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Truman Nesitars Su Stalinu
*

Isz Amerikos
LAISVES SZALIS

WASHINGTON, D. C. —
Sziu metu Prezidento Rinkimai 
aiszkiai parode, kad paprasti 
darbo žmones turi pilna laisve 
ir kad pinigai negali juos pa
pirkti.

Trumano laimėjimas parode 
kad ir laikraszcziai per daug 
negali patraukti ar savotiszkai 
intikinti žmones.

Ar mums ant gero iszeis, kad 
Trumanas pasilieka dar ant 
keturiu metu, tik tie keturi me
tai pasakys; bet mes nors tiek 
žinome, kad ežia Amerikoje 
mes turime pilna Laisve, kai 
einame balsuoti.

Gubernatorius Dewey labai 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

AR TRUMANAS VA
ŽIUOS PAS STALINA?

Laisve Amerikoje

Kad visiems kitu krasztu 
žmonėms, o ypatingai musu 
Komunistėliams parodžius 
ka tai reiszkia laisve ežia 
Amerikoje, Amerikos val
džia savo kasztais garsino 
praėjusius rinkimus net in 
szesziolika svetimu kalbu. 
Per radija žmones Pietų

Amerikoje, Afrikoje, Indi
joje, Kinijoje, Europoje ir 
net Rusijoje galėjo per visa 
nakti klausytis kaip musu 

politikieriai skaitė balsus ir 
skelbia kaip rinkimai seka
si. Czia tik penki žinių skel
bėjai kurie per rinkimus, 
diena ir nakti per radija

skelbia kas czia Amerikoje 
darosi. Isz kaires in deszine 
sėdi prie radijo: Vokietis, 
Kinietis Ruskis, Ispanas ir 
Italijonas. Visi skirtingo
mis kalbomis kalbėjo, bet vi
si ta pati pasaką: “Truman
as Laimėjo!“

Arabai Amerika 
Kaltina Už Pales
tino Skerdynes

Sovietai Nori Amerikos Gera 
Varda Sugadinti; Trumano Lai
mėjimas Tai Laisves Ženklas; 
Finlandija Ir Szvedijos Žmones 
Sako Kad Rusija Užpuls Ant 

Ju Krasztu Szia Žiema

WASHINGTON, D. C. — 
Laikrasztininkai, redaktoriai 
ir kiti dabar jau putas plaka ir 
vėl teigia ir tikrina kad Prezi
dentas Trumanas rengiasi va
žiuoti pas Stalina pasiszneketi.

Szitie gandai pakilo priesz 
rinkimus, kai laikrasztininkai 
paskelbė kad Trumanas siun- 
ezia Vinson pas Stalina pasi
tarti. Tada net pats Amerikos 
Sekretorius pasiskubino isz 
Paryžiaus ir atvažiavo in 
Washingtona perszneketi Tru- 

’ mana kad jie nieko panaszaus 
nedarytu.

Dabar tie gandai vėl eina,, 
dabar beveik visi dipliomatai 
putas plaka ir sako kad Tru
manas dabar vėl ka panaszaus 
rengia. Trumanas užsigina.

Diplicmtai kurie visa szita 
nelemta Rusijos Amerikos 
klausima žino ir supranta, sako 
kad Trumanas baisiai didele 
klaida padarytu, jeigu dabar 
jis važiuotu pas Stalina, nes vi
si Moskvos laikraszcziai tuo- 
jaus paskelbtu kaip Stalinas 
Trumanui pasakė kad Sovietai 
nenori karo, nenori pesztis, ir 
kaip jam gaila ir skaudu kad 
Amerikos ponai ir fabrikantai 
to karo nori ir reikalauja.

Szitie gandai eina ne vien 
tik Washingtone ir Ameriko-i 
j e, bet ir Anglijoje.

Mums sunku suprasti kas ge
ro galėtu iszeiti isz tokio pa- 
sisznekejimo tarp Stalino ir 
Trumano. Ir Trumanas ir Sta
linas turi savo atstovus, kurie 
yra ingalioti viso kraszto var
du kalbėti. X

Bet, kaip dalykai dabar sto
vi, ir kiek dabar galima inspe-i 
ti, tai iszrodo kad kas pana- ' 
szaus bus; jeigu Trumanas 

z pats nevažiuos tai jis savo ko
ki paskirta žmogų tenai pa
ginus.

ARABAI KALTINA 
AMERIKA

CAIRO. — Intakingas ir be
veik visu skaitomas laikrasztis 
“Al Ahram” labai piktai raszo 
apie Amerika ir apie praėju
sius, per kuriuos “visi Arabu 
krasztai norėjo kad Dewey 
Trumana sumusztu.“ Paskui 
kai jie dažinojo kad Trumanas 
laimėjo, jie dar vis tikėjosi kad 
Prezidentas Trumanas “susi
pras kad remdamas tuos Žydus 
Palestinoje, jis in pavoju stato 
ne vien tik Vidur-Rytu krasz- 
tus, bet viso svieto Demokrati
ja ir laisve.“

Tas laikrasztis toliau raszo: 
“Arabai vis tikėjo kad Ameri
ka yra laisves szalis, kur visi 
lygus; Arabai vis žiurėjo in 
Amerika, kaip in protingu, ge
ru ir mokytu žmonių szali. Už 
tai dabar Trumano pareiszki- 
mas kad Amerika rems ir jau

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ATEITIS NEAISZKI

Czigonkos Suimtos;
■ Suaresztuotos

PHILADELPHIA, PA. -Po- 
licija suėmė ir suaresztavo try
lika czigonku, už tai, kad jos 
savo pranaszavimo bizni vare, 
nepaisindamos kad czia neva
lia nei isz delno, nei isz kozyriu 
ateiti pranaszauti. Matyti kad 
j u tos pranaszystes nebuvo jau 
tokios tikros ar geros, nes jos 
paezios nemate ir nežinojo kas 
ju laukia.

Czigonka Helen Stevens yra 
intarta už vagystes in Sidney, 
N. Y. Visos kitos tos czigon
kos buvo suaresztuotos ir turė
jo po keturis szimtus doleriu 
kaucijos susirasti..

R U SIJ A K.L Y S T A AMERIKA BIJOSI
___________ *

PARYŽIUS. — Amerikos Sekretorius

PHILADELPHIA, PA. — 
Sovietu Rusija klysta ir tik sa
vuosius klaidina kai ji tiki kad
pareitos rinkimai Amerikoje 
permaine ar pakeitė Amerikos 
nusistatymą ant Užsienio klau
simu. Senatorius Arthur Van
denberg pasakė, Philadelphi- 
joje, kur jis buvo pakviestas 
prakalbas pasakyti per Pa
liaubų Diena, “Armistice 
Day.”

Kalbėdamas apie Rusijos va
du skelbimus kad Amerikos 
nusistatymas kaslink* Užsienio 
reikalu dabar po rinkimu pasi
keis ir persimainys, Senatorius 
Vandenberg primine Sovietu 
Rusijos vadams atsiminti kad 
Republikonai ir Demokratai 
net ir priesz rinkimus taip pat 
žiurėjo in visus Užsienio klau
simus, ir kad Amerikos nusi
statymas nebutu pasikeitęs, ne
žiūrint ar Demokratai ar Re
publikonai butu tuos rinkimus 
laimėje.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Naujas Komanderas

Perry Brown isz Beau
mont, Texas, 56 jnetu am
žiaus, likos aprinktas kaipo 
naujas Komanderius del

RUSIJOS
»

GinklūojasF P r i e s z
Rusija; Vieszai 

Prisipažinsta
PARYŽIUS. — John Foster 

Dulles, Amerikos delegates 
Tautu Sanjungoje staeziai ir 
vieszai visiems susirinkusiems 
delegatams pasakė, kad Ame
rika dabar ima ginkluotis, už 
tai, kad negali ant Rusijos pa
sitikėti ir kad visi bijosi Rusi
jos. Szitokie atviri ir staezio- 
kiszki iszsreiszkimai yra rete
nybe dipliomatu tarpe, bet jau 
visi ima mayti ir suprasti kad 
su Rusija negalima gražiai pa
siszneketi.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MOTERISZKE 
PRISIPAŽINSI'A

ŽMOGŽUDYSTE

jos, laike seimo Miami, Flo. sitiko.

CINCINNATI, OHIO. — 
Ponia Mary E. Wilson, dvide- 
szimts septynių metu amžiaus 
moteriszke, tykiai inejo in po
licijos ofisus ir pareikalavo 
kad ji hutu suaresztuota.

Policijantai nustebo isz tokio 
nepaprasto pareikalavimo ir 
jos paklausė: Už ka ir kodėl ji 
neri kad jie ja suaresztuotu? 
Ji ramiai ir tykiai apsakė už 
žmogžudyste. Ji sako, kad ji 
nuszove darbininką, kuris ga
zoliną pardavinėja.

Ji toliau paaiszkino, kad ji 
ta darbininką nuszove kai ji 
apvogė jo sztora.

Policija suėmė ta moteriszke 
bet dabar niekur savo knygose 
negali rasti nei apie vagyste, 
nei apie žmogžudyste Detroit 
mieste, kur ji sako visa tai at-

Marshall sako kad Sovietai veda propaganda 
ir skleidžia visokius gandus kad buk Ameri
ka jieszko ir praszo taikos, kad Trumais 
nori pas Stalina atvažiuoti. Su szitokia pro
paganda Sovietai nori nusilpninti ir sumažin
ti Amerikos intekme kituose krasztuose.

Sekretorius pasikalbėjo su laikrasztinin- 
kais pirmutinaji syki nuo szitos Konferenci
jos pradžios Paryžiuje. Jis sako kad szita 
Sovietu Rusijos propaganda yra pavojinga, 
nes visi nori ir laukia taikos. Dabar kai jie 
tokius gandus skleidžia, isz kuriu niekas ne- 
iszeina ir negali iszeiti, tai visiems iszrodo 
kad Amerika nenori taikos, bet rengiasi in 
kara.

Jis szitaip kalbėjo kai keli laikrasztinin
kai jo staeziai buvo užklausė ar teisybe kad 
Trumanas stengiasi su Stalinu asmeniszkai 
pasikalbėti ir pasitarti. Jis mažai ka sake 
staeziai apie Sovietus, bet tik padare pasta
ba kad Sovietai meluoja kai jie sako kad 
Amerikos Karo Sztabas Vokietijoje atmete 
du Sovietu Rusijos pasiulinimus susitaikinti 
ant Berlyno klausimo.

Sekretorius sako kad Sovietu propaganda 
mažai ka nuveikė per szita Konferencija Pa
ryžiuje, nes dauguma tautu dabar žino tikra 
teisybe ir stoja svkiu su Vakaru tautomis. 
Jis laikrasztininkams paaiszkino kad Ameri
ka su Anglija daug daugiau nuveikė negu 
Sovietu Rusija. Jis parode kad Amerikos 
doleriai jau ima Europos krasztns atstatyti, 
kad beveik visos Vakaru tautos dabar jun-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

JAPONAI ,
KARININKAI

NUTEISTI

Kalti Už Kankinimus, 
Skerdynes Ir Žvierisz- 

kumus

JAPONIJA.— Dabar, kai 
buvęs Japonijos Premieras Hi- 
dekei Tojo ir keli jo tarnai ir 
kariszki padupezninkai yra 
nuteisti ant kartuvių, už tai 
kad jie surengė ta kara ir pa
pilde tuos žvieriszkumus ant 
nekaltu žmonių, visąs svietas 
gali pamatyti ir pasimokyti, 
kokie tie Japonai buvo, ko jie 
norėjo ir kokias baisenybes jie 
papilde, kai jie su geležine ran
ka savo kraszta valde ir savo 
žmones in pražūti nugramzdi
no.

Dabar tie nuolankus ir pa
klusnus Japonai kurie klauso 
Generolo MacArthur iszrodo 
kaip avinėliai ir visai nekalti 
žmones, bet szitas teismas vi
siems parodo kokie žvėrys bu
vo tie patys Japonai kai jie 
priesz mus kariavo. Jiems nei 
arsziausi Naciai negali prisily- 
ginti.

Lengvesnes bausmes net pa
tys tie Japonai nesitikėjo. Szi- 
tu Japonu karininku teismas 
tesiesi net pustreczio meto, nes 
Amerikos valdžia norėjo jiems 
duoti proga pasiteisinti ir pri- 
parodyti kad jie buvo nekalti. 
Dabar vargiai kas gali sakyti 
kad jie buvo nuskriausti ar kad 
jiems nebuvo progos pasitei
sinti.

Jiems buvo pavėlinta pasi
samdyti geriausius ne tik Ame
rikos advokatus, bet ir savuo
sius, Japonus.

Kaip Vokietijoje; taip da
bar ir Japonijoje tie prasikal-

(Tasa Ant 4 Puslapio),
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Kas Girdėt
bar karas siaūczia, taip pat 
stovi. Tautu Sanjunga nieko 
negali nutarti ar insakyti. Vien 
tik Amerika su Rusija turi czia 
susitarti ar susikirsti.

Korėjos kraszte jau katilas 
verda. Czia. Komunistai ir So
vietai tik laukia progos pradė
ti tikra, kara.

Indonesijoje, kaip Kinijoje 
ir Pietinėje Azijos puseje Ko
munistai kursto žmones sukil
ti. Czia reikia iszrasti kokia 
nors priemone patraukti žmo
nes nuo Komunistu.

Isz viso to matyti kad Tautu 
Sanjunga ne vien tik bejiege, 
bet visai nereikalinga, nes visi 
svarbesni klausimai turi būti 
iszriszti galiūnu, didžiūnu. O 
tie didžiūnai nesutinka.

Pati Tautu Sanjunga suda
ro labai painu ir svarbu klau
sima: kas bus su Tautu San
junga jeigu Sovietu Rusija pa
sitrauks? Ar bus verta ta San
junga palaikyti jeigu viena isz 
galingiausiu ir pavojingiausiu 
tautu isz jos pasitrauks?

Berlyno klausimas yra sun
kiausias ir painiausias, nes czia 
Rusija laiko savo rankoje visus 
tuzus. Berlynas yra isz visu pu
siu apsuptas Rusijos armijo
mis. Iki sziol mes nustebinome 
ir iszgazdiuome Sovietus, kai 
mes jiems parodėme kokia mu
su jiega padangėse, kad mes 
galime visam miestui 
pristatyti eroplanais. 
Ruskiai ne taip greitai 
priesz mus.

maisto
Dabar
szoka

Rusijos delegatas Vishinsky 
< stengiesi paskirti savuosius in 

* atsakomingas vietas Tautu 
San jungoje, bet jam nepasise- 
ke. Jis paskui stengiesi pasza- 
linti ar užginti, užrinkti visus 
klausimus kurie Rusijai nepa
tinka. Jam nei ant vieno nei 
ant kito nepasiseko. Dabar ky
la klausimas: Jeigu Sovietams

nosies vedžioti, ar jie isz tos 
Sanjungos pasitrauks? In szi- 
ta klausima vien tik Rusija ga
li atsakyti.

Tokie, laik-; rie kenezia szalti sugriuvu- 
Tevvnes Bal-l šiuose barakuose ? Aukas siusr

naziju skaiezius. Progimnazi
jos yra net Garliavoj, Szilavo- 
tc. Mokiniu skaiezius taip pat 
padidėjo. Per mokslo instaigas 
turi įimti per auklėtas jauni-

i mas. Nuo 1946 metuose, vis la
■ biau szvietimas atribojamas jn 
! nuo vakaru. Isz knyginu, bib-

Daibininkas specialistas už įį()|t>]<H iszimami vakariniai au-1 kuriozini tikra 
dir'ba iki 450 rubliu. Už rieba-| lorini> programose striuki-; joj.
lu kg. 1947 metuose .jis tmejo namį Sovietiniu tautu literatu-1 Esą isz Czek 
mokėti 12 czerv. (120 .rubliu) I į(.
A l o s k v o j dvigubai.

1945 metuose in Moskva 
sviesta lėktuvais gabeno isz 
uždarbio iszskaitymai viso
kiem reikalam dideli. Iszskai- 
czius gryno uždarbio lieka! 

. maždaug vienam klg# sviesto. 
Į Gimnazijos mokytojas gauda
vo lig sziol 750 rubliu, pradžios 
600 rubliu mokytojai kaip ir! 
darbininkai isz algos negali 
iszgyvenli. Moky tojus remia 
produktais vaiku tėvai. Dar
bininkai vereziasi ka nudžiau
dami isz savo dirbtuves gami
niu ir juos pardavinėdami-rin
koje. Paskutiniu laiku eniesi 
smarkiai bausti pasisavinima. 
isz inmones. Didesnieji pavyz
diniai ūkiai negalėdami iszsi- į 

! laikyti, szaukiasi pramones 
žmonių globos. Geriausiai at
lyginamas auksztuju mokyklų 
vyrausyba nuo 1936 metuose 
jam algos paketos 1,000 iki 10,- 
000 rubliu, rektoriui 16,000 
rubliu.

Kainu, prekių svyravimas 
nedidelis: 1945 metuose svies- 
tasbuvo 150 rubliu; 1947 m., 
120 rubliu. Po pinigu reformos 
prekyba laisva. Bet tikrai pa
dėtis pablogėjo, nes pinigu ne

ISZ LIETUVOS
(Tasa)

Amatininkai visi artelėse, 
povienatiniai dirbdamas turi; 
mokėt, didelius mokesezius ir 
negali iszsiversti.

Trumanas dabar bus tikras 
bosas Washingtone. Pirmiau 
per daug buvo Republikonų 
Kongrese ir per daug visokiu 
boseliu Washingtone. Dabar 
jau Trumanas savotiszkai szei-i
mininkaus! •

gan-
dau-

gandu

Dabar nebus tiek daug 
du apie vaina, bet daug 
giau visokiu netikru 
apie taika ir susitaikinimą su 
Rusija.

Net ir Rusija dabar geriau ir 
atsargiau skaitysis su Trunia- 
nu, nes pirmiau visi Sovietu 
vadai buvo insitikrine kad

ir už tai jie mažai ka paisė apie 
Trumana.

se-

perkami gyviau, 
raszcziai kaip: 
sas, Lietuvoje neplatinami. Jie kite.

Kai renki dovanas savo vai
kams priesz Kalėdų szventes,

, bet niekas ar prisimeni tuos tukstanezius 
dienom1 kūdikiu, kuriu nepralinksmins 
anraszo jokia Kalėdų senelio dovana?

gabenanti tik “D P.” Mieste
liuose ir net kaimuose yra in- 
taisyto

nelanko. Sziom

r v s. Jie v ra Tavo tautos kūnas

Pirkie U S. Bonus

Uncle Sam Says

Jeigu Amerika pavestu visa 
ta Berlyno klausima Tautu 
Sanjungai, tai ir isz to nieko 
gero nebutu. Tautu Sanjunga 
negale Berlyną nuo Rusijos at
imti. Ji tik gali parodyti kad 
dauguma tautu ir krasztu pri
taria Amerikai ir Anglijai. Bet 
isz to nieko gero ne'butu.

j-------::--------
Ant szitokiu klausimu Tau

tu Sanjunga yra be jiegos, nes 
daugumas žmonių pamirszta 
kad Tautu Sanjunga remiasi 
ant vienybes tarp tautu, kad 
tos sanjungos pamatas yra vie
ningumas ir vienybe. O kai Ru
sija nesutinka ir priesztarauja, 
tai tos vienybes nėra, nes Ru
sija yra tos sanjungos nare.

Trumanas per rinkimo vaju 
daugiau bare Republikonus ir 
Kongresui velniu davė negu 
žmonėms ko gero prižadėjo, bet 
dabar po rinkimu Trumanas 
pasižada stengtis daug ka nu
veikti. Jis stengsis szituos dar
bus padaryti:

Parūpinti pigesnius namus 
žmonėms ir daug senu namu, 
laužu nugriauti.

Primokėti mokykloms, kad 
butu galima samdyti geresnius 
mokytojus ir mokytojas.

Primokėti ligoniniams ir ki
toms instaigoms kurios žmonių 
sveikata rūpinasi.

Padidinti mokesezius
niems žmonėms, kad jie ghletu 
pragyventi.

Paremti ūkininkus, kad 
jiems nereikėtų savo tavora 
pigiau parduoti.

Užtikrinti praseziausiam 
darbininkui, mažiausia • sze- 
szios deszimts centu ant valan
dos.

Bet jis to Taft-Hartley in- 
statymo neatszauks ir nepa
naikins. Gal tik biski permaL 
nys.

Padidinti darbininkams al
ga, bet nepabranginti tavora ar 
pragyvenimą. Trumanas sako 
kad fabrikantai turėtu būti už
ganėdinti su mažesniu pelnu.

Praleisti daug daugiau val
džios pinigu, kad visiems butu 
darbo.

Padidinti taksas ne ant dar
bininku, bet ant kompanijų ir 
fabrikantu.

Amerikos susikirtimas su 
Rusija gali pražudyti Tautu 
Sanjunga, nes ka tiedu galingi 
krasztai negali padaryti, tai 
Tautu Sanjunga nei nebandys 
padaryti.

Tai labai gražus pasižadėji
mai. Pagyvensime, palauksime 
ir pamatysime ar jis savo žodi 
iszlaikys.

Tas pats ir su Szventos Že
mes, Palestinos klausimu; Tau
tu Sanjunga ežia nieko negali 
padaryti. Czia vien tik Ameri
ka su Anglija gali tvarka in
vest! ir palaikyti. Bet ir vėl 
czia tas pats pavojus: Rusija 
gali insikiszti.

Už tai negalim? Tautu San- 
jungos kaltinti, i>ct tuo paežiu 
sykiu negalima i: z jos nei ko 
gero ir tikėtis.

Europos krasztai taip pat 
nustebo, kaip ir Amerikiecziai 
kad Trumanas rinkimus laimė
jo. Visi Europos krasztai 
džiaugiasi, nes jie jauezia kad 
dabar Amerikiecziai palaiko 
vienybe ne tik namie, bet ir 
Užsienio reikaluose. Vien tik 
Rusija su savo pavergtais 
krasztais pareiszkia savo nepa
sitenkinimą., nes jie mato kad 
Amerikos politika dabar bus 
rami ir stipri nors per keturis 
metus.

Graikijos klausimas, kur da- Pirkie U. S. Bonus

ir gyvenimas iszplecziamas. i gausiai bėgti žmones in Vak 
Vadovėliai, daugiausia verti
mai isz Rusa kalbos. Mokyklos 
turi perauklėti ir religijos at-į 
žvilgiu. Neminint premoniu, 
pažįstamų isz pirmos okiipaci-: 
jos, pastebėtina, jei mokytojas ... * nueina in bažnyczia, jis tardo-' 
mas ir inspejamas. Mokytoju' 
didele dalis jauni; Gimnazijos! 
mokytojui užtenka mokytoju 
seminarijos baigimo. Mokslo1 
lygis del to krites. Didesniuose 
miestuose (pav. Kaune) yra 
iszlikusios gimnazijos nekoed- 
nakcines, skyrium berniukam, 
skyrium mergaitėm. Abiejuose 
universitetuose studentu yra 
apie 5,000. Kauno u-te Rusu 
studentu nedaug, Vilniuj (uni
versitete ir meno akademijoj) 
daugiau. Kaune paskirtos Lie-

Ankscziau, kai prekyba buvo 
racidnuota, pinigu buvo, bet 
prekių nebuvo, per isztisus me
tus negalima buvo gauti dau
gelio tu maisto produktu, ku
rie maisto kortelėse buvo iszra-
•f ■ • . • I

szyti.
Darbininku nuotaikos labai 

prislėgtos, nes darbininku bu-

naikinta ir pirmos okupacijos, 
užgventos laiko propagandine 
priemone darbininku simpati
jai laimėti; inmoniu direkto
riais darbininkai nebeskirian- 
ti.

' * *

Szvietimo sri
Padidėjo gimnazijų ir progim-

Drąsus Senelis

mylima Lietuva keliai
ris, kuriame laika sugautuo
sius. Vienas laikrasztis pasiun-

jais pasikalbejima, kodėl jie 
bėga? Korespondentas nuvy
kęs, bet jis nurodytame lagery
je neradęs nei vieno pabėgėlio 
ir gryžes. Po keletą dienu, jis 
nustebės, kai rado

ju tėvai, broliai ir seserys žūs
ta baisiame Sibiro szaltyje. 
Taigi neleiskime mirti 'badu
nors tiems, kurie iszsigelbejo ir 
laukia nežinomo rytojaus po 

savo laik-Į debesuotu Europos dangumi.

liejimą su tais pabėgėliais, pa- ln Tave soeziai ir ramiai gy- 
siraszyta jo iniszialais. Lietu- velianti Amerikos Lietuvi, yra 
voje tokie kurozai nustojo Ku-; nukreiptos alkanys ju 
rozu vardu. Tai kasdieninis Tavo vargo broliai žino, 
invvkis. Tu neatsisakysi isztiesti

’ ’ I
Profesoriai ir raszytojai apie, gelbos ranka ir sziandien

1 pasiusi auka. Aukas siuskite.

pa- 
pat

Every well-managed home maintains 
a financial reserve as security against 
future needs and emergencies. You may 
feel secure behind your own little bul
wark—your job, your earnings, your 
savings. But you also want a safe and 
sure way to protect all these and that is 
through the purchase of U. S. Savings 
Bonds. The practice, of putting away fi
nancial reserves into safe and profitable 
savings bonds should be a permanent 
and definite part of your savings pro
gram. Enroll now for the Payroll Sav
ings Plan for buying Bonds where you 
work, or, if self-employed, for the Bond- 
s-Month Plan at your bank.

U ,9 If>n rt infi-nį

Rusu kalba.
In universitetą gali ‘būti pri

imami tik tie, kuriu tėvai ne
turi daugiau kaip 18 ha.

Kauno universitete reika
laujama taip pat, kad kandida-j 
tas iu studentus pristatytu vie-l 
tos komparitijos isztikimyybes 
pazyriiejima. Universitete pri
verstam i mokslus; technologi
niai mokslai. Bet ir be priver
timo patys studentai eina in 
tiksliuosius mokslus. Ten sun
kiai pakeliama marksistine- 
bolszevikine mokslu dvasia. 
Koks studentijos veidas, ne
paisant viso spaudimo, galima 
spręsti isz tA,kad Kauno uni
versitete isz 2,000 studentu 
komjaunuoliu buvo 13.* * *

savo vardus po i n variais 
reiszkimais patiria post 
turn. Szitai tenka tureli galvo-'I110sne, kai žinosi, kad esi pra

džiuginės savo dovanomis 
tremtyje szalanti ir alkstanti 
Lietuvi. Aukas siuskite.

voje likusiu vieszaji pasireisz- 
kinia.

Bažnyczia 1945 metuose, bu
vo palyginti toleruojama, vi- 
siszkai, bet jau 1946 metuose, RAMYBES
prasidėjo stiprus persekioji
mas. Žinios apie vyskupu su
ėmimus, apie 80 kunigu isz- 
vesztama, apie bažnyeziu ay>-

VALANDA

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

"DIP-LESS”
WRITING SETS 

by

Choose The Right Point

The Way You Write
No. 5556

teisingos. Vidutine parapijos į 
bažnyczia turi mokėti ' apie 
180,000 rubliu (senųjų, dabar 
18,000). Prienuose, Biržuose! 
Evangeliku bažnyczios pavers-! bais pasveikino prigimti, 
tos arklidem.

buvo
Draudimas nepasise- skrido tolyn. Ant vienos lentos

i gulėjo Jonukas su linksmu vei-
! du, o ant antros su pamelyna-
. vusiu veidu, tėvas. Aplinkui 
liepsnojo uždegtos žvakes.

i Nuolat ateidavo žmones, kurie 
kartu su Kieksztiene apraudo-

i davo mirusiu. Vieniems t isze- 
,1 jus, ateidavo kiti.

Kalėdas 
szvensti.

brolio veidą.* v *
Saulute pirmutiniais spindn- 

Jos
1946 metuose, spinduliai neskrido vidun lai- 
u ž d r a u s t a piojo sienomis ir kiek pažaidė

— BUS DAUGIAU —

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words

• without dipping

Saule Publishing Co.
MAHANOY CITY, PA.

BALF’O Vajaus Proga , 

Artėjant Dekavoncs 
Dienai

Bet tai vis propagandine lite
rai ura, kuri neskaitoma. Kai
muose mokytojai inpareiguoti 
iszplatinti po kelias deszimts 
egzempliorių laikraszczio. Jei
gu neiszplatina, turi savais pi-Į tavo namuose kvepia
nigais sumoket. Tai]) papras
tai ir esti, nes kaime mažiau 
Sovietine spauda skaito. Tik 
tuo metu, kai Sovietinėj spau
doj imta plūsti .vakarieczius, 
kai Viszinskis kalbėjo, apie 
“DP,” laikraszczziai buvo

valgiai ir gėrimai, ar prisime-Į 
ui tuos, kurie alksta? Aukas 
siuskite United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc. 105

Kada gyvybe rieszkiasi. Ten me- 
irdus Ožiuose szvilpia varnėnai, o pa- 

debesyse vyturys audžia savo 
dainas. Tik troboje ilsisi du 
kūnai nustoję gyvybes.

Nebegryžta praėjusio laiko 
minutes, nebegryžta ir apleidu-

BALAS

Pagerbia Sena Beisboli ninka

Kada sėdi sziltuose kamba
riuose, ar prisimeni tuos, ku-

Walter Morgan, septynios 
deszimts szesziu metu am
žiaus žmogus, isz Fosston, 
Minn., vis norėjo iszszokti 
isz eroplano. Jis sakydavo 
jis nori isz eroplano szokti 
kad patirtu kaip tie lakūnai 
jaueziasi szokdami isz ero- 
planu beveik kasdien. Jam 
pasisekė ta savo norą iszpil- 
dyti; jis iszszoko isz eropla
no nuo 1,800 pėdu augszczio 
ir krito devynis szimtus pė
du pirm negu atsidarė savo 
parasziuta, umbreliu. Kai 
pasiekė žeme jis laikraszti- 
ninkams pasigyrė kad jam 
labai patiko.

Connie Mack, senas ir vi
su gerbiamas beisbolininkas 
kuris yra sanvininkas ir pri
žiūrėtojas Philadelphia Ath
letics, beisboles ratelio da
bar susilaukia daug visokiu

pagerbimu. Czia, Philadel- 
phijos May oras Bernard Sa
muel, inteikia jam sanrasza, 
knyga, kurioje yra vardai 
visu Amerikos valstijų Gu- 

' bernatoriu.

Jo beisbolininkai gavo 
ketvirta garbes vieta sziais 
metais. Connie Mack yra vi
su sportininku labai gerai 
žinomas ir visu gerbiamas.

“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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Kurczias 
t Kasparas

j^ETURESDESZIMTS metu pirma numirti; bet szirdi jei 
per gyveno su savim senas sopėjo jog nieko ne užrasze.

Kašperas ir jo pati Katre, la-i — Jau asz žinotau, ka jam 
bai taikiai ir sutikime, kaip, pasakyti, kad aiszkiai supras- 
Dievas prisakė. Per ta laika, tu tarė pekliszka Jeva.
visko datyre ir gero ir blogo, — Ar iszt’ikro žinai? Pa
viską, kantrei nukente priimi-1 klausė atsidusus Katre.
nėjo be rupesties ka Dievulis, — Ne kalbekie jam kad del 
ant ju užsiuntinejo. Katre bu-; tavęs sake, tarė Jeva, bet duo- 
vo labai gera motere, kokios ■ kie jam pamokslą, kad net per 
toli jieszkoti, buvo glamoni kulnis pereitu ir nieko neslbi- 
žmonele, jog ant pirszto gale jei jokie!
vynioti. Jeigu vyras 4pasaky
davo, taip turi būti, tai ir ji sa
kydavo, “teip” o jeigu ne, tai 
ir Katre ‘ ‘ ne. ’ ’ Niekados nesi- 
ginczino. Katre teipos-gi ture-Į 
jo linksma, būda ir mokėjo visa
da sulinksmyti Kaspara, jeigu 
turėjo koki ergeli, tai ir ne dy- 
vai, jeigu mylėjosi abudu.

Ne toli nuo ju gyveno garsi 
vaidininke, visi kaime vadino 
ja “pekliszka” Jeva. Jeva tu-i I, • •rejo viena koja trumpesma ir 
visaip ja kaime vadino: vieni 
“kliviksztu” kiti “dribszia.” 
Kada būdavo Jeva savo liežuvi 
paleidžia, tai ne vieno nelenkia 
ne kunigu, ne sz vent uju, pra
dėjus nuo Szv. Petro, o pabai
gus ant vaito katino. Ne galėjo 
spigoti nei valandėlės, nbi szi, | 
tai kita trauke per dantis. Vy-Į 
ras josios jau per trisdeszimts 
metu turėjo pakramta nuo sa
vo bobos ir jau senei troszko 
persikelt isz žemiszko czys- 
cziaus in dangaus karalyste už 
liežuvi savo bobos nelabos.

— Karta, pribukus Jeva' 
prie Katrės kalbėjo: Ar girdi,) 
tu nigko ne žinai, tu nieko ne
matai! Tu mistini, jog tavo tas 
diedas Kasparas, tai yra szven- 
tas, ir jog ka. pasako, tai jo žo
džiai yra szventi? Tu tripine- 
ji nuo ryto lyg vakarui apie ji 
ir del jo, o tu mislini jis yra. del 
tavęs už tai dėkingas? 0 je, 
dėkingas! Jis da tave isz j no
kia! Kad tu žinotumei ka jisai 
dirba nuejas in karczema su 
szinkarka! O kada sugryszta, 
tai da tu jam czebatus nutrau
ki.

Katre norėjo užginti, jog ta 
ne teisybe, nes Jeva tarė:

— Tu tylėk ir klausyk, 
duok man pasakyt. Jis moka 
priesz tave iszsiteisinti, o apie 
tave ne paiso suvis. Jau sensti, 
pati neturi pailsio, trypi ir try
pi nuo ryto lyg vakaro, kaip 
arklys alieniesioj. Jeigu jis ta-

— Katre prižadėjo pakal
bėti su vyru pagal rodą Jevos.

Ant. giluko Kasparo, viską 
girdėjo Imdamas kamaraityja, 
kai abidvi bobos kalbėjo. Jisai, 
buvo truputi kurczias, nes kad 
ir viską aiszkiai ne girdėjo tai 
dasiprato. Klause ausis patem
piąs. Iszpradžios norėjo iszpult 
isz kamaraites ir uždaryti snu
ki senai raganai, nes susilaiko 
isz akyvumo, kad girdėti pa
baiga. «

Kada Katre persiėmė tuom 
užraszu, nusiszypsojo senis ir 
apmislino būda kaip padarytie.

Taja diegą Katre buvo ne
smagi ir tylėjo. Kasparas lau
ke nekantrei pradžios vainos. 
Rodėsi jam, jog ateis priesz 
vakar, nes pasibaigė ant mažo 
urzgė j ima.

Anksti prie pusrycziu Kat
re tylėjo kaip akmuo. Ant galo 
atsiliepe Kasparas:

— Kas tau ar gal liežuvis 
pastiro, jog turi sueziaupta 
burna ?

Tiktai to reikėjo.
— Jeigu nori, tai pradesu, 

paszauke Katre. Norint karta 
turiu tau teisybe pasakyti: ne 
duosiu save už nieką laikyt, 
asz esmių tavo pati, o ne tavo 
szuo!

Kasparas ant kart apkurto 
ant didelio stebuklo.

— Ka tu sakai? Paklausė. 
Sziandien mažai girdžiu, mie
gojau ant kairo szono per visa 
nakti man suvis ausi užgulė, o 
ant deszines ausies teip kaip 
nieko ne girdžiu

— Kad norint karta akys, 
atidarytumai pSszauke Katre.

— Tylėk duszele, ryto turė
siu padaryt. ■

— Tu suvis ne paisai apie 
paezia.

— Tai-gi duszele, karvele 
pasitaisys, radau sziryt tvarte

Naszlaitelis
ve mylėtu kaip tu ji myli, tai 
senei butu paemes mergina ant 
tarnystes. O ka, neima, ba tai 
brangei kasztuoje, tada netu
rėtu už ka gerti. Tu esi per; 
daug gera ir per daug kvaila, 
tiktai dūsauji ir lauki smerties, 
o jis isz to džiaugėsi, kaip tu 
paneziakas padžiausi. Ar tu 
mislini jis tavęs verks? O ne!Į 
Džiaugsis, rodos ant szimto 
arkliu užeis! Kazoką szoks ant 
tavo kapo. Ir da ka tau pasa
kysiu, jog padare rasztus, kaip 
pats sake karezemoje, ir kaip; 
tu mislini, ar tu gausi? Czia 
parode szpiga: Nieko ne gausi 
ne kruoputes! Szpiga ir po vi
sam! Tikekie man, ba asz tikra 
teisybe kalbu jeigu nori tai pa
sakysiu kokie žmonis girdėjo. į

Iszgirdus Katre tuosius žo-į 
džius, net sudrebėjo. Ne buvo; 
jije godi ant to, nes tokios ne-] 
dorybes isz szalies savo vyro 
nesitikėjo; o teipos-gi ne pa
misimo apie tai jog pati gal

sta ežia!
— Asz ilgiau ne vargsiu, 

tu galėsi imti slūgine, paszau
ke da garsiau, pajieszkokie ko
kia mergina.

— Tai-gi, toji padlina kaip 
asz ja pagausiu tai kojas isz- 
musziu, tiek bulviu iszkniso!

— Ar tu sziandien suvis ap
kurtai?

— Bus gerai Katriute gal 
da koki meteli pagyvensiu iri 
numirsiu.

— O kokius tu užraszus pa- 
darei-klykia boba.

— Gerai kad iszvarei, ba! 
po lietui gražus oras, tai kar-Į 
vuke atsigriebs.

— Mes moteres turime am
žinai rūpintis!

— Asz turiu duszele bobe
le, atsake Kasparas.

— Kad ir tu senas, vienok 
velnią mislini.

— Teip, duszele, gali! Asz 
žinau kad tu tikus prie visko, o 
kad asz numirtai!, tai ir da jau
na vaikina gauti gali. Žinai ga-j 
na gerai, jog asz tave myliu ir 
lyg smert mylėsiu. Prisiartykie 
ba asz tave ne labai girdžiu.

Moterei net gerkle suskau-l 
dėjo ir pradėjo leeziau.

— Tau reiketu kitokios bo
bos, kad prilaikytu kaip ant 
virves.

Szitas mažutis kūdikėlis 
buvo kieno in maisza inkisz- 
tas ir paskui paliktas, ap
leistas prie duriu Veteranu 
Namo, Chicagoje. Ta nakti 
buvo baisiai szalta, bet kai 
tie kurie ji tenai rado nune- 
sze in ligonine, slauges pa
ėmė ta kūdikėli ir rado kad 
jis sveikas ir gyvas ir kad 
szaltis jam nei biski nepa- 
kenke.

Jeigu isz didelio miesto, 
Kur kokis pasirodo, 

Tai nesuvis ant žmogaus 
iszrodo, 

'Mat, protingasis save 
stato,

Norint ant raszto 
nieko nemato.

Alegsta kitus iszjuokti,
Ir kaip apsvaigias 

kvailioti;
Juk ir musu valstijoj 

yra visokiu,
Davadnu ir kvailioti!, 
Ne visus reikia peikti,

Bet, yra ir tokiu ka 
reikia pagirti.* * *

Isztikruju vyrueziai, 
Asz ne pykezia, 

Jeigu ir dvylika dukteriu 
tėvu pasilikczia, 

Nevienos kaip jau pora 
dukrelių susilaukia, 

Tai biauriai susitraukia.
Viena žmogeli pacziule 

apteikė šuneliu, 
Ir tai gali sakyti 

pirmutiniu. 
O norint jau dvi vyresnes 

dukreles turėjo, 
Nesidžiaugė, nes labai 

sūnelio norėjo.
Parte dideliu iszkele, 
Jog ne apsakyt to 

negali, 
Alus ir guzute liejosi, 
Retai katras ant kojų 

laikosi.
Džiaugsmo buvo invales, 
Kad sztai, ant nelaimes, 
Viena bobele prisiartino, 
Kūdikį apszvaryti norėjo.

Ir paregėjo su dyvu 
dideliu,

Po szimts pabeliu, 
Jog tai ne vaikas,

— Ar isztikro mane norį pa- 
bueziuot: Paszauke senis, kad 
tiktai nori, szia artyn duszele! 

Stojo senis, paėmė bobai, už 
kaklo ir pradėjo bueziuotis. 
Dingo Katrės piktumas ir pra
dėjo verkt.

— Ka tu seni dirbi, ka dir
bi, kalbėjo szvelnei boba.

— Kad tu žinotumei kaip 
tave myliu, tarė senis, pasaky 
siu tau ka naujo. Viską tai! už- 
rasziau. Kaip numirsiu tai ne 
užmiršai apie mano duszia.

■— O tu mano Kaspareli! 
Paszauke boba su aszaromis! 
Tu ne mirsi pirma asz mirsiu! 
Mirsime abudu sykiu.

Mėtėsi vyrui ant kaklo ir 
karsztai bueziavo.

— Jau dabar labai gerai 
girdžiu tarė Kasparas. Jau kai- 
reji ausis atslūgo.

— Dėkui Dievui! Tarė Kat
re.

Tame laikia stovėjo už duriu 
pageltele Jeva, o iszgirdus pui
kia sutaiką Kasparo su Katre, 
užkeikė ir nuslinko per karina, 
kaip szuo muilą suedes.

----- G ALA S-----

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir Ii adymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule Publishing Co.,

Tiktai mergaite, 
Ir paszauke:

Sztai pažiūrėkite! 
Asz nežinau, 
Kas tai yra, 

Jog to, ko reikia 
nėra!

O kada apie tai 
dažinojo tėvas, 

Baisiai nuliudas, 
Verke ir pyko,

Nes nebuvo budo, 
Ant visko tiko.

Ir sziandien su paezia 
diena peszasi, 

O’nakti su pacziule 
vėl džiaugėsi, 

O jeigu tiktai Dievulio 
praszys, 

Tai vela atsilankvs 
garnys,.

. Atnesz sūneli, 
Tikra kūdikėli,

Ba kas pas Dieva 
nusiduoda, 

Tai ka praszo, 
Tai ir duoda.

Kada dukriiikes 
užaugys, 

Tai ženteliai kas 
sanvaite atsilankys, 

Reike dekavot ir 
už tai, 

Jeigu neduoda ka kita!
* * *
Kur ten apie 

Elizabete buvau, 
Per Paliauba Szvente, 

Visko maeziau.
Užėjau ant vieno 

baliaus, 
lUižsipundinau stiklą 

alaus.
Netrukus faitas pasidaro, 

Keli tarp saves 
susibarė, 

Pradėjo žandus vieni 
kitiem piszkyt, 

Kaip Luisas ir kiti, 
O bobos pradėjo 

spiegt ir klykt!
Ne greit larmas 

nustojo, 
Policija, pribuvo, 

Ir musztukus 
suaresztavojo,

Ir fainos užmokėjo. 
Negreitai bu£ 
tokis balius, 

Kaip per Paliaubų 
arba Armistikos 

Szvente,

Unijos Vadas Piktas

Austin Hogan, New York 
miesto Draiveriu Unijos pre
zidentas kalba in szeszis 
szimtus darbininku ir jiems 
insako gryžti in darba, nes 
tos straikos nėra unijos pa
tvirtintos. Stalas ant kurio 
jis kalba atsirėmęs turi veid
rodi, zerkola. Kai szitas pa 
veikslas buvo nutrauktas 
ant to veidrolio, zerkolo, bu- 
vo matyti Michael Quill 
tarptautines draiveriu uni

jos prezidentas.
Hogan intaria kad Quill 

pardavė savo unijos darbi
ninkus per tas autobusiu 
draiveriu straikas. Už keliu 
dienu nuo to, pati.unija pa
skelbė straikas ir tada jau 
visiems insake straikuoti. 
Draiveriai dabar kad ir be 
straiku neturi darbo, nes kai 
jurininkai sustraikavo, tai 
labai daug tu draiveriu ne
teko darbo.

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 

\~7 Anglių Kalboj), su konver- 
toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvėrtoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvėrtoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis
travo ta laiszka. Adresas:

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

I
 PONAI | 

BIZNIERIAI! I
Geisdami apteikt savo ge- J» 
rus Kostumerius, privalo J> 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius ;> 
Kalendorius ;•

Ant 1949 m., i; 
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt. J’

Dabar Laikas! užsl

-------------------- kalb.yt

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

SAULE PUBL. CO.,

Mahanoy and A Strs., <[ 
Mahanoy City, Penna. '!

a-a-sz-sz-sz jums piemu-u-o — 
murmėjo Kieksztas ir szliti- 
n‘modamas pradėjo artintis

b Ramybes Valanda I
^AULU TE atsisveikindama

pabėrė savo spindulius, ku
rie skrido per prigimti, tai pa
žvelgdami pro bakužiu lange
lius, tai pasinerdami upeliu 
vandenysna, tai prasilenkdami 
pro medžius skrido tolyn palik
dami tamsius szeszelius.

Szie spinduliai nea]įlenkė ir 
Karklių kaimo stovinezio pa
lei vieno upelio.

Kiekszto Jonukas, nublysz- 
kusiu veidu vaikelis, gindamas 
namon kaimene, savo szvilpy- 
nes balsais šukele kaimo szu- 
nis, kurie pritarė tam staugi
mu. Nutilsta Kieksztu Jonuko 
szvilpynes balsai, o kartu su 
jais ir sodžiaus szunu staugi
mas. Vasaros naktis gaubdama 
prigimti juodu szydii reikalavo 
ramumo. Kiekvienas medelis. 
Ig sznekejo apie atilsi.

Kieksztiene ir pagriebus žiups
ni plunksna nusiskubino in ki
ta kambari.

Antroje puseje prie sienos 
stovėjo lova, kurioje gulėjo' 

j sergąs Jonukas. Kartu su 
Kieksztiene iiibego a'bu vaikai, 
kurie jiamate dejuojanti del li
gos broli nusiramino. . Alotina 
smilko plunksnomis ligoni.

1 Vaikai ta matydami užmirszo 
alki ir sujieszkoje savo žaislus 
nesze broliui Jonukui. Szis at
sisakė nuo visu žaislu ir savo 
broliui Kaziukui pavedė savą
ja szvilpyne, su kuria ir szi va- 
kara privertė staugti sodžiaus 
szunis. Patsai gidejo užsimąs
tęs, lyg stebėdamos greita liga. 
Vaikai matydami nuliudusi 
broli, pasitraukė nuo jo.

— Kaziuk! Vincuk! Leiski
te Jonukui ilsėti! Pratarė ju

— Atilsio, atilsio, sznabž-. . .idėjo atsistojusi szale kelio 
kriausze lenkdama savo sza- 
kas su neprinokusiais vaisiais.

— Atilsio, atilso, pakarto
jo skrisdama varna.

— Atilsio, atilsio, lyg pa
tvirtino paupy antys.

— Atilsio, atilsio, susznabž- 
dejo karklas ir palenkė savo 
szakas.

Visur lyg pritarė gamtai. 
Bet Kieksztu kiemas tam lyg 
protestavo. Isz Kieksztu tro-] 
bos vidaus skverbėsi szviesos; 
spinduliai. Viduje trobos buvo 
kas tai nepaprasto, v

Pacziame trobos vidury; 
vaikszcziojo. Kieksztiene. Buvo; 
tai vidutinio augszczio, su pa-j 
ilgu veidu ir rudomis akimis | 
moteriszke. Veidas buvo isz- 
braižytas gyvenimo vargu. 
Paskui ja 'bėginėjo maži, susi
tepusiais veidais ir sudėvėtais 
drabužiais, vaikai: Vincukas 
ir Kaziukas.

— Palaukit, vaikeliai, asz 
paskiau jums nejieszkosiu duo-i 
nos. Dabar reikia jieszkoti mu
su Jonukui vaistu, isztare

motina.
Vaikai, pažvelgė in viens ki

ta, pasitraukė toliau nuo lovos. 
Motina nenuleido akiu nuo 
serganezio sunaus.

— Joneli! Ar skauda? Kad 
bent tėvas greieziau parvažiuo
tu ir kad butu 'blaivus.

Vietoj atsakymo sunūs sude
javo. Sunaus skaudus sudeja
vimas šukele motinos atdusius, 
kurie rodė lyg ir ji pajauezia ta 
skausmą. Vaikai nuolat žvelge 
tai vienon, tai kiton vieton. 
Lauke subrazdėjus, motina 
pribėgo prie lango.

— Jau tėvas parvažiavo! 
Susznko linksmu balsu.

Greitai prasivėrė durys i>’ 
jose pasirodė vidutinio augsz- 
tumo ir pa ilgaus veido žmogus. 
Buvo tai patsai Kieksztas.

— Jonai! Eik arklio nukin
kyti! Pratarė lipdamas per 
slenksti.

— Teveli! Noszauk! Jonu
kas serga! Susznko pro verks
mus Kieksztiene matydama pa
sigėrus! vyra.

—- Jums tik serga. Kad 
man tuojau butu sveikas! Ar

prie Jonuko lovos, pas kuria 
pargriuvo užkliuvęs už kojos.

Vaikai iszsigande pradėjo 
labai verkti. Kieksztiene stovė
jo pirmykszczioje vietoje su 
aszarotomis akimis ir liūdnai 
žiurėjo in keikianti vyra. Jo
nukas, nors dejuodamas, mėgi
no pildyti tėvo insakymus, bet 
ties lova sudribo ir tik motinos 
dėka liko inkeltas lovon. Po 
kurio laiko Kieksztas pakilo ir 
su iszkeltomis kumsztemis puo
lėsi ant gulinezio Jonuko. Da
bar motina, gelbėdama sunu, 
pastojo vyrui kelia, sutikdama 
priimti jo smagius, Po trum
pos kovos girtuoklis sukniubo 
toje pat vietoje. Prie motinos 
prisiglaudė stovėjo Vincukas 
ir Kaziukas. Kuri laika vidlije 
vieszpatavo verksmas...

— Kur žvake? Jonukas 
mirszta! Susznko iszsigandusi 
Kieksztiene ir uždegusi žvake 
pastate szale lovos.

Kieksztas gulėjo ant grindų, 
nes žmonos mėginimai inkelti 
lovon buvo bergždi.

— Amžina atilsi, pro verks
mus isztare motina, žiūrėdama 
in mirsztanti sunu.

— Amžina atilsi, lyg kar
tojo einas laikrodis.

— Amžina atilsi, lyg kuž
deno sena obelis įbraukdama 
savo szakemis per pirkezios 
sienas.

Tuo tarpu vaikai mėgino ar
tintis prie Jonuko, bet motina 
juos sudraudė.

— ^Geriau prižadinkim tę
va.

Tai tarius ji prisiartino prie 
gulinezio vyro.

— Ach! Sustingęs! Suszu- 
ko Kieksztiene, paszokdama 
nuo vyro lavono. Prakeikta 
degtine!

Szituos žodžius tardama, su
dribo ties vyro lavono, Vaikai 
pakele riksmą ir tik jai atsi
peikėjus nusiramino.

— Amžina atilsi, isztare 
pro verksmus pakilusi Kieksz
tiene.

— Mama! Jonukas nemire 
nes jis szypsosi! Susznko Ka
ziukas, matydamas linksma

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Elzbietos.
— Jonas Parulis nuo 1123 

E. Centre Uly., likos sužeistas 
in tiesa ranka, galva ir peti lai
ke darbo prie Shen-Penn Con
struction kompanijos. Likos 
nuvežtas in Locust Mt. ligon
bute.

— Gerai žinomas senas gy
ventojas Juozapas Burneckas, 
kuris kitados gyveno Maliano- 
juje, numirė Nedelioje, 8:45 va
landa vakare, po trumpai ligai, 
pas savo sunu Joną, 4515 N. 
Colorado Uly., North Philadel
phia, Pa. Kūnas likos paszar- 
votos Liudviko Traskausko 
koplyczioje 535 W. Centre 
Uly., mieste. Velionis gimė Lie
tuvoje ir atvyko in Mahanojuje 
apie penkis deszimts metu at
gal. Buvo angliakasis, o apie 
asztuoniolika metu atgal likos 
sužeistas in koja Park Place 
kasyklose nuo ko likos apszliu- 
bintas ir turėjo apleis savo dar
bą. Jo pati Mikalina mirė vie
nuolika metu atgal, o sūnūs 
Juozapas mirė 1935 metuose. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos ir Liet. R. K. Susi
vienijimo Am. Paliko du sunu: 
Joną ir Stanislova isz Philadel
phia ir dukteri Helena, pati 
John Daniels isz So. Boston, 
Mass., taipgi tris anukus ir 
broli Mykolą, Lietuvoje. Lai
dotuves in vyko Ketverge 8:30 
valanda ryte isz L. Traskausko 
koplyczios in Szv. Juozapo baž- 
nyczia su apiegomis 9-ta valan
da, o po pamaldų buvo palaido
tas in parapijos kapines. Am
žina atilsi.

— Sukatoj . Szv. Felikso 
Nolieto.

—■ Teresa Szadžiene, nuo 
907 E. Pine Uly., kuri likos su-, 
žeista automobiliaus nelaimėje 
pareita Petnyczia arti Schuyl
kill Haven, numirė Panedelyje, 
2:45 valanda po pietų Potts
ville ligonbute. Velione atvyko 
isz Lietuvos daug metu atgal 
in Mahanojuje. Jos vyras Si
monas mirė trys metai atgal. 

. Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos. Paliko sunu Petra, 
Long Island, N. Y., keturios 
dukterys: Marijona, pati Juo
zapo Zubino, isz Prospect 
Park, Philadelphia; sesute vie
nuole Teodora, isz Hartford, 
Conn., Klera, pati Juozapo Ur
bano, namie ir panele Helena 
namie; tris anukus ir seserį po-

ri turės operacija.
— Kūnas kareivio Pfc. i 

John Lowatti, 25 m. amžiaus,' 
sunns Mrs. Mary Lowatti nuo Į 
520 W. Mahanoy Avė., kuris! 
žuvo ant kares lauko Italijoj 
Balandžio (April) 21, 1945 me
tuose likos parvežtas Seredos 
ryte del palaidojimo. Laidotu
ves invyks Subatoj, pirma va
landa popietu su apiegomis 
Szv. Emanuelo Šleivoku Lute- 
ronu bažnyczioje 1:30 valanda, 
o palaidos in parapijos kapi
nes. Graborius L. Traskauskas 
laidos.

Shenandoah, Pa. — Alex 
Szerkelis kuris gyvena po Nr. 
413 W. Centre Uly., numirė Pa
nedelyje, vietinoje ligonbute, 
po trumpai ligai. Velionis gi
mė Lietuvoje, atvyko in czio- 
nais apie dvideszimts penki 
metai atgal. Dirbo prie Wil- 
liam Penu angliakasyklose. Pa
liko seseri Agneszka Arbuszai- 
tiene, mieste ir broli Mykolą, 
isz Aristes. Laidotuves nvyko 
Seredos ryta 9-ta valanda isz 
Graboriaus L. Czaikausko kop
lyczios, 318 E. Centre Uly., ir 
palaidotas in Kalvarijos kalno 
kapines, Shenandoah.

Dolton, Ill. — Seredos vaka- 
ra, nelaime atsitiko ant gele
žinkelio, kai Chicago Eastern 
Illinois ekspresinis trūkis sta- 
cziai sudužo su kitu. Keli žmo
nes likos užmuszti, o apie 50 
sužeisti.

Grand Rapids, Mich. —Lap- 
kriezio 16 diena 1948 m., pons. 
Antanas ir Antanina Bensevi- 
cziai apvaikszcziojo savo 40 
metu vedibynio gyveninio su
kakti. Bensevicziai jau nuo se
nei Grand Rapids gyvena ir pa- 
veisdingi Lietuvei, darbu ir au
komis visuomet parėmė kas bu
na del Lietuvos veikiama. Ben
sevicziai iszaugino penkias 
dukterys, isz ju tris apsivedė, 
o dv nevedusios gyvena su tė
veliais. Antanas Benseviczius 
priesz 40 metu kuri laika gyve
no Shenandoah, Pa., ir gera pa
žinti turėjo su laikraszczio 
“Saules” savininku ir virsz 40 
metu “Saule” lanko ju namus.

“Saules” redakcija vėlina 
pons. Bensevicziams dar ilgo ir 
laimingo pagyvenimo.

TRUMAN NUSITARS 
SU STALINU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Aplink Svietą

Ponia Morrow-Tait, isz 
Cambridge miesto, Anglijo
je, iszlipa isz savo mažo ero- 
plano in Haneda aerodromo, 
Tokyo mieste, Japonijoje. Ji 
su savo lakunu, Michael 
Townsend lekia aplink pa
sauli. Iki sziol viskas eina 
gerai, ir jiedu sako kad jiems 
pasiseks su tokiu mažu ero- 
planu aplėkti aplink visa 
svietą.

ninkas ar kareivis negali pasi-' pats Gubernatorius Dewey 
teisinti už savo žvieriszkuma, sako, kad per daug žmonių tu- 
sakydamas kad jis tik dar ka pej0 Sau už pecziaus namie ir

Bagoczius

nia Margareta Czeskevicziene 
isz Tamaqua. Laidotuves atsi
bus Subatoje, su Szv. Miszio-. 
mis Szvento Juozapo 'bažny
czioje, 9-ta valanda ir bus pa
laidota in parapijos kapines.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola 27-ta Nedelia po Sek
minių ; Panedelyje Szv. Cecili
jos; Utarninke Klemenso; Se- 
redoj Szv. Jono nuo Kryžiaus, 
taipgi ta diena 1864 metuose 
mirė Lietuvos raszy.tojas Simo
nas Daukantas; Ketverge Szv. 
Katarinos, taipgi ta diena 
Amerikos szvente “Dekavones 
Diena — Thanksgiving Day,” 
bankai ta diena bus uždaryti; 
Petnyczioj Szv. Jono Berkma- 
no; Subatoj Szv Joakimo.

— Alexandras Kaunas, nuo 
315 E. Market Uly., likos pri
imtas in Ashland ligonbute del 
gydimo.

— Ponia Marijona Grine- 
vieziene kuri laiko sztoruka 
Nr. 517 W. Pine Uly., ana die
na iszkeliavo in Jefferson li
gonbute, Philadelphia, Pa., ku-

giasi in vienybe, ir kad visos 
tos tautos jau dabar ima gink
luotis, kad Amerika joms pri
stato daug ginklu, kurie liko 
nuo ano karo, kad Amerika su 
Anglija yra nusistaeziusios 
vežti maista ir tavora su ero- 
planais in Berlyną nežiūrint 
kaip tas nepatinka Sovietams 
kad Amerika rengiasi padidin
ti ir sustiprinti Graikijos ar
mijas, kad Yugoslavia, Alba
nija ir Bulgarija yra dabar in- 
tartos už tai kad jos duoda 
Graikijos sukilėliams paramos 
ir ginklu.

RUSIJA KLYSTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vien tik Henry Wallace su 
savo raudonskuriais skyriesi 
ir norėjo viską permainyti, bet 
nei vienas Šveiko proto žmo
gus nesitikėjo kad Henry Wal
lace tuos rinkimus laimes, ar 
kad kas iszeis isz tos jo iszpe-

retos treczios partijos.
Senatorius Vandenberg sta- 

cziai pasakė kad dabar visi 
mato ir žino kad vien tik Rusi
ja ardo tvarka ir koja-pakisza 
visiems darbams del susitaiki
nimo ir taikos. Jis tuo paežiu 
kartu primine ir perspėjo So
vietus, kad jiems nebutu gerai 
visai paniekinti ir neinvertinti 
Amerikos rinkimu ir ka jie vi
sam svietui reiszkia. Kai Ame- 
rikiecziai vėl iszrinko Prezi
dentą Trumana ir Demokratu 
Partija, tai visi Amerikiecziai 
tuomi pareiszke kad jie sutinka 
su valdžia ir pritaria visiems 
Trumano darbams kaslink už
sienio klausimu.

AMERIKA BIJOSI 
RUSIJOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Sovietu delegatai jau kelis 
sykius intarinejo Amerika, sa
kydami kad Amerikiecziai 
ginkluojasi, nes jie nori visa 
svietą užkariauti. Amerikos 
delegatas John Foster Dulles 
atsikirto pasakydamas, kad ne 
vien tik Amerika, bet visas 
svietas bijosi Rusijos sziandien 
kad Amerika jau buvo nusi
ginklavus, savo kareivius pa
leidus isz vaisko ir visi Ameri
kiecziai gryžo in savo kasdie
ninius darbus. Viskas butu

kiti jam buvo insake daryti.
Kai Japonai pasidavė ir kai 

taikos sutartis buvo sudaryta, 
buvo sutikta visiszkai isztei- 
sinti Japonu Imperatorių Hiro
hito. Ar tai buvo gerai padary
ta ar ne, tik ateitis mums pa
rodys. Jeigu Japonai greieziau 
pasidavė, kai Amerikiecziai 
taip sutiko, tai gerai, bet jeigu 
Hirohito buvo kaltas ir iszsi- 
suko, paspruko nuo tu kartu
vių, tai bus negerai.

ARABAI KALTINA
AMERIKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dabar remia tuos Žydus priesz 
Arabus, baisiai nustebino ir 
net papiktino visus Arabus.

“Szitoks Trumano nusista
tymas dabar užpykina daugiau 
negu septynios deszimts mili
jonu Arabu ir tris szimtus mi
lijonu Moslemu. Ir kokia da
bar bus Amerikai nauda isz vi i

neejo “votuoti,” balsuoti, nes 
jie jau tikri buvo kad Republi- 
konai viską laimes.

Joseph W. Martin sako: 
“Republikonu Partija jau per 
toli nuklydo nuo paprastu žmo
nių. Mes žmonėms siutiname 
per daug bagoeziu, milijonierių 
ir pilvužu. Asz nesakau kad asz 
tiems bagoeziams esu prieszin- 
gas, bet sakau kad musu parti
joje per daug j u randasi.”

New York valstijos Senato
rius Irving M. įves sako kad 
Republikonai viską prakiszo 
už tai kad Kongresas negalėjo 
susitvarkyti ir nustatyti tinka
ma ir suprantama sau tvarka, I 

■ ne tik del užsienio, bet ir na
mie.”

Senatorius George Aiken sa-
■

ko kad Republikonu Partijoje 
randasi per daug Republikonu 
seniu, kuriems savo sziltos vie
tos ir avdovyste labiau rupi, 
negu visos partijos gerove.

Senatorius Taft paaiszkino 
kad staeziai negalima isz vai-

so to mokamalio; nugi drau
gyste keliu tukstaneziu pasiu
tusiu Žydu Palestinoje. Už 
tai, mes sakome, kad Amerika 
yra kalta už visa ta kraujo pra
liejimą Palestinoje.”

LAISVES SZALIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

daug visko buvo prižadėjęs. Ar 
jis butu laikės savo žodi ar ne? 
Dabar nežinome.

Žmones jau priprato prie 
Demokratu, priprato jieszkoti 
pagelbos, paszelpos, paramos 
ir visokiu patogumu isz val
džios. Žmones žino ko jie gali 
isz Demokratu tikėtis, bet ne
žinojo ko isz Republikonu 
laukti.

Dabar, visi nori pasigirti ir 
pasigerinti, sakydami kad jie 
reme Trumana ir už ji galva 
guldė. Taip ir paprastam žmo
geliui būva, kai viskas jam sė

taip ir buvę jeigu ne Rusija. 
Dabar ne vien tik Amerika ima 
ginkluotis, bet visi krasztai, 
kurie tik iszgali skubinasi ap
siginkluoti.

Sovietams szitoks aiszkus 
iszsireiszkimas priesz juos bai
siai nepatinka, bet jie mažai ka 
gali padaryti.

Pirtie U. S. Bonus

JAPONAI
KARININKAI

NUTEISTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

teliai turėjo proga teismui pa- 
siaiszkinti ir pasiteisinti. Bet 
teismas rado juos kaltus ir 
jiems nustatė bausme; kartu
ves!

Szitie teismo nusprendimai 
visiszkai pasmerkia visus už
puolikus, ir parodo kad kari-

Pasquale larossi, isz Cam
den, N. J., linksmai szypso- 
jasi; kaip bagoczius sau ci
garą ruko. Jis yra barbery s, 
kuris keturios deszimts ke
turi metai atgal vienam vi
sai nežinomam žmogui padė
jo. Kai tas žmogus pasimirė 
jis beveik visa savo turtą 
tam barberiui paliko. Už tai 
barberys Pasquale larossi 
dabar net ant savo zerkolo 
tyczia parasze $200,000, nes 
jis apie tiek gavo.

VILKAS VILKA EDA
f ■■

Razbaininkas Buvo 
Razbaininku Nuszautas

HERSHEY, PA. — Policija 
pradeda surasti ir suprasti kas 
tenai darosi su razbaininkais, 
kurie tarpu seves nesutinka ir 
ima vienas kita esti. Polici- 
j antai rado vieno žmogaus la
voną prie karvių meszlyno. Jis 

i buvo du sykiu perszautas isz 
užpakalio ir apvyniota apie jo 
koja buvo deszimts szimtiniu 
bumaszžu. c"

i Policijantai tuojaus dasiži- 
' nojo kad tas negyvas žmogus' 
; buvo žinomas tik kaipo James 
Langdon. Ji pažino Daniel 
(Dutch) Lamont, isz Altoona, 
Pa., kuri vagiai apvožė jo na
muose ana sanvaite. James 

' Langdon buvo vienas isz tu va
giu, razbaininku.

Kiek policija dabar gali pa
sakyti, tai iszrodo kad antras 
razbaininkas susiginezino su 
James Langdon už ta grobi ir 
James Langdon likosi lavonu,

džios iszvaryti ar žmogų ar 
partija kai visi žmones gerai 
gyvena, dar geriau uždirba iri 
kaip ponai gyvena.

Bet kaip ten buvo ar nebuvo, 
vienas dalykas aiszkiai pasiro
dė, tai kad nei bagoeziai nei 
milijonieriai papirkti laikrasz- 
cziai negalėjo paprasto žmoge
lio priversti balsuoti, taip kaip 
jie norėjo. Ir tas visiems mums 
ir visam krasztui geriau.

I - '

KOLEGISTE
NUŽUDYSTA

—

Rado Jos Nuoga Kuna 
Sniege

BOULDER, COLO. — Nuo- 
Į !

gas ir baisiai apdaužytas kole- 
gistes lavonas buvo surastas 
szalia užszalusio upelio, kai du 
medžiotojai visai netyczia už
ėjo ant tos vietos.

kasi.
Republikonai dabar stengia

si patys dasižinoti: Kas ten per 
Rinkimus atsitiko kad jie buvo 
taip sumuszti? Dauguma save 
kaltina.

Kolegiste, kuri laukiesi in 
University of Colorado buvo 
Theresa Catherine Foster, asz- 
tuoniolikos metu graži mergai
te. Ji buvo nuo tilto isz auto- 
mobiliaus iszmesta, jos sukne

le ir kelnaites buvo surastos 
netoli nuo jos sumuszto ir su
daužyto lavono.

Paskutinaji syki ja kas nors 
mate gyva buvo apie deszimta 
valanda vakare, kada ji paliko 
Newmano mitinga, kur katali
kai studentai susirenka pasi
tarti ir pasilinksminti. Josios 
kambarys buvo apie pusantros 
mylios nuo szito kliubo.

Policija suėmė keturis ar 
penkis kolegistus, kurie ta va
karą po miestą važinėjo su au
tomobiliu.

Kolegistes žiedas ir szalikas 
buvo surastas apie dvi mylias 
nuo vietos kur jos lavonas bu
vo surastas. Policija teipgi ra
do sena kariszka revolveri, ku
ris buvo kraujais apskretęs. 
Policija sako kad ta kolegiste 
savu noru neinsisedo in sveti
mo automobiliu. Ji su savimi 
neszesi apie penkias knygas, 
kurias ji buvo gavus isz to 
Newmano kliubo. Policija da
bar jieszko tu knygų, nes jie 
sako kad jeigu kas ji po prie
varta insitrauke in automobi
liu tai galimas daigtas kad ji 
iszmete savo knygas kai ji 
stengėsi apsiginti.

su dviem kulkom in strienas. 
Velionis buvo apie trisde- 
szimts penkių metu amžiaus.

Policijantai rado jo kisze- 
niuose kelis laiszkus, vienas isz 
j u buvo paraszytas kokiai ten 
merginai ar moterei in Miami, 
Florida. Policijantai tuojaus 
ja susijieszkojo ir dažinojo kad 
ji yra Panele Rhoda Gross, ku
ri pasiaiszkino kad nuszautas 
razbaininkas jai buvo pasakęs 
kad jis yra bėdoj e, bet kad ji 
jam atkirto, kad ir ji turi gana 
savo bedu. Ji sako kad ji susi
pažino su juo, jis jai .pasiaisz- 
kino kad jis dirba vienam ten 
kokiam biznieriui, kuriam jis 
automobiliu vairavina.

Du razbaininkai apvogė Po
no Lamont namus kur jiedu ga
vo apie trylika tukstaneziu do
leriu. Bet matyti kad ir tarpu 
vagiu nėra garbes, nes jiedu su- 
sipesze už tuos pavogtus pini
gus, ir vienas atsidūrė ant 
meszlyno su keliomis kulkomis 
strėnose. Ir antram vargiai 
tie pinigiai ka gero duos, nes 
policija jau ir ji seka ir sako 
kad už keliu dienu jis bus su
imtas.

ŽMOGUS ŽUVO
Rinkimus Laimėjo NELAIMĖJE

LANCASTER, PA. — Ches- 
ter Kunkle, trisd’eszimts pen
kių metu amžiaus žmogus isz 
New Holland, numirė General 
ligonbute. Jam buvo galva 
praskelta kai jo automobilius 
susikūlė su vieno ūkininko di
dele maszina ant Holland viesz 
kelio, netoli nuo Groffdale ana 
vakara. Policij antas Robert 
Plummer sako kad visas vir- 
szus automobiliaus buvo kaip 
peiliu nupjautas. Ūkininkas 
kuris važiavo su ta ūkio ma
szina, buvo Joel F. King isz 
New Holland.

SKAITYKITE “SAULE”

Gubernatorius Dewey lai
mėjo visus laikrasztininku 
balsavimus, visi raszytojai 
pranaszavo kad Dewey rin 
kimus tikrai laimes; bet, pa
prasti darbo žmones iszsi- 
rinko Trumana. Visi dabar 
stengiasi visaip iszaiszkinti 
kas ir kaip ežia atsitiko. Bet

geriausias ir tikriausias pa- 
aiszkinimas yra kaip tik tai 
kad paprasti žmones Truma
na iszsirinko, Lapkriczio an
tra diena.

Demokratu kandidatai 
Harry Trumąnas su Alben 
Barkley, rodos, jokiu budu 
negalėjo laimėti. Net patys 
Demokratai liūdnai galvas

pakratė ir jau isz anksto pri- Į 
sipažino kad Demokratu 
partijai galas. Bet kai visas 
szturmas ir szumas praėjo, 
visi nustebo, kai pasirodė 
kad ne vien tik Trumanas ' 
laimėjo rinkimus del Prezi
dento, bet kad daug Demo
kratu rado sau vietas Kon- I 
grėsė ir Senate.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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