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Sovietą raszo Susirinkimo
★

Isz Amerikos
POPIERA VEL

PABRANGO
NEW YORK, N. Y. —

Popiera knygoms ir laikrasz- 
cziams spauzdinti vėl pabran
go. Jau penkta kompanija Ka
nadoje pabrangino savo popie
ra in dvi sanvaites.

Dabar, New York mieste to
nas tokios popieros kasztuoja 
szimta ir deszimts doleriu. 
Amerikos laikraszcziu ir re-' 
dakciju atstovas sako kad jis 
nemate jokio reikalo dabar dar 
syki ta popiera taip pabrangin
ti!

Szitas pabranginimas de
szimts doleriu ant tono, Ame
rikos laikraszcziams ir j u re
daktoriams kasztuos apie $59,- 
000,000.

Amerikos redaktoriai dabar 
reikalauja kad valdžia isztirtu 
szita pabranginima ir tikrai 
dažinotu ar tos kompanijos 
Kanadoje turi teise taip ta po
piera pabranginti.

Nuo antro karo pradžios po
piera del laikraszcziu ir žurna
lu ir knygų apie septynis sy
kius buvo pabranginta.

SOVIETU
EROPLANAI

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Laivyno Sztabas 
pranesza kad Sovietu Rusija 
dabar turi apie keturiolika 
tukstancziu kariszku eropla- 
nu. Ir ežia nerokojama preky
biniai eroplanai.

Amerikos Laivyno Sztabo 
atstovas sako, kad tikrai nega
lima pasakyti ar dažinoti kiek 
tokiu kariszku eroplanu Sovie
tai isz tikro turi, nes Sovietai 
tokiu žinių neskelbia.

Szitos žinios buvo paskelb
tos Laivyno Lakunu žurnale.

NUSZOVE SAVO 
VYRA

PHILADELPHIA, PA. — 
Juozas Zaleskis, 28 metu amž., 
per kelias dienas pesziesi su sa
vo žmona Yola, ir ja musze ir 
daužė. Jis beveik visa ta lai
ka buvo girtas. Paskui jis pa
sakė savo žmonai iszsikrausty- 
ti ir iszsineszti su savimi jų
dviejų keturiu menesiu sergan
ti sūneli. Kai ji nesutiko, jis 
paėmė revolveri, ji atprovino 
ir; padavė ji savo žmonai, saky
damas: “Nuszauk mane jeigu 
drysti!” Jo žmona paspaude 
to revolverio gaiduką, ir jos 
vyras ant vietos susmuko. Po- 
licijantai rado visus kambarius 
baisiai apverstus, krėslai stalai 
sulaužyti, lova apversta ir vis
kas sudaužyta. Kai policijan- 
tai nusivedė Yola in kalėjimą, 
jie pasiuntė jųdviejų sūneli in 
miesto ligonbute.

Paliaubų - Armistice Diena 
Didingos Amerikos Vieliavos

Lapkriczio (Nov.) vienuo
likta diena, po visa musu 
kraszta didingai ir garbin
gai plevesuoš inuSU Vi§lhV0§ 
pagerbti tuos drąsuolius, 
musu kareivius, kurie kara 
laimėjo 1918 metais.

Sztai ežia, Amerikos Ap
saugos Sekretoriaus Garbes 
Sargyba, kuri yra sudaryta

Suimtas Klierikas

Dvideszimts septynių me
tu amžiaus Theodore Trent- 
Lyon, buvęs klierikas, kuris 
mokinosi ant kunigužio, bu
vo suimtas ir in kalėjimą pa- 
tupdintas. Jis yra intartas 
už nužudinima Daktaro Le
wis Thorne, kuris buvo mo
kintojas daktaras Yale Uni
versitete. Daktaras, profeso
rius buvo nužudytas ir jo 
žmona buvo labai sužeista.

Szitas jaunikaitis buvo 
nuo proto ligos gydomas. Jis 
rodos labai užpyko ant savo 
daktaro ir ant jo žmonos ir 
už tai Daktara nužudė ir jo 
žmona labai sužeidė. Polici
jos Daktarai dabar stengiasi 
isztirti ar tam jaunikaieziui 

isz Armijos, Laivyno, Laku
nu ir Marinu atstovu. Szita 
Garbes Sargyba dalyvauja 

įeitas, kaip dabar daly-- 
vaus Paliaubu Dienoje. Sek
retoriaus vieliava pirmiau
siai vieszai buvo iszkeles 
Sekretorius James Forres- 
tal. Ta vieliava yra po de- 
szinei.

netrūksta keliu szulu galvo
je, ar jis yra pilno proto.

DINGO EROPLANAS

GENEVA, SZVEICARIJA. 
—Didelis eroplanas, skrisda
mas in Londoną su keturios de
szimts asztuoniais žmonėmis 
dingo per sniego viesulas virsz 
Alpiu kalnu. Szveicarijos ero
planu kompanijos virszininkai 
sako kad gal nebus galima to 
eroplano rasti net iki pavasa
rio. Tas keturiu inžinu didelis 
eroplanas, Malabar Princess 
veže trisdeszimts septynis ju
rininkus isz Pakistano, tris ju
rininkus isz Indijos ir asztuo- 
nis lakūnus, darbininkus. Ero
planas paskutinias žinias pra- 
nesze kai jis skrido virsz Gre
noble, Prancūzijoje, apie sep
tynios deszimts myliu nuo Ge
neva miesto.

Eroplano lakūnas Kapitonas 
A. R. Saint per radija tada bu
vo praneszes kad viesulos jo 
eroplana stūmė in Mount Blanc 
kaina, kuris yra augszcziau- 
sias kalnas Europoje. Jis pra-i 
nesze kad szaltas lietus jau bu
vo pradėjęs pavirsti in sniegą. 
Tai buvo paskutinios žinios isz 
to eroplano.

KOMUNISTAI 
ATSIKERTA

Artinasi Prie Hamhung 
Amerikiecziai Nesibijo j

TOKYO, JAPONIJA. —
Komunistu armijos prisiartino 
net iki dvylikos myliu nuo 
Hamhung miesto, kuris yra 
uostas isz Rytu. Komunistai 
ant szito miesto puolasi isz tri
jų pusiu.

Bet Amerikiecziai sako kad 
ežia nero ko iszsigasti. Ameri
kos armijų Generolai sako kad 
jie tikisi pasiekti Manžiurijos 
rubežiu szia sanvaite.

Amerikos Dvideszimts Ket
virta Divizija jau prie pat Ya- 
lu upes.

Blogas oras, stoka gazolino 
ir prieszo atsikirtimai laikinai 
sutrukdė Amerikos armijas, 
bet tikimasi kad dabar jau nie
kas tu armijų nesustabdys.

Komunistai nakezia stengie
si atsikirsti netoli Chong upes, 
bet jie buvo atstumti. Komu
nistu žuvo kokis szimtas tame 
susikirtime.

Amerikos armijoms dabar 
insakyta niekur nesustoti, bet 
vis marszuoti pirmyn, kad ne
duotu prieszui progos savo jie- 
gas susikaupti ir bendra frun- 
ta vėl pastatyti.

Major Generolas Edward M. 
Almond pasitarė su Pietų Ko
rėjos karininkais ir jiems pri
žadėjo kad Amerikiecziai tuo- 
jaus pulsis ant tu Komunistu, 
kurie dabar yra apsupę Ham
hung miestą. Jis sako kad jo 
kareiviai marszuos staeziai 
prie Manžiurijos rubežiaus ir 
pulsis ant prieszo, kur tik ta 
priesza susitiks.

EROPLANAS
NUKRITO PER 
MIGLAS; 28 ŽUVO

LONDON, ANGLIJA. —
Dvideszimts asztuoni žmones 
žuvo, vienas isz j u isz New 
York miesto, kai Anglijos ero
planas nepataike in nusileidi
mo vieta Paryžiuje ir sudužo.

Eroplanu kompanijos atsto
vas sako kad ant to eroplano 
žuvo Ernest Friedenheim isz 
New York miesto.

Ant to eroplano važiavo dvi
deszimts penki keleiviai ir 
trys lakūnai. Tarnaite ir "vie
nas keleivis buvo to trenksmo 
iszmesti isz 'to eroplano ir isz- 
liko gyvi. Tirsztos miglos visa 
Londoną buvo paskandinę kad 
nebuvo galima matyti nei to 
deganezio eroplano. Tai yra 
antra tokia nelaime Londone 
in dvi sanvaites.

.— Kas skaito, tas daug ži
no.

Užsienio Ministe
rial Nieko Nepri
žada Kremlinui

Didelis Eroplanas Su 28 Žmonė
mis Dingo Virsz Alpiu Kalnu; 
Sovietai Nori Kad Didžiųjų Tau
tu Užsienio Ministerial Susirink-■

tu Ir Pasitartu Kaslink
Vokietijos Klausimo
-------------- — +

Apie Vokietijos 
Ginklus

Prancūzijos Apsaugos Mi- 
nisteris, Jules Moch (po de- 
szinei) ir Amerikos Apsau
gos Ministeris, George Mar
shall pasikalba, pasiszneka 
ir pasitarė apie Vokietijos 
apginklavima. Prancūzai ne
sutinka pavėlinti Vokietijai 
vėl ginkluotis, nors Ameri
ka sako kad Vokiecziai su
darytu pirmutini frunta 
priesz Sovietu Rusija. Pran
cūzai sako kad jie jau kelis 
sykius yra nukenteje nuo 
Rusijos kariszku darbu ir 
kad dabar ji nepasitiki ant 
Vokietijos ir nesutinka pa
vėlinti kad Vokietija galėtu 
dabar trecziu sykiu apsi
ginkluoti.

WASHINGTON, D. C. — Rusija Su- 
batos vakara pasiulino keturiu didžiųjų Tautu 
Užsienio Ministeriu susirinkimą, kad butu 
galima susitarti kaslink Vokietijos klausi
mo ir naujos Vokietijai Konstitucijos.

Sovietai dabar nori kad Amerikos, Ang
lijos ir Prancūzijos Užsienio Ministerial su
sirinktu ir pasitartu su Sovietu Užsienio 
Ministeriu. Szitoki pasiulinima gavo Ame
rikos Ambasadorius, Alan G. Kirk, Mas
kvoje. Jis savo sztabui pasakė kad pa- 
naszius pasiulinimus yra gave Anglijos ir 
Prancūzijos Ambasadoriai.

Visi trys Ambasadoriai buvo pavieniai 
paszaukti in Sovietu Užsienio Ministerija.

Pasiulinimas suvienyti Vokietija po vie
na Vokiszka valdžia buvo Sovietu innesz- 
tas Pragoję, Spalio dvideszimts pirma die
na. Ta Rusijos inneszima patvirtino sep
tynios tautos, kurios yra po Rusijos nagaika.

Sovietai dab»r siulina:
1—Kad Sovietu Unija, Amerika, An|li- 

ja ir Prancūzija vieszai paskelbtu kad jos 
nepavėlins Vokiecziams vėl apsiginkluoti 
ir in dar kita kara insivelti.

B O L S Z E VIK U 2—Panaikinti visus keblumus Vokiecziams
SUKAKTUVES^ !*e galėtu atsistatyti savo pramone, 

------ bet uždrausti kariszkus fabrikus.
MASKVA, RUSIJA. — So- 

vietai surengė baisiai dideles 
iszkilmes ir parodas, kurios 
užsitęsė dvi dienas, Lapkri
czio szeszta ir septinta.

Iszkilmes ir parodos buvo 
apvaikszczioti trisdeszimts tre- 
czia meta nuo Bolszeviku Re
voliucijos.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

3—Tuo jaus sudaryti taikos sutarti su 
Vokiecziais, ir isztraukti»visus Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir Rusijos kareivius 
isz Vokietijos. Kai ta taikos sutartis bus 
sudaryta, tai nuo tos dienos per vienus 
metus visi krasztai turi iszsitraukti savo 

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Kas Girdei
Londone, Harold Wr eight 

teisėjui pasiskundė kad nors jo 
žmona niekados nebuvo moti
na, bet ji: 1—Syki parsinesze 
kūdiki, kuri ji buvo pasiskoli
nusi ir jam pasakė kad tai jų
dviejų kūdikis; 2—-Du sykiu 
jam pranesze kad ji buvo pa
gimdžius dvynukus; 3—Syki 
jam pranesze kad ji buvo pa
gimdžius tris! kūdikius. Jis da
bar nori divorso.

San Diego mieste, Californi- 
joje moteriszke Carol Williams 
policijantams pasiaiszkino ko
dėl ji buvo pasigėrus. Ji sake, 
kad žiedai ant jos pirsztu taip 
spaude, kad ji pasigėrė kad ta 
skausmą sumažinus. Nežiūrint 
jos tokio pasiaiszkinimo polici
jantai ja suaresztavo ir in ka
lėjimą patupdino1 iszsipagirio- 
ti.

Netoli nuo Weston miesto, 
Ontario, Kanadoje, du polici- 
jantai, kaip geri džentelmenai, 
norėjo padėti dviem panelėm 
ju automobiliu prastarduoti. 
Jie ta ju automobiliu, prakai
tuodami stūmė visa myle. Pas
kui, vienas isz ju paklausė tu 
mergaieziu, kad jos parodytu 
jam ju leidimą, laisnes vai
ruoti automobiliu. Policijantai 
tada dažinojo kad nei viena, 
nei kita, neturėjo laisniu, ir 
kad tas automobilius buvo pa
vogtas.

Philadelphijoje, gemblerys, 
raz'baininkas, Clarehce J. Ma- 
lehorn 'buvo pasmauktas pasi- 
aiszkinti valstijos teismui apie 
savo dauba. Jis nesutiko, saky
damas kad teisme randasi ke
lios moterys kurios tuojaus 
viską iszplepes.

Detroit mieste, Ponia Mary 
Kapetansky gavo divorsa nuo 
savo vyro, kai ji teisėjui pasi- 
aiszkino kad jos vyras neisz- 
laike savo žodžio, neiszpilde 
savo pasižadėjimus. Jis jai bu
vo prižadėjęs gražu narna kur 
bagocziai gyvena in Palmer 
Woods ir brangius kailinius.

Memphis mieste, Jack Cald
well pasakė teisėjui kad jam 
ims visa menesi iiszsipagirioti. 
Teisėjas, būdamas geros szir- 
dies, ir norėdamas visiems ge
rai patarnauti, ta Jack Cald
well patupdino in kalėjimą del 
viso menesio.

Vienas pavyzdingas ir doras 
turtuolis, norėdamas persitik
rinti pats save, ant kiek žmo
nes yra godulingi, ant savo 
puikiu namu pakabino sztai

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Khyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . 51.00
Saule Publishing Co., 

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

koki parasza: Kas prirodys, 
kad yra laimingu, tas , gaus 
tuos namus!

Nepoilgo, ateina pas ji kokis 
žmogelis ir sako: Duok man ta 
narna, nes asz esu laimingas.

— Klysti, 'žmogeli, taip sa
kydamas, atsake turtuolis. Jei
gu Imtum laimingas, tai namo 
nenorėtum. Ir asz ko jaueziau- 
si nelaimingu, namus pave
džiau naszlaicziu prieglaudai 
ir jaueziuosi labai laimingu.

— Nugi, kur patsai toks 
ponas gyvensi? Užklausė žmo
gelis.

— Busiu ežia, 
kiemo apvalymu, 
t uolius.
t — O maistu, 
k ui“ gausi ?

— Kuom tie

ir užsiimsiu 
Atsake tar-

apsircclyma

naszlaiczįai 
maitysis ir redysis, tuom ir asz 
pats.

— Didele beprotyste taip 
padaryti, kad buvus turtingu 
ponu, o pasiliktie elgetų, žmo
gus piktžodžiavo.

— Kaip kam, gal taip isz- 
rodo insta'bu, bet asz jaueziuo- 
si laimingu, rimtai turtuolius 
atsake.

PLATINKIT!
“SAULE”

Pypkes Durnai
Kelios trumpos isztraukos 

isz “Pagoniszkos Dainos,” kurio
se galima matyti daug protavi
mo ir proto net ir pagoniu tarpe, 
kurie tikėjo in savotiszka dangų 
ir pragara. <

“Pagoniszkos Dainos”
Buvimas Jo, pasaulio gyslomis 
Betekdamas, iszvengia 

rūpestis:
Pavidalus Žuvies ar Menesio 
Jis ima; mainosi ir mirszta szis 
Pavidalas, bet JIS ant visados 
Gyvuoja sau be jokios 

permainos, 
Ir renkasi kitas lėlės, kurios 
Kaip mes, gyvuodamos sapnus 

sapnuos.

Kaip kibirksztis; tik szvyst ir 
jau nėra

TAVĘS! Turėsi su kitais greta
Tamsybėse per amžius drama 

sukt;
Kuria JIS PATS pramanęs, 

temija.

Bet jei in žeme bežiūrėdama, 
Ar in žvaigždes akis 

bekeldama, 
Matysi Dangų uždaryta TAU 
Dabar, dar kol esi graži, jauna, 
Ir kol dar TU esi kokia esi; 
Tai kaipgi bus rytoj, kai 

peržengsi 
Szi slenksti, ir kai TU nebusi 

TU, 
Bet amžinai dulkėsi kaip kiti?

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.t

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Raudonasis Belaisvis SOVIETAI
PRASZO MITINGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

y

Kareivis, John Alliance, 
isz Ohio valstijos, laiko re
volveri rankoje ir laukia kol 
kiti jo draugai pribus ir pa
ims szita Korieti Komunistą, 
kuri jis buvo sugavės, kai 
Amerikos armija užėmė Se
oul miestą. Jis suriszo to 
Komunisto kareivio randas

HALITOSIS
(Nemalonus Kvapas)

Vieszos Sveikatos Biuras) 
gauna daug praszymu infor
muoti apie halitosis, kuris yra 
nemalonus dalykas apkalbėti. 
Žmones yra paliuke nekalbėti 
apie nemalonius dalykus, bet 
szis palinkimas, kartais perto
ji nueina. Protingi žmones nesi- 
prieszina nemaloniame apszne- 
kejimanis jei isz ju galima ti
kėtis kokios naudos.

Padėtis nuo kurios beveik 
kiekvienas nukenezia kada 
nors gyvenant nors trumpam 
laikui, bet kartais ir dažnai 
yra tai nemalonus kvapas isz 
burnos, kuris vadinamas hali
tosis.

Apsvarstydant szi dalyka 
randama keturios jo priežastys 
būtent:

Pirmiausia nesveika ir ne- 
•szvarus burnos ir nosies sto
vis ; antra — nekurios plaucziu 
ligos; treczia — alkoholio ir ta
bako vartojimas; ketvirta — 
neprisilaikymas prie tinkamo 
valgio.

Su laikiniu Halitosu, kuris 
paeina nuo kokios nors ligos, 
reikia labai szvariai užlaikyti 
burna, dantis ir liežuvi; kitaip 
galima prieiti prie pavojingu 
pasekmių. Jeigu ligonis per 
silpnas ir pats to negali pada
ryti, tas turi jam būti padary
ta.

Daugumoje atsitikimu Hali
tosis paeina nuo dantų apskre- 
timo, ir tas dantų apaugimas 
turi butui dantisto nuimtas; 
kartais paeina nuo puvaneziu 
dantų, ypacz tuomet kada tarp 
ju priauga valgio daleliu. Val
gio daleles dažnai insigauna ir 
liežuvėliu plyszelius, ir ten pu- 
damos, veda prie Halitosis.

Pyorrhea , arba ta padėtis 
kurioje pūliai atsiranda dantų 
szaknyse dažnai yra Halitosis 
priežastim, ir jei greit negydo
ma veda prie pavojingu pasek
mių.

Jeigu nerandama jokios ma
tomos priežasties, ir jei nėra 
jokios ligos, dažnai atrandama 
kad Halitosis paeina nuo vidu
riu suirimo. Tas yra kada vi
duriai nesumala valgio tinka
mai, atsiranda viduriuose viso
kios rugsztys ir viduriai nedir
ba taip kaip turėtu.

Gale, Halitosis gali būti ir
j: 

ir privertė ji tupėti tenai kol 
kiti Amerikiecziai pribuvo 
ir paėmė tokius besaisvius. 
Szitokiu nuotykiu dabar la
bai daug randasi, kai Ameri
kiecziai isz visu pusiu ima 
Komunistams Koriecziams 
kaili pilti ir juos vytis.

isz tokios priežasties, kurios 
nelabai norima ir minėti, vie
nok kuri yra svarbiausia prie
žastis ir paprastas prasižengi
mas, ir tai yra, persivalgymas. 
Kada žmogus valgo daugiau 
negu jo kūnas reikalauja, už
tek t in i a i ne iszsim aiikszt in a, 
negauna kiek reikia miego ir 
neiszpildo kitu kigieniszku rei
kalavimu, nemalonaus kvapo 
padėtis pradeda atsirasti. Ko
dėl ? — Priežastis labai menka. 
Žiūrėkime kas atsitinka. Pir
miausiai, virinamieji organai 
neiszpildo savo pareigu. Netin
kamos ir net nuodingos valgio 
dalys yra imamos perdidelemis 
dalimis ir kepenys nespėja at
mainyti jas in kiniui tinkamas 
dalk.. Kūnas turi kaip nors ju 
atsikratyti ir kada kiti iszme- 
tantieji organai persidirba, ta 
pareiga puola ant plaucziu, ir 
taip žmogus kvėpuodamas isz- 
duoda nemalonu kvapa.

Kada žmogus randasi tokio
je padėti, jo energija ir vei- 
kianezios pajiegos sumažėja ir 
nors jis nėra tikru ligoniu, vie
nok nėra sveikas ir negali bū
ti linksmu.

Bet kaip gydyti Halitosis? 
Žinoma gyduole daug priklau
so nuo priežasties. Jei burnoje 
randasi koks nesveikumas, ar
ba nosyje ar liežuvėliuose, rei
kia atsiduoti gydytojo priežiū
rai. Jei dantys ir smegenis yra 
nesveikam stovy, dantistas tu
ri ta atitaisyti. Reikia labai 
szvariai dantis užlaikyti, pri
žiūrėti kad valgis visuomet 
tinkamai, ir jo valgoma neper- 
daug, ypacz tokio valgio kuris 
turi daug krakmolo ir cukraus. 
Valgyti reikia daug vaisiu ir 
daržovių, ypacz salotu, tomei- 
cziu, salieru ir tam panasziu. 
Reikia gauti užtektinai oro, 
miego ir jei galima kasdien isz- 
simaudyti. Taip darant isz- 
vengsi prie'žascziu vedaneziu 
prie Halitosis ir iszsisaugosi 
nuo daug ligų. i

DYKŪNO :: :: 
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(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Tas nevisai prasta. Val
gyt gausime.

— Baisu!
Nuvargo nutilo ir besėdėda

mi abudu užsnūdo.
— GALAS — 

armijas isz Vokietijos.
4—Sudaryti Vokiecziu tary

ba ir konstitucija. Nauja val
džia turi būti iszrinkta isz Va
karines ir Pietines Vokietios 
lygiai, taip kad visi butu atsto
vaujami toje valdžioje.

Amerjkos, Anglijos ir Pran
cūzijos atstovai beveik nieko 
neatsako in toki Rusijos pasiu- 
linima, nes jie ežia mato vien 
tik propaganda iszx Rusijos. 
Sovietai dabar nuduoda kad 
tuk jie vieni nori praszo taikos 
kai Amerikiecziai ir Anglai ką
rą veda Korėjoje.

Alijantai jau seniai norėjo 
suvienyti Vokieczius, bet iki 
sziol tie patys Sovietai prieszi- 
nosi ir nesutiko.

Amerikos valdžios sztabo, 
atstovas, Michael J. McDer
mott sako kad pirm negu Vo
kietijos klausimas bus svarsto
mas, Austrijos klausimas tu
rės būti iszrisztas. Jis prime
na Sovietams kad Austrijos 
klausimas buvo svarstomas 
1947 metuose Užsienio Minis- 
teriu susirinkime, kai Sovietai 
ta mitinga suardė Paryžiuje.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalam* ::

*35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA. 

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu: 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne-

muno. 58 puslapiu. 15c.
No. 123 Septynios istorijos 

apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

No. 134 Dvi istorijos apie 
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla, 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tanias, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuoląs ir Uosis, Budy n e,

Puiki pasiskaitymui knygute, 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 1761/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi
liau skio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

Kitokios Knygos__________
No. 178 Tikrausias Kabalas 

arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu k n y g u t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
tSSr’ Nepamirszkite dadeti 10# 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini- > • • e • • * ' * trgai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., - H. S. A.
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Gera Už Bloga
y^TSITIKO tai Prancūzu re

voliucijos metu. Myiiia, be
dieviu vadu sukurstyta, puolė 
naikinti visa tai, kas primine 
jiems Dieva. Draskyta bažny- 
czios, ’bet da labiau žudyta baž- 
nyczios tarnai, kunigai ir vie
nuoliai.

Viena tamsia nakti <revoliu- 
cijonieriu gauja užpuolė Saint 
Aubin vienuolyną, kuomet visi 
vienuoliai buvo sumigę. Kol 
pabudo, jau pleszikai draskė 
vienuolyną ir ’žudė žiauriausiu 
budu nekaltus vienuolius.

Jauniausis vienuoliu gyveno 
paskutiniame ilgo vienuolyno 
kambaryje. Iszgirdes triuksz- 
ma, suprato, kad ežia padaryta 
užpuolimas. Nieko nelaukda
mas iszszoko per Įauga in soda 
ir pasislėpė krūmuose.

Isz krumu mate jisai kaip 
'žmogžudžiai, lyg laukiniai žvė
rys, kankino jo brolius, kaip 
drasko vienuolyno rakandus, 
kaip vogė visa, kas tik jiems in 
rankas papuolė.

Tik sztai žiuri, du revoliuci- 
jonieriai jo kambaryje garsiai 
ginezijasi del sidabrinio laik
rodėlio, kuri jisai buvo palikes 
ant stalo. Vienas plesziku isz- 
kiszo galva per Įauga. Vienuo
lis pamate N baisu sužvėrėjusi 
veidą, ant kurio raudonavo ga
na plati senos žaizdos raudis.

Tas veidas atrodė taip 'bai
siai, kad vienuolis jau nuo to 
laiko negalėjo jo pamirszti. 
Jam nuolat stovėjo lyg priesz 
akis žmogžudžios randimi su- 
biaurintas veidas.

Kuomet revoliucijonieriai 
apsidirbę iszcjo, anas vienuo
lis gryžo namo. Pasikvietęs ge
ru žmonių isz apielinkes, die
vobaimingai palaidojo savo 
draugus, o pati vienuolyną su
tvarko.

Vienuolis pasiryžo gyventi 
vienas tame vienuolyne ir tar
nauti apylinkes žmonoms, kiek 
galėjo.

Ilgus metus pasiszventes 
vienuolis dirbo ir meldėsi, vie
nu vienas gyvendamas didelia
me vienuolyne.

Viena vakara buvo pakilusi 
baisi audra. Žaibavo, griaudė 
lijo, vejas uže. Vienuolis ra
miai kalbėjo savo vakarines 
maldas. Tik sztai iszgirdo jisai 
kad kažin kas pabarszkino in 
duris. Vienuolis atidarė duris 
ir in vidų inejo du pakeleiviu, 
praszydami nakvynes. Vienuo
lis noriai priėmė sveczius, bet 
pažvelgęs in viena, vyresnįjį — 
nenoromis sudrėbėjo. Priesz ji 
stovėjo tas pats baisus veidas 
su randimi, kuri jisai mate ta 
atmintina nakti.

“Dieve mano!’’ — tarė sau 
vienuolis — “juk tai tas pats 
pleszikas, ka ana nakti buvo 
užpuolęs musu vienuolyną.”

Vienok tuojaus nurimo ir 
maloniai pakvietė pakeleivius 
prie stalo vakarienes.

Po vakarienei senesnysis 
svecziu tuojaus pradėjo reng
tis in elione. Keistas neramu
mas matėsi jo veide.

“Likite ežia ir pernakvoki
te, tarė vienuolis. Audra da ne
nutilo. O ežia pas mane vietos 
užtenkamai. ’ ’ Visi/ kambariai 
tuszti.”

“Taip, taip,” tarė skubiai 
pakeleivis. “Girdėjau apie tai, 
bet mes jau galime eiti.”

‘‘O ne, palauk, teve,” pasa
kė jaunesnysis. Žiūrėk kaip 
tamsu. Mudu galime da kur 
paklysti. Pasinaudokime szei-

mininko ‘‘ vaiszingumu. ’ ’
Ta valanda 'senesnysis pake

leivis iszeme isz kiszenes sida
brini laikrodėli, bet tuojaus ji 
inkiszo atgal ir pažvelgė in 
vienuoli. Ju akys susitiko. Se
nas pleszikas nuleido akis.

“Ne, sunau negalime ežia 
liktis. Asz neturecziau ežia nei 
valandėlei ramybes. ’ ’

“Gerai, eikite, asz jus nuve-

Vicnamc mieste, 
Bobos pilnos velnevos, 

' Nes laibai sunku rasti 
ten doros, 

Ana diena pas viena 
susikuopino girtuokle, 

Kur ten dideles baderius 
pakele,

O kaip susipešė, 
Tai Magdiute vienai kaili 

iszpesze.
Bet tam mieste yra 

daug mergų*
Merilande valstijoje, \ 
Patogiu ir davadnu,
Bet kad ir senyvi 

vyrai,
Tai nesipaeziuoja.

Pas girtuokles moterėlės 
kvatieruoja.

Ir teip vargingai gyvenimą 
varo,

Kol isz girtybes no
gauna galo,

Teip ir tam mieste, 
Maž-randasi moterėlė

gera.
Ten ir terp vyru 

gero nėra, 
Retai koki rasi szczyra, 
Girtuokliai, kazirninkai 

ir bedieviai.
* * *

Buvo tai Panedelios diena, 
Nusidaviau in miesteli 

viena,
Badai in B... .

Pennsylvanijoje, 
Susibėgo keletą bobeles, 
Pasinaudojo isz progos, 

Nes vyreliai in darba 
iszcjo, 

O tos bobeles,
Nepasiliko namieje 

ne vieno.
Sztai ir mat, 

Pradėjo guzute 
neszioti, 

Per visa diena trauke, 
Net ir vakaro sulaukė. 
Staigai vienos vyrelis

Isz darbo parėjo, 
Pradėjo apie savo mylima 

pacziule klausinėti, 
Ir pats nusidavė

• jos jieszkoti, 
Užtiko ja prie trepu

kur ten, 
Mat, nuo guzutes ir

nugriuvo, 
O ežia pągclbos

nebuvo.
Bobeles nepaliko,
Bet prikėlė, o kas 

buvo daugiau,
Tai sakyti negaliu!

SKAITYKITE “SAULE” 

siu in kambarį, kur nebuvo 
tekėjusi nekaltųjų kraujas.” 
Ten galėsite ramiai miegoti. 
Ten tik gulėjo ant stalo sidab
rinis laikrodėlis.”

Iszgirdes tai senesnysis ke
leivis puolė ant keliu priesz 
vienuoli.

“Dovanok man, teve, sude
javo — “tu žinai, kas asz esu.’’

“Taip! Atsake vienuolis ma
loniai; “Asz tuojaus Tamista 
pažinau. Bet visa szirdimi 
Tamstai dovanoju.”

Nuėjo tada senas žmogžudis 
su savo sūnumi in ana kamba
rėli, bet negalėjo užmigti. Isz- 
pažino savo sunui visa savo ne
dorybe, kuri per ilgus metus ji 
taip baisiai kankino.

Anksti ryta atsikėlęs nuėjo 
pas vienuoli, atliko gera iszpa- 
žinti ir susitaikė su Dievu.

Atrado tuomet jisai ramybe, 
kurios veltui jieszkojo per tiek 
metu.

— GALAS —

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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VU VYKĘS in New Y orka
Lauras Knibis, galva už

vertęs in aukszta, lagaminą ne- 
szinas ėjo besižvalgydamas. 
Eidamas pajūriu jis žiurėjo isz 
ju milžiniszko didumo.

Vejas pute szaltas ir krito 
perszus lietaus laszai.

Vaizbininku vežimai isz vie
no in kita gala 'pleszkejo be 
perstojo taip, kaip kad vos tik 
praeiti buvo galima.

Menkas su pamėlynavusio
mis nuo szalczio lupomis vai
kas pribėgo prie Lauro ir tarė:

— Gal reikia kur nuvesti 
jus?

— O kur vestum?
— Eikime!
O kiek duosi, kad eisiu su 

tavim1!
Vaikas suprato kad isz jo 

juokėsi supyko ir nubėgo.
Pakrasztyja gatves stovėjo 

medine deže su iszmetoms ir 
szaszlavoms. Prie tos dėžės 
priėjės blogas didelis vyras, in- 
kiszes ranka pamaisze ir isz- 
sitraukes banano žieve isz- 
grauže viduri ir numėtė.

— Kodėl jus taip darot?

Nauja Mada

Golfo loszikas, kuris yra 
po visa svietą pragarsejas, 
Sammy Snead, ežia parodo 
kaip galima labai gerai gol
fą loszti visai be batu ir be 
czeveryku. Jis tyczia szitaip 
iszejo loszti kad parodžius 
kaip tie pusiau laukiniai 
žmones, West Virginia vals
tijos kalnuose gyvena ir 
kaip jie rengiasi. Jis ežia lo- 
szia ant golfo lauko in 
Greenbriar,' West Virginia, 
kur jis dabar atostogauja. 
Jis gal nauja mada inves vi
siems tiems sportininkams, 
kurie ta golfą bobele musza 
ir vejasi.

— Ka?
— Asz maeziau.
— O ar tas užginta?
— Tu r but ne, bet tas ka 

nors reiszkia!?
— Noriu valgyt!
Lauras in kita pili vykda

mas turėjo insidejes pietus. Jis 
iszeme isz kiszenes ir padavė 
tam tai iszalkusiam gyvūnui.

— Acziu!
— Seniai gyvenate ežia?
— Jau keli metai.
— Gal jus galite mane nu

vest ant keturiasdcszimt' ant
ros gatves, in geležinkelio sto
ti?

— Galiu.
— Labai acziu!
Lauras ėjo greita su iszblysz- 

kusiu vyru; to vyro balakono 
kiszene buvo nuplyszuis ir pla- 
vesavo nuo vėjo; o kiszene bu-- 
vo pasiūta isz senos Amerikos 
vėliavos; tai ženklas Amerikic- 
cziu puikybes. Lauras žinojo, 
kad jis ėjo su tokiu žmogumi, 
kuris ji galėjo kur nusivedęs 
užsmaugti ir atimti pinigus, 
vienok jis nebijojo.

— Kur jus namai?
— Asz neturiu.
— Tai kur būnate?
— Jus matote kur!
Jiedu pasisuko in kita gatve 

kuri buvo tiesi, kaip styga, o 
skersai einanti tramvajai reis- 
mieziu, isz kur liejosi begali
nis aidas.

— Ne.
— Esate apsivedęs ?
— ^Beveik nereikalingas 

daigtas apsivesti.
— Kodėl?
— Czia ir taip, man rodosi, 

yra mylineziu vienuoliu.
— Taip. Gal mėgstate? Asz 

galiu nuvesti.
— O ne!
Nusibodo Laurui beeinant ir ' 

jis isztikruju mane, kad pate
ko in spąstus, vienok jis pats 
save ramino ir retkareziais pa
žvelgė in savo dranga skaity- 
dams apsireiszkimo ženklus isz 
jo veido.

— Toli da?
— Ne; suvis netoli. Lauras 

truputi atsipeikėjo ir užszneki- 
no.

— Kaip czia žmones gyve
na?

— Gyvenimas dalinasi in 
labai daug skyrių.

— Malonėkite gi apsakyti!
Jis nusiszluoste uosi ir at- 

plyszusia kiszene ir pradėjo 
pasakoti.

— Turtingi gyvena labai 
puikiai ir neapsakomai iszdy- 
kauja. Ju paezios insmiyli in 
szuni ir isz tos priežasties pa
simeta su vyru.

— Puiku klausyt!
Apsistojo Lauro vadas ant 

keturiu gatvių gryžkelio ir in 
visas puses apsidairęs, tarė:

— Ar tik nepertoli nuėjo
me.

— Jus žinote.
Vadas inkiszo savo juodus 

pirsztus in susivėlusius plau
kus, pasikrapsztinejo ir pasa
kė.

— Turime paeiti atgal.
— Gerai.
Neilgai eje priėjom areziau 

kur tysojo keli destekai gele
žinkelio vėžiu ir ilgos eiles pre
kiniu traukiniu.

— Tai mano namai.
— Kur-gi ?
— Miegu traukinuose.
— Galite suszalt!
— O ne. Asz dalaikau.
Ant valandėlės nutilo žiūrė

dami in garu kvėpuojanti trau
kini. Paiszinas darbininkas su 
sziupeliu pyle in krasni ang
lis, o kitas kaip juodas katinas 
i'žiurėjo per lango skyle ir pra-

Senatorius Apskustas

Senatorius Edwin C. 
Johnson, (po deszinei), Co
lorado valstijos Demokra
tas, pasiszneka su žmogumi, 
kurio vardo mums neteko 
sužinoti, Romoje, Italijoje. 
Czia, Romoje krutamuju pa
veikslu direktorius, Roberto 
Rossellini yra patraukęs szi- 
ta Senatorių in teismą ir yra 
ji apskundęs. Szitas kruta
muju paveikslu direktorius 
Roberto Rossellini sako kad 
szitas Senatorius Edwin C. 
Johnson yra ji apszmeižes ir 
jam szlove nupleszes, apkal
bėdamas ji penkių Italijos 
laikrasztininku tarpe. Tie 
szmeižtai buk buvo paleisti 
per vakaruszkas Italijoje.

Krutamuju paveikslu di
rektorius Rossellini sako

dėjo traukti varpa.
—■ Gal norėtumėt pamatyti 

mano buvaine?
— But labai malonu, bet,... 

Lauras prikando žodi ir pra
dėjo mostyt apie tai, kad jau 
jis galėjo but spąstuose.

Ant durnais surukusios New 
Yorko padanges jau pradėjo 
gaubties tamsumas. Dideli rau
doni brukszniai nuo saules lei
dos iki vidurio padanges buvo 
nudriko ir jie vis ėjo palszyn ir 
palszyn.

— Eikim! Pergulesim ir 
gana.

— Tai kur?
— In traukini.
— Taip szalta.
— Mes dalaikysim; ten ve

jas neužpuezia.
Lauras jau isztikruju nusi

minė, ir atsisukęs pažvelgė in 
buri muru, kurie niūksojo, ir 
storas debesinis kalnunas.

— Taip ne gali būti!
— Kas ? •
— Asz negaliu gulėt lauke.
— Kur dingt?
Traukinio varpas skambėjo 

ka-žin kur toli, o jiedu tylėjo 
it- klausėsi. Ant galo Lauro 
draugas prabilo.

— Jus pinigu turite?

— Tai gerai asz jus galiu 
nuvesti.

— Labai acziu!
Einant atgal draugas tylėjo 

ir manste apie kažinka. Ant 
galo balsiai suszvilpe, tarsi no
rėdamas ka priszaukti ir tarė:

— Kodėl nenorėjote trau
kinyje miegot?

— Labai bijau szalczio.
— O ne, jus bijote manes, 

bet asz ne tokis.
— Klaidingai manote, ne 

bijojau.
— Na tai gryžkim!
Jiedu sugryžo atgal ir inli-į

kad tas Amerikos Senato
rius buk pavadinęs ji “isz- 
gama ir niekszu.”

Senatorius Edwin C. 
Johnson dabar važinėja po 
Italija kaipo Amerikos ero- 
planu kompanijos atstovas.

Szitas krutamuju paveiks
lu direktorius pasiėmė ir pa
sisavino viena Amerikiete 
gražuole, loszike ir su ja gy
veno ir susilaukė kūdikio 
pirm negu ji gavo divorsa 
nuo savo teisetino vyro. Jis 
Italijoje gal ir gales Ameri
kos Senatorių apskusti ir in 
teismą patraukti, bet czia 
Amerikoje jam vietos dabar 
nėra, nes retas kuris laik- 
rasztininkas ar teisėjas turi 
jam ar jo buvusiai sugulovei 
gera žodi. 

pc in traukini susigraibė ten 
esanezias popieras ir ant ju su
siglaudo sugulė. Nors glaudėsi 
prie vienas kito arti, vienok 
jiems buvo szalta ir virpėjo 
dantis kalindami ir Lictuvoja 
pavasaryj guzutes.

— Sakai kad bus gerai!
— O ka?
— Asz taip ne noriu!
— Gal užmigsim.
— Niekados!
Tuom tarpu priėjo geležin

kelio darbininkas ir uždare 
traukinio duris. Už valandos 
traukinys atsimusze in trauki
niu eiles gala smarkiai sukrėtė 
ir pradėjo važiuoti.

— Kas dabar bus?
— Asz nežinau.
— Tai tavo gyvenimas!
— Asz žinau, kad, kad ne 

gerai, bet kur reikia dingt?
— Asz niekados taip neap- 

sipraszcziau man daug geriau 
lovoja gulėt.

Traukinys pleszkejo smar
kiai ir retkareziais staugė,
duodama pasarga, kad ant ke
lio nebūtu. Lauras sėdėjo ap
imtas baimes ir jis dabar tik-

rai atjautė Amerikos laisve. 
Bemanstydamas nejautė, ar jo 
draugas yra ar jis isznyko, to
dėl'griebe su ranka ir užeziuo- 
pes jo petį prabilo.

— Kaip nakvodavote ki
tas naktis?

— Taip pat.
—> Kaip szianakt?
— Kita syk ant gatves 

kampo staezias.
— Ar jums gerai?
— Kitaip negalima.
— Jus neesate 'žmogus?
— Kas per klausymas!
— Ir vėl.
Traukinys atsistojo ir jio 

girdėjo, kad lokomotyvas nu- 
pleszkejo tolyn. Lauras kietai 
atsiduso ir užklausė.

— Kokioja vietoja dabar 
esame?

— Asz nežinau.
— Taip geriausia.
Pradėjo sienos balt, tai ženk

las, kad diena auszo.
Vėl lokomotyvas sutrenkė ir 

vėl pradėjo aszys girgždėti.
— Vėl vesz?
— Tur but.
— Kokis galas buna isz to

kiu važinėjimu.
— Visaip. Kita syk veltui 

nuveža in kita miestą, o buna 
ir taip, kad radę suaresztuoja 
ir maitina kalėjime kėlės die
nas.

— Jum tas patinka?
— Žinoma.
— Bet asz bijau! , j. J
— Ir kogi?
— Žinai kad asz važiavau 

in kita miestą ir patekau su ju
mis.

— Tas nieko. Pažink New 
Yorko betureziu gyvenimą.

— Geriau, kad sziltai loVo- 
ja miegodamas apie ji bueziau 
sapnavęs, negu taip dabar 
vargti.

— Ar jus nemėginote gy
venti kitaip?

— Taip; asz mėginau.
— Pasakokime.
— Viena syki buvau labai 

peralkes ir negalėjau nieką* 
apipleszti, kad atimt pinigus 
virtau per stiklini Įauga in val
gomu daigiu krautuve ir per
virtos .valgiau ten esanti blyną 
kepta su obuoliais.

Nutilo.
— Kaip buvo toliaus?
— Atėjo policistas, sua- 

resztavo ir uždare in kalėjimą 
ilgai laike ant galo ateje apžiū
rėjo gydytojai ir iszrade kad 
esu kvailas atidavė in subludu- 
siu narna.

— Toliau!
— Asz pabėgau.
Traukinys sustojo, atidarė 

duris ir pradėjo mesti dideles 
su prekiniais medines deŽos. 
Lauras su savo draugu iszszo- 
ko ir leidosi bėgti, vėliaus 
jiems nenusiseke pavijo gele
žinkelio sznipai, ir suaresztavo 
nugabeno in tamsius, augsztus 
kalejimo marus.

— Tai tavo narnai!?
(Tasa Ant 2 puslapio) :
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Žinios Vietines
— Patariant visiems, kad 

eitu in Poliu ir balsuotu, nes 
tai yra kožno Amerikono Uke- 
so privalumas balsuoti Utar
ninke Lapkriczio (Nov.) 7-ta 
diena.
’'X-Seredoj pripuola Szv. 
Godfredo. Taipgi ta diena: 
1941 metuose Amerikos Laivy
nas insteige savo tvirtoves in 
Icelando kur Danijos valdžia 
valdo, Laivyno Sekretorius 
Frank Knox ežia insikure ir 
nustatė savo tvirtoves, ežia ir 
dabar Amerikos Laivynas pa- 

. laiko savo tvirtoves; 1941 m., 
Alijantai Amerikieeziai insi- 
laužia in Sziaures Afrika; 1918 
m., Vokietijos Kaizeris pabėgo 
isz Vokietijos ir apleido kara.

— Balsuokite už John J. 
Downey isz Shenadoro, del Le
gislatoriaus, Demokratas. J. J. 
Downey yra ‘Darbininku Prie
telis.’ Praszo jusu balso ir pa
ramos ! Taigi, sugražinkite 
Downey in Legislatura! Szir
dingai aeziu!

Isz priežasties kad Su
katoj 11-ta diena Lapkriczio 
(Nov.) 'pripuola Amerikos 
Tautiszka Szvente: Paliaubu- 
Annistice Diena, redakcija ir 
spaustuve “Saules” ateinan- 
,czia Subatos diena bus uždary
ta visa diena. Taigi ir mes gei
džiame apvaiksztineti ta Ame
rikos Szvente. Ta diena kasyk • 
liai nedirbs.

— Utarninke Rinkimai. Ne- 
pamirszkite taipgi balsuoto už 
James H. Gildea, del Kongres- 
mono, isz Coaldales, jis taipgi 
yra “Darbininku Prietelis.” 
Praszo jusu balso ir paramos. 
Demokratas. 'Taigi Schuylkill 
ir Northumberland pavietu 
Lietuviai balsuokite už James 
H. Gildea. Aeziu.
... — Balsuokite visa Demo- 

»kratų Tikieta! Už ka visi kan
didatai, bus jums szirdingai 
dėkingi!

— Ketverge Ded. Lat. Ba
silica; Ir ta diena: 1799 metuo
se Napaleonas Bonapartas tapo 
pirmutinis. Prancūzijos Kon
sulas, jis panaikino Prancuju 
konstitucija ir pa&kelbe kad jis 
dabar yra vadovas ir vadas 
Prancūzijos *kraszto; 1918 m., 
Vokietijos Kaizeris pabėgo isz 
Vokietijos in Holandija.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Andriejaus Aveliu. Ir ta diena 
1483 metuose gimė Martynas 
Liuteris kuris buvo Kataliku 
Kunigas ir Augustinietis, jis 
pradėjo Tikėjimo pataisyma, 
pasiprieszindamas Kataliku 
Bažnyczios dvasiszkijai, ir jis 
savo nusistatymas paskelbė 
<1517 metuose iszkabindamas 
juos ant bažnyczios dura, jis 
prieszinosi kad Bažnyczia par
davinėja atleidus, jis paliko, 
pamėtė Kataliku Bažnyczia, 
atsisakė savo kunigystes, apsi- 
ženijo su sesele, meniszka ir 
pradėjo savo nauja Tikėjimą, 
kuris sziandien yra žinomas 
kaipo Liuteronu Tikėjimą.

Subatoj pripuola Ame
rikos Szvente “Paliaubų-Ar
mistice Diena.” 1918 m., Pa- 
Jįubos ir Taikos buvo paskelb- 

del Pirmojo Pasaulinio Ka
ro.

— Nedelibj apie 4:08 va
landa po pietų ugnagesiai li
kos iszszaukti per signola nuo 
bakso 3-8. 'Ugnis kilo namuose 
C. Reed, 122 E. Pine uly., bet 
greitai likos užgesinta.
L — Albertas Kenauskas nuo’ 
601 W._Maple ... uly., praszo 

Pottsvilles Korto kad duotu 
jam “Divorsa,” persiskyrimą 
nuo savo paezios Mare Kenes- 
ky, nuo 36 St. Nicholas. Prie
žastis: Už beszirdiszkuma ir 
inžeidima.

Pottsville, Pa. — Subatos ry
ta szeszi darbininkai likos su
žeisti kai ju automobilius susi
kūlė su troku ant Mill Creek 
ulyczios. Visi darbininkai li
kos nuvežti in Good Samarito- 
no ligonbute. Sekantieji likos 
sužeisti: Wm .D. Millin, 22 me
tu ir Stove Tutchko, 19 metu 
randasi ligonbuteje, o .Steve 
Chewaskie, 19, kuris vairavo 
automobiliu, Jos. Androshick, 
John Miller, 17 metu ir Jos. 
Stefrenko, 19 metu, likos pa
leisti ir gydosi savo namuose. 
Policija tyrinėja nelaime.

— Pottsvilles kortas iszda- 
ve laisnius del apsivedimo del 
Amelia Yabolis, nuo 19 W. Og
den uly., ir Karolas Bragdonas, 
145 C uly., isz Girardvilles.

Shenandoah, Pa. — Sekan
tieji iszeme laisnius del apsive
dimo: Lucy Bugenius nuo 258 
Ohio avė., Heights, ir Louis P. 
Filiziani, 103 Main uly., Morea. 
Mare Vylonis, Shaft, ir John 
Quaterolo, 400 W. Coal uly., 
Shenandoah.

Frackville, Pa. — Juozas A. 
Pauža pardavė savo narna del 
Max Kaplan isz Frackvilles, 
namas randasi ant Lehigh uly.. 
ir parduotas už viena doleri, o 
Antanas F. Lawruseviczius, 
pardavė savo narna kuris ran
dasi ant North Line ulyczios, 
del Ellen ir Joseph M. Payne.

Hazleton, Pa. — Vincas W. 
Staciliauskas, staigai numirė 
savo namuose. Gimęs Lietuvo
je. Buvo angliakasis ir pasku
tini karta dirbo Hazleton 
Shaft kasyklose. Paliko sunu 
ir duktere. Prigulėjo prie SS. 
Petro ir Povilo Lietuviszkos. 
parapijos.

Philadelphia, Pa. — Nedė
lioję, Lapkr. 12-ta d., 6-ta vai., 
vakare, Szv. Andriejaus parap. 
svetainėje prie 19-tos ir Wal
lace uly1., iuvyks metines va'ka- 
ruszkos. Tai bus nepaprastai 
linksmas Lietuviszkas vaka
ras. Rengia Szv. Andriejaus 
parap., Sodalietes, parapijos 
naudai. Szokiams grosz gera 
Lietuviszka orkiestra. Bus ska
niu užkandžiu, Lietuviszko sū
rio ir piragu. Bus invairiu gė
rimu. Svecziams patarnaus 
jaunos gražios sodalietes.

Maloniai užpraszo jaunus ir 
senus parapijeczius' ir apie- 
Linkes Lietuvius atsilankyti in 
vakaruszkas ir linksmai laika 
praleisti su draugais, draugė
mis, kaimynais ir pažystamais.

Szirdingai kvieczia ir laukia 
daug svecziu. — Sodalietes.

Ayot St. Lawrence, Anglija. 
— Garsus raszytojas George, 
Bernard Shaw, 94 metu am
žiaus pasimirė. Pagal jo tesa- 
menta, jo kūnas likos sudegin
tas o pelenai palaidoti in 
Westminster Abbey, Londone.

BOLSZEVIKU
SUKAKTUVES
(Tasa Nuo 1.Puslapio)

Visa Maskva buvo iszpuosz- 
ta, iszredyta ir darbininkai per 
tas dvi dienas nedirbo.

JOHN J. DOWNEY
ISZ SHENANDOAH, PA.

Del Legislatoriaus
(PIRMAME DISTRIKTE)

_
Asz praszau Jusu balso per 

szitus Rinkimus, pasiremda
mas ant savo jums patarnavi

JOHN J. DOWNEY

mo per (1932-34-36-38) metus
Bendrame Susirinkime (Gene
ral Assembly). Szitokis mano 
pasitarnavimas man užsipelni- 
jo parėmimą isz sekaneziuju:

State Legislative Board of 
Pennsylvania

Brotherhood of Locomotive 
Firemen and Enginemen

Co-operative Legislative Board 
of the

Order of Railroad Conductors 
Brotherhood of Railroad

Trainmen 
and the

Ladies Auxiliary 
Brotherhood of Railroad

Trainmen of Pennsylvania

THOMAS KENNEDY 
(Vice-President) 

of the
United Mine Workers of 

America 
Washington, D. C.

John J. Downey yra 
“Darbininku Prietelis” 

Sugražinkite “DOWNEY” 
in Legislatura. Rinkimai 
Utarninke, Nov. 7-ta diena.

Szirdingai Aeziu!

Shenandoah, Pa. — Shena
doro Lietuviai, balsuokite už 
John J. Downey del Legislato
riaus, isz Shenadoro. Visu 
prietelis vyras, kuris visados 
iszpildo jusu prasžymus! Pra
szo jusu balso ir paramos! Rin
kimai Utarninke, Lapkriczio 
(Nov.) 7-ta diena. Demokratas. 
Sugražinkite Downey in Le
gislatura! Szirdingai Aeziu!

— Balsuokite visa Demo
kratu Tikieta!

MASKOLIAI PARO- 
DINEJA SAVO NE
NUGALIMA ARMIJA

LONDON, ANGLIJA. —
Neseniai Baltijos uostus lan
ke asmenys pasakoja apie di
deli Maskoliszku kariuomenes 
daliniu judėjimą invykiams 
Korėjoje pratrukus. Pskovo- 
Rygos-Karaliaucziaus geležin
kelis nuolat buvo užkimsztas 
kariszku transportu. Trauki
niai judėdavo netgi dienos me
tu kad parodžius didele Sovie
tu “galybe.” Geležinkelio 
“mazguose” apsistojo sustip
rintos ingulos su invairiais 
szarvuocziais.

Maskolių karininkai gyrėsi 
savo naujoviszkais ginklais ir 
invairiais “slaptais iszradi- 
mais” bakteriologiszko ir ato
minio kariavimo srityse.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

!
i Lietuviai Isz Schuylkillo Pavieto Balsuokite Už

JOHN J. DOWNEY
; Isz Shenandoah, Penna.

DEL LEGISLATORIAUS

Į

‘ ‘ Darbininku Prietelis ’ ’

: Praszo Jusu Balso Ir Paramos - Demokratas
’ Sugražinkite iDowney’ In Legislatura!į Rinkimai Utarninke, Nov. 7-ta Diena - Szirdingai Aeziu!

PABALTIJYS - MAS
KOLIŲ KARISZKOJI

STOVYLA WILNO” Prentenzijas
NEW YORK. — Priesz pat 

invykis Korėjoje, Lietuvoje 
prasidėjo gyvas kariszkas 
veiklumas.

Isz penkių Vilniaus aerodro
mu—pirmojo ir antrojo Poru- 
banke-Kirtimuose, N. Vilnioje, 
Žaliųjų Ežeru ir Traku — su
daryta viena didele Transpor
to Baze (Sieviernaja Trans- 
portnaja Baza). Rugpiuczio 
men. baze jau pilnai veike. At
vyko sustiprintos ingulos, pra
dėta statyti nauji pastatai ir 
platinami pakilimui-nusileidi- 
mui takai, pritaikomi sunkie
siems transportams ir bombo- 
nesziams. Szi “S.T.B.” yra in- 
jungta in tinklą, kuris jungia 
kitas bazes — Sziauliu-Mažei- 
ku Baze, Kauno-Insrutes Baze 
ir Gardino Baze.. Vilniaus ba
zėje apsistojo 35 lėktuvai.

Vienkart Vilniuje ir pietinė
je Lietuvoje pasikeitė ingulos, 
ir dailiniai dažnai sukeiezia- 
mi, kilnojami. Pacziame Vil
niuje Rugsėjo menesy pasto
viai apsistojo szios jiegos: vie
na szarvuocziu brigada vakari
nėje miesto daly, kita brigada 
Kalvarijos kareivinėse, moto
rizuotas pulkas ir du pesties 
pulkai Antakalnio kareivinėse. 
Be to, Užupy, Kalvarijos ir 
Žvėryno rajonuose, vakarinia
me Neries krante, apsistojo ar
tilerijos daliniai. Naujosios 
Vilnios kareivinėse stovi moto
rizuotos kalvalerijos, szarvuo
cziu ir artilerijos daliniai. Lie
pos men. pratimuose dalyvavo 
netgi du sunukiosios artileri
jos (“Katiuszu”) pulkai isz 
N. Vilnios ir Aszmenos. Be to, 
ruože tarp Žvėryno ir Verku, 
apsistojo motorizuota priesz-! 
lėktuvinė artilerija, vienas pul
kas lauko lengvosios artileri
jos, ir dvi divizijos sunkiosios 
artilerijos. Kaisziadoryse ap
sistojo szarvuocziu pulkas, su 
mokomaisiais daliniais.

Latvijoje — nuo Gegužes 
men., in Ainazi uosta Rygos 
Inlankoje geležinkeliais gabe
nami elektriniai varikliai isz 
Voltos fabriku Estijoje. Liepos 
men., uoste buvo sukrauta apie 
230 dinamų karinėms kilnoja
moms elektros stotine inrengti. ' 
Kur tie motorai bus gabenami 
nežinia, betgi jie yra pavesti 
sausžemio kariuomenes vado-i 
vybes žinion.

Ventspilio uoste Kovo men., 
pradėjo veikti dvi naujos dirb
tuves. Viena gamina metali
nius tinklus priesz-povandeni- 
niams laivams. Dirba 300 dar-į 

bininku, ju tarpe tik 120 Lat
viu, kiti visi Rusai ir Vokie- 
cziai. Kita dirbtuve gamina
akumulatoriu dalis povande
niniams laivams. Ten dirba 
daugiausia Rusai ir viena 
szaltkalviu brigada isz Rygos.

Birželio men. Liepojoje pa
tikrinti, jau ketvirtuoju atve
ju, vandens techniku, szaltkal
viu, juru statybos techniku ir 
kitu tinkamu darbininku san- 
raszai. Kiti trys tikrinimai bu
vo atlikti 1945, 1948 ir 1949 
metais. Tame laikotarpy Ry- 
gos-Liepojos ruože buvo suim
ti ir isztremti apie 4,000 tech
niku, kurie mėgino savo spe
cialybes nuslėpti. Szimet nesi
tenkinta registracija: darbi-! 
ninkai szaukiami ir kvoeziami 
pavieniai. Mokinti darbininkai 
bijosi registruotis, kadangi 
ekspertai yra siuneziami in ki
tas “broliszkas respublikas.” 
Pav., iki 11,000 Latviu szimet 
dirba Kuibyszevo vandens sta
tybos dirbtuvėse.

Estijoje, Liepos men., buvo 
matuojamas visas pajūris ir 
juros gelmes ir Leningrado Ju
ru Fiziniu Bandymu Institutas 
vykdė pratimus. Menesio gale 
atvyko prof. Dereskino vado
vaujama komisija, kuri taisė 
jurlapius ir tikslino davinius 
Rotskula pratimu bazėj e, 
Kichnu saloje. Kiti komisijos 
nariai nuvyko in Saaremaa sa
la, Kihelkona ir Kuressaare 
bazes. Rugpiuczio pradžioje 
atvyko navigacijos specialistai 
su kpt. Tiguzov prieszaky ir 
pratimuose tikrino juros dug
no sudėti, bangu stipruma, 
akustika ir iszbanda radio-son- 
davimo aparatus, panaudojant 
kosmiszkus spindulius.

Nuo Birželio men., karo Lai
vu transportai iszkele Hiiumaa 
salos kariszkame uoste Kardia 
sunkiuju patranku baterijas, į 
Vokiszko modelio, 230 mm. ka
libro. Kita menesi iszkrauste .
krantan plieninius kazematus 
ir boksztu dalis. Tas pats vyko 
ir Romassare uoste, Saaremaa 
saloje.

Kihnu ir Ruhnu salose, Ry-; 
gos Inlankoje, intaisytos stip
rios radaro stotys ir betoniniai 
bunkeriai kurui sukrauti; pra
dėjo veikti naujos povandeni
niu laivu ir torpediniu laivu 
bazes. LAIC.

Dvi Kūmos
_____  /

— Ar tas ponelis, ka tu 
pas ji triuši kumute; yra Ka
talikas?

— Badai kokis Lietuvis, 
nes vėl man liepe pasirūpin
ti pusią svaro Lietuviszko . 
sūrio!

UKRAINIECZIAI
PRIESZ “LWOW I

SOVIETAI GERINA- 
SI MOKSLINCZIAMS

NEW YORK. — Lenku Gen. 
Vlad. Anders New Yorke pa- 
reiszke: “Turime tik viena 
tikslą, vieninteli užsimojimą, 
tai yra laimėti Lenkija laisva 
ir nepriklausoma, su Lvovu ir 
Vilniumi, su sienomis vakaruo
se pagal Oderi ir Niša, su pla- 
cziu iszejimu in jura. Tokios 
Lenkijos norime, už tokia Len
kija ir ateity esame pasiruosze 
lieti krauja, ir tokios Lenkijos 
sulauksime, jei visi Lenkai 
stipriai, bendriszkai susi-! 
telks.”

Szis pareiszkimas iszszauke 
smarku Ukrainiecziu priesz- 
puoli.

Ukrainiecziu Szauliu Sam- 
burys (Uk. Siczovili Strilcy), 
Dr. Nikifor Hirniak vadovau
jamas, pirmasis paskelbė atvi
ra laiszka. “Tamstos galvose-, 
na nei kiek nepaženge po 1939 
metu. Dargi daugiau; pas 
Tamsta yra dvi doroves, dvi 
tiesos: viena savajai tautai, ki
ta kitoms tautoms. Jusu nau
dojamas szukis “Už musu ir 
jusu laisve” niekieno neintiki- 
na, o mažiausiai mus, Ukrai- 
nieczius. Gal ir Tamsta patsai, 
D. G. Pone Generole, nesilaikai 
jo rimtai! McArthur Korėjoje,’ 
o Tamsta, p. Generole, toliau 
svajoji apie vieszpatavima ant 
Ukrainiecziu, Lietuviu, ir tur-' 
but Baltgudžiu, ir ta skelbi to
je Amerikos žemeje, kuri pasi
darė visam pasauliui svarbiau
siuoju veiksniu ir inkvepimu 
kovoje už laisve. Ne tam musu 
jaunuomene ligi sziandien szo- 
ka kraujo szuki kovoje su gro
biku, kad ano vieta vėliau už
imtu kitas, netgi jei tuo kitu 
butu Lenku tauta.”

Ukr. Am. Kongreso Pirmi
ninkas Dmitro Halyczyn pa
siuntė kita vieszaji laiszka, ka
me tarp kitko raszome:

“Sziandien tenka laikyti di
dele klaida duoti Sovietiniams- 
Rusiszkiems Ukrainos, Lenki
jos ir Lietuvos engėjams toki 
reiszkini: Tai yra stambi klai- i 
da leisti Kremliui isznaudoti 
Ukrainiecziu tautos pasipikti
nimą priesz tai, kad Lenkai, 
taipgi ir Tamsta, nepaisydami 
istorijos pamokos ir visu žmo- 
giszko teisingumo dėsniu, 
“laisves ir demokratijos,” te
besiekia to, kas nėra jusu: sie
kia Lvovo ir kitu Vakaru Uk- 
raines vietų ir srieziu. ’ ’

— LAIC

Pirkie U. S. Bonus

Nes Daug Mokslincziu 
Beg Isz Sovietu Puses

BERLYNAS, VOK. — Kom- 
unistai Sovietu Berlyno pusėj e 
paskelbia kad du milijonai dar
bininku ir trisdeszimts tukstan- 
cziu mokslincziu ir taip sau 
mokytesniu žmonių dabar gaus 
daug daugiau maisto. Profesi- 
jonalai, mokytojai, daktarai ir 
kiti mokslincziai dabar gaus 
net tris sykius daugiau maisto 
negu kiti žmones.

Sovietai taipgi paskelbia kad 
visi tenai dabar gaus biski dau- 
ie didesniuose miestuose gyve
na.

Komunistai ir Sovietai dabar 
szitaip daro ne isz jokio miela- 
szirdingumo ar gerumo szir- 
dies, bet už tai kad jau patys 
Sovietai mato ir supranta kad 
Vokiecziai j u neapkenezia! So
vietai ir Komunistai dabar nori 
pasigerinti Vokiecziams.

I Vokiecziu neapykanta Ko
munistams yra visiems gerai 
žinoma. Kad Komunistai ežia 

1 laike savo seimą, szitas neapy
kantos ir nedraugiszkumo 
klausimas buvo iszkeltas, ir bu
vo nutarta visomis galiomis ge
rintis Vokiecziams.

Mokslincziams dabar Komu
nistai skiria penkis svarus mė

sos kas menesis. Paprastas dar
bo žmogelis gauna koki švara 
kas trys menesiai. Mokslin
cziai teipgi gaus cigaretu, mui
lo ir bulviu.

Komunistai labai susirūpino, 
nes beveik visi mokslincziai ir 
taip sau mokytesni žmones da
bar bėga in Vakarus ir aplei
džia ta kraszta, kur Komunis
tai valdo.

Bet szitaip ilgai nebus. Ko
munistai visiškai negali tiems 
mokslincziams tiek daug visko 
duoti, nes jie vis dar veža be
veik visa maista isz Vokietijos 
in Rusija ar ima del savo Rau
donosios Armijos.
Anglijos Prekybos atstovai sa
ko kad visos tos žinios apie tai 
kad Rusija daug maisto isz- 
veža isz Rusijos ir kitiems pris
tato, yra czystas melas, nes nie
ko panaszaus nėra ir nebuvo. 
Rusija taip tik giriasi ir kitiems 
šoko, bet tikrumoje, visi tie Ru
sijos pavergti krasztai turi Ru
sijai maisto ir tavoro pristatyti.
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