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WASHINGTON, D. C. —
Amerika, Anglija ir Francuzi- 
ja, per savo atstovus pasiuntė 
rustu ir labai asztru laiszka Ru
sijai. Szitame laiszke tos trys 
tautos stacziai pareiszkia savo 
nepasitenkinimą su Rusijos pa
sielgimu, kai Sovietai nukirto 
visokį susisiekimą su Berlynu.

Szitas laiszkas nebus vieszai 
paskelbtas kol Kremlinas ir So
vietu Užsienio Sztabas turės 
progos gerai pasiskaityti ir su
prasti ir jeigu norės, atsakyti.

Bet jau tiek apie ta laiszka 
galima pasakyti, kad visos trys 
tautos: Amerika, Anglija ir 
Francuzija remia ir rems Ame
rikos Generolo Lucius D. Clay 
nusistatymą, kad “Amerika 
nepasitrauks isz Berlyno! ’ ’

Per laiszka visos trys tautos 
praszo, kad Rusija pribūtu ant 
mitingo, kur butu galima pasi

kasa Ant 4 Puslapio)

DOLERIAI

WASHINGTON, D. C. —
Visas tas neaiszkus dalykas 
apie kas ten darosi Yugoslavi- 
joje, ir kodėl taip netikėtai Ti-j 
to iszdryso priesz Stalina pasi- 
sziauszti gal bus galima labai 
lengvai ir žmoniszkai iszaisz- 
kinti.

Eina derybos ir jau beveik 
viskas nutarta ir užbaigta, kad 
Yugoslavia gaus nuo Ameri
kos apie trisdeszinits bilijonu 
doleriu. Tai geras szmotas pi
nigo, ir mums visai nedyvai 
kad Yugoslavijos Tito pamirsz- 
tu viena meiluže kuri tik ii 
melžia, kai ima ji vilioti kita 
gražesne ir milijonais sykiu 
bagotesne Amerika. Žmogelis 
už kelis skatikus savo drauga 
iszduoda ar parduoda, o ka
ežia kalbėti apie milijonus ir 
bilijonus.

Amerika buvo ežia užszaldi- 
nus penkios deszimts milijonu 
Yugoslavijos doleriu ir dabar
rengiasi visus tuos pinigus ati
duoti. Ar tai nemaža pagunda?j

Kaip visa tai iszeis, taip; bet

JIESZKO $250,000

Iszmesta Isz Eroplano 
Priesz Nelaime

i »•' —-------- ' -

MT. CARMEL, PA. — Val
džios policija ir Eroplanu Kom
panijos agentai dabar jieszko 
pundelio kuriame buvo apie 
$250,000 ir kuris buvo isz to 
eroplano iszmestas pirm negu 
jis susidaužė netoli nuo mainu 
miestelio Mt. Carmel.

Armijos eroplanas atskrido 
in ta nelaimes vieta ir nusileido 
ir pradėjo jieszkoti tu pinigu. 
Tie pinigai buvo penkinėmis ir 
deszimtinemis. Valdžia jieszko 
ne tik pinigu, bet ir keliu žmo
nių kurie staiga dingo isz tos 
apylinkes kai tik po to eroplano 
susimuszimo.

Eroplanu Kompanijos agen
tai spėja kad to nelemto ir ne
laimingo DC-6 eroplano lakū
nas iszmete daug visko isz savo 
eroplano kai pamate kad jam 
beda. Jis norėjo palengvinti vo- 
ga eroplano. Valdžios žmones 
rado 281 žemcziuga, deimantu. 
Visi jie buvo taipgi iszmesti isz 
eroplano.

Tas eroplanas, kuris skrido 
isz San Diego, Calif., in New 
York susidaužė netoli nuo Mt. 
Carmel. Visi ant to eroplano 
žuvo. Eroplanas veže daug pi
nigu ir daug visokiu brangiu 
žemcziugu. Ant jo žuvo ketu- 
riis deszimts trys žmones,

jau Kremlinui ir Stalinui nepa
tinka! Czia kas nors, kaip nors 
suklydo. Czia Rusijos tokia 
gudri dipliomatija klaida pada
re, nežiūrint kaip viskas bus 
iszaiszkinta.

Kai Yugoslavijos Tito paro
de kad jis Kremlino ir Stalino 
nesibijo, tai Rusijai tebeliko du 
keliai: Rusija gali savo armi
jas pasiunsti ir nugalabinti Ti- 
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Loszike Carole Landis
Nusitrucino

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Geltonplauke, gražuole nusižu
dė savo namuose. Anglijos lo- 
szikas Rex Harrison rado ja ne
gyva jos puoszniuose namuose 
in Brentwood.

Loszikas Harrison pasakė 
polieijantams kad jis rado szi- 
ta ilga-koja gražuole ant grin
dų. Ji buvo susirietus, ir ranko 
se laike maža dėžutė su bran
giais akmenėliais, žemeziugais. 
Kitoje rankoje ji laike užgniau 
žus koperteli su viastais, ne
karštomis, kurios užmigdina 
žmogų. Ji tyczia per daug szi- 
tu vaistu, liekarstu iszgere ir 
užmigo amžinai, pasimirė.

Ji savo miegamjame kamba
ryje paliko trumpa laiszkeli sa
vo motinai. Laiszke ji buvo pa- 
r aszius: ‘ ‘ Brangioj i Mamyte! 
Asz labai gailiuos, kad jus del 
manes dabar turite taip nuken
tėti. . Bet kitos iszeities asz ne
matau. Asz myliu tave, mamy
te. Tu buvai man geriausia mo
tina, ir asz tave myliu ir visa 
musu szeimynele. Asz visus jus 
myliu. Viską ka asz turiu, asz 
tau pavedu. Rasite mano pas
kutini testamenta ant stalo. Su
diev, Mamyte. Pasimelsk už 
mane. Tavo dukrele.’’

Gražuole Landis buvo keturis 
sykius isztekejus ir tris sykius 
persiskyrus, “divorsuota.”

Ketvirta kelione prie alto- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikiecziai Svetimoj Szaly

Francuzijos Prezidentas, 
Vincent Auriol, po kairei, su 
Amerikos Ambasadoriumi 
Jefferson Caffery, tyliai sto
vi prie paminklo ant kapiniu 
kur guli Amerikos kareiviai. 
Szitos kapines pirmiau buvo 
ant Omaha kranto, kur Ame

rikiecziai kareiviai persilau
žė per Naciu tvirtoves ir j u 
karabinus, keturi metai atgal 
Isz Omaha pakranezio, szitos 
kapines buvo perkeltos in 
Normandy, kur dabar randa
si pirmutines Antro Pasauli
nio Karo kapines.

Daugiau Negu 620 
Žmonių Žuvo

WASHINGTON, D. C. — 
Ta giltine, kuri turi užsiraszius 
kiekvieno žmogaus dienas ir 
metus, rodos skaito musu laik- 
raszczius ir seka musu kalendo
rių. Kada tik kokia Szvente, va- 
kacija ar koks iszvažiavimas, 
tai ta giltine dar geriau insiga- 
landina savo dalgi ir eina in 
darba.

Szio menesio ketvirta diena 
yra viso musu kraszto didele 
tautiszka szvente ir už tai gilti
nei buvo puiki pjūtis: daugiau 
negu szeszi szimtai ir dvi- 
dcszimts žmonių žuvo.

Pennsylvanijos valstija visas 
kitas valstijas pervirszyjo su 
savo mirties pjūtimi. Daugiau 
negu keturios deszimts žmonių 
szitoje valstijoje žuvo per tas 
tautiszkas szventes. Ir nei vie
nam isz j u nereikejo žūti, jeigu 
tik visi butu atsargiau tas 

’szventes apvaikszczioje.
Laikraszcziai jau isz anksto 

visus perspėjo, kad per szias 
szventes apie du szimtai ir tris- 
deszimts penki žmones žus, bus 
užmuszti automobiliu nelaimė
se. Laikraszcziai negazdino, nes 
tikrumoje daugiau negu tris 
szimtai taip ir gala gavo. Isz 
viso 620 žmonių žuvo.

Apie du szimtai prigėrė. Ir 
czia reikėjo tik biski atsargos 
ir tu nelaimiu nebutu buvę.

Kiti kitokiose nelaimėse žu
vo, ar tai nuo szuvio isz karabi
no ar del kitokio neapsižiūrėji
mo.

Szitokiu nelaimiu visi gali 
iszvengti, jeigu tik su saiku, su 
czienia ir su protu mes važiuo
tume ir linksmintumies.

Atostogų laikas, vakacija, 
yra malonus laikas, bet tuo pa
ežiu sykiu ir pavojingas laikas, 
kaip parodi musu laikraszcziai 
po tokiu vakaciju, po tokiu 
szveneziu, kada ta giltine jau 
isz anksto žino kad jai bus ge
ras biznis ir puiki pjūtis,

3,000 TONU MAISTO
1 EROPLANAIS

BERLYNAS. — Amerikos ir 
Anglijos valdžios parūpino 
daug dideliu eroplanu kurie 
dabar veža maista in Berlyną. 
Dabar trys szimta szeszios de
szimts du Anglijos ir Amerikos 
eroplanai važiuoja kas dien iri 
Berlyną veždami maisto ir ki
tokiu reikalingu daigtu žmo
nėms.

Rusijos užkirto visus kelius 
ir geležinkelius, norėdama po 
prievarta iszvaryti Anglus ir 
Amcrikieczius isz Berlyno.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nenori In Poli
tika Kisztis

Eina Derybos Kad Yugoslavia 
Gaus Nuo Amerikos Trisde-
szimts Bilijonu Doleriu; Visi 
Angliakasiai Ir Plieno Darbinin
kai Gaus Daugiau Mokėti, Bet
Daugiau UžViska Tures Mokėti

________ *---------------- ---------
WASHINGTON, D. C. — Berlyno klausi

mas dabar toks pavojingas, kad Amerikos val-
džia labai atsargiai elgiasi ir nesiskubina isz- 
leisti nei insakymu, nei pareikalavimu.

Visi, kurie yra su szituo klausimu susipa
žinę prisipažinsta kad Rusijos pasielgimas yra 
baisiai naszus pavojumi. Czia gali būti susi
kirtimo priežastis ir kara pradžia.

Amerika gali daug lengviau maisto Vokie- 
eziams pristatyti su eroplanais, negu susitarti 
su Sovietais. Daug lengviau eroplanais susi
siekti su Berlynu negu szita klausima iszriszti.

Szitaip ilgai negali būti! Ar vieni ar kiti 
turės nusileisti, ar visi santykiai kaip kokia 
sprogstanti bomba susprogti.

Keturi augszcziausi karininkai susiejo pasi
tarti ir nieko nenutarc. Kai szita straipsneli 
mes raszome, Sovietu Marshalas Sokolovsky 
yra pasiuntęs laiszka Anglijos ir Amerikos val
džioms. Kas tame laiszke mes dar nežinome, 
bet jau žinosime kai szitas straipsnelis bus in 
laikraszti indetas, ir gal kitur kur “Saulėje” 
galesite pasiskaityti kas ten buvo ir ka tai 
reiszkia.

Szitaip ilgai negali būti, nes per daug žmo
nių ir per daug skirtingu nuomonių ir jausmu 
czia invelta, ir per arti priveda prie karo.

Washingtone visi dipliomatai ir valdžios 
žmones labai atsargiai dabar žiuri in ta klausima 
ir labai atsargiai dabar žiuri in ta klausima ir la
bai atsargiai apsvarsto pirm negu žodi taria.

Amerikos ir Anglijos dipliomatai ir karinin
kai Berlyne visomis galiomis stengiasi viską su
tvarkyti ir prie nors kokios iszvados prieiti, bet 
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Anglai Nesitrauks Isz 
Berlyno

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos kariuomenes pasiliks 
Berlyne, nežiūrint kaip ar ko
kiais budais Sovietai stengsis 
juos isz tenai iszvaryti. Szitaip 
sako Anglijos Užsienio Sekre
torius, Ernest Bevin. Bet jis 
tuo paežiu sykiu visus perspė
jo kad czia, isz tokio nusistaty
mo gali visiems būti labai pa
vojinga.

Pareikszdamas savo valdžios 
nusistatymą Sovietams nenusi
leisti ir nepasiduoti, Užsienio 
Sekretorius Bevinas stacziai 
pasakė kad Anglijos kareiviai 
isz Berlyno nepasitrauks, bet 
taipgi visus peTspejo kad isz to 
gali kilti susikirtimas su Rusi
ja.

Jis sako kad jeigu tokis susi 
kirtimas invyktu, tai valdžia 
turės kad ir susikirtima priim
ti, nes dabar nusileidimas So- 
vetams nėra kas kita kaip 
jiems pasidavimas.

Anthony Eden, prieszingos 
partijos vadas, pareikalavo kad 
valdžia aiszkiai parodytu Sta
linui kad Anglija nenori ir ne
gali nusileisti. Jis sako kad ne
gana vien tik Komunistams 
Berlyne parodyti kad Anglija 
ju nesibijo, bet laikas paežiam 
Stalinui tai pasakyti. Jis toliau 
aiszkina kad dabar jau per vė
lu pasitraukti isz Berlyno. Jei
gu Anglija su Amerika pasi
trauktu isz Berlyno, tai ta pa- 
czia diena visi tie Vokiecziai 
kurie iki dabar dirba isz vien 
su Amerikiecziais, butu su- 
aresztuoti, in, Sibirą isztrem- 
ti ar ant vietos suszaudyti.

Jeigu Amerika su Anglija
isz Berlyno pasitrauktu, tai Ko
munistai Italijoje ir Francuzi
ja greitai sukrustu, ir pasijustu 
vėl galingi, nes jie labai insi- 
drąsintu. i ; ’
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Tie kurie turi geras ir galin

gas unijas sziandien užsidirba 
apie penkios deszimts viena do
leri ant sanvaites. Jeigu kasz- 
tuoja penkios deszimts doleriu 
ant sanvaites pragyventi ir 
darbininkas užsidirba penkios 
deszimts viena doleri, tai ir 
durnius gali suprasti kiek tam 
darbininkui lieka.

Valdžia paskyrė pustreczio 
bilijono doleriu del nauju ar
mijos ir laivyno eroplanu. Tie 
pinigai mums duos apie keturis 
tukstariezius kariszku eroplanu 
bomberiu. Czia tik pradžia 
mums reikia daug sykiu dau
giau.

Sako kad szuva ir kariamas, 
pripranta. Mes jau taip inpra- 
tome brangiai už viską mokėti, 
kad nei nepajutome kad mesa 
pabrango ir vėl brangsta.

Teisėjas Edwin A. Robson, 
Illinois valstijos teisme, pa- 
reiszke: “Vyro ar moteriszkes 
pasižadėjimai ar prižadėjimai 
priesz vedybas visai nieko ne- 
reiszkia teisme.” Mes dar pri- 
detume'kad tokie pasižadėjimai 
ne tik teisme, bet ir niekur ki
tur nieko nereiszkia.

Ana diena, keli politikieriai 
sau sznekucziavosi. Jie kalbėjo 
apie visus tuos szmeižtus ku
riais politikieriai yra tersziami 
per rinkimus. Vienas senesnis 
politikierius pasiaiszkino kad 
jis tokiems žmonėms niekados 
nei žodžio neatsako.11 Mano tė
vas,” jis paaiszkino, “man se
niai patarė nesivoliuoti dumble 
su kiaule. Abudu iszsipurvin- 
site, o kiaulei kaip tik tas pa
tinka. ’ ’

Republikonai, paskirdami 
New York valstijos Gubernato
rių kaipo savo kandidata in 
Prezidentus, greieziausia gal 
jau paskyrė ir Prezidentą Ame
rikos. Nes, suriku suprasti kaip 
Demokratai gale-tų szitus rinki
mus laimėti.

Gubernatorius Warren, kai
po kandidatas in Vice-Prezi- 
dento vieta, atnesza su savimi 
daug paramos visai Republiko- 
nu Partijai.

Republikonams ir Guberna
toriui Dewey nėra ko bijotis 
nuo Demokratu ar nuo Trumą 
no. Jiems gali būti kiek sunkiau 
per rinkimus, jeigu Henry Wal
lace panaikintu savo treczia 
partija ir gryžtu in Demokratu 
Partijis avide. O taip gali ir 
būti!

Jau eina gandai kad Komu
nistai rengiasi nutraukti savo 
pagelba ir parama tai trecziai 
politinei partijai ir Henry Wal- 
laceiui. Jau girdėti kad Rusija 
numato kad jokios vilties nėra 
isz tos treczios partijos Ameri
koje, ir kad Komunistai nu- 
jauczia kad jiems butu riestai 
jeigu Republikinai indetu savo 
Prezidentą. Už tai, tie gandai 
dabar eina, kad Komunistai 
rengiasi apleisti Henry Wallace 
ir ta treczia partija ir remti De
mokratus.

Prieszingi gandai ir paska
los eina kad Henry Wallace 
rengiasi Komunistu nusikraty
ti. Katra, katra nusikratys, 
mums nesvarbu, bet Demokra-j

tams ir Republikonams baisiai 
svarbu žinoti in kuria puse, 
prie kurios partijos visi tie tre 
ežios partijos rėmėjai kreipsis.

Sziandien rodos daugiau 
gandu ir paskalų eina negu ku
ria kita diena. Kitos paskalos 
ima kilti, gandai ima eiti, kad 
Demokratai dabar stengiasi ta 
nuveikti, ka Republikonams ne- 
pasiseke: Jie nori prikalbinti 
Generolą Eisenlioweri, kad jis 
stotu kaipo Demokratu kandi
datas in Prezidentus. Daug apie 
tai girdime ir daug daugiau 
girdėsime, bet mes jau drąsiai 
sakome kad ir Demokratams 
nepasiseks. Generolas Eisenho- 
weris yra savo žodžio žmogus. 
Jis galutinai ir aiszkiai pasakė 
kad jis nenori in politika kisz- 
tis.

Dabar, kai visi darbininkai 
jau ima trecziu sykiu reikalau
ti daugiau mokesties, tai viskas 
ima labiau pabrangti. Jeigu 
viskas ims brangti, tai žmones 
ims kaltinti Republikonus. 
Trumanas ir visi Demokratai 
pirsztais badys in Republiko
nus ir sakys kad jie kalti del 
viso to brangumo, už. tai, kad 
Republikoniszkas Kongresas 
visus suvaržymus ant algų ir 
kasztu panaikino kai tik karas 
užsibaigė.

Kai John L. Lewis gavo ka 
jis norėjo del savo mainieriu, 
tai visos kitos kompanijos tuo- 
jaus pradėjo panasziai reika
lauti. Visa tai reiszkia kad dar
bininkai gaus daugiau mokėti, 
ir visi daug daugiau už viską 
turės mokėti!

Plieno ir geležies fabrikan
tai turės nusileisti ir sutikti ant 
didesniu algų del savo darbi
ninku, nors kai buvo susitari
mai, fabrikantai nesutiko. Da
bar, kai mainieriai gavo dau
giau, tai ir plieno darbininkai 
turės taip pat gauti.

O kai plieno darbininkai gaus 
daugiau mokėti, tai plienas pa
brangs ; kai plienas pabrangsta 
tai maszinos pabrangsta; o kai 
maszinos pabrangsta tai farme- 
riai, ūkininkai viską pabrangi
na ant savo ūkio.

-Gal mes dar nepajutome, bet 
beveik viskas pabrango apie 
penkta nuoszimti nuo Nauju 
Metu. Maistas dar ne tiek pa
brango. Kai ir maistas tiek pa
brangs, tai tada visi mes paju
sime ta branguma.

Kai Republikonai laike savo 
szauniu seimą ir rinko savo 
kandidata del Prezidento, visi 
jie daugiausia rūpinosi apie 
tarptautinius reikalus ir užsie
nio klausimus. Bet visi Repub
likonai gerai žino kad svarbiau
si klausimai per rinkimus bus 
vidaus reikalai. Demokratai 
nesnaudžia; jie stengsis suve
džioti Republikona Dewey, pa- 
klausdami ka jis ketina daryti 
apie randas ateinancziais me
tais. Republikonai visai nuty
lėjo apie randas per savo seimą.

Nors daug uniju rems Repub
likonus, bet jau dabar matyti 
kad jeigu Republikonai laimes 
rinkinius, ju pirmutinis žings
nis bus sustiprinti ir gal padi
dinti ta “ Taft-Hartley Byla ar 
lustą tyma, ” kurio “taip neap- 
kenezia visi unijos vadai!” 
Trumanas prižadės ta instaty
ma visai iszbraukti, panaikin
ti. . i

BUTAIIRINFLACIJA

Privilegijos Keliems Buvo Su
teiktos, Bet Pagelba Daugumai 
Buvo užmirszta Kada GO? 
(Republikonai) vadovaujamas 
Kongresas Baigė Savo Sesija.

WASHINGTON, D. C. — j 
Rėpriblikonu vadovaujamas 80- 
tas Kongresas kuri Prez. Tru- 
manas apibudino kaip “pras- 
cziausias” musu visoj istorijoj 
paliko dideli nusivylimą, ypacz 
tarp svetimszaliu grupiu, ku
rios prasze administracijos pa
remti programas, kurie- lieczia 
auksztas kainas, butu clalyka, 
pagelba visiems DP ’s ir tvirta 
frontą priesz Komunizmą.

Szios sesijos Kongreso pa- 
skutiniose dienose pasirodė, 
kad isolacijonizmas vis vieszpa- 
tauja auksztose sferose. Szis 
faktas labai surūpino Ameri- 
kieczius svetimszalius, kurie 
pamate, kad ERP Programa 
yra sutrukdyta tu paežiu reak
cionierių, kurio sabotažavo 
Tautu Lyga priesz 30 metu.

Naminiame fronte rekordas 
Kongreso irgi ne koks, iii vairiu 
tautu lyderiai jauezia. 'Nežiū
rint Prez. Trumano invairiu in- 
spejimu ir paliudimu priesz in- 
flacija ir kainu augima; Kon
gresas nieko nedaro.

Po ilgaus atidėliojimo Kon
gresas pravedė Displaced Per
sons Byliu, kurs viisiszkai ne
palengvina sziu vargszu kau- 
czias. Tai-buvo kompromisas su 
žmonijos kentejimu, panaszus 
in ta trupini kuri Administra
cija nenoriai paskyrė kovai 
priesz Komunizmą. Kelioms 
privilegijoliems buvo daug le
gislatures, bet Prez. Trumano 
pakartoti praszymai pakelti 
minimumą uždarbio nuo 40 iki 
75 centu neiszklausyti.

Vieszios Sveikatos programa 
kuri pampintu medikale prie
žiūra biedniems nepravesta 
nors Republikonai 1944 m., sa
vo platformoj rome tokia pro
grama. Jis atsako sociale ap- 
drauda milijonams namu darbi
ninku, ūkininkams ir kitiems. 
Republikonai 1944 m., ta irgi 
ragino.

Nuo antro Pasaulinio karo 
pabaigos, Prezidentas Truma
nas prasze Kongresą pravesti 
kokius nors instatymus parū
pinti žemos-kainos butu 80-tas 
Kongresas visai nei nesvarstė.

— D. N. C.

Tarpininkas
Politikieriai Szposininkai

Kunigaiksztis Folke Ber
nadotte Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas, Szvedijoje, ir 
Amerikos tarpininkas Pales
tinoje, sutaikino Žydus ir 
Arabus ir invede keturiu san- 
vaicziu paliaubas toje žeme- 
je. Isz tu paliaubų vargiai 
kas gero iszeis, nes Arabai 
sako kad jie nenusileis, o Žy
dai sako kad jie nepasiduos.

SEPTYNIOS :: ::
:: :: KREGŽDES

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

klausant tos liūdnos daineles. 
Jis tarė:

— Tai asz atsiminsiu savo 
gyvenime, ir nuskrido toliau. 
Jam tolyn nuo miszko skren
dant, pakilo su savo skambia 
dainele ve veršelis, kildamas 
auksztyn prie mėlyno dangaus, 
ant kurio balti debesėliai plau
ko, jis dainele czirszkejo, giedo
jo. Jo dainele skambėjo labai 
gražiai, jis giedojo taip gražiai, 
kiek tik jo maža krūtinėlė jam 
leido.

Jaunuolis kiekviena vakara 
sugryždavo pas elfą. Elfas juo 
labai džiaugėsi ir labiau negu 
kitas mylėjo.

Bet viena vakara Jaunuolis 
nesugryžo. Elfas, — Jaunuolis 
nulindo ir galvojo, kad Jaunuo
liui kas nors bloga atsitiko. Ir 
isztikruju taip buvo.

Jaunuoliui beskrendant, pa
mate ji koks tai pleszrus pauk- 
sztis ir pradėjo vyti. Tai pa
stebėjo Jaunuolis ir pradėjo 
bėgti. Bet jo sparneliai nebuvo 
toki tvirti kaip to paukszczio. 
Tai buvo vanagas. Jis privijęs 
kregždžiuka ir ji nutverė savo 
asztriais nagais, nutveręs ne- 
szeszi kur ramino vietelei! su
lesti. Bet ji isztiko dar didesne 
nelaime negu Jaunuoli be
skrendant su grobiu buvo me
džiotojo nuszautas. Jaunuoli 
paleidęs isz nagu nukrito že
myn kaip akmuo. Jaunuolis bu 
vo sužeistas krūtinėlėj ir spar
nely j. Jis ir-gi nukrito žemyn. 
Po kiek laiko ji atrado varna. 
Varna paėmė snapu už sparno 
ir atnesže pas žilviti. Atncszus 

, padėjo drevei! ir nuskrido tolyn 
nes nemego žiūrėti in žaizduo- 

, tus ligonius.
Vakare pas Jaunuili atėjo el

fas, jis buvo labai nulindęs. Vi
sa nakti iszbuvo gerasis elfas 

■ prie Jaunuolio. Ausztant palin- 
. dėjo pasveikti kuoveikiausiai 
i ir pasislėpė medyje.

Vandens Karalaitis, kuris ta 
, istorija, atsitikima girdėjo, su

sigraudino. Jo szirdi sujudino 
gailestis. Atėjo vakaras. Menu
lis gražiai szviete. Elfas iszejo 

, iszmedžio gilumos; isz vandens 
iszejo vandens Karalaitis. Dre
vėje gulėjo szaltas Jaunuolio 
kūnelis. Elfas paskutini syki ji

Politikieriai visokiais bu
dais nori pragarsėti, savo 
vardus ir savo paveikslus in 
laikraszczius indeti. Jie su
rengia visokius susirinkimus 
mitingus ir seimus; sudaro 
visokias rungtynes ir viens 
priesz kita nusistato kad tik 
kiti apie j u szposus iszgirstu 
ar pasiskaitytu. Czia politi

Kaip Isz Kokios Pasakos

BĘa ;■

Kai žvejoto jai susieina jie 
ima girtis ir viens kitam me
luoti. Paprastai jie pasakas 
papasakoja apie tas žuvis ku
rias jie nepagavo ir kokios 
dideles jos buvo. Bet szitas 
paveikslas parodo kitokia pa
saka. Czia Puerto Rico kra- 
szte, lelijos yra tokios dideles 

da paglamonėjo, iszkase duobe
le ant upelio kranto, ja pribars
to žilviczio lapeliais ir neuž- 
niarszuoliu žiedeliais. In ta 
duobute abu su Vandens Kara- 
laicziu palaidojo Jaunuoli. Su
pylė maža kapeli ant jo ir paso
dino nėužmarszuole. Per tas lai
dotuves Vandens Karalaicziui 
isz jo žaliu akiu nukrito kelios 
aszaros tikies pat žalios kaip ir 
jo akys. Menulis, kuris visuo
met maloniai szypso, dabar at
rodė visai liūdniausia savo dai
nele. Jaunuoli palaidojęs elfas 
sugsyžo in žilviti. Dabar suži
nosime kas atsitiko Petrui.

Viena karta Petrui begąu- 
dant žuvis meszkere užkliuvo 
už kokio tai daigto. Petras už
pyko ir patraukė kiek tik ga
lėjo. McsZkere truko ir Petras 
žemyn galva ingriuvo in upeli. 
Netoli buvo Vandens Karalai
tis, kuris iszgirdes pliupscjima 
pasiuntė viena savo veži pažiū
rėti kas ten inkrito. Petras mo
kėjo gerai plaukti, jis jau 
auksztyn plauke. Vėžys pavijo 
Petra ir insikabino savo asz- 
triomis žnyplėmis jam in uosi. 
Petras iszlipes ant kranto nuo 
skaudėjimo apalpo. Tada vė
žys paleido uosi ir nulindo in 
vandeni.

Po kiek laiko Petras atsiga
vo, bet neatsigavi jo nosis: per 
visa jo gyvenimą ji buvo raudo
na.

Nuo to laiko jis pasitaisė: 
vaikams, kurie eidavo Izidu 
draskyti ar paukszcziuku gau
dyti rodydamas savo raudona 
uosi sakydavo:

kieriai isz Massachusetts val
stijos laike rungtynes su po
litikieriais isz Vermont vals- 
tijis, pažiūrėti kurie gali ge
riau ir greicziau pamelžti ka
rves. Massachusetts valsti
jos pilitikieriai laimėjo tas 
rungtynes ir už tai mergina 
Rachel Gordon isz Cambrid
ge miesto, pasveikino Sena- 

O

kad galima ant ju atsisėsti ir 
net plaukti. Czia, keturiu 
metu amžiaus Teddy Hume 
sėdi ant lelijos, kuri yra dau-. 

. giau negu penkios deszimts 
coliu per vidurį.. Amerikos 
valdžia szitokias lelijas augi
na ir prižiūri Mayagusz mies
te, Puerto Rico kraszte.

— Nenaikinkite paukszcziu 
ir nežudykite! Sztai bausme už 
lizdu iszvcrtima.

ATVIRAS

ANDRIUS Andriuszis atvi
ras žmogus. Kiekvienas isz 

musu turi kokia-nors slaptybe, 
tiktai Andriuszis jokiu slapty
bių ne turis; jis atvirai kalba 
apie viską, kiekvienam atiden- 
gama-s savo szirdi, ir kalba apie 
viską, kaii) sakoma, t icziai ir
atvirai.

— Taip matote, sako An
driuszis, asz nemyliu slapsty- 
ties, kaip kiti ir visiszkai ne
darau slaptybes isz to, kad asz 
esu kilęs isz garsios kilmes, kad 
mano genealoginiam medyj esą

jeigu tik norecziau sudaryt di
džiausiai garbinga padėti, bet, 
atvirai kalbant, asz visiszkai 
netroksztu garbes.

Kitiems Andrius Andriuszis 
pasakodavo:

— Atvirai kalbant, asz lau
kiu po tetos mireziai palikimo, 
kuris numatoma ne mažiaus 
milijono, bet asz viviszkai ne
manau isz szito nuotikio auksz- 
tai pakilt, o tuo labiau pastot 
kokiu nors iszsiszokeliu.

Kavinėj Andrius Andriuszis 
viena karta kalbėjo in savo pa
žystama:

toriu Charles W. Olson isz 
Ashland, kuris buvo kapito
nas to ratelio kuris tas melž- 
tynes laimėjo. O Kongres
menas Arthur Simpson isz 
Vermont kumsztimi musza 
kad parodžius kaip jis pyks
ta kad jis susavo rateliu pra
laimėjo.

— Asz turiu prisipažint, 
kad del savo iszlavinimo turiu 
but dėkingas, ne tiek mokyklai 
kiek pats sau. Jeigri asz'tiktai 
norecziau, asz galeeziau visisz
kai literatūrai atsiduot, ir pa- 
raszyt ne viena užsitarnarijan- 
czia visuomenes susidomėjimo 
knyga. Bet, atvirai kalbant, ta- 
tai man visiszkai nedera tatai 
priesztarauja mano kuklumui, 
jog žmones tuojau pradėsią kal
bėt, kad asz svajoju pragarset.

Pertraukos metu kaž-kaip 
Andrius Andriuszis pasakoja 
savo karininkai:

— Asz, nesigiriant, turiu 
atvirai prisipažint, kad man 
iszminties pilnai užteksią, 
idant ja apdalinus deszimti 
mokslininku.

Draugijoj jisai kalbėdavo:
— Tiesa pasakius man ne 

pritiktu girt savo sunu, bet vis
gi asz turiu pasakyt, kad tarp, 
viso musu jaunimo, asz nema- 
cziau tokio visapusiai protisz- 
kai ir fiziszkai iszlavinto vaiki
no, su tokiais stebėtinai dori
niais gabumais, kokiu esąs ma
no Stasys.

Bet, jeigu kas-nors iszdrystu 
atvirai pasakyt Andriui An- 
driusziui, kad ji pažystas, kai
po kiemsargio sunu, kad jo vie
nintele teta esą skolose pasken
dusi ir dabartiniu metu tebese- 
di kalėjime už neteisinga prie
saika, kad Andrius Andriuszis 
užbaigęs savo mokslą antroj 
gimnazijos klasėj, kad apie jo 
•kvailybės pasakojama gan už- 
imaneziu anekdotu, kad jo su
ims esą žinomas szalaputra, 
vaikijozas be jokio užsiėmimo, 
latras ir kazyrninkas, Andrius 
Andriuszis butu labai užgautas 
ir atvirai prisipažiiitu, kad tik
tai dėlto nerioris apie visa tai 
ginezyties, idant jo nepastebė
tu baranties.

Apgavo
Ponia — Kaip ilgai tu ver

di kiauszini?
Kukarka — Pagal surukau 

viena papierosa.

“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 Su v. 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., 
Mahanoy City, Pa.
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Septynios Kregždes
yiENOJE vietoje, prie skaid- 

draus ir gilaus upelio stovėjo 
didelis vandens malūnas su 
dviem galingais ratais, kurie 
ūždami diena ir nakti dainavo 
viena ta paęzia daina, apie 
skausmą ir džiaugsmu, apie 
juokus ir verksnia. Malūnas bu
vo gražiai pastatytas isz rau
donu akmenų. Medines malūno 
dalys buvo žaliai nutepliotos.

Aplink maluna augo daug 
liepų. Jos ypatingai gražiai at
sispindėdavo savo gražiomis 
virszunemis skaidriame upelio 
vandenyje. Žydėjimo metu 
apie tas liepas skraidydavo 
daugybe bicziu rinkdamos sal- 
duji medų.

Tame malūne gyveno turtin
gas malunin'kas. Jis turėjo su- 
nu Petrą.

Petras turėjo jau desziniti 
metu, bet mėgdavo daugiau 
iszdykauti, negu mokintis.

'Gegužes menuo jau buvo ate- 
jas.

Visa gamta labai gražiai pa- 
sipuosze. Isz tolimu krasztu 
parskrido paukszcziai, pražydo 
daug geliu. Upelyje žuvytes bu
vo taip linksmos, kad kas va
landėlė plaukiodainos iszszok- 
davo ant szviesiu bangeliu.

Prie upelio žydėjo szviesiai 
mėlynos gėlėlės, kurios vadina
si neužmirszuoles. Paukszteliai 
krovėsi sau lizdus; kiti buvo 
jau susinesze ir jau vaikus pe
rėjo. Krumu dagylelis links
mai cziauszkedavo anksti ryta 
saulutei tekant tarytum ja 
sveikindamas. Jis buvo susi
krovęs lizdeli krūmuose. Daug 
ir kitu paukszcziuku turėjo sa
vo lizdelius taip-gi krūmuose.

Kregždes iszsiskyrusios isz 
visu kitu paukszcziu savo liz
dus prisilipde prie malūno rau
donu akmenų, pastogėje. Jos 
iszpereje vaikus, nesziojo jiem 
maisto. Malūnininko Petrui jos 
labai nepatiko: mat jam atrodė, 
kad kregždes nieko gero ne pa
daro, tik gralžu jo tėvo maluna 
savo pilkais lizdais darko. Jis 
sumanė tuos lizdus iszversti.

Atsineszes ilga karti iszbade 
lizdus. Toks darbas buvo, žino
ma, labai negeras ir ji tesunuf- 
ne Petras, nes jis savo galvoje 
taskiai apie invairias piktybes 
maustydavo, o per pamokas re
tai klausydavo mokytojo žo
džiu.

Ir dabar jis piktai grėsė vie
nai 'kregždai, kuri jam aplink 
galva skraidė gailiai rėkdama, 
kaimynėms kregždėms nelaime 
apsakydama.

Isz iszverstu lizdu iszkrite 
maži kregždžiukai vieni per 
mūra nuriedėjo tiesiai in upe
lio vandeni ir ten prigėrė, kiti 
gi susilaiko ant kranto.

Lizdus iszvertes Petras ėjo

nusvirę iki pat upelio vandens, 
kitos jame mirko. Vėjui pu- 
eziant tos szakeles blaszkyda- 
vos kaip koks žalias apsiaustas. 
Tame žilvityje gyveno gerasis 
elfas Jaunuolis; jis buvo geras 
ir gražus, turėjo spindinezias, 
malonias akis, žydrias kaip 
dangaus molyne. Jo plaukai bu
vo geltoni ir ilgi. Ant galvos ne- 
sziodavo vainiką isz neužmir- 
szuoliu žiedeliu ir žilviezo lape
liu supinta. Jaunuolis dainuo
davo graižius daineles bet jo 
niekas negirdėdavo iszskiriant 
pauksziczius, o matyti jo niekas' 
negirdėdavo iszskiriant pauk- 
szczius, o matyti jo niekas ne
matydavo iszskiriant vandens 
karalaiti, kuris gy veno tame 
upelyje. Vandens Karalaitis 
buvo senas ir žilas akys jo buvo 
žalsvos ir jis visada būdavo po 
to žilviezio szaknimis būdavo 
taipgi vožiu asztriomis žnyplė
mis. ,

Kregždžiuku tėvas mane 
gauti pagel'ba pas Jaunuoli, ar 
pas Vandens Karalaiti. Atskri
dęs pas žilviti jis mandagiai 
pabeldė snapeliu ir prasze Jau
nuolio, kad pagelbėtų. Jaunuo
lis atsake, kad jam laukan eiti 
da pcrszviesu, bet iszklausyt 
sutiko nes girdėti pilnai galėjo. 
Apsako tada Jaunuoliui kregž
džiuku tėvas visa savo nelaime. 
Jaunuolis iszgirdes, kad malū
nininko Petrai taip daro supy
ko ir sake: ,

— Už tokius darbus reikia 
ji nubausti. Kregždei liepe at- 
neszti savo vaikus ežia, pas žil
viti. Kol jis atnesze visus sep
tynis vaikus, sutemo ir menulis 
piautuvo pavidale užtekėjo ant 
dangaus. Laksztingala giedojo 
gražia dainele, kuri sziandien 
skambėjo liūdnai, nes ir ji buvo 
girdėjusi apie kregždžių nelai
mes.

Tuo laiku isz žilviezio iszejo 
Jaunuolis. Jis visiems kregž
džiukams davė vardus: pirmai 
porai: Kinkas ir Kinka, antrai 
Vaukas ir Vanka, trecziai Gra
žuolis ir Ugasparne ir paskuti
niam paežiam mažajam davė 
savo varda Jaunuolis.

Visi jie buvo labai daug pri- 
kente, pats mažasis Jaunuolis 
vos gyvas tebuvo.

Elfas juos sudėjo in dare 
minksztomis samanomis iszklo- 
ta. Kadangi jie buvo labai al
kani, tai sene kregžde iszskrido 
maisto jieszkoti. Bet viena kur 
tau septyniems suras, sugaudys 
maisto. Bandė praszyti kitu 
paukszteliu, kad jie padėtu ko
ki laika iszmaitinti kregždžiu- 
kus.

Krumu dagilėlis atsisakė, nes 
pats, vaiku turėjo. Ve veršelis 
pasiteisino laiko neturįs. Taip 
pat reikiamos pagelbos negavo 
ir pas kitus pauksztelius.

upelio krantu szvilpaudamas. 
Viena kregžde, kurios septyni 
kragždžiu'kai ant kranto gulė
jo, atskrido pas ji ir rėkdama 
skraidė aplink galva. Petras gi 
pagriebęs smailu akmenėli pa
leido in ja ir pataiko. Kregžde 
negyva nuvirto in upeli.

Kai tu septynių kregždžiuku 
(kurio ant kranto gule j) sugry- 
žo tėvas, jis labai nusigando ir 
nežinojo kas bedaryti. Vaikus, 
tiesa, jis susirado, bet nebeatra- 
do savo lizdo szeimininkes nes 
ji buvo upelyj paskendus.

Prie to paties upelio, tik to
liau nuo malūno, stovėjo žilvi
tis; jo szakos, szakeles buvo

Tau dėkosime nors nelabai,
Nes dėkingas man but 

privalai. ’ ’
Nors Jaunuolis dainavo la

bai pamaži, bet Vandens Kara
laitis gerai girdėjo. Už dainos 
žodžius jis supyko. Jaunuolis 
dainavo da daugiau, bet van
dens Karalaitis uodu ar vaba
lėliu nedavė. Jaunuolis suma
nęs pats kregždžiukus piaitin- 
ti. Jis turėjo gražu ilga szleifa 
isz voratinkliu nupinta. Ta 
tinklą, szleifa jis užklojo ant 
vandens pavirsziaus ir tuo bil
du sugavo nemažai uodu.

Taip pamažu ėjo laikas.
Kregždžiukai, nors be moti

nos užaugo. Kaikurie bandė 
skraidyti. Jie norėjo nuskristi 
kitur 'kur ir pasistatyti kiek
vienas nuosavu lizdą.

Viena karta pas ta žilviti ir 
jame atsitūpė kaž koks pauksz- 
tis ir kregždžiukams papflfeako- 
jo apie didelius miestus, auksz- 
tus bažnycziu boksztus, rumus, 
kalnus, miszkus. Tie pasakoji
mai šukele kregždžiukams no
rą keliauti. Jie pasiryžo iszke- 
liauti. Ant rytojaus vyresnioji 
pora Rinkas ir Kinka padėkojo 
už gerus darbus jiems padary
tus ir linksmai czirszkedami 
pakilo. Ju czirszkejima pakar
tojo upelis ir krūmai ant jo 
kranto.

— “Su Die v! Su Diev!” 
Czirszke jie.

— Neužmirszime Tavęs 
Jaunuoli.

Per Džiulajui,
Viename mieste,

Teko man matyti,
Ir gerai taji dalyką 

apsvarstyti, 
Kaip gyvena tokia pora,

Vyras su bobele tarpe 
saves, 

O ypatingai jeigu vyras 
pasenas,

Ir priglaudę bobele 
jauna, 

Toji neužilgio piktinasi,
Savo vyra pradeda 

paniekinėti,
Priesz publika visai 

iszjuokinet.
Norints senis stengėsi 
jai užganadint visame,

O ji savo vyro visai 
nedboja,

Priesz visus kovoja.
Ta bobele po visas 

pakampes tranko,
Savo nepasisekimą kregžde 

pasakė Jaunuoliui. Jaunuolis 
pamanstes jai atsake:

— Vandens karalaitis gale 
tu lengvai pagelbėti, jeigu tik 
norėtu, nes tenai vandenyj vi
sokiu valandėlių yra. Tavo pra- 
szyma asz jam daina vakare pa
sakysiu. Kai atėjo vakaras 
Jaunuolis palengva eme dai
nuoti:
—1 'l Septynios kregždeles.
Be motinėlės,
Turi kentėti,
Gali numirti.
Užsispyrima mesk in szali,
Duok mums uodu, nes tu

gali.

Vis ant jo kramto,
Ir neduoda nei gero 

žodelio,
Jo pinigus iszleidineja, 

Kitiems visaip persistatineja,
O jeigu vyras buvo 

tau nepersenas,
Tai del ko ji 

nepaguodoji?
Daryk gerai visame jo 

gyvenimą,
Ncprįsileisk prie saves 

artima,
Ba tuom jam szirdi 

žeidi,
Jeigu paguodone nuo 

jo giedi,
Rantyk ji visame!

Apsilankysime pas tave kas
met!

Jie nuskrido tolyn.
Vandenyje žiurėjo Vandens 

Karalaitis, žiurėjo ir szypsojos. 
Jis pasakė Jaunuoliui:

— “Nedėkingumas yra pa
saulio užmokesnis!” Ka dabar 
tu gavai nuo tu kregždžiuku? 
Iszskrido ir gana. Pora dienu 
vėliau iszskrido Vinkas ir Van
ka, dar vėliau Gražuolis ir liga 
sparne.

Lizde paliko vienas kregž- 
džiu'kas, Jaunuolis. Jaunuoliui 
lizde esant elfas dainuodavo 
gražias dainas menesiui szvie- 
cziant. Jis dainuodavo apie tai, 
kad Dievas viską gražiai su
tverė ir parėdė ir kad visi jam 
privalo but dėkingi.

Mažasis Jaunuolis maustė, 
kad jis ir jo szeszi broliai pri
valo būti dėkingi Jaunuoliui — 
elfui, nes jis juos nuo mirties 
iszgclbejo. Deja! Anie szeszi 
iszskrido ir nebesugryžo, nors 
buvo prižadėję sugryžti.

Pagaliau Jaunuolis suaugo. 
Isz mažo vargingo kregždžili
ko, delei elfo rupesnio užaugo 
puikus kregždžiukas. Jo mėly
nas apdaras gražiai žvilgėjo; 
krūtinėlė buvo raudona.

Nuo Jaunuolio elfas skyrėsi 
sunkiausiai, nes del jo gyvybes 
užlaikymo daugiau vargo.

Paskutini ryta, priesz isz- 
skrisiant Jaunuoliui elfas tarė:

— Jaunuoli, tu manės pri 
valai neužmirszti, nes vien del

Jeigu tu ji mylėtum, 
Ta jis žinotu,

Tada gyvenimas butu 
kitoks, * 

Ir žmonys visaip 
neplovos,

Tave ir vyras visi 
guodos.

* * *
Skaityk vis kuoudaugiausia, 

Ant to iszkirste geriausia.
Lietuviai niekad neapsiszvies, 

Jeigu prie skaitymo 
noro neturės, 

Prisižiūrėkime in 
kitu tautu, 

Jie be laikraszczio 
negali būti, 

Turi kas diena sau 
nusipirkti.

Jeigu jus laikraszti 
skaitysite, 

Niekados nedejuosite, 
Ir pinigu susidėsite, 
Tokius rasztus reikia 

skaityti, 
Katros žmogus gali 

suprasti,
Katrie jiems patinka, 

Prie szirdies limpa, 
Pasirinkti gali koki 

nori, 
Tai daug gyvenimui 

priduoda, 
Ir iszminti žmogui 

duoda.
Girtuoklis niekam 

netiktas, 
Nuo visu ant jokio 

paliktas. 
Ir bobeles nekenezia 

toki vyra, 
Nes isz tokio naudos 

ne yra. 
Toks vyras girtuoklis
Paczios gauti negali, 
Ir senas sigelys turi 

pasilikti, 
Pasenti, pražilti ir 

nuplikti.
Ir asz geriu, 

Kiek pakeliu, kiek 
galiu, 

Bet jeigu viską 
pragerezia, 

Tai Dievuli, negyvenezia.

Kardinolas Spellman Japonijoje

Kaip musu kareiviai dali
nėjo ir kitiems pasakė, kad 
vaikai yra indomus, nežiūrint 
kuriame kraszte jie randasi, 
taip ir Kardinolas Spellman 
isz New York sako. Kardi
nolas Spellman aplanke daug 
daug bažnycziu ir vienuoly
nu Japonijoje. Jis ežia pasi- 
szneka su keliais mokinais 

mano rupesnio gyvas likai! 
Jaunuolis prižadėjo elfo neuž
mirszti ir iszskrido.

'Pakilo auksztokai ir nuskri
do tolyn.

* * *
Dabar papasakosiu kas at

sitiko tiems szesziems kregž
džiukams, kurie jau pirma isz 
dreves iszskrido.

Rinkas ir Rinka skrido to
lyn, in to kraszto vidurį. Ant 
rytojaus atskrido jie in dideli 
miestą, kurio aukszti bažnycziu 
boksztai ir fabriku kaminai jau 
isztolo matėsi. Tame mieste gy
veno tos szalies karalius. At
skridę in miestą jie atsitūpė ant 
gražiausiu namu stogo.

Aplink tuos namus augo di
delis, didelis sodas, kuriame 

Biznis Su Stalinu

Gudrybe Ir Apgavyste
Kada tik ir kur tik per Kara 

ir po Karo, 'Stalinas derinosi ar 
tariesi, jis pasirodo kur kas ge
resnis ir apsukresnis prigavi
kas ir apgavikas ir politikie
rius, kuriam lygaus, ir szian
dien nesimato. Europos ir 
Amerikos apsukriausi pilitikie- 
rįai ir dipliomatai tai tik moki
niai, prilyginius prie Stalino.

Kai Japonai , užsipuolė ant 
Amerikos Pacifike, Stalinas pa
laike savo Raudonąsias Armi
jas'ant vieno franto, ant savo 
žemes, kad jam nereikėtų isz 
dvieju pusiu kariauti. Jis pali
ko Amerikiecziams ta darbu ant 
dvieju frantu, isz dvieju pusiu 
kara vesti.

Jeigu Stalinas butu musu ka
reiviams pavėlinęs pasinaudoti 
Vladivostok uosto lygiais lau
kais, musu bomberiai, kariszki 
eroplanai butu galeje Japonus 
ir Japonu sostine Tokyo pasiek 
ti in keturias valandas. Tuks- 
taneziai musu drąsuoliu karei
viu ir sziandien butu gyvi. 
Mums baisiai daug kasztavo 
paimti tas Iwo Jima ir kitas Sa
las, kurios buvo reikalingos del 
musu eroplanu, kad jie galėtu 
pasiekti Japonu kraszta.

O Stalinas tupėjo sau Krcm- 
linc ir laikėsi Vladivostok ir ne- 
insileido musu kareiviu, nors 
kariszkus ginklus, pinigus ir 
laivus mielu noru isz musu pri
ėmė ir vis daugiau ir daugiau

kurie likosi be mokyklos, kai 
j u mokykla buvo sugriauta 
per kara. Daug gandu eina, 
kad Japonijos Imperatorius, 
Hirohito ketina priimti 
Krikszczioniu Kataliku tikė
jimą, bet Kardinolas užsigy-

Viena 'karta per ta krasžta 
ėjo didele audra, kuri, žinoma, 
neaplenke ir sostines. Isz debe
sų krito dideli, sunkus ledai. 
Tie ledai sudaužė lizdą Rinkui 
ir jo drauges. Visa nakti varg- 
szai isztupejo ant stogo audrai 
siaueziant. Audra nutilo priesz 
diena, bet visur dar buvo tam
su. Aplink lakstė didžiules pe
lėdos ir neramiai roke. Jos bare 
Rinka ir jo drauge, kad per
daug norėjo turėti: tai yra gy
venti prie pat karaliaus. Rytui 
praauszus Rinkas ir Rinka nu
skrido tolyn. Nuskrido tolyn 
užmirsze Jaunuoli ir jo vargus, 
kuriuos del ju gavo patirti ir
pagelba.

Vinkas ir Vanka. kitaip buvo 
nusprendė. Jie galvojo: kam 
mums taip toli keliauti, kad 
mes laime galime ir arti rasti. 
Jie tdskrido iki artimiausio 
kaimo, ten gulėjo nemažos sme 
lio kalvaites. Kai kurios buvo

ne kad jis nieko apie tai ne
žino.

buvo invaisiausiu augalu, net 
sziltuju krasztu. Tie namai ir 
sodas buvo karaliaus. Prie tu 
namu, pastogėje Rinkas ir Rin 
ka prisilipde sau lizdą. Po trijų 
dienu jie jau galėjo tame lizde 
tupėti, nes jis jau buvo sudžiū
vęs, sukietejes. Tame lizde jie 
tupėdavo vakarais ir žiūrėdavo 
pro langus in vidų. Kamlbaro 
vidus buvo labai gražus: szvie- 
cziamas buvo daugybes lempu 
ir žibintuvu, ant paauksuoto 
sosto sėdėdavo tos szalies kara
lius ir sznekedavos su garsiai
siais tos szalies žmonėmis.

Rinkas ir Rinka sakėsi esą 
da laimingesni negu tas valdo
vas: ju lizdas ir jie patys gyve
na aukszcziau už ji. Bet ta ju 
laime neilgai tetvere.

prasze. Isz tikro, tas Stalinas 
tai gudrus senis.

Kai Amerikiecziai kariavo 
del laisves ar net del savo gy
vasties, Stalino armijos kariavo 
del užkariavimo. Amerikie- 
del laisves ar net del savo gy
vasties, Stalino armijos kariavo 
del užkariavimo. Amerikiecziai 
kitas tautas isz laisves iszvedo, 
o Stalinas raudonus nelasives 
panezius jau rengė ir mieravo.

Amerika bilijonus praleido, 
paaukojo; Rusija bilijonus už
sidirbo. Amerikos armijos ne 
tik sau maisto atsigabendavo 
isz tolimos Amerikos, bet net ir 
visiems kitiems parūpindavo; 
Rusijos Raudonoji Armija nuo 
žmonių gyveno, žmones turėjo 
Rusijos armijas maitinti!

Rusija, su Amerikos doleriais 
ir ginklais atsigynė nuo Hitle
rio armijas vytis su Amerikos 
ginklais ir eroplanais, ta Rau
donoji Armija dar vis nedaspe- 
jo, ir Kremlino politikieriai nu
skubo in Washingtona papra- 
szyti Amerikos valdžios, kad 
Amerikos armijos taip greitai 
nesi vytu Vokieczius, nes Rau
donoji Armija nedaspeja žengti 
sykiu.

Už. tai, galingos Amerikos ar
mijos gavo insakyma isz Wash
ington©, liautis Vokieczius mu- 
sze, ir palaukti kol. Sovietu ar
mijos pasivys.

O dabar Stalinas giriasi kad 
Rusija, ir vien tik Rusija isz- 
gelbejo, visa svietą nuo Vokie- 
cziu!

auksztais, -staeziais ir skylėtais 
krantais. Tose skylėse buvo 
kregždes susinesze lizdus. Czia 
susinesze lizdą ir Vinkas su 
Vanka. Taip, vieta czia buvo 
labai patogi, bet už tai toje apy
linkėje buvo daug mažiau mais
to, negu pas žilviti. Jiems rei
kėdavo daug, toli ir ilgai skrai
dyti, kad sau užtenkamai mais
to susirasdavo. Bet jie negryžo 
pas žilviti, Jaunuoli, ne! Jie už- 
mirszo tuos dalykus visai.

Ne geriau, beveik praseziau 
ėjosi su Gražuoliu ir Ilgasphr- 
ne. Jie buvo prisidėję isz pra
džių prie būrio juoduju varnė
nu. Bet tie varnėnai labai 
mėgsta ginezus ir musu kregž
džiukams visai nepatiko. Jie 
atsiskyrė ir nuskrido tolyn in 
tos szalies vidur i.

Jie ir-igi užmirszo elfą —Jau
nuoli.

Kaipgi ėjosi Jaunuoliui?
Iszpradžiu jis netoli tenuke- 

liavo. Pasaulis niekuomet jam 
neatrodo toks gražus kaip 
sziandien. Iszkeliaudamas jis 
atsiminė žilviti, dreve, kurioje 
tiek nakeziu praleido. Atsimi
nė puikiąsias Jaunuolio— elfo, 
dainas. Jis prižadėjo tos vietos 
neapleisti. Žemoje stovėjo sun
kias virszunes nulenkė kvie- v
ežiai. Tarp j u žydėjo kukalai ir 
vosilkos. Ant lauko girdėjosi 
kokio tai paukszczio balsas:

“Bijokit Dievo!”
— “Tai asz atsiminsiu” 

pamanste Jaunuolis skrisdamas 
tolyn. Po kiek laiko jis atskrido 
in dideli ąžuolu miszka. Di
džiausi ir drūti medžiai ramiai 
osze kokia tai nepaprasta dai
nele. Tame miszke gyveno daug 
paukszcziu. Tuo laiku, kai Jau
nuolis atvyko in ta miszka, ja
me skambėjo Juodojo strazdo 
dainele. Bet ji, tai ne elfo rami
nanti daina. Taip buvo visai 
liūdna dainele. Strazdas daina
vo apie trumpa greitai praei
nanti paukszcziu gyvenimą. 
Jaunuoliui suskaudo szirdi be-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

ISTORIJEapi8 Da 182
------------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
iaikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
Saule Pub. Co., Mahanoy Cįtjj
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Žinios Vietines
— Ponas Petras Garmus ir 

jo draugas Mat. Ragažinskas 
isz Gilbertono, motoravo in 
miestą su reikalais, prie tos 
progos atlankė ir ‘ ‘ Saules ’ ’ re
dakcija, atnaujinti savo prenu
merata. Acziu už atsilankyma.

— Jurgis Ambrutis, nuo 23 
So. 10th Uly., numirė pereita 
Ketverga savo namuose. Sirg
damas tik viena sau vaite. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Buvo ang
liškasis, ir paskutini karta dir
bo Gilberton kasyklose. Jo pati 
Domcella mirė Gruodžio 4-ta 
diena 1947 metuose. Paliko dvi 
dukterys: Olesa, pati Jake 
Koelzer, mieste ir Ona pati 
Vinco Morkūno, Roxbury, 
Mass., ir sunu Kazimiera, Bos
ton, Mass., taipgi du anūkas. 
Laidotuves atsibuvo Panedely- 
je su apiegomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte ir 
palaidotas in parapijos kapi
nes. Graborius L. Traskauskas 
laidojo.

— Laidotuves a. a. Helenos 
Galinskiene nuo 532 W. Maha- 
noy Avė., invyko Seredoj su 
apiegomis Szv. Juozapo Ibažny- 
czioje ir likos palaidota parapi
jos kapines. Velione numirė Su- 
batoje, 12:45 valanda po pietų 
Ashland ligoribute, nuo uždegi
mo plaucziu. Paliko savo vyra 
Vaiteku, dvi dukterys: Jeanne 
ir Katarina ; du sunu Vatieku ir 
Vincą, taipgi broli Petra ir se
serį J. Smalenskiene (Smolin) 
mieste.

— Readingo angline kom
panija apreiszke, kad nuo Lie
pos (July) 16-ta diena pakels 
prekes ant anglių nuo 50^ iki 
$1.10 ant tono.

—: Del daugelio patinsta
mas Angelo Scalese 77 meta 
amžiaus sziauczius, nuo 32 W. 
Pine Uly., numirė Subatos va- 
kara. Paliko paczia ir viena 
dukteri. Prigulėjo prie Italu 
parapijos mieste.

— Nedelioj apie 2:35 va- 
* landa po pietų Anthony Tenis- 

ci ir jo draugai: Elmer Hoffa, 
William Novitsky ir dement 
Fisher, visi isz Coaldale, pa- 
randavojo sau pasivažinejima 
luoteli Lakewood park prude. 
Staiga luotelis apsivertė, trys 
vyrukai likos iszsigelbeti, o Te- 
nisci nemokėjo kaip plaukte 
prigėrė. Velionis paliko savo 
motina, du brolius ir trys sese
rys.

— Tai ir po Džiulajui!
— Jokiu piszkinimu ne bu

vo mieste.
— Žmonys suprato kad gy

vastis brangesnis ne kaip szau- 
dymas dinamito, kaip kituose 
metuose buvo. Daug automobi
liniu nelaimiu buvo.

— Atmainingas oras.
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Veronikos.
— Subatoj Szv. Felicijos ir 

7 Sūnūs; taipgi ta diena 1410 
metuose Lietuviai sutriuszkino 
Kryžiuocziu galybe ties Žalgi
riu.

— Kita Sanvaite: Nedelioj 
yra 8-ta Nedelia po Sekminu, 
taipgi Szv. Pi j ūso I., Panedely- 
je Szv. Jono Gvalberto, taipgi 
ta diena 1920 metuose Lietuva 
pasirasze taikos sutarti su Ru
sija Moskvoje. Utarninke Szv. 
Anacleto; Seredoj Szv. Bone- 
venturo; Ketverge Szv. Henri
ko; Petnyczioj Szvencz. Pane
les Marijos Skapliernos; Suiba- 
toj Szv. Alekius.

— Seredos ryta apie 10-ta

valanda likos iszszaukti ugnia
gesiai. Buvo užsidegęs kaminas O O
prie Nr. 416 E. Railroad Uly., 
liepsna likos greitai užgesyta 
ir bledies mažos.

— Ana diena lankėsi mies
te su reikalais p. Ant. Szaukie- 
viczius ir p. J. Staniszkis isz 
Shenadoro, ir prie tos progos 
atlankė “Saules” redakcija. 
Acziu už atsilankyma.

— 'Gerai žinomas musu 
skaitytojas ponas Petras Lino- 
nis isz Farrell, Pa., ana diena 
lankėsi pas savo dranga Teodo
ra Ružinska ant East Market 
Uly., prie tos progos atlanko ir 
“Saules” redakcija nes ponas 
Linonis yra musu senas skaity
tojas. Acziu už atsilankyma. 
Ponas Linonis taipgi atlankė 
savo sesute ponia Margarieta 
Matuloniene, Minersville, Pa.

Shenandoah, Pa. — Margare- 
ta Daugirdiene/(Dogert) kuri 
kitados gyveno Shenadoryje 
bet apie szeszi metai atgal per
sikrausto in Hartford, Conn., 
numirė Nedelioje, Liepos 4-ta 
diena, 8-ta valanda ryte, pas 
savo sunu Leonarda Daugirda 
Hartford, Conn. Velione atvyko 
in Amerika 47 metai atgal. Pa
liko dukteri J. Belliene isz 
Washington, D. C., du sunu: 
Leonarda, Hartford, Conn., ir 
Anta.ua mieste, taipgi 4 anukus. 
Laidotuves invyko Ketverge 
po Nr. 215 East Oak Uly., mies
te, su apiegomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte 
ir palaidota parapijos kapines. 
Graborius K. Recklaitis laidojo.

— Susivienijimo Lietuviu 
Amerikos Pirmo Apskriczio Di
delis Metinis Piknikas invyks 
Nedelioje, Liepos (July)'ll-ta 
diena, Firemen’s Grove, Bran- 
donvilleje. Taigi, S. L. A., Lino 
Apskriczio kuopas, ju narius, 
vietinis ir apylinkes Lietuvius, 
ragina dalyvauti tame didelia
me ir gražiame Piknike, kuris 
invyks visiems gerai žinomoje 
ir preinamoje vietoje, žaliojan- 
czio je giraitėje, Firemen’s 
Grove, Brandon vilioję. Kvie- 
cziame dalyvauti ir sziame Pik
nike, Nedelioje, Liepos (July) 
11-ta diena. Pradžia 10-ta va
landa ryte, iki vėliaus vakare. 
Bus invairu valgiu ir gorimu 
visiems užtektinai. Visi galėsite 
linksniai pasivaiszinti ir pasi- 
szokti prie gero orkiestro. Už- 
praszo S. L. A. Pirmo Apskri
czio Valdyba.

Girardville, Pa. — Juozas ir 
Ona Visockiai labai gražiai ap- 
vaikszcziojo savo vestuvių Si
dabrini Jubilieju. Kunigas M. 
Daumantas, klebonas atnaszavo 
Szvcntas Miszias jųdviejų in
tencija ir paskui suteikė jiem
dviem palaiminima. Vakare 
buvo surengta jiemdviem labai 
graži vakariene, kurioje daly
vavo keli szimtai draugu, gimi
niu ir pažystamu. Vakariene 
buvo Klebono, Kunigo Dau
manto surengta ir parūpinta, 
pagerbti tuodu labai geru ir 
isztikimu parapijiecziu.

Visockiai apsiženijo Szv. 
Jurgio Bažnyczioje, Shenan
doah, bet apsigyveno Girard
ville miestelyje, kur jiedu labai 
daug draugu susirado ir susi
daro. Jiedu turi du vaiku, sunu 
Leonarda ir dukrele Lorraine.

Ona Visodkiene yra bažnyti
nes Szvento Rožancziaus drau
gystes pirmininke ir priguli 
prie choro, kuris jau tiek daug 
kartu taip gražiai atsižymėjo ir 
pragarsėjo.

Visockiai gy veno in William 
Penn per asztuoniolika metu.

Svecziu atvažiavo isz visu apy
linkes miestu ir miesteliu, keli 
net isz New York miesto atva
žiavo pasveikinti Visockius.

Szvento Rožancziaus Drau
gyste suteikė gražia dovana, 
kaip ir daug kitu žmonių pa
vieniui suteikė gražias dovane
les. Vakarėlis buvo gražus ir 
kuklus. Kunigas Jeronimas 
Bagdonas, vikaras buvo vaka
ro vedėjas.

GABI IR GRAŽI
LIETUVAITE

ras Rakauskas, Szv. Juozapo 
par. vikaras, Mahanoy City, Pa.

Kaip anais metais, taip ir 
sziemet, didingos Lietuviu Die
nios iszkilmes bus laikomos 
Rugpiuczio (Aug.) 15 d., Lake
wood Parke.

— Kun. Juozas A. Neve- 
rauskas, L. D. Spaudos Komi
tetas.

Minersville, Pa. — Birželio 
(June) asztuoniolikta diena, 
panele Beatrice L. Bluy te, pons. 
Mykolu Bluju dukrele, nuo 501 
Pine Hill ulyežios, New Miners
ville, užbaigė savo mokslus 
Temple Universitete, Philadel
phia, Pa., kur ji susilaukė 
mokslo laipsnio. Ji ypatingai 
rūpinosi ir-mokinosi sveikatos 
ir kūno lavinimo mokslus.

Panele Beatrice yra užbaigus 
Szvento Pranciszkaus parapi
jine mokykla, Minersvilles 
miesto augsztesniaja mokykla, 
‘ ‘ High School, ’ ’ ir yra baigus 
“Bertha English” mokykla del 
szokiu.

Beeidama mokslus p-le Bea
trice prie visokiu darbu ir užsi
ėmimu prisidėdavo ir beveik 
visur vadovavo. Ji vadovavo 
Mergaicziu Skaucziu Draugys
tėje, prigulėjo prie G. Frank 
Brumm Memorial Girl Scout 
Drum and Bugle Corps.

Jos malonus 'būdas visus pa
traukia ir ji skaito savo drau
gus ir drauges szimtais.

Tokia Lietuvaite atnesza gar
bes visiems mums Lietuviams. 
Ji savo kuklumą paveldėjo isz 
savo teveliu, kurie yra visu ger
biami visoje apylinkėje.

Bluju dukrele, p-le Beatriče, 
dabar gavo vieta in Bridgeton 
High School, Bridgeton, New 
Jersey. Mums tik tick gaila 
kad tokia gabi ir maloni Lietu
vaite negali musu tarpe pasilik
ti. Vienok mes jai viso gero la
viname ir szia proga sveikina
me kad ji savo mokslus užbaigė 
su garbes ženklu.

Tamaqua, Pa. — Birželio 28 
d., Tamaqua, Pa., invyko susi
rinkimas, kurio tikslas buvo 
aptarti reikalus, lieczianczius 
34-ta Lietuvos Dienos minėji
mą.

Sekantieji kunigai buvo isz- 
rinkti valdybom Garbes Pirm. 
Kun. Pijus C. Czesna, Szv. Juo
zapo par., klebonas, Mahanoy 
City, Pa.; Pirm. Kun. Klemen
sas A. Balutis, Szv. Petro ir Po
vilo par., klebonas, Tamaqua, 
Pa.; Vice-Pirm. Kun. Albinas
Bielskis, Szvencz. Jėzaus Szir- 
dies par., New Philadelphia, 
Pa.; Rasztiniiikas, Kun’. Petras 
Povilas Laumakis, Szv. Kazi
miero par., klebonas St. Clair, 
Pa.; Iždininkas, Kun. Kazimie-

Wilkes-Barre, Pa. — Juoza
pas Volungeviczius, jaunas 
angliakasis, 25 metu amžiaus, 
nuo 866 N. Washington Uly., 
likos užmusztas laike darbo Le
high Valley kompanijos Pros
pect kasykloje, kai krito ak
muo nuo “tapo.” Laidotuves 
invyko Birželio 21-ma diena su 
apiegomis Szv. Domininko 'baž
nyczioje, ir palaidotas in 
Szvencz. Trejybes parapijos 
kapines. Paliko dideliame nu
liūdime paczia, dukteri Ona, 
pa-tevi, broli ir keturias sese
rys. Velionis buvo antrojo pa
saulinio karo veteranas ir bu
vo pagerbtas su militarinems 
ceremonijomis. .

— Sena gyventoja Viktori
ja Krutulicne, nuo 101 Casey 
Ave., Stanton Hill, numirė Bir
želio 17-ta diena ii- likos palai
dota su Szv. Misziomis Szvencz. 
Trejybes bažnyczioje ir palai
dota in parapijos kapines. Ve
lione gimė Lietuvoje, ir atvyko 
in czionais 1912 metuose. Ve
lione paliko dvi dukterys, du 
sūnūs ir daug anukus.

GRAŽUOLE
NUSIŽUDĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

riaus buvo su Horace Schmid- 
lapp, turtingu paveikslu, mo- 
ving-pikezieriu rengėju. Ana 
pavasari ji pareiszke norą ir su 
juo persiskirti ir jau buvo savo 
praszyma teismui intekus, bet 
paskui atszauke.

Gražios iszvaizdos, grakszti 
ir maloni gražuole Landis, per 
kara važinėjo po visus krasztus 
kur musu kareiviai buvo ir 
jiems visai už dyka surengdavo 
szokius ir palinksminimus. Ji 
parasze knyga apie savo tas ke
liones.

Taip be važinėdama per kara 
ir besidarbuodama ji susirgo ir 
nuo to laiko jau niekados nebu
vo pilnai sveika.

DIDŽIAUSIAS 
ŽMOGŽUDIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Musu karininkai ir diplioma- 
tai sako, kad jie jokiu budu ne
pasitrauks isz Berlyno.

Amerikos valdžia jau kelis 
laiszkus pasiuntė Rusijai, pa
reikalaudama kad Sovietai 
liautųsi ir pavėlintu musu au
tomobiliams, trokams ir trau
kiniams vežti maista, bet Rusi
ja tyli, nieko nesako.

Eina gandai kad Sovietai net 
ir padangėse rengiasi užkirsti 
kelia Anglams ir Amerikie- 
cziams.

Sovietai visomis pastango
mis stengiasi Amerikieczius isz 
Berlyno iszguiti, nes tada vien 
tik Rusija visoje Vokietijoje 
vieszpatautu.

Kiti krasztai kurie su Ang
lija ir su Amerika laiko viena 
ranka, ant szito klausimo nieko 
nesako. Prancūzai laukia pa
matyti kaip toli Rusija eis ir 
kaip ilgai Amerika atsilaikys.

Amerikos karininkai nesitiki 
kad Rusija nusileis ir atidarys 
tuos kelius ir geležinkelius, bet 
jie saki kad jeigu Amerika su 
Anglija gana maisto su eropla- 
nais pristatys, tai tada visi Vo- 
kiecziai Berlyne pradės geriau 
invertinti Amerikos ir Anglijos 
jiegas, ir Komunistai patrotins 
daug intekmes tenai.

Berlyne dabar randasi tikras 
pavojus! Czia galima iszkilti 
susikirtimas tarp Amerikie- 
cziu ir Sovietu kad ir sziandieh.

Skaitykite “Saule”

YUGOSLAVAI
IR AMERIKOS 

DOLERIAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio) ‘ 

to, nuversti valdžia ir visus pa
mokinti ka tai reiszkia Rusijai 
pasiprieszinti.

Bet szitoks žingsnis net ir 
Rusijai pavojingas. Taip da
rydama, ji prasižengtu ir pra
sikalstu Tautu Sanjungai, tu
rėtu pasitraukti isz Tautu San- 
jungos ir jau vieszai pareikszti 
kad Rusija stovi priesz visa 
svietą. Tai nebutu in sveikata, 
nes Rusija nori pasilikti Tautu 
Sanjungoje, tol kol ji gales 
tiek daug visko gauti visai be 
karo.

Antras kelias Rusijai, tai 
yra dovanoti Yugoslav!  j ai, pa-

Sargai Ant Mariu

mirszti ir vėl draugiszkai gy
venti. Bet ir czia Rusijai ne ge
rai. Kitos tautos, kurios dabar 
su baime ir drėbė j imu klauso 
Kremlino, pamatys kad galima 
Rusijai pasiprieszinti, kad ne
reikia jau taip vergiszkai ver
gauti. Už tai mes sakome kad 
nežiūrint kaip visas szitas pra- 
siszokimas užsibaigs, Rusija 
nukentės ir Stalinas nors biski 
garbes neteks, nes paaiszkes 
kad gal tas milžinas nėra nei 
toks baisus, nei toks galingas.

RUSIJA NORI VISA
VOKIETIJA

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Washingtonas ir Londonas tyli. 
Net ir dabar Anglija su Ameri
ka nesiskubina savo prieszin- 
guma parodyti Rusijai. Pran
cūzai visai nesikisza.

Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos konsulai laiko mitingus 
ir tariasi tarpu saves Londone. 
Visi nori ir mato reikalą paro
dyti savo nepasitenkinimą su 
Rusijos pasielgimu, bet nei vie
nas neiszdrysta ta laiszka para- 
szyti.

Amerika jau ant tiek nusilei
do, kad pripažino naujus So
vietu pinigus Vokietijoje. Da
bar darbininkai gaus algas vie
na treczdali naujais Vokiecziu 
pinigais, o du treczdaliu Sovie
tu pinigais. Isz to jau matyti 
kad Anglija su Amerika yra 
pasirengusios priimti visur So
vietu pinigus, jeigu tik Sovie
tai sutiks isz vien su Anglija, 
Amerika ir Francuzija isz vien 
valdyti ir tvarkyti Vokieczius, 
Berlyno mieste.

Amerika su Anglija nesisku
bina pareikszti savo nepasiten
kinimą su Sovietu Rusija, už 
tai kad tas laiszkas jau bus 
toks svarbus kad isz atsakymo 
in ji bus nustatyta ar Rusija 
nusileis ar imsis už ginklu. Ru
sija bus intarta už nukirtima 
susisiekimu ne vien tik Vokie- 
eziams, bet ir Ali j autams, ku
rie turėtu isz vien dirbti. Szi
toks intarimas ir kaltinimas 
yra labai svarbus, ir bus pirmu
tinis tokis taikos laiku. Tai bus 
pavojingiausias žingsnis kuri 
musu krasztas ims priesz Rusi
ja.

Klausimas iszkyla, kodėl Ru
sija taip toli ir taip drąsiai pa
sistojo prisez Anglija ir Ameri
ka. Vienas iszaiszkinimas yra 
kad Rusija nori priversti Ang

lija, Amerika ir Francuzija vėl 
pradėti derybas sykiu su Rusi
ja. Szitos derybos buvo nu
trauktos, kai visi trys krasztai 
nutarė be Rusijos vesti dery
bas. Dabar Rusija nori daly
vauti tose derybose. Sovietai 
nori dar kita susirinkimą visu 
Užsienio Ministeriu.

Sovietai prakiszo savo proga :< 
dalyvauti tose derybose kur bus 
nustatyta Vokietijos ir Vokie- r 
ežiu ateitis. Sovietai czia tikė
josi daug pasipelnyti, o dabar 
jie negali tose derybose daly
vauti. Jiems taipgi baisiai rupi 
daug ko gauti isz Vokietijos 
Ruhr spenio.

Molotovas baisiai užpyko kai 
Užsienio Ministeriu konferen
cija pairo Londone. Jis piktai 
iszsireiszke: “ Asz nenorėjo kad 
szita konferencija szitaip užsi
baigtu!” Aiszkus dalykas, kad 
jo krasztas, Rusija, dar labiau 
užpyko. Pasielgimas Berlyne 
dabar parodo kaip baisiai Ru
sija buvo inpykus ir dabar no
ri atlyginti, atkerszinti.

Rusija nenori kad Vokietija 
butu suskaldyta, nes Rusija no
ri pasisavinti visa Vokietija.

Mes dar atkartotinai sako
me kad dalykai Berlyne szitaip 
ilgai negali būti. Fabrikai ne
gali naktimis dirbti, nes elek
tros nėra. Daug fabriku visai 
užsidaro. Amerika gali maisto 
pristatyti su savo eroplanais, 
bet tavoras fabrikams tai jau 
visai kitas klausimas.

Ir kas dar labiau supainioja 
visa szita toki keblu ir sunku 
klausima, yra tai kad Amerika 
su Anglija jokiu budu negali 
suszaukti kita konferencija tol 
kol visi tie keliai bus Rusijos 
uždaryti.

Kaip dalykai dabar stovi, 
tai Amerika su Anglija gali 
vargti ir laukti, milijonus do
leriu daugiau prakiszti ant tu 
eroplanu. Amerika su Anglija 
taip ir daro, tyli ir laukia. Lau
kia pamatyti ka Rusija darys. 
O Rusija gali kad ir rytoj kara 
paskelbti! »

RUSTUS LAISZKAS 
RUSIJAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
szneketi ir pasitarti.

Ana diena, trys szimtai ir 
asztuonios deszimts penki ero- 
planai atskrido in Berlyną su 
maistu. Dabar Amerika su Ang
lija rengiasi daugiau Laivyno 
eroplanu czia pavartuoti. Jie 
skristu tarp Berlyno ir Ham
burgo.

Amerikos Sekretorius Mar
shall yra iszvažiaves kur; tai 
Po-Sekretorius Robert A. Lo
vett, jau pradėjo susirinkimą, 
in kuri atstovai isz Anglijos, 
Francuzijos, Holandijos, Belgi
jos ir Luxemburgo jau pribuvo.

Ar kas iszeis isz to susirinki
mo, sunku pasakyti.

Rusija dabar gali pasirinkti: 
ar mitinguoti ir dar toliau 
melžti kitas tautas, ar kariauti 
ir smurtu imti kiek ji gali.

Amerikos Coast Guard ju
rininkai stovi kaipo sargai 
ant visu mariu, ir yra žinomi 
kaipo tarptautiniai mariu 
sargai. Jie visur važiuoja ir 
laivus perspėja kur randasi

ledu kalnai, kad laivai nesusi
daužytu. Jie teipgi duoda 
raportus apie orą, vėjus ir 
viesulas. Szitie trys juri- 
ininkai stovi ir žiuri kaip 
vienas j u eroplanas lekia

virsz plaukianczio ledu kal
no. Jie stovi ant Mendota 
lai vi, kuris dabar plaukia ant 
Atlantiko mariu. Kiti tokie 
laivai plaukia isz Argentinos 
ir isz Newfoundland©.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
. t

Laidoja Kunus Numirėliu.
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