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Czekai Prieszinasi Rusams
Isz Amerikos
UŽDRAUDŽIA

STRAIKUOTI
i ,

' NEW YORK, N. Y., — 
'Amerikos valdžia iszleido in
sakyma kad 45,000 jūreiviu 
darbininku turi dirbti kaip ir 
dirbo ir kad jiems nevalia 
straikuoti.

Teisėjas Harold R. Medina 
iszleido ta insakyma priesz 
Amerikos Federacijos Darbi
ninku Unija. Szitas uždraudi
mas yra invykdomas už tai kad 
tokios straikos sudarytu bai
siai daug žalos ir iszkados vi
sam krasztui.

Prezidentas Trumanas szita 
insakyma iszleido kad dažino- 
jo kad jau visi tie darbininkai 
rengiasi straikuoti. Už keliu 
dienu szitas insakymas bus 
dar placziau iszaiszkintas ir 
uždraus tiems darbininkams 
straikuoti per asztuonios de- 
szimts dienu, per kuri laika 
unija gales taikingai ir tvar
kingai derintis su laivu sanvi- 
ninkais del didesniu algų.

Nesusipratimai ir susikirti
mai iszkilo ne tiek del algos, 
kiek del “overtime” mokes- 
ties, Szitie darbininkai gauna 
$1.75 ant valandos ir dirba ke
turios deszimts valandų per 
sanvaite.

Darbininkai nori puse dole
rio ant valandos daugiau, bet 
jie susitaikins ir už mažiau; 
bet didžiausias nesusipratimas 
iszkilo apie kiek darbininkas 
turi gauti kai jis dirba ilgiau 
negu keturios deszimts valan
dų per sanvaite.

; MESA VIS BUS 
, BRANGI

WASHINGTON, D. O. — 
Žinios kurios iszeina isz Wash- 
ingtono sako kad visokia mesa 
bus brangi ir gal dar branges
ne per visus metus.

Agronomijos Sekretorius 
Charles F. Brannan sako kad 
jeigu mesa dar labiau pabrangs 
tai Republikonai bus kalti. Jis 
toliau sako kad ateinancziais 
metais Amerikos szeimyna su
valgys ar suvartuos apie pen
kis svarus mažiau mėsos.

Jis sako kad Kongresas tu
rėjo nustatyti kiek ūkininkai 
gali imti už galvijus ir už me- 
sa, bet Kongresas nieko neda- 
re, nes bijojo ateinancziu rin- 
kimu, O Kongresas yra Repub- 
likonu valdomas, ir už tai da
bar Republikonams visa beda.

Javai dabar turėtu atpigti, 
nes derlius buvo labai geras. 
Bet ežia ir vėl valdžia savo ma- 
kamolius kreczia. Valdžia per
ka visus javus nuo ūkininko 
jeigu jis negali parduoti. Val- 

, (Tasa Ant 4 Puslapio)

Žydu Tautos Vadai

Naujos Žydu tautos “Is- 
raelio” vadai dalyvavo pa
rodoje kuri buvo surengta 
apvaikszczioti “Tautos Die
na, ’ ’ Tel Aviv mieste, kuris 
yra tos naujos tautos sosti

LAIVELIS -
NUSKENDO

Vienas Prigėrė; Kitas 
Isztrauktas

NEWARK, N. J. — Du bro- 
liai iszplauke su savo mažu lai
veliu ant Passaic upes. Laive
lis buvo taip sunkiai apkrau
tas, kad jis nuskendo kai buvo 
upes viduryje.

Keli vyrai, kitame laivelyje 
pamate ta nelaime ir spėjo isz- 
traukti Michael Mustakis, dvi- 
deszimts vieno metu amžiaus 
vyruką isz upes.

Bet jo brolis, Jurgis, dvide- 
szimts keturiu metu amžiaus 
stengėsi priplaukti prie kran
to ir nuskendo, prigėrė.

Mykolą Mustaki iszgelbejo 
Jurgis Jankauskas su James 
Quinn. Ir Jurgis Mustakis gal 
sziandien butu gyvas jeigu jis 
butu plaukes in Newark mies
to kranta, o ne in Harrison 
upes kranta.

Prezidentas Trumanas 
parvažiavo in savo miestą, 
Independence, Mo., balsuoti 
per rinkimus. Vienas darbi
ninkas, balsavimo kambary
je Prezidento užklausė ar jis 
Republikonas ar Demokra
tas. Prezidentas nusijuokė ir 
atsake kad jis tikrai nežino.

ne. Isz kaires in deszine sto
vi Iždo Ministeris, Kaplan, 
Premieras David Ben Gu
rion, Armijos vyriausias va
das Brigadier Jakob Dori ir 
Darbo Ministeris Bentov,

ŪKININKAI
STRAIKUOJA

ITALIJOJE

RYMAS, ITALIJA. — Dar- 
bininkai kurie dirba ant ūkio 
sustraikavo kai Komunistai 
juos subuntavuojo. Jie reika
lauja didesnes algos, ilgesniu 
atostogų ir pensijų ar paszel- 
pos fcedarbo laiku.

Komunistai giriasi kad apie 
trys milijonai tokiu darbinin
ku dabar sustraikavo. Kriksz- 
czioniu Darbininku Unija isz
leido insakyma kad visi kuri 
priguli prie j u unijos ir parti
jos nestraikuotu bet dirbtu 
kaip ir dirbo.

Darbininkai kurie paklausė 
Komunistu dabar straikuoja ir 
grasina kad jie dar labiau pa- 
siprieszins priesz ūkininkus 
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NEBUS VESTUVIŲ

Jurininkas Atszauktas 
In Amerika

COLUMBUS, OHIO. — Eu- 
gene Hickman, devyniolikos 
metu amžiaus jurininkas, ren
gėsi apsivesti su Japonaite in 
Honolulu. Jis apie tai savo tė
vams ana žiema pranesze. Jis 
jiems pasakė kad jis ketina že- 
nytis su Betty Hama Hira, Ja
ponaite.

Jo tėvai kreipėsi Laivyno 
virszininkus ir net in pati Pre
zidentą Trumana, kad jie su
stabdytu tas vestuves. Bet tė
vai nieko isz niekur daugiau 
negirdejo. Tik dabar ateina ži
nios kad ju vaikas yra perkel
tas isz Pacifiko ir parvažiuoja, 
be žmonos ir be nuotakos. Ne
bus vestuvių.

Mes nežinome kaip ta Japo
naite ar jos kavalierius jan- 
cziasi, bet tėvai linksmi.

CZEKAMS NE
PATINKA RUSIJOS 

VALDŽIA•

LONDON, ANGLIJA —
Daktaras Vaclav Majer, buvęs 
Czeku Maisto Ministeris sako 
kad visi Czekoslovakijos gy
ventojai dabar jau vieszai prie- 
szinasi Komunistu ir Sovietu 
valdžiai Czekoslovakijoje.

Daktaras Vaclav Majer yra 
dabar pabėgėlis isz savo krasz- 
to ir jis sako kad jo kraszto 
žmones ima mažu-pamažu 
prieszintis Sovietu valdžiai. 
Jis sako kad szitas pasiprie- 
szinimas pasirodo darbinin
kuose ir ūkininkuose. Jis to
liau aiszkina kad vis žmones 
pyksta ant Komunistu už tai 
kad tie Komunistai sulaiko 
maista nuo to kraszto žmonių 
ir siunezia javus in Rusija.

Laikrasztininkai susitiko su 
szituo Daktaru ir jam uždavė 
kelis klausimus, in kuriuos jis 
aiszkiai ir atvirai atsake.
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CZEKAI PYKSTA
ANT SOVIETU

PRAGUE, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Visi Czekai baisiai 
pyksta ant Sovietu ir Komu
nistu. Sovietai Czekoslovaki
joje prižadėjo siunst maisto 
Berlyniecziams.

Czeku laikraszcziai visai 
mažai ka apie tai rasze, tik ant 
treczio ar ketvirto puslapio pa
minėjo kad Sovietai ketina 
siunst isz Czekoslovakijos 
maista in Berlyną. Bet patys 
Czekai baisiai inpyko ir kelio
se vietose net sukilo priesz So
vietu valdžia.

Czekams ir taip nėra gana 
maisto, ir daug Czeku badauja 
ir badu mirszta, o dabar atei
na žinios kad maistas bus isz 
Czekoslovakijos vežamas in 
Berlyną.

Viename mieste, kuris ran
dasi prie Vokietijos rubežiaus, 
žmones dagirdo kad du freit- 
kariai, pilni maisto yra vežami 
skersai rubežiu in Berlyną. Jie 
insilauže in tuos freit-karius ir 
visa maista fšzsinesze.

Rusij a Uždaro 
Konsulatus;
Kaltina Amerika

Sovietai Iszveža Maisto Isz Cze- 
koslovakijos, Žmones Badauja; 
Sako Kad Mesa Vis Bus Brangi, 
Kongresmonai Už Tai Kalti;

Jūreiviu Unija Negali Isz- 
szaukti Stratkas

WASHINGTON, D, C. — Sovietu Rusija 
griežtai atsake Amerikos valdžiai ir Ameri
kos pareikalavima kad Rusijos Konsulas Ja
cob M. Lomakin butu atszauktas in Rusija, 
už tai kad jis Amerikoje nėra pageidauja
mas.

Rusijos Ambasadorius Alexander S. Pa
nyushkin, inteike Rusijos laiszka Amerikos 
valdžiai. Szitame laiszke Sovietai staeziai 
užsigina kad ju Konsulas kur nors ar kaip 
nors prasižengė ar prasiszoko, Jie sako 
kad Rusijos Konsulas Lomakin savo parei
gas atliko besirūpindamas Sovietu Rusijos 
piliecziais.

Amerikos valdžia sako kad Rusijos Kon
sulas prasiszoko ir net staeziai prasikalto, 
kai jis insikiszo in tos mokytojos Oksana 
Stepanova Kascnkina klausima.

Kai Amerikos valdžia pareikalavo kad 
Rusija atszauktu Konsulą Lomakin kaipo 
nepageidaujama asmeni, tai Sovietai tuojaus 
piktai pranesze kad jie uždarys savo Kon
sulatus San Francisco ir New York miestuo-

Szitoks mielaszirdingumas 
Sovietams visai ne naujiena. 
Jie tankiai atima isz badau- 
janezio paskutini duonos kąsni 
ir duoda ten, kur j u politikai 
bus geriau.

Sovietai ingyvendina ta isz 
senovės paduota pasakaite, 
kaip vienas Szventasis, beeida
mas ant ulyczios su savo drau
gu, susitiko ubaga. Szventasis 
neturėdamas nieko, pažiūrėda
mas in savo drauga, pasakė: 
“Duokiva szitam ubagui tavo 
palta.” Tik gaila kad tie So
vietai nėra szventieji, bet pras- 
cziausio kurpalo ir žemiausio 
laipsnio žulikai.

se. Esamuosius Konsulus atszauks, bet ki
tu nepaskirs.

Czia ne taip jau didele beda, kaip isz 
pradžios iszrodo. Biznis su Rusija yra labai 
mažas ir beveik niekam nevertas, tai ir tie 
Konsulatai mažai vertes turime.

Bet tuo paežiu sykiu Rusija pareikalavo 
H

kad Amerika iszsitrauktu savo konsulą isz 
Vladivostock. Amerikos valdžia vis turėjo 
vilties investi savo konsulata ir in Leningra
dą. Ruskiai ant tos sutarties sutiko ir pasi-
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KONSULAS LOMA
KIN NENORI GRYŽ-

TI IN RUSIJA , . 4
■ • • • - A

NEW YORK, N. Y., — .
Isz Rusijos Konsulato iszejo 
žinios ar gandai, kurie beveik 
visus dipliomatus nustebino.

Sovietu Konsulas Ameriko
je, Jacob Lomakin, kuris gavo 
insakyma isz Amerikos val
džios kad jis czia jau nepagei
daujamas ir kad jis gryžtu in 
ten isz kur atvažiavo, dabar, 
per savo pagelbininka Vice- 
Konsula Zot I. Chepunykh sa
ko kad jis neketina gryžti in 
Rusija.

Jis szitaip iszsireiszke Ame
rikos korespondentams, laik- 
rasztininkams, kai jie jo pa
klausė kada Konsulas gryž in 
Rusija.- Jie gavo atsakyma kad 
Konsulas gal visai nebegrysz.

Isz tokio pareiszkimo gali 
būti tik dvi iszvados. Pirmoji 
iszvada butu, kad Konsulas ne
paisius Amerikos pareikalavi
mo kad jis iszsikraustytu, ir 
pasiliks kol policija ji iszga- 
bens. Antra iszvada yra kad 
jis gali visu savo pareigu atsi
sakyti ir, kaip ta mokytoja Ko- 
senkina, praszytis kad Ameri
kos valdžia ji priimtu ir ap
saugotu nuo Sovietu.

Kas czia darosi ar kas isz vi
su tu gandu iszeis, dar per 
anksti pasakyti. Bet jau tiek 
visi žinome, kad Lomakin pra
rado savo varda Rusijoje, nes 
kas nors isz Sovietu suklydo 
czia Amerikoje, kai tamokyto- 
ja Kosenkina paspruko isz So
vietu ranku. Kas nors turės už 
ta klaida atsakyti.

Dar kita iszeitis tam naba
gui Konsului Lomakin butu, 
jeigu jis stotu in Rusijos atsto
vus ir delegatus Tautu San- 
jungoje. Jis tada galėtu czia 
pasilikti ne kaipo Konsulas, 
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lvai kariszki daubai atsida
rys, tai bps trumpa ir stoka 
darbininku. Bus visur trumpa 
darbininku kai armija pradės 
imti jaunus vyrukus in vaiska.

Biznis Su Stalinu
Prekybos Sztabas dabar tu

rės Kongresui pąsiaiszkinti 
kaip tai buvo kad tiek daug 
maszineriju ir kitu fabrikams 
reikalingu maszinu buvo pa- 
si.unsta in Armėnija, kuri yra 
po Sovietu valdžia.

. Kai kąyįe sako kad Ameri
kos Sekretorius Marshall pa
darę klaidą kai. jis nesutiko de
rintis su Molotovu ana pavasa
ri. Jie sako kad gal nieko isz 
tu derybų nebutu buvę, bet So
vietai nebutu galeje taip visus 
kelius užkirsti in Berlyną kai 
tos derybos butu vedamos. Tie 
patys žmones dabar pataria 
kad mes nusileistume Sovie
tams, jiems pataikautume. Mes 
nusilenkeme Vokiecziams, 
Anglija pataikavo Naciams ir 
taip Antra Pasaulini Kara su
rengė. Toks atkartuojimas to
kio pataikavimo treczia kara 
ląbaį greitai surengtu.

Pelnas fabrikantams ir biz
nieriams yra didelis ir bus dar 
didesnis. Visiems bus visko ve] 
trumpa ir fabrikantai ir biz
nieriai lups, ims ir suks kiek 
tik jie norės. O kai tik darbi
ninkai pareikalaus daugiau al
gos, tai viskas dvigubai pa
brangs. Biznieriai viena ranka 
darbininkams duos, o su reisz- 
kutemis sau semsis isz tu ku
rie turės pirktis.

Nėra vilties laukti kad pra
gyvenimas atpigtu sziais me
tais. Politikieriai neiszdrys 
nieko daryti iki po rinkimu. 
Tai viskas dar labiau brangs.

Nors daug žmonių dabar 
szneka apie kara, bet, kaip da
lykai dabar stovi, tai neiszrodo 
kad nei sziais nei ateinaneziais 
metais dar nebus karo. Žino
ma, viskas gali labai greitai 
pasikeisti.

Kusi ja pasiuntė Užsienio 
Minister! Vyshinsky in Daiio- 
jaus Konferenciją. Czia nesu
prantamas dalykas, kad Rusi
ją pasiunstu savo didžiausi ir 
intakingiąusi žmogų in tokia 
prasta ir maža konferencija, 
kur tik antraeiliai atstovai da
lyvauja. Bet tie, kurie tokius 
dalykus supranta, spėja kad 
Yyszinski buvo pasiunstas ne 
tiek del tos Dunojaus Konfe
rencijos, kiek kad po tos kon
ferencijos jis asmeniszkai pa
sikalbėtu su Yugoslavijos val
dovu Tito, kuris taip dryso Ru
sijai pąsiprieszinti.

Politikieriams Washingtone 
tik du dalykai dabar rupi: kas 
bus Amerikos Prezidentas ir ar 
jie galės pasilaikyti savo Skil
tas vietas.

Dabar tik durniai ar milijo
nieriai iStato naujus namus ar 
ofisus. Viskas taip paszielisz- 
kai brangu kad stacziai neuž
simoka nei taisyti.

Czekoslovakijos armijos la
kūnai dabar negauna daug ga
zolino dęl savo eroplanu. Val
džią prižiūri kad jie pakilę in 
padanges neskristu in vakari
nes tautas ir nepabėgtu isz 
Czekoslovakijos.

Vyru marszkiniai ima atpig
ti ir bus pigesni szi rudeni.

Amerikos Darbininku Fede- 
racija stengiasi prisikalbinti 
John L. Lewis ir visus mainie- 
rius kad jie sugryžtu in ju uni
ja. Bet Lewisas nuduoda kad 
jis nieko nežino ir laukia pa- 
žiūrėti ka ta federacija jam ir 
mainieriams pasiūlius.

Automobiliai ir vėl pabran
go, ir dar bus brangesni. Ales 
patartume savo skaitytojams, 
kad jeigu jums jau kanecz ne
reikia automobiliaus, tai da
bar gera proga parduoti ta 
karuka ir pasipelnyti. Iszrodo 
kad antru ranku autuomobiliai 
pradės atpigti kai vyrukai stos 
in vaiska. Ir isz kitos puses, 
jeigu jus pirkote savo ta karu
ka priesz kara, tai jis jau pase
nės ir aplūžęs ir mažai kam 
vertas.

Mėsa, sviestas ir ■ kitokis 
maistas dar eina brangyu.

Kita meta Kongresas su nau
ju Prezidentu stengsis suvar
žyti pinigus, kad žmones tiek 
daug pinigu neturėtu, 
daug nepirktu ir taip jie 
viskas savaimi atpigs.

tiek 
sako

Repulblikonai tikisi kad vis
kas nors biski atpigs priesz 
rinkimus.

'• ■ • ■ .Į į, , !..■ .

Alesa brangi už tai kad tiek 
daug žmonių tiek daug mėsos 
perką. Szeimininkes dabar jau 
ima straikuoti, nepirkti mėsos 
kąri yra per brangi.

■ • • '

Pienas ir sviestas jau dabar 
yt '»." ' \ a*c;

per brangus, bet bus dar bran
gesnis. . , . ; |

Kongresas su Senatu bijosi 
dabar insikiszti, nes jeigu vis
kas pradėtu atpigti, tai daug 
žmonių liktųsi be darbo. O 
žmogus be darbo neapkenezia 
valdžios ir politikierių.

Sztabas dabar ims 
in sandelius maisto ir 
Taip daroma, kad, ka

Kai kalbame apie kita kara, 
turime atsiminti kad toks ka
ras mums kasztuotu daugiau 
negu 500 bilijonu doleriu ir 
milijonus musu vyruku. In to
ki kara mes ne taip greitai jau 
stosime. Jeigu mes turėsime 
pasirinkti ar apleisti Berlyną 
ar stoti in kara, mes apleisime 
Berlyną.

Ant vienos tamsios ulyczios, , 
Paryžiaus mieste, Francųzijo- 
je, koks ten žulikas isziiiekina . 
ir nužudo maža mergaite. Laik- 
rasztininkai ant rytojaus ilgus 
straipsnius įszpyszkina apie 
ta begediszka žmogžudyste. 
Kas czia kaltas? Aliestas? Val
džia? Draugystes? Policija? 
Tėvai? Visai ne!

Visi geri Komunistai gerai 
žino kas czia kaltas ir ant ko 
visa beda krauti. Nugi tie pra
keikti Amerikos kapitalistai 
czia kalti. Francuzu Komunis- 
tiszkas “l’Humanite” iszaisz- 
kina ilgai ir placziai, kad Ame
rikos kapitalistai ant “Wall 
Street” N. Y. deda visas pa
stangas suardyti visur tvarka 
ir pavergti darbininkus ir 
biednus.

Kur fenais, Italijoje, koks 
vyras užsipuolė ir iszniekino 
Italijonka. Tas žulikas, bebėg
damas paliko savo pirsztinai- 
tes. Komunistu laikrasztis la
bai g-reitai dažinojo kad tos 
pirsztinaites buvo Amerikoje 
padarytos, kad jos yra Ameri- 
koniszkos. Visi Komunistu 
laikraszcziai tuojaus pradeda 
bliauti kad czia jau koks pra
keiktas Amerikietis ta Itali
jonka iszniekino. Ir jie turi la
bai gera priparodinima: Ame- 
rikoniszko pirsztinaites.

Atvažiuoja in Amerika koks 
sportininkas, kumsztininkas 
isz Europos. Jis stoja in 
kumsztynes su Amerikos ga
liūnu, cziampijonu ir jam ne
pasiseka Amerikieti sumuszti. 
Kodėl nepasiseke ? Kodėl Ame
rikietis sumusze ta Europieti. 
Nugi labai aiszku visiems Ko
munistams. Tik pasiskaitykite 
K o m u n i s t u laikraszczius: 
“Amerikiecziai nutrucino ta 
Europieti, kad jis vos tegalėjo 

. pastovėti, ir už tai tas Ameri
kietis kumsztininkas ji taip 
lengvai sumusze. ’ ’

Nėra tokiu žinueziu ar tokiu 
naujienų, nežiūrint kokios ma- 
žos ir neindomios jos butu, ku
rias Komunistai nepanaudotu 
savo tikslams.

Komunistu laikraszcziai 
skelbia kad Amerikoje rauda
si daugiau negu devyniolika 
milijonu žmonių be darbo, ir 
vis daugiau žmonių tampa be
darbiais Amerikoje. Szitokios 
žinios iszeina isz Rygos.

Komunistas Ilya Ehrenburg 
spiegia isz Aloskvos: “Ameri
kiecziai yra žmogderiai, ku- v O/
riems rupi vien tik pelnas ir 
doleris.

Isz Komunistiszkos Lenki
jos pasigirsta balsas: “Ameri
kos doleris nepripažinsta nei 
mokslo nei kultūros ir nepaiso

apie žmogaus asmenybe.”
Per Komunistu radiju pasi

girsta balsas: “Rinkimai Ame
rikoje yra sukti ir neteisingi, 
devynios deszimts penktas 
nuoszimtis Amerikiecziu nega
li laisvai balsuoti, votuoti.”

Szitokios melagystes yra pa
prastas atsitikimas su Komu
nistais. Ales in tokius melus ne
tikime, nes mes geriau žinome 
kad nieko panaszaus czia Ame
rikoje nėra ir beveik negali bū
ti. Bet žmones, kurie Amerikos 
nepažinsta, kurie niekados mu
su laisves nėra paragavę, tiki 
in tokias melagystes.

Sovietai ir Komunistai visa
dos tokias melagystes skleidė 
ir skelbę, bet pirmiau slaptai. 
O dabar, nuo Spalio (Oct.) 5 
dienos, 1947 visa szita mela
ginga propaganda yra vieszai 
skelbiama ir skleidžiama 
priesz Amerika. Ta diena So
vietai atkakliai nusistatė 
priesz Amerika ir parode kad 
nėra ir negali būti jokios tai
kos tarp Rytu ir Vakaru. Kai 
Sovietai sutvėrė ta, taip vadi
nama, Kominforma, (Komu
nistu Informacijos Sztaba) jie 
visam svietui paskelbė kad 
Rusija stoja priesz visa pa
sauli ir rengiasi in pasaulini 
sukilimą, revoliucija.

Sovietai visiems pasakė kad 
jokio pataikavimo negali būti 
su kapitalistiniais krasztais. 
Jie visi buvo susirupine kai 
per kara Sovietai kareiviai su
sipažino ir kartais net ir susi
draugavo su Amerikos ar Ang
lijos kareiviais. Už tai, dabar, 
Politburas taip griežtai nusi
statė priesz visus kapitalisti
nius krasztus, ir pasirinko 
Amerika kaipo didžiausi savo 
priesza.

Svarbiausias prakalbas pa
sakė vienas Sovietas, apie ku
ri iki sziol laibai mažai musu 
laikraszcziai rasze. Szitas So
vietas in kelis metus tapo di
dysis bosas ir Stalino artimiau
sias draugas. Po Karo szitas 
Sovietas vieszai ir drąsiai pa
sakė kad Rusija visomis galio
mis stengsis suardyti Ameri
kos Sekretoriaus planus, reika
lus ir tvarka del Europos at
statymo. Jis paskelbė, taip va
dinama “szalta kara” priesz 
Amerika, kuri Rusija veda ne 
armijomis ar karabinais, ■ bet 
sukta politika, grūmojimais ir 
melagystėmis.

Szito iki sziol nežinomo So
vieto vardas yra Andrei Alex- 
androviteh Zhdanov. Placziau 
apie ji paraszysime kitame 
straipsnyje.

—BUS DAUGIAU—

Lietuviai Anglijoje
Karo 

krautis 
tavoro. 
rąi kilus, butu gana karei-
vįąpis nors del keliu menesiu. 
Jau dabar to tavoro ir maisto 
yrą sukrauta už daugiau negu 

tr.t -y .!.!* > •' -
asztuonis szimtus milijonu do
leriu.

Generolas Clay neapsižiure- 
jo ir inklimpo kai jis ta sutar
ti su Rusija padare kaslink 
Berlyno. Dabar už jo neapsi- 
.žiurejima Amerikos valdžia bi
lijonus doleriu turi iszleisti ir 
karo bijotis.

(Raszo studentas Antanas Kli 
mas, isz Pottsville, Pa., kuris 
neseniai atvažiavęs isz Angli
jos kur jis metus iszbuvo kaipo 
Lietuvis Benamis. Dabar jis ei
na kursus in University of 
Pennsylvania.) •

(Tasa)

Karo Sztabas ima labai daug 
plieno, ir dar daugiau ims. Už 
tai mums bus mažiau visokiu 
maszinu, traukiniu, radiju, re- 
frigeratoriu ir automobiliu.

Rusija dabar nori apie de
szimts 'bilijonu doleriu. Ji tiek 
tikisi ir gauti. Jeigu negaus, ji 
grasina kariauti.

Iki sziol isz visu trijų vaka
riniu Vokietijos ir Austrijos 
vietų yra atvykę apie 70,000 
invairiu tautybių Benamiai 
Žmones, ir ju szeimyuos. Ju 
skaiczius gal dar truputi pa
didės, ’bet tai ’bus daugiausia

nes užsimokėjus namo ir mais
to iszlaidas, drabužiams pirk
tis nedaug jau teatlieka.

Darbas buvo parinktas ne 
pagal žmogaus profesija ar ga
bumus, bet kai Į) papuolė ir kur 
žmonių reikėjo. Savo amate al
savo profesijoje mažai kas dir-

nas nedidelis sanvaitrasztis, 
“Iszeiviu Draugas.” Visos 
Lietuviu draugystes buvo tik 
vienatine pobūdžio. Kai jau 
Į)rivažia\’o daugiau Lietuviu,

dytoju, dirbaneziu fabrikuose, 
nors gydytoju visame kraszte 
trūksta. Taip daug specialistu, 
kurie koki viena darbu labai 
gerai moka ir žino, dirba žemes i 
ūkyje ir pa-nasziai.

Tacziau visi džiaugiasi, kad 
tik turi progos pradėti žmo- 
niszka dirbanezio žmogaus gy
venimą. “Visi uoliai mokinasi 
Anglu kalbos” ir stengiasi su- 
sitaupinti nors koletą skatiku 
ateieziai ir juodai dienai.

“Lietuviu in Anglija yra at
vykę apie septyni tukstan- 
cziai. ” Jie yra iszsklaidyti po 
visa Anglijos ir Szkotijos 
kraszta ir dirba invairius dar
bus. Lietuviu dar rasi kiekvie
noje Anglijos provincijoje, be
veik kiekviename mieste ir 

, miestelyje, ir, kai kur net ir 
kaimuose, gyvenaneziu laiki
nuose namuose ar jau sau vie
ni, su savo szeimynoms ar pa
vieniui.

Anglai visaip galvojo ir in 
vairiai žiurėjo in tuos atvyku
sius Benamius. Vieni skleidi 
gandus, kad visi tie Benamiai 
yra tinginiai, dykaduoniai, 
niekam netinka ir panasziai. 
Bet po trumpo laiko visi insiti- 
kino kad tie Benamiai yra ge
ri darbininkai, darbsztus ir pa
dorus žmones. “Ypatingai ge
ra varda turi Lietuviai,” kurie 
savo lėtu budu ir sanžiningu- 
mu atkreipė Anglu dėmėsi.

Jau nuo seniau gyvenusieji 
Lietuviai turėjo keletą drau- 
gyseziu ir dvi Lietuviszkas pa
rapijas: viena Londone, o kita 
Szkotijoje. Buvo jau nuo se
niau Szkotijoje leidžiamas vie-

atvykstantieji szeimynu na
riai. Bet darbininku jau visai 
mažai pribus, nes daug dirban- 
cziuju Benamiu Žmonių jau 
iszvažiavo in kitus krasztus, 
kaip tai; Australija, Kanada, 
Francuzija, Holandija, Belgija 
ir in Pietų Amerikos valstybes.

Gyvenimo sanlygos, palygi
nus su pusbacziu gyvenimu 
Benamiu Žmonių stovyklose, 
yra ne taip jau blogiausias, 
ypatingai žmogui be szeimy
nos. Su szeimyna tau jau sun
koka iszsiversti. Tacziau vis-gi 
galima, sziaip taip, pravargti,

sios Britanijos Sanjunga, kini 
ir apimtu visus Lietuvius Bri
tanijos salose. Sanjunga buvo 
inisteigta 1947 metuose, rudeni 
su centru Londone. Buvo pra
dėta leisti žinių biuletinis, pra- 
deti organizuoti skyriai. 1947

1 metu Lapkriczio 23-24 dieno
mis invykusiame pirmame 
Sanjungos atstovu suvažiavi
me jau buvo atstovaujami tris- 
deszimts szeszi skyriai. O sziuo 
metu jau yra per penkios de
szimts skyrių invairiuose Ang
lijos kampuose. Sanjunga ne
partine ir jungia visu insitiki- 
nimu ir pažiūru Lietuvius.

Žinių biuletinis iki szio lai
ko tapo smarkiai iszplatintas 
ir dabar nuo sziu metu pra
džios jau jo vietoje yra leidžia
mas sanvaitinis laikrasztis, 
“Britanijos Lietuvis.” Laik
rasztis, nors mažas, tacziau isz- 
eina turiningas ir gražiai ilius
truotas, paveikslais pamargin
tas. Jame talpinamos žinios isz' 
visu Lietuviu kolonijų ir skel
biami oficialus praneszimai isz 
Anglu vyriausybes ir isz Lie
tuviu kolonijų ir skelbiami ofi
cialus praneszimai isz Anglu 
vyriausybes ir isz Lietuvos Pa
siuntinybes Londone, kurie lie- 
czia Lietuviu reikalus.

— BUS DAUGIAU —

rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Saule Publishing Co., 
Malianoy City, Pa.

SKAITYKIT
“SAULE”

Siuncziant pinigus per ban 
kini czeki arba ekspresini mo 
ney orderi in iszdavysta “Sau 
ies,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musn 
bankus reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ii 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekiuf 
arba ekspresinius money orde

Draugingi Prieszai

Demokratu kandidatas in 
Prezidentus ir Gubernato
rius Thomas E. Dewey, Re- 
publikonu kandidatas susi
tiko in New York, kai Idle- 
wild aerodromas buvo isz- 
kilmingai atidarytas. Jie vi
somis' galiomis stengėsi 
szypsotis, nusijuokti ir nu
duoti kad jie viens kito nesi
bijo ir kad jie yra draugai.

Jie pasakė prakalbas, bet 
nors syki politikieriai viens 
kito neszmeiže ir neapkalbi- 
nejo. Nors del tos dienos jie 
pamirszo politika ir dalyva
vo tose iszkilmese.

Per paroda, kuri buvo tai

armija pasiuntė daug savo 
kariszku eroplanu, bombe- 
riu. Bet vis daugiau tu ka
riszku eroplanu buvo pri
rengta kitose vietose. Szitie 
parodoje nedalyvavo, bet 
buvo pasirenge jau su atpro- 
vintais karabinais pakilti in 
padanges jeigu butu reika
las. Karo Sztabas buvo pasi
rengęs gintis jeigu koks sve 
timas krasztas butu numa
tęs ežia proga užsipulti ant 
Amerikos kai musu kariszki 
eroplanai parodoje. Už tai 
tik dalis musu kariszku ero
planu dalyvavo toje parodo- 
j e; kiti tupe j o ir lauke.

Ask where you WORK
Ask where you BANK

Buy U.S. Savings Bonds 
REGULARLY

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says
f

••Vacation Time! What a wealth of 
memories this brings to mind. Or the 
keen anticipation with which we waited 
for those trips to the sea-shore or to 
the mountains. The wonderful times 
we enjoyed are still vivid remem
brances. But how about the future? 
Can you look forward to the hazards 
of that future with the same assur
ance? You can if you have a nice 
nest-egg of U. S. Savings Bonds. Simply 
sign up for the Payroll Savings Plan 
where you work or for the self-employed 
join the Bond-A-Month Club at your 
Own bank. u. JS*. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra- 

. • ■ ’ ’ 

linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Iszmintinga Mergaite
KITADOS įgyveno 

kaime du 'broliai.
vienam
Vienas

buvo turtingu gaspadorium, o 
kitas vargingu randaunyku, 
kuris po smert savo paczios, 
vienatini džiaugsma turėjo isz Į 
savo szesziolikos metu dukters.
Buvo tai patogi ir iszmintinga 
mergaite, o priek tam ir darb- 
szi.

Viena karta, nuėjo karve 
vargszo, ant pievos turtingoj 
brolio ir iszede truputi kuku-į 
rudžiu. Paregėjus tai turezius, 
užgriebė karve ir ne norėjo ati
duoti vargszui.

Toji karve įbuvo vienatiniu 
turtu vargingo brolio, nusida
vė in dvara ant skundo, pas ba
jorą, idant tasai palieptu tur- 
tingiam broliui sugražyt kar
ve.

Laike baudžiave ne buvo jo
kiu sudu, tiktai 'bajoras buvo 
ponu gyvasties ir sriierties sa 
vo padonu; jisai sudino viso
kius nesupratimus tarp “klo- 
pu.”

Ant rytojaus paszauke pas 
save bajoras abudu brolius ir 
iszklause abudu, vienas spyrė
si sugrąžinimo karves, o kitas 
tvirtino buk jam karve padare 
daug'bledies ir jos ne atiduos.

Ponas, dirstelėjo ant abieju 
ir taip tarė:

— Asz jus apsudinsiu, nes 
tik tada kada vienas isz jus at- 
nesz man ta, kas yra gardžiau- 
ses, riebiause-s ir greieziauses 
— o tam atiduosiu karve.

Broliai iszejo: turezius sau 
pamisimo eidamas namo “Tu
riu viską ka ponas reikalauja. 
Turiu saldu midų, turiu rie
bius laszinius o taip-gi ir turiu 
greita szuni, tai ponas noringai 
ta viską priims.”

Vargszas gryždamas namo 
nuleido galva atsidusdamas 
kalbėjo: “Dieve, mano Dieve! 
Kokis asz vargszas, nelaimin
gas esmu! Ka asz duosiu?

Kada inejo in grinezia duk
tė užklausė jo: “Matau teveli 
jog esi laibai nulindęs. Kas do 
rūpestis?

— O rūpestis mano dukre
le, rūpestis, nes ponas pareika
lavo trijų daigtu nuo mus, ko
kiu neturime, karve musu din
go.” Ir apsakė dukteriai ko 
ponas reikalavo.

Duktė pamisimus valandėlė 
prakalbėjo:

— Nesirūpink teveli, nes 
rūpestis nieko gero neatnesza. 
Asz mistinu kad taip bus ge
riausia: Kada ateisi su dede in 
dvara, tegul jisai pirmiusia 
atiduoda savos dovanas, tu pa- 
sikloniok žemai ir taip prakal
bėk in poną: Asz esmių varg
szas, per tai ne atnesziau jokiu 
dovanu, nes tik kelis žodžius. 
Ir taip: gardžiausiu yra mie
gas, ba kada žmogus nori mie
go, tai viskas ne smagu, rie
biausia yra žeme, nes mus vi
sus iszmaitina, greieziausias 
yra akys, ba ka paregėsi akimi 
tai to niekad nepagausi.” Gal 
priims ponas tuos žodžius.

Nuėjo bandų broliu pas po
ną. Turtingas nesze midų, la
szinius, ir szuni, o vargszas 
nieko. Kada stojo priesz poną, 
tas užklausė ka jam atnesze?

Turtingas sudėjo savo dova
nas, o, vargszas pasikloniojas 
giliai tarė, tai ka ji duktere pa
mokino.

Ponas dirstelėjo ant jo ir už
klausė :

— Kas tave tai iszmokino?
— Mano duktė.
— Laimėjai, karve tavo!— 

Paliepė turtingam pasiimti sa
vo dovanas, o vargszui liepė 
palaukt. Po valandėlei isznesze 
deszimts kiausziniu ir taip kal-
ba in vargsza:

— Duoki tuos kiauszinius 
savo dukterei; tegul padeda po 
viszta idant ant rytojaus visz
tukus geidžiu turėti atgal ta 
iszperetu visztukus. Tuos nes 
turėsiu pas save balių!

Vargszas paėmė deszimts 
kiausziniu ir su nubudimu nu
ėjo namon. Ate jas pasakojo 
dukteriai ka ponas Įkalbėjo.

— Nesirūpink teveli, rū
pestis mums nieko gero ne at- 
nesz.

Turime kitaip padaryt, kad 
ponui užganadyt. Paimki mie- 
rukia kukurudžu, suneszki pas 
poną ir pasakyk jam idant pa
sėtu ant margo lauko, nes taip 
idant tuojaus iszaugtu, nes isz 
tu konu noriu padaryti kruopu 
ant rytojaus del visžtuku.

Vargszas paėmė mierukia ko
nu ir pasakė ponui ka duktė 
kalbėjo. Ant to ponas atsilie
pė:

— Juk tai negalimas daig
ias, nes ant margo lauko, rei
kia mažiausią kareziu konu, 
kurie turi augti tris menesius 
pakol isznoks; o tada galima 
isz ju kruopos daryti.

— Tai matai ponuli tai ir 
viszta turi sėdėti ant kiauli
nio tris sąnyaites pakol iszpe- 
res visztukus, o visztukai turi 
augti du menesius pakol 'bus 
tinkamais ant kepsnio.

— Teisybe, bet palauk tru
puti, duosiu tau da viena už
duoti, kad tavo duktė iszaustu 
ir padarytu ant rytojaus aude
klą, isz pusiau szimto szeivu.

Vargszas pare jas namon su
sirūpinės, nes suprato, jog tai 
ne galimas daigtas.

Duktė truputi susirūpino bet 
už valandėlės atsiliepe:

— Tevei nuneszk ta ji kotą 
nuo szuotas pas poną ir pasa
kyk kad man ant rytojaus pa
darytu visa varsztota del au
dimo, nes kitaip ne galiu isz- 
pildyt jo norą.

Vargszas nuėjo pas poną ir 
apsakė jam kaip duktė ji pa
mokino.

Nauja Mada Agentams

Iki sziol, beveik visados 
vyrai eidavo per stubas par
duodami visokius szepe- 
czius ir kitokius daigtus. 
Bet kompanijos dabar jau 
nauja mada inveda. Czia ma
tote Ponia Rae Hiter, isz 
Springfield, Mass. Ji yra 
pirmutine moteriszke gauti 
darba pardavinėti szepe- 
czius ir moterims mostis del 
veido gražumo.

— Kaip tai padaryti visa! 
varsztota isz szito pagalio, juk 
tai negalimas daigtas?

— Matai ponuli, juk ir ma
no duktė kalbėjo, jog ant pa-! 
dirbinio audeklo reikės ma
žiausia 25 svarus linu, verpti 
menesi, o audeklą daryti ma
žiausią tris sanvaites.

— Teisybe turi, matau jog 
tavo duktere yra labai iszmin
tinga. Pasakyk jai, idant ryto 
pas mane atvažiuotu, bet neva
žiuota, ne raiti, ne pakszczia, 
ne nuoga, ne apsiredžius ir kad 
man padovanotu ta, ko asz ne-' 
galetau paimti.

Dabar ant tikrųjų vargszas 
nusiminė. Parejas namo pasa
kojo dukterei paliepimu pono.

Duktė palinksmino tėvo kal
bėdama :

— Tai ne teip sunku iszpil- 
dyt. Tik praszau teveli nueiki 
pas dede ir papraszyk jo idant ■ 
tau paskolintu szuni. Eisi su’ 
juom in giria ir sugausi zuiki, 
tik žiūrėk kad ji nepažeistu.

Tėvas padare kaip jam duk-

Jeigu pasigėrė te, 
Tai juoku nedarykite, 
Viename pleise buvau,

Ir viską girdėjau, 
Keletą gūžinės atsibuvinejo, 

Publika daug juoku 
turėjo, 

Negana kad stuboja 
klykavo, 

Bet ir lauke užsigavo,
Net pradėjo staugt, 

Tikti žmones per nakti 
nemiegojo,

Ant musu tautos 
plūdo ir rugojo, 

Isztikruju vyrai, 
Darote negerai,

Matyt suvis proto 
neturite,

Jeigu taip negerai 
apsieinate.* * *

Ana diena apie 
New Yorke buvau, 

Sztai ka nuo vienos 
nioteres girdėjau:

Kūma pas kita 
atėjo,

Už guzule susibarė,
Ir musztis pradėjo, 

Badai ir kitus turėjo, 
Bet ant to nežiūrėjo, 

Kur toji f aitas, traukėsi,
Ir kas kaukesi, 

Tai to sziandien da 
nesakysiu,

Del visu užslėpsiu.* * *
Vienam mieste, 
Asz ant kampo 

stovėjau,
Kokia tai mergele 

skubiai bėga,
Asz užklausus ja: 
Kur taip greitai 

begi?
Atsake man:

Turiu aresztuoti 
mano boi-frenda,

Ba su manim jau 
negerai,

Saike kad su manim 
vestis,

Nuo Nedėlios tos,

te paliepė ir atnesze sveika: , . Izuiki.
Duktė nuėjus nakties laik in' 

tvartu su žibinte pagavo žvirb-i 
Ii. Ant rytojaus isžkirpo skyles 
maisze del ranku ir kojų ir ap
sirėdė in ji, sėdo ant ožio, in 
viena pundeli paėmė zuiki o in 
kita žvirbli — ir taip stumdy
dama oži, nuėjo in dvara.

Jau buvo arti dvaro, kad 
sztai szunis paregeja toki rai
teli mėtėsi ant josios. Tada 
mergina iszleido’zuiki ant ku
riuo mėtėsi szunis. Zuikis i 
szmukszt in artima giria o szu-i 
uis paskui ji o mergina joje 
maiszei pas poną.

Ponas 'stovėjo ant gonku iri 
žiuri, kaip joję eina su ožiu ap- 
siredus in maisza. Iszejas prie- 
szais ja užklauso:

— O ka tu man atnesziai?
— Atnesziau del pono do

vanele, prasziau sau ji pasiim
ti.

Ponas atidaręs punguleli, o 
žvirblis furrr! Nulėko ant lau
ku. Tokiu budu pado vanojo 
ponui žvirbli, 'bet ponas ji ne

Dabar tasai vyrukas 
Nenori nei klausyt, 

Ir tasai velnias 
Dabar ketina 

in kitur isžbegt.
Mano rodą yra 

tokia, 
Kam su visokiais 

užsidedate, 
Po tam ant kitu 

beda vereziate, 
Taigi, vyrueziai sergekite, 

Nuo tokiu valkatų 
szalinkites.* * *

Viename pleise .
Skulkile,

Yra daug saliunu, 
O szirdeles kaą c1 ten darosi, 

Kaip vyrai, nioteres 
geniojasi.

Kad pinigu duotu 
del gėrimo, 

Ar in namus parsineszimo, 
Moteres nenori duot, 

Vyrai pradeda muszt.
Isz to buna juoku 

nemažini,
Ir nesvietiszkus 

plūdimas,
Ir tai darosi konia 

kas diena, 
Tikra velniava!

Keturios linksmos ir gra
žios Brazilietes atvažiavo isz 
Brazilijos in Skaucziu seimą 
Cooperstown miestą, N. Y. 
Seimas yra laikomas nuo 
szio menesio tryliktos iki 
dvideszimts trečzios dienos. 
Kaip matyti, Brazilietes ne 

paėmė.
Isz to pažino ponas kaip yra 

iszmintinga toji mergina. In- 
vede ja in paikaju ir paliepė 
parengti in puikes szlebes, 
idant galėtu perstatyt del sve- 
cziu. Po tam su ja apsipa- 
cziavo ir gyveno laimingai.

Teip praslinko kelis metus. 
Jauna motore visi pažinojo 
kaipo iszmintinga o žmonių 
pri'buvinejo pas ja ant rodos 
isz visu szaliu melsdami rodos 
ir paszelpos visosia nelaimėse. 
Ponas isz to buvo neužgaiiady- 
tas ir viena diena tarė:

— Mano dvaras dabar isz- 
rodo kaip karezema prie kelio, 
nuolatos pilna visokiu žmonių. 
Tas jau man labai nuoibodo ma
tau, jog su tavim ilginus nega
liu gyvent. Turime persiskirt. 
Paimki sau, kas tau geriause 
ir meilingiauses — važiuoki 
sau pas tęva!

— Mano mylimas paeziuk! 
Ne drystu tau prieszintis. Te
gul taip būna, bet ant atsisvei
kinimo padaryk balių ir užpra- 
szyki svecziu.

Ant baliaus suvažiavo dau-
gybe žmonių. Gere ir baliavo- 
jo kiek kas ingalejo. Ponas vy
no nesigailėjo o ir pats gere 
kiek tik turėjo pajiegu. Ant ga
lo pasigėrė kaip sziauczius.

Tada jojo pacziule liepe už- 
kinkyt kanomenkiausius ark
lius in szieno vežimą, o poną 
paguldė viduri ant lentos, pati 
atsisėdo szale savo vyro ir taip 
važiavo pas savo tęva.

Kada arklei greitai Ibego, 
szokinejo pono galva ant len
tos, jog net pabudo. Atsisėdo, 
apsidairė ir prakalbėjo:

— Kas po velniu su manim 
pasidarė? Kur tu mane veži?

— Juk padariau dusziuk, 
kaip man paliepiai. Kalbėjai, 
idant sugryžtau pas mano tę
va, o paimtau su savim kas 
man yra geriausiu ir meilin- 
giausiu. Tu man esi geriausiu 
ir meilingiausiu.

— Na, tai dabar matau, jog 
esi ne tik iszmintinga motere, 
bet ir gera pati. Tuosius ark
lius nusiunsk pas tęva o su- 
gryszim pekszti in dvara. O 
del ko liepia! pakinky t tokius 
menkus arklius in vežimą?

— Juk asz pas tave ir to
kius ne atvedžiau.

Sugryžo namon pekszti ir 
gyveno nuo to laiko laimingai.

— GALAS — Nekurie vyrai giresi, kad ap-

Skautes Isz Brazilijos

tik gražios iszvaizdos, bet ir 
muzikantes.

Amerikietes Skautes nu
važiavo in La Guardia Field 
pasitikti jas kai jos su ero- 
planu atskrido. Tos geros 
drauges isz Brazilijos yra: 
Atsiklaupusios, Teresa Ma

Ainerikoniszko
Lietuvio Pilozopija

Daugelis Jamerikouiszku ri- 
czmonu važinėjo iii Jeropa ant 
gudtaims, o Jeropiecziai at va
žinėje in Jainerika jieszkoti 
doleriu. Etini ar ne ?

. Visiems trulbeliams, kokius 
panesza ženoti vyrai, tai kalta 
Jo va. Tas lepsze Adomas ir 
prie to prigulėjo, ba kam jisai 
suvalgo dali obuolio kuri Jeva 
jam davė? Argi negalėjo mi- 
skint sau figa., kuri buvo daug 
gardesne? Tegul velniai paima 
su tokiu protu.

Viena rozu mano kūmas Bal
trus Gysla 'baisiai apsirgo. Nu
ėjo pas daktaru ant rodos. Dak
taras, kaip daktaras, pabalado- 
jo ir iszbaladojo, sakydamas, 
kad Gysla laba serga. Tik vie
nas spasabas ji gali iszgelbet 
nuo smerties, o tai ožkos pienas 
ir tai turi tiesiog žinst isz pa
po, ba kitaip nepagelbes nieko. 
Gysla daug ten nepasipažinojo 
ant ožkos ir vietoje ožkos, pir
ko oži. Ant pabaigos jeigu 
jums kas ‘brokuoje prie szitos 
istorijos, tai patys galite da- 
szvilpt. Baltrui nieko nepagel- 
bejo. 
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Kaip tik pradedi kiek mis- 

lyt apie save, tai 'žimonys tave 
vadina mandraliumu. O kaip 
mistini apie ka kita, tai vis in- 
pulsi in triubeli su savo boba 
arba vyru svetimos bobos. Ir. * . . .taip negerai ir kitaip da ar- 
sziau.

Naujausios mados bobų 
linksmumas ir užsiėmimas, tai 
vyras ir s^uo. Ba prie beibukiu 
tai už daug džia'bo.

Asz mistinu, kad daugelis 
vyru, eitu paskui boba in pekla 
ne kaip in daiba. Ar ne esmių 
rait? e:

— 1 r1
Laimingiause diena kada ei

ni prie altoriaus. Kaip eini 
žmogau in ba'žnyczia su savo 
mylima, tai darai visokius pla
nus, i o kaip apsiženiji ir nori 
tuos planus užvesti, tai persi
tikrinsi, kad turėjai big mis- 
tejk.

chado ir Vera Fernandes; 
stovinezios, Dea Fernandes 
ir Haydee Fernandes. Visos 
baltai apsiredžiusios. Ame
rikietes skautes, kurios tas 
Brazilietes pasitiko yra Su
san Brady ir Grace Haas. 

sivedimas, tai fainiausias da
lykas. Sziur, tai neszlekta pro- 
poliszion, jeigu tavo 'boba at- 
nesza keliolika tukstaneziu do
leriu pasogos. Bet kaip beda 
užeina tai ir karszcziausia mei
le divelei paima.

Jeigu kasbiori dažinot ar jo 
misiuke ji myli, tai tegul atei
na kelis kartu treczia valabda 
isz ryto, o persitikrins. Sziur 
Maik! Du ar tris kartus gali 
apgaut savo misis, bet daugiau 
tai noseri. Norints ir bobos ne- 
szioje ilgus plaukus, bet turi 
protą.

Ar žinote kad szifAs metas 
vyrueziai yra tai- ‘toks‘metas, 
tai reikėtų kad vyrai orderiuo- 
tu drinksus, o metrgiiYos už juos 
mokėtu? Girdėjau kad mergos 
moka už meridž'TaJ^ilus, sako 
Džeikis Džinis. “Go to ir Džei- 
ki,” jeigu tau pasiseks.

Tieji žmonis ka už daug 
deltoje patiks juos nelaime, 
džiaugėsi Petnyczioje, tai Ne- 
žmonis taip sako, 'bet tai yra 
lengvatikysta. O bet taip nėra, 
nes apie tai gerai persitikrino 
mano frondas. Kada asz pas ji 
buvau praeita Petnyczia, tai 
jisai buvo labai linksmas, gie
dojo ir sake mums visokius 
džokus. Asz jam sakau, kad ji
sai už daug linksmas ir Nedė
lioję turės nuliūdima. Jisai 
nieko ant to neatsako, tik pra
dėjo juoktis. Bet asz buvau 
rajt. Kada atėjau pas ji Nedė
lioję, tai jisai gulėjo lovoje su 
apdaužytu terlu. Sake nian, 
kad kaziriavo Subatoje ir at
ėjo namo vėlai. Tada jo boba 
isžbande ji su koezelu, na ir 
mano perspėjimas iszsipilde. 
Isz to pasirodo mieli frondai, o 
ypatingai ženoeziai, kad Pet
nyczioje už daug nesidžiaugtu
me!, ba Nedėlioję verksit, ka 
jum vėlinu isz szirdies.

i

Mano frondas Czalis Pam
inkė turėjo papratima kaip ėjo 
pas svitart tai pirkdavo czak- 
led kendi. Syki užklausiau jo 
del ko jis taip daro ir pralei
džia ant niek tiek pinigu ant 
kendžiu, o jisai man atkirto: 
“Alano merga labai myli cibu
lius, ir czesnakus valgyt, tai 
kaip ateinu pas ja tai stinkina 
padla kaip garbiez kenas. Tai 
asz jai duodu kendes idant už- 
muszt taja smarve, o kaip jo
sios senis eina gult, tai asz 
kende nulaižau nuo josios lu
peliu. Daugiau neklausiau, nes 
persitikrinau, kad isz jo speku- 
lantas po szimts pypkių. Gud 
bai!

-----------------------------'Į1 ---------------

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. ;

<

ISTORIJEapie
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
Saule Pub. Co., Mahanoy Cįtjj



Žinios Vietines
> — Panedelyje apie 10:15 
valanda vakare, kaminas užsi
degė namuose pas Anthony 
Bowers, 634% W. Maple Uly. 
Ugnagesiai pribuvo ir užgesi
no liepsna.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Juozapo Kalasantijo.

— Angliakasu Unijos Vir- 
szininkai isz Nr. 9 Distrikto 
laikys savo Dvimetini Seimą 
Mahanojuje, Rugsėjo (Sept.) 
21-ma diena, State Svetainėje, 
o Tarptautiszkas Seimas in- 
vyks Spalio (Oct.) menesio, 
mieste Cincinnati, Ohio.

— Subatoj iSzivento Augus- 
tino.

— Ponia Barbora Augie
niene (August) isz Jacksons 
Heights, L. I. N. Y., lankėsi in 
redakcija “Saules” nes ponia 
Augieniene yra musu sena 
skaitytoja. Acziu už atsilanky- 
ma. Taipgi lankėsi pas savo 
sunu Joną, Shenadoryje, duk
terį Elzlbieta Riekuviene, Lost 
Creek; dukterį ponia N. 
Couighliniene Frackvilleje, ir 
savo drauge ponia Marijona 
Služiene Girardvilleje. Ponia 
Augieniene taipgi dalyvavo 
Lietuviu Dienoje, taipgi atsi
lankė pas daug savo pažysta
mus ir gimines.

— Kita sanvaite: Nedėlio
ję yra 15-ta Nedelia po Sekmi- 
nu, taipgi Szv. Sabinos; Pane
delyje Szv. Rože Limieto, taip
gi ta diena, 1387 metuose, Lie
tuvos Kriksztas; Utarninke 
Szv. Ray Nonnato; Seredoj 
Pirma diena Rugsėjo (Sept.), 
Szvento Gileso, taipgi ta diena 
1525 metuose Kaimiecziu suki
limas Prūsu Lietuvoje; men., 
paszvenstas del Szv. Aniuoliu. 
tUkininku Priežodžiai: Kokia 
Egidijaus diena toks ir Ruduo. 
Rugsėjo perkūnija ženklina 
Kalėdoms daug sniego. Koksai 
oras per szi menesi 'bus, toksai 
pats ir ateinaneziame 'bus. 
Koks oras per szilines toks bus 
ir per ketures sanvaites. Jeigu 
per Mykolą nelyja tai galima 
tiketiesi sauso pavasario; Ket
verge Szv. Stepono; Petnyczioj 
Szv. Serafijos; Subatoj Szv. 
Rozalijos.

— Sociailisz'kas Kliubas isz 
miesto laikys savo Metini pik
niką Nedelioj, Rugpiuczio 
(Aug.) 29-ta diena Shovelin 
Field, Locust Valley.

— Schuylkill pavieto Žem- 
dar'biszkas Agrikulturiszkas ir 
Mainieriu Feras, jomarkas 
prasidėjo Panedelyje ir tesis 
per visa sanvaite, vakarais, 
Mahanoy Township Stadium 
ant West Galo parko.

>} <■ ’ c
Shenandoah, Pa. — Nedėlio

ję Rugpiuczio (Aug.) 29-ta 
diena, 1948 metais, netoli She- 
nadoro, Firemen’s Grove, 
Brandon villeje, in vyks Susi
vienijimo Liet. Am., 23 kuopos 
Piknikas. Visi nariai ir pasza- 
liniai esate szirdingai kvie- 
cziami dalyvauti, nes musu 
gaspadines yra pasižadėjo pa- 

, daryti “supryza,” kokiu tai 
( labai skaniu užkandžiu paga
mins. Ta jos laiko slaptybėje. 
Taigi SLA 23 Kuopa, ju na- 

‘ rius ir vietinis, ir apylinkes 
Lietuvius ragina dalyvauti ta
me dideliame ir gražiame Pik
nike, kuris invyks visiems ge
rai žinomoje ir preinamoje vie
toje, žaliojanezioje giraitėje, 
Firemen’s Grove, Brandonvil- 
Įeje. Pradžia 10-ta valanda ry-

Japcnijoje dabar viskas 
tvarkoj ir už tai Amerika 
dabar iszkilmingai ap- 
vaikszczioja ir paženklina ta 
vieta kur Commodore Perry 
iszlipo ant Japonu žemes de
vynios deszimts penki metai 

te, iki vėliaus vakare. Bus in- 
vairu valgiu ir gėrimu visiems 
užtektinai. Visi galėsite links
mai pasivaiszinti ir pasiszokti 
prie gero orkiestro. Užpraszo 
visus. — Rengimo Komisija.

— Sirgdama jau nuo Bir
želio 28-ta diena, Marijona Žu
kas Szins'kiene, nuo 113 So. 
Bowers Ulyezios, numirė Ne
dėlios naktije 10:30 valanda, 
Locust Mt. ligonbute. Gimė 
czionais, prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko savo 
vyra Joną; 4 sūnūs ir 2 dukte
rys: Alberta Žūki kur jis tar
nauja del lU. S. Merchant Ma
rinu; Edvard Žūki, New York; 
Joną ir Teresa Žukiai namie; 
Leonarda ir Teresa Szinskiai 
taipgi namie. Viena anuka ir 
seseri Margarota Žukiene 
Frackville. Laidos Petnyczioje 
isz Graboriaus L. Czaikausko 
koplyczios, 318 E. Centre Uly., 
su apiegomis Szv. Jurgio baž- 
nyczioje 9-ta valanda ryte ir 
bus palaidota in parapijos ka
pines.

— Jonas Romanaviczius 
turėjo operacija Locust Mt. li
gonbute.

— Sena gyventoja ponia J. 
(Hardy) Ardickiene, nuo 145 
W. Washington Ulyezios, nu
mirė Utarninke 8:45 valanda 
vakare savo namuose, sirgda
ma ilga laika. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Shenadoryje 'būda
ma da jauna mergina. Paliko 
savo vyra Jurgi; sunu Joną isz 
Shenandoah Heights; dukterį 
Margarieta namie, 3 anūkus ir 
1 pro-anuka. Laidos Sukatoje, 
10-ta valanda ir 'bus palaidota 
ant Kalvarijos kalno kapines. 
Graborius A. Valu'kieviczius 
laidos.

— Panele Mildreda Regina 
Yackuboniute kur ji kitados 
gyveno czionais mieste, bet ke
li metai atgal persikėlė in Phi
ladelphia., Pa., numirė Utar
ninke, pas savo broli Petra 
Yackuboni, 532 Gearhart Ave., 
sirgdama keletą sanvaites. Gi
mė Shenadoryje. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos 
mieste. Paliko 5 bolius; Vinca 
ir Alberta mieste; Joną Turkey 
Run; Petra, Philadelphia; 
Teckla, Mahanoy City; dvi se
serys: Helena Trcviene, Phila
delphia ir L. Maffiene, Maha
noy City. Laidotuves invyks 
Subatoje nuo broliams namuose 
Joną Yadkubono, 430 Turkey 
Run, su apiegomis Szv. Jurgio

BULE’MAHANOY CITY, PA.

Iszkilmingas Apvaikszcziojimas

atgal. Iszkilmingas ap
vaikszcziojimas atsibuvo in 
Kurihama miestą, kur Com
modore Perry iszlipo 1853 
metuose. Iszkilmese dalyva
vo augszti Amerikos ir kitu 
krasztu karininkai. Commo

bažnyczioje, 11-ta valanda ry
te ir bus palaidota in Szv. Ma
rijos kapines. Gralboriai J. A. 
Oravitz ir Sunai laidos.

Washington, D. C. — Žinios 
pranesza kad United Mine 
Workers Welfare Fundo vir- 
szininkai sako kad Rugsėjo 
menesi pradės mokėti Pensijos 
del seniems minksztu anglia
kasiams. Kožnas aplaikys po 
$100 ant menesio, tiems kurie 
sulaukė 62 metu ar daugiau ir 
iszdirbe nemažiau kaip dvide- 
szimts metu angliakasyklose, 
ir priklauso prie United Mine 
Workers of America unijos. 
Pensijos mokėjimas insigalio- 
jo nuo Gegužio (May) 28-ta d., 
1946 metuose. Kurie po tos die
nos iszejo in Pensija, tai gaus 
pinigus vienoje sumoje iki szio 
laiko jiems priklausairczius 110 
szimta doleriu menesi, o paskui 
kas menesi.

NUOGA MERGINA, 
VYRAS NUŽUDYTI

ANT KRANTO
ORMOND, FLA. — Grego

ry Blount, dvideszimts trijų 
metu amžiaus isz Lexington, 
Kentucky nusivedė savo drau
ge, dvideszimts keturiu metu 
amžiaus Mary Hucks, isz East 
Point, Georgia, in mariu pa- 
kranti, kur jie ilgai lukuriavo 
ir lauke pamatyti kaip gražiai 
menulis keliasi isz mariu.

Kokie žulikai, razbaininkai 
ir niekszai užsipuolė ant jų
dviejų ir nužudė.

Daktaras, kuris iszagzami- 
navo lavonus sako kad žulikai 
pirmiau nužudė vyra, Gregory 
Blount, paleisdami kulka jam 
in snieginis kai jis iszsitieses 
gulėjo ant pesku. Visa tai atsi
tiko apie deszimta valanda va
kare. Policijantai spėja kad 
jiedu abudu, miegojo tuo laiku 
ant mariu pakranezio.

Iszkastos peskos parodo kad 
mergina labai gyniesi ir mu- 
sziesi su tais žulikais pirm ne
gu jie ja iszniekino ir nužudė. 
Jos maudymui suknele ir kel
naites buvo nudraskytos.

Policija spėja kad szuvis ku
ris pataikė jos draugui in kak
ta, ja isz miego prikėlė ir ji 
stengėsi pabėgti nuo tu galva
žudžiu, bet jie ja krūmuose pa
sivijo. Ji ežia su jais isz pasku- 

dore Perry atidarė Japoni
jos kraszto duris Amerikai 
ir pradėjo bizni su Japonais. 
Sanlygos su Japonais beveik 
visados buvo geros, iki szito 
nelemto karo.

tinuju muszesi pirm negu vie
nas isz j u paleido kulka jai in 
krutinę.

Policija sako kad jie jau da
bar beveik žino kas taip žvie- 
riszkai pasielgė, bet jie niekam 
nieko neiszduos kol nenustvers 
tu žmogžudžiu. 

RAZBAININKO
GALAS

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— Mes beveik visados insivaiz- 
duojame kad vagiai, žulikai ir 
razbaininkai yra nepaprasti ir 
baisiai drąsus žmones. Bet re
tai taip būva, ir retai jie yra 
tokie drąsus. *

Vienas tokiu razbaininku, 
vagiu buvo penkios deszimts 
trijų metu amžiaus Isaac Gar
rett Fox. Jis visai neiszrode 
kaip koks drąsuolis. Nervuo- 
tas, iszbales, sulysęs, pusplikis 
žmogelis kuris nesziojo aki
nius, akuliorius ir turėjo szto
rinius dantis, vaiksztinejo po 
savo kambarį pigiame ir pras
tame vieszbutyje, San Fran
cisco mieste.

Jis buvo atsedejes asztuonis 
metus kalėjime, in Tennessee 
už bankos apvogimą, ir dabar 
jis isz baimes sudrebėdavo kai 
tik prisimindavo kalėjimą.

Bet jis buvo dabar jau sirgu- 
liotas, nesveikas, neturėjo dar
bo, randa jau per tris sanvaites 
nebuvo užmokėta, kiszeniai 
tuszti. Visa tai padėjo jam pa
siryžti ir nutarti kad dar syki 
reikia pabandyti.

Jis insidejo revolveri in ki- 
szeniu, užsisėdo ant traukinio 
kuris trauke in Oakland. Te
nai jis vaiksztinejo po miestą 
kol užtiko automobiliu, kuria
me buvo palikti raktukai. Jis 
insisedo in ta automobiliu ir 
sau nuvažiavo. Paskui pasivo
gė laisnius nuo kito automobi- 
liaus ir nuvažiavo in South
Berkley Banka.

Kai bankos virszininkas prie 
jo priėjo, jis iszsitrauke revol
veri ir suszuko: “Asz noriu vi
sus pinigus, ir asz baiku ne- 
krecziu!” Jis isz bankos iszsi- 
nesze $8,155 in maisza, inszoko 
in savo pavogta automobiliu ir 
nuvažiavo.

Bet kai jis sėdosi in automo
biliu jis iszgirdo isz bankos 
garsa kuris skelbia apie pavo
ju, apie vagyste. Jis labai su
sirūpino, susinervavo, pasuko

savo automobiliu nuo didžio
sios ulyezios in siauresne. Siau
resne ulyczia užsibaigė su sie
na. Jis dar labiau susinervavo. 
Paliko automobiliu ir perszoko 
per tvora in darža.

Darže ji susitiko szuva, ku
ris pradėjo loti. Nabagas dar 
labiau nusigando ir stengėsi 
tam szuniui užduoti su tuo pi
nigu maiszu. Jis syki pataikė 
su koja tam szuniui in galva.

To szunio sanvininke Ponia 
Frank Goldfuss pamate ir pa- 
siszauke savo vyra. Jiedu isz- 
bego isz savo namu, inszoko in 
savo automobiliu ir apsukdami 
savo darža užbėgo tam naba
gui, iszsigandusiui razbainin- 
kui už akiu.

“Tu mano szuni spyrei! Pik
tai suriko ta moteriszke, “Asz 
paszauksiu policij antus! ’ ’

Isaac Garrett Fox iszsitrau- 
ke savo revolveri, atprovino ji 
ir paspaude gaiduką, taikin
damas kulka in ta spiegianezia 
moteriszke. Bet kas ten atsiti
ko kad kulka nesusprogo. Tuo 
paežiu sykiu tos moteriszkes 
vyras užsipuolė ant jo ir ji par
trenkė ant žemes.

Kaip tik tada pasirodė ir po
licij antas. Razbaininkas, pa
matęs policij anta insikiszo ga
la revolverio in savo burna ir 
graibaliojo gaiduko, bet tik sa
vo sztorinius dantis iszsimusze 
isz savo burnos. Kai jis stvėrė
si už savo sztoriniu daneziu, 
policijantas nustvėrė jo revol
veri. Jis buvo suaresztuotas ir 
in teismą nugabentas.

Policijos stoties FBI agen
tas ji tardė ir klausinėjo. Jis 
ramiai ir tyliai sėdėjo ir prie 
visko prisipažino. Bet jis už
matė to FBI agento revolveri 
kuris liuosai kabojo nuo diržo. 
Kai tas FBI agntas pasilenke 
ka tenai paraszyti, Isaac Gar
rett Fox, razbaininkas nusi- 
stvere už to revolverio, paki- 
szo gala po savo smakru ir pa- 
spaude gaiduką.

FBI agento revolveris buvo 
geras ir gaidukas susprogdino 
kulka ir tas senas banku vagis, 
razbaininkas krito augsztie- 
ninkas, negyvas.

KARISZKAS ERO- 
PLANAS SUDUŽO.
RAPID CITY, S. D. — Sep

tyniolika vyru žuvo kai ka- 
riszkas eroplanas, B-29 bombe- 
ris sudužo ir užsidegė. Eropla
nas vos tik nuo žemes pakilo, 
kai kas tenais atsitiko ir jis vi
su savo smarkumu davė in že
me ir užsidegė.

Karininku komisija dabar 
stengiasi dasižinoti kas ten at
sitiko kad tas eroplanas taip 
greitai ir taip smarkiai nukri
to.

Tai pirmutine tokia nelaime 
ežia, szito j e vietoje nuo 1947 
metu, Balandžio menesi, kada 
armija pradėjo vėl szita vieta 
savo eroplanams vartuoti.

Szitas didis keturiu inžiniu 
kariszkas eroplanas, bomberis, 
ka tik buvo nuo žemes pakilęs, 
kai vienas inžinas užsidegė. 
Eroplano vary toj as ta deganti 
inžina sustabdė ir pasuko ero- 
plana atgal, bet buvo jau per 
vėlai. Tas didis eroplanas 
staugdamas krito staeziaį in 
žeme ir užsidegė.

Nei vienas neiszliko gyvas. 
Kiti kareiviai per visa nakti 
dirbo, stengdamiesi lavonus 
atskirti ir nors vardus žuvu
siu j u surinkti.

YUGOSLAVAI
SUSTABDO

PROCESIJA
TRIESTE. — Yugoslavai 

suardė Katalikiszka procesija, 
apvogė viena koplyczia ir nu
žudė du zokoninku ana sanvai
te in Pirano miesteli, dvide- 
szimts penkios mylios nuo 
Trieste miesto. Szitas miestelis 
randasi tame kraszte kur Yu
goslavai valdo. Szitos žinutes 
atėjo mums isz Italijos.

Ūkininkai Straikuoja 
Italijoje

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
jeigu tie ūkininkai nesutiks 
ant visu tu pareikalavimu.

Komunistams visai nerupi 
tu darbininku labas ar gerove. 
Jiems tik rupi tvarka suardy
ti. Jie nori kad Italijoje butu 
skurdas ir badas, kad Amerika 
turėtu dar daugiau milijonu 
doleriu ir tiek pat tonu maisto 
tenai siunsti.

Krikszczioniu partija visisz- 
kai atsiskyrė nuo Komunistu 
ir nuo Socialistu ir dabar sten
giasi savo tvarka investi dar
bininku tarpe ir stoti in talka 
Amerikai, kuri szelpia ir re
mia esamaja valdžia. O Itali
jos valdžia baisiai nepatinka 
Komunistams ir jie visomis 
galiomis stengiasi tai valdžiai 
trukdyti.

CZEKAMS NE
PATINKA RUSIJOS 

VALDŽIA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

In klausima ar Komunistai 
dabar ima visa maista ir nori 
badu numarinti visus gyvento
jus kad jie prie Komunistu pri
liptu, Daktaras Majer atsake, 
kad Komunistai negali maista 
sustabdyti nes tik jie vieni 
ežia vieszpatauja, ir ant j u gai
vu puola viso kraszto gerove. 
Bet jie nori parodyti žmonėms 
kad visi turi pasitikėti ir lauk
ti paszelpos isz Rusijos. Sovie
tai nori pakirsti kelia Ameri- 
kiecziams ir parodyti kad Cze- 
koslovakams yra vienatinis 
kelias in gerove per Komunis
tus.

Bet kai iszkilo klausimas 
apie rinkimus tai* beveik visi 
Czekoslovakijos gyventojai

Seka Sportininkus

Sunku insivaizdinti kad 
szitas žmogus tokia atsako - 
minga vieta laiko Tautu 
Sanjungoje. Jis ežia sau ra
miai sėdi su kitais ir žiuri in 
Olimpiados sportininkus, 
kurie lenktyniauja. Trygve 
Lie, Tautu Sanjungos Sekre
torius geria sodes bonkute ir 
stengiasi nors del vienos die
nos pamirszti savo pareigas.

■I

pareiszke kad ji nori rinkimus 
vesti taip kaip Amerikiecziai 
veda Amerikoje. Szitas pa- 
reiszkimas baisiai nepatinka 
visiems Sovietu Rusijos agen
tams, bet jie nedrysta per daug 
sakyti tiems Czekoslovakams, 
kurie tu Sovietu dabar baisiai ; 
neapkenezia. ; f j | y* i/ r y | 

___ t:

MESA VIS BUS
BRANGI

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

džia taip daro kad palaikius 
augsztas ir brangias prekes. 
Valdžia, pavyzdžiui perka 
kvieczius ir bulves ir paskui 
viską sudegina ar iszmeta, bet 
kitiems neparduoda, kad ūki
ninkai galėtu imti labai bran
giai už tas likusias bulves ir 
kvieczius.

Czia isz tikro kvailas ir dur
nas biznis: Valdžia už musu pi
nigus perka bulves ir tas bul
ves užkasa ar sudegina kad 
mes daugiau mokėtume už tas 
bulves kurias mes perkame.

Ūkininkai labai svarbia ir 
didele intekme turi ant viso 
Kongreso ir už tai paprastas 
žmogelis negali nei iszsižioti. 
Mes mokame taksas kad val
džia galėtu daugiau javu pirk
ti ir deginti, kad javai butu 
brangus ir kad mes brangiai 
už juos mokėtume. Mes dabar 
vagiame nuo Butkaus kad dau
giau duotume Sutkui, ar vel
niui gerinamies kad pasigerin
tume szetonui. Ir vienaip ir ki
taip paprastas darbo žmogelis 
turi dar giliau ir giliau knistis 
in savo kiszeniu kad gala su 
galu suvestu. į.

RUSIJA UŽDARO J 
KONSULATUS <
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

• > 
rasze, bet niekados savo žodžio 
neiszlaike. Tai, už tai mes da
bar drystame sakyti kad visai 
maža beda Amerikiecziams 
kad Sovietai savo Konsulo ofi
sus užsidarė.

Tik sztai kur vargas ir be
da. Visi tikėjosi ir lauke kad 
visu keturiu didžiųjų krasztu 
Užsienio Ministerial susirinks 
ir pasitars. Dabar jau iszaisz- 
kiai matyti kad jokio susitai
kinimo nėra ir negali būti. So
vietai dabar aiszkiai parodo 
kad jie savo planus varo, ne- 
paiszindami nei žmonių nei 
Dievo. 

f

KONSULAS LOMA
KIN NENORI GRYŽ-

TI IN RUSIJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio) ' 

bet kaipo Rusijos delegatas 
Tautu Sanjungoje.

Kaip ten nebutu, matyti kad 
net ir pats Sovietu Rusijos 
Konsulas nelabai nori gryžti 
in ta Rusijos Rojų, nes jis jau 
yra paragavęs Amerikos lais
ves! .

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISŽKA& 
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