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Le wisas N ori Bosauti
Isz Amerikos Buvęs Lietuvos

Premjeras

NORI SUSTABDYTI 
SKERDYNES 

PALESTINOJE

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Paliaubų Komisija kreipiasi in 
Tautu San junga ir praszo kad 
Apsaugos Komitetas patartu 
visiems Tautu Sanjungos na
riams pasiunsti didele ir galin
ga kariuomene in Szventa Že
me, sustabdyti tas baisias sker
dynes.

Tuo paežiu sykiu Sovietu 
Rusijos atstovai pareikalavo 
kad Tautu Sanjunga priimtu 
Amerikos nusistatymą ir pa
skelbtu kad visi tie susikirti
mai Palestinoje ardo tvarka ir 
taika ir kad Arabai ir Žydai 
liautųsi kariavę.

Ta Paliaubų Komisija, savo 
raporte sako: ‘‘Vienatinis isz- 
gelbejimas Palestinos yra pa
reikalauti kad visi tenai liau
tųsi kariavę, ir kad invykdžius 
toki instatyma reikia tuoj aus 
pasiunsti tenai galinga armija, 
kuri ir Žydus ir Arabus sutai
kintu.”

Alexandre Parodi, Prancūzas 
ir tos Paliaubų Komisijos Pre
zidentas pasiuntė telegrama, 
kuris buvo pasiraszytas Tho
mas Tasson, Amerikos konsu
lato atstovo Jeruzolime. Tame 
telegrame buvo pabriežta kad 
Amerika su kitomis tautomis 
turėtu tuoj aus insikiszti in Pa
lestinos reikalus su didinga ir 
galinga armija.

Rusija sutinka su Amerika, 
o Anglija abiems prieszinasi. 
Czia baisiai keblus ir keistas 
dalykas, kad Anglija Amerikai 
priesztarauja, o Rusija su Ame
rika sutinka.

Mes tik tiek sziuo laiku drys- 
tame pasakyti: Anglija žino ir 
supranta Palestinos ir Szventos 
Žemes reikalus ir klausimus 
daug geriau negu Rusija ir 
Amerika sykiu. Mums stebeti-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SUŽEIDĖ ŽMOGŲ

Jonas Czernius yra buvęs 
Lietuvos Premieras ir Lietu
vos Kariuomenes Sztabo Va
das, sziandien dirba fabrike 
Newark mieste, N. J., už tris- 
deszimts doleriu ant sanvai- 
tes. Jis turi vilties gauti pro
fesoriaus, mokytojo darba“ 
kolegijoje szi rudeni. Bet 
laukdamas tos vietos reikia 
žmogui valgyti ir pragyventi 
ir už tai jis dabar turi už to
kia prasta alga dirbti.

ARABAI SUSKALDO 
ŽYDU ARMIJES

JERUZOLIMAS. — Žydai 
su Arabais baisiai susikirto pa- 
cziame Jeruzolimo mieste, ir 
stengėsi miestą paimti.

Žydai isz kur nors gavo kelis 
kariszkus eroplanus ir su jais 
pradėjo Arabus bombarduoti 
sziaurineje miesto pusėj e ir 
prie Galilėjos ežero.

Arabu armijos insilauže in 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

STRAIKOS BAIGTOS

Mėsos Gaminimo Kom
panijos Laimėjo; Darbi

ninkai Gryžta In
Darbus

CHICAGO, ILL. — Darbi- 
ninkai kurie mesa gamina ir 
galvijus skerdžia iszbuvo ant 
straiku per szeszios deszimts 
septynias dienas ir dabar gryž
ta in savo darbus. Apie szimtas 
tukstaneziu darbininku strai- 
k.avo; buvo musztyniu ir pesz- 
tyniu ir net kraujo praliejimo.

Dabar visi gryžta in savo 
darbus ir ima tiek kiek kompa
nija nustato, o ne kiek jie rei
kalavo.

Unijos vadai sako kad apie 
septynios Wilson kompanijos' 
dar straikuos, už tai kad dabar 
kompanija nepripažinsta sena 
kontrakta.

Visi kiti darbininkai jau pra
dėjo dirbti. Darbininkai reika
lavo dvideszimts devynis cen
tus ant valandos daugiau, bet 
gavo ‘'tik devynis centus dau
giau ir turėjo priimti.

Tai darbininkams, isz tikro 
maža nauda isz tu devynių cen
tu ant valandos daugiau, nes 
jie baisiai daug prakiszo ir insi- 
skolino per tokias ilgas strai- 
kas.

Panasziai dabar beveik visur 
su straikomis. Nors uniju vadai 
drąsiai tiek daug reikalauja, 
bet jau isz anksto žino kad jie 
nei treczdali tiek negaus. O 
kompanijos ir fabrikantai jau

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ARABAI PRIE
BETLIEJAUS

Egipticcziu Kariuome
nes Veržiasi Pirmyn
CAIRO, EGIPTAS. — Egip- 

to armijos persilaužė per Žydu 
tvirtoves ir dabar randasi visai 
prie Jeruzolimo. Tos Egiptie- 
cziu armijos puolasi isz vasarų.

Tuo paežiu sykiu Izraelio, 
Žydu armijos drąsiai ir isz pat 
paskutinuju kariauna priesz 
Arabu Legijonierius, kurie in
silauže in Jeruzolima isz Sziau- 
rinio kraszto. z

Ta paezia diena Tautine Ap
sigynimo Ministerija pranesze 
kad Egiptiecziu armijos, kurios 
yra tenai galingiausios, persi
laužė per visas tvirtoves, ir da
bar randasi tik kelios mylios 
nuo Betliejaus.

Eina gandai kad jau Egiptie
cziu armijos susiejo su > Kara
liaus Abdullah armijomis. Tai 
butu dvi didžiausios ir galin
giausios Arabu armijos.

Arabu Karo Sztabas sako 
kad ims tik kelias dienas ir vi
sas Palestinas bus ju rankose.

Žydu Karo Sztabas grasina 
ir pranaszauja kad Žydu armi
jos dabar ne tiek rūpinsis gin
tis Szventoje Žemeje, kiek ims 
pultis ant Arabu kraszto, nes 
eina gandai kad Arabai pulda
miesi ant Žydu Palestinoje pa
liko savo krasztus, sostines ir 
miestus visai be sargybos.

Žydai giriasi ir didžiuojasi 
kad jie turi apie penkios de
szimts kariszku eroplanu ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Reikalauj a
V aisko 

Szventa Žeme
Per John Lewiso Užsispyrimo 
Visos Derybos Tarp Mainieriu 
Ir Kompanijos Pakriko; Paliu
ku Komisija Nori Vaisko In 

Szventa Žeme Sustabdyti 
Baisas Skerdynes

Traukiniu, Freitkariu Kimszatis e

Norėjo Nusižudyti

HARTFORD, CONN. — Po- 
licijantai isztrauke isz Connec
ticut upes Ponia Robert Good
will, kuri nuszoko nuo tilto ir 
norėjo prigerti, už tai kad jos 
automobilius sužeidė viena 
žmogų. Ji tai padare isz iszgas- 

:ties.
Žmogus, kuri jos automobi

lius sumusze, buvo visai mažai 
sužeistas. Moteriszke visai ne
bus kaltinta už ta nelaime kuri 
buvo visiszkai neiszvengiama.

Bet ta moteriszke taip nusi
gando, kad ji norėjo save nusi
žudyti.

Pennsylvanijos Traukiniu 
Kompanij os ‘ ‘ Sunnyside
Yards,” kur szimtai tukstan
eziu freitkariu būva laikoma 
buvo kimszte prikimszti, kai 
visi rengėsi straikuoti. Tusz- 
ti karai buvo czia instumti, 
nes visi darbininkai tikrai ti
kėjosi straikuoti.

Bet Prezidentas Trumanas

uždraudė jiems straikuoti 
per asztuonias dienas, ir pas
kui pavede visus tuos gele
žinkelius po armijos kariszka 
valdžia. Kiekvienam darbi
ninkui buvo insakyta dirbti 
kaip ir dirbo. Jeigu ne, tai 
valdžia skaitys juos kaipo 
prasikaltėlius priesz Ameri
kos armija.

Visu trijų tu didžiųjų uni- 
jo bosai tuoj aus rankas nu
leido, patys insake darbinin
kams dirbti ir uždraudė 
straikuoti. Visi jie nepamir- 
szo kas atsitiko mainieriu 
unijai ir mainieriu bosui, kai 
jie nepaklausė valdžios insa- 
kymo. .

WASHINGTON, D, C. — John Lewisas 
mainieriu bosas dabar labai keistai ir na- 
vatnai elgiasi, reikalaudamas kad viskas tu
ri būti sulyg jo nustatymu mitinguos? 
ir pasitarimuose. Jis reikalauja kad butu 
jam pavesta kas derinsis su juo.

Del szito pareikalavimo ir užsispyrimo 
visos derybos tarp mainieriu ir kompanijos 
pakriko.

Mainieriu bosas, Lewisas paskelbė kad 
jis nepavelins Joseph E. Moody, Southern 
ar Pietiniu Kasyklų atstovui dalyvauti su
sirinkimuose ir pasitarimuose. Kai kompa
nija nepaklausė Lewiso, jis pasisziauszes 
iszejo isz mitingo, kaip Gromyko isz Tau
tu Sanjungos Konferencijos.

Lewisas apszmeiže Pietiniu kasyklų kom
panijas kaip niekam nevertas ir propagan
dos draugystes, ir sako kad jis niek ben
dra su tomis kompanijomis neturės.

Visos kasyklų kompanijos priparodo kad 
Joseph E. Moody atstovauja didžiuma vi
su anglies kompanijų ir kad tos kompani
jos pilna teise pasiunsti savo atstovą. Vi
si kompanijos atstovai priparodiniami sako 
ir aiszkina kad tas vienas Pietiniu kasyklų 
atstovas negali visiems kitiems užkirsti ke
lia, kaip Lewisas sako.

Bet ar Lewisui patinka ar nepatinka, 
visi sako kad czia Lewisas klysta! Ka 
Lewisas pasakytu jeigu kompanijos nutar
tu kas atstovaus mainierius? Bet Lewisas 
gali pasakyti kas atstovaus kompanijas.

Bet tai paprasti Lewiso szposai, visur
(Tasa Ant 4 Puslapio)

PASITRAUKIA ISZ 
AUGSZTOS VIETOS

Duktė Dirba Komunis
tams

WASHINGTON, D. C. — 
Tėvas liūdnai pranesza kad jis 
susibarė ir persiskyrė su savo 
duktere, už tai kad ji dirba su 
Komunistu laikraszcziu agen
tūra. Jis sako kad jis dabar pri
verstas isz savo darbo atsisaky 
ti, isz savo augsztos vietos pa
sitraukti kad jis neintartu ki
tus savo draugus ir savo virszi- 
ninkus.

‘‘Mano duktė, nors turi 
augsztus protiszkumus ir yra 
mokinta,” jis sako bet ji yra 
tik dvideszimts dvieju metu 
amžiaus, ir mano numanymo 
nėra pilno proto, ir yra dabar 
Komunistu isznaudojama.”

Tėvas yra John C. Virden 
virszininkas Pramones ir Pre
kybos Sztabo Amerikos val
džioje; jo duktes vardas yra 
Euphemia Kirkpatrick.

Jo duktė dirba Washingtone 
Rusijos Naujieno ir Žinių Szta
bo ofise.

Kongresmonas Fred L. Craw
ford, Republikonas isz Michi
gan valstijos buvo pirmutinis 
visiems pasakyti kad to val
džios darbininko duktė yra su
sidėjus su Komunistais, ir jis 
pareikalavo isz Prekybos Sek
retoriaus Charles Sawyer kad 
Ponas Virden pasiszalintu ar 
butu pravarytas.

Sekretorius Charles Sawyer 
nesutiko, sakydamas kad nei 
jis, nei tas tėvas nekaltas ir kad 
tėvas negali atsakyti už duktes 
kvailystes.

Bet pats tėvas, John Virden 
tuojaus pranesze kad jis pats 
atsisako, kad kitiems jis nesu
darytu keblumu ar sarmatos.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt Raudopuju TiKęjirpas
Anglijos eroplanu Ministeris, 

Ponas Brabizon isz TGrJA sako 
kad negali 'būti treczio pasauli
nio karo. Jis taip kalbėjo in 
Turkijos laikrasztininkus, pa- 
siaiszkindamas kad Rusija isz- 
sigando kai dažinojo kad Ame
rika pasiuntė didelius karabi
nus, armotus in Istanbul isz 
New York. Sovietai sako kad 
jeigu tokius didelius karabinus 
armotus Amerika gali kitiems 
krasztams pasiunsti, tai vien 
Dievas (ar Leninas) žino ko
kius Amerika turi savo kraszte.

Taft-Hartley Instatyma. Bet 
dabar nei vieno ju nesimato, 
kai rinkimai artinasi.

Sunku suprasti kodėl dabar 
unijos nori kad darbininkai 
streikuotu. Darbininkai dabar 
uždirba daug daugiau negu jie 
ani'kada uždirbo. Darbininkas 
uždirba gana pragyventi ir dar 
kiek pasidėti juodai dienai. 
Pragyvenimas, nors brangus, 
bet yra lygus su darbininku už
darbiu. Sumažintos taksos, duo
da darbininkui daugiau pinigu 
del kitu reikalu.

Kad darbininkas ir daugiau 
uždirbtu, jis geriau negalėtu 
gyventi, nes daug daigtu jis ne
gali pirkti už tai kad jis strai
kuoja. Darbininkas prie auto
mobiliu straikuoja ir keli tuks- 
taneziai kitu darbininku negali 
pirktis naujo automobiliaus. 
Karpinteriai, dailydes strai
kuoja, ir kitas darbininkas ne
gali pirktis sau naujo namo.

Dabar, kai viskas taip gerai 
ir gražiai eina, kai darbo yra vi
siems, kai visi visko nori ir rei
kalauja, kai darbininkas yra 
ponas, sunku suprasti ko jis dar 
daugiau nori.

Ūkininkai dabar tikri ponai. 
Tik pažiūrėkite kiek mes turi
me už pieną mokėti, kiek galvi
jai kasztuoja, kiek kviecziu val
džia perka isz ūkininku.

___________ • •• •
Darbininkai kurie dirba prie 

automobiliu yra didesni ponai. 
Automobiliu kompanijos ir 
gražumu ir piktumu praszo kad 
joms pristatytu daugiau ir dau
giau automobiliu. Kompanijos 
ir fabrikantai yra stabdomi nes 
ju darbininkai straikuoja, ir 
kad plieno darbininkai negana 
plieno pristato. 

• • —
Darbininkai, kurie dirba prie 

eroplanu gauna daug daugiau 
orderiu ir darbo, negu jie gali 
pristatyti. Czia vis daugiau ir 
daugiau darbininku reikalauja
ma. Ir’ mokestis toli gražu ne
prasta.

—————— , • ,

Visokiu drabužiu, kaip vy- 
riszku taip ir moteriszku visi 
reikalauja. Czia darbininkams 
darbo yra per kelis metus.

—————— • e I ■

Naujo namo vis sunku gauti 
ar pirktis; karpinteriai, daily
des ir kontraktoriai turi daug 
daugiau orderiu, užsakymu ne
gu jie gali iszpildyti.

—————— t e - 1

Iszrodo kad ne už ilgo; gal po 
Prezidento rinkimu visi jauni 
vyrukai bus imami in vaiska. 
Tada reikes daugiau darbinin
ku.

Kelios sanvaites atgal mes 
raszeme kad ’bus daug daugiau 
straiku. Taip ir buvo, taip ir 
yra. Mėsos gamintojai straika- 
vo, geležinkeliu darbininkai, 
Chrysler automobiliu darbinin
kai dar straikuoja; General Mo
tors automobiliu darbininkai 
rengiasi straikuoti; Lewisas 
grasina iszszaukti visus mainie- 
rius ant straiku: Ir keli deset- 
kai kitu fabriku rengiasi strai
kuoti pirm negu mes susilauk
sime vasaros.

______________ • •
Isz visu tu straiku, darbinin

kai gauna nuo penktuko' ligi de- 
szimtuko daugiau, nors visi jie 
reikalauja dvideszimts ar tris- 
deszimts centu. Ir kiti tik tiek 
gaus, jeigu ne mažiau.

Isz visu tu straiku mums bus 
tik tiek: Visikas labiau pa
brangs!

■* J' ■ • •• • ‘
Unijų vadai dabar iszsigan- 

do. Jie mato kad jie gali daug 
daugiau prakiszti negu laimėti.

Fabrikantai jauczia kad val
džia juos užstoja, ir už tai jie 
dabar ne taip labai bijosi uniju 
vadu ir straiku.

Dabar, kai viskas tiek daug 
kasztuoja, darbininkai negali 
per ilgai straikuoti. Fabrikan
tai ta žino ir už tai nepasiduo
da. Fabrikantai sako dabar: 
Tegu darbininkai straikuoja ir 
badauja!

Suardyti ar sustabdyti strei
kas dabar daug lengviau, nes 
tas naujas Taft-Hartley Insta- 
tymas daug padeda fabrikan
tams ir kompanijomis, kaip bu
vo aiszkiai matyti kai mėsos ga
minimo daibininkai sustreika
vo ir viską prakiszo.

r • * '

Mainieriu unija su savo 'bo
su, John Leiwsu tikisi sustrei
kuoti priesz kompanijas ir pa
ežiai valdžiai pasiprieszinti.

Jeigu mainieriai sustreikuo
tu, tai visiems pritruktu augliu. 
Lewisas tikisi, kad jeigu ang
lių visiems pritruks, tai jis ga
les greieziau ir geriau suside
rinti su kompanijomis.

' • • “——————-
Bet unijos vadai, žaisdami su 

straikomis per rinkimus gali 
sau daug žalos pasidaryti. Uni
jos gali valdininkus ir kompa
nijas iszgazdinti, bet tie vadai 
tuo paežiu sykiu gali visus 
Amerikos pilieczius taip inpyk- 
dinti kad, griežtesni instatymai 
priesz unijos vadus ir priesz 
darbininkus gali būti investi.

Visu uniju vadai szventai 
prisiekė kad jie kariaus priesz 
kiekviena Senatorių ir Kon
gresmeną kuris 'balsavo už ta

(Raszo Tėvas Gabrielius M. Je- 
skeleviczius, Pasijonistas Misi- 

jonierius.)

]UUSU parkuose, musu gele
žinkelio stotyse ir požemi

niuose traukiniuose, per dažnai 
randame savotiszkus žmones, 
būtent vyrus ir moteris, ku
riems jau niekas neberupi, ku
rie jau nieko nepaiso. Matome 
juos susirangiusius ant suolu 
musu parkuose ir kitose vieto
se. Atsitiktinai, gal galima isz- 
girsti kokia 'žiauria pastaba, 
bet dar dažniau juose randame 
tik amžina tyla, kaip žmogus 
žeme pardavės. Jie jau yra nu
stoję vilties, daugiau niekuomi 
nesirūpina; juose vieszpatauja 
tik kartumas ir neapykanta vi
so pasaulio ir tu žmonių, kurie 
kalba apie lygybe ir teisybe, o 
tuo paežiu sykiu palieka juos 
be maisto ir be pastoges.

“Mes nenorime,” jie sako, 
“būti elgetomis ir valkatomis. 
Mums ligi gyvo kailio inkyrejo 
tuszczios, be pastoges, kiauros 
naktys, bado dienos ir skarma
luoti, neszvarus ir kiaurus dra
bužiai.” Jie szitaip kalba viens 
in kita ir ant viso pasaulio pa
gieža lieja. Bet, iszrodo, kad gy
venimas nusprendė paskirti ir 
palikti juos valkatomis.

“Asz buvau aresztuotas ir in 
kalėjimą inmestas, ’ ’ priekaisz- 
tauja kitas, nykiai praleidęs 
niaura nakti ant parko suolelio, 
užsiklojęs senais laikraszcziais, 
vietoje paklodes. “Kodėl visi 
žmones tokie neiszmaneliai,” 
klausia jis piktu balsu, pagal
vojęs apie niekais praleistas 
kiauras dienas ir tuszczius me
tus.

“Ar szitie neiszmaneliai ne- r 
gali suprasti, kad mums nepa
tinka badas ir szito gyvenimo 
pragaras ?! Mes esame verezia- 
mi ir stumiami in ta pragm a, 
kuri kiti vadina gyvenimu, ir 
iszrodo kad niekam nerupi mu
su nelemtas likimas. Mes ne
esame prasikaltėliai, mes pini
gu neturime ir esame alkani. 
Isz to, kaip žmones in mus žiu
ri, ir isz to, kaip policija ir tei
sėjai ir kartais net ir dvasisz- 
kiai su mumis pasielgia, iszro- 
dytu, jog mes esame viso pa
saulio iszmatos.”

Laikas pietų! Iszalkusiarn 
žmogui kiekviena valanda yra 
laukimas pietų ar užkandžio. 
Ir sztai kaip tik tada pasirodo 
vargszo žmogaus apgaulingas 
draugas, raudonasis agentas. 
Puodelis kavos, keletą duonos 
kepalėliu, ir, gal but, keletą 
skatiku jam iszmetama kaip 
szuneliui kaulas. Ir sztai paga
liau atsiranda žmogus, kurs 
tam nabagui pagelbsti. Tas 
žmogelis tada ima suprasti, kad 
szitie “draugai” gali ir nori, 
jam pagelbeti, daryti tai, ka jis 
buvo sugalvojęs nykiose nak
ties valandose. O tie neva-gera- 
dariai, kaip ir jis neapkenezia 
visos esamosios tvarkos ir tiki
si atimti tai, ka kitas turi, nors 
jiems reiketu tai iszpleszti 
smurtu ar kad ir žmogžudyste. 
Dar keletą duonos kepalėliu, 
dar kitas kavos puodelis, dar 
vienas ar kitas propagandos 
straipsnelis ar brosziurelis ir 
vargszas žmogelis insitikina, 
kad Komunistai yra jo geriausi 
draugai, kad Komunizmas yra 
vienintelis gero gyvenimo ke
lias.

Jam niekados neatėjo nei in

Prezidentas Trumanas sako 
kad jau dabar iszrodo kad ka
ro pavojus atslūgo, ir kad 
mums nėra baimes kad tuojaus 
turėsime stoti in kare. Bet Ge
nerolas Omar Bradley, Armijos 
Sztalbo Virszininkas -sako1 kad 
tas pavojus padidėjo, paasztre- 
jo.

I • •

Sekretorius Forrestal sten
giasi prikalbinti Kanados val
džia prisidėti prie Europos ap
ginklavimo. Jis prižada kad 
Amerika Kanada atlygins pini- 
gaiš už toki prisidėjimą.

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!

galva paklausti, isz kur jo tie 
raudonieji draugai ima ir gau
na tuos pinigus su kuriais ji ir 
kitas valkatas peni ir aprūpina. 
Jis taip pat nesistebi, kaip Ko
munistai gali it nori tiek pini
gu praleisti ant vargszu žmonių 
kai jie patys yra bemoksliai ir 
neturtingi. Jam niekados neat
eina in galva paklausti kodėl 
tie jo nauji draugai turi dau
giau negu tris szimtus Komu
nistiniu laikraszcziu ir kodėl 
jie tuos laikraszczius beveik už 
pusdyke siunezia in tolimiau
sius krasztus. Žinoma tas nau
jas juju “draugas” nieko apie 
tai nežino ir nepaiso. Jis tik 
tiek žino, kad jis buvo alkanas,, 
bada kentėjo ir tie jo nauji 
“draugai” jam sziek tiek pa- 
gelbos ir duonos suteikė. Jis ne- 
mato ir nepaiso, kad tie kurie 
jam pilvą pripildina, jo puse 
palaiko, nori ji isznaudoti savo 
r a u d o n i e m s tiksi am s.

To vargszo žmogelio vargin
gas gyvenimas, bėdos ir nelai
mes iszmokino ji kaip neapy
kanta palaikyti, pagieža lieti. 
Jis buvo staeziai priverstas ko 
nors neapkesti, ant ko nors savo 
pagieža iszlieti. Bet, vietoje ne- 
apkentus tikru savo bėdos ir 
nelaimes priežaseziu, jis yra 
Komunistu vereziamas neap
kesti kiekvieno, kuris k a nors 
turi. Szitokiu budu žmogaus 
neapykanta yra nukreipiama 
nuo Komunizmo tai]), kad jis 
negali pastebėti ar suprasti tik
rosios priežasties, tikro tikslo, 
del ko jis gauna tos kavos ir 
duonos. Jis visai nepažindamas 
ir nesuprasdamas Komunizmo, 
tampa Komunistu.

—BUS DAUGIAU—

LIETUVISZKA UŽEIGA!

ANDRIUS 
RĖKLAITIS

ALAUS - DEGTINE - VYNAS

206 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Girtuoklyste suėda dau
giau pinigu ir žmonių negu 
kokia kita liga. O szios gady
nes didžiausia ir pavojin
giausia liga yra kaip tik ta 
girtuoklyste, kada visi, jauni 
ir seni, vyrai ir moterys, vai
kai ir mergaites sznapsa la
ka, alų maukia.

Vienas girtuoklis pats sa
ve pasigydino isz tos ligos. J.

JOHN KOVAL
. . . KVIETKININKAS ...

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausia

* Prekes *

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.

Telefonas 764

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

Slaptinga Istorija

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

papuoliau in toki susirinkimą 
kliobo, kuris, kaip asz paskui 
dasižinojau, tvirtai laikėsi ir 
susitvėrė New York ir Vienoj, 
o paskutiniuose laikuose atrado 
pasėkėjus ir musu sostapyleje. 
Ta buvo 1 ‘ Draugija saužudžiu ’ ’ 
nariai kurie instodami turėjo 
pristoti isz eiles pagal liosa sa
ve nužudyti.

— Garbus draugai, pradėjo 
pirmininkas: Sziandien susirin
kom dėlto, kad pagal tiesas, isz- 
braukti isz savo tarpo buvusi 
virszininka musu draugijos, 
Vilfreda Balleiitaina. Pereita- 
tne susirinkime liosas priverto 
iszpildyti saužudystes priža
dus. Penktas skyrius musu in- 
statu vienok daleidžia iszsiliuo- 
'savima nuo saužudystes tik ta
me atsitikime, jeigu musu drau
gijos narys parodys norą-- už
baigti gyvybe už ta, kuriam isz- 
puole. Tuo skyrių ir pasinaudo
jo Vilfredas Ballentainas. Pe
reitus metus jis padare sutarti 
per kuria jis užsiliko ant il
ginus negu butu buvęs pirmiau. 
Musu jaunesnis narys, Leslis 
Melvill, paėmė ant saves. Vie
toje Ballentaino prižadus nužu
dyti save, kad pailkti gyvybe 
savo draugui, savo sesers jauni- 
kiniu. Laikraszcziai sziomis 
dienomis pranesze mums apie

Girtuokliams Viltis

Robley Tucker, isz Camden, 
N. J., susikrovė deszimts mi
lijonu doleriu isz savo biznio 
ir paskui visus tuos milijo
nus pragėrė. Bet paskui jis 
susiprato. Nusipirko dvare 
netoli nuo Bridgeton, N. J., ir 
ta dvara pavede kitiems gir
tuokliams kurie norėjo pasi
taisyti ir mesti ta geryma.

ta, kad Leslis Melvill didvyrisz- 
kai iszpilde ta, ka apsiėmė. Už
baigdamas priduriu, kad pri
ėmiau ant manes uždėta pride- 
ryste pirmininko Londoniszko 
skyriaus “Draugijos Saužu-

Truputi Pasivėlino

Birželio (June) menesyje, 
1939 metuose, Ponas William 
S. Wellman isz Cleveland, 
Ohio, iszleido viena savo kar
veliu in lenktynes.' Ant kar
velio kojytes buvo prisegtas 
numeris, kad butu galima jis 
pažinti. Karvelis iszleke, isz- 
leke, toli, toli! Bet tas 
pauksztelis pargryžo kelios 
sanvaites atgal, už devynių 
metu po tu lenktynių. Gal 
karvelis pralaimėjo tas lenk
tynes ir nedryso pargryžti 
namo.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Per pastaruosius du metu 
czia daugiau negu du szimtai 
žmonių atprato nuo svaigi- 
naneziu gėrimu.

Czia paveiksle matome ke
lis tokius buvusius girtuok
lius ir girtuokles. Jie ir czia 
geria kiek tik jie nori, bet 
tuose puodukuose yra kava, 
ne sznapsas.

džiu” ir nuo szios dienos susi
rinkimo apsiimu visus reikalus 
atlikti, vietoje Ballentaino, ku
ris nepripažysta daugiau insta- 
tu musu draugijos dėlto ir nu
stoja tiesa vadintis nariu musu 
draugijos.”

Pirmscdis užbaigdamas savo 
kalba pasikloniojo visiems su
sirinkusiems, atsistojo ir iszejo 
in kita kambarį. Palaukes pa
kol paskui ji iszejo visi nariai, 
asz pasiskubinau iszeiti ant 
ulyežios. Asz žinojau viską, kas 
reikalinga jieszkojimui paslap- t 
t ingos mirties jauno Melvillo.

Vartininkas prie mano isz- 
ejimo turbut patemijo kad ne
atsargiai inleido paszaline ypa- 
ta, taip kad nuo to laiko saužu- 
džiu kliubas daugiau neturėjo 
ten susirinkimu.

Centraliszkas kliubas Vieno
je 'buvo greitai paskui to ati
dengtas policija paėmė in savo 
nagus ir tokiu budu užbaigė 
savo gyvybe; reikia manyti kad 
ir Londoniszkas skyrius užbai
gė savo gyvybe, ka tik ginies, 
gerovei tu jaunu vaikinu, ku
rie nemokėdami pasinaudoti su 
gyvybe gerai naudai ir atsikra
tydami nuo tos brangybes isz 
savo liuoso noro.

Kaslink Ballentaino, kuris 
taip biauriai pasinaudojo isz 
geros valios aukos savo draugo, 
tai sulaukė užsitarnauta nu
baudimą. Jo nusidėjimas nepri
guli ne vienam žemiszkam teis
mui, bet amžinas rustus teisė
jas, Sairžine, anksti ar vėliau 
nubaus ji baisiau,* negu gali 
nors vienas ženiiszkas teismas.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
I Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
::' Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.



Slaptinga Istorija
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Asz panorėjau pamatyti ta 
vieta ant upes kranto kur tas 
atsitiko. Kada policistas mane 
ten nuvedė, pas mane dingo 
paskutinis szeszelis manymo, 
kad ežia buvo ne saužudyste. 
Apraszymas vietos protokole ir 
parodymai mano sankeleivio 
taip sutiko kad ta viską sudė
jus aiszkiai buvo matyti kad 
ežia buvo saužudyste.

Bevažiuodamas in Albany 
asz jau mažiau maseziau apie 
pasimatyma su draugu velionio 
Melvillo, mane daugiau trauke 
in Kenstoniszkaja ulyczia; vie
nok pripratęs prie savo budo, 
asz nepavelijau sau peržengti 
pirmiau padary ta programa.

Vilfred Ballentain buvo na
mie. Gavės mano kortele tuo
jaus atidarė savo kambario du
ris. Gražaus sudėjimo, baltplau
kis vaikinas, apie trisdeszim- 
ties metu, su gražiu, biski isz- 
blyszkusiu veidu, rodaneziu 
apie persivalgymą gyvenimu, 
priėmė mane gana mandagiai. 
Kada asz pradėjau kalbėti apie 
netikėta mirti jo draugo, jo 
balse pasigirdo permaina isz 
szalto pasikalbėjimo in nuliūdi
ma. Kada asz priminiau apie 
tai, kad jenerolas Melvill pra- 
sze manes kad asz isztircziau 
netikėta Leslio mirti. Ballentai
no veidas pasidarė tamsesnis 
isz akiu pasirodė aszaros ir jis 
tokiam nubudime laužo rankas 
atmindamas karsztuosc iszsi- 
reiszkimuose savo draugavima- 
si su velioniu.

Nors didele buvo mano pa- 
guodone priesz iszliejima jau
no žmogaus nubudimo, vienok 
mano atėjimo priežastis priver
tė mane temyti in poną Ballen- 
taina. Asz pasiskubinau užduo
ti jam pora klausymu kaslink 
paskutinio vakaro, praleisto 
drauge su Lcsliu. Jis atsakinė
jo pamaži, ’be susimaiszymo. Jo 
atsakymai pilnai sutiko su duo
tais teisme. Jis papasakojo kaip 
juodu buvo teatro, kaip vaka
rieniavo abudu restaurane, 
kaip persiskyrė prie Charing- 
Krosskos stoties, ir viskas tas, 
nežiūrint ant nekuriu man neži
nomu smulkmenų, no ant lasze- 
bo nenukrypo nuo žinomos jau 
man istorijos. Pabaigęs, jis isz- 
reiszke norą, kiek pavelys isz- 
gales padėti man ir toliaus 
jieszkojime, ir apreiszkc, pirma 
negu asz spėjau padekavotų 
kad jeigu butu jo draugo mirtis 
buvus isz geros valios jis su no
ru duotu man paaiszkinimus 
apie jo pasivedima. Vienok pa
sielgimuose draugo jis nepate- 
mijas nieko keisto, navatno ir 
net atvirose kalbose Leslis nei 
žodžiu, nei iszsitarimu neprasi
tarė apie baisu norą užbaigti 
savo gyvenimą. Dvi valandas 
priesz tai kaip Leslio Melvillo 
lavona atrado ant Temzos kran
to, jis, Ballentainas, mate ji vi
sai sveika, nesujudintoje dva
sioje.

Iszklauses viską ta, asz be 
mažiausios permainos, tyczia 
priimdamas szalta būda kalbos, 
uždaviau savo sankalbe tojui 
daugiausiai mane užimanti 
klausymą:

— Ar negalėtumėte man 
paaiszkinti, su kokiu tikslu po
nas Melvill ta vakara buvo 
Kenstoniszkoje ulyczioje ?

Jeigu Ballentainas norėjo 
mane apgauti, tai reikia tarti 

teisybe, jis 'buvo specialistas to
kiam dalyke. Pagal gerai žino
ma sznipu būda, asz atsisto
jau taip, kad visa szviesa nuo 
didelio plataus lango puolė ant 
Ballentaino veido; mano akys 
buvo insmeigtos in jo veidą. 
Vienok asz nepastebėjau ant to 
gražaus veido ne mažiausios 
permainos: neparaudo, ne anta
kiai nesukrutejo, nieko niekas 
neiszdave ji, kada jis pirma 
karta iszgirdo varda vietos, tu
rėjusios, kaip asz tikrai mas
eziau, ankszta susiriszima su 
Leslio likimu. Vienatinis ženk
las, kuri, man rodos, asz paste
bėjau, buvo mažas sudrebeji- 
mas pirsztu jo" kaireses rankos, 
glostanezios deszine, bet tas in- 
spudis buvo toks staigus kad 
asz daug ant to nepaisiau.

— Kenstoniszkoje ulyczio- 
je? Su nusistebėjimu atkartojo 
jis. Kaip jis tenai pateko? Su 
manim jis tenai niekados nebu
vo; ir asz nesuprantu, kas ga
lėjo priversti atsilankyti toje 
tolimoj ulyczioj! Bet kodėl jus 
klausiate apie ta?

— Velionio kiszeniuje rado 
papirosu dėžutė su ženklu taba
ko krautuves, esanezios ant tos 
ulyezios. Suprantamas dalykas, 
kad tas radimas dėžutės su pa
pirosais nepriverezia mus ma
nyti kad ponas Melvill pirko 
papiresius vakare priesz savo 
mirti.

— Asz ne karta negirdėjau 
kad Leslis paminėtu ta ulyczia, 
tarė Ballentainas, vis glostyda
mas viena ranka in kita: ir ma
no draugas neturėjo paproezio 
Lankyti tokias vietas.

— Ne apsistosim daugiau 
ant to dalyko, tariau asz, pri
duodamas tam visam maža ver
te: Papirosai galėjo papulti 
jam nuo kokio kito pažystamo, 
nuo draugo arba da kitokiu bu- 
du.

Pabaigęs ta patemijima, asz 
atsistojau nuo vietos, kadangi 
kiekviena be reikalo praleista 
valanda pas Ballcntaina butu 
aikvojimu laiko. Jis ar nenorė
jo ar negalėjo kalbėti, nors asz 
nesigiriu žinojimu žmonių, ta
me laike asz negalėjau suprasti, 
kas su juo darosi. Da priek tam 
asz buvau persitikrinęs kad jo 
nuliūdimas, del draugo nustoji- 
mo, buvo tikras, nors rodytas 
biski per padidinanti stiklą.

Ballentainas taipgi atsistojo 
ir tame pat laike, kada jis at
kartojo gailesti kaslink to, kad 
negali duoti man jokio siūlo, 
vedanezio prie atidengimo tos 
paslapties, mano akys, pagal 
ilgametini pripratimą, nenorė
damos szliauže per visokias 
daigtus, dabinanezius kairibari. 
Gražiai apdabintas kambarys 
atsižymėjo moteries skuoniu. 
Ne taip kaip Leslio kambarys 
name jo tėvo, Ballentaino kam
barys buvo papūosztas viso
kiais atributais (reikalingais 
daigiais) kaip pas Epikūro pa
sekėja. Tarpe visokiu smulk
mena mano atyda daugiausiai 
pritraukė vienas daigtas, ma
žas plaktukas juodo medžio, ko
kius daugiausiai turi draugijų 
virszininkai, užlaikymui tvar
kos. Jis gulėjo ant stalo, ne
mandagiai numestas, lyg rodos 
jo gaspadorius, sugryžes nuo 
posėdžio, visai pamirszo apie 
savo virszininkystes ženklą. 
Nejaugi Ballentainas virszinin- 
kauja politiszkuse susirinki
muose? Tam butu labai sunku

intiketi; jo tuszszias gyvenimas 
neprivedė ji ant tokios minties.

Sugryžes isz Albanijos asz 
turėjau eiti prie savo užsiėmi
mo, kur visokį reikalai užtruk- 
de mane ant taip ilgai, kad tik 
vakare asz galėjau iszpildyti 
savo norą, važiuoti ant Kensto- 
•niszkos ulyezios. Biauri tai uly
czia, paskendusi tirsztame ru- 
clenniame rūke, rodėsi labai ne- 
szvari. Brizdamas purvytiu asz 
daejau prie tos' vietos kur man 
rodos kad Lesli Melvill padare 
paskutini pirkini. Kur-ne-kur 
žibėdami elektriszki žiburėliai 
vedė kare su tamsa ateinanezio 
vakaro, oras buvo perimtas 
smarve visokiu raugalu, pro 
mane praeidavo nužiūrėtos 
ypatos ir asz jau ne viena kar
ta užsidaviau sau klausymą: 
Kas galėjo ji pritraukti in tas 
pelkes, kur ant kiekvieno žings
nio matai varguoliu gyvenimą? 
Viduryje iszveizda tabako 
krautuves patvirtino mano ma
nymą kad Leslis Melvill lanke 
szita krautuve ne del gerumo 
prekes. Rakandai buvo isz kele- 
tos kėdžių ir ilgo stalo, už kurio 
sėdėjo pagyvenusi, labai iszsi- 
baltinu.s moteris. Kada asz in- 
ejau tai ji svėrė tabaka vienati
nių! pirkėjui, vežėjui. Ant stalo 
buvo padėta pora dežucziu su 
papirosais ir didele stiklino do
že, kurioje buvo, kaip matyti, 
visa jos preke ‘1 augszcziausios 
kainos,” pavidale visokiu vari
niu ir misinginiu dežucziu pa
pirosams ir briežiukams. Be 
abejones, Melvill pirkdavo toje 
nepritraukianezioje vietoje isz- 
netycziu, atlikęs ant Kensto- 
niszkos ulyezios kokius nors 
svarbius dalykus. Sunku butu 
manyti jauname, augsztos kil-

0 tu sonavagon, 
Isz Turk iron,

Kodėl po laiszka 
nepasiraszai, 

Be pasiraszymo žinių 
nenorime,

Laiszka in gurbą 
patilpinome, 

Žinute buvo labai 
akyva, 

Apie kokia tai mergele, 
Bet negalėjau sunaudoti, 

Ir ja be pravardes 
naudoti.

* * *
Tegul kas nori guzute 

keikia, 
Ir visus girtuoklius 

peikia, 
Asz, kad ir tos guzutes 

nenaudoju, 
Bet vis girtuokliu 

giriu.
Girtuokliaus labai 

linksmas gyvenimą, 
Kad ir ne odes ir 

apdriskęs, 
Ir be sveikatos suvis. 
Bet kada tos prastos 

smirdėtos iszrauke, 
Norints baisiai susiraukia, 

Kad ir vos ant kojų 
vėžlioja, 

Bet vis gyyata linksma 
Ir gana. 

mes vaikine, pritraukimą prie 
tuszcziu ir neszvariu ulyczia 
kraszte miesto.

Kada vežėjas iszejo, asz isz- 
sirinkau pora cigaru ir pradė
jau kalbėti su prekeja. Rodyda
mas ant stiklines dėžės asz pa
klausiau jos, ar daug tarp jos 
pirkliu yra žinovu geros pre
kes. Mano laimėj pasirodė kad 
asz dalytojau siūlą mieliausios 
kalbos gerbiamosios prekejos.

— O, galite paklysti jeigu 
manysite apie prastuma mano 

. krautuves. Galiu tamista per 
tikrinti kad czion užeina dau
giau isz augsztos kilmes jaunu 
vaikinu, negu in kokia nors ki
ta krautuve vidurmiestyje. Jau 
du metai, kaip vakarais pas ma
ne durys nespėja užsidaryti 
nuo jaunimo, o vis augsztos kil
mes; mes turėjome sutaisyti 
szita stikline deže, kad užganė
dinti pirklius.

— Tai jau asz nesitikėjau! 
Nuduodamas nusistebėjau asz. 
Tai reiszkia, kad jaunimas at
silanko ežia kiekviena diena?

— Nekuriu isz ju beveik 
kiekviena diena, atsake kalbi 
moteris: Bet geriausiai preky
ba eina antradieniais ir penkta
dieniais: tada jaunu iszpuiku 
ežia labai daug, kodėl tai asz 
pati negaliu pasakyti, gal jie 
turi ežia koki kliuba arba kito
kius pasilinksminimus, bet tik 
kaip pradeda temti, o kaip ka
da ir vėliau, kada mes rengia
mos uždaryti krautuve, augsz
tos kilmes jaunimas pradeda 
rinktis ant musu biaurios, tam
sios ulyezios.

— Taip, taip, dabar atsime
nu, tariau asz: Vienas mano 
jaunas draugas, pravarde Mel
vill, neretai atsilankydavo teat-

Kad ir apjakes ir szviesybos 
nemato.

Kad ir neturi jokio 
amato, 

Bet vis gyvuoja,
- Ir per dienas svyruoja. 

Piktas yra kada buna 
blaivus, 

Tada manstina apie 
savo vargus, 

Bet kaip guzutes gauna, 
Tuojaus atsigauna.

Apie savo nubudimus 
ir vargus užmirszta, 

Kaip ant gyvulio pavirsta, 
Tada būna meilus ir 

bueziuoja, 
O kaip kas in kelia 

insipainioja, 
Tai muszasi.

Taigi, gerk žmogeli 
gerk, 

Greieziau savo vargus 
pabaigsi, 

Nes girtuoklis sarmatos 
neturi, 

Nepaiso kaip kiti ant 
jo žiuri, 

Kada svyruodamas namo 
eina, 

Ba ji tas nieko 
neapeina.

Tik girtuokliams yra 
gerai, 

Gerkite guzute, 
O greieziau vargus 

ir gyvenimas pasibaigs!* * *
Vis atsiranda niekucziu, 

Sztai ir kvailiueziu, 
Kad laike Szv. Miszios 

karezemoj skripkavo.
Isz to kita taueziai 

stebėjosi, 
Ir ta karzema juokingai 

vadina, 
Ir isz paties szinkoriaus 

szidina.

Pinigu Darytoja

Paprastai, jeigu kas namie 
daro pinigus, tai labai slaptai 
daro, nes žino kas laukia teis
me jeigu tokis būva sugau
tas. Bet szita moteriszke da
ro pinigus ir vieszai didžiuo
jasi. Ji yra Nellie Taloe Boss 
Amerikos valdžios pinigu da
rymo direktorka. Ji buvo jau 
ketvirtu sykiu iszrinkta in ta 
vieta, kuria ji laiko jau nuo 
1933 metu. 

re netoli nuo ežia. Gal tamista 
pažysti ji?

Prekeja papurtė galva.
— Ne, tarė ji: Asz ne vieno 

pravardes nežinau. Jie perka 
pas mane, ka reikia, ir ilgai ne
pūs iliek a k r autu v e je.

Asz viską tą insitemijau ir 
vėl iszejau ant szlapios nuo lie
taus ulyezios. “Antradieniais ir 
penktądieniais,” sake prekeja, 
“ežia galima matyti visus isz- 
puikas lankanczius tabako 
krautuve.” Atsitikimas mane 
atvedė in Kenstoniszkaja uly
czia kaip tyczia, penktadienije, 
pavakaryje; dėlto asz pasiry
žau pasilikti arti, turėdamas 
vilti pamatyti nekuriuos isz 
lankytoju Kenstoniszkos uly
czia ir pagal ju pasielgimą ma
nyti apie priežasti j u atsilanky
mo szioje ulyczioje.

Maustydamas apie ta reikalą 
asz pamaži ėjau toliau ta biau- 
ria, szlapia, ulyczia ir kaip tik 
daejau prie kertes tamsios uly
ezios, tai pro mano szali greitai 
pravažiavo vežėjas ir sustojo 
netoli nuo kertes. Isz vežimo 
iszlipo du jaunu ponaieziu, už
mokėjo vežėjui ir pranyko tam
sioje ulyczialeje. Nespėjo nuva
žiuoti tas vežėjas, kaip priva
žiavo kitas, atvežęs da viena 
iszpuika, kuris, kaip aniedu 
pranyko tamsioje ulyczialej. 
Asz daugiau neabejojau: ne
laukta, netikėta man pasiseko 
ant pėdu lankytoju tabako 
krautuves; po pirmam atradi
mui, tai buvo ir antras, staiga 
atsiminiau plaktuką, kuri ma- 
cziau pas Ballentaina. Kaip 
matoma, tie jauni ponaieziai 
vienos draugijos su Ballentainu 
ir Mclviliu, susirinkdavo czion, 
po priedanga kokios nors slap
tybes in uždrausta susirinkimą. 
Man pasirodė daugiau, negu 
pirma maniau, kad draugas na- 
baszninko Melvillo vede susi
rinkimą, ir kad- ‘svarbios pa
slaptys priverto užsiginti 
priesz mane apie Konstoniszka 
ulyczia* su szaltumu ir tokiu 
budu mane biski suklaidino.

Tame laike, kada asz dėjau 
graudi paskui graudi in gran- 
deti savo manstymu, treczias
vežejas privažiavo ir iszsodino 
da tu ponaieziu, apsisupusiu in 
ilgus ploszczius, kurie taipgi 
nuėjo tuo paežiu keliu, kaip 
anie. Neužvilkdamas nei valan
dėlės, asz nusekiau paskui juos. 
Pasislepes pauksnyje, asz žen
giau paskui juos. Pauksnis pul
damas nuo augsztu namu sienų

isz,abieju ulyczias pusiu ir silp
na szviesa pavelijo man būti ne- 
pastebetu ir sekti paskui skubi- 
nanezius nepažinstamus, iki jie 
nesustojo prie vienu vartų ir 
nepabarszkino. Uždarytuose 
vartuose tuojaus atsidarė dure
les, vartininkas rods isz anksto 
lauke sutarto ženklo. Pirm ne
gu jauni vaikinai isznyko var
tuose, asz aiszkiai girdėjau 
kai]) kiekvienas isz ju isztare 
žodi “Mokanna. ” Kokiai drau- 
gystai tarnauja tas žodis per 
susirinkimą? Su kokiu tikslu 
susivažiuoja augsztos kilmes 
jaunimas in ta kampa ? Ar ne
bus ežia Anarchistu kliubas? 
Bet kas gali būti bendro tarpe 
sziu tuszcziu ponaieziu ir alka
nu apdriskusiu anarchijos skel
bėju? Bet kaip nebebūtu, asz 
turėjau paslaptinga ženklą su 
kuriuo galima ineiti. Asz tuo- 
jaus pasinaudojau. Palaukes 
pora miliutu, iki in vidų inejo 
paskutinis pasivelines, asz pa- 
baladojau ir, mano laimei, du
reles tuojaus atsidaro. Žmogus 
puikiai apsirengęs, keistai isz- 
rodantis tokioj biaurioj uly- 
cziai, vartų dureles pridaręs 
lauke ženklo. Kai]) tik žodis bu
vo isztartas, puikus tarnas 
mandagiai atsitraukė nuo du
riu ir inleido mane in vidų. Du
rys paskui mane užsidarė ir asz 
priverstas buvau toliau varyti 
pradėta darba, nežinodamas, 
kuomi gali pasibaigti tas vis
kas.

Kiek asz galėjau patemyti 
praeidamas pro kambarius pir
mu Inkų, tai jie visi 'buvo tusz- 
ti, už tai nuo virszaus 'buvo gir
dėti balsu užosis. Asz užlipau 
tropais ant antru lubu, nuduo
damas namiszki. Prieszkamba- 
ryje asz pamaeziau daug* duriu 
in kitus kambarius; vienos du
rys buvo atdaros ir biiyo. maty
ti didelis kambarys, viduryje 
kurio stovėjo ilgas stalas, ap
link kuri buvo pastatytos kė
dės, su augsztais atsiloszimais. 
Prie vieno galo stalo buvo pri
taisyta augsztesne kode, matyti 
pirmininkui. Kambarys buvo 
tuszczias, bet isz szalinio kam
bario girdėjosi kalbos daugelio 
balsu; matyt, susirinko ten da 
lauke kitu draugu, kad ineiti in 
kambarį ir pradėti susirinkimą. 
Ant duriu kabojo misingine len
ta, ant kurios buvo paraszas isz 
Dantes “Dieviszkos Komedi
jos:” “Voi ch’entratej lasciate 
ogni speranza.” “Palik vilti 
kiekvienas ozionai ineinantis.”

Dabar labiau negu pirmiau 
asz buvau persitikrinęs tarne, 
kad radau rakta atradimui pa-

Kataliku Motina

Ponia Richard T. McSor-
ley, isz Philadelphijos, pen-
kiolikos vaiku motina, buvo 
iszrinkta ir paskirta kaipo 
pavyzdingiausia Katalike 
Motina. Keturi jos vaikai 
yra kunigai, ir trys dukreles 
yra seseles, meniszkos. Tauti
ne Kataliku Konferencija 
iszrinko ja kaipo visos Ame
rikos Katalike Motina. 

slapties mirties Lesli Melvillo. 
Asz drąsiai ėjau in kambari. 
Sunkios tamsios langu uždan
gos denge plonas baltas uždan- 
geles. Kaip tik asz spėjau pasi
slėpti in viena uždangala, kaip 
isz kito kambario pradėjo rink
tis draugijos nariai. Ju buvo 
trylika; ne vieno asz nepažino
jau. Ju iszveizda ir pasielgimas 
rodo kad jie visi priguli prie 
augsztosios luomos draugijos. 
Kada visi susirinkę susėdo in 
kėdės prie stalo, inejo keturio
liktas ir ėjo' prie virszininko 
kėdės. Rankose jo buvo toks 
pat plaktukas, koki asz: ma- 
cziau pas Ballentainą. Asz ty
czia pradėjau prisižiūrėti in 
veidą pirmsedžio, manydamas 
pamatyti pažinstama veidą, bet 
asz apsirikau, ir pirmininkas to 
keisto susirinkimo buvo nepa- 
žinstamas.

Tyka vieszpatavo tame dide
liame szviesiame kambarije. 
Jaunas pirmininkas tris kartus 
uždavė per stala pirm negu 
pradėti susirinkimą su prakal
ba.

Prakalba jo buvo taip keistos 
intalpis, kad asz iszpradžiu ne
norėjau tikėti sau; bet mažu 
pamažu supratau kad priesz 
mane siūlas liūdnos paslapties, 
del kurios asz pakliuvau in toki 
pavoju, ir asz pradėjau klausy
ti su didele atyda, bijodamas 
praleisti nors viena žodi. Asz

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Pirkie U. S. Bonus

• Uncle Sam Says «

Your part in the Security Loan takes i 
minutes but benefits of your action may | 
last a lifetime. By signing up today for j 
the payroll savings plan for buying 
United States Savings Bonds where you j 
work, or the bond-a-month plan where 
you bank, if you are self-employed, you' 
will be on the road to security. Small Į 
savings become big savings when you 
save systematically — automatically —į 
profitably—safely. For example, an allot-: 
ment of $3.75 a week for savings bonds I 
mounts to $2163.45 in just 10 years. Your 
Security is America’s Security.

U. S. Treasury De-partment
I

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15<J ::
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City. Pa.

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

SKAITYKITE “SAULE”



Žinios Vietines
— Nedelioje pripuola Ame

rikos Szvente: Papnozimo Ka
reiviu Kapu Diena arba Deco
ration-Memorial Day. Toji die
na taipgi bus apvaikszcziojama. 
Panedelyje.

— Daug žmonių szveczino- 
sis mieste Nedelioj ir Panedely
je papuoszti kapus savo myli
mųjų.

— Petnyczioje Szvento Au
gustino.

— Neužmirszkite papuoszti 
kapus ir savo mylimųjų kurio 
atsisveikino su mumis ant am
žiniu.

— Subatoj Szv. Marija 
Magdalenos. i

—• Kita sanvaite: Nedelioje 
pripuola Szvento Felikso Pop., 
taipgi Papuoszimas kapu miru
siųjų ir žuvusiuju kareiviu; Pa
nedelyje Szv. Angeles Mericios. 
JJtarninke pirma diena Birželio 
(June) menesio. Tasai menesis 
paszvenstas ant garbes Sal
džiausios Jėzaus Szirdies; Ūki
ninku Priežodžiai: Jeigu Birže
lis szaltas ir szlapies, tai dau
giausia buna prastas metas. 
Jeigu Birželyje sziaurinis pu- 
czia tai ne greit perkūnija 
griaus. Jeigu Gervozo dienoje 
lyja tai bus per 40 dienu lietaus., 
Koks szitas menesis tai toks 
bus ir Gruodžio menesis, nes 
jeigu szitam mėnesyj szilta tai 
aname bus szalta, Seredoj Szv. 
Marcelio; Ketverge Szv. Klotil- 
dos; Petnyczioj Szvencz. Jėzaus 
Szirdies, taipgi ta diena 1940 
metuose, Rusai Bolszevikai už
grobė Lietuva. Subatoj Szv. Bo
nifaco.

— Panedelyje taipgi yra 
papuoszimo Kapu Diena. Bus 
paroda 9-ta valanda ryte, per 
American Legion, Foreign War 
ir Amvets Veteranu ir kitu 
draugijų, po tam bus ceremoni
jos ant Protestoniszku kapiniu 
prie Kareivio stovylo.

— John Sedlock, kuris gy
vena ant East end galo miesto, 
likos surastas negyvas savo 
szantyje, Utarninko vakaru. 
Velionis paliko viena duktere. 
Graborius Liudvikas Traskaus- 
kas laidos.

— Sekantieji angliakasyk- 
los mokes savo darbininkams, 
Petnyczioj, Gegužio (May) 28- 
ta diena: Midvalley, German
town, Packer Nr. 5, Morea, New 
Boston, Repplier ir Buck Run; 
Subatoj, Gegužio 29, ■Gilberton.

— Ashland ligonbute pra- 
nesza kad sekantieji numirė 
Utarninko vakara: John Smith 
84 metu amžiaus, 1016 Market 
Uly., Ashland, numirė 7:30 va
landa vakare, o William Bo
wers 66 metu amžiaus, 116 Rail
road Uly., isz Centralia, numirė 
10:30 valanda vakare.

— George ir Violet Demya
novich isz Coaldale, Pa., pada
vė inneszima in Pottsville suda 
del permaininio savo pravardes 
ant Deming.

Shenandoah, Pa. — Laike 
darbo Hammond kasykloje 
Nicholas Sapko nuo 438 W. Mt. 
Vernon Uly., likos sužeistas in 
teisa koja. Gydosi Locust Mt. 
ligonbuteje.

Columbus, Ohio. — Ugnage- 
sinis trokas susidūrė su bosu I 
mieste. Ugnagesis Louis Martin 
68 metu amžiaus likos užmusz- 
tas, o deszimts žmones kurie ra
dosi bosoje likos sužeisti.

Brooklyn, N. Y. t Senas gy-

ventojas Sebastijonas Valanti- 
nas, nuo 294 Suydam Ulyežios, 
numirė Ufarninke Gegužio li
tą diena, 7:20 valanda vakare 
Greenpoint ligonbuteje. Velio
nis sirgalavo per du metu, turė
jo 82 metu amžiaus. Gimęs Lie
tuvoje isz Kauno Redybos. Ve
lionis atvyko isz Lietuvos dau
gelis imetu atgal, o apie penkio
lika metu atgal prasiszalino 
nuo darbo isz priežasties senat
vės. Prigulėjo prie Szv. Marijos 
Angelių parapijos ir Szv. Vin
cento draugijos. A. a. Sabasti- 
jonasbuvo gerai žinomas kaipo 
malszaus budo 'žmogus ir mylė
tas per visus kur ji pažinojo. 
Paliko dideliame nuliudime sa
vo vienatine duktere ponia Ali
cija, pati Emilo Goldbach, arni
ka Reimunda ir anūke Marilyn; 
seserį Agota Zubavicziene. Kū
nas likos paszarvotas Juozapo 
Garszvo koplycziojc, 4th ir 
Bedford Ave. Laidotuves invy- 
ko Su’batoj Gegužio 15-ta diena, 
su apiegomis Szv. Marijos baž- 
nyczioje ir palaidotas in Szv. 
Trejybes kapines. Velionis bu
vo senas skaitytojas “Saules” 
per daugelis metu. Amžina at
ilsis!

PASITRAUKIA ISZ
AUGSZTOS VIETOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kai jo virszininkas Sekretorius 
nesutiko priimti jo atsisakyma, 
tai jis sutiko pasilikti pakol jis 
kita žmogų iszmokys savo dar
ba.

Sekretorius Sawyer pasiuntė 
laiszka kuri jis buvo gavės isz 
Virden, kuriame, tarp kita ko 
buvo paraszyta: “Asz visados 
buvo atžagariai nusistatęs 
priesz bedievius, Marksistus ir 
Komunistus, ir dabar, kaip ty- 
czia, sztai mano szeimynoje isz- 
dygsta Komunistiszkos piktžo
les, mano duktė užsideda su 
Markso mokslu ir su Komunis
tais.

“Asz su savo duktere labai 
susibariau ir susibariau ir susi
pykau ana meta, kai ji priėmė 
ta darba su Komunistais. Nuo 
to laiko asz savo duktes nema- 
cziau ir nei su ja nesznekejau.”

Pats Prekybos Sekretorius 
Sawyer, kuris yra tėvas dvieju 
mergaieziu ir trijų vaiku, isz
kele labai svarbu ir taip labai 
keblu klausima: Kiek atsako
mybes turi tėvas turėti už savo 
vaikus ar mergaites kai jie ar 
jos jau sulaukia suvirsz dvide- 
szimts pirmo meto.

Tas pats kongresmonas kuris 
intare ta mergina, iszkelia klau-

Prezidento Duktė Su Skautais

Panele Margarita Truman 
Prezidento duktė ežia prakti
kuoja, derina mažu skautu 
balsus. Jie visi rengėsi ke
lias dainas padainuoti in 
New York Madison Square

’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Maistas Ir Vaistai Isz Amerikos
J y.
& TOAUsKa

Amerikos Draugiszkumo 
traukiniai jau pasiekė toli
miausius krasztus ir atveže 
maisto ir vaistu. Vienas toks 
traukinys pasiekė Vienuos 
miestą, Austrijoje. Czia szi- 
tai ligoninei pristatė maisto 
ir vaistu. Ir maistas ir vais- 

sima: “Ar geras ir sanžiningas 
žmogus, kuris sanžiningai at
lieka savo darba ir pareiga, tu
ri būti pastumtas in szali kaipo 
niekam nevertas už tai kad jo 
duktė, priesz visus savo tėvo 
insakymus, nutaria save parsi
duoti Komunistams ir durnavo- 
ti? Atsakymas in toki klausima 
man rodos aiszkus; tėvas jokiu 
budu negali būti kaltinamas. 
Bet jeigu tas nelaimingas tėvas 
užsispirs, ir reikalaus kad jis 
butu atleistas, asz ji atleisiu, 
bet niekas priesz ji neiko blogo 
negali sakyti. Man jo gaila. ’ ’

Szitoks klausimas iszkelia 
daug kitu klausimu ne tik apie 
valdininku vaikus, bet apie 
szeimynas, gimines ir draugus. 
Ar žmogus gali būti intartas 
kaipo Komunistas kad jo drau
gai ar pažystamieji ar susiedai 
yra Komunistai.

Ana meta viename mainu 
miestelyje kas; panaszaus atsiti
ko. Viena jauna, graži ir gabi 
mergaite norėjo gauti darba su 
FBI slapta valdžios policija. Ji 
buvo iszvažiavus in Chicago ir 
tenai to darbo jieszkojo. Kai ji 
padavė kur ji buvo gimus ir 
kur jos tėvai gyvena, tai FBI 
policija pasiuntė viena savo 
agentu in ta miesteli, kuris bu
vo suvirsz asztuoniu szimtu 
myliu nuo Chicagos. Jis pasi
teiravo apie jos tėvelius. Tas 
FBI agentas nuėjo pas jos teve
liu kleboną, pas gydytoja, pas 
buezieri ir pas sztorninka ir net 
pas saliuninka. Viskas buvo 
tvarkoj, pakol tas FBI agentas 
nuėjo in saliuna kur tos mer
gaites tėvelis sustodavo kelis 
sznapsus iszmesti ir aluezius 
nuplaukti po sunkaus darbo

ISABELLE SHUCAVAGE, Savininke.

639E. Centre St.> Mahanoy CityPirkie U. S. Bonus Sziandien?

GRAŽIAUSIOS GĖLĖS, KVIETKOS DEL 
KAPINIU, LAIDOTUVIŲ, LIGONBUCZIU, 

VESTUVIŲ IR DEL PAPUOSZIMAMS

Patalefonuokite arba ypatiszkai ateikite in musu 
Kvietku Sztora

TURIME VISOKIU KVIETKU PASODINTI 
IN PUODUS(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

bomberiu, su kuriais jie pulsis 
ant Arabu ir Egiptiecziu krasz- 
tu ir miestu.

Isabelle9 s K?įes“tOraS

Garden, kur Skautai turėjo 
savo milžiniszka susirinkimą 
pavadinta “Scout-O-Rama” 
Tai buvo pirmutinis tokis 
Skautu suvažiavimas nuo 
1940 metu.

tai yra reikalingi szitiems li
goninis, džiovininkams. Dak- 
tars paskelbė visiems ant tos 
juodos lentos kad Amerikos 
žmones prisiuntė ir maisto ir 
vaistu.

Daktarai, kurie stengiasi 

mainose. Czia tas FBI agentas 
dažinojo kad jos tėvelis susiei
davo su keliais bedieviais Ko
munistais. Ir už tuos jos teveliu 
draugus, asztuoni szimtu myliu 
tolumoje, ta mergaite negavo to 
darbo. FBI agentai pasiaiszki- 
no kad ta mergaite, parvažia
vus namo pasipasakos koki dar
bą ji dirba, o tėvas nuėjės in sa- 
liuna visiems pasigirs kokia ky- 
tra ir mokinta mergaite jis turi 
ir koki svarbu darba ji dirba.

ŽYDAI PRASZO 
$100,000,000

Reikalauja Ginklu
WASHINGTON, D. C. —

Chiam Weizmann, Žydu “Iz
raelio ’ ’ tautos „Uikinis Prezi
dentas sako, kad Prezidentas 
Trumanas jam duoda vilties ti
kėti, kad Amerika ateis Žy
dams Palestinoje in pagelba.

Tas naujas naujos tautos Pre
zidentas reikalauja kad Ameri
ka pavėlintu suinsti kariszkus 
ginklus Žydams Palestinoje.

Iki dabar, Amerika yra už
draudus visiems siunsti ginklus 
Žydaifts Palestinoje, nors valia 
tuos paežius ginklus siunsti 
Arabams.

Tas Žydas Weizmann taipgi 
praszo szimto milijonu doleriu 
paskolos isz Amerikos. Jis sako 
kad Trumanas sake kad tokia 
paskola Žydams nebus sunku 
gauti, nes Žydai visados atsi
lygina, užsimoka savo skolas.

STRAIKOS BAIGTOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dabar insidrasino, kaip buvo 
matyti per szitas straikas. Nors 
apie szimtas tukstaneziu darbi
ninku nedirbo, straikavo bet 
niekam Amerikoje nepritruko 
mėsos. Kompanijos pasisamdė 
kitus darbininkus ir pasakė 
kad tie kurie straikuoja, gali 
iki sudnai dienai straikuoti. 
Kai straikuojautieji darbinin
kai norėjo tuos kitus sustabdy
ti, tai gubernatorius iszszauke 
valstijos policija juos numal- 
szinti.

ARABAI PRIE
BETLIEJAUS

gydyti džiovininkus vis sako 
kad jiems reikia gero maisto 
ir vis daugiau ir daugiau 
vaistu, liekarstu. Tas maistas 
ir tie vaistai buvo Amerikos 
žmonių, dovanai, už dyka pa
dovanoti.

NORI SUSTABDYTI 
SKERDYNES 

PALESTINOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

na ir tikri dyvai kad Amerika 
su Rusija sutinka ir stojasi 
priesz Anglija ant szito klausi
mo.

Tautu Sanjungoje jau kelis 
sykius Amerikos atstovai susi
kirto su Anglijos atstovais ant 
szito klausimo. Szitoks susikir
timas Sovietams labai patinka.

ARABAI SUSKALDO 
ŽYDU ARMIJES
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

miestą ir nukirto visa ta siena 
aptverta senaji Žydu miestą. 
Tie Žydai dabar negali su ki
tais Žydais susisiekti ir szau- 
kiasi pagellbos. Jie per radija 
pranesza kad jeigu jiems nebus 
pagelba isz Tel Aviv greitai 
pristatyta, jie turės pasiduoti.

Dabar Žydai jau tarpu saves 
ima rietis ir pesztis, nes Žydu 
Haganah armijos vadai buvo 
prižadėję visus Arabus isz Je- 
ruzolimo iszvaryti jau szeszios 
denos atgal.

Arabai paleido szuvius ir už
sipuolė ant Žydu Universiteto, 
ant Scopus kalno, nes tenai Žy
dai kareiviai buvo susidarė 
tvirtoves ir szaude in Arabus. 
Universiteto virszininkai grei
tai iszkele balta taikos vieliava.

Žydai sako kad Arabai su-

Pajieszkau
Pajieszkau dvieju kareiviu, 

Sgt. Lewis W. Schultz, ir Sgt. 
Edward H. Voss, gal Lietuviai, 
(gal da jie ir gyvi.)

Jie tarnavo su mano sunum 
S/Sgt. Albert J. Casper (Kas- 
peraviezia). Jie visi buvo Afri
ke 1942 metuose. Jie iszkeliavo 
Kovo (Mar.) 15-ta diena isz 
New Jersey ant laivo in Puerto 
Rico, San Juan, o ten iszvažia- 
vo in Freetown, South Africa, 
o isz ten iszskrido su eroplanu 
in Cairo, Egypt. Eroplanas nu
krito Mangrove dykumose, Si
erra Lione, arti Freetown, Af
rica, Balandžio (Apr.) 19-ta 
diena 1942 m. Mano sūnūs Al
bertas buvo palaidotas in Fire
stone kapines, Harbel, Liberia. 
Tegul atsisząuke ant adreso:
V. Casper (Kasperaviczius) 

95(j West Coal Street
Shenandoah, Pa.

E. T. EVERETT & SONS
Didžiausi Iszdirbejai 

Paminklu Ir Kryžių 
138 E. South St., Mahanoy City

Ateikite ir pamatykite musu 
parodymą.

Geresnis darbas už žemesnes 
prekes.

Naujausios Iszdirbystes.

Kreipkitės pas mus ypatisz- 
kai arba per telefoną, o pri
siusime musu agenta in jusu 

namus.

OFISAI:

Mahanoy City, 
138 E. South St., Tel. 2
Shenandoah,
Prie Kapiniu. Tel. 2-0334
Frackville, 
Oak & Centre Sts. Tel. 25

sprogdino Hadassah ligonine 
ant to paties kalno.

Arabu Kariszki eroplanai 
dabar bombarduoja vieszkelius 
ir vejasi beganezius Žydus.

Žydai nusiskundžia kad Ara
bai sunaikino dvi sinagoges.

Arabai pranesza kad jie už
ėmė daugiau negu du treczda- 
lius viso miesto, ir kad jie tiki
si kad visas miestas greitai bus 
j u rankose.

LEWISAS NORI
BOSAUTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bosauti, visiems insakyti ir nie
ko neklausyti. Jam labai nepa
tiko keli nariai Prezidento Tru- 
mano komisijos, kurie buvo^pa- 
skirti isztirti pastarąsias mai- 
nieriu straikas, ir už tai Lewi- 
sas užsispyrė ir nepaklausė kai 
jis buvo paszauktas in teismą. 
Jis visiems prieszinosi pakol 
vienas atstovas buvo paskirtas 
kuris jam patiki. Tas pasiprie- 
szimas iszszauke mainierius ant 
szezsziu sanvaieziu straiku ir 
gerokai kasztavo mainieriams 
kai teisinas nubaudė mainierius 
ir Lewisa.

Kompanijų atstovai gražumu 
praszo Lewiso netrukdyti mi
tingus, susirinkimus, ir pasita
rimus ir nesiprieszinti Pietiniu 
kompanijų atstovui, nes taip 
darydamas jis trukdo visas dė

<4

o.

rybas del kontrakto. Jeigu jis 
vis ilgiau taip darys, tai nebus 
sudarytas kontraktas priesz 
Birželio (June) trisdeszimta 
diena kada mainieriu kontrak
tas užsibaigia, ir tada vėl bus 
straikos. Bet iszrodo kad Lewi- 
sas tokiu straiku kaip tik nori 
ir laukia.

ASZTUONI CZEKAI
LAKŪNAI PABĖGO

Atskrido In Anglija Su 
Pasiskolintu Eroplanu

LONDON, ANGLIJA. — 
Asztuoni karininkai, lakūnai 
pabėgo isz savo tarybos, armi
jos Czekoslovakijoje, pasiskoli
no eroplana ir atskrido in 
Mansion, Kent, netoli nuo Lon
dono.

Jie niekam nepasake isz ku
rio miesto jie atskrido ir nepa- 
sisake savo vardus ar pavardes, 
pasiaiszkindami kad j u gimines 
vis gyvena Czekoslovakijoje, ir 
kad Komunistai savo kerszta ir 
pagrieža iszlietu ant j u giminiu 
jeigu sužinotu kas jie per vieni 
yra.

Anglijos užsienio sztabas 
tuoj aus davė visiems pavelini- 
ma gyventi Anglijoje. Jie visi 
sako kad jie nenorėjo tarnauti 
Komunistams ir kad jie nieko 
bendra neturi su esamaja Ko- 
munistiszka valdžia ju kraszte.


