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Isz Amerikos Sa"s“s los,as
NAUJAS TAUTU

SANJUNGOS
PREZIDENTAS

Yugoslavai Balsavo 
Priesz Rusijos 

Kandidata
• ' ' . :____

NEW YORK. — Philippinu 
delegatas Brigados Generolas 
Carlos P. Romulo buvo isz- 
rinktas kaipo Tautu Sanjun- 
gos naujas Prezidentas.

Jis gavo penkios deszimts 
tris balsus, o jo prieszas, Ru
sijos atstovas gavo tik penkis.

Rusija buvo pastaezius in 
kandidatus Czekoslovakijos 
Daktara Vladimara Clementis.

Yugoslavijos atstogai, kurie 
iki dabar vis balsuodavo taip 
kaip Rusija insakydavo, szita 
syki jau pasiprieszino ir stojo 
su Vakariniu tautu atstovais.

Generolas Romulo yra pir
mutinis isz Aziatikos krasztu 
tokia augszta ir svarbia vieta 
gauti.

Yugoslavai balsuodami sy
kiu su vakarinėmis tautomis 
galutinai parode kad jie dabar 
nieko bendro neturi su Rusija, 
ir Rusijai kur tik proga pasi
taiko, prieszinasi.

Naujas Prezidentas sako 
kad jis gerai žino kad Tautu 
Sanjungoje buvo ir bus daug 
nesusipratimu ir susikirtimu, 
bet jis sako kad jis tikisi kad 
visi tie klausimai gales but 
iszriszti, jeigu tik visi prisidės 
ir jam padės.

Hakob Matevosian, pus- 
treeziu metu amžiaus, atva
žiavo in New Yorka miestą 
isz Armėnijos Benamiu La
gerio, isz Stuttgart, Vokieti
jos. Jo szeimynele ketina 
apsigyventi mieste Cam
bridge, Mass. Pripratęs 
prie blogo oro ir szalczio, 
szitas mažas vaikutis New 
Yorke mieste nenori nusi
vilkti savo sziltu drabužiu.

---------------------------- * t -- ----------------------------------------------------- —

NELAIMEIUnijų Vadai Patys
Moteriszke Norėjo Kita M sužeista; D„ /u™ Nežino Ka Dabar

•J

Kerszto

EROPLANAS BUVO TRAUKINIO 
SUSPROGDINTAS !

QUEBEC, KANADA. —
Kanados valdžios policijantai 
sako, kad jie dabar tikrai žino 
ir ne už ilgo gales priparodyti, 
kad viena moteriszke indėj o in 
eroplana sprogstanezia bomba. 
Kai ta bomba susprogo tai ero- 
planas nukrito ir dvideszimts 
trys žmones žuvo. *

Ta moteris dar nėra suaresz- 
tuota, bet policijantai paskyrė 
sargus prie jos ligonbuteje. 
Ji apsirgo kai ji paėmė per; 
daug vaistu, gyduolu, kad ji 
užmigtu.

Policijantas Rene Belec sako 
kad ta moteriszke kuri žuvo 

i ant eroplano su kitais ir kuriai

sztora, pasivogė $44.80 ir pas
kui, gerai apsižiureje, dar pa
siėmė visa palti lasziniu ir tu
ziną kiausziniu, kad gerus pus- 
ryczius pavalgytu po savo sun
kaus darbo.

SUSKAITYMAS 
ŽMONIŲ

Bus Daromas Isz
Philadelphijos

PA 
bus
kraszto 

ateinan-

da-
PHILADELPHIA, 

Philadelphijos mieste 
romas viso Amerikos 
žmonių suskaitymas, 
ežiais metais.

Buvo visokiu ginezu, ar szi- 
tas skaitliavimas bus daromas 
isz Bostono ar isz Philadelphi
jos. Bet dabar Prezidentas 
Trumanas pareiszke kad tas 
darbas del ateinaneziu metu 
bus vedamas isz Philadelphi
jos.

Szitas visu žmonių skaitlia
vimas duos darbus 5,500 Phila
delphijos žmonėms. Tas dar
bas užsitęs per asztuoniolika 
menesiu, kol visi Amerikos

ALIEJUS PLAUKIA
1N MAINU MIESTUS

_____  i
HARRISBURG, PA. — Pai-j 

pos, vamzdžiai kurie nesza 
aliejų ir gazoliną net isz Texas 
valstijos staeziai in Pennsylva
nia, dabar jau yra 1,252 my-į 
liu ilgumo.

Per szita dideli ir ilga vamž- 
di plaukia aliejus ir gazolinas. 
Szitaip daug pigiau ta aliejų žmones bus suskaityti, 
czia atgabenti, ir vis daugiau 
ir daugiau žmonių, net ir mai-; 
nu miesteliuose ima vartuoti 
aliejų del szilumos, vietoje 
anglių. -

Pennsylvanijos žmones isz
pradžios labai prieszinosi ir j Senatoriai isz Bostono ir isz 
nenorėjo pavėlinti ta vamždi! Philadelphijos labai riejosi ir 
insileisti in. savo valstija, bet ginezinosi, bet Prezidentas 
matyti kad nieko isz visu tu; Trumanas nutarė kad tas dar- 
pasiprieszinimu neiszejo.

Daugiausia darbu gaus sek- 
retorkos ir rasztininkai, kurie 
knygas ves.

Dar tikrai nežinia kur val
džia paskirs tam darbui ofisus.

Del szito darbo paskyrimo

bas bus pavestas Philadelphi- 
i jos žmonėms.

Czia matyti kad Trumanas 
žiuri in Politika ir turi aki in 

PUSRYCZIUS Rinkimus, nes Philadelphija 
--------  j visados nuo daug metu yra bu- 

Estevan, Saskatchewan, Ka- vusi Republikonu tvirtove. Da- 
nadoje. — Vagiai, kurie insi- bar, kai Demokratai toki dar- 
lauže in vienos kompanijos, (Tasa Ant 4 Puslapio)

PASIVOGĖ

DarytiNEWTON, N. C. — Szeszi 
karai ir inžinas, Southern Rail
way traukinio nubėgo nuo rie-, 
liu, begiu, ir nusiverte nuo kai- į 
no. Apie penkios deszimts zmo- 

i niu buvo sužeista, ir dar tikrai „ • • b & s • •
nežinia, b^t spėjama kad du Kusija Keturiais Metais raswe- 
žuvo toje nelaimėje.

^T^^^linusi Su Savo Atomine Bomba; 
ja kad du juodukai, virėjai bu- jr^ ’»• •• • O > O F”! 1 •
vo užgriūti viename vagone ir rolicijantai Susikirto Su Darbi- 
gal jau negyvi.

caXTlX™ “lten ninkais Italijoje; Valdžia, Arini*
Daktaras Frank Jones sako 
kad apie penkios deszimts 
žmonių buvo sužeista. O keli 
isz j u yra labai pavojingai su
žeisti.

Nelaime atsitiko apie penk-

jos, Lakunu Sztabas Sutaupins 
$200,000,000 Szias Metais

ta sprogstanti bomba buvo tai- ta valanda isz r>'to' Traukinys1
koma, turėjo deszimts tukstan- jau buvo visa pusvalandi past-:
ožiu doleriu apdraudos; ku- 3ehnes kai Jls artinosi prie 'J'ri)manas pfanCSZS, kad Valdžios SztabaS 

vm-oo n-oiitn Newton stoties.

WASHINGTON, D. C. Prezidentas MAISZTAS
ITALIJOJE

riuos pinigus jos vyras gautu 
jos mirties.

Laikrasztis Montreal Her
ald raszo, kad ta moteriszke in
dėj o in ta eroplana maža rysze- 
li, kai eroplanas sustojo in 
Quebec.

Policijantai dabar jieszko 
draiverio, kuris ta moteriszka 
buvo atvežęs in eroplano stoti. 
Jie teipgi jieszko vieno vyro, 
kuris per,telefoną tai moterisz-

per savo patikrintus szaltinius tikrai žino, 
kad kelios sanvaites atgai, Rusijo 
susprogdinta Atomine Bomba.
manas apie tai pirmiausiai pranesze savo 
Sztabui.
nias ir laikrasztininkams, sakydamas kad, 

Kai Unijų Vadai reikalavo di “(jaj)ar tikrai reikia illVCSti HOTS kokie 
dėsniu algų, tai darbininkai ...
mielu noru jiems pritarė ir net Tarp-Tautiniai Instatymai ir Suvaržymai kas- 

link tos Sprogstanczios Atomines Bombos.
Bet dabar, kai Prezidento Amerikos Valdžios Taryba ir Kongresas 

Trumano paskirta Komisija 
pareiszke, kad ji i 
desnems algos, bet, kad Unijų 
Vadai gali reikalauti Pensijų . . . . . ( .. . .
ir Paszelpos, tai tu Unijų va-nors susitarimo pi įeiti, bet negali susitai

kinti, susisznekcti su Rusija!
Amerikos Sekretorius Dean Acheson, 

Tautu Sanjungoje, sako kad ir jis apie tai

Traukinys važiavo isz Salis
bury, North CarchLa, kur jis

(Tasa Ant 4 Puslapio)

UNIJU VADAI 
NERIMSTA

WASHINGTON, D. C. —

dėsniu algų, tai darbininkai

kei pranesze, kad policijantai straikavOj jeigu negavo to ko 
JOS jieszko ar net jau seka. Ji; He ju Vadai reikalav0 
tada iszgere tu vaistu, kad už-{ 
migtu amžinai. Policijantai 
sako, kad ji dabar randasi li
gonbuteje po penkių policijan
tu sargyba.

SPROGSTANTI 
“ATOM” BOMBA

WASHINGTON, D. C. — 
Nors dabar Amerika negali sa-j 
ve ramintis, kad tik ji viena tu
ri ta sprogstanezia Atomine 
Bomba, bet visgi gali tuomi 
nors biski susiraminti, kad ji 
keturiais metais pirmiau ja 
iszrado ir pagamino, ir dabar 
daugiau žino apie tas Atomi
nes jiegas, negu kitos Tautos, 
neiszskiriant nei Rusijos.

Augszti Dipliomatai Wash-: 
ingtone sako, kad szitos žinios 
apie Atomine Bomba Rusijoje

buvo
Prez. Tru-

Prez. Trumanas pasiuntė tas ii-

nepritaria di. j tam pritaria!
Amerika jau seniai stengiasi prie kokio

dams nei szilta, nei szalta.
Jeigu Plieno Darbininku 

Unijos Prezidentas Philip 
Murray paskelbtu Straikas del 
Pensijų, tai jis nukirstu algas
ir ineigas savo darbininkams, sužinojo, bet jis sako, kad jam visai ne- 
kuriems dabar kiekvienas do
leris reikalingas. Jam bus 
sunku intikinti darbininkus 
dabar Straikuoti del Pensi
jos, kuri tiems darbininkams 13 
susigadins tik už keliu desiet- 
ku metu, o kai jiems dabar 
reikia tu algų del pragyveni-j 
mo.

Jeigu Mainieriu bosas, John
L. Lewisas paskelbs savo Mai- f0S Atomines Bombos gaminimu, jeigu to- 

vau kios žinios nesudarys pavojaus musu krasz- 
jie sa- džia gali ji vei patrauki in apsaugai.' Už tai, asz dabar vieszai 
nvxnnnn 4™ vrnl 44 + i I Tni i. C7 ’

buvo naujiena. Jis toliau ncpasiaiszkino. 
Ir Anglijos Valdžia savo žmonėms apie 
Atomines Bombos susprogima pranesze. 
Prezidentas pareiszkimas buvo szitokis: 
“Asz tikiu, kad Amerikos žmonėms rei

kia pilnai paaiszkinti ir pasakyti, kas su

apie Atomine Bomba Rusijoje nierimas Straikas, tai jis isz 
nieko nepermaino Tarp-Tau- dvieju bus suspaustas, 
tiniuose klausimuose.
ko, kad karo pavojus nepaasz- Teismą ir vėl ji nubausti! Jei-! v,
trejo. Jie teipgi sako, kad tai gu Mainieriai 'Štraikuos tai pasakau, ka mes esame sužinoję, 
nereiszkia, kad Rusija jau da-, jie anglių isz žemes nekas, o;
bar nesibijo pultis su ta Ato-, jeigu nekas anglių, tai Mainie- 
mine Bomba ant Amerikos! riu Paszelpos ir Pensijos Fon-

Laikrasztininkai stengiasi das negaus pinigu isz Kompa- 
suprasti ir iszaiszkinti: Kodėl nijos, kuri dabar moka dvide- 
Trumanas taip skubinosi ta szimts centu nuo kiekvieno to- 
Rusijos Atomine Bomba vie- no in ta Fonda, 
szai praneszti?! Beveik visi Walter Reuther, Automobi-

(Tasa Ant 4 Puslapio) 1 (Tasa Ant 4 Puslapio)

Kai tik szita Atomine Bomba buvo Ame
rikos iszrasta, mes visi gerai žinojome, kad 
ir kitos Tautos, ankseziau ar vėliau, ja isz- 
ras ir .pasigamins. Mes vedeme visas sa
vo Tarp-Tautines derybas su ta žinia apie

i (Tasa Ant 4 Puslapio)

MILANAS, ITALIJA. — į 
Italijos policijantai susikirtai 
su Komunistais darbininkais. 
Buvo pavartuoti szautuvai ir 
kiti kariszki ginklai, apie Sės-, 
to San Giovanni.

Vienas policijantas ir dit 
darbininkai žuvo.

Policijantai vartuoja ka- 
riszkus, apszarvuotas automo
bilius.

Darbininkai pradėjo mar- 
szuoti, kad parodžius savo ne
pasitenkinimą kai du szimtai 
darbininku buvo atstatyta nuo 
darbo, Breda fabrikuose, kur 
per kara buvo gaminami ka
riszki ginklai.

Policijantai iszskirste tuos 
marszuotojus ir užkirto uly- 
czias in miesto viduri, kad kiti 
Komunistai darbininkai neat
eitu tiems in talka. Kai darbi
ninkai stengiasi persilauszti 
per policijos sudarytas tvirto
ves, tai policijantai paleido ke
lis szuvius virszu j u gaivu, 
kad juos perspejus. Darbinin
kai atsake policijantams su ka- 
rabiniais. Jie sužeidė viena po- 
licijanta ir du kareiviu. Polici
jantas vėliau pasimirė.

)

Kiti darbininkai, užsilipę 
ant stogu pradėjo szaudyti in 
policijantus. Dar kiti darbinin
kai užkirto kitas ulyczias, pa
statydami trokus skersai uly
czias.

Susikirtimas tesiesi beveik 
visa valanda. Penki szimtai 
policijantu iszvaike apie du 
tukstancziu tu Komunistu dar
bininku.

Komunistai darbininkai pa
sitraukė kai Komunistas Sena
torius Mario Alberganti juos 
persznekejo ir patarė pasi
traukti. Jie pasitraukė, bet 
paskui vėl pradėjo musztis.



“SAULI” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Nors vienas Komunistas pa

ragavo svetimo teismo. Joe 
Sachs buvo Sovietu pasiuns- 
tas in Panama Canal, kad tenai 
suorganizuotu darbininkus ir 
buntus priesz valdžia sukeltu. 
Jis tenai, kaip geras Komunis
tas ir isztikimas Sovietas tuo- 
jaus iszkoliojo ir apszmeize 
valdžios generalini advokata. 
Nabagas apsiriko, pamirszda- 
mas kad tenai ne Amerika. Jis 
tuojaus buvo patrauktas in 
teismą ir gavo devynis mene
sius in Gamboa kalėjimą prie 
sunkaus darbo.

kietijoje leidžiamas, jau susto
jo. Redakcijos sztabas sako 
kad laikrasztis “Žiburiai“ da
bar susijungė su žurnalu “Ai
du,” kuris iszeina syki in du 
menesiu. Dabar Vokietijoje, 
rodos, likosi tik vienatinis Lie- 
tuviszkas laikrasztis, “Lietu
vis” kuris iszeina du sykiu in 
sanvaite. Ir szitas laikrasztis 
gal neilgai gyvuos, kai dar 
daugiau Lietuviu iszvažiuos 
isz Vokietijos in kitus krasz- 
tus.

PASZELPOS
MOKESCZIAI

Žmones dabar vėl ima be- 
vėik viską pirktis ant iszmo
kesczio. Jie kelis dolerius duo
da ant rankos ir nusiperka 
nauja refrigeratoriu, naujus 
baldus savo kambariams, nau
ja dideli radi ja ir daug kitu 
dąigtu ir paskui tiek ir tiek 
ant sanvaites ar ant menesio 
moka. Jie perkasi net ir drabu
žius ant iszmokesczio. Duoda 
savo sena lauža, automobiliu 
ant rangos ir parsiveža sau 
naujai blizganti automobiliu ir 
sau važiuoja kaip ponai. Pakol 
žmogelis už visus szitu savo 
smagumus užsimokės, jie jau 
bus nudilę, nuplysze, sugede ir 
pasenę ir jau nauju reikes.

Demokratai dabar labai su
sirūpino. Jeigu visos tos strai- 
kos ilgiau tesis ir jeigu dar ki
ti darbininkai susistraikuos, 
tai viskas dar labiau pabrangs 
ir Demokratai negales per 
daug girtis, kad ju tvarka bu
vo visam krasztui geriausia. O 
Rinkimai jau artinasi!

Kun. Daktaras J. B. Kon- 
czius, BALF ’o pirmininkas, 
buvo pakviestas už profesorių 
in Fordham Universitetą, New 
York mieste.

nuo-

sako, 
eina

Trys tukstancziai metu 
gal, Karalius Saliamonas 
tokius žmones pažino. Jis 
tada buvo paraszes, kad 
kuris skolinasi, patampa
nuo kurio jis pasiskolino tar
nas.

at- 
jau 
jau 
tas, 

to

Amerikos karininkai val
džiai pataria, kad butu gerai 
parūpinti ir sukrauti daug ka- 
riszku ginklu netoli nuo Yu
goslav! jos, kad Yugosiavams 
butu galima szitus ginklus 
greitai pristatyti, jeigu jie su
sikirstu su Rusija. Czia indo- 
mu pateminti, kad karininkai 
nesako Yugosiavams tuos 
ginklus duoti, bet sukrauti 
kur arti ju, kad butu galima 
juos greitai pristatyti. Matyti 
kad musu karininkai dar ne
pasitiki nei ant Yugoslav!jos, 
nei ant Yugoslav© Tito.

[ Senas ir mokintas laikraszti- 
ninkas, Jay House jau seniai 
buvo szitoki patarima davės 
savo skaitytojams:

Niekados nieko nepirkie, už 
kuri negali czia, dabar už
simokėti! Kai tu nieko nieka
dos nepirksi ant iszmokesczio, 
bet už viską pilnai užsimokėsi, 
tu ramiau gyvensi, saldžiau 
miegosi, geriau valgysi, jokiu 
piniginiu rupescziu neturėsi, 
ir žilos senatvės susilauksi.”

In Manistee, Michigan vals
tijoje, asztuonios deszimts tri
jų metu amžiaus ūkininkas, 
prisipažino policijantams kad 
jis pats uždege savo namus, 
tvartus ir kitus vietus, už tai 
kad jis norėjo kad jo gimines 
liautųsi peszesi apie kas kiek 
gaus kai jis pasimirs.

Kai kurie laikraszcziai per 
greitai pasididžiavo ir pasigy
rė savo Lietuviszkumu, kai da- 
girdo kad Barbora Smetana 
buvo iszrinkta kaipo gražiau
sia panele Connecticut valsti
joje ir buvo pavadinta “Pane
le Connecticut.” Kai kurie 
laikraszcziai rasze jos pavarde 
kaipo Smetainaite, manydami 
kad ji yra Lietuvaite. Bet visai 
ne. Ji yra Slavoke. Tėvas ir 
motina ir Slavokai ir gyvena 
ant 603 Arctic Uly., Bridge
port, Conn. Laikrasztis “Dar
bininkas” szita klaida kituose 
laikraszcziuose pastebėjo 
skubinosi paaiszkinti.

Spalio (Oct.) dvideszimta 
diena bus atidaryta Didžioji 
Lietuviu Dalies Paroda, New 
York mieste, Times Square, 
prie Keturios deszimts ketvir
tos ulyczios. Szitoje parodoje 
bus meno kuriniai isz Lietuviu 
dailininku Vokietijoje ir ki
tuose krasztuose, kur randasi 
Lietuviai Tremtiniai. Czia bus 
ir kai kuriu Amerikos Lietu
viu kuriniai parodyti.

. Karo Sztabas dabar visomis 
galiomis stengiasi sumažinti 
Amerikos Laivyną, paskirda
mas vis mažiau ir mažiau pini
gu. Jeigu szitaip dar ilgiau 
Amerikos Karo Sztabas darys 
tai musu Laivynas sumažės, 
kad jis nebus kariszka kraszto 
ranka, bet tik prekybine kom
panija kuri Karo Sztabui pri
statys, ginklus ir kareivius.

USSR’ui padaugino Rusijos 
kvota. Taikos sutartys su Ita
lija ir Rumanija, kurios inejo 
galen Rugsėjo (Sept.) 15 d., 
1947 m., ir po kuriu sutareziu 
JAV pasirasze, invykde szias 
permainas.

Nepaisant politiniu rubežiu, 
kurie buvo kada jis gimė, imi
grantes gimęs Bukavinoje da
bar priklauso prie USSR kvo
tos, ir imigrantas ginies Dode
canese Salose, priskaity tas1

I I 
prie Graikijos kvotos. Nors 
taikos sutartis insteige “The 
Free Territory of Trieste,“ 
nėr atskiros kvotos sziai teri
torijai, žmones ten gimė pri- 
skaityti prie Italijos kvotos.

Prezidento Trumano ,prokla- 
niacija padaugino kvotas nuo 
153,929 ligi 154,206.

Lietuvos kvota vis pasilieka 
386, Latvijos 236. ir Estijos 
116.

POTTSVILLE, PA. — Vai- 
diszkos Paszelpos Mokescziai 
dabar beveik visiems yra isz- 
mokami be jokiu nuostoliu ir 
be ilgo laukimo. Per pastaruo
sius du metu tie mokescziai 
jau du sykiu geriau ir grei- 
cziau yra iszmokami.

Henry W. H. Mattes, Potts- 
villes ofiso virszininkas taip 
pranesza.

Apžvalga visos Schuylkill 
apygardos, parodo, kad tik 
asztuntas nuoszimtis žmonių, 
suvirsz szeszios deszimts pen
kių metu, pilnai negavo jiems 
skirtos Paszelpos, del to kad 
jie nesikreipe ir neprasze tos 
Paszelpos ar tai kad jie apie ta 
Paszelpa nežinojo ar neturėjo 
kam juos užtarti. Užpernai to
kiu buvo penkioliktas 
szimtis.

Virszininkas Mattes 
kad dabar viskas geriau
už tai kad beveik visi geriau 
supranta kaip ta Paszelpa ga
lima gauti. Daugiau darbinin
ku isz kalno jau teiraujasi 
apie ta Paszelpa, kad jie žino
tu ka daryti ir kur kreiptis, kai 
jie sulauks szeszios deszimts 
penkių metu amžiaus.

Bet nežiūrint viso to, dvide- 
szimts trys žmones prarado, 
negavo apie penkis tukstan- 
czius doleriu Schuylkill apy
gardoje, už tai, kad jie apie ta 
Paszelpa nežinojo ar pasivėli
no savo praszyma inteikti.

Tai visi, sulaukė szeszios de
szimts penkių metu turėtu tuo
jaus pasiteirauti, ar jie gali 
gauti ta Paszelpa. Taip pat ir 
kai darbininkas numirszta, jo 
szeimyna turėtu tuojaus pasi
teirauti apie Paszelpa.

Szioje apylinkėje galima per 
telefoną paszaukti Social Se
curity Administracija, ar pa- 
raszyti laiszka ar asmeniszkai 
nueiti in ofisą, kur patarnauto
jai, darbininkai viską iszaisz- 
kins. Adresas musu apylinkėje 
yra: Social Security Adminis
tration, Field Office, 403 
Schuylkill Trust Building, 
Pottsville, Pa.

Kitose apylinkėse, jeigu 
nežinote kur tas ofisas randa
si, pasiklauskite ant paczto, ir 
jums pasakys.

Rusijos Ukraine baisiai 
daug kviecziu ir rugiu sugedo, 
supuvo. Metas buvo labai lie
tingas. Sovietai neturi gana 
tvartu savo kvieczius ir rugius 
sukrauti, ir turi palikti ant 
lauko, kur baisiai daug supū
va.

Amerikos valdžia innesze 
pasiulinima kad butu Vokie
tijai pavėlinta statydintis di
desni ir galingesni laivyną. 
Bet Francuzija su Anglija ne
sutinka; nenori nei kalbėti 
apie tai.

Czekoslovakijoje apie penki 
tukstancziai- kunigu pasirasze 
pasiprieszinimo raszta, pa- 
reikszdami kad. jie protestuoja 
priesz Komunistu rengiama 

lustaty-
Komunistu 

Kataliku Bažnycziai 
rna.

dalba r 
nesibijo

Studentams Žinotina
Imigracijos p a t v a r k y mu 

priedas, kuris veikia nuo Bir
želio (June) 30 d.todabar pave- 
liną studentams lankyti vaka
rines kliases, pirmiau jie galė
jo lankyti tik dienines.

Vasarinis Darbas 
Studentams

Katalikiszkas laikrasztis
Žiburiai,“ kuris buvo y©- siszokeli Tito.

Yugoslavijos Tito 
dvasiai sako kad jis 
Stalino, kad jo kariuomenes 
nesibijo Raudonosios Armijos. 
Negalima dar pasakyti; ar czia 
tikra drąsą, ar tik gaidžio gie
dojimas. Bet jau matyti kad 
Stalinas baisiai pyksta, bet 
nieko dar nedaro priesz ta pra-

IMIGRACIJOS
SMULKMENOS

Pakeitimas Kaikuriu 
Kvotų

NEAV YrORK. — Proklama-. 
ei ja Nr. 2846 isz Liepos (July) 
27 diena Prezidentas Trurna- 
nas pakele Graikijos kvota ligi 
310 nuo 307, USSR kvota nuo 
2,712 ligi 2,798 ir sumažino Ita
lijos kvota nuo 5,802 ligi 5,799 
ir Rumanijos nuo 377 ligi 291. 
Insteige naujas kvotas isz 100 
kiekvienai: Izraeliui, Jordan’- 
ui Syrijai ir Lebanon’ui isz
braukdamas egzistuojanezias 
sujungtas kvotas isz 123 Syri
jai ir Lebanonui.

Immigration Act of 1924 da
lis 12(c) parūpina pakeitima 
kvota tu szaliu, kuriu politi
nius rhbežius JAV (USA) pri- 
pažysta, ar 
naujos szalies 
perkelinio nuo 
kitai.

Paskyrimas 
lu Graikijai pakele Graikijos 
kvota. Atėmimas Bukovinos 
nuo Rumanijos ir paskyrimas

tai pripažinimas 
arba teritorijos 

i vienos szalies

Dodecanese Sa-

Studentai 1949 m., vasara, 
galėjo dirbti jeigu tik mokyk
los pripažino kad darbas svar
bus save užsilaikyti ir užsimo
kėti reikalingas mokslo iszlai- 
das. Mokykloms nereikia pa
siusti sanraszus dirbancziu 
studentu kuriems iszduota 
darbo leidimas. Szis lieczia tik 
1949 m., vasara: Jeigu ateiviai 
studentai nori dirbti po to turi 
pasiusti aplikacija in Immi
gration lind Naturalization 
Service ir gali dirbti tik kada 
gauna leidimą isz Immigratios 
Service.

Aplankymas Giminiu 
Japonijoj

Aplankymas Giminiu Japoni
joj

JAV (USA) Japonijos ir ki
tu krasztu tautiecziai, pagal 
programa investa Department 
of the Army, gali važiuoti in 
Japonija, užimanti laikas yra 
60 dienu, aplankyti artimas 
Japonu tautos gimines, arba 
svetimus tautieczius Japonijoj 
kurie ten pastoviai gyvena nuo 
Gruodžio (Dec.) menesio 1941 
metuose. — C.

APSAUGOS
SEKRETORIUS

WASHINGTON, D. C. — 
Nesenei pertvarkytas Tautinis 
Apsaugos Instatymas kuris tu
ri pastūmėti musu dvieju-metu 
programa priskirti prie topat 
skyriaus ginkluotu jiegu civile 
ir militarine valdime duoda 
daugiau vyriausybe Apsaugos 
Sekretoriui, Louis A. Johnso- 
nui, negu jis turėjo kada pra
dėjo eiti savo naujas pareigas 
kada James Forrestal pirmas 
Apsaugos Sekretorius atsista
tė.

P. Johnson yra advokatas, 
ir senai dalyvauja Tautos Po
litikoje. Nuo 1937 m., ligi 1940 
m., jis buvo Karb Sekretoriaus 
pagelbininkas.

Gimė Roanoke, Virginia, 
1891 metuose. Užbaigęs auksz- 
tesne mokykla jis lanke Virgi
nijos Universitetą. Baigės 
Universitetą pradėjo prakti
kuoti AVest Virginijoj. Po ke
turiu metu jis buvo iszriuktas

KATALOGAS

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

x szito Katalogo.

in Valstijos Legislatura. 1917 
m., jis buvo “majority floor 
leader” AV. Virginijos House 
of Delegates ir pirmininkas jos 
teisiu komiteto. Tuo metu Su- 
vien. ATalstybes instojo in kara. 
Per Pirma Pasaulini Kara 
Johnsona's tarnavo kaip pėsti
ninku kapitonas, dalyvauda
mas Meuse-Argonne kovose
Fraųcuzijoj 1918 m., vėliau bu- 1 
vo Vokietijoj su okupacijos ar
mija. . '

Grižes isz Europos is vėl už
siėmė Teisiu praktika ir akty
viai organizavo Amerikos Le- 
gijona, tapdamas pirmininkas 
jos Teisiu komiteto ir vėliau *
tautinis pirmininkas.Tr pradė
jo dalyvauti politikoje. 1924 
m., buvo delegatas in Demo
kratu Tautinio Komiteto Vete
ranu Komiteto.

Rooseveltas ji paskyrė Karo 
Sekretoriaus pagelbininku 
1937 m. Johnson ragino pasi- 
ruo.szti karui, jis reme padi
dintas oro jiėgas, padėjo suda
ryti ir invykdinti iszdirbys- 
tiszko pasiruoszimo programa.

Antro Pasaulinio Karo paty
rimai parode kad reikia pri
skirti prie topat skyriaus visas 
JAV (USA) ginkluotas jiegas, 
kad butu 'galima greicziau 
veikti ir geriau veikti. Ir taip 
pravestas National Security 
Act of 1947, paprastai vadin
tas Unification (Susivienijimo 
veikimo) Act. Szis Aktas in
steige Apsaugos Sekrėtorius 
vieta, (pirmu sekretorium bu
vo James Forrestal), insteige 
Air Force kaipo atskira szaka 
ir pavedė ja, Armija ir Laivy
ną po direkcija Apsaugos Sek
retoriaus. Kada p. Johnson 
pradėjo savo svarbu darba ne
buvo susivienytos tarpe tu 
skyrių.

Pirmose sanvaitese Johnso- 
nas bandė invykdinti susivie
nijimo, jis sujungė Medika- 
liszkus Departamentus, instei
ge viena “Ginkluotu Jiegu 
Diena“ iszbraukdamas visas 
kitas “dienas” — po keturiu 
sanvaieziu jis sustabdė darba 
ant Laivyno milžiniszko lėktu
vu nesziotojo nors, tas darbas 
jau buvo pradėtas.

Pirmose dienose visoki už
metimai buvo padaryti John- 
sonui. Pav. lėktuvas B-36 yra 
iszdirbimas Consolidated Vul- 
tee Aircraft Corporation, ir iki 
jis buvo paskirtas Apsaugos 
Sekretorium, jis buvo tos kor
poracijos direktorius ir jos 
AYashingtono advokatas. To
liau, užmesta-, kad virszininkai 
tos korporacijos aukavo stam
bias sumas Demokratu Parti
jos Kovai (Mar.) 1948 m

Kongresas pradėjo tyrinėji
mą, bet staiga sustojo, kada 
darbininkas Laivyno Sekreto
riaus instaigoj pripažino kad 
jis sugalvojo visus apkaltimus.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

ISTORIJEapie Da ““ 
------------:----- iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
laikyti sveikata ir apsaugoto 
szeimynele nuo lygu, Verta Ne 
ažmirszt, Kaip dagyvent 1(X 
metu, Pamokinimai, Apie bobs 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos 
Geros rodos, Gailinga ypata 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. Idf.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

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

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

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

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

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Ddrybe veda in lai
me, Szaltiszaiti,' Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c
' No. 111 Sziiipinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
11a isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

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

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. fuikus 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- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

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

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

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

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

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

No. 133 Dvi 
Neužmokamas 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

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

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža ka/iluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szaliia. 64 pus. 20c.

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

Kristus©

Verksmai 
prie Ap-

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

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176]/2 Trys "Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
sų Jezuso Kristus©. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 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. 10c.

No. 200 Eustakijuszas.1 Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

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

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c-., arba 4 už $1.00.

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-'Or^er arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:

pacziuotas. 76

istorijos 
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie
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.Gera Tarnaite
J^|ERGINA apie kuria ežia Į 

noriu kalbėt buvo duktė 
kaimuoeziaus, užauginta tike-

no Terese! Bet ka galėjau pra
dėt ? Ne turiu tėvu, ne turiu 
nieko, ne tosios nelabos chole-

kūjelyje paskirtam del tavęs, 
kuri užžiuretojas tau parodys, 
o po vakarieniai ateikie pas 
mane.

Kaip tiktai Marijona pasi
rodė del tarnu, visi sužiuro 
kaip ant meszkos ii’ klausinėjo

jime ir dorybėje proseniu savo. 
Tuju dorybių visame gyveni
me sergėjo ir buvo gyvu pa
veikslu ju. Da būdama kūdikiu 
neteko tėvu, kaipo sierata liko
si priimta in kliosztori Szv. 
Dvasios Zokoninkiu Sando- 
merija, kur apart mokslo ap- 
laike ir drutus pamatus tikeji- 
miszka.

Daejus metu, kainose, kaip 
tai sako, in svietą turi nusi
duoti, Marijona, nes tokis bu- . • *vo josios vardas, sugryžo in 
savo gimtines kaima. Būdama

! ros, ir pradėjo garsiai verkti.
— Juk teisybe, tarė senuke 

susigraudinus. O gal tai tiktai 
žmonių liežuviai taja ponia 
taip apkalbėjo? Juk tai ji kaip 
girdėt, neatsilankineja niekad 
in bažnyczia, ne pasninkauja o 
biednam niekad neduoda.

— Ach Dieve! Tai nuo ko 
tu Terese girdėjai?

— Nuo visu žmonių. Nuo 
sugryžimo savo, 'baroniene jau 
net dvi kukarkas permaine o 
tu jau busi ketvirta pakajavi- 
ne ir da ne iszejo metas.

kožnas apie szi ir ta.
Jonas lekajus, kuris pirmu

tinis Marijona inleido pas da- 
žiuretoja dvaro, padavė jai kė
dė atsisėst, o pats sėdo ant pla- 
czios kėdės ir kaip povas isz- 
sipletojas laike rankoje kokia 
tai knyga, kaip rodos kokis 
kunigai ksztis.

Sodauninkas kazyriavo su 
važn*yczia, o szeparka pasipil
tus kaip povas, su szilkine 
szlebe, pasakojo .apie koki tai 
baliuką koki mate ir koki ten 
žmones radosi.

• Marijona nieko ne suprato 
isz tu pasakų, o ir ne buvo pri
pratus prie dvariniu apsieji
mu, iszsieme savo mezginelius 
ir pradėjo megst.

— Kokia tai jauna mergi
na pristūmė antra žvakia Ma
rijonai.

Nuo 1887 Tukstancziai Naudojo
szi Garsu Skilvio Tonika Medici
na Kovojant su Užkietėjimu ir Jo 
Skaudėjimo!

Senesnieji žmones isz patyrimo žino greita szvelnia 
veikimą “Trinerio Kartaus Vyno. Jie žino kad szi 
moksliszka sujungimas paezios Gamtos szaknu, au
galu ir botanikalu, tuoj imasi darbo iszjudinti užsi- 
kimszusias žarnas ir taip paliuosuoja galvos skaudė
jimus. nervingumą, suirusi skilvi, nevirszkinima, ga- 
sus ir iszputima, taipgi nemige ir stoka apetito, kai 
szios negeroves paeina nuo užkietėjimo. Nereikalin
ga kentėti be reikalo, nereikia naudoti asztriu vidu
riu valytojų ar liuosuotoju. Tik gaukit sziandien

bonka Triner’s ir lai jo skanus, užkietejima liuosuo- 
antis veiksnys pradeda jumyse savo darba. (Pastaba: 
Jei negalite gauti Triner’s savo artimoje krautuvėj, 
atsiusk $1.50, su tos krautuves adresu mums: Jos. 
Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chicago, ir jums 
tuoj bus pasiusta didele 18 oz. bonka Trinerio, apmo
kėtu pasztu.).

Triners Bitter Wine
be prieglaudos ir užlaikymo 
buvo priversta priimti tarnys
te pas 'baroniene Juodadulskie- 
ne kuri turėjo dvara netoli kai
mo. Biedna sierata ilgai priesz 
tai mislino nes tarnysta pas 
taja ponia buvo laibai sunki, o 
vėl . Marijona bijojo gaujos 
dvaroku irdvarokiu nes buvo 
garsingi isz paleistuvingo gy
venimo. Priversta vienok var
gu priėmė tarnysta pakajavi- 
nes prie tosios nenaudėlės gra
fienes.

Paėmus tada palaiminima 
iiuo vietinio klebono, apleido 
pavakare gimtines kaima, ir 
nusidavė nuliūdus per giraite 
in dvara pas baroniene.

Pasitiko giraitėje senyva 
kaimuote kuri prakalbėjo in 
Marinka:

— Sveika drūta, Mariukai 
0-gi in kur tave Dievas nesza 
taip vėlai?

— In palociu, atsake mer
gina su szypsena, bet galėjai 
pažint jog tojiszypsena buvo 
lyg pro verksmus.

— Dingai, ndbagele! Kaip 
tai, ar tu tarnausi pas baronie
ne? Gal jog nori ant to svieto 
atlikt pa'kuta?!

— 0 ka galiu daryt, ir kur 
pasidėt, atsake Alarijonele 
szluostydama sau aszaras ku
rios kaip žirniai pradėjo isz 
akiu byrėt.

— Juk tai toji ponia tai 
gyva pekla, o tieji josios dva- 
rokai tai gyvi peklos gyvento
jai, bedieviai! 0 ir prie mar- 
szelka dvaro, kaipo vyria uses 
isz tarnu ne yra geresnis už 
juosius visus. 0 ar tu gerai 
apie tai pamisimai mano kūdi
kėli?

— Taip ant nelaimes, ma-
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— Asz pasirūpinsiu mo- 
eziute mano poniai intikt ir 
tiek busiu kantri jog neduosiu 
priežasties, kad ant manes tu
rėtu piktumą.

— Tegul tau Dievas pade
da..

Taip kalbėdamos iszejo abi
dvi isz girios nuo kur jau buvo 
matyt palovius. Marijona atsi
sveikino su savo draugia kuri 
da ilgai ant josios žiurėjo, net 
ant galo palingavo su galva ir 
leidosi tolyn in savo kelione.

Marijona atėjus in dvara 
stojo priesz vyriausia^ virszi- 
ninka: buvo tai senas žmogus, 
nuolatos susiraukęs, o didele 
turėjo vale name baronienes, 
invede sierata lekajus Jonas su 
žibaneziais guzikais prie sur- 
doto, rodos tai kokis didelis 
virszininkas.

— O, tai tu mergele, tarė 
užžiuretojas dvaro, ateini in 
pati laika, asz ka tik iszvariau 
mergina. Hm, iszrodai da suvis 
jaunutele ir silpno sudėjimo 
kūno, tarnysta pas mano ponia 
yra labai sunki. Reikia czion 
ir nedamiegot tankiai, o jai 
linksmai laika kada nori pra
leist tai ne yra ant to laiko! Bi
jau mano mergele jog czion ne 
ilgai iszbusi.

— Viską darysiu kas tik
tai bus mano galybėje, atsake 
mergina ir net aszaros akyse 
pasirodė.

Lekaju jau žinoma, tasai go
džiai aki ant merginos užmėtė 
ir prakalbėjo: ne baugink po
nas tosios merginos.

— O tas prie tavęs nieko 
nepriguli! Paszauke užpykęs 
senis; ne kiszk liežuvio jaigu 
ne in tave tas priguli. Kada 
jau lekajus susarmatintas nu
ėjo sau, senis toliaus kalbėjo:

— Esi duktė doru tėvu, 
kaip man žmones pasakojo.

— Taip, pone! Jau ju netu
riu; Dievas paėmė pas save!

— Matau kad esi nobažna, 
bet mano-poniai su tuom ne in- 
tiksi.

Po tuom pasikalbėjimui per
statė Marijona paežiai baro- 
nie-niai. Buvo tai motere augsz- 
ta, tiesi ir sausa kaip džiovinta 
silke o da priek tam navatno 
budo, pikta Jr bjauraus budo. 

.Užmėtė akia ant merginos nuo 
galvos lyg kojų, kuri drebėjo, 
ir užklausė sausai:

— Ar tu moki skaityt?
— Moku, szviesiause po

nia.
— Tai gerai. Liepe jai at

sisėst ant kėdutės arti saves 
ir padavus jai laikraszti tarė:

— Skaityk, mergele!
Marijona perskaitė kėlės ei

lutes greitai ir suprantamai.
— Tai gerai, tai gerai, bai

sa turi smagu, galėsiu prie ta
vo skaitymo gerai miegot. Ęi- 
kie, padekie savo daigtus pa-

Viena mergele,
Paskui jauniki atsivyjo, 
Ir da palycmona turėjo, 

Tasai jaunikaitis to 
nesitikėjo, 

Kada iszejo isz saliuno,
Papuolė in nagus isz 

netycziu,
Mergele vėl pasigailėjo, 

Fainos užmokėjo,
Bet apsiėmė jo neapleisti, 

Kur in tinkama vieta nuvesti. 
Mat, mergeles szirdis greitai 

atsileidžia, 
Kad ir jaunikis ja apleidžia,

Gal sueis in pora, 
Ir ves gyvenimą dora.

* * *
Alano draugas, Piteris, 

Likos sužeistas per autobiliu, 
Ir nuveže ji in ligonbute. 

Jisai gulėjo ten koki laika, 
Ir gydytojai pasakė Piterui,

. Kad jisai yr# sveikas,
Ir gali važiuoti namo,

Pas savo mylima misus,
Bet, Piteris vis nudavinejo, 

Jok jisai serga ir nenori 
iszvažiuot, 

Pas savo misus. 
iszvažiiuot pas savo misus.

O jo pus-brolis Antanas, 
Apie tai clažinojo,

Ir nuvažiavo pas serganti 
Piteri,

Pažiūrėt, kas tai butu do 
priežastis?!

Na ir Antanas atėjo ir žiuri, 
Atėjo ir žiuri kad jo pus-brolis 

Piteris guli lovoje, 
Kaip kokis bagotas sportas. 

Sztai, prie lovos sėdi norsuke, 
Ir su Piteru sparkinasi.

Tuojaus Antanas dasiprate, 
Del ko Piteris nenori 

važiuot namo, 
Pas savo misus.

Tuojaus ir Antanas baisiai 
apsirgo,

Ir gydytojai turėjo Antana 
paguldyti in lova.

Teip gulėdamas Antanas 
mislina:

Kaži kokia slauge, norse
» man atsiuns?!

Neužilgio duris atsidarė, 
Ineinanti mergele, slauge, 

Isz už pakalio, 
Panaszi in žmogų,

Bet kada apsisuko in
Antana,

Ir pamatęs josios veidą,
Tai Antanas paszoko isz 

lovos,
Ir pabėgo namo.

Tai buvo biski funės, 
Ar ne?!

— Dėkui tau, pana Rože!
Jonas pakele galva ir pa- / 

sznabždejo:
— Murink, tai ne reike va

dinti pana, tiktai tiesiog Rože, 
ežia ne reike visiems atidavi
nėti garbe.

— Tai asz nežinojau nes 
mislinau jog dvare kitokis ap
siejimas negu ant kaimo.

Paszauke ant vakarienes. 
Marijona savo papratimu per
sižegnojo priesz valgi, lekajus 
n usiszypsojo tycziodamasis.

— Alano mergele, tarė Jo
nas, dabar matau jog esi kai
muote. Pas mus tas nesidaro, 
ežia kitokį papratimai.

— Asz su persižegnojimu 
niekam ne darau skriaudos, o 
vėl, ko mane tėvai pamokino, 
tai to nepamesiu.

— Gal Alarijona pavėlinsi 
sau visztienos szmoteli.

— Dėkui, in vales husito ka 
turiu.

— Kad tu. valgiai tiktai 
koszeles, o mėsos ne szmoteli 
ne emei ?

— Nes sziandien pasnin
kas, atsake mergina.

— Ana ve, tai rots davat
kėlė, paszauke szeparka juok
damasi.

— Tai beni, turėsime tarp 
saves ir szventa mergina, atsi
liepė važnyczia.

O Jonas, lekajus, dadave: 
Biedna mergaite, tokis kaimi
nis praskustgalvis perdirbo 
ant szventos, ir žiurėjo kaip 
velnias ant geros duszios.

Tame užskambino baroniene 
o Alarijona pasikėlė ir skubino 
pas ponia.

— Laba nakt, mano szven- 
toji, tarė juokdamasi gaspadi- 
ne.

— Ne užmirszk apie mane 
poteriaudama, dadave važny
czia.

— Gerai, melsiuosiu ir pra- 
szysiu del visu Dvasios szven
tos, atsake linksmai Alarijona.

Poni Baroniene liepe ja nu- 
redyt, o kada jau buvo lovoje, 
liepe paimt knyga kuria paro
de ir liepe skaityt, kalbėdama:

— Skaitysi nuolatos, be 
paliovos, norints užmigsiu, nes 
kaip kas skaito tai man labai 
smagu miegot.

Jau laikrodis rode treczia 
adyna po gaidžiu, o biedna sie
rata da vis skaitė. Jau ir pra- 
szvito, tada iszejo isz mieg-

* Žmogus, kuris turi talen
tą, neturi paprastai gilihki, o 
Žmoguj, kuris turi gilinki, ne
turi talentai.

* Knygos kalba ir žmo
gaus protai; prietelis iu szirdi; 
dangus in dusziay szaip viskas 
i u ausis.

SKAITYKITE “SAULE”

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų 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.

kambario 'baronienes ir kaip 
negyva puolė ant savo loveles. 
Vos permiegojo dvi adynas 
kad sztai baroniene užskambi
no ir turėjo aszokt isz to sun
kaus miego. Baroniene mėgo 
labai visokias auguoles priesz 
saules tekėjimą rinkt, tai turė
jo su ja nusiduot in soda ran
kiot visokias a,ugneles ir • daj 
neszioti kudlota kalaite, kad 
in rasa ne suszalptu. Sugryžus 
in pakajus, sėsdavo baroniene 
prie fortapijono o Alarijona 
stodavo isz užpakalo ir galva 
szukavo per pora adynu. Po 
grajui ir szukavimui liepdavo į 
pakinky t in karieta, isz važiuo
davo, paliepdama Alarijonai 
taisyt senus visokius mezgi
nius. Pasilikus Alarijona kelis 
kartus vos galėjo nuo miego 
susilaikyt. Ine jo Jonas lekajus 
ir atsisėdės tarė nevos priete- 
liszkai.

— Na ka pana Alarijona, 
ar esi užganadinta isz savo tar
nystes?

Alergina giliai atsiduso, nie
ko neatsa'ke, nes meluot ne no
rėjo.

— Baroniene, kalbėjo leka
jus su pirsztais taisydamasis 
savo kudlas, yra tai sena pa
siutėlė, jau jai seniai verta sė
dėt varijotu name. Ar tai kas 
mate kad mergina turi del jo
sios per naktis skaityt? Pabėgt 
nuo tokios per Įauga!

Toji sznekta tojo cimbalo ir 
patiko merginai kuriai sanžine 
kalbėjo jog ne reikia piktaraut 
žmoniems, kuriu duona valgo
si.

— Na, pasakyk atvirai, pay 
na. Alarijona, kalbėjo lekajus! 
žiuredamasis nuolatos in veid-' 
rodą; ar matei kada tokia pa
siutusia boba kaip musu baro
niene ?

— Asz czion esmių kad 
tarnaut del josios, ne apkalbi- 
net ja. Atsake szaltai mergina.

— Na, ka ponia czion da
bar dirbi? Pa'klause lekajus, 
jau apie ka kita užmesdamas.

— Na taip, dirbu atsake 
mergina, ar-gi ne privalau 
dirbt, ar man už tai ne užmo
ka? . i

-— O, kūdikis esi! Raszau- 
ke Jonas su juoku; matyt jog 
isz kaimo, dirbk tada, kada ta 
sena ragina žiuri, bet kad da
bar dirbi tai suvisai ne iszma- 
nai. '
• — Gal pana esi akyva ant 
skaitymo? Asz turiu meilingus 
apraszymus.

--Asz tokiu knygų neno
riu skaityt ir nežinau apie jai- 
ses.

— O ka pana skaitai?
— Gyvenimus Szventuju ir 

tokias knygas kurios duoda 
pamokinimą.

— ALažnyczia. turėjo teisy
be: tai tikra davatka, kalbej-o

in save lekajus ir apsisukęs isz
ejo.

Sztai inejo tuojaus kukarka 
ir paszauke:

— Prakeiktas gyvenimas! 
Kad ne gera alga tai.

-— Kas tau, meilukia? Pa
klausė Alarijona.

— Kas? Atsake užklausta. 
Sztai vos pasivelku. Ar ne tu
riu kas diena virti penkis pus- 
ryczius: arbata del ponios, 
sze'kulada del lekajaus, bifszti- 
ki del važnyczios, kotletus del 
dažiuretojaus, kava del szepar- 
kos. Ak, tai baisybe!

— Del manes ne turėsi 
daug užsiėmimo, mano medu
ke, suvalgysiu ka duosi.

— Tai ne taip einasi! Tarė 
kukarka, mano panaite. Pana 
sziezion daugiau ženklini kaip 
kiti, iszskyrus dažiuretoja, ta 
sena kvaili.

— Franciszke! Franciszke, 
o kur tave kvaraba laiko? 
Szauke szeparka, kuri in czion 
dabar atėjo.

— Reikalauju geresnes va
karienes nes turėsiu svecziu 
mano pakajuje; bus ponas Jo
nas, (lekajus). Asz mislinu jog 
ir tu pana Alarijona neatsisa
kyki ir pribusi pas mane in 
sveezius, tare in Alarijonele, 
kada kukarka jau iszejo.

— Labai ponai dekavoju, 
tarė Alarijona susiergeliavus, 
mano tarnysta man nevelina, 
žinai ponia jog turiu ilgai skai
tyt mano poniai.

— Inmesk in geryma mieg- 
žoliu ries baroniene geria.

— Asz to nepadarysiu, at
sake Alarijonele.

— Kūdikis esi; kiti taip 
daro ir ant to gerai iszeina.

— Alane ^sanžine estu per 
visa gyvastį už toki darba.

— Sanžine? Paantrino ty- 
cziodamasi szeparka, ak, už- 
mirszau jog tu esi szventa! Nes 
norint apie tai nieko ne sakysi 
kitiems?

— Padarysiu tik kas prie 
manės priguli ir jeigu da karta 
ant to mane ponia kalbinsi tai 
asz pasakysiu poniai ir dažiu- 
retojui.

— Padarykie tai, tu maža 
ragana.

— Asz tavęs mažiau bijau 
negu grieko.

— Palauk tu, asz turiu los- 
ka pas marszelka.

— Tai ne gali būti, atsilie
pė balsas ir pasirodė dažiure- 
tojas isz kito pakajaus, isz kur 
niekas jo nesitikėjo.

— O asz tau duodu rodą, 
mano szeparkele, tarė dažiure- 
tojas, ne darytie vakarienes ir 
jokiu svecziu ir lekaju ne 

; kviest.
Szeparka pabėgo.
— Mariuk, kalbėjo dažiu- 

retojas maloniai, važiuosime 
sziandien in miestą su pirki

niais del musu ponios; arkliai 
jau pakinkyti.

Laike vežefyinto dažiuretojas. 
kalbėjo visu keliu su Alarijone
le ir pažino joja sveika iszmin- 
ti ir drūta dorybe. Bet senis 
tasai neisztikejo; mėgo jisai 
iszkvost gerai būda kožno. Su
stojo prie kromo drabužinio ir' 
liepe jei pirkt visokius daigtus 
kokius poni surasze ant laisz- 
kel.io ir dadave:

— Už adynos asz pribusiu 
užmokėsiu ir važiuosiva namo.

Alarijona iszpilde prisaki- 
ma ir paėmė tavoru už 500 
auksinu.

— Ant kokios sumos turu 
prirengt rokunda paklausė 
kupezius.

— Na ant 500 auksinu, at
sake mergina juk tai aiszkųs 
daigtas.

— Turbūt panaiti ne nuo 
senei dvare būni pas poni ba
roniene.

— Del ko?
— Ales esame papratę bū

tie malones del panų tarnai- 
cziu, puikiu poniu; ka pas mus 
perka. Tokais norime butiei ir 
del panaites, asz padarysiu ro
kunda ant 550 auksiniu; isz tu 
50 bus dej panaites.

— Už kokia mane ponas 
laikai? Tarė užpykus mergina.

— U-gi už pana tarnaite, 
kaip man rodosi, atsake ty- 
cziuodamasis kupezius.

— O jeigu toji nedorybe 
iszsiduotu? ,

1 — O! Bukie spakaina, ma
no szirdele; kaip akmuo in 
vandeni inmestas.

— Inraszkie ponas 500 auk
sinu, ba jeigu ne, tai pas poną 
paskutini karta perku.

— Pana esi stebuklinga 
tarnaite, tarė szypsodamasis 
gundytojas.

Dažiuretojas jau nuo valan
dėlės geros stovėjo už pundo 
tavoru ne matomas no nieko, 
viską girdėjo ir iszejas isz 
slaptos vietos, užmokėjo kas 
priguli ir liepe daigtus neszt 
in briczkele.

(TOLIAUS BUS)

Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25fJ

Trys Istorijos apie Irlandi 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Siuncziant pinigus per bau* 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai ::
“SAULE” Mahanoy City, Pa.
f T-------

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Žinios Vietines Pasidavė BIZNIS SU

— Gražios dieneles.
— Mainieriai nedirba, ir 

nedirbs kol visos kompanijos 
pilnai užsimokės in Paszelpos! 
ir Pensijos Fonda.

— Ponia Ona Kvederiene 
nuo 500 W. Spruce Ulyežios, 
randasi Pottsville ligonbute i 
del gydymo. Ponia Kvederiene i 
nesveikoja jau nuo kokio tai į 
laiko.

— Seredoj Szv. Vaclovo., 
Taipgi ta diena 1379 metuose 
Lietuviai susitaikė su Vokie- 
eziais ties Narva. •

— Apsivedimo laisnus is’z- 
eme Irene A. Boczkauskiute j 
duktė pons. Florianu Bocz- 
kausku nuo 300 W. Pine Uly., 
ir Paul L. Hunter, nuo 333 W. i 
Pine Uly., mieste.

— Ketverge Szv. Mykolo 
Arkangelio. Ir ta diena 1530 
metuose visoje Lietuvoje pa-1 
skelbti Instatymai. Taipgi ta I 
diena 1513 metuose Drąsuolis 
Balboa atrado Pacifiko mares.

— Garnys paliko sveika it 
drūta sūneli del pons J. Ance- 
ravieziams, 312 W. Pine Uly.

— Petnyczioj Szv. Jeroni
mo. Ir ta diena 1559 metuose 
Lietuviai padare sutarti su 
Kryžaiviais eiti in kara priesz 
Rusus. Taipgi paskutini diena 
szio meneso.

—• Nedelioj apie 11:20 va
landa ryte likos iszszaukti ug- 
nagesiai ant East galo miesto. 
Automobilius užsidegė, bet

t
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KOMUNISTU j 
VADAS MOSKVOS ’

PRAVARYTAS

Earl Browder Prava
rytas Isz Komunistu 
Raszytoju Vadovystes

NEW YORK. — Earl BroSv^ 
der, kuris pirmiaus buvo Ko
munistu Partijos vadas Ameri
koje, ir vėliau buvo atstatytas, 
ir paskui gavo darba kaipo. 
Komunistu Raszytoju ir Re
dakcijų Amerikoje vadas, dž- 
bar yra ir isz szito darbo pra
varytas. i ■

Browderis, kaž-kodel vis ne
gali prisitaikiiiti Kremlinui ir 
vis, vienaip ar kitaip prasižen
gia.

Jis dabar užsimokėjo savo 
randa, už savo telefoną savo 
ofise, susirinko savo knygas ir 
rasztus ir pasitraukė isz to Ko
munistu ofiso, kuriame jis 
Moskvos darba dirbo Amėrį- 
koje.

RUSAI TURI
ATOMINE BOMBA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) y

ta sprogstanczia Atomine Bom
ba. ;

Keturi metai atgal, asz sa
kiau, kad visi mokslincziai 
sako ir tikrina, kad tas moks
las ar žinojimas kaip ta sprogs
tanczia Atomine Bomba paga
minti, negali pasilikti viena
me kraszte, bet, kad ir kiti 
mokslincziai moka ar iszmoks 
kaip ja pagaminti. Mes gerai 
žinome ir tada žinojome, kad 
kitos Tautos, laikui bėgant, 
tiek žinos kiek mes sziandien 
žinome apie ta sprogstanczia 
Atomine Bomba. Su ta minti
mi mes pasiraszeme Trijų Tau
tu Sutarti: Anglija, Kanada ir 
Amerika, Lapkriczio, (Nov.) 
penkiolikta diena, 1945 metuo
se. Dabar jau visiems aiszku 
kad reikia prieiti prie kokio 
nors susitarimo apie suvaldy
mą szitos baisios jiegos!”

b

UNIJU VADAI 
NERIMSTA

• • -i . • ' .

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

liu Darbininku Unijos Prezi
dentas negali daugiau reika
lauti kaip Plieno Unija reika
lauja. Tai ir jie gali reikalau
ti vien tik Pensijų ir Paszelpos 
bet negali reikalauti didesniu 
algų.

Ir Valdžia, Kompanijos ir 
Fabrikantai dabar yra atžaga
riai nusistatė priesz didesnes 
algas.

SUSKAITYMAS
ŽMONIŲ

razbaininku
ATOM” BOMBA TREJOPAS DARBAS

net ir su Rusijos pagelba ma- 
vttcgci a auta |žai ka pajiegtu Tada 
YUGOSLAVS A Rusija jau butu priversta vie- 

szai paskelbti kara, jeigu ji no
rėtu inlysti in tuos Balkanų 
krasztus.

Lenkija su Czekoslovakija 
jau daug kartu prasze maszinu 
ir fabriku isz Amerikos, bet drei Vishinskas, Sovietu Rusi- 

pavelino szpyga gavo. Czekoslovakijos jos Užsienio Ministeris Tautu 
valdžia jau dabar turi, ežia Sanjungoje nepaskelbtu ir ne- 
Amerikoje keliu milijonu dole-, pasididžiuotu, 
riu vertes maszinu ir ginklu,. 
bet negali gauti pavelinimo 
tuos ginklus isz Amerikos isz- j 
veszti.

Trijų Milijonu Doleriu 
Fabrikas Isz Amerikos

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia 
Yugoslavijos valdžiai pirktis 
isz Amerikos Plieno fabriką, 

i kuris kasztuos tris milijonus 
doleriu, ir ims visa meta ji pa
statyti.

į Szitas. Amerikos valdžios 
nusistatymas ar pavelinimas 

[ yra pirmas ir reikszmingas 
į žingsnis Amerikos valdžios su
stiprinti Yugoslavijos Tito jo 
pasiprieszinimui Rusijai.

Tai pirmutinis sykis nuo to 
; laiko kada szitas be szuviu, 
szaltas karas prasidėjo su 
Amerika ir Rusija, kad Ameri
kos valdžia sutiko siunsti ka- 
riszkus ginklus ar pabūklus 

i Komunistiszkam krasztui. 
į Plieno fabrikas yra tikras ka
ro ginklas. O kaip tik toki 
Plieno fabriką Amerika dabar 

VAISKAS TAUPINA I sutinka Komunistiszkai Yugo- 
slavijos valdžiai pristatyti.

, Musu Tarybos nariai per ke
lis menesius szita klausima 
svarstė, pirm negu sutiko Yu- 

| goslavijai ta fabriką pasiunsti.
'Fabriką statys Continental 

Foundry & Machinery Kompa
nija isz Pittsburgh, Pa.

Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson buvo vienas isz tu,

Loszikas Jimmy Stewart 
pasidavė meilei ir apsiženijo 
su Gloria Hatrick McLean. 
Vestuves buvo in Brent
wood, California. Jimmy 
Stewart buvo vienas isz ma
žo būrelio singeliu Holly
wood mieste. Jis ežia, laik- 
rasztininku praszomas pa- 
bueziuoja savo nuotaka, nes 
laikrasztininkams buvo už
drausta traukti paveikslus 
bažnyczioje.

KŪDIKIS PRIGĖRĖ

Prūdas Buvo Tik
Dvieju Dvieju

Gilumo

PINIGUS

Mažiau Eroplanu, 
Automobiliu Ir 

Darbininku
WASHINGTON, D. C. —

Armija, Laivynas ir Lakunu kurie sake kad reikia Yugosla- 
Sztabas gavo perspejima, kad vijai ta fabriką duoti. Jis sako 

liepsna greitai likos užgesinta. Į visi dabar gaus mažiau ero- kad jis gerai žino ir supranta
-  planu, ir kad beveik visi turės į koks pavojus tokiam bizniui 

Shenandoah, Pa. —--- Jonas į patys užsimokėti, kai jie no-į gresia, jis sako kad jis gerai ži-
Bubnis ir žmona, nuo 108 E.! res kur važiuoti, nes vaisko no kad Yugoslavija gali būti

7 I I
Centre ulyczios ir brolis Juo-1 eroplanai bus vartuojami vien Stalino užimta, kad Yugosla- 
zas Bu'bnis isz miesto, ana d?e- į tik tikram bizniui ir tikriems vai gali savo vada Tito nudėti 
na sugryžo isz Detroit, Mich.,, vaisko reikalams.
kurie dalyvavo laidotuves ju ‘ 
dėdės, Juozo Pietkieviczio, ku- i ney sako, kad jis nori sutau- 
ris numirė 13-ta diena Rugsėjo ! pinti daugiau negu visa bilijo- 
nuo szirdies ligos. A. a. Juozas j na doleriu ant metu. 
Pietkieviczius kitados gyveno 
Shenadoryjo, bet 
szimts metu atgal persikėlė in ercplanais važiuoti, ir negales 
Detroito miestą, ir paskutini Į vartuoti vaisko eroplanus.
karta dirbo del Ford Motor' Czia labiausiai nukentės tie 
kompanijos. Velionis paliko musu karininkai, kurie tik ant 
tik du anukus: Joną ir Juozą savo pasturgalio visa diena 
Bubniai isz Shenadoro. Laido- sėdi ir kitus bosauja, ir paskui 
tuves in vyko Detroit, Mich., ir 
palaidotas in Woodmere kapi
nes.

— Laidotuves a. a. Mykolo 
Denczio, invyko pereita Sere
da isz Graboriaus V. Menkievi- 
czio koplyczios 15 E. Chrirry 
uly., su apiegomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda 
ryte ir palaidotas in parapijos 
kapines. A. a. Mykolas Den- 
czius likos surastas., negyvas 
namuose, East Penn Uly., pe
reita Nedėlios ryta, Rugsėjo 
18-tos d. Gydytojas Wm. Bres
lin sako kad velionis numirė 
nuo szirdies atako. Gimęs She- 
nadoryje. Paskutini karta dir
bo angliakasyklose. Buvo vete
ranas isz Pirmos Pasauliuos 
Kares. Prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos ir American Le
gion S. H. Kehl Posto Nr. 370. 
Paliko du brolius: Vinca ir An
taną ir keletą anukus.

— Ponia Regina Nalkiewi- 
eziene isz Mount Carmel turė
jo operacija Ashland ligonbu
te, o Andrius Czikotas isz Gi- 
rardvilles turėjo operacija Lo
cust Mt. ligonbute.

SPROGSTANTI
u

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

spėja, kad Prezidentas Truma- 
nas taip pasiskubino, kad An-

PITMAN, N. J. — Septynio
likos menesiu vaikiukas prigė
rė in visai negilu prūdą savo 
darže. Prūdas buvo tik žuvę-; 
lems laikyti.

Mažutis, David Shumaker 
buvo surastas prude penkioli
ka minueziu po to laiko kada 
jo motina iszleido ji isz savo 
akiu.

Du daktarai buvo paszaukti 
isz Underwood ligonbutes. Jie 
stengiesi ji atgaivinti, bet 
jiemdviiem nepasiseke.

Kai motina iszejo in lauka 
pasiszaukti savo sūneli del va- j 
karienes, jis neatsiliepe. Ji 
pradėjo jo jieszkoti. Susiedai 
ji rado negyva plaukiant tame 
negiliame prude.

Jo tėvai turi du kitu vaiku- 
cziu; Donna Kay, trijų metu; 
ir Mykolas penkių metu.

ir patys Rusijai pasiduoti. Ta- 
Generolas Joseph T. McNar- da tas Amerikos padarytas, 

pastatytas fabrikas pataptu in 
musu prieszo rankas.

Bet tuo paežiu sykiu Ame
rikos Sekretorius Dean Ache
son sako kad mes turime pa
bandyti, nes Yugoslav! j a, kaip 
draugiszkas krasztas mums 
daug reiszkia.

Apsaugos Sekretorius Louis 
Johnson baisiai prieszinosi, 
bet paskui sutiko, kai jam bu
vo paaiszkinta kad ims visus 
metus ta fabriką pastatyti, ir

Dabar Karininkai ir Kon- 
apie trisde- gresmonai turės prekybiniais

kelias valandas praleidžia pa
dangėse, armijos eroplanuose,
kad jie galėtu pareikalauti la- jeigu dalykai per ta laika pasi- 
kuno algas. keistu Yugoslavijoje, ar jeigu

Kongresmonai ir Senatoriai mes tenai tikra pavoju matytu- 
teipgi nukentės, nes dabar jie 
turės isz savo kiszeniaus užsi
mokėti už keliones, jeigu jie 
norės kur važiuoti.

Armija per szitokia. tvarka Sava Kosanovic, 
sutaupins daugiau negu $7,- 
500,000 per metus. Armija da
bar gales patupdinti apie tūk
stanti eroplanu, kuriuos iki 
sziol ponai Karininkai ir Kon
gresmonai vartuodavo.

Armijos ir Lakunu Sztabas 
teipgi kelis tukstanezius auto
mobiliu, troku ir autobusiu pa
naikino. Iki dabar Armija su 
Lakūnais turėjo daugiau negu 
171,900 tokiu automobiliu ir 
troku.

Sutaupinti ta visa bilijoną

§
Vagiai Tris Sykius 

Iszdryta; Jiems 
Pasiseka

Nanticoke, Pa. — Septynias 
deszimts mainieriai sugryžo 
prie darbo in Nr. 7 Susquehan
na kompanijos ’breikerio, per 
pavelijimą Unijos Lokalo Nr. 
■898.

Kaip ten nebutu, bet beveik 
visi Dipliomatai ir Užsienio 

! Politikos žinovai sako, kad 
' ežia nėra ko taip labai iszsikas- 
į ti. Jie szitaip aiszkina:

Amerika jau keturi metai 
kaip tas Atomines Bombas ga- 

j mina, ir yra jau patobulinus ir 
j jau prisikrovus daug daugiau 
negu visi kiti krasztai sykiu!

Kad Sovietai sugebėjo vie
na tokia Atomine Bomba su- 

į sprogdinti, tai dar nereiszkia, 
kad jie turi tavoro kitas tokias 
pasigaminti. Greicziausia So
vietai dabar tik bando, mėgina 
ir mokinasi. Jie gal visa savo 
ta ta vora suvartubjo ant tos 
pirmos Atomines Bombos. Jei
gu mums sunku to tai Atomi
nei Bombai tavoro gauti, tai 
jiems dar sunkiau. Jeigu mums 
tos Bombos gaminimas baisiai 

j brangiai atseina, tai jiems dar 
brangiau, nes mes daug dau
giau pinigu turime negu Rusi
ja!

Sprogstanczia Bomba reikia 
ne tiktai pagaminti, bet ir nu- 
veszti in taikoma vieta, in ta 
kraszta kur ji daug bledies pa
darytu. Reiszkia, reikia grei
tu ir galingu kariszku eropla
nu. Rusijos kariszki eropla- 
nai negali prisilygintLprie mu
su kariszku eroplanu.

Sovietai vargiai iszdrystu ta 
Atomine Bomba' per kara pa-

BOSTON, MASS. — Apsi
ginklavę razbaininkai isz So. 
End, Malden ir Revere, ana 
diena tris labai drąsias vagys
tes papilde ir paspruko.

Viena vieta jie apvogė antį 
$5,400.,Isz viso jie gavo isz tu 
trijų vagyseziu daugiau negu 
$45,000. Policijantai kelis su
gavo, kuriuos jie dabar intaria 
už tas vagystes.

James F. Wallace, trisde
szimts devynių metu amžiaus 
vyrukas, nuo Dorchester uly- 
czios buvo suimtas ir intartas 
už vagyste ant Shawmut Ave., 
kur buvo pavogta $2,500. Jo 
draugas vagis paspruko. Bet 
policijantai sako kad jie ji pa- 
žinsta ir žino. Jie sako kad jis 
yra jieszkomas už kelias kitas 
tokias vagystes. Szitoje apy
linkėje per pastarąsias kelias 
sanvaites buvo daug tokiu va
gyseziu ir policijantai dabar 
jieszko keliu razbaininku, ku
riuos jie gerai pažinsta isz kitu 
tokiu darbu.

JIESZKO
ŽMOGŽUDŽIU

Du Intarti Už Nužu- 
dinima Unijos Vado

TRYS VAIKAI ........ ........
SUPARALYŽIUOTI ' vartuoti, jeigu jie žinotu, kad 

; mes jiems szimteriopai tokio
mis paeziomis Bomboms atly
gintume. Taip buvo per 
ana kara su dujomis, gazais. 
Nei vienas prieszas neiszdryso 
gazus pavartuoti, nors visi tu
rėjo.

ę? YAY’/'k A ~ Ai • TV

Sprogstanti Atomine Bom-' 
ba neiszbraukia kitas kraszto

PHILADELPHIA, PA. -
Trys kunigužio vaikai yra su 
paralyžiuoti, susirgo ta visu 
taip bijoma “Polio” liga. ,

Kai daktarai pranesze szitas 
žinias, tuo paežiu sykiu atejo!
isz Harrisburg, Pa., žinios 
kad dvideszimts szesziu metu
vyrukas teipgi ta paezia liga' silPnybes- Krasztas kuris to- 
susirgo. Jis dabar randasi in Atomine Bomba rengtųsi 
Fitzgerald-Mercy ligonbute. i Planuoti, turėtu būti gerai

Kun. Theodore S. Wray trys'aPsWnklaves ir apsisaugojęs 
vaikai susirgo ta liga bet kiek *r kttose szakose.
teko girdėti, visi jie nors kiek; Karo klausimas nepareina 
ima sveikti isz vienos sprogstanezios Ato-

Jo du sūnūs ir dukrele dabar minos Bombos, bet isz visos 
ligonbuteje. Kunigužis uždare Tarp-Tautines Politikos. Svar-

me, mes galėsime ta kontrakta 
panaikinti ir nieko tiems Yu- 
goslavams neduoti.

Yugoslavijos Ambasadorius, 
užėjo pas

Amerikos Sekretorių Acheson 
ir jam aszmeniszkai padekavo- 
jo už jo pagelba ir užtarimą.

Jis sako kad szitos linksmos 
naujienos ir žinios labai didele 

' intaka turės ant Yugoslavijos 
žmonių, kurie dabar drysta 
Stalinui pasiprieszinti. Ir kaip, 
tik atbulai bus Kremline, ku-' 
rio bosai stengiasi Yugoslavi- i 
ja dabar numarinti ir pa-! 
smatfgti, visa savo pramone su' 
ja nukirsdami. į

Yugoslavija mums labai ru- 
doleriu apie 135,000 valstybi- pi ir yra mums reikalinga, nes |

savo mokykla kad ir kiti vai
kai ta liga neužsikrėstu.

Philadelphijoje sziais 
tais jau keturios deszimts žmo
nių ta liga susirgo, buvo supa
ralyžiuoti ir du pasimirė.

me-

ANGLIJOS
AUTOMOBILIAI

PIGESNI

NEW YORK, N. Y., — 
Policijantai iszleido žinias po 
visa Amerika apie intartus žu- 
likus, kurie yra intarti už nu- 
žudinima William Lurye, dar
bininku unijos vada.

Intarti vyrai yra John Gius
to, trisdeszimts vieno meto ir 
Benedetto Macri, trisdeszimts 
septynių metu amžiaus. Giusto 
buvo jau keturis sykius sua- 
resztuotas nuo 1934 metu. 1940 
metuose jis buvo nuteistas nuo 
penkių iki deszimts metu in 
kalėjimą už vagyste, bet vėliau 
buvo iszleistas. Policija spėja 
kad szitas Macri dabar kur 
nors slapstosi su savo žmona ir 
dvejais ar trimis vaikais.

Darbininku vadas, Lurye, 
buvo užpultas kai jis inejo in 
telefono budele patelefonoti. 
Jis buvo baisiai sudaužytas ir 
su peiliu subadytas. Jis pasi
mirė už keliu valandų ligonbu- 
teje. Policijantai po visa Ame
rikos kraszta jieszko tu žuliku. 
Unija paskyrė penkis tukstan-

blausias klausimas dabar nėra 
ta Atomine Bomba, bet ar Ru
sija nori ir drysta in kara sto
ti !! ! . - - -

Szitaip musu Dipliomatai: czius dolenu tam žmogui ku- 
dabar aiszkina ir mus ramina. ris su?aus ir kuris Pranesz kur

tie žulikai gali būti sugauti.

ISZDAVE KUNIGĄ traukinio
—

Žmones Jam Atker-
szino; Suszaude

NELAIME
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

--------  dar prisikabino kelis karus isz 
BRAGA, CZECHOSLOVAK!- Washington© ir važiavo in 
JA. — Komunistas, kuris vie- Asheville, North Carolina, kur 
na Kunigą iszdave mažame 
miestelyje, buvo sugautas Lis- 
kos miszkuose ir suszaudytas. 

Laikrasztininkai isz Pragos 
neiszduoda vardu nei to Kuni-i 

VUb±,______ j.___  —-r-,___ Tai: go, nei jo iszdaviko, nei tu!
ku-1 pigiau negu pigiausias Ameri- žmonių kurie tam iszdavikuiį I ' ■

NEW YORK, N. Y. —
Kai Anglijos svaro verte nu
krito, tai daug visko ežia Ame- 

I riko j e atpigo.
Dabar Anglijos automobiliai

daug žmonių važiuoja atosto
gauti.

niu ir kariszku darbininku bu- ji randasi prie Graikijos rūbe- į Amerikoje atpigo apie $450. 
vo ar bus atstatyti. Valdžia,i Siaus. 
Armijos ir Lakunu sztabas su j 
taupins apie du szimtu milijo
nu doleriu sziais metais ir apie 
penkis szimtus milijonu kitais 
metais.

j Gera, nors mažesni už musu 
gali-, “Austin” 

ma nusipirkti už $1,345.
Pirmiau isz Yugoslavijos ei- į automobilius, 

davo Komunistai, kariauti j 5 
priesz Graikijos armijas, L _ _ _ _ _
rias mes remiame ir szelpiame. koje darytas automobilius. Ir

Yugoslavija Balkanuose yra! kiti Anglijos automobiliai at- 
galingiausia ir intakingiausia į PM,0-

(Tasa Nuo 1 Puslapio).
1 --- —---- v V k;;.:

— Karsztis greitai praeina 
ir ne pajunti kaip senatve atei
na.

— Užlaikyk
žinai, o tau Ims visada gerai, -   -  —- --• ••••   ..... -

Anglijos fabrikantai dabartauta. Jeigu mes galėtume Yu
goslavija pasilaikyti kaipo sa- tikisi daug daugiau savo auto- 
vo dranga, tai Sovietu Rusi- mobiliu czia parduoti.

» • ~ ------------------o 7

del saves ka jos intaka ežia ta paezia diena j
užsibaigtu, nes kitos tautos,! Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

i atkerszino ir ji suszaude.
Szitokiu atsitikinimo, szito- 

kiu atkerszinimu Komunis
tams daug buvo, bet Komunis- 
tiszka valdžia neiszduoda, ne
paskelbia, nes tada kiti neisz- 
drystu kitus Kunigus isizduo- 
ti.

I

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

ba paveda Philadelphijos žmo
nėms, jie tikisi kad tie žmones 
nepamirsz Demokratu per Rin
kimus.

Szitas darbas daug intekmes 
turės ant radijo programų ir 
ant laikraszcziu paskelbimu ir 
net ant darbininku algų. Dabar 
bus daug daugiau paskelbimu 
isz valdžios Philadelphijos 
laikraszcziuose ir radijo pro
gramose. •

V


