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1,500,000Darb. Straikuoj a
Isz Amerikos

_  i 1 *

Generolas Parvažiavo

MAINIERIAI DAR 
STRAIKUOJA

Lewisas Pareiszkia Sa-j 
vo Pareikalavimus

SULPHUR SPRINGS. VA. | 
— Apie trys szimtai asztuo- 
nios deszimts tukstaneziu mai- 
nieriu dar vis straikuoj a.

Pereita sanvaite visos dery
bos tarp unijos ir konfpaniju 
nieko gero nenutare ir nei ant 
vieno punkto nesutiko.

Ana Ketverga Lewisas pa- 
reiszke ko jis nori ir reikalau
ja. Jis sako kad jo reikalavi
mai kompanijoms kasztuos 
apie trisdeszimts ar trisde
szimts penkis centus ant tono 
anglių daugiau. Jis nepaaisz- 
kino kaip tie pinigai butu pa
dalinti, bet laikrasztininkai 
spėja kad mainieriu algos bu
tu pakeltos. Jie dabar gauna 
$1.95 ant valandos. Jis nori 
kad mainieriai dirbtu septy
nias valandas per diena, bet 
gautu mokėti už asztuonias, ir 
kad kompanijos mokėtu po ke
turios deszimts centu nuo kiek
vieno tono anglių in ta Pensi
jos Fonda, iždą. Kompanijos 
dabar moka dvideszimts centu 
nuo kiekvieno tono.

“Kompanijų atstovai sako 
kad tokie pareikalavima yra 
nežmoniszki, ir ant j u nei vi e
na kompanija nesutiks!’’

RUSIJOS ARMIJOS

KARAS
NEISZV ENGIAMAS

i

WASHINGT0N, D. C. — I
Brigados Generolas Frank 

L. Howley, parvažiavo ant lai
vo “General Maurice Rose’’ 
su savo szeimyna in New York 
miestą. Laivas priplaukė Sta
ten Sala ir isz ten armijos ma-S 
žas laivelis ji su jo szeimyna' 
nuveže in New York. Miesto 
valdininkai ir didžiūnai susi
rinko ji susitikti ir tinkamai 
priimti.

Pirmutinėje eile j e, isz kaires 
in deszine stovi Generolo žmo
na Edita, Dennis, sūnūs, ir Ge
nerolas Frank L. Howley. Vir- 
szuje stovi vaikai Vincas, 
Pranciszka ir Petras.

Generolas Frank L. Howley 
atsižymėjo Vokietijoje kai jis 
ten buvo virszininkas ir vadas. 
Jis nei ant vieno punkto nenu
sileido Sovietams. Sovietai 
tiek sykiu stengiesi ji suve
džioti, kartais perszneketi kad 
jie jau nustojo vilties ji suve- 

Kai iszkildavo kokis

Amerikos Generolas;
Kalba Apie

Sovietus
-J----------------K

PHILADELPHIA, PA. — 
Vargiai' bus galima iszvcngti 
karo su Sovietu Rusija, sako 
Brigados Generolas Frank R. 
Howley.

Jis sako, kad negalima jau 
staeziai sakyti kad toks susi-; 
kirtimas yra tikrai neiszven-' 
giamas, bet jis teipgi sako kad 
sunku kitaip susiszneketi su 
tokiais razbaininkais.

Dabar kai Sovietai jau turi 
ta Atomine Bomba, tai galima 
tikėtis kad ji nesibijos ja ir pa- 
vartuoti.

Gal dar galima su tais raz- 
baininkais susiszneketi, jis sa- 

tie ko, bet tai jau ne j o-darbas, bet 
pa- tu Dipliomatu, kurie prie stalo

kiu žmonių turėtume, tai 
Komunistu ir Kremlino 
dupezninkai taip neszokinetu tariasi. Jis sako, kad jo, kaipo 
ir nestraksetu. Generolas How- karininko, darbas yra būti pa- 
ley vis tikėjo, kad reikia su So- sirengusiam del visokiu nuoti- 
vietais kalbėtis ir derintis kiu.
taip kaip jie kalba ir derinasi Kai laikrasztininkki jo sta- 
su jiega, su kumsztimi ir su to- ežiai užklausė: Ar jis mislina 
kiais paežiais gresinimais. Už kad jau laikas Amerikai pa-

$ 1,314,ooo,ooo
Del Apginklavi- 

muiEuropos
Generolas Howley Sako Karas 
Neiszvengtas Su Rusija; Ang
lams Reikia Amerikoniszku Do
leriu; Visos Straikos Permaine 

Bizni Ir Pramone Ir Maži 
Fabrikai Tures Užsidaryti

COUPON, PA. — Henry Kenner Kom- p"st"czi0Straikas. Mainieriai prie szi« 
panijos mažos mainos buvo susprogdintos. tokio Fondo prisidėtu du szirn* 
n j* .. . . s j j tu penkios deszimts tukstan«
Policijantai rado dar daugiau nesusprog-, C2iu'd01eriu per 5anvaite. Mai. 
dinto dūlio netoli tos vietos. nieriai sak0’kad ir jiems

~ . j • f a *i 'i... pinigai dabar susigadintu!
Szitos mamos, kuriose dirba tik dvylika

XKXcaxkj « XWAIV4. j ui u. xcvxxkCUO XX11LUJL 1IY.CLJ. •

tai Sovietai ji taip gerbe ir. skelbti kara ir nelaukti kol Ru- fflainieiill, prisiraSZC prie MailliClill Unijos ALCOA DARBININ- ! 
gerbia.

UŽSIPUOLĖ ANT

SESUCZIU

Pikti Vyrai Apdaužo 
Užpuolikus

Gali Sudaryti 500 
Divizijų

WASHINGTON, D. C. —
Generolas Omar N. Bradley, džioti.
Karo Sztabo Karininku Pirmi- klausimas, Sovietai praszyda- 
ninkas, duodamas savo rapor- vo kad Generolas Howley nesi- 

‘ ta Senato Komisijai, sako kad kisztu, nes jie prisipažino, kad 
Sovietai dabar jau turi szimtai jie su juo negali susiszneketi. 
septynios deszimts penkias ka-! Generolas Howley buvo nu- 
riszkas divizijas kareiviu. Per ] sistates, kad vienatinis būdas 
du menesiu Sovietai gali jau, su Sovietais sugyventi, tai elg- 
ant karo lauko pastatyti tris 
szimtus divizijų, o in kelis me
nesius daugiau, Sovietai gali 
surinkti penkis szimtus tokiu 
divizijų.

Generolas Omar N. Bradley,
szita raportą įszdave, kai Se-Į sus darbus užima politikieriai 
nato komisija pradėjo tartis ir dipliomatai, o karininkai 
apie kariszka parama Europai, yra partraukiami namo. Ar tai! 

iszeis ant gero ar ne dar per! 
anksti pasakyti.

Bet nors tiek mes galime pa
sakyti apie Generolo Frank L. 
Howley valdyba ir tvarka: vi
si Sovietai su juo skaitiesi ir 
derinosi, ir nei vienas nedryso

ga tiems krasztams pasiunsti prasiszokti. Generolas Howley 
kariszkus ginklus, kad tie savo pareiga ir savo darba Vo- Visi trys buvo suaresztuoti. j kius kvailu intarimus. 
ginklai nepapultu in Sovietu kietijoje gerai ir sanžiningai Policija dar nežino kodėl tie , _ 
rankas, kaip atsitiko Kinijoje, atliko ir Sovietai jo ilgai ne- trys vyrai užsipuolė ant tu Se- pažino ir susidraugavo su tuo 

(Tasa Ant 4 Puslapio) į užmirsz. Kad mes daugiau to-• sėliu. Į (Tasa Ant 4 Puslapio)

NEW YORK, N. Y., — 
Apie keturios deszimts vyru ir 
moterų užsipuolė ant trijų žu- 
liku, kurie be jokios priežas
ties buvo užsipuolė ant dvieju 
seselių, meniszku, kurios buvo 
nuėjusios užsiregistruoti užsi- 
raszyti del ateinaneziu rinki-' 
mu.

trys sanvaites atgal.Amerika dar nei sykio ant: - °
nei vieno kraszto nepaskelbe vėlinus jiems dirbti, kasti anglis per Strai- 

i kara ir nei vieno kraszto nenu
baudė.’’ Bet jis teipgi primine, 
kad jeigu musu policijantai 
randa koki razbaininka ant 
ulyczios, kuris ima szaudyti 
isz revolverio ir žmones žudyti 
jie toki razbaininka tuojaus 
suima, jo revolveri isz jo atima 
ir ji užrakina kalėjime ar ki
taip suvaldo. Jis sako, kad to
kis razbaininkas dabar 
“Sovietu Rusija.

Unija buvo pa- KAI STRAIKUOJA

tis kaip jie elgiasi ir ant nei 
vieno klausimo nenusileisti. 
Sovietai Generolo Howley ne
apkentė, bet tuo paežiu sykiu 
jo bijojosi ir ji gerbe.

Dabar Vokietijoje beveik vi-

1,314,000,000 yra jau Kon
greso paskirta. Senatas teipgi 
priims ir tuos pinigus paskirs, 
Graikijai, Turkijai, Tranui,; 
Korėjai ir Philippinu saloms.* • 1

Generolas Bradley sako kad 
jis gerai žino kad yra pavojin-

kas, už tai, kad isz szitos mainos anglys 
yra vežamos kelioms kolegijoms ir mokykloms.

Nei vienas mainierys nebuvo tose mai- 
nose kai jos buvo susprogdintos. Henry 
Kenner, tu mainu savininkas sako, kad isz- 
kados padaryta už kokius 

yra ežius doleriu. Policijantai 
tenai padėjo ir 
dabar ne savo
patarė sudaryti Fonda del Stiai- 
Plieno Darbininku.

Darbininku Unijos Prezidentas 
ka; Ji Sako: “Baikos” Philip Murray dar nieko nesako apie 

boston, mass. — Bago- w<so patarimą ir pasiulinima Paszeipos, 
ta, septynios deszimts, dvieju vjsį Speja Kad jisai nei aeziu Lewisui 
metu amžiaus yra intarta, kad 
ji prisiviliojo buvusi kareivi 
Donald Morris, trisdeszimts 
dvieju metu amžiaus ir kad ji 
nuskriaudė jo žmona Ponia 
Katherine May Pierce, kuri sa
ko kad ta naszle užlaikė ar gy
veno su josios vyru.

Naszle, Ponia Edith Gillette 
Jonės, sako kad tikra durnys-

Treczios Dideles Strai 
kos; Penki Milijonai 

Darbu Pavojuje

SENA NASZLE 
INTARTA

rie ta dūli
Lewisas 

pinasi, bet 
kuojanezius

Plieno

penkis tukstan- 
jieszko tu ku
šti sprogdino.
Mainieriais ru-

Seseles Peteronilla ir Imma- Suviliojo Jauna Vyru- 
culata gryžo in savo klioszto-' t: 
riu, Panelės Szvencziausios 
Loretto. Kai jodvi jau artinosi 
prie savo namu, penkios de
szimts trijų metu John Garvey 
atstrapaliojo prie jodvieju ir 
nustvėręs Sesele Petronilla už 
gerkles jis pradėjo jos rūbas 
pleszyti. Du kiti tokie žulikai 
stojo jam in pagelba, ir pradė
jo sesutes stumdyti ir daužyti.

Susiedai iszgirdo tu Seselių 
szauksmus pagelbos ir iszbege 
isz savo namu nustvėrė tuos 
žuiikus ir pradėjo juos daužy-' te ir kvailyste; kad jį yra visu rasze Lewisui hiszka patardama, kad Lo

Le- 
bet
ne

pasakys ir nepriims tos Paszeipos.
Mainieriai keliose vietose baisiai pasi

piktino ir užpyko ant Lewiso, kad jis pa
sirodo tokis labdaringas ir taip susirūpina 
Plieno Darbininkais, kai jo Mainieriai da
bar vargsta. “Viena Mainieriu Kuopa pa

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ti. Policijantai turėjo tuos žu- g-erkjįama naszle, apie kuria * v* , *v* .
likus nuo tu inpykusu susiedu nįekas Jokio blooo žodžio peri^lSHS paVaZlIlOtll 11’ apSlZlUTOtU maiOU miOS- 
įszgelbeti, nes jie butu _ juostiek metu neisztare> 0 dabar tclillOSO, koks CZIS ¥31'0’38 IT skurdas, pirm 
uzmusze su savo kumsztimis. tik sykiu jį invelta įn t0. ® \ *

....................... negu jis aszaras lies del Plieno Darbininku, 
ji pasiaiszkina kad ji susi-! Lewisas buvo pataręs, kad visos Unijos

(TasaAnt4puslapio) .sudarytu Fonda ir Plieno Darbininkams duotu:

WASHINGTON, D. D. — 
Prekybos Sekretorius, Charles 
Sawyer perspėja kad apie pen
ki milijonai darbininku bus be 
darbo jeigu Straikos^dar ilgiau 
tesis!

Jis sako, kad jau dabar vi
sos tos Straikos permaine biz
ni ir pramone, kuri jau ėjo ge
ryn, o dabar veleina trepais že
myn. Kai Plieno Darbininkai 
sustraikavo tai vėl viskas pa
iro.

Prekybos Sekretorius, sako 
kad apie du szimtai tukstan- 
cziu mažu biznierių ir fabri
kantu dabar nukentės, nes ju 
biznis ir pramone remiasi ant 
Plieno fabriku. Jis sako kad 
visi szitie maži fabrikai turės 
užsidaryti kai Plieno negales 
gauti.

Prezidentas Trumanas dar 
nieko nesako ir nieko nedaro1 
apie visas szitas Straikas, ku
rios vėl suparalyžiuoja visa 
Amerikos pramone. Matyti 
kad Trumanas arba nežino ka 
daryti, arba bijosi, neš Rinki
mai jau artinasi! ■’r?

Philip Murray, Plieno dar
bininku Prezidentas sako kad 
Alcoa fabriku sanvininkai szi
tas Straikas paskelbė uždary
dami savo fabrikus. Jis sako, 
kad Unija buvo pasirengus de
rintis. .,
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Kas Girdėt
■ - -

Tas kuris mokinasi ir paskui 
neatkartuoja ka jis iszsimoki- 
no, yra taip kaip tas kuris sėja 
bet pjūties nelaukia.

■ • ■ "
Miestas kur randasi daug 

vagiu ir sukcziu yra miestas 
kur randasi daug suktu ir ne
teisingu teisėju.

-■ • •
Tas kuris meluoja, parodo 

kad jis 'bijosi savu žmonių.
■ • • 1

Tas, kuris niekam nepasiti
ki meluoja; o tas, kuris meluo
ja, niekam nepasitiki.

— ■ • •
Kaip tu gali sakyti: “Asz. 

tik plepėjau, niekam iszkados 
nepadariau.” Jeigu tai butu 
teisybe tai ka tavo poteriai, 
maldos ir gerumas reiszkia. 
Jeigu plepalai yra tuszti žo
džiai, tai taip ir tavo maldos.

Nėra nei vieno tvarinio ku
ris butu augsztesnis už žmogų. 
Bet žmogus turi pasilengti jei
gu jis nori karve pamelszti. 
Nuolankumas tau nieko blogo 
neatnesz ir nepadarys.

blogas. Ir už tai, tas blogas 
žmogus yra teisingesnis už ta 
geraji.

Rabinas “Yud” sako: “Mes 
knygose randame kad tėvas 
vis stengiasi savo sunui pagel
bėti kad jis butu mokintas 
žmogus ir geras Žydas. Kai tas 
sūnūs užauga, jis savo žarų 
stengiasi taip auginti savo su- 
nu kad jis butyi geras Žydas. 
Bet ar kada mes susilauksime 
tos gadynes kad pats tėvas 
stengsis būti mokintu 'žmogu
mi ir geru Žydu, ir nepaliks ta 
da'rba savo vaikams?

Naujas Lietuviu Transportas
NEW YORK. — Utarninke, Maskoliūnas, Elena-Violeta 

(Oct.) 18 d., laivu 
Black” in New Yorka atvyko 
szie Lietuviai Tremtiniai:

Apanavlcziute, Stanislava, 
in S. Hadley, Mass.

Banionis, Antanas, Brone ir mas Pk., S. Boston, Mass. 
Elvyra in Williamsburg, Mich.

General ir Elena, 116 Bond St. Allegan,
Mieli.

Merkneriene, Justina, 318
Pleasantview Ave., Butler, Pa.

Mikalauskas, Jonas, 69 Tho-

Intartas Kaipo 
Szpiegas

Kai Butkus buvo užklaustas 
kuris svarbesnis ir reikalingesr 
nis; turtas ar mokslas; jis at
sake kad mokslas svarbesnis.

Jo sūnūs jo užklausė: “Tai 
kodėl mokinti žmones taip sei
linąs! prie bagocziu, o bago- 
cziai visai nepaiso apie moks
linezius.

Senis Butkus savo sunui at- 
sake: “Už tai kad mokslincziai 
moka kaip invertinti turtus, 
bet turtuoliai nemoka kaip in
vertinti mokslinezius.

Butkus vis sakydavo kad jis 
bijosi kad jis tiek iszmoks kad 
jis negales būti geras 'žmogus.

Kiekvienam žmogui yra pa
tartina mažiau valgyti. Mes 
matome kad tie gyvuliai kurie 
mažiausiai valgo, ilgiausiai 
gyvena.

Žydas Kobriner užėjo pas 
savo dranga Riziner, kuris sė
dėjo savo kambaryje ir rūke 
didele liuika taip kad visas 
kambarys buvo prasmirdęs ir 
pilnas duniu. Tai buvo Petny- 
czios vakaras. Žydas Kobriner 
net pasipiktino. Tai Žydas Ri
ziner jam szitaip papasakojo: 
“Asz kas Petnyczia szitaip ra
kau. Asz szventas inislis misti
nu ir rukau. Jeigu asz negaliu 
szveritai maustyti, tai szitie 
pypkes durnai nors taip atbu
kina mano protą kad asz ne- 
pajiegiu blogu misliu įhislyti. 
Subatoje.”

" • •

Žydu mokslinezius Kotzker 
patardavo: “Rūpinkis apie sa
vo duszia ir savo kaimyno ku
na, bet ne apie savo kuna ir 
kaimyno duszia, ir viskas bus 
gerai. ’ ’

“~“ • •

Tas, kuris mistiną kad jis 
gali be kitu gyventi, klysta. 
Tas kuris mislina kad kiti be 
jo negali gyventi dar labiau 
klysta!

■' • • ■
Vargas beveik visados pada

re žmones geresnius; laime, pa
sisekimas labai tankiai isztvir- 
kina žmones.

■■ • • 1 ■ 1
Žmogus turėtu būti viesz- 

pats savo valios ir vergas savo 
sanžines.

Paskeviczius, Zenonas, 2952 
Baltininkas, Aleksandras ir W. Mason Ave., Chicago, III.

Pecziulis, Petras, Peck Lane 
W. Ceshire, Conn.

Pienius, Selma ir Kete, Chi
na Groves, N. C.

Ruseckas, Marijonas, Anele 
ir Marija, 46315 Warren Rd., 
Plymouth, Mich.

Rutkauskaite, Helena ir Al
fred, 52 Van Winkle Ave., Jer-

Prane, 70 Fairview St., New' 
Britain, Conn.

Binderis, Napoleonas, Jani
na, Teresa-Nijole, Anele-Gra- 
zina, 1722 S. Jeffėrson St., Chi
cago 16, Ill.

Brezaitis, Jurgis, 2723 W.i 
35th St., Chicago 32, Ill.

Genutis, Ciprijonas, Box 55, 
Edwardsburg, Mich.

Grusas-Jokubaitis, 1 High
land Place, Yonkers, N. Y.

Jaraszunas, Juozas, Ona, 
Emanuelis ir Regina, 2114 St. 
Clair Ave., Cleveland 14, Ohio.

Janauskas, Jonas, P. O. Box 
225, Jasper, Ind.

Juozapaitis, Antanas, Zofi
ja ir Kristina, 4 High St., An
sonia, Conn.

Klinaviczius, Vincentas, So
fija, Jūrate ir Vincentas, 19 
Alderman St., Holyoke, Mass.

Kripkauskas, Adolfas-, Bar
bora ir Laimute, Winnemaug 
Rd., Watertown, Conn.

Komaras, Mykolas, Balti
more 23, Md.

Kvietkauskas, Pranas, Ur
sula ir Aurelija, Baltimore, 
Maryland.

Basaitis, Terese, Stasys ir 
Zita, 5317 S. 53rd St., Omaha, 
Nebraska.

Sadauskiene, Agniete, 915a 
Exchange Ave., E. St. Louis, 
Illinois.

Sciuka, Adolfas, Ona, Ona ir 
Dalia, 328 E. St., So. Boston, 
Mass.

Sulaitis, Antanas ir Ona, 
1521 S. 51st St., Cicero, III.

Tumas, Juozas, Marija ir Ri
mas, RFD, Saranac, N. Y.

Tveras, Antanas, Leokadija 
ir Rimvydas, 1)958 S. Clare
mont Ave., Chicago 43, Ill.

Vebeliuniene, Konstancija, 
467 Court St., Brooklyn, N. Y.

Vederas, Juozas, Irena ir Jo
nas, 442 Putnam St. Scranton, 
Pa.

Wojtkievicz, Janina, 68 Wa
verly St. Worcester, Mass.

Atvykstanczius uoste pasi
tiko organizacijų atstovai.

— BALE Imigracijos Komi
tetas.

VISUOTINAS AME
RIKOS LIETUVIU

KONGRESAS

Szetonas intikina žmogų kad 
jam nereikia eiti in bažnyczia 
szalta 'žiemos diena, bet jeigu 
žmogus atmeta tas pagundas ir 
nueina in bažnyczia, szetonas 
su juo sykiu in ta bažnyczia 
nueina.

Butkus sako kad jis nuola
tos bijosi kad jis taps toks mo
kyta^ kad jis negales būti ge
ras žmogus.

Auksą ir sidabrą isztiria ug
nyje. Jeigu tu nesijauta geres
niu po maldos, tai reiszkia kad 
tu neesi padarytas nei isz auk
so nei isz sidabro, ar kad ta ug
nis nebuvo ganai karszta.

Nežiūrint ar geros naujienos 
ar .blogos žinios, nes mes ežia 
ant žemes esame tik keleiviai 
ir musu namai kitur.

Kam tau rūpintis apie szio 
svieto tvarka ar kavailyste, 
kad ežia ne tavo namai, ir tu 
ežia tik keleivis?

Kito nemokink, jeigu tavo 
gyvenimas nėra už juo geres
nis.

Vienas Rabinas, Zaddik, bu
vo užklaustas: “Kodėl geras, 
dievobaimingas žmogus retai 
kada kalbinasi kitus eiti su 
melstis ar tapti tokiais kaip ir 
jis, o blogas žmogus vis jiesz- 
kosi draugu ir kitu tokiu kaip 
ir jis?”

Jis jiems paaiszkino: “Mat 
geras žmogus vaikszczioja 
szviesoje ir už tai nieko nesibi
jo, o blogas žmogus eina tam
sumoje, ir jam ta tamsuma bai
si, ir už tai jis vis jieszkosi 
draugu. ’ ’

• • T"
Geriausia pasakyti kokia 

juokinga pasaka. Ruskiui, nes 
jis tris sykius gardžiai nusi
juoks: pinnutinaji syki, kai jis 
ta pasakė iszgirs; filtrą syki, 
kai tu jam tas pasaka iszaisz- 
kinsi; o treczia syki, kai jis ta 
pasaka supras.

————— , , 1
Vienas Žydelis savo drau

gams pasigyrė kad visi j u vai
kai yra labai mokinti, kad du 
yra daktarai, vienas advoka
tas ir ketvirtas mokytojas.

“O ka tu pats darai,” už
klausė jo draugai.

“Asz esu tik prastas biz
nierius,” atsake tėvas, “bet 
aeziu Dievui, uždirbu gana vi
sus juos iszmaitinti ir iszlaiky- 
ti.”

KADA?
1949 m., Lapkriczio (Nov.) 

4-5-6'dienomis.
KUR?
Hotel New Yorker,

Ave., ir 34 St., New York, N. Y.
KODĖL?

f

Amerikos Lietuviu vardu

Asz labai myliu bloga žmo
gų, kuris prisipažinsta kad jis 
vra blogas, negu ta kuris sako 
kad jis yra geras ir szventas, 
nes žmogus isz prigimties yra

Maži vaikai, maži vargai; 
dideli vaikai, dideli vargai.

• •—————— , ,
Vaikas lai laime; mergaite, 

tai rūpestis.

REIKALINGI STENOGRA- 
FAI

Airi, Liet. Vistuotinojo K011-’ 
greso darbu stenografavimu! 
Lietuviu kalboje, reikalingi 
keli Lietuviszko tiumprasz- 
czio ekspertai.

Kandidatai teiksis atsiliepti 
in LAIC, 233 Broadway, New

DERLINGI METAI 
EUROPOJE

SSr5 Neužmirszkit atnaii- 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” ^el daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranesyeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

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

:: Tiktai 150 ::
“SAULE” Mabanoy City, Pa.

skyriai — vietines Tarybos ir 
Draugijų Sanrvsziai, ir stam- . . i . .. , .biu organizacijų centrai suni
ežiu po 4 atstovus ySusivieniji
mu kuopos, klubai, uniju loka- 
lai, draugijos ir kitos organi
zacijos, po 1 atstovą nuo 50 na
riu ar ju didesnes dalies; para- 

niokyk- 
ir

pi j o s, k on g rega ei j o s, 
los, lai'kraszcziu redakcijos 

8tlr kitos instaigos, po 1 atstOVh.
KAS DARYTINA TSZ 

ANKSZTO?
1—Iszrinktuju atstovu mau-

gyvybiniais Lietuviu Tautos, 
klausimais, užprotestuoti pries 
Lietuvos gyventoju, kultūros, 
tikėjimo, kalbos, pagrindiniu 
žmogaus teisiu ir laisvo 
tybingunio naikinima; parei-

korteles

pareikszti nusistatymą visais! datų nuoraszai tuojau siustini 
Užsieniu, vidaus politikos, iri ALT Sekretariatui, 1739 S.

Halsted St., Chicago 8, 111. Sek
retariatas sanraszus pristatys 
Kongreso Renginio Komitetui, 
kuris pagamins ženkliukus su

vals- atstovu pavardėmis.
2—Su kvietiniais pasiustos 

kalanti griežtu ir skubiu žygiu hotelio rezervacijos 
isz Atlanto Czarteri pasira- ■ grąžintinos arba hoteliui arba
sziusiu valstybių, kad tesetu indejus in voką su kitais rasz- 
savo žodi ir atstatytu Masko- tais Rengimo Komitetui: Litli- 
liu palaužta Lietuvos ir kitu! uanian American Congress 
tautu suverenitetą; sustiprin- Committee, 3012 Woolworth 
ii musu paežiu vedama Lietu
vos vadavimo akcija; apsau- 
goti musu tautine kultūra, jos 
lobynus, ir sukelti veiklai rei
kalingu leszu atsarge.

KAS SZAUKIA?
Amerikos Lietuviu Taryba, 

.1 kuri apjungia visu ketumi! 
sroviu centrus ir abudu di
džiuoju organizacijų ordinus.
A. L. R. K. Federacija, A. I,.! tetas Kongreso delegatams re- 
Tautine Sandara, A. L. Social- zervavo 550 vietų.

Spalio (Oct.) 31 d., rezerva- 
Tautine Sanjunga, Susivieniji- cijos bus baigtos ir daugiau bi
ntą Lietuviu Amerikoje ir Su
sivienijimą Lietuviu R. K.
Amerikoje.

KAS GALI DALYVAUTI?
^T. ..... za • ' su 10 arba 12 vietų. Pinigai tu-Visu Lietuviszku Organi- . , . . v . ....... . , . I ri būti siuncziami su uzsisaky-zaciiu ir mstaigu atstovai. į ■ , . .jmu: $6. asmeniui. Raszykite 

KOKIOS YRA ATSTOVĄVI-i Rengimo Komiteto aukszcziau 
MO TAISYKLES? ! nurodytu adresu.

Amerikos Lietuviu Tarybos j 4—Rezoliucijų sumanymai

Building, New York 7, N. Y.
3—Dalyvavimui pramogose, 

rengėjai siūlo atstovams pada
ryti kombinuota dubeltava re
gistracija: dalyvavimas visose 
pramogose $10.00 asmeniui. 
Ypatingai tenka 
tiems, kurie 
bankiete, kadangi 
vietų tėra 642. Rengimo Komi-

susirūpinti 
nori dalyvauti 

rezervuotu

demokra t u San junga,

lietu bus siūloma vietiniams 
Lietuviams. Todėl, patartina 
rezervacijas isz anksto pada
ryti. Galima užsisakyti stalus

George S. Kovach, vieno 
New York miesto vieszbu- 
czio, hotelio, prižiūrėtojas, 
menedžeris užsigina kad jis 
buvo sudaręs iszdavystes 
suokalbi su buvusiu Vengri
jos Užsienio Ministeriu 
Ra j k. Szitas Rajk, suimtas 
Kremlino agentu dabar prie 
visokiu nebutenybiu prisi
pažinsta ir kitus invelia. 
Rajk buvo uolus Komunis
tas, bet dabar yra tu paežiu 
Komunistu suimtas ir nu
teistas kaipo savo kraszto 
iszdavikas. Per teismą jis 
intarjnejo daug asmenų, ku
riu tarpe buvo ir szitas Ame
rikos vieszbuczio prižiūrėto
jas George S. Kovach.

Rajk ir du kiti.vyrai: An
dreas Szalai ir Daktaras Ti
bor Szonyl likos pakarti Su- 
batoj, Spalio (Oct.) 15-ta d.

siustini sziuo adresu: Lithua
nian American Information 
Centre, 233 Broadway, New 
York 7, N. Y.

5—-Czeki a is ir paszto perlai
das siuneziamos aukos turėtu 
būti iszmokamos Lithuanian 
American Council, Inc., vardu. 
KOKIOS BUS ISZKILMES?

Bus atidarymo ir uždarymo 
iszkilmes.

Nedelioje, Lapkr. (Nov.) 6 
diena, 4 vai., popiet Szv. Patri
ko Katedroje oth Ave., ir 50tli 
Street, New Yorke, bus Malda 
Cž Lietuva.
KOKIOS BUS PRAMOGOS?

Petnyczioje, Lapkr. (Nov.) 
4 diena, tarp 5:30 ir 8 vai., va
kare posėdžiu saleje bus pri
ėmimas susipažinimas. Kaina 
$1 asmeniui.

Petnyęzioje, Lapkr. 4-ta d., 
nuo 8 vai. vakare posėdžiu sa
leje bus szokiai. Kaina $1.25.

Subatoje, Lapkr. 5-ta d., nuo 
7 vai., vakare posėdžiu saleje* 
bus didysis bankietas. Kaina 
$6.00.

Nedelioje, Lapkr. 6 d., nuo 
7:30 vai., vakare-posėdžiu sa
leje bus muzikos ir literatūros 
vakaras. Kaina $2.

Programoje dalyvaus gar
sioji Metropolitan - Operos 
žvaigžde Ona • Katkauskaite 
(Auna Kaskas) ir kylanti Lie
tuvos Operos žvaigžde Stasys 
Baranauskas. Dalyvaus Ap- 
reiszkimo Parapijos choras isz 
Brooklyn, N. Y., vadovauja
mas muziko Povilo Sako. Lite
ratūros dali iszpildys poetas" 
Bernardas Brazdžionis, raszy- 
tojas Stasys Santvaras, felje
tonistas Antanas Gustaitis ir 
aktorius Henrikas Kaczinskas.

KOKIA BUS DARBO
TVARKE?

Darbotvarke su referentu ir 
kalbėtoju pavardėmis pa
skelbs ALT Sekretariatas. 
Kiek žinoma, bus 4 referentai 
Lietuviu kalba ir keli kalbėto
jai Anglu kalba.

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Szitie metai yra derlingiausi 
Europoje nuo karo pabaigos.

Laikrasztininkai gavo ži
nias isz keturiolikos Europos 
krasztu. Mažai kas žinoma 
apie tuos krasztus, kurie ran
dasi po Sovietu valdžia, nes te
nai uždrausta kitiems pranesz- 
ti apie javus.

Pradžioje sziu metu ūkinin
kai ir valdžios žmones spėjo 
kad sziu metu derlius bus 
penktu nuoszimcziu mažesnis 
prastesnis už praeitu metu. 
Bet dabar jau matyti kad szi
tie metai bus geresni už kitus 
metus.

Prancūzai sako kad jie tiki
si susilaukti 7,849,000 tonu ru
giu. Jie turi vilties kad jiems 
nereikes visai isz Užsienio par
sitraukti sziais metais, ir kad 
jie dar gal gales patys in Už
sieni savo rugiu iszsiunsti.

Italijonai tikisi susilaukti 
6,860,000 tonu rugiu. Tai butu 
dvyliktas nuoszimtis daugiau 
negu pernai.

Tai matyti, kad sziais me
tais Europos krasztai neba
daus.
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AUTOMOBILIUS
SUSIDAUŽĖ

IN TROKUS
Trys Vyrai Žuvo

WILMINGTON, DEL. —
Trys vyrai buvo ant smert už- 
muszti, kai ju automobilius su
sidaužė įn du troku, netoli nuo 
Mt. Pleasant. Policijantai sako 
kad jie tiki kad Nildo R. Rive
ra, trisdeszimts metu amžiaus 
draivino ta automobiliu, kitas 
kuris žuvo policijos dar nėra 
sužinotas. Treczias, Marvin 
Mendez, dvideszimts trijų me
tu amžiaus isz Brooklyno, pa
simirė ligoninėje.

Kiek policijantai galėjo su
žinoti tai visi jie buvo isz Puer
to Rica. Jie ežia kur nors dirbo 
ant ūkio. Bet kur jie važiavo ir 
isz kur policijantai sako jie ne-‘ 
žino. Jie važiavo su senu auto
mobiliu ant plataus vieszkėlio. 
Ju automobilius tik sykiu pa
sisuko in kaire puse kur važia
vo trys dideli trokai.

Pirmo troko draiverys, pa
mate ta automobiliu važiuo
jant priesz ji ir savo troka pa
suko in szona. Bet tas automo
bilius davė in antra troka, atsi- 
musze nuo jo ir sudužo in tre
czia troka. Troku draiveriai 
nebuvo sužeisti.

Siuncziant pinigus per ban
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 si'unsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money, 
orderio. Aeziu visiems.

^DI1»-LESS”
WRITING SETS 

by

Choose The Right Point

No. 5550

The Way You Write
No. 5556

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Vis Tas Pats
Ignas — Kaip Juozai 

vardinai savo nauja kume- 
lia?

Juozas — U-gi taip kaip 
savo nauja paezia,. .Lizie!

Ignas — Kodėl taip?
Juozas — Ba daug ėda, 

nuolatos guli ir visados ste
na!

už-
L. TRASKAUSKAS

į Pirkie U. S. Bonus Sziandien!j

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 

Laidoja Kūnus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonai Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.
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aut jo veido nematyt' buvo to žmones kitos tautos-.

Kvailas Pranas
(Tasa)

Vaikai apie priminima mirų-' 
siu iszgirde sudrėbėjo. Jau da-, 
bar nesijuokia, tik su atyda ir 
žingeidumu klauso, ka ežia j 
kvailas Pranas jiems nupasa-] 
kos. Kvailys žvalgosi, žiūrėda
mas tai in vietTa, tai in kita, 
pagalinus insižiurejo in vienai 
maža, kuris žirigeidžiaušiai in 
paiksza žiurėjo. Vaikas maty
damas, kad atkreipė ant saves; 
atyda kvailo Prano,, nuleido 
žemyn akis, bet tuomtarpu 
Juozas klausia: z

— Tai ka-gi žeme sako ?
— Sako, kad alkanam duos 

duonos, troksztancziam vande
nio, linu ir kanapių nuogam, 
visokiu žolelių sergantiems o 
mirusiam amžina pasilsi savy
je, amen.

Vyriaušes įsz ' ju, Mikas, 
prunksztelejo juokais ir atsa
ke:

— Tai visi ta žino, ka tu 
sakai!

— Žino, bet net neguodoja 
už tas dovanas ir tas gerybes 
szveiitos žemeles; kiek jus pa
tys priplakat ja savo botagais 
ir kuciais pridaužot, o ar tai ji 
ne jauczia ?

— O, tu kvailas ir tiek, sa
ko jam piemenai. Ir besijuok
dami traukiasi szalin nuo kvai
lo Prano kuris ir nelaukia tik 
užsigryžes eina sau savo keliu.

— Sugryžk, sugryžk, Pra
nai, szaukia vyriauses, Mikas, 
sugryžk, padarysime tave ka
raliumi jei toks esi mandras.

Pranas ant tu szauksmu ne
paiso ir tik eina savo keliu.

BRANGUS
SKAITYTOJAU!

Žino jis'kad seni ir jauni, o net 
ir piemenai vadina ji “tu,” 
nes kaipo “kvailo” niekas ne-1 
paguodoja ir nedvejina jo už-i 
vadinimo.

* * *
“Mes” tai dalis būrio, arba 

gimines ar draugu ves: “mes” 
tai dalis sujungtos pajiegos, 
proto, turto, bet “kvailas” isz- 
skirtas isz •draugijos, iszskir- 
ta's isz bendros iszminties ir 
pajiegos, iszskirtas nuo visko, 
tartum negamtos vaikas, tar
tum gamta nieko jam leisdama 
gyventi nepaskyrė, leido gy
vent viena vienatini; tartum 
sėkla kokios augmenes nunesz- 
ta ant juriu smiltino ir ten nu
mesta pridygo ir iszaugo, taip 
kvailas Pranas iszaugo tarpe 
žmonių kurie jam kaip anos 
pustynes smiltis grūdeliui aug
menes ir paežiai augmeniai, 
buvo svetimi. Jis trokszta 
kiekviena savo broliu vadinti,! 
jis trokszta visus njyleti, vi-j 
šiem gero daryti, bet niekas' 
nuo jo tos meiles, to gero veli
jimo tos brolystes priimt neno
ri, stumia nuo saves ir už tai 
pajuokom ir piktybėms atsi-; 
moka. Jis, paikszas, vienok ne-’ 
sirustiiia ant žmonių už ta ju! 
nedekingyšte, už ta niekinimą 
jo tikriausiais ir geriausias 
jiems linkėjimais; neliūsta ir 
nejauezia kaipo “kvailas” jo
kio nesmagumo del to, nekei
kia žmonių, eina tarpe ju 
linksmas ir tik jo 'duszioje gi
liai phslepta kokia tai liudnas- 
tis, kokia t*ai tyki siela ir pasi
elgimas. Trokszta jis visus su- 
ramint, visus palinksmint, bet 
kuom? Net ir jo žodžiu plau- 
keneziu isz teisingos szirdies, i 
nieks priimti nenori, o kito ko, 
nieko neturi.

* * *

linksmumo, to džiaugsmo, ko
ki galima buvo ant jo patemint 
kada artinosi prie kito kokio 
kaimo.

Nelinksmino jo paveikslas 
kaimo dėlto, kad ten negyvena 
tie kurie ji supranta, kad ten 
žmones kitaip kalbantieji, ki
taip jaucziantiėji, arba kad tai

Jau gal laikas vėl užsiprenu- 
meriuoti “Saule,” nes dabar 
labai svarbu sužinoti kas da
rosi visame pasaulyje, o vien 
tik “Saule” visas tas žinias 
pranesza.

Isz pastarųjų straipsniu mu
su skaitytojai dažinojo kad:

Kasztai nepadidės, nepa- 
brangs.

Algos dąrbininku labai ma
žai pakils.

Vyru siutai bus penkiolikta 
nuoszimta pigesni.

Visa mesa bus pigesne, bet 
ne per daug.

Valdžia dar daugiau, pinigu 
praleis.

Taksos gal bus mažesnes 
1950 metuose.

Daug straiku bus, bet jos ne
ilgai tesis.-

Ir daug kitu tokiu žinių 
“Saule” pranesza ir isz kalno 
pasako savo skaitytojams.

‘ ‘ Saules ’ ’ sztabas skaito 
daugiau negu kelis desietkus 
iaikraszcziu kasdien ir isz j u 
savo skaitytojams pranesza 
kas musu kraszte ir visame pa-

Niekam nieko negalėdamas; 
duoti Pranas nuo nieko taipgi Į 
nieko praszyt neiszdryso. Kad 
eina per kaima jauczia skanu 
kvapsni iszeinanti su durnais 
per kamina; žino jis kad ten 
gaspadines gamina skanius 
valgius, bet tas ji mažai links- ’ 
mina, visgi tas daro jam sma
gumą jog žmones gardžiai val
go ir nealksta taip kaip jis.

Kada szi rytmetį Pranas ei
na krantu upes, žiūrėdamas in 
eile triobu, pasislėpusiu po 
sparnais medžiu isz tarpo ku
riu blizga baltintos sienos ir 
stikliniai langai priesz saule,

Mane Paklausk

Jurgis — Tai tu esi na- 
szlaite?

Magduke—Taip, Jurguti!
Jurgis — Taigi, norėjau

šaulyje darosi.
Tai už tiek mažai pinigu, už 

penkis dolerius in metus,; 
“Saule” savo skaitytojams 
pranesza kas darosi visur ir vi-! 
sados. Už tai mes esame tikri; 
kad visi musu skaitytojai ir 
musu skaitytoju draugai rems) 
“Saule” ir duos jai progos dar- 
toliau vesti savo žinių ir nau-1 
jienu darba. — Acziu!

^♦♦♦vZ******^***^******^^***** *

su tavim paezuotis, bet ne
žinau pas ka praszyti tave 
už paezia?

Magduke — U-gi gali ma
ne paklaust!

Neužmirszkite kad dabai 
‘ ‘ Saules ’ ’ prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses mėto.

Pirkie U. S. Bonus

Masacziužes tas atsibuvo, 
Vienos poreles vestuves 

atsibuvo,
Kokia tai naszlele 

vyreli nutvėrė, 
Pas skvajeri nuvede.

Na tasai ir suvineziavojo, 
Be tojo vyrelio

noro,
Taigai, ka gali 

daryti.
Jeigu taip turėjo 

būti!
Ar sziandieu gyvas?

To nežinau,
Bet tikrai sakant,
Isz tokios poros 

nieko nebus!
* * *

Vienas paeziuotas vyras, 
Baisiai sirgo ant

rumatiznio,
Idant iszsigydyt, 
Nuvažiavo pas

szpicilista,
Kuris /ji iszgyde, 

Po keliu sanvaieziu. 
Kada sugryžo namo, 

Paszauke su džiaugsmu 
in savo bobele,

Jog iszgydytas, 
Ant ko bobele

atsake nubudus: 
Gaila, kad jau neturi

rumatiznio,
Dabar nežinosime 

kada lis!
Ar ne kvaila 

boba.
* * *

Vienam Pennsylvanijoj 
pleise buvau,

Apie puikes giedorkas 
dažinojau,

Turiu jasias truputi 
pakoezioti, 

Ir szeik'tiek pamokyti.
Asz ne su ranka 

takta skaitysiu,
Tiktąi per szonus 

duosniu,
Da tokiu merginu 

neniaeziau, 
Norints daug aplakscziau;

Tai jau biauru ir 
negerai, 

Jeigu toki bažnytiniai
- giedoriai, 

Vyreliai su špilkom
mergele bado, 

Tas labai negražiai
iszrodo,

Nes baisus juokus 
isždarineja,

O kaip ant praktiko 
, susirenkineja, 

Tai mergeles gražiai 
pasielgineja, 

Jeigu klebonas apie 
tai dažinotu, 

Tai tokia gauja su 
lazda iszgeniotu.

Ant sziandieu bits 
gana. C’

Gyvena tame kaime Vokie- 
cziai; kaimas vadinosi Olen- 
dry Gaje ir tęsęsi linkui rytu i 
szalies nuo Vizuos.

Pranas ne vardo kaimo ne jo 
gyventoju nemylėjo taip, kad 
szalinosi ju isz tolo. Nekarta 
net buvo taip kad paikas Pra
nas iszvydes einanti keliu Vo
kieti, szauuke:

— Begkite vaikai, Vokie
tis ateina!

Atsitiko kad ant tokios jo 
pasargos užteminta.

4- Tai kas-gi tame blogo 
kad Vokietis?'

— Vokietis vistiek kaip le- 
; dokas; Vokietis musu žemes 
j duona valgo, o musiszkiai ne- 
Į kalba ir nesimeldžia, nes Vo- 
j kietis iszsi'žadejo Jėzaus ir Mo
tinos Dievo, per tai reikia jo 
vengti.

Kaimiecziai, kiti tikėdami ir 
netikėdami kvailio pasakai 
klausė apie tai kunigo klebono.

Kunigas pasitikęs Prana at
siliepė in ji:

— Na, ka-gi tu paikszia? 
Girdžiu, kad žmones kvailini 
savo pasakoms. Kas-gi tau pa- 

j sake kad Jezusa ne Žydai, bet 
Vok iec z i a i imk ai i k i n o ?

Kvailas Pranas žiuri teriiin- 
gai in kleboną ir tik akimis 

! mirkeziojo kaip paprastai ka
da ji kas neramino. Klebonas 
tuom tarpu bare Prana toliau:

— Sakau tau beproti idant 
man tokiu baiku kaime nekres- 
tumiai, supranti? In bažnyczia 
pats eik ir pamokslu klausyk 
idant nebutumiai kaip gyvu
lys! Supranti? Gyveni pat$ 

! kaip'gyvulys ir kaip gyvulys 
padvėsi, jeigu neklausysi ma
nės. '

Kvailas Pranas nusiszypso- 
jo ir tare metes in szali smarku 
žvilgtelėjimą.

— Tegul tas kunigui kle
bonui rupesties nedaro! Nerei
kalauja niekas kvailiu rūpintis 

1 nes juomi rūpinasi pats Die
vas. Daug reiketu padėt da 
triūso ir priskelbt pamokslu 
del iszmokinimo tu, kurie kas 
szventa diena eina in bažny- 

; ežia, klauso pamokslu savo 
piemenio, o vienok nedaug 
teiszmanb. Kvaili pats Jėzus 
mokina ir kvailys be pamokslu 
žino takeli in rojų!

* * *
Kunigas buvo nusistebėjas 

i ir net persigandęs; apsižvelgė 
i aplink ar niekas negirdi kalbos 
“beproezio” Prano. Jam rūpė
jo jo iszganymas dusziu jo ave
liu, bijojo, idant ne viena isz 
ju tokio papiktinimo neisz- 
girstu.

Kaipo beproti kunigas baust 
negalej6 ir ka-gi kvailiui gel- 

i bes gazdinimas amžinom pra
garo kanezioms, velniais ir ug
nimi, kad jis kvailas ir nesu
pras, o gal da iszjuoks kaipo 
beprotis. Stebėjosi kunigas to
kiu beproezio atsakymu, ir’tik 
tarė: “Beprotis esi, bet sakau 
tau, saugokis, nes gausi su 
lazda. ’ ’

— Kvailas nejauezia skaus
mo; baudžia ji kam tik norisi! 
Atsake Pranas užsigryžes ir 
tares: “Dievas teisingas,” nu
ėjo savo keliu.

Taigi Pranas nepaliove ir 
ft

ant toliau būti Vokieėziu prie- 
szu ir visai įiepaisejo ant bari
mo kunigo.

* * *
Besiartindamas prie kaimo 

Olendry-Gaje spjaudė kaip tik 
pamisimo apie “Prusa” ir 
piktžodžiavo, nes buvo persi
tikrinęs jog Nerij daug žuvu 
nustipo ir kas, metas stimpa 
dėlto, kad velnias savo szakiai 
upėje plauja po kožnam nune-! 
szinmi Vokieezio in pekla.

Kada Pranas paliko Vokie-i 
ežiu kaima toli užpakalyje, 
laisviau atsiduso, tartum ko
kia sunkenybe nuo saves nu
mėtės, o ant jo veido vėl apsi-

Beisbolininkas
Pasimirė

o kada Lukoszius jiotpjo pa
duot ranka Vokiecziui, jautis 
pasipurtė ir atitraukė savo 
gaspadoriu ir pardavika nuo 
Vokieezio. Vokietis nepasiju
dino isz vietos tik linktelejb su 
galva ir paleido isz burnos du
rnu. Pranas pribėgo prie ju ir 
pastvėręs už rankoves Luko- 

•sziu nepaisydamas ant riksmo 
vaiku kurie rėkė: “Kvailas, 
kvailas Pranas, žiūrėkit, žiūrė
kit,” suszuko:

— Gaspador! Lukosziau! 
Ka-gi darote, kodėl nelabam 
Vokiecziui savo turtą atiduo
date?

Vaikai apspitę “kvaila Pra-

a
 “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- 
įledu 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.

reiszke graži giedra. Tuojaus 
insibrido in vandeni ir kojas 
nuprausė idant ir Vokiszku 
dulkiu ant jo nėbutu.

Dabar jau neejo taip smar
kiai kaip iki sziol ėjo idant ko- 
veikiausiai apsilenkt Vokiszku 
lizdu, eidamas žvalgėsi links
mai, žiurėjo in skaiseziai be- 
spinduliuojanczia saulute, in 
balsganus lyg kvarbatkos puo- 
szianezius žydri dangaus debe
sėlius ir džiaugtis norėjo visu 
kuom kas tik ji apsiautinejo, 

į ,

bet sziandieu nesiseke jam toje 
kelionėje. Aplenkės Vokiszka 
kaima, parėjės balas pilnas 
kupstu ir kelmu in kuriuos ne
karta užgavo koja ir nusibroz
dino iki krauju, arba inklimpo 
nuslydęs nuo kupsto iki kęliu 
in sza.lta purvyną, iszvydo bal
ta sausa kaip szaka kumele,; 
kuri trauke vežimėli keliu lin-1 
kui Olendry-Gaju, o szale veži-’ 
mo ėjo gaspadorius Hameris ! 
su ausotine kepure rūkydamas; 
porcelenine ant ilgo cibuko! 
pypke.

Pranui net akyse tamsu pa
sidarė, kada iszvydo Vokieti, i 
Norėjo pasitraukt szalin, ka iri 
butu padaręs,\fei neimtu iszvy
des ant vežimo marga skryne, 
kuria mates nekarta pas Luko
szius 'Uszgojuose, o ant jos vi
sa dvikarte linu, tiek kad ir 
dvi verpėjos per visa žiema ne
suverptu, taipgi puodus ir sta
tine kopūstu. Vežimas buvo 
augsztaį prikrausiąs ir daigtai 
ant jo virvėms suraiszioti 
idant nenupultu bevežant; 
taipgi užpakalyje stovėjo prr- 
risztas digtas verszis kuriam 
sukako szeszios sanvaites gy
venimo. Kvailas Pranas tai ži
nojo, kadangi buvo nesyki pas 
Lukoszius ir viską mate, o ka
da paskutiniu kartu nakvojo, 
ju žalioji atvede ta merga, gra
žu versžiuka.

Paikszas sustojo lyg stulpas 
in žeme in kastas ir isz nusiste
bėjimo net burna atidarė. Ne
iszdryso jis Vokieti užkalbint, 
kokiu budu tas viskas, ta sa
vastis Lukosziu pateko in Vo
kieezio nagus, tik jaute kad 
Vokietis" iszplesze kaip nors ta 
viską nuo ūkininko ir buvo 
jam gaila Lukosziu.

Vežimas pravažiavo pro ji, o 
senas Hameris neiszleisdamas 
pypkes isz dantų praėjo, skai
tydamas iszpiltus ant delno pi
nigus. Kvailo Prano gal but 
kad ir visai nepatemino, nors 
tasai, žiūrėdamas in Vokieti 
akimis, isz kuriu tartum ugnis 
pylėsi, sznabždejo:

— O žmones, žiūrėkit ka 
ta Vokiszka galybe nuo biednu' 
žmonių iszplesze ir gabena prie! 
saves. ••

O kada versziukas suraiszio-j 
tas tartum melsdamas pagel-Į 
bos idant neatsikirtu ji nuo jo! 
motinos, gailiai užbliovė, paik-i 
sza Prana paėmė tokia gailes
tis, tokiu kersztu užsidegė jo 
szirdis, .kgd leidosi kaip lyg; 
kulka linkui ĮUjžgoju kaimo;

Pittsburgho Pirates, beis- 
boles ratelio sportininkas, 
Ernie Bonham, pasimirė kai 
jis ėjo ant operacijos del 
apendicito. Kai jis buvo už- 
migdintas del tos operacijos 
jis klajodamas vis szauke 
kad prieszininkai beisboli- 
ninkai jo rateli sumusza ir 
kad jis negali niekaip pade-

tartum del gelbejimo savo sa
vasties kuria pleszika'i drasko.

Žinodamas namus Lukosziu 
tuojaus bego prie kiemo.

Rado aht kiemo daug žmo
nių lyg kad ant jomąrko. .

Rudis su smailu lyg lapes 
snukucziu ir staeziom ausimi 
tik vaiksztinejo po kiemą neži
nodamas ant katro pirma loti.

Pranas iszvydo kaip isz stu- 
bos- trys rudi Vokiecziai, ber
nai Hamerio, • nesze raudona 
szepa. Kiti esanti, ypacz bobos 
kuriu isz kaimo priėjo, žiopso- 
josi tai ant Vokietuku, tai ant 
Lukoszienes kuri su pagelba 
mergos gaude visztas ir bede- 
renezio jas Frico, žento Hame
rio, Pranas in ta viską nežiūrė
jo, akimis jis jieszkojo Luko- 
sziaus, gaspadoriaus namu, 
kuriuose toks iszpustijimas 
daromas. Netrukus iszvydo ji. 
Stovėjo jis ant vidurio kiemo 
su kepure ant szono galvos ir 
su iszsegiotu bruslotu. Buvo 
tai vyras apie keturesdeszimts 
metu senumo, sausas ir stip
rios iszveizdos, laike viena 
ranka, už rago jauezio, kuris 
kartas nuo karto kratė galva ir 
kasė nagine žemes, vartyda
mas akimis.

Priesz Lukosziu stovėjo isz- 
sižerges, susikiszes in kisze- 
nius kelnių rankas, vienas isz 
turtingiausiu ūkininku, Got- 
libas, iszputes pilvą ant kurio 
blizgėjo tambakinis ■ retežėlis 
nuo laikrodėlio, o sulyg pilvui 
kabojo dantyse ant ilgo cibuko 
pypke.

Derejo jis jauti. Susiderėjo,
■........................... »■■■ . .1 _

Per Daug Nori

Onute — Pranuk, jeigu tu 
mane taip myli, tai turi sa
vo meile parodyt!

Pranas — Gerai! Szokie 
in upe, o asz tave iszgelbe- 
siu!

— Vaikinas kuris savo tę
va laiko už kvaili, tai papras
tai baigė savo gyvenimą kalė
jime. - <.

SKAITYKITE “SAULE”

na,” kaskart garsiau reke, o 
gaspadorius nuraminęs gyvuli, 
atsikreipė ir suriko:

— Tylėkit, bambliai! Sza
lin isz ežia! Pranas, be atsikvė
pimo kartojo:

— Lukosziau, gaspador, 
ka darot, kam Vokiecziui duo
date savo apipleszinet ?

Vokietis suraukė pikta kak
ta ir gatavas* buvo pamokint 
“paiksza,” bet su beproeziu 
nelabai gerai užsidėt, todėl tik 
iszputes savo rūstybe per nosi 
tarė:

— Eik tu sau szalin, paik- 
sze, ne tavo ežia reikalas!

Paikszas vienok nesitraukė
i . 4 

tik kumszczias sugniaužė ir in- 
traukt oro in savo krutinę, ku
rio per valandėlė nebuvo in ja 
inleides ir suszuko:

— Ka? Ar asz gal meluo
ju?! Ar nemaeziau savo akimis 
kaip gabeno Vokietis vagis 
skryne, linus irverszi Lukosziu 
in savo namus?

— Stoi! Suriko Lukoszius 
neižine ant ko, ai' ant gyvulio 
ar ant Prano. Pranas vienok 
ant to nepaisė tik savo kalboje.

Vokietis tik spjaudė, keik
damas žmones, kad paiksza 
prisileidžia ir pristoja, nes jei
gu ne tas, jis rastu ant jo lazda.

Pranas žiurėjo in. ūkininką 
apraisvusiom akimis, lupos jo 
drebėjo isz susijudinimo ir kė- 
da atstume ji atgal adbula ran
ka nuo saves, kvailys lyg at
spėjęs ūkininko mislis kalbėjo:

— Ar jus jam parduodat, 
jus patys atiduodat jam savo 
turtą?

— Kad tave! Užkeikė Lu
koszius besigaledamas su gy
vuliu.

— Sakykit, sakykit, klau
sė Pranas nesitraukdamas nuo 
ūkininko.

— Eik szalin! Suszuko su
pykęs Lukoszius būdamas er- 
geliuojamu isz abieju pusiu!— 
Sakau tau atsitrauk kol esmių 
geras. O kad tu nudvėstam! 
Užkeikė vėl ant .nestovinezio 
jauezio.

— Dummer Keri! Suniur
nėjo piktai Gotlibas.

— Ka ežia su kvailiu szne- 
ket! Atsiliepe viena isz mote
rių.

— Taip, taip! Pritarė an
tra.

— Varykit ta pusgalvi sza
lin! Pridūrė treczial

Ir tuojaus visas buris pasi
darė priesziu Prano. Visos no
rėjo pasirodyt akyvęizdoje Vo
kieezio iszmintingom ir poli- 
tiszkom moterim. Nežinojo, 
vienok kad gal tas kuriam nori 
būti taip geroms, nelinki joms 
labo, gal netrukus Vokietis už
ims ir ju namus ir joms reikes 
apleist teviszke per gudresni 
už jas Vokieti isztremtoms, bet 
apie tai nepamislino gal ne 
viena isz ju, o kad ir pamisli- 
no katra, nenorėjo pasirodyt 
‘ ‘ neiszmanele. ’ ’

—TOLTAUS BUS—
! . • •' Į- J
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Žinios Vielines Shenandoah, Pa. —: Vincas 
ir Regina Tingiai pardavė sa
vo narna del Nellie Suskie ant 
E. Coal Uly., už viena doleri.

— Subatoje, antra valanda 
po pietų, Szv. Juozapo bažny- 
czioje, Kun. K. Rakauskas, vi
karas, suriszo mazgu moterys-

ANGLIJOS SVARAS 
IR AMERIKOS 

DOLERIS
Frackville, Pa. — Didelis;

trekas kuri vairavo Emmett ĄjlgĮflj I llli 
Reilly isz Hazleton, staiga su-j / v ; * •ii!

tęs, panele Julia Dulskiute, gedo ant Frackville-Maizeville; 
duktė p. Juozapo Dulskio nuo; vieszkelio, trekas nubėgo nuo 

kelio ir misi verte nuo kalno.1 
Draiverys likos sukriestas, o 
trokas sugadintas. ’

505 W. Centre Uly., su Ant. 
Sinkievicziu, sūnūs ponios Ag- 
nieszkos Sinkieviczienes nuo 
221 A Uly., Girardvilles. Svo
tai buvo: Marijona Vasilaus- 
kiene ir Algirdas Sinkievi- 
czius. Jaunavedžai apsigyvens 
Girardvilleje.

— Petnyczioj Szv. Urszu- 
les. Taipgi ta diena 1772 me
tuose gimė Anglijos dainius 
Samuel Taylor Coleridge. Pui
kiai mokėjo Lotynu ir Graiku v
kalbas. Ir ta diena 1805 metuo
se, Horatio Lord Nelson Ang
lijos Laivyno vyriausias Ad
mirolas ragino savo vyrus, 
‘‘Anglija tikisi kad kiekvienas 
vyras atliks savo pareiga!’,’ 
Anglijos laivynas ta diena su- 
musze Franciprijos ir Ispani
jos laivynus. Admirolas Nel
son žuvo szitame susikirtime. 
Taipgi ta diena 1946 metuose, 
Rusijos Užsienio Ministeris, 
Molotovas, atvažiavo in New 
Yorko miestą, dalyvauti Tautu 
Sanjungos posėdžiuose ir ketn- 
Tiu didžiųjų tautu susirinki
muose. Dabar visai nieko ne
girdėti, kur dingo tas intakin- 
gas ir iszkalbus Sovietu tarnas 
Molotovas.

-—■ Lapkriczio (Nov.) 
nesyje Pottsvilles Sudas 
nusprensti suvirszum 
szimtus teismu.

— Subatoj pripuola 
Marija Sal. Ir ta diena
metuose gimė garsus Vengri* 
jos muzikantas ir muzikos ra- 
szytojas Franc Liszt, jis nuste
bėjo garsiausius muzikantus 
kai jis buvo tik dvylikos metu 
amžiaus su savo skambinimu 
ant pijano.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimta Nedelia 
po Sekminių. Taipgi ta diena

Parduoti; Amerikie- 
cziai Turi Daugiau 

Pirkti
WASHINGTON, D. C.

Kai Anglijos svaro verte, va
liuta buvo sumažinta visu 
treczdaliu, daug Anglu negale- 

vo Maskaradini Vakara su szo- jo suprasti, ‘‘kodėl taip reike- 
kiais, Panedelyje, Spalio 17-ta jo daryti, taip žmones nū
diena, Saldž. ,1. Szirdies para-; 
pi jos svetainėje. Daug nariesi 
dalyvavo tame vakarėlio ir bu-:

New Philadelphia, Pa. — 
Lietuviu Moterų Kliubas isz j 
Schuylkillo pavieto turėjo sa-j

Yonkers, N. Y. — Insteigtas 
naujas B ALF skyrius, kurianti 
duetas 133 numeris. Skyriaus 
valdyba: Juozas Bražinskas, 
Pirmininkas; Elžbieta Stonku- 
iiiene Iždininke ir panele Doro
ta Meltz, Rasztininke.

Allentown, Pa. — Cecil Has- 
brouck, septynios deszimts ke
turių metu amžiaus buvęs ban- 
kierius buvo labai sužeistas;

skriausti, kad ju pinigai visu 
treczdaliu sumažėjo, suprastė
jo?”

Jeigu Anglijos valdžia butu 
norėjus palaikyti savo svaro 
verte per ateinanczius metus, 
ji turi uždirbti viena bilijoną 
ir asztuonis milijonus doleriu.1 
Pirm negu svaro verte buvo at
piginta, Anglijos valdžia už-, 
dirbo tik apie szeszis milijonus 
doleriu.

Tai aiszkus dalykas, kad] 
Anglija turėjo kaip nors iszro-! 
koti kaip nors iszmislyti kaip 
daugiau doleriu prisitraukti.

Anglijos Iždo ir valdžios at-! 
stovai aiszkina k^d pati Angli-

f p5KJT L1 ’ ' MAHANOY CITY, PI.

Puosznaus Laivo Liekanos RUSIJOS ARMIJOS .
(Tasa Nuo 1 Puslapio)xM

ltMifJJį

Nors ant szito paveikslo 
szitas “Noronic” laivas ne 
taip baisiai iszrodo, bet tik
rumoje jo tik sienos pasili
ko. Kai gaisras ji isztiko in 
Toronto inlanka tarp dvieju 
ir pustreczio szimto žmonių 
pražuvo.

Tai didžiausia ir baisiau-

šia nelaime ant Amerikos ir 
Kanados Didžiųjų Ežeru 
nuo 1915 metu.

Laivo kompanijos agentai 
dabar stengiasi sužinoti 
kaip tokia nelaime galėjo at
sitikti.

Keli žmones, kurie iszsi- 
gelbejo isz to gaisro, dabar

intaria laivo kapitoną, saky
dami kad jis buvo pasigėrės 
kai tas gaisras isztiko. Jis 
visiszkai užsigina. Jis ir jo 
kompanija grasina skusti ir 
in teismą patraukti visus 
tuos kurie taip szneka.

me
tu re s 

tris

Szv.
1811

kai jo automobilius susikūlė su ja gera bizni dare, bet kad tie 
dideliu troku. Jo dvi seserys! krasztai, kurie prie Anglijos 
buvo labai sužeistos, liet dak-i 
tarai sako kad jodvi pasveiks.! 
Bankięrius su savo seserimis! 
važiavo iii savo namus in Sala- į 
sota, Florida, kai nelaime atsi-Į 
tiko. Automobiliu vairavo - 
land R. Crawford, isz Saraso
ta. Jis buvo mažai sužeistas. 
Jis policijntams pasakė kad 
bankięrius Hasbrouck dirbo 
New York miesto bankoįje 
pirm negu jis nuo visokio 
bo atsisakė, del senatvės.

bet jis sako kad mes ta pavoju 
turime pripažinti ir drysti. Jis 
sako kad didesnis ir tikresnis 
pavojus mums gresia jeigu tie 
krasztai nebus apginkluoti.

Generolas sako kad jis neno
ri kad Vakarines Europos 
krasztai turi tokias dideles ar-• v'r : r* V' j j jt-j • • ryy ■ 
mijas susikurti, kaip Rusija, 
bet jis sako, kad jiems reikiaj

i apsiginkluoti, kad jie galėtu 
nors del kiek laiko atsilaikyti 
jeigu karas iszkiltu.

Jis sako kad kiek dabar ga
lima sužinoti, tai Sovietai turi 
daugiau negu penkis milijonus 
kareiviu. Bet tikrumoje niekas 
negali pasakyti, nes Rusija 
niekam nieko nepasako.

RUSIJA APIE
NUSIGINKLAVIMĄ
LAKE SUCCESS, N. Y. - 

Rusija Tautu Sanjungai pra- i 
nesza kad ji dabar siulina tvar
ka apie nusiginklavimą. Rusi
jos atstovas, Jacob A. Malik, 
kuris ka tik atvažiavo isz Ru
sijos ta praneszima Tautu San
jungai inteikia. Jis vienatinis 
isz Rusijos atstovu, kuris buvo 
Moskvoje, kai Prezidentas 
Trumanas paskelbė kad Sovie
tai turi ta Sprogstanczia Ato
mine Bomba.

Iki sziol Sovietai buvo prie- 
szingi visiems patarimams su
valdyti ginklus ir tautu gink
lavimąsi. Bet dabar Rusijos 
atstovas Jacob A. Malik sako, 
kad Rusija už keliu dienu pa
skelbs savo patartina, kaip bu
tu galima suvaldyti ar nors su
tvarkyti visu tautu ginklavi
mąsi. Jis nesako, ka Rusija pa
tars, bet jis tiek laikrasztinin
kams pasakė, kad Rusija savi 
nusistatymo nėra permainius.

Kiek mes suprantame tokius 
dalykus, tai mums sunku su-

ja, kuri mokslus ėjo Moskvoje mynus, ji pasiėmė, nuėjo na- 
ir žino visus szposus, visus mo, nuszove savo tęva kai jis 
triksus Sovietu. Iki sziol, Sta- miegojo, ir paskui sugryžo pas 
lino agentams nepasiseka ta savo kaimynus kur jis su savo 
iszdavika Tito nugalabinti.

Yugoslavai gal myli savo
vada Tito, gal ne; bet jie neap-
kenezia Stalino ir Moskvos.
Jie visi pasirenge galvas gul
dyti, bet Stalinui nenusilenkti.

O apart to Tito gauna para
ma ir pagelba isz Vakariniu
Tautu, doleriu isz Amerikos.

Amerikos valdžia jau rodos
pamirszo kad Yugoslavai nu- yra gydomi ir lajkomi.
szove Amerikos eroplanus ir
nužudė Amerikos lakūnus.

Amerikos laikrasztininkams
dabar valia laisvai važinėti po
Yugoslavija ir siunsti savo ra
portus, savo žinias.

Amerika ir Anglija parduo- kad szitas szuva buvo tikras
da Yugoslavams daug visokiu blaivininkas ir nemylėjo nei prasti kaip butu galima su Ru

sija susitartai apie apsiginkla-

SUKILIMAS TARPU 
KOMUNISTU

YUGOSLA VIJOJE sesute dabojo Susiedu vaikus. '
Ant rytojaus jis savo moti

nai pasakė ka jis buvo padaręs 
ir pats paszauke policijantus.

Susiedai sako, kad diena 
priesz tai tėvas, Kenneth buvo 
labai sumuszes savo žmona. 
Jis 1947 metuose buvo Taun
ton State ligoninėje, kur gir
tuokliai ir silpno proto žmones

priklauso ne koki bizni dare.
Anglai turėjo daugiau visko 

in Užsieni iszsiunsti, parduoti. 
Jos fabrikai daug visko gami
no, bet niekas nenorėjo pirkti, 

Ko-; nes buvo per brangu.
Ir Amerikiecziai nepirko del 

tos priežasties.
Anglijos pramones žinovai 

prikaisziojo Amerikiecziams, 
kad Amerikos nuoma, taksos 
per brangios: Ant bovelnos, 
vatos mokestis, nuoma yra ke
turios deszimtas nuoszimtis, 
ant vilnos penkios deszimtas 
nuoszimtis.

Czia Anglai daug teisybes 
buvo 'pasakė, bet Amerika tu
ri tokias taksas uždėti, kad ap
saugojus musu fabrikantus ir 
darbininkus tskiusss paežius: 
se darbuose.

Tai Anglams nieko nebeliko 
daryti kaip tik savo švara at
piginti, kad kitos tautos pigiau 
galėtu isz jos pirktis.

Dabar kitu tautu biznieriai į 
gali pigiau viską pirktis Ang
lijoje. Anglams bus gerai jeigu 
visi biznieriai užsienyje du sy
kiu visko pirksis. Tada Angli
jos fabrikai dirbs ir doleriai 
plauks in Anglija.

Bet kitas klausuimas tuo- 
jaus iszkyla: Anglai darbinin
kai tuoj aus pareikalavo dides
niu algų, kai tik tas j u svaras

Stalinui Prieszinasi

, Idar- j

La-Budapest, Vengrija. — 
szlo Rajk, kitados buvęs Nr. 2 
Komunistas ir du kiti vyrai li
kos pakarti už suokalbius 
priesz Vengrijos valdžia.

1843 metuose gimė garsi loszi-i Philadelphia, Pa. — Du jau
ke Sarah Bernhardt, Paryžiuje i ui vyrukai inejo in Ponios Jo- 
Francuzijoje, ji važinėjo po! liauna Fydiek saliuna. Kai ji 
Anglija, Szvaicarija, Amerika, atėjo už baro, mislindama kad 
Australija ir Pietų Amerikos jiedu nori ko iszsigerti, vienas 
krasztus, ji neteko vienos ko-j isz ju iszsitrauke 
jos, bet vis tese savo loszimus 1 
per Pirma ji Pasaulini Kara, 
kada ji linksmino musu karei
vius su savo loszimais. Ir ta 
diena 1793 metuose gimė Lie-į 
tuvos istorijos raszytojas Si
monas Daukantas.

— Atsivedimo laisnus isz- 
eme panele Evelyn M. Setevi- 
cziute, duktė ponios J. Setevi- 
czienes' nuo 402 W. Mahanoy 
Avė., ir Maxwell P. Paley isz 
Poughkeepsie, N. Y.

— Panedelyje Szvento Ra- 
palio Ark. Taipgi ta diena. 1861 
metuose Western Union Kom
panija pradėjo telegramas 
siunst skersai platu Amerikos 
kraszta. Augszcziausias teisė
jas Stephen J. Field telegrama 
pasiuntė isz Californijos in 
Washingtona, Prezidentui Ab
rahamui. Lincolnui. Ir ta diena 
1795 metuose Rusija prijungė 
sau Didžiąją Lietuva.

— Utarninke SS. Krizanto 
ir Darijos. Ta diena 1941 me
tuose Mainieriu bosas John L. 
Lewisas paskelbė Straikaš vi
sose kasyklose kurios kasa 
Minksztas anglis Plieno fabri-j 
kanis, jis drąsiai ir vieszai sto
josi priesz Amerikos Preziden- 

k ta Roosevelt^.j

revolveri ir 
pareikalavo visus pinigus isz 
registerio. Laime buvo Poniai 
Fydiek, kad ji ka tik buvo be
veik visus pinigus iszemus isz 
registerio ties jau buvo apie 
deszimta valanda vakare ir 
prastas biznis. Vagiai gavo 
apie dvideszimts doleriu. Tie
du vyrukai jai pasako tylėti ir 
savo pinigus jiemdviem pa-
duoti. Kai jiedu iszbego, ji pa- buvo atpigintas. Jeigu Anglai 
szauke policijantus. Ta pati turės savo darbininkams dau- 
vakara vienas grocerninkas į giau mokėti ir tavora pigiau 
buvo panasziai apvogtas, bet j parduoti, tai ir vėl bus beda, 
isz jo vagiai gavo tik apie sze-1 
szis dolerius. Policijantai spė
ja kad abi vagystes papilde tie 
patys vyrukai.

AMERIKOS
TAUTU DIENA

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Panedelyje, OCTOBER 24 
diena 1949 bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ii’ 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy Township Authority.

WASHINGTON, D. C. — 
Panedelyje, Spalio (Oct.) 24-ta 
diena bus apvaikszcziojama 
Amerikos (U.S.A.) Tautu Die
na. 1945 metais užsibaigus 
‘‘Antrajam Pasauliniam Ka
rui.” Ta diena paminėjimui 
yra susidaręs Nacionalis Pilie- 
cziu Komitetas (National Citi
zen’s Committee) kuris kvie- 
czia visas szioje szalyje 
vuojanczias organizacijas 
sidet prie inspudingesnio 
minėjimo.

pri- 
pa-

Pirkie U.- S. Bonus

BELGRADE, YUGOSLA
VIJA. — Nors mažai ka tikro 
galima sužinoti apie tai kas 
darosi anapus tos ‘‘Plieno Sie
nos,” bet, biski po biski, eina 
gandai ir ateina žinios kad ne 
viskas tenai tvarkoj!

Beveik visi spėja kad ne už 
ilgo prasidės tikras susikirti
mas tarp Rusijos Stalino ir Yu-: 
goslavijos Tito.

Czia gal nebus tikras karas 
bet bus tokie susikirtimai kaip 
Graikijoje tarp Komunistu ir 
Valdžios kariuomenių. Vargiai maszįnU) kurįos yra ju fabrį_ saliuftu, nei tu, kurie saliunuo- 
Sovietai drystu staeziai pa- kams labai reikalin?os. 
siunsti savo Raudonąja armi-; 
ja priesz Yugoslavus, nes tai 
butu karo pareiszkimas. Bet 
greičiausia Rusijos Komunis
tai isz pasalu kibins Yugosla-. 
vus ir susiedus ant j u siundins. i

O jeigu jau ir iszkiltu czia 
karas,- tai butu Komunistu ka- lėliu, kurie buvo iszlavinti

BLAIVININKAS 
SZUVA

CHICAGO, ILL. — Matyti

se geria, jis sau pats inejo in vima, nes jie musu atstovu ne- 
Amerika remia Yugoslavija viena saliuna, Chicagoje, ir in- insileidžia, kad jie galėtu pa- 

Tautu Sanjungoje, priesz Ru- kando Stasiui Gimborai in ko- matyti ka Rusija daro ar kaip 
ja, kai jis prie baro gere stiklą jį ginkluojasi. O Rusijos agen- 

Inkandes jam in koja, tai daugiau apie musu kraszta 
Raudonosios armijos divizijas jis niekam nieko nesakęs, nei įr apie musu ginklus žino negu 
prie Yugoslavijos rubežiaus. >

Asztuoni tukstancziai suki- pro duris.

sija.
Stalinas turi septynias savo alaus.

nevamtelejes sau ramiai iszejo’mes patys.
Mums iszrodo, kad Rusija 

Biski po to, tas pats szuva dabar norėtu musu apsigink- 
ras priesz Komunistus. Jau da- Graikijoje, dabar yra siunezia- inejo in kita saliuna ir inkando ]avįma suvaldyti, sutvarkyti, 
bar Komunistai kituose krasz- mi isz Albanijos in Bulgarija, Liudvikui Koziol in koja, ku- j-gį jį gįnkluosis kaip ir gink-
tuose insidrasina ir nenori bū
ti Stalino vergai. Czia gali isz- 
kilti Stalinui didesnis pavojus kelti.
negu koks karas priesz sveti- Bet Sovietu divizijos gal tik 
mus krasztus, kur kapitalistai gulins apie rubežiu ir gazdins, 
valdo. grasins ir kibins, bet nesipuls.i

Jau dabar Stalinas yra vis- Jie labai lengvai galėtu užsi- 
ka padaręs ka jis drysta pada- pulti ir užimti Belgrade mies- 
ryti priesz Yugoslavija. Visa ta, bet butu labai pavojinga, 
prekyba nutraukta, taikos su-; nes tai butu karo paskelbimas, 
tartys panaikintos, grasinimai Ir Vokietijoje Stalinui ne 
jau iszleisti. Stalino padup- kaip sekasi. Moskva buvo pri- 
czninkai, Yugoslavijos susie-, žadėjus laisve Vokiecziams,! 
dai intaria ir žuvo visus tuos bet tos laisves dar nematyti, ir; 
kurie nėra Stalinui isztikimi.; Vokiecziai ima zurzėti.
Visiems Yugoslavijos susie-l ---- --------------------
dams yra insakyta ir perspėta '\JTTQ7AVI7 VA 
nesusideti su Tito. Sovietai sa- V r V V
vo vaiska stato prie pat Yugo
slavijos rubežiaus ir grasina, 
bet Yugoslavai visai nesibijo — 
ir neiszsigasta. * !

Stalinas jau daugiau negali 
daryti, jeigu jis nenori kara 
paskelbti.

i
Tito drąsiai atsikerta Stall-; 

nui. Jo armija susidaro isz pu-į 
sės milijono karininku ir ka
reiviu, ir jie, iki sziol yra jam 
isztikimi.

Tito turi savo slapta polici-j rado revolveri pas savo kai-

kad jie galėtu inlysti in Yugo
slavia ir tenai sukilimus su-

ris teipgi prie baro gere alaus lavosi ir nįekas nežino ir neži- 
skuneri. Ir in treczia saliuna 
tas szuva panasziai pasielgė,
inkasdamas Max Brewer in ko- kalbu isz Sovietu Rusijos mes 
ja.

Visi trys vyrai ir visu trijų 
saliunu savininkai sako, kad 
jie nežino kas ir kaip czia atsi
tiko. Nei vienas isz ju nežino 
kieno tas szuva ir isz kur jis 
dingo?

nos jos kariszkos jiegas.
Mums iszrodo, kad tokiu

galime klausytis, bet savo da
ryti kaip ir dareme, nepaisin- 
dami tu saldžiu žodžiu.

SENA NASZLE
INTARTA ..7

JIESZKO (Tasa Nuo 1 Puslapio)

ŽMOGŽUDŽIO buvusiu kareiviu už tai kad ji 
labai insimylejo in jo dvi duk
reles, Pauline May, septynių 

' metu amžiaus ir Donna Kathe- 
žiaus William' Green, nuo 1029, rine, penkių metu amžiaus, ir 
South Uly., pasimirė Graduate ua tai ji taip arti ir gerai sugy- 

rA _ ligoninėje. Jis buvo nudurtas.! veno su tuo buvusiu kareiviu,
: Del Szeimynos Geroves Policijantai ji rado ant uly- ‘

PHILADELPHIA, PA.
Trisdeszimts penkių metu am-'

TĘVA

apie kuri ir ja dabar eina 
sznektos ir skundai.

Jis sako kad kai jis buvo
--------  ežios sukniubusi ir nuveže in

SCITUATE, MASS. — Pen-Į ta ligonine kur jis ir pasimirė.
kiolikos metu mokinys prikėlė Policijantai isz jo dažinojo,; vaiske, ji prižiūrėjo jo dvi duk- 
savo motina isz ryto ir jai pa- pirm negu jis pasimirė, kad jis reles, ir dabar ji nori jas myle- 
sake, kad jis nuszove savo tęva priesz tai buvo labai susibaręs; lr pnziureti.______
del szeimynos geroves. Polici- su Thomas Owens, penkios de- 
’ " ' " ’ 1 szimts penkių metu vyru, na-;

muose kur jiedu buvo ant bur-
Vaikas, Francis E. Whorf do. Policijantai dabar to kito 

burdingieriaus jieszko.

j antai ji suėmė ir dabar kalti
na už ta žmogžudyste.

SKAITYKIT 1 
p “SAULE”
PLATINKI! j


