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Isz Amerikos
KINIJOS PAVOJUS;

MUSU PAVOJUS

PIRMUTINIAI
LIETUVIAI 

BENAMIAI

NUŽUDĖ MAŽA
KŪDIKI

WASHINGTON. D.C. —Ki-i 
nija ir Ispanija yra mums labai 
reikalinga, del apsisaugojimo 
nuo užpuolimo. Musu didžiu-

Apsigyvens In 
Los Angeles

LOS ANGELES, CALIF. —
Pirmutine Lietuviszka szeimy- 

nai ir augszti karininkai tik nele isz Europos Benamiu at- 
dabar ima in ateiti ir akis atsi-Į vyko in Los Angeles miestą; 
daryti; ima suprasti tu dvieju jie apsigyvens in Santa Bar- 
krasztu baisia svarba mums, i bara. Jonas Šimonis, trisde- 
czia, namie. szimts-szesziu metu amžiaus, jo

Pats Generolas Douglas Mac-į žmona Marija, dvideszimts-de- 
Arthur jau valdžiai sako, kad vyniu metu amžiaus ir ju gel
mes jokiu budu negalėsime su-i tonplauke dukrele Daiva, dvie- 
laikyti Japonus, jeigu Komu- ju metu amžiaus, yra pirmuti- 
nistai paims Kinija.

Musu vadams nepatinka Is-i 
panijos valdžia. Beveik visi 
sako kad Franco yra Faszistas pranta apie maszinas. Jis yra 
kad jo kraszte laisves nėra. (Tasa Ant 4 Puslapio) 
Jeigu taip ir butu, tai ne-musu 
biznis, bet niekas dar nepripa- 
rode kad taip isz tikrųjų yra. i 
Kai mes užtinkame gyvote,i 
mes nepasiome kokios lazdos 
ar pagalio nusistversime, bile 
tik atsiginsime. Taip dabar ir 
su tautomis. Ispanija, kaip ir 
Kinija mums reikalinga.

Mes nesakome kad visi tie 
kurie nenori nei Ispanija, nei 
Kinija remti priesz jųdviejų 
Komunistiszkus prieszus, ^raj 
jau Komunistai, bet sakome 
kad tokie žmones szito reikalo 
visai nesupranta.

Kai mes kalbame apie tarp
tautinius klausimus, mes nega
lime skaityti nei draugus, nei 
prieszus, bet vietas ir tvirto
ves. Mes gera pavyždi turėjo
me per kara kai sykiu su So
vietu Rusija kariavome priesz 
Hitlerį.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ju metu amžiaus, yra pirmuti
niai kurie ežia atvyko.

Jonas Simonas yra mokytas 
darbininkas kuris daug su-

CHICAGO, ILL. — William 
Pollard, dvideszimts-vieno me
to žmogus, prisipažino kad jis 
užmusze maža dvieju metu vai
ką, St. Louis miestą, ir paskui 
jo maža kuna ingrudo in stal- 
cziu ir pats pabėgo.

Valdiszki policijantai ji suė
mė Chicago j e ir jis prisipažino 
kad jis savo draugo maža vai
kuti, Joseph Nichols taip mu- 
sze, primusze ir užmusze.

Pollard nuo 1941 metu buvo 
teproeziu namuose kokius tris 
sykius.

Vaikuczio sudaužytas lavo
nas buvo surastas in stalcziu 
in Amreican hoteli, vieszbuti 
ana Subata, kur William Pol
lard buvo apsistojęs St. Louis 
miestą.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AUTOBUSU IR TRO
KU DRAIVERIAI

STRAIKUOJA .
Suszelpti Kinij a 
Mums Kasztuos 
Milij onus Doleriu

STRAIKOS BAIGTOS

Jurininkai Dirba; Trau
kiniai Veža Tavora

NEW YORK, N. Y. — Juri- 
ninku straikos ant Pacifiko ir 
ant Atlantiko mariu kranto už
sibaigė ir dabar visi iszsijuose 
dirba, kad visą tavoras nuo lai
vu butu greitai iszgabentas. 
Geležinkeliu darbininkai teip- 
gi dabar turi gana darbo ir visi 
kiti, kurie ka nors bendra turi 
su tavoro vežimu ar pristaty
mu. Straikos tesiesi per asz- 
tuoniolika dienu, kada ne tik 
jurininkai nedirbo, bet szimtai 
tukstaneziu kitu negalėjo dirb
ti. Unijos vadai sako, kad jie 
yra tikrai, kad dabar viskas 
tvarkoj, ir kad jie greitai gales
pasiraszyti ant kontrakto su 
laivu sanvininkais. Szitos 
straikos visam krasztui kaszta
vo milijonus doleriu kas dien. 
Dabar jau laivai plaukia in 
uostus ir viskas tvarkoj.

Gruodžio 7, 1941
Viskas Buvo Ramu Iki. .

Nedele, Gruodžio septinta 
diena, 1941 metuose viskas bu
vo ramu iki antros valandos po 
pietų. Iki tada visi sau ramiai 
dirbo, vaiksztinejo ar bizni va
re.

. Tai dar buvo priesz kara.
Ant Amerikos vakaru pa- 

kranties žmones rengiesi eiti 
in bažnyczia. Rytuose žmones 
jau buvo pavalgė pietus ir ren
giesi pasilsėti ar kur iszvažiuo- 
ti.

’NEW YORK, N. Y. —
Autobusu ir troku draiveriai. 
paskelbs straikas, pareikalau-j 
darni daugiau algos.

Sžitos straikos buvo visai ne
sitikėtos ir labai daug žmonių
staiga dažinojo kad jie negali A • J f J • • J • •
gryžti in savo namus už tai kad/JI 6 F IK G £ QSllOllTlQ MlllJOllllS 
draiveriai straikuoja. —o

stengiasi daugiau traukiniu Doleriu Žydams ir Arabams ra- 
parūpinti tiems, kurie ketino J • • • • • F J
autobusais važiuoti namo ar, lestinoie; Kusiia insako Komu- 
kur kitur. . \ *- * *^

nistams Kad Surengti Straikas
biznio ir nedirbo, nors jie nie-j 11 Jį
ko tendro neturėjo su tomis j^Ur 1 IR klUlima KūCl AmeriROS 
straikomis. O dabar tie auto-1 
busiu ir troku draiveriai strai- i 
kuoja ir vėl paprastas žmogelis 
turi nukenteti, kai galingos ir 
sauvalingos unijos užsimano
paskelbti straikas.

Per visas szitokias straikas j 
paprastas darbo žmogelis dau-

Pagelba Nueitu Niekais
WASHINGTON, i). C. —• Jau beveik vi- 
metai kai Amerikos valdžia per agentus

EGIPTIECZIAI 
PERSPĖJA

giausia nukenczna. Darbiniu- ir fabrikčlIltUS jlCSZko gCTU, SBUglll 1F Į)3"
1- „ — 1 — 1— ~ ~ 4- -v»4 TTH 4Chicagoje futbolininkai 

sze; gėlės, kvietkos žydėjo New autobusiu kad galėtu nuva- 
York mieste, nes ruduo buvo žinoti in savo darba, dabar tu-| 
nepaprastai gražus ir sziltas.

Kiausziniai kasztavo trisde- 
szimts devynis centus už tuzi- j 
na, mesa (kiauliena) 39d už 
švara.

Nuo vieno Amerikos rūbe-

lo- kas kurie kasdien turi vartoti;

ri kitu priemonių jieszkotis ar 
visai neeiti in darba.

Daug žmonių dabar rengiasi 
gryžti namo isz Padekavones 
Dienos atostogų ir staiga daži- 
nojo kad autobusai nevažiuoja

žiaus ligi kito žmones sznekejo ir kad jie turi tupėti ten kur jie 
ir spėjo kada Amerika stos in randasi nepaisant kaip svarbu 
kara. Keikvienas savotiszkai butu pribūti namie.

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)

Laivynas Rengiasi

togiu vietų po žeme, kur butu galima iii
taisyti didžius kariszkus fabrikus.

Fabrikus intaisys po žeme, kad per ka- 
prieszas negalėtu tuos fabrikus sunaikinti 
sprogstaneziomis bombomis.
Daugiausia tokiu vietų požeminiams fa

brikams surado nuo Vermont
_ valstijų. Kelios vietos buvo 

Pennsylvanijos valstijoje, kur 
liu kasyklos, mainos.

Valdžios paskirti žmones,

ra
su

ligi Kansas 
surastos ir 

randasi ang-

Amerikos Laivynas ren
giasi prie visokiu nuotykiu 
ir pratinasi susitikti priesza 
ne tik visur, bet ir per visokį 
era. Czia Laivyno kariniu-

Marinai, kareiviai, apsi
rengė žieminiais drabužiais 
ir laikydami rankose nau
jausius ir geriausius karabi
nus užsipuola ant kranto.

Musu Laivynas dabar be
veik visur szitokius prati
mus laiko ir mokina savo ju
rininkus ir marinus kaip ge
riausiai ir greieziausiai užsi-

PARYŽIUS. — Egipto at
stovai Tautu Sanjungoje per
spėjo visus kad jie pasitrauks 
isz tos sanjungos jeigu Žydit 
naujai sukurta tauta bus pri
pažinta ir in sanjunga priimta.

Egipto atstovas, Adly An- 
draos Bey visus nustebino kai 
jis staeziai ir valdžiai pareisz- 
ke savo kraszto nusistatymą 
kaslink to Žydu klausimo. Jis 
sako kad priėmimas Žydu tau
tos visiszkai suardytu Tautu 
San junga. Ir jis sako kad jo 
krasztas butu pirmutinis isz 
tos sanjungos.

Jis Amerikiecziams kaip su 
szlapia mazgote uždrožė per 

kuriC dilbar snu^^ padarydamas pastaba, 
kad: “Kai kuriuose kliubuose,

tokiu fabrikams vietų jicszko, paaiszkina vicszbucziuose, hoteluose ir net 
. miestuose Amerikoje Ameri-

visam musu kiecziai neinsileidžia Žydu, 
kad daug vietų vasarinuosa 
prie mariu miestuose Žydams 
nevalia apsigyventi, o sztai da
bar, czia, Tautu Sanjungoje 
Amerikiecziai, kaip tikri Fari
ziejai. kisza tuos paežius Žydus 
ir reikalauja kad visi kiti juos 
priimtu ir pripažintu. Kai 
taip atsitinka kliube ar drau
gystėje, tie nariai kuriems to
kia tvarka nepatinka, pasitrau
kia ir eina kitur. Taip ir mes 
dabar padarysime, pasimokin
dami isz Amerikiecziu pavyz
džio. Mums nieko kito nebelie
ka daryti. ’ ’

Kai kurie delegatai sako, 
Egiptįecziai tik grasina ir per- 

So- sPeJa, nedrystu pasi-

vietų fabrikai yra iszskirstyti taip kad tik

kad kaip dabai dalykai stovi, 
krasztui gresia baisiai didelis pavojus, jei
gu kita kare prasidėtu, nes beveik visi mu
su fabrikai randasi didžiuose miestuose ir 
yra per arti vienas kito. Kai fabrikai yra 
taip arti vienas kito, tai prieszas labai leng
vai gali visus ant sykiu sunaikinti. Jie pa
taria kad butu geriau ir saugiau jeigu di
deli fabrikai laukuose ar mažuose mieste- 

darbi- 
daug

liuose. Tada butu daug lengviau 
ninkams privažiuoti ir prieszui, butu 
sunkiau visus juos surasti.

Sovietu Rusija taip jau ir daro.

kai ir kareiviai pratinasi ant 
Atlantiko mariu prie New
foundland, kur jie mokinasi 
kaip prie kranto prisiartin
ti ir paskui ant to kranti už
sipulti.

Karininkai isz to eroplano 
temyje ir seka ta užpuolimą. 
Laivai prie kranto nuolatos 
leidžia iszuvius virsz tu ma
rinu, kad jiems duoti para
ma ir pagelba priesz priesza.

pulti ir paimti prieszo tvir
toves. Laivynas visa tai da
ro ir rengia kai musu diplio- 
mątai už taikos stalo tupi ir 
apie taika jr ramybe szneku- 
cziojasi.

viena ant sykio butu galima pasiekti. Jei
gu mes viena sunaikintume, tai visi kiti 
liktu. Amerikoje, jeigu viena fabriką už
tiktu, rastu ir keletą kitu toje apylinkėje.

ku nekreczia, nes visi jie užjau- 
czia ir užtaria Arabus, priesz 
kuriuos Amerikos valdžia yra 
dabar nusistaezius.

Czia klausimas yra daug 
(Tasa Ant 4 Puslapio),



i _______________________ .

Kas Girdėt
In Sacramento, California, 

Margarita Patterson pasiaisz- 
kino policijai, kaip ji iszgazdi- 
no razbaininka. Ji sako kad ji 
isz to razbaininko tik pasijuo
kė ir jis iszsigandes pabėgo.

In Wild Cat Corner miesteli, 
North Carolina valstija Ponia 
Robert Ivey, buvo intarta ir in 
teisina patraukta už tai kad ji 
kasdien nusipirkdavo visa gor- 
cziu sznapso ir paskui parduo
davo. Ji užsigynė ir piktai pa- 
siaiszkino kad ji visa ta gor- 
cziu pati kasdien iszgerdavo.

New York mieste David 
Feldman buvo in teismą pa
trauktas, kad jis pasiaiszkintu 
kaip jis sugebėjo susitaupinti 
szeszis tukstanezius, keturis 
szimtus ir deszimts doleriu per 
vienus metus, kai jis tik batus, 
ezeverykus valo. Jis paaiszkino 
kad per visus metus jis gavo 
paszelpa isz valdžios, ii- taip 
sugebėjo tiek pinigu susitau
pinti.

Chicagoje vienas namu san- 
vininkas John Bardo nusiskun
džia policijai kad jo randau- 
ninke, Ponia Pecia Stranc, ne
sutinka jam raudos mokėti kol 
jis sū ja neapsiženys.

Gal buvo klaida taip užsi
spirti ant to Berlyno klausimo, 
bet kas padaryta tai padaryta, 
dabar jau mes negalime isz te
nai pasitraukti, nes visi žiuri 
in Berlyną kaip in jiegos ir 
drąsos parodinima. Mes tenai 
labai mažai kareiviu turime 
prilyginus priesz Sovietu. So
vietai galėtu in viena diena 
musu užimti ar visiszkai su
naikinti tenai.

Žiemos laiku mes negalėsime 
tiek daug maisto pristatyti su 
eroplanais Berlyniecziams. 
Daug Vokiecįiu badu numirs 
ar suszals. Jau dabar matyti 
kad Berlyne bus susikirtimu, 
neapykantos ir pagiežos. So
vietai kaip tik to ir laukia.

Vienuos miestas yra toks 
pats ir tokioje paezioje padė
tyje kaip ir Berlynas. Isz visu 
pusiu ji yra Sovietu apsupta.

'Ruhr slėnis yra daug svar
besnis už Berlyną ar Vienna, 
nes ežia randasi anglių mainos 
ir fabrikai. Tas kuris valdo 
szita slėni, valdo visa Vokieti
jos pramone. Amerika nori szi
ta slėni vakarinėms tautoms. 
Dabar visi nesusipratimai ir 
susikirtimai tarp Sovietu ir 
Amerikiecziu nėra už Berlyną, 
bet už szita Ruhr slėni. Jeigu 
szitas slėnis papultu in Sovietu 
rankas tai Amerika turėtu net 
tris sykius daugiau visko Vo- 
kiecziams pristatyti. O Ameri
ka jau daugiau negali tenai 
siunsti, negu dabar siunezia. O 
jeigu Sovietai szita slėni paim
tu, tai jie ne už ilgo visa Euro
pa valdytu.

Amerikos valdžia jau prade
da ginkluotis. Apsiginklavi
mas yra taip sutvarkytas kad 
ims tris metus gerai apsigink
luoti. Dabar mes.neesame pri
sirengė nei priesz maža priesza 
stoti in kara. Už tai musu dip- 
liomatai visomis galiomis sten
giasi derintis, nusileisti ir pa-

sitarti. Nauja Žvaigžde, Kometas
Ateinancziais metais Karo 

Sztabas pareikalaus kelis bili
jonus doleriu daugiau negu da
bar gauna del apsiginklavimo. 
Kongresas Karo Sztabui tiek 
pinigu paskirs, kiek Karo Szta
bas gales suvartuoti, praspen- 
dyti per vienus metus. Jau da
bar Karo Sztabas gauna ketu
riolika bilijonu doleriu in me
tus.

Visi mes jieszkome kai]) isz- 
sisukti, kaip iszvengti karo. 
Kai kurie aiszkina kad visiems 
reikia gryžti prie tikėjimo ir 
prie-Dievo. Tik gaila kad tas 
musu prieszas nei in tikėjimą 
nei in Dieva netiki.

Kiti tikisi kad Rusijos val
džia bus isz vidaus pakirsta, 
kad Rusijoje bus revoliucija. 
Bet ežia mažai vilties, nes po
licija tenai per gerai sutvarky
ta.

Dar kiti sako kad gal Stali
nas gala gaus ir tada viskas 
bus gerai. Bet ir ežia mažai vil
ties matyti. Stalinas dabar jau 
szeszios deszimts asztuoniu me
tu amžiaus. Bet kas gali pasa
kyti, kad jo inpedinis bus ge
resnis '?

Dar kiti aiszkina kad ’ nei 
Rusija nei Stalinas nenori vai
nos. Tai gal ir teisy'be, bet mes 
esame jau mate daug tokiu dik
tatorių, kurie nenorėjo vainos, 
bet norėjo viską užgrobti ir vi
sai nenorėdami, taip giliai in- 
klimpo, kad negalėjo vainos 
iszveng'ti.

Rusija daug geriau prisiren
gus prie vainos negu mes ežia 
Amerikoje. Ji gali daug dau
giau kareiviu ant karo lauko 
pristatyti negu mes, ji gali 
daug greieziau visus savo fab
rikus paversti in kariszkus 
fabrikus. Už tai daug karinin
ku ir dipliomatu mus perspėja, 
kad Rusija gali daug greieziau 
ant musu užsipulti, negu mes 
sziandien tikime.

Kiti sako kad Rusija bijosi 
Amerikos. Bet sunku tikėti kad 
Rusija jau taip dreba priesz 
Amerikos varda, kai Sovietai 
taip drąsiai mums visur prie- 
szinasi ir mums kelia pastoja.

jau iszrodo kad Generolas 
De Gaulle gryžti in Francuzi- 
jos valdžia. Amerikiecziams 
Generolas De Gaulle ne tai]) 
jau labai patinka, 'bet mums 
nėra isz ko pasirinkti. Genero
las De Gaulle yra baisiai visu 
Komunistu neapkeneziamas. 
Jis tuojaus patupdins visus 
Komunistus, darbo uniju va
dams ragus aplaužys ir tvarką 
hives. Pirm negu jis su visais 
tais Komunistais apsidirbs, tai 
gal bus daug sukilimu, susikir- 
timu ir mažu revoliucija.

rei-
am

yra leidžia-

Nekuria! skaitytojai be 
kalo skundžiasi ir rugoja 
mus, jog neaplaiko laikraszti 
in laikai. “Saule 
ma regulariszkai ir ant paežio 
atiduodama diena iszleidimo. 
Ne yra tai musu kalte, tik pa- 
czto ir geležinkeliu. Ne tik 
“Saule” bet ir kiti laikrašz- 
cziai turi ta pati ergeli, nes ir 
musu redakcija aplaiko kitus 
laikraszezius keliolika dienu 
vėliaus ne kaip privalo ateiti.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Mg
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Szitas paveikslas buvo 
nutrauktas nuo Palomar 
kalno, California valstijoje. 
Žvaigždžiu žinovai sako, 
kad szita szviesa danguje 
yra susidarius isz daug 
Žvaigždžiu. Jas buvo galima 
matyti beveik po visa Ame
rika. Žinovai sako kad tai 
buvo gražiausias reginys 
musu amžiuje.

Žvaigždžiu žinovai daug 
žino apie dangaus sklaiutus,

traukini. Seniausias sveczias
I buvo Maryland moteris kuri 
gimė verge. Ji norėjo pamaty
ti “Abrahomo Lincolno rasz
tus” priesz savo mirti.

Paprastai, traukinys sustojo 
i tik dvylika valandų vienoje 
vietotoje. Ir todėl tik maža 
dalis žmonių, kurie norėjo ji 
aplaid<yti galėjo tai]) daryti.

I Bet Laisves Traukinys, kaip 
milijonai Amerikiecziu dabar 
žino, yra tik dalis didesnes 
programos,, kuria rėmo “The X f j
American Heritage Founda
tion, ”ne-pelninga, be-partiiie 
organizacija kuri atstovauja 
bizni, dauba, sus indi jas ir tau
tines kuo])os. Tos organizaci- 

, draugystes programa, susi- 
Traukinys keliavo 3(i,()00 t]eja įsz trijų daliu:1—Laisves 

Pirmais trylika, mene-

LAISVES
TRAUKINYS

In Geresne Pilietybe

NEW YORK. — Laisves- 
Traukinys, veždamas brangius 
dokumentus, užrasziai, paliu
dija Amerikos laisvių iszsi- 
vystijima, baigs savo kelione 
su kitu atlankinimu New Yor- 

ga ir ypatingai patriotiszku 
tikslu.

tu Pacifiko pakranezio sziaui 
vakaru ir vidvakaru ir Missi
ssippi ir Ohio valstijose Lais- j. 
ves 
myliu. Pirmais trylika mene- Traukinys ir jo kelione 48 vai
siu isz savo penkiolika menesiui si i jose; 2—Pasiaukojimas ge- 
keliones, ji aplanke 2,700,000: resnei pilietybei kiekviename 
žmonių 280 miestu. Jie atvyko Į mieste kur traukinys sustoja ; 
per lietu, per sniegą ir kada o- 
ras buvo gražus, pamatyti to
kius dokumentus, rasztus, kaip 
Thomas Jefferson’o Nepri
klausomybes Deklaracijos pir
ma drafta; Teisiu Byliu; Prezi-

virimo Proklamacijos drafta, 
Washingtono laiszka, jo ranka

Newporte, Rhode Island, kur 
jis pareiszke savo insitikinima 
“jog Suvien. Valstybių val
džia neužtaria neapykanta, ne
duoda jokios pagelbos perse 
klojimams, ” kopijas John Pe-

Weekly Journal,” už ka Žen
gei- buvo apskustas ir buvo pir
mas aiszkus Įiasekmingas gi
nimas spaudos laisves koloiii- 
jaliszkoje Amerikoje, ir dau
gybe kitu rasztu, kurie pažymi 
Amerikos kova del nepriklau
somybes ir aiszmeniszku lais
vių.

Kada Laisves Traukinys su
stojo mieste, žmones isz visu 
artimu miesteliu atvyko aplan
kyti ji. Sesziolikos m e t u 
auksztesnes mokyklos stu
dente buvo milijoninis sveczias
aplankyti traukini. Su savo i taneziai gavo lapelas apie: I be 
draugais ji nukeliavo 60 mylinį American Heritage Pounda- 
per pūga Oklahomoj pasiekti' tion pamplįlet” arba Geias

Saryszyje su Geresnes Pilie
tybes Sanvaitems, milijonai 
Amerikiecziu, jaunu ir senu, 
eme Laisves prisaika. ii* tuks-
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jie turi szimtus tukstaneziu 
Žvaigždžiu suskaite, jie gali 
pasakyti kur tos žvaigždes 
szvieczia ir kur keliauja, bet 
kartas nuo karto nauja 
žvaigžde pasirodo, apie ku
ria jie nieko nežino. Szitas 
Žvaigždžiu būrys buvo toks 
apie kuri nei mokslincziai 
mums nieko negali pasakyti. 
Senoveje žmones visokiais 
burtais stengdavosi tokius 
reginius sau iszsiaiszkinti.

3—-visa tauta-apimantis vajus 
priminti Suvien. Valstybių 
žmonėms jog “Laisve yra kiek 
vieno darbas!”

Laisves Traukinys 'žyyiiai 
prisidėjo prie apvikszcziojima 
Geresnes Pilietybes San va i-

pa-
Mer-

losdama ja, ra
mino Ir žadeja pasiusti laiszka '

5 Į ežiu.
Sulyginus su 2,700,000 žmo

nių, kurie mate Laisves Trau
kini per pirmus 12 menesiu sa
vo keliones, 40,000,000 vyru, 
moterų ir vaiku dalyvavo Ge
resnes Pilietybes ceremonijose. 
Tose ; ceremonijos dalyvavo 
miestu valdžios, miestu kuopos 
mokyklos, biznio organizaci
jos, darbo organizacijos, drau- 
gyseziu, veteranu ir moterų or
ganizacijos. Panaszingi Pilie
tybes Sanvaites veikimai per 
miestu susirinkimus, tarp-ti- 
kybos susirinkimus, darbo- 
darbdaviu susirinkimus, radi
jo dalinio, parodas ir t. t. buvo 
tarimas apie Amerikos laisves 
])a'veldejima ir pilietybes pa
reigas.

Pilietis.”
Tikėta, kad ilga kelione 

raudono balto-melyno Laisves 
Traukini^ baigsis tuoj po 
New Yorko atlanymu. Laisves

Sausio (Jau.) linai dienai 1949 
sustodamas visuose miesteliu 
ir artimuose miestuose: Yon
kers, New K. Rochelle ir \\ hite 
Plains.

LAISZKAS IN
DANGŲ

yiENAME dideliame mieste 
gyveno varginga, bet dievobai
minga szeimynelia. Isztiko ja 
nelaime. Tėvas tapo sunkiai 
sužeistas, o motina isz riųies- 
czio ir sielvartos apsirgo ir at
sigulė in lova. .Skurdas už- 
vieszpatavo ju nameliuose. 
Vaikucziai verkszleno ir pra- 
sze duonos. Vyresnioji mer
gaite, kuri lanke mokykla, pa
siliko namie, kad padavus bent 
vandens
gyt nori, o ežia nieko nėra! Ka 
daryti ?!

savo tėveliams.

Pradėjo maustyti. 
Prisiminė jai, kai]) Sesuo Rei-I 
munda. mokykloje kalbėdavo, 
kad visuose reikaluose ir neda- 
tekliuose reikia būtinai atsi
kreipti prie Dievo ir praszyti!

— O, tarė sau, mamyte kar 

pas krikszto motinėlė, taigi ir 
asz padarysiu taip-pat; imsiu 
plunksna ir paraszysiu laiszka. 
iii Daugu, o gailestingas Dievu
lis be abejones, iįzklausys ma
no praszyma. Popierio turiu 
ir plunksna turiu, reikia tiktai 
sėstis ir paraszyti.

* * *
Ir parasze laiszka. Jame bu

vo praszymas, kad Dievulis nu
teiktu sveikata tėveliams ir j 
kad prisiųstų duonos jai ir, bro- į 
Jiukams. Po tam, nubėgo ii J 
bažnyczia ir pamaeziusi auku 
dėžutė, pamanė jog tai dėžutė 
laiszkams, ir apsidairiusi ar į
kartais nesiranda kas, nors jau kas buvo tvarkiai sudėti o apa- 
inmesti laiszka. Tuo tarpu pa- ežioje buvo laiszkutis nuo Die- 
sikele kokia tai moteriszke, 
kuri rengėsi apleisti bažnyczia! 
ir pamaeziusi mergaite, 
klausė: Ka nori daryti?
gaite, netikėtai užklupta, nusi
gando, pradėjo verkti ir pasa
koti viską. Parode jai ir laisz-

Gera Akis Ir Ranka

G. Wayne Moore, kuris 
klupoja, yra isz Washington, 
Pa. Jis per du metu, per 1946 
ir 1947 metais buvo cziampi- 
jonas visu tu kurie mėgsta 
isz karabinu szaudyti. Bet 
szitas dvideszimts metu am
žiaus jaunuolis, isz Wash
ington, D. C., parode kad jis

Szitas penkiolikos menes- 
siu kūdikis tupi mažame dė
žutė, takse, szalia savo su
griautu namu. Jo szeimyne- 
le gyvena* Rome, Italijoje, 
kur. žmones neturi ko valgy
ti ir kur prisiglausti. Szi 
mergaituke dar negali vaik- 
szczioti, nors, ji yra jau pen
kiolikos menesiu, nes ji ne
gauna gana valgyti. Badas 
visiems Italijonams dar vis 
stūkso in. akis, nors Ameri
ka stengiasi jiems pagelbeti 
ir padėti. Komunistai szita 
žmonių bada isznaudoja- sa
vo nadoai, kaltindami Itali
jos valdžia ir Amerikos pa- 
szelpa.

ant nurodytu antraszczio.
Moteriszke sako: Ar para- 

sziai, kur ir kam turi būti duo-

— Ne, atsake mergaite, bet 
asz Įiamenu, kad geroji Sesute 
Reimunda mokykloje mokino, 
kad Dievas viską žino.

— Tai]), atsake geroji mo- 
teriszke, Sesute Reimunda tie
sa sake. Dievas viską žino. 
Bet, ar žinos tas kuris turės 
duoti atsakymai

Mergaite nurodžius kur gy
vena jos tėveliai, patenkinta, 
parbėgo namo.

* * *
Ant rytojaus atsikėlusi anks

ti, rado prie dura, pilna dėžutė 
suknelių, drabužiu, duonos, 
vaisiu, cukraus ir pinigu; vis- 

vo su atsakymu. Netrukus at
vyko ir gydytojas, kuris apžiu
rėjo ir šutei ko vaistu sergan
tiems tėvukams.

* *

tikrųjų ne laiszkas, liet jo tu
rinys, kuri Dievas iszklause 
per viena tikineziuju Jo gar
bintoju. —A. M. (Galas).

moka dar geriau szauti isz 
karabino, kad jo akis ir ran
ka dar geresne. G. Wayne 
Moore sveikina savo jauna 
inpedini.

Jiedu susitiko in rungty
nes in Quantico, Virginia, 
kur geriausi sziuvikai buvo 
susirinkę.

“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 
iaiszke.

Saule Publishing Co., 
I Mahanoy City, Pa.

S1DABR1NIOS
RANKOS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Asz esmių tavo pati, o 
sztai yra tavo sūnelis, kuri pra- 
niinem Graudinuku, atsake ka- 
aliene.

Nes karalius dirstelėjo ant 
josios ranku kalbėdamas:

— Nes mano pati turėjo pa
dirbtas sidabrines rankas!

— Taip, bet geras Dievas 
man pavėlino ataugyt mano 
rankoms, atsake karaliene, o 
aniuolas iszejas in kita kam
barį atnesze josios sidabrines 
rankas ir parode karaliui.

Tada ant tikrųjų žinojo jog 
tai jo mylima pacziule! Pilnas 
džiaugsmo, puolėsi vienas ki
tam in glebi ir ilgai laikėsi.

Aniuolas tuom kart pagami
no valgi, kuriuom visi pasidrū
tino, ir pasi religine jo keliaut 
namon. Kada karalius pribuvo 
namo su savo pacziule ir Grau
dinuku, džiaugsmas visu pado- 
jiu buvo neiszpasakytais. Ka
ralius su karaliene turėjo ant
ra svodba, ant kuriu visi eme 
dalykas o nuo to laiko gyveno 

i ilgus metus džiaugsme ir mei
lėje iki pabaigai ju gyvenimo.

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

...................
Nekuriu skaitytoju laikas 

pasibaigė, meldžiame nuoszir- 
džiai savo prenumerata atnau- 
jint, nes žinote mylimi skaity
tojai, jog sziandien išdavimas 
laikraszczio yra sunkus ir 
daug kasztuoja. Todėl nevil
kinkite, prisiunskite savo pre
numerata tuojaus ir del savo 
draugo arba savo pažinsta- 

j miems kaipo Kalėdų Dovana, 
kurie džiaugsis per visus me
tus ir bus jumis labai už tai dė
kingi. Acziu. —Redakcija.

Istorija apie Amžina Zyda. 
1 o kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule Publishing Co.,
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Sidabrinios
Rankos

JįlTADOS gyveno labai var
gingas maluninkas ant galo 

nepasiliko jam nieko tik senas 
malūnas ir sena obelis stovinti ■ 
už malūno. Viena diena kada 
radosi girioje rankiodamas sza-j 
kas, ant kurio stojo priesz ji se
nelis, kurio priesz tai niekur 
nebuvo mates, o kuris teip in ji 
prakalbėjo:

— Ko tau žmogau kenst 
varga? Asz tave padarysiu tur
tingu tuo jaus jeigu man prizą-j 
dėsi duot ta ka stovi užpakali 
tavo malūno.

— Ten nieko nesiranda tik 
sena obelis, pamisimo sau ma-j 
luninkas. Na tai gerai, gali sau 
paimt kas stovi užpakali malū
no.

— Na, tai gerai, sugrysziu 
in tris metus pasiimt kas prie 
manas, priguli. Įr nusiszypso- 
jas nuėjo.

Maluninkas sugryžias namo, 
pasitiko paczia stovinti dury
se, szaukdama:

— Eik szen greit, stojosi 
pas mus sūdąs, pastojom labai 
turtingais! Ant kart, nežino isz 
kokios priežasties visos musu 
skrynos prisipildė auksu, o nie
kas nebuvo pas mus idant jas 
pripildint. Kaip tai stojosi?

— Tali gal tas senelis taip 
padare kuri pasitikau szian- 
dien girioje. Prižadėjo man jog 
padarys mane turtingu, jeigu 
jam prižadėsiu duot ta kas sto
vėjo už malūno. Juk galime 
jam atiduot sena obele už tuos 
turtus, kurios mus apdovanojo.

— Nelaime mums, atsake 
motere, ka tu gero padarei? Ne 
obele prižadėjai atiduot, nes 
musu vienatine duktere, kuri 
tame karte szlave kiemą užpa
kali malūno. Beda mums!

Maluninko duktere buvo tai 
puiki ir dora mergaite. Tris 
metai greitai praslinko, o toji 
diena jau artinosi kada nedo
ras senelis iketino pribut.. atsi
imt ja. Nusiprausė su szventin- 
tu vandeniu sz variai, ir pa
ženklino rata aplink save su 
szventinta kreida. Nepažinsta- 
mas stojo labai anksti nes prie 
merginos negalėjo prisiartint. 
Perpykęs nepažinstamas (buvo 
tai velnias) paszauke aut tėvo 
idant paslėptu vandeni, idant 
mergina negalėtu daugiau su 
juom nusipraust, ba kitaip ne
turi prie jos galybes. Malunin
kas ir padare kaip jam velnias 
paliepė. Ant rytojaus vela at
ėjo pikta dvasia nes mergina 
su aszaromis savo apsiprause % 
rankas savo jog buvo czystos 
kaip drobule, o pikta dvasia 
vela neturėjo ant josios galy
bes ba rankos buvo czystos. Su 
dideliu piktumu ir keiksmu pa
liepė riialuninkui nukirst abi 
rankas merginai ba kitaip ne
galėjo prie josios prieit. Malu
ninkas baisiai persigando tokio 
paliepimo ir isztare:

— Kaip-gi asz galiu but 
toks niekadejus nukirst savo 
vaikeliui abi rankas!

— Jeigu ant to nepristosi 
tai asz tave paimsiu su savim, 
isztare pikta dvasia. Didele 
baimėje prižadėjo iszpildint 
paliepima piktos dvasios. Nu
ėjus pas duktere su aszaromis 
tarė:

— Mylima mano dukrele, 
jeigo asz tau abi rankas nenu- 
kirsiu tai pikta dvasia mane

i nejudino. i mergina.
Sodauninkas mate ja, nes! — Jeigu esi apleista nuo 

kad aniuolas radosi su ja, tai Į visu, tai asz tave neapleisu, ąt- 
pabijojo, nes mislino jog ta j sake karalius. Paėmus ja už 
dvasia ir nieko nesako. Kada rankos nuvede in palociu, ba 
pabaigė valgyt grusze, nusida- buvo ji labai puiki ir dora o ir 
ve in krūmus ir užmigo. | baisiai insimvjejo in ja tuo-

Karalius alėjas isz ryto per- jaus. Liepe tuo jaus padirbt del 
skaitės gruszes, pamate jog vie-į josios sidabrines rankas, o in 
nos nebuvo. Dirstelėjo po me-! trumpa laika su ja apsipaezia- 
džiu nes tenais nebuvo, paklau-j vo.
se tada sodauninko kur paside- Keliolika metu perejo pagy- 
jo grusze? į veninio su savo mylima pa-

su savim paims in vieta tavęs. 
Didelioje baimeja prižadėjau 
jog ta iszpildinsiu. Dovanok 
man mano mylimas kūdiki, jog 
prižadėjau tave tam kuri nepa
žinojau.

— Daryk su manim teveli 
ka nori, nes asz esmu tavo duk
tė, atsake mergina pro verks
mus.

Isztarus tuos žodžius padėjo 
abi rankas ant kelmo, o tėvas 
nukirto su kirviu. Pikta dvasia 
atėjo trecziu kartu, nes mergi
na- isz skausmo tiek iszliejo 
aszaru ant savo nukirstu ran
ku, jog buvo baltos kaip snie
gas. Paregejas josios baltas 
rankas riktelėjo szetoniszkai ir 
dingo isz akiu, ba jo galybe ant 
josios trecziu kartu pasibaigė.

— Per tave mylimas kūdi
kėli pastojau turtingu, tarė ma
luninkas, nes turėsi pas mane 
iki smert gera apieka ir visame 
tau užganadinsime.

— Negaliu czionais teveli 
ilgiaus pasilikt, turiu eit in 
svietą, rasiu daugybe szirdin- 
gu žmonių kurie man duos ko 
tik reikalausu ant savo užlai
kymo, tarė mergina nubudus.

Isz ryto iszkeliavo isz namu. 
Ėjo per visa diena iki vakaras 
užstojo. Kada jau saule nusi
leido, priėjo prie, karaliszko e
daržo. Nuo menulio szviesos 
galėjo matyt jog darže radosi 
daugybe visokiu vaisiu, nes ne 
galėjo gautis in darža ba buvo 
apsiaubtas grabe pripildinta 
vandeniu.

Mergina ncvalgindama nie
ko ta ja diena buvo labai iszal 
kus. Teip buvo iszalkus jog at
siklaupė ir su verksniu paszau
ke:

— O kad asz rascziausi dar 
že! Jiegu negausiu t uju vaisiu 
tai isz bado numirsiu! Sukal
bėjus malda, atsistojo ir žiurė
jo godžiai ant vaisiu. Kad sztai 
pasirodė aniuolas, o padaręs 
taka per vandeni ėjo in darža 
su ja. Paregėjo puiku medi su 
puikiom grusziom, nes visos 
buvo suskaitytos. Priėjus prie 
medžio suvalgė viena isz gru- 
sziu kaip, galėjo, nes daugiau

— Szviesus karaliau, szi 
vakaru atėjo dvasia be ranku 
ir viena grusze suvalgė.

Karalius nusijuokė ir nega
lėjo tikėt, kaip dvasia be ran
ku galėjo grusze suvalgyt.

— Nes b"uvo su ja aniuolas 
isz dangaus, kuris padaręs jai 
taku per vandeni atvede in so
da. O kad su ja radosi aniuo
las nenorėjau szaukt pagelbos. 
Kada grusze suvalgė vela pra-l 
siszalino.

— Jeigo tai teisybe ka man 
kalbi, tai ir asz .su tavim szia- 
nakt sergesu soda, tarė kara
lius.

Kada sutemo karalius atėjo 
su kunigu kuris ketino kalbėt 
su dvasia. Visi trys atsisėdo po 
medžiu tykiai. Pusiaunakt 
mergina iszejo isz krumu ir 
tiesiog nusidavė prie medžio. 
Suvalgė vela viena grusze, o 
prie josios stovėjo vela aniuo
las. Tada kunigas atsistojas 
tarė:

— Ar esate isz dangaus ar 
žemiszjd ? Ar dvasia ar ypata 
nuo žemes.

— Ne esmių dvasia, nes 
kraujas ir kūnas. Esmių var
ginga mergina apleista, nuo vi
su tik ne per Dieva, atsake

Susilaukė Garbes

BALTRUVIENE

Daktaras Paul Mueller, 
Szveicaras susilaukė garbes 
kai jam teko Nobel garbes 
ženklas už jo pasidarbavima 
ir atsižymejima moksle. Jis 
iszrado ta taip vadinama 
‘DDT’ trucyzna, kuri viso
kius tuvius užmusza. Kai 
pabėgėliai ir benamiai taip 
vargingai gyveno laužuose 
ir urvuose, szita trucyzna la
bai susigadino iszkasavoti 
uteles, blusas ir kitus bužius 
kurie nesza limpanczias li
gas.

cziule, kad sztai užėjo karas, 
ant kuriuos karalius turėjo nu- 
siduot. Kada radosi ant kares, 
užgimė del karalienes sūnelis. 
Tuojaus motina karaliaus pa- 
rasze laiszka pas aunu su 
džiaugsminga naujiena apie 
užgimimą sunaus.

Nes siuntinys kuris ketino 
laiszka atiduot karaliui, buvo 
labai nuilsias ir atsigulė prie 
szulinio. O kad buvo labai nu
vargus tuojaus užmigo. Tada 
prisiartinias velnias, kuris 
nuolatos norėjo kenkt del kara
lienes, paemias laiszka nuo jo, 
o parasze, jog suims kuris jam 
užgimė buvo pavogtas per ra
ganes, o in vieta jo padėjo bai
su sutveryma.

Karalius perskaitęs laiszka 
labai nulindo tokia naujiena 
nes atrasze adgalios idant su 
karaliene apsieitu kanogeriau- 
sia. Siuntinys paemes laiszka 
sugryžo namon, nes vela atsi
gulė prie to paties szulinio. Ka
da miegojo pikta dvasia vela 
apmainė laiszka kurioje para
sze idant karaliene su savo kū
dikiu butu nužudinta.

Karaliaus motina labai nusi
stebėjo su tokiu atsakymu savo 
sunaus, ir ne galėjo tikėt idant

O kad tave nogla, 
Norėjau pasilsiete 

biskutuka,
Sztai vyrelis atnesza 

tiligrapa,
Apie sekanti žinute:

Brangi Ponia Baltruviene, 
Pribuk tuojaus in

Czįkaga,
Apmalszyti viena 

saluninka,
Pas kuri tankiai 

atvažiuoja,
Apie dvylikta valanda 

nakti,
Autobiliai su inergelioms, 
Kurios pradeda linksmyt 

senus singelius,
Ligi antra ar ketvirta 

valanda ryta,
() riksmas ir klyksmas 

neiszpasakytas,
Ir pijano skambėjimas, 

Net kaimynai apylinkėje 
negali miegot.

Badai ketina inneszti 
skunda,

In s ūda, idant,
Policija apmalsztu 

ta vieta.
Taigi, paimsu greita

e ro plana,
Ir iii ta vieta 

nuvažiuosiu,
Apmalszyt taisias naktines i

laksztingales, 
Ir gaus nuo manes 

lielos su velniais.
* * *

Pribuvau in viena miestą, 
Ir tuojaus nakvynės 

jieszkojau.
In Lietuviszka szali 

nulapsejau, 
Ant nežinanios stryto 

apsistojau,. 
Kelis dolerius užmokėjau, 
Tikra poniszka nakvynia 

turėjau.
Taip, nakvojau ir da 

ka pamaeziau, 
O kas tai buvo

x iieiszmanau, 
Ne perstatimas, ne kas 

kitas, 
Gal but kokis ta 

velniszkas dalykas, 
Vienas vyrelis isz 

darbo parėjo, 
Nusiprausė, apsirėdė ir iii 

saliuna nuėjo.
Bodes savo pasveikino, 
Ir alų su kitais gere. 
Ir kas ten atsitiko?

Kad sztai, jo paeziuke 
atvyko, 

Szluotkoti rankoje turėjo, 
Pradėjo rėkt ir keikt 

kiek tik galėjo, 
. Ant nieko nežiūrėjo:

Eik rupūže namo, 
Ne sėdėk saliunoje!
Vyrelis iszdidelio 

siroko, 
Per kiezina iszbego, 
Ir ant gilukio namon 

atlapsejo. 
Visos geros bobeles ta 

biaurybia peike, 
Ka nakti valkiojęs!

ir vyra keike, 
Su ja suvisai ketina 

neužsidėti, 
Nei jokio žodelio 

nekalbėti. 

karalius tai butu paraszias ant 
tikrųjų. Vela surasze laiszka 
nes kiek tik siuntė laiszku, tai 
vis pikta dvasia juos apmainy
davo, kada siuntinys gulėjo po 
medžiu, nes ant paskutinios, 
laiszko motina aplaike laiszka. 
nuo savo sunaus idant del pa-, 
ežios iszplesztu akis ir szii'di iri 
del jo užlaikytu pakol jisai su- 
gryžtu adgal.

Motina baisiai susigraudino 
iszgirdus paliepima sunaus ir 
jog 'be reikalo turės nekalta 
krauju praliet, nes nakties lai
ke, paliepė papjaut stirna, ku
riuos akis ir szirdi iszpjove ir 
padėjo pakol sunūs ne sugryž. 

’Po tam atsiliepe in karaliene:
— Negaliu tave užmuszt 

nekaltai, kaip mano suims pa
liepė. Nes ilgiaus po szituom 
stogu negali rastis. Paimk sa
vo kūdiki ir eik in svietą; o 
daugiau ne sugryszk.

Užriszus kūdiki ant pecziu 
nelaimingos .karalienes, atsi
skyrė su verksmu.

Eidama kelias dienas, atėjo 
in didele giria, kurioje atsi
klaupė ir karsztai meldėsi pas 
Dievu idant josios neapleistu 
nelaimėjo. Laike maldos pasi
rodė jai aniuolas, ir nuvede in 
maža grinezele girioje, ant ku
rios buvo paraszyta szit'ię žo
džiai: “Czionais galėsi gyvent 
tykiai.” Tuom kart iszejo isz 
grinczeles puikiai pasirėdžius 
pana, kuri prakalbėjo in kara
liene.

— Eik szen, mylima kara
liene, ir paėmus nuo josios pe- 
cziu kūdiki, paguldė in puike 
lovele.

— Kaip galejei žinot jog 
asz esmių karaliene? Užklausė 
nelaiminga motere.

— Asz esmių aniuolas nu- 
siunstas isz dangaus idant tu- 
retie apgloba ant tavęs ir tavo 
kūdikio, atsake pana.

Nuo to laiko iszbuvo karalie
ne be ranku septynis metus, o 
ir gerai jiems tenais buvo, o 
kad karaliene buvo dora mote- į 
re ir visoms dienomis mokiesi į 
pas Dieva per tai ataugo jei ve-1 
la rankos.

Nes ka tame laike veike ka
ralius, kada karaliene apleido 
jo pastogia. Po nekokiam lai-!

Du tukstaneziai žmonių 
vos spėjo pasitraukti isz sa
vo namu iszsineszti kai žiau
rus vejas placziai ir greitai 
apsupo visus miestus su gai
sru, kuris jau kelios dienos 
dege giriose.

Gyventojai in Silverado 
Canyon ir Modjeska Canyon, 
California valstijoje turėjo 
bėgti isz savo namu kai tas

Geras Futbolininkas

Stan Heath, isz Nevada 
yra vienas isz geriausiu Fut
bolininku. Jis moka ir gali 
futbole toliausiai ir geriau
siai iszmesti. Sziais metais 
jis jau užbaigia savo kolegi
jos mokslus ir ateinaneziais 
metais jis jau su profesiona
lais losz futbolą, kur jis gaus 
labai gera alga. Sportinin
kai jau dabar jam siulina ge
ra kontrakta del ateinan- 
cziu metu.

kui sugryžo jisai isz kares, o 
pirmutinis jo užklausimas bu
vo: Kur jo mylima paeziule 
randasi?

Jo motina pradėjo verkt ir 
paszauke:

— Nedoras žmogau! Da 
drysti klaust, kur tavo dora pa
ti, kaip galėjai paliept idant 
nužudint tavo nekalta paczia? 
Ir parode jam visas laiszkus, ir 
pagal paliepima, parode jam 
akis ir liežuvi.

Karalius pastiro iszgirdes 
pasakojima savo motinos ir
graudžiai pradėjo verkt, nes 
motina apmalszino ji tais žo
džiais :

— Turėk vilti mylimas sū
neli, matau jog graudiniesi už 
savo staigu paliepima, tavo pa
eziule yra gyva. Akis ir liežiu- 
vi kuriuos czion matai nėra 
tai tavo paezios tik stirnos, ku
ria liepiau papjaut. Pririszau 
juos kūdiki ant pecziu ir isz- 
siuneziau tavo paczia in svietą 
su paliepimu idant daugiau ne- 
sugryžtu.* * *

gaisras pasiekė ir prarijo j u 
namus. Vejas keliavo apie 
penkios deszimts myliu in 
valanda ir nesziesi su savimi 
ta gaisra kuris kilo giriose. 
Trys szimtai marinu karei
viu buvo paszaukta ta gais
ra apmalszinti ir užgesinti. 
Gaisrai ežia už kelis milijo
nus doleriu bledies padare.

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir
Nauju Metu Kortas (Tiktai

O Anglu Kalboj) su konver- 
,toms. Nr. 1 Setas-50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—1G Labai gražios Kortos del Ka- 

jiedu su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

PONAI |
BIZNIERIAI! ■:
Geisdami apteikt savo ge- 
rus Kostumerius, privalo 

j! isz laiko duoti atspaudyt ]> 

;! Sieninius ;■
;! Kalendorius ;> 
;■ Ant 1949 m., i;

ir iszsirinkti kokiu nori ![ 
iszsirinkt. !j

I Dabar Laikas! užsl
> -------------------- kalbyt <Į

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

SAULE PUBL. 00., ;!
Mahanoy and A Strs., 
Mahanoy City, Penna. ]!

Keliausiu po svietą, pakol 
josios nesurasiu, nevalgysiu ir 
negersiu pakol josios vela ne
turėsiu savo glėbyje, jeigo da 
lig sziol kur nepražuvo arba isz 
bado nenumirė, isztare kara
lius klaupdamas.

Tuojaus ta paczia diena isz
keliavo jieszkot savo paezios ir 
per septynis metus jieszkojo vi
sur nes nesurado. Ant galo, ka
da jau pasibaigė septini metai 
užėjo in grinezele girioje. Bal
tai pasirėdžius pana iszejo isz 
grinczeles pasitikt karalių, pa
ėmė ji už rankos ir atvesdama 
tarė:

Ineikie szviesus. karaliau, esi 
nuoszird'žiai priimtas, nes ko 
in czionais atėjai?

— Ešmu kelionėje septynis 
metus, ir jieszkau savo paezios 
ir kūdikio, nes negaliu ju lig 
sziam laikui surast!

Aniuolas prasze karaliaus 
idant truputi pasidrūtintu, nes 
karalius atsisakė, kalbėdamas 
jog prižadėjo per septynis me
tus nieko nevalgint nei gert pa
kol nesuras savo paezios ir kū
dikio.

Tada aniuolas inejo in kam
barį kuriame sėdėjo karaliene 
su savo kūdikiu, kuri buvo pra
minus “Graudinuku,” ir tarė 
i u ja:

— Imk sunu ir eikie in ana 
j kambari; tavo vyras atėjo.

Karaliene inejo su Graudi
nuku in kambari, nes karalius 
buvo užmigęs ir gulėjo ant suo
lo, o kad plosczius buvo nu- 
slinkias jam nuo veido kuriom 
buvo užsidengės, paliepė Grau- 
dinukui jam uždengt.

Karalius per sapnus iszgir- 
i do ju balsus ir pasijudino, nes 
vela nupuolė ploszczius, o sūne
lis su nekantrumu paszauke:

— Motinėlė brangiausia, 
kaipgi asz galiu uždenginet 
veidą savo tėvo, juk asz netu
riu tėvo ant szios pasaulės? Juk 
mane mokiną,! kalbėt: “Teve 
musu, kursai esi danguje.” —• 
Mano tėvas yra dangiszkas. 
Tėvas, kuris yra danguje. Kaip 
asz galiu vadint szita laukini 
žmogų mano tėvu?

Kada karalius-iszgirdo tuos 
žodžius, staigai paszoko nuo 
suolo, klausdamas kas jie per 
vieni?

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines

; szioje 
New Philadelphia, dalyje.

*r SAULEI MAHANOY CITY, PA.
Pennsylvani jos vals., 
Dekanas R. F. Grady,

apylinkes Lietuviu kle-
menesini susirinkinima bonus kreipėsi tokiu laiszku:!

Pradedant kita meta, “Uni-'

telefonai pradėjo

' — Sniegingas oras.
— Adventai. Laikas 

puti apsimalszyt.
— Utarninke pripuola Szv. 

Andriejaus.
— Seredoj pirma diena 

Gruodžio — December, taipgi 
Szv. Eligijo. Tik 24 dienos iki 
Kalėdų.

-—■ 40 Valandų Atlaidai 
Szv. Juozapo bažnyczioje pra
sidės Nedelioj, 1 
(Dec.) 5-ta diena.

—- Ketverge Szv. Bibieno. 
; — Gerai žinomas musu tau
tietis ponas Antanas Sidara isz 
Girardvilles lankėsi mieste pas 
pažystamus, taigi “Saules” re
dakcija, atnaujinti savo prenu
merata už laikraszti “Saule.” 
Acziu už atsilankyma.

•— Miestas yra puikiai pa- 
puosztas del Kalėdų, o ‘ ‘ Social 
Kliu'bas” kuris pastate puikia 
egle prie kampo W. Centre ir 
Catawissa Uly., meldžia visu 
kad juos suszelptumete pini- 
giszkai, kad galėtu padalint 
dovaneles del vargingu vaiku 
per Kalėdas. Kliubas bus vi
siems dėkingas už aukas.

— Marie Navitskiene isz 
Shenandoah turėjo operacija 
Locust Mt. ligonbute.

— Thomas Downey isz 
miesto likos sužeistas in ranka 
laike darbo prie pampos Ly
kens Coal kasyklose.

trn-

nersville, Mahanoy City, 
rardville
Shenandoah ir Frackville laike
savo
Nedelioj Lapkr. 21-ma diena
2:30 vai. po pietų Szv. Pran-i versify of Scranton,” ruosziasi Į 
ciszkaus parapijos svetainėje.; investi Lietuviu kalba antrame; 
Po susirinkimo, vietines Soda-i semestre (pusmetis) kuris pra-; 
lietes gražiai priėmė ir pavai-; sides Vasario (Feb.) 7-ta diena 
szino savo drauges Sodalietes. 1949 m. Mokinimas per sau-, 
Sodaliecziu dvasiniu vadu Ku-j vaite bus trys valandos; Sere- 
nigu 'buvo: Kum J. Gaudinskas, domis vakare, 
New Phila., Kum J. Lukszys, 
Shenandoah, Kun. K. Klevins- 
kas ir Kun. Al. Neverauskas, 
Minersville, Kun. M. Dauman
tas, Girardville ir Kun. K. Ra
kauskas, Mahanoy City. Kitas 
susirinkimas Ims laikomas Ne
delioj, Gruodžio 19-ta
Szv. Vincento para, svetainėje,; mo skiepo sienos.
Girardvilleje.

ir Į 
Ketvergais vakare, 7 iki 8 vai. 
In mokslą gali užsiraszytij
kiekvienas.

taikino, ar kai Lietuvos atska
lūnai susitaikino.

Jeigu norime ka nors kaltin- 
svarbiau ir pavojingiau yra tai rasztininku Sekretorius Ste-; tį už sziaindie,nini Kinijos ne- 
kad Rusija yra daug areziau to phen Early turėjo labai svar- lemta lį^ima, galime pirsztu 

. biu žinių. Jis pareikalavo kad p0(jyti įn Amerikos Sekretorių
Egipto delegatas kaip tik ir į telefono darbininkes paszauk- ]y[arshaii( kuris to klausimo vi

sai nesuprato.
Kaip tik del szitos baisios, 

Kinijos Komunistai turėjo ir 
i turi daugiau ir geresniu gink- 
; lu negu Kinijos teisetina val
džia.

Kaip dabar dalykai stovi, 
mes galime pasirinkti: Kovoti

I ar nusižudyti. Jeigu mes da
bar nuleisime rankas ir paliksr 

į ime Kinija Komunistams, mes 
u i 7 m v r 71 a 11; 1110 pacziu sykiu galhne pa’ 
I) A L IM I v J L. skelbti kara priesz visa Azija, 

nes visa Azija bus Komunistu 
rankose kai Kinija kris. O jei
gu mes norime kovoti, tai mes 
dabar turime tiek pinigu, mais
to ir ginklu tenai pasiunsti, 
kad Kinijos teisetina valdžia 
gales ne tik atsiginti, bet tuos 
Komunistus iszmuszti. Kitos 
iszeities nematyti, nes klaidos 
jau padarytos. O atitaisyti 
klaida visados daug sunkiau 
negu isz anksto apsisaugoti.

AUTOBUSU IR TRO- ; Egiptiecziai ir Arabai mums ; ingtone, 
baisiai reikalingas Amerkai skambėti ir szaukti laikraszti-

| ir Rusijai. O kas mums darKU DRAIVERIAI 
STRAIKUOJA

ninkus ir redaktorius. Laik-

i aliejaus negu mes.
. I

Kai unijos paskelbia strar- 
kas, jos nepaiso kiek žmonių 
nukentės už tai kad ta unija su
sikirto su kompanija ar su ki
tais darbdaviais. Nebutu pro 
szali visoms toms unijoms pri
minti kad tekis klausimas lie-; 
czia ne vien tik unija ir darbi
ninkus, bet ir kitus žmones ku
rie tais patogumais pasinaudo
ja.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

New Philadelphia, Pa.
G r u o d ž i o Senas gyventojas Jnlius L. Kli-

maltis, isz Mechanicsville nu
mirė ana diena ir likos palai
dotas pareita Subata. Velionis 
atvyko isz Lietuvos daugelis 
motu atgal. Paliko paezia Mag
dalene, koletą vaiku, taipgi 
broli ir seseri.

Mount Carmel, Pa. — Sirg
damas per 'du menesius, senas 
gyventojas Jonas Karpaviczius j 
nuo 145 So. Spruce Uly., n ūmi-į 
re Petnyczioje savo namuose, j 
Velionis gimė Lietuvoje, atvy-j 
ko iii Gilbertona 45 metai at-Į 
gal o po tam persikraustė iii; 
Mt. Carmel. Paskutini, karta' 
dirbo prie Potts kasyklos. Pali
ko savo paezia Marijona (Gur- 
miute), tris sūnūs, trys-duktė-j 
rys ir vienuolika anūku. Pri
gulėjo prie.Szv. Kryžiaus para-Į 
pi jos ir S. L. A.

Boston, Mass. — Laike dar- 
Norwoode, Dan. Giambattista, 
isz Cambridge, likos užmusz- 

diena, tas, kai ant jo užgriuvo kasa-j 
Nelaimiu-,

gas žmogus paliko paezia ir; 
szeszis vaikus.

— Vaistinis ‘State House’1 i 
eina apklausinėjimas liudinin
ku del Framinghan Mergai- 
ežiu Pataisos Namuose atrastu 
trukumu ir valdybos apsilei
dimu. Tu pataisos namu vir- 
szininke Gydytoje Miriau Vau 
Waters, grižtai nžginezijo vi-Į 
sus priesz ja iszkeltus kaltini
mus ir sakosi tinkamai atliku
si savo sunkia užduoti vado
vautu pataisos namams, in ku
rios siuneziamos kriminialiniai 
prasikaltosios jaunos mergai
tes pasitaisymui. Liudininku 
apklausinėjimas dar tęsiamas.

—K.

NUŽUDĖ MAŽA
KŪDIKI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Frackville, Pa. — Joseph 
Boxer, 29 metu senumo, nuo 
1737 W. Pine Ulyczios, likos 
sužeistas in kaira ranka ir al- 
kuna, Petnyczioj, 5:30 valanda 
po pietų per automobiliu. Ne
laime atsitiko kai Boxer savo 
automobiliu vairavo ir staiga 
karukas nulėkė nuo kelio ir 
trenke iii apkasi, ant vieszkelio 
tarpe Girardville ir Ashlando.

— Per nupuolimą anglies 
29 metu

su-

Baltimore, Md. — Gerai ži
nomas beisbolininkas Lewis 
(Hack) Wilson, isz National 
League kliubo, staiga susirgo 
savo namuose ir likos nuvežtas 
in Baltimore miesto ligonbute 
kuris ten numirė. Velionis sir
go nuo plaucziu uždegimo.

nuo tapo, John Giba, 
amžiaus, isz miesto, likos 
žeistas in peti, Branchdale 
syklose. Gydosi Ashland 
gonbute.

Scranton, Pa. — Pradedant 
kita meta, Skrantono Universi
tetas rengiasi duoti Lietuviu 
Kalbos mokslą. Universiteto 
vadovybe atsižvelgdama in tai 
kad apylinkėje yra nemaža 
Lietuviu, mano esant reikalin
ga mokyti tas kalbas, kuriu kil
mes žmonių 'daugiau esama.

Szvaicarija. — Žinios pra-j 
nesza kad gerai žinomas Lie-Į 
tavos pasiuntinys, Gydytojas 
Jurgis Szaulys, numirė Spalio 
18-ta diena iSzvaicarijoje, Lu
gano jo. Velionis gimė Balau-' 
džio 23-cziadiena 1879 metuo-l 
se, Lietuvoje, Szveksznos vai-j 
Tauragės apskr. Nuo pat jau-Į 
nu dienu velionis dalyvavo 
Lietuviu organizacijose ir Lie
tuviu spaudos ir Nepriklauso
mybes Akto dalyvis. Atgavus 
Nepriklausomybe velionis dir
bo invairiu valstybini darbu. 
Vėliau perejo iii dipliomatine 
tarnybe, kur iszbuvo ligi pat 
mirties. Gydytojas Szaulys 
paskutiniu metu sielojosi pa-1 
vergtos tėvynės reikalais, su j 
visais dipliornatais judino Lie
tuvos iszlaisvinimo reikalus, | 
daly vaudavo visose \ ado va u-1 
janeziu veiksmu Konferencijo-;

George R. McSwain, FBI po
licijos agentas sako, kad Wm. 
Pollard prisipažino kad jis ta 
vaikuti nužudė.

Jis paaiszkino kad jis susita
rė su vaikuczio tėvu in Chilli- 
cote miesteli, kad jis nuvažiuos 
in Nichols namus in Hunting
ton, West Virginia ir paims ta 
maža vaikuti, kad jo motina 
galėtu aplankyti ligonbute. Isz 
ten jis turėjo ta vaikuti nuvežti 
pas jo tėvelius in Cincinnati.

Vietoj to jis pasiėmė ta vai
kuti ir per penkias dienas va
žiavo traukiniais paskui jis už
siregistravo in hoteli, vieszbu- 
ti St. Louis miestą. Jis sako 
kai jis užmigo, vaikutis pradė
jo verkti ir jis jam kelis sykius 
uždavė, paskui jis ta vaikuti 
ingrudo in sziėpos stalcziu.

Ant rytojaus jis paliko viesz- 
buti palikdamas parasza kad 
tarnaites ne eitu in jo kambarį, 
paaiszkindamas hotelio, viesz- 
buezio darbininkams kad vai
kas susirgęs. Jis iszejo ir jau 
nesugryžo. Už keliu dienu, 
kiti svecziai ta kambarį pasi
samdė ir rado to vaikuczio su
stirusi lavonėli.

EGIPTIECZIAI
PERSPĖJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ii-

Pottsville, Pa. — Asztuoniu 
metu vaikutis Anthony Roland 
isz Schoentown, arti Pottsville 
neteko vienos akies, kai jam in Į 
veidą pataikė szuvis isz kara-Į 
bino, kai jis bovinosi netoli nuo 
savo namu. Jis iszsigandes ir 
verkdamas parbėgo namo, lai
kydamas savo rankutėse Jo 
tėvai ji greitai nuvežė in Gero-; 
jo Sama.ritono ligonbute, kiny 
gydytojai turėjo jam iszimti 
viena aki.

• * • •Valstyjos policijautai jiesz- 
ko ir tyrinėja ar toje apylinkė
je tuo laiku nebuvo medžiotoju 
nes szuvis .buvo isz tokio kara
bino, su kokiu medžiotojai 
paukszczius medžioja.

: Vaikas Anthony Roland su 
dviem kitais vaikais Ibovinosi 
girioje, netoli nuo savo namu 
kai ta nelaime atsitiko. Polici- 
jantai sako, kad tas medžioto
jas kuris ta vaika paszove gal 
visai nežino, kad jis taip pa- j 
darė.

Minersvillę, Pa. — Sodalie- 
tes isz apylinkes parapijų; Mi-

1 
aptaike mums in aki, pastebe-; tu Prezidentą prie telefono. Jis 
damas kad Amerikai niekas1 trumpai pasiaiszkino: “Asz tu 
daugiau nerupi kaip tik tas a-| riu labai svarbiu žinių; Prezi 
liejus. Jis dabar duoda Ame- dentas sako ir paskelbia.
rika pasirinkti: Ar Amerikie- 
cziai nori būti tikri Egiptiecziu 
priversti kitur kur jieszkotis 
draugu.

Amerikos karininkai jau ke
li metai kaip sako ir reikalauja 
kad Amerika palaikytu drau- 
giszkus santykius su Egiptie- 
cziais ir Arabais, bet Amerikos 
politikieriai seilinasi prie Žy
du, ne tiek kad jiems tie Žydai 
jau taip rupi, bet kad balsai, 
pinigai ir sziltos vietos jiems 
daug labiau rupi czia namie, 
kur Žydai daug intekmes turi. 
Czia negalima nei Trumano, 
nei Amerikos Sekretoriaus 
Marshall pateisinti.

> svarbesnis negu tik vieno dele- 
: gato ar vieno kraszto pasitrau
kimas isz > Tautu Sanjungos. 
Visi mes gerai žinome kad

Mažo Eroplano Nelaime

KLi • i
. j

■

Harold Salvino d vide - 
szirnts vieno meto amžiaus 
ir Richard Runge, devynioli
kos metu amžiaus, skrido 
mažame eroplane netoli nuo 
Miami, Florida. Jiedu norėjo 
žemai nusileisti prie Ponu 
William Runge namu ir juos 
pasveikinti isz oro. Inžinas 
jųdviejų mažo eroplano stai
ga sustojo ir eroplanas nu
krito kaip paszautas pauksz- 
tis. Jauni lakūnai buvo labai

sužeisti. Czia žmones subėgo 
ir stengiasi jiemdviem pa
gelbsti kol pribus automobi
lius juodu nuvežti in ligon
bute.

Labai daug nelaimiu atsi
tinka su tais mažais eropla- 
nais. Priežastis tu nelaimiu 
yra dvejopa; pirma kad 
daug tu eroplanu nėra gerai 
prižiūrėti, netinkami skristi, 
o antra priežastis yra kad

daug lakunu dar nėra gana 
pripratę ar gerai iszmoke- 
tuos eroplanus vairuoti, 
draivyti.

Apdraudos kompanijos 
paprastai nieko neduoda jei
gu žmogus susižeidžia ar už- 
simusza tokiuose mažuose 
eroplanuose, nes apdraudos, 
(insurance) kompanijos sa
ko kad tokie eroplanai yra 
baisiai pavojingi.

PIRMUTINIAI
LIETUVIAI

BENAMIAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tai buvo dvideszimts dvi- 
minutos po dvieju po pietų, 
Gruodžio (Dec.) septinta die
na, 1941 metai ir karas praside- j 
jo!

NUSIŽUDĖ

kelias knygas paraszes apie 
maszinas. Prelatas Monsigno- 
ras Thomas J. O’Dwyer szita 
szeimynele gražiai sutiko ir 
priėmė. Šimonis su savo szei
mynele laikinai apsigyvens pas 
savo seserį, ponia Alexandra 
Coda in Santa Barbara. Per 
kara Šimoniu namai buvo su
naikinti, jie gyveno po Sovietu 
valdžia ir po Naciu botagu. 
Jiems pasisekė pabėgti 1944 
metuose nuo Naciu ir patapti 
in Amerikiecziu užimtas vietas 
isz kur jie dabar ežia atvažia- 
VO. v sz«

GRUODŽIO 7,1941
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Susirupines ir del kokiu ten 
priežaseziu nuliūdęs advoka
tas nuszoko nuo Szvento My
kolo Arkangelo stovylos ir už- 
simusze, Szvento Petro kate
droje, bazilikoje. Jis nukrito 
visai arti daug žmonių, kurie 
buvo ateje in bažnyczia, pasi
melsti ir pamatyti gražiausia 
ir poszniausia 
szio svieto.

Bažnyczios 
paprasze visu
isz bažnyczios, ir bazilika buvo 
per penkias valandas uždaryta; 
kol ji buvo isz naujo konse
kruota, paszventinta, sulyg 
bažnyczios instatymu.

Napolio Katedroje teipgi bu-; 
vo savižudyste, kai sziaucziusj 
save nusiszove prie didžiojo; 
altoriaus.

Vatikano atstovai sako, kad 
advokato vardas buvo Pietro 
Puglieri, o sziaucziaus Luigi 
Pugliese.

bažnyczia ant

sargai gražiai
žmonių iszeiti i

KINIJOS PAVOJUS;
MUSU PAVOJUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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Kiti sako kad mes jau ir taip 
per daug daveme ir duodame 
Kinijai, kad mes beveik tris bi
lijonus doleriu tenai jau inki- 
szome. Nežiūrint kiek mes Ki
nijai daveme ir aukojome, da
bar aiszku kad nebuvo gana. 
Nebuvo gana atitaisyti klaida 
kuria Prezidentas Rooseveltas 
padare, kai jis padėjo Sovie-

ir moksliszkai aiszkino kas ten į 
Europoje darosi.

Jauni vyrukai, kurie buvo 
paimti in vaiska tariesi ir ren
giesi kur ir kaip jie važiuos 
del Kalėdiniu atostogų.

Washingtone buvo visur ma- tams inlysti in Manchurija. 
tyti kareiviu. Prezidentas Roo
seveltas ilsėjosi Washingtone, i 
New York mieste-teatrai Jrj 
moving pikezieriai buvo; 
kimszte žmonių prikimszti.

Žmones, namie praleisdami 
Nedele, skaitė savo laikrasz- 
czius; jie tenai skaitė kad Pre
zidentas Roosevletas buvo pa
siuntęs gražu ir mandagu 
praszima Japonu Imperatoriui

Kai visiems buvo aiszku kad 
Sovietai nesilaike jokio sutar
ties tenai, Amerika tylėjo ir 
nieko nesake ir nedare, nors 
Amerika ta sutarti parūpino.

Tuo laiku butu buvę labai 
lengvai nepavelinti Komunis- 
tame paimti visus tuos ginklus, 
kuriuos Japonai buvo susikro
vė del dar kokiu szesziu metu 
karo. Tie ginklai buvo Man
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Sako kad Prezidentas Tru- 
manas daugiau rūpinosi apie 
Kiniecziu dorove ir per mažai 
apie Kiniecziu gyvastį.

Amerikos Sekretorius Mar-;

jis nieko gero tenai nenuveike. 
Anaiptol, Marshall baisia klai-

Hirohito apie Japonu armijas! churijos mieste, ir jie pateko in 
Indo-Kinijoje. Sovietai vijosi Komunistu rankas. Tai czia! 
beganezius Vokieczius ir jau bUVo Roosevelto darbas, 
iszrode kad karas laimėtas, 
kad Hitleris jau traukiasi.

Senatorius Harry S. Truma- 
nas, apsigynimo komisijos pir
mininkas ragino Roosevelts 
paskirti apsiginimo fabriku; 
virszininka.

Rusijos Ambasadorius Max
im Litvinovas atvažiavo in da. padare, kai jis pareikalavo 
Amerika ir gražiai ir manda-1 kad teisetina Kinijos valdžiai 
giai padėkojo Amerikiecziams! susitaikintu su sukilėliais Ko- 
už pagelba priesz Vokieczius. munistai, pirm negu Amerika

Pacifiko jurose Admirolas duos jai, bet kokia pagelba. 
William F. Halsey gryžo su ke- j Sukilėliai kaip tik to ir norėjo.; 
liais mažais kariszkais laivais i Jie nesutiko susitaikinti ir tei- j
in Hawaii, kai isz jo laivu stai
ga pradėjo eiti keistos ir neti
kėtos žinios.

Szeszi tukstancziai myliu 
nuo Admirolo Halsey, Wash-

setina valdžia negavo para-; 
mos. Gal Marshall norėjo kad 
Kinijos valdžia susitaikintu su j 
Komunistais, taip kaip Czeko- 
slovakijos valdžia su jais susi-
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