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Isz Amerikos Sprogstanczios Žydu Bombos

KINIJA MUMS
REIKALINGA

Komunistams Raktas 
In Visa Azija

WASHINGTON, D. C. — 
Kinijos krasztas mums baisiai! 
reikalingas. Musu diplioma-! 
tai, karininkai ir Taryba to net 
nuo karios pradžios, rodos ne-Į 
suprato ir to pavojaus neinver-i 
tino.

Trumanas ir Amerikos Sek-j 
retorius Marshall teipgi labiau 
susirūpino Europos klausimu 
ir pamirszo apie Kinija ir visai 
Azija.

$

Komunistai nepamirszo. Jis 
gerai supranta, kad Kinija yra 
geras žingsnis in Azija ir už 
tai jie dabar taip tenai kariau
ja.

Tie kurie žino apie Kinija 
sako kad galima ta kraszta nuo 
Komunistu apginti ir galima 
teisetina valdžia palaikyti ir 
Komunistus atmuszti. Bet pa- 
gelba ir parama isz Amerikos 
turi jau labai greitai būti pri
statyta.

Amerikos Taryba jau, rodos 
susiprato. Amerikos karei
viai, Marinai jau pasiunsti pa
remti tuos kurie tenai randasi. j 
Kariszki ginklai yra siunczia- 
mi eroplanais ir laivais.

Czia, mums iszrodo, nėra 
klausimo apie kara su Rusija, 
ar su Komunistais; czia nėra 
klausimo apie invedima demo
kratijos in Kinija, bet grynas 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Israelio, Žydu valdžia 
szita paveiksią iszleido, ku
riame galima matyti kaip jie 
paleido sprogstanczias bom
bas ant Gaza miesto, sostine 
Arabu valdžios Palestinoje. 
Szita Arabu sostine Palesti
noje remia ir palaiko Egip- 
tiecziu valdžia.

STRAIKOS UOSTUOSE

Unija Nesutinka Susi
taikinti; Pilni Laivai 
Stovi Be Darbininku

NEW YORK, N. Y. — Apie 
keturios deszimts penki tuks- 
tancziai vyru, kurie dirbo prie 
uostu, ir laivu sustraikavo ir 
negryžta in darba. Pilni ir 
tuszti lavai dabar stovi uostuo
se be darbininku.

Kiti laivai plaukia in Kana
da, aplenkdami Amerikos uos
tus. Žmones, kurie laivais at
plaukia dabar turi patys savo 
daigtus iszsineszti. Jau pen
kiolika dienu kai szitie darbi
ninkai straikuoja.

Tokie darbininkai buvo ir 
Anglijoje sustraikave, bet da
bar gryžo in savo darbus kai 
jiems buvo užtikrinta kad 
“Queen Elizabeth’’ laivas ne- 
iszplauks isz Southampton kol 
straikos New York miesto uos
te neužsibaigs.
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JUOKINGI
INSTATYMAI

Į

WASHINGTON, D. C. —
Mes dažnai kitiems pasigiria- 
me kad mes esame geri žmones 
kad mes laikomies visu insta- 
tymus. Bet, jeigu mes visus 
instatymus invykdintu, tai vi
si mes atsidurtume kalėjime

Jeigu visi insakymai butu 
invykdomi, tai nei diena ne
praeitu kada mes neužsimoke- 
tume baudos ar kalėjime tupė
tume.

In Jacksonville miestą, Flo 
ridoje moteriszkei nevalia isz- 
eiti ant ulyczios, neužsijuosus 
diržo per liemenį.

Nevalia dainuoti saliunuose 
in Madison miestą, Wisconsin 
valstijoje. *

Visiems uždrausta rūkyti 
namuose in daug mažu mieste
liu Maine valstijoje.

Nevalia papilti druskos ant 
ulyczios Baltimores mieste.

Uždrausta sekti paskui mu
la, pirmiau jo neužsznekinus 
in Kentucky valstija.

Nors szitie instatyimai mums 
juokingi ir durnai skamba, bet 
jie randasi teismo knygose, ir 
galima in beda papulti jeigu 
teisėjas ar policijantas užsima
nytu tokius instatymus invyk- 
dinti.

Labai tankiai tokie durni in- 
staty mai atsiranda teismo kny
gose per klaida, bet kol jie te
nai randasi, tol galima juos in- 
vykdinti.

Kitas durnas ir net kvailas 
instatymas sako, kad jeigu du 
traukiniai privažiuoja prie
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Tos sprogstanczios bom
bos pataikė in vieta kur Ara
bai laike savo ginklus. Daug 
kariszku ginklu ir fabriku 
buvo sugriauta per szita su
sprogdinimą.

Daug Žydu lakunu, kurie 
dabar czia kariauja, kariavo

KREMLINAS
NESUTINKA

Vieni Nori Kariauti, Ki
ti Jieszko Taikos; Sta- j 
linas Ir Molotovas Tyli

BERLYNAS, VOKIETIJA.
— Eina gandai kad Sovietu 
Kremlino Politburas, kuris val
do visa Rusija dabar negali 
tarpu saves sutikti ar susitai
kinti.

Nėra jokiu tikru žinių kas 
ten tame Politbure darosi ar 
dedasi, nes nei žodis isz tenai 
neiszeina, bet tie kurie daug 
apie Rusija žino, sako kad isz 
Sovietu Rusijos nusistatymu 
ir permainų matyti kad ne vis
kas tvarkoje tame Politbure.

Gandai ir pusėtinos žinios 
iszeina isz kitu krasztu, kurie 
yra arti prie Rusijos, ir isz dip- 
liomatu ir atstovu, kurie kar
tais netyczia pasitaria.

Bet pirm negu mes apie tuos 
gandu raszysime, mes norime 
padaryti dvi pastabas: pirma, 
kad karo pavojus jau dabar 
biski atitolo ir dabar jau tas 
pavojus ne toks artimas ir tik
ras kaip buvo Birželio mene
syje. O antra pastaba yra tai 
kad beveik visi krasztai kurie 
yra po Sovietu valdžia tiki ir 
sako kad karas yra neiszven- 
giamas tarp Amerikos ir Rusi- 
jos, bet kad tas karas dar ne 
czia pat.

Tie gandai, kuriuos mes jau 
kelios sanvaites kaip girdime, 
sako kad keli Politburo nariai
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per ana kara su lakūnais in- 
vairiu krasztu ir jie dabar 
skaitosi veteranais.

Tautu Sanjungai pasisekė 
sustabdyti szitokius užsi
puolimus, bet karas czia dar 
vis siauczia ir rimtai žūsta 
kasdien.

KENKSMINGAS
TAUTISZKUMAS

Europos Tautos Neno
ri Vienybes; Prancūzai 
Bijosi Rusijos; Anglijai 

Rupi Anglija
PARYŽIUS. — Kai Prancū

zas Generolas Charles De Gaul
le drąsiai ir aiszkiai pareiszke, 
kad Amerikos Sekretoriaus 
Planas ar Tvarka del Europos 
yra tik antraeilinis klausimas 
ir kad Francuzijos reikalai la
biau turi Prancūzams rūpėti, 
jis iszreiszke tai ka visi Euro
pos žmones sziandien sako ir 
mislina. Toks nusistatymas 
gresia visai Europai tiek pavo
jaus, kiek Komunizmas gresia.

Kai kraszto reikalai ima pir
ma vieta, tai reiszkia kad sau
gumas ir gerove visos Europos 
labiau rupi Amerkai negu Eu
ropos krasztams. Ir tas nei 
vienam ne gero.

Francuzai labiau bijosi su- 
musztu ir dabar pavergtu Vo- 
kiecziu, negu galingos ir ka
lingos Rusijos.

Anglijai rupi vėl pakilti kai
po didžiausia ir galingiausia 
pramones tauta. Anglams daug 
labiau rupi pramone negu apsi
ginklavimas. Anglija pirmn- 
cziausia nori Anglija iszkelti ir 
mažai ka paiso apie Europos 
tautu vienybe. Nors Anglija 
labai daug visko gavo ir gauna 
isz Amerikos, bet ji nenori nei 
szneketi apie sumažinimą man
tos ant daig.tu kuriuos ji isz-
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Armij a Suėmė 10 
Czeku Sznipu 

Vokietijoje
Anglija Prieszinasi, Neduos 
Arabams Negeb Pustynes; Ame
rika Priversta Kinieczius Isz-
gelbeti; Gandai Sako Kad Keli
Politburo Nariai Nori Kad Rusi-
ja Paskelbtu Kara Priesz U.S.

PARYŽIUS. — Amerikos atstovai Tau- 
t

tu Sanjungoje vakar paskelbė kad Ameri
ka prieszinasi mirusio Kunigaikszczio Ber
nadotte patarimui, kuri Anglijos valdžia da
bar remia, ir sulyg kuriuo patarimu Pales
tinos Negeb pustynes turėtu būti atim
tos nuo Žydu ir atiduotos Arabams.

Szita Amerikos pasiprieszinima pareisz
ke Amerikos delegatas Philip C. Jessup. 
Jis sako kad jis tik seka ir iszreiszkia ka 
Prezidentas Trumanas buvo pasakęs Spalio 
divideszimts ketvirta diena, kai jis griežtai 
pasakė kad Žydu naujas krasztas nebus su
mažintas be Žydu žinios ir Žydu sutikimo.

Kunigaiksztis Brenadotte, kuris buvo nu
žudytas, patarė kad visiems geriausia butu 
jeigu Žydai atiduotu ta Negeb kraszta Ara
bams, ir kad jie pasiimtu vakarine Gali- 
liejos dali. Bet Žydai ant to patarimo 
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Anglijos Teisėjai

AMERIKA
SUSEKA SZNIPUS

VOKIETIJOJE

Apsirenge in senoviszkus 
iszkilmingus rubus, Angli
jos teisėjai iszeina isz Tary
bos kambariu, kur net ir ka
ralius turėjo savo karūna už

FRANKFURT, VOKIETI- 
JA. — Amerikos Armijos Szta- 
bas pranesza kad visas sznipu 
ratelis buvo susektas ir de- 
szimts agentu suimta.

Amerikos agentai suareszta- 
vo tuos sznipus in Amerikos ir 
Anglijos valdomąsias Vokieti
jos dalis. Szitie sznipai, szpie- 
gai dirbo del Czeku valdžios.

Visi jie daMr bus teisiami 
kaipo Amerikos prieszai.

Szitie sznipai surinkdavo rei
kalingas žinias isz vakariniu 
krasztu ir paskui jas pasiuns- 

. davo in savo kraszta. Ju dar
bas buvo teipgi vis buntavoti 
žmones ir sukelti straikas.

Amerikos Armijos Sztabo a- 
gentai sako kad szitie sznipai 
perduodavo savo žinias in Cze- 
koslovakija, bet kur paskui tos 
žinios buvo siuncziamos ar 
kaip jomis kas pasinaudojo, 
dar nežinia.

Jau du metai kai musu Ar
mijos agentai atsargiai peržiu- 
rinedavo visus ir jieszkojo

sidėjęs del iszkilmingai tuos 
posėdžius atidaryti, pradėti. 
Atstovai pribuvo isz tolimi
ausiu krasztu del szitu isz- 
kilmiu.

sznipu. Gruodžio (Dec.) me
nesyje, 1946 metais jau Armi
jos Sztabas žinojo kad tenai 
randasi sznipu, bet iki sziol ne- 
pasiseke juos sucziupti. Ju 
centras buvo apie Municha.

Neseniai atėjo žinios kad la
geriuose, kariszkose stovyklo
se, kur randasi Czeku buvo su
gauti keli kurie visiems tiems 
Czekams grasino kad ju gimi
nes tėvynėj e nukentės, jeigu jie 
czia lageryje nepataps Komu
nistais.

Ana vasara kariszki sargai 
sucziupo viena Czeka, kuris no
rėjo slaptai gryžti ir in Czeko- 
slovakija. Pas ji rado visu 
Czeku vardus ir pavardes ku
rie gyveno viename lageryje.
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Kas Girdėt
■

lauš didesniu algai. Unijų va
dai jau mato kad nebus galima 
iszvengti straiku ir susikirti
mu kol visi vėl susitaikins.

Biznis Su Stalinu Du Vyrai

AVashingtono vieszbucziai, 
hoteliai jau dabar neturi vietos 
del tos dienos kada Prezidentas 
Trumanas bus iszkilmingai pri
imtas. Visi kambariai buvo 
Republikonu užsisamdyti, kai 
jie tikėjosi kad Dewey laimes. 
Bet dabar Demokratai viskas 
užėmė ir isz anksto užsiprasze.

stengsis 
maži a n, 

ir nors

F abr i k a n t a i d a b a r 
iszrasti kokius budus 
darbininku samdytis i 
kiek senu darbininku paleisti

KaraS ir karo gandai nėra 
nei areziau nei toliau kaip bu
vo szi pavasari. Sovietu vadai 
nuo savo galybes kaip nuo vod- 
kos pasvaige, pasiutiszkai 
szvaisto savo ta galybe ir ne
nustos kol galingesne jiega ju 
ta kvailumą ir pasiūt ima nenu- 
stabdys, kaip sustabdė Hitle
rio, Goerimgo ir Goebbelio 
kvailystes. Stalinas, Molotovas 
ir kiti tokie savo galybe pa- 
kvaite ir pasigėrė iiavojingai 
mulkiai, dabar straksi, 
Hitleris straksėjo.

kaip

laik-
neva

Kai darbininkai reikalaus iri 
gaus dar daugiau mokėti, fab
rikantai savo tavora dar labiau 
pabrangins, ir žmones dar ma
žiau visko pirks. O kai žmones 
mažiau pirks tai fabrikantas 
mažiau parduos ir mažiau dar
bininku samdys. Tai ežia vėl 
tas užburtas ratas.

Trumanas prižada visiems 
kokia nors paszelpa ar pagelba 
ir tuo paežiu sykiu didesnes 
taksas.

tai valdo, sakydamas kad Len
kai visai neturi biznio tenai, ir

Keturi metai atgal Preziden- pei- tuos vandenius kur Sovie
tas Franklin D. Rooseveltas 
kalbėdamas su Lenkijos Pre 
mieriu, Stanislovu Mikolajczv- kad jis nenori sznipu prie Koe-1
ku, pareiszke: “Viena dalyka enigsburgo.
asz tikrai žinau; tai yra, kad Kitas buvęs Premjeras, kuris 
Stalinas nėra imperalistas, kad norėjo Stalinui ir savo krasz-1 
jis nenori kitas tautas pa-' tui tarnauti 
vergti. ” ! Ferenc Nagy

Mikolaczykas savo knygoje vo knygoje 
“The Rape of Poland, 
‘ ‘ Lenkijos Isznickinimas,
sako kad jis visai kita Stalina žadėjo ir paskui, kai jis namo: 
pažino ir kitai]) pasimokino.

Visas svietas žino kaip Mi- viską prieszingai padare ir jam 
kolajczykas visomis galiomis! kai])

buvo Vengras,

“Kova Anapus]
— Plieno Sienos,” kad Stalinas ji 
>a- labai gražiai priėmė, viską pri-į

sugryžo, dažinojo kad Stalinas■

Bet nežiūrint ka musu 
raszcziai raszo ir musu 
mokslincziai mums sako, Ame
rika sziandien nėra nei tiek 
prisirengos del karos, kiek ji 
buvo priesz ana karu Tik mul
kiai ir tikri durniai sziandien 
užsigina kad labai daug Komu
nistu randasi musu valdžioje; 
ii* tik tokie mulkiai gali netikė
ti kad tie Komunistai gali vis
ką ežia sugriauti isz vidaus, be 
jokio karo.

Žmones vis mažiau ir mažiau 
pinigu deda in bankas, mažiau 
szieru, stocku perka, bet vis da 
stengiasi nauja automobiliu 
nusipirkti, nauju drabužiu pa
sirūpinti ir pirktis geriausio 
maisto. Isz to aiszku, kad visi 
tik sziai dienai gyvena ir rūpi
nasi !

Yra žmonių, kurie rodos ir 
protingi ir savotiszkai mokyti, 
kurie sako kad Amerikai tik 
reikia paskelbti kara priesz 
Rusija, o visi tie Rusijos pa
vergti krasztai ir net patys 
Ruskiai sukiltu priesz Sovie
tus. Tokie durneliai nesupran
ta Sovietu jiegos, Rusijos Slap
tos Policijos galybes, jie nesu
pranta. kas tai yra gyventi po 
tokia valdžia, kuri žmogui, ne- 
pavelina net ir mintyje parnis- 
lyti ka nors priesz valdžia.

Nauji automobiliai jau da
bar kasztuoja deszimts ar dvi- 
deszimts centu ant dolerio dau
giau. Ir. antru ranku automobi
liai ima vėl brangti. Tik kelios 
sanvaites atgal mes raszeme 
kad antru ranku automobiliai 
jau atpigo ir dar labiau atpigs. 
Jie tuo laiku buvo atpigę, bet 
dabar jau vėl’ima. brangti. De
szimts metu atgal beveik visi 
automobiliai buvo tik pusiau 
tiek kiek jie sziandien kasztuo
ja.

su szlapia mazgote per 
kovojo priesz Teherano sutarti j snuki uždrožė.
kada Rooseveltas su Uhiircbil- Neužilgo po tam, buvęs Pre-i

* ' . Oi i
liu sutiko pavėlinti Stalinui mieras Ferenc Nagy su kitais* 
imti visa rytine Lenkijos dali, savo valdininkais atvažiavo, in * 
Jis stengiesi susitarti, sugy-* Amerika. Jis nustebo kai pa
vėni i su Komunistais, savo mate koks turtingas yra musu 
kraszta iszlaikyti, bet'galu ga-i krasztas. Jie visur buvo pri- 
le turėjo pats iszsineszdinti ir'imti ir pavaiszinti. Visi dy-

* vinosi ir stebėjosi isz< Ameri-
! kos apstumo ir draugiszkunio.
Vien tik Matyas Pakosi, kuris 
Komunistiszkus mokslus buvo 
ejes Moskvoje, niekur nieko 

j gero neinate. Jis vis stengiesi 
1 rasti kokia nors priežaste 

;Į priesz Amerikieczins. .
su Į name fabrike pamate

Ne vienas isz apgaviku nie
ko neturėdamas, apsigarsina 
laikraszcziuose, na ir paima 
nuo neiszmaneliu dolerius. 
Tankiausia, tuom užsiiminėja 
lietuviszki krepszelninkai, Mes 
jau nekarta per laikraszti pra- 
sergejome, o bet vis ant tusz- 
czio!

Jeigu automobiliu kompani
jos kaip nors nesuvaldys savo 
agentus ir automobiliu parda
vėjus, kurie dabar lupte lupa 
pinigus isz žmonių, valdžia in- 
sikisz ir nustatys kiek valia 
imti už automobiliu, kaip bu
vo per kara daroma.

Nauji automobiliai dar la
biau pa brangs. Bet jau dabar i 
daug lengviau pirktis naujas 
automobilius, nes daug žmonių 
kurie buvo užsiprasze nauja 
automobiliu dabai- neiszgali ji 
pirktis.

Eina gandai kad Teisėjas 
Fred Vinson bus paskirtas in 
Amerikos Sekretoriaus Mar
shall vieta.

Antru ranku automobiliai 
jau atpigo ir bus dar pigesni 
iki pavasario, kada jie biski 
pabrangs, bet jau nebus tokie 
brangus kaip buvo.

Dabar plieno jau vėl trūks
ta ir trumpa. Jeigu automobi
liu kompanijos negaus daug 
daugiau geležies ir plieno, tai 
nebus jau tiek daug permainų 
ant nauju automybiiiu kita me
ta, ir vėl bus sunku ar gal dar 
sunkiau naujas automobilius 
pirktis. Nors dabar jau buvo 
galima rasti ir pirktis naujas 
automobilius ir jau nereikejo 
taip ilgai laukti.

Anais laikai s rinkimai per 
daug žmonėms nerūpėjo ir 
mažai ka reisžke; vienas laime- 
ja, kitas pralaimėjo ir visi vėl 
taip pat gyveno. Bet dabar, 
kai rinkimai tiek daug kasz
tuoja, tai tie kurie pralaimėjo, 
daug ir pinigu praklszo.

Beveik visi fabrikantai jau 
vieszai sako kad jie nujauczia,, 
kad darbininkai jau vėl reika-

Guodotini skaitytojai, kuri 
laikas pasibaigė, o da yra kalti j 
už prenumerata, 
idant atsilygintu 
jog iszdavysta

meldžiame 
, nes žinote1, 

laikraszczio 
sziandien labai daug kasztuo
ja. Juk pinigėlio pas kožna 
sziandien užtektinai ir nesun
ku užsimokėti penkis dolerius 
už laikraszti ant viso meto. To
dėl paskubinkite su u'žmokeste 
už ka busime jums szirdingai 
dėkingi. —Redakcija.

Didele Szvente

Motina — Kas tai Petruk, 
jog sziandien taip anksti pa
rėjai isz mokyklos?

Petrukas — Pas 
sziandien szvente!

Motina — Kokia?
Petrukas — Ugi musu mo

kintoja numirė!

m u s

bėgti in vakarus.
Kada tik jis susitarė su Ko

munistais jis buvo suvedžiotas, 
apsuktas ir net iszjuokas. Pats 
Stalinas parode savo žiaurumą 
ir piktumą, ir pareiszke kad jis 
aki turi nukreipęs in Lenkija.

Keturi metai atgal, Liepos 
menesyje Mikola jezykas su Į name fabrike pamate viena 
Profesorių Stanislovu Grabski darbininką su apdriskusiomis 
nuskrido isz Londono staeziai .kelinėmis ir tuojaus padare pa
in Moskva. Stalinas jiem-.1 stabe, kad Amerikiecziai ap- 
dviem pasakė kad jis nori kad driske vaikszczioja, neturi ga- 
Lenku valdžia Londone susi-* drabužiu.
vienytu su Lublino komitetu,* 
kuris buvo isz Komunistu su
darytas.

/Rugpjuczios menesyje, 1945 
metuose Lenkijos valdžia Var-j 
szavoje, buvo per telefoną pa-' 
szaukta, kad ji turi greitai pri-j 
būti in Moskva. Stalinas jau 
reikalauja daugiau Lenkijos! 
negu buvo sutarta Teherano 
konferencijoje.

Molotovas tuos Lenkus susi
tiko pirm negu jie pamate Sta
lina. Jis stengiesi Lenkus nu
raminti, sakydamas kad Len
kai dar gali siunsti savo laivus 
per Koeniigsburga. Tada Len
ku valdžios žmones nuėjo pas 
Stalina.

Pats Mikola jezykas raszo: 
“Stalinas buvo baisiai piktas, 
piktesnio asz jo niekados ne- 
maeziau. Jis bliaute subliovė 
ant Osobka-Morawski ir Bie- 
rut, (Lublino valdžios Lenkai) 
ir pareikalavo kad jiedu sutik
tu ant tos slaptos sutarties apie 
rubdžius, kuri buvo sudaryta 
be Lenkijos valdžios žinios.* 
Jiedu greitai sutiko ir giliai 
nusilenke priesz Stalina.

Tada Stalinas iszbare Molo
tova, kam jis be jo žinios pavė
lino Lenkams laivus siunsti

Priemieras Nagy ir Mikolaj- 
czykas lure jo iszbegti iszsi- 

j neszdinti isz savo kraszto ir 
į jiemdviem pasiseko pasprukti 
* isz Stalino nagu, nors jiedu 
' stengiesi su Stalinu tarpinin- 
! kauti. Tas pats atsiliko ir at- 
! sitinka su visais kitais tokiais 
! kurie nori tarnauti savo krasz- 
! tu ir mamonų i.

Visas biznis su Stalinu buvo 
labai gražiai iszreiksztas kai 
Vengrijos Komunistas, Vidaus 
Ministeris, Lasglo Rajk, per 
viena slapta susirinkiina savo 
draugams pasako:

“Mokinki ties isz 
; Jeigu turite penkis 

susibiezi aliokite su

Lenino.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Mažutis Richard Davi
dson, keturiu metu amžiaus 
vyrukas, pasirėdęs kaip tik
ras jurininkas, nuėjo su savo 
tėveliais pamatyti Amerikos 
kariszka laiva ‘ ‘ Missouri. ’ ’; 
Jis ežia susitiko su Jurinin
ku policijautu, Arthur Da-

vis, ir kaip matote jiedu 
kaip du vyrai pasisznekejo.

Tukstancziai žmonių atė
jo ta kariszka laiva pamaty
ti per Laivyno Diena. Ant 
szito laivo Japonai pasira- 
sze taikos sutarti ir pasida
vė..

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 Su v. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

paaiszkinimu, nes gana aiszku1 
buvo, kad kas nors ežia

pa- 
skui sukurstykite keturis isz 
ju priesz penkta, paskui tris 
priesz ketvirta, ir taip kol tik 
vienas prieszas pasiliks. Tada 
ta viena bus labai lengvai isz- 
spirti. Szitaip Leninas dare ir 
dirbo ir szitaip Leninas sutvė
rė galinga Sovietu Unija, kuri 
yra Kapitalistiniu Tautu prie- 
szas.”

Su tokiais mes dabar norime 
susitaikinti ir taikos sutartis 
sudaryti. Su tokiais mes nori
me bizni daryti.

Mandagus Pleszikas
pONIA Unguriene tapo pa- 

bnndinta isz miego nakties 
laike balso, kuris atėjo nuo že
mesniųjų luini. Greitai atsisė
do ir asztriu balsu suszuko:

“Kas ežia?”
Jos vyras Ungurys tapo 

miego pabudintas, klausė 
landele laiko ir nekantriai 
ko savo paežiai:

“Na, o-gi kas ežia?” 
“Pleszikai!”
“Kur ežia tau, pleszikai!
“Asz tikra esu, kad pleszi

kai.”
Ir kitas susibaladojimas ku-

isz

sa-

Nežiūrint ant to, vienok paty 
ka klausia polici jauto:

“Mes užuodėme, kad garsu

kuris hisilaužia in gyvenimus 
apipleszia ir palieka mauda

“Asz patareziau tamistai ei- 
tokiojti savo kambarin ir gulti, nes 

Ims tykiau. Asz esu policijos 
inspektorius Szvilpa. Gal tams
ta esi girdėjas apie mane? Asz 
noriu szi dalyka užbaigt su 
Mitru Kytru be jokio pertrau
kimo.”

“O taip, esu girdėjas apie 
inspektorių” Szvilpa. Kiek
vienas žino ji.” atsake Ungu-

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

ir su tamistos gyvenimu ir mes i Tame laike, inspektorius 
esame užtaise spąstus del jo ir Szvilpa stumia patyka, jiamaži 
turės in juos papulti.”

“Geriau pats apsižii

velnio 
kad pats nepa- 

pultum in spąstus jo užtaisy-

apie ji

“Visai to nebijau. Policija 
stovi narna apsupusi.”

žemai,” sako (Ungurys paklau-

but, kad jisai iszsigando. Bet, 
skirtumo, 
is narna, 
in mano

ri iszgirdo ir patsai l iigurys. 
Tuoj iszlipo isz lovos, kelnes 
užsimovė, atidarė duris, iszejo 
in karidoriu, pasuko elektros 
guzikeli, apszvito karidorius ir 
pamate 'žmogų kandoriuje sto
vinti. Bamatytasai žmogus, 
pridėjo pirszta, prie lupu, kai
po ženklą, kad ramiai užsilai-j 
kytu, numetė savo virszutini 
apsiautala ir pasirodo polici-1 
jauto žvaigžde ant krutinės. 
Tuom kart nepažinstamasai 
prie Ungurio ir patykai sako: 
“skubink užgesink szviesa.” 
Unguriui nereikejo daugiau

nedaro

vien no vyru rankas.

Ilgai Plaukai

Ponia Johnny Olsen, isz 
Chicagos, po prisieka prisie
kė kad ji savo plaukus nesi- 
kirps tol, kol Demokratas 
bus Prezidentas. Ji szitokia 
prisieka padare 1932 metuo
se, ir dabar jos kasos jau il
gos, bet ji sako kad ji dar ke
turis metus lauks, kada gal 
Demokratai bus iszvyti isz 
Washington, D. C.

Uiiguri in kam'bari. Ungurys 
inejes savo kambarin, užsidarė 
duris.

“Kas ežia buvo?” Klause 
Unguriene nekantriai savo vy
ro.

Ungurys priėjo patyka atsi
sėdo ant kraszto lovos, kad ne- 
subraszketu, pridėjo lupas prie 
paezios ausies ir patyka sako:

“Miras Kytras mus name.”
\ “O Vieszpatie.” Sudejavo 

Unguriene.
“Bet, szisai tai bus pasku

tinis jo apipleszimas. Daugiau 
. nepaliks savo raszteliu pri- 
: smeigse prie spilkiniu padusz-
* kaieziu po apipleszimui. Kaip
* tu manai, ka asz radau karido- 
i riuje?”

“Ka?”
“Inspektorių Szvilpa! Kaip 

jis inejo in vidų?”
“Mat, užuodė, kad Mitras

' Kytras apiplesz szia naktį mu-
■ su narna tai užtaise jam spas-1 
! lūs.”

“Tu nemanai to! Asz tikiu,

Tame laike, smarkiai žemai 
susibelde, kuri Ungurys persi
statė, kad nori apimti-imasi.

“Klausyk! Dabar jie ima 
ji,” sako savo placžiais.

“Biedniukas!” Apgailestau
jamai Unguriene sako.

Tuojau pribėgo prie lango 
žiūrėti, kai]) ji veda ir pamate 
žmogų einanti skersai gonkas, 
kuris tamsumoje tuoj isz akiu 
isznyko.

“Mano brangumynai užra
kinti svęcziu kambaryje,” sako 
Unguriene. “Bet vis tiek eisiu 
pažiūrėti ar viskas gerai.”

“Asz-gi eisiu su tavim,” sa
ko Ungurys.

Kada nuėjo svecziu kamba
rin, atrado komodos stalczius 
atdarus ir viskas, kas tik buvo 
brangesnio, paimta. Ant komo
dos užtiesalo atrado szmoteli 
popieros su užraszu:

“Brangus mano draugai:
Atleiskitė man už sutrukdy-

(Tasa Ant 3 Puslapio)

kada jam paimti musu sidabrą

Ka tu tuomi manai ?

■ ežiuose maczian, tai buk ji 
lis uždaveti, apraganauti.
sako kad yra visiszkai mauda 
gus. ’ ’■

“Mandagus! Kaip-gi gal

“Kodėl? Ar nežinai, kad ko-* 
tiems szjimtams metu migai, 
Anglijoje buvo dideliu pleszi-j 

i ku, bet jais buvo mandagus 
žmones. Sutikės ant ulyczios ai
tai]) kur, niekas nesakys, kad 
tai pleszikas. Esmių daug skai- 
cziusi apie juo. Kiti sako, kad 
Mitras Kytras raszas gražias 
poezijas.

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Thanksgiving is the day for a joyful 
picture—the scene of a happy family 
reunion. It was born from the desire of 
man to acknowledge all the blessings 
of the year and for a secure America, 
the land of liberty and opportunity. One 
way you can assure this picture of con
tentment for the future is to start in
vesting in U. S. Savings Bonds now and 
save regularly. Use the safe plan that 
tucks away a part of your earnings each 
payday. Enroll now for the Payroll Sav
ings Plan for buying Bonds where you 
work or, if self-employed, for the Bond* 
a-Month Plan where you bank. Every 
Savings Bond that you buy will help 
paint a brighter picture for your family 
and yourself.

U.S. Treasury Department

Pirkie Ų. S. Bonus Šiandien!
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A Isztikimoji Pati
•2xL Karaliaus

(Tasa)

Vela karaliene apsiverkė: 
graudingai, nes aszaros nieko 
negelbsti, apszluoste akis ir 
pastanavijo nori nt s ant galo 
svieto eitie, pakol neatras savo 
vyro.

Ir ėjo ilgai, net pribuvo iki 
paloeiaus, kuriam jai pasakė 
jog ketina atsiimt veseile su 
jaunu karalaicziu kuris pribus 
isz, tolimos keliones. Ar-gi tai 
galėtu būt ie josios mylimas vy
ras kuriuo jieszko ?

Seido ant slenksczio palo- 
ciaus ir lauke, ar nepasirodis, o | 
kada iszejo in soda su ragana,; 
pažino ji tuojaus ir kliktelejo! 
isz džiaugsmo: nes jisai žiurėjo i 
ant josios, bet nepažino. Ir 
kaip-gi galėjo pažint jog toji 
ubage, visa apdriskus su kru
vinom. kojom, yra jo pati ir mo
tina jo kūdikio, kuri per septy-Į 
nis metus ėjo paskui ji? O gal; 
ragana atėmė jam pomieti apie! 
ja?

Ir tarė liūdnose myslese ka
raliene atsiminė sau apie auksi
ni obuoli, duota jai per saulute. 
Kada naktis užėjo, atidarė ji 
ir rado jame stebuklinga szle- 
be isz spinduliu saules, taip ži
bėjo net akis gadino. Buvo to
nais ir czeverykai, ir viskas 
tas, ka buvo reikalinga prie ap- 
siredymo, tada apsiprausus 
upelukyje, iszszukavo plaukus, 
apsirėdė in stebuklinga szlebe 
ir nusidavė in palociu, kur už- 
praszyti sveeziai sėdo prie sta
lo prie svodbos. Ant josios in- 
ejimo visi stojo, pats karalius 
prisiartino prie josios, nes ra
gana tuojaus ji paszauke ir to
liau pasodino prie stalo, o insi- 
mylejus in stebuklinga szlebe 
isz saules spinduliu, liepe, savo 
tarnaitei paklaust, už kiek ga
lėtu ja nuo nepažinstamos nu- 
pirkt.

— Kraujo už auksa nepar
duodu, atsake karaliene, nes 
pasakyk savo poniai, jog ati
duosiu jai už dyka, jiego man 
ryto pavėlins nuneszt pusry- 
czius in pakajus karalaiczio.

Ragana tuojaus dasiprato 
jog ezionais kas negero, nes ne
norėdama iszsižadet szlebes 
priėmė iszlygas, nes priesz tai 
pati pritaisė vyno del karalai
czio kada eis ant atilsio. Kada 
atėjo gult puikus kvapsnis vy
no atsimusze jam in uosi ir isz- 
gere visa stiklą ant syk, o kada 
karaliene inejo in pakajus su 
pusryczais užtiko ji sunkiaiI 
mieganti. Prisiartino prie lo-j 
vos tykiai pasilenkė prie ausies i 
vyro ir graudingai prakalbėjo;:

— Pabusk, karaliau,- pone! 
Sztai ėjau per septynis metusi 
paskui tave ant galo svieto per; 
viesulas ir szturmus: saules,i 
menulio ir vėjo klausiau apie 
tave; smaka su žale lelijėle kir- i 
tau: ar gali apie mano užmiršt, 
apie musu kūdikėli? Pabusk,1 
vyre mano karaliau, dirstelėk; 
ant manes!

Nes ant niek nusidavė pra- 
szimai josios, verkdama karsz- 
tom aszarom: gėrimas pritaisi- 
tas raganos užmigdino ir buvo 
sunkesnis ne kaip praszimai ir 
verksmas ir josios aszaros ku
riuos 'birejo ant jo veido.

Perejo adyna, tarnai inejo in' 
pakajus o ji turėjo prasiszalint. 
Nulbego in soda, pasislėpė tarp 
medžiu ir verke graudingai,

jog net žę>le apdeguse nuo sau
les atgijo toje vietoje nuo asz- 
aru. Nes kas aszaros?

Atsiminė tada, apie sidabrini 
kiauszini, kuri buvo aplaikus 
nuo menulio ir sukule ant ak
menio.

Sztai isz kiauszinio iszpuole 
brylantinis voveris ant sida
briniu kojelių ir dvi deimanti
nes skruzdeles. Voverelis pra
dėjo sukintis aplinkui ir verpt 
sidabrine siūle o skruzdeles isz 
stebuklingos siūles pradėjo 
verpt stebėtina audima kurio 
da niekas nebuvo regėjus ant 
svieto.

Nusidžiaugė karaliene, pa
ėmė su savim skruzdeles ir vo
verį ant pievukes prieszais pa- 
lociaus langus, o kada vovėre- 
lis ir skruzdeles pradėjo savo 
stebėtina Garbu ragana pare
gėjus per Įauga, iszsiunte vie
na isz savo tarnaieziu paklaust 
už kiek parduotu voverei! ir 
skruzdeles.

— Kraujo už auksa nepar
duodu, atsake karaliene, nes 
pasakyk savo ponei, jog aty- 
duosu jei viską už dyka, jeigo 
man pavėlins paklot lova del 
karalaiczio. 

f

Užpyko labai ragana, pri
jausdama tame kokia nelaime 
nes geide turėt stebėtina vove
rį ir skruzdeles, pristojo ant 
iszlygu, nes pirma vela pritaisė 
vyną ir liepe paduot del kara
laiczio kada inejo in savo pa
kajus.

O prie vakarienes pati pa
klausė savo su'žiedotinio:

— Kaip tau patiko vaka- 
rykszczias vynas kuri tau pri- 
siuneziau ant nakties?

— Dieviszkas gerymas, at
sake karalaitis, neš turėjau 
liūdnus sapnus, bu taip liūdna 
ant szirdies kada pabudau!

— Ne gerk teip daug, atsa
ke ragana; liepiau tarnui pa
duot tau ta pati vyną szia nakt.

Ir pagamino jam tokia va
kariene idant butu isztroszkes 
vakare.

Tuom kart nelaiminga kara
liene ėjo klot lova vyrui, o ei
nant per pakaju kuriame stovė
ję tarnas paregėjo czierka su 
pritaisytu vynu.

— Kokia tai puiki czierka! 
Paszauke karaliene: pasakyk 
man, kas isz jo gers?

Joan Adamas, szesziolikos 
metu amžiaus studente in 
Wynesburg, Pa., baikomis 
prarija žiogą. Ji sako kad ji 
už doleri prarys žiogą. Laik- 
rasztininkas jai davė doleri 
ir ji viena žiogą suvalgė kai 
szitas paveikslas buvo nu
trauktas. Ji sako kad tie žio
gai yra gardus, nors biski 
kartus,

— Gers isz jo jaunas kara-Į 
laitis, sužiedotinas musu po
nios, idant turėtu tykus sap
nus. .

— Pavėlink man patepi 
mano lupas tame gerime idant 
žinoeze ka geria karalei, o duo-' 
su tau szita 'žiedą deimantini; 
atyduosi savo mylimai, o my
lės tave iki smert. i

— Tarnas užsigodejas ant 
žiedo pavėlino jei paszlapint 
lupas. O karaliene truputi pa- 
szlapino savo lupas ir suleido 
aszaras in gervina, o po tam 
greit nusidavė in pakaju savo 
vyro. Nes kada inejo teip jai 
miegas apėmė, jog puolė prie 
lovos, kai]) negyva.

Tarnas kantrei lauke josios 
sugryžimo, o girdėdamas jog 
karalaitis norėjo ja iszvest ka- 
greieziause isz pakajaus. Ma
tydamas ja gulinezia persigan
do baisiai, nutraukė jo in kam
pa, pristatė kede ir užmėtės su 
divonu, sku'bei iszejo prieszais 
karalaiti idant jam paduot vy-1 
na. j

Jau asz nekarta sakiau,
Ir del visu žinia 

patalpinau,
Jeigu ne yra skaitytoju, 

Tai tiligramus 
ir laiszkus,

In gurbą gražiai 
padedu,

O paskui in 
pecziu indedu.

Kas nenori skaityti,
Tegul ne bando 

raszyti,
Ba vietos ne turės, 

Nei savo darbo 
nereges.* * *

Kas vyrelei toliaus
'bus,

Vaikinai uždestineja 
visokius kliubus,

Ir visokiu niekus,

* * *
Vienam miesteli vestuve 

sztant buvo, 
Net policija ant jos 

pribuvo, 
Tai kaip užklupo, 
Net nekurie per 

Įauga iszsniuko.
Fainos pas skvejera . 

užsimokėjo.
O katrie pinigu 

neturėjo, 
Kėlės dienas lakupe 

tupėjo, 
‘Tokios vestuves 

neužmirsz, 
Kolei nenumirs.

* * *
Dideliam mieste randasi 

moteriukes kelios, 
Kuriuos nuo visu 

atliktos, 
Kada vyrai in darba 

iszeina, 
Moterėles tuojaus in 

saliuna eina, 
Kad guzutes parsineszti, 
O jeigu saliunoje vyrus 

randa, 
Tai pas save vadina, 

Kad in sveczius ateitu, 
Josios stuba. atlankytu.

O kad vyrai atsisako 
Jog dabar negali.

Mat, tokioms moterėlėms 
• Reike truputi lazdų.

O nesupranta apie 
tėvynės reikalus, 

Apie tautiszkus reikalus 
taipgi, 

0 kaip iszmoks ir kur?
Niekas apie tai 

nesirūpina,
Ba tas niekam 

neapeina,
Jau tiejei dingo del 

Lietuvystes,
Po draug ir del dangaus 

karalystes,
Ne rupi ne tėvam, 

Nei kitiems, 
Sziandien vos keliu 

metu vaikino,
Paklausk apie koki 

reikalinga daigta, 
Tai nežino, 

0 tevelei šuneliui nieko 
nesako, 

Ir sūnelis kaip 
senis,

Prie aluko ir pypkeles,
• Ir prie mergeles,

Prie visu nieku 
pripranta,

Ir lakupe patenka,
Ir ant g’alo teip 

pabaigs, 
Jog ant mirties pasibaigs!

Karalaitis su noru paėmė 
czierka su vynu ir vos pridėjo 
prie lupu, viską tuojaus isz- 
spjove, kalbėdamas jog da nie
kada teip kartausvyno ne buvo 
geriąs.

— Atneszk man czysto van
dens paszauke ant tarno sės
damas ant lovos ir tame užmi
go, ba pats kvapas vyno užmig- 
dindavo drueziausia žmogų.

Nes ant balso savo vyro, pa
budo karaliene, iszejo isz savo 
kavones, pasilenkė prie ausies 
savo vyro ir suszna'ždejo.

— Karaliau mano vyre, 
sztai per septynis metus ėjau 
paskui tave ant galo svieto; 
saules, menulio ir vėjo klau
siau, smaka su žale lelijėle kir
tau: argali apie mane užmirszt 
ir musu kūdikėli ? Pabusk vy
re mano! Pabusk karaliau ma
no !

Ir nupuolė karszta aszara 
ant veido mieganezio.

iSztai ir pabudo staigu! paži
no paezia ir prispaudė prie 
szirdies.

— Acziu tau! Paszauke, tu 
mane iszgelbejiai, dabar esmių; 
liuosas; atgavau pometi, paži
nau tave mano mylima ir bran
giuose pacziule, pamenu apie 

j musu kūdiki, o kuom-gi asz tau 
už viską atsimokėsiu?

! — Gryszkie su manim, su-
sznaibždejo laiminga karaliene. ■

Suyryžt ne buvo taip lengvai. 
ba ragana ne butu leidus savo 
aukos, del to pastanavyjo nak
ties laike pabėgt.

Karaliene iszejo isz paka- 
' jaus, rodos nieko nežino, o ka
ralius nevos sunkiai užmigo 
nuo gėrimo, nes kada visi pa-! 

Jociuje užmigo, iszlindo per; 
Įauga in soda; lenais suėjo su j 
paczte ir nubėgo abudu prie j 

, kraszto Raudonųjų mariu. Ka-į 
da pradėjo dienytis, paregėjo 
balta gulbe ir tuojaus sėdo abu-

• du ant jos.
Gulbe nesze juosius po mėly

na vandeni, nes ragana juosius 
patemino isz tolo ir tiktai szc-[ 
toniszkai npsi juoke nuskine! 
žale lilijele inmete in mares! 

; nuėjo adgalios in palečių, bū
dama tikra jog abudu turės 
pragaiszt ant mariu su gulbe. ,

Ir taip stojosi, neužilgo gul
be pradėjo pajiegas trotint teip 
jog toliaus negalėjo jau plaukt 
o buvo ant vidurio mariu gi- 

! liausioj vietoj: Nes karaliene 
tuojaus inmete auksini rieszu- 
ta in vandeni ir tuojaus iszau- 
go milžiniszka rieszntinis me
dis ant vandens. Gulbe atsilse-l 
jus ant jo ir nuplaukė toliau. !

* * * f

Kokis buvo ju džiaugsmas, 
kada pribuvo in palociu kuni- 
gaikszczio, užtiko savo mylima 
sūneli sveika ir užaugusi! Pa-! 
eme ji su savim in palociu po 
auksiniu aržuolu ir nuo to lai
ko gyveno tarp saves laimingai i 
ir be jokio rupesezio.

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

'MANDAGUS j
PLESZIKAS

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

1 ma ir pertraukimą jusu saldaus 
j miego szia nakti. Kiekviena sy- 
! ki užgauna man szirdi, kad isz 
į mano priežasties moteriszke 
i turi pabusti isz savo miego ir 
I pertraukti gražus sapnus. Vis-

Tukstancziai Sveikina Tremtini Peron

Spėjama kad ežia beveik 
milijonas žmonių susirinko 
milijonas žmonių...............
prie Prezidento paloeiaus in 
Buenos Aires, pasveikinti 
Argentinos Prezidentą Juan 
Peron, apvaikszcziojant jo 
trijų metu sukakti, kai jis

buvo ant trumpo laiko isz 
tremtas ir paskui sugryžo.

Prezidentas Person su sa
vo geltuonplauke žmona Jie- 
va visiems gražiai padeka- 
vojo, ir paskui Prezidentas 
Peron pasakė prakalbas. Per 
szitokia proga pernai jis

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

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kou-
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
travo ta laiszka. Adresas:

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

TROKO DRAIVERYS

Leitenantas Generolas J. 
Lawton Collins buvo paskir
tas in naujai sutverta Armi
joje vieta. Jis dabar bus 
Vice-Pirmininkas viso Karo 
Sztabo. Tokio Vice-Pirmi- 
ninko niekados nebūdavo 
musu armijoje, bet dabar ta 
vieta yra padaryta, kad Ar
mijos Sztabo Virszininkąs, 
Generolas Omar Bradley 
daugiau laiko turėtu kitiems 
reikalams ir galėtu daugiau 
darbo pavesti szitam Vice
pirmininkui.

kas yra tusztuma. Nesziotojas 
sziu brangenybių, lai neturi 
daugiau vilties ju matyt. Asz 
paėmiau su savim. Viso labo.

Miras Kytras (alies inspek
torius Szvilpa.)

“Oh, Dieve maloningas!“ 
S u s zu k o U n g u r i e n e.

“Kad ji perkūnas nutrenk
tu,“ szauke Ungurys.

Tada, Ungurys nulipo že
myn apžiūrėti, ar nėra daugiau 
kas paimta. Žiuri, kad sidabri
niai indai, kuriuos vartodavo 
prie kasdieninio valgio, ir-gi 
paimta ir palikta rasztelis, lin- 
kentis savininkui pasisekimo 
ir kad jis brangina paimtuo
sius daigtus.

“Jei mes turėjome nustoti 
savo brangenybui, bet žinome, 
kad juos paėmė mandagus plc- 
szikas,“ sako Unguriene.

Trumpame laike po sziam 
apipleszimui tapo sugautas 
Mitras Kytras tikrojo inspek
toriaus Szvilpos ir po iszbuvi- 
mui dalies savo ilgo termino 
kalėjime mirė.

— GALAS —

Skaitykite “Saule”
PI.ATINKIT!

puoliesi ant visu krasztu ir 
ir valdininku, vardais juos 
iszvardindamas, bet sziais 
metais jis tik kalbėjo apie 
“imperialistus ir kapitalis
tus.“ Ir mažas vaikas galė
jo suprasti apie kuri kraszta 
jis kalba.

SUIMTAS

13 Metu Vaikas
Pasimirė

PHILADELPHIA, PA. —
Troko draiverys, Raymond 
Dender, trisdeszimts penkių 
metu amžiaus žmogus, buvo po
licijos sulaikytas bet paskui 
paleistas. Jis atveže in Episco
pal ligonbute trylikos metu 
vaika, Robert Rees, kuris pa
truko, apslobo ar pasimirė kai 
jis futbole losze ant loto, netoli 
savo namu. Troko draiverys, 
Raymond Dender paaiszkino 
policijantui Patrick Sweeney 
kad jis tikrai nežino, gal jo tro- 
kas ta vaika biski sumusze, bet 
jis troke nieko nepajuto. Poli
cija draiveri paleido be jokios 
kaucijos. Tas vaikas losze fut
bole ir iszbeges ant ulyežios sy
kiu susmuko ir neatsikele.

!
 PONAI |

BIZNIERIAI! į
Geisdami apteikt savo ge- ]> 
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius ;! 
Kalendorius i;

Ant 1949 m., i;

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., j! 
Mahanoy City, Penna.

MERGAITE
NUŽUDYTA

Susietka Suimta 
Suaresztuota

DERBY, CONN. — Pustre- 
ežiu metu amžiaus mergaite, 
Kathleen Romano, buvo taip 
primuszta, kad ji pasimirė. Po
licija ja rado susiedu skiepe, 
kai susiedai paszauke polici- 
jantus. Policija suėmė ir su- 
aresztavo susietka, Ponia Mi
chael Sadlon. Mažutes Kath
leen Romano galva buvo pra- 
muszta ir net sutrinta. Jos tė
veliai ja pirmiausia užtiko savo 
susiedu skiepe. Ji pasimirė in 
Griffin ligonbute.

Susietka Ponia Sadlon yra 
trisdeszimts metu amžiaus; 
žmona darbininko fabrike ir 
motina dvieju vaikucziu. Vie
nas jos vaikas pasimirė ir ji il
ga laika buvo suniurus ir be
veik pakvaiszus. Ji buvo po 

i daktaro priežiūra.

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

Saule Publishing Co.,
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Žinios Vietines
du sunu: Juozapa isz Water
loo, Iowa ir Brune, Chicago, Ill. 
Laidotuves invvko Panedelyje

—• Petnyczioj pripuola Szv. 
Jono Berkmano.

— Sukatoj Szv. Joakimo.
■— Kita sanvaite, Nedelioj 

pripuola pirma Adventu Nede- 
lia; Panedelyje Szv. Saturnino; 
JJtaniinke Szv. Andriejaus; 
Seredoj pirma diena Gruodžio 
(Dec.), taipgi Szv. Eligijo, 
szis menesis yra paskutinis szio 
meto menesis; menesis pa- 
szvenstas garbei ‘‘Atėjimo 
Kristaus.” Kalėdos szimet pri
puola Subatoje; Ūkininku prie
žodžiai: Jeigu Gruodžio mene
syje beržo sula dar teka, bus 
lengva žiema. Jeigu per Kalė
das szala tai Velykos Ims bal
tos. Jeigu ant Kalėdų daug, 
sniego ir szala tai geras metas 
del javu. Jeigu tas menuo sau
sas tai ir pavasaris bus sausas.

— Utarninke, G r u o d ž i o 
(Dec.) 7-ta diena, pripuola sep
tyni metai kada Japonai bom
bardavo Pearl Harbor.

Runge koplyczios 8:30 valanda

Ijo bažnyczioje 9-ta valanda ir 
kūnas palaidotas Kalvarijos

A. a.
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DEKAVONES DIENA
44444444444444444444444444

Dekavones Diena nera

manyta. Europoje žmones nuo 
senovės apvaikszcziojo ta die-

buvo sukrauti ir laukai nuva-

džiausią ir gražiausia, dorove 
ir visu kitu dorvbiii motina.

bukite dėkingi kad jums ne-! 
reikia dekavoti.

žmonių, kurie net

Shenandoah, Pa. — Antanas 
Politaitis, 56 metu amžiaus nuo 
423 E. Mt. Vernon, likos su
žeistas in galva per nupuolimą 
anglies Gilberton kasyklose, 
Panedelyje. Gydosi namie.

davo mada. per Dekavones Die
na padėti ant visti lorielku ant 
stalo po penkis grūdelius. Kai 
vaikai paklausdavo: Kai tie

jiems paaiszkindavo k: 
grūdeliai primena kaip

; Gilberton, Pa. — Jonas Be- 
ruksztis, nuo Main Uly., likos 
pavojingai sužeistas Mahanoy 
City kasyklose, per nupuolimą 
anglies. Randasi Locust Mt. li- 
gonibute.

New Philadelphia, Pa. — 
Sirgdama beveik visa meta, 
Katarina Burkauskiene, numi
rė pas savo duktere T. Lileckie- 
ne. Gimė Lietuvoje, atvyko in 
czionais būdama da. jauna mer
gina. Prigulėjo prie Saldž. J. 
Szirdies parapijos. Paliko ke
letą vaiku. Laidojo Seredos ry 
ta su apiegomis Saldž. J. Szir
dies bažnyczioje 9-ta valanda 
ir palaidota in parapijos kapi
nes.

žmones Amerikoje gyveno, kad 
syki visiems jiems buvo tik jo 
penkis grūdelius in diena duo
dama nuo bado.

nes Diena, bet kasdien mums 
reikia būti dėkingai, ir ta savo 
dėkingumą parodyt i.

ir nedekingo žmogus yra tas, 
kad vienas visados džiaugiasi 
kad jis ka gero yra padaręs, o 
antras džiaugiasi tik isz to ka

žmonių kurie niekados ncisz- 
moko kaip isztarti ta trumpa 
žodi “Acziu!”

London. — Žinios pranesza 
kad Anglijos Karalius Jurgis 
VI, 52 metu amžiaus nesveiko- 
ja, isz priežasties kad jo kojos 
pradėjo sustinginete. Gydyto
jai sako kad karalius randasi 
pavojingam padėjimo, nes 
kraujas kojos gyslose sukrekė
jo.

Philadelphia, Pa. — Ana 
sanvaite numirė Jonas Karve
lis, 114 Spruce Uly., senas 
skaitytojas “Saules.” Velionis 
atvyko in szia szali 1903 me
tuose, isz Lietuvos, Kodarisz- 
kiu kaimo, Skiemonių parapi
jos, Utenos Apskriczio. Paliko 
savo žmona Marijona, dvi se
serys ir broli aptiekori Lietu
voje. Ilsėkis a.a. Jonai, tolimoj 
žemelyje. — A. M.

Davenport, Iowa. — Ponia 
Josefina. Johnson (Josephine 
Kolinski) numirė Petnyczioj, 
Lapkriczio 19-ta, 6:58 ryta, pas 
savo duktere ir žentą pons. 
George Vander Beke, 1213 W. 
7-th Uly. Gimė Lietuvoje, Kovo 
(Mar.) 21-ma diena 1868 me
tuose, isztekejo už Andriejaus 
Johnson Gegužio 1890 metuo
se, o 1904 m., jie atvyko in 
Amerika ir apsigyveno Boone, 
mieste, o 1911 m., persikrausto 
in Waterloo, Iowa, po tam ap
sigyveno in czionais, Sausio 
1948 m. Paliko dideliame nu
liūdime savo vyra Andriejų; 
trys dukterys: Zuzana ir ponia 
G. Vander Beke isz miesto ir 
JI. Adolphson, Clinton, Iowa,

į# Jeigu manote kad jums 
nėra reikalo niekam dėkoti; tai
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kad Rusijos fabrikai negali 
prisilyginti prie Amerikos fab
riku. Jie sako kad Rusija dar 
sziandien nera gana prisiren-

itsidusta, kai jie Ponui gus stoti priesz Amerika. Vice- 
dekavoja. Premieras Lazar M. Kagano-’

— — — viteh yra vienas isz tu kurie
sako kad Rusija dabar negali 
stoti priesz Amerika. Jis yra 
baisiai neapkeneziamas už tai.

Daug Sovietu Rusijos valdi
ninku ir karininku sako kad 
dar reikia palaukti, kad dar 
Rusija turi prisirengti. Jie sa
ko kad Rusija pirmiau turi su
sitaikinti su Yugoslavijos val
dovu Tito pirm negu ji gali pa
statyti frunta priesz vakari
nes tautas.

Visokie gandai eina apie pa-i 
sitarimus, ginezius ir susikirti
mus Kremline, bet niekas nei 
žodžio nesako apie Stalina ar 
Molotova, kaip jie in ta klau
sima žiuri ir ka jie sako.

jame Ponui Dievui ne 
teiktas mums malones

gaut i.

su

K R E M LIN A S
NESUTINKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

nori ir reikalauja kad Sovietu 
Rusija tuojaus paskelbtu kara 
priesz Amerika.

Iki jo mirties Andrei A.! 
Zhdanovas, vienas isz Komu
nizmo slaptos policijos instei-! 
geju norėjo ir reikalavo kad 
Rusija tuojaus kariautu priesz 
Amerika. Jis sake kad karas 
su Amerika yra neiszvengia- 
mas, ir kad Rusija ta kara lai-j 
mes daug greieziau ir daug 
lengviau jeigu tuojaus pradės. 
Jis visiems Sovietu vadams 
priparodinejo kad Amerika 
dien in diena stiprėja ir in ka-j 
ra rengiasi, tai reikia ant Ame
rikos užsipulti pirm negu ji 
bus visiszkai prisirengus. Jis 
czia daug tiesos pasakė.

Kiti Sovietai sako, kad So
vietams reikia visa Europa už
imti, kad Anglija negaištu gau
ti kariszko tavoro isz Vokieti
jos ir kitu krasztu. Jie sako, 
kad Amerika neiszdrystu pa- 
vartuoti ta sprogstanezia 
“Atom” bomba ant tu miestu 
kur randasi dideli fabrikai, 
nes Amerika tikėtųsi tuos fab
rikus pasisavinti.

Sovietai daug žino apie ta 
musu sprogstanezia “Atom” 
bomba, nes jie buvo tenai kai 
Amerikiecziai kelias tokias 
bombas paleido ant Bikini Sa
lų.

Tie kurie sako kad Rusijai 
reikia dar palaukti, gerai yra 
susipažinę su vakarinėmis tau
tomis ir su Amerika. Jie žino

ffi.. • X ...įjO
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1 Joan White, Hallahan augsz- 
tesnįosios mokyklos studen
te, in Philadelphia, Pa., pa
rodo kaip plaukai tikrai gali 
pasisziauszti. In Franklin 
Institute, ji dasilytelejo prie

KENKSMINGAS
TAUT1SZKUMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

siunezia ar priima.
Prancūzai bijosi pavėlinti 

Vokiecziams gaminti tuos 
daigtus kurie yra visai Euro
pai reikalingi, nes Prancūzai 
sako kad kiekvienas Vokietijos 
fabrikas yra kaip karabinas ar 
armota pasukta in Prancūzijos 
szirdi.

Bues Anglijos Premieras 
Winston Churchill, sako kad 
Anglijos valdžios nusistatymas 
paimti visus plieno fabrikus po 
valdžios priežiūra, atseis visam 
krasztui baisiai brangiai ir bus 
labai kenksminga. Jis sako 
kad toks nusistatymas yra gry
nai Komunistiszkas ir užpy
kins Amerika. Anglijos laik- 
raszcziai raszo kad valdžia pa
ima plieno fabrikus, už tai, kad 
tai Darbininku Partijai jau ru
pi 1950 metu rinkimai.

Mm kode]
Prancūzai bijosi Vokiecziu, ir 
kodėl Anglija nori savo pramo
ne pakelti. Anglija turi siuns- 
ti savo tavora Įn Užsieni, jeigu

Sovietu Balius

Rusijos Ambasadorius, 
Alexander Panyushkin pla- 
cziai szypsojasi, priimdamas 
Amerikos vyriausaji Advo
katą, Tom Clark ir jo žmona 
kai jiedu atsilankė in Sovie
tu Ambasada iszkilmingai 
apvaikszczioti trisdeszimts 
.pirma meta Rusijos revoliu
cijos.

Balius' buvo puikus ir po- 
niszkas ir nieko mužikiszko 
tenai nesimatė. Sovietai vis 
giriasi kad jie yra darbo 
žmogaus draugai, kad visi 
Rusijoje yra lygus, bet czia

nei to lygumo, nei vieno dar
bo žmogelio nesimatė. Visi 
ežia buvo ponai, ponios ir 
poniutes.

Svecziu tarpe buvo ir 
Henry Wallace, kuris sten
giesi sutverti Treczia poli- 
tiszka Partija ir kuris vi
siems sako kad reikia gra
žiai, mandagiai ir nuolankiai 
pasielgti su Rusija ir su Sta
linu. Buvo atėjės ir Dakta
ras Edward U. Condon, ku
ris yra virszininkas tu kurie 
prižiūri Amerikos mieras, 
kad viskas butu teisingai ir

tikrai pamieruota.
Rusijos žmones gali ba

dauti ir badu mirti, bet Rusi
jos ponai poniszkai sveczius 
priima ir bajoriszkai pavai- 
szina.

Nebuvo pasakyta ar visi 
tenai kazoku szoko ar valca 
suko, bet visi soeziai paval
gė ir gardžiai viską nuplovė. 
Butu žingeidu dažinoti ar 
szitas paveikslas pasieks 
Rusijos žmones, kuriems ir 
kąsnio duonos sziandien 
trūksta.

♦ *

♦ 
♦

szito stulpelio, kuris turi a- 
pie 150,000 voltu elektros ir 
jos plaukai pasistojo. Tiek 
elektros yra baisi jiega, bet 
visai nieko nekenkia.

ji nori gyvuoti, Prancūzai turi laikome- ir niekados nei vieno 
apsižiūrėti, kad Vokiecziai vėl nesulaužome.
ant ju neužsipultu. Bet szitie 
klausimai turi būti iszriszti 
pirm negu bus galima kokia5 
tvarka padaryti Europoje.

Anglai su Prancūzais nesu-! 
tinka. Czia yra politiszko pa
vydo ir pramones lenktyniavi
mo tarp tu dvieju tautu.

Ir czia tokis nesusipratimas 
randasi ne vien tik tarp didžiu-i 
ju tautu, bet kiekviena, kad ir Į 
mažiausia tauta parodo kad jos 
nagai yra savaip riesti, kad 
kiekviena savo politika, savo 
rubežiais, savo pramone ir sa
vo reikaliukais labiau rūpinasi 
negu visos Europos likimu.

KINIJA MUMS
I REIKALINGA

AMERIKA
SUSEKA SZNIPUS

VOKIETIJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio) .

Szitie vardai butu buvę pavar- 
tuojami, atkerszinti tiems Cze- 
’ ’ • Tr tini etai,kams, kurie nera Komunistai. 
O tas kersztas butu krites ant 
tu žmonių giminiu tėvynėj e.

Tai czia jau ne pirmutinis 
sykis sueziupti s z n i p u s, 
szpiegus. Rugpjuczio (Aug.) 
menesyje, 1946 metais penkio
lika tokiu sznipu buvo suimta, 
bet vėliau keturiolika iz j u Ar
mijos Sztabas paleido.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir aiszkus klausimas kaip in- 
vykdinti kad Kinija butu lais
va ir nepriklausoma. 1921 me
tuose devyniuos tautos sudarė 
tokia sutarti, kad Kinija turi 
būti nepriklausoma ir laisva. 
Komunistu užsipuolimas ta 
laisve ir nepriklausomybe in 
pavoju stato.

Mes per keturis metus karia
vome priesz Japonus kaip tik 
už ta nusistatymą. Tai kodėl 
dabar mes rankas nuleidžiame 
ir mažai ka sakome kai Komu- 
niistai daro ta ka Japonai no
rėjo padaryti?

Jeigu Komunistai užkariaus 
Kinija, tai kaip ilgai atsilai
kys Indija, Malaysia ir East 
Indies. Net ir Philippinams 
tada jau gresz pavojus. Kinija 
tai tik pirmutinis žingsnis Ko
munistams pirmyn.

JUOKINGI
INSTATYMAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kryžkelių, jie turi sustoti ir nei 
vienam, nei kitam nevalia va
žiuoti, kol vienas isz tu dvieju 
traukiniu pravažiuos pro ta 
kryžkeli.

Pennsylvanijos valstija syki 
turėjo instatyma kuris uždrau
dė autobusams vežti daugiau 
žmonių negu czverti tiek kiek 
in ta autobusą telpa. Tai reisz- 
kia kad autobusas kuris gali 
sutalpinti trisdeszimts žmonių, 
gali vežti tik septynis ir puse 
žmoguas.

Ir szitie instatymai nera jau 
taip seni ar isz mados iszeje. 
Tik pernai Kansas valstijos 
taryba innesze pareikalavimai 
kad visi žmones, kurie eina 
skersai ulyczia ar vieszkeli, tu
ri ant nugaros turėti raudona 
szviesa, kuria galima matyti 
nuo trijų szimtu pėdu. Tie ku
rie tokiu szviesu neneszios ant 
savo nngaros, bus nubausti su<• 
szimto doleriu baudos.

Szitokie juokingi instatymaii, 
mus jau visus instatymus u^- J
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Jeigu Komunistai užkariaus 
Kinija, tai jie gaus milijonus 
vyru savo armijoms. Geras ir 
galinga Amerikos vardas butu 
be vertes visoje Azijoje, jeigu 
Kinija, Amerikos remiama pa
pultu in Komunistu rankas. 
Pusantro bilijono žmonių jau 
netikėtu nei in Amerikos galy
be, nei in Amerikos duota žodi. 
O Komunistu vardas ir galybe 
kaip ant mielių pakiltu.

Jeigu Komunistai užkariaus 
Kinija, tai Amerikos, Anglijos 
ir Prancūzijos Užsienio biznis 
su Azija butu nukirstas. O vi
siems tas biznis baisiai reika
lingas.

O kas dar svarbiau ir mums 
pavojingiau kad Komunistu 
laimėjimas Kinijoje, duotu Ru
sijai daug nauju draugu, nes 
visi Azijos krasztai, noromis 
nenoromis stotu ar pakliūtu po 
Rusijos letena.

STRAIKOS UOSTUOSE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Unija reikalauja darbinin
kams dvideszimts penkis cen
tus ant valandos daugiau ant 
dieninio “szipto” ir trisde- 
deszimts septynis centu ant 
valandos daugiau ant naktinio 
“szipto” ir tiems kurie dirba 
Subatomis ir Nedeliomis. Dar
bininkai teipgi reikalauja pa- 
szelpos fondą ir ilgesnes vaka- 
cijas.

Laivu kompanijos siulina 
deszimtuka ant valandos dau
giau ant dieninio “szipto” ir 
penkiolika centu ant valandos 
daaugiau ant naktinio szipto.

Szitos straikos baisiai daug 
visiems kasztuoja. Darbinin
kai iszeina isz pedes kaip tik 
priesz Kalėdas; laivu kompa
nijos daug biznio patrotina; 
biznieriams daug tavoro su
genda; ir daug kitu darbininku 
negali dabar dirbti, kai laivai 
stovi uostuose ar kur kitur 
plaukia. u,

AMERIKA UŽTARIA 
ŽYDUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nesutinka ir Amerikos valdžia 
remia Žydus.

Amerikos atstovas Jessup 
sako kad. jis su visais kitais 
Amerikos atstovais ant visko 
sutinka, bet ne ant rubežiu kad' 
rubežiai turi būti paežiu Žydu 
nustatyti. Jis toliau pasiaisz- 
kino, kad Amerika gal inteiks 
savo patarimus, kai Trumanas 
pasitars su Sek. Marshall.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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