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Komunistams Nesiseka
__________________________ S . ‘ !

Isz Amerikos
LAISZKAI

KONGRESMONAMS

Žmones Raszo Laisz- 
kus; Unijos Pataria
WASHINGTON, D. C. — 

Kongresmenai niekados tiek 
laiszku negavo isz paprastu 
žmonių, kiek dabar gauna. Visi 
visokiu instatymu reikalauja.

Darbininku ’ uniju nariai, 
darbininkai, reikalauja kad 
Kongresas panaikintu, iszkasa- 
votu ta “Taft-Hartley Instaty- 
ma. ’ ’ Laiszkai ateina ir isz biz
nierių ir fabrikantu, reikalau
dami kad tas Instatymas butu 
palaikytas. Bet daug daugiau 
laiszku ateina kurie reikalauja,. 
kad tas Instatymas butu isz- ■ 
mestas. Ir tai aiszkus dalykas, 
nes daug daugiau darbininku 
randasi negu darbdaviu.

Ūkininkai raszo laiszkus rei
kalaudama  i kad Kongresas aisz- 
kiai nustatytu, kiek jie gali ti
kėtis gauti už savo rugius ir 
ikvieczius ir bulves. Ūkininkai 
sako, kad jie iszrinko Trumana 
ir jie nori kad jis ta atsimintu!

Daktarai raszo ir grasina 
Kongresmonus, kad jie nein- 
vestu tokia gydinimo tvarka, i BIJOSI RUSIJOS 
kokia dabar randasi Anglijoje, 
kur visi gali eiti gydytis visai 
už dyka ir valdžia Daktarams 
atlygina. Žinoma, Daktarai in- 
rodo daug priekaisztu ir gar
siai aiszkina, kad tokia tvarka 
netinkama, bet tikrumoje jiems 
rupi savo turtelis ir kiszenius.l

Trumano Taryba Norėdami
Visus Iszgazdinti;
Patys IszsigandoB

Mes tankiai raszome ir jus 
kartais skaitote apie ta Ame
rikos Taryba, kuri tiek daug 
instatymu inveda ir insaky- 
mu iszleidžia. Bet retai kada 
mums kas ners pasako ar pa- 
aiszkina kas sudaro ta tary
ba ir kas ta taryba yra,

Czia dabar matome Prezi
dento Trumano Taryba, ku
rios nariai Prezidentui pata
ria, ir kartais jam ir pasi- 
prieszina.

Isz kaires in deszine: Ju
lius A. Krug, Vidaus Sekre
torius; Charles Sawyer, vaiz
bos, pirklybos sekretorius; 
Vice-Prezidentas Alben W. 
Barkley; Maurice J. Tobin, 
Darbo Sekretorius; Charles 
Brannan, Agronomijos Sek
retorius; Jesse M. Donald
son, Paczto Virszininkas; Ja
mes Forrestal, Apsaugos 
Sekretorius; Dean Acheson, 
Kraszto Sekretorius; Prezi

dentas Harry S. Trumanas; 
John W. Snyder, Iždo Sekre
torius ir Tom C. Clark, Val
džios Bendras Advokatas.

Visi szitie sudaro Ameri
kos Taryba, Prezidento Pa
tarėjus; visi jie nėra žmonių 
ištrenkami, “Užimant pati 
Prezidentą, bet yra Prezi
dento pasirenkami, kaipo jo 
patarėjai ir padėjėjai.

Iran Krasztui Gresi Povojus Isz 
Rusijos; Valdžia Sako Apie 5 
Milijonai Žmonių Užsimokėjo 
Taksas Sziais Metais; Straikos 
Nieko Nereiszkia John Lewisui, 
Bet Mainieriams Gyva Beda

Konsulas Sako Kad 
Rusija Rengiasi Jo 

Kraszto Užkariauti

STUDENTAS
PASIKORĖ

RASZYTOJA
RUSUOS ISZMESTA

IRAN. — Iran kraszto virszi-
* ninkas pareiszkia savo baime,

Jie sako, kad valdžia bilijonus; į-a{| Rusija rengiasi atgaivinti 
doleriu kasztuotu tokia tvarka. Į sutarti, kuri buvo sudaryta dvi- 
Bet geriau kad valdžia bilijo-i jeszimts asztuoni metai atgal, 
nūs praleistu ir sveikata savo Sulyg tos sutarties, Rusijai va- 
piliecziams užtikrintu, negu lia pasiunsti savo 

Iran kraszta, jeigu 
tui kada nors bus 
svetimo kraszto.

Bendrinis Konsulas, Ahmed 
Mehbod pranesza kad Sovietai 
jau per visus savo radijus ir 
laikraszczius skelbia kad Iran 
krasztui gresia gyvas pavojus 
isz Amerikos, nes, anot Sovietu 
Amerika rengia Iran kraszte 
savo tvirtoves.

Konsulas Ahmed Mehbod sa
ko kad kaip tik del szito klau
simo Iran kraszto Ambasado
rius ilga laika tariesi su Ameri
kos Sekretoriumi Dean Ache-

PARYŽIUS. — Dabar kai viso svieto 
Komunistai buvo vieszai suszaukti ir kai Į . .
jie, kaip kokie klapcziukai ligi paskutinio 
žodžio, iszpilde Stalino insakvmus, visi ži
no kokio plauko jie yra, ko jie siekia ir 
ka jie ketina padaryti. Dabar jau niekas 
negali apie tai abejoti.

Savo kraszto iszdavimas yra kiekvieno 
Komunisto pareiga, kaip Francuzijoje, taip 
ir Amerikoje. Reiszke, Komunistas yra 
iszdavikas. Komunistmas yra insakyta vi
somis galiomis prieszintis priesz Atlantiko 
Kariszka Sutarti ir priesz Amerikos nusta
tyta tvarka szelpti Europos krasztus.

Dabar Komunistai turi visur visiems truk
dyti; tai insakymas isz Moskvos. Kaip 
Prancūzijos valdžia atsiliepe in Komunistu 
pareiszkimus, galima matyti ka Komunistai 
ketina ar ketino tenai padaryti.

LEWISAS
IR ANGLYS

WASHINGTON, D. C. — 
Mainieriu bosui, Lewisui szitos 
straikos mažai ka rupi ir dar 
mažiau reiszkia. Straikos per 
kelias sanvaites nieko nereisz
kia Lewisui, ir jis visai nieko 
nepaiso, nors mainieriams tai 
gyva beda.

V. . ‘
Lewisui labai rupi sumažinti 

anglių sandelius ir anglių isz- 
kasima, kad niekur nebutu per 
daug iszkastu anglių, ir kad 
anglys neatpigtu. Nes, aiszkus 
dalykas, juo brangesnes anglys, 
juo geriau mainieriams, nes al
gos gal būti dar didesnes, dar 
geresnes.

Vienas būdas sumažinti ang
lių iszkasima, butu investi tam 
tikra instatyma, kad tik tiek 
anglių butu iszkasta, kiek da
bar, sziuo laiku yra reikalinga, 
kaip buvo tas Guffey Instaty
mas. Bet aplinkybes tokiam in- 
statymui sziandien nepalan-

Komunistai dabar lenda in Francuzijos kies.

armija, vagia slaptus rasztus, ir stengiasi 
mainierius subuntavoti.

Francuzijos valdžia tiems Komunistams gerai: . - .
Sabai greitai ir asztriai atsake: Visi kari - tris ar keturias dienas ant san-

• t • i • a* 9 i :• vaites.

PRINCETON, N. J. — 
Princeton Universiteto studen
tas pasikorė savo kambaryje. 
Studentas Kennetr E. Rock- 
hold, dvideszimts vieno meto 
amžiaus pareina isz York, Pa. 
Daktaras Carmen K. Prunetti, 
kuris buvo paszauktas pasakė, 
kad tas studentas nusižudė.

Studentas Rockhold
augsztai stovėjo savo klasėje, 
buvo tykus ir lietas. Jis per ku
ri laika nebuvo toks sveikas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikos Intarta Ir 
Suaresztuota

pilie ežiams užtikrintu, 
kad tie bilijonai svetimiems’ 
krasztams eitu, o paprastas pi-į 
lietis czia namie negalėtu gero 
Daktaro prisiszaukti, už tai, I 
kad jis gana pinigu neturi!

Mokyklų mokytojai ir stu
dentai raszo in Kongre^nonus, ‘ 
reikalaudami kad daugiau pi
nigu butu paskirta mokslui ir 
mokykloms.

Kongresmonai dabar samdo-' 
si daug daugiau rasztininku 
kad galėtu in kiekviena laisz- 
ka asmeniszkai' atsakyti. Jie 
szitaip niekados nedarydavo. 
Jie tokius laiszkus numesdavo 
dn gurbą. Bet dabar, kai jie in :SOn, praeita sanvaite. Jis toliau 
visus .tuos laiszkus atsako, pa- aiszkina kad Rusija visomis ga- 
rodo kad jie įsusirupine ir nori liomis stengiasi suardyti visa 
pasiaiszkinti. ta tvarka, kuria sudarė Ameri-

------------------------- - \ ka su Ira^ krasztu, kad Iran
— Jai žmogui daugiau pri-l krasztas gaus septynis szimtus ky gyveno su savo motina ant

gules dirbti, tai dirbtu del ki- milijonu doleriu isz Amerikos 539 Front ulyczios, kai ji ana 
tu. 1 del savo kraszto pramones atsi- menesi paliko savo vyra. Ji da-

— Gyvenimo mokykloje nie- statymo, 
kad nėra tusztumo.

— Jeigu kvailas 
galėtu, tai nebutu kvailu.

armijas in 
tam krasz- 
pavojus isz

ir NUOTAKA
SUBADYTA

Szeszis Sykius Perdur
ta; Vyras Suimtas

NEW YORK. — Raszytoja 
Anna Louise Strong dabar at
sidūrė labai kebloje ir nepavy
dėtinoje vietoje. Ji buvo Rusi
jos iszmesta isz Rusijos, kaipo 

labai Iszdavike del Amerikos. Bet 
kaip tik ji atvažiavo in Ameri
ka, Amerikos valdžia ja sua- 
resztavo kaipo iszdavike, kuri 
daug rasze priesz Amerika.

Kai tik szita szeszios de- 
szimts trijų metu raszytoja at
skrido in La Guardia Field, 
New York, jai buvo inteikta 
teismo pareikalavimas kad ji 
turi už devynių valandų pribū
ti teisme.

Raszytoja Strong labai daug 
yra paraszusi apie Kinija, kur 
ji užtaria ir remia Kinijos Ko-

Komunistai nieko nėra Rusijai 
skolingi. Ji teipgi savo rasztuo-

ALLENTOWN, PA. — Gra
ži, dvideszimts keturiu metu munistus, ir sako kad Kinijos 
amžiaus nuotaka buvo szeszis 
sykius subadyta savo miegama
jame kambaryje. Už valandos se užstojo Yugoslavijos vada 
po tam, policijantai suėmė ir 
suaresztavo jos vyra, kuris bu
vo nuo jos persiskyres.

Nuotaka, Margaret Sokalas-'

tu.
bar randasi in Saldžiausios

Kai Iran kraszto valdžia pa- Szirdies ligoninėje, kur dakta- 
žmogus naikino Komunistiszka Tudeh rai sako ji dar pavojuje.

(Tasa Ant 4 Puslapio) 1 (Tasa Ant 4 Puslapio)

Kitas būdas butu kad patys 
mainieriai nusistatytu kiek 
anglių jie iszkas. Bet ir czia ne- 

i, nes daugumoje vietų 
mainieriai visados dirbtu tik

Tito, kai szitas vadas susikirto 
su Kremlinu ir susipyki su Sta
linu. Galimas daigtas kad deli 
szitu grieku ji buvo isz Rusijos 
isztremta.

Per dvideszimts metu ji dar
bavosi ir dirbo del Sovietu Ru- i 
sijos ir del Komunizmo. Ji tik
rai buvo isztikima Komuniste, 
kuri nei per plauka nesiskyrė 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

intarti kad jie susi- 
dabar randasi kaleji-
visus Komunistu va- trumpesnes valandas ir gaus 

taip pat mokėti kaip ir dabar. 
Szitaip jie iszkas daug mažiau 
a nglių, bet gaus tiek pat ar gal 
dar ir daugiau mokėti, nes 
anglių niekur nebus per daug; 
anglys bus brangios ir viskas 
tvarkoj.

Bet kad invedus ir palaikius 
szitokia tvarka, reikes, laikas 
nuo laiko, paskelbti mainie-

ninkai kurie yra tik 
nesza su Komunistais 
mus; valdžia rengiasi 
dus • suaresztuoti.

Bet sznipai, iszdavikai ir szpiegai tai vi- 
sai ne naujiena Komunistams. Klausimas 
dabar yra: Kode! Komunistai taip drąsiai ir 
vieszai savo ta iszdavikystes nusprendimą 
iszdryso paskelbti?

Pirmu pirmiausia, jie norėjo visus Fran- riams vakacijas, atostogos, be 
(Tasa Ant 4 Puslapio) j (Tasa Ant 4 Puslapio),

Tai Lewisas iszsimislino sa- 
votiszka būda: Mainieriai dirbs
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Ar biznis ir darbai dabar eis 
dar giliau tropais žemyn, ar pa
kils ar ant vietos' stoves, dabar 
dar niekais nežino ir niekas nc- 
iszdrysta spėti. Beveik visi lau
kia pavasario, tikėdamiesi kad 
viskas su pavasariu pagerės.

nams Washingtone!

Generolas Lucius Clay pasi
trauks isz savo vietos Vokieti
joje. Kai jis pasitrauks, tai tada 
Amerikos valdžia stengsis at
statyti Vokietijos fabrikus, kad 
Vokiecziai galėtu patys save 
iszsilaikyti. Anglijai ir Fran- 
cuzijai baisiai nepatiks, bet po 
kiek laiko jos) nusileis ir su 
Amerika, sutiks.

NAUJAS LIETUVIU
TRANSPORTAS

Elmgrove Rd., Rochester, N. Y.
Sodys, Matas, Jadvyga, Juo

zas pas: 577 Hudson Ave., Ro-
Stalinas Dirba

Jeigu ir pavasaryje biznie
riai dar vis Liedavos tai bus 
blogas ženklas. Tada visi galė
simo laukti juodu dienu, dau
giau bedarbiu ir prasto biznio.

■ • • 1
Kai kurie biznieriai sako ar 

irons' nori patys save insitikinti 
kad biznis dar per kelis mene
sius bus geras. Bet jie patys pa
rodo kad jie savo žodžiais neti
ki, nes jie dabar daug mažiau 
perka ir tikisi dar mažiau par
duoti.

Automobiliu fabrikai varo 
gera bizni ir dirba ant trijų 
sziptu. Bet automobiliu fabri
kantai jau daug mažiau tu 
brangiu automobiliu daro, nes 
negali parduoti.

Antru ranku automobiliai 
labai atpigo ir dar labiau at
pigs. Dabar, su pavasariu, tai 
dar biski daugiau tu automobi
liu bus galima parduoti, bet szi 
rudeni antru ranku automobi
lius1 kuris pernai kas'ztavo dvy
lika ar trylika szimtu kasztuos 
tik penkis szimtus.

■' • •
Pirmiau žmogus turėjo ge

rintis automobiliu pardavė
jams ir laukti isz kaleinos kad 
gautu proga pirktis nauja au
tomobiliu; dabar jau tie ponai 
pardavėjai ima gerintis ir net 
cigarus pundyti kad tik pirk
tai nauja automobiliu.

' • •
Apie penkios deszimts’ sep

tyni milijonai žmonių dirba, 
turi darbus Amerikoje, bet vis 
daugiau ir daugiau darbininku 
atsiranda be darbo.

Mes daug girdėjome ir dar 
daugiau skaitėme apie visus 
tuos sznipus iri szpiegus’ kurie 
ežia po musu kraszta landžioja 
ir visokias žinias rinkineja. Da
bar musu Kongresas rengiasi 
invest! ir inkurti ir savo szni- 
pu sztaba. Szita draugyste bus 
labai slapta, kad net pats Kon
gresas nežino per daug apie tu 
szpiegu veikla. Taip jau seniai 
reikėjo padaryti.

' • •
■Stalinas nesveikoja, mat jau 

•senatve. Už tai tos permainos 
Molotovo ir Viishinskio: Jeigu 
kas Stalinui atsitiktu.

Vishinskis yra žiauresnis ir 
sziurksztesnis negu Molotovas 
ir įsU juo bus sunkiau susitarti 
ar susiderinti.

NEW YORK. — Apie Kovo 
(Mar.) 25 d., laivu “Marine T i- . 
ger” in Bostoną atvyksta szie 
Lietuviai tremtiniai:

Abakanaviezius, Antanas, ir! 
Julija pas: 99 River View Cir
cle, Little Falls, N. Y.

Alksmantas, Felicija, Euge
nija, pas: 125 Inslee Pl., Eliza
beth 1, N. J.

Andriulis, Alfonsas, Geno
vaite pas: 322 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Banenas, Juozas, Brone, Al
girdas pas: 1307 E. Moyamen- 
sing Ave., Philadelphia, Pa.

Bruzenas1, Andriejus, Magde- 
lena, Jonas, Leonardas', pas: 
248 Clark PL, Elizabeth, N. J.

Bakunas, Petras pas: 20 
Mark St., Rochester, N. Y.

Budraitis, Stasys, Genovaite, 
pas: 15 East 23rd St., Bayonne, 
New Jersev. •z

Butėnienė, Morta, pas: 1162 
Bank St., Waterbury, Conn.

Dautartas, Leonas pas : 14103 
Bardwell Ave., Cleveland, O.

Druktenis, Jadvyga, pas: 560 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Dumbra, Augustinas, pas:

Chester, N. Y.
Stasiukynas, Vaclovas, Mo

nika, Gediminas, Danute, Vida, 
pas: 18 Stagg St., Brooklyn, 
New York.

Szvelnyte, Marcele pas: 881 
W. Main St., Waterbury, Conn.

Trimakas, Dionizas pas; 189 
Prospect St., Nutley, N. J.

Tumaviczius, Jurgis, Kaze, 
pas: 2516 W. 69th St., Chicago, 
Illinois.

Vaisznys, Antanas, Emilija, 
Arvydas pas: 36 Poplar St., 
Waterbury, Conn.

Vakselis, Aleksandras, Irena 
Irena, pas: 161 North 6th St., 
Brooklyn, N. Y.

Urbszaitis, Jonas pas: 1318 
E. 66th St., Cleveland, Ohio.

Zavickas, Kazimieras pas: 
85-09 — 88th St., Woodhaven, 
N. Y.

Ziauszys, Edvardas, Apolo
nija pas 23 Melrose Sq., E. Nor
walk, Conn.

Žickus, Povilas, Elena, Rei- 
mund, Tomas pas 93 Green- 
halge St., Methuen, Mass.

Žilys, Jonas, Brone, Nijole in 
Lake Winnemaug, Watertown, 
Conn.

IMIGRACIJOS
PATVARKYMAI

VOKIETIJOJ IR
AUSTRIJOJ

grants,” kad jie gautu pirmen- 
tybe jeigu jie negalėtu prisilai
kyti prie vi.-'ii patvarkymu del 
tremtiniu pagal instatyma. 
Blankas galima gauti isz Kon
sulatu. Atsitikimai bus spren
džiami pagal užregistravimo

Pirmiau darbininkai dau
giausia užsidirbdavo, bedirb
dami ilgiau, ar kai sako “Over
time. ’ ’ Bet dabar jau retas dar
bininkai gaurra proga ilgiau 
dirbti ir dvigubai užsidirbti.

Nauji namai jau ima atpigti. 
Sziais metais nauji namai at
pigs apie deszimta ar penkio
likta nuoszimti.

Beveik visos didžiosios uni
jos dabar rengiasi reikalauti di
desniu algų savo darbininkams, 
bet jos nedaug gaus; gal kelis 
centus ir viskas!

Fabrikantai ir valdininkai 
sako, kad mainieriu straikos 
dabar mažai ka reiszkia, nes vi
siems dar užtenka augliu. Mai- 
nieriai dažnai taip padaro, kai 
pavasaris ateina. Nei Lewisas, 
nei kompanijos nenukentes, bet 
nabagas mainierys visai isz pe
des iszeis del Velykų.

Kasztuos daugiau siunsti 
laiszkus1 per paczta, nes jau da
bar Kongresas rengiasi ta pa- 

tarnavima pabrangti.

Prezidentas ir Kongresas da
bar pinigus iszduota ir in visas 
puses szvaisto. Kiek pinigu 
praleis Kongresais dar sunku 
pasakyti, bet matyli kad pini
gai mažai ka reiszkia tiems po-

Visi sako kad Rusija jau ren
giasi parodyti savo pasiprie- 
szinima priesz ta Atlantiko Ka
riszka Sutarti s'zi pavasari. So
vietai ims spausti Czckoslova- 
kija, Yugoslavia, Finlandija, 
Tukija ir Irau kraszta. Ameri
ka turi sziokius tokius santy
kius su visais tais krasztais.

3207 Glenwood S., Saginaw, 
Michigan.

Dziakonas Alfonsas, pas: 428 
Aines St., Rochester, N. Y.

Eidenas, Jonas, Eugenija, 
Ina, Jonas, pas: 1107 N. Wash
ington Ave., Lansing, Mich.

Galinis, Viktoras, Dalija, 
Viktorija, Irena ir Lukrecija 
pas: 63 Forest St., Kearny, N.J.

Žukauskas, Vitalis, Marija 
pas: 80-16 88th Ave., Woodha
ven, N. Y.

Atvykstanczius pasitiks or
ganizacijų atstovai.

— BALF Imigracijos Komi
tetas.

Mes tankiai piktai ir kar
tais pajuokiamai raszome ir 
sznekame apie ta savo Dede 
Juozą Stalina, ir savo skaity
tojams papasakejame ka mes 
iszgirstame apie ji ir jo pa- 
dupezninkus. Czia jis leido 
viena Amerikieti laikraszti- 
ninka nutraukti jo paveiksią 
kai jis sėdėjo prie savo stalo 
ir rasze.

Itfors mes ta Stalina gar
džiai prakeikiame ir viso blo
go jam vėliname, mes turime 
prisipažinti kad ir tam naba
gui Stalinui randasi gana be
du, vargu ir galvosūkiu.

Tik pažiūrėkime kas jam 
sziandien rupi:

Kinijoje Komunistai už
ėmė daugiau Kinijos negu

WASHINGTON, D. C. — 
Sausio (Jan.) 26 d., Amerikos 
konsuliniai pareigūnai Vokieti
joj ir Austrijoj pradėjo in vykti 
pirmas aplikacijas del ne-pir- 
menybes kvotų visu padarytas• 
gyvestoju Amerikos, Britu ir 
Francuzu zonose Vokietijoj ir 
Austrijoj, ir Amerikos, Britu ir 
Francuzu sektorių Berlyne ir 
Vienoj. Szis seka atidaroma už
registravimu sziu aplikantu pe
reita Rugsėjo men.

Liepos (July) men., Ameri
kos konsuliniai ofisai Vokieti-! 
joj ir Austrijoj pradėjo invykti I 
aplikacijas del pirmenybes ir 
ne-kvotinenis imigracijos vizų.! 
(Ne-kvotiniai imigrantai yra 
žmonos ir neisztekeje nepilna-Į 
mecziai vaikai Amerikos pilie-! 
ežiu ir vyrai Amerikos pilie-: 
ežiu, kurie apsivedė priesz Sau
sio 1 d., 1948 m. Pirmos pirme- ■ 
nybes kvotos' imigrantai yra te-j

n timer us.
Konsulatai pranesz kiekvie

nam užsiregistravusiam kada 
jo arba jos atsitikimas bus in- 
vyktas. Jau suvirsz 400,000 
žmonių užsiregistravo. Pataria
me kvotos registrant ui laukti 
pakol is’z konsulato gauna pra- 
neszima, ir tik tada pristatyti 
užlaikymo afideivitus (affida
vits of support). Szis punktas 
svarbus. Gimines ir draugai 
Suvien. Valstybėse gali pasius
ti savo afideivitus giminėms ir 
draugams Vokietijoje ar Aus
trijoj su insakymu jiems laiky
ti kol gali pristatyti Amerikos 
konsulams.

Laikoma kad szie aficleivitai 
geri tik įsesziems menesiams ar
ba vieno meto laikui. Bet tas 
priklauso nuo konsulu. —C.

vai pilnameCziu piliecziu, vyrai 
Amerikos piliecziu, kuriu ap- 
sivedimas invyko ant arba po 
SausioT d., 1948 m.; antros pir
menybes kliasoj kvotiniai imi
grantai yra žmonos, arba neisz-

Pajieszkojimas

— Vargas daugeli žmonių 
pabudina ir girtybia — o bet
yra ir tokiu vargszu, kad kar- 
czemu lenkėsi.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorukas, maldų knyga grąžais

Sovietu Rusija dabar nori 
pamatyti ir dažinoti kaip toli ji 
gali Amerika pastumti ir kiek 
ji gali Amerikai pasiprieszinti 
be karo. Už keliu sanvaieziu 
mes vėl iszgirsime visokius 
gandus apie kara, bet ar karas 
tikrai bus ar ne, dar per anksti 
pasakyti.

Prezidentas Trumanas bai
siai pyksta ant viso Kongreso 
ir Senato. Jis s>ako ir pats tiki 
kad visi žmones ji remia ir už 
tai jis kalba už visus Amerikie- 
czius. Trumanas negali supras
ti kaip Kongresas’ iszdrysta 
jam pasiprieszinti.

Szitas Kongreso pasiprieszi- 
nimas Trumanui yra ir bus nes 
Demokratu Partijoje nesiranda 
vienybes’. Jojo Demokratai 
Kongrese tarpu saves nesutin
ka, peszasi. Jie sutinka duoti 
Prezidentui daug ko jis reika
lauja, bet ne viską ir ne aklai; 
jie nori baisa turėti.

Trumanas rengiasi kreiptis 
in Amerikos pilieczius ir pasi
skusti priesz Kongresą, taip 
kaip Rooseveltas tankiai dary
davo. Ar jam kaip Rooseveltui 
pasiseks, sunku pasakyti. Mes 
spėtume kad jam nelabai pasi
seks. Jis negali savo partijos 
narius kaltinti, o Republikonai 
neturi daugumos ir už tai nega
li būti kaltinami.

Kongresmonai dabar gauna 
tuks'tanczius laiszku nuo pa
prastu Amerikos piliecziu. 
Žmones iszbara Kongresmonus 
už tai, kad jie nesutinka su Tru- 
manu.

Biznieriai ir fabrikantai ra- 
■szo Kongresmenams priesz 
Prezidento reikalavimus. J ie 
•neintaria Prezidentą, bet nesu
tinka su jo nusistatymais.

Gintala, Brone, pas: 1307 
Moyameiising Avė., Phila., Pa.

Gaubys', Paulius, Valerija, 
Gražina., pas: 83 E. 37th St., 
Brooklyn 3, N. Y.

Jakas, Sofija, Vaidotas, Rim
vydas, Rūta, pas: 2906 Pitkin 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Jaras, Petras Marijona pas: 
10 So. Pulaski St., Baltimore, 
Maryland.

Juodis, Jonas, pas: 410 Grant 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Kaczinskas, Jeonimas, Ele
na pas: 50 West 6th St., South 
Boston, Mass.

Kardaszius, Elena^ Elena pas 
Prairę Du Chien,. Wisconsin.

Karonas, Boleslovas pas: 52 
Woodland St., Lawrence, Mass.

Kauniene, Petronėlė, duktė 
Birute, pas: 545 Hudson Ave., 
Rochester, N. Y.

Kružintaitis, Karveras, Ma
ria, Gertrud in Brooklyn, N. Y.

Matuleviczius, Angele, duktė 
Angele pas: 1212 E. 87th St., 
Cleveland, Ohio.

Miknius, Stasys, Elena, Lai
ma, Angele in Kennebunkport, 
Maine.

Mockapetris, Motiejus', Ona, 
Dalia, Leonard pas: Hinckley 
St., Dorchester, Mass.

Lėlys, Petras pas: 6802 Bay
liss Ave., Cleveland, Ohio.

Oniunas, Bronius1, Brone pas: 
69 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

Paliulis, Jonas, Kazimieras 
pas: 119 Park Terrace, Water
bury, Conn.

Pauksztys, Izidorius, Ona 
pas: 526 Wilson Ave., Brook
lyn, N. Y.

Popeliucka, Vanda pas: 73 
Ridgewood Ave., Brooklyn, 
New York.

Sadauskas, Albinas pas: 800! 
E. Centre St., Mahanoy City,* 
Pennsylvania.

Skruodys, Kostas, Antanina, 
Skirmantas in Allamuchy, N. J.

Smilgevicziute, Kristina in: 
Grocks^on, Minn.

Asz Jonas Zarniszkis, sunus 
Vinco ir Onos Zarniszkiu, gi
męs 1898 m., Vasario 18-ta die
na, kilos isz Szunsku kaimo ir 
valscz., Marijampolės apskr., 
maloniai praszau paskelbti ju
sti redaguojamam laikraszfyje 
“Saules,“ pajieszkojima mano 
giminaieziu:

1— Abrailis Mary (Marija) 
duktė Gvazdiko Jono, apie 60 
ar 62 metu amžiaus, kilusi isz 
Vilkaviszkio apskr., Paežerių 
valscz., ir iszvykusi in Amerika 
(U.S.A.) apie 1906 metuose pas 
savo tėvus. Ji mano puseseri.

2— Gvazdikas Edvardas, sū
nūs Vinco, ginies apie 1907 m., 
U. S. A., ir visa laika tenai gy 
veliantis. Iki 1931 m., jis pri
silaikė pas dede Gvazdvika 
Andriu, minėtais metais gryžu- 
si in Lietuva isz miesto Ann 
Harbor, Mich., ar East Hart
ford,- Conn. Edvardas Gvaz
dikas yra mano pus-brolis.

3— Popiera Michael (Myko
las) apie 55 metu amžiaus, ki
lęs isz Marijampolės apskr., ir 
valscz. Puskepuoiu kaimo, at
vykęs in Amerika (U.S.A.) 
priesz 1-ji pasaulini kara. Po
piera yra broliu vaikai su ma
no žmona (Arnastauskaite) isz 
Tarpucziu, nuo Marijampolės).

4— Pajieszkau gyvenaiicziu 
Amerike, U.S.A., savo bendra 
pavardžių Zarniszkiu, kuriuos 
praszau atsiliepti nurodant gy
venamuosius adresu:

Barniszkis Jonas, 
Seligenstadt, b. / AVurzburg, 
Lithuanian D. P. Camp, 

United States Zone, Germany.

— .Protingi žmonis yra vi
sados kurti ant neteisingu ap
kalbėjimu.

— Teisingysla prikepa mu
su nevidonam — melas ant sa
vo pavaldžiu.

Geriau durnai isz savo 
negu ugnis

jie gali valdyti ar praryti. 
Rusija dabar turi palaikyti 
ir iszmaitinti milijonus Ki- 
niecziu, kuriuos iki dabar 
Amerika maitino.

Komunistas Tito Yugosla- 
vijoje iszsižadejo Sovietizmo 
ir nusikratė Rusijos ir Stali
no ir dabar veda savotiszka 
Komunizmą be Rusijos pa- 
gelbos ar intekmes.

Turkai Rusijai prieszinasi.
Norvegai iszdryso pasaky

ti Sovietu Rusijai kad jie 
greieziau derinsis su Ameri
ka ir su kitomis vakaru tau
tomis.

Palestinoje, Szventoje Že- 
meje Žydai susitaikė su Ara
bais. O Stalinas tikėjosi czia 
sukelti nesantaika ir revoliu
cija.

Komunstai buvo iszguiti, 
iszgainioti isz Italijos. Jie 
prakiszo rinkimus Prancūzi
joje.

Komunistai ir ju szpiegai 
buvo suimti ir dabar yra gai
niojami Amerikoje.

Graikijoje sukilėliams ir 
Komunistams sziandien ries
tai.

Vakariniu tautu Atlantiko 
kariszka sutartis neduoda 
Stalinui ramybes.

Turkije, Graikija, Italija 
ir Francuzija rengia Vidru- 
žemiu kariszka sutarti. Ir abi 
szites sutarties yra nukreip
tos ne priesz ka kita kaip tik 
priesz Rusija.

Tai mums iszrodo, kad, 
jeigu Stalinas butu žmogus 
kaip ir kiti, tai ne tik jo gal
vos plaukai bet ir jo ūsai pra
žiltu.

tekeje nepiluamecziai vaikai 
ateiviu, kurie legaliai inleisti 
in Suvien. Valstybes* pastoviam 
apsigyvenimui.

Amerikos konsulai tose sza- 
lyse nepriima vizų aplikacijas 
nuo busiiuu svecziu del stokos 
darbininku'.

Koii'Ulatai randasi Berlyne, 
Bremene, Frankforte, Hambur
ge, Munchene ir Stuttgarte, Vo
kietijoj ; Austrijoj—Salzburge 
ir Vienoj.

Szis registravimas “Intend
ing Immigrants” neturi nieko 
bendro su “DP“ programa, 
nors jiems patarta užsiregis
truoti kaipo “Intending Immi-

Nepaprasta Alga
Sportininkui

locno kamino
Sodonis, Marijonas pas; 510^ svetinio pecziaus.

Pajieszkojimas

Joe DiMaggio, beisbolinin- 
kas pareikalavo ir gavo gero
kai nepaprasta alga už savo 
beisboles loszima, kai jis pa
reikalavo devynios deszimts 
tukstaneziu doleriu ant me
tu. Jis sutiko loszti su Yan
kee beisboles kliubu New 
Yorke už tiek pinigu.

Sunku pasakyti ar czia 
mums in sveikata ar in pra- 
gaiszti kai mes imame sper-

celuloidos virszais paveiksluotos mi- 
sziu maldos aiszkus drukas Tilžės sp
audimo $1.75. Vainikėlis mažesne 
madų knygute 75c. Ramybes Szaltnrs 

! su daugeliu visokiu reikalingiausiu 
maldų panaszi knyga in senovės Szal- 
tini, stambus drukas gera knyga del 
senesniu kurie slabnai mato $4.00; 
Gyvenimas Szventuju per visus me
tus su daug., paveiksliu $4.25; Fran
cuos liurde knyga, apie 500 puslapiu, 
iv czion nėra kokios baikos, tik tikri 
stebuklai, patvirtyti per Szv. sostą, 
stiprais virszais $3.75. Evangelija 
knyga per visus metus $3.25. Biblija 
svietiszka, su 379 paveikslais, su ap
skaitymu $2.25. Biblija, tai yra visas 
Szventas rasztas apie 1100 puslapiu, 
stiprais virszais $3.50: Angliszkai ir 
Lietuviškas žodynas stiprais virszais 
$3.10.Ancikristas ir Komunizmas 35c 
Kaip tapti amerikos piliecziu 25c. 
Pranaszystes apie svieto pabaiga ir 
ancikristo gimimą $1.25. Gudrus pie- 

■ menukas graži pasaka 25c. Juoku ve
žimas juokingi skaitymai 35c. Saviž- 
rolas didelis stukorus 50c. Raktas in 
laiminga gyvenimą $1. Nauja didele 
sapnu knyga $1.75; Kabalas laimes 
rodykle 15c. Saules ratas ir j.os visos 
planetos su keliais pabriežimais, as- 
tronomiszka mokslo knyga 75c. Ragi- 

įnis grąžos žiemiszkos pasakos -35c. 
Dainų knyga apie 120 gražausiu dai
nų 75c. Girtuokliu gyvenimas, mirtis 
ir laidotuves su paveikslais 30c. Nebi
jok mirties, nes isz jos nepabėgsi su 
paveikslais 60c. Lietuviszka gaspadi- 
ne su apie 450 geriausiu receptu$1.25 
Smakas ir galežinis vyras 25c. Leng
vas būdas iszmokt angliszkos kalbos 
be kito pagelbos 35c. Sveikata ligo
niais apraszo, apie 350 visokiu vais
tą žolių 25c. Istorija seno ii- naujo tęs 
tamento 25c. Karves ir nauda ir geru 
suru padarimas, su paveikslais 25c. 
Didysis Lalio Žodynas drūtais apda
rais apie 1300 puslapiu $15.00. Pekla 
kur ji yra ir kokius prasikaltėlius ten 
ima ir kankina, su paveikslais kanki
nimo in rankiu 35c. Praloto Olszaus- 
ko darbai ir užmokestis už gerus dar
bus 30c. Paparczio žiedas, kaip isz ro
do ir „kada ir kur gali ji surasti 25c. 
Apie razbaininkus ir žudynes 35c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Visokios žoles yra is pakelius su nu
rodymais nuo ko ir kaip vartuoti. Nuo 
nervu sugedimo, iszgasczio, galvos ir 
sprando skaudėjimo, ausyse užejimo, 
bemieges, suklajojimu ir visokios nėr 
vu suirutes, szita arbata tai yra vie
nas isz geriausiu vaistu nuo virs mi
nėtu ligų. Tėipgi gerai yra duoti ir 
del mažių vaiku nuo iszgasczio ir be
mieges 85c. Nuo kosulio, dusulio, mai
nu astmos, palengvina atkoseti ir va
ro laukan visoki bruda nuo plaucziu 
60c. Nuo sauso kosulio, Bronkaitis ir 
visokiu užsenejusiu Bronkaicziu 75c. 
Nuo neuralgijos, nuraitis, antraitis, ir

Asz pajieszkau Daktara M’ai- 
ti. Keturi metai atgal jis gyve
no Camden, N. J., ant Prenss 
Avenue. Praszau jis pats ar kas j 

i .kitas duoti man žinia, už ka bu-
ii- ‘ i! su dėkingas.

Jonas Dijokas,
1037 Toli Street , 

Eddystone, Pa.

tininkams mokėti tokias al
gas, kai musu vaiku mokyto
jai turi dirbti ir musu vaikus 
mokyti už skatikus ar pe
nus. Sztai sziezia sportinin
kas, beisboles loszikas gauna 
devynios deszimts tukstan
eziu doleriu ant metu, kai 
musu mokytojai dirba ir pra
kaituoja už asztuoniolika 
szimtu ant metu.

visokiu sanaru gelimo$1.75. Nuo Gelt 
liges ir kepenų ligos 75c. Vyriszkumo 
pataisimui, szita arbata labai gerai 
veikia ne tik del vyru bet ir moterims 
$1.25. Palangos Trajanka del arielkos 
75c. Nesiszlapyk lovoj bemiegant 60c 
Nuo inkstu ir strėnų skaudėjimo 60c. 
Nuo sunkiu ir nelaikiniu menesi 75c. 
Ramunėlių svaras $1.75. Liepos Žiedu 
sv, $1.50. Pelynu 75c sv. Apynu $1.75 
sv. Pinigus siuskit per moni-orderi ar 
per C.O.D., bet nepamirszkite kiek 
dadeti del prisiuntimo kasztu.

M. ŽUKAITIS,
j 336 Dean St., Spencerport, N. Y.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Krikszto Sūnūs
^JIME pas neturtinga žmogų, 

įsunus. Apsidžiaugęs žmo
gus nuėjo pas kaimyną praszy- 
ti kurnu. Atsisakė kaimynas:
Ne esą nors.pas neturtinga žmo
gų in kuinus eiti. Nuėjo varg
dienis 'žmogus pas kita ir tas 
atsisakė.

Visa kairna lišzvaikszcziojo, 
’bet niekas ne ėjo jam in kuinus. 
Negavęs cziionias vargdienis
žmogus ėjo in kita kairna. Ir ji rast, su juo pasisveikinti, pa
sus itiko jis kelyje žmogų. Su- linkėti jam laimingos Szventes. 
stojęs praeivy s žmogus klausė: Ne.siprieszindami iiuolan-

—' Sveikas, kalbėjo jisai,1 kiam sunaus praszymui, iszlei- 
■žmogeli! Kur tave Dievas siun-'do ji. Ir iszejo vaikas jieszkoti 
ežia?! , ‘ savo kriksztu tėvo.

Davė man Dievas vaikeli, at- • 
sake neturtingas žmogus: Jau-1 
nystej del palinksminimo, ant | 
senatvės del paguodos, o po i 
mircziai, kad duszia mano at
mintu, o del mano neturtingu-’ 
mo niekas musu kaime in ku
inus’ne eina! Einu kuinu jiesz
koti.

Praevis jam atsako: “Imk 
mane in kuinus.”

Apsidžiaugė neturtingas 
■žmogus padekavojes praeiviui 
žmogui sako: “Ka-gi už kurna 
praszy ti ? ’ ’

— Už kurna, kalbėjo to
linus, praeivis žmogus, papra- 
szyk pirklio dukterį. Nueik 
miestan, kur rasi murini narna 
su krautuvėm ir užejes in na
rna praszyk pirklio, kad leistu 
dukteri už kriksztu motina. ,

Susimaustė žmogus.
— Kaip man, kalbėjo ne

turtingas žmogus, gerbiamasis 
pas pirklį turtuoli eiti! Pa- 
stums jis mane ir neleis savo 
dukters!

— Ne tavo dalykas. Eik, 
praszyk. Rytdienai prisirengk, damas pasveikino su Velykų
anksti ateisiu kriksztyti.-

Sugryžes neturtingas žmogus 
namo, nuvažiavo miestan pas 
pirklį, pastate arkli ant kiemo 
ir eina iii vidų. Bet tuom tarpu 
iszejo pirklys. y

— Ko tau reikia Paklausė 
jisai.

—• Taip, ponas pirkli, davė 
man Dievas vaikeli: jaunystėje 
del palinksminimo, ant senat
vės del paguodos, o po mirties, 
kad duszia mano atmintu. Su
simildami leiskite dukteri už 
kriksztu motina!

Kada pas tave kriksztynos ?
— Rytoj ryte!
— Na gerai, keliauk su 

Dievu, rytoj ant ankstyvosios 
atvažiuos.

Ant rytojaus atvažiavo ku
rna: atėjo ir kuinas, apkrikszti
jo mažyti. Iszejo kūmas ir ne
sužinojo kas per vienas: ir ne
inate jo daugiaus nuo to laiko.

Pradėjo mažytis augti aut 
džiaugsmo gimdytojams; Stip
rus drūtas kaip darbininkas, 
gudrus ir prielankus. Sukako 
vaikui deszimts metu, leido tė
vai mokytis, kurie kiti mokino
si penkis metus, vaikas per vie
nus metus iszsimokindavo. Ir 
nebuvo ko daugiaus jam mokin-
t is.

Atėjo Velykos. Nuėjo vaikas 
pasveikinti kriksztu motinos 
su iSzv. Velykoms, sugryžes na
mo kliausia tėvu:

Tėveliai, kur-gi gyvena ma
no kriksztu tėvas? Asz ir pas! 
ji norecziau užeiti pasveikinti, 
kaip ir kriksztu motina su Sžv. 
Velykomis.

Tėvai jam atsako:
— Nežinome mes, mylimas: 

sūneli, kur gyvena tavo krik-į

sztu tėvas. Mes patys'apie tai 
maustome. Nematėme nuo to 
laiko, kaip jis tave apkrikszti 
jo ir negirdėjome, nes apie ji 
nežinom kur gyvena, ar gyvas, 
ar ne?

Nusilenke suims tėvui ir mo
tinai ir praszydainas tarė:

— Atleiskite mane tėveliai, 
kalbėjo nužemintu balsu, mano 
kriksztu tėvo jieszkoti. Noriu

Iszejes vaikas isz namu nu
ėjo keliones keliu. Nukeliavęs 
puse dienos sutiko praeivi žmo
gų.

Sustojęs praeivis paklausė:
— Sveikas vaikeli, kalbėjo 

keleivis. Kur keliauji su Dievu ?
Pažiūrėjęs vaikas jam in 

akis, atsako:
— Buvau asz pas krikszto 

motina pasveikinti su Vely
koms, parėjės namo paklausiau 
savo teveliu: Kur gyvena mano 
krikszto tėvelis, kuri norėjau 
pasveikinti su Velykoms. Pasa
kė man gimdytojai: “Nežino
me mes, sūneli, kur gy vena ta
vo krikszto tėvelis, nuo to laiko 
kaip apkriksztijo tave, iszejo 
jis nuo mus ir nieko mes apie 
ji nežinome, ir nežinome ar gy
vas dar jis?” Ir panorėjau asz 
pamatyti savo krikszto teveli, 
tai ir einu jieszkoti asz jo.

Praeivis paemcs vaika už 
rankytes pasako jam: “Asz ta
vo kriksztu tėvelis! ’ ’

Apsidžiaugė vaikas, bucziuo-

Szvente krikszto teveli.
Kur-gi dabar tu, kalbėjo vai

kas, brangusis krikszto teveli 
eini ? Jeigu iii musu puse tai už
eik pas mumis in musu narna, o 
jeigu in savo namus, tai asz su 
tavim eisiu!

Ir pasakė jam krikszto tė
vas :

— Negalima man dabar in 
namus eiti: Man po kaimus 
darbo yra. O pas save namuose 
asz rytoj busiu, tai užeik pas 
mane.

— Kaipgi asz tave brangu
sis rasiu?

— O-gi eik visuomet in ry
tus kur saule teka vis tiesiai: 
Prieisi miszka, pamatysi vidu
je miszko maža lygumėlė. Sėsk 
tenai pasilsėk ir žiūrėk kas ten 
atsitiks. Iszejesi isz miszko pa
matysi soda, o sode budele su 
auksiniu stogu. Szitas ir bus 
mano namas. Ateisi prie vartų 
o tenais asz pats tave pasitik
siu.

Pasakos szita, krikszto tėvas 
prapuolė isz akiu.

Ejo vaikas! kaip liepe jam 
krikszto tėvas. Priėjo miszka, 
o viduryje jo lygumėlė, ant ku
rios pat vidurio pamate egle, o 
ant egles pririszta už szakos 
virve, prie kurios buvo pririsz- 
tas ąžuolinis kamblys, nuo trijų į 
pėdu. O po kambliu lovys su į 
medum. Pamate tuomet vaikas, 
delko czion pastatytas medus 
ir pririsztas kamblys. Bet tuom 
tarpu subraszkejo miszke sza
kos, ir pamate einant meszka: 
Paliai ja senas meszkynas, o da 
toliaus už jo trys mažycziai 
meszkucziai. Pauosczius mesz
ka ir linguodama galva priėjo J 
prie lovio, pasekė su ja ir mesz- į

kucziai. Inkiszo meszka snuki 
in medų, paszauke meszkuczius

Asz vis sakau ir 
sakysiu, 

Kad visi laikra®zti 
s k ai t y tu, 

Po visokes pleisus 
nesitrankytu.

Be mažai kas ant 
to nedboja, 

Sako, buk Taradaika 
kad ir dainuoja, 

Bet man nieko nepadaris,
Kad ir ant galvos 

pasistasis!
Juk ir iszsigert 

žmogui reikc, 
To ne asz, ne niekas 

nepeike, 
Bet jeigu visa uždarbi 

pragerti, 
Tai vyrucziai reikc 

net verkti.
Randasi ir tokiu 

apygardų, 
Kur nesiranda salimui, 
Tai kada pedes diena 

ateina, 
Susitarė in kita miestą 

eina.
Taigi, sugryžta vidunaktyje, 

O ant rytojaus paeiti 
negali,

Svirno je in abi 
szalis, 

Viena, antra kaltina, 
Kad in miestą eitu

vadina.
Per nakti su pacziule 

vaidus kele, 
Ir szeimyna isz miego 

prikėlė, 
Perpykęs, moteria visaip 

ant josio® loja.
Mat, pragėrė viską, 

Nepaiso ant pinigėlio,
O jeigu pati keliu 

centu papraszo, 
Tai ir visaip keike. 
Ar tau žmogau to 

reike ?
Jeigu nubodu namie 

sėdėt, 
Ar neturi vietos kur 

pasidėt ?
Laikraszti sau užsiraszyk, 

Sau malszia vieta 
apsirink, 

Pypke užsirūkyk,
Ir akvvai viskąV l

..skaityk!
* * *

Seniau kaip asz pamenu, 
Merginos buvo guodotos, 

Nesikabino prie vyru, 
O reike žinoti, 

Tada vyru buvo
geru,

Ne toki kaip sziandien 
sport iiiasi, 

Rodliauziniai isztvirkeliai 
Ir naktiniai autobilistai,

Bet sziandien kad mergina 
ir ledokas užkabintu, 
Tai ir in pekla

, su juom eitu, 
O katra suvuodžia, 
Kur' vaikinu koki

suėjima,
Tuo jaus lenda 

sziandienine mergele,
Tokios sarmatos ne 

doros jokios ne turi, 
Kad ir ant josios

visi kreivai žiuri. 

priszoke meszkucziai puolėsi 
prie lovio, bet esti maisze kam
blys. Tuom kart meszka pastū
mė kam'bli. Pajudintas kamblys
netoli nuėjo ir sugryžes atgal, 
pastūmėjo meszkuczius. Paina- 
cziu'Sl szita meszka pastūmė su 
lopą toliaus. Pasisupęs toliaus 
kamblys, vėl ant savo vietos 
gryžes, užgavo per pat vidurį 
meszkuczius, kam per peczius, 
o kam per galva. Sustaugė 
meszkucziai atszoko atgal. Su
pykusi meszka paėmė abiem 
lopom kambeli virszuj galvos 
ir pastūmė nuo saves. Iszleke 
kamblys auksztyn, priszoko 
meszkynas, prie lovio, inkiszo 
snuki in medų eine ragauti; 
pradėjo ir kiti prieidineti. Ne
suspėjo jie prieiti kaip atlekes 
kamblys reže meszkyniu per 
galva ir užmusze ji amžinai. 
Užpykus’ arsziau pirmojo mesz
ka, kaip nugriebs, kamlbli, kaip 
pąleis ji isz visos jiegos in vir- 
szu, kuris iszleke aukszcziau
szakos kad net virve pablogėjo. 
Priėjo meszka prie lovio ir visi 
meszkucziai su ja. Leke, leke 
kamblys auksztyn, tartum su
stojęs ir pasilsėjo eiti žemyn. 
Ko žemiau to smarkiau insiejo. 
Insieje® smarkiai atlėkė ties 
meszka, ir kad jau duos jai per 
galva, kuri persiverte paikraty- 
dama lopas ir nuštipo. Iszlekio- 
jo meszkucziai. 

Nusistebejes vaikas nuėjo 
toliaus. Priėjo didiji soda, sode 
au'kszti namai su auksiniu sto
gu, paliai sodo vartus stovi 
krikszto tėvas ir szypsosi. Pa
sisveikinęs su krikszto sunumi, 
invedes per vartus nusivedė 
per soda. Ir sapne nesisapnavo 
vaikui tokios grožybes ir 
džiaugsmo, kokia szitame sode 
buvo.

Inyede krikrizto tėvas vaika 
in palocius, kurie dar gražesni. 
Iszvedžiojo krikszto tėvas vai
ka po visus kambarius viens 
kito gražesni, viens už kita 
linksmeslni, ir privedė, ji prie 
antspauduotu duru.

— Ar matai gi, kalbėjo 
krikszto tėvas, szitas duris? 
Spintos prie juju nėra tiktai 
antspaudo®. Atidaryti jas gali
ma tiktai neveliju tau. Gyvenk 
tu ir vaikszcziok, kur nori ir 
kaip nori, visomis linksmybė
mis linksminkis, tiktai vienas 
tau prisakymas, per szias du
ris neik! O jeigu ir ineitum, tai 
atsimink ka tu miszke matei.

Pasakęs) szita kriksztu tėvas 
iszejo. Pasiliko krikszto sūnūs 
vienas ir pradėjo gyventi. Ir 
teip buvo jam gera ir linksma, 
kad jisai mane, kad jis pragy
veno czionai tiktai tris valan
das, o pragyveno jisai trisde- 
szimts metu. Priėjo jisai prie 
antspauduotu duru ir pamans- 
te: “Kodėl neliepe man kriksz
to tėvelis ineiti in szi kambarį? 
Imsiu ir ineisiu, pažiūrėsiu kas1 
ten vra?” t

Pastūmė dūris — atpuolė 
antspaudo®, atsidarė durys. In- 
ejes jisai pamate kambarį daug 
geresni už vidus ir viduryje 
kambario stovinti auksini sos-
ta. Pavailisztinejes krikszto 
suims po kambmari priėjo prie 
šoslto, pasilypejes laiptais atsi
sėdo. Atsisėdės pamate, paliai 
sostą stovinti peria. Paėmė jis 
ji in rankas. (Periasi galybes 
'ženklas, lazda). Kaip tiktai pa
ėmė in rankas peria tuojaus at
sidarė visos keturios sienos, 
namu. Pažiūrėjęs! aplink save 
pamate visa pasauli ir visa ka 
pasauleje žmones daro. Pažiu-

daibar metus kalėjime sėdėjo, 
visokiu piktybių • iszsimokino, 
ir pasileido visai. Žiūrėk jis pas 
tavo tęva du arklius iszvcde ir 
rinitai jau jis namus padega. 
Matai ka savo tėvui padariai.

Kaip tiktai pamate krikszto 
tėvas, kad užsidegė tėvo namai, 
uždengė nuo jo krikszto tėvas 
ir praisže 'žiūrėti in kita puse.

— Žiūrėk, kalbėjo jisai, vy
ras, tavo krikszto motinos, jau

rejo in deszine, mato svetimi metai dabar kaip pamėtė žmo- 
nckrikszczionys, bet nelietu-1 na ir su kitomis dabar gyvena,

viai. Pažiurėjo in ketvirta szo- 
na, musu lietuviai gyvena. 
“Imsiu, sako, pažiūrėsiu, kas 
mano namuose dedasi, ar gerai 
gi pas mus javai užaugo?” Pa
žiurėjo jis ant savo lauko, ma
to rikes stovi. Praėjo skaityti 
rikes ar daug 'bus duonosi, o-gi 
žiuri: važiuoja vėžinis ir sėdi 
jame žmogus. Pamano jisai kad 
tėvas jo važiuoja nakti rugiu 
vežti. Bet žiuri kad ne, tėvas 
važiuoja, o Kudresovas Vosy
lius, vagi®! Privažiavęs prie ri
kes pradėjo krauti. Pasidarius 
jam skaudu, suriko: ‘ ‘ Tote, pė
dus nuo lauko vagia!” Prabu
do tėtis naktyje. Prisisapnavo 
man, sako jisai žmonai, kad pė
dus nuo musu lauku vagia, ei
siu pažiūrėti. Užsėdės ant ark
lio nujojo pažiūrėti kas dedasi 
ant jo lauko. Prijojės lauka pa
mate Vosylių pėdus vagiant. 
Suszauke kaimo vyru's in pag’el- 
ba. Suibege vyrai sugavo vagi, 
sumusže, suriszo ir nuvedė in 
kalėjimą.

Pažiurėjo krikszto sūnūs in 
miestą, kur jo krikszto motina 
gyvena. Žiuri, kad ji jau už vy
ro nutekejuis, pirklio. Ir guli ji, 
miega, o vyras jos atsikėlęs pas 
kita eina. Paszauke krikszto 
suims pirklio žmonai: “Kelkis, 
tavo vyras blogais darbais užsi
ima ! ”

Užsikėlus krikszto motina, 
apsitaisė, nuėjo jieszkoti kur 
jos vyras. Suradus iszkoliojo jo 
numylėtąją ir vyra nuo saves 
pavarė.

Pažiūrėjęs dar krikszto su
ims pas motina pamate, kad ji 
miega kambaryje, o in kamba
rį inlindo žmogžudys ir pradė
jo laužti skrynute kur stovi pi
nigai.

Prabudus motina pradėjo 
sza.ukti. Pamatęs žmogžudys, 
kad bus bloga, isztraukės kir
vi, užsimojo ant motino® norė
damas ja užmuszti.

Nesu'silaikydamas nuo pik
tumo krikszto suims paleido in 
žmogžudį perlu, kuriuom pa
laikes tiesiai smilkiniu užmu- 
sze ant vietos.

Kaip tiktai užmusze žmog
žudį, vėl užsidarė sienos, vėl 
namai kaip buvo.

Tuom tarpu, atsidarė durys, 
iiiejo krikszto ievas. Priėjės ji
sai prie sunaus ir paėmė ji už 
rankos, nuvedė nuo sosto ir ta
re:

— Nepaklausiai tu mano 
paliepimo; viena bloga darba 
padariai, atidariai užgintas du
ris; kita bloga darba padariai, 
ant sosto užėjai ir peria in ran
kas paeniiai; treczia bloga dar
bu padariai, daug . blogo sviete 
priįejai. Jeigu tu dar valanda 
butum sedejes, tai puse žmonių 
butai pagadinęs!

Ir vėl krikszto tėvas' sunu už
vedė, paėmė peria in rankas. 
Kaip tiktai paėmė peria in ran
kas, atsidarė sienos ir viskas 
buvo matytis.

Ir pasuke krikszto tėvas, sū
nui :

— Žiūrėk dabartės ka tu 
savo tėvui padirbai: Vosylius 

o ji isz 'bėdos gerti pradėjo, o 
toji kuria mylėjo visai prapuo
lė. Matai ka savo krikszto mo
tinai padariai?!

Uždengė ir szita krikszto tę
va® ir parode vėl jo namus, ku
rie visai sunaikinti. Pamate ji
sai savo mot/na: Verkia ji už 
savo nuodėmės, metavoja ir 
kalba: “Geriau butu buvę, kad 
mane tada žmogžudys butu už- 
muszes, nepadarius gal butau 
asz tiek nuodėmių!

— Matai ka savo motinai 
padariai!

U'ždenige ir ®zita krikszto te 
yas ir parode 'žemyn, t. y., in 
tamsybe. Pamate krikszto su
nūs žmogžudį kui laiko du sar
gai prieszai tamsiaja.

Toliaus kalbėjo jam krikszto 
tėvas: “Szitas žmogžudys de
vynias duszias prapuldė, jam 
reiketu savo nuodėmės iszpirk- 
ti, o ji užmusziai, jo visas nuo
dėmės ant saves pasiemiai! Da
bartės tau už jo nuodėmės pri
valo atsakyti! Matai ka tu pats 
sau padariai? Meszka syki 
kamblį pastūmėjo, meszkuczius 
pažeidė, kita karta pastūmėjo, 
meszkyna užmusze, o treczia 
karta pastūmėjo, pati save už
musze. Ta pati ir tu padariai. 
Duodu tau dabartės laiko ant 
trylikos metu. Eik in svietą ir 
iszpirk žmogžudžio nuodėmės. 
Jeigu neiszpirksi, tai tau ant jo 
vietos eiti!

Nusistebejes klausia kriksz
to sūnūs: “Kaip-gi man sveti
mas ir savo nuodėmės iszpirk- 
ti?” Kuris jam atsako: “Kada 
pasaulyje tiek pikto isznaikin- 
si kiek padariai, tada savo ir 
žmogžudžio nuodėmes iszpirk- 
si.”

Bet nesriprates, klausia krik
szto sūnus:

— Kaip-gi pasaulyje pik
tumą isznaikinti?

Jam atsako krikszto tėvas:
— . Eik tiesiai in saulėteki, 

prieis’i lauka, kur bus žmones. 
Prisižiūrėk ka žmones dirba ir 
iszsimokink to ko nežinai. Pa
daręs szita, eik toliaus prisižiū
rėk; ta ka pamatysi; prieisi in 
ketvirta diena miszka, miszke 
dreve, kurioje senis gyvena, 
apipasakok jam, kas atsitiko. 
Jis tave iszmokins. Kada viską 
padirbsi, ka tau 'Senis lieps, ta
da sa vo ir 'žmogžudžio nuodė
mės iszpirksi.-

’ temis.

VOKIETIJA. — Samuel L. 
Wahrhaftig, kuris turėjo poli
tini darba Vokietijoje su Ame
rikos Karo Sztabu, buvo prava
rytas isz savo vietos, už tai, kad 
jis yra intartas kaipo iszdavi- 

, kas.

NEW YORK. — Teismas su
laikė panele Judith Coplon, ku
ri dirbo valstybini darba Wash
ingtone, ir Ruski Valentin A. 
Gubitchev, kuris dirbo Tautu 
Sanjungoje, yra intarti kaipo 
sznipai ir iszdavikai. Slapta 
FBI policija suseke panele Ju
dith Coplon, kai ji parvažiavo 
namo isz Washingtono ir susi
tiko su szituo Ruskiu. Policija 
rado pas Judith Coplon rasztu, 
kuriuos ji buvo pasivogus isz 
Washingtono.

Sovietu Rusijos Ambasado
rius Amerikoje Panyushkin 
tuojaus pareikalavo kad Rusi
jos pilietis Valentin A. Gubit
chev butu paleistas, nes jis aisz- 
kino, nevalia suaresztuoti sve
timo kraszto pasiuntinį ar ta 
kuris dirbo pasiuntinystes dar
ba. Tas Gubitchev dirbo Tautu 
Sanjungoje su Sovietu sztabu. 
Bet Tautu Sanjunga, rodos pra- 
matydama kas ežia bus ir ko 
tas Sovietu Ambasadorius rei
kalaus tuojaus paskelbė kad tas 
Gubitchev yra pravarytas ir 
dabar nieko bendro neturi su 
Tautu Sanjunga.

Pasakęs szita krikszto tėvas 
iszleido krikstzto sunn per var
tus. ■

— BUS DAUGIAU —

PRIESZ
KOMUNISTES

WASHINGTON, D. C. — 
Vienas komitetas innesze in 
Kongresą Byla kuri uždraustu 
Komunistams siunsti per pacz- 
ta savo rasztus ir skleisti savo 
propaganda. Bausme už prasi
žengimą butu penki tukstan- 
cziai doleriu ir penki metai in 
kalėjimą.

Kongresmenai ant szito klau
simo nesutinka, nes vieni sako, 
kad tokis instatymas suvaržytu 
labai daug nekaltu draugys- 
cziu.

ALBANY, N. Y. — Albany 
miesto taryboje dabar yra svar
stomas klausimas kaip sustab
dyti Komunistus ir kaip jiems 
kelia užkirsti. Buvo inneszta 
Byla drausti visiems tiems mo
kyti in mokyklas, kurie yra 
nors kaip intarti kaipo Komu
nistai, ar kurie turi ka bendra 
su Komunistiszkomis dr angys-
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— Gandai eina po miestą, 
kad angiiakasai dirbs Pauode
gyje.

— Petnyczioj, pripuola Ap- 
leiszkimo Szvencz. Pan. Mari- N p
jos. Pasveikinimo (Bloviesz- 
bziai), taipgi pasninkas.

— Subatoj, Szv. Ludgerio.
— Kita sanvaite: Nedelioj 

pripuola ketvirta Gavėnios Ne
deda, taipgi ta diena 1363 me
tuose, D. L. K. Keistutis pateko 
Kryžuocziu nelaisve ■ Panedely- 
je Szv. Jono Kapistrano; Utar- 
ninke SS. Jono ir Baraksio; Se- 
redoj Szv. Jono Klimaco, taipgi 
pasninkas; Ketverge Szv. Bal-i 
Ibinos; Petnyczioj pripuola pir
ma diena Balandžio (April) 
meuesis paszvenstas ant garbes 
Kristaus, Musu Atpirkejaųs,

KOMUNISTAMS
NESISEKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

taipgi Szv. Valerijos, ir pasnin
kas. Ūkininku priežodžiai: 
Sausas Balandis (April) nėra 
ūkininkams džiaugsmas. Žir
nius' sek Izidoriaus dienoje no
rėdamas geros daigos. Jeigu Ba
landis sausas tai Rugsėjis me- 
nesis teipgi bus Sausas. Jeigu 
szitam menesyje sziltas liėtus 
lyja, tai galima tikėtis gero me
to. Jeigu tame menesyje szvie- 
sos dienos tai ateinantis bus 
szlapias; Subatoj Szv. Pran- 
ciszko Paul. Velykos pripuola 
Nedelioj, Balandžio 17-ta die
na.

„ — Ona, pati Vinco Lumbie- 
no, numirė savo namuose, 128 
W. Market uly., Seredoj 5:30 
valanda ryte, sirgdama ilga lai
ka. Atvyko isz Lietuvos, ir per 
visa laika gyveno Mahanojuje. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo pa
rapijos. Paiko savo vyra Vin
ca; tris sūnūs: Juozapa isz 
Chester; Vincas, Hazleton, ir 
Edvardą, namie. Dvi dukterys: 
Marijona, pati G. Klipola mies
te ir Ona, pati John Murphy, 
New York, taipgi seserį Mari
jona Suprenavicziene, mieste ir 
broli Antana Szitrauska isz

Szitokie vaizdai buvo gra
žus žiemos laiku, kai medžiai 
Hadais buvo barzduoti ir bal
tutis sniegas* visa žeme nu
klojo. Szitas paveikslas buvo 
nutrauktas pacziame New 
York mieste in Central Park, 
keliomis dienomis priesz pir
mutine Pavasario diena.

Žiema mes biedavojame

kad szalta, kad sniegas ke
lius užpusto, kad ledai ir pū
gos inkyreja; ir visi mes 
laukte laukiame ateinanezio 
Pavasario. Bet žiemai pra
ėjus mes prisimename daug 
labai gražiu ir maloniu die
nu, kada net ir tas sniegas 
buvo mums malonus.

□ □ □

euzams priminti kaip buvo kai 
kai Naciai užkariavo, ir kaip 
bus kai Sovietai užsipuls. 
Reiszkia; Francuzams butu ge
riau nesusideti su ta Atlantiko 
Kariszka Sutartimi. Tas pats 
grasinimas ir Italams, Scandi- 
navijos krasztams ir visoms 
Europos Tautoms.
.. Iszgazdinti Amerikos Kong
resą, Komunistai ketino pavar- 
tuoti kitoki būda; jie norėjo 
Amerikiecziams parodyti kaip 
jie negali ant Francuzijos pasi
tikėti, ir kad Francuzijoje ran
dasi baisiai daug Komunistu, 
tai ežia tikrai pavojinga siuns- 
ti ginklu ar kitu kariszku pa
būklu. Reiszkia Atlantiko Ka
riszka Sutartis butu Amerikai

Karo ženklu visai dar nema
tyti. .

Nežiūrint kaip Stalinas giria
si ir kaip smarkiai straksi Ko
munistai, Rusija yra nukamuo
tas, tiednas krasztas. Rusija da 
per silpna.

Rusija dabar labai nori ir 
rengiasi sujungti visas tas sa-' 
vo užžkariautas tautas in viena 
galinga kariszka sanjunga. Bet 
ežia nieko naujo nebutu, nes vi
si tiekrasziai biedni ir silpni 
kaip pati Rusija. Reiszkia, ubą-j 
gas su ubagu susidėtu.

Žinoma, jeigu Rusijai pasi
sektu prisikalbinti Finlandija, 
ar susigerinti su Yugoslavia, 
tai tada Rusijai butu ant nau
dos. Bet ežia per daug klucziu 
randasi.

Finnieczius kaip ir Prancū
zus Rusija negali iszgazdinti. 
Scandinavijos krasztai girdi 
Rusijos grasinimus bet ju ne
klauso ir stoja in ta Atlantikos

Atsargiai, Prezidente!

landa ryte. Atvyko isz Lietuvos 
daugelis metu atgal. Buvo ang- 
liakasis, paskutini karta dirbo 
Knickerbocker kasyklose, taip
gi turėjo užsiėmimą ant Szv. 
Jurgio parapijos kapines. Pali
ko savo paezia Ona; dvi dukte
rys : A. Wallace, mieste ir Al
berta namie; ir sunu Edmundą 
namie. Laidotuves invy’ko Ket
verge, su Szv. Misziomis, Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9-ta valan
da ryte ir palaidotas in parapi
jos kapines. Graborius Vincas 
Menkieviczius laidojo.

— Apie įsanvaite atgal stai
ga susirgo szirdies atako, ir li- 
•kos nuvežtas in Locust Mt. li- 
go.nbuto, Lanexas Bosaviczius 
isz 15 William Penn kaimelio, 
numirė Panedelio ryta. Velio-

ton, Mass., ir Jurgi Maizeville; 
dvi seserys: J. Orbancl ir Helen
Elizabeth, N. J. Laidos Suka
toje su Szv. Misziomis Apreis'z- 
kinio P. M. bažnyczioje 9 valan
da ir palaidos in para., kapines.

St. Louis, Mo. — Du raz'bai- 
ninkai, vagiai, inejo in Louis 
Goldstein, Žydelio antru ranku 
sztora, pareikalavo pinigu ir 
kai negavo gana, paszove ta Žy
deli. Kulka pateikė jam in! 
szlauni. Kaip tik tuo laiku, vie-j 
nas slaptos policijom! agentas, j 
nieko nežinodamas užėjo in ta 
•sztora ir buvo ant smert nu- 
szautas. Razbaininkai pabėgo. 
Dabar viso miesto policija 
jiei-'zko tu žuliku ir žmogžudžiu.

Brooklyn, N. Y. Laidos Subato- j 
je, su apiegomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje, 9-ta. valanda ryte 
ir bus palaidota in parapijos 
kapines. Graborius L. Tras- 
kauskas laidos.

— Garnyisi, ana diena, pali
ko dukrele del Pons1. Vincam 
Dereiszkcvicziams, 1237 E. Ma
li anoy Uly.

— Ponia T. Yurkoniene ir 
Išimus Albertas, isz Shenadoro, 
motorąvo in miestą su reikalais 
ir prie tos progos atsilankė in 
“Saules” redakcija, atnaujinti 
savo prenumerata už laikraszii 
už ka tariame szirdinga aciu uz ;i atsilankymu.

— Gerbiamas Kunigas Sta-! 
nislovas Norbuta, klebonas Ap-I 
reiszkimo P. M. parapijos, isz 
Frackvilles, lankėsi mieste su i 
reikalais.

uis gimė Lenkijoje. Buvo ang-Į 
liakasis ir kitados dirbo Will-; 
iam Penu kasyklose. Paliko tris 
sūnūs: Alfreda, Laminto, isz 
William Penn, ir Leo, Reading, 
dvi dukterys: Bella Kay lock ir 
Mildroda namie, taipgi dvi se
serys: Elzbieta Kenny, Maha-; 
noy City, ir Ona Košiauskiene j 
isz M t. Carmel ir keletą aliukus. 
Laidotuves invyks Petnyczioj, 
su apiegomis Szv. Jurgio baž
nyczioje 9-ta valanda ryte ir 
kuna palaidos in parapijos ka-i 
pines, Graborius V. Menkicvi-; 
ežius laidos.

Bethlehem, Pa. — Susicdai ir 
darbininkai ilgai dirbo steng
damiesi surasti ir isztraukti isz 
griuvėsiu viena moferiszke ir 
du vaikucziu, kai guzo peczius 
susprogo ir sugriovė visus na
mus. Ponia Helen Palm, ketu 
ries deszimts metu amžiaus bu-i 
vo užmuszta. Ji ta vakaru pri
žiūrėjo tuodu vaikucziu kai ju 
tėvai buvo iszeje. Vaikucziai 
■buvo sužeisti. Policija sako kad 
nelaime atsitiko kai gazo pe
czius susprogo. • . Į

BIJOSI RUSIJOS

Shenandoah, Pa. — Po trinu- •‘i pai ligai numirė Jonas Rozevi- 
ezius (Rozew), 310 E. Arling
ton Uly., Panedelyje, 6-ta va- Į
.’j

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS

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

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.
Cm »U II I -I'--—7..SMĮ. |

New York. — Septini Sovie-i 
tinu delegatai, atskrido in 
Amerika kurie dalyvaus Tautu 
San jungos susirinkimus Lake 
Success, N. Y. Sekantieji atvy-i 
ko: Dmitri Shostakovich, Alex-' 
ander A. Eadeev, Mickhail E. I 
CJiiaurely, S. A. Gerasimov, A. j 
I. Oparin, P. A. Pavlenko ir I. 
D. Rujansky. 

.

Frackville, Pa. — Millie, pa
ti Earl Davis, 32 metu amžiaus j 
(po tėvais Kriscziuniute, isz į 
Maize vilios), nuo 142 S. Second 
uly., numirė Seredos naktyje Į 
11-ta valanda, po gimdymo ku-j 
dikio sūnelio, kuris taipgi nu-į 
mirė Panedelio naktyje, U-ta j 
vai., Ashland ligon'bute. Velio
ne gimė Gilbertone, o apie pus
antro meto persikrausto in 
ežionais. Paliko savo motinėlė 
Katarina Kriscziuniene, Maize- 
villeje; du brolius: Petra, Bos-
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Partija už tai kad ta Partija 
stengiesi nužudyti Shah Mo-I 
hammed, Sovietai suprato kad 
jau nebus galima ežia per Ko
munistus kraszta užimti. Už tai 
Sovietai dabar ima skelbti kad 
jie turi Iran kraszta iszgelbeti 
isz Amerikos ir už tai bus rei- i 
kalinga pasiunsti Raudonąja 
Armija in ta kraszta.

Iran kraszto žmones jau pa
ragavo Sovietu pagelbos kai j u 
armijos inmarszavo in j u krasz
ta per kara, kada Sovietai aisz-j 
kinosi kad jie užima ta kraszta 
kad ji iszgelbejus nuo Naciu, 
Vokiecziu. Iran kraszto žmones 
dabar sako kad jiems daug ge
riau butu jeigu koks prieszas 
juos užkariautu, negu kad So
vietai juos iszlaisvintu ar ap-] 
gintu.

pavojinga, nes Amerika duotu 
daug kariszku ginklu toms 
tautoms, kurios už dienos kitos 
gali būti Komunistu valdomos 
ir tie ginklai pataptu in Komu
nistu rankas.

Bet Prancūzai neiszsigando!
Amerikos Kongresas nei ne- 

mirktelejo kai Komunistai pra
dėjo taip grasinti ir gazdinti. 
Komunistai mato kad Ameri- 
kieczius negalima iszgazdinti, 
ir dabar vietoje kad Amerikie- 
cziai prisibijotu, jie kaip tik at
bulai dar drąsiau atsikerta 
tiems Komunistams.

Komunistai Vakarinėse Tau
tose dabar jau traukiasi, nes 
jiems ju darbas nepasiseke.

Kai tik po karo, Komunistai 
puikiai ir sziltai tupėjo. Mos
kva gera vara turėjo, Komunis
tai buvo beveik gerbiami. Kas 
dar svarbiau, Komtmistai, kai
po talkininkai tuose krasztuose j 
kuriuos kuriuos Naciai buvo 
užėmė, buvo ginkluoti ir galin
gi. Tai reiszkia jie buvo ir gar
bingi ir galingi.

Bet ne ui ilgo, Komunistai 
pradėjo jau iszrodyti pavojingi 
ypatingai Francuzijoje. Tada 
Europos krasztai atėmė visus 
ginklus isz Komunistu ranku ir 
iszspyre juos isz valdžios ir ta
rybos per rinkimus. Komunis-i 
tai tikėjosi viską nuveikti per' 
rinkimus, nes jiems jau nebuvo; 
karabinu. Bet ir rinkimai jiems ; 
nepasiseke!

Dabar ir patys Komunistai 
prisipažinsta, kad jie nieko ne-| 
galėjo nuveikti per rinkimus,! 
nes jie buvo neapkeneziamij 
Kur tik Moskva ar Komunistai 
pasisuko, ten jie per nosi gavo! 
Už tai dabar Moskva nutarė j 
kad jau laikas persitvarkyti, 
padaryti permainas. Už tai 
gal ir Molotovas neteko savo! 
Užsienio Ministerijoje, už tai ir 
kiti buvo parmainyti.

Moskva dabar traukiasi, Ko
munistai nusileidžia, prisipa
žinsta, kad ne viskas tvarkoj. 
Bet tai nereiszkia kad Komu
nistai dabar prisipažinsta kad; 
jie yra sumuszti. Toli gražu, ne! i 
Jiems ežia nepasiseke, pasiseks 
kitur.

Sunku insivaizdinti kad Ru
sija dabar jau pultusi vieszai iri 
kara paskelbtu Europoje. Gali
mas daigtas kad ji taip drystu! 
padaryti, bet isz viso ko taip 
neiszrodo. Dipliomatai ir Už
sienio Reikalu žinovai Paryžių-, 
je, Londone, Oslo, ir Washing
tone sako kad jie nemato jokiu 
ženklu kurie rodytu kad Sovie
tai rengtųsi ar drystu kara pa-

Kariszka Sutarti.
Yugoslavijos vadas, Marshal 

Tito turi ko bijotis isz Rusijos, 
nes jis pasiliko sau vienas; jis 
susipesze su Stalinu pasitraukė 
isz Rusijos globos, ir dar nera
do vietos tarp vakariniu tautu. į 
Tai ežia galima tikėtis, kad Ru
sija padės visas pastangas Yu-I 
goslavija susigrąžinti.

Isz visu tu aplinkybių maty
ti, kad Komunistams ne ragai-; 
szius, kad jiems nesiseka; bet 
isz viso to teipgi negalima jau 
sakyti kad Rusija sustabdyta 
ar, kad Komunistai jau galuti-; 
nai patupdinti. Jie dabar su sa
vo velniszku gudrumu kitokias 
szunystes iszgalvos ir vėl savo 
darba ves.

v

Churchillis Pagerbtas
j

skelbti.

LEWISAS
IR ANGLYS
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darbo dienas ar staeziai sakant, 
straikas, del keliu sanvaieziu. 
Lewisas taip dabar ir daro. Nei 
kompanija nei valdžia szitokiu 
straiku, sulyg esamaisiais in- 
statymais, negali uždrausti ar 
sustabdyti.

Mainieriai dabar veda labai 
gera bizni su tomis savo kom- Į 
panijomis ir jie dabar turi ap-! 
saugoti savo augsztas algas, sa-1 
vo paszelpos paskyrimus ir pa
laikyti anglių branguma.

Tai dabar Lewisas tik laukia. 
Ne už ilgo jis pareikalaus savo 
mainieriams trumpesniu darbo 
valandų, ir didesnes paszelpos;' 
ir reikalaus, kad kompanijos 
anglis dar labiau pabrangintu.

Didesnes anglių kompanijos, 
sutiks, Lewisui ir mainieriams 
viską duos ir paskui tuojaus! 
pabrangins savo anglis. O ma-l 
žosios turės daryti taip kaip di- • 
džiosios daro.

Reiszkia, “kompanija nei 
biski nenukentes; jai nei cento 
nekasztuos, nes tie, kurie perka 
ir vartuoja tas anglis užviska 
užmokės!”

Girdėt kad Lewisas iszdave 
savo raportą del laikrasztinin-! 
kams Washingtone, kad anglia-į 
kasiu straikos tesis da per dvi 
sanvaites.

RASZYTOJA
RUSIJOS ISZMESTA
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Hollandijos krasztas pa
gerbia Winston Churchilli, 
buvusi Anglijos vada per ka- 
in Hollandiecziu kraszta tik 
ke augszcziausia savo krasz
to garbe, kai jie jam inteike 
Grotius garbes ženklą. Szitas 
garbes ženklas buvo investas 
in Hokkandiecziu kraszta tik 
1925 metuose, kai Hugo Gro- | 
tius buvo taip pagerbtas. ; 
Hugo Grotius padėjo pamata 
visom Hollandijos tiesoms ir 
instatymams.

Mes mažai dabar skaitome ; 
ir girdime apie Churchilli, 
kuris per kara turėjo savo 
rankose visa Anglijos liki
mą. Jis dabar dar vis randa
si taryboje ir nuolatos kovo
ja priesz Socialistine Angli
jos valdžia.

Prezidentas atsargiai isz- 
lipa isz didelio Northrup, 
YB-49 eroplano, kuri jis per
žiurėjo. Szitas didis eropla- 
nas yra kariszkas ir vienas 
isz didžiausiu ant viso svieto. 
Daug dideliu kariszku ero- 
planu, bomberiu nusileido 
ant Andrews lauko, in Mary
land.

Czia laukia Prezidento 
Trumano Brigados Genero
las Robert B. Landry.

Kai kurie karininkai sako, 
kad Amerika dabar gal jau 
ir per daug rūpinasi eropla- 
nais ir apsauga padangėse, ir 
per mažai rūpinasi sutverti 
galinga armija ant žemes ir 
laivyną ant mariu. Jie sako, 
kad Hitleris visiems parode 
kad negalima kraszto užka
riauti ar armijas sumuszti isz 
padangių, bet reikia galingos 
armijos ant žemes.

Szitie kivireziai - d a b a r 
skaldo Senata, Kongresą ir 
pati Karo Sztaba. Trumanas 
reikalauja dar vis daugiau ir 
vis didesniu, greitesniu ir ga
lingesniu kariszku eroplanu. 
Bet karininkai sako, kad czia 
Trumanas, nebūdamas kari
ninkas, kariszku dalyku ne
supranta.

NUOTAKA
SUBADYTA
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STUDENTAS ;
PASIKORĖ

Daktarai sako kad vienas jos 
plautis yra perdurtas, kitos 
žaizdes yra krutinėję, pilve ir

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

J o kambarys buvo ant treczio 
augszto. Jo draugai pasigedo jo 
kai jis įsu jais niekur nepasiro
dė per kelias dienas. Kai stu
dentai nuėjo prie jo kambario 
duriu jie rado duris užrakintas. 
Du studentai užlipo isz lauko 
prie jo lango ir pamate ji kabo- 
jant nuo duriu adverijos.

Policijantai buvo paszaukti 
ir iszlauže duris. Daktaras Pru- 
netti spėja kad jis buvo jau ko
kias dvi ar tris dienas mires 
kai ji studentai užtiko.

Studentas Rockhold jokiu 
sportu nelosze, prie jokiu Uni-

pecziuose.•r
Isz savo lovos ligoninėje, ji 

pasakė kad jos vyras, Mykolas 
dvideszimts devynių metu am
žiaus, ja taip subadė.

Jos vyras buvo tuojaus suim
tas ir suaresztuotas. Kai polici- 
j antai sugryžo in tuos namus 
kur ji buvo taip baisiai subady
ta, nutraukti paveikslu lovos ir 
kambario, jie užtiko jos vyra 
pasikavejusi tame kambaryje.

Jis prisipažino, kad jis buvo 
tame kambaryje su savo keliu 
menesiu žmona, ir kad jiedu 
pasisznekejo, bet jis sako kad 
po tam jis nieko neatsimena! 
Kai jis buvo suimtas, jo kelines 
ir jo marszkiniai buvo kruvini.

versiteto draugyseziu neprigu- 
lejo, bet visa laika praleido

Nuotakos pusbrolis policijai 
pasakė kad jis girdėjo kai jo

j skaitydamas ir mokindamasis, sesuo su savo vyru bariesi, pas- 
Policija sako kad jie nerado jo- kui jis pamate kaip jo sesuo išz- 
kio laiszko ar jokio pasiaiszki- bego isz kambario visa kruvina

nuo Kremlino instatymu. O da
bar už visa ta darba ji buvo 
iszvaryta isz Rusijos; ir czia

nimo, kodėl jis save nusižudė.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
Į Amerikoje ji pakliuvo!

ir suklupo ant grindų. Tada jos 
vyras iszbego. Kada jis tenai 
sugryžo kai policija ji rado dar
nežinoma.


