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Berlynas Suskaldytas
k? Amonknc Amerikos bėdos prancūzams ld£ Allicimud UŽSIENYJE , NEPAI

ALGOS, STRAIKOS WASHINGTON, d c - 
Amerikos valdžia turi labai 

IR BRANGUMAS daug bedu Užsienyje, kur ji da
bar taip inklimpo ir insivele, 
kad jau negali pasitraukti, ne
gali iszbristi.

Kinija jau baigia sutrupėti! 
Amerikos nusistatymas kas- 
link Kinijos dabar jau turi bū
ti visiszkas, su kareiviais ir 
ginklais, jeigu mes norime Ki- 
nieczius atginti nuo Komunis
tu.

Berlyne mes taip nusistatė 
kad jau negalime pasitraukti. 
Musu eroplanams dabar blogas 
oras. Visi žiuri tenai in Ame
rika ir už tai, Amerika negali

1 LAIVAS NUSKENDO 
nepatinka 2 300 žmoniu Dingo; 

Bego Nuo KomunistuAtsikerta Priesz Ame
rika; Nenori Musu 

PagelbosWASHINGTON, D. C.
Beveik visos unijos pasirengu
sios pareikalauti jau ketvirta 
algų padidinimą.

Henry Ford antrasis jau be
veik prižadėjo savo darbinin
kams pakelti algas. Visi kiti 
automobiliu darbininkai to pat 
pareikalaus.

Darbininkai kurie dirba in 
fabrikus kur yra drabužiai ga
minami, jau vėl reikalauja di
desniu algų. Tai jau szesztas 
sykis nuo karo pabaigos.

Plieno ir geležies darbiniu- i dabar nusileisti, nežiūrint kaip 
kai sutiko nestraikuoti per brangiai mums atsieina.
sziuos metus, bet j u kontraktas Francuzija nesutinka su 
pasibaigia su sziais metais. Jie Amerika ant Vokietijos atsta- 
dabar jau gali straikuoti ir tymo. Nors Francuzai yra mu- 
istraikuos.

Beveik visi unij u vadai gi
riasi kad jie Trumanui padėjo 
laimėti rinkimus, ir už tai da
bar Trumanas turi juos užsto-i 
ti ir jiems padėti.

Pirma syki darbininkai gavo i musza įr kulia Komunistus, 
apie asztuoniolika centu ant ]jet karo negali laimėti. Czia 
valandos daugiau. vis randasi Komunizmo pavo-

Antra syki jie gavo apie pen- jus. Palestinas virte verda, 
kiolika centu ant valandos dau-, žydai . su Arabais muszasi, 
gTau- Amerika nori su abejais drau-

Treczia syki jie sutiko pri- gauti, nors Trumanas dabar la- 
imti fabrikantu pasiulinima fcian remia Žydus.
trylikos centu ant valandos karininkai sako,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

su alijantai, draugai, bet jie 
nemato sykiu su mumis akis in 
aki ant Vokietijos klausimo. 
Czia mums bus daugiau bėdos!

Graikijoje musu ginklai ir 
musu pinigai isz visu pusiu

ŽEMES

Bet musu 
kad mums 

daug labiau reikalinga Arabu 
draugyste, nes Arabai turi alie
jaus, be kurio mes negalėtume 
Europoje kariauti.

DREBĖJIMAS Japonijoje ir Korėjoje da- 
 bar mums kita beda, nes visi 

I antrai Slidu™ I ik tie žmones žiuri kaip ir ka da‘
AllgCleS Mieste Jeigu Komunistai laimes Kini- 
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LOS ANGELES, CALIF. — 

Subatoj apie 4:44 valanda po 
pietų, žmones Los Angeles mie
te pajuto žemes drebejima. 
Langai miesto namuose ir fa
brikuose sudužo.

Keli namai ir sztorai sugriu
vo, bet kiek teko dažinoti nie
kas nebuvo užmusztas ar su
žeistas. Mokslincziai sako kad 
tas žemes drebėjimas prasidė
jo apie szimta myliu nuo Pa
sadena, California, kur labai 
mažai kas gyvena ir už tai ble- 
dies mažai buvo.

Kaip tik tuo laiku žmones 
jau pradėjo eiti isz lauko kuri 
ka tik buvo užsibaigęs labai 
garsus futboles sportas, tarp 
Katalikiszko Universiteto No
tre Dame ir Protestonu Califo- 
rnijos Universiteto. Czia buvo! 
apie szimtas tukstaneziu žmo
nių. Palm Springs policijantai 
sako kad szitas žemes drebėji
mas buvo didžiausias in pen-; 
kiolika metu. Tik laime kad 
didžiausias ir smarkiausias 
drebėjimas atsitiko ten kur ne
buvo namu ir žmonių. į

PARYŽIUS, FRANCIJA— 
Ana sanvaite Amerikos didžiū
nai ir atstovai labai nustebo 
kai jiems uždrožė Francuzas 
Generolas Charles de Gaulle. 
Jis susiszauke visus korespon
dentus, laikrasztininkus ir 
jiems pasakė kad, “jis visai 
nepaiso apie Amerikos pagelba 
ir Amerikos Sekretoriaus Mar
shall tvarka Europoje!“

Jis laikrasztininkams pasakė 
kad Francuzija visai ]. 
trauks isz tos Amerikos Sekre-

SHANGHAI, — 2,300 žmo
nių dingo ar pražuvo, kai lai
vas Kiargya susprogo ir nu
skendo. Laivas buvo apie 2100 
tonu sunkumo, vęže apie 3,000 
žmonių isz tu miestu kur Ko
munistai jau margzavo paimti. 
Dauguma tu žmoįiu buvo isz 
Shanghai miesto. ?.

Kinijos Laivu į Kompanijos 
atstovas sako kad apie tūks
tantis tu žmonių buvo iszgelbe- 
ti, isz kuriu apie; trisdeszimts 
buvo labai sužeisti. '■

Tie kurie mate kai tas laivas

Francuzai
Nenori Amerikos

Pagelbos
Rusams Rupi Vokietijos Užėmi
mas Ir Valdymas; Unijos Pasi
rengusios Pareikalauti Algų 
Padidinimą; Kinijos Preziden- 

...... ... ..Chiang Kai-shek Nemoka 
toriaus tvarkos ir atsisakys ir prigėrė. Apie dvi valandas

po tos nelaimes kitas laivas 
pribuvo ir pradėjo isz vande
nio rinkti, tuos kurie laiveliuo-

nuo Amerikos paszelpos, jeigu 
Amerika vis užsispyrus steng
sis atstatyti Vokietija. “Ame
rikiecziai ir Anglai nori atsta- se ar kitaip kaip dar pasisten-i 
tyti Vokietija. Nei vieni, nei S’6 liktis virsz vandens.
kiti negali užsiginti, ’ ’ sake Ge
nerolas Charles de Gaulle.

“Asz gerai žinau,“ i____
Generolas “kad Amerika ir 
Anglija tikisi kad. galinga Vo- nelaime ant ju laivu, 
kietija sudarys labai gera rube- 
žiu ir dranga priesz Rusija. Ar 
taip bus ar ne, nei viena nei ki
ta tauta negali tikrai pasakyti! 
Tikekite man, asz labai gerai 
apsvarseziau savo žodžius, 
pirm negu asz pasirengiau su 
jumis pasikalbėti. Asz jums 
dabar sakau kad Ruhr slėnio 
klausimas yra toks svarbus, 
kad nuo priklauso visos Euro
pos likimas. ’ ’

Paskui jis net su paszelpa 
padare pastaba: “Mes be Ame-' 
rikes Sekretoriaus tvarkos per 
amžius gyvenome ir dabar ga-
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Savo Žmones Valdyti
WASHINGTON, D. C. — Alijantai, Ame- KALĖDŲ EGLELES

Kaip tenai ta nelaime atsiti- rika su Anglija perspėja Sovietus kad Ali- BRANGIOS
• ko dar nežinia, bet Kinijos Lai-j janjaj tenaį pa(jaryS Berlyne, jeigU So- 

sake tąsivu kompanijos atstovai sako/ . . . 1 į J J ®
ir kad tai didžiausia ir baisiausia vietai nesiliaus lindo in jiems

- - ,. Kasztuoja Nuo Vieno
... . .. ncp:^u,n'Doleriu Ligi Penkių,

ežius klausimus Bet, tokis perspėjimas [ pernaį
111 MEDŽIOTOJU yra visiszkai tuszczias, nes mes nieko ne- PHIT,DELPHIA PA _ 

j 4- • f • ] I Ju Jei A JLi Jr* X# J-i JLi x XIA

dabai nera Kur tik sziandien pasisuksimežuvo galime padaryti tenai kas jau 
padaryta.

Mes grasinome kad mesCHICAGO, ILL. -= S21&1S 
metais labai daug medžiotoju 
žuvo, bemedžiodami briedžius. Sovietu patys sau savotiszkai 
In dvideszimts viena valstija, . , < o • x
szimtas ir vienuolika medžioto-1 ka • tvarkytl. Sovietai J3U ta 
j u buvo ant smert nuszauta. Sovietai turi savo valdžia Berlyne, o mes 
Vieni patys netyczia nusiszove 
kiti buvo kitu medžiotoju ne- 
gyczia nuszauti. Daug kitu 
gala gavo del kitu priežaseziu, 
kaip tai nuo szirdies ligos, nuo
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Automobiliai Szventoie Žemeic

imsime vis-

Kai Žydu Israelio armi
jos pradėjo stumti atgal Ara
bus ir Egiptiecziu armijas, 
naujomados maszinos, au
tomobiliai pirmutinaji syki 
pasirodė Szventos Žemes 
miestuose ir miesteliuose. 
Szitu miestu vardai primena 
mums Szvento Raszto var
dus ir vietas, kaip Ashdod, 
vienas isz penkių labai dide-

liu ir garsiu Philipiniecziu 
miestu. Szitas paveikslas bu
vo nutrauktas prie Beershe-’ 
ba miesto.

Dabar Žydai kareiviai su 
naujaismadais, Amerikoje 
padarytais automobiliais va
žiuoja tais vieszkeliais, kur 
senovės pranaszai ir Žydu 
vadai vaiksztinejo.

Galima matyti Mahometo
nu bažnyczia szitame pa
veiksle. Beersheba miestas 
buvo nuo Eigiptiecziu atim
tas, nors Tautu Sanjunga 
jau buvo iszleidus insakyma 
kad visi liautųsi kariavę. 
Tos paliaubos buvo labai 
trumpos ir visi pradėjo vėl i
musztis ir kariauti.

savo. Ir Sovietai ir Amerikiecziai sako 
kad jie valdo Berlyną, bet tikrumoje, nei 
vieni nei kiti tenai

Amerikiecziai dar 
ti: Paskelbti kad ta 
tartis yra panaikinta 
lėtu savo Berlyno dali jau priskaityti prie 
Vakariniu Jautu Sanjungos,

Bet mažai ka tai reiksztu Sovietams, 
nes jie jau dabar yra suskaldė ne tik Ber
lyną, bet visa Vokietija.

Mes jau atkerszinome ir atsilyginome su- 
Sovietais kiek tik galėjome, nes kai Sovie
tai mums kelius užkirto in Berlyną, jie tuo 
paežiu sykiu ir sau daug negero pasidarė, 
nes dabar jie negali gauti daug jiems rei
kalingu daigtu. :

Amerikos atstovai ir karininkai dabar 
turi prisipažinti kad mes dabar jau jokio 
ginklo neturime su kuriuo galėtume Sovie-į 
tams atkerszinti.

nevaldo 
gali tik 
ketiniu 
ir tada

tenai rasime kad visi nori pasi- 
piniguoti, visi skuta, lupa ir 

nepaisindami paskutini graszi isz musu jau 
ir taip tuszczio kiszeniaus trau
kia. Kad ir paprasta nususu-

dobor daro, si eSlcle jau gerokai kasztuoja 
kaip ir pernai kasztavo.

Kalėdų egleles dabar kasz
tuoja nuo vieno dolerio iki pen
kių ir brangiau. Taip pat bu
vo ir pernai.
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tiek padary- 
valdytoju su- 
Amerika ga-

DIEVO UNIJA

Muzikantu Prezidentas
Nutilo

CINCINNATI, OHIO. — Ja
mes Caesar Petrillo, Amerikos 
Muzikantu Federacijos Prezi
dentas, kuris su geležine ranka 
valdo ir tvarko visus muzikan
tus, ir be kurio pavelinimo nei 
laksztingalai nevalia iszsižioti, 
nors syki susitiko su muzikan
tu, kurie jo neklauso ir jo ir jo 
unijos visai nepaiso.

Jis ėjo ant ulyezios Cincin
nati mieste ir priėjo prie Sala- 
veisziu Armijos žmonių, kurie 
ant ulyczios grajino, giedojo ir 
dainavo, praszydami auku del 
biednuju. Jis iszmete penkine 

| ir paklausė vieno tu muzikantu 
“Ar jis priguli prie kokios uni
jos?“ Tas muzikantas jam at
sake: “Taip mes visi prigulime 
prie Dievo Unijos.“ Galingas, 

n • c • x • ,• i i . . visu muzikantu valdovas, Ja-
1K1 dabar, Sovietai tiek daug kalbėjo mes Caesar Petrillo nutilo, nie- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) ko nesakęs sau nuėjo.
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Kas Girdėt
Rusija dalbar jau nauja dai

na ima riesti; Sovietai nori vi
sus intikinti kad jokio pavo
jaus nesiranda i'sz Rusijos, kad 
visi susikirtimai baigti ir kad 
dabar viskas tvarkoj. Bet Ame
rikos Taryba sako kad ežia tik 
monai ir apgavyste. Amerikos 
valdžia eis pirmyn su savo ap
siginklavimu, nežiūrint kad 
tekis apsiginklavimą kasztuo- 
ja bilijonus doleriu. 

————— # t ■
Tik du metai atgal mes bū

tume galeje iszgelbeti visa Ki
nija ir mums laibai pigiai butu 
atseje. Bet Amerikos Sekreto
rius George Marshall, kuris ta
da buvo musu Ambasadorius 
Kinijoje, pareikalavo kad 
Chiang Kai-shek priimtu in 
savo Taryba kelis Komunistus. 
Kai Chiang Kai-shek nesutiko 
ir tuos Komunistus neinsileido, 
tai mes sustabdėme visa pa- 
szelpa ir pa.gelba Kinijai. Ko
munistai kaip tik to lauke, kaip 
tik to ir norėjo. Dabar už ta sa
vo klaida, mes baisiai brangiai 
turėsime užmokėti!

ja užgimti, per daug kasztuoja 
gyventi, tik bagoeziai iszgali 
susirgti ir reikia viso tūkstan
tėlio kad padoriai graborius 
paskui palaidotu.

-------- ::--------
Keli žmones kurie sugryžo I isz Belgijos, sako kad Belgijos Į 

karaliaus Alberto naszle dabar į 
visai nuėjo in kaire puse. Jis j 
yra susidėjus su Komunistais į 
ir net stengiasi savo kraszte 
investi Sovietiszka valdžia.

Amerika su Rusija dabar 
laukia to kas vargiai invyks. 
Amerika tikisi kad Rusija nė
ra tokia tvirta ir stipri, kad 
angseziau ar vėliau žmones Ru
sijoje priesz savo valdžia pa
kils. Rusija tikisi kad Ameri
ka eina trepais žemyn ir neuž
ilgo turės isz Europos pasi
traukti. Už tai dabar Amerika 
ir Rusija taip drąsiai vienai ki
tai grumuoja, bet nieko neda
ro. Rusija laukia pakvietimo in 
Amerikos szermenis; Amerika 
laukia dalyvauti Rusijos laido
tuvėse.

Vėl Szoka davė didesne dali savo terito
rijos tiems kurie ja vartoja.

Musu istorijos pirmuose me-
tuo.se, organizuota valdža eg
zistavo tik in rytus nuo Missis
sippi upes ir kiekviena valsti
ja kontroliavo savo vieszas že-
mes. Vėliau, kada Texas priim
tas in Unija, ta valstija irgi 
laike savo vieszas žemes. Visa 
kita teritorija, iszskyrns Alas
ka, buvo Kongreso Instatymu 
perduota, žmonėms.

Isz 1,500,000,000 akru origi- 
iiales vieszos žemes, Kongresas 
perdavė žmonėms visus apart

laisve; rytoj paskelbs streikas 
ir ukporyt iszduos tuos kuriuos 
vakar jie skaitiesi kaipo drau-

vo vyro nužudinima.
Policij antas Leitenantas W 

E.McDuffie isz Georgia valsti-
500,000 akru. Szi žeme, isz kai-1 
nu ir tyrlaukiu, nebuvo tinka
ma ukems kaip 1862 m., insta-; 
tymas ragino.

Su uždarymu sziu penkių 
vieszos žemes ofisu Oregon, 
North Dakota ir South Dakota f 
valstijose, lieka tik 17 žemes; 
ofisu Suvien. Valstybėse ir 3 
Alaiskoj. —U.:

gaiš.
Vienas pavyzdys ju propa

gandos butu szitoks. Sakysime 
kad Sovietai iszstumtu Amen-Į
kieczius isz Berlyno-, bet tada 
Amerikiecziai dar pasistotu 
priesz Sovietus prie Rhine 
upes. Tada, visi Komunistai 
Amerikoje pradėtu visa kosere 
spiegti ir reikalauti kad mes 
iszsitrauktume savo vaikus,

jos policijantu, sako kad kiti 
du juodukai yra suimti ir vie
nas baltas žmogus. Bet jie yra 
suimti tik kaipo svietkai.

Policijantas McDuffie sako 
kad jis dar negali pasakyti ko
kia buvo priežastis tos žmog
žudystes. Bet jis sako kad jis 
yra tikras kad Kukluksai czia 
n era kalti ir kad ta juoduke 
naszle tik kaltina juos už savo

Daug laikrasztininku sako, 
kad karas priesz Rusija gali 
daug greieziau iszkilti rytuose, 
Azijoje, negu vakaruose, Euro
poje. Jie sako kad Rusija tik 
tyiczia dabar derinasi ir kalba 
apie tvarka Europoje, bet vi
sas pastangas deda kad Komu
nistai užimtu Kinija ir paskui 
visa Azija. Musu diplioma- 
tams ir net karininkams daug 
labiau rupi Europa negu Azija, 
nors musu krasztui gresia di
desnis ir tikresnis pavojus isz 
Azijos negu isz Europos.

Eina gandai kad už keliu 
sanvaieziu iszgirsime apie li
gonines, kaip tenai ligoniai 
yra baisiai prastai prižiuromi. 
Bus parodyta kaip ligoniai per 
kelias valandas negali slauges 
prisiszaukti, kaip vienoje ligo
ninėje visi ligoniai kurie pavo
jingai sirgo gavo del vakarie 
nes szunuku, “hot dogs” ir su- 
riaus. Nei vienas nei kitas 
maistas nėra pavojingai susir
gusiam ligoniui in sveikata. 
Mums szitie gandai visai ne 
naujiena, nes mes gyvu kailiu 
esame patyrė ligoniniu “pa- 
tarnavima. ” Bet kai tie kurie 
dabar tuos tyrinėjimus daro, 
paskelbs ka jie surado, nepa- 
mirszkime kad ežia ne slauges 
kaltos, bet “ligoniniu sztabas” 
ir tie kurie prižiūri ne ligonius, 
bet “ligonines tvarka.”

r • • ■

Jeigu f ligonis pasiima sau 
kam'bari ligoninėje, tai ligoni
nes sztabas reikalauja kad tas 
ligonis pasisamdytu sau ir 
slauge, nes sztabas nusistatęs 
kad jeigu tas ligonis turi gana 
pinigu pasisamdyti sau kam
barį, tai jis gali pasisamdyti ir 
slauge. Ligonines sztabas nie
ko nepaaiszkina: Kodėl tas 
kambarys toks brangus ir už 
ka tiek daug- pinigu mokama? 
Ar ligonis moka dvylika ar 
asztuoniolika doleriu tik už ke
turias sienas ir lubas?

Vienuos miesto merginos 
vieszai parciszke ko jos la
biausiai nori ir trokszta: jos 
nori pabueziuoti vyra kuris 
neturi usu ar barzdos, nori isz- 
teketi už vyro kuris butu apie 
szesziais metais vyresnis, nori 
in talka savo vyrui stoti, dirbti 
apie namus, nori rūkyti ir isz- 
sigerti. Jos sako kad joms ge
riausia patiktu augsztas ir lie
sas vyras kuris turi nemaža 
turteli. Matyti kad Vienuos 
moterys ir merginos visai ne
siskiria nuo Amerikos moterų 
ir merginu.

Patricia “Satira” Schmi
dt vėl pradėjo szokti ir pasi
rodyti teatruose ir kliubuo- 
se in Kentucky valstija. Ji 
buvo kalėjime per asztuonio
lika menesiu, Havana, už nu
žudymą John Lester Mee. 
Ji sako kad ji nužudė John 
Lester Mee kai jis ant jos už 
sipuole ir grasino ja nužudy
ti ant savo laivo.

Havanos valdžia buvo ra
dus ja kalta ir ji buvo nu
teista, bet vėliau viskas bu
vo jai dovanota ir dabar ji 
vėl linksma ir szoka del žiop- 
sojaneziu žmonių.

VIESZOS ŽEMES

SUV. VALSTYBĖSE

Komunistai Ir Karas

Mes vis stojome ir stosime už 
slauges; mes sakeme ir sakysi
me kad joms reiketu gauti 
daug daugiau mokėti; bet ežia 
jau kitas klausimas. Czia mes 
apie ligonines sztaba kalbame.

' • •
Sziandien per daug kaszhio-

Biznieriai jau ima bedavoti, 
sako kad biznis jau ne koks. 
Vienur ir kitur matyti kad 
biznieriai ne tiek biznio daro, 
kiek tikėjosi. 

t • •——————— • , ■ '
Kai Republikonai pralaimė

jo rinkimus tai daug biznierių 
iszsigando ir dabar mažiau ta- 
voro perka ir nenori per daug 
savo sztorus užsikrauti, nes jie 
sako kad jie nežino kas bus ant 
rytojaus. 

” • • "
Dideli biznieriai ir fabrikan

tai dabar nenori ir bijosi savo 
biznius ar fabrikus didinti, nes 
jie nežino kaip bus su tomis 
taksomis, apie kurias Demo
kratai szneka, kad daugiau 
taksu bus imama nuo fabrikan
tu pelno. Jie sako jiems pigiau 
iszeina mažiau uždirbti ir ma
žiau mokėti taksu, negu dau
giau uždirbti ir paskui viską 
atiduoti valdžiai per taksas.

" • • '■
Bankos dabar nesiskubina 

paskolinti pinigu biznieriams 
ar fabrikantams. O kai fabri
kantai negali pinigu skolintis, 
tai pirmutinis nukentėti yra 
paprastas darbo žmogelis, ku
rio pragyvenimas ir pati gy
vastis pareina nuo to darbo 
fabrike.

Szeimininkes mažiau perka, 
vis laukdamos ir tikėdamos 
kad viskas nors biski atpigs.i' • • ———“

Biznieriai tikėjosi ir dar da
bar turi vilties kad jie darysi 
labai gera bizni priesz Kale-! 
das. Bet jau vienas, kitas ima j 
bedavoti ir sako kad jis per! 
daug prisipirko ir per bran
giai mokėjo ir dabar negali 
parduoti.

Pirkie U. S. Bonus

NEW YORK. — Praeita va
sara Suvien. Valstybių Vidaus 
Departamentas pranesze kad 
uždarys penkis senus valdžios 
žemiu ofisus Oregon, North Da
kota ir South Dakota valstijo
se. 1862 m., federalis instaty
mas davė neapgyventas žemes 
in vakarus nuo Mississippi 
upes žmonėms dykai. Ta insta- 
tyma. vadinome “Homestead 
Law” ir jis pavėlino, kuriam 

’'žmogui ingyti 160 akru val
džios arba vieszos žemes už dy
ka., jeigu tik sutiks ja arba jos 
dali apdirbti per penkis me
tus. Pabaigoje penkių metu 
valdžia, peržiurėjo žeme ir per
davė savininkui. Žemes ofisai 
buvo insteigti prie vakm-n m DUUJ Insieigii pi'ie vakaru ru- 
bežiaus ir ten visas perdavimo 
žemes nuo valdžios naujiems 
apgyventojams, darbas buvo 
atliktas. Priedai prie instaty- 
1110 vėliau pavėlino apgyvento- 
jains ingyti žeme po keliu me
nesiu užmokant valdžiai maža 
suma pinigu už kiekviena ak- 
ra.

Szis davimas žemes nemoka
mai pasiekė aukszcziausia 
laipsni po civiliu karu, ir 393 
žemes ofisai buvo insteigti at
likti milžiiniszka darbu.

Nors Homestead Instatymas 
padėjo vakaru apgyvendinimą, 
bet naujiems gyventojams ne
davė visko ko prižadėjo. Teisy
be, kad szimtai tukstaneziu 
nauju gyventoju apsistojo va
karuose. Bet valdžia davė ne- 
iszpasakytai daug žemes kor
poracijoms, kurios sutiko pa
statyti geležinkelius ir parda
vė daug žemes kompanijoms ir 
spekulatoriams. Galutinai žmo
nes ingijo szias žemes, bet tu
rėjo daug daugiau už jas už
mokėti.

Kitas federalis instatymas, 
priimtas 1862 m., davė milijo
nus akru valdžios žemes vals
tijoms del iszdirbyscziu ir žem
dirbystes kolegijų. Tas ragino 
iszsivystijima tokiu valstiszku 
universitetu kaip University of 
Arizona, ir State College of Ag
riculture and Mechanical Arts 
Iowa valstijoj.

Suvien. Valstybes yra vie
nintelis szalis pasaulyje kuri

Amerikos Komunistai 
Prisirengė Del Vainos

Su Rusija

Jeigu Rusija susikirstu su 
Amerika, ir karas butu paskelb-1 
tas, tai visi Amerikos Komu- 
-nistai jau dalbar žino ka jie ta
da turėtu daryti. Kiekvienas 
Komunistas yra pasiryžęs taip 
dirbti kad Amerika butu su- 
muszta.

Nors tie Komunistai skaito
si save Amerikos piliecziais, 
bet ju isztikimybe yra Rusijai. 
Mes ta gerai žinome nes net ir 
per ta kara kuris praėjo, kai 
mes viena ranka laikome su 
Rusija, Komunistai stengiesi 
pavogti musu slaptus ginklus, 
ir juos pasinnst in Kremlina, 
R usi ja.

Robert Ė. Stripling, pirmi
ninkas Kongreso Komisijos, 
kuri dalbar stengiasi isztirti 
priesz Amerikoniszkus darbus 
Amerikoje, sako kad jis per j 
deszimts metu jau seka Komu
nistus ir Komunizmą Ameriko- į 
je; ir jis sako kad nėra nei jo
kios abejones kad kiekvienas J 
Komunistas yra ne Amerikai, 
bet Rusijai isztikimas.

1932 metuose Komunistu 
Tarptautinis komitetas iszlei-j 
do maža knyga, kurioje yra j 
aiszkiai paraszyta kad visi isz-1 
tikillli ir geri Komunistai, ku
rie gyvena svetimuose krasz- 
tuose turi kovoti priesz savo 
v a Idž i a j eigų k a d a ta valdžia 
paskelbtu kara priesz Sovietu 
Rusija. Szitas nusistatymas 
niekados nebuvo atszauktas ar 
permainytas. Ir Komunistams 
visai nerupi kas kara pradės 
ar kas bus kaltas; ju nusistaty
mas yra: kaltas ar nekaltas, 
stoti už Rusija ir gana.

William Z.'Foster, Komunis-į

ta sprogstanezia bomba. Kitas 
karas, kurio visi mes laukiame 
ir visi bijomies, bus vedamas 
su tomis sprogstaneziomis 
bombomis. Kai Į) tik už tai Ko
munistai stengiasi supjudinti 
valdininkus su mokslincziais. 
Jie gerai žino kad Amerikos 
mokslincziai yra taip reikalin
gi, kaip ir Amerikos karinin
kai.

Per propaganda Komunistai 
prisitraukia prie savos daug 
musu mokslincziu. Komunistai 
kaip tik (o ir nori, nes jie nori 
riiusu mokslinczius apmulkinti 
ir suskaldinti. Ir iki sziol jiems 
labai gerai sekasi.

Per kara Komunistai labai 
daug svarbiu žinių gavo isz 
Amerikos ir pasiuntė staeziai 
in Moskva. Tie mokslincziai 
kurie tas žinias iszdave pasi
teisina kad jie tas žinias davė 
kada Rusija buvo musu alijan- 
tas ir draugas. Bet Sovietams 
ta draugyste ar tas draugiszku- 
mas per kara buvo visai atsi
tiktinis, tik laikina draugyste 
su kapitalistais.

Dabar jau visiems turėtu hm 
t i aiszku kad Rusija nenori ir 
nejieszko draugiszkumo isz 
Amerikos, ‘kad jie nėra musu 
draugai. Bet musu ' mokslin
cziai, ar tai per savo mokslą 
apakę, ar tai jieszkodami gar
bes ar pinigu, dar vis bieziu- 
liuojasi ir draugauja, su Komu
nistais. Ir jie labai daug svar
biu kariszku žinių iszduoda 
Komunistams.

Sovietai dabar turi savo 
pirszlius beveik visose Ameri
kos kolegijose ir universite
tuose. J u darbar y ra prisi
traukti prie saves visus moks- 
Knczius. Ii- jiems iki sziol la
bai gerai sekasi. Komunistai 
labai gerai moka pavartanti 
propaganda, sukilimą ir szni- 
pinejima. Jie sziandien skelbs

tu Partijos Amerikoje pirmi-! 
įlinkas, neseniai staeziai paša-1 
ke Senato Komisijai, kad jeigu 
Amerika su Rusija susikirstu, 
tai visi Komunistai kaip vie
nas stotu in ta kara ir stengtų
si ta kara greitai užbaigti del 
“Demokratiszku Dėsniu.” Ko
kie tie “Demokratiszki dės
niai” yra ar bus jis nepaaisz-Į 
kino. Bet 'buvo visiems aiszku 
kad tie dėsniai turėtu būti su- 
lyg Rusijos noru. “Mes nieka
dos nekovosime priesz Sovietu 
Rusija,” jis staeziai atsake; 
“Mes nekovosimo del imperia
listu ir kapitalistu.” Kai jis 
buvo staezigi užklaustas ar Ko
munistai pasipi'ieszintu jeigu 
jie butu in vaiska patraukti, 
jis nieko neatsake.

Ka tie Komunistai galėtu pa
daryti per kara? Mes galime 
nors biski apie tai dažinoti isz 
to kas dalbar musu tarpe daro
si. Jie dabar visomis galiomis 
stengiasi musu valdininkus 
supjudinti su nlusu mokslin
cziais, kurie rengia ir gamina

kareivius isz Europos. Taip jie 
stengtųsi suskaldyti Anglijos 
ir Amerikos kariuomenes. Ir 
skambėtu labai gražiai: Tegu 
musu vaikai parvažiuoja namo, 
tegu jie būva Amerikoje, 'kam 
jiems tenai svetiniuose krasz- 
Juose stoti in pavoju.

O sukilimas nereiszkia kad 
jau reikia priesz valdžia su 
ginklais pasistoti. Musu strai- 
kos labai gerai parodo ka suki
limas gali padaryti. Mes jau 
labai daug matome ka straikos 
gali padaryti, kaip jos gali visa 
kraszta suparalyžiuoti. Mes 
teipgi žinome kad Komunistai 
yra inlinde iii beveik visas mu
su darbininku unijas. Jei ka
ras su Rusija butu paskelbtas, 
tai Komunistai visomis galio
mis stengtųsi darbininkus inti
kinti kad jie turi gauti dau
giau mokėti ir del tos didesnes 
mokesties jie turi straikuoti. 
Taip buvo pirmiau, taip butu 
ir dabar.

Tik dirstelkite atgal ir'pa
žiūrėkite ka tas Komunistas, 

I jurininku unijos prezidentas 
Harry Bridges gali padaryti, 

; kai jis paskelbia straikas ir vi- 
■ sus laivus sustabdo. Ir aliejaus 
: gaminimo fabriku darbininkai 
i taip pat stovi, kai]) ir juriniu- 
. kai. Kur Amerikos vaiskus ir 
geriausi ginklai atsidurtu jei- 

' gu aliejaus fabrikai užsidarytu 
ir laivai sustotu? O visa tai yra 
Amerikos Komunistu rankose.

— BUS DAUGIAU —__ _ _ _ _ _ 
j NASZLE SUIMTA

Juodukas Nužudytas;
Naszle Kaltina

Kukluksus

SAVANNAH, GA. — Robert 
Mallard, juoduko naszle buvo 
suimta ir suaresztuota uz savo 
vyro nužudinima. Policija ta 
naszle suėmė per jos vyro szer
menis ir dabar intaria ja už sa-

Graži Ambasadoriaus Dukrele

darba.
Svietkai kurie buvo suimti 

yra William Tim Carter; asz- 
tuoniolikos metu amžiaus juo
dukas ir jo trylikos metu am
žiaus sesute Emma Lean Car
ter. Baltas žmogus kuris buvo 
sulaikytas yra Frank Brinson, 
ūkininkas. Szitie trys buvo pir
mutiniai surasti nužudyto juo
duko lavona.

Nužudyto juoduko žmona, 
ar dabar naszle sako kad jos 
vyras buvo nužudytas Kukluk- 
su draugystes.

f ---------------------------------------- -

Del Saves

Petras — Tai tu Juozuti 
man per didele skrybėlė pir
kai, ana net ant ausu lenda.

Juozapas — Kad tai asz 
sau, o ne tau pirkau.

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

Saule Publishing Co.,

UŽKIETĖJIMAS

IMERICAN ELIXEROf

BIUERWiyE

Daugelis kenezian- 
cziu žino, kad nuo už
kietėjimo viduriu pa- 
sireiszkia: nervingu
mas, galvos skaudė
jimas, skilvio suiri
mas, nerviszkinimas, 
stoka apetito ir mie
go, gazus, iszsiputi- 
ma. Gal jau bandėt 
kitokius vaistu su vi
sokiom pasėkom, — 
dabar gaukit to senai 
žinomo vaisto, Trin- 
erio Kartaus Vyno. 
Nuo 1887 szis nepa
prastas sutaisymas, 
isz Gamtos szakneliu

žolių ir augalu, pasekmingai nugali 
užkietejmia ir paszalina jo simpto
mus. Nusipirkite buteli sziandien ir 
pats patirk jo veikimą. (Pastaba: jei 
negalite gauti Triner s savo artimoje 
krautuvėj, atsiusk $1.50, su tos krau
tuves adresu mums: Jos Triner Corp., 
4053 W. Fillmore, Chicago, ir jums 
tuoj bus pasiusta didele 18 oz. bonka 
Trinerio, apmokėtu pasztu).

Triner’s Bitter Wine

Pirkie U. S. Bonus

Sharman Douglas, graži 
Ambasadoriaus Lewis Doug
las dukrele, parvažiavo isz 
Anglijos ir tuoj aus buvo 
laikrasztininku apsupta. Bu
vo daug- gandu ir visokiu 
kalbu, kad keli bajoriszkos 
ir karaliszkos gimines kava
lieriai jai pirszosi Anglijoje.

Ji su laikrasztininkais 
gražiai pasisznekejo, sal
džiai nusiszypsojo, bet jiems 
nieko nepasake. Matyti kad 
ji daug ko isz savo tėvo pasi
mokino, nes dipliomatas la
bai gerai moka kaip daug 
kalbėti ir nieko nepasakyti.

Uncle Sam Says

The years fly by quickly and before | 
you know it the little “toddler” is ready ■ 
for the big decision. Should he, can he j 
go to college? Tomorrow’s problems will | 
be so much easier to face if you get the 
habit of regular savings today. The safe, 
sure and convenient way to save is to 
buy U. S. Savings Bonds on the auto-1
inatic Payroll Savings Plan where you 
work. Or, if self-employed, use the 
Bond-a-Month Plan at your bank. Every 
§3 put into U. S. Savings Bonds today 
will return you $4 in ten years.

V.S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

MALŪNAS
x >.\\x "Sįįfl-

(Tasa)

Isz lauko vis laibiau buvo gir
dimas perimantis žmogų vaiko 
'balsas:

— Tatele! Tatele!
Pirmutine paszoko Rifke. Ji 

jautriai pasiklausė, o paskui 
su kokia tai greitumą paszok- 
dama prie uždarytu durti su- 
szuko;

— Moisele!
Tame laike iszbudo - Srulius 

o grinczion inpuole penkioli
kos metu uždusęs vaikas, su 
suveltais peisais, su baime aky
se ir su paraudonavusiu veidu.

— Tatele! Tatele! Klyko 
pribėgės prie tėvo, negalėda
mas isztarti žodžio.

— Kas ? Kas? Sakyk jam! 
Szauke tėvas su motina.

Žydukas kveptelejes vos tik 
tegalėjo isztarti:

— Moreno malimas jau va
landa eina, jam sukasi, ir Sa
dute malūnas kruta, o mus, 
stovi. Ai! Ai! Ai!

Sruliaus veidas staiga persi- 
keite, pasidarė pailgas, o Moi
se beveik verkdamas toliaus 
kalbėjo.

— Maluninkas pasigėrė ir
jam dabar malime miega. Ai! 
Ai! Ai! O malūnas eina, eina 
kad net ežia girdėti. Ai! Ai! Ai! 
Tu tatele miegi, o maluninkas 
girtas, Ai! Ai! Ai!

Pertrauke, nes Srulius su 
Rifke jau iszbego, tai ir jisai 
tuojauą paskui anuodu leidosi 
pirmyn.

Nuo Sruliaus grinezios iki 
malūnui buvo nuimtas per ru
giena takas. Tuo taku be jaus
mu pirmiausia neszesi Srulius, 
be kapotos, tik su bruslotu, nuo 
kurio plevesavo balti cicelu 
kaspinai. Paskui ji skubinosi 
Rifke tik su apatiniais baltais 
marszkiniais, o pagalios betup-

kitur malūnu sparnai smarkiai 
sukosi, kadangi papūtė pade-i 
Lesiuose, ramus ir vienokis ve
ja Ii s.

Srulius su juto, kad ji'kas tai 
už szirdies nutvėrė ir suspau
dė, o paskui jam galvoje krau
jas pradėjo buszuoti. Jisai dau
giau nieko nežinojo, tiktai ma
te, kad tiedu malonu eina, anų
dviejų sparnai sukasi, o jo 
kaip stovėjo, taip ir stovi. Ji
sai taip-gi žinojo tos dienos 
szabasa. To visko užteko sąmo
nes praradimui. Tai-gi pleszda- 
mas nuo galvos jarmulka pra
dėjo sau plaukus draskyti ir vi
sa kosere baubti:

— Gevalt! Gevalt! Gevalt!
O Rifke stovėdama szalep 

malūno ir žiūrėdama in raudo- 
janti Sruliu szaukia:

— Srule, szabas! Szabas! 
Srule!

Vienok tas nieko jam negel
bėjo.

Žydas vis labiau verke ir sau 
galvos plaukus rove, szaukda- 
mas gevalta ir dairydamasis 
aplinkui, ar kartais kas nesi
skubina jam pagelbon. Bet nie
kur nieko nebuvo matyti, nes 
buvo darbmeczio diena, o piu-
t is visame savo pilnume. Gyvos 
sielos artymamjame kaime ne
buvo, visur buvo ramu. Kaika 
da kur isz užkertės koksai se
nis pasižiūrėdavo in Srulio ma
itina ir pasiklausydavo geval- 
tu, bet netrukus nusispjaudavo 
ir pasitraukdavo, nes tie Sru
liaus liar ūmai jau visiems ga
na gerai buvo žinomi.

Urulius, matomai, buvo dide
liu inszirdeliu, nes vieton nusi
raminti, jisai vis labiau baube, 
vis smarkiau reke. Tai biegda- 
vo pas mieganti maluninka ir 
jam paszones badydavo, tai vėl 
paszokdavo prie lango ir klyk
davo.

cziodamas, kaipi su pamusztom 
kojom, Moise.

Srulius bėgdamas pro verks
mus szvapejo:

— Gevalt! Gevalt! Ui, ge
valt. Ai! Ai! Ai! Gevalt! Ai! 
Ai!

szo su javu ir užsidengės akis, 
pradėjo raudoti.

Rifke-gi kurios susijudinęs 
sparnas ko tik neužkabino ir 
nenutvėrė su savimi, gryžo uti
nio murmėdama:

— Szabasas! Szabasas! Kam 
jam taip darai ? Kam jam taip 
darai? Kibą anam maluninkas 
girtuoklis.

IV.
Ant rytojaus anksti Srulius 

da vakarykszcziu atsitikimu su 
spaustas, iszejo isz grinezios ir 
žiūrėjosi in malimo sparnus, 
kurie kosmarkiausia sukosi,

nitas trauke, kad ir isz toliau-' 
siu apiegardžiu, kuris taip bu
vo numylėjęs maitina, kaipo, 
koki nepaprasta daigia, kadi 
malime gyvendavo, miegodavo 
ir valgydavo ir tik del jo gy
vendavo. In ta Jankų jisai se
niai aki turėdavo, bet malunin
kas labai branginosi, o paga
lios isztikruju su juoni nieka
dos nekalbėdavo, kadangi jo 
blaivaus nesutikdavo. Tas tai 
Smiliui labiausia ir rūpėjo, to
dėl ilgai dabar apie ta ir maus
tė.

— Kodėl? Klause pats sa-

— Man pats kalbėjo apie 
save, kad mokėtai tokiam ma
itinus pagal savo norus valdyti, 
kad man pas turėtai tokius 
magnitus ant burtis, kad man 
pats žinotai ir suprastai debe- 
sus, tai man pats ir 'butai to
kius Jankus ir miegotai ant

Prezidento Motino

Tik staiga savo riksmą per
trauke ir jo veidą apdengė ne
apsakomai didis nusistebėji
mas. Žandai iszsipute ir akyse 
apsireiszke kokis tai nepapras
tas džiaugsmas.

Pradėjo žiūrėtis in sparnus,
O Rifke paskui ji isz skaus

mo stenėjo. Turėdama dau
giau sąmones už Sruliu, ji vien- 
tik antrino:

— Srule, szabas! Srule, sza
bas !

O mažas Moise neisztarda- 
mas žodžio tik balsu klykė:

— Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai!
Buvo pas maitina. Srulius 

paszoko trepais augsztyn malū
ną, o paskui ji ir Moise nunėrė, 
tik Rifke pasilikusi lauke su 
sopulinga szirdimi žiurėjo in 
krutanezius anųdviejų malimu 
sparnus.

Uždusęs Srulius užbėgo ant 
pirmųjų malūno labu, paskui 
ant antrųjų, kur gulėjo girtas 
ir miltais apsidulkines malu
ninkas.

Būdamas da be sąmones, 
spyrė su koja maluninkui in 
paszone, o szitas vistiek nei ne
pasijudino. Tuokart su rankom 
pradėjo maluninka taršyti ir 
szaukti:

— Mikai! Mikai! Tu laido
kas!

Bet Mikas kokius tai nesu
prantamus žodžius isztare ir 
pasivertė ant antrojo szono.

Srulius paszoko ir pasižiurė
jo per Įauga. Mete akim tuo
jaus in Moreno ir in Saduro 
maitinu. Kaip vienur, taip ir

norint vejalis buvo visai leng
vutis.

Toksai matymas jam visuo
met suteikdavo ramybe ir tuo- •/
kart būdavo pasirengęs už- 
mirszti visus nuostolius, visus 
nubudimus ir invairus susi
krimtimus, kokius pagimdyda
vo tasai jo malūnas.

Tai-gi dabar atsisėdės palei 
siena ant suolelio dairėsi aplin
kui po pasauli.

Keliu važiavo javais pri
krauti vežimai. Nekurie j u pri
važiuodavo palei jo maitina ir 
sustodava, o kiti skubindavosi 
toliau. Srulius in kožna vežimą

ves. Tasai Jankus nebuvo nie
kad blaivus?

Ilgai apie ta klausymą maus
tė, bet galutinai suformavo sau 
toki atsakymą.

■— Tokiam maluninkas kaip 
“Jankus,” nebuvo paprastas 
žmogus, ba jam žinojai virsz- 
žmogiszkas budus, ba jam pa
leidai malimas, kad ir vejas ne 

i buvo ir dare indomus intekmes 
į ant burti. Ba jam buvai tokis 
! maluninkas, tokis maluninkas, 
kad jo miltus buvo gardesnius, 
buvo bailesnius, buvo sunkes
nius. Ba tam Jankus, pasakota 

j jam, pažinai debesus, kaipo ko
sti didžiu žingeidumu žiūrėjosi 
bet kai kuriame ju nematyda
mas javu, save ramindavo.

— Koks tam malimas, maus
tė, ka jam duotu? Ka jam duo
tu? O kad jam pats butu malu
ninkas. Jam niekad neužmigtu 
prie kožnas vėjo paplitimas, 
jam tik sparnus suktu ir man 
gerai darytu. Kad jam pats bu
tu maluninkas, jam eitu ir be 
vėjo. O kad jam butu tas malu
ninkas !

Susirūpino.
—■ Jisai tam maluninko ne- 

galėjo laikyti, maustė toliau, 
begalėjo tokiam nuostolius tu
rėti, negalėjo naikinti tėvo pa
likimus. Man negalėjai naikin
ti sveikatus, norėjai szabase il
sėtus, negalėjai burtis apgau
dinėtu.

Jo veidai iszsitempe ir jisai 
vėl giliai užsimanste.

Jisai vis maustė apie malu
ninka, nekoki Joną Adomai- 
cziuka “Jankum” paprastai 
visais vadinama, kuris apylin
kėse buvo visais gerbiamas, 
pas kuri burtis kaipi koks mag-

kurie, kaip jam pasirodė, ėmę 
iszpalengvo judėti, bet visai isz 
palengvO kaip paprastai priesz 
pradesiant malti.

Nustebintas, apsvaigintas, 
tai vėl truputi kaipi pabūgęs, 
inbego tuojaus malimo vidun, 
manydamas, kad maluninkas 
ežia pat iszsipagiriojes. Bet ne, 
būras gulėjo iszsitieses ant 
grindų, o Srulius, szalep jo sto
vėdamas, su juto malūno drebė
jimą, o paskui girkždejima ir 
oszima sparnu. Srulius persi
gando.

— Moise! Suszuko.
Sunaus nebuvo.
Srulius puolėsi in trepus 

bėgti žemyn ir pradėjo vėl 
klykti, pamatęs sukaneziuosius 
akmenis ir krutanezius sietus.

— Moise! Moise!
Ant apatiniu labu isz skyles, 

kur randasi prietaisa paleisti 
malimo sparnams, iszlindo ma
žas Moise.

— Ko ta padarei? Suszuko 
Srulius.

— Nieko, nusiszypsojo isz- 
bales Moise.

Srulius labai liūdnai in ji pa
sižiurėjo.

— Szabasas! Suvarvaliavo.
Vaikas paraudonavo ir atsi

rėmė in malimo siena.
O Srulius parkrito ant mai-

BALTRUVIENE

kiam astronomas ir, kuomet su 
veju debesus nužvelgdavo, tai 
taisė malimas, pildavo javus ir 
paežiam atsiguldavo miegotu.

Srulius szypsojosi tik su tą
ją mintimi kad gavus toki ma
luninka ir savyj jaute, kad ji- 

j asi tiktai su tuo Jankum gali 
palikti laimingu.

Jo veidas netrukus iszsiblai- 
ve.

— Jankus,c maustė, buvo 
nepaprastus žmogus. Jani bu
vo, kaip Dovidas, kaip Saulius, 
jam turėjo augsztus protus, 
jam gy veno del,....

Susilaikė, nes jam pasirodė 
negalimu daigiu, kad kas ga
lėtu tiktai del malimo gyventi. 
Vienok Sruliui panaszi mintis 
užėjo tiktai ant trumpos va
landytes.

Pasižiurėjo in maitina, kuris 
stovėdamas kaipi rabinas sza
base tik ir gaude, patsai isz 
vietos nepasijudindamas ten 
augsztai ant kalno. Malūnas 
dirbo. Srulius nusiszypsojo ir 
vėl pradėjo maustyti apie Jan
kų. ,

OprlirKTAS Mpfiie

Kariszki valdžios žmones 
sako, kad Japonijoje sziais 
metais labai daug ryžiu bus. 
Jie spėja, apie 340,000,000 
buszeliu ryžiu Japonai galės 
susikrauti.

Kur tik dabar pasisuki 
Japonijoje tai matai szito- 
kius vaizdus, kur kiekviena

szeimynele laukia derlingos 
pjūties. Tai labai geros ži
nios nes Japonai, kaip ir Ki- 
niecziai beveik vien tik isz 
ryžiu ir gyvena. Jie daug 
tu ryžiu parduos ir in kitus 
krasztus pasiuns, bet daug ir 
pasilaikys del maisto.

Priesz Szventes, 
Kokia tai bobele pribuvo, 

Isz kokios ten miesto 
atvažiavo, 

Vai tu mano rūteles,
Kad gere, tai gere, 

Liežuvi baisu turėjo, 
Ant nieko visa nežiūri,

Pliauszke kaip 
pleperis, 

Moterėles rengėsi jai 
talka padaryti, 

Ir in Vestus iszvaryti.
* * *

In viena pleisa, 
. Pribuvo kokia tai 

nežinoma panele, 
Ant vyreliu szypsosi, 
Jauno sportuka gauti 

nori-
In miestą su 

bizni nuvažiavo,
Mat, nusilakė taip,
Kad net svaiguli

\ gavo,
Ir nenulaike nei

galvos,
Szauke Szventuju 

in pagelba,
Bet jie nesusimylejo,
Mat prie jos prieiti 

kiti negalėjo, 
Nes taip labai stinkino,

Ir liežuvi biauru 
turi.

Tik tada malszus
, kada guli,

Kas diena pas
bobas bėgioja, 

Visokias naujienas 
neszioja.

Jeigu tu mergele 
nepasiliausi,

Tai nei bile kokio 
•vyro negausi, 

Veluk mokykis geriau 
namino darbo, 

Tai geriausia iszlaimesi,
Gera gyvenimą sau 

turėsi,
Taip szirdele padaryk, 

Baltruvienės paklausyk, 
O jeigu ne, 

Tai su -koezelu 
aplalkysi.

* * *
Užstojus Adventai, 

Viskas užruko, 
Nėra jokio ruko, 
Buvau apsiavus 

nagines, 
Maniau, in kur dabar 

mane nesz ?
Ant galo in viena 

vieta pribuvau, 
Bet, nieko ten 

nedažinojau,
Pagalvojau, atgal 

atsisuku, 
Ir namon parsiyriau.

Adventai, badai 
niekur nekeliausiu, 

Geriau namie sėdėsiu.

Czia Prezidento Trumano 
motinos iszvaizda isz mar
muro nukalta, ir dabar yra 
ant parodos in National Arts 
kambarus, New York mieste. 
Prezidentas sako kad szita 
iszvaizda, isz marmuro isz- 
kalta yra labai panaszi in jo 
motinėlė.

malūnus ir net pamestai pa- 
czia ir vaikus, del malimus, bet 
man tokis malūnas baisu.

jam daug geria?
— Ka jam geria? Jam turi 

gerti!
Žyde patraukė pecziais kai

pi žinodama vyro neperkalbe- 
sianti, kad tasai “Jankus,” 
apie kuri per isztisus tris me
tu nuo latos žmones kalbant 
girdėjo, nebuvo kokiu tai ne
paprastu sutvėrimu. Tai-gi tik 
atsiduksejo, o Srulius kalbėjo:

— Asz tuojaus jam pa- 
szauksi, ba man baisu, kad ma
limas insibuszaves pats sau ne
sulaužytu.

Apsidairęs atsiliepė.
— Moisele!
Jam paszaukus tuojaus atbė

go Moise.
— Tate?
— Klausyk tu, Moisele, 

begkie tu tuojaus in anam kai
mus pas Bimbalus, ir pasakyk 
jam, kad jam netrukus pas 
man ateitu.

Moise paszoko ir tuojaus 
Sruliui isz akiu isznyko.

Dabar Srulius save raminda
mas paežiai toliau pasakojo:

(TOLIAUS BUS)

Taip bemaustant net visas 
kūnas jo nutirpo.

— O kad atsieitu pernak
voti ant malimas per kokius 
vetrus? O kad žmogų malimo 
tam sparnas pagautu, iszkeltu 
ir paskui žemyn kaip akinėmis 
mestu, o kad per didžius vėjus 
malimas taip insilinksmintu ir 
jam pats save sulaužytu in 
smulkius szipulius.

Srulius pasijudino tu min- 
cziu nuo saves praszalinimui ir 
tuojaus pasikėlęs sugryžo grin
czion.

Atsistojęs prie lango atsilie
pė:

— Rifkee! Rifkee!
Pati prisiartino prie jo su 

aiszkymu suteptom rankom, 
nes ka tik buvo pradėjus duona 
minkyti.

— Ko tau nori, Srule! Pa
klausė.

— Atmeni tau, kalbėjo 
Srulius, tam baisus istorijus? 
Kaip tam Murlaso vėjinis ma
lūnas nakti insilinksmino ? 
Kaip jam paežiam save sulau
žei, kaip ryte jo vietoj nebuvo 
nieko, tiktai žeme, szmotas 
sparnus ir gimus? Ar tau at
meni?

— Kodėl man ne atmintai, 
atsiliepe Žyde. Maluninkas bu
vo girtuoklis, jam nusigėrė, už- 
mirszo uždaryti, naktį atėjo 
vėtras, na ir malimus sudraskė.

Srulius tai iszgirdes isz bai
mes net paszoko ir tuojaus su
szuko :

— Kam tau tokius daigtus 
szneki?

— Ny? Taip buvo!
—• Bet kam tau szneketi? 

Paantrino Srulius ir iszkiszes 
per Įauga galva ir nusimalszi- 
nes pradėjo aplinkui dairytis, 
ar kartais nenužvclgses isz kur 
norints atoszanczios vėtros, o 
paskui trauke toliau:

— Žinai? Ko asz tau pasa
kysi? Man net drebi mislinant, 
kad taip ir tam Mikas padary
tu, ir da tokius vetrus.

Pertraukos vėl pradėjo:
— Geriau apie tam neszne- 

keti, bet asz tau pasakysi, kad 
asz permainysi maluninkas, 
kad asz paimsi tani Jankus, 
lierste?

Srulius nekantriai susijudi
no ir suraukdamas antakius 
bei kraipydamas lupas prabi
lo:

— Ko jus moters, jus nesu
prantate tokiam žmogus, ko
kiam yra Jankus!

— Na, juk sako, Srule, kad

TRYS VAIKAI 
PRISIPAŽINSTA

Nužudė Seneli Girioje
VANDERBILT, MICH. — 

Valstybine policija pranesza 
kad trys vaikai prisipažino 
kad jie nuszove ir nužudė sze- 
szios deszimts szesziu metu am
žiaus seneli, už tai, kad jis ne
sutiko jiems padėti isz mokyk
los iszsisukti. Policijantas Glen 
Tanner ir Paul Kenny sako kad 
tie vaikai prisipažino, kad jie 
nuszove Arthur King, kai jis 
pjovė malkas netoli nuo Van
derbilt miestelio. Tie vaikai sa
ko kad jie prasze to senelio kad 
jis pakirstu medi, kuris kristų 
skersai dratus, vėlės kurios ne- 
sza elektra in mokykla. Vaikai 
mislino kad mokykla turėtu už
sidaryti jeigu netektu elektros.

Vaiku vardai yra Harry Da
me, deszimts metu amžiaus, jo 
brolis Richard, trylikos metu 
amžiaus ir Robert Black, dvy
likos metu amžiaus.

Skaitykite “Saule”

a
 “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 

Nauju Metu Kortas (Tiktai 
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—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.

PONAI :
BIZNIERIAI! :
Geisdami apteikt savo ge- J 
rus Kostumerius, privalo Į 
isz laiko duoti atspaudyt '

Sieninius 
Kalendorius

Ant 1949 m., 
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

Dabar Laikas! užsl
-------------------- kalb.yt

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

SAULE PUBL. CO., 
Mahanoy and A Strš., 
Mahanoy City, Penna.
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Žinios Vietines Sveiksta

— Utarninke pripuola Szv. 
Amibrazo.

— Centre Ulyczia likos gra
žiai padabinta ant Szvencziu 
su elektrikiszkais žiburais.

— Utarninke taipgi pri
puola septyni metai kada Ja
ponai bombardavo Pearl Har
bor. Daug Amerikos vyruku 
žuvo ta diena.

— Visi sztorai mieste 'bus 
atidaryti vakarais iki Kalėdų, 
kad duoti proga žmoniems at
likti savo Kalėdinius pirkinius.

— įSeredoj Szvencz. Pane
les Marijos Nekalto Prasidėji
mo.

— Ketverge Szv. Leokadi
jos.

— Antanas Beržinskas isz 
Wilkes-Barre, Pa., lankėsi 
mieste su reikalais ir prie tos 
progos atsilankė in “Saules” 
redakcija, kuris užrasze laik- 
raszti ‘Saule’ del ponstvams J. 
Baliai isz Thompsonville, 
Conn., kaipo Kalėdų Dovana 
nuo ponios M. Beržinskienes. 
Acziu už nauja skaitytoja ir 
už atsilankyma.

— Keturiasdeszimts Va
landų Atlaidai užsibaigė isz- 
kilmingai Szv. Juozapo bažny- 
czioje.

/ —• Ponstva Steponai Guda- 
levicziai ir sūnūs Vincas isz 
Tamakves, motoravo in miestą 
su reikalais, taipgi atlankė 
“jSaules” redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
raszti. Ponstva Gudalevicziai 
skaito “Saule” jau 38 metai, 
Acziu už atsilankyma.

Walter Reuther, Automo
biliu darbininku unijos Pre
zidentas, kuris buvo paszau- 
tas keli menesiai atgal, da
bar sveiksta ir linksmai 
szypsojasi ligonbuteje, kai 
jis gavo tukstanezius laisz- 
ku, kurie visi ji sveikino ir 
jam gero vėlino kad Truma- 
nas rinkimus laimėjo. Jis 
reme Trumana per visa rin
kimu vaju, nors daug jo 
draugu arba tylėjo, arba De
wey reme.

szimts freit kariu, pilnu su Ka
lėdų eglelėmis. Jie sako kad 
daugiau negu szimtas karu bus 

, pristatyta.
Daugiausia Kalėdiniu egle

lių yra partraukiama isz Kana
dos. Pennsylvanijos valstija 
sako kad 2,260,000 tokiu mede
liu bus iszkirsta del Kalėdų, 
bet daugiau negu puse visu tu 
eglelių bus in kitas valstijas 
iszsiunsta.

Kai mes augome ir dar maži 
buvome, tai tėvas ar brolis, bu- 

: davo pasiima kirvi ir iszeina 
į in giria ir vakare parnesza ge
ra, gražu ir dideli medi, kuri 

Į mes ir apredome. Bet dabar 
viskas yra biznis ir ta eglele tu
rime pirktis kaip mėsos gabala 
ar duonos szmotuka.

Teresa Sweeny mieste; penkis 
anukus ir viena pro-anuka. 
Laidotuves i n vyko Utarninke, 
su Szv. Miszios, Szvento Vin
cento bažnyczioje, 9-ta valanda 
ryte ir palaidota in parapijos 
kapinės Frack vilioję.

111 MEDŽIOTOJU 
ŽUVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

patrūkimo, kiti bevažiuodami 
in medžiokle Užsimusze auto
mobiliais, o kiti prigėrė. Tai 
matyti kad sziais metais brie
džiu medžiokle labai brangiai 
kasztavo ne tik pinigais, bet ir 
gyvastimis.

ALGOS, STRAIKOS
IR BRANGUMAS

kiecziai gali savotiszkai save 
valdytis ir kad mes jiems pavė
linsime savotiszka valdžia pa
sirinkti ir kad jie gales sau gy
venti, kaip ir gyveno priesz ka
ra.

Francuzai yra labai arti Vo 
kiecziu ir jie daug geriau pa- 
žinsta tuos Vokieczius negu 
mes; jie jau tris sykius per vie
na szimtmeti gyvu kailiu para
gavo Vokiecziu pyrago ir da
bar jie mato kaip Amerika su 
Anglija nori Vokieczius vėl ap
ginkluoti. Francuzai sako kad 
nei jie nei Amerikiecziai ne
gali tikrai pasakyti kaip Vo- 
kiecziai tas savo naujas jiegas, 
panaudos..

Ir ežia gali būti daug teisy- : 
bes. Mums dabar taip rupi Ru-! 
sija ir Sovietai, kad mes apie: 
nieką kita nei nepamisliname. į 
Bet nors vienas krasztas sura
do gana drąsos mums pasakyti 
kad musu doleriai kraszto gar
bes nenupirks.

AMERIKOS BĖDOS 
UŽSIENYJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Raudonas Dvasiszkis

Jo malonybe Hewlett Jo
hnson, kuris yra visu žino
mas kaipo Raudonasis Dva- 
siszkis isz Canterbury, (su 
kryžiumi) ežia pasiszneka 
su kitu dvasiszkiu, John Ho
ward Melish (po deszinei)

Raudonasis dvasiszkis H. 
Johnson labai remia ir užta
ria Komunistus. Jam buvo 
uždrausta atvažiuoti in 
Amerika, kai jis norėjo at
važiuoti kaipo “Rusijos 
Draugu” sveczias. Paskui 
Harvardo Universitetas su
tiko ji pakviesti, kad jis in 
Amerika 
garsiausio 
ežias.

Jis yra
daujamas žmogus Amerikoje 
ir teisybe pasakius, jis neat- 
nesza jokios garbes kitiems 
dvasiszkiams su savo pra
kalbomis per kurias jis gi
ria Komunistus ir kaltina 
Amerikieczius.

atvažiuoti kaipo 
universiteto sve-

——---- ——.——----—— f—.-   ............ —————.—
reikalauja isz musu pagelbos. ir kurie nori darbininkus tik

Amerikos vienatine viltis isznaudoti. Sovietai sako kad 
yra susirasti kita vada Kinijo-. Amerikos darbininku uniju va
je ir Chiang Kai-shek paszalin- dai yra kapitalistu paduo
ti, kad kiti vadai geriau suvar- czninkai.
tuotu musu pinigus. , Labai lengva suprasti kodėl

Daug žmoniu nesupranta: Sovietams tas seimas nepatiko. 
Kodėl musu valdžiai taip rupi Tame seime buvo iszkeltas 
Kinijos likimas?! Bet, jeigu klausimas kaip atsikratyti visu 
jie pažiūrėtu in žemlapi, jie pa-i Kęmunistu unijose: Jau dabar 
matytu kad Kinija sudaro di- daug uniju ar nors uniju kuo- 
džiausia Azijos dali, o Azija pu ima iszgainioti ir iszvaryti 
sudaro didesne viso svieto da
li. O mes turime atsiminti kad 
Rusai nėra Europiecziai, bet 
Aziatai!

BERLYNAS
SUSKALDYTAS

Komunistus, kurie buvo inlin- 
de in svarbias ir atsakomingas 
vietas. Unijų vadai jau atėjo in 
protą ir už tai dabar jie susirū
pino apie Komunistus savo tar
pe. Jau ir laikas!

JEZAVITAS KU
NIGAS MOSKVOJE

Shenandoah, Pa. — Petny- 
czioj apie 4:30 valanda po pie 
tų, Jurgis Šankus, 62 metu še
imini, likos surastas negyvas 
Goff ledinyczioje, East Coal 
Uly. per locnininka Harry Goff 
ir Joną Makoni, nuo 2101/> N. 

’ Emerick Uly. Gydytojas sako 
kad Saukus numirė nuo szir- 
dies atako. Velionis paliko se
serį Beatricija ir broli Stanis
lova mieste. Graborius Vincas 
Menkeviczius laidos.

— Petnyczioj, 5:30 valan
da po pietų, trijų metu vaiku
tis, Jonas Novak, 39 So. Bower 
Uly., buvo užmusztas kai jis 
iszkrito isz savo tėvo automo- 
biliaus ir trokas ji pervažiavo. 
Jo tėvas. Alekas Novak paaisz- 
kino policijai kad vaikas atsi
darė automobiliaus užpakali
nes duris ir paskui iszkrito. O 
paskui jo automobiliu važiavo 
trokas, kuri vairavo Frank L. 
Helwig isz Catawissa. Troko 
draiverys nesuspėjo to vaiku- 
czio pamatyti ir negalėjo savo 
troko sustabdyti.

Girardville, Pa. — Ona Bala- 
vieziene, nuo 129 C. Ulyczios, 
staiga numirė savo namuose 
Petnyczioj 2:3(1 valanda po pie
tų. Velione gimė Lietuvoje, at
vyko in Albany, N. Y., o apie 
penkis deszimts metu atgal 
persikraustė in Girardvilleje. i 
Paliko trys dukterys.- Ona. 
Shields, Marie Urboniene ir 
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Stamford, Conn. — Gerai ži
noma musu sena skaitytoja, 
ponia Magdalena Naikeliene, 
kuri sirgo ilga laika, numirė 
Lapkriczio 20-ta diena savo 
namuose. Laidotuves invyko 
Lapkriczio 24-ta diena, su Szv. 
Misziomis Szv. Jono bažnyczio
je ir kūnas likos palaidotas in 
parapijos kapines. Amžina atil
si!

GAISRAS GIRIOSE
LOS ANGELES, CALIF. -! 

Gaisrai, kurie jau per kelias 
sanvaites dega ir girias degnia 
Los Angeles miesto apylinkes 
dar ir dabar neužgesinti. Daug 
vyru stoja in talka ir stengiasi 
tuos gaisrus apmalszinti ir už
gesinti, bet iki dar nepasiseka.

Vasarnamiai ant Baldy kai-i 
no jau dega ir kiti namai rau
dasi pavojuje. Vaikia skautai, 
kareiviai, policijantai ir taip 
sau paprasti žmones stoja in 
talka priesz szita pavoju. Stip-į 
rus vejas nesza liepsnas ir 
naujose vietose prasideda 
nis ir gaisras.

Nededa

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gal
va-

visi
Ug-j

Gydytojas — Ponia ne tu
ri duoti savo vyrui nieko isz 
mesiszko, tiktai padek jam 
pora kiausziniu!

Ponia — Kad asz ne visz- 
ta; kiausziniu nededu.

KALĖDŲ EGLELES
BRANGIOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
apie Berlyno pinigus, reikalą- •
vo kad jie vieni gali spauzdin-l Rado Milijonus tikin
ti ir iszleisti Vokiszkus pini
gus. Iszrode kad visas Berly
no klausimas kabo ant to pini
gu klausimo, bet tuo paežiu sy
kiu Sovietams ne tie pinigai rū
pėjo, bet, “visos Vokietijos už
ėmimas ir valdymas.

Czia, ant szito klausimo susi
kerta Anglija ir Amerika 
priesz Rusija. Ir szitas susi
kirtimas taip ir pasiliks ir ro
dos niekas to klausinio neisz- 
risz kaip tik susikirtimas ant 
karo lauko!

ežiu Žmoniu ,
DUESSELDORF, VOK. — 

Jezavitas Kunigas, svietisz- 
kiais drabužiais apsirengęs, 
apsilankė in Moskva ir perejo 
daug bažnycziu, kur jis rado la
bai daug žmonių kurie nepri
ima Pravoslavu bažnyczia, ku
ri yra po Moskvos intaka, ir pa
tys sau veda savo pamaldas ir 
po senovei Poną Dieva garbina.

Szitas kunigas, kurios var
das yra Kurz Szekala, buvo Je- 
zavitu vyriausybes pasiunstas 
in Rusija sako kad jis mate mi
lijonus žmonių, kurie laikosi 
savo tikėjimo, nepaisant kaip 
valdžia juos persekioja.

Jis sako kad tikėjimas labai 
gyvas ypatingai Pabaltijos 
krasztuose, kaip Lietuvoje ir 
kitose pavergtose tautose. Visi' 
krikszczionys stengiasi palai
kyti santykius ir stoti in talka 
Ukrainiecziams kurie turi ge
riausia ir tvireziausia tikėjimo 
vienybe.

Kardinolas Josef Frings, Co
logne Diecezijos Arkivyskupas 
patikrino szitas Kunigo Szeka- 
los žinias.

Kunigas Kurz Szekala dabar 
apsigyveno Cologne mieste vie
nuolyne. Jam pavėlinta, aisz- 
kinti ka jis Moskvoje ir Rusi
joje buvo mates ir kaip katali
kai krikszczionys laikosi savo 
tėvu tikėjimo, bet jis sako kad 
dar ne laikas per daug apie 
juos pasakyti, nes Sovietai tu 
krikszczioniu visur jieszko ir 
juos persekioja.

Jis sako kad milijonai žmo
nių atsiskiria nuo Pravoslavu 
bažnyczios, kuri parsidavė 
Moskvai. Szitie krikszczionys 
ima sau už tikėjimo vada Vys
kupą Anastaziju isz Muenicho, 
Bavarijoje. Jis toliau paaiszki- 
na kad dar per anksti ka vie- 
szai sakyti ar daryti, nes visi 
tie krikszczionys dabar, kaip 
pirmieji krikszczionys savo 
Dieva garbina slaptai, po žeme, 
skiepuose ar kituose slaptose 
vietose. Nors tiek gera žinoti, 
kad tas tikėjimas, kaip ta žva
kutes liepsnele, dar liepsnoja, 
dar gvazdena net ir po Stalino 
ūsais.

joje, tai visi žmones Japonijo
je ir Korėjoje nukryps in Ko
munistu puse ir priesz mus pa- 
siprieszins.

Amerikos valdžia jau publi
kai prisipažinsta kad Kinijos 
klausimas yra pavojingas.: 
Amerikiecziai buvo isztraukti 
isz Kinijos, Armijos Sztabas 
pasiuntė daugiau marinu ka-į 
reiviu in Kinija.

Prezidentas Trumanas su 
Sekretorių Marshall dabar tu
ri kaip nors iszriszti labai pai-i 
nu ir pavojinga klausima: Ka 
dabar daryti su Kinija?

Chiang Kai-sek, Tautininku 
vadas Kinijoje negali iszsilai- 
kyti. Jo armijos negali su-’ 
muszti Komunistu, nemoka 
kaip savo žmones valdyti. Yra)

1 kitu vadu, politikierių ir gene-: no kad Amerikai Kinija tiek

valdžios nepagei-

MOSKVA INTARIA
AMERIKOS UNIJAS

LONDON, ANGLIJA. —
Rusija per savo laikraszczius 
ima nagan Amerikos darbinin
ku unijas, sakydama kad musu 
unijos dabar labiau rūpinasi 
tarptautiniais klausimais ir pa- 
mirszta apie savo darbininkus.

Per radija isz Moskvos So
vietai sako kad Amerikos Dar
bininku Federacija per savo 
seimą Cincinnati mieste taip 

, į z ; pat pa§ielge kaip ir kiti visi
szita fabrikantu pelną taksuo- roiu kurie daug geriau moka ir rupi kiek patiems Kiniecziams bagoeziai ir kapitalistai ku- 
ti, tai fabrikantai labai greitai gęali Kinieczius valdyti negu ju jr už tai jie ne tiek praszo kiek riems darbininkai visai nerupi, 
savo boznius taip sutvarkys vadas Chįang Kai-shek. 
kad-jie mažiau uždirbs ir dar-^ 
bininkams mažiau darbo bus. žinti kad mes negalime palai- 
Tai kai valdžia taikins in fab-Į kyti vieninga ir galinga Kini- 
rikantus, ji staeziai pataikinsi ja kaįp0 tvirtove priesz Komu- 
in darbininkus. 1

daugiau.
Szita ketvirta syki jie 

gaus apie deszimtuka ant 
landos daugiau. Bet dabar vi
si uniju vadai pasimokino isz 
mainieriu boso John Lewiso ir 
visi dabar reikalaus pensijų, 
paszelpu ir kitokiu darbinin
kams praszmatnybiu.

Ateinancziais metais
daug kalbama apie didesnes 
taksas ant fabrikantu pelno. 
Fabrikantai uždirbo daugiau 
negu $21,400,000 in tris mene
sius. Bet kai tik valdžia pradės

bus

PRANCŪZAMS
NEPATINKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
lesime gyventi. Jo tvarka gali 
daug gero padaryti, Amerikos 

, pinigai gali būti visiems mums 
naudingi, bet del tu Amerikos 
pinigu mes neiszsižadesime saj

Amerikos valdžia ir valdi
ninkai visai nei neszneka apie 
karo paskelbimą priesz Komu
nistus Kinijoje, jie teipgi visai 
nei nemislina isz Kinijos pasi
traukti ar Kinija apleisti. Tai 
tik lieka ta treczia iszeitis, pi
nigus siunsti ir pinigais remti 

Į Kinijos armijas.
Kinijos vadai labai gerai ži-

Jau dabar turime prisipa-;

j rūstus.
Dabar jau mato kad Kinija 

bus suskaldyta, kad Komunis
tai užims ar užėmė didesne Ki
nijos dali kur daugiausia viso-1 
kio tavoro randasi. Ta dalis 
kuri liko ar liks jokiu budu ne-j 
gales gyvuoti be musu nuolati- Į 
nes pagelbos ir paramos.

Jeigu mes nesustabdysimei 
Komunistus prie Yangtze upes 
tai visa Kinija papuls in Ko-

vo kraszto ir visos Europos at- munistu rankas.
Jeigu Komunistai užims Ki-eities.

Nebutu taip svarbu kad vien nŪa> Jau v^sa -Azija taip pat
papuls po Komunistu valdžia. 
Ir kaip tik už tai, mums Kini-

tik tas Generolas taip mums 
atsikirstu, bet visi gerai žino 
kad jis kalba keturios de- Jos likimas taip labai rupi.

į szimts milijonu Francuzu var
du, kad visi Francuzai taip žiu
ri in mus ir mus kaltina.

Tokis atsikirtimas ir musu 
i nepaisinimas parodo kad ne vi- 
j si jau taip mus gerbia ir musu 
bijosi. Sztai tauta kuri nepaiso
nei musu intakes nei musu do-' mene tenai pasiunsti ir priesz 
leriu. Komunistus kara paskelbti.

Matyti kad Francuzai dabar Arba mes galime rankas nu-Į

Amerika dabar turi pasi
rinkti ka ji darys. Mes galime 
paskelbti visiems Komunis-j 
tams kad mes stojame Kinijai 
in pagelba. Tada mums kasz- j 
tuotu baisiai daug pinigu, ta-į 
da mes turėtume savo karino- ■

Pakriksztina Kariszka Tanka

Tie kurie tas egleles parduo 
da nusiskundžia kad jiems da 
bar viskas dvigubai kasztuoja 
Jie sako kad dabar jiems daug jau vieszai mums, parodo kad simazgoti, nusispjauti ir visai 
brangiau kasztuoja tas egleles jie musu neapkenezia ir“ sta- apie Kinija pamirszti. Bet tai j 
parsitraukti isz Naujos Angli-i ežiai pasako mums kad mes j mums butu baisiai pavojinga, 
jos ir Kanados, nes geležinke- Europoje prasiszokome. Fran-j Arba mes galime vis Kinijai 
liai dabar daug brangiau ima. j euzai drąsiai reze Amerikie-; biski padėti, pinigu pasiunsti,; 

ežiams ir Anglams, kaip iki sziol mes dareme. Nuo
Francuzai baisiai užpyko karo pabaigos mums Kinija 

ant musu, už tai, kad mes pa- jau kasztavo daugiau du bilijo- 
skelbeme kad Ruhr slėnio Vo- nu doleriu.

Readingo Kompanijos gele-! 
žinkeliai pranesza kad jie in 
Philadelphijos miestą jau yral 
pristatė daugiau negu dvide-j

Garsaus Generolo Patton, 
žmona, naszle sudaužo szam- 
pano buteli ant naujos ka- 
riszkos tankos,’ kuri ka tik 
buvo pastatyta.

Generolas George S. Pat
ton labai atsižymėjo per ką
rą savo drąsumu priesz Vo
kieczius. Jis buvo užmusz
tas. Kareiviai kurie po Gene
rolu Patton tarnavo dar ir 
sziandien pasakoja apie ji ir

apie jo drąsumą. Jis per visa 
kara vis reikalavo didesniu 
ir greitesniu kariszku tanku. 
Dabar jau Karo Sztabas su
prato kad Generolas Patton 
teisybe tada sake, ir dabar 
armija stato daug didesnes, 
geresnes ir greitesnes tan
kas. Viena tokiu nauju tan
ku yra szita, kuria jo naszle 
Ponia Patton dabar su szam- 
pano buteliu pakriksztija.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

835 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.


