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17 Žuvo Baisiai Nelaimėje
Isz Amerikos

28-TA DIVIZIJA 
ISZVAŽIAVO

Iszleistuviu Paroda 
Philadelphijoje

PHII.ADEX.PHIA, PA. — 
Armijos Dvideszimts Asztunta 
Divizija, apie trys tukstancziai 
du szimtai vyru marszavo pa
rodoje, Philadelphijoje, pirm 
negu iszvažiavo in Europa. 
Dauguma j u bus paskirta in 
Vokietijos miestus ir mieste
lius aplink Stuttgart.

Tukstancziai žmonių susirin
ko ant ulycziu su jais atsisvei
kinti. Motinos, moterys, sūnūs 
ir dukters atsisveikino su sa
vaisiais.

• Dauguma szitu kareiviu bu
vo ka tik užbaigė trylikos me
nesiu kariszkos mokslus. Nebu- 

f 

vo matyti dideliu ginklu, kaip 
kanuoliu ar armotu, bet visi ne- 
szesi po nauja karabina.

MOTERIS MIRĖ 
KALĖJIME

Vyra' Jai Atnesze 
Trucyznos

LANCASTER, PA. — Ketu- 
rios deszimts septynių metu 
amžiaus Ponia Violet G. Mc
Evoy pasimirė in Lancaster 
General ligonine. Ji buvo save 
nusitrucinus kalėjime, kur jai 
trucyznos buvo atneszes jos vy
ras.

Jos vyras prisipažino kad jis 
savo žmonai buvo atneszes tru-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VIENAS SKAITO,..1.

prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui, 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie 
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu .pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,“ kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
nelaimėms ir atsitikimais. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

Anglijos mokslinczius, ku
ris daug žino apie sprogstan- 
czia atomine bomba, dingo 
isz Anglijos. Jis buvo ir yra 
tikras Komunistas, n p. r s 
Anglijos valdžia jam taip la
bai pasitikėjo. Jis su kitu 
mokslincziu, I. G. Campbell 
dingS taip, kaip žeme butu 
juodu prarijus. Jiedu taip j

REIKIA NAUJU 
VIESZKELIU

NEW YORK. — Amerikie- 
cziai mėgsta “važiuoti kur.“ 
Bet dabar negalima toliau kur 
iszvažiuoti be tiek bėdos, kad 
rodos nei neverta važiuoti.

Kur tik sziandien važiuosi, 
insivelsi in devynias galybes 
kitu automobiliu, troku ir auto
busu, nes musu vieszkeliai yra 
jau seniai isz mados iszeje ir 
nėra tinkami del szios dienos 
automobiliu.

Nauji automobiliai padaryti 
važiuoti szeszios deszimts ir 
szimta myliu ant valandos, o 
musu vieszkeliai pastatyti del 
trisdeszimts myliu ant valan
dos važiavimo.

Pažanga buvo ir yra labai 
greita automobiliu gaminime, 
bet jokios pažangos nėra kas- 
link musu vieszkeliu ir ulycziu.

Keturios deszimts metu at
gal, kai automobiliai buvo to
kie brangus, kad tik bagoeziai 
galėjo jais važinėti, tai mums 
tu vieszkeliu nei nereikejo, nes 
isz viso buvo mažiau kaip mili
jonas automobiliu Amerikoje.

Bet Amerikos pramone taip 
spar ežiai pirmyn ėjo ir eina, 
kad dabar automobiliai yra ge
resni, greitesni ir pigesni, kad 
dabar trokai daug daugiau ta- 
voro veža negu traukiniai, kad 
dabar autobusai vis daugiau ir 
daugiau žmonių veža.

Sziandien dauguma žmonių 
važiuoja in darba ar taip sau 
kur ant guminiu ratu, szian

Dingės Mokslinczius ANTRA GELEŽIN-

dingo kaip kiti du tokie , 
mokslincziai Anglijoje, dip- j 
liomatai, Donald MacLean ir į 
Guy Burgess. Kiek galima 
inspeti ar dažinoti tai visi 
szitie mokslincziai dabar 
randasi už anapus tos “gele
žines Sienos“ ir yra iszdave ( 
daug paslapcziu Sovietams.

dien maistas isz tolimu ukiu, 
farmu yra pristatomas musu 
miestams trokais.

Tie, kurie state ir stato musu 
vieszke'ius yra trumparegiai; 
ju statomi vieszkeliai jau bū
va netinkami, pirm negu jie 
juos baigia statyti.

Keturi metai atgal inžinie
riai, manstino, planavo statyti 
vieszkelius del 1970 metu, kada 
jie spėjo bus apie keturios de
szimts szeszi milijonai automo
biliu ant tu vieszkeliu. Vienok, 
sziandien jau beveik penkios 
deszimts milijonu automobiliu 
randasi ant musu vieszkeliu. 
Reiszkia jau keturi milijonai 
daugiau automobiliu negu tie 
inžinieriai spėjo bus 1970 me
tuose! Jie savo rokundose su
klydo per keturis milijonus au
tomobiliu ir per devyniolika 
metu!

Per antra pasaulini kara la
bai mažai nauju vieszkeliu bu
vo „statoma, ir mažai buvo seni 
taisomi. Bet ir dabar tas viesz
keliu statymo darbas yra atsi
likęs.

Automobiliu kompanijos yra 
iszrokavusios kad tokie seno- 
viszki vieszkeliai automobiliu 
savininkams kasztuoja visa bi
lijoną doleriu daugiau per me
tus.

Kai kurios valstijos inveda 
instatymus kad nevalia persun
kiąs trokus statyti. Bet tokie 
instatymai neiszrisz to klausy
mo. Ko mums reikia, ir labai 
reikia, tai yra tinkamu, placziu 
vieszkeliu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KELIU NELAIME
SZIAIS METAIS

Pirmoji, Wood Bridge, 
N. J., Žuvo 85 Žmones

NEW YORK, N. Y. — Tu 
dvieju greitu traukiniu susi- 
muszimas ant Union Pacific 
kompanijos geležinkelio, buvo 
antra baisi nelaime sziais me
tais Amerikoje.

Didžiausia nelaime sziais 
metais Amerikoje buvo kai asz- 
tuonios deszimts penki žmones 
žuvo prie Wood Bridge, New 
Jersey. Traukinys ‘ ‘ Broker ’ ’ 
nubėgo nuo begiu, rieliu ir nu- 
siverte nuo kalno.

Treczia geležinkelio nelaime 
atsitiko Rugpjuczio vienuolik
ta diena, kai traukinys, vežda-: 
mas du szimtu asztuonios de
szimts asztuonis Marinus, ka-1 
reivius, susimusze su Kansas 
City Southern Belle traukiniu., 
Keturiolika žmonių žuvo ir 
apie szeszios deszimts buvo su- ■ 
žeista.

Gegužio dvideszimta diena 
Pennsylvanijos geležinkelio 
“Red Arrow’’ traukinys susi
musze su kitu traukiniu. Asz- 
tuoni žmones žuvo ir net szim- 
tas dvideszimts trys buvo su- 

i žeisti.
----------------------------------

5,660 AMĖRIKIECZIU 
NUŽUDYTA

PUSAN, KORĖJA. — Ki- 
niecziu ir Sziaurines Korėjos 
Komunistu armijos yra iszžude 
nuo to karo pradžios dvylika 
tukstaneziu septynis szimtus ir 
devynios deszimts belaisviu, 
kuriu tarpe buvo penki tuks
tancziai szeszi szimtai ir sze
szios deszimts Amerikiecziu.

Kinijos Komunistai yra isz
žude du tukstaneziu penkis 
-szimtus ir trylika Amerikiecziu 
belaisviu, keturios ' deszimts 
Turku, deszimts Anglu, penkis 
Belgus ir septynios deszimts 
penkis Tautu Sanjungos karei
vius.

Sziaurines Korėjos Komu
nistai yra iszžude apie tris 
tukstanezius Amerikiecziu 
pirm negu Kiniecziai Komunis
tai stojo in szita kara, ir nuo to 
laiko yra nužudė szimta ketu
rios deszimts septynis Ameri- 
kieczius.

Per ta laika tie Komunistai 
yra iszžude apie septynis tuks
tanezius Koriecziu belaisviu. O 
nekareiviu Koriecziu, papras
tu žmonių yra iszžudyta pus- 
treczio szimto tukstaneziu.

Pulkininkas James Hanley 
isz Asztuntos Armijos sako, 
kad visi szitie skaieziai yra tik 
spėjimai. Tikrumoje skaiezius 
gali būti daug didesnis!

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Traukiniai Susi
musze Audroje
Evanston, W y o.

Du Szimtai Amerikos Marinu 
Ant Sykiu Nužudyta, 7,130 Ki
tu Alijantu Belaisviu Iszžudyta 
Nuo Karo Pradžios; Dabar Mes 
Galime Suprasti Kiek Tas Ko
rėjos Karas Mums Kasztuoja

Tardomas Del
Žmogžudystes

Joseph Li Calsi buvo poli- 
cijps tardomas del nužudini- 
mo vieno razbaininko gengs- 
terio Willie Moretti, kuris 
buvo nuszautas mažame res- 
taurante in Cliffside, N. J. 
Moteriszke policijai pranesze 
kad szitas razbaininkas yra 
dalyvavęs ar nors žino kas 
su tuo Willie Moretti razbai- 
ninku atsitiko.

EVANSTON, WYOMING. — Union Paci- 
fic’o puosznus, “City of San Francisco” 
traukinys susimusze su kitu puiku ir grei
tu “City of Los Angeles” traukiniu, per 
baisia sniego audra.

Jau dabar žinoma kad septyniolika 
žmonių žuvo. O gal kai visi žuvusieji 
bus suskaityti, tai bus daugiau kaip dvi
deszimts septyni. Daugiau kaip penkios 
deszimts buvo sužeista, szesziu dar negali 
surasti.

“City of Los Angeles” traukinys turėjo 
sustoti, nes nebuvo galima niek o matyti 
per sniego pūgas. Traukinys “City of San 
Francisco,” nežinodamas kad anas trauki
nys buvo sustojęs, invažiavo in jo užpa
kali ir sudaužė kelis karus.

Darbininkai, kurie skubinosi in pagelba 
turėjo bristi per gilias sniego pūgas. Ir 
ežia baisiai szalta. Per pirma valanda pa
sisekė tik viena sužeistąjį žmogų iszneszti 
isz tu sudužusiu traukiniu.

LIGONINES
EROPLANAS DINGO

36 Ant Eroplano Žuvo Kas ir kiek žmonių važiavo ant tu trau- 
Prancuzijos Kalnuose kiniu yra suraszyta ant tu traukiniu, ir 

----- geležinkelio kompanijos atstovai sako kad 
WIESBADEN, VOK. — 7 \ .

Amerikos Armijos, Lakūnu 11HS KC113S V313nddS, KOI jie tUOS F3SZtUS
suras.

Darbininkai turi pradeginti 
lia per plieno duris ir sienas 

eroplanas žuvusiuju ir sužeistuju.
Tie traukiniai buvo beveik

ir kirsti ke- 
prieiti prie

Sztabo didis ligonines eropla- 
nas, C-36 su trisdeszimts sze- 
szis žmonėmis dingo szesziu 
szimtu myliu kelionėje virsz 
Prancūzijos kalnu.

Szitas ligoninis
pirmiau buvo armijos kareiviu 
prekybinis, vadinamas “Box
car” eroplanas. Jis skrido isz greieziausi Amerikoje, ir jie 
Rhine-Main, netoli Frankfurt, <
in Bordeaux, Prancūzija. VakaXU 111 XytUS._

geriausi ir
važiavo isz

Keli žmones pranesze karo 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jiedu taip greitai susimusze, kad ke- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Skaitant apie visus tuos ne

teisingus biznius, suktybes ir 
pa pirkimus Vaszingtone, Senis 
Butkus sako kad dabar musu.' 
valdžia varo toki bizni, už. ko-j 
ki paprastas biznierius ar kom
panija atsidurtu tu kalėjimą.

TAKSOS yra tik /papras
tiems 'žmonėms; jos yra “ pa-j 
taisomos” tiems, kurie pažins- 
ta. tinkama žmogų Vaszingtone.

-------- ’ ;---------
PASKOLOS eina tiems, ku-J 

rie žino isz kurios puses pu- 
czia politinis vejas.

KONTRAKTUS gauna, tik 
tie, kurio pasiekia intakinga 
politikierių, kuris per telefoną 
viską sutvarko.

chillis, bet ne Trumanas!
■ • •

Nors Amerikiecziai fabri
kantai nusiskundžia kad jie tu
ri daug visokiu bedu kaslink 
ta voro, kasztu ir darbininku, 
bet ir kituose krasztuose fabri-' 
kantams ne ragaiszius.

Frankfurt mieste, Vokietijo
je, vienas automobiliu fabri
kantas szitaip aiszkina savo- 
bizni ir bedas:

Beda su anglimis; ju visiems 
trūksta. Pernai jis parsitraukė 
isz Amerikos 35,000 tonu, užsi
mokėjo po $30.00 už tona, kai 
Vokietijoje tonas jam butu 
kasztaves tik $141.10.

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

Taksu sanskaitas peržiūri-1 
neja tik tu, kurie neturi draugu 
Vaszingtone.

/
Geležies ir plieno negana.

Jo fabrikai tik trisdeszimts 
penkias valandas in sanvaitb 
dirba, vietoj keturios' deszimts 
valandų, nes nėra gana ta voro!

Darbininku užtenka; straiku
. . xmažai.

MALONES eina draugams; 
NUBAUDIMAI tiems, kurie 
politikieriams1 drysta • pasi- 
prieszinti.

Szitokis biznis Vaszingtone 
yra panaszus in paprasto politi- 
kieriaus bizni beveik visuse 
miestuose: Augliu už dyka 
biedniems, maisto ppr Kalėdas, 
aprūpinti savo partijos drau
gus. Tai prascziausias žmogaus 
papirkimas ir luo paežiu sykiu 
grasinimas, kad jeigu tu neim
si partijos draugus;. Tai pras- 
cziausias žmogaus papirkimas 
ir tu,o paežiu sykiu grasinimas', 
kad jeigu tu nebusi partijos 
draugas ne tiktai ka negausi tu 
dovaneliu, 'bot tau gali būti ir 
nesmagu!

Bet su pardavimu tai jam be
da. Mažas automobilius kasz
tuoja apie 6,500 markiu (apie 
$1,600.) Labai mažai žmonių 
gali tiek mokėti. Augszti kari
ninkai ir valdininkai tik tiek 
iszgali. Daugiau kaip puse tu 
automobiliu buvo iszves'zta in 
kitus k ra sz t u s.

Austrijoje viena motina bu
vo susiderėjus parduoti savo 
vienuolikos metu dukrele už 
$192.00. Kai ji 'buvo suaresz- 
tuota, policijantai ir teisėjai 
turėjo prisipažinti kad nėra jo
kio instatymo Austrijoje, kuris 
jai uždraustu savo dukrele par
duoti. Teisėjai tuojaus suskubo 
koki nors instatyma priesz to
ki pirkliavama investi.'

O Vaszingtone tokios dova
neles kasztuoja bilijonus dole
ri u!

Tntakingas žmogus su keliais 
politikieriais gali sau gražu 
turteli susikrauti tik per kelias 
tokias malones^

■ • • -
Anglijos naujas Premjeras 

Winston (’burebillis ne už ilgo 
bus priverstas vėl kreiptis in 
Amerika del paskolos1; apie du 
bilijonu doleriu.

Prezidentas Trumanas nega
li prisilygint i prie Anglijos 
Prera. Winston Uhurchillio, ku
ris yra mokytas ir iszkalbus. I 
Franklin D. Rooseveltas buvo ! 
lokio pat mokslo kaip ir (’hur- !

arba pradžia 
SKAITYMO 

.. .ir... 
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.
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Pypkes Durnai

Gyvenimo Muzika
Sutema sudienos, 
Vėl sutems už dienos; 
Ar kas mirs, ar plasnos, — 
Užsimirsz, nors žinios. 
Ir vaga už vagos, 
Kaip diena už dienos, 
Sužydės, sulinguos, — 
Lyguma užsiklos.
Kažkas eis ir praeis 
Pro namus ir keliais; 
Atsidus spinduliais, —* 
Ir nueis, ir nueis — 
O keliu yra daug: 
Nori skrisk, nori plauk! 
Nori motoru kauk, 
Ar su ramseziu keliauk! 
Dangaus skliautai lydės, 
Vejas plukti padės; 
Žingsniui žiedas žydes, — 
Kiek garbes, kiek garbes!... 
Ir jausmai bus kartu, 
Suks keliones ratu, — 
Suvienatves turtu — 
Eini tu, eini tu, — 
Szirdi glostys mama, 
Bus galvoj ’ mylima, 
Gal kuri seks szeima,— 
Bus krūtinėj ’ drama. 
Gal kas vieniszas bus, 
Gal kas svaidys žaibus; 
Daug kas garbins stabus, 
Daug kas Dievui pabus. 
Jei mirtis sužalos, 
Szaukis amžių tylos: 
Ruko drobes užklos, 
Ne szunelis nelos.

NEW YORK. — Panedelyije, 
Lapkriczio (Nov.) 12 diena lai
vu “General Muir” in New 
Yorko uosta atvyko szie Lietu
viai :

Aleknaviczius: Pranas, Lil
ly, Albertas, Romaldas ir Da
nute, m Ontonagon, Mich. — 
Ananjevas: Vytautas, Brook
lyn, N. Y. — Augustai: Auna, 
Newark, N. J. — Daniel: Vic*- 

I tor, in Johnson City, N. Y. — 
1 Krause: Martha, New York, 
N. Y. — Krause Liedia, Bridge
port, ‘Conn. — Lohmann: Ida, 
Wilber, Fairview, N. J. — Leh
mann: Martha, Wilhelm, Em
ma, Collinsville, Ill. — Lipsys: 
Mykolas, Eva, Trauta, Maksas, 
Bruno, Gerlinde, Gunter, Day
kin, Nebr. — Markusevitz; Is- 
ak, Chicago, Ill. — Milkerat: 
Walter, Detroit, Mich. — Na
vickas: Pijus; Brooklyn, N. Y.
— Neubauer: Adolf, Paterson, 
N. J. — Pockyte: Marija, in 
<’leveland, Ohio. — Schartuer: 
George, Elma O., Chicago, Ill.
— Senkus: Vytautas, ir Hed-

I wig, Cleveland, Ohio. — Si- 
manaviezius: Leopoldas, , Chi
cago, Ill. — Vaitkus-: Jonas, 
Sofija, Algirdas, Gražina, Ge
diminas, Dedham, Mass. — 
Verseckas: Jonas, Ruth, Ruth, 
Jan, Maria, in Mohawk Lake, 
New York. — BALE Centras.

Praszo garantijos:
Simuttis-: Maria, -gim. 1906 

m., Vasario 1 diena (Ethnic 
German) naszle.

Simuttis: Ruth, gim. 1937 m., 
Gruodžio 10 diena.

Simuttis: Annemarie: gim. 
1941 m., Sausio 18 diena.

Simuttis: Georg, gim. 1934 
m., Rugsėjo 30 diena.

Adresas: 24a Lubeck, Mar- 
listr. 101, Block 13.2.49, Bri
tish Zone, Germany.

>Z**Z**<**Z**Z*****Z**Z**Z**Z**Z*>Z**X* 
' UŽ TRIS RUBLIUS

BUTU ISZEJES
GARBINGAI

(Tikras Atsitikimas)

PLATINKIT 
SEF“SAULE”=^

VITA DOS, da Rusams musu 
kraszta valdant, Szventeže- 

rio apylinkes dvarininkai vie
na gražu žiemos vakaru buvo 
pasidarė, kaip žmones sako, 
szutve vaiszes. in kurias sugu
žėjo visi kas tik dvarininko 
vardu nesziot norėjo.

Vaiszes, kaip vaiszes, buvo 
ir szokiu, ir pasilinksminimu 
visokiu, o seniams, žalias stale
lis kortomis paloszti. Žinoma, 
szoko ii- linksminosi jaunimas 
— plikiai, nieko neturi; pini- 
gingieji-gi ir apželusieji susi
rinko prie žaliųjų staleliu. Ju 
tarpe buvo ir vienas Žydas.

Vakarui inpusejus, kyla 
mintis, kad reikia sumesti ko
kiems ten galams auku. Gerai, 

i sutaria mesti po tris rublius 
I kiekvienas.

Dvarininkas Žydas neką da- 
1 rys, pritarė ir jis, bet szirdyje 
jam visgi gaila buvo niekams,

I kokiems tai gojų reikalams 
! mesti savo sunkiai uždirbtus 
I pinigus ir nutarė kokiu nors 
■ budo nuo7tos priedermes iszsi- 
sukti. Ir ka jis daro? Kadangi 
jis savo piniginėje turėjo szim- 
ta. rubliu, tai jis, niekam ne
matant, Fukiszes in kiszeniu 
ranka stengiasi atsidaryti pi
nigine, szimtine isz jos iszimti 
ir in kita kiszeniu paslėpti, o

paskui tuszczia parodyt vi
siems ir atsisakyti nuo aukos, 
nes pinigus užsimirszes namie- 
je. Bet kas atsitinka? Pinigus 
iszimti iszima, bet beslėpdamas 
netyczia pats nejausdamas, už
uot in kiszeniu iszmeta juos že
mėn po stalu. Ta darba atlikęs 
niekadejas ir toliau sau loszia 
ir laukia, kada pas ji ateis au
ku praszyti.

Priėjus prie jo auku rinkikui 
Žydelis ir uždainuoja isz anks
to sugalvota savo dainele ir 
vieszai atvožia savo pinigine. 
Visi mato ja tuszczia esant ir 
palieka Žydeli ramybėje.

Ateina vakarienes metas. Vi
sus kvieczia. in valgomaji, o 
tarnaite, pasiėmusi szluota, 
skuba paszluoti svetaine. Be- 
szluodama gi žiuri po stalu gu
li szimtine. Tarnaites butą tei
singos. Paėmusi radini, bėga in 
valgomaji ir visiems rodydama 
ka rado, klausia kieno tat butu.

Ponai viens in kita pasižiu
rėjo — ne viens neprisi pažysta 
nes visi jie gana, gerai žinojo
jog tiek pinigu ne viens su sa
vimi neturėjo! Vienam tik Žy

lioniu iszlaidos, $427.31; Rasz- 
tines reikmenys, $62.13; S'paus- 
diniai, $132.00; Smulkus patar
navimai, $95.00; Maszinu taisy
mas, $19.98; Namo iszlaikymas, 
$5.00; Elektra, $11.27; Foto
grafijos ir kliszos $12.20; Ap- 
drauda, $27.50; Vajai, veiklos 
plėtimas, garsiu. $196.73; Na
mo mokeseziai 1948/50 $837.54. 
Viso iszmokejimu $18,332.86.

Balansas grynais pinigais: 
$6,465.08. Balansas gėrybėmis: 
$8,297.40. Viso $14,762.48.

— A. S. Treczipkas, BALF 
Iždininkas. 

—--- --------- --- --

SMICZKO :: ::
- :: ATSITIKIMAI

deliui topt in galva, ar ne bus 
tik jo szimtine ? Cziupt, cziupt 
jis po kiszenius — gi, bracz, pi
nigu nėra! Aiszku, jo ta. szim
tine, bot kaip dabar prisipa
žinsi jei priesz valandike taip 
kilmingai buvo visai draugijai 
pareikszta, kad nieko su savi-, 
mi neturis? Gaila, negaila, o 
reik tvyloti!

Žydelis nebesitverdamas gai- 
lescziu, pasistengė kuo grei- 
cziau namo iszsineszdinti. Ga
vės toki pamokymą, jis kaimy
nams ir savo vaikams paskui 
nuolat sakydavo: “Už tris rub
lius bueziau galojes iszeiti gar
bingai, nes bueziau padaręs 
taip, kaip tikram piliecziui rei
kėjo padaryti. Dabar gi užsi
mokėjęs szimta rubliu ir kiaule 
iszejau!

“BALE” 1951 m., 
Spalio Menesio

Apyskaita

Pajamos:
Į Balansas 1951 m., Spalio 1 d., 
$10,860.79. Balansas geryRcmis 
$11,896.40. Viso $22,757.19.

Auku gauta $2,222,10; Nariu 
Mokescziu, $115.50; Namo nuo
ma $90.00; ECA Važtapinigiai 
$472.45; Gražinta transporta- 
cija $32.00; Už parduotas, at
matas $205.10; CAilE Dividen- 
tai $800.00; Gerybių gauta $6,- 
401.00. Viso $10,338.15. Su ba
lansu pareina $33,095.34.

Iszmokejimai:
A—Tiesioginei Szalpai: Lietu
viams Vokietijoje $3,526.05; 
Lietuviams Prancūzijoj (Care) 
$800.00; Drabužiai K ore j a i 
$10,000.00 Isz viso $14,326.05.

B—Imigracijai ir Inkurdini- 
mui: Atstovo atlyginimas, $200. 
Reprezentacijai ir kiti reikalai 
$70.00; Iszimtina pagelba atvy- 
kusiems $125.00; Iszlaidos uos-

I te $43.50; D. P. Stovyklai Bre-
I mene, $27.60; Administracijos 
iszlaidos Vo kieti jo jo $150.00;
Ūkininku keliones iszlaidos, 

! $80.31. Viso $696.41.
C—Sandelio Iszlaidos: Dar

bininku algos $150.00; Gerybių 
iszsiuntimaS' $290.44; Gerybių 
pristatyunas in uosta $20.56; 
Gerybių pristatymas in sandeli 
$'92.92. Viso $553.92.

D—Invairios Kitos Iszlai
dos: Tarnautoju algos, $643.66; 
Public Accountant $60.00;
Paszto iszlaidos $67.45; Telefo
nai ir telegramos $83.62; Ke-

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Jus netikite? Nusijuokė 
Lakinis. Tai.asz tamstai tuo
jaus inrodysiu! Eiva in orkies-
t ra! Eiva!

Jaunikis ir grafas

link orkiestro. Priėjo prie kon- 
trabaso, jie pradėjo smarkiai 
narpliot viržius, ir, o, Dievulė
li tu mano!

Bet ežia kol brangus skaity
tojas, davės savo vaizduotiai 
valia, pieszia muzikaliam gin- 
ezo iszeiti, kreipkimės in 
Smiczku. Bėdinas muzikantas 
vagiu nepavijęs ir sugryžeš in 
ta pat vieta, kur jis buvo pali
kes futlioriu, brangaus naszu- 
lio nerado. Negalėdamas su
prast, kas atsitiko, jis keletą 
kartu perėjo keliu pirmyn ir at
gal ir nerasdamas futlioriaus 
nutre, kad jis ne in ta puse pa
kliuvęs.

“Tai baisiai žiauru! Galvojo 
jis griebdamasis už. plauku ir 
drebėjo, kaip drugio kreczia- 
mas. Ji futlioriuj uždusianti! 
Asz, žmogžudys!”
' Ligi pat vidurnakezio Smicz- 
kus vaikszcziojo pakelėm ir

tiltu pasilsėt.
v “Praszvitus pajieszkosiu,” 
nutarė jis.

Jieszkojimas praszvitus da
vė tas paezias pasekmes, ir 
Smiczkns nutarė7 po tilth pa
laukt nakties.

“Asz ja surasiu! Niurnėjo 
jis, nusimaudamas cilinderi ir 
nusitveręs už plauke. Nors per 
isztisus metus jieszkosiu, 'bet ja 
būtinai turiu surast!”

Ir dabar da ūkininkai, gyve
nantieji apras'zytose vietose, 
pasakoja, kad naktimis palei 
tilteli esą galima, reget kaž-ko- 
ki nuoga žmogų, apžėlusi plau
kais ir su cilinderiu ant galvos. 
Retkareziais isz po tiltelio esą 
galima iszgirst kontra'basp 
kriokimas. GALAS.

I

jieszkojo futloriaus, bet galu 
nuėjo i gale pavargo, pailso ir nuėjo po
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:: JUOKAI ::

Pirma Karta

says Charles E. Wilson

After two world wars, we have 
found that the best way to keep 
America safe is to keep America 
strong. For there are always those

who stand ready to risk all-out war against us if we
are unprepared.

That is why three and a half million Americans in 
our armed services are now engaged in building up 
the forces of freedom to defend you and all of the 
things you hold dear.

But defense is your job, too! And one of the best 
ways to do your job is to buy U. S. Defense Bonds 
regularly. Start now, during the big Bond Drive. By 
buying bonds you help build the economic strength 
that backs up our defense effort. And at the same 
time you’re making the best investment in the world 
today. For Defense Bonds are as safe as America.

Peace is for the strong; buy bonds for defense!

Start yourself on the road to personal financial 
independence through U. S. Defense Bonds

Through Defense Bonds and other forms of saving you can 
build a cash reserve. Remember, too, that if you don’t save 
regularly, you generally don’t save at all. So go to your com
pany’s pay office—now—and sign up for regular saving and 
Defense Bond purchases through the Payroll Savings Plan.

Don’t forget that now every 
Series E Bond you own can auto
matically go on earning interest 
every year for 20 years from date 
of purchase instead of 10 as be
fore! This means that the bond 
you bought for $18.75 can return 
you not just $25—but as much as 
$33.33! A $37.50 bond pays $66.66. 
And so on.-Bankers recommend 
Defense Bonds as one of the best 
forms of investment!

buy 
for

THERE IS NO SAFER INVESTMENT IN THE WORLD TODAY 
BUY U.S. DEFENSE BONDS!

The U, S. Government does not pay for this advertising.
The Treasury Department thanks, for their 

patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO.,

Sudžia — Pranai, kaip tu 
drysai sumuszti taip skau
džiai savo paezia?

Pranas — Ponas sudžia, 
malonekie man dovanot, bet 
tai atsitiko pirma karta in 
deszimts metu musu gyveni
mo,, o priesz tai, tai mano bo
ba mane visados plakdavo!

Sudžia ji paleido.

Nuo Pacziules
Tarnas — Nuo ko turi to

kia mėlyna aki Juozai?
Juozas — Nuo boksavimo!
Tarnas — Kaip tai? Ar-gi 

ir tu užsimi boksavimu?
Juozas — Ne asz, tiktai 

mano boba!

Kytras Mikas
Petras — Ar tu Mikai 

skaitei apie tai, kad kožnas 
stiklelis guzutes sutrumpina 
tavo gyvastį ant keturiu va
landų?

Mikas — Ne tik skaieziau, 
bet ir aprokavau pats, kad 
manes jau nesirandas ant 
svieto trys metai atgal!

Ant Turgaus
Mikaitiene — Kodėl tu 

Friciene taip brangiai reika
lauji už savo kiaule?

Friciene — Matai, tai yra 
tikrai Vokiszka kiaule, o 
kad ne mes, tai nebutu ant 
svieto tokiu gražiu kiaulių!

Mikaitiene — Turi teisybe 
kad ne jus Vokiecziai, tai 
kiaulių visai nebutu ant 
svieto!

I
 PONAI į 

BIZNIERIAI! i; 
Geisdami apteikt savo ge- ;! 
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt į Į 

Sieninius ;!

Kalendorius j 
1952m. į 

ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt. Į>

Dabar Laikas! Užsi‘ Į: 
---- 7------------- kalbyt ;» 

ir nelaukti ilgai! Nes kas ]> 
pirmesnis, tas gales isz- L 
sirinkti puikesnius!!!

SAULE PUBL. CO., 
Mahanoy City, Penna. !['
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Smiczko Atsitikimai
Į^UZIKANTAS Smiczkus ke

liavo isz miesto in kuni-
gaikszczio Birbilo vasarnami,

lauja, idant romanas szioj pat 
vietoj baigtųsi, bet, deja! Auto
riaus likimas nepermaldauja-

kur, sulig susitarimo, “turejes 
invykt vakaras su muzika ir 
szokiais.” Ant jo pecziu gulėjo

nlasi: del nepriklausomu nuo 
autoriaus aplinkybių romanas 
nepasibaigė bukietu. Einant

didžiulis kontrabasas (smui
kas) odiniame futliory (maksz- 
tyse.) Ėjo sau Smiczkus pa
krante upes, kuri ritino savo 
szaltas bangas, nors ir neiszdi- 
džiai, bet užtai gana poetingai.

“Na, kad taip iszsimau- 
džius?” Pagalvojo jis.

Neilgai tegalvodamas, jis! 
nusirėdė ir pamerkė savo kuna , 
in vesiąs bangas. Buvo tykus ir 
labai puikus vakaras. Poetinga 
Smiczkaus siela pradėjo tai- 
kintiės prie apsupanezios ji! 
harmonijos. Bet koks saldus 
jausmas apsupo jo siena, kuo
met nuplaukęs apie szimta 
žingsniu in szali, jis iszvydo 
gražia mergina, besedineziaj 
ant stataus kranto ir began-1 
danezia. žuvis. Jis sumažino al
savimą ir kuone apmirė nuo i 
atsiradimo visokerioju jausmu: 
kūdikystes atsiminimai, gailes
tis praeities, pabudusi meile. 
Dieve, o jog jis galvojo kad jau 
negalis mylėt! Po tam, kaip jis 
nustojo tikejes in žmonija (jo 
karsztai mylima žmona buvo 
pabėgusi su jo draugu Szumin- 
skiti), jo krutinę prisipildo 
tus z turn u, ir jis tapo mizantro
pas. (permistas.)

“Kas yra gyvenimas? Ne 
karta užduodavo jis sau klausi
ma. Delko mes gyvename? Gy
venimas tai esą mytas (pasa
ka), svajone, niekis.”

Bet stovint priesz miegan- 
czia gražuole (buvo nesunku 
pastebėt, kad ji miegojo), jis 
staiga priesz savo valia pajuto 
krūtinėj kažka panaszaus in 
meile. Ilgai jis prieszais ja sto
vėjo, insmeiges in ja akis.

“Bet gana., pagalvojo jis, gi
liai atsidusęs. Sudie, stebuklin
gas reginy! Man jau laikas eit 
in puota pas jo szvies'enybe. ’ ’ „

Ir da karta pažvelgęs in gra
žuole, jis jau buvo benoris 
plaukt atgalios, kaip jo galvoj 
mirktelėjo mintis.

“Reikia jai palikt ka-nors 
atmineziai apie s'ave! Pagalvo
jo jis. Prikabinsiu jai kanors 
prie meszkeres. Tai busiąs neti
kėta dovana nuo “nežinomo
jo.”

Smiczkus tykiai priplaukė 
in krauta, priskynė dideli bu
kietą laukiniu ir vandeniniu 
geliu ir, perriszes ji varneleszos 
stiebeliu, prikabino prie mesz
keres. \

Bukietas nuėjo in dugną ir 
nutrauko su savim gražu kab
liuką. v

Iszmintis, gamtos instatai ir 
musu didvyrio padėtis reika-

Moteriukes, prižiūrėkite , 
daugiau savo vaikelius, 

Ir nelakstykite po kūmutes 
kaip kate su pūsle. 

Beveik kožna diena skaitome 
laikraszcziuose,

G r a u d i n gus atsitikimus, 
Kad vienoje vietoje kūdikis 

apsiszutino ir mirė, 
Kitur kad sudege ant 

smert, 
Bovindamasis su degtukais, 

Tai vela likos suvažinėtas 
per automobiliu, 

Kada lakstė ant ulyczios. 
Ir panaszus atsitikimai, 
Atsitinka beveik kožna 

diena.
Taigi, daugiaus reikia 

turėti atydos,
Ant mažu vaikeliu,

O mažiau rūpintis apie 
savo kūmutes!

* * *
Viename mieste velniava, 

Tonais kad ir randasi

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir lindimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
... Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULĖ - Mahanoy City, Pa.

daug Lietuviu, 
Betgi ne visi geri, 

Tiktai randasi pasiutėliai 
keli.

Ir bobeles tai jau gana, 
Daugelis be szliubo gyvena, 
Arba pas koki ten skvajeri 

- susiporuoja, 
Po tam netrukus susirokuoja 

Vela pasimeta,
Ir paima kita drimba. 

Vai isz to. visko negerai, 
Tegul jas velniai ima!* * *
Da ugel is sz iandien in i u 

dukrelių sako, 
Kad ju motinėlės ju 

nesupranta, 
Bet motinos tu dukrelių 

užginezina sakydamos: 
“Mes suprantame gana 

gerai, 
Savo dukreles.

Nori gulėti lovoje 
' ligipiet, 

Ir nori kad motina 
dirbtu viską namie, 

Ii- net iszczystytu 
tavo kambari.

Ir nori idant motina 
nenaudotu telefoną, 

Nes tu lauki idant tave 
pa s z a u k t u j a u n i k i s. 

Tu man neduodi nei gero 
žodelio,

O del kitu būni labai 
saldi ir mandagi.

Taip dukrele, 
Motina gerai supranta 

tave, 
Ir tavo norus žino.

Tu mergele nori viską 
ir gyvent linksmai, 

Be jokiu atsakomybių 
kasdieniniam gyvenime! 

Ar neteisybe?

priesz sveika sąmone ir gam
tos dėsnius, bėdinas ir nežino
mas smuikininkas turėjo su- 
loszt gyvenime garsios ir tur
tingos gražuoles labai svarbia 
role.

Nuplaukęs in krantą, Smicz
kus nustebo, kaip perkūno in- 
trenktas: jis nerado savo dra
bužiu. Juos pavogė. Nežinomi 
vagys, tuo laiku, kai jis gėrėjo
si gražuole, apart kontrabaso ir 
cilinderio, viską nutempė.

“Kad juos perkūnas! Su- 
szuko Smiczkus. O, žmones, 
velnio padarai! Ne tiek man 
pikta del nustojimo rubu (nes 
rubai nykstantis daigtas') kiek 
nesmagu del kvarszinanczios 
minties kad prisieisią eit Ado
mo rūbuose ir tuo pat nusikalsi 
priesz priimta visuomenini pa
dorumą.

Jis atsisėdo ant futloriaus su 
kontrabasu ir pradėjo jieszkot 
iszeities isz savo nelemtos ir 
baisios padėties.

“Negi eisi nuogas1 pas kuni- 
gaikszti Birbilą! Galvojo jis. 
Ten busią ponios! Ir prie togi 
vagys drauge su kelnėmis pa
vogė buvusia kiszeniuje kani- 
fole!”

Jis ilgai, kankinamai galvo
jo, kol neatsirdo skausmas 
smilkiniuos. /

“Aha! Atsiminė jis, paga
lios. Netoli nuo kranto krūmuo
se e sa s tiltukas. P a ko 1 s u t e m - 
šia, asz galiu ten po tiltuku pa
sėdėt, o vakare sutemus, nuei
siu in pirmąją grinezia.”

Ant tos minties apsistojęs 
Smiczkus užsimovė savo cilin- 
deri (taip vadinama skrybėlė) 
užsiverto ant pecziu kontra'ba- 
sa ir nurioglino i'n krumūs. 
Nuogas1 su muzikaliam inran- 
kiu ant pecziu, jis primine sa- 
kiszka) pusdievi.

Dabar, brangus skaitytojau, 
kol musu didvyris sedis liūd
nom svajonėm, ji tūlam laikui 
palikiva ramybėje ir po tiltu 
ir kol duodas laisve liūdnom 
svajonėm, kreipkimės in mer
gina, gaudanezia žuvis. Kas su 
ja atsitiko? Gražuole pabudu
si ir neiszvydusi vandenyj kor- 
kuczio pasiskubino truktelt 
mezkere. Szniurukas insitem- 
pe, bet kriukutis (kablikas) su 
korkucziu nepasirodo isz van
dens. Matomai, Smiczkaus bu
kietas iszmirko vandenyj, pa
didėjo ir pasidarė sunkus.

♦♦♦
“Ar ežia didele žuvi paga

vau, galvojo mergina, ar gal 
mezskere užkliuvusi.’’

Da truputi truktelėjusi už 
meszkeres, mergina nutarė, 
kad esą kriukutis užsikabinės.

“Kaip gaila,pagalvojo ji. O 
vakare taip gera meszkerim! 
Ka bedaryt ? ’ ’

Ir, ilgai nemaiisczius, musu 
gražuole mergina numėtė nuo 
saves efirinius (gazinius) ru
blis ir pamerkė savo gražu ku
na in szaltas bangas ligi pat 
pecziu. Nelengva buvo atka
bini kriukuti nuo bukieto, in 
kuri insipainiojo meszkere, bet 
kantrybe ir darbas viską, nuga
lėjo. Už kokio bertainio valan-

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00j Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

ejyry------

dos gražuole, spindinti laime, 
iszlipo isz vandens laikydama 
rankoj kriukuti.

Bet piktas likimas ja dabojo. 
Niekszai vagys, pavogusieji 
Smiczkaus rubus1, pavogė ir jos 
drabužius palike jai vien tiktai 
dėžutė su kinnelemis'.

“Ka-gi man dabar beda ryt ? 
Graudžiai apsiverkė mergina. 
Nejaugi nuoga turėsiu keliaut 
namo? Ne! Niekuomet! Ver- 
cziau mirtis! Aszpalauksiu kol 
sutemsta; tuomet, tamsoje, asz 
nueisiu pas teta Agota ir nu
siusiu ja namo reikalingu rubli 
parnėszt. O kol-kas eisiu ir pa
sislėpsiu po tilteliu.”

Musu didvyre, pasirinkdama 
kuo auks'ztesnc žole ir pasilen
kusi, nubėgo tekina pas tilteli. 
Pralysdama po tilteliu, ji isz- 
vydo tenai nuoga žmogų su 
muzikaliniais kareziais ir plau
kuota krutinę, o iszvydusi su- 
szuko ir isz baimes apmirė ir 
neteko jausmu.

Smiczkus taip-pat iszsigan
do. Pradžioje jis priėmė mergi
na už undine (vandenine die
vaite).

“Ar nebus ežia upes sirena 
(deive), atėjusi mano privi
liot?” Pagalvojo jis ir szita 
nuomone jam labai patikusi, 
nes jis1 visuomet būdavo auksz- 
tos nuomones apie savopavir- 
szutino iszvaizda. Jeigu ji si
rena, o moteris, tai kaip isz- 
aiszkinti szi keista, aplinkybių 
susibėgimą? Kodėl ji ežia, po 
tiltu? Ir kas su ja in vyko?”

Kol jis* sziuos klausymus 
ris'zdavo, gražuole iszpalengvo 
atsipeikėjo.

— Nežudykite manes! Su- 
sznabždejo ji. Asz kunigaiksz- 
cziute Birbilaite. Pasigailėkite 
manes! Jums daug pinigu duo
sią! Priesz pusvalandi asz tik 
ka buvau vandeny kriukuti nu
kabinusi ii1 kažkokį vagys pa
vogė mano naujus drabužius, 
batelius ir viską, ka tik turė
jau!

— Gerbiamoji panele! Tarė 
Smiczkus, maldaujaneziu bal
su. Ir mano drabužius taip-pat 
pavogė. Prie to-gi jie drauge 
su kelnėmis pavogė ir kanifole.

Visi griežiantieji ant kontra
basu ir trombonu, paprastai 
esą nekalbus'; Smiczkus gi bu
vo maloni iszimtis.

— Panele! Tarė jis, trupu
ti palaukes. Jus, asz matau, ma
no iszvaizda varžanti. Bet su
tikite, man negalima isz ežia 
iszeit, tais pat pamatais', kaip 
ir tamstai. Asz sztai ka sugal
vojau: ar nemalonetum atsigult 
in mano kontrabaso futliora ir 
užsiklot antvožu? Tai mane 
nuo tamstos paslėpsią.

Tai pasakęs, Smiczkus isz- 
trauke isz futlioro kontrabasa. 
Minute jam. rodėsi, kad jis, 
duodamas naudo tie s futliora 
profonuojas dailės szventybe, 
bet jo dvejojimas buvo neilgas. 
Gražuole atsigulė in futliora 
ir susirieto in kamuolį, o jis už
traukė <■ viržius ir pradėjo 
džiaugtios, kad gamta ji tokiu 
protu apdovanojusi.

— Dabar, panele, jus ma
nės nematote, tarė jis. Gulėkite 
ramiai ir bukite rami. Kuomet 
sutemsia, asz nunesziu tamsta 
in jnsu teveliu namus. Kontra
basa gi asz ateisiu ežia ir galė
siu paskiau atsiimt.

Gerai sutemus Smiczkus už
sirito ant pecziu futloru su 
gražuole ir nuėjo link Birbilo 
vasarnamio. Jo užmanymas bu
vo tokis: pradžioje jis nueisiąs 
in pirmąją artimiausia grinezia 
ir ingysias reikalingus rubus, 
paskiaus toliau kėliausias.

“Nėra pikto be gero. >Galvo-

jo jis;, placziai žerdamas basbJ 
mis kojomis smėli ir lenkdama
sis nuo naszulio.

I z ta szilta sajausma ir 
priėmiau 

l<ime, Bir- 
~ gausiai

pagelba, kuria asz 
ku n i gą i kszcz i u tos 1 i R i 
bilas isztikruju mane 
apdovanosias.”

— Panele, ar jums patogu '> 
Klausdavo jis tonu meilaus ir 
mandagaus kavalieriaus, kvie- 
ezianezio szokti kadriliu. Bu
kite maloni, nosivaržvkito i,- 
jauskitės mano futlioriu(je, 
kaip savo rūmuose.

. įtaiga mandagiam Smiezkni 
pasirodė, kad prieSzais ji tam 
suma supamos eina dvi ’ ano- ii 
giszkos ypatos. Goriau insižiu- 
rėjos, Jis insitikrino, kad tai ne 
akiu prigavimas: Ypatus i.sz. 
tikrųjų žingsniavo ir llet ran 
koše nesze kaž-kokius pundus.

jam in galva. Ji0 kaž.k(| nosza.; 
Gal tai busią musu rubai’”

Smiczkus paguldo prie kelio 
futhoriu ir pradėjo vyties ei- 
nanezias ypatus.

— '^t°k! Snszuko jis.1 Stok’ 
Palauk!

u ... ir, paste
bėjo vijimą,si, pradėjo bėgt.

dejo smarkius žingsnius" ir

^auksina. Stok! Sustok!” fos orkiestrui, o patys nuėjo in 
1 agahos, viskas nut ilo.

Smiczku toli vijosi, ir, rasit,1 
žuoliai, ilgai butu prisiėjo 

auke prie kelio pragulet, jei 
ne laimingas nuotikiu žaidi
mas. Atsitiko, 1 
•nikų ir tuo paežiu keliu kelia
mi ni Birbilo vasarnami Smicz
kaus draugai, fleita Vabalas ir 
klarmietas Užkirtis. Atradę 
l’ukdej futlioru, jiedu abudu 
nuo stabiai viens in kita pa
žiurėjo ir iszskiete rankas.

Kontrabasas! Tarė Va- 
kaLis. Aha, jog tai musu Smicz- 
knus kontrobasas! Bet kaip 
•IV ežia pateko?

- Rasit, kas-nors su Smiėz- 
^nu atsitiko, nutarė Užkirtis.

‘m jis pasigėrė aibaji api- 
kailP ten nebūtu,' 

b p / ^nl l'abasas neverta at-
vk 1 alinkime ji su savim.
gabalas užsimėtė ant pecziu

ninu, ir abudu muzikantu 
■ nu toliau nuėjo.
su^k Vclnias ' *ino, kas do 
fleit^xy181 ^lurne-i° visu keliu 
tiki '• 1 ° UZ kaPbsatlvy nesu- 

k ^ugr^tanttok.o stabo_
Lt! Kad jį bala!

Ah‘.ie m kunigaikszczio Bir 
d(’io7Tllami’muzikantaiRa- 

' lltllorn ant vietos paskir-

bufetą.
Tuo laiku vasarnamyj vi

suos kambariuos jau žibėjo 
lempos ir žvakes. Jaunikis 
slaptas jiatarejas Lakinis, gra-

Arba ii
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kad tuo paežiu žus ir simpatingas susisiekimo
valdininkas, stovėjo sales vidu
ryj ir, rankas kiseftiuose laiky
damas sznekucziavosi su gra
fu Skaliku. Kalbėjo apie mu
zika.

— Asz grafe, kalbėjo Laki
nas: Būdamas Neapolyj Itali
joj, asmeniniai susipažinau su 
vienu smuikininku, kuris, tie
sa pasakius stebuklus daryda
vo. Jus nepatikesite! Ant kon
trabaso, ant paprasto kontra
baso jis tokias velniszkas dai
nas grieždavo, kad tiesiog net 
baisu pasakyti: Sztrauso val
sus grieždavo!

— Nejaugi? Tai negalima, 
abejojo grafas.

— Asz jus galiu užtikrini! 
Liszto rapsodija iszpildy da
vės. Asz su juo vienam vieszbu- 
bvj gyvenau ir net, galiu priesz 
tamsta prisipažint, iszmokau 
isz jo'griežt Liszto rapsodija.

— Liszto rapsodia?! Hm! 
Negalimas daigtas! Jus juoka- 
vojate.

(Tasa Ant 2 puslafpio)
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ZiniosVietines
— Sekantieji angliakasyk-i 

los mokėjo savo darbini,ūkams ' 
pedes: Seredoj, Lapkriczio' 
(Nov.) 14-tą diena: Continen
tal, Packer Nr. 5 ir Mammoth. 
Ketverge, Lapkriczio 15-ta die
na: Germantown, Hammond, 
Kohinoor, .Gilberton, ' Morea, 
Repplier ir Saint Clair.

— Subatoj pripuola Szven- 
to Grigaliaus, o Tautines var
dines: Svetikas, Ūgis. Ir ta die
na 1800 metuose, Szesztas Ame
rikos Kongresas, pirmąjį karta 
susirinko Vaszingtone.

— Kita, sanvaitc: Nedelioj 
pripuola: SS. Petro ir Povilo 
Basilico, o Tautines vardines: 
Žemartas, Ledrima. Taipgi ta 
diena: 1361 metuose Didžiosios 
Lietuvos Kunigaiksztis Keistu
tis pabėgo isz Kryževin nelais
vės; 1860 m., gimė Lenku gar
sus pijanistas Ignace Jan Pa
derewski, kuris buvo muzikan
tas ir augsztas politikierius ir 
dipliomaj/is, jis buvo savo Tė
vynes Ministeris ir važinėjo po 
Amerika kai Vokiecziai užėmė 
Lenkija iy po prisieka kad jis 
nėbegrysz in savo Tėvynė, tol 
kol tie užpuolikai Vokiecziai 
tenai vieszpataus, jis pasimirė 
Amerikoje 1941 metuose; 1940 
m., riiąinieriu bosas John L. Le- 
wisas atsisakė ir pasitraukė isz 
“CIO” Unijos Darbininku 
Draugyscziu Kongresą; 1945 
m., Teisėjas T. Alan Goldsbo- 
rough, Washingtone insake 
Mainieriu bosni John L. Lewi- 
sui atszankti Minksztos Ang
lies St ra i ka s.

— Panodelyje pripuola Szv. 
Elzbietos Naszles, o Tautines 
vardines: Dainotas, Daugerute. 
Taipgi ta diena: 1863 metuose 
Prezidentas Abrahomas Lin- 
colnas pasakė savo nepamirsz- 
tinas prakalbas ant karo lauko 
Gettysburg mieste, Pa., szitas 
prakalbas dabar kiekvienas 
mokinys turi iszmokti atminti
nai mokykloje.

— Utarninke pripuola Szv. 
Felikso iszpažintojo, o Tauti
nes vardines: Kurbautas, Au
dė. Ir ta diena: 1945 metuose 
automobiliu darbininkai Gene
ral Motors automobiliu fabri
kuose sustraikavo isz viso su- • *‘Tirsz du szimtai tukstaneziu;■■■ ’1265 m., Didysis Lietuvos Ku- 
ąigaiksztis Algirdas pergalėjo" 
Gudas ties .Grostenko ežeru; 
1800 m., Amerikos Kongresas 
turėjo savo pirmąjį posėdi 
Washington, D. C.

A
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Trys broliai susitiko pir
ma syki in septyniolika me
nesiu Korėjoje. Visi trys su
sitiko ant karo lauko. Jie 
yra: isz kaires in deszine: 
Saržentąs Robert A. Lam
bert, dvideszimts penkių me
tu amžiaus; Saržentas Ric
hard E. Lambert, dvide-

szimts metu amžiaus ir Fred 
A. Lambert, dvideszimts tri
jų metu amžiaus. Visijoarei- 
na isz Ironton, Ohio. Kur 
jie visi susitiko karo sztabas 
nepranesza, nes nenori kad 
prieszas dažinotu kur musu 
vaiskas dabar renkasi.

ponia Elzbieta
Burke, New Philadelphia; Iž
dininke Jieva Saldokas, Frack
ville. Kliu'bo metinis Kalėdinis 
pokilis invyks Utarninke, 
Gruodžia (Dec.) 11-ta diena, 
Necho Allen svetainėje Potts- 
villeje. Szokis ir Vakariene bus 
laikomas Sausio menesio 1952 
m., o ponia (Ilga. Cleland likos 
iszrinkta kaipo Pirmininke to

MAHANOY CITY, PA.

5,660 AMERIKIECZIU 
NUŽUDYTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis sako kad ant vieno sykio 
du szimtai Amerikos Marinu 
buvo nužudyta Gruodžio, Dec. 
deszimta diena ana meta.

Tie Marinai buvo nužudyti 
netoli nuo Hamhung. Jie buvo 
nužudyti kai Amerikiecziai bu
vo priversti pasitraukti, ir tie 
Marinai stojo in savo vietas ir 
nesitraukė kol visi kiti karei
viai galėjo pasitraukti. Jie bu
vo prieszo suimti in nelaisve ir 
nelaisvėje nužudyti.

Pustreczio szimto tukstan- 
czio moterų ir vaiku buvo tuo 
pat sykiu iszžudyta.

~o>, _n;q

VAIKAS
NUSZAUTAS

Brolis Laike Karabina

nas Želionis laidojo.
— Ponia W. Abromaitiene, 

52 metu senumo, buvo nuveszta 
pas daktara del sutrenkimo per 
du vagius, kurie insigavo in jo
sios narna Sukatos vak., ir pa
reikalaudami pinigu. Motore 
baisiai iszsigando ir norėjo pa
bėgti, bet vagiai musze ir dau
žė ja kai ji stengėsi pabėgti. 
Nelaiminga motore pradėjo

vakaro veikimo. Kliubas nuta-i rėkt ir vagiai iszcigando, ‘pa
re paaukauto pinigiszka auka bogo. Policija visomis galiomis

Tai dabar mes galime pradė
ti suprasti kiek tas karas mums 
kasztuoja. Ir mes turimą atsi
minti, kad Kro Sztabo paskel
bimai visados tik per puse pa
skelbia musu nuostolius, neno
rėdamas mus per daug supy
kinti ar iszgazdinti, Reiszkia, 
mes galime visus tuos skaiezius 
padvigubinti ir tada tikrai ži
nosime kiek tas karas Korėjoje 
mums kasztuoja!

ežiu Prieglaudos Namai in Or
wigsburg, Pa. Po susirinkimo, 
at sib u vo pasilinksmin imai,
dainos, prakalbos ir skani va
kariene. Tasai kliubas ne tik 
yra drangiszkas, bet ir labda
ringas, nes szel’pia Sierai akus
prieglaudose ir tuos, kurie rei- ^.9 
kalauja jo pagel'bos visame. 
Naries yra linksmo budo, drau- 
giszkos ir svetingos, gyvena su 
savim sutikime ir ant kožno su-

Milwaukee, Ill. — Keturi 
ginkluoti vagiai ir viena mer
gina, buvo suimti su $90,304, 
kuriuos jie priesz dvi valandas 
buvo iszplesze isz Milwaukee 
banko. Jie isz viso buvo paėmė 

569.00 bet kitus pinigus be
skubėdami kelyje iszmeto. Du

banko, bot mergina Miss Sly- 
der, 22 motu senumo, policijai

Ii. Apie szirnta naries dalyvavo 
susirinkimo.

’o nežino-

LIGONINES
EROPLANAS DINGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jpection- 
major protection 
against Winter
hazard traffic
accidents M dfc.

A lealling factor in traffic safety at nil times— 
Pennsylvania’s twice-yearly, official car inspec
tion makes certain your car is mechanically 
safe for winter driving. Of the 30 "danger 
spots” that are checked for good working 
condition in your car before vou can receive 
the INSPECTION STICKER—28 will help 
you to meet winter traffic hazards safely. 
Tor instance:

VISIBILITY
All windows are checked for cracks and breaks. 
Mirror is checked for blemishes. Windshield wipers 

good co ti
the longer 
days ... in

MOUNT HOLLY, N. J. — 
Deszimts metu amžiaus vaikas 
buvo per klaida ar per nelaime 
nuszautas, su medžiokles kara
binu kuri jo vyresnysis brolis 
laike savo rankose. Jiedu ta 
diena ne ėjo in mokykla, nors 
tėvai buvo iszsiunte in ta mo
kykla.

Vaikas Frederick Beege pa
simirė in Burlington ligonine 
po dvieju valandų, nuo szuvio 
isz to medžiokles karabino, ku
ris jam pataikė stacziai in pil
vą. Jo brolis, keturiolikos metu 
amžiaus Vincas ta karabina 
neszesi kai jis netyczia paspau
de gaiduką.

Kiek policijantai dažinojo, 
tai tie vaikai, jųdviejų motinai 
iszejus in darba susitarė eiti 
medžioti. Vyresnysis brolis sa
ko kad jis negali pasakyti kaip 
tą nelaime atsitiko.

JUOKAI

Shenandoah, Pa. — Lietuviu 
Motoru Kliubas isz Schuylkillo 
pavieto, turėjo savo susirinki
mą Utarninke, Lapkriczio Nov. 
13-tą diena, Jųraiczio kotelyje, 
ant N. Main uly., Nauja valdy
ba likos iszrinkta, ant dvieju 
metu: Prezidentas, ponia Della 
Lakoniene isz Girardville; 
Vicė-Prez. ponia Helena Ru
gienius, Muncrsville; Raszti- 
ninke, ponia Ona. Sinkieviczie- 
ne, ' Shenandoah; Finansine 

' y:.* __________ ;______
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Gilberton, Pa. — Gerai žino
mas miesto gyventojas, Myko
las Strutskis, nuo 413 W. Main 
uly., numirė l’tarninko ryta, 
namie. Velionis turėjo 46 metu 
amžiaus. Ginies Gil'bertone. 
Paskutini karta dirbo Gilber
ton kasyklose ir prigulėjo mai- 
nieriu lokalio Nr. 6858. Paliko 
dideliame nuliūdime savo moti
nėlė Margareta Strutskiene; 
dvi seserys: Della Klein, namie ; 
ir H. Kalbach isz Bėrlin, Pa., į 
taipgi du brolius: Kazimiera 
isz Wernersville ir Alfonsas, 
Hamburg'; Pa. Laidos Subatos 
ryta, su Szv. Misziomis Szven-Į 
to Liudviko bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidos in para
pijos kapines.

Tamaqua, Pa. — Viktoras 
Božys, nuo 520 F. Him uly., pa
simirė Nedelioj po piet 5:15 va
landa Coaldale ligon būtoje. Ve
lionis gimė Lietuvoje, atvyko 
in Shemuloryje po tam atsi
kraustė in Mahanoy City, o 
1924 metuose apsigyveno Ta- 
makveje. Keliolika metu atgal 
dirbo prie Lehigh Navigation

L. TRASKAUSKAS
★ LIETUVISZKAS

GRABORIUS
★ Laidoja Kūnas Numirėliu. į 
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si keturi vagiai likos padėti in 
kalėjimą, kai buvo pagauti be
važiuojant automobiliu ties

Kingston, Pa. — Buvus mies
to gyventoja, ponia K. Kul- 
kanskiene isz 12 Greenlawn 
Drive, Lodi, N. J., pasimirė 
Spalio 29-ta diena. Jos kūnas

pas Graboriaus Szukviczio, 
koplyezioję, o Seredoj Spalio 
31-ma diena laidotuves invyko 
su apiegomis Szventos Marijos 
bažnyczioje devinta valanda 
ryte ir palaidota in parapijos 
kapines. Velione gimus Lietu
voje, fr atvyko in Amerika 
1913 metuose. Paliko sunu, dvi 
dukterys, penkis anūkus, taip
gi broli ir seserį.

Naudingiausi Žmones

Antoinette; du sunu: Juozą, 
Shenandoah ir Antanu Harris-i 
burg; trys dukterys: Al. Gavę- 
niene isz West Orange, N. J., 
L. KelTler, ir Veronika Kenne-:

ku. Laidotuves invvko Seredos I *
ryta su apiegomis SS. Petro ir j 
Povilo bažnyczioje, devinta va
landa, ir palaidotas in parapi
jos kapines. Graborius Anta-

Senis Butkus sako kad 
penki naudingiausi žmones 
ant szio svieto yra szitie:

Miesto burmistras — jisai 
visu gerpve rūpinasi.

Advokatas — jisai už vi
sus kalba.

Kunigas — jisai už visus 
meldžiasi.

Kareivis — jisai už visus 
kariauja.

Darbininkas — jisai visus 
maitina.

— Kanuodaugiausia skai
tykite ir kanudaugiausia cze- 
dinkite nes tas tai žmogus pa
kele,'ir isz vargavęs iszkelia.

sztabui kad jie girdėjo kaip 
koks eroplanas sudužo kalnuo
se.

Amerikos Armijos sztabas 
parengė szeszios deszimts savo 
geriausiu eroplanu, skristi 
jieszkoti to dingusio eroplano. 
Jis skris, skersai ir iszilgai sze- 
szias tukstanezias myliu jiesz- 
kodami to dingusio eroplano.

Anglijos karo sztabas prane- 
sza kad Amerikos lakiniu szta
bas isz Bay of Biscay yra isz- 
siuntes dvideszimts kariszku 
eroplanu to eroplano jieszkoti.

Dingiisis eroplanas papras
tai skrisdavo tu sykiu in san- 
vaite isz Vokietijos in Prancū
zija.

Ant eroplano buvo daug li
goniu kareiviu, lakunu ir viena 
eroplanu sztabo slauge.

must work properly; all parts must be in 
dition. The aim is perfect visibility—for 
hours of darkness . . . for gray or foggy 
rain, sleet or snow.

TRACTION AND STOPPING
So important on wet or icy roads to reduce the danger 
of skidding out of control. Steering and wheels are 
given seven different checks to make sure your car 
steers true. Tires are checked for condition of treads 
and casings.

SIGNAL DEVICES
• Headlights focused correctly . . . horn working prop

erly ... all signal lights in good condition—so that 
you can be prepared to mfeet the increased demand 
that winter driving puts on the "eyes” and "voice” 
ol your car.

CAR INSPECTION SAVES LIVES. THE NEW IN
SPECTION PERIOD STARTED ON NOVEMBER 1.
YOU WILL NOT BE PERMITTED TO DRIVE YOUR 
CAR WITHOUT AN OFFICIAL INSPECTION 
STICKER AFTER JANUARY 31, 1952.

DON’T DELAY... GET YOUR CAR INSPECTED TODAY!

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
Department of Revenue

JOHN S. FINE 
Governor

OTTO F. MESSNER 

Secretary of Revenue

MOTERIS MIRĖ 
KALĖJIME

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kadTelegramai pranesza 
dingusis eroplanas likos suras
tas, o visi kareiviai ir lakūnai 
surasti negyvi.

10 DIENU
ATOSTOGOMS

KAREIVIAMS
WASHINGTON, D. C. — 

Armijos Sztabas iszleido insa- 
kyma kad kiek galima kareiviu 
bus atleisti del Kalėdų szven
cziu ant deszimts dienu.

Szitas insakymas lieczia tik 
kareivius, kurie dar randasi 
musu kraszte. Visi jie gales 
szvesti Kalėdas savo namuose, 
su savaisiais.

Armijos Sztabas pranesza 
kad bus paleista kiek galima 
kareiviu del Kalėdų szvencziu 
iki Sausio (Jan.) antros dienos. 
Kareiviu virszininkai turės nu
spręsti kiek kareiviu bus gali
ma paleisti del szitu szvencziu.

Tie kurie turės pasilikti, bus 
vaiszinami su Kalėdų szvente- 
mis savo vietose. Jiems bus pa
rūpinta puosznio^ lauktuves ir 
geras maistas ir palinksmini
mas.

cyznos, bet jis sako kad ji jo 
vis prasze kad jis ai tos trucyz- 
nos atnesztu.

Ji hux*o in kalėjimą patup- 
dinta del asztuoniolika menesiu 
už tai kad ji buvo baisiai sumu- 
szus savo vyro motina. Kai ji 
buvo paleista isz kalėjimo ji 
iszsimaine kelis palszyvus cze- 
kius, ir buvo vėl patupdinta in 
kajpjima.

17 ŽUVO NELAIMĖJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tikrai
Mamyte, musu naujoji tar

naite patamsyje mato!
Niekus kalbi, dukrele.
Tikrai! Vakar vakąra, be

sėdint tamsiame kambaryje, 
ji tetei pasakė, jog jis nesi
skutęs.

Neturi, Bet Turės
Mano mielasai, kai mudu 

apsiženysime, tai asz busiu 
dalyve visuose tavo rupes- 
cziuose.

Asz neturiu jokiu rupes- 
cziu.

Taigi asz ir sakau, kad kai 
mudu apsiženysime.

Pasiskaitymo Knygeles

REIKIA NAUJU 
VIESZKELIU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.
Ir tokius vieszkelius szian- --------

dien galima greitai statyti, nes iM<lluil<l
sziandien turime visokiu di
džiausiu maszinu, kurios tuks- Stebuklinga Puodą, 
tanezio darbininku darba atlie
ka in kelias trumpas valandas.

Amerikiecziai sziandien be-Į 
veik gyvena automobiliuose ir 
jiem tokis susisiekimas yra bu-, 
tinai reikalingas.

liauto j ai nesuspėjo nei surikti 
ar žodžio isztarti, kai ta nelai-1 
me atsitiko. Kai tiedu trauki
niai susimusze tai daug j u ka
ru buvo nuversta nuo begiu ant 
freit-kariu, kurie stovėjo prie 
szono. 1

r

Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Kodėl?
LIETUVISZKAS

“Kodėl tu senatvėje apsi- 
ženyjai?” Klausia Jurgis ne
seniai vedusi pažinstama.

“Kad turecziau žmona, 
kuri man akis užmerktu.“

“Ptfu! Asz turėjau dvi 
žmonas, bet jos man akis at
merkė. ’ ’

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

Sieniniai Kalendoriai 1952m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

JįF’ ' Po 40ę arba 3 už $1.00
Pinigus siuskite per pacztini moni-orderi

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa

160 Puslapiu <
8 col. ilgio, 5% col. ploczio < 
Iszaiszkina sapna ir kas . 
ateiteje stosis. Su priedu ! 
planatu ir visokiu burtu. ] 
Knyga in minksztos po- < 
pieros virszeliuose. :: :: !

Pinigai reikia siusti su < 
užsakymu: J

Tiktai,. . . $1.00 ;
Saule Publishing Co., J 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. !

PLATINKI!!
A ITT

■a SKAITYKIT


