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Stalinas Melagis, Sako U.S.
Isz Amerikos
AMERIKOS ARMIJA 

PASIRENGUS
DEL KARO i

Karininkai Permainyti; 
Armijos Virszininkas 
Turi Pavadovautoju

WASHINGTON, D. C. — 
Armijos Sekretorius Kenneth 
C. Royall, Subatoj paskelbė 
kad jis daug karininku per
maino, deda in atsakomingas 
vietas ir visa Armijos Sztaba 
prirengia del karo. Jis sako 
kad jis nenori kad kas pana- 
szaus atsitiktu, kaip atsitiko, 
kai Japonai mus užpuolė.

Dabar Generolai ir kiti aug- 
szti karininkai yra ingalioti 
duoti insakymus ir tvarka da
ryti, visai nelaukus insakymo 
ar pavelinimo isz Karo Sztabo, 
kaip pirmiau buvo reikalauja
ma. Dabar Armijos augszcziau- 
sias virszininkas turės kelis 
pagelbėtojus, pavadotojus, ku
rie bus ingalioti iszleisti insa
kymus ir nes visa armija tvar
kyti visai be virszininko žinios 
ar pavelinimo.

Szitaip daroma, kad armija’
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Paszventina Sinagoga PRIŽADA PENSIJAS
IR PASZELPA Rusija Kaltinama

TRUMANO VILTIS

Stengiasi Visus 
Prisitraukti

Naujos tautos, Israel, ar
mijos kareiviai insteigia Žy
du sinagogas visose armijo
se vietose Palestinoje. Szitas 
paveikslas parodo kaip tie 
Žydai kareiviai ir karinin
kai iszkilmingai apvaiksz- 
czioja ir paszventina savo si
nagogas netoli nuo Tel Aviv

miesto. Po szita palapine už
danga yra neszama Žydu 
Szventas Rasztas, vadina
mas “Torah” kuriame yra 
suraszyta visas Žydu insta- 
tymas. Visose szitokiose isz- 
kilmese, kareiviai ir karinin
kai visados dalyvauja. ,

BOSTON, MASS. — New 
York Valstijos Gubernatorius 
Dewey, baigdamas savo vaju 
del rinkiniu, kalbėjo Bostone. 
Jis visiems tenai prižadėjo kad 
darbininkai gaus daug daugiau 
pensijos ir paszelpos kai Re- 
publikonai valdys Washingto
ne. Jis savo klausytojams paša 
ke kad dabar reikia iszrinkti 
Republikonas kaipo Preziden
tas ir daug Kongresmonu isz
rinkti isz Republikonu Parti
jos.

Jis prižada daugiau pensijos 
seniemsiems, didesnes algas 
darbininkams ir jis prižada in
vest! nauja tvarka, per kuria 
visi ligoniai kurie neturi isz ko 
eiti pas gydytoja, butu gydyto
ju už dyka prižiuromi.

Gubernatorių Dewey, kalbė
damas Bostone jau visai nesi
rūpino apie votus ar balsus, 
nes jis jaueziasi kad jam Prezi
dento vieta jau užtikrinta. Jo 
visa kalba buvo daugiau at
kreipti in savo partijos žmo
nes, kurie iki szipl buvo to
kiems instatymams prieszingi,
sakydami kad tokia tvarka per BcrlyUO klaUSiflKk 
daug kituoja. į „ . Ąm(.riLos

Dewey užbaigė savo vaju su OAllao z ilfilvi itkVo 
pilnu pasitikėjimu kad jis yra yjstlS laikiaSZtillillkllS 
jau musu Prezidentas. Jam ta _ __
v 
rasztininkai, kurie sako

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Klausimo*

Amerikos Karo Sztabas Atsake
Sovietu Ambasadoriui Pan-

c ____ ___

yushkin Kad Ne Ju Biznis Japo
nijoje; Prez, Trumanas Sako 
Demokratu Partija PadejoMai- 
nieriams Gauti Geresnes Algas

PARYŽIUS. — Daktaras Philip C. Jes
sup, Amerikos pasiuntinys Tautu Sangoje 
staeziai ir vieszai užsigynė kad Amerika 
su Anglija sulaužė

SUKLYDĘS
ŽMOGELIS

Wallace, Visu Pamirsz 
sutarti Paryžiuje ant tas Kandidatas

TRUMANAS UZ ŽY
DUS PALESTINOJE

SOVIETAMS
PER SNUKI

NEW YORK. — Trumanas 
isz pat paskutinu j u stengda
masis prisitraukti daugiau 
žmonių ir daugiau balsu per 
rinkimus, pasisakė kad jis pri
taria ir reikalauja kad Tautu 
San junga nustatytu rubežius 
tarp Arabu ir Žydu Palestino
je.

Jis nei žodžio nesakė apie ta 
raportą, kuri nužudytas Kuni
gą iksztis Bernadotte buvo pa
likes ant to klausimo. Jis tik 
savo politikiszkas prakalbas 
pyszkino susirinkusiems, šaky-

WASHINGTON, D. C. —
Kai kandidatas in Prezidento 
vieta mato kad dauguma balsu, 
votu yra jau isz ankso nustaty
ta priesz ji, jam telieka tik vie
na viltis, kuo daugiausia žmo
nių intikinti kad prieszingos jamas nauja Israelio tau- 
partijos kandidatas yra nie- u turi fcuU gana didele ir gana 
kam nevertas. Jis teipgi turi gtįprį, užtikrinti savo žmonėms 
save intikriti kad jam dar yra 
vilties, ir paskui jis turi kitus 
intikinti taip kaip jis pats sa
ve insitikina.

Kaip tik taip Trumanas da
bar ir daro. Jis dabar nori vi- rasztus, kurie nuosekliai isz- 
siems parodyti kad visi žmo- aiszkino visa ta klausima.
nes ji myli. Gal kaip tik už tai 
jis taip puolasi ant Republiko
nu ir szmeižia Gubernatorių 
Dewey. Su tais szmeižtais jis 
pritraukia daugiau klausytoju 
nes žmones eina jo pasiklausy
ti isz smalsumo, žingeidumo.

Bet laikrasztininkai ir net 
Demokratu Partijos vadai sa
ko kad tie Trumano klausyto
jai jo prakalbu klausys, bet už

’ ji nebalsuos. Mes szita straips
neli raszome dviem dienom 
priesz rinkimus ir dar nieko ti
kro negalima pasakyti, bet visi 
laikrasztininkai sako kad Tru- 
imanui viltis gesta.

nepriklausomybe ir laisve.
Tai gražus žodžiai bet visai 

nieko nereiszkia, kai Truma
nas visai nepaiso ir atstumia 
Kunigaikszczio Bernadotte

Trumanas ir ežia inklimpo. 
Jis ana Nedele aiszkiai ir vie- 
szai pasisakė kad jis remia 
nauja Tauta Sanjungos nusi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. —
Rusija labai iszkilmingai ir di
dingai pareikalavo kad Ameri
kos valdžia pasiaiszkintu ir So
vietams pasakytu, ka musu ka
rininkai daro ar nori daryti 
laikydami slaptus susirinki
mus Japonijoje. Amerikos ka
rininkai laike slaptus susirin
kimus ir pokalbius Spalio-Oct. 
dvylikta diena.

Sovietu Rusijos Ambasado
rius Alexander S. Panyushkin 
pareikalavo kad Amerikos Ka
ro Sztabas ir pati valdžia pasi
aiszkintu Rusijai. Amerikos 
Taryba tam prasisziokeliui 
Panyushkin labai gražiai ir 
trumpai atsake kad; “Czia ne 
jo biznis ir kad jis savo nosies 
in szitus klausimus visai ne- 
kisztu!”

Sovietas Panyushkin sake, 
kad jis reikalauja dažinoti kas

pasiuntinys susiszauke 
ir jiems vieszai paša

lėta užtikrina beveik visi laik- kc kad, “Stalinas meluoja, kai jis sako
Jiskad kad Amerika su Anglija yra kalta.” 

pasiaiszkino kad, Vakarines Tautos sutiko 
ant to klausimo iszriszimo, ir net szeszios

NEW YORK. — Henry A. 
Wallace, naujos Pazanguju 
Partijos kandidatas in Prezi
dentus yra jau beveik visu pa- 
mirsztas, nors jis savo vaju va
ro net ligi pat galo.

Kalbėdamas New York mies
te jis pasigyrė kad jis su savo 
Pažangiąja Partija sustabdė ta 
szalta kara tarp Rusijos ir 
Amerikos ir iszlygino daug ne
susipratimu. “Szaltas Karas” 
reiszkia kad dvi tautos viena 
kitai visokiais budais prieszi- 
nasi ir gtumuoja, bet dar tikro 
karo nepaskelbia.

Jis giriasi kad jis su savo 
nauja partija baisiai daug nu
veikė; pertvarke Amerikos vi
sa nusistatymą kaslink užsie
nio klausimu ir taip visam svie
tui užtikrino taika.

Wallace per visa szita savo 
prasiszokima ir visa szita savo 
vaju tankiai prasiszoko ir per 
daug nusikando ir baisiai me
lavo, bet szita syki jau ir jam 
ir jo partijai galime pasakyti 
kad didesniu melagiu už juos 
nėra. Kaip jis gali drysti saky
ti kad tas “szaltas karas” tie 
susikirtimai su Rusija baigti? 
Kaip jis gali sakyti kad dabar 

! jis su savo partija visam svie
tui taika atnesze? Nei susitai
kinimo nei taikos nėra ir dar

PASIMIRĖ ERO-
PLANO NELAIMĖJE kitos Tautos pritarė, bet Rusija neprieme 

r. ir pareiszke savo pasiprieszinima.LONDON. — Willem Hen- ’ 1 ’
driek phiiiipo, kuris vienas Jniiesziiuas del susitaikinimo buvo kad 
laimes, kai didis eropianas nu-Rusija atidarytu visus kelius m Berlyną ir 
krito netoli nuo Prestwick, ana pasku i eitu pasitarimai apie Berlyno pra- 
diena pasimirė. Jis pasimirė in . . . it*
scottich ligonine, szkotijoje. mono ir apie tai kas valdys ir tvarkys Bėr
io mirtis sudarė jau keturios ĮynieCziu njnigUS. Tas illllCSziinaS teipgi 
deszimts nelaimingu keleiviu 
kurie toje nelaimėje pražuvo. buvo nustatytas ant keturiu didžiųjų Tau

tu Užsienio Ministeriu susirinkimo, kur vi
sos Vokietijos klausimas butu svarstomas.

Stalinas prikaiszioja ir intaria, sakyda
mas kad Amerika su Anglija sulaužė dvi 

___r___ ____________ sutartis ant Berlyno, viena Maskoje Rug-
to piccaduiy vieszbutyje, Lon- pjuczįo trisdcszimta diena ir antra Pary-
done. Krisdamas jis kone sužei
dė kelis praeinanezius žmones.

Policija sako kad tas žmogus 
buvo Robert Edward Rose, 
trisdeszimts keturiu metu am-;

! žiaus, isz Library, Pennsylva
nia.

Jis buvo pasisamdęs kamba- yfg pavai tUOJC. 
_____ ri tame vieszbutyje, hotelyje,‘ .
žine peržiūri, padaro gailės- Rugsėjo trylikta diena, ir bu- P&1S0 K3S ka SOkO, ai KS (lai O. 
ežio iszreiszkima, ir nori vi- vo atsivežęs su savimi net dvi- 
siems ir Paežiam Dievui paro- deszimts siutu. Jis del kokios
dyti kad jis tiki ir myli Visa- ten priežasties priėjo prie lan- įa” faį Į)y vo tįkf aį aSZtfUS IF StaCZioklSZkl Žodžiai ta* karo negales būti, nes Rusi- 
gali Vieszpati.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

ŽMOGUS ISZKRITO
ISZ LANGO

- -.............................. . LONDON, ANGLIJA. —
buvo daroma ir kas buvo nu į Amerikietis iszpuole ar iszszo- 
tarta kai Generolas Douglas ko per langa nuo treczio augsz- 
■nir a • • i • tn Finns dillxr VIAdzhntvip. T.nilMacArthur laike susirinkimą 
savo namuose? Bet tam Sovie
tui buvo kaip su szlapia maz- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ar Komunizmas Nciszvengiamas?
Mums mažai laiko jau beli

ko. Mums mažai to laiko jau 
beliko kaipo žmones ir kaipo 
tauta. Kartais žmogui gerai 
kad jam in akis stūkso pavojus. 

[ Jis tada labai greitai savo san-

žiuje tik kelios dienos atgal.
Amerikos pasiuntinys Philip Jessup pa-

sake kad Stalino visi priekaisztai yra jau nematyti, 

pasene, nes Sovietai juos jau kelis sykius Jis mums jau seniai patarė 
kaip’ galima su Rusija susitai- 

Jie savo kaulija ir ne- kinti ir visam svietui užtikrin
ti; jis pataria mums nusigink
luoti, ir tada karo negales būti.

Kai jis staeziai pasakė kad “Stalinas Melno- J“t0 su juo su‘inka™’ J s nes kai mes nusiginkluosime,

go, atsidarė langa ir iszszoko ( , ,
ariszkrito. į kuriuos dipliomatai labai retai pavaituoja.i

jai nebus su kuo kariauti ir vi- 
I (Tasa Ant 4 Puslapio),
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Kas Girdėt
dabar galima gauti kambarius 
kada tik kas nori. Beveik visi 
vieszbucziai turi daug tuszcziu 
kambariu.

Vienas ubagas atėjo pas But
kuviene ir prasze iszmaldos ar 
nors užkandi. Butkuviene jam 
isznesze dideli szmota pyrago. 
Kai ubagas pyraga suvalgė, 
jis tuszczia tolierka atnesze 
Butkuvienei ir jai gražiai pa
dėkojo: “Acziu už pusėtinai 
gera pyraga. ’ ’

. “Kaip tai tu sakai kad py
ragas tik pusėtinai geras?” 
Piktai užklausė Butkuviene, 
kuri buvo ta pyraga prie karsz- 
to pecziaus ana sanvaite iszke- 
ptis.

“Na, mat, tamistele, szitaip 
yra: Jeigu tas pyragas butu 
buvęs biski geresnis, tamiste
le nebūtai man tiek daug davus 
o jeigu jis butu buvęs nors bis
ki prastesnis, asz nebueziau 
galejes tiek daug jo suvalgy
ti.”

Apie trys szimtai tukstan- 
cziu Amerikiecziu važinėja po 
Europa ir jau dabar tenai pali
ko daugiau negu keturis szim
tus milijonu doleriu.

Bankieriai dabar jau tariasi 
pakelti nuoszimczius ant pa 
skolų. Bankos sako kad reikia 
didesnis nuoszimczius imti nuo 
žmonių, nors paezios bankos 
beveik nieko neduoda tiems 
kurie tenai savo pinigus deda.

Valdžia yra nustaezius kad 
pargryžusieji kareiviai gali pa
siskolinti pinigu del pirkimo 
namu už ketvirta nuoszimti, 
bet tokiu pinigu sunku kur ras
ti, nes Lankos nenori ant tokio 
nuoszimczio pinigus skolinti. 
Po rinkimu tas nuoszimtis bus 
pakeltas, padidintas.

1948 NOVEMBER ^48
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POLITIKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Naujas Komunistu bosas 
Balkanuose yra boba. Ona Ban
ker, buezieriaus duktė yra 
niekausia ir pavojingiausia 
boba ant viso svieto. Ji 
iszidave ir suvedžiojo savo 
kraszto karalių. Ji nieko nesa
kė, nieko nedare kai jos vyras 
buvo padėtas. Ji dabar per
kasi sau dreses, suknes Pary
žiuje kur jos kasztuoja po ke
turis szimtus doleriu. Ji taip 
iszkoliojo, taip iszbare Yugo- 
slavijos vada Tito, kad jis dar 
ir sziandien negali pamirszti. 
Ji gali su Stalinu pasiszneketi 
ir pasitarti kada tik ji nori.

Kur ežia mes skaitėme 
gera mergaite niekados nebega 
paskui vyra ir jo nesiveja. Mes 
su tuo gal irsutiktume, bet mes 
negalime pamirszti kad slastai 
nesiveja paskui pelyte ar žiur- 
kyte, o žiūrėkite kas atsitinka.

kad

Darbdaviai ir fabrikantai 
gali pareikalauti kad darbinin
kas butu pateisnitas ir paliuo- 
siotas nuo vaisko, jeigu bus ga
lima priparodyti kad tas dar
bininkas yra reikalingas tame 
fabrike ar tame darbe.

Trumanas savo rinkimo va
ju veda per mainieriu miestus. 
Jis visur giria mainierius ir 
gerbia John Mitchell, mainie- 
rįu geradari, bet nei žodžio ne
sako apie John Lewisa. Jis sa
ko kad Demokratu Partija pa
dėjo mainieriams gauti geres
nes algas ir geresni gyvenimą.

Bus beda su aliejų del szilu- 
mos szia žiema. Visiems patar
tina pasirūpinti dabar gauti 
gana aliejaus del žiemos.

O anglių bus visiems gana. 
Dabar jau matyti kad in vyksta 
kas buvo “Saulėje” jau seniai 
raszoma, kad daug“ žmonių da 
bar iszmeta savo peczius kurie 
anglis vartuojo ir insideda 
aliejaus ar elektros peczius. 
Dabar net ir straikos nesirū
pins žmonių, nes anglių vi
siems bus gana. Bet tos anglys 
brangios ir už tai daug žmonių 
ima vartuoti aliejų.

Joszkis jau ant mirties pata
lo gulėjo. Prie jo lovos susirin
ko visa Joszkiu szeimynele. Jis 
plonu ir silpnu balseliu pa
klausė : ‘ ‘ Ar mama ežia ? ’ ’

“Taip, asz ežia,” atsake 
verkszlendama žmonele.

‘ ‘ Ar Izidorius ežia ? ’ ’
“Czia,” atsake vyriausias 

sūnūs.
“Ar visi kiti vaikai ežia?” 

Dar užklausė marinamas Josz
kis.

“Visi.”
“O mergaites kur?P beveik 

paskutiniu atsidūsėjimu pa
klausė Joszkis.

“Mes visos ežia,” atsake jo 
dukreles.

Joszkis tik sykiu pakilo, ant 
rankos pasirėmė, ir nežmonisz- 
ku balsu suriko: “Tai kas szto- 
ra prižiūri?”

yieszbucziuose, koteliuose

Visiems mums dabar nebutu 
pro szali peržiūrėti savo politi
ne sanžine ir nors sau priparo
dyti in ka mes tikime. Jeigu 
mes sziandien nesuprantame 
savo kraszto politikos, mes ta 
politika rytoj ne tik nesuprasi
me, bet jau ir nesuvaldysime.

Mes turime saves pasiklaus
ti kas mums labiau rupi: pato
gumas ar dorove.. Komunistai 
ir Komunizmas mums siutina 
patogumą, tikėjimas mums ro
dą kelia in dorove. Mes szian
dien turime pasirinkti.

Vienas žmogus, nepažysta
mas tame mažame miestelyje, 
atėjo in sztora ir paprasze kad 
sztorninkas jam parduotu vi
sus kiauszinius, tamietes ir 
pernokusius vaisius.

“Tai kibą eisi szi vakara to 
durniaus prakalbu pasiklausy
ti?” Paklausė sztorninkas.

“Asz esu tas durnas prakal 
billillkilS, • - htshke tas žmogelis 
ir su savo kiausziniu, tamie- 
cziu ir vaisiu pundais isz szto- 
ro iszejo.

Tie daktarėliai, kurie varo 
savo geszefta su akimis, daro 
labai gera bizni; jie visiems 
kurie tik ateina parūpina aki
nus, akuliorius, nežiūrint ar 
jiems reikia ar ne. Dabarinejo 
tokia mada, kad kiekviena ma
myte parūpina savo vaikeliui 
akuliorius. O tie stiklai, aku- 
lioriai gal daug daugiau ken
kia, negu padeda tam vaikui. 
Szitokie daktarieliai turi susi
tarimą su kompanijomis ku
rios tuos stiklus gamina, kad 
tos kompanijos tiems daktarė
liams primoka už kiekviena to
ki kostumieri kuriam jie pa
skiria akinius.

Komunizmas Rojų Ne 
Darba Prižada

beveik nie- 
jau seniai 
katalikams

Noris Komunistai sako ir gi
riasi kad jie yra. darbo žmo
gaus draugai, bet jie tam darbi
ninkui vies tik rojų prižada, 
bet ne darba ar pragyvenimą. 
Musu raudonskuriai to dar ne
supranta. Komunizmo paniata 
pabudavojo Marksas ir Eng-

Daug žmonių dabar perka 
namus už kuriuos jie jokiu bu
dri negales užmokėti. Viskas 
dabar gerai kai visi tiek daug 
uždirba, bet jeigu tik algos bu Į 
tu sumažintos ar jeigu 
fabrikai užsidarytu, tai 
tokiu namu labai greitai 
tu ant “Sheriff Sale.”

keli 
daugį 
iszei-'

Szi pavasari galime pamaty
ti jau treczia politine partija. 
Ta partija susidarytu isz daug 
vadu abieju unijos partij,a CIO 
ir AFL ir ūkininku. Automobi
liu darbininku unija su savo 
Prezidentu Reuther teipgi pri
sidėtu. Szitokia politikos par

imi teisingai sakyti kad pakly
dusi krikszczionyste pagimdė 
Komunizmą. . Dabar laikas 
mums pasižiureti daugiau in 
save ir ne taip greitai pirsztu 
rodyti in Komunistuis.

Viena Italijone, 
kam nežinoma 
krikszcziomims
stengiesi parodyti kur jie yra 
suklydę, bet retas kuris jos pa
klausė. Ji parode kad Kinio- 
ežiai, Egipticcziai, Graikai ir 
Romiecziai jau seniai žinojo 
apie fabrikus ir pramone, bet 
jie tuos fabrikus neiszplatino 
ir neisznaudojo kaip mes szian
dien isznaudojame, už tai kad 
jie labiau invertino žmogaus 
asmenybe negu bizni. O szian
dien mums biznis labiau rupi 
negu tikėjimas. Ir tuomi mes 
esame panaszus in raudoninu
sius Komunistus.

Jie jau tada pramatė kad ge
ras biznis sudaro bloga gyveni
mą. Bet mes ta bizni pasisavi
nome ir taip Komunizmą pasi
kvietėme.

Mes sziandien skaitome ta 
daktara geru, kuris gražaii gy

les. Jiedu daug teisybes pasakė vena, dideli automobiliu turi ir 
kai jiedu priesztaravo priesz pa.s kuri diiugiausia žmonių al
tuos kurie isznaudojo darbi- silanko. Tam biznieriui mes 
įlinkus. Komunizmas pasistatė nusilenkiame kuris daugiausia 

bumaszku gali isz kiszeniauspriesz tuos isznaudotojus ir 
juos panaikino, bet ju vietoj 
kiti rojaus pranaszai tapo to
kiais paežiais isziiaudotojais. 
Tai darbininkas, bėgdamas nuo 
vilko, užbėgo aut meszkos.

Beveik visi vadai sziandien 
prisipažins ta kad nebutu buvę 
tokiu intakingu ir galingu Ko
munistu,'jeigu butu buvę dau
giau galingu ir intakingu krik
szczioniu ir kataliku.

Jau keli szimtai metu kai ge
ri krikszczionys daugiau rūpi
nasi susikrauti ežia ant žemes 
turtus, negu pasirūpinti tuos 
turtus, kur nei kandys nesuėda 

zir vagis nepavagia. Patys 
krikszczionys pirm Markso ir 
Komunizmo pradėjo jieszkoti 
rojaus ežia ant žemes. Tai gali-

Jeigu mes dievaiezio jieszko- 
tume Amerikoje, mes visa, tu
ziną ju rastume biznyje, 
moneje ir piniguose. < 
nusistatymas kaip tik 
ga Komunizmui dirva, 
neturi pinigu tai reikia

' kuris turi iszlupti. Juk

pi-i- 
O toks 
derlin- 

. Jeigu

Komu
nizmas taip mokina, kad reikia 
turtą lygiai padalinti. O to 
turto nelygybes buvo kaip tik 
geru krikszczioniu sudarytos.

Szitas turtas ir žmogaus pa
togumas padare kvailius isz 
mus visu. Beveik visi musu 
mokslincziai (ir mes labai ma
žai ju turime) sziandien tiki 
t ai Į) kaip Komunizmo insteige- 
jas Marksas tikėjo. Europoje

Dvynukes, Bet Ne Gimines

Szitos dvynukes daug 
galvosūkio sudaro Van 
Dyke miesto, Michigan, gy
ventojams. Žmonėms sunku

ti ja butu socialistine, bet ežia suprasti kaip szitos mergai-
Komnnistams nebutu vietos. tęs gali būti tokios viena in 

kita panaszios, o visai negi-

mines. Marie Kohler, išz kai
res ir Charleen Rogocki, abi 
szesziu metu amžiaus mer
gaites taip viena in kita pa
naszios kad visi ima jas už 
dvynukes, o jos nėra nei gi
mines.

net ir tie benamiai, kurie jau 
Sovietu botaga yra paragavę, 
dar vis tiki in Komunizmą. Jie 
ežia atvažiuodami staeziai sa
ko kad jie nėra ubagai, bet kad 
mes turime juos suszelpti, kad 
tai yra musu pareiga. Toks nu
sistatymas nėra kas kita kaip 
tik Komunizmo pagrindas: 
Imti isz tu kurie turi ir duoti 
tiems kurie neturi.

Komunizmas ir kapitalizmas 
yra vienos motinos vaikai, yra 
tikri broliai. Kapitalizmas val
do žmones taip kaip Komunis
tai nori tuos paežius žmones 
valdyti. Kapitalizmas daug 
gražiu žodžiu pasako apie lais
ve ir nepriklausomybe, bet ne
duoda nei laisves neinepriklau- 
somybbes. Komunizmas 
daro. Kur ta žmogaus 
Amerikoje ] 
tvarka jeigu jam nustatyta kur 
kiek, kada ir kaip jis gyvens? 
O tas kuris nustato kaip jis 
dirbs, nustato taipgi kaip jis ir 
gyvens.

Geros algos visai nieko ne- 
reiszkia jeigu jos yra kompa
nijos ar unijos nustatomos. 
Kiek ar koki baisa turi papras
tas mainierys kai Lewisas su
siraukia?

Komunistai, kaipo politine 
partija sziandien taip insigale- 
jo tarp krikszczioniu ir kriksz- 
czioniszkas tautas už tai kad 
tie krikszczioniai pamirszo ir 
pamėtė savo krikszczionyste ir 
susirūpino bizniu ir patogumu, 
apie kuri Komunistai kaip tik 
zaunyja.

Atsikirsti priesz Komuniz
mą reikia tikros krikszczionys- 
tes, kur bizniu patogumui ar 
pramonei visai nėra vietos. Po
piežiai mus to jau seniai moki
no ir mokina, bet retas kuris 
supranta ar nori suprasti.

Mes sziandien gal labai pa
smerkiame ta naujos Pažangu- 
ju Partijos kandidata Wallace 
ir sakome kai jis yra Komunis
tas, bet mes baisiai insižeistu- 
me ir užpyktume jeigu kas 
drystu mums pasakyti kad mes 
ant jo pykstame vien tik už tai 

d<aid jis tiek daug dalyku sako 
ir aiszkino, kuriuos mos kas
dien darome, bet nei patys sau 
neprisipažinstame. Tik pasi
skaitykite savo laikraszczius ir 
pasiklausykite savo radijo, ir 
pamatysite kad tiek daug 
mokslincziu, ir dar daugiau 
jaunimo stoja už ta ir musu 
pasmerkta kaipo Komunistą 
Wallace. Sveikas protas reika
lauja kad mes saves pasiklaus
tame, kodėl tiek žmonių ji re
mia. Negalime sakyti kad visi 
jie yra durnai ir kvailiai. Toks 
nusistatymas labai lengvas ir 
patogus, bet neteisingas. Mes 
turime geriau ir giliau ta klau
sima isztirti ir dažinoti, kodėl 
tiek daug žmonių ji remia, kai 
jis vieszai pasisako kad Komu
nistai ji remia?

Kitame straipsnyje m e s 
stengsimies geriau susipažinti 
su tuo Wallace’u, kuri net ir 
tamietemis ir supuvusiais kiau 
sziniais drabstė. Bet ežia 
skubinamies pasisakyti, kad 
mes tam Wallace’ui neprita
riame ir jo neremiame, bet 
vien tik teisybes ir tiesos jiesz 
kome. Per szitus rinkimus mes 
už ji už jokius pinigus nebal
suotume, bet mes nei už Tru- 
mana, nei už Dewey teipgi ne
balsuosime, tai musu balsas, 
votas, nieko nereiszkia.

Bet, rinkimai Amerikie- 
cziams nėra jau toks svarbus 
dalykas. Nei czvertis Ameri- 
kioeziu visai ne eis balsuoti, 
“votuoti” per szitus rinkimus

norsbeveik visi ka.rszcziuojasi 
už viena ar kita kandidata. 
Mums sziandien daug labiau 
beisbole, futbole, krutami-pa- 
veiksliai ir vakaruszkos negu 
valdininkai, valdžios atstovai 
ar prezidentai. Ir kaip tik už 
tai, musu kraszte Komunistai 
gali szienauti ir kaip tik už tai 
toks žmogus kaip Wallace gali 
dauguma, musu mokslincziu ir 
beveik visus musu jaunuosius 
prisitraukti.

LIETUVOS PILIE-
CZIAI ATVYKSTAN-

TIEJI IN U. S. A.

'“UJ) Pagal D.P. Instatyma 
po Kapitalizmo Laivu “General Black

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

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

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

n

Atvyko, Sukatoj, Spalio 30 d., 
1948 m., 4:40 Valanda Po Pietų 

In New York, N. Y.

Alekna Pranas, atvyksta pas 
Alekna Joną, 1880‘E. 86th iSt., 
Cleveland, O., Aleksa Jonas, 
žmona, pas: Agatha M. Sutkai- 
tis, Rt. 2, Bridgeville, Pa. Aro
nowitz Preston pas: Bernice 
Kaplan, 3541 Everett Ave., 
Chicago 13, Ill. Ąžuolaitis -
K. Juozas, žmona pas: Strongis 
Joseph M., 815 AV. Knell Dr., 
AV. Hollywood, Calif. Bacze- 
viezius Motiejus, žmona ir sū
nūs pas: Baczeviczia Anton, 
10624 Edbrooks Ave., Chicago, 
111. Balta Kazys, žmona ir sū
nūs pas: Kerisza John, 473 
Spring St., Bridgewater, Mass. 
Baltruszaitiene Ona, sunns ir 
duktė pas: Replish Viktoria, 
6330 70th St., Middle Village,
L. I. N. Y. Bataitis Jonas, žmo
na ir 2 dukterys pas Kassel Pe
ter, 3815 A Minnesota Ave., 
St. Louis, Aliss. Baužinskas 
Juozapas, žmona ir 2 dukterys 
pas Latvaitis Susan, 21 Bridge 
St., Brooklyn, N. Y. Bernotie
ne Petronėlė, sūnūs pas: Polter 
Albinas, 251 Riddgewood Ave., 
Brooklyn, N. Y. Czerzastaite 
Janina, naszlaite pas: U. S. 
Com., 245 4th Ave., New York, 
N. Y. Draugelis Bronius, žmo
na pas Žilinskas Petras, 170th 
So. Union Avė., Los Angeles, 
Calif. Ellberg Frieda pas: 
Mandel Louis, 3115 5th St., 
Port Arthur, Teras. Fabelins- 
ky David pas: Somach Geo., 
231 So. 6th St., Allentown, Pa. 
Gabrys Juozas, žmona pas: Po- 
ezius Julian F., 4 Woodland St. 
Simsbury, Conn. Gerulis Juo
zas pasf Frank Gerulis, Hurst, 
Illinois, Williamson, Co. Gold
man Frida pas: Leonard Stein, 
3815 Duane, Detroit, Mich. 
Gudonis Povilas pas: James D. 
man, 3459 St. Paulina St., Chi
cago, 111. Gurvich Samuel pas: 
Alerasder Alperovitz, 205 W, 
88th St., New York, N. Y. 
Gurwitsch Hirsch, žmona pas: 
Ruth Schulsinger, 400 Red 
Bud. Ave., Cincinnati, Ohio. 
Jalinskas Germanas, žmona ir 
sūnūs pas: Czeslovas Jalinskas 
58 Tęs Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. Jasineviczius Nikodemas 
pas Konstancija Baltusznikas, 
1118 N. Formosa Ave., Holly
wood, Calif. Jonczas Kazys, 
žmona pas: John Jonczas, 208 
S. Tramont Rd., Baltimore 29, 
Md. Jukneviczius Petras pas: 
Julia Juodvalkis, 7334 Middle
point St., Dearborn, Mich. 
Jurgilas Jonas, žmona ir duktė 
pas: Frank Bastis, 3327 S. Hal-

' sted St., Chicago 8, Ill. Kar- 
nauskaite Kristina, naszlaite 
pas U.S.Committee, New York,

N. Y. Katilius Aleksandra ir 
Katalius Aldona pas: Pius Pe
ter Balanda, 1046 W. 105th St., 
Chicago, 111. Kiesilis J. Dona
tas, žmona pas: Dan Kyslus, 17 
Chucker St., Amsterdam, N. Y. 
Klimauskaite Veronika, nasz
laite pas: U.S. Committee, New’ 
York, N. Y. Klimavicziute 
Irena naszlaite pas: U. S. Co
mmittee, New York, N.Y. Kris- 
taponis Edvardas, žmona ir sū
nūs pas: Casimir Bažis, 2247 
Valera St., Pittsburgh, Pa. 
Kubiliūnas Juozas, žmona ii“ 
duktė pas: August Misziunas, 
128 Montgomery Pl., Paterson, 
N. J. Kusza Polikronas, Feli
ksas, žmona, suims ir duktė 
Holy Cross Hospital, 6700 W. 
69th St., Chicago, Ill. Levic
kas Albinas, žmona ir 2 dukte
rys pas: Henry Koplenski, Rt. 
4, Dowagiac, Mich. Lunaite 
Edita, naszlaite pas: U. S. Co
mmittee, New York, N. Y. 
Luszys Stasys, žmona ir 2 duk
terys pas: Ignas Luszys, 51 
Torrey St., Dorchester, Mass. 
Macelyte Emilija, pas: Casi
mir Convent, 2601 Marquette 
Rd., Chicago, Ill. Maldutis, 
žmona ir sūnūs pasjSelma Bud 
1405 70th St., Brooklyn, N. Y. 
Malinauskas Viktoras, žmona, 
suims ir duktė pas: Peter Kru- 
gelis, 968 Highland Ave., Wa
terbury, Conn. Mankauskas 
Juozas, naszlaitis pas: U. S. 
Committee, New York, N. Y. 
Marten kas Jonas, naszlaitis 
pa<s:U.S. Committee, New York 
N. Y. Matulaitis Antanas, pas: 
Amilija Milukas, 101-59 125th 
St., Richmond Hill, N. Y. Mic- 
haliuniene Karolina pas: Casi
mir Leiga, 120 N. 4th St., Broo
klyn, N. Y. Nikszas Antanas, 
žmona, 2 dukterys pas: Yesu- 
kaitis Alberta, 2222 N. 2nd St., 
Philadelphia, Pa. Nareika Pe
tras, naszlaitis pas: U. S. Com
mittee, New York, N. Y. No- 
wik Noses, žmona pas: Josima 
Kozin, 40 Monreo St., N. Y., N.
Y. Openhel Malka, žmona ir 2 
vaikai, pas Samuel Roth, 104 
Clark St., N. Y. Orlauskaite 
Rūta, pas Holy Cross Hosp., 
2700 W. 69th St., Chicago, Ill. 
Oscherowitz Samuel, pas

(Tasa Ant 3 Puslapio)
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BAISI KELIONEISZGAMOS •
(Tasa)

Alano senatve,

— “Gerai, gerai, bet kad 
tu mat vis ateini per atlaidus, 

diene- per szventes, asz neturiu laiko, 
les suskaitytos, pabaigsiu am-1 liksi sveika, asz da be pusry- 
želi ir taip, nenoriu nuo vaiku ežiu, poteriu da neatkalbe jau. ” 
nieko, bet szirdis neatleidžia, — Atsisveikino ir nuėjo, o 
kad, rodos, nors priesz mirti su asz sugryžau vėl iii bažnyczia 
vaikais galecziau da pasimaty- ir verkiau, kiek tik krutinę isz- 
ti, pasidžiaugti, pasikalbėti, nesze, kiek tik akys isztrivojo. 
tai tik ir mirti butu lengviausi Toks tai ir buvo tas pasimaty-

— Na ir kada paskutini mas!
karta su kunigu matėsi? Asz — Na ar tau ne szirdies ne
jos užklausiau. ! skauda mamytė, už vaiku ?

—- Užpernai, per Petrinių j — Kur-gi neskaudės, Die- 
atlaidus, szirdžiuk, susitikau ji ve kaip maži buvo, kiek asz su
mieste, kliosztoriuj, bet ne jis 
su manim sznekejo, ne kalbino 
mane ilgai. Ve, kaip buvo: Pet
rines ta met pripuolė Subatoje, 
kliosztoriuj buna dideli atlai
dai. Iszgirdau, kad ir jis, sū
nūs mano, ketino ant atlaidų 
parvažiuoti in kliosztoriu. Par
važiuos, misliju, neparvažiuos, 
nueisiu nors pasimelsti. Isz- 

r

ėjau da gaigyste, bet tolimas 
kelias iki nuklampojau sena, 
prispejau kaip tik ant sumos, j 
Po sumai iszejau isz bažny- 
czios sztai sutinka mane kuni
gu tarnaitis, pažino da nuo se- 
niaus, kaip (būdavo, su klieri
ku atvažiuodavoni in miestą: 
—- “Mamyte, sako, yra czion 
tavo sūnūs, bet dabar rengiasi 
prie pietų, ateik paskui, tai gal 
nors pasimatysi.” Kur asz, ži
noma eisiu, turėjau insidejus! 
szmoteli sausos duonos, atsitu-; 
piau prie tvoros, užkandau.' 
Priesz miszparus ateina vėl 
tarnaitis.

— “Tai girdi mamyte, kal
bėjau su pralotu, bet sziandien 
tokia szvente, atlaidai, yra j 
daug kunigu, netur laiko, ateik 
ryto, gal ryt prieisi, tik asz ta-! 
ve szeip taip, prie jo gal prive-' 
siu.” Kur vėl vilksiuosi namo, Į 
nuėjau in ligonbute, perbuvau 
szeip, taip ta naktele. Ant ry
tojaus tuoj beszvintant, eisiu 
misliju anksti, da priesz mi- 
szias, nes paskui vėl gal netu
rės laiko. Nuėjau pamaeziau 
tarnaiti.

— O ka? Sakau.
— “Jau girdi, atsikėlė.”
— Nuejas pabarszkino in 

duris, už valandos sugryžta.
— “Ka sake?’’ Klausiu.
— “Piktas, girdi dabar ne- 

gal priimti, rengiasi ant mi- 
sziu.” Girdėjau, tuoj po tam 
iszejo in bažnyczia, bet neejo 
per kliosztoriu, kur asz stovė
jau tik aplinkui per soda. Nu
ėjau ir asz paskui ji in bažny
tėlė. Ant altoriaus žvakes jau 
buvo užžibintos. Po valandos 
vaikutis užskambino, ir jis ap
sirengęs iszejo prie misziu. Pa-' 
maeziusi, negalėjau jau susi
laikyti isz gailesezio, puoliau 
in žeme. Dieve, mislijau, duok 
tik mano vaikams apszvietima 
ir supratima, o man senai duok 
palieka ir kantrybe! Iszsiver- 
kus, Ivg susiraminau ir misliu 
sau: Po misziu iszeisiu, atsisto
siu prie zokristijos duriu, kad 
sūnūs isz bažnyczios grysz, jei 
nekitaip, tai insikabinsu in 
skvernus abitu, vis turės nors 
kelis žodelius prakalbėti. Ugi 
sztai po valandos iszeina. Asz] 
tuoj prisiartinau, pa'bucziavau 
in rankove.

— “Kunigėli, sakau, pra- 
loteli, argi jau manės nepažys
ti?”

— Ar tai tu czion, mamyte, 
da vis sveika, drūta matyt.

— O kaip jau tau, kunigėli 
einasi?

jais turėjau vargo, kaip asz 
juos mylėjau, kaip lepinau, o 
jie dabartės motinos nepažinti 
nenori, verke senele jau visu 
balsu. Kiauszineli, būdavo, asz 
per metus pati nesuvalgau, 
szaukszta Smetonos uždarui ne
painiu, kad tik turecziau juos 
kuom priimti, kaip parvažiuos 
ant vakacijos. Parvažiuoja, bu7 
davo, parsiveža svecziu, laikosi 
po kelias dienas ir po kėlės 
sanvaites, o man reikėdavo 
kiekviena pavaldyti, reikėjo 
apžiūrėti, paguldyti, o dabar
tės ne sūnūs, ne ju draugai ma
nės nemato.

Tai pasakiusi, ji apsiszluoste 
žiurstu veidą, pažiurėjo in ma
ne ir paklausė:

— O tu isz kur, dobilėli? 
Isz toliaus kibą kur atvažiavai, 
kad nepažinau, matyt ir moki- 
niesi ?

— Taip, mokinuosi, bet asz 
suvis isz kito kampo, mamyte, 
svecziuojuosi dabar sztai pas 
jus susiedus; rytas sziandien 
gražus, iszvažiavau pasikilno
ti.

— Ir maniszkiai, 'būdavo, 
kad parvažiuoja, tai vis pasze- 
szupi sėdi. O ar tavo mamyte 
da gyva?

— Gyva da, mamyte.
— Tik neužmirszk jos, kad 

mokslus iszeisi, taip kaip ma
ne mano vaikai užmirszo! Bu
si ponu parvažiuok vasaroms, 
parvežk nors maža koki daig- 
teli dovana, turės nors paliki
mą, ba asz tai nieko nuo savo 
vaiku, ne nuo vieno, neturiu!

— Dieve mane saugok, kad 
asz savo tėvus kada turecziau 
užmirszti, ju iszsižadeti; asz 
mamyte, ne tavos, ne szito su 
tavimi pasimatymo, turbut, 
niekad neužmirsziu!

— Ka tu, vaike, apie mane, 
bene jau asz ilgai gyvensiu, ki7 
ba, kada busi ponu, o sueitum 
katra isz mano sunu, pasaky
tum jiems, kad nors apie szita 
vargszi neužmirsztu, kuom 
nors da padėtu; matai jie likos 
gana aprūpinti, iszmokinti, o 
szitas, Dieve, ne skaityt nemo- 
ka, kalbėjo graudžiai senute, 
glostydama savo anūko galve
le. Piemenelis szits mano, mano 
senos patiekele!

— Bet ana tuoj kuode jau 
vėl veda tavo žąsukus in van
deni, rode ji vaikui, begk, ma
želi, neleiskie!

Vaikas pakilo ir szlubuoda- 
mas nubėgo pas žąsukus. Pas
kui ji pasikėlė ir senute, pade- 
kavojo man, kad padėjau isz- 
varyti isz vandenio žąsukus ir 
taip-gi rengėsi eit paskui val
ka. Asz jai atsisveikinau ir 
gryžiau prie laivo.

Saule jau buvo pakilusi, bet 
karklynuose dr parugėj pauk- 
szteliai da vis nepaliove cziul- 
beja ir cziurkszkeja visokiais 

] balsais/Isz vandenio kilo ga- 
! ras. Žuvys maudosi apszvies- ■

toj saules spinduliais srioveje, 
bet asz apie žuvis jau nemisli- 
nau, sėdau in laivu ir yriausi 
linkui namu o yrdamosi dūmo
jau, ka toj senute kalbėjo: 
“Kad. mokslus iszeisi, neuž
mirszk savo nelaimingos ma
mytes.” Nes jos mat du suims, 
sopuliuose pagimdyti, jos mo- 
tiniszkomis krūtimis iszpene- 
ti, Lietu viszkomis dainomis 
iszsupti, iszvygiuoti, Lietu- 
viszka duona sunkiai uždirbta, 
iszmaityti ja užmirszo ir, like 
iszgamomis, vienas laižo lete
nas maskolių, o kitas Lenkams 
szypsosi. Džiaugdamiesi, kad 
patys per varguoliu darba ir 
rūpesti in kambarus atsisėdo, 
savo geradejus palieka dumi- 
nese bakūžėse rūkti. “Tu, gir
di, kad mokslus iszeisi, liksi 
ponu, neužmirszk savo tėvu ne 
savo tėvynės!”

— GALAS —

Pirkie U. S. Bonus
SKAITYKITE “SAULE”

BALTRUVIENE

Sei, jus Pleinės 
misiukes, 

Tai dievaž kaip monkuties, 
Karta buvo partija, 

O asz po Įauga stovėjau, 
In pleisa žiurėjau. 
Kaip paleido savo 

žioti, 
Ta i to ne pi io vos nei 

durnas, 
Jau tai visiszkai 

negražu, 
Mat, buvo ir ten vaiku 

mažu, 
Rodos iszrodote ant 

poniueziu, 
Nes jusu žiotis kalba 

netinkamai,
Sarmata ant tokiu 

misiukiu,

Kai tėvas Patrick Marotta 
ta isz Boonton, New Jersey 
valstijos pabudavojo, pasta
te savo penkių metu vaikui 
Tamosziui maža automobi
liuką, jis nei nesusapnavo 
kad jis susidurs su policija ir 
su teismo instatymais.

ĄPSAKYAIAI jum apie aky-] jo naktis, pasilikau viena. Ai
va atsitikima koki turėjau! siguliau ant suolo, užtraukiau 

kelionėje ? Paklaifse senyva po- firankas ir ėmiausi skaityti 
knyga po vardu: “Žudinsta 
prie Ulyczios Alorgue.”

Skaitydama akyvai, neužte-
Aleldžeme ponios niinau kad trūkis sustojo. Du

rys mano perskyros atsidarė ir 
je_ inejo jau ne jaunas žmogus ku-

nia daktariene su nusiszypsoji- 
mu. Gerai!

Jaunieji apsėdo daktariene, 
sžaukdami:
apsakyk ta ji atsitikima.”

— Buvo tai szeszis 
szimts metu atgal. Norints jam ris invede su savim juodai ap- 
daulg laiko praslinko, bet atsi- S1 
menu viską aiszkiai. Po ilgai li
gai, tėvai mano iszsiunte mane prieszais mane li
pas gimines ant atilsio. Kelio-'] manes ak) v ai. Užmerkiau akis, 
ne ketino užimti asztuoncs va- ! nuduodama, jog miegu. Alano
landas. Tuosia laikuose buvo į keliones draugas susznabždejo 
tai ilga kelione del jaunos mer- Į sau po nosiai Acziu Dievui.” 
ginos. Tėvai ir pažystami pa- p’tuo jaus pats sunkiai užmigo, 
lydėjo mane ant stoties, vieni] Ypata su uždengtu veidu, ne
padavė man visokio valgio, ki- ■ davinėjo jokiu ženklu gyvas
tį kėlės knygas, idant man ne- ] ties. Stengiausi pamatyti jo- 
butu nuobodu kelionėje. sios veidą, bet negalėjau.

Alano perskyroje diena buvo Szirdis mano pradėjo musz- 
keli pasažieriai, bet kada ate-' ti kaip kūjis, apėmė mane ne-

Jeigu negalite kitaip, 
Tai goriau savo 

žiotis uždarykite, 
Žmonių nepiktinkite, 

Nes tai labai 
biauriu, 

Ir negražiu.* * *
Isz vieno miestelio, 
Gavau tokia žinute, 
Kad tenais netikia 

merginos atsiranda, 
Sako, kad labai 

pusžinasi, 
Ir isz vyruku szaiposi.
Asz žinote mergeles, 

Aleteliai bėga, 
O kaip pasensite, 
Bus tikra beda, 
O to'jus laibai 

bijote, 
Nei mislyti apie 

tai nenorite.
Bet jeigu protingos 

butumete, 
Tai senatvės nebijotumėte.

Jau tiejei laikai 
nugarmėjo, 

Kada merginos vyniotis 
norėjo, 

Sziandien ir merginos 
gali mandrauti, 

Ir taip pat uždarbiauti.
Be to, 

Da sugryžtu,
Alat, greitai užmirfeztu,

Suaresztuotas

Jis savo vaikui pastate au
tomobiliuką kuris jam kasz- 
tavo apie tris tukstanezius 
doleriu. Szitas mažas auto
mobiliukas yra valdžioje už
registruotas, bet jo vaikas 
neturi pavelinimo vairuoti 
automobiliu. Kai jo vaikąs 

siredžiusia ypata, kuri matyt 
sirgo. Pasodino ja kampelije 

temino ant

Apie ka kalbėjau,
Na ir atsiminiau, 
Ba mano rūteles 

matote,
Isz vyruku nesijuokite, 
Bet vyras už mergina,

Daugiau ženklina, 
Sutikimas vyro ir 

merginos,
Pasiliks ant visados.

* *
Taigi, kur tik pleisas 

'didelis,
Tai gyvena divelis,

Ir tai szirdelės 
visur,

Ar Filadelfije, Detroite 
ar kitur.

Ana 'diena in Czikaga 
numotoravau,

Apie baisybes dažinojau, 
Ka tos moterėlės ten 

iszdaro,
Gere 'be jokio galo.

Kas bus ant 
senatvės?

Ne viena nuo girtybes 
padvės,

Dievulis nesusimyles, 
Ir nepasigailės.
Tada padvės,

In pekla inmes.
Sziandien visko nepasakysiu,

Da susilaikysiu, 
O kaip nepasitaisysite,

Tai velniu gausite!

iszvažiavo su szituo automo
biliuku, policija ji suareszta- 
vo už tai kad jie neturėjo pa
velinimo ‘ ‘ Laisniu. ” Jo tė
vas dabar eina in teismą ir in 
valdžia, reikalaudamas kad 
valdžia savo instatymus per
mainytu.

apsakytina baime! Kas slapsto
si po tuom juodu uždangalu? 
Kodėl mano draugas ineida- 
inas in perskyra taip buvo susi- 
maiszes? Kas atsitiko ? Man 
nudavė, kad juoda ypata pra
dėjo judintis, kad isztiese savo 
kauluotas rankas in mane. No
rėjau rėkti, bet negalėjau isz 
baimes. Ypata kas karta judi- 
nosi arcziau manės. Tame lau
ke nudundėjo griausmas. Pa- 
szokau ant kojų. Trūkis bego 
per skerskeli ir per siubavima 
vagonu, keli pundeliai nukrito 
nuo augszto isz gurbelio ir vie
nas isz ju pataikė ant juodos 
ypatos. Rodos užhipnotizavota 
pakėliau akis ant ypatos ir isz 
baimes net man plaukai atsi
stojo ant galvos, uždangalas 
nusmuko nuo veido ir paregė
jau kaukuole kurios skylines 
akys žiurėjo ant manes o dan
tys iszsisziepe! Suklikau ne sa
vu balsu ir kritau ant grindų 
apalptus.

Kada pabudau, radausi ne
pažystamam kambari, prie lo
vos stovėjo dažiuretoja ligoniu 
kuri susznabždejo: “Ponas 
daktare, ligone pravėrė akis.” 
Jaunas daktaras dirstelėjo ant 
manes akyvai kalbėdamas: 
“Guodotina panaite, meldžiu 
apsimalszy't, esi gerosia ranko
se ir neprivalai nieko bijoti, 
meldžiu suvalgyt truputi pus- 
rycziu, o po tam vela užmigt.” 
Apsimalszinau visai, o dakta
ras persistatė man, pasakyda
mas kur esmių ir jo pravarde.

Ant rytojaus daktaras man 
apsakė kas su manim atsitiko 
sekaneziai:

Pirko jisai artymam mieste
lyje nuo savo draugo žmogaus 
kaulus, szkelieta, paliepdamas 
savo tarnui idant indetu in 
^krysia ir atvežtu. Tarnas ne
surasdamas tinkanezios skry
nios, ir negalėjo ilgiaus laukti, 
nes norėjo pribūti ta vakara 
namo, apsupo szkelieta in juo
da audeklą ir taip ji innesze in 
vagona. Manydamas, jog asz 
užmigus, 'daugiau netemino ant 
manės ir pats užmigo. Tik ma
no kliksmas ji pabudino isz 
miego.

Nežinodamas ka su manim 
daryti, atveže mane pas dakta
rą, pas kuri praleidau arti san- 
vaite laiko, pakol atėjau prie 
saves ir truputi susidrutinau 
nuo savo baimes. In puse meto 
po tam, pasilikau pati dakta
ro.

Szkelietas ir sziandien stovi 
musu kambaryje, o ne vienas 
isz musu pažystamu stebisi, ko
dėl asz laikau kambaryje žmo
gaus kaulus kuris man tiek 

1 baimes padare bet asz prie to
jo szkelieto esmių prisiriszus, 
nes jisai buvo priežaste mano 
susipažinimo su mano dabartį 
niu vyru.

Ant to mano apsakymas ir 
baigiasi. — B.

LIETUVOS PILIE-
CZIAI ATVYKSTAN-

TIEJI IN U. S. A.
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Weinberg, 163 Richmond Ave., 
Buffalo, N. Y. Paczeviczius Ig
nacas, pas Walter Pace, 1530 E. 
72nd S Pl., Chicago, Ill. Pa- 
plonskis Vaclovas, žmona, sū
nūs ir duktė pas Joseph Mic- 
kelaitis, 650 AV. Lombard St., 
Baltimore, Aid. Pastusauskas 
Mykolas, žmona ir duktė, Anna 
Damskis, 13146 Steople, De
troit 4, Alich. Patamsis Anta-

nas pas Anna Baksys, 194 
Humboldt St., Brooklyn, N. Y. 
Petrauskas Adkris, žmona, sū
nūs, pas Henry Kemecklis, 
7921 Lindbergh Blvd. Phila., 
42, Pa. Pliupenis Eduardas pas 
International Relief a rescue 
Committee, N. Y., N. Y. Pusko- 
riute Antanina, pas Jonas Žu
vis, 32180 W. Lake Rd., Lake, 
Ohio. Puternik Leib, pas Mar
kus Eckcrling, 2637 Hill
crest Dr., Los Angeles, Calif. 
Raclaw Feiga, pas Abe Millon, 
1703 AV. 5th St., Brooklyn, N. Y. 
Rimkus Antanas, žmona, sū
nūs ir duktė pas Stove Rimku
mis, 23 Eagle St., Amsterdam, 
N. Y. Ruzgas Vladas, pas An
thony Ruzgas, 1120 Jefferson 
St., Gary, Ind. Sabataitis Zig
mais, žmona, sūnūs ir duktė, pas 
Charles Yonikas, 821 W. 33 
PL, Chicago, Ill. Szabrinskaite 
Genute, naszlaite, pas U. S. 
Committee, N. Y., N. Y. Sza- 
brinskaite Aldona, naszlaite, 
pas US. Committee, N. Y., N.Y. 
Szaulis Justinas, žmona ir sū
nūs, pas Magdalena Davidonia 
7415 S. California Ave., Chica
go, Ill. Szerksznas Antanas, 
žmona ir 2 sūnūs ir duktė pas 
Frank Dargella, 5744U> Foun
tain Ave., Los Angeles 24, Ca
lif. Sidlauskas Julia, pas Sop
hia Bražionis, 2019 W. Pierce 
Ave., Chicago 22, Ill. Šimonis 
Jonas, žmona ir duktė pas 
Alexandra Cota, 909 E. Canon 
Perdida St., Santa Barbara, 
Calif. Sisas Edward, žmona pas 
Roy St. Pierro, St. Charles Ho
tel, Staples, Minn. Szlyonis 
Martynas, naszlaitis pas US. 
Committee, N. Y., N. Y. Stepo
ną vieziene Jadvyga, pas Casi
mir Basis, 2247 Valera St., 
Pittsburgh, Pa. Svelnys Stanis
lovas, žmona ir duktė pas Mary 
Migliu, 95 Franklyn St., An
sonia, Conn. Aurkeviczius Bo
leslovas, pas Anupras Turke- 
viezius, 3614 Main St., E. Chi
cago, Ind. Vaicziunas Filome
na, duktė ir sūnūs pas Julius 
Danta, 603 S. Cumberland St., 
Phila., 33, Pa. Vaitkevieziene 
Regina, pas Anton Korsack, 
6125 S. Richmond St., Chicago, 
Ill. Vaitkus Viktoras, pas 
Frank Bastis, 3327 So. Halsted 
St., Chicago, 111. Valaitis Juo
zas, žmona ir 3 vaikai pas Jo
seph Jusoviczius, 835 No. 
Church St., Rockfort, Ill. Wi- 
nick Meilach, žmona, sunns pas 
Joseph Winick, 25 Central 
Park, AV. New York, N. Y. Zi- 
gaitis Edmundas, žmona, sū
nūs ir 2 dukterys pas Anthony 
J. Rudis, 6822 S. Rockwell St., 
Chicago, Ill. Žukas Vytautas, 
žmona, duktė pas John Dulky- 
riys, 1140 S. California Ave., 
Chicago, Ill. Žygas Jonas, pas 
Vincent Czesnai, 11120 Magno
lia Dr., Cleveland, Ohio. Vait- 
keviezius Adomas, pas Anton 
Korsak, 6125 S. Richmond St., 
Chicago, Ill. Mažynta Cila, pas 
Benjamin Feinberg, 1623 Ivy
dale Rd. Cleveland, Ohio. Gur- 
vicz Anna pas Alexander Alpe- 
rovits, N.Y.C., N. Y.

— BALF —Bklyn, N. Y.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

S35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.
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Kingiene, mieste ir Rūta, na
mie; taipgi seserį Marijona Bu- 
siliene, Maizeville ir tris anū
kus. Likos palaidota Subatos 
ryta, 9 valanda, su Szv. Miszio- v 7 7

mis Szvento Liudviko bažny- 
czioje, o kūnas in Szv. Jurgio 
parapijos kapuose Shenadory- 
je.

kuopos Iždininku. Buvo nutar
ta laikyti susirinkimus kas 
trys menesiai.

' — Lapkritis — November.
—* Utarninke pripuola Už

du szine Diena.
— Ketverge, apie 6-ta va

landa vakare, nelaime atsitiko 
ant Readingo geležinkelio kaip 
trūkis su trylika anglinais va
gonais ėjo isz Mahanoy City 
kasyklos arti Kaiero bravoro. 
Staigai du vagonai nuszoko 
nuo įbegiu ir iszsiverte, po tam 
vagonai pataikė in mūra bra
voro, padarydama daug ble- 
dies. Geležinkelio darbininkas 
Edvard Rhodes, 62 metu am
žiaus, isz Tamakves likos už- 
musztas kai vagonai trenkė in 
mūra. Tyrinėjimas parodo 
kad 'geležinkelio 'begis buvo su- 
jgiedas.

— Utarninke Politiszki 
Rinkimai.

— Ana diena sukako .15 
met., pasekmingo vedusiųjų 
gyvenimo gerai žinomi pons. 
Adol. Bražinskiai nuo 535 W. 
Mahanoy fUly., Ponia Bražins- 
kiene po tėvais vadinasi Helena 
Izdanavicziute, isz miesto. Ar
timi gimines ir draugai pada
rę tikra “siurpriz parte” su 
skaniai pagamintais valgiais. 
Visi palikdami geru linkėjimu 
ir gražiu inspudžiu Bražinsku 
szeimynai.

— Seredoj Szvento Huber
to.

— Laike Pulaskio Bankie- 
to, kur invyko pareita Ketver
ge vak., Nech-Allen kotelyje 
Pottsvilleje, Andrew A. Hasa- 
ra, slavokas, isz miesto, 309 W. 
Mahanoy Avė., kuris dalyvavo 
bankiete, krito negyvas kotely
je Petnyczios ryta apie antra 
valanda nuo szirdies atako. 
Velionis gimė mieste. Prigu
lėjo prie Szv. Marijos Slavoku 
parapijos. Paliko paczia, du 
sunu, keturios dukterys, dvi 
seserys, tris brolius ir anuka. 
Laidotuves atsibus Seredos ry
ta. Gra'boriai Oravitz laidos.

— Ketverge Szv. Karolio 
Borom.

— Rinkimai jau ežia. Visi 
musu laikrasztininkai jau drą
siai sako kad nėra jokios abe
jones kaip rinkimai iszeis. De
wey ir Warren gal bus iszrink- 
ti. Ne tiek jau daug žmonių už 
juodu 'balsuos, bet visi politi
kieriai ir visa politikos maszi- 
na juos remia. Bet nepamirsz- 
kite kad ne viens Prezidentas 
valdo musu kraszta. Kongres- 
monai ir Senatoriai ežia ir žo
di turi. Kiek dabar galima pra
matyti ir inspeti, tai Demokra
tai valdys Senata ar bus lygiai 
pasiskirstė su Republikonais.

Gilberton, Pa. —Ponia Blan- 
czia S. Sidariene (Sedar), ge
rai žinoma saliuninke nuo 100 
■įMain Ulyežios, pasimirė Sere- 
&oš vakara, Pottsville ligonbu- 
le. Velione gimė Lietuvoje. 
Josios Vyras Petras mirė trys 
metai atgal. Prigulėjo prie 
Szvento Liudviko parapijos ir 
American Legiono Mote r u 
Draugyjos. Paliko suiiu Petrą 
namie; keturios dukterys: F. 
Blazekiene isz Baltimore, Md., 
Ą, Anceravicziene, mieste; R.

Shenandoah, Pa. — Archie 
D. Straughn, nuo 69 Schuylkill 
Ave., Shenandoah Heights, se
kretorius ir iždininkas laik- 
raszczio “Evening Herald,” 
10-12 So. Jardin Uly., staiga 
krito negyvas Necho-Allen ko
telyje Pottsvilleje, Seredos va
kara, apie 6:25 valanda, nuo 
szirdies ligos. Velionis ketino 
dalyvauto bankiete, parenkta 
per Republikonu Partija isz 
Schuylkill pavieto, ant garbes 
Pennsylvanijos valstijos Gu
bernatoriaus James H. Duff, 
isz Harrisburg. Velionis turė
jo 55 metu amžiaus. Paliko pa
czia, sunu ir dvi seserys. Lai
dotuves invyko Panedelyje, 2- 
tra valanda po pietų. Velionis 
prigulėjo prie Republikonu ir 
Masonu draugyju.

— Boleslavas Matalevicz- 
ius isz miesto turėjo operacija 
Locust Mt. ligonbute.

— Juozas Czizika (Chisick) 
19 metu amžiaus, sūnūs ponios 
Onos Czizikienes (Czaponis) 
nuo 417 E. New York Ulyczios, 
pasimirė Ketverge, 4-ta valan
da ryte Ashland ligonbute. 
Jaunas vyrukas sirgo nuo Bir
želio menesio. Gimė Shenado- 
ryje, Vasario men., 6 d., 1929 
metuose. Paliko savo motinėlė 
ir viena broli. Laidotuves in
vyko lUitarninke, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 va
landa ryte, kuna palaidojo in 
parapijos kapines. Graboriai 
Oravitz laidojo.

Ashland, Pa. — Advokatas 
Le Roy E. Enterline, 61 metu 
amžiaus, 235 Hoffman Boule
vard, numirė Petnyczioj, 12:35 
valanda po pietų, Ashland 11- 
gonbute. Velionis turėjo szir
dies liga.

Wilkes-Barre, Pa. — Jonas 
A. Stikliunas, nuo 39 Joseph 
Lane, numirė Subatoje, Spalio 
23-czia diena. Prigulėjo prie 
Szvencz. Trejybes parapijos. 
Paliko paczia, sunu, trys duk
terys, taipgi penkis anūkus, 
broli ir seseri. Likos palaido
tas Seredoj, Spalio 27-ta diena 
su apiegomis Szvencz. Trejy
bes bažnyczioje 9 valanda ryte 
ir parapijos kapines Bear 
Creek.

— Sena gyventoja Rozali
ja Leszefskiene (Arasevicz) 
99 Antler Ave., Iona Place isz 
Hanover Township, numirė 
Utarninke, Spalio 19-ta diena, 
savo namuose. Prigulėjo prie 
Szv. Kazimiero parapijos. Pa. 
liko dideliame nubudime savo 
vyra, sunu kareivi Sgt. Marty
na Arsevicziu, kuris tarnauja 
Amerikos armijoj Hawaii ir 
szeszios dukterys. Laidojo Su
katoj, Spalio 23-czia diena, su 
Szv. Misziomis Szvento Kazi
miero bažnyczioje 9 valanda 
lyta ir palaidota in parapijos 
kapines Muhlenburg.

— Laidotuves a.a. kareivio 
Sgt. Benedikto Skurkio, sūnūs 
pons. Antanu Skurkiu, nuo 13 
Harkins Lane, invyko Panede- 
lyje, Spalio 25-ta diena su apie
gomis Szvencz. Trejybes 'baž
nyczioje ir su militarinemis ce
remonijomis 9 valanda ryte. 
Kulias likos palaidotas in para
pijos kapines. Velionis žuvo 
ant kares lauko Boal, Vokieti
joje, Vasario (Feb.) 24-ta die
na 1945 metuose. Benediktas 
tarnavo prie Amerikos 84-tos 
pėstininku divizijos armijos. 
Paliko savo tėvelius, dvi sese
rys: Irene ir Lilliana, namie; 
du brolius: Vinca isz Wilkes- 
Barre, ir Kazimiera, Harris
burg.

Girardville, Pa. — Jo Malo, 
r y be, Vyskupas J. Carroll Mc- 
Cromick atvažiavo in Girard
ville, suteikti Patvirtinimo, 
Dirmavones Sakramenta. Szv. 
Vincento parapijoje szeszios 
deszimts szeszi vaikai priėmė 
Dirmavones Sakramenta. Vai
kai buvo gerai prirengti ir isz- 
mokinti. Kai Vyskupas pradė
jo tu vaikucziu klausinėti apie 
ta Sakramenta ir taip bendrai 
apie tikėjimą, tai jis net nuste
bo kaip gerai ir gražiai visi 
vaikucziai mokėjo atsakyti in 
jo klausimus. Matyti kad Nu
kryžiuoto Jėzaus Sesutes moka 
labai gerai savo darba.

— Kun. Mykolas F. Dau
mantas, Szv. Vincento parapi
jos klebonas buvo iszrinktas 
Kunigu Vienybes Iždininku. 
Parvažiavęs namo jis suszauke 
mitingu visu apylinkes Lietu
viu Kunigu, kad atgaivinus 
Kunigu Vienybes kuopa ežia, 
Schuylkill apygardoje ir kito
se apylinkes parapijose. Mitin
gas buvo laikomas ta paczia 
diena kada Jo Malonybe sutei
kė Patvirtinimo, Dirmavones 
Sakramenta. Per szita mitinga 
Kun. Daumantas buvo iszrink
tas vietines kuopos Pirmininku 
Kun. Petras Laumakis, Szv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
isz St. Clair, buvo iszrinktas 
i asztininku, o Kun. K. Rakaus
kas isz Szv. Juozapo parapijos, 
Mahanoy City, 'buvo iszrinktas

szys, isz Shenandoah, Kun. Je
ronimas Bagdonas, isz Girard
ville ir kiti kunigai.

Pirm negu stojo in vienuoly
ną jos vardas buvo Onute Mari
ja Adomavicziute, duktė Mar
garitos Adomaviezienes ir ne
seniai mirusio Juozo Adomavi- 
.cziaus. Jos tėvelis pasimirė 
Gegužio menesyje, 1943 m.

Gimus Shenandoah miestely
je Rupjuczio penkta diena 1912 
metuose, ji su savo tėveliais 
gyveno Big Mine Run ir augo 
ir mokinosi in Ashland, kur ji 
laukiesi in Szv. Juozapo para
pijos mokykla.

Birželio dvideszimta diena, 
1929 metais ji stojo in Pran- 
ciszkiecziu vienuolyną, priim
dama aibita Rugpjuczio dvylik
ta diena, 1929 metais. Rugpju
czio trylikta diena 1930 metais 
ji padare savo pirmuosius ap
žadus ir Rugpjuczio penkiolik
ta diena, 1933 metais ji padare 
savo amžinus apžadus.

Sesele Klarisa, malonaus 
budu sesute, mokino parapiji
nėse mokyklose in Elizabeth, 
N. J., Pittsburgh, Pa., Grand 
Rapids, Mich., Kansas City, 
Mo., Homestead, Mahanoy City 
Brooklyn, N. Y. i,r Hartford, 
Conn.

Sesele Klarisa pareina isz la
bai gražios szeimyneles, kurio
je dabar liko apart motinos, 
trys broliai ir szeszios sesutes.

Apie Sesele Klarisa galima 
tikrai pasakyti kad ji savo gy
vastį paaukojo savo paszauki- 
mui, nes ji susirgo beeidama 
savo pareigas ir nuo tos ligos

pasimirė. Kai ji mokino vaiku
czius Mahanoy City, ir mums 
teko su ja susipažinti, ir už tai 
visas “Saules” sztabas gali 
tikrai sakyti kad malonesnes 
ar geresnes Sesutes butu sunku 
rasti. Esame tikri kad szitas 
paskutinis jos paskyrimas in 
amžina parapija nebus žemiau
sias, nes ten žmogaus kelione 
ne metais, bet darbais yra įme
luojama. “Amžina atilsi Sesu
tei!”

PRIŽADA PENSIJAS
IR PASZELPA

UZDUSZINE DIENA

Venice, Italija. — Žaibas 
trenke ir palaike iii bažnyczia, 
kur buvo szermenys. Penki 
žmones kurie prie jaunos mer
gaites graibo stovėjo buvo už- 
muszti.

Neturime czionais užtikrinan- 
czia vieta, ' P

Ka gelbsti skarbai mums ir
turtai visi,

Mes bėgam skubiai, lenktyn
per szi svietą,

Užmirsztam taip tankiai, 
keno atpirkti.

Donorą, Pa. — Epidemija 
užėjo ant szito miestelio nuo ko 
20 žmones pasimirė ir apie 400 
žmones apsirgo nuo užnuodijąs 
miglas. Pennsylvanijos Svei
katos Departamentas tyrinėja 
epidemijos.

JAUNA SESELE
PASIMIRĖ

Sesele M. Klarisa, Bu 
vusi Adomavicziute
MAHANOY CITY, PA. — 

Sesele Klarisa pasimirė in Ge
rojo Samarieczio ligonine, 
Pottsville, Pa. Ji jau antru sy
kiu mokino vaikuczius Szv. 
Juozapo parapijos mokykla, 
Mahanoy City. Sesele Klarisa 
buvo nare Szvento Prancisz- 
kaus Vienuolyno kuris randasi 
Pittsburgh, Pa. Ji buvo trisde- 
szimts septynių metu amžiaus.

Iszkilmingas Szventas Mi- 
szias atnaszavo Klebonas, Ku
nigas Pijus Czesna. Prie Mi- 
sziu patarnavo Kunigas Myko
las Daumantas, Szv. Vincento 
Parapijos klebonas isz Girard
ville, Pa., su Kunigu Vytautu 
Martusevicziu, klebonu Szv. 
Jurgio parapijos, Philadelphia, 
Pa. Procesijoje ir ant Misziu 
atvažiavo: Kun. Jonas Luk-

Diena kad priesz karta Sūdo
Didžiojo,

Bus knygos atvertos mausty
sime s vėl,

Beda, jei ne taip,—ak, duszele 
mieloji,

Jai dangus užrakytas,—pats 
kaltas todėl.

Per svietą eini, kaip vargszas 
miegūstus, -

O griekas apgauna tave
visiszkai,

Smerties sugadintas ir būdams 
ligūstas,

Nejauti kad galas gyvasties 
arti kapai.

Apmislink gerai szita žodi 
graudinga,

“Eikie, prakeiktas, in amžinas 
mukas”

Tu žodi gavai, sztai iszganinga, 
Ant amžių pražudytas, kas tam 

kaltas ?

Reik skirtis ir tau, todėl laiks 
da malones,

Jo gelbanezia ranka nutvert 
greit džiaugsme,

Bus Jėzus visados tau draug’s 
ant keliones,

In Dangaus rojų Jis nuves tave.

Atsimink žmogau, kad isz 
dulkiu pastojai,

In dulkes vela po smert pavirsi 
kape,

Dabar laikas ant savo ateities 
atsimink,

Buk pasirengęs kada paszauks 
Dievas tave!

gu jis butu ta partija sutveręs 
pats, be Komunistu pagelbos, 
bet ie negali ji remti kai jis yra 
Stalino bernas. Už tai jis ir jo 
partija visai nuėjo trepais že
myn. Amerikos politikoje yra 
vietos trecziai partijai, ir gal 
kada nors tokia partija atsiras, 
bet jau Wallace su savo 
munistais jos nesutvers.

__ —__ —-____ ------

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Trumanas pats save apsiszau- 
ke ne tik su savo klaidomis ir 
prasiszokimais, bet ir su savo 
prakalbomis, per kurias jis nie
ko gero apie savo darbus nepa
sakė, bet vis puoliesi ant Re
publikonu ir ant Gubernato
riaus Dewey.

SUKLYDĘS
ŽMOGELIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

si Marksa garbins ir Stalina 
szlovins.

Wallace jau mato kad jis 
prieina prie savo politiszko 
liepto galo. Svarbiausias ir in- 
domiausias atsitikimas per jo 
vaju buvo jo partijos pakriki
mas ir suirimas. Kai jis atsi
traukė nuo Demokratu ir pasi
stojo priesz Trumana, buvo 
spėjama kad jis atitrauks apie 
penkis milijonus balsu, votu. 
Dabar laikrasztininkai ir poli
tikieriai sako kad jis nei pu
siau tiek negaus.

Didžiausia ir svarbiausia 
priežastis del szito pakrikimo 
ir partijos suirimo buvo tai 
kad ta partija buvo ir yra Ko
munistu remiama. Daug žmo
nių butu stoję jam in talka, jei-

Karininkas
Mokslinczius

SOVIETAMS

Generolas Dwight D. Ei
senhower paine savo karisz- 
kus drabužius ir užsidėjo 
mokslincziaus r ubus. Jis da
bar užima Columbia Univer
siteto pirmininko vieta. Jau 
keli karininkai gavo augsz- 
tas ir atsakomingas vietas 
Amerikos universitetuose. 
Dabar bus žingeidu pamaty
ti kaip tie karininkai savo 
tas vietas iszpildys ir ves. 
Szitas Columbia Universi
tetas yra visiems žinomas 
kaipo mokslincziu Komunis
tu lizdas. Bus žingeidu pa
laukti ir pamatyti ka szitas 
generolas tenai nuveiks ir ka 
jis su tais Komunistais pa
darys.

Jeigu per daug savo moteria 
mylėsi, tai nevalninkysta ant 
saves užtrauksi per visa savo 
gyvenimą.

sus. Bet ir ežia jam visai nepa 
siseke. ' ■ '' '

AMERIKOS ARMIJA 
PASIRENGUS 

DEL KARO
Ko-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

galėtu būti labai greitai pa- 
siunsta in ta kraszta ar vieta,

PER SNUKI kur prieszas pultusi. i -;
Daug labai augsztu vietų da

bar yra paskirta mažesniems 
ir žemesniems karininkams, 
kad didieji vadai turėtu dau
giau laiko ir progos svarbes
niems reikalams.

Visa tai daroma kad armija 
butu pilnai prisirengus sutikti 
priesza nežiūrint kada ir isz 
kur jis ant musu užsipultu. 
Matyti, kad nors musu atstovai 
ir dipliomatai apie taika szne- 
ka ir tariasi, Armijos Sztabas 
jau del karo rengiasi!

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

gote per snuki; kai jam buvo 
pasakyta kad ežia ne jo biznis!

Rusijos Ambasadorius Pa- 
nyusrkin sako kad jis dažinojo 
kad per tuos susirinkimus bu
vo tariamasi padidinti Ameri
kos vaiskas Japonijoje, apgin
kluoti ta kraszta nuo užpuoli
mo.

Jam buvo trumpai ir aiszkiai 
pasakyta, kad Amerikos Gene
rolas MacArthur gali laikyti ir 
laiko visokius mitingus ir susi
rinkimus be Rusijos žinojimo 
ir pavelinimo, ir kad musu 
veikla ir darbuote nėra nei Ta- 
nyushkino nei Stalino biznis!

KUNIGAS PAGAVO
VAGI

TRUMANAS UZ ŽY
DUS PALESTINOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PHILADELPHIA, PA. — 
Daug žmonių ant ulyczios ma
te kai kunigas vijosi, pasivijo 
ir sugavo vagi kuris norėjo ap
vogti jo bažnyczia. Kai praei
nantieji žmones norėjo tam ku
nigui padėti, nebuvo reikalin
ga, nes jis pats ta vagi pasivijo 
ir pagavo. Kunigas William 
C. Strahan, Musu Motinos 
Szvencziausiame Sakramente, 
klebonas sėdėjo savo kambary
je ir skaitė savo brevoriu, mel
diesi, kai elektros skambutis 
jam pranesze, kad kas nors 
stengiasi iszpleszti dėžutės del 
žvakucziu apieros bažnyczioje. 
Jis greitai nuėjo in bažnyczia 
ir užtiko viena vagi, Olive F. 
Brown, kuris jau plesze viena 
isz tu dežucziu. Jis pradėjo ta 
vagi vytis ir ant ulyczios suga-

statymą padalinti ta nauja Žy
du Israelio tauta, o dabar jis 
sako kad Tautu Sanjunga turė
tu laikytis savo pirmo nusi
statymo ir palaikyti ta Israelio 
tauta nepriklausoma ir laisva 
ir nustatyti rubežius.

Trumanas nei žodžio nepasa
ko apie Amerikos Sekretorių, 
kuris priėmė ir patvirtino Ku- 
nigaikszezio Bernadotte pata 
rimus.

Nabagas Trumanas ežia no
rėjo Žydams pasigerinti kad
prisitraukti prie saves ju bal- vo. Kunigas Strahan buvo ka

PONAI 
BIZNIERIAI! 
Geisdami apteikt savo ge
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius 
Kalendorius

Ant 1949 m., 
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

Dabar Laikas! užsi 
-------------- — kalbyt 

ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz
sirinkti puikesnius!!!

SAULE PUBL. CO.,
Mahanoy and A Strs.,
Mahanoy City, Penna.

the. įuoinl

POPULAR

FOUNTAIN PEN
DESK SET

DB112

$250 
COMPLETE

Saule Publishing Co
MAHANOY CITY, PA.

pelionas per kara ir gerai žino- 
■ jo kaip toki nevidoną sugauti 
i ir suimti. Kai jis pasivijo ta 
vagi, tas vagis stengėsi isz- 
sprukti, bet kunigas ji ne tik 
suėmė, bet taip apdaužė, kad 
reikėjo ta nabaga in ligonbute 

l nuvežti.

Pajieszkojimas
Pranas Doczys, Rozalija Do- 
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Onos Naujalytės - Abroma- 
viezienes, Jono Abromavicz- 

! iaus, Prano ir Jurgio Veličkų, 
visi gimė Gineituose, Vilkijos 
valscziuje, Kauno apskrity. 
Dirba angliakasyklose. Pasku
tini karta su jais susisiekta 
1939 metuose. Jonas, Pranas 
ir Jurgis atvyko in Amerika
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