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Iszdavikas 4H« Gold’ Suimtas
Isz Amerikos
GEN. MOTORS PA- 

SIRASZE ANT 5 
METU KONTRAKTO

Ant Atmintes Musu Kareiviu Žuvusiu
W Po Visa Svietą W

ANGLIJOS POLICIJA
NUSTEBO Kinieczia Tauti-

DETROIT, MICH. — Gene- 
ral Motors' Automobiliu Kom
panijos atstovai nustebino vi
sus fabrikantus ir uniju vadus, 
pasiraszydami ant penkių me
tu kontrakto, kuris darbinin
kams duoda apie devyniolika 
centu ant valandos daugiau.

Darbininkai gaus keturis 
centu ant valandos daugiau už 
darba kas metai per tuos pen
kis metus, szimta doleriu ar 
daugiau pensijos ir daug kitu 
palengvinimu.

Visi nustebo už tai kad retasĮ 
kuris žinojo kad kokios dery
bos eina tarp kompanijos ir 
unijos vadu.

Czia gal kompanijos atsto
vai ir unijos vadai pasimokino 
isz Chrysler automobiliu dar
bininku straiku, kurios tiek 
daug kasztavo ir isz kuriu ma-: 
ža kas gero iszejo.

CZEKU DELEGATAS 
ATSISAKO

_____

Buvo Komunistu 
Paskirtas

NEW YORK, N. Y. — Vie- 
nas isz augszcziausiu Czekoslo- 
vakijos delegatu, Vladimir 
Houdek pasitraukė isz savo 
vietos, nutarė negryszti in savo 
tėvynė, ir dabar praszo kad 
Amerikos valdžia ji priglaustu. 
Jis buvo Komunistiszkos val
džios paskirtas in ta augszta 
vieta du metai atgal.

Jis sako kad jo krasztas da
bar neturi nei Laisves, nei Ne- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VAIKAS NUSZOVE
SAVO MOTINA

Amerika gerbs musu karei
vius, kurie žuvo visose daly
se svieto, laike' szventes Pa- 
puoszimo Kapu Diena arba 
Decoration Day, Utarninke, 
Gegužio (May) 30 diena.

Tieji vyrukai nebus už- 
mirszti szirdyse musu, kurie 
paaukavo savo gyvastis už 
“Laisves” ir kad mes galė
tumėm gyventi ramybėje!

Ta diena Amerika pa- į

puosz kapus ir kryžius musu 
žuvusiu kareiviu, kurie pa
aukavo savo gyvastis kovo
dami už “Laisve” prigelbe- 
dami kitiems būti “Laisvais 
ir Neprigulmingais nuo tiro
nu.

Dienoje “Decoration Day” 
(Papuoszimu Kapu Diena), 
milijonai žmonių panasziai 
darys ant kožnu kapinu.

CHICAGO, ILL. — Szeszio- 
likos metu amžiaus mokinys, 
Philip Cammack prisipažino 
kad jis nuszove savo motina su 
karabinu kuri jo motina jam 
buvo davus kaipo dovana.

Motina, Panele Marie Cam
mack, keturios deszimts metu 
amžiaus buvo'ji iszbarus kai ji
sai tyczia neejo in mokykla.

Jis sako kad is nenorėjo sa
vo motina užmuszti, kad pir
mutinis szuvis netyczia buvo 
paleistas ir pataikė in jo moti-! 
na, tada jis indejo antra kulka 
ir szove in savo motina, ir tre- 
czia kulka indejo ir ja--paleido 
in savo motina. Jis buvo nu
teistas ant asztuonioįilcos me
tu in kalėjimą.

Kas Yra Tas Kongresas?
Kiek Kongresmenas Uždirba?

Kiek Jam Kasztuoja?

WASHINGTON, D. C. — 
Mes taip tankiai raszome ir kal
bame apie Kongresą ir Kon- 
gresmonus.

Mums, kurie mokame taksas, 
kasztuoja szeszios deszimts du 
milijonu doleriu, ($62,000,000) 
užlaikyti ta savo Kongresą per 
vienus metus. Mes turime už
mokėti: nariu algas, darbinin-

LCNE3N, ANGLIJA. — 
Anglijos garsi Slapta Scotland 
Yard policija sako kad visas j u 
sztabas labai nustebo kai isz-' 
girdo kad Amerikos FBI poli
cija Anglijoje iszklausinejo ir 
isztarde Daktara Fuchs, kuris 
randasi viename isz didžiausiu 
kalėjimu Anglijoje.

Anglijos slaptos policijos 
virszininkas sako kad nei jis 
nei jo sztabas visai nieko ne
žinojo apie ta mokslincziu Gold 
Philadelphijoje, Pa.

Amerikos FBI policijos 
agentai Robert Lamphere ir 
Hugh Ckgg labai slaptai nu
važiavo in Anglija ir nuėjo in 
ta kalėjimą in Worthwood 
Scrubs ir ilgai su Daktaru 
Fuchs pasikalbėjo.

Anglijos slapta Scotland 
Yard policija tik tada apig ju 
darba sužinojo, kai tiedu Ame- 
rikos FBI agentai savo raportą JURININKĄ NASZLE 
per telegrama pašiunte savo 
virszininkui, J. Edgar Hoove- 
riui, in Vaszingtona.

Aiszkiai matyti koks inta- 
kingas ir pavojingas yra szitas 
mokslinczius Gold, kad visa 
Amerikos policija taip atsar-

. giai ir slaptai ji seke.

ninkai Apleido
Chushan Salas

Jaunas Vyrukas Nusižudė Ant 
Mylimos Kapo Nashville, Tenn.; 
Gen. Motors Darbininkai Gaus 
19 Centu Daugiau Ant Vai.; 
Chiang Kai-shek Su Savo Ka
reiviais Turi Tik Formosa Salas

ŽMOGŽUDE
PHILADELPHIA, PA. — Kitas moks

linczius, kuris dirbo prie to darbo del sprogs- 
tanczios Atom bombcs pagaminimo, buvo 
“FBI” Policijos suimtas ir suaresztuotas. Jis

NUŽUDĖ 4 VAIKU
MOTINA

Paskui Pats Nusiszovc

GUAM. — Ponia Eliza Han
szek, naszle, buvo teismo nu
teista už savo vyro nužudini- v. . .
ma. Ji buvo nuteista ant pen- gavo daug slaptu žinių apie Amerikos Ato
kiu metu in kalėjimu mine |)01riĮ)a jr fas įįį[J;>s pCldaVC Dakta-
kuris szita naszle nuteisė, sako Fili Klaus Fuchs, kuris su Amerikos “FBI” 
kad per teismą paaiszkejo kad pojįcįįcs patrelba buvo suaresztuotas Ang- 
iinrln Inkni tonlrioi iv IjlHol * 1 C)

lijoje ir nuteistas ant keturiolikos metu in 
kalėjimą.

Szitas antras mokslinczius, iszdavikas, tris- 
deszimts devynių metu amžiaus Harry Gold, 
kuris gyvena prie Oxford Circle, Philadel
phijoje, “FBI” Policijos virszininkui J. Ed-. 
gar Hooveriui pats prisipažino, kad jis sznip- 

szauke policijantus ir visai ne- inejo ir slaptas žinias perduodavo Rusijai 
tiSXTadv^taslko kad to! per 1944 ir 1945 metus, nes, anot jo: “Asz 
kis jos pasielgimas parodo kad jacczjaus asz padedu tani kiaSZtlli SU 
ji nėra kalta. . f ,,

 kuriuo tikslais asz sutinku.

jiedu labai tankiai ir labai 
smarkiai susipeszdavo. Jis ja 
nuteisė ant penkių metu in ka
lėjimą. Bet jos advokatas da
bar kreipiasi in augsztesni teis
mą.

Jurininkas Hanszek buvo
KINGSTON, N. Y. — Ketu

rios deszimts keturiu metu am
žiaus naszle ir keturiu vaiku- nužudytas Vasario (Feb.) asz-

i ežiu motina, Ponia Eloise Mc- tuoniolikta diena. Naszles ad- 
Hugh buvo ant smert nuszauta vokatas sako kad teisme nebu- 
Kingstono mieste. vo pasakyta ar inneszta kad ta

i Penkios deszimts vieno me- naszle> P° savo vyro mirties Pa' 
i to amžiaus Edward Kelly isz
Ashokan, N. Y., kuris buvo ta 
naszle nuszoves isz automobi- 
liaus, paskui pats save nusiszo- 
ve. Jis buvo nuvesztas in 
Kingston ligonine, kur Dakta
rai sako kad jis yra pavojingai 
sužeistas. Szitas Edward Kelly 
buvo suaresztuotas Gegužio 
antra diena, kai ta naszle poli
cijai nusiskundė kad jis ja vis 
kibino ir nedave jai ramybes.

Intarti Kaipo Amerikos 
Szpeigai

KINIECZIAI PRIE
PASKUTINES

TVIRTOVES
TAIPEH. — Kiniecziai tau

tininkai, kurie vis nepasiduoda 
Komunistams buvo priversti 
pasitraukti isz Chushan Salų ir 
jas pasilikti Komunistams. Da
bar Chiang Kai-shek su savo

ku algas, ofisu iszlaidas, kelio
nes iszlaidas, tardymo ir jiesz- 
kojimo iszlaidas, paczto, spauz- 
dinimo, redakcijos iszlaidas;
pensijas, didžiausio ant svieto' kareiviais turi tik Formosa 
knygyno iszlaidas, ir net turi- Salas.
me parūpinti gėlės, kvietkas Chiang Kai-shek davė savo 
Kongreso nariams ir ju drau- kareiviams prisieka, kad jis 
gams, pažystamiems ir nepasiduos ir kariaus pokal jis 

(Tasa Ant 2 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)

LONDON, ANGLIJA. — 
Du Cz~kai buvo pakarti Pra
gos mieste. Jiedu buvo intarti Amerikoje,

Szitas mokslinczius Harry Goki mokslus 
ėjo in Drexel Institute of Technology, Penn- 
sylvanijos 
augsztuose 
pirmutinis

Universitete ir keliuose kituose 
Amerikos Universitetuose, yra 

tokis mokslinczius suaresztuotas 
isz visu tu ano mokslincziaus

kaipo szpiegai vienam Vakari- . pj-isipaŽillimU Anglijoje, 
niui krasztui. Nors Czeku vai- . . ;
džia vardu neiszvardino kuris Mokslinczius Fuchs, vienas isz augszcziau- 

r >ia"siu Anglijos mokslincziu buvo 
kitas krasztas, kaip Amerika suaresztuotas Vasario (Feb.) antra diena ir 
buvo taip intartas. . . . . . . . lv. .

prie visu iszdavyscziu su pasididžiavimu pn-
Czekai Ladslav Lindner ir , v, , , t

Karei Busek buvo pasmerkti sipažino. Mokslinczius Gold, gimė Szvei- 
prag-oje, Lapknczio dvide carįjoje jsz Ryškiu tėvu, pastaraisiais dve- 
szimts szeszta diena. JJ f

---------------jais metais' dirbo in Philadelphijos General 
Pirkie U. S. Bonus Ligonine prie szirdies ligų.

—--------★----------- (Tasa Ant 2 puslapio)
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Kas Girdėt
Karo Szt’abo Žinių Rinkimo 

žmones jau yra pasirenge paga
minti milijonus doleriu palszy- 
vu pinigu del tu krasztu su ku
riais mes stotume in kara. Tara 
prieszui butu sunku pažinti ir 
dar sunkiau susekti tuos musu 
padarytus palszyvus pinigus.

jai kasztavo puse dolerio už-! 
muszti žmogų per kara; dabar 
kasztuoja penkios deszimts! 
penkis tukstanezius doleriu.! 
Prirengti viena armijos divi- Į
zija sziandien kasztuoja $180,- i giminėms. 
000,000.

KAS YRA
TAS KONGRESAS?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

penkios deszimts darbininku,' 
kuriu algos ir iszlaidos yra 
apie $750,000 per metus. Apie 
sžimtas visokiu mokslincziu 
dirba per iszhsus metus.

Kongresas praleidžia szeszis 
milijonus doleriu ($6,000,000)

ir Nustatymus, per metus del kelionių, maisto,

Armija turi nauja karabina, 
kuris mažesnis ir lengvesnis, 
bet kuris didesnes kulkas daug 
toliau szauna ir geriau pataiko.

Buvęs Komunistas Budenz 
sako kad Owen Lattimore yra 
ar buvo Komunistas. Latti
more užsigina. 7” 
kuris czia meluoja, bet mes ži
nome kad jie negali dabar tei
sybe sakyti.

Kongresas nustato valdžios
Instatymus
Kongresas prilaiko ir prižiūri kurdo, pasilinksminimu ir kitu 
vykdomąją valdžios dali; nu- patarnavimu kai jie keliauja in 
stato taksas ir paskiria kiek svetimus krasztus. Tyrineji-

Amerikos Laivynas turi vi
sa sanrasza tikru žinių kur ir 
kada Sovietu povandeniniai 
laivai, submarinai laukiesi mu
su vandenyse, prie pat musu 
kraszto krantu, bet Laivynas 
nieko nesako, nes nenori kad 
Sovietai dažinotu kaip mes tas 
žinias gauname ir kaip mes 
tuos submarinus susekame. So
vietu tie submarinai ne vien tik 
Pacifiko vandenyse randasi, 
bet ir Atlant iko.

Vienoje augsz'tesnioje mo
kykloje in New Jersey, studen
tai, mokiniai iszejo ant straiku 
už tai kad kita meta mokslo 
diena bus pailginta. Czia mes 
patartume mokytojoms ir tė
vams pavartuoti gera beržo 
szaka ar gera diržą ir visiems 
jiems kailius gerai iszpilti.

Eina gandai kad tas Ameri
kos eroplanas nebuvo pirmuti
nis kuri Sovietai paszove, kad 
keli Amerikos eroplanai buvo 
pagauti virsz Sibiros. Bet kai 
Sovietai nieko nesake, tai ir 
Amerika tylėjo.

Bet gal mes negalime tuos 
pienburnius per daug kaltinti. 
Jie pasimokino isz savo tėvo, 
pasimokino isz visu tu darbi
ninku, kurie del mažiausios 
priežasties meta savo darbus ir 
straikuoja, ir paskui per ko
kius penkis metus skolas mo
ka.

Mes nežinome valdžia gali praleisti. Kongre- mai namie kasztuoja apie kita 
so darbas isztirti ir visoms vai- milijoną doleriu.
džios szakoms reikalingas ži- Apie keturi tukstancziai dar
nias pristatyti. Net ir atskiros bininku dirba Kongresmenams 
valstijos tokios pageltos reika-į Vaszįngtone, kaipo tarnai, tar

naites, sekretorkos ir panasziai 
Kongresmonu namuose ir ofi
suose. Szitie tarnai ir darbi-i 
ninkai gauna algas nuo $1,500 
iki $10,330 per metus. Kai ku
rios sekretorkos, kurios dirba 
atskiriems Kongresmenams 
gauna ir daug daugiau.

Kongreso narys apart savo 
algos ir iszlaidu ir keliones ! 
kasztu, dar gauna pinigu del. 
tarnu, kliarku del savo telefono

In Long Beach, California, 
viena moteriszke, iszsigandus 
pranesze policijai kad kas nors 
pavogė josios automobiliu. Du 
policijantai greitai nusiskubi
no in josios namus ir rado jo
sios automobiliu prie pat jo
sios vartų. Ji, paraudus, pasi- 
aiszkino kad lietus taip jos au
tomobiliu numazgojo, kad ji jo 
nepažino.

Viena aliejaus kompanija, sa
ko kad sziais metais ji parduos- 
apie septynis szimtus tukstan
eziu aliejiniu pecziu. Kiekvie
nas tokis aliejaus peczius yra 
mainieriams perspėjimas ir pa
vojaus ženklas.

Keturios deszimts žmonių isz 
kiekvieno tukstanczio Ameri
koje turi valdiszkus darbus.

Harry Griffin, in Superior, 
Wisconsin policijantams prisi
pažino kad jis barberio, plau- 
ku-kirpejo žirkles iszsinesze. 
Jis pasiaiszkino kad kai jis tu
rėjo užsimokėti visa doleri už 
plauku nukirpima, jis mistino 
kad jis ir už tas žirkles užmoke- 

’ jo.

Politikieriai daug ka bendra 
turi su razibaininkais: politi
kieriams pinigai reikalingi; 
razbaininkai pinigu turi, bet 
jiems reikia užtarėju, ir politi
kieriai yra geri ir intakingi už
tarėjai.

Amerikos valdžia praleidžia 
kas sekunda $210 daugiau ne
gu ji gauna.

Grabe Monila, in Socorro, 
New Meksikoje policijantams 
prisipažino, kad jis taip buvo 
supykęs ant savo uoszves, kuri 
vis kiszosi in jo reikalus, kad 
ant to piktumo jis uždege jo
sios namus.

Pypkes Durnai
Skolinti Ar Žiczintis

Wilkes-Barre laikrasztis sa
ko kad žmones Luzerne apy
gardoje vartoja daugiau negu 
keturis milijonus goreziu alie
jaus per metus. Reiszkia, pa
tys mainieriai ima vartuoti 
aliejų del szilumos.

apie 
tonu 
kad

Tiek aliejaus reiszkia 
dvideszimts tukstaneziu 
anglių; teipgi reiszkia 
mainieriai patrotina’apie szim-
ta tukstaneziu doleriu algos, 
kai tiek aliejaus yra variuoja
ma vietoje anglių.

Nenoriu skolinti ar žiczintis 
Nes asz nenoriu susiginczyti 
Su tais draugais kuriuos myliu 
Asz knygų nesiskolinu, 
Nei pinigu asz nedrystu 
Nei žiczintis nei skolinti. 
Žinau kad reik atlyginti; 
Už tai ramybes neturiu 
Kol atsilyginu.
O kai kitam paskolinu, 
Isz jo praszyti nedrystu.
Mes sugyvenant daug geriau, 
Ir

valstijos tokios pageltos reika
lauja.

Rinkimai artinasi ir Kon
gresmonai varys rinkimo vajus 
ir praszys kad mes už juos bal
suotume. Už tai, dabar daug 
žmonių klausia ir teiraujasi 
daugiau dažinoti apie ta Kon
gresą ir tuos Kongresmonus. 
Jie nori žinoti ar Kongresmo- 
nui valia pasisamdyti savo 
draugus ir gimines ir jiems 
sziltas vietas parpinti, kas pa
dengia kitas iszlaidas, kiek pi- ■ įr telegramų ir de] paczto ir ko- 
nigu Kongresmonas praleidžia respondencijos iszlaidu. 
ant rinkimu vajaus, kas užmo
ka Kongresmono keliones in to
limus krasztus?!

Daug žmonių nesupranta 
apie Kongresmono darba, jo 
alga ir jo iszlaidas.

Kongrese isz viso randasi czia jis gauna užmokėti tik jei 
penki szimtai ir trisdeszimts gu jis važiuoja namo isz pose 
vienas

Isz tu, devynios deszimts Jeigu jis kada kita syki kur va- 
szeszi 
keturi szimtai trisdeszimts pen- niaus užsimokėti.
ki (435) Kongrese. Abi szakos Kai jis važiuoja kur nors 
yra viena kitai lygios. prakalbas pasažyti, jis pats tu-

Kongresmonu ir Senatorių rį už kelione užsimokėti, 
algos yra lygios. Bet, skirtu
mas yra tame kad Senatoriai, 
savo darbus laiko del szesziu 
metu ir tada per rinkimus jie 
turi visos savo valstijos pagel- 
ba. Kongresmonas turi rūpin
tis apie rinkimus kas antras 
metas ir tada tik maža dalele jo 
valstijos tais rinkimais rūpina- daug daugiau žmonių atsto
si. , j vau j a.

Kiekvienas narys gauna Kongresmonai labai tankiai! $12,500 ant metu, ir $2,500 del pasisamdė savo gimines ir
iszlaidu. Tie pinigai del iszlai- draugus in tokias vietas. Ir 

į du nėra taksuojami. Szitie pi- czia nieko blogo, nes visi darb-
nigai del iszlaidu vos padengia daviai taip darytu ir daro. Bet 
jo taksas del algos. Tai reisz-, kai kurie kartais biski per toli 
kia, tikrumoje jis gauna lygiai nueina. Nes žinome kelis to- 
$12,500. kius Kongresmonus, kuriu

Kongrese randasi apie tuks- žmonos gavo sziltas vietas, ge- 
taneziu darbininku, ir szeszios rus darbus, ir nei syki per isz- 
deszimts penkios komisijos ar tisus metus nepasirodė ofise in 
komitetai. darba.

Del visokio isztyrinejimo ir kartais visur rasime. Ir musu 
del tardymu Kongresas turi, Kongresmonai ir Senatoriai pas kifa Kongresmona dirba.

________________ TX A TTZMT 4 T T

(531) narys!

Jei

Jo
ofisai jam už dyka.

Kai jis važiuoja kur isz Va- 
szingtono, jis gauna dvide- 
szimts centu už kiekviena my
lia tos keliones. Jis czia gauna 
apie tūkstanti doleriu. Bet

džiu ar gryszta in posėdžius

(96) randasi Senate, o žiuoja, jis turi isz savo kisze-

Del paszto ir korespondenci
jos iszlaidu, Kongresmonas 
gauna apie szesziolika tukstan- į 
ežiu doleriu in metus; Senato
rius gauna tarp trisdeszimts ir 
keturios deszimts tukstaneziu 
doleriu in metus. Ir czia aisz-! 
kus dalykas, nes Senatorius
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nėra nei geresni, nei blogesni 
žmones už kitus.

Daug Kongresmonu, nenorė
dami kad kas juos intartu ar 
apszneketu kad jis samdosi sa- 

Bet tokiu atsitikimu vo gimines, susitarė su kitais 
Kongresmonai ir vieno gimines

— BUS DAUGIAU—

Mrs. Paul Crosley 

■Blrs. Taul LtosIbįj 
Mrs. Paul Crosley
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Trumanas Su Laikrasztininkais

Futbolininkas Pas Indijonus

Ir

Apie du tukstancziai szeimy- 
nu szitoje mainierui apygardo
je dabar vartuoja aliejų vieto
je augliu, nors ju pragyveni
mas pareina isz mainu ir mai- 
nieriu.

Buvęs Amerikos Prezidentas 
Herbert Hooveris pataria visa 
Tautu Sanjunga pertvarkyti 
ir Komunistus, Sovietus visai 
nepriimti.

mums visiems daug 
maloniau, ,: 

mes visi gyvename 
draugais, 

nepatampam viens kitam 
vergais.

Mes esam lygus ir linksmi, 
Ir viens kitam isztikimi. 
Man daug geriau, kad 

praseziau 
Gyvent, bet be skolų, nejau 
Didžiu statytis tarp draugu, 
Ir rūpintis del tu skolų.
Asz daug linksmesnis jei galiu 
Sau pragyvent isz ko turiu.

SKAITYKIT

ir

Kai Ciesorius gyveno armi- PLATINKIT!
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Charlie Justice, su visomis 
tomis plunksnomis, garsus 
futbolininkas isz North Ca
rolina valstijos pasitaria ir 
pasiszneka su Vaszingtono 
“Indijonu” futbobes ratelio 
virszininkais. Jis ketina 
sziais metais prisiraszyti 
prie kurio futbolininku rate
lio; ir Vaszingtono ratelis 
labai norėtu kad jis su jais

Teisėjas James P. McGrane- 
ry paskyrė net szimto tukstan
eziu doleriu kaucija, kol szitas 
mokslinezius bus paszauktas in 
teismą. Gold buvo in kalėjimą 
patupdintas kai tik jis buvo su
aresztuotas.

Amerikos Slapta FBI polici
ja jau nuo 1944 metu žinojo

I apie szitu, abieju žmonių dar
buote. Jiedu susiejo rytinėje 
New York miesto puseje, pas
kui .susitikdavo Brooklyne,

! Bronx, Manhattan ir Queejis.
Vėliau jiedu susitiko Cam-! 

bridge, Mass., kur Daktaras 
Fuchs perdavė mokslincziui 
Gold daug slaptu žinių apie 
musu atomine bomba, kuri bu
vo gaminama in Los Alamos, 
New Meksikoje, kur Daktaras

i®

Prezidentas Trumanas 
linksmai pasiszneka ir bai- 
kas kreczia su laikrasztinin
kais. Jis ka tik buvo sugry- 
žes isz Eglin Field, Floridos, 
kur jis mate Amerikos ka- 
riszkus eroplanus manevrose 
pratybose. Jis sako kad jis

yra labai patenkintas musu 
kariszka oro jiega. Jis laik- 
rasztininkams pasigyrė kad 
jo eroplanas “Indepen
dence” skrido net keturis 
szimtus ir ktturios deszimts , 
myliu ant valandos, kai jis 
gryžo atgal in Vaszingtona.

New Meksikoje, 1945 metuose.
Visas tuzinas FBI geriausiu 

agentu dabar sudaro sargyba 
prie to mokslincziaus Gold, ku
ris yra viename kalėjime, bet 
FBI policija nepaskelbia ku
riame. Jeigu Gold bus surastas 
kaltas, jis gali susilaukti mir
ties bausmes ar trisdeszimts 
metu in kalėjimą.

Jo tikras vardas yra Golod-

losztu futbole.
Czia tu taip vadinamu 

‘ ‘ Indi j onu ” ratelio virszi- 
ninkai: po kaires, Max Reed 
to ratelio mokintojas ir pata
rėjas ir Herman Ball, vy
riausias to ratelio vedėjas.

Visi trys pasisznekejo ir Fuchs dirbo per kara.
pasitarė apie loszima ir už- : Paskui Fuchs daugiau tokiu 
mokesti, ir apie kontrakta. žinių inteike mokslincziui Gold

□ o a' kai jiedu susitiko in Santa Fe, nitsky, bet jo tėvai savo pavar-

de sutrumpino ir permaine in 
Gold. FBI policija labai slaptai 
savo darba dirbo ir nei žodžio 
niekam neprasitarė pakol tas 
Gold jau buvo suaresztuotas.

In Darien, Conn., Leitenan
tas Generolas Leslie R. Groves 
sako kad labai galimas daigtas 
kad Daktaras Fuchs ir moks- 
linczius Gold savo iszdavikys- 
tes darba vede per Rusijos Am
basada Amerikoje.



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA,

SUGRYZIO
VĖLYBAS Rudens vakaras.]

Vejas staugė dejavo vysz- 
niu ir obeliu szakose. Tik ret- 
kareziais nustodavo szuioksz- 
tes smarkus lytus. Tamsu. Kai
me užgeso paskutiniai žiburiai. 
Tik musu pirkelėje da spingsi 
lempute, apszviesdama musu 
susirūpinusius veidus. Vyriau- 
siasai brolis, apsirengęs iszei- 
giniais drabužiais sukinėjosi 
apie didžiulius pundus.

— Vinceli, sudejavo ma
ma, tai jau tu mus apleidi! Kas 
ten svetimoj szaly paguos, kas 
ligoj pagelbės?

— Neverk, mamyte! Rami
no Vincas pats rydamas asza
ra. Kai iszbegsiu in Amerika, 
nereikes kareivijoj skursti. O 
ten uždirbsiu pinigu, galėsit 
skolas atsilygint, Juozuką su 
Petruku in mokslus leist, pas
kui ir pats sugrysziu.

— Vincuk, o man zuikio 
pylago ai palveszi? Susirūpino 
mažoji Onute.

— O! Parvesziu tau pilna 
vežimą pyrago, net su saldai
niais iszmarginta! Mėgino juo- 
kantis Vincas, bet jo baisa tuoj 
aszaros užliejo.

Motute užsidėjo ant keliu 
mergaite ir eme raudoti:

— Tik tu, mažiuliuke, vie
na nesupranti.
“Jis iszvažiuos in svetima 

szalele už placziuju mareliu!
Nekukuos jam gegutėlė, 
Neramins jo motinėlė!”

O vejas už sienų ruseziai

Susiedas Atsilanko

Chile kraszto Prezidentas 
Gabriel Gonzalez Videla, nu
siima savo skrybėlė ir svei
kina susirinkusius ji pagerb
ti New York mieste. Jis ežia 
važiuoja su savo žmona ir su 
New York miesto Mayoru 
William O’Dwyer. Apie pus
antro szimto tukstaneziu 
žmonių susirinko ji pasvei
kinti ir pagerbti.

Jis ežia buvo atvažiavęs 
užmegsti geresnius ir drau- 
giszkesnius santykius su 
Amęrika ir pasiderinti del 
paskolos savo krasztui.

ka. pavyko Vincui geležkeliu 
pervažiuoti in Eitkūnus 'ir isz 

■ten draug su kitais jau laimin
gai vyksta in “■

’ Mus veidai IvgĮ
I Bet mama vis da

kvailink! Juk ne but važiavęs 
ne ka, jei tik būtame labiau 
draudė. .Juk jis toks buvo ge
ras! Ak, asz rodos dabar pas
kutine skepeta atiduoeziau,

Sekretoriaus Naujas Planas

ii ra s i blaivė.
nerimastavo.

Į — O kiek, jau žmonių pri- — Da visa Imi nieko. Tik 
siege tos anglių kasyklos! O ar kam reikėjo iszvažiuojant in 
vienas tokios pat motinos su-’tas kojas'buezinot ?!

i sėli ten skaistųjį tikėjimą isz- *
rove isz savo szirdies! Praslinko

* *
keli menesiai.

— Ir kanigi mums reikėjo Staiga, kai netikėtas perkuno 
ji iszleisti ? Pritarė ir tete, isz trenksmas, kai pasalingas gro- 
kurio veido da neisznyko gilus bnonio žvėries užpuolimas, pa- 
rupesezio pėdsakai. Juk gale- sklydo neramus gandai apie 
jo ir czia sziek tiek užsidirbti, kara su Vokiecziais. Paskelbta 
Gala su galu vistik būtume su- baisoji mobilizacija! Suaima-

: mezge. Skolos irgi pamažu ny
ko.

— Ir tu mums szitaip susi-

skubėti. Pasilenke ant lopszio, 
ramiai sau mieganezio Anta
niuko ir iszbucziavo jo be- 
szypsanti veideli. Tyra iszva- 
žiuojanczįojo aszara . suvilgė, 
nekaltoji kūdikio veidą, kuris 
tik vienas dabar netalpino sa-

blaszke medžiu szakas ir taszkeį x upbiimo ž\ miu.
in langus stambius lytaus la- 
szus, rodos, ].
nai matuszes raudai.

— Na, jau arkliai

Tuotarpu mes sukrovėme ry-
pritardamas liud-' szulius in vežimą ir verkdami'

i iszlydejome broli isz pirkios.
pakili-! Tete pririszo prie kripes 

kyti, prabilo inejes tete. Bet gijliktarna. Jo akyse taipat spin-! 
ir oras lauke, ne Dieve duok!.dėjo aszaros. Asz net nustebau, 
Gal ne nevažiuosim szianakt? nes da niekad nebuvau mates!

— Nevažiuok, Vincuk, ne-'tete verkiant! Susėdo juodu
važiuok! Graudingu choru at-i vežiman. Tete peržegnojo pir- 
(siliepe visa pirkia. ' ma save, paskui arklius ir, ta-

— Ko czia da laukt? Visages “Pone Die, padek Motine- 
jau surengta. Tokioj ir per ru-Szveneziausia!” Pavarė ark- 
bežiu bus lengviau pereit! Tik-pJus.
rino Vincas. Tai jau reik ir at- Sūneli tik neužmirszki 
sjsveikint. Sudie teveli! Sudie Dievo ir gimtos pastoges! SieL] 
motinėlė! ] vartavo mama.

— Sūneli mano, mieliau-! " — Mamyte asz viską iszpil-Į 
sias mano! Nevažiuok! ■ dysiu. Tik nesirūpink ir ne-

“Ar negerai asz tave moki- verk! Ir keldamas kepure pas- 
nau, kutini kartą sveikinosi su gim-

Ar ne meiliais žodeliais kai- ta ja guszta. Da mėgino už-;
binau.” ; trauti “Sudie Lietuva,” bet]

— Dėkui jums tėveliai, už'užbai§’e ^kiu pat verksmu
mokslą ir patarimus. Asz ju kaip ir musu. O staugiantis ve- 
niekados neužmirsziu. Atleis-: Jas greitai ir.ta paskutini bal-, 
kit jei kada nepaklausiau! Ir sa prarėkė ir, lyg kvatodamas' 
puolės ant kelio pabueziavo te- ^sz musu szirdgelos, vėl daužė-1 
vams in kojas me<Diii szakose. Vežimas pa-'

m--. • i -i ; suko link Kaziu stotits.— Tik nesirūpinkit per-'
daug. Asz parvažiuosiu toks Jau nutilo latu bildesy s. Pa-: 
pat, kalbėjo nesusivaldydamas skendo miszko tankmėje ir lik-, 
isz verksmo Vincas. Sudie, bro- darnos szviesa. O mes vienplau-; 
lėliai! Sudie Onute! ! kiai> užkimę da ilgai. stovėjo-j

Pirkia pavirto tikrąją asza-; me’ tarytum tikėdamiesi tuoj į 
ru pakalne. Dabar ir Onute in- broli sugrysziant. Sziurpus ve-, 
sikabinusi in brolio skvernus «ias Padėjo gaudytis sžiurpu-į 
kly]<e. liūs po musu strėnas.

— Nevažiuok Vincuk! Ne
važiuok. Jau asz nenoliu pyla
go ne saldainiu!

Iszeivis da labiau pradėjo

Pirkie U. S. Bonus
vaike- !

TARADAIKA

Ana diena užklausiau savo 
kaimyną:

Ka jisai mislina apie tuosius 
mokytus vyrus,

Ka sako: Buk buczki's 
pavojingas biznis!

Jisai man sako:
Asz in tai labai tikiu,
Nes kaip ana karta, 

Pabucziavau savo kaimyno 
paeziule,

O jisai sanavagonas tai mate, 
Tai po tam pergulėjau net 

dvi sanvaites szpitoleje.
Mat, nėra tunes su kito boba!

* * *
Vyrai man pranesza,

Kad nekurios merginos, 
Tai dideles monkies, 

Paskui sportukus bėginėja,
Aplink juos tupinėja.

Norints sportukai ant ju 
nežiūri,

Meiles del ju neturi, 
Arzina kvailiukes visaip, 

Ne nori ju niekaip.
Dideles aszaras lieja, 
Darželyje rūtas del ju 

sėja, 
Bet tie jei noses užrieczia, 

Isz toli ju neapkenezia. 
Kitame apygarde viena 

randasi tokia, 
Kurios protas da neisznokia, 
Laksto paskui viena vyreli,

Mergele suvis apjako, 
Žiūrėdama ant to drimbo, 
Pradėjo labai isz to džiūt.

O, tu mergele monkie, 
Neiszmanele,

Spjauk in akis, 
Ba tai vėjavaikis!

* * *
Viename miestelyje, 

Žmonelei labai pakrikę, 
Pradeda nerimaute, 
Naktimis staugte, 

Bobeles visai nesusilaiko, 
Nekurios apkvaito.

Da sziandien apie tai 
užtylėsiu, 

Kita karta Baltruviene apie 
jus pagiedos.

. navo Lietuvos sodžiai, rodos 
i aidu sudejavo ir szlamantieji
miszkiai. Raudojo pati su kly- 

i kianeziais vaikeliais, leisdama
] szeimininka. Lauže rankas se- 
i na moeziute, atsisveikindama
I su savo šuneliu, einaneziu pra-
! žūti del kažin keno tikslu. Ver
kė isz nerimasezio ir duonos 
pelnytojai, artojėliai, atsisvei-

i kindami su mylimąją szeima ir 
palikdami mylimuosius gimti
nes laukus karo szmeklos glo
boje.

Nuraudusi saulute brido per 
■ūkanota Lietuvos padange, 
dažnai slapstydamosi už pal-

■ szuju debesėliu, lyg nenoreda-
1 ma iszduoti dangaus paslap- 
cziu.

Žmones būriais vaikszto ne-
! rimastauja. Sutikę ka parva- 
) žiuojant isz Szakiu ar Kauno
tuoj apmeta nervingais klau
symais :

— Ar jau tikrai kara su 
i Prūsais ? Ka žmones szneka ir
t.t.

— Ka czia apie tai ir klau
sinėti! Atsako žmogelis.

— Na, bet Mikalojus
Prūsu Keizeriu da gimines

— Et susipyko ir po gimi
nystes! Aiszkino kaimynas.

—■ Tik jau jeigu juodu su-, 
i sipyko, tai tegu ir eitu vienudu 
persipeszt. Kam czia nekaltus1 
žmones žudyti? Kaltino aik- 
cziodama Joniene, kuri buvo 
iszleidusi savo vyriausiąjį su-

i nu mobilizuotųjų eilesna.
— Na, o kas mieste girdėt?

Ka žmones kalba?
. — Et, miestas kai bieziu 
spieczius. Visi nusiminė. Nie
kas nieko neperka.. Žmones tik

j klega, szneka, tariasi. . Valdi-
■ įlinkai kraustosi in Rusjja. Žy-j
■ dai tik erza. Sako kad jie lau- i
i kia Vokiecziu ateinant. Girdi, girias bėgt.
i broliai juos iszliuošuosia. , — O, žiūrėkit, musu girios 
j — Tai varvaliai! Karszczia-i Amerikos pavirs! Szyptelejo 
j vosi senis Szilinis. Ar jiems da1 Miszkuiiu Petras.
■ negera buvo. Visi pasirėdė kai 
ponai, dykinėja ir da negana.

— Mat, sunku sugaudyti Juk kad tu būtum iszdumes 
žmonių sznekas. Visa ko jie 
priplepa, teisino kaimo siuve-

; jas Trakutis.

su

vas duos, bile tik nors vienas 
iszliks laimingu! Ramino mus 
mama.

kai aitvaras
Lietuvos plo-

Amerikos Redaktorių 
Draugystes naujas Preziden
tas Dwight Young sveikina 
Amerikos Sekretorių, Dean 
Achesona, po Sekretoriaus 
kalbos Vaszingtone, kur jis, 
kalbėdamas in redaktorius 
pasakė kad mums “gresia 
tikras ir gyvas pavojus isz 
Rusijos.’’ Jis sako kad jokia 
taika dabar neinmanoma, 
nes Maskva nori skaldyti ir 
valdyti. Jis davė szeszis 
punktus, su kuriais jis sako 
yra galima Maskvai atsi
kirsti.

augsztos vietos, nes jis bai
siai daug klaidu yra pada
ręs. Achesonas užsigina ir 
sako kad jis niekados nieko 
bendro nėra turejes su Ko
munistais.

Sekretorius Dean Acheso- 
nas yra intartas kaipo Ko
munistu draugas. Senatorius 
McCarthy reikalauja kad 
Sekretorius pats pasitrauk
tu ar butu pravarytas isz tos

Achtsonas dabar buvo nu
važiavęs in Paryžių su Ang
lijos ir Prancūzijos Užsienio 
Ministeriais pasitarti. Laik- 
rasztininkai, kurie tenai bu
vo sako kad Achesonas isz- 
rodo nuvargęs ir labai susi
rūpinės ir kad jis prisipa- 
žinsta kad jis pats nežino 
kur mes stovimt ir koki pla
na dabar invesime. Jis sako 
kad mes dabar nieko negali
me daryti, kaip tik laukti ir 
pažiūrėti isz kurios puses 
Sovietai vėl mus kibins, ar 
vargins.

griovt sudundėjo pirmieji pa
tranku szuviai. Net langai su-

| skambėjo. Ir miszkas aido 
sparnais nunesze tolyn ta pra- 

i gariszkai baisu karo ganda. 
Sziurpnliai pakratė mus!

Naktį keli gaisrai vakaruos 
žėravo. Kaimuose girdėjosi ne
paprastas szunu kaukimas. Ne- 

; ramus žmonių balsai maiszesi 
su iszgaStingais patranku szu- 

: viais. Žmones nemigo ir kasė 
; žemen ka sugriebė savo turto.

Rodes, jog pasaulio pabaiga 
I prisiartino.

* *
. Ir szelo karas 
■ su savo vesulais
j tuose. Kur jis pasisuko, ten 
mirtis jam kelia lavonais nu
klojo. Kur apsistojo, ten ne
kalto kraujo ir aszaru upeliai 
tekejo. Ak, turbūt, da niekad 
mirti tiek kryžių neiszaugino, 

i kiek ju pridygo Tėvynės lau- 
] kuos ir 'kapinynuos. Tur but 
I pirma karta Lietuvoje gaisrai 
taip bus nuszviete baisiąsias 
musziu vietas.

Žiaurieji svetami užgyventai 
savo pragarine mokslo žinovą 
ant kruvino kardo atnesze 
mums priespauda kuria paro
davo rekvizicijomis ir gresian- 

] ežio bado szmeklomis. Keiks
mais ir lazdomis jie szalino ne
susipratimus. Kalėjimu kanky
nėmis, ligomis ir mirtimi leng- 

' vino perėjima isz sziopasaulio 
| ribų.
i Tarp patranku ir szautuvu 
j ugnies želiaudamas karas, kla- 
į junas, ir musu szeimyna užtiko 
giriu tankumynuose. Ugnim 

i trobas nuszlaves, paskutini 
turtą iszpleszes, bado akim

.....  j dirstelėjo ir szautuvu nesyki 
Vincelio laiszka, kad jam geJ Pag™mojo. Ir oaze dejavo Me
rai pasiseko nuvykti in Aineri-ituvos «irios dnkstanezio karo 
ka, kur gerasai tetėnas ji pri-1aidas- Ir «node slameJ° «lobo' 
state in pelninga vieta. Esąs ■ szeimjmoms.
kokiu ten “veiterin.” Pasipuo-' Su spindineziais pro medžiu 
szesz, girdi, baltomis pirszti-■ 8zakas saulufes spindnhais ir 
naiteniis kad ir vasara. Czia i gaivinanezioji viltis mus ap-

apie Rusu ir Vokiecziu kara.
— Jau ežia ne žmonių szne- 

kos, bet Visagalio Dievo Valia 
ant musu užleido ta bausme už 
musu nuodėmės, primine Szili- 
niene per pamoksta girdėtus 
žodžius.

— Teisybe! Pritarė visi. 
Juk ir buvo jau žmones patvir- 
ke.

— Na, o sakyk, meldžia
masis, vėl kalbino važiuojanti- 
ji Szilinis, ka mano'žmones da
ryt, jei Vokiecziai ateitu?

— Ugi, ketina pas mus in

— Ka jau ežia ir lygintis 
su Ameriku, užkirto Panovinis.

i paguodos 
srovėm: viena tekėjo isz Dievo 
karsztos maldos takais, antro

— Eikit, vaikeliai gult! 
siuntė mus verkdama mama.

— Ir tu, mamyte, eik' sy
kiu.

— Eikit jus vieni, 
liai. Asz tuoj ateisiu.

Ir pasiliko viena su savo su-| 
dejavimais, kuriuos vejas ežiai 
pat kvatodamas draskė. Ilgai] 
da jos lupos audė dejavimu i platesni, žemesni ir greites- 
posmus, kol galutinai, jos ran-

■ koše atsiradęs rožanezius
] karsztos maldos sparnais i.. 
nesze in jos nukamuota, duszia!

i gausiu paguodos spinduliu.

Nauji automobiliai yra ilges-

ni. Tai reiszkia, sunkiau juos 
apsukti, sunkiau rasti vieta m-! .

• I kur ji padėti, sunkiau ih juos 
, inlipti, ir greieziau galima su 

Už poros dienu parvažiavo ir policijantu susitikti ir in beda 
tete. Sake, kad apsukrumo de- papulti.

Amerikon, kai ana, Šakaliniu:. 
Vincas, nereiktu tau dabar kin- 

: kos drebinti.
— O kara ar nesusznekejo? Kaip me? kvaili, kad ne- 

Ginezijo Szilinis. Juk jau nuoj i^dome savo Jonelio in ta 
senu laiku žmones pasakojoSkunde.-i Juoziene.

i ________________________ Į — Ir musiszkis da pernai 
T TE?rPI TA/TCW A C as,ze‘^ kitai?, o dabai, pi a- - 
U11S 1 U V ■ virko ir kita žmonele.

0 1 niTATlIITC1 ~ Jus’tai jus! Bet saky' 71 rU I I |< III kit, ko man reikėjo, kad asz
L/2* JL Al A* A V kz v05 pusantrų metu ant Sekmi

nių suėjo, kai gryžau isz Chica- 
gos. Lyg man te negera buvo.

: O dabar gal irgi teks kelnes 
padžiauti! Nerimavo jaunave
dys Amerikantas.

— Et! Ne jus vieni tuo 
; skundžiatės. Ir mieste visi de- 
] juoja. Bet dabar jau ne laikas 
I gailėtis. Vercziau eikit džio
vint sausainiu apsijieszkokim 
girioj koki eglyną ir kraustyki-' 
mes.

I — Szventa teisybe! Nutarė' 
! skirstvdamiesi žmones.
i Tik mums nereikejo taip ru- 
] pintis. Ana diena gavome nuo ■
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Tiktai,. . .SI.00
Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa..U.S.A.

įvairiausiu vaisiu ir gardžiau- lankydavo dviem 
siu valgiu pilna. Sienos veidro
džiais nustatytos: ne fotogra-

‘ i i-, i „„u™ ji isz musu mylimojo Vincelio, fijos nereikia trauktis, kasdien d
save už dyka matasis! Žodžiu,! 
jis gyvenas lygiai kaip tas pa
sakų kuuigaiksztis, kuriam tik 
gulbes pieno trūksta. Jau ir pi
nigu esą kiek užsidirbės nuo: 
vargo atsiginti. O dabar jau ke
tina tik siunsti, o siunsti, tik 
maiszu tiek turėkit!

Bet jau mums užteko žinoti, 
kad jis sveikas iszsprudo isz, 
karo nagu. atgriebs. Per kara gerai pasi-

Su mumis jau kaip Die- pelnys ir kad mes tada susi-

Brolio paveiksią ne karo ver
petai nestenge iszrauti isz mu
su szirdžiu.

— Acziu Dievui, kad nors 
vienas isztruko isz karo nelai- 

! miu, dažnai kartodavo mama.
> — Tai dabar mums nėra ko 

bijoti, raminosi ir tete. Mes 
kad ir visiszkai basi likom, 
Vincas vis viena paskui muš

Uncle Sam Says
- 1

tvarkysim kad viskas bus po 
szimts!

— O Tai 'bus! Džiūgavom 
ir mes trindami rankas.

— Trobas pasistatysim ant 
to kalnelio ka ties paezia No
va. Viskas bus sztant kai dva- 

| ro! Vėl svajojo tete.
— O ar tik ant kalnenlio ne

i geriau malūnas tiktu? Dvejojo 
Juozas.1 — Ne, maluna galima but 

1! kur pagiryje, o garini kai Gu- 
| i dinsko pastatyt! Sake ir ma- 
i ma.

■g

■ ............ — —■ — Teisybe sakot! Pritarė
This Memorial Day remember those I . . .

you loved by remembering those you tote. I Hg’iry tlk lentpiUVGl IP 
oCthfin»L'”i“Mep"S^ maliniui vieta. Lygiai tokius 

Š”“nK I kai Gudinsko! Da:bar jo vis-
Then automatically, your bank or your ]ias sildege. Tik reiktu pasi- 
place of employment will see to it .
that his pile of Savings Bonds grow i skubillt IT Visas pelnas mUIUS 
and grow. Each $3 you invest for him .
today will in ten years return him $4. ! tens.
By this simple method he will be __ Tėveliai nedraspi na-financially able to pay for an educa- leveiiai, lieoiasei pa-
tion, to start in business, or perhaps ]<lause Petrukas, O ar 8SZ tašyk 
to build his own home. You owe it to 7 \
your family to enroll, now, for the: galecziau eit mokintis. Asz taip 
Payroll Savings Plan where you work, i . , . .
or if self-employed, the Bond-A-Month i 1101’111, taip noriu!
Plan at your bank. w

» U. S. Treasury JJepartvwm (BUS DAUGIAU)

/



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Pennsylvania Power & 

Light Kompanija pranesza vi
siems kurie yra papratę atlan
kyti ežerą Wallenpaupack (Po- 
cono kalnuose), kad yra už
drausta jame maudytis, žuvaut 
ar plaukiot loutelems, kaip tai 
buvo uždrausta ir gi praeita 
meta.

Nedelioje, deszimta va
landa ryte, Szvento Juozapo 
bažnyczioje bus Szv. Miszios 
ant Atminties Musu Kareiviu 
Žuvusiu. Visi Amerikos Legi- 
jonieriai isz Post 74, iszklausys 
Szv. Miszios.

Utarninke pripuola Me
morial-Decoration Day arba 
Papuoszimo Kapu Mirusiųjų 
Kareiviu, yra tai Tautiszka 
Szvente, todėl ir Redakcija 
“Saules” bus uždaryta per vi
sa diena. Bankai pacztas, mo
kyklos ir kiti bizniai bus ta die
na uždaryti, taipgi kasyklos 
nedirbs ta diena.

Amerikos Legionas Post 74 
pannosz visus mirusiu kareiviu 
Lapus ant vietiniu kapinus, o 
Likstancziai žmonių panasziai 
( rv s ant kožnu kapiniu.

Utarninke bus paroda devin
ti valanda isz ryto per Ameri- 
1 os Legijonierius, Foreign 

A ars ir Ainvets Veteranu ir ki- 
t draugijų, po tam bus cere
monijos ant Protestoniszku ka
piniu prie Kareivio stovylo.

— Subatoj pripuola Szv. 
Bedo. Pasninkas ta diena 
priesz Dievo Kūno — Sekmi
nes. Ir ta diena 1647 metuose 
Peter Stuyvesant tapo New 
York miesto "gyventoju vadas; 
1941 m., Anglijos Laivynas at- 
kerszino Vokiecziams ir nu
skendo ta didžiausi ir galin
giausi kariszka Vokiecziu laiva 
“Bismarck.” Kai Amerikos ir 
Anglijos Karo Sztabas iszgirdo 
kad Anglijos didžiausias ka- 
riszkas laivas “HMS Hood” 
buvo nuskandintas, tai abieju 
krasztu kariszki laivai ir ero- 
planai diena ir nakti jieszkojo 
ir paskui seke ta Vokiecziu lai
va “Bismarck.” Didžiausias 
Anglijos laivas King George 
Penktasis buvo už keliu tuks- 
tancziu myliu nuo tos vietos, ir 
vien tik jis buvo gana galingas 
tam “Bismarck” kelia, pastoti: 
Amerikos ir Anglijos augsz- 
cziausi karininkai per radijo 
szauke to didžio laivo kapitono 
bet per diena ir nakti jo nepri- 
szauke. To laivo kapitonas per 
savo radijo girdėjo kaip ji 
szaukia, kaip reikalauja kad 
jis atsilieptu, bet jis gerai žino
jo kad ir to Vokiecziu “Bis
marck” laivo kapitonas taip 
pat to radijo klausosi ir nori 
žinoti kur Anglijos galingas 
laivas randasi. Tai jis sudaužė, 
sumusze savo radijo kad nie
kas negalėtu nei žodžio pra- 
neszti kur jo laivas randasi. 
Tada jis visu smarkumu pasi
leido in ta kraszta kur tas Vo

kiecziu “Bismarck” visu grei
tumu neszesi. Buvo baisiai pa
vojinga'be radijo nakti taip j 
smarkiai plaukti, bet Karinin
kas ant to stovi, kad jis turi 
pavojui in dantis nuolatos žiū
rėti. Per dvi naktis ir per vie
na diena jis plauke baisioje ty
loje. Kai jis*prisiartino prie tos 
beganczio “Bismarck” jis per 
savo pataisyta, radijo eropla- 
nams padangėse davė trumpa 
insakyma: “Nuszvieskite Bis- 
marcka!” Erbplanai paleido 
szviesos bombas ant mariu ir 
prasidėjo milžinu kova. Nei 
■sziupulelio nebeliko isz to ga
lingo Vokiecziu laivo “Bis- 
marcko. ” Visi jo karininkai ir 
jurininkai su juo buvo nu
gramzdinti i n mares. Tokios 
muszio ant mariu vargiai kada 
buvo; 1919 m., pirmutinis ero- 
planas perskrido skersai At- 
lantiko mares.

— Kita sanvaite, Nedelioje 
pripuola Dievo Kūno—Sekmi
nes, ir Szv. Augustino. Ir ta 
diena: 1940 metuose Belgijos 
Karalius Leopoldas pasidavė 
Vokiecziams, su juo pasidavė1 
ir penki szimtai tukstancziai 
'kariuomenes, dauguma Belgi
jos gyventoju sako kad jam 
reikėjo pabėgti, nepasiduoti ir 
sutverti valdžia tremtyje, kaip 
kitu krasztu valdovai ir kara
liai buvo padare.

— Panedelyje Szv. Marijos 
Magdalenos isz Pasis, taipgi ir 
Szv. Teodozijaus. Ir ta. diena: 
1226 metuose Lietuviai nugalė
jo Mozūras; 1848 m., Wiscon
sin valstija priimta in Ameri
kos Suvienytu Valstijų Drau
gija; 1946 m., mainieriu strai- 
kos baigtos; 1453 m., Turkai 
užėmė Constantinopolio mies
tą.

— Utarninke Szv. Felikso 
ir Ferdinando, taipgi ta. diena 
Kapu Puoszimo ar Lankymo! 
Diena.

Minersville, Pa. — Senas gy
ventojas, Pranas Balszeinikas1, 
kuris gyveno pas savo se-seri, 
ponia Lottie Lucas, 331 N. 
Main Uly., pasimirė Nedelioj 
popieti!. Velionis gimė Lietu
voje ir daugelis metu atgal lai
ke valgomu tavoru krautuve 
Shenadoryje, o 1929 meluose 
persikraustė in Minersville. 
Paliko seseri ponia Lottie Lu
cas, mieste ir anūke Jozefina| 
Gilbert, mieste. Likos palaido-! 
tas Seredos ryta, su apiegomis; 
Szv. Pranciszko bažnyczioje 9 
valanda, ir kuna palaidojo in' 
Szv. Jurgio parapijos kapines, 
Shenadoryje.

Shenandoah, Pa. — Sirgda
ma tik trumpa laika, sena gy
ventoja. Barbora Gružinskiene 
staiga, numirė Utarninke 5:30 
valanda ryte, Locust Mt. ligon- 
bute. Gimė Lietuvoje, atvyko 
in Amerika. 50 metu atgal in 
Shenadoryje. Jos vyras Jonas 
mirė szeszi metai atgal. Velio
ne gyveno pas savo svaine K. 
Matuziene, 238 W. Coal uly. 
Laidotuves invyks Subatos ry
ta, 10 valanda ir palaidos in ! 
Liberty Hill kapines. Graboriai 
Oravitz laidos.

Intartas Lattimore

Owen Lattimore aiszkina- 
si laikrasztininkams ir re
daktoriams Vaszingtone. Jis 
buvo paszauktas namo in 
Vasznigtona isz tolimu Ry
tu, kai Senatorius McCarthy 
vieszai ji intare kad jis yra 
ar buvo Komunistas. Senato
rius McCarthy sako kad szi- 
tas Lattimore yra Sovietu 
vyriausias szpiegas Ameri
koje. Lattimore po prisieka 
viską užsigina.

Laukia Antro Kūdikio

Anglijos Karalaite Elzbie
ta su savo vyru. Edinburgho 
Kunigaikszcziu eina pasi- 
vaikszczioti. Ji laukia ą^ntro 
kūdikio szia vasara. Ji nese- I niai apvaikszcziojo savo dvi- !Į 
deszimts penkta gimtadieni 
iszvažiuodama su savo vyru 
in Malta Salas.
-------- —---------- __ I

Naujas Kapitonas

GELTUONPLAUKE 
NUSIŽUDĖ

PITTSBURGH, PA. — 
Jeanne Ann Williams, graži 
dvideszimts penkių metu am
žiaus geltuonplauke, buvo la
bai nusiminus ir nubudus kad 
ji neturėjo nei vieno draugo, 
nei drauges. Ji iszlipo pro lan
gą ant septinto augszto viena
me Pittsburgho ofise ir nutarė 
szokti žemyn. Keli žmones 
stengiesi ja perszneketi, bet ji 
j u neklause. Ji vis skundiesi 
kad ji neturi jokiu draugu, ar 
draugiu ir kad niekas josios 
nemyli. Policijantai pribuvo ir 
ugniagesiai atsiskubino, bet 
kai ji iszgirdo ugniagesiu tro-i 
ku staugimą ji pasileido nuo to 
lango ir nukrito. Ji pataikė in 
automobiliu ir ant vietos užsi- 
musze.

SZOVE IN SZUNI

Pataikė Merginai In 
Szlauni

CHICAGO, ILL. — Trisde- 
szimts trijų metu amžiaus John 
W. Bohlke, kuris peczius par
davinėja, szove in szuni kuris 
in ji lojo, ir pataikė dvide
szimts vieno imeto Anna Mae 
Wantrobe in iszlauni. Mergina 
tuo laiku ėjo isz savo namu in 
bažnyczia.
Policijantai suaresztavo John j 

W. Bohlke. Jis sako kad jis du 
szuviu buvo paleidęs isz kara
bino in szuni. Vienas szuvis pa
taikė tam szuniui in koja, o an
tras szuvis pataikė tai mergi
nai in szlauni. Jis sako, kad 
jam gaila kad taip atsitiko ir 
kad jis tos merginos visai ne- 
piate. Bet policijantai ji vistiek 
suaresztavo už szovima ne tik 
in ta mergina, bet ir in ta szu
ni. Policijantai sako kad jam 
nevalia buvo szuni szauti, ne
žiūrint kiek ir kaip jis in ji lo
jo.

NUOTAKA
NUSIDURE

Generolas Thorpe Gina Lattimore

Ponia Owen Lattimore 
ežia pasikalba su Brigados 
Generolu Elliot R. Thorpe, 
kuris per kara buvo virszi- 
ninkas visu tu kurie žinias 
rinko del Generolo MacAr
thur kariszko sztabo.

Brig. Generolas Thorpe 
buvo paszauktas kaipo liudi
ninkas kad jis Kongreso Ko
misijai pasakytu ka jis žino 
apie ta Owen Lattimore, ku
ris yra intartas kaipo Komu
nistu draugas, jeigu ne pats 
Komunistas. <

Owen Lattimore atžaga
riai užsigina sakydamas kad 
jis niekados nebuvo Komu
nistas, dabar nėra Komunis
tas ir niekados su Komunis
tais nebendradarbavo.

Senatorius McCarthy Se
nate ir teisme sako kad Lat
timore yra Komunistu drau
gas ir žad jis daug prisidėjo 
prie Amerikos nusistatymo 
kaslink Azijos, kur mes to
kias baisias klaidas padarė
me, ir kur dabar Komunistai 
savo darba veda.

NUSZOVE !
SAVO VYRA

KINIECZIAI PRIE
PASKUTINES

TVIRTOVES
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

i žus ant karo lauko. Jis sako 
kad didžiausia klaida buvo pa
daryta, kai jo armijos buvo su
muotos Kinijoje, ir dabar jis 
toliau negali trauktis kad ir 
norėtu.

“Man dabar nieko nebeliko i! >
Į. kaip tik garbinga mirtis ant 
; karo lauko,” pasakė Chiang 

Kai-shek.
Komunistams ežia labai pui- 

• kiai sekasi. Jie gauna daug 
į ginklu, pinigu ir net karinin- 
; ku staeziai isz Sovietu Rusijos.

Isz pradžios Amerikos val- 
! džia stojo Chiang Kai-shekui 

in pagelba, bet paskui, del ko
kiu ten palitiniu dėsniu ta pa
gelba buvo sustabdyta. Buvo 
tokiu musu atstovu kurie sten- 

! giesi tiems Komunistams padė
ti. Amerikos valdžia dabar ma
to ir supranta kokia baisia 
klaida mes padarėme Kinijoje, 
bet dabar jau per vėlu!

CZEKU DELEGATAS 
! ATSISAKO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
------- - 

priklausomybes, ir kad jis to
kiai valdžiai negali tarnauti.

Jo tautietis, Daktaras Jau
revolveri prie jo szono. Papanek, kuris teipgi atsisakė

Armijos Sztabas paaiszkina} ir pasitraukė du metai atgal 
kad jis paliko trumpa raszteli kai Czekoslovakijps Užsienio

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiam! 
:: Reikalams t:

138 WEST CENTRE STREET
Telefoną* Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA. ...a—.... -I=a!

Connerton, Pa. — Katarina, 
pati Vinco Stankieviczio, nu
mirė Utarninke, 5 valanda po-į 
pietų, Geisinger ligonbute, 
Danvilleje. Gimė Connertone, 
po tėvais vadinosi Katarina 
Zubuziute. Taipgi paliko sunu 
Vinca, New Jersey; dvi sese
rys: Jane Barnes ir J. Gaįszko- 
niene, mieste. Prigulėjo prie 
Szv. Vincento parapijos, Gi- 
rardvilleje.

Kapitonas Irving T. Duke 
isz Richmond, Virginia, bu- | 
vo paskirtas Amerikos di
džiausio Kariszko laivo 
U.S.S. Missouri virszininku, 
vairuotoju. Jis užima vieta j 
Kapitono Harold Smith, ku- į 
ris buvo laikinai paskirtas, į 
kai tas didis laivas užvažia- j 
vo ant paskendusios salos, į 
netoli nuo Hampton Roads, 
Sausio septyniolikta diena. i 
Keli karininkai buvo nu
bausti už ta neapsižiureji- 
ma.

CHICAGO, ILL. — Dvide- 
szimts keturiu mefu amžiaus 
nuotaka, kuri buvo isztekejus 
tik deszimts dienu atgal nusi
žudė save su dideliu Peiliu, sa
vo namuose ant 3931 Monroe 
Ulyczios.

Josios vyras, trisdeszimts 
vieno meto amžiaus Raymond 
Casteneda rado savo jauna 
na nuotaka ant grindų virtu
vėje, kai jis parėjo isz darbo 
apie pirma valanda isz ryto.

Tik kelios dienos priesz tai 
jiedu buvo parvažiavę isz New 
York miesto.

Ji paliko tris trumpus laisz- 
kelius, viena savo vyrui, antra 
savo motinai, ir treczia savo 
žlebonui, Kunigužiui, Thomas 
J. Megahey.

Josios tėvas, Benjamin Mun- 
singer ir jos brolis policijau
tams paaiszkino kad ji buvo 
labai nervuota.

BUTLER, PA. — Valstybes 
Advokatas, Clyde Shumaker 
pranesze kad jauna žmona pri
sipažino, kad ji nuszove savo 
vyra po vakaruszku, per ku
rias visi buvo gerokai iszsige- 
re.

Jis sako kad iki sziol ta jau
na žmona nėra kaltinama, kol 
Daktarai jos vyro lavona gerai 
iszagzaminavuos, isztirs. Jos 
Vyras, dvideszimts szesziu me
tu amžiaus Jack Parks buvo 
ant smert nuszautas su mažu 
revolveriu. Jo žmona, dvide
szimts vieno meto amžiaus 
Mollie Parks sako: “Asz ji nu- 
szoviau, ko daugiau reikia, ko 
jus laukiate? Teiskite mane.”

sakydamas kad jis buvo labai 
nusivylęs ir nuliūdęs kad jis 
nebuvo perkeltas in Fort Lee, 
Virginia. Jis paliko naszle Po
nia Mary Elzbieta Purcell, isz 
Shamokin, Pa., ir trijų metu 
dukrele. i

NUSISZOVE ANT 
MYLIMOSIOS KAPO

NASHVILLE, TENN. — 
Dvideszimts trijų metu am
žiaus Charles Edward Burt bu
vo taip susigraudinęs kad jo 
mylimoji save nusižudė, kad 
jis per tris dienas atlankydavo 
jes kapa. Jo ta mylimoji, dvi
deszimts septynių metu am
žiaus Panele Ruth Mason

Ministeris Jan Masaryk buvo 
nužudytas, sako kad jam visai 
ne dyvai kad tokie iszdavikai 
kaip Daktaras Houdek dabar 
jau ima bėgti nuo Komunistu, 
nes jie mato kad jiems nėra ir 
nebus vietos geru ir isztikimu 
Czeku tarpe.

Jis sako kad Daktaras Hou
dek du metai atgal mate ir su
prato ka jis daro, bet nieko ne
paisė ir su savo kraszto iszda- 
vikais susidėjo. Jis sziandien. 
nėra nei biski geresnis kaip ir 
tada buvo, bet sziandien jis jau 
iszsigandes ir nori savo kaili, 
iszgelbeti.

13 METU MOTINA

J
“N O VENA ”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Philadelphia, Pa. —Keturios 
deszimts devynių metu am
žiaus Albert W. Rowe prisipa
žino, kad jis taip sumusze savo} 
asztuonios deszimts szesziu me
lu amžiaus motina, kad ji už 
keliu dienu pasimirė ligonbute- 
je. Jis buvo nuteistas nuo asz- 
tuoniu iki szesziolikos metu in 
kalėjimą. Jis sako kad susiba
rė su savo motina ir paskui jis! 
ja taip sumusze, kad ji pasi
mirė.

2 KAREIVIAI ŽUVO

Trokas Apsivertė 
Japonijoje

KOKURA, JAPONIJA. — 
Du Amerikiecziai kareiviai bu
vo ant syk užmuszti, kai jų
dviejų kariszkas trokas apsi
vertė, netoli nuo Kokura mies-į 
to, Japonijoje.

Keith nusiszove save trimis 
dienomis priesz tai.

Treczia diena jis aplanke jos 
kapa ir tenai save nusiszove. 
Daktarai sako kad jis yra labai 
pavojingai sužeistas ir vargiai 
iszliks gyvas. Jis Daktarams 
ir policijantams vis szauke: 
“Asz noriu būti su ja, palai
duokite mane szalia jos.”

—-------------o---------------

— Sloniai nepaliauna augti 
per 40 metu.

BIRMINGHAM, ALA. — 
Ponia Loretta Amerine yra tik 
trylikos metu amžiaus, bet ji 
yra jau mažo sūnelio motina. Ji 
apsiženijo kai ji buvo dvylikos 
metu amžiaus. Jos vyras yra 
devyniolikos metu amžiaus.

Kai kitos mergaites jos am
žiaus dar bovinasi su lėlėmis, 
szita trylikos metu moteriszke 
jau sūneli liūliuoja.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Armijos Sztabas yra jau pra- 
neszes j u szeimynoms ir už tai 
dabar paskelbia jųdviejų var
dus: asztuoniolikos metu am
žiaus John H. Levine, isz So
mersworth, New Hampshire ir

JOHN KOVAL
. . KVIETKININKAS . . .

devyniolikos metu amžiaus Da-} 
niel J. Kirby, isz North AttleJ 
boro, Mass.

KAREIVIS
NUSISZOVE _ '

FORT MEADE, MD. — 
John C. Purcell, keturios de
szimts keturiu metu amžiaus 
Saržentas kareivis isz Shamo-; 
kin, Pa., nusiszove save savo 
kambariuose in Fort Meade.
Kiti kareiviai rado kariszka,

Telefonas 7G4

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausias

* Prekes *

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir 1.1.

616 W. CENTRE STR., 
MAHANOY CITY, PENNA.


