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Churchillis Užtaria Žydus
Isz Amerikos Rusijos Polici jautai Beri y ne Razbaininkai

RAZBAININKAI
VALDO MIESTO

UOSTUS

NEW YORK. — New York 
miesto valdžia dabar susidūrė 
su tikrai svarbiu jiegu ne pavo
jingu klausimu: “Kas valdys 
miesto uostus; valdžia ar raz- 
baininkai?

New York mieste randasi 
trys labai geri ir dideli uostai 
in kuriuos laivu kompanijos 
negali savo laivus inleisti, už 
tai kad tenai zulinasi visokie 
Židikai ir razbaininkai. Czia 
visai nenaujiena kai iszgirsta- 
me kad tenai kas ka apvogė, 
primusze, nugalabino ar kokias 
kitas niekszystes papilde.

Ant szitu uostu dirba daug 
tokiu vyru, kurie kelis metus 
kalėjimuose tupėjo. Szitokie 
žmones net ir unijose augsztas 
vietas turi. Kodėl tiek daug; 
tokiu žmonių czia dirba? Nie-j 
kas rodos negali paaiszkinti!

Ne taip seniai vienas bosas, 
kurio darbas yra samdyti dar
bininkus, buvo nužudytas prie 
savo namu. Ana sanvaite, vie- į 
nas darbininkas kuris czia dir
ba buvo patrauktas in teismą, 
nes jis yra intartas už ta žmog
žudyste. Kai tik szitas intar
tas žmogus buvo suimtas, visi 
darbininkai ant visu trijų uos-! 
tu sustraikavo.

Ir kas dar keiscziau ir net 
pavojinga yra, kad tie darbi-! 
ninkai grasina vėl straikuotij 
jeigu tik polici j antai koki kita 
darbininką intars apie kitus 
prasikaltimus toje apylinkėje.

Czia jau ne baikos, czia jau
klausimas: “Kas miesto bosas, Kansas Power and Light fab- 
ar valdžia, policijantai, ar szi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sovietu Rusijos atstovai 
vis sako ir visiems tikina 
kad jie visai arba labai ma
žai policijantu turi Berlyne. 
Bet vienas tikina kad jie‘vi
sai arba mažai polici
jantu turi Berlyne. Bet vie
nas laikrasztininkas slaptai 
nutraukė paveiksią szitu 
Rusijos policijantu, kai jie 
ėjo in savo darba Berlyne.

Tojie dalyje kur Sovietai 
valdo Berlyno miestą randa
si beveik daugiau polici j an-

NELAIME
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tu ir kareiviu negu žmonių, 
< Sovietai labai stengėsi szi- 
ta paveiksią sucziupti ir a- 
timti isz Amerikos laikrasz- 
tininko, nes jiems nepatinka 
kai kiti dažino ir dar kitiems 
pasako kaip jie valdo tuos 
krasztus kuriuos jie užima.

Buvo daug visokiu gandu 
ir žinių apie Rusijos polici- 
jantus Berlyne, bet mes ne
norėjome iki sziol savo skai
tytojams apie tai paraszyti, 
nes tikrai nežinojome, bet

dabar jau galime net ir pa- į 
veikslą parodyti tu Sovietu 
policijantu kurie savo darba 
varo Berlyne.'

Sovietu Rusijos policijan- 
tai toki pati musztra eina 
kaip ir kareiviai, nes jie yra 
skaitomi kaip kariuomenes 
dalis. Sovietams ir reikia 
tiek policijantu, nes kur tik 
jie valdo, jie valdo per baime 
ir prievarta, nes jie niekur 
nėra pageidaujami ir visi j u 
neapkenczia.

REDAKTORIUS

TOPEKA, KANS. — Elek
tros fabrikas susprogo ir asz- 
tuoni žmones ant sykio žuvo, o 
devintas pasimirė ligoninėje. 
Penkiolika buvo sužeisti, kai

CZEKU KONSULAS
NENORI GRYŽTI

vaido uniieis 
New York Uostu

Du Milijonai Žmonių Bedarbo 
Italijoje; Elektrikas Fa brikas 
Susprogo 9 Žuvo 15 Sužeisti 
Topeka, Kansas; Amerikos Lai
vyno Eroplanas Nukrito Ant 
Mariu, 33 Žmones Iszgelbeti

LONDON. — Buvęs Anglijos Premjeras 
Winston Churchillis sako, kad Anglijos 
valdžia turėtu susiprasti ir pripažinti nauja Žy
du Israelio Tauta. Jis sako kad nieko gero 
neiszeis jeigu Anglija dar vis bus nusistaezius 

j priesz ta nauja tauta, kuria beveik visi kiti 
pripažinsta.

Jis teipgi pataria Amerikai ir Anglijai
AMERIKOS kaip nors susitaikinti su Rytinais krasztais 

PASITRAUKĖ LAISVE IR LYGYBE!ir su Rusija, pirm negu ir Rusai iszmoks 
,, . . kaip pasigaminti tokias sprogstanezias “Atom” 

Žmogžudyste, lai Vi Į)omhaSj kaip įr Amerikiecziai.
sai Mažas Dalykas, Ne a Ispanija kelis žodžius pasa-

Naujienos

EROPLANAS NU
KRITO ANT MARIU

HONOLULU. — Trisde
szimts trys žmones buvo iszgel- 
beti kai vienas laivyno eropla
nas užtiko juos pluduruojan- 
czius ant mariu. Ju eroplanas t
nukrito, sudužo ir paskendo. O 
visi jie iiszsigelbejo ant mažu

NEW YORK. — Whittaker ; u 
Chambers, kuris valdžiai prisi- 
pažinsta kad jis buvo Komu
nistas ir Komunistu agentas, 
pats paasitrauke isz “Time” 
žurnalo redaktorystes.

Jo advokatas szitas žinias 
pagarsino, ir sako kad niekas 
to redaktoriaus nepriverte pa
sitraukti, bet kad jis savo valia 
atsisakė.

Jis pats sako: “Asz pareisz- 
kiau savo norą atsisakyti isz 
“Time” žurnalo redaktorys-

ko, patardamas Anglijai pasikviesti ir pri*

rikas susprogo. H. F. Shay pa
simirė ligoninėje. Daug kitu 
darbininku buvo sukriesti ar 
apdeginti.

Kai tas elektros fabrikas su
sprogo, tai visas miestas pa
skendo tamsoje, nes niekur ne
buvo szviesu. Kai tas fabrikas ^es> redakcija priėmė mano 
susprogo, tai net visas miestas atsisakyma. Asz buvau pri- 
sudrebejo. Darbininkai sako verstas pasitraukti kai asz pra- 
kad per kelias dienas jie tame dėjau valdžiai iszduoti Komu- 

szosi pavelinimo czia apsigy- fabrike užuodė kokiu gasu ir 
venti. Jis vieszai pareiszkia J^e spėja kad tie gasai buvo 
kad jis dabar pameta savo dar- nuo anglių ir gal nuo ju tas fab- tuo žurnalo savininkai mane 
ba, apleidžia Konsulo vieta,Uikas susprogo. pasisamdė, jie gerai žinojo kad
nes jis negali savo insitikinimu Keli darbininkai buvo ant asz pirmiau buvau JSomunis- 
suderinti su Komunistiszka sYkio užmuszti nuo to suspro- tas, bet jie nieko nežinojo apie 
valdžia, kuri dabar jo kraszte §im0> tuvo sutrinti kai di- visa ta sznipinejima ir szpiega-

NEW YORK, N. Y. — Cze- 
kas Zdenek Smetacek, buvęs 
savo kraszto Konsulas kreipia
si in Amerikos valdžia ir pra- nistus ir ju sznipus.”

Jis toliau pasiaiškino: Kai

GEORGIA VALSTIJA. — 
Georgia valstijoje, kur. baltie
ji žmones valdo ir laiko visus 
juodukus (nigerus) ‘kaip ko
kius vergus, nors labai garsiai 
kalba apie laisve ir lygybe, 
juodukas Robert Mallard buvo 
geras biznierius. Jis grabus 
pardavinėjo, labai gera bizni 
turėjo.

Baltieji žmones jam pavydė
jo už tai kad jis buvo darbsz- 
tesnis už juos. Jie jam pavydė
jo jo gražius namus, jo nauja 
automobiliu, viską ka tik jis 
turėjo.

Jis gyveno 
gar da, kuri 
Montgomery 
pernai kitaas
ant smert nuszautas, už tai kad 
jis iszdryso eiti in rinkimus ir 
balsuoti, votuoti. Czia juodu- 

Asz viso- kui Robert Mallard buvo pavo- 
i +• -i i r* C- F71 4" 2 2 _ _ _  2 _ •  __  i •

in Toombs 
yra netoli 
apygardos, 
juodukas

deli ir sunkus plieno stulpai vima.”
“ Asz per devynis metus esu

Po tam visas fabrikas užsi- kovojęs priesz Komunizmą ir Z’ •

imti Ispanija in Tautu Sanjunga ir
panais sudaryti nors kokia sutarti

Anglijos Užsienio Po-Sekretorius
Mayhėw atsikirto buvusiam Premicriui,

su

sa

vaiteliu.
Jie buvo bangu supami ir 

daužomi per keturios deszimts 
valandų pirm negu kiti eropla- 
nai surado juos.

Kai vienas eroplanas surado 
juos, jis tuojaus per radija in- 
sake laivui “Rendova” plauk
ti in ta kraszta ir visus paimti. 
Laivas labai greitai pribuvo ir 
rado visus apie dvylika szimtu 
myliu nuo Honolulu Salos ant 
mariu. Trisdeszimts tris žmo
nes iszgelbejo. Keturi kiti ku
rie buvo ant to eroplano pražu
vo.

Leitenantas Commodore Ste
ve G. Kona, isz Hammond, Ind.,

apy
nuo
kur 

buvo
vieszpatauja.

Jis dabar nori czia, Ameri- sugriuvo, 
koje apsigyventi ir už tai pra- 
szosi pavelinimo del saves, sa- dege ir nebuvo galima prieiti priesz Komunistus. . 

mis stengiaus ir kitus szitoi jinga vieta gyventi. 
‘ ‘ Time ’ ’ žurnalo redaktorius 
perspėti apie Komunizmą ir juodukas Robert Mallard, 
Komunistus. Dabar beveik savo žmona Amy, jųdviejų ma- 
visi mato ir supranta koks pa- žu šuneliu ir su kitais dvejais atskira ta litą 
vogus gresia mums isz to Ko- jaunais juodukais važiavo ’

Fabrikas, ku
ris susprogo buvo vienas isz tu

vo žmonos ir jųdviejų dukreles prie sužeistųjų.
Jievutes..

Jau keli szimtai tokiu atsto- nauju kurie buvo neseniai pa- 
vu, Ambasadorių ir Konsulu statyti ir kasztavo apie penkio- 
yr pamėtė savo vietas ir pa- lika milijonu doleriu.

Kai ugniagesiai ta gaisra ap- vogus gresia mums isz to Ko- jaunais juodukais __
vo kraszta tol, kol tenai Komu-j malszino ir biski apgesino, jie munizmo. vieszkeliu.
įrištai vieszpataus. (Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)

reiszke kad jie nebegrysz in sa

Viena gražu Subatos vakara
su

kydamas kad butu didžiausia klaida jeigu kum užtiko visus tuos 
J r žmones ant mariu sako kad Jis

Anglija dabar paremtu Ispanijos valdžia ir jau suko savo eroplana namo, 

pareikalautu kad Ispanai butu pakviesti stoti 
in Tautu Sanjunga.

Po-Sekretorius teipgi pasakė kad Ang
lijos valdžia nemato jokio reikalo kisztis in 
Graikijos klausima ir stengtis sutaikinti Grai
kijos valdžia su sukilėliu armijomis.

Anglija su Amerika jau pripažino nau
ja Žydu tauta, Israeli ir tenai pasiuntė sa
vo atstovus, bet Anglija dar to nepadare 
sako kad jie nieko priesz Žydus neturi, bet 

i ir sako nedarys. Anglijos valdžios atstovai 
sako kad dar ne laikas juos pripažinti kai-

Churchillis iszgyre Amerikos Generolą
(Tasa Ant 4 Puslapio)

nieko ant mariu neradęs, kai 
paprastas kareivis L. R. John
son isz Minneapolis paprasze 
kad dar syki pasuktu eroplana 
giliau in mares ir pažiūrėtu, 
pirm negu važiuos namo. Kai 
tik eroplanas pasuko in mares, 
visi užtiko tuos žmones ant tu 
mažu vaiteliu. Tada per radija 
buvo iszleistos žinios kad lai
vas kuris randasi arcziausia 
tos vietos nusiskubintu juos 
paimti. Laivas “Rendova” la
bai greitai pasuko in ta krasz- 
ta ir rado visus.

Leitenantas Pulkininkas 
William R. Calhoun, kuris bu
vo vadovystėje ant to nukritu
sio eroplano papasakojo kaip 
ir kas ten atsitiko. Jis sako 
kad du vyrai nuskendo su ero- 
planu, vienas pasimirė ant val-

(Tasa Ant 4 Puslapio);
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MAHAKOY CITY, PA.

Kas Girdėt
In North Plainfield miesteli, 

New Jersey valstijoje, Italijo
nas Joseph Vitelli pasiaiszkino 
daktarams kda jis pats sau in 
pilvą palaeido kulka, už tai 
kad jam clanti labai skaudėjo 
ir jis norėjo ta skausmą pa- 
mirszti.

In Cook apygarda, Tennes
see valstijoje policijantai užti
ko labai daug buizos ir mun- 
szaines kalnuose. Jie pasika- 
voje lauke kol sanvininkas su- 
gryszi kad galėtu ji suaresztuo- 
ti. Jiems belaukiant, didele 
meszka, atsirioglino ir užtiko 
ta munszaine. Meszka iszsi- 
trauke tos munszaines ir taip 
pasiuto, kad ji sudaužo visus 
namus ir iszverte visa ta mun
szaine.

kos kariuomenes. Nors ji apsi
stojo pas Amerikos Sekreto
riaus Marshall žmona, paežiam 
Sekretoriui Marshall, jos atsi
lankymas baisiai nepatinka. 
Jis Sako, kad Amerikos valdžia 
ir taryba dar nežino kabus ga
lima padaryti apie Kinija, Jis 
toliau sako kad pirm negu mes 
daugiau pinigu tenai prakiszi- 
me, Amerikiecziai turėtu ži
noti visa teisybe apie Kinijos 
valdžia ir Kiniecziu padėti. 
Bet jeigu dabar jis pasakytu 
ka jis žino apie Kinija, Mar- 
shallas sako, ta Kinijos val
džia ant rytojaus pairtu ir su
griūtu.

TREMTINIU
IMIGRACIJA

In Suvienytines Ameri
kos Valstybes

Komunistai Ir Karas
Komunistu Visokeriopa Propaganda

Anglijos Carlisle miestelyje 
bažnyczios komiteto virszinin- 
kas nesutiko indeti pecziu del 
szilumos in bažnyczia. Jis pa- 
aiszkino kad kai bažnyczioje 
bus szilta visi parapijiecziai 
užmigs ar ims snausti per pa
moksta.

Rusijos Kremlino moksliu- 
cziai ir politikieriai beveik 
kasdien mitinguoja ir stengia
si suprasti ir nors sau pasiaisz- 
kinti kas tenai Amerikoje atsi
tiko per rinkimus, kai ju kan
didatas Wallace 'buvo taip su- 
mtisztas. Jie dabar turi savo 
politika Amerikoje pertvarky
ti ir kitu vadu jieszkoti.

sudaryti sekan-

(Dec.) 11 d., isz- 
Bremenhaveno in 

su 815 žmonių;

Ponia Audrey Bougher yra 
Los Angeles kalėjime, kur ji 
liksis iki gyvos galvos, gerai 
apsimislino ir parciszke kad ji- 
nori gauti “divorsa,” persi
skyrimą nuo savo vyro, kuris 
teipgi randasi kalėjime iki gy
vos galvos. Ji savo advokatui 
pasakė kad ji nori persiskyri
mą už tai kad ji negali su savo 
vyru sugyventi.

Milwaukee mieste, Ponia 
Gertrude Minor buvo suaresz- 
tuota ir in teismą, patraukta už 
tai kad ji surengdavo vakarė
lius jauniems'iems ir per tuos 
vakarėlius ji jauniems vaikams 
ir jaunoms mergaitėms duoda
vo sznapso ir alaus. Ji pasitei
sino, sakydama kad ji myli 
jaunus vyrukus ir mergaites ir 
nenori kad jie po ulyczias val
kiotųsi ir už tai ji susimislno 
juos pas save pasikviesti.

Garsus žmones ir musu 
kraszto ponai ir ponaieziai ne- 
visados poniszkai apsieina, pa
sielgia. Errol Flynn, pragarse- 
jas loszikas del “moving pik- 
czieriu” ana sanvaito susipe- 
sze pas savo sveczia John Pe
roną. Bet to dar neužteko, jis 
paskui iszejes susipesze su po- 
licijantu ir atasidure in lakupa.

Akron miesto ligoninėje, 
daktarai per klaida padare 
operacija ant moteriszkes, ku
riai visai operacijos nereikejo. 
Kai daktarai dažinojo savo 
klaida, jie tai moteriszkei pa
sakė kad jie nieko už ta opera
cija neims, kad jai nieko nerei
kės mokėti. Tai isz tikro geros 
szirdies daktarai.

Biznieriai jau per daug bie- 
davoja ir Lozorių gieda. Ne
žiūrint kaip ir kokias aszaras 
jie dabar lieja ir nusiskunžia 
kad biznis prastas, mums at
eina patikrintos žinios kad per 
szias Kalėdas visi biznieriai 
daugiausia biznio darys.

Kai Charles Dixon buvo su- 
aresztuotas in Sau Francisco už 
tai kad jis namie dare palszy- 
vus pinigus, jis pasiteisino, sa
kydamas kad jis norėjo tik sau 
gana pinigu pasidaryti, kad 
jam nereikėtų vogti, ir kad jis 
galėtu gyventi kaip teisingas 
žmogus.

Lakunu straikos jau 
baigė, bet tie lakūnai kurie net 
per devynis menesius straikavo 
ir neskrido, dabar prisipažins- 
ta kad jiems reikės beveik isz- 
iiaujo priprasti prie 
Mes tiems lakūnams 
me kelias sanvaites 
bevežant tavora ir
Berlyną, vietoj žmones, iki jie 
vėl pripras.

UZS1-

efoplanu. 
patartu- 
praleisti 

maista in

Komunistai sukilėliai Grai
kijoje dabar turi apie dvide
szimts du tukstaneziu karei
viu. Kai Amerika dar tik pra
dėjo Graikijos valdžiai padėti 
atsikirsti priesz tuos Komunis
tus, ju buvo tik apie asztuonio- 
lika tukstaneziu. Iszrodo kad 
Amerikos pagelba nepatinka 
daugeliui žmonių Graikijoje.

BROOKLYN, N. Y. — Trem
tiniu imigracija iii Suvien. 
Valstybes, (U.S.A.) pagal nau
jąjį D. P. instatyma (Public 
Law 774) vyksta labai lėtai.

Be dvieju laivu, kurie atvy
ko, vienas in New Yorka, kitas 
in Bostoną, sekantieji laivai su 
tremtiniais 
ežiai:

Gruodžio 
plaukt isz 
New Yorka
Gruodžio 11 d., isz Hamburgo 
in New Yorka su 550 žmonių: 
Gruodžio 23 d., isz Bremen h a- 
veno in New Orleans, Louisia
na; Gruodžio 29 d., isz Bre- 
menhaveno in New Yorka su 
600 žmonių.

Kitais metais 1949 suplanuo
ta pirma.laiva isz Europos isz- 
siusti Sausio (Jau.) 2 d. Toli
mesni plaukiniai da galutinai 
nenustatyti.

Ilgokai vykę uosto darbinin
ku streikai daug prisidėjo prie 
veikimu keitimo ir laivu tvar- 
karaszezius vykdyti. Del to Ir 
sziam tvarkaraszty gali • būti 
pasikeitimu. Jei pakeitimus 
laiku sužinosime, pasistengsi
me prancszti.

Tremtiniu atvežimas vyksta 
labai lėtu tempu. Visoje veiki- 
moje perdaug nereikalingu 
formalumu. Komisijonieriams 
iki sziam laikui nepavyko szios 
masines migracijos tinkamai 
sutvarkyti. Per praėjusius pen
kias menesius jau turėjo atvyk
ti virsz 40,000 žmonių, o teat
vyko tik apie 2,000.

Isz IRO patyriau, kad isz ju 
' puses'jokiu kliueziu nėra. Jie 

galt duoti pakankamai laivu 
transportacijai. Jie galėtu per 
menesi 10,000 ir daugiau tuks
taneziu tremtiniu pervežti.

Komisija, atrodo, da ilgai 
savo veiklos neiszvystys. Per 
pirmuosius metus, t. y., iki 
1949 m., Liepos (July) 1 d., te
galės atvykti tik apie 30,000 
žmonių. Numatyti atgabenti 
70,000 dar turės likti kitiems 
metams. Toji naszta tada kris 
kitiems metams, nuo 1949 m.,

(July) 1 d. Del to mes esame 
laibai susirupine. Mums rupi, 
kad Kongreso instatymas butu 

kad 205,-

per nu

Saliuninkai ir kliubu sanvi- 
ninkai nusiskundžia kad jiems 
dabar biznis daug prastesnis, 
kad jie mažiau sznapso ir alaus 
parduoda, kad žmones pinigus 
nespendina. Bet tokie saliunin
kai ir biznieriai nori mieruoti 
savo bizni sziandien su bizniu 
per kara ir pirmais metais po 
karo kada visi vyrukai turėjo 
kiszeniuose daugiau pinigu, 
negu buvo jiems in sveikata.

Amerikos valdžia dabar jau 
ima suprasti ir prisipažinti, 
kad mes negalime visa skietą 
szelpti ir visur savo pinigus 
pilte pilti. Mes negalime Kini
jai duoti tiek kiek Kiniecziams 
reikia, mes negalime Graikams

tinkamai vykdomas 
000 tremtiniu ir kad tinkamas 
Lietuviu nuoszimtis 
statyta laika tikrai atvyktu.

Lapkriezio (Nov.) 30 d., 
Washingtone i n v y k u s i a m 
Amerikos Kataliku Arkivys
kupijų atstovu ir tautiniu gru
pių suvažiavime szie klausimai 
taip pat gyvai apsvarstinejimi. 
Tiems reikalams iszsiaiszkinti 
iszrinkta speciali delegacija in 
kuria tenka ir man ineiti. De-

duoti tiek kiek Graikams rei- i legacija oficialiai vyks pasila
kta. Musu armija Amerikoje | rimams su visais trimis Fede

ralinės Valdžios D. P. Koinisi- 
jonieriais. Jei bus reikalas, 
teks net kreiptis in pati szalies 
Prezidentą Truman, kad szis 
D. P. instatymas, Public Law 
774, butu sėkmingai ir tinka
mai vykdomas.

— Kun. D r. J. B. Konczius, 
BALF Pirmininkas.

reikalauja daugiau negu mes• • •galime duoti.

Kinijos valdžios vadas 
Chiang Kai-shek jau negali sa
vo armijų sutvarkyti ar suval
dyti. Generolai jau eina savais 
keliais ir nepaiso savo kraszto 
vado.

Kinijos valdovo Chiang Kai- 
shek žmona atvažiavo in Ame
rika; praszyti savo krasztui pa- 

" gelbos. Ji szneka apie bilijonus 
' doleriu, apie ginklus ir Ameri-

Jeigu mes tik dar galime pa
silaikyti Japonija, tai mums 
Kinija nerupi ir Azija nerupi.

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

i 20 centai. Adresas:
Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien! Saule Publishing Co.t

Komunistai visados gali gan-1 tiki kad vien tik per kruvina 
ti daug pasigarsinimo isz Ame-1kara jis gali atsiekti savo tiks- 
rikos laikraszcziu kurie skai- lo. Tik pažiūrėkime iii Sovietus 
tosi save Liberalais ar Laisva- i 
maniais, tikroje to žodžio pras- i 
meje. i

Žodis “Laisvamanis” laik- 
rasztininku tarpe nereiszkia 
jau bedievi, bet žmogų kuris 
stengiasi be jokio suvaržymo 
laisvai visus klausimus iszrisz- 
ti. Szitokie raszytojai labai 
greitai būva Komunistu apmul
kinti ir suvedžioti, nes Komu
nistai vis in juo kreipiasi ir 
aiszkinasi kai jiems yra laisve 
suvaržyta ir kaip jie negali 

'laisvai iszsircikszti.
O jeigu Komunistams nepa

siseka suvilioti laikrasztinin- 
kus, jie tyczia kur nors prasi
kalsta prasiszoksta ar kur susi
kerta kad butu naujienos ir ži
nios, kurias laikrasztininkai 
indės in savo laikraszczius.

Jie tokius szposus labai ge 
rai moka sudaryti ir vesti. La
bai geras pavyzdys yra tie ju 
susirinkimai in M a d i s o n 
Square Garden, New York 
mieste. Nežiūrint kas tenai su- 

. sirinks, laikrasztininkai api-a- 
szys. Kaip tik už tai Komunis
tai rengia .savo susirinkimus, 
mitingus tenai. Paskui tokie 
Komunistu daubai kaip vieszas 
pasipriesziuinias valdžiai ir 
marsziavimas aplink Amerikos 
sostines ofisus; ju paroda ir 
marsziavimas iii AVashingtona.

Mes dabar juos durnais ar 
kvailais pavadiname ir tiek to; 
bet tik pamislykite ka tokie 
dalbai galėtu nuveikti jeigu 
Amerika stotu in kara su So
vietu Rusija. Komunistu pro
paganda paskandiuty musu 
laikraszczius ir musu radiją.

Kita Komunistu labai gudri 
propaganda yra sudaryti viso
kius frantus, kurie būva pa
vadinti labai skardžiais ir pra
kilniais tautiszkais szukiais. 
In szitokius komitetus ar fran
tus jie prisitraukia labai daug 
ir geru ir garbingu žmonių, 
kurie viso ju darbo nesupranta. 
Tokiu komitetu dabar randasi 
Amerikoje keli szimtai: “Szei- 
mininkiu Komitetas priesz Ką
rą,” “Rusijos Draugu Komi
tetas,”‘“Nesikiszti iii Pietų 
Amerika Komitetas,” “Naujos 
Anglijos Draugyste priesz 
Faszistus ir už Taika su Gar
be,” ir szimtai kitu panasziu 
komisijų ir Komitetu, kuriu 
vardai labai gražiai skamba, 
bet kuriu tikslas yra Komunis- 
tiszkas.

Valdžia visus perspėja kad 
niekados mes nesutiktume kad 
kokis komitetas ar kokia drau
gyste pavartuotu musu vardus, 
kitus prisitraukti prie drau
gystes, kurios mes gerai nepa- 
žinstame ir kuriu tikslai nėra 
aiszkus.

Visos szitos draugystes Ir 
komisijos daug daugiau nariu 
susiras kai tik karas iszkils, 
nes tada visiems rūpės savo 
vaikai, ir visi visaip stengsis 
kaip nors isz to karo iszsisukti 
ar nors savuosius iszgelbeti.

Komunistai Amerikoje yra 
nusistatė priesz kara; jie sako 
kad nei jokis karas nėra nei 
teisingas nei reikalingas. Jie 
Amerikoje skaitosi save taikos 
žmones. Bet tikrumoje Komu
nistas yra. karingas žmogus; jis

kurie invykdina ta ka Komu
nistai nuo pat pradžios skelbė 
ir dabar skelbia.

Jau ne syki Komunistai pa
rode ka jie gali nuveikti per 
straikas, kaip jie gali viso 
kraszto pramone suparalyžiuo
ti. O per kara jie deszimts sy
kiu karszcziau dirbtu ir de
szimts sykiu daugiau nuveiktu.

Komunistai trukdytu ne vien 
tik fabriku ir pramones darbu, 
bet stengtųsi insikiszti ir in 
Armijos ir Laivyno Sztaba. 
Moskvos nusakymai visiems 
savo isztikimiems tarnams yra 
kad jie turi visomis galiomis 
stengtis suinuszti ir nuversti ta 
valdžia, kuri drystu Sovietu 
Rusijai pasiprieszinti. Komu
nistai turi kariauti priesz ka
pitalistus, 
tas kuris

O kapitalistas yra 
nėra Komunistas, 

ir asz.
Komunistams buvo iszleista 

knygute pavadinta “Kova 
Priesz Imperializmą ir Komu
nistu Uždaviniai.” Szitoje 
knygelėje yra pabriežta. ko to 
kraszto kareiviai turi pareika
lauti isz savo armijos ir isz sa
vo karininku, kad jie turi rei
kalauti uniju armijoje, ir kad 
kareiviui nereikia kariszkai 
sveikinti karininka.

Tik insivaizduokime kas bu
tu jeigu kareiviai turėtu savo 
unija, ir kaip kitos unijos nu
tartu sustraikuoti kai reikia 
krasztas ginti! Tokie insaky
mai mums skamba visai dur
nai. Bet ežia ne juokas ir' lie 
baikos; Komunistai to nori, ir 
reikalauja.

Jeigu kas sakytu kad ežia 
visai jau durnai jie nusznekejo 
ir kad taip niekados negali bū
ti, tik atsiminkime kas atsiti-

Jie pasiprieszino Kongreso Ko
misijai. Jiedu pasiteisino kad 
jie nenori būti intarti, o jeigu 
jie tai Komisijai atsakytu, tai 
jie jaueziasi kad jiedu butu in
tarti. Treczias toks atsisakė del 
tokiu paežiu priežaseziu. O jis 
buvo vienam Lakunu Genero
lui patarėjas.

Kai Vokiecziai užsipuolė ant 
Rusijos, daug Komunistu atsi
žymėjo ir užsitarnavo augsztas 
ir atsakomingas vietas in Karo 
Sztaba, kurias jie ir dabar lai
ko. Karo Szta'bas dar ir szian
dien visu tokiu Komunistu ne- 

l žino ir nepažinsta.
Daug niokslincziu kurie už- 

jauezia ir užtaria Rusija ir Ko
munistus dabar dirba prie tos 
musu sprogstanezios “Atonj” 
bombos. Ji,cms labai lengva 
svarbiausias paslaptis iszduo- 
ti. Daug tokiu jau buvo susek
ta ir pravaryta, bet dai
giau tenai 'pasiliko.

Jeigu mes negalime 
nioksliin ziais ’ir savo karinin
kais pasitikėti,‘tai mums jau 
isz tikro pavojus gresia, ne tiek 

'Į isz užsienio, kiek ežia pat na
mie isz savųjų.

>■ — BUS DAUGIAU —

AUTOMOBILIAUS
NELAIME

dau-

savo

BETHLEHEM, PA. — Jau- 
na porele žuvo automobiliaus 
nelaimėje. Jiedu buvo apsiženi- 
je per Dekavones Diena ir buvo 
iszvažiave in Florida ant savo 
‘ ‘Medaus Menulio Keliones.’'

Policija sako kad sunkus 
troikas apsivertė stacziai ant 
jųdviejų automobiliaus ir jos 
ant smert sutrynė.

Žuvusieji yra Joseph F. 
Keating, dvideszimts devynių 
metu amžiaus, isz Bethlehem, 
ir jo žmona Rosemary, dukrele 
Ponu James A. Trimble isz 
Fountain Hill, Pa. Policija sa
ko kad nelaime taip netikėtai 
ir taip greitai atsitiko kad jie
du visai nei nežinojo kas atsiti
ko. Kaip ir kodėl tas didis ir 
sunkus trokas apsivertė, poli
cija dar nežino. Nelaime atsiti
ko netoli nuo Thomson, Geor
gia, kai tiedu jaunavedžiai gry- 
žo isz Floridos namo.

SIUNTOS
TREMTINIAMS

Price $1.75s,a,e poi”'
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

2284 <&iocuL

kai du karininkai prie Ameri
kos Oro, Eroplanu jiegos, ar
mijos atsisako prisipažinti ar 
užsiginti ar jie yra Komunistai.

mis dienomis BALF’as iszsiun- 
te in Europa Lietuviams Trem
tiniams, laivu S/S American 
Shipper szia siunta:

1— Invairiu dėvėtu ru'bu 
drabanu, 367 niaiszus, bendro 
svariu 35,542, vertes $34,808.

2— Apavo, rubu ir kitokiu 
smulkesniu reikmenų 50 dėžių, 
bendro svorio 10,542, vertes 
$5,999.10. Isz,viso $40,807.10.

Jei iszskirtyti kiekvienam 
tremtiniui tai iszeitu vos po 1 
švara kiekvienam, vertes po 
80 centu. Kvieczianie geraszir- 
džius tautieczius aukoti ir to
liau ir visokeriopai remti 
BALE’a, kad galėtume bent po 
$20 kiekvienam tremtiniui per 
metus pasiusti auka.

BALF’o sandeliai tuszti. Au
kas siuskite: United Lithua
nian Relief Fund of America, 
Inc., 105 Grand St., Brooklyn 

; 11, New York.
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Uncle Sam Savs . a'

Ponia Kasenkina, kuri 
turėjo iszszokti per langa isz 
treczio augszto, kad pabėg
tu nuo Sovietu, Komunistu 
agentu szpiegu, ir buvo lai
koma kaipo kaline Sovietu 
Kcnsolato ofisuose, dabar 
pasveiko Roosevelt ligonbu- 
te ir dekavoja savo slaugėms 
ir draugėms kurios ja gydė,

kai ji buvo in ta ligonbute at
vežta Rugpjuczio dvylikta 
diena. Kai ji buvo ligonbu
te j e ji parasze visa knyga 
apie savo gyvenimą ir apie 
Komunistu szpiegus ežia, 
Amerikoje. Pinigai, kuriuos 
ji gaus nuo tos savo knygos 
yra paskirti atmokėti visas 
bilas ligonbuteje.

Many thousands of wise fathers, hus
bands and sons know there is no more 
thoughtful Christmas gift than a U. S. 
Savings Bond. So put your dollars into 
Savings Bonds because they are the saf
est, soundest investment you can make 
for those you love. Every dollar is guar
anteed by the government and the value 
increases steadily. For every $3 you pay 
today returns $4 in just ten years. You 
should be enrolled for the Payroll Sav
ings Plan where you work, or if self-em
ployed, for the Bond-a-Month Plan 
where you bank. Either way you will be 
choosing a winner.

U.S. Treasury department

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

MALŪNAS !>
Apie debesus, kuriam auga? 
Parodyk, kur tam debesus ?

Sustojo ir pasižiurėjo in sau
lėleidi, kur neseniai debesiavo- 
si, bet Jankus nesusilaike, tik
tai labai užsimanstes eidamas 
pirmyn, galvojo, kokiu budu 
dabar jam ežia butu galima isz- 
sisukti ir Žydui atkirsti.

Srulius da labiau nusiminęs 
nusiskubino paskui ji, nes pa
mate ant tolimosios girios pa- 
virszaus liuesai plaukiojan- 
czius palszius debesis.

— Parodyk! Szauke, tam 
debesus, kuriuos yra kaip avi
no ragus ? O delko Saduro ma- 
iuninkas su “apgavikus” ma
la’? Tu Skudurus!

Jankui pritruko kantrybes. 
Būdamas jau pusiaukelyj su
stojo ir atsisukęs in Žydą atsi- 
sziepe:

— O asz tau sakau, Sruliau, 
na, asz tau sakau, tegul sau Sa
duro malūnas mala, o mano 
malūnas.

— Ka tavo malūnas ? Per
trauke užsiputojes Žydas, ka 
tavo ? Kaip anam mala, taip ir 
szitam gali krutėti! Tu, skudu 
rus!

Jankus pagalios inpyko.
— Jeigu nori, tai paleisiu! 

Atsiliepe ir kuogreicziausia 
leidosi malūno linkon.

— Leisk! Leisk! Man nori, 
kad tu leistum! Keke Srulius 
paskui ji bėgdamas, o malunin- 
kas tiktai kartojo:

— Leisiu! Leisiu. Leisiu, 
leisiu!

Taip ir neszinosi abudu ma
lūno linkon kaipi keno vejamu. 
Czia pat szalep malūno Jankus 
sustojo, o kad Srulius del padu- 
simo negalėjo nei žodžio isztar- 
ti, jisai apsidairęs pradėjo 
szneketi.

— Taip! Taip! Saduro ma
inuos eina ir asz leisiu.

— Tik leisk!
— Leisiu! Bet temyk, Sru

liau, temyk tiktai, asz tau sa
kau !

Žydas stovėjo kaip inkastas.
— Ka kalbi ? Ka kalbi ? '
— ’ ,Tai “apgavikas!”
Srulius pasitursino.
— “Apgavikas!” Kas tas 

“apgavikas?” Tu skurdimus!
Jisai Jauku paliko ir pats 

vienas inszoko malūnam Ant 
pirmųjų lubu užsilipęs atsisu
ko ir tik daibar pamate, jog ma
luninkas negalėjo su savo koja 
atrasti pirmutinio trepu laipto.

— Girtuoklis! O man misli- 
nai, o tu girtuoklis!

— Leisiu! Leisiu! Kartojo 
Jankus žemai stovėdamas.

Srulius jam padavė ranka ir 
su sunkenybe ji užtraukė ant 
pirmųjų lubu. Jisai buvo taip 
inpy'kes, kad nemato ant viesz- 
kelio susirinkusiu būni ir ji isz 
juokancziu, matant kaip -jisai 
tempe ant virszaus maluninka..

O Jankus norints buvo be 
sąmones, vienok tuo atsitikimu 
buvo labai sujudintas, kadan
gi pirmu kartu jam atsiejo to
kius dalykus pamatyti.

Nuo pirmųjų lubu per Įauga 
pasižiurėjo ir pamate sustoju
sius ir besijuokanczius burns. 
Sucziaupe lupas ir jo akyse už- 
žibo kokia tai mintis, kuri vei
dą parengė kokiam tai keistam 
nusiszypsojimui.

Žydas nusiminimai! inpuole 
matant maluninko neveiklumą, 
kadangi jisai tiktai sau po no
simi murmėjo j

(Tasa)

VII.
Jau artinosi saulėleidis, o 

Jankus su .savo draugais vis da 
karcziamoje sėdėjo. Tai mate 
ir žinojo Srulius, nes jisai be- 
pertrukio per Įauga žiurėjo.

— Ar tenai tam vejas da ne 
karcziamoje sėdėjo. Tai mate 
ir žinojo Srulius, nes jisai be 
pertrūkio per Įauga žiurėjo.,

— Ar tenai tam vejas da ne 
susijudino? Paklausė vakare 
sugryžusio Moises.

— Tate, tenai jau vejas, ai 
geras vejas! Atkirto Žydukas.

Srulius labai nulindo, bet 
nieko nesake pats nepersitikri- 
nes.

—* Rifkee? Paklausė pa- 
czios, ar tau girdėjai apie to
kius vėjus, nuo kurio malūnas 
negalėtu suktis ?

Bifke, kurios diedukas teip- 
gi buvo malūno savininku, ta
me reikale turėjo 'bent koki su
pratimą. Todėl pamasczius at
sake :

— O kaip-gi. Kuomet vėjus 
perdaug puczia, malūnas stovi. 
Ny, ir kuomet perdaug silpnas 
tai taip-gi n’eina.

— O ar tau girdėjai apie to
kiam vėjus, kuris vadinasi 
“apgavikus?”

Žyde iszpute akis ir abe
jingai, gamindama vakariene, 
atsake:

— Vėjus, kaip ir kožnas 
daigtus, turi savo vardus, tai 
jau žinoma.

Nusisuko bardama vaika, 
kuris vyresniu savo 'broliu nu
skriaustas 'buvo pradėjęs baub
ti, ir savo kalba pertrauke.

Srulius užsimėtė kapota, ku
rios namie nencsziojo, ir sku
biai iszibego isz grinczios, kai- 
pi butu ka tokio svarbaus atsi
minęs.

Nusiskubino tiesiog in malū
ną ir tik atsikvoszejo ant pat 
kalnelio, ant kurio stovėjo ma
lūnais.

Uždengės su ranka akis nuo 
saules spinduliu kaitros, pasi
žiurėjo Moreno puse ir jam tru
puti linksmiau pasidarė, nes ir 
tenaitinio malūno sparnai neju- 
do.

Apsisuko ir pasižiurėjo Sa
duro pusėn, 'baisybe jo veido 
briežus kadangi dirbo kaip rei
kiant.

'Staiga Žydui in galva subė
go visas kraujas. Abiem ran
kom ana apkabino ir mirtinu 
balsu suszuko:

— Gevalt! Gevalt!
Pasikasojes kapota leidosi 

karcziamos linkon. Būdamas 
jau arti, pradėjo szaukti:

— Jankus! Jankus!
Bego toliau, netekdamas del 

piktumo net sąmones ir tik 
karcziamos prieangyj susidūrė 
su iszeinanczju maloninki!.

— Ka tau darei’? Tu Jan
kus'? Roke nusiminusiu •balsu 
Saduro malūnas vaikszczioja, 
kad jam net ežia girdėti! Tau 
nori man pražūties! Man var
gus! Man bedus! Tu man svei
katas atimi, tu man gyvastis 
jau atimsi. Tau esi skudurus!

Jankus kuris pirma syki 
Sruliu pamate tokiame padėji
mo, susyk susimaisze ir nulen
kęs galva skubinosi in maluna. 
Žydas bego paskui ji szaukda- 
mas:

— Tu man pasakosi istori
kus apie vėjus “apgavikus V ’

— Paleisiu! Paaaleisiu!
— Leisk! Atsiliepe Žydas,1 

tau nekalbėk, tiktai leisk!
Jankus nužengė kelis žings

nius maszinerijos linkon, tenai 
kur kampe, bet t nejaus susiū
bavęs parkrito.

Dabar Žydas staiga nusilei
do ir pakeles maluninka kalbė
jo:

— Na, leisk, tu skudurus! 
Leisk, asz tau nuvesiu vieton.

— Paaaleisiu! Paleisiu! Ke
ke Jankus Sruliaus vedamas.

Nuėjo in kampa, kur Jankus 
isztrauke pagalėli, palaikanti 
sparuuoczius arklius, o paskui 
sutaiso skrynias ir visokius lo
vukus.

Liepe save nuvesti ant antrų
jų lubu. Czia su Sruliaus pa- 
gel'ba apžiurėjo visas malimo 
dalis ir paleido visus akmenis.! 
Srulius labai nusistebėjo, kad 
Jankus, norints girtas, neuž- 
mirszo apžiūrėti visus malūno 
kampus..

Pagalios nuo Žydo atsiliuo- 
savo ir nusiszypsodamas atsi
liepe:

— O dabar, Sruliau, tau sa
kau, tasai “apgavikas!”

— Tegul 'bus jam apgavi
kas! Asz tau parodysi “apga
vikas ! ’ ’

Jankus nutvėrė dideli basli 
sujudinti malūno sparnams. 
Norints girtas, bot sparna pa
stūmėjo ir, motes basli szalin, 
sugryžo pas Sruliu, kuris su ne
kantrybe lauke malūno krutoji- 
mo.

Abudu trumpai lauke.
In pora minueziu malūno 

sparnai kaskartas vis labiau 
pradėjo suktis ir malūne užgi
mė oszimas toks didis, kokio 
Srulius da nebuvo girdėjos.

Sparnaj taip insisuko, kad 
visos malūno sienos pradėjo 
girgždėti. Sruliui dabar pasi
rodė, jog netrukus vejas visus 
sparnus sulaužys, sudraskys 
visu maluna ir visas jo turtas! 
nueis szuniui ant uodegos.

Iszbales kaip siena Žydas 
žiuri in Jankų, kuris vos tik te
gali nuo juoko susilaikyti.

:— Kas tas, Jankus ? Kas 
tas“? Atsiliepe Žydas.

— Tas nieko, tai “apgavi
kas.”

— Sakyk kas tas, ba man ' 
mirsi! Beke Srulius, nutveręs i 
Jankaus ranka, sakyk!

Vokiecziai Futbolininkai

Amerikie ežiai kareiviai 
iszmokino Vokieczius kaip 
loszti futbolą, ir dabar be
veik visur Vokietijoje gali
ma pamatyti kaip Vokiecziai 
imasi Amerikiecziu sportu. 
Czia du sportininku rateliai 
susikerta Vokietijoje, ir vi

— “Apgavikas,” atsake 
J ankus.

Srulius daugiau neklauso. 
Isz baimes drebėdamas mėtėsi 
tropais žemyn.

— Gevalt! Gevalt! Baube 
Žydas bėgdamas žemyn.

-— Jankus! Jankus tu sulai- 
kvk malūnas! Jankus! Tu man «/
padarysi mirti, gevalt! Gevalt!

Isz greitumo nebrasdamas 
nuo paskutiniu lubu trepu, tie
siog per skyle nuszoko ir kaip 
pusgyvis ant keliolikos žings
niu nubėgo nuo malūno szaiin.

Tik dabar prieszai maluna 
atsistojęs atsiliepe:

— Ja nk u s, asz t a u mold ži u! 
Tu sulaikyk mano malūnas! 
Jankus! Asz tau visada tikėsi. 
Jankus! Gevalt! Gevalt! Mano 
mantus, mano visus turtus! 
Viską tam “apgavikus” pa
ims! Jankus, gevalt, sulaikyk 
jam, ba man žiūrėti negali, ge
valt! Jankus, sulaikyk tam 
“apgavikus!”

Ir nežinojo, kas aplink ji vei
kusi, negirdėjo nieko. Net ne
mato atbeganezios pas maluna 
visos szeimynos, nei burn , juo
kavimu, nieko ir nieko, tiktai 
draskosi be sąmones, nematy
damas net malūno lange stovin- 
czio Jankaus ir sustojaneziu 
isz palengvo malūno sparnu.

Dabar Sruliu Bifke su Moise 
paėmė už ranka ir nuvedė in 
grinezia. Bėdinas Žydelis ei- 
dams nejauto net kur su kojom

BALTRUVIENE

Vai jus kelios sakaleles 
isz Amsterdamo,

Ar jau nuo gedimo 
nesusilaikysite ?

Adventai!
Ar prie Dievo neprisiversite?

Ar žinote,

somis galiomis stengiasi pa
sielgti kaip tikri Amerikie- 
cziai.

Futboles sportas jau užsi
baigė, bet visi krasztai sten
giasi pasekti Amerikieczius 
ir sportą loszti kaip Ameri- 
kiecziai.

' žengia, ir nemato kas aplinkui 
j ji veikiasi.

Ėjo klupdamas ir nuolatos 
aimanuodamas:

— Gevalt! Gevalt! Visus 
mano turtus, gevalt Jankus! 
Apgavikus! Aiai!

VIII.
Po szlapiai ir szaltai Vasarai 

! atėjo karsztas ir vėjuotas ru
duo.

Diena buvo rami, oras gied- 
; rus. Bodosi buvo galima isz- 
girsti visus paukszcziuku cziul- 
bejimus, kožna medžiu szake- 
liu susijudinimą, kožno pagel
tusio lapelio krintant žemyn at
balsi.

Viskas po keliu menesiu sun
kaus darbo- rengėsi atsilsėtu. 
Ir patsai žmogus po sunkiam 
vasaros darbui su džiaugsmu 
atėjusi rudenėli sveikino.

Bozdolo malūnas, žinoma, 
taip-gi stovėjo, norints jam per 
dienas stovėti nebuvo lemta. 
Buvo laukiami tai isz ten, tai 
isz szen smarkus rudens vejai.

Jankus malūne ant antrųjų 
lubu prie lango stovėdamas, 
taip-gi paliko be kantrybes nes 
tyla jau kelias dienas tesėsi. 
Jisai buvo pripratęs prie malū
no oszimo, prie viesulu, prie 
burn, prie degtines, kuria už
vis labiaus mylėdavo.

Su pypke dantyse stovėjo ir 
dairėsi aplinkui padanges, isz 
girsdamas isz apielinkiu viso
kius sutvėrimu balsu atbalsius.

Kad jau jaunos ne esate!
Randasi ir keletą guzutines, 

Visokiu biaurybiu 
dasileidžiate, 

G e r i a u p as i t a is y k i t e, 
Ir apie gy veninio 

geriau apmislykite! 
* * *

Kas bus isz musu bobelių, 
Net jau man nuobodu, 

Mokinu kas sanvaite kaip 
galėdama, 

Visokius budus naudodama, 
Bet man tas sunkiai eina, 

Niekas in ju galvas neinlenda, 
Da tarp kitu tautu 

puse bėdos, 
Bet kada pasirodo tarp 

musu, 
Tai jau lukaut!
* * *

Skulkine yra tokia 
moterėlė, 

Laibai nedora,
Savo vyra visai negelbsti, 

Nes girdot,
Kad koki ten užkuri turi, 

Ir linksmai laika praleidžia, 
Bobele ji labai gaubti vo ja, 
Už tai kad jis yra kitokis.

Girdot nuo publikos, 
Kad jos vyras ketina jai 

in kaili duot, 
O ta užkuri iszvarys. 
Už toki darbu bėdos 

neturės, 
Jaigu taip padarys. 

* *
Per Tamakvc bosu ana diena 

prapyszkinau, 
Kokius ten riksmus 

iszgirdau, 
j Sztai kelios monkes ant visos 

gerkles roke, 
Savo kaiminkas aplojo. 
Mat, viena sorkes rode, 

Net žmones ant tuju sorkiu 
žiurėjo, 

Mat, ir policija pribuvo, 
Ir užsibaigė tos sorkes. 
Tosios moterėles turėjo 

užsimokete fainos, 
Ir prižadėti,

Kad del publikai daugiau 
riksmu nedarys, 

Ir visokiu biaurybiu negirdes.
O dabar visiems pasakysu 

gud-bai.

Kalėdų Diedukas
įyr •/■.■’•'•-.■p-'"

Kalėdų Diedukas pasirin
ko labai prasta diena atva
žiuoti in New York miestą. 
Czia buvo tikros pavasario 
dienos, ir jis su savo žiemi
niais drabužiais prakaitavo 
ir lauke sniego ir geresniu 
žiemos dienu.

Sziais metais viskas rodos 
yra atbulai, net medžiai pra
deda sprogti, isz tos szilumos 
ir to gražio oro.

Kai kurie žmones sako 
kad net ir oras jau paseno ir 
už tai dabar mes neturime to
kiu žiemų kai kadaise buvo. 
Bet jau per pastaruosius ke
lis metus mes pasimokinome 
ir dabar mes žiemos laukia
me szituose krasztuose Sau
sio ir Vasario menesiuose. 
Tada tvoros braszka ir prū
dai sprogsta nes tada mes 
jau tikrai žiemos susilaukia
me.

Tai vienur szalep kaimo ark
lys sužvengė, tai kitur vėl at- 
jaueziantis lietu gaidys užgie
dojo. Tai vienur orą skaldė mo
ters balsas, smaukiantis isz ga
nyklos gyvulius namo, tai ki
tur girdėjosi vežimo braszkeji- 
mas.

— Jeigu taip amžinai tyla 
vieszpatautu, užsimanste Jan
kus, tai žmogus del neramybes 
turėtum mirti. Jau nuo pat ry
to man prastai sekasi.

Nusispjovė ir nutilo. Bet ret- 
kareziais prieidavo prie lango 
ir žiūrėdavo, ar nepamatys kur 
padangėse kokio nors pilko, ar 
juodo debsuko.

Taip besidairydamas pama
te Sruliu, apžiūrinėjanti su aty- 
da po malimu 'balki, su kurio 
pagelba malūnas aplinkui buvo, 
pasukamas.

— Sruliau ? 'Užsznekino, ka 
tenai apžiūrinėje?

— Ny? Kaip nežiūrėsi? 
Žiema artinasi, o czia, Jankau, 
reikės kasdiena malūnus pagal 
vėjus norus richtuoti.

Maluninkas nusiszypsojo.
— Koks tai parka, suszvap-

sėjo spjaudamas ir garsiau 
prabilo. Maluna apsukti, tai 
tik juokai, bet gaminki pinigus 
akmenims, nes be nauju nebus 
galima apsieiti. Akmens gal tu
ri per s-zimta metu, visai nuply- 
sze.

— Kas tau Jankus tokiam 
daigtus sakyti? Kam tas szne
keti ?

Maluninkas nusijuokė ir pa
sitraukė nuo lango. Vienok ne- 
iszkentes vėl priėjo prie lango 
ir pamate Sruliu apžiūrinėjan
ti suirusiu malimo sparnus. Ir 
vėl ji užkalbino:

— Na, džiaugkis Sruliau, 
nes sziandien tos pasaulyj ty
los paskutine dieną. Arba szia 
nakti, arba rytoj diena vejas 
susijudis,' o Spalyj kaip susiju- 
dis tai trauksis net kol pavasa
ri garniai musu kraszta aplan
kys.

j — Ka tu kalbi Jankus?

Pertrauke nudžiugęs Žydas. 
Isz kur tu tam viską žinai1?

-— Seni maluninkai taip sa
ko, kalbėjo toliau Jankus ir jo 
veidas pasidarė linksmesnis.

— Ny, ka sako? Sakyk, ka 
jie sako?

Jankus linksmai pakele 
augsztyn ranka, paskui ta pati 
padare su koja ir, kaipi rengda
masis szokti, uždainavo: 
Maluninkai, kolei laikas 
In kareziama traukini, 
Nes kaip vejas atjos raitas, 
Tuokart gert paliaukim!

Daina pertrauke ir atsitolin
damas nuo lango iszpalengvo 
sau vienas nesuprantamais žo
džiais dainavo. Maluninkas pa
siraivė, o paskui isz kelnių ki- 
szeniaus iszsitrauke maszniu- 
ke, kurioj atrado dar kelis 
smulkius sidabrinius pinigus.

—< Kam czia man sėdėti? 
Pats vienas in save suniumo, 
ot po szimts milijonu, bombų! 
Eisiu pas Szmuila, kol vejas at- 
sigaivis, reikia tuos nesmagu
mus pamesti, nes ka malunin
kas tur veikti, jeigu pasaulyj 
tokia amžinoji tyla vieszpatau- 

. ja. Nėra nei vieno buroy nėra su 
kuom ir iszsitraukti.

Pasižiurėjo in kareziama, ku
rios tarpdury j stovėjo du butu.

— Bimbalas ? Sumurmėjo, 
ar-gi akis mane apgaudinėtu.

Pasėjėjo in trepus, bet vėl su
stojo, kaipo koki tai svarbesni 
daigta sau atmindamas, ir pats 
sau tarė:

— BUS DAUGIAU —

SUSIPESZE SALIUNE
PHILADELPHIA, PA. — 

Lester Davis, keturios deszimts 
septynių metu amžiaus žmogus 
atsidūrė in ligonine, o jo drau
gas, Joseph Mellon ir to paties 
amžiaus patapo in kalėjimą. 
Jiedu saliune, prie baro susi- 
gincino, susipesze ir susimusze.

Joseph Mellon isz Clementon 
buvo in lakupa patupdintas be 
jokios kaucijos, nes jis yra kal
tinamas už Lester Davis ap- 
daužyma ir primuszima. Jo 
draugas Lester Davis yra ligo
ninėje su praskelta galva, ap
daužytu veidu ir suskaldytu 
žandu. Visa tai atsitiko po ke
liu mažucziu stikleliu, kuriuos 
nuplovė su alueziu.

“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.

I
 PONAI |

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

Sieninius :■ 
Kalendorius i;

Ant 1949 m., :• 
ir iszsirinkti kokiu nori ![ 
iszsirinkt. ' [

Dabar Laikas! užsi ;l 
------------------ kalbyt < 

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

SAULE PUBL. CO., ; 
Mahanoy and A Strs., ; 
Mahanoy City, Penna. '
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Žinios Vietines Derlinga Žeme

— Utarninke pripuola Szv. 
Spiridono.

— Szia san vaite czvertis 
meto, pasninkas: Seredoj, Pct- 
nyęzioj ir Subatoj.

■— Seredoj S?;v. Valeriano.
, — Ketverge Szv. Eusebijo.
—■ Smarkus szaltis ateina 

isz žiemiu puses in musu apy
linke.

— Ponia F. Laukoniene, 
Florence Tamaszauskiciie ir 
pons. Vincai Petuszkai ir duk
rele Joana visi isz Shenadoro 
motoravo in miestą su reika
lais, taipgi atlanko ir “Sau
les” redakcija, atnaujinti savo 
prenumerata u ž laikraszti 
“Saule.” Acziu visiems už at
silankymą.

— Ponia M. Stulgaitiene 
isz McAdoo, lankėsi mieste su 
reikalais ir prie tos progos at
lankė ir “Saules” redakcija, 
atnaujinti savo prenumerata už 
laikraaszti “Saule.” Acziu už 
atsilankyma.

— Szvento Vardo Draugi
jos isz Schuylkill ir Carbon pa
vietu, turėjo susirinkimą Nede- 
lioj po pietų Szv. Jeronimo pa
rapijos svetainėje Tamakveje.

—- Per nupuolimą anglies, 
Mountain Top Coal Co., s^ri- 
pinsu arti Tamakves, angliaka
sis Roy Blew, 29 metu amžiaus 
isz Reevesdale, likos užmuszta 
Petnyczios vakara. Paliko tęva 
ir sesėri.

— Gerai žinoma sena gy
ventoja Cecilija (Kinkiene) 
Praskevicziene, kuri kitados 
gyveno Mahanojuje, numirė 
Subartoje, 2-tra valanda po pie
tų Hazletone. Kūnas bus pa
laidotas Szv. Juozapo parapi
jos kapines. ;

— Sekanti kasyklos mokes 
pedes: Dec. 13, Locust Coal Co. 
Dec. 14, Gilberton, Packer Nr. 
5, Continental; Dec. 15, Repp- 
lier, Buck Run, Hammond, Ko- 
hinoor, Germantown ir Midval
ley.

Ūkininkas Henry Huppen- 
thal, kuris gyvena netoli nuo 
Cedar City, Indiana valstijo
je, sako kad visa jo žeme pa
kilo apie trisdeszimts pėdu 
per dvideszimts penkis me
tus. Kalnas kuris ant jo ūkio

iszkilo yra apie 2,500 mastu 
skersai ir isz iszilgai. Kitas 
kalnas ant to paties ūkio isz
kilo apie penkolika pėdu in 
deszimts.metu. Szitas antras 
kalnas yra apie penkių szim- 
tu skersai ir iszilgai. Uki-

ninkas Huppenthal sako kad 
czia jam javai taip užderėjo 
kad jie linko ir lūžo. Jis dau
giau negu szimta deszimts 
buszeliu kornu gavo nuo 
hektaro žemes.

toj 4-ta. valanda popintu, 
klebonijos.

neperka ir per daug uesikrauua 
iii savo sztorus, nes jie nežino 
ar jie gales viską parduoti, ir 
dar kitas dalykas, visi vis tiki
si kad viskas atpigs.

Argentina. — Argentinos 
kraszite visi darbininkai szi

Plymouth, Pa. —' Simonas 
Navickas, nuo 61 Boston Hill, 
Larksville, numirė Gruodžio 
5-ta diena ir likos palaidotas 
Gruodžio 9-ta diena su Szv.
Miszomis, Szvento Kazimiero menesi gauna, dviguba alga. Vi- 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte, si darbininkai gauna ekstra pi- 
ir palaidotas in parapijos kapi- nigu, viso menesio alga del Ka
nes. Velionis paliko dukterį; į ledu. Tai czia per Kalėdas visi 
tris suims ir broli. j bagoti, visi perka ir parduoda

-------------------------ir bizni varo.
Philadelphia, Pa. — Marija 

Chwastek, jienkios deszimts' 
keturiu nietu amžiaus mote- 
riszke, stengiesi save nusižu
dyti. Ji nuėjo in skleja. ir pa
leido sau in gaiva szuvi, bet re
volveris kaip ten pasprūdo ir į
jai nepasiseke nusižudyti. Ta-į nenorėjo per greitai 
da ji nuėjo in savo vyro sztora : munistus sumuszti, 
aid Kensington Avenue ir pa
leido kelis szuvius in savo vy
ra. Kai vyrais buvo nuvežtas

Washington, D. C. — Kini
jos vadovas Chiang Kai-shek 
suklydo kai jis nepaklausė 
Amerikos karininku, kurie no
rėjo jam patarti kai Komunis-

nes jam
Amerikos dole rinkai buvo la-

doleriukai sustos phiuke kai 
Komunistu jo kraszto nebus.

Walter Savage, dvideszimts 
metu amžiaus, nuo Dakota uly- 
czios netoli nuo Devintos uly- 
czios. Jiedu ta automobiliu bu
vo pasivogė nuo James Green,
kuris gyvena ant 2436 N. Fair naujo kad jis buvo nužudytas 
hill ulyczios.

muczina ir žudo juodukus, tuo- 
jaus užsigynė. Beveik visi po
licijos virszininkai paaiszkino, 
kad tas Robert Mallard buvo 
negeras juodukas ir kad nieko

APVOGĖ NAMUS

Bet kitu miestu laikraszti- 
ninkai ir redaktoriai netylėjo. 
Jie pradėjo daug raszyti apie 
szita žmogžudyste.

Georgia valstijos Guberna
torius Herman Talmadge insi- 
kiszo, ir už keturiu dienu vis
kas buvo laabai gražiai iszaisz- 
kinta: Georgia valstijos polici-

Vagiai Apsirenge Kaip 
Policijantai

NEW YORK, N. Y. — Du
vagiai, apsirenge kaip polici- jas suaresztavo to nužudyto 
j antai inejo in vienus namus in 
Flushing, suriszo poną James 
Thomas ir jo žmona ir paskui 
pavogė apie $9,500 ir sau isz- 
ejo.

Ponas James Thomas pas
kui iszsinarpulino isz savo vir
vių ir paszauke policijautus. 
Jis yra Paradise Restaurant 
užeigos savininkas in Man
hattan. Jis sako kad tie vagiai 
neužtiko vienuolikos tukstan- 
cziu doleriu, kurie buvo paka- 
voti namie.

Jeigu del tavo draugo yra 
nuobodus gyvenimas, tai pasa
kyk jam kad sau užsiraszytu 
laikraszti “Saule,” o bus tau 
dėkingas už tai. Juk sziandien 
visi turi užtektinai laiko ir 
snaudžia namie. A gi nebutu 
geriau ka naudingo pasiskaity
ti ir save truputi apszviest. Juk 
tieji penki dolerei iszduoti ant 
laikraszczio ant viso meto nie
ko nesubankrutys.

EROPLANAS NU
KRITO ANT MARIU

NUŽUDĖ SAVO
MOTINA

Prisipažinsta Žmog
žudyste

REDAKTORIUS
PASITRAUKĖ

juoduko žmona, Amy, ir ja ap
kaltino už savo vyro nužudini-i 
ma. Paskui policija ja paleido. 
Nabage taip iszsigando kad ke
lias naktis ji praleido girioje, 
drebėdama ir bijodama pasiro
dyti. Paskui jos gimines ir pa- 
žinstamieji Savannah mieste ja 
pas save pasiėmė.

But sunku tikėti kad tokia 
skriauda tokis neteisingumas' 
galėtu invykti Amerikoje, kurį 
visi mes taip didžiuojamies sa-l 
vo laisve ir lygybe, bet tai ne 
pirmutinis tokis atsitikimas.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
teliu, o dar kitas netekes vil
ties kad jis bus iszgelbetas, isz- 
szoko isz valteles, tik apie ke-j 
turias valandas pirm to kada 
tas kitas eroplanas visus juos 
užtiko.

AMERIKOS
LAISVE IR LYGYBEI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

VOGĖ ISZ SZTORU

Dvi Moterys Ir Ju 
Dukterys Suimtos

Jo gimines sako kad jis pa
slėpė, pakavojo daug visokiu 
žinių, nes jis pats bijojosi Ko
munistu. Jis kelis sykius pra
sitarė kad jis bijo kad Komu
nistai ji nenugalabintu, kai jie 
dažinojo kad jis jau isz ju tar
po pasitraukia.

Czia mes turime labai gera 
pavyzdi kaip Komunistą vei
kia ir dirba, kaip jie visur įn- 
lenda ir visokius žmones pa
traukia prie saves ir paskui 
jau ne kad loska' priverezia 
jiems dirbti.

Czia, žmogus Whittaker 
Chambers, kuris isz pradžios 
pats stojo in Komunistu eiles; 
paskui pamate tu Komunistu 
galybe ir pats iszsigando ir jau 
norėjo pasitraukti, bet tada jau 
bijojo.

Jis dabar daug kitu žmonių 
intaria ir priparodo kaip ir ka
da, jie dirbo Komunistams. 
Tokiu žmonių randasi augsz- 
tese valdžios vietose.

NELAIME
ELEKTROS

FABRIKE

Shenandoah, Pa. — Penkios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
angliakasis, Joseph II. Horrell 
buvo ant smert užmusztas, kai 
jis pargriuvo ir papuolė po tru
ko ratais. Jo galva buvo su
trinta Nelaime atsitiko West 
Shenandoah kasyklose. Horrell 
yra paskutinis tos szeimynos. 
Jis buvo visu gerai žinomas 
apylinkėje.

— Gerai žinomas sena gy
ventoja ĮUrszula Popickiene isz 
William Penn, staiga numirė 
Subatoj, 12:30 valanda ryte 
savo namuose. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in czionais 42 metai at
gal. Jos vyras Kazimieras mi
rė pareita Rugsėjo men. Paliko 
du sunu: Joną, namie ir Kazi
miera^ isz Waterbury, Conn., 
trys dukterys.- Adela Lapiene, 
Girardville, Konstancija, na
mie ir Zuzana Stotten, Maha- 
noy City, szeszis anūkus; du 
brolius: Joną, Shamokin ir Ma- 
tiejusa, Skotlandijoje. Grabo- 
rius Vilinskas laidos.

se jo: Kiek sykiu jis 
szove, nes jie mislino
norėjo save nusižudyti. Kai jis nei galo nei kraszto.

norėjo nusižudyti,- I 
žmona in ji szove. daktarai pra- 
ncsze policijai ir jo žmona bu-j 
vo suaresztnota.

Jiedu kelis sykius buvo labai i 
susibarė ir susipyko, nes ji visi 
intarinejo savo vyra kad jis už-! 
sideda su kokia ten svetima: 
boba.

Kai paszautas vyras sukniu
bo, jo žmona pradėjo verkti ir 
savo rankas laužti, verkszleu- 
dania: “Asz nenorėjau jo nu
žudyti.” Daktarai sako, kad 
vyras yra labai sužeistas, bet 
gal pasveiks.

aiškiems doleri ūkams nebuvo į

i>ei i«id jo Sveczias Isz Vokietijos

Washington, D. C. — Bankus' 
daug mažiau pinigu paskolino 
biznieriams szi menesi. Pa-!

riai daug daugiau skolinasi ne-i 
gu kitais laikais. Bet sziais me-i 
tais kaip tik atbulai. Isz to ma
tyti kad biznieriai per daug

Girardville, Pa. — Sveczias 
Kunigais, Misijonierius Geral- 
das atvažiavo in Szvento Vin
cento parapija, kur jis ves Ka
lėdų Novena. Kunigas Geral- 
das yra placziai žinomas kaipo 
vienas isz geriausiu pamoksli
ninku.

McAdoo, Pa. — Kunigas Ja
vinės Brogen, isz Szv, Patriko 
parapijos, krito negyvas Stiba-

* * 
a *
I

į * 
i 
i

* 
:

15 coliu ploczio x 23% col. J 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 * 

Adresas: *
SAULE PUBLISHING CO., * 

J MAHANOY CITY, PA. U.S.A. |

KALENDORIAI
1949 M.

WEST BRANCH, MICH. — 
Szesziolikos metu amžiaus vai
kas prisipažino polici j ahtams 
kad jis ant smert nuszove savo 
motina, kai jiedu susiginezino 
apie Kalėdinės korteles, kurias 
jis norėjo parsitraukti ir par
davinėti.

Policijantai suėmė ta vaika, 
William Lee Farley, už keliu 
valandų po jo motinos nužudi- 
nimo. Jis buvo ant vieszkelio ir 
stengiesi raida gauti.

Policijantai sako kad jie vai
ka suėmė ir dabar laukia 
daktarai pribus pažiūrėti 
tas vaikas pilno proto.
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DU JAUNI VAGIAI

Vienas szuvis isz karabino 
sudaužė automobiliaus langa ir 
ant smert užmusze Robert 
Mallard.

Amy, jo žmona kurie yra mo
kytoja pasakė policijantams 
kad keli vyrai su baltomis pa
klodėmis apsirėdė sustabdė ju 
automobiliu ir nužudė jos vyra.

Per kelias dienas nei vienas 
laikrasztis nei neiszsžiojo apie 
szita žmogžudyste. Bet “Ma
con News” laikrasztis apie de
vynios deszimts myliu nuo tos 
vietos paskelbė kas tenai atsi
tiko, kai kiti laikraszcziai ir 
redaktoriai pasiteisino kad 
juoduko žmogudyste tai visai 
ne naujienos ir kad jie nei žo
džio apie tai nerasze ir nera- 
szys.

j Kukluksai, kurie tuose 
krasztuose neszioja tokias bal
tas paklodes ir gazdina, musza,

LANCASTER, PA. — Dvi 
moterys, kurios turi dideles 
szemynas buvo sugautos va
giant daigtus isz sztoru. Ju 
dukterys teipgi buvo suaresz-' 
tuotos, kaipo savo motinu pa- 
gelhininkes tose vagystėse. . .

Ponia Viola Hagen, trisde- 
i szimts septynių metu amžiaus 
isz Quarryville, penkių vaiku 
motina ir Ponia Elzb. Probst, i keturios deszimts penkių metu’ 
amžiaus isz Christina, szesziu 
vaiku motina, buvo patrauktos 
in teismą už vagystes. .

Policija teipgi pareikalavo 
kad trys szitu moterų dukterys 
butu teipgi patrauktos in teis
mą, nes jos padėdavo savo mo- 

! teru dukterys butu teipgi pa
trauktos in teismą, nes jos pa-1 
dėdavo savo motinoms vogti, j 
Policija sako kad per praeitus 
metus szitos moterys pavogs 
daigiu už kelis szimtus doleriu. Jie geriausiai galėtu parodyti

Abieju vyrai dirba ant ukiu 
apylinkėje, bet jie in szita savo: 
žmonų bizni neinsimaisze ir jie 
nėra kaltinami.

Beveik visi sztorninkai nusi
skundžia kad ypatingai priesz vadu reikalas, bet jau teismo ir 
szventes moterys daug daigtu valdžios. Jeigu unija negali 
nusinesza, pasivagia, ir kad la- savo mažesnius vadus ir bose- 
bai sunku jas sugauti. liūs sutvarkyti, tai valdžia jau

,(Tasa Nuo 1 Puslapio)

i rado kelis žuvusius darbinin
kus prie savo maszinu. Ju dra
bužiai buvo visiszkai nedege ir 
jie buvo sutrinti. Kompanijos 
atstovai sako kad jie dar ne
gali tikrai pasakyti kas ir kaip 
ten ta nelaime atsitiko.

RAZBAININKAI
VALDO MIESTO

UOSTUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tie razbaininkai?
Czia uniju vadai turi labai 

gera proga parodyti, kad jie 
yra geri piliecziai ir kad jie 
laikosi savo kraszto instatymu.

kad jie yra geri vadai jeigu jie 
dabar tokius razbaininkus pra
varytu ir iszmestu isz savo 
uniju.

Žinoma ežia jau ne unijos

Kareivis Saržentas John 
Manatt eina savo pareigas 
ant La Guardia aerodromo 
New York mieste. Jis czia 
priima mažuti John Cluff, 
deszimts menesiu amžiaus 
nauja “Amerikieti Leitenan
tą, kuris atvažiavo staeziai 
isz Vokietijos.

Dabar vis daugiau ir dau
giau žmonių atvažiuoja isz 
Vokietijos ir isz kitu Euro
pos krasztu. Ir Lietuviu pas 
mus atvažiuoja. Mes tikimės 
kad galės atvažiuoti tokie 
Lietuviai kurie musu krasz- 
ta mylės, nes iki sziol atva
žiavo tik ponai ir valdinin
kai kurie per daug isz musu 
reikalavo ir reikalauja.

Pasivogė Automobiliu;
Sugautas

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai per kelias mylias 
vijosi du vagiu, kurie buvo pa
sivogė automobiliu. Vienas isz 
tu vagiu buvo pagautas, kai jis 
perlipo per tvora ir vieno Su
siedo darže norėjo pasislėpti.

Policijantai Charles Morrow 
ir Michael Palovcak važiavo su 
savo raudonu automobiliu ant 
Germantown Avenue, apie tre- 
czia valanda isz ryto, kai tik 
sykiu juodu pralenkė labai 
greitai lekiantis automobilius. 
Policijantai pradėjo vytis.

Draiverys to pavogto auto- 
mobiliaus greitai sustabdė au
tomobiliu ir pradėjo bėgti. Jo i 
draugas sykiu su jo, bet tas' 
draugas, norėdamas policijan-Į 
tus nusikratyti, perszoko per 
tvora ir viename darže pasi
slėpė. Policijantai ji surado ir 
suaresztavo. Jo vardas yraj

turi insikiszti.

Pirmutinis Eroplanas Sugryžta In Amerika CHURCHILLIS
UŽTARIA ŽYDUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Eisenhoweri, sakydamas kad 
i Generolas Eisenhoweris labai 
l daug gero nuveikė stengdamas 
■ vis areziau suriszti Anglijos ir 
Amerikos reikalus.

Garsingu broliu Wright 
pirmutinis eroplanas, kuris 
buvo pavadintas ‘ ‘ Kitty 
Hawk” yra dabar parvežtas 
isz Anglijos. Daug žmonių 
susirinko in Freer Art gale
rijas, Washingtone kai tas

eroplanas buvo parvežtas. 
Jis dabar bus pastatytas in 
Smithsonian Institute kam- 
barus. Wright broliai buvo 
pirmutiniai pastatyti ir pa
rengti pirmutini eroplana 
kuris nuo žemes pakilo.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 
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