nerupi. Jie 
apie taika visai m neszneka; 
jie tik skaito ir sp; ja. kada ka
ras iszkils: už penkių, deszimts 
ar dvideszimts metu. Beveik 
visi jie dabar nesistengia už
vesti derybas del taikos, nes jie

Visi kaltina biznierius; sako 
kad jie per daug pelno gauna. 
Visi sako kad biznieriai ir fab
rikantai turėtu mažiau imti, 
daugiau darbininkams iszda- 
linti, daugiau per taksas val
džiai atiduoti.

Pirkie U. S. Bonus

Maskvoje. Komunistai giriasi 
kad jie tokiu mokintu Komu
nistu Amerikoje turi daugiau 
negu asztuoniš szimtus. Jie bu
vo gerai iszmokinti kaip užim
ti ar sutrukdinti susisiekimo 
priemones, sueziupti ar už- 
muszt.i valdininkus, užimti val
džios ofisus ir kariszku ginklu 
sandelius, užsipulti ant polici- 
jantu ar kareiviu, užimti ar 
suardyti geležinkelius. Jie isz- 
mo’ko kaip vesti taip vadinama 
požemini, slapta kara priesz 
savo valdžia, ir priesz savo 
kraszta, kaip sukelti buntus 
ant ulyczios, ermydeli galiū
nuose, kaip sukurstinti minias 
žmonių, sudaužyti traukinius 
ir užkriesti žmones su limpan- 
cziomis ligomis.

Musu karininkai mums pa
taria ir sako kad reikia szitus 
Komunistus smnuszti pirm ne
gu pirmutinis szuvis bus ant 
karo lauko paleistas, kad da
bar reikia Komunistu partija 
ir Komunistu draugystes suim-, 
ti ir suardyti.

Pirmutinis darbas, pirmuti
nis žingsnis turi būti paezioje 
valdžioje. Kiekvienas, kuris 
dirba ar tarnauja kariuomene 
je ar karininkams pataria, ■

turėtu laukti kol pats Ameri
kos Prezidentas jai pavėlintu 
ir varanta. iszleistu del tu Ko- 
munistu suareszf avimo.

Hitleris savo knygoje “Meili ! Suvedimas $2,000.00 Saldo 1948 : man mirsi.

' Siuntu persiuntimo iszlai-L „ ,, . _ ' . į te ? Paantrino, jam malūnus su-
do-s $13,1/2.46. Tiesioginei pa- . ii • C i- lauže, jam sparnus iszmete, Iszelpai $103,710.2/. Namu Iii- ’ *' 1 |
potekines skolos padengimas | b1"1 ištisus naktis gulėjo kaip! 

; $4,150.00 Cent.ralinio- szildymo ' lavonus! Ir jam bus gyvas, o|

Amerikos Kariuomenes Kinijoje

Price S 1.75 5'*'" p°in, ■*,k-
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

2284 tibwad $tu&

2556

2442 “fUM.

1555

Szitie Amerikos kareiviai 
Marinai atvažiavo is z Guam 
Salos in Kinija prižiūrėti 
kad visi Amerikiecziai sau
giai galėtu iszvažiuoti isz 
Kinijos, kur Komunistu ar
mijos dabar taip sziauniai 
ir drąsiai beveik visa kraszta 
užima. Tūkstantis du szimtai 
ir penkios deszimts marinu

pribuvo. Kinijoje dar pirm 
szitu nauju marinu pribuvi
mo, jau buvo 
ežiai ir szeszi 
nu.

Daugiausia
pristatyta in Tsingtao mies
tą, kuri Komunistai gresia 
užimti.

Kai Amerikos vyriausias

trys tukstan- 
szimtai mari-

ju dabar yra

Generolas buvo užklaustas 
ar musu kareiviai, marinai 
atsikirstu jeigu Komunistai 
norėtu paimti tas tvirtoves 
kur musu kareiviai marinai 
yra apsigyvenę, tas Genero
las pasakė kad jis nieko ne
gali pasakyti, bet kad visi 
turime laukti ir pamatyti 
kas ten bus ir kas atsitiks. 1

O NUMBERED
POINTS

• fNfkV-PO/Nr FOUNTAIN PIN

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.
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— Bet reikia paleisti mala
ria, nes vejas laikais gali ir su
sijudinti. Paskui vėl tasai par
kins paskui mane slankioda-l 
mas neduos man ramybes. O 
asz laibai nemyliu, jeigu mani 
kas karcziamojc lenda iii akis.

Užsimanste ir toliau vienas! 
sau kalbėjo:

— Turbūt vakaru vejas pu-! 
ežia tiktai reiketu paleisti.

Prisiartino prie sienos, prie j 
kurios stovėjo atsirėmęs spar-1 
nas ir stuma isz.trauke. Paskui 
iszejes isz malūno duris užda
re ir leidosi tiesio-g* in karczc- 
ina. Ėjo iszpalengvo ir susi- į 
traukės kaip visada, nežinia 
ka maustydamas.

Jo veide apsireiszke links
mybe tik atsiradus szalep kar- 
czemos. Viduj atrado kelis Roz- 
dolu kaimo ūkininkus links
mai besznek nczi u o jai i czi n s.

Inejes, tuo jaus suszuko;
— Ei, vyrucziai, po szimts 

milijonu! Maluniukas perka, 
gangreit niekas sziandien ma
nės neaplanko. Gerkite visi, 
kiek tik norite, kiek tik jums

susilaikyti, jieszkant numinto 
takelio.

— Bus vėtra, vėtra bus, 
kai].) Dievą myliu, prabilo 
gaudydamas orą, kuris jam ro- 
dėsi labai gaivinancziu, iszbu- 
vus tiek daug laiko suszvinku- 
sioj Žydo karcziamoj.

Toji iszkilmihgoji tyla, tasai 
rudens vėsumas ji blaivino.

Juo toliau ir ilgiau ėjo, tuo 
goriau apielinkese visa pedeji- 
ina eme suprasti ir kuomet bu
vo arti Smiliaus grinczios, pa
sižiurėjo ton pusėn. Žydo grin- 
czioj buvo tamsu.

— Matyt jau vėlus laikas, 
prabilę, nes pas Smiliu tamsu, 
bet nuostabu, delko Srulius 
pas mane nebuvo, delko jis ma
nos nejieszkojo ?

Toji mintis dabar jam paru
po. Pa,maustės vėl tarė:

— Turbut be vėjo malūnas 
negali malti.

Jankus vienok buvo girtas 
ir nežinojo pats ka kalbas, bet 
visgi aplinkui pradėjo dairy
tis, ar kartais nepamatys kur 
malūno.

— Stovi, stovi, po szimts 
bombų! Suniurno ir leidosi te

jautė, jogei turis savo gyvastį 
kokiu nors budu gelbėti. Jam 
sapnavosi gorimai, musztynes 
paskui szaudymai ir mirtis. Pa- 
szokes pribėgo prie trepu ir 
anais nusirito su visu smarku
mu žemyn. Tuokart jam pasi- 

j

Linksmybes kaip jau 
žinote nustojo,

Adventai,
Turite gražiai užsilaikyt, 

Po pakampes
nezulyt,

Adventu laikas 
trumpas,

Galima užlaikyti 
visada,

Dorai pasielgti, 
Ir neg ir t nok Ii aut. 
Kalėdos artinasi,

Ir kad visi
lenda, nes rytoj jus manės ežia 
jau ne pamatysite.

Atsisuko in Žydą, stovinti už 
szinkbario ir atsiliepe:

— Rugines! Ei, tu, duok 
szen rugines! Po szimts mili
jonu !

Iszlupes viena. ir kita stikle- 
• Ii atsigaivino ir vėl prieszai bu

rns trepsėdamas, uždaimjvo: 
Maluninkai, kolei laikas 
Gerkim, gerkim, gerkim! 
Nes kaip vejas atjos raitas. 
Tai gerti paliaukim!

Nustvėrė siūloma stikleli ir, 
sveikindamas užstalėje sodinti 
girta Bimbalą, vėl iki dugnui 
iszverte.

IX.

liau.
Da pusvalandi klaidžiojo 

jieszkodamas malūnai! inejimo 
bet negalėdamas atrasti, suki
nėjosi aplinkui ir retkareziasi 
in sparnus sau kakta daužo.

Vienok kiek sykiu užsigau-j 
davo, arba sukrisdavo, visada! 
randai atsistodavo, bijodamas! 
save vėl ant juoko iszstatyti. j 
Jisai savo varda. mokėjo gerb-| 
ti.

Jam belandžiojant ir maus
tant apie nebūtas daigius, pa
sijuto esąs ant pirmųjų malūno 
lu'bn. Net smegenis dabar pra
siblaivė.

— Kaip asz ežia užlipau ir 
kokiu badu atsiradau, painans-

rodo, jog skėstas. Tas dak kas j 
ji prablaivino. Staiga su vienu 
szuoliu iszszoko isz tos upes,; 
kai]) jis mane, ir jau bėga, kad' 

i tuotarpu ji kas su neapsakomisi ij spėkomis nutvėrė. j
Dabai- Jankus neteko šamo-j 

nes ir tik pora. sykiu sunkiai, 
I kaipi del sopulio, sudejavo.

X-
Kelioms valandoms vėliau 

pradėjo auszti. Dangus darėsi
I giedresnis, bet palszi, reti de- 
! besiu i padangėmis, kaipo snie
go kamuoliai vieni kitus su vie
šnios smarkumu vijosi.

Vejas leczian pradėjo pusti, 
jo saule, turinti tuojaus isz ap- 
| regio iszeiti ir pasirodyti, su 
! savo pilkos spalvos szviesa ap 
jszviete nakti sulyta žeme. Iszsi- 
lieje vandens, aplaužytos ir su- 
sukinetos medžiu szakos ir nuo 

! lapu apnuoginti ja,vorai ir lie
jies, tarytum pasilenkdamos že
myn skundėsi ant tu buvusiu 
gamtos prajovu.

. Da buvo tamsu. Tiktai dabar 
Rozdoluose gaidžiai, praeitos 
nakties baisios vėtros inbau- 1 ginti, kur nekur užgiedojo.

Srulius savo minksztoj lovoj 
iszbudo ii-, pratrynęs akis, pa-j 
žiurėjo per Įauga.. Bet nieko 
neinate, kadangi lauke, kaip i 
paprastai rudeni, buvo migly-1 
nas.

Beklausydamas iszgirdo ka
mine staugianti veja.

Tasai staugimas ji visiszkai

gelbėjo, nes vis-gi nieko neina
te.

Esant tokioms aplinkybėmis 
Srulius slinkiai atsiduso, nes 
jisai kožna ryt inei i buvo pa
pratęs in savo savasti maloniai 
žiūrėti. Nežinia ka. suniunejes, 
jiaszoko isz lovos ir pribėgo 
prie kito lango. Bet ir per szita 
Įauga malimo neinate, norints 
jam pasirodė, jog miglos jau į 
buvo iszsisklaidžiusios padan- 
gesna.

Iszbalo ir suriko:
— Ril'ke! Negirdėtus daig-i 

tus! Mail nematai malūno!
— Turbut tamsu; anksti. . |— Bet kas tau, man matai, 

jau net kareziamus.
Krūtinėj pritruko jam žo-1 

džiu, kojos jam drebėjo, puo
lėsi prie rūbu.

—- Gevalt! Geva.lt! Man ne
matai malūno, szvepejo pus
balsiai, vilkdamasis su brušlo- 
tu ir kapota, ir su kojom jieisz- 
kodamas szliuru.

Jisai buvo taip insikarszczia- 
ves ir persigandęs, kad jo vai
dentuve negalėjo tu visu daly
ku iszriszti, vi’en tik žinojo, jog 
nematąs malūno ir’ negirdįs 
giigždancziu ano sparnu.

Rifke jam aiszkino, jog tur
but da yra tamsu, ar dideles 
miglos apsiautusios žeme, bet 
Srulius jos iszvedžiojimu ne
klauso, tiktai skubiai rengėsi, 
idant kogreieziaus iszbcgti isz 
pirkios.

Paskutinis Žmogus

Johnny Moore, senas žve
joto j as isz Collington, North 
Carolina yra paskutinis isz 
tu žmonių kurie įsavo akimis 
mate kai pirmutinis eropla- 
nas pakilo nuo žemes ir tik
rai in padanges skrido. Tas 
eroplanas buvo in padanges 
iszkeltas per darba ir moks
lą Wright szeimynos broliu.'

Sziitas žvejoto j as yra pas
kutinis isz tu kurie toki 
"stebuklą” pamate. Jis yra 
pakviestas ir jis pasakė kad 
jis sutinka dalyvauti iszikil- 
mese kurios paminės ir ap- 
vaikszczios tos dienos atmin
ti Washington, D. C., Pet- 
nyežioj, Gruodžio septynio
likta diena.

Karcziamoje jau nieko nebu
vo, apart vieno Jankaus, sedin- 
czio palei stala ir užsimans- 
cziusio, tarytum jisai dabar 
butu metavojes už kokias ten 
piktadarybes. Akis turėjo isz- 
verstas, rankas sudėjusias aut 
krutinės ir kojas po stalu isz-! 
tieses. Iszrode, buk tuo jaus tu
rėsiąs persiskyrti su szitom pa
sauliu.

Vienok senam Szmuilai tas 
nieko nekenke ji užkabinti.

— Ny, maluniukas, gal ga
lėtum eiti ant malimus, ba man 
jau laikas uždaryti karezia- 
mus.

Jankus iszbudo ir, aplinkui 
save apsidairęs, su didele sun
kenybe atsikėlė. Siūbuodamas 
iszejo laukan ir tuojaus atrado 
kelia. Jaute esąs girtu, svarsto! 
apie viską, kas aplinkui ji vei- 
kesi, bet nieko negalėjo supras- i 
ti. Girdėjo Szmuila uždarant 
savo tuszczia kareziama, su
prato esant vela nakti, o la
biausia nusistebėjo pamatęs 
padangėse tirsztus juodus de
besius, už kuriu nebuvo matyti 
nei žvilganeziu žvaigždžių, nei 
sž vieczi anezio menulio.

Oras buvo tylus, visa gamta 
buvo kaipo iszmirus, bet toji 
tyla reiszke prisiartinanczi-i 
vėtra, vėtra kalbanczia ore 
kaip ant plauko.

Jankus ir ta audra atjautė, 
bet nežinojo, ar jis ta dalyka 
sapnuoja., ar kas kits su juom 
veikiasi. Greitais žingsnais ėjo 
malūno linkon, dairydamasis 
aplinkui, bet tankiai turėdavo

te ir parkrito ant krūvos mai- 
szu.

Dabar .ji miegas pradėjo ma
rint, bet Jankus ilgai nuo joj 
gynėsi, tarsi, at jausdamas, jog 
jam nepridera miegoti. Paskui 
jam pasirodė, jog kariaująs su 
maiszais kurie ji traukte trau
ke in save. Stengėsi atsistoti, 
bet vos spėdavo pakilti, tai vėl 
kaip ilgas ant maiszu iszsities- 
davo.

Ir sumurmėjo:
— Vėtros nebus....
Tuos žodžius isztares iszsi- 

tiese ir užmigo. Bet miegas bu
vo neramus, nes tankiai iszbus- 
davo ii- nesuprantamus žodžius 
murmėdavo. Ir teip tęsęsi iki 
toliai, koliai sunkiu miegu ne
užmigo.

Jankus kaip užmusztas mie
gojo.

Staiga Jankus iszbudo ir at
gavės dalele girtos sąmones, su 
visomis jiegomis stengėsi visa 
praėjusi laika sau atsiminti.

Ar jam viskas sapnavosi, ar 
isztikruju tas buvo, nežinojo, 
bet jam rodėsi, jog girdis kur 
tai baisu bildesi ir oszima, jog. 
malūnas, kuriame jis gulėjo,Į 
braszka ir plyszta, jog netru-j 
kus grius ir ji amžinai prislėgs, i

Su nepaprastomis spėkomis! 
paszoko ir tolydžio vėl anrmai-į 
szu sukrito, nes aplinkui ji vis
kas szokinejo ir osze ir jam ap
svaigusia galva, da arszi.au 
sunkino.

Būdamas girtas ir be sąmo
nes, negalėjo suprasti nieko, 
kas aplinkui ji veikiasi, tiktai.

sveiki sulauktumėte!
* * *

G z i o n a i s A me r i k o je’, 
Daugiau yra leidžiama 

laikraszcziu,
Ne kaip kitam 

kokiam sklypo, 
Nes skaito juos, 

Nuo mažiausio vaiko, 
Kuris moka skaityt 
lyg seniausiam žmogui. 

O Lietuviai ?
Jie skaito labai mažai 

savo laikraszczius, 
O jeigu tai]) skaitys 

kaiji lyg sziolei, 
Tai Lietuviszka Tauta

dings, 
Kai]) Airisziu dingo!

* * *

Vyras turi būti 
vyru visados, 

Galva del savo 
moterėlė, 

Nes jeigu savo moterėlei 
už daug tupinės, 

Tai ant gero neturės.
Žmones sako,

Mažai yra tokiu 
moterėliu, 

Kad butu geros del 
savo mylimo vyrui, 

Ir yra tokiu moterėliu 
Kurios ant savo vyro 

visai]) iszranda. 
Taip szirdcles nedarykite, 

Mylėkite savo vyrelius, 
Nerody k i te ]) i k t u ma,

Jeigu norite savo 
vyra pataisyti,

Mylėkite tik su 
gražumu, 

O ne piktumu,
Ta syk turėsite dangiszka. 

gyvenimą.
jjc zįc

Vienas mano draugas 
isz Madisono raszo,

Malonai praszo, 
Kad asz pribueziau, 
Nes -czionais publika 

mane labai iszsiilgo, 
Ir nekuriu bobelių 

liežuviai prasi ilgo, 
Ir reiketu jiems 

liežuvius nupjaut, 
Tada, ten malszumas 

užstotu, 
Ir plepalai nustotu.
Ant sziandien bus 

gana.

isz miego pažadino. Ant lovos! 
tuojaus atsisėdo ir szvelniu 
balsu atsiliepe:

— Rifke! Rifkee! Herste! i
Tamsoj sukrutėjo patalai ir! 

Žyde piiklaiuse:
— K a, k a, S r u 1 i u s ?
— Herste? Kalbėjo Siū

lius jau garsiau, vejas jau pu- 
czia ir rodos nakti buvo plati
nus lietus, bet taip tani tamšy- 
bius, kad negali man matyti, ar , 
malūnas eina.. Tau nieko ne
girdi?

— Kodėl jam neeitu; juk 
‘garbe Dievui javus yra pakak
tinai! Atsake 'pati, norėdama 
isz lovos iszlipti.

Srulius ant galo lovos atsirė
mė ir atrėmė akis Įaugau, per 
kuri giedromis dienomis malii-

Sn kapota užkabinta anfvie-' 
uos rankos iszbego su didžiu 
trenksmu per duris nežinia kai 
muirmedamais.

Iszlekes ant kiemo staiga vi-; 
sas pastiro. Ant kiemo buvo ! 
szviesu, buvo matomos baltos 
kaimo grinczios, net pastarųjų j 
sziaudiniai stogai, o malūno ne
buvo.

Srulius ant valandytes susi
laikė, idant geriau atsipeketi 
ir patirti, ar jisai kartais ne- 
sapnuojes ir ar jisai kartais ne- 
Sapiiuojes ir ar atsirandas sza- 
le savo grinczios. Jo akis da
bar pradėjo žėruoti, veidai isz- 
sipute ir jiaraudonavo, lupos i 
pradėjo drebėti, o kojos po 
juom eme linkti.

— Gevalt! Gevalt! Kas tas?
na matydavo kai]) ant delno.

Neapsakytai nusistebėjo ne
matydamas nieko: nei judan- 
cziu sparnu, nei blizganczio 
malūno stogo.

— Miglos, ar kam ežia 'da
bar? Sumurmėjo ir da labiau 
prie lango pasilenke. Vienok ir

Subaubė nesavu balsu ir nu
mintu takucziu leidosi kaip 
drūtas malūno linkon.

Jau liko be' sąmones ir ne
jautė po savimi kojų, nejautė ! 
net szirdies smarkaus plakimo, 
neinate vėtros pedsakiu ir balu

i vandens. Neinate net, jog tik
dabar tas viskas jau nieko ne-1 keliais žingsniais buvo atstume

nuo tos vietos, ant kurios per 
ilgus metus stovėjo mainuos ir 
kurio dabar jau nebuvo.

Jisai inane sapnuojes, ar ap
linkui ji apsireiszke stebuklai, 
ar kartais jisai pats isz proto 
neiszibrides ir paežiai tikrybei 
nenorėjo tikėti, neturėdamas 
laiko apie ana. ir pagalvoti.

Pagalios kaip drugio kre- 
cziamas, tik su vienu szliuru ir 
su pakabinta ant vienos rankos 
kapota, atsistojo ant kalnelio, 
ant kurio seniau buvo stovėjęs 
malūnas.

Malūno jau nebuvo, tik du 
baltu girnų akmeniu ant sulau
žytu lentgaliu gulėjo ir jam da
re didi inspudi.

Su suklydusiom akim apsi
dairė aplinkui save. Tenai gu
lėjo sulaužyti sparnai, ten to
liau nuplesztas stogas, o da ki
tur sudraskyti maiszai, iszbars- 
tyti grudai ir miltai.

Žiurėjo in viena daigta, ku
rio jokiu budu pažinti negalė
jo.

Gulėjo, koks ta’i žmogus 
kniupszczias ir dumblan innar- 
dines galva, da su sugniaužtom 
kumsztim.

Triukszmingas Pasveikinimas

W “LINKEJIMAI” del Kaled« ir 
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.

Isz kaimo bego žmones; vie
ni jau buvo visai arti, kiti da 
toli ir to apsireiszkimo negalė
ja savo akiai tikėti.

Srulius stengėsi rėkti, bet 
■jau neturėjo jiegu, tik po juom 
sulinko keliai iir jis kaip ilgas 
ant žemes iszsitiese.

XI.
Pakviestas isz miestelio dak

taras tvirtino, jog Srulius gy- 
venses, bet jisai pats szitam ne
tikėjo. Gulėjo lovoj 'apsiaustas 
szeimynos ir nuolatos dejavo, 
negalėdamas daugiau žodžiu 
isztarti, kaip tik tuos:

— Man jau mirsi!
Veltu ji ramino, blaivino, vėl 

tu daktaras jam tvirtino, jisai 
nuolat rankas kaip priesz mir
siant sudėdavo’ ir užmerkęs 
akis szvapedavo:

— Jau man numirei!
Prieszpat pusiaudieni jam 

pagerėjo ir jisai paklausė:
— Jankus? Ny Jankus?
Suprato, jog apie ji nori ži- 

ndti, ar jisai yra da gyvas.
Moise apsiaszarojes, be jaus

mu, laukiantis kas valanda tė
vo mirties, tuojaus iszbego pa
tyri i apie maluninko likimą.

O Srulius tuotarpu dejavo ir 
akim vartė, kaipi jam butu 
kentes paskutinėse valandose 
mcszlungi.

Tiktai viena Rifke neprara
do sąmones ir Smiliui nuolatos 
kalbėjo:

— Jankus? Tegul jam ga
las, jam turbut nuo gerymus 
numirė, a.r-gi žmogus gali isz- 
laikyti, jeigu sparnas jam pa
griebs ir paskui isz augsztybes 
žemyn paleis. Jam teip reikia 
jam niekam nevertas.

Srulius iszgirdo ir suprato, 
nes tuojaus atsake:

— Tegul jam mirszta, te
gul jam.

Neužbaigė, bet jo veidai pa
raudonavo ir akis pasidarė 
szviesesnes.

Patsai persigando to gyveni
me apsireiszkimo, nes tuojaus 
pradėjo szvapeti.

— Man jau, numirei!
Tuotarpu uždusęs Moise su- 

gryžo ir per duris inejes prabi
lo:

— Kas jam negerasis bus?!
— O ka? Pertrauke iRifl<e.
— Herste? Paklausė Sra-

Cuhos Generolas Fulgen
cio Batista per keturis me
tus gyveno isztremime. Kai 
jis sugryžo, jo draugai Ha

vana mieste ji taip apsupo, 
kad jis vos ne vos iszsigelbe- 
jo. Kai jis sugryžo, jis užėmė

Senatoriaus’ vieta, in kuria 
jis buvo iszrinktas nors jis 
tuo laiku gyveno isztremime.

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ŽiniosVietines Praszo Pagelbos

i — Atmainingas oras.
— Readingo Angliakasyk- 

los kompanija pranesza, kad 
Įvisos kasyklos nedirbs ligi Pa
gedėlyje, isz prieszasties kad 
kompanija neturi užtektinai 
prdęru del anglių.

— Tik 7 dienos lyg Kalėdų.
— Ponas Matas Paulaus

kas, senas “Saules“ skaityto
jas isz Girardvilles lankėsi 
mieste su reikalais, taipgi at
lankė ir “Saules“ spaustuve. 
įAcziu už atsilankyma.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Lazaro. Taipgi pasninkas.

— Pareita Nedelia Gruo
džio 12-ta diena, Szv. Juozapo 
Parapijos svetainėje, Sodai ie- 
tes surengė labai gražu vaka
rėlį savo naujokėms, kurios in- 
stojo in Sodaliecziu Draugija. 
Szeszios naujokos Sodalietes 
buvo iszkilmingai priimtos i u 
draugyste po Miszparu. Kum 
Kazimieras Rakauskas, Szv. 
Juozapo parapijos vikaras ve- 
(le visas tas apiegas. Jis yra vi
su szitos apylinkes Sodaliecziu 
Dvasinis Vadas. Naujokes So- 
jdalietes buvo: Dolores Berdosh 
Joan Bražinskiute, Katarina 
Galinskiute, Joan Rejuniute, 
Teresa Sekula ir Rosemary 
Walincziute. Sodalietes suren
gė labai gražu Kalėdini Vaka
rėli po pamaldų. Visos labai 
gražiai pasilinksmino, nes ju 
tarpe randasi mergaieziu ku
rios moka dainuoti, ant visokiu 
muzikaliniu instrumentu griež
ti ir kitais budais szposus krės
ti ir visus palinksminti. Visos 
mergaites nustebo kai iszgirdo 
kaip gražiai ir moksliszkai Ku 
Jiigas K. Rakauskas moka 
emuikoti, ant skripkos drožti. 
[Visos gražiai pasilinksmino ir 
priėmė naujas Sodalietes.

— Subatoj Szv. Auksenti- 
jo. Taipgi pasninkas.

— Kita sanvaite: Nedclioj 
pripuola Ketvirta Nedelia Ad
ventu; Panedelyje Szv. Domi- 
Uiko; Utarninke Szv. Tamo- 
szio; taipgi Utarninke pripuo
la pirma diena žiemos: Yra tai 
Žieminis nakties pervirszini- 
mas dienos; trumpiause diena 
visam mete; Seredoj Szv. Frau 
X Kabrino; Ketverge Szv. Ser- 
vulio; Petnyczioj Adomo ir 
Jievos; Kuczia. Sukatoj Kalė
dos, V. Jėzaus Gimimo.

— ’Gerai žinomas ūkinin
kas ponas Juozapas Tamkevi- 

. ežius isz Catawissa, Pa., lankė
si “Saules“ redakcija, atnau
jinti savo prenumerata ant ki
to meto. Acziu už atsilankyma.

— Lietuviu Moterų Klin
ikas isz Schuylkill pavieto tu
rėjo savo Kalėdų Parte Utar- 
ninko vakara, Elk’s svetainėje. 
Daug nares dalyvavo tame 
ĮParte.

ežia isz Mahanoy City ir seseri 
Ona Kinkiene isz Koviau, Ohio. 
Likos palaidota. Utarninke, 
Gruodžio 14-ta diena su apie-

Ponia Chiang Kai-shek, 
Kinijos valdovo žmona, at
skrido in Amerika jieszko- 
dama savo vyrui paramos ir 
savo krasztui pagelbos. Kai 
ji pareiszke savo sumanymą 
atvažiuoti in Amerika, tai 
Amerikos Laivynas parūpi
no jai geriausius eroplanus, 
stacziai isz Kinijos, nors 
Amerikos Taryba tos jos ke
liones nepripažino.

Ji apsigyveno pas Ameri
kos Sekretoriaus žmona, Po
nia Marshall. Jai pasisekė 
pasiekti ir pasiszneketi su 
Amerikos Sekretoriumi Mar
shall ir su Prezidentu Tru
mann. Bet kai laikrasztinin- 
kai pareikalavo dažinoti kas 
isz tu pasisznekejimu iszejo, 
tai nei ji, nei Prezidentas, 
nei Sekretorius nieko nepa
sakė.

Ji laikrasztininkams, Sek
retoriui ir paežiam Preziden
tui Trumanui pasakė, kad 
jeigu Amerikos dabar nestos 
Kinijai in pagelta priesz Ko
munistus, tai Kinijos valdžia 
neiszsilaikys ir tada baisus 
pavojus grės Amerikai isz 
visos Azijos.

nyczioje 9-at valanda 
kūnas palaidotas in

noy City.

Easton, Pa. — Czionais gy
ventojai, kaimynai iszkele va- 
ranta priesz Koše Fegan, del 
kiaulių smarves. Žmones pasa
kojo jog vasaros laiku, del 
kiaulių smarve, jie neturi kur 
dėtis, nes namu langus'turi lai
dyti uždarytus. Teisėjas, ūki
ninke Koše Fegan nubaudė ant 
penkių szimtu doleriu.

Vyskupas V. Brizgys

Lottie sako, kad jos brolis per 
koki tai nesveikoje.

Palo Alto, Pa. — Sena 
ventoja Rozalija Kabaszinskie- 
ne, kuri sirgo ilga laika, numi
rė. Velione atvyko isz Lietuvos 
in Shenadoryje, o apie 47 me
tai atgal persikrausto in Palo 
Alto. Paliko dideliame nuliū
dime savo vyra ir tris vaikus. 
Laidotuves atsibuvo Seredoj, 
su Szv. Misziomis Szv. Kazi
miero įbažnyczioje ir palaidota 
in Szvento Juozapo parapijos 
kapines Mahanoy City.

gy-

doleriu ant vieno tokio orderio. rį3 saVo turteli neskaito milijo-' tame Sovietu-Lietuviszkame 
Dabar bus nuo deszimtuko ligi nais taptų Amerikos Preziden 
trisdeszimts penkių centu.

Užregistruoti laiszka dadar 
teipgi bus brangiau. Ir taip už 
visokius siuntinius dabar 
kės daugiau mokėti.

*

rei-

DARBININKU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Atsilankys In Parapijas 
Su Prakalbomis

Girardville, Pa. — Jo Ekse
lencija Vyskupas V. Brizlgys,

tu. Bet kaip dabar dalykai sto- j 
vi, tai visos musu valdžioje 
augsztos ir atsakomingos vie
tos yra prieinamos vien tik mi
lijonieriams, kurie beveik visa
dos du ar tris sykius daugiau 
per meta praleidžia negu uždir
ba.

DIENA IR GARBE Ta pati galima pasakyti ir 
apie Amerikos Tarybos narius 
ir net apie musu Senatorius.

Jeigu kam dar neaiszku, ko
joms nėra vietos darbininku del tokie žmones tiek pinigu 
unijose. Komunistams visi tie praleidžia> tai tik vienas pa. 
užsipuolimai baisiai nepatiko VyZjyS parodys kaip ir kodėl 
ir jie dabar stengiasi atsikirs- pinigai reikalingi. Viena vaka- 
ti.

Bet visiems mums labai ge
ras ženklas kad nors viena dar
bininku unija dabar vieszai 
stoja priesz Komunistus. Tuos 
Komunistus ne taip greitai bus 
galima iszvaryti ar iszstumti, 
bet pradžia jau padaryta.

atsilankys Schuylkill apygar
dos Lietuviu parapijose ir ki
tose apylinkes parapijose, Sau
sio (Jan.) menesyje. Jam ren
giama prakalbos, per kurias jis 
nors trumpai nupieszti kaip 
Lietuviai dabar stovi ir koks 
visiems pavojus gresia isz Ko
munizmo.

Jo Ekselencija Vyskupas V. 
Brizgys bus New Philadelphi- 
joje Sausio pirma diena: isz 
ežia jo marszrutas ar jo kelione 
po parapijas bus szitokia: She
nandoah, Sausio 2; Frackville, 
Sausio 4; St.Clair, Sausio 6; 
Minersville, Sausio 9; Tama
qua, Sausio 10; Shamokin, Sau
sio 11; Mt. Carmel, Sausio 12; 
Girardville, Sausio 16.

Kelios kitos parapijos dar 
nėra nustaeziusios ar nėra pa- 
rciszkusios kada atvažiuos Jo 
Ekselencija, bet tikimasi Lacl 

’visiems teks Jo Ekselencija 
Vyskupą pamatyt i 
klausyti.

Kunigas Mykolas 
tas, Szv. Vincento

Dauman- 
parapijos 

klebonas ir Kunigu Vienybes 
Amerikoje iždininkas sutvarkė 
visa szita, marszruta, kelione 
del Jo Ekselcncijos Vyskupo 
V. Bl izgio.

VALDININKAMS
DIDESNES ALGAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

toks ir toks valdininkas gauna 
deszimts, dvideszimts ar kad ir 
dvideszimts penkis tukstan- 
czius doleriu ant metu, tai mus 
net puavydas ima, kad jis tiek 
daug gauna. Bet tikrumoje, 
jam tu tukstąneziu niekados 
neužtenka vien tik del savo 
darbo ir savo pareigu.

Ir kokia ežia pas mus tvarka 
kad unijos bosas gauna daug 
daugiau negu Amerikos Prezi
dentas, ar kad kokio ten fab
riko Prezidentas
szimts sykiu daugiau algos ne- jftusįjos nusistatymu ir už tai 
gu Amerikos Vice-Preziden- taįp asztriai susikirto su Stali- 
tas? ; nu.

Jeigu algos butu teisingos ir Lietuviu Partijos Bendro 
padengtu kasztus, tai gal kar- Komiteto Sekretorius, A. S.
tais ir paprastas žmogelis, ku- Trofimov parasze ta straipsni žmonių klausimas iszkilo. Jei-

riene ar vienas taip vadinamas 
Dipliomatinis Balius tankiai 
kasztuoja deszimts ar penkio
lika tukstancziu doleriu. O tas 
dipliomatas gal tik tiek ant 
metu uždirba. O tokios vaka
rienes nėra jau vakaruszkos ar 
iszdykumas, be’t sulyg Diplio- 
matu paproczio ir nusistatymo, 
reikalingos. Anglijos ir Rusi
jos valdžia už visa tai užmoka, 
o Amerikos Ambasadorius turi 
jau isz savo kiszeniaus iszsi- 
krapsztyti. Tas pats ir su musu 
Prezidentu.

laikrasztyje. Jis dar toliau nu-Į 5 
siskunde kad “tie bagoeziai; * 
ūkininkai, kaip laukiniai žvė
rys inpyke, kovoja priesz tvar
ka ir priesz vsio kraszto gerus 
darbininkus. Jie skleidžia vi
sokius gandus, pasakas, inlen- * 
da in valdžios vietas ir in fab
rikus ir tenai buntus kelia. Jie 
žudo Rusijos agentus, kurie 
vien tik gera visiems velija.“ - ——————
Jis baigia savo ta straipsneli, gu tauta Sanjunga negalėjo, 
szaukdamas in talka visus ge-Į nedryso ar nenorėjo in tuos 
rus darbininkus, kad jie pade-'’klausimus insikiszti, tai jai ir 
tu valdžiai invykdinti tai ežia vietos nėra. O Amerika in 
“Kolkhozu“ tvarka ir isznai- į visusu tuos klausimus insiki- 

į kinti visus tuos tautininkus, 
kurie slaptomis priesz valdžia 
prieszinasi.

k
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SUKILIMAS
PIETŲ AMERIKOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

LIETUVIAI ŪKININ
KAI PRIESZINASI 
“KOLKHOZAMS”

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kymas bus iszpildytas ir ūkiai 
bus paimti visuose tuose krasz- 
tuose kur Sovietai dabar szei- 
mininkauja.

Yugoslavijos valdovas, Mar- 
gauna de- ska| nesutįko su szituo

verda, kad ežia jau bus sukili-Į 
mas. Keli laikrasztininkai net 
trys sanvaites priesz tai jau nu
važiavo in ta kraszta, kaip tik' 
kad jie ten butu kai ta revoliu
cija prasidės.

Amerikos atstovai, ambasa
doriai ir dipliomatai teipgi vi
sa tai žinojo. Butu galima pa
klausti kodėl jie nei pirszto ne
pakėlė kad ta klausima isz-į 
riszus be revoliucijos? Jie vi
sur kitur kiszasi, tai kodėl szi
ta syki sau ant savo pasturga
liu sėdėjo ir nieko nedare?

Prascziausias laikrasztinin- 
kas gerai žino, kad isz szitokio 
sukilimo ir susiedijos krasztu 
susikirtimo gali iszkilti parp
ta utinis karas.

Tautu Sanjunga ežia neturi 
nei jiegos nei jokio biznio insi
kiszti, nes Tautu Sanjunga pa-

szo, tai kas dabar darosi? Ar 
Amerika bijosi, nenori ar ne
paiso?

Gal kas paklaustu kas ežia 
taip svarbu, koks mums pavo
jus gresia jeigu kas tenai Pie
tų Amerikoje susipesze ir vie
nas kitam kaktas prasiskėlė?. 
Mums labai svarbu, ir sukili
mai ir susikirtimai tenai mums 
baisiai pavongi.

Mes visiems Europos krasz- 
tams pasakojame ir giriamies 
kad visi visos Amerikos krasz- 
tai, kaip Suvienytu Valstijų, 
Kanados ir Pietų Amerikos 
viena ranka laiko, vienybe tu
ri; kad, ‘karui iszkilus visa 
Amerika stotu kaip vienas. O 
dabar žiūrėkite kas darosi.

Mes turime ežia insikiszti ir 
tvarka padaryti, nes jeigu mes 
tenai greitai nepribusime, kas 
sustabdys Stalina, kuriam taip 
rupi in tuos krasztus inlysti?

JAUNA
RAZBAININKE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sirode kad ji yra bejiege kai K _ 
Žydu ir Arabu ir Indonesijos

FOR EXTRA ECONOMV IN YOUR FOOD BUDGET

SWITCH

Shenandoah, Pa. — Žinios 
pranesza isz Wynnewood, arti 
Philadelphijos kad Daktaro H. 
ĮRamonat (Ramonaitis) pati 
Pranciszka numirė pareita Ne- 
jdelia, Misericordia ligonbute, 
Philadelphia, Pa., ir likos pa
laidota Seredoj 2:30 valanda 
po pietų isz A. Bair Co., koply- 

. ežios ir palaidota in Arlington 
kapinėse. Daktaras Ramonat 
įkitados gyveno Shenadoryje.

— Utaminke, po pietų La
fayette Lambert, nuo 213 W. 
Lloyd Uly., 69 metu amžiaus, 
norėjo padaryte savižudyste, 
paemes britva perpiove gerkle, 
ibet likos tuo jaus nuvežtas in 

? Juocust Mt. ligonbute. Jo sesute

Frackville, Pa. — Gertrūda 
Lakavicziene, (Algonis) nuo 
531 W. Oak Uly., numirė Pane- 
delio vakara, Danville ligon
bute, sirgdama per koki tai lai
ka. Velione kitados gyveno 
Mahanojuje. G imo. Lietuvoje. 
Prigulėjo prie Apreiszkimo Pa
neles Marijos parapijos.. Pali
ko tris sūnūs: Juozapa, Kazi
miera Al'goni,' Neptūne, N. J., 
Joną Algoni, Twinbakes, Ga., 
dukterį Melena Z u b r i e n e, 
Frackville ir deszimts anūkus. 
Laidotuves invyko Petnyczioj 
su apiegomis Apreiszkimo P. 
M. bažnyczioje 9-ta. valanda ry
te ir palaidota in parapijos ka
pines.

— Kunigas Mykolas F. 
Daumantas, Szv. Pranciszkaus 
parapijos klebonas parsikvietė 
labai iszkalbu Kunigą, Misijo- 
nieriu, Pasionista, Teveli Ge- 
ralda, kuris vede Kalėdų No
vena. Novena prasidėjo Sere
doj, Gruodžio 15-ta diena. Ku
nigas Geraldas yra. iszkalbus 
pamokslininkas Lietuviu ir 
Anglu kalbose. Jis ir szita No
vena prie Kūdikėlio Jėzaus ve
da abejomis kalbomis. Labai 
gražus skaiezius žmonių renka
si ant tu pamaldų, nes pamoks
lai yra laibai gražus, tinkamai 
pritaikinti ir žingeidus.

PABRANGS
PACZTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

TO ELECTRIC COOKERY
At today’s food prices you can’t 

afford cooking failures. Electric cook
ing can give you perfect cooking results 

every time. It’s automatic! No more 

dried-out, over-cooked or burnt foods. 
Even inexpensive cuts of meat turn out 
delicious and tender. Vegetables steam 

in their own juices, and valuable min
eral salts and vitamins are retained. 
Go electric for economy!

ji buvo nusiunsta gyventi su 
savo motina, ir dar vėliau ji 
buvo nugabenta pas savo teta. 
Ji sako kad jos gyvenimas bu- 

i vo toks nepastovus, kad ji ne- 
’ į žinojo nei vienos linksmos die

nos.
Ji kelis sykius buvo pabė

gus, bet kai ja sugavo ja padė
jo in pataisų namus. Kai ji isz 
tu namu iszejo, ji gavo darba 
ofise, kur ji uždirbo trisde- 

Į szimts penkis dolerius ant san- 
. vaites.

Paskui ji susitiko su Foley, 
kuri ji pažinojo kai ji buvo dar 
tik devynių metu amžiaus. Ji 
nutarė kad bus daug lengviau 
ir daug geriau szito Foley raz- 
baininku gaujai neszti revolve
rius, negu dirbti in ofisą; Ji po- 
licijautams stacziai pasakė kad 
ji visai nesigaili, nes jai tas pa
vojingas darbas su razbainin- 
kais labai patiko.

Mes dabar jau kasdien skai
tome apie vagystes, vagius ir 
razbaininkus ir apie žmogžu
džius, ir beveik visados randa
me kad jie yra jauni, dar pien
burniai. Net ir policija yra su- 
sirupinus apie tuos musu jau
nuolius, kurie nieko nepaiso ir 
nieko nesibijo. Czia beveik sta
cziai galima sakyti kad tėvai 
tokiu vaiku už daug ka turės 
atsakyti ir kad jie nors dalinai 

, yra kalti.

West Hazleton, Pa. — Ceci
lija (Kinkus) Praszkevicziene, 
kuri gyveno pas K. Vaitkus, 8 
E. Clay Ulyczios, numirė Suka
toje Gruodžio 11-ta diena, Ha
zleton ligonbute, 2:15 valanda 
popietu. Velione gimė Lietuvo
je, ir atvyko in Mahanoy City, 
o apie du metai atgal persi
kraustė in West Hazleton kuri 
gyveno pas K. Vaitkus. Paliko

dvieju centu, nes negalima 
siunsti daugiau kaip szimtas

ILžT’ Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.“ Del daugelis! 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigui 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris' sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

savo vyra Dominika Praskevi-I . “Saules“ Redyste.

See your local electric 

^appliance retailer today. In
stall a new electric range 
right away.

PENNSYLVANIA 
POWER & LIGHT COMPANY

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalam* ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNĄ.


