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Darbininkai Prisidės 
Prie Paszelpos

CLEVELAND, OHIO.
Plieno Darbininku Unijos Phi
lip Murray pasirasze ant su
tarties, kuri užbaigė Bethle-į 
hem Plieno Straikas del asz-i 
tuonios deszimts tukstaneziu 
darbininku.

Dabar visi tiki kad kitos 
(Tasa Ant 2 Puslapio)

Sekretoriusi 
amžiaus
R. Stet-j
pasimirė

szirdies li- 
Jis buvo

Sanjun-I

Antra Baisi Nelaime kunjgaj j ul j Pripažinti 

Czeku Valdžia; Vysku
pai Nenusileidžia, Ne
ims Algos Isz Valdžios

Prancūzams Per
Vienus Metus

PALSZYVAS
APVOGIMAS

Jurininkas Praszvilpe 
Pinigus; Nusiskundė 

Kad Jis Buvo 
Apvogtas

GREENWICH, CONN.
Buves Amerikos 

49 metu 
Edward 
tinius, 
nuo 
gos.
Tautos 
gos insteigejas.

Szitas links
mas ir malonus 

į žmogus kuris dar būdamas 
jaunas gražiai pražilo buvo su-j 
rastas jau negyvas lovoje isz 
ryto. Jis kuri laika buvo apsi
gyvenęs pas savo seseri ir jos 
vyra Ponus Juan Trippe.

Stettinius jau ilga laika sir- 
‘ go ta szirdies liga. Jo liga ne
leido jam stoti in teismą priesz 
Alger Hiss, kuris buvo ir yra 

i intartas, kad jis iszdave daug 
slaptu žinių isz Washingtono, 
Rusijai.

! Jo žmona ir jo motina buvo 
prie jo lovos kai jis pasimirė. 
Apart žmonos ir motinos, jis 

į palieka tris sūnūs: Edward, 
Wallace ir Joseph. Jis buvo 
palaidotas Szv. Jokūbo Epis-

NEW YORK, N. Y.
“Constellation” eroplanu nu-i •------- Į'
kritimas ir sudužimas ant Azo- PR AG UE. CZEKOSLOVA- 
res Salos ana sanvaite yra an- KIJA. —Komunistiszka Czeku 
tra tokia nelaime nuo Rugpju- Valdžia dabar užėmė visa Ka- 
czio menesio 1948.

Rugpjuczio j
1948 metuose, szesziu
inžiniu, “Latecoere”

Plieno Straikos
Užbaigtos

NEW YORK, N. Y. — Pra
garo pasiutimas nėra toks bai- kopalu bažnyczioje, Seredoje, 
sus kaip moteriszkes piktumas New Yorke.
kai ji buvo suviliota ar apgau- j Augszcziausi valdžios žino
ta.

Jurininkas James G. Strat- iszreiszke savo užjuota.
ton, keturios deszimts devynių Tautu Sanjungos Sekreto- 
metu amžiaus žmogus, kuris rius> Trygve Lie sako: Jo 
net trisdeszimts du metu savo vardas amžinai gyvuos, kaipo 
gyvenimo praleido Laivyne, Tautu Sanjungos insteigejo. 
kaip ir kiti vyrai visai neturi 
drąsos kai reikia pasiaiszkinti Acheson sako, kad 
savo žmonelei.

Vengrijos Kareiviai Szaudo In 
Yugoslavus; Atstovas Sako Le
wisas Iszeikvojo Mainieriu Pa

szelpos Fonda; Du Czekai
Dipliomatai Iszvaryti

Isz Amerikos
/ z
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taliku Bažnyczios Valdžia ir 
pirma diena, priežiūra. £er visus metus Ko- 

l dideliu munistiszka Valdžia buvo su- 
eropla- sikirtusi su Kataliku Bažny- 

nas, dingo su penkios deszimts ežia, bet dabar Bažnyczia bu- 
dvejais žmonėmis, skrisdamas 
isz Martinique in Afrika. Szi
tas eroplanas svėrė net septy
nios deszimts du tonu. Po tos 
nelaimes visi tokie eroplanai 
buvo sustabdyti, kad butu per
žiūrėti ir pertikrinti.

Sziais metais buvo ir kitu 
nelaimiu su prekybiniais ero- 
planais.

Dvideszimts penki žmones 
žuvo Rugsėjo dvideszimts sep
tinta diena, kai Meksikos DC-3 
eroplanas inkrito in ugniakal- 
ni, skrisdamas isz Guatemala 
in Meksikos miestą.

Rugsėjo deszimta diena, dvi
deszimts trys žmones žuvo, kai 
Quebec Eroplanu Kompanijos 
DC3 eroplanas padangėse su
sprogo, skrisdamas isz Mon
treal in Baie-Commeau.

Liepos trylikta diena dvieju 
inzinu eroplanas, skrisdamas 
isz New York in Los Angeles 
sudužo in kaina netoli nuo Los 
Angeles. Trisdeszimts keturi' 
žmones žuvo.

Tik diena priesz tai, ketu
rios deszimts penki žmones žu
vo kai Royal Dutch Kompani
jos didis “Constellation” ero
planas nukrito netoli nuo Bom
bay, Indijoje. Žuvusuju tarpe 
buvo trylika Amerikiecziu 
laikrasztininku.

i Szesziolika žmonių žuvo, kai 
Laivyno kariszkas eroplanas 
susimusze su prekybiniu 
planu padangėse, netoli 
Fort Dix, N. J.

Birželio septinta diena, 
kios deszimts keturi žmones 

. žuvo, kai eroplanas skrisda- 
i paskirti szeszios ^e-j mas isz Puerto Rico in Ame- 

szimts bilijonu doleriu del ka-! rika nukrito in mares.

Augszcziausi valdžios žmo- 
j nes ir tarptautiniai atstovai

Amerikos Sekretorius, Dean 
1 “Stettinius 

tiek nuveikė, kad stacziai ne- 
Jis bijodamas savo žmoneles' galima, jo darbus invertinti.

susimislino kaip ežia iszsisukti; 
kad ji ant jo savo pagieža ne-į 
iszlietu. Jis pats save apsi
draskė, apsidaužė ir L 
policijai pranesze kad jis bu- sePtyniu metu amžiaus, 
vo apvogtas. Mat jis turėjo sa
vo žmonelei duoti apyskaita 
del trisdeszimts dvieju tuks-l 
taneziu doleriu, kai jis turėjo 
vos penkis szimtelius.

Jis savo žmonelei vis paša- ta
kojo, kad jis pinigus in 1

WASHINGTON, D. C. Pramones Pa- INTARIA J. LEWISA

vo priversta nusileisti.
Kataliku Bažnyczia dabar 

pavėlino savo Kunigams pri
imti priseka ir pripažinti Ko- 
munistiszka Valdžia ir sutikti 
ant visu Valdžios Instatymu.

Valdžia dabar valdys visus 
Bažnyczios pinigus, aprūpins 
bažnyežias ir kunigams mokes 
algas. Valdžia teipgi paskirs
klebonus ir visus kitus kuni- tarcįu Tarybos Pirmininkas Edwin Nourse 
gUS. ! , . .

Komunistas Alexei Cepicka, pasitraukė isz tos vietos ir stacziai pasa- 
Teismo Ministeris? Prezidento Prezidentui Tfumanui, kad »am hepa- 
Klement Gottwald szvogens . . F .
dabar bus visu bažnycziu va- tinka kaip Valdžios Biznis yra vedamas ir 
das ir prižiūrėtojas, 
pastangas dėjo kad szitas 
statymas butu investas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

J,s vljnS kaip musu krasztas lenda vis giliau ir gi-
Jis

SZUVIAI ANT
RUBEŽIAUS

BELGRADE, YUGOSLAVI- 
JA. — Yugoslavijos valdžia 
pranesza, kad Vengrijos karei
viai per asztuonias valandas 
szaude in Yugoslavus ir palei
do sprogstanezias granatas in 
Yugoslavija.

Isz Vidaus Ministerijos at
eina žinios, kad Vengrai ka
reiviai szaude ant rubežiaus,

liau in skolas! Piez. Trumanas vis 
giesi, ji perszneketi, kad jis pasiliktu, 
kai Piez. Trumanas ir jo Partijos 
paskelbė, kad jie stengsis parūpinti, kad 
kiekvienas Darbininkas Amerikoje užsidirb
tu nemažiau kaip keturis tukstanezius do
leriu ant metu, Edwin Nourse visiems pa
sakė, kad jiems proto trūksta ir 
su tokiais negali dirbti ir visiszkai

Prezidentas Trumanas gal in 
paskirs Winfield W. Riefler. Bet

sten-
Bet

Vadai

kad jis 
atsisakė, 
jo vieta 
ir szitas

Stettinius buvo bagoto tėvo 
sūnūs. Jis buvo United States 

• į Steel Kompanijos Prezidentas, 
paskui ka* l)UV0 trisdeszimts 

. Szita 
Plieno kompanija yra didžiau
sia ir bagoeziausia ant viso 
svieto.

Per kara Rooseveltas ji pa- 
prasze stoti in Amerikos Tary- 

Per jo pasidarbavima 
ban. į Amerikos pramone ir Ameri

ka deda ir kad dabar turi ban- kos biznis taip pagerėjo ir pa- 
koje trisdeszimts du tukstan- szoko, kad Amerika tuojaus 
ežius doleriu. Kai jo žmonele, galėjo p—1—*’ 
Amilija pareikalavo kad jis 
tuos pinigus iszsiimtu isz ban- ro priesz Hitlerį, 
kos ir kad jiedu nusipirks sau 
gražius namelius Californijoje, siu laike ^Amerikos Sekretorys-, Ęrįc gjos Bridoux, Bolivijos 
jis nežinojo ką daryti ir kaip tęs vieta. Paskui pats atsisakė armijos lakūnas, kuris vienas , . 5 1 4 • TT ” ’
iszsisukti. Tai tada nabagas ir pasitraukė, ir buvo paskir- įszliko gyvas eroplano nelai-Į namu, kurie randasi arti jpimmitl 1 FCZ* i riHTltimil^ JO JOHl
susimislino pasiteisinti ir isz- tas atstovu ir delegatu in Tau- ; meje, Utarninke, 
sisukti su*ta pasaka apie apva- tu Sanjunga. 
girna.

Bet policijantai tuojaus su
sekė ir priparode, kad ežia ne
buvo jokio apvagimo ir naba
gas pats prisipažino, kad jis 
viską isz pirszto iszcziulbe, 
iszmislino.. Policija ji paleido, 
bet mes nedrystume spėti ka 
jam jo žmonele pasakė už to
kius szposus.

WASHINGTON, D. C. — 
Ezra Van Horn, Kompanijos 
Atstovas ir Mainieriu Fondo 
prižiūrėtojas, teisme intaria 
Mainieriu Bosą Lewisa ir Se
natorių .Styles Bridges, saky
damas kad jiedu iszeikvojo ta 
Kompanijos Mainieriams su
daryta Paszelpos ir Pensijos 
Fonda.

Tam Fondui buvo paskirti 
trys žmones, trys atstovai ar 
sargai. Lewisas atstovauja 
Mainierius, Ezra Van Horn at
stovauja kompanijas, o Sena
torius Styles Bridges turėjo 
būti beszaliszkas tarpininkas.

Ezra Van Horn intare Lewi
sa ir Senatorių Bridges, kai 
vienas mainierys pareikalavo 
kad to Fondo prižiūrėtojai isz- 
duetu apyskaita, kiek ir kur 
ir kam tie pinigai buvo iszleis-. 
ti.

Jis sako kad Lewisas ir Bri
dges jam jokios apyskaitos nie
kados neiszdave ir niekados 
nepaaiszkino kaip jie to daug 
milijonu doleriu Fondo pini
gus praleido. Jis sako, kad da 
bar tik tiedu turi atsakyti ir 
apyskaita iszduoti, nes jiedu 
tuos pinigus iszleido.

Ezra Van Horn dabar visai 
atsisako nuo to Fondo Komisi
jos ir sako, kad jeigu tas mai
nierys, George Livengood nori 
ka skusti, jis turėtu skusti Le
wisa ir Senatorių Bridges.

I Ezra Van Horn sako, kad 
isz szito Mainieriu Fondo, la
bai daug yra iszmokama tiems 
kurie neprivalo nieko gauti, ir 
taip yra nuskriausti tie Mai- 
nieriai, kuriems tas Fondas 
buvo insteigtas. Jis toliau sa- 

\ ko kad szito Fondo pinigai la-

bet nedryso skersai rubežiu žmogus ne ilgai toje vietoje pasiliks, jeigu 
peržengti. Ministerija sako, n nn • i
kad Yuvosiavijos kareiviai bu-Prez. Trumanas vis savotiszkai norės visa 

nuo'° i)as!ren?e su iais susikirsti’ Amerikos pramone tvarkyti. Winfield Rief-
grūs nepaleido. Nei vienas Yu-ter yra tokio pat nusistatymo kaip ir Nourse. 
gosiavas nebuvo sužeistas. . p|jeno Darbininku Unijos Prezidentas P. 

Didesniu susikirtimo jau bu- . . v.
- vo ant Yugoslavijos rubežiaus Murray, duoda Prezidentui Irumanui žinoti, 
bet Yugoslavijos Tito tas zi ” jf j() ĮJnįja Į_;a(j prez fįįj-
nias nepaskelbia ir nenori savo; J t \
žmonių per daug iszgazdinti. HiaiiaS dabar stos jiems in talka ir pri-

Ema gandai kad Vengrijos y Fabrikantus sutikti ant tu Pensiiu. Jis 
Karo Sztabas szeimynu iszva-

pen-

Jis tik per vienuolika mene-; WASHINGTON, D. C._

“"padėjo kai jam pagelba buvo reikalinga.
Airlines transportiniu DC-4 Yugoslavu vadas, Tito, sako J1S dabai 1 FUmOnui duoda ŽlIlOti, kad iaU-
eroplanu. Penkis deszimts pen- kad jo susiedai dabar nori ji ir « rinkti mfl/O’ni'l
ki žmones žuvo. Eroplanai su-j jo žmonos iszgazdinti, bet jis dll d d J •
sprogo ir krito in Potomac upe.
Transportinis skrido isz Bos
ton, Mass., in New Orleans, 
taipgi New York ir Washing- 

Jam teko beveik visos parei- ton. Tarpe žuvusiu radosi ir 
gos in Dumbarton Oaks Kon- Kongresmonas George Bates

(Tasa Ant 2 puslapio)

Stettinius dalyvavo beveik 
visose tose Konferencijose in 
kurias Prezidentas Roosevel- 
tas važiavo; jis buvo Roosevel- 
tui patarėjas Yalta Konferen
cijoje, kurioje dalyvavo Chur- 
chillis ir Stalinas.

(R.) isz Salem, Mass.

sako, kad jo žmones ne taip 
lengvai iszsigasta.

Visi laikrasztininkai ir 
licmatai spėja ir sako, kad ne 
už ilgo ežia bus tikras susikir
timas ir

i žiaus.

Prezidentas Trumanas dabar nežino ka
dip. daryti! Jis bijosi, kad Plieno Darbininku' bai'Zgvli'^Z Tpruptati 

Prezidentas Philip Murray biski prasiszoko!visus Mainierius kurie^ tos 
..čia uuo biMtta ouoi3.li-; ... . . . Pensijos ir ta Paszelpa priguli,
gal karas ant to rūbe- kai ps prasitarė sakydamas: ‘Asz visai ne- Jis sako kad jis nežino ar Mai- 

(Tasa Ant 2 puslapio)(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kai viskas taip Ibrangii tai 
žmones mažiau perka; kai' 
žmones mažiau perka, biznie-į 
riai mažiau parduoda; kai biz-' 
nieriai mažiau parduoda, jie į 
mažiau perka; kai biznieriai 
mažiau perka, fabrikantai ma
žiau parduoda; kai fabrikantai 
mažiau parduoda, fabrikai ma
žiau dirba; kai fabrikai mažai 
dirba, darbininkai mažiau dar-! 
bo turi; kai darbininkai ma
žiau darbo turi jie mažiau už
dirba; kai darbininkai mažiau! 
uždirba, jie mažiau perka: ir Į 
sztai tas nelemtas ir užburtas | 
ratas.

Nedaug mums reikia prieiti 
prie tokiu laiku, kada musu 
politikieriai Washington.© vėl 
pradėtu szaukti: “Mes negali
me leisti savo žmones badauti, 
mes turime jiems parūpinti 
darbus, mes turime daugiau! 
bonu iszleisti, nepaisindami 
kaip giliai mes dabar esame 
insiskoline. ”

Mes tik sau akis muiliname, 
ramindamiesi kad ežia viskas 
gerai, kad visi gerai uždirba. 
Jeigu penktukinis cigaras 
kasztuoja penkiolika centu, 
jeigu tukstanezio doleriu ver
tes namas dabar kasztuoja tris 
ar keturis tukstaneziuš, tai ko
kia ežia gerove ?

In v New Britain miestą, Į 
Conn., szuniu prižiūrėtojai ra-j 
do prie duriu maža szunyti. 
Prie to szunyezio dirželio buvo! 
prisegtas rasztelis: “Asz esu 
mažas vaikas. Mano mama ne-Į 
leidžia man szita szunyti lai
kytis už tai kad mano tėvelis 
neteko darbo ir mes da'bar ne- 
iszgalime szita szunyti laiky
tis.” Po to raszteliu buvo pasi- ■ 
raszyta: “Smutnas ir liūdnas l 
vaikutis.” Szimtai žmonių, I 
iszgirde apie tokia nelaime,! 
skubinosi pasiristi pinigu; kiti 
prižadėjo ta szuneli tam vai-j 
kucziui gražinti ir visus kasz-| 
tus padengti. Bet už keliu die-1 
nu policijantai dažinojo kad 
tas “mažas vaikutis” yra tris- 
deszimts metu amžiaus darbi
ninkas.

Szvedijoje apdraudos, in
surance kompanijos dabar pa
skelbia kad jos neapdraus nei 
namus nei žmones nuo iszka- 
dos padarytos nuo sprogstan- 
ežiu, atominiu bombų, ar tai
kos ar karo laiku.

Jeigu Komunistai ir Sovie
tai isz tikrųjų tikėtu kad Ru
sijoje yra rojus, tai jie langus 
indetu, o ne plieno siena ant 
savo rubežiu.

Butkus susitiko savo sena 
dranga Sutku ir jie nuėjo iii 
saliuna, po viena, kita iszsi- 
traukti. Butkus užpundino.

Kai Sutkus gere sznapsa jis! 
akis užsimerke. Butkui keistai! 
iszrode, bet jis nieko neatsakei 
ir 'bartinderio paprasze dar po 
du mažiuku. Ir vėl Sutkus sa-Į 
vo akis užsimerke gerdamas ta ! 
.sznapsa.

Butkus ueiszkente ir Sut-į 
kaus paklausė: “Klausyk,! 
drauge, jeigu tu turi taip akis! 
užsimerkti ir iszsisziepti kai j 
tu sznapsa geri, tai tu isz tikro 
jo neapkenti; tai kuriu velniu 
tu ji geri?”

Senis Sutkus isz lieto pade-! 
jo savo tuszczia, stikleli ant 
baro ir atsake: “Ne, asz akis

užsimerkiu ne už tai kad asz
to sznapso nemyliu, bet už tai i 
kad asz ji labai myliu. Matai,: 
drauge,” pasiaiszkino Sutkus,! 
“kai asz gero sznapso stikleli! 
pamatau tai man net seiles! 
varva, o asz nenoriu gera! 
sznapsa su vandeniu sumai-; 
sziyti. ”

Bagotesni Žydeliai ir kiti 
tokie biznieriai susirado labai 
patoges ir geras pramones ir 
budus, kaip važiuoti ant keliu 
menesiu ant vakacijos ir nie
ko nemokėti. Jie iszsiima ap
draudos nuo sužeidimo ir ligos 
užtikrinimus. Tada jie apser- 
ga, ju daktarai jiems pataria 
kad geriausios liekarstos yra 
ilgas poilsis sziltuose krasz- 
tuose. Tai jie, savo daktaro pa
tarimo paklausydami iszva- 
žiuoja in Florida ar California 
ir tenai pasilsi ir apdraudos, 
insurance kompanija už tas 
atostogas turi užmokėti. Už tai 
dabar geram ir teisingam žmo
gui daug sunkiau gauti pini
gus isz apdraudos kompanijos, 
nes visos tos kompanijos da
bar daug atsargiau pinigus isz- 
moka.

Kai Didžiūnai Armijos ir 
Laivyno susikirto, buvo isz 
pat pradžios matyti kad Lai
vynas viską prakisz, nes Pre
zidentas Trumanas buvo kari
ninkas Armijoje, ir nieko neži
no ir nesupranta apie Laivynu. 
Jis ežia savo isztikima savo 
draugams vėl parodo. O jo 
draugai yra Armijos karinin
kai. Dabar matyti, kad jeigu 
Prezidentas Trumanas ir Ar
mijos didžponiai savo valia tu
rės, tai ir Anjerikos garsiems 
Marinams jau vietos nebus.

■ • •

Sovietu Rusija stato karisz- 
kus laivus, didina ir stiprina 
savo Laivynu, kui Trumanas 
su savo draugais padupeznin- 
kais Amerikos Laivyną maži
na, silpnina ir naikina. Mes 
esame tikri kad ateis diena ka
da ir Trumanas ir kiti jo tokio ! 
plauko draugai sau rankas 
laužys, matydami kaip kvailiai 
jie pasielgė.

In St. Joseph miesteli, Mis-! 
souri valstijoje, vagis apvogei 
troko draiveri, Dick Rice. Va
gis nuo jo pavogė keturios de-! 
szimts doleriu ir paskui jam i 
patarė savo bosui pasakyti kad 
jis buvo apvogtas ant penkios 
deszimts doleriu ir taip sau de-! 
szimtine užsidirbti.

Minneapolis mieste vienas, 
vagis apvogė viena kompanija i 
kuri skolina pinigus žmonėms. 
Jis tenai gavo $2,300. Už keliu 
valandų po tos vagystes jis pa
telefonavo tos kompanijos bo-' 
sui ir jam pasakė: “Kelios die- ’ 
nos atgal tavo kompanija ne-į 
sutiko main paskolinti pinigu,! 
tai dabar asz pasiėmiau.”

. ..
Englewood miestelyje, Colo-Į 

rado valstijoje, polici jautas! 
Martin Knisley suinusze savo 
automobiliu. George D. Rash 
pravažiuodamas, pamate ta to, 
policijanto nelaime, sustojo, ir 
paskui ji nuveže iii pblicijosi 
ofisuose, policijantas Martin! 
Knisley jam gražiai padėkojo! 
kad jis malonėjo ji parveszt i, j 
ir paskui ji suaresztavo už tai į 
kad jis per greitai važiavo ir! 
pro viena raudona szviesa par-j 
važiavo.

____ _____ |
Lietus lyja isz dangaus ant 

geru ir blogu žmonių be jokio 
skirtumo.

BUVĘS AMERIKOS !
SEKR. STETTINIUS

PASIMIRĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ferencija, kur buvo sukurta ir 
insteigti Tautu Sanjunga.

Knyga kuria jis buvo para- 
szes apie Roosevelta ir Rusija, 
iszeis kita sanvaite.

Stettinius pasitraukė isz 
Tautu Sanjungos kai jis nega
lėjo sutikti su Amerikos Sekre
toriumi, James F. Byrnes. Bet 
jis pasitraukė ne tik del kokio 
ten susikirtimo, bet jau tada 
jis buvo ligonis.

Būdamas vienas isz bago- 
cziausiu milijonierių, jam val
džios alga nieko nereiszke. Ir 
jis niekados save poniszkai ne- 
sistate, praszydamas kad visi 
su kuriais jis turėjo dirbti, va
dintu ji jo pirmuoju vardu ir 
pamirsztu visus tuos ponisz- 
kus sveikinimus. Jis savo biz
nyje uždirbdavo daugiau in 
viena sanvaite, negu jis gavo 
isz valdžos per visus metus.

Visi, kurie su juo dirbo ar ji 
pažino, sako kad jis visados du 
ar tris sykius sunkiau ir ilgiau 
dirbdavo, negu tie, kurie jam 
turėjo tarnauti. Jis niekados 
nepraszydavo kad ir pras- 
cziausio darbininko koki dar
bą atlikti, kurio jis pats neno
rėtu, negalėtu ar sarmatytųsi 
atlikti.

Pirm negu jis stojo Prezi
dentui Roose veltui in talka, jis 
buvo General Motors Automo
biliu Kompanijos Prezidento 
pagelbininkas ir patarėjas, 
Amerikos Plieno Kompanijos, 
direktorius ir paskui Preziden
tas, J. P. Morgan milijonierių 
biznio patarėjas. Ir jis visas 
szitas garbes vietas ir dideles 
algas mete in szali kai Roose- 
veltas paprasze kad jis stotu 
savo krasztui in pagelba.

BETHLEHEM PLIE
NO KOMPANIJA 
MOKESPENSIJAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Plieno Kompanijos teipgi susi
taikins ir visi gales in savo 
darbus gryszti. Daugiau negu 
penki szimtai tokiu darbininku 
yra sustraikave.

Bethlehem Plieno Kompani
ja yra viena isz didžiausiu. Už 
tai visi tiki kad ir kitos tuo- 
jaus susitaikins. United States 
Steel, didžiausia Kompanija 
dar nieko tikro nėra pasakius,! 
bet dabar jau sutinka vėl stoti 
in derybas.

Kai atėjo žinios kad Bethle
hem Plieno Kompanija susi
taikė, tuo paežiu sykiu atėjo 
kitos žinias kad kita Plieno 
Kompanija sustraikavo.

Bethlehem Plieno Kompani
ja sutinka mokėti szimto dole
riu Pensijas visiems savo dar
bininkams nuo szeszios de
szimts penkių metu, jeigu jie 
bus iszdirbe nemažiau kaip 
dvideszimts penkis metus.

Paszelpos Fonda sudarys 
Kompanija ir Darbininkai, jie 
mokes po pustreczio cento.

Negalima dar pasakyti kieki 
szitokis Fondas kasztuos kol 
mokslincziai iszrokuos.

Sulyg kontrakto, Darbinin
kams nebus valia Straikuoti 
del didesniu Pensijų per “pen
kis metus.”' Bet jie galėtu 
Straikuoti del didesniu algų 
po Gruodžio 31, 1950 metu. % !

Kompanijai nereikes viso

Union National Bank
INVEST IN U.S. SAVINGS SONDS

NOW IS THE TIME TO:
Seed your future the one sure way

THERE^S one sure way to grow your 
profits into opportunity. That safe, sure 
way is to invest your dollars in U. S. Savings 

Bonds.

they will yield $4 for every $3 you invest.
Dean W. I. Myers of Cornell University, 

says: “A financial reserve in U.S. Savings 
.... - Bonds is just as important a 

part of a well-inanaged farm 
ibį!'............. or ranch business as is land,

J livestock, and machinery. Farm 
t and ranch people need to have

their financial reserves in the 
safest possible form and where 

they will always be readily available. Noth
ing does this so well as U. S. Savings Bonds.”

With a nest-egg of Savings Bonds, you’ll 
find you can do the things you’ve always 
planned—like buying new equipment for your 
farm—educating your children—taking long 
vacation trips, or retiring from work.

Your United States Savings Bonds will 
make your dreams realities. In ten short years,

WASHINGTON, D. C. —
► „ Amerikos valdžia pareikalavo 

kad “du Czekoslovakijos dip- 
licmatai tuoj aus iszsikrausty- 
tu, iszvaŽiuotv. nes jiedu nėra, 
ežia pageidaujami. ’ ’

Czekoslovakijos Ambasado
rius gavo trumpa raszteli isz 
Amerikos valdžios, kuris pa
reikalavo kad Daktaras Ervin 
Munk, ir Jan Horvath, Czeku 
A mbasados szeimininke tuo- 
jaus iszsikraustytu!

Amerikos Taryba nepaaisz- 
kino kodėl szitiedu buvo isz- 
rinkti ir isz ju pareikalauta 
kad jiedu iszsikraustytu kuo 
greieziausis.

Laikrasztininkai sako, kad 
Daktaras Munk buvo susine- 
szes su Amerikos Komunistais 
ir kad Jan Horvath tankiai sa
kydavo prakalbas tos partijos 
nariams Ambasados kamba
riuose.

Czekoslovakijos Ambasado
rius, Vladimir Outrata nusi
skubino pas Amerikos Veikia
mąjį Sekretorių, James E. 
Webb, pareikalaudamas, kad 
jis pasiaiszkintu. Bet Sekreto
rius Webb nieko jam nepaaisz- 
kino.

Kai Sekretorius buvo už
klaustas ? Ar Amerikos Ta
ryba dabar atsikerta ir atsi- 
kerszina, už tai, kad Czekai 
iszvare du Amerikos Diplioma- 
tus? Sekretorius Webb jam 
trumpai atkirto; “Jeigu nori, 
gali taip sakyti! ’ ’

Czeku Komunistiszka valdžia 
buvo intarius ir apszmeižus du 
Amerikos Dipliomatus ir pa
reikalavo kad jie sau iszsi- 
kraustytu.

Ankscziau sziais metais 
• Amerika buvo panasziai iszva- 

rius du Rumuijos Dipliomatus, 
kai Rumunijos valdžia buvo 
du musu Dipliomatu iszvarius.

ISZTISA

KONU
BALSUOKITE

REPUBLl
TIKIETA

Padekite x Paskui ŽodiREPUBLICAN
Rinkimai

Utarninke,lapkr.(Nov.)8D.
Iszpildykite Savo Ukesiszka 

Priederme Ir Balsuokite 
Ta Diena!

(Apgarsinimas)

szimto savo darbininkams isz- 
moketi ant tu Pensijų, nes 
Kompanijai turi tik dadeti 
prie Pensijos, kuria valdžia 
tiems darbininkams per1 Social 
Security. Kai szita Social Se
curity bus padidinta po Nauju 
Metu, tai Kompanijai dar ma

žiau kasztuos.
Dabar Plieno Fabriku Dar

bininkai gryszta in savo dar
bus. Bet ne visi. Ims kelias 
sanvaites pirm negu' visiems 
darbo bus. O jeigu Mainieriu 
Straikos dar ilgiau tesis, tai 
Plieno Darbininkai ir be Strai-

Isz Schuylkill Co.

ku neturės darbo!

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

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

AMERIKA ATSIKER
TA CZEKU VALDŽIA ____ ■
Du Dipliomatai Iszva- 

ryti Isz Amerikos

INTARIA J. LEWISA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nieriu Unijos Vadai ir bosai ta 
Fonda dabar isznaudoja del 
Politikos, kaip tas mainierys 
Livengood dabar juos intaria, 
bet jis sako kad jis tikrai žino 
kad daug pinigu buvo iszeik- 
vota.

Lewisas su .Senatoriumi Bri
dges ant visko užsigina, bet 
nepasiaiszkina ir nesutinka 
duoti apyskaita.

Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranešame! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU1

Pirkie U. S. Bonus

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalam* ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.



“SAULE” MAHA NOY CITY, PA.

Laimingas Petrukas
(Tasa)

Kad Petrukas ne norėjo art, 
sena mptere, szluodama tvartu 
kur stovėjo puiki karieta Pet
ruko, perpykus jog nieko nuo 
jo ne gavo, atėjo jai ant mis- 
lies iszlupt keliolika brangiu 
deimantu nuo užpakalio karie
tos ir tokiu budu iszmaitint 
visa savo szeimyna iki anūkė
liu.

Pasinaudodama isz laiko jog 
niekas ja ne mato, ėmėsi prie 
atpleszimo deimantu, bet vos 
dalypstejo ranka prie karietos, 
visi penki pirsztai priaugo 
prie tos vietos, o kad vargsze 
persigando labai, isz baimes ne 
atsiliepe idant jos niekas 
patemintu ir ne nubaustu

O gal mylimiems skaityto
jams sunku ’atmint, todėl tuo
jaus pasakysiu idant patys sa
vo galvos nelaužytume! ant 
mano pasakos, taip dėjosi;

Da arsziau ne kaip velnias 
sausoje egleje insimylejo raga
na. in jauna raganių, o kad jau
nas vyrukas nenorėjo imti se
nos bobos, boba to kaiiecz užsi
norėjo norints ir velnias ant

ne-
už

uzBernas szaszlavu paemes 
špato idant karieta galėtu ant; 
czystu grindų pervažiuot, ati
darė vartus tvarto, kada iszya-1 
žiavo o kada pamate paskui 
karieta beganezia boba užsilca-:*- 
binuse, isz juoko reže bobai 
per peczius su špatu, bet kada 
reže tai ne tik spatas prie bo
bos prilipo, bet ir berno ran
kos. Iszvažiavo puiki karieta 
aukso ir deimantu in miešta, o i 
paskui ja bego sena boba su 
bernu.

Tokioje parodoje užvažiavo 
Petrukas priesz karaliszka pa
lečių.

Karalaite kaip ir visada sė
dėjo nubudus priesz Įauga o! 
pamaezius taip puikia karieta 
kokios da savo gyvastyje ne- [ 
buvo maezius, o prie jos du ■ 
žmones priaugusius paskui be-i 
ganezius, o priek tam apdris
kusius, pradėjo szirdingai 
juoktis, szaukdama savo tęva, 
brolius ir prietelius.

Nusijuokimas karalaites bu
vo tai laime del viso miesto ir . 
karalystes, pastojo tuojaus 
riksmas žmonių sveikindami; 
iszgelbetoju. Karalius nusi-: 
džiaugės iszsiunte siuntinius! 
idant praszytu in palociu taji 
kuris prajuokdino karalaite su 
gražiom akimi. 

. . .Sugryžo greitai siuntiniai, o' 
paskui juos iiiejo Petrukas su ; 1 
dideliu džiaugsmu; karalaite 
nuėmus uždangala nuo akiu, 
su meilingu nusiszypsojimu 
sveikino sveczia, Visi buvo lai
mingi (drauge su Petruku. 
Mieste ir visam sklype tuojaus 
numėtė raudojima kuri dabar 
pasibaigė, o užstojo linksmybe.

Petrukas apsipaeziavo su: 
karalaite nes tokis buvo palie-. 
pimas karaliaus, o kad kara-i 
laite norėjo ir mylėjo Petruką I 
per tai tėvas ir jai ji davė.* * *

Kam-gi dabar Petrukas Bu
vo dėkingas už savo gilinki?

Ar kalviui, staloriui ar bar-i 
bėriui pas kuriuos ne norėjo 
mokintis ar gal raganiui kuris 
ji paėmė prie tarnystes pas sa-; 
ve ar raganai su kuria pasipa-! 
žino kada atidarė duris kama
raites ?

TARADAIKA

Vienam mieste Vestuose,
Randasi bobele viena,

Kuri žentelius pas save 
kalbina kas diena.

Bet savo ji neturi
mergeliu,

Tik nori .sztai vis
uždarbiu,

Jai tik katra mergele
žemytis netrivoja,

Tai pas ta bobele
at vėžlioja,

Duoti piniginiu paketina,.
Tai mat suranda jai

vyruką.
Ne viena jau taip

O mergeliu netrūksta 
niekados

Ir žentukus piyszdama,

Ženteliams jau laikas 
apsistoti, 

Su ta bobelių paliauti 
baliavoti. 

* * *
Kas ten Merilande 

darosi, 
Negražiai mergeles vedasi, 
Su kitu tautu sebrauna,

O savo vyrukus 
užgana.

Geriause pasiliaukite, 
Ba kaip mano kurna 

pribus, 
Tai su koczela gausite! • 

* * *
Nuo girtuokliu, 

Biznieriai turi būti 
atsargai, 

Nes naudos isz tokiu 
neturi, 

O in beda papulti 
gali. 

Toki girtuokliai tik 
nesmagumu padaro,

į velnio atsistotu, su pagelba sa- 
. vo raganiszko mokslo, kaip tik J 
i dažinojo jog jisai apie ja nei 
i nemislina, susitartus su kitom 
! raganoms nuo Pliko Kalno, pa- 
I taikė jam iszpleszt visus jojoj 
geniuszus, kuriuos jis laike už
rakintus skryneje, priek tam) 
da atėmė jam puse jojo iszmiii- 
ties. Gynėsi jisai kiek galėjo 
priesz boba, bet viskas ant: 
niek! Raganius taip-gi dažino-' 
jo apie puikia karalaite su pui-, 
kiom akimi ir selino ant jos, o į 
,kad jau ne teko savo geniuszu j 
idant jam prigelbetu, bet vis j 
turėjo vilti gavimo karalaites.' 
Tame mieryje norėjo nusiduot l 
pas savo mokytini, kuris ji la-! 
bai mylėjo, o kuris buvo dide
liu raganium ir gyveno netJ 
szimta tukstaneziu myliu nuo| 
jo. Nieko ne hutu kenkus tiek' 
keliones, kad turėtu prie saves : 
geniuszus kurie 'butu in tris 
dienas ji in ten nunesze, o kad 
ju ne turėjo, per tai turėjo 
pekszczes atlikti taja kelione, 
kuri užimtu mažiausia szimta Į 
dienu, per ka greitai iszsirenge 
in kelione — tegul kas isz mu
su taip greitai in tejiais nuke
liautu tiek kelio!

Per tai reikalavo ka toki j 
idant kas butu namie per ta 
laika, del to, idant ragana sė
dėdama ant skrynes, sergėda
ma geniuszus ir kad mislytu 
jog jisai pats randasi namie, 
ne dažinojo apie jojo užmany
ta kelione, idant boba ne suga
dintu jojo veikimus o labiause 
norėjo bobai koki jauna pus
galvi pripirszti ir tokiu budu 
sutarti užbaigt.

Ir gal butu taip atsitikę kad - 
Petrukas ne butu duru atida
ręs ir sumaiszes visus veikimus 
savo pono, kuris viską apsakė 
senai raganai kaip gavosi pas 
raganių ^int tarnystes, o kuri 
viską tuojf^js dasiprato ir da
žinojo per pagelba raganystes. : 
Petrukas kuris taip giliuku in- f 
gai inpuole in josios rankas, J 
suvede su puikia karalaite, o 1 
raganių taip ilgai už nosies ve
džiojo, jog vergszas septynis ' 
metus bludžiodamass po svietą 
turėjo sugryžti ant Pliko Kai-• • • • 1 no ir apsipacziuot su savo pir
mutine mylima.

*
Per tai nei kalviui, nei stalo- 

riui, nei barberini, nei raganiui 
tik užsimanymui bobiszkam 
buvo dėkingas už savo gilinki.

JUOKAI

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 

y~*7 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 sų 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.

Turi stoti in teisina,
(J kada toki žmogų 

iszvaro,
Tai da ir triubeli 

padaro.
Geriausia tokius už 
kostumerius nelaikyki!

* * *
Jeigu manote su 

mergele pacziuotis, 
Turite ‘biski vaktuotis, 

Kad pinigėlius nedavineti,
Savo paczeduma

’: * nematyti.
Vienas vyrukas keletą 

szimtu sukiszo,

Jonukas — Mamyte, tam 
Adomui ir Jievai, asz misli- 
nu, jog rojuje buvo ne kas 
per gyvenimas!

Motina — U-gi ka tu man 
vaikeli kalbi?

Jonukas — Na, ba jiem
diem ne buvo vale skint nuo 
medžio obuoliu, o mes skina- 
me kiek tik tai norime!

O pinigu neatgavo!* * *
Sziame laike yra daug

niekszu,
Po draug ir paikszu,
Ka norėtu laikraszti

pamiszo

Nuo kito vogti ar praszyti. 
Pragėrė paskutini pinigą, 

Ir kam vertas tekis 
žmogus ?

La ik raszczio t o k ienis 
ne duokite, 

Tegul žinių guzuteje 
pasijieszko,

gavo

Switch to an automatic Electric clothes dryer!

With an automatic electric clothes dryer 
your weather-watching days are over. The 
entire job of drying wash is done easily 
...quickly, automatically ... indoors, 
where every day is a perfect drying day.

You save time and work, too. No ne.ed

to climb steps with a heavy wash basket. 
No hanging clothes in freezing winter 
winds. With an electric clothes dryer 
your clothes will automatically be dried 
soft, fluffy and sweet smelling ready for 
the iron by a mere flip of the switch.

Kuomet Szmitas rengėsi va
žiuoti toliau, Julije iszleido ji 
ir atsisveikindama nedrąsiai 
tarė:

— Asz tamistos nenore
cziau iszleisti!

— Kodėl ? Ar asz jumi pa
tinku. A? (

Julije nieko neatsake, tik 
nusiszypsojo ir žiurėjo ramiai 
in Szmito akis.

— Asz taipgi nenorecziau 
su tamista persiskirti! Asz no- 
recziau tamista turėti ant visa
dos.

— Asz nežinau, turecziau 
pakalbėti apie tai su mano tė
veliais.

Szmitas iszgirdes tuos žo
džius, jautėsi laimingiausiu 
ant svieto žmogumi. Jis apka
bino ja ir prispaudęs prie sa
vos meiliai pabueziavo.

— Angele mano brangiau
sia už viską, meldžiu eiti pas 
tėvelius ir praneszti jiems apie 
musu meile.

— Na, tai eime. >
—TOLIAUS BUS—

2

3 Then flip the switch. Clothes are tumbled 
gently, around and around in warm air, until 
they are dried the way you want them. The 
dryer then shuts itself off.

Here’s how easy it is-
Place your freshly-washed clothes in the 

dryer.

Set the control for the degree of dryness 
you want... completely dry for storage or 
damp-dry for ironing.

EVERY DfiTSAPERFECT DRYING DAY V 
with an automatic ELECTRIC clothes dryer f 
SEE YOUR ELECTRIC APPLIANCE RETAILER TODAY

-»8ln Pati Laika
Į^AIKRODIS iszmusze vie

nuolika. Szimtiene sėdėjo 
su iszbalusiu veidu ir ramino 
savo maža dukrele, sakydama, 
kad tėvelis neužilgo sugryž ir 
parnesz kelis centus 
maisto. Nors Olga 
dvieju metu kūdikis 
suprato motinos 
skausmą; ji glaudėsi ir buezia-

nupirkti 
buvo tik 

vienok

Juk jis nie- 
žino,' kad 

pa

koks tai balsus, 'balsas jos vy
ro, Szmito. Jai rodėsi, kad jis 
szaukia ja maloniais žodžiais. 
Ir ji užmirszus apie savo duk
rele nuėjo aut to balso. Bet ji 
apsivylė. Ten nieko nebuvo 
apart grynu lauku, kur girdė
jos tik szunu lojimas. Buvo 
jau tamsi naktis, tamsus de-

ilgai galėtu but ? 
kur neužeidavo, ir 
mes su Olgute laukiame jo 
reinant. Kur jis ?

Staigai subrazdėjo kas 
apie duris.

— Klausyk, Olgute, turbut 
tėvelis pareina. Nagi, mano 
.mielas, kur taip ilgai buvai? 
Užklausė ji verkdama, kada 
Szmitas inejas nepaprastai 
ingavo galva.

Jis 'buvo girtas ir nesuprato 
jos kalbos.

— Brangusis! Olgute jau j 
seniai praszo valgyt, o tu vis-' 
ka pragėrei; argi turime badu 
mirti! Verkdama kalbėjo mo
teriszke ir apalpo. Szmitas1 1 tuom tarpu iszejo per duris, 

, nieko nepaisydamas apie szei-
mynos likimą. Jis užėjo in kar-l mažu, 
czema, bet neradęs draugu 
isz ten iszejo, sakydamas, j 
daugiau negryž!

in kita, o Szmitiene apleistos 
vietos jokiu budu negalėjo at
rašai ir jai prisiėjo ilgai klai
džioti.

Olgute gulėjo alkana aut 
szieno. Ant rytojaus kaimietis 
atvažiavo sziena parsiveszti ir 
atrado maža mergaite. Kaimie
tis paėmė kūdiki, parsivežė na
mo ir apreiszke savo moterei,' 
kad ta mergaite -rado sziene. 
Moteriszke nudžiugo, pama-i 
cziusi ramaus veido ir gražaus 
apsigimimo mergaite ir mėgi
no ja kalbinti, bet Olgute kal
bėti da nemokėjo.

— Na ka darysim, jeigu 
niekas neatsisžauks szito kūdi
kio? Užklausė kaimietis savo 
moteries.

— Kad ir atsiszauktu asz, 
nenorecziau atiduoti, asz tai]) 
myliu ja, o jtik mes neturime 
'ar negalima auginti ?

iri Matyt, kad kokiu vargszu ku-į 
kad i dikis.

tai

vvroSzmitiene pasikėlus 
jau nerado. Jai buvo labai gai
la Olgutes, kuri turi bada kęs
ti. Ji graudžiai apsiverke ir 
pasienius su savim Olga nuėjo 
jieszkoti vyro. Bet' niekur ne- 
g’aledanfa/jo surasti, taip susi- 

i rūpino, kad ir pati nežinojo 
kur eina'ir ka daro. Ji tapo be ; 
prote. Vaikszcziojo po laukus 
ir užėjo iszdraikyta sziena, ;ųįt į 

i kurio mėgino pasilsėti, bei 
j staiga jos ausyse

tyres, kad yra sumiszusio pro
to ir neturi jokios prieglaudos.

Szmitas pristojo dirbti pas 
tūla seneli, fabrikantu ir gerti 
jau paliovė; paliko prielankus 
ir meilus savo ponui, nes tikė
josi, kad mirdamas senelis 
kuom nors apdovanos. Po ke
liolikos metu fabrikantas mirė 
ir priesz mirti Szmitui užrasze 
savo visus turtus. Tuomet 
Szmitas pastojo didžturcziu ir 
vis rūpinosi apie savo moteries 
ir dukreles likimą, bet nieko 
negalėjo apie jas iszgirsti: tai
gi tankiai grandžiai apsiverk
davo, bet tas jau buvo pervelu.

Praslinkus szesziolika metu, 
ūkininkas, pas kuri augo Olga, 
Julije, 
Dienos 
geriau 
dienos
rasta ant szieno. Ūkininkas su
kvietė daug svecziu ant minė
tos dienos, kurie atsilankė 
sveikino Julije ir apdovanojo 
ja puikiu geliu bukietais. Juli
je apsiėjo su svecziais manda
giai ir visiem dėkavojo už do
vanas; ūkininkas taipgi svei
kino ir laimino “savo dukre
le.”

pa renge jos Gimimo 
a p v a ikszc zio j i ma a r b a, 
sakant, paminėjimo 

kurioj Julije buvo at-

Szmitas ta diena važiavo ka
žin kur pro ta pati 
Buvo 
diena

ūkininką.
tai karszta pavasario 

ir jis labai isztroszko 
Privažiavęs grintele, isz-

lipo ir užėjo papraszyti 
dens. Inejus jam in vidų, ūki
ninkas

New York. — New Yorko 
Tarybos globojama New Yor
ko Lietuviu Moterų Paroda 
prasidės Lapkriczio (Nov.) 7 
diena ir tesis ligi 14 dienai, 
nuo 11 valandos isz ryto iki 11 
valandos vakare kasdien.

“Lietuviu Moterų Skyrius 
bus dalis International Wo
mens’ Exposition,” kuris in- 
vyks ,71 Regiment Armory, 
34th St., ir Park Avenue, New 
York City. t

Bilietai kainuoja tik 50c., 
kiekvienas. Bilietus pirkite isz 
Anksto! Kadangi Komitetas 
padengs dalyvavimo iszlaidas 
isz bilietu pardavimo, praszo- 
me bilietus pirkti tik isz Lietu
viu. Už bilietus parduotus prie 
duru Komitetas negauna jokio 
pelno. Sziais metais Lietuviu 
pavilijonas bus ypatingai in- 
domus. Buk vienas isz tūks
tantines minios Nedeldienio 
vakare Lapkriczio 13 d., daly
vauti puikioj Lietuviu progra
moj. Programa bus vėliau pa
skelbta. Bilietus pirkite isz 
Lietuviu radio valandų vedėju 
Informacijos Centrus, Klebo
nijų, New Yorko Tarnybos na
riu ir Parapijų organizacijų 
sekretorių, ir sekamu Komite
to nariu: Jadvygos Averkie- 
nes, Julia Bacey, Katarinos 
Balkunaites, M. Brundzienes, 
Stella Charaszkaites, p. Czer- 
nienes, Barbara Darlys, p. Jur
geliu tęs-Beverage, Elenos Jur- 
gelienes, Marijonos Kižytes, 
H. Kulber, Izabelės Lauckie- 
nes, Dr. Aldona Szlupaites, 
Brones Spudienes, N. Stilso- 
nienes, p. Jevos Schegaus, Vio
letos Tysliavienes, Onos Valai
tienės ir O. Vinikienes.

Komiteto valdyba sudaro: 
Marijona Kižyte, pirmininke, 
Brone Spudiene Bilietu Ko
misijos Pirmininke, Barbara 
Darlys, Sekretore, Dr. Aldona 
Szlupaite, Iždininke, Stella 
Charaskaite, Fin. Sekretore, 
Violeta Tysliaviene, Kores
pondente,

Bet mes turime duoti 
koki varda jai.

— Taip, be abejones, kad 
be vardo but negali. Na lai bu
na Julije.

— Tebūna! Asz sutinku.
Ir taip Olga — Julute augo 

pas kaimo žmones 
mane, kad jos tėvais yra tie 
kuriais ji gyvena ir kurie 
taip myli.

van-

vietoj vandenio, supa- 
žino ji su svecziais ir perstatė 
Julije, paaiszkindamas kad 
sziandien jos Gimimo Dienos 
paminėjimas. Mergaite buvo 
labai skaistaus veido, szviesiu 

. I aaugus ji piauliu ir tamsiai mėlynu akiu.
Szmitas isz pirmo pamatymo 
pamylėjo Julije. Ji, taipgi ji 
mylėjo, nes buvo žmogus prie
lankus ir su visais apsiėjo 

nors buvo senyvas 
žmogus, vienok ant tokio visai

Jos motina. Szmitiene apsi- mandagiai; 
gyveno kitam kaime paš tūla 

pasigirdo ' ūkininką, kuris priėmė ja pa- neiszrode.

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. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 200 

j SAULĘ PŲB. CO. Mahanoy City, Pa.
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' riaušes Legionierių Beisboli- 
ninkas. ‘Vakariene invyks Ne
dėliojo. Lapkriczio (Nov.) 6-ta 
diena, Szv. Vincento svetainė
je 7-ta vai., vakare. Robertui 

! jau buvo suteikti du garbes 
■ ženklai del jo pasirodymo 

Į Beisbolus loszimo. Daug loszi- 
ldl’jkai isz garsingu Beisboliu Ka

vas iszplauke isz Buffalo, Spa-|teliu daiyvaus tame vakarely- 
lio (Oct.) 26-ta diena, ir inplau- j • 
ke iii New Yorko miesto uosta i' 
Lapkriczio (Nov.) 4 diena.! 
Taipgi ta diena 1945 metuose, 
Keturiu Didžiųjų Tautu Užsie
nio Ministerial pirma syki su
siejo New Yorke mieste pasi
tarti.

— Patariau! visiems, kad 
eitu in Poliu ir balsuotu, nes 
tai yra kožno Amerikono Ūke-1 
so privalumas balsuoti Utar- 
ninke Lapkriczio (Nov.) 8-ta 
diena.

— Nepamirszkite balsuoti 
už Kareiviu “Amendmenta 
1-A,” kad Pennsylvanijos ka
reiviai isz Antros svietines ka-Į 
res galėtu aplaikyti savo Bona.'

— Subatoj pripuola SS. 
Zakarijo ir Eliz. Ir ta diena 
1605 metuose buvo užt iktas į 
suokalbis susprogdinti Angli
jos Tarybos kambarius Londo
ne. Guy Fawkes buvo suimtas 
■skiepe, kur jis jau rengėsi už
degti trisdeszimts szeszias 
baczkas dūlio, kad visits tuos 
kambarus, ofisus susprogdi
nus. Szitas suokalbis buvo su
darytas valdžiai atkerszinti už 
griesztus Instatymus priesz 
Katalikus. Kaipo iszreikszda- 
mi Dievui Dekavone, kad Ta
ryba buvo nuo tikros mirties 
iszgelbeta, Taryba paskelbė 
kad Lapkriczio penkta diena 
bus Tautiną Szvente, kuri 
sziandien yra vadinama “Guy 
Fawkes Diena.”

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimta antra 
Nedelia po Sekminių.

— Panedelyje Szv. Floren
cijos. Taipgi ta diena 1916 m., 
pirmutine moteris buvo pa
skirta in Amerikos Kongresą, 
Jeanette Rankin isz Montana. 
Ir ta diena 1942 m., Amerikos 
kareiviai iszlipo ant. Afrikos 
kranto; pradžia Amerikos ka
riuomenes karo Europoje per 
Antra Pasaulini Kara. Ir ta 
diena 1867 m., gimė galiausia 
ir gabiausia moteriszke moks- 
linczia, Madame Marie Curie, 
kur iszrado Radium, ji buvo 
gimus Varszavoje, Lenkijoje, 
duktė Daktaro Sklodowski,, 
Varszavos Universiteto profo-

jsoriaus duktė, ji apsiženijo su 
mokslincziu Pierre Curie, kai 
jis numirė, (jis buvo užmusz- 
tas nelaimėje,) ji jo darba vede 
pirmyn ir taip pasižymėjo kad 
jai buvo suteikta Nobel Premi
jos Garbe 1911 metuose, ji pa
simirė 1934 metuose.

— Utarninke Rinkimai. 
Nepamirszkite balsuote 
Judge Vincent J. Dalton, aut 
Sudžia in Schuylkillo pavieto 
Korto. Jisai bus dėkingas už 
jusu Balso ir Paramos.

— Ponas Aleksandras Kve- 
deras, gerai žinomas eksperti
nis kriauezius isz Slienadoro, 
lankėsi mieste su reikalais, 
taipgi atlankė ir “Saules” Re
dakcija atnaujinti savo prenu
merata už laikraszti. Acziu už 
atsilankyma.

Žinios Vietines
— Petnyczioj Szvento Ka

rolio Boromejo. Ir ta diena 
1826 metuose Erie Kanalas bu- j 
vo atidarytas, pirmutinis

Shenandoah, Pa. Miesto 
Valdybos tiesinąs priesz mies
to Philadelphia, Pa., invyko 
ana diena ir “Jury” pripažino

ri užmokėti $862,140 už bledies

ežiu iii lubinas ir bledies pada
ryta Publikos Mokyklai.

Harrisburg, Pa. — Valdžia

zimts medžiotojai

sezona.

iiii-

Chicago, Ill. — Benki žmo- 
s ir trys vaikai žuvo, o dvi-

delis apartamentas namas už-

bėgti isz deganezio namo.

Minneapolis, Minn. — Ame-

manas dalyvavo in miesto 
“Minnesota’s Centennial Ce
lebration,” (szimtmetines su
kaktuves). Prezidentas taipgi

Port Royal, R. I. — Kerai 
žinomas milijonierius Solemn 
Guggenheim, 88 metu amžiaus 
pasimirė, Guggenheim nese
niai paaukavo milijonus dole
rius del universitetus. Jo te- 
vai'Daniel ir Florence Guggen
heim buvo milijonieriai.

Mt. Mitchell, N. C. — Armi
jos C-47 eroplanas buvo suras
tas ant Mitchell kalno, (>^>84 
pėdu augsztumo. Visi ant to 
eroplano žuvo. Buvo jame sep
tyni lakūnai ir du kareiviai, 
kurie buvo raida gave ant to 
eroplano. Eroplanas skrido isz 
Bolling Kieki, Washington, 
D. C., in Mobile, Ala. Kai jis 
dingo, tai armija pradėjo jo 
jieszkoti. Keli vyrai ant to kal
no pranesze Armijos-Sztabui 
kad jie buvo mate eroplana la
bai žemai lekiant ir paskui isz- 
girdo susprogima. Armija pa
siuntė savo žmones in ta kabia

ir sūri 
negyvus lakūnus ir. kareivius.

Izabela Rovaite-Vilei- 
tiene Nebetarnauja 

BALF-e

KOMUNISTAI 
VALDO BAŽNYCZIA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Buvusi BALU1-o atstove Vo
kietijoje ir Austrijoje p. Izabe-'

sako, kad visi kurie szitiems 
naujiems instatymams nebus 
paklusnus, bus paszalinti ir pa
naikinti, kaipo kraszto prie

ki Kovaite-! ileitiene nuo Spa- szaį jįs sako, kad szita nauja 
tvarka yra labai palanki Baž- 
nycziai. i' y

Nors Kataliku Bažnyczios- 
Vyskupai insake savo Kuni
gams nusileisti ir priimti tuos 
naujus instatymus ir ta nauja 
tvarka, bet jie patys, pareiksz-

■ darni savo pasiprieszinima, ne
ims algos isz valdžios.

Dabar visi Kunigai, klebo
nai ir kiti dvasiszkiai yra val-

* diszki darbininkai, kuriu dar
bas, vieta ir alga, pareina isz 
valdžios malones.

Pirm negu Vyskupai buvo 
^pavėlinę Kunigams imti Ko- 
munistiszka prisieka, daugiau 
negu trys szimtai tu kunigu bu- 
nigu buvo suaresztuoti -ir ka
lėjimuose buvo uždaryti.

lio (Oct.) 1 dienos, 1949 m., ne
betarnauja BALF-o tarnyboje : 
ir Tiuo minėtos'dienos ji nieko 
■bendro neturi su musu organi
zacija. — Kun. I)r. J. B. 
Konczius, BALFo Pirm.

Lietuviai Isz Schuylkillo Pavieto Balsuokite Už Sudžia Vincent J. Dalton!

Girardville, Pa. — Szv. Vin
cento parapijos Szv. Vardo 
Draugyja rengia “Garbes Va
kariene del jaunam beisboli- 
ninkui, Robertu Simonouui, 
sūnūs po n s. Juozo ir Reginos 
Simononiu, kuris yra pagarsė
tas po visa Amerika kaipo ge-

INDEPENDENT THINKING
There are sober facts to be considered by the Voting 

Citizens of Schuylkill County between now and Election Day, 
Nov. 8th. Particularly is this tr ue in the selection of a Judge.

Be not deceived. Party loyalty is not the 
requisite for our Bench of Justice. It is the in
alienable right of every American to choose and 
make his or her own selection of candidates, irre
spective and regardless of party label.

America is great because it is founded 
upon independence and free thinking. True 
American citizens, in exercising their right of 

franchise, demand the privilege to base their 
choice upon individual merit.

Your sitting judge, Hon. Vincent J. Dalton 
has an unsullied record of judicial ability and 
judgment. He has been tolerant, fair, impartial, 
unbiased and non-partisan,

' Regardless of party affiliation, Schuylkill County should 
keep a capable and experienced judge on the Bench.

VOTE

VOTE FOR SOLDIER BONUS Į
Isz Schuylkillo Pavieto Apgarsinimas

PERMAINOS
POLITIKOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

1 paisau ar Kompanijos iszgali 
• mums duoti Pensijas, ar ne?

| Jeigu jos negali mums duoti 
Pensijas, tai tegu jos užsidaro 
savo duris ir visai isz biznio 

i iszeina.” Daug Kompanijų 
per kelis metus visai jokio pel-

I no nepadare. Unijų Vadai vis 
kisza po nosimi tas dideles 
Kompanijas kurios milijonus 
pelno padaro. Bet kaip butu 

į su mažomis Kompanijomis su 
! mažais Fabrikantais?

Daug Kongresmonu ir Sena- 
' toriu, parvažiavo namo, pama- 
j to, kad gal jiems nebus gerai 
per Vieszai remti Unijų Vadus 
ir Unijas. Jie mato, kad daug 
Darbininku nepriguli prie Uni
jų ir daug Unijų nariu dabar 
pyksta ant savo vadu.

Republikonai jau susirūpino. 
' Kai Valdžia paskyrė darba del 
suraszymo visu Amerikos gy- 
ventoju, tai Demokratai paru- 

i pins daug darbu žmonėms ir 
taip juos prisitraukė prie savo 
Partijos per Rinkimus.

i Szias metas Valdžios Biznis 
insiskolino net penkis bilijonus 
doleriu!’ Republikonai ta sko
la prikaiszios Repubilkonams 
per Rinkimus.

I <

Amerikos Sekretorius sako, 
l kad Amerikai kasztuos pen
kios deszimts bilijonu doleriu 
per metus, sulaikyti Rusija 

! Europoje! Trisdeszimts bili- 
i jonu eina del kariszku ginklu; 
deszimts bilijonu del maisto 
Europai ir kita deszimts bilijo
nu kitiems krasztams, kurie 
-yra Rusijai prieszingi.

i Amerikos Karininkai, kurie 
neinsivele in tuos ergelius Wa
shingtone sako, kad jiems ne
būtu dyvai, kad Rusija bile ko
kia diena paskelbtu kąra 
priesz mus ir paleistu kelias 
Atomines Sprogstanczias Bom-

■ bas ant musu gaivu! ; .■
Szitiems Karininkams bai

siai nepatinka, kad Anglija da
bar mažina savo kariuomene ir 
mažiau pinigu del apsiginkla
vimo paskirta, kai mes, trys 
tukstaneziai myliu toliau nuo 

; Rusijos, tiek pinigu paskiria- 
i me del apsiginklavimo.

“Eina gandai, kad jauni vy
rukai vėl bus po prievarta 

’ imami in vaiska,”


