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KONFERENCIJOS 
KREMLINE

Berlyno Klausimas 
Visus Iszgazdino

—
WASHINGTON, D. C. — 

Visos didžiosios tautos iszsi- 
gando, kai pamate ir suprato 
kas gali iszkilti isz to Berlyno 
klausimo dabar. Kaip tik už 
tai Amerika, Anglija ir Pran
cūzija pasiuntė savo atstovus 
in Kremlina pas Stalina, ir 
kaip tik už tai Stalinas juos 
taip greitai priėmė. Matyt 
kad visi iszsigande, visi jiesz- 
ko kokios nors iszeities.

Iszrodo kad ežia vėl pradžia 
tu konferencijų, tu mitingu, 
tu pasitarimu, kaip ir pirmiau 
buvo. Visose kitose konferen
cijose Stalinas viską gavo, o 
musiszkiai be marszkiniu par- 
gryžo. Ar kas panaszaus ir vėl 
atsikartuos?

Berlyno klausimas toks 
svarbus, kad Amerikieczįai 
pasirenge in kara stoti už ta 
Berlyną. Ne už tai, kad mums 
Berlynas yra dabar visos Eu
ropos szirdis, kad Berlynas 
yra viso svieto Kryžkeliai. 
Kaip tik už tai Sovietai nori 
mus isz tenaisiszstumti, ir kaip 
tik už tai. Amerikieczįai. yra 
nusistatė isz Berlyno nei ne- 
krustelti.

Kas buvo nutarta Kremline, 
dar nežinia, nes nei žodžio ne- 
iszejo kas ten dabosi. Bet isz 
iszvaizdu musu atstovu, kurie

NEW YORK, N. Y. — Dar
bininku Unijos “AFL” virszi- 
ninkai visus nustebino kai jie 
nusistatė vieszai priesz tuos 
delegatus kurie yra intarti kai
po Komunistai.

Darbininku Federacijos Sei
mo iszvakarese, Commodore 
vieszb utyje, unijos atstovai 
stengėsi uždrausti visiems ko- 
munistiszkiems delegatams da
lyvauti seime.

Komisija kurios darbas yra 
pertikrinti visu delegatu pa- 
liudinimus neprieme ir nepri
pažino penkiolika delegatu ku
rie yra intarti kaipo Komunis
tai. Tai pirmutinis sykis in 
asztuonios deszimts keturis 
metus tos federacijos gyvavi
mo.

Szitos federacijos taryba 
rengiasi inneszti instatyma, 
kuris uždraustu Komunistams 
laikyti ar užimti vietas val
džioje ar būti delegatas in sei
mus ar suvažiavimus. Szitoks 
instatymas nieko nesakyta 
apie vietines unijos kuopas, 
bet tik apie centro organizaci
ja.

Vardai tu Komunistu dele
gatu kurie nebuvo priimti, nė
ra paskelbti.

Amerikos Darbininku Fede
racija visai mažai bėdos turi 
ar turėjo su Komunistais, nes 
ežia labai mažai Komunistu 
randasi, daug mažiau negu in 
“CIO” unija.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

manis, Latvijos Ministeris 
Amerikoje, pasimirė, tai visa 
žmonija neteko drąsaus didvy
rio, kuiis kariavo už Laisve ir 
Lygybe. Kaipo kareivis, re
daktorius, dipliomatas ir val
dininkas jis iszvede savo tėvy
nė isz nelaisvės per Pirmąjį 
Pasaulini Kara. Jis vede savo 
tėvynė laisves ir taikos taku, ir 
drąsiai kariavo isztremime, kail 
jo tauta, kaip ir kitos Europos 
tautos suklupo, kai ta Rusijos 
Meszka užgrobė laisvus krasz- 
tus.

Daktaro Alfredo Bilmanio 
gyvenimas ir pasiaukojimas 
savo tėvynei, laisvei ir nepri
klausomybe. Jis visiems davė 
gera ir gražu pavyzdi kaip ga
lingoms tautoms perspėjimas 
kad ir jos turi su savo žodžiais 
skaitytis, ir mažas tautas pil
nai invertinti.

Daktaro Bilmanio pasiszven- 
timas ir mums Lietuviams gar
bes atnesza, nes mes jauezia- 
mies labai arti Latvijos žmo
nių.

VOKIECZIAMS NE
PATINKA SOVIETU

NAUJI PINIGAI

BERLYNAS. — Tukstan- 
cziai Vokiecziu, kurie randasi 
po Sovietu priežiūra ir valdžia, 
dabar jau vieszai ima parodyti 
savo nepasitenkinimą, kad So- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

52 Žmonių Buvo Ant 
Eroplano; Prancūzijos 
Valdžia Sustabdė Visus 
Savo Eroplanus Kurie
Lekia Skersai Mares
PARYŽIUS, FRAKCIJA.— 

Vienas isz didžiausiu Prancū
zijos eroplanu dingo pietinėje 
Atlanto mariu dalyje.. Ant jo 
važiavo penkios deszimts du 
žmones. Paskutinieji žodžiai 
isz to eroplano buvo kai laku 
nas pranesze kad viskas tvar
koj. Po tam eroplano radijas 
nutilo, ir daugiau jokiu žinių 
nebuvo. Kai tas eroplanas ne
pribuvo in savo nustatyta vie
ta ir kai nieko isz jo nebuvo 
girdėti, kiti eroplanai pakilo ir 
iszskrido jo jieszkoti. Bet nie
ko nesurado, nieko neiszgirdo.

Eroplanu kompanijos sako, 
kad to eroplano inžinai negalė
jo sugesti, nes lakūnas butu 
apie tai pranesze? per radija. 
Kas kitas tenai atsitiko, ir už 
tai visi tokie eroplanai buvo 
patupdinti, buvo jiems už
drausta pakilti nuo žemes.

Eroplanas buvo su szesziais 
inžiniais ir svėrė apie septy
nios deszimts tonu. Szitas ero
planas lengvai butu galėjas 
skristi kad ir su keturiais in- 
žinais. Lakūnas kuris ta ero- 
plana vairavo, buvo patyręs 
žmogus kuris buvo jau daugiau

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pargryžta Isz 
Sibiro

Laivelis Su 29 Estoniecziais 
Kurie Pabėgo Nuo Sovietu At
plaukė In Newfoundlanda; 
“AFL” Unija Neinsileidžia In 

Seimą Penkiolika Raudonu
Delegatu New Yorke

________ -K  --------------- ■ ' ~*

Keliones Galas
su Stalinu kalbėjosi, galima 
spėti kad dar yra vilties kad 
gal bus galima susitaikinti. Bet 
kiek mums tas susitaikinimas 
kasztuos, tai niekas dar negali 
pasakyti.

Stalinas dabar gali derėtis, 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

ŽMOGUS NUSIŽUDĖ

BALTIMORE, MD. — Po
nia Phyllis Wade pargryžda- 
ma in savo apartimenta, ant 
North Calvert ulyczios, kai ji 
buvo in sveczius pas gimines 
isz Johnstown, Pa., rado savo 
vyra, Earl W. Wade be sąmo
nes j u miegamajame kambary
je. Ji tuojaus paszauke polici
ja, bet policijos daktaras Ber
nard Kleiman pranesze kad jos 
vyras yra mires, kad jis nusi
žudė.' Ponia Phyllis Wade sako 
kad ji jau užuodė gaza kai ji 
prisiartino prie Savo namu.

Policija sako kad tos gazo 
dujos jau buvo užjuodžiamos 
kelis skvierius už tu namu. Po
nas Earl W. Wade parėjo na
mo ir atidarė visas paipas ant 
gaso pecziaus ir užsidarė visu 
langus ir taip gala gavo.

Kariszkas USS New York 
laivas kuris per trisdeszimts 
keturis metus tarnavo Ame
rikai ir pergyveno net du pa
sauliniu karu, tyliai nusilei
do dvi mylias ant mariu 
dugno, in Pacifika. Laivyno 
sztabas, valdyba, ant szito 
laivo iszmegino savo nau
jausius ginklus. Per devy
nias valandas kiti kariszki 
laivai szaude in ji, kariszki

eroplanai, bomberiai palei
do didžiausias sprogstan- 
czias bombas ant jo, kol jis 
nusileido, paskendo. Pa 
veikslai parodo ta USS New 
York, kai kiti kariszki lai
vai in ji szaude ir stengiesi 
ji paskandinti.

Kad tiek laiko užėmė ta 
laiva paskandinti, karodo 
kokie drūti ir galingi yra 
Amerikos kariszki laivai.

Vokiecziu garsiausi ir ga
lingiausi “Bismark” karisz- 
ka laiva Anglijos Laivynas 
paskandino in kelias valan
das kai jis dar gyniesi ir be- 
go. O szitas Amerikos lai
vas buvo tam tyczia paliktas 
ant mariu ir visi kiti laivai, 
arti priplaukė paleido visas 
savo didžiausias armotos ir 
eroplanai paleido ant jo savo 
didžiausias bombas.

WASHINGTON, D. C. — Panele Elizabeth 
Terrill Bentley, prisipažindama kad ji sznipine- 
jo ir rinko labai svarbias žinias del Sovietu Ame
rikoje, dabar intaria daug žmonių augsztose 
valdžios vietose.

Laughlin Currie, Prezidento Roosevelto 
pagelbininkas yra intartas. Graži Elizabeth 
Terrill Bentley sako, kad jis Sovietams prane
sze kad Amerikos Sztabas jau rengėsi isztirti 
Rusijos slapta būda susineszimo, (Kai szpie
gai ar dipliomatai raszo savo raportus jie nieka
dos aiszkiai ar vieszai neraszo, bet susitarė ant 
kokio budo ar ant kokiu raidžiu ar žodžiu, kad 
niekas kitas nesuprastu).

Panele Bentley pasakė Kongreso Komisijai 
kad trisdeszimts du darbininkai Washingtone 
jai padėjo surinkti svarbias ir slaptas žinias apie 
Amerikos apsiginklavimą. Ju tarpe buvo ir 
Harry D. White, buvęs Iždo Sekretoriaus pa
gelbininkas.

Kongresmonas J. Parnell Thomas, Repub- 
likonas isz New Jersey, tos Kongreso komisi
jos pirmininkas sako kad visi tie intarimai ir ap- 
skundimai bus pavesti teismui.

Tie valdininkai, Ponai Currie ir White tuo
jaus vieszai ir piktai atsikirto ir užsigynė, saky
dami kad jiedu visai nei nepažinsta tos mergi
nos.

Visi tie intarti žmones gavo insakymus pri
būti in teisina, ir pati Panele Bentley buvo su
laikyta. •

Panele Bentley, įszduodama savo raportą 
ir prisipažindama prie to szpiegavimo, buvo la
bai nervuota ir nike cigaretus, viena po kito.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SZEIMININKES
STRAIKUOJA
---------- . i t.

Nepirks Mėsos Kol
Neatpigs «

DALLAS, TEXAS. — Szei- 
mininkes jau paskelbia savo- 
tiszkas straikas. Nepirks mė
sos tol, kol ta mesa neatpigs!

Szita “Andaroku Revoliuci
ja” prasidėjo Dalias mieste, 
Texas valstijoje, kur septynios 
deszimts vieno meto amžiaus 
žila plauke moeziute Ponia R. 
D. Vaughn, paskelbė, kad ja 
niekas nenusuks ir nenuskriaus 
ir neapvogs.

Per dvi dienas ji tupėjo prie 
savo telefono, szaukdama su- 
siedkas, kaiminkas, drauges, 
pažio Štamas ir taip sau kitas 
moteris ragindama visas suda
ryti vaju, paskelbti “Andaro
ku Revoliucija,” jokios mėsos 
nepirkti isz buezerniu, kol kai
nos, prekios taps žmoniszkes- 
nes. Ji jau tiek moterų prisi
traukė prie saves, kad dabar 
jos visos per telefonus szauke 
visas kitas to miesto moteris in 
ta revoliucija.

Jos visos dabar praszo ir ra
gina visas szeimininkes nepirk 
ti jokios szviežios mėsos per 
isztisa sanvaite. Tegu buezie- 
riai patys ta mesa suėda!

Szitos straikos jau iszsipla- 
tino ir po kitus miestus. Szei
mininkes vis mažiau szviežios 
mėsos perka, parodyti buezie- 
riui ir kompanijoms, kad tam 
brangumui nėra nei kraszto 
nei galo.

Vienas buezierys tame mies
te, Lloyd King, szitai moeziu- 
tei atsikirto: “Jeigu jus isz 
tikro ketinate straikuoti ir mė
sos nepirkti, tai asz mielu no
ru savo visas buezernes užsi
darysiu, nes man prastas pel
nas sziandien isz mėsos.”

(Tasa Ant 4 Puslapio),
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f
' Lietuviai kurie gryzo nuo 
Mandžukos pasakoja, kad ten 
yra statomi nauji geležinkeliai 
ir naujos eroplanams vietos. Ir 
jie sako kad jiems maistas 'bu
vęs Anierikoniszkas.

Rytprūsiuose gyvenimas yra 
stacziai nepakencziamas. Ryt- 
prusiu gyventojai patraukia m 
Lietuva, kur žmones su jais 
mielai dalinasi duonos kąsniu.

Bažnyczios dar, nuo to laiko 
kada szitos žinutes mums atėjo 
nebuvo uždarytos. Bet elektros 
szviesa iszjungta, atimta nuo 
bažnycziu. Mokescziai nepake
liami.

Ministru Tarybos nutarimu, 
yalstiecziai privalo pristatyti 
grudu, kaip tai rugiu, kvieeziu, 
žirniu, lesziuku, pupelių, gri
kiu, nuo kiekvieno naudoja
mos, ariamos žemes hektaro. 
/ Taipgi ir bulviu turi prista
tyti sulyg nustatyta miera.

Tai yta vadinama pyliavais. 
Tas kuris neinstengia pristaty
ti jam nustatytu pyliavų yra 
baudžiamas pinigine bauda, 
dvigubai didesne už neprista
tytu grudu verte turgaus kai
nomis.

--------”---- v—
Kaikuriems Lietuviams pa

siseka iszsisukti isz tu pyliavų 
ir visokiu kitokiu mokescziu, 
nes valstybine tvarka labai 
prasta. Kaikuriuose kaimuose 
dar nei vienas nepristatė nei 
vieno kilogramo del pyliavų. 
Ateina valscziaus paruoszu 
agentas, užeina in namus, isz- 
meta burnele, gražiai pasiszne- 
ka ir traukia sau tolyn.

1 • •
Labai daug maisto buvo pa- 

siunsta Lietuviams Vokietijo
je. Czia daugiausiai pasirūpi
no Kunigas Daktaras Konczius 
BALF’o pirmininkas. Ir Ang
lijoje Lietuviai susilaukė daug 
maišto isz Amerikos per ta pa
ti asmeni.

i Vienas Sovietas per visa 
sanvaite ąiszkino naujokui 
kaip jisai turi pareiga gerbti 
“Tėvas Stalina” ir motina 
‘fSovietiszkaja Rusija,” ir 
kaip jis neturi bijotis už tuodu 
tėvu net ir savogyvasti paau
kotu Praslinkus keletai die
nu, tas Sovietas mokintojas 
panorėjo patikrinti, ar naujo, 
kas gerai insitemijo ta savo 
pamoka ir paklausia:

• “Kas tavo tėvas?” 
■“Draugas Stalinas.” 
“Q kas tavo motina?” . 
“Sovietiszkoji Rusija.” 
‘‘O dabar, kokie tavo 

troszkimai ? ’ ’
“ Pasilikti naszlaicziu. ’ ’

1944 metuose kandidatas in 
Prezidentus, Dewey, nieko ne
klausė, in ant nieko nepasiti
kėjo. Jis tikėjosi kad jis pats 
sau vienas gales Roosevelta su- 
muszti per rinkimus. Bet da
bar jis jau visai kita daina dai
nuoja. Jis dabar tariasi su 
buvusiu Republikonu Prezi
dentu Herbert Hooveriu. Jis 
jau du sykiu su juo pasiszneke- 
jo it' dar kelis sykius pasiszne- 
kes. '

Trumanas dabar jau geriau 
ir gražiau kalba ir moka kaip 
prakalbas sakyti, bet visas jo 
sztabas yra prastas, nemoky

tas ir be jokio patyrimo. Nei 
vienas narys isz viso jo sztabo 
neturi savo sekėju ar rėmėju,' 
kurie galėtu Trumanui in tal
ka stoti. Vien tik Prekybos 
Sekretorius, Sawyer turi pa
tyrimo kaip reikia vesti rinki
mo vaju. Sekretorius Mar
shall, kuris galėtu geriausiai 
viską vesti ir kuris galėtu 
daug žmonių patraukti visai 
atsisako dalyvauti. Jis sako 
kad jo darbas dabar dabar su- 
simaiszyti su paprasta politi
ka. Forrestal jau isz anksto 
Trumanui yra pasakęs, kad jis 
visai nesikisz in szituos rinki
mus. Jis irgi galėtu daug bal
su, “votu” patraukti. Snyder 
Krug ir Donaldson teipgi jau 
isz anksto pasakė kad jie tik 
kelias prakalbas pasakys ir 
daugiau nieko nedarys. Tie 
kurie dabar ta vaju ves yra ne
patyrė, tam netinkami žmones 
tokiam darbui.

Vokiecziai Berlyne dabar 
taUpina ir laikosi pinigus pu
riuos Amerikiecziai iszleidžia, 
tikėdamiesi kad tie pinigai vi
sados bus geri ir verti; bet jie 
praleidžią kaip tik gauna Ru
sijos pinigus, nes jie tais pini
gais visai nepasitiki.

Komunistą tame Berlyno ir 
ir Vokietijos kraszte, kur So
vietai valdo, dabar nori atidė
ti visus rinkimus iki kitu me
tu. Jie bijosi kad net ir po So
vietu valdžia Vokiecziai bal
suos priesz Komunistus. Szi- 
tie rinkimai turėjo atsibūti szi 
rudeni.

Nors dabar isz visu pusiu a- 
teina gandai apie ateinanti ką
rą, bet karo, rodos, nematyti. 
Amerika su Rusija susikirs, 
jeigu , neiszmoks kaip sugy
venti. Bet tas ne taip greitai 
atsitiks. Jeigu Amerika su 
Rusija ir susikirstu, tai nei 
viena, nei kita kara nelaimėtu.

Nei viena vieszpatyste nėra 
dabar prisirengus del karo. 
Anglija baisiai insiskolinusi, 
neturi pinigu. Francuzija su
siskaldžiusi, negali savo vi
daus reikalus susitvarkyti. Ita
lija silpna. Vokietija dabar 
tikras seratnamis. Amerika 
nepastovi iki po rinkimu del 
savo Prezidento.

——————————
Amerika jau prakiszo devy

niolika bilijonu doleriu, besi
stengdama nusipirkti taika ir 
ramybe ant viso svieto, bet iki 
sziol visi tie pinigai nei taikos 
nei ramybes nenupirko!

' • •
Bet ir Rusijai nesiseka. Yu- 

goslavija dabar stojasi priesz
Rusija. Lenkija, Czekoslova- 
kija ir Vengrija ima murmėti 
ii net prieszintis Rusijai. Ry
tine Vokietijos dalis • labai 
kersztinga Sovietams.

, ■ 1
Po rinkimu Amerikoje, mu

su valdžia stengsis susitaikin
ti su Sovietais. Visose diplio- 
matijos vištose bus paskirti 
pasauliecziai ir generolai ir ka
rininkai bus atstatyti. Ame
rika vėl stengsis pataikauti 
Stalinui. Jeigu tas pataikavi
mas neiko gero neatnesz, tai 
tada jau išz tikrųjų Amerika 
ims ginkluotis.

— Maszinos del dirbimo 
czveryku likos investos 1859 
metuose.

SKAITYKITE “SAULE”

Biznis Su Stalinu
■*** • . .J,

— ■ ....... ■—

Bedievis Ir Komunistas 
Tas Pats

Mums Lietuviams “Bedie
vis ir Komunistas” tai beveik 
tas pats aitvaras, nes Lietuvis 
negali liktis be kokio nors ti
kėjimo.

Kai musu Lietuviai jauezia- 
si kad jie jau per mokinti tikė
ti in Dieva ir eiti in Bažnyczia, 
jie tuojaus susijieszko sau kita 
tikėjimą ir kita koki'- dievaiti 
ima garbinti, nes Lietuvis isz 
pat prigimties yra tikintis 
žmogus. Jis turi in ka nors ti
kėti !

fUlž tai, musu Lietuviai Be
dieviai bėga in Komunizmą ir 
garbina Stalina. O Stalinas isz 
tikro reikalauja dieviszkos 
garbes, nes sulyg Komunistu, 
Stalinas niekados negali su
klysti, klaidos padaryti. Ka tik 
Stalinas daro tai jis gerai da
ro.

Tas nabagėlis žmogelis kuris 
taip spardiesi priesz Dievo De- 
szimts Insakymu, dabar kelis 

! tukstanezius Stalino insaky- 
mu užlaiko.

Kaip tik už tai kad Stalinas 
yra taip gerbiamas, negalima 
Su juo ar su jo Komunistais jo
kio biznio daryti. Komunistas 
negali būti tuo paežiu sykiu 
geras Komunistas ir isztikimas 
Amerikos pilietis.

Italijoje,. Komunistai, norė
dami prisitraukti Katalikus, 
ąiszkino kad Komunizmas nie
ko prieszinga neturi priesz Ka
talikus, kad Katalikai gali bū
ti tuo paežiu sykiu geri Kata
likai ir isztikimi Komunistai. 
Szventas Tėvas tuojaus atsi
liepė ir griežtai ir aiszkiai pa
sakė, kad nieko panaszaus ne
gali būti, kad tas Katalikas, 
kuris priima Komunizmą atsi
sako savo tikėjimo.

Garbe Gryžti In Savo 
Tėvynė .

Kiekvieno žmogaus szirdyje 
rusena, degte dega viltis kada 
nors gryžti in “Savo Tėvynė,” 
aplankyti savuosius. Beveik 
kiekvienas Lietuvis, gyvenda
mas kad ir geriausioj szalyi, 
Amerikoje, vis svajoja, ar nors 
pirmiau svajojo, kada nors 
gryžti in Lietuva, in savo gim
tine, pas savuosius.

Nėr žiūrėta kaip gerai czia 
gyventi, ar kaip vargingai te
nai kiti gyvena, visu szirdys 
vis yra nukreiptos in ta savo 
teviszkes kaimeli ar miesteli.

BIJOSI SZNEKETI

Balsas Isz Pragos

NEW YORK. — Abudu 
vaikai buvo gimė kaipo Aus
trijos piliecziai, bet nei vienas, 
nei kitas nemylėjo karaliszkos 
Habsburg valdžios savo krasz- 
te. Kad nereikėtų eiti in vais- 
ka, Jonas Benes iszvažiavo, 
iszbego in Amerika, kur jis ta
po stalioriumi, karpinteriu, 
dailyde. Jo jaunesnis brolis 
Eduard Benes pasiliko savo 
gimtinėje ir stojo in darba pa- 
budavoti, insteigti nauja Cze- 
koslovakijos tauta.

“Po Austrijos valdžia,” sy
ki Jonas Benes buvo iszsita 
res: “Mums nebuvo valia 

Tas Lietuvis nėra Lietuvio 
vardo vertas, kuriam Lietuva 
nebrangi.

Bet pažiūrėkime kaip Su tai 
Ruskiais, tais tikrais, gyvo 
plauko Komunistais, Stalino 
tarnais ir Lenino mokiniais, 
Rusijos dipliomatais ir Mosk- 
vos darbininkais, kurie dirba 
Sovietu darba Amerikoje.

Didžiausia bausme, su kuria 
Kremlinas grasina ir baudžia 
savo dipliomatus ir Ambasa
dos darbininkus Amerikoje, 
tai yra: Jeigu gerai nedirbsi, 
turėsi gryžti in Rusija!

Kodėl jau taip baisu isztiki- 
mam Rusijos sunui gryžti in 
savo tėvynė, in Rusija? Tas 
grasinimas skamba kaip Sibiro 
snieguoti kalnai, kaip isztre- 
mimas.

Nei vienas isz musu Amba
sadorių, ministeriu ar diplio- 
matu nieko panaszaus isz mu
su valdžios nesibijo, nes gryžti 
in Amerika beveik kiekvienas 
nori. O Rusijos dipliomatijos 
sztabas savo tėvynės taip bijo
si kaip mužikas Sibiro. Kodėl ? 
Ar musu Komunistėliai mums 
in tai galėtu atsakyti?

Kai pernai Kanados valdžia 
suseke Rusijos sznipus ir savo 
pilieczius iszdavikus, Rusijos 
slapta policija nubaudė kelis 
savo žmones už nepasisekimą 
tame sznipavime. Nubaudimas 
buvo tai kad jie turėjo gryžti 
in Rusija. Vienas isz ju nusi- 
szove, kai dažinojo kad jis turi 
gryžti in savo tėvynė.

Tai koks tenai tas Stalino 
rojus, kad net jo isztikimiausi 
tarnai, syki paragavę Ameri
kos laisves ir lygybes nenori, 
stacziai bijosi gryžti in ta Rau
donąjį Rojų?

Prie to dar galima pridėti ir 
kita pastaba: Mes daug skaito
me apie Sovietus, Komunistus 
ir Ruskius, kurie bėga isz Ru
sijos in Amerikos armijos ran
kas, bet mes dar nei apie viena 
Amerikieti neskaitome kuris 
butu pabėgės isž Amerikos in 
ta Rusijos Rojų! Jeigu tenai 
■jau taip gerai, tai kam tie žmo
nes isz ten galvatrukcziomis 
neszasi.

Kita syki mes pasikalbėsime 
apie tuos Komunistėlius kurie 
taip labai ir didingai giriasi 
kad jie tiek daug yra nuveikė 
del žmogaus labo czia Ameri
koje, kad jie yra darbo žmo
gaus draugai ir .užtarėjai, Jie 
taip giriasi. Mes pažiūrėsime 
ne tiek in ju žodžius ir pasidi
džiavimus kiek in ju nuveiktus 
darbus.

szneketi ar net burna atidary
ti.” Pargryždamas isz savo tė
vynės ana sanvaite, jis labai 
mažai ka kalbėjo apie ta nau
ja Czekoslovakija, ir paskui 
visai nutilo. Jis buvo palikes 
savo broli Eduard Benes, ku
ris serga ir yra pavojuje. Jis 
sako, “Pet devyniolika sanvai- 
cziu valdžios policija mane se- 
ke visur. Dvi sanvaites atgal 
mano brolis man patarė kad 
jau laikas trauktis ir gryžti in 
Amerika. Asz daugiau negaliu 
pasakyti. Asz bijausi szneka- 
ti.”

SKAITYKIT 
F=“SAULE”^S
PLATINKIT!

Katinas Sveiksta

Amerikiecziai paprastai 
sako, kad katinas turi net 
devynias gyvastis, kad ne
galima taip greitai katino 
nudėti. Szitas katinas “Ti
ger” gal jau nors tris savo 
gyvastis suvartuojo. Jis bu
vo tris sykius paszautas in 
viena menesi, bet vis par- 
szliauže namo ir buvo iszgy- 
dytas. Daktaras R. Stans
bury isz Pasadena, Calif., sa
ko kad ir szita syki katinas 
pasveiks.

NAUJU EMIGRAN
TU DĖMESIUI

BROOKLYN, N. Y. — Kai 
szis praneszimas pasieks Jusu 
spauda, isz Amerikos gal jau 
bus atvykę nauji pareigūnai, 
kuriems bus pavesta parinkti 
isz tremtiniu pirmuosius imi
grantus, vykdant naujaji D.P. 
insileidimo insatytma.

Pagal naujoj instatymo nuo
status, 40% vizų turės atitekti 
tremtiniams, kilusiems isz Pa- 
balczio ir rytines Lenkijos už 
Kurzono linijos. Pirmenybe 
taikoma ir ūkininkams (30% 
vizų), in vairiu amatu ir speci
alybių žmonėms. Be to, pir
menybe 'bus taikoma Ameriko
je gyvenaneziu giminėms.

Visiems privalu žinoti, kad 
“ne vienas tremtinys negales 
patekti in Amerika, jei jis ne
turės darbo ir Imto užtikrini
mo pažymėjimo.” Todėl visi, 
norintieji atvykti in Amerika, 
turėtu tuojau kreiptis in savo 
gimines ir pažystamus, in or
ganizacijas, praszydami sau 
tokiu pažymėjimu, kurie pri
valo būti užpildyti ‘BALE’ 
blankose ir persiusti ‘BALF.’

Taip pat privalu žinoti, kad 
instatymo vykdymo pasiseki
mas stambia dalimi priklausys 
nuo paežiu nauju imigrantu. 
Instatymo pravedejjai tikisi, 
kad naujai atvyksią D.P. bus 
pavyzdingi, dar'bsztus ir pas
tovus žmones, kad jie laikysis 
tos gyvenamos vietos, kuri 
jiems bus paskirta, kaip nuro
dyta darbo užtikrinimo pažy- 
jime.

Yra visa eile ukiu ir dirbtu- 
viu, kuriu vedėjai pasižadėjo 
užtikrinti Imta ir darba. Aisz- 
ku, butu didžiausias meszkos 
patarnavimas tremtiniu imi
gracijos veiklai, jei tokiu dar- 
boviecziu kvietimu atvykę 
tremtiniai tuojau isz ju pasi- 
szalintu, nepadirbe jose dvejų, 
ar nors vieiieriu metu. Tai rei
kia gerai insidemeti.

Paežiu pirmųjų atvykėliu 
elgsena ir darbas bus didžiau
sio stebėjimo akiratyje. Žino
kite, netruks provokatorių, no- 
rineziu tremtiniu gera varda 
suterszti, apjuodinti, tai svar
bu neduoti jiems progos pasi- 
reiszkti. Vykdami in Ameri
ka, turėkite minty, kad nuo 
pirmųjų imigrantu pasirody

mo priklausys D.P. insileidimo 
instatymo i n vykdymas. Jei 
visuomenėje kiltu naujai atvy
kusiais nepasitenkinimu au
dra, aiszku, D.P. instatymo 
vykdymas galėtu būti sulaiky
tas.

Amerikoje nei vienam nebus 
pradžioje lengva. Bet isztese- 
kite, nes tik taip pagelbesite 
likusiems atvykti in Amerika!

Be to, mes dedame pastan
gas, kad instatymas? butu pra
plėstas ta prasme, kad vietoj 
205,000 tremtiniu, butu insi- 
leista bent 400,000 asmenų.

—Kun. Dr. J. B. Konczius, 
BALF Pirmininkas.

Užuojauta

Gal niekas nėra taip skau
du ir griaudu kaip pamesti 
ar paklydę mažucziai dide
liuose miestuose. Szitiedu 
mažucziai buvo tyczia palik
ti ir apleisti prie pat polici
jos ofisu New York mieste. 
Jiedu stengiasi vienas kita 
suraminti. Szitokie invykiai 
kasdien atsitinka miestuose.

Kaip Tremtiniams
Gelbėti Sziandien

BROOKLYN, N. Y. — Kol 
tremtiniams didesniais skai- 
cziais pavyks isz Europos in 
Amerika iszvykti, dar praeis 
keli menesiai, o kitiems truks 
iki du metu ir gal ilgiau. Tuo 
laiku jiems reikia gyventi: 
kiekviena diena maitintis, ap
sirengti, gydytis ir ruosztis ne 
visai aiszkiam rytojui, kad ir 
tai paežiai emigracijai. Be to, 
žymiai didesne ju dalis nega
les pas mus atvykti. Jie la
biausiai reikalingi paramos.

Dabar vyksta BALF vajai: 
rūbams, maistui ir kitomis 
daiktinėmis dovanomis. Nuo 
(Sept.) Rugsėjo 1 d., prasidės 
didysis piniginis vajus, ku
riam jau dabhr reikia ruosztis: 
Iszsirink-ti vajui vesti komisi
jas, pasiskirstyti pareigomis, 
pasiruoszti planus, kuriais ga
lėtumėte pasiekti ko didžiau
sia skaieziu žmonių, instaigu 
ir draugijų, galineziu tremti
niams pagelbeti.

Jusu padovanotosios ar su
rinktosios daiktines dovanos 
tuoj BALF Centro pasiunezia- 
mos in Europa. Piniginiu va
jum pagelbesime tremtiniams 
ingyti, ko daiktinėmis dovano
mis negauname ar nepakanka
mai gauname.

Tremtiniams imigracija pa
gelbeti, imigruoti pagal nauja
ji instatyma, ‘‘reikia iszpildy- 
ti užtikrinimu butams ir dar
bams blankas.” Gimines, drau
gai ir net visai tremtiniu nepa
žįsta, malonėkite BALF pa
siustąsias blankas ko grei- 
cziausiai iszpildyti ir BALF 
centrui sugražinti. Juo grei- 
cziau blankas gražinsite, to 
greieziau tremtiniai gaus pro
ga patekti in eiles pradžia.

Neturintieji BALF blanku, 
ju praszykite, tuoj pasiusime.

Visais tremtiniu paszelpos 
ir imigracijos reikalais praszo- 
ine kreiptis in BALF centra. 
Adresuokite United Lithua
nian Relief Fund of America,
Ine., 105 Grand Street, Brook
lyn 11, N. Y.

Skaitykite “Saule”

Koplyczios Ant ::
:: Kalno Varpas

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

už kaklo. Toje valandoje isz 
Jono akiu hirejo stambios asz- 
aros ant garbiniuotu geltonu 
plauku. Jis jaute, kaip arti 
buvo jo nelaime ir kad jis ja 
savo pasiszventimu praszalino.

-“Bet, mama, tai ne asz 
skambinau ant kalno. Tenai 
prie varpelio prilipti negalima. 
Laiptai yra visiszkai supuvę. 
Tai Dievas pats skambino.”

Ji apsakė, kokiame pavojuje 
buvo nuo vilko ir kaip iszliko 
gyva. Jie jaute, kad szirdis ne
pakels visu jausmu, kokiu pri
sirinko ir kinkosi nuo kalbu, 
tai nutilo; ir tiktai savo dva
sioje idekavojo Dievui ir aniuo- 
lui sargui už visas geradejys- 
tes.

“Tai laimingiausios mano 
gyvenime Kalėdos,” tarė Jo
nas, kada Gritos motina iszta- 
re jam, kad už jo leidžia savo 
dukterei teketi. “Gal Dievas 
duos, kad turėsime tokiu lai
mingu Kalėdų cla daugiau.”

Ir isztikruju, daug linksmu 
laimingu Kalėdų tie geri žmo
nes pragyveno. Grita isztekejo 
už Jono ir didžiausioje meileje 
ir sutikime gyveno. O istorija 
apie “Koplyczios varpeli ant 
kalno” buvo tankiai pasakoja
ma ju szeimynoje ir ėjo isz kar
tos in karta.

----- GALAS-----  

“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., 
MahanoyCity, Pa.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

'J'ARP augsztu Vokietijos, 
kalnu gyveno neturtinga 

naszle su vienatine savo duk
terimi, kurios vardas buvo 
Grita. Ju namelis buvo pusiau- 
kelyje tarp stataus kalno apa- 
czios ir jo virszunes. Egles ir 
puszis, tankiai suaugusios, 
denge kaina aplinkui. Tarp j u 
tai vienur, tai kitur galima bu
vo matyti upelyczius, kuriu. 
vanduo, lyg sidabro siūlas, 
blizgėdamas narstė tarp akme
nų ir kietu uolu, tai pasislėpda
mas, tai vėl pasirodydamas. 
Kitus vėl jis sutikės kliūtis, ne
rasdamas sau liuoso kelio že
myn, su didžiu murmėjimu ir 
kunkuliavimu pasisukęs smar
kiai ant vietos, leidos smul
kiais laszais, laszeliais ir net 
dulkėmis kristi žemyn. Tai 
gražus vandenkricziai. Tai 
puikus reginys, kuri galima 
sutikti tiktai kalnuose. Gi že
mai, prie kalno apaczios, kur 
upeliu, vanduo ramiau jau te
ka, žaliuoja, žaliuoja, kaip tik
tai užmotyti pievos. A kiek ten 
gražiausiu gėlėliu, kiek ten 
zvimbiancziu 'biteliu, kiek va
balėliu ir drugeliu! Kaip Lie
tuvoje sziltame Birželio mene
syje.

Tai buvo nepaprastai graži 
vieta, bet labai atskira. Niekas 
tenai daugiau negyveno. Tas 
namelis buvo toli nuo arti
miausio kaimo, Goblingsficld 
ir da toliau nuo miestelio Nal- 
berthal. Niekas beveik tenai 
Beatsilankydavo. Dažniausiai 
ta. vietele aplankydavo kuni
gas ir vienas žmogus isz minė
tojo miestelio. Juodu nekarta 
Nuteikdavo paszelpos naszlei.

Karta in sanvaite Grita ir 
jos motina nusileisdavo žemyn 
in maža Aniuolu Sargu koply
tėlė. Kuomet būdavo gražus 
oras, tai Grita atsilankydavo 
kaip kada ir in Tėvo Bruno 
maža mokykla.

Gritos tėvas mirė, kuomet ji 
buvo da mažutis kūdikis. Jis 
buvo giriu gyventojas, links
mas, geros szirdies, doras ir 
teisingas. Viena szalta žiemos 
diena "jis iszejo prie savo dar
bo, szvilpaudamas sau linksma 
dainele. Jis kelius kartus, kaip 
ir atsisveikindamas atsižiūrėjo 
atgal, kad pažvelgtu iii savo 
gera moteri, kuri stovėjo prie 
duru ir lydėjo ji akimi, kolei 
jis visiszkai nepranyko tarp 
tankiu medžiu.

Po pietų pradėjo kilti ir ne- 
malonai kaukti kalnu vejas. 
Apie ketvirta valanda stambus 
sniego szmotai eme kristi ir 
greitai viskas aplinkui prisi
dengė storu sniego sluogsniu. 
Jauna moteris neramiai žiurė
jo in lauka, laukdama savo vy
ro. Dažnai, prasidarius duris, 
vere savo akimis kaskart la
biau auganczia tamsa. Bet nie
ko nebuvo matyti. Sniego tiek 
prikrito, kad uždengė jos grin- 
teles langus ir duris. Nebuvo 
galima net in ora iszeiti.

Visiszkai sutemo. Vyro da 
nėra namieje. Pasipylė moti
nos aszaros, kada ji pradėjo 
siūbuoti maža kūdikio vygele 
ir bandė dainuoti.

Isztisa nakti ji nesumerke 
akiu. Ji sėdėjo prie ugnies, gie
dojo, supo, meldėsi ir klausė ar 
negirdeti žingsniu. Bet viskas 
buvo po senovei. Vejas staugė, 
sniegas krito. Staiga, ant ryto
jaus, sniegas, kuris užvertė

May Jane Truman isz 
Grand View, Mo., sesuo Pre
zidento H. Trumano dalyva- 
tame Demokratu Seimo Phi
ladelphia, Pa. Ji ežia labai 
atsižymėjo savo prakalba ir 
savo gražia iszvaizda, kad 
net ir jaunesnes gražuoles 
jai pavydėjo.

langus, nuėjo szalin ir kasžin 
kas dunkstelėjo in Įauga. Ji 
pasiskubino atidaryti duris. 
Jos szirdis smarkiai plake. 
Atidaro duris. Žiuri. Stovi, bet 
ne jos vyras, tiktai Tėvas Bru
no ir du kaimiecziu, kurie at
kasė taka in grintele ir atnesze 
sziek tiek maisto.

Tėvas Bruno ramino ja, kaip 
galėdamas, o kiti pasižadėjo 
jieszkoti jos vyro su pagelba 
kalniniu szunu.

Praėjo kelios dienos, bet taip 
pamaži, taip sunkiai, kad sun
ku apsa’kyti. Per Kalėdas, pa
siėmus savo mažute, ji nusilei
do in pakalne, nes saule aisz- 
kiai szviete ir sniegas greitai 
nyko. Po Misziu, Tėvas Bruno 
iszejo isz koplyczios paskui ja 
ir, prirengęs ja gerai savo žo
džiais prie baisios naujienos, 
galutinai pranesze jai, kad jos 
vyras atrastas, bet negyvas su- 
szales.

Isz karto jos szirdis vos im
ply szo, bet gi greitai pergalėjo 
save, pažiurėjus in savo mažu
te mergaite, del kurios ji dabar 
turi gyventi. Greitai ramumas 
užvieszpatavo ant jos veido ir 
jis nuszvito, lyg saule isz po 
debesų.

Grita augo. Ji buvo labai 
maloni, graži mergaite. Jos 
akis buvo mėlynos, veidas 
skaiseziai rausvas ir plaukai 
ilgi, geltoni.'Ji buvo su visais 
nepaprastai mandagi ir szir- 
dinga. Maži mokyklos vaikai 
ir mergaites, su kuriais ji susi
eidavo, visi ja mylėjo. Isz visu 
labiausia ja mylėjo maluninko 
sūnūs Jonas. Jis buvo irgi gra
žus vaikinas. Jis buvo da tiktai 
penkiolikos, bet taip gerai in- 
auges, kad tarp vaiku atrodė, 
kaip tikras vyras.

“Grita, kada tu užaugsi, asz 
su tavim apsivestų, ” jis pa
prastai jai kalbėdavo, kada au
kodavo pirmųjų pavasario kal
niniu rožių kvietku, arba vasa
ros žemuogių pintine, kuria jis 
pats pasidarė.

“Bet tu esi jau per senas, 
Jonai.” Atsake mergaite, kuk
liai žiūrėdama in ji.

“Tiktai penkiais metais se
nesnis už tave. Asz galu laukti 
tau užaugant. Asz tave myliu, 
kaip kregžde myli vasara. Ji 
vejasi vasara net in tolimas 
szalis, asz seksiu paskui tave, 
kad ir po visa pasauli.”

‘‘Bet tu neturi sparnu, Jo
nai,” atsakydavo jam juokau-

dama mergaite. Savo dvasioje 
ji tikėjo Jonui ir mylėjo ji szir- 
dingai. Jonas tai numanė.

Viena žiema, kuomet Grita 
turėjo jau dvylika metu, buvo 
nepaprastai daug sniego ir bai
sios pusnis. Buvo tada labai 
pavojinga kalnuose. Sniegas! 
užvertė takus ir kelelius; klas- 
tingai pridengė gilius plyszius 
ir akmenuotas ardones. Ne vie
noje vietoje palaidojo ir kai-; 
nuošė pastatytus namelius.

Priesz Kalėdas Gritos moti
na apsirgo. Gavo didėli karszti 
ir galvos skaude jima, Ji atgu
lė in lova, o daktaras pasakė 
kad ji nusiszaldžiusi. Greitu 
laiku ji isz karszczio neteko 
nuovokos ir Grita turėjo ja val
gydinti, kaip maža kūdiki ko- 
szele ir pienu.

Žiema nemažojo. Snigo vis 
daugiau; ir tiek jau priaugo 
visur sniego, kad Grita bijojo 
nusileisti žemyn in kaima pa- 
praszyti ka nors, kad ateitu ir 
padėtu jai prižiūrėti sergan- 
czia motina, kuri, rodėsi, eina 
vis menkyn. Ji davinėjo jai! 
vaistu ir valgydino sriuba, 
kaip daktaras jai buvo sakes. 
Vienok ligone nėjo geryn. Mer
gaite iszsigando. Ji jau eme 
abejoti, ar nemirs jos mylima 
mama! Ji atsiklaupė ir karsz- 
tai meldėsi prie Kūdikėlio Jė
zaus, kad jis neapleistu. Ji mel
dėsi. Aszaros riedėjo per jos 
skaisezius veidus, szirdis grei
tai plake nuo baimes ir susirū
pinimo, nes jau beveik negir
dėjo motinos kvėpavimo. Ji 
prisilenkė visiszkai prie ligo
nes veido bet nejautė kvėpavi
mo.

Kuomet ji da vis meldėsi, pa

Prezidento Sesuo

Mat, kad ir senas
vyras,

Bile drūtas ir 
geras, 

Bet jeigu senas ir 
ne sveikas, 

Tai jau ir tokis,
Ant žemybu neturi 

akvatos.
Viena motinėle turi 

dukrele,
Da suvis jauna,
Nori tam seniui 

dukrele duoti, 
Jauna mergele in 

nelaisvia priversti.
Jeigu tu motinėlė, 
Privertinas už toki 

iszvarai, 
Tai geriau tu pati 

su juom apsivyruok,
O jaunai mergelei 

pakaju duok, 
Tegul pati iszsirenka 
Katras jai patinka.* * *

Vienas vyrukas Hazletone, 
Neiszmintingai pasirodė, 
Prie bobeles prisiplakė, 

Už tai gavo in feisa.
Turėjo miestą apleist, 
Jog net visos karves 

pradėjo bliaut, 
Ir ta bobele graudžes 

aszaras liejo,
JJ'ž ta dingusi vyruką 

sirodė jai, kad ji girdi kokios 
tai bažnyczios varpa. Netikėta 
mintis, kaip žaibas, plykstelėjo 
per jos galva.

Ant kalno virszunes buvo 
pusiau sugriuvusi koplyczia, 
paszvensta Kūdikėlio Jėzaus; 
garbei. Ji buvo pastatyta ketu-! 
rioliktame szimtmetyje vieno 
turtingo barono, kurio suims 
staiga iszgijo isz sunkios ligos, 
lygiai Kucziu dienoje.

Visoje apygardoje buvo kal
bos, kad pas Kucziu naktyje 
užeina ant kalno in koplyczia 
ir suskambina tenai esaneziu 
varpeliu lygiai, kada laikrodis 
musza dvylika, tai to visokis 
praszymas, kuri jis tada turi, 
iszsipildo. ■ Nei vienas vienok 
nedrįso tenai eiti. Mat, laikui 
bėgant, atplyszusios uolos ir 
akmens sniegu ir ledynu nu
griauti visiszkai suardė takeli, 
kuriuo eidavo in koplyczia. O 
dabar žiema tai ir svajoti apie 
koplyczia buvo baisu.

Grita žinojo tuos pavojus, 
bet ji buvo girdėjusi, kad turi 
savo Aniuola Sarga, kuriam 
pasitikėjo.

“Jis prisakė savo aniuo- 
lams, kad saugotu tave ant vi
su tavo keliu, kad tave neszio- 
tu ant savo ranku, kad neužsi
gautum in akmeni ■ savo ko
jos.”

Ji pažvelgė in maža “ku
ku” laikrodėli. Tuomi tarpu 
atsidarė mažos laikrodžio du
reles ir tenai pasirodžiusi ge
gute iszgarsino deszimti kartu 
“ku-ku. ” Kiekvienas ku-ku 
Grifai skambėjo “Eik.”

“Taip, asz eisiu,” suszuko 
mergaite. Ji pataisė motinai 
pagalvi, gal paskutini karta,

stenėjo.* * *
Sei, jus Montkarles 

misiukes,
Kur ten isz vienos 

stryto,
Kaip tikros menkes, 
Karta buvo parte,

O asz prie Įauga 
stovėjau,

Ir žiurėjau.
Kaip paleido savo 

burnas,
Tai to nepliovos 

ne durnas, 
Mat, tai visai negražu, 
Juk ten buvo ir kiti, 
Rodos iszrodote ant 

poniueziu,
Bet visai ne!

Gieda ant tokiu 
misiukiu,

Jeigu ne moka kitaip
Tai tegul žiotis 

uždarykite, 
Publika nepiktinkite, 
Tai yra labai biauru,
Ir visai negražiu!

* * *
Nekuri Komunistai, 

Lauke da geru dienu, 
Ant kokiu tai atmainų

Sako jie,
Už trumpa laika, 

Bus invales pinigu,
Pilnus kiszenius 

prikimszime,
Kaip nuo tureziu 

atimsime.
Taip vyrueziai,

Tik laukite ir sėdėkite, 
Pakol tas laikas

ateis,
Ne vienam galas 

pareis.
Svajoti pameskite,
Ir to negarsykite,
Ba kaip valdžia 

dažinos, 
Kitaip jumis padainos. 

gai stengiasi užeziuopti, kur ji 
yra. Oje, vienas žingsnis, ma
žutis žingsnis ir ji butu nudun
dėjus ten, kur dabar vilkas bu
vo. Kad ji neženge, o puolė ant 
keliu, tai ja iszgelbejo nuo mir
ties.

Isz gilumos szirdies iszsiver- 
že per jos lupas padekavone 
Dievui, kuris paliepė savo 
aniuolamS, kad sergėtu Jo vai
kelius. Dabar ji vėl pradėjo 
žengti augsztyn. Ji pradėjo 
jaustis taip suvargusi ir nuil
susi, kad eme netekti vilties 
pasiekti kalno virszune. Ji gir
dėjo, kaip laikrodis musze vie
nuolika, -o ji jaute, kad jai da 
labai toli iki koplycziai. Juo 
areziau virszunes, tuo kelione 
darėsi sunkesne. Mergaite ne
karta. tai puolė, tai nuslydo 
sieksni antra žemyn, tai rėplo
mis kabinosi augsztyn. Bai
siausia suvargo, suszalo ir vi
siszkai nuilso.

Pasivarginus taip beveik vi
sa valanda, ji pasiekė virszune. 
Kaip tiktai laikrodis pakalnė
je pradėjo muszti dvylikta, ji 
jau buvo prie koplyczios duriu. 
Jau galvojo, kur ežia mažojo 
skanibuezio virve? Tris, ketu
ris, jį turi lipti laiptais in 
bokszteli. Penkius, szeszius, 
padare du, tris žingsnius ir nu
slinko su supuvusiais laipte
liais žemyn. Septynius, asztuo- 
nius, devynius, jau visas mano 
vargas nuėjo niekais! Ji nega
lėjo prilipti prie varpelio kop- 
lyczeles sienomis. Nėra jose 
tvirtos vietos kur drąsiai butu 
galima koja statyt.

Jau vienuolikta karta skam
ba laikrodžio muszimas. Tik 
sztai, mergaite girdi augsz- 
eziau saves gražu, lyg sutarti
nos muzikos skambejima. Žiu
ri augsztyn, isz kur ežia tas 
gražus skambėjimas eina. In 
ta syki pakyszt menulis isz po 
debesų. Viskas nuszvinta ma
lonia szviosa. Ir mergaite su 
dideliu nusistebėjimu mato, 
kaip mažutis varpelis pats ju
da ir gražiai skamba.

“Czia Dievas” suszuko mer
gaite; Jis judina varpeli! A, 
Dieve, asz myliu Tave ir pri
žadu būti visa mano gyvenimą 
Tavo isztikimu vaikeliu.”

Dabar ji leidosi nuo kalno 
žemyn. Džiaugsmas, kuris pri
pildo jos szirdi, apkvailinio ja. 
Ji loke žemyn lyg sparnuotas 
pauksztelis. Bet vargsze neap- 
siskaite su savo jiegomis. Ji ju 
daug padėjo, lipdama augsz
tyn, gi dabar skubumas jai atė
mė beveik kvapa. Ji apalpo ir 
krito ant sniegu krūvos.

Kada ji atsigavo, ji pamate, 
kad guli ant lovos, arti ugnies,

kaip ji sau mane, pabueziavo 
atszalusi veidą, insistojo in 
medines klumpukes, užsitempe 
ant saves sziltesni, koki turėjo 
ruba ir leidosi kelionėn.

Kuomet ji prasidarė duris, 
jos szirdis pradėjo alpti. Ji 
jautėsi kaip ir serganti. Drebu
lys ir baime pradėjo ja krėsti. 
Sniegas krito stambiais gaba
lais vejas staugė tarp kalnu ir 
szvilpe per krumus. O tenai to
li girdėti kaukimas: Ar tai ve
ja? O' ne! Ir vėl girdėti! Taip, 
tenai ne vejas staugia, o tikrai 
vilkai. Turbut, peralke jie tu
ri būti szioje szaltoje naktyje.

‘'‘Geras Ganytojas nebėga 
szalin, kuomet vilkai ateina.” 
Grita apsidairė aplink. Jai pa
sirodė, kad kas tai prakalbėjo; 
bet nieko nebuvo matyti. Ji da
bar uždare duris ir pradėjo 
žingsniuoti viena, tokioje bai
sioje naktyje. Po puses valan
dos jau ji buvo gana toli nuo 
savo namelio. Bet dabar ji pa
juto, kad yra permirkus per
dėm. Jos drabužiai taip susmu
ko ir sniego taip daug krito, 
kad ji vos-vos ėjo. Kiekvienas 
žingsnis augsztyn buvo jai 
nauja sunkybe ir reikalavo jė
gų intempimo. Oje, ji pajuto, 
kad smunka žemyn, skėsta!

“A, motinėlė!” Suriko ji; 
jai pasirodė, kad puola in ar- 
done, kas rūpinsis dabar ta
vim?

Bet ne. Nebuvo tenai ardo- 
ne, o tiktai didelio pusnyno 
briauna, nuo kurios ji nusmu
ko giliai in minkszta szale 
esanti sniego. Ilgai vartėsi po 
sniegą, kolei su dideliu vargu 
iszsikrapszte isz jo. Ji vėl pra
dėjo lipti augsztyn. Viena kar
ta ji atsisuko pažiūrėti ar ma
tyti pakalnėje szviesos, nes 
tuom tarpu buvo sziek.tiek su
mažėjęs snigimas.

A, Dieve, kas ten per do dvi 
szviesos, kurios kas sekunda 
vis eina artyn ir artyn? Tai 
vilkas. Jau ji girdi jo krioki
mą. Jau po viskam. Jau asz 
neisztruksiu. Sudiev motinėlė, 
sudiev visiems. Dieve neap
leisk manės!” Ji nesijuto, kaip 
parpuolė ant keliu.

“Dieve, Aniuole, mano sar
ge!”

Sztai jau vilkas prie jos. Jo 
akis žėruoja, nasrai iszsižiojo 
jau, jau tuo jaus griebs savo 
auka. Mergaite užmerkė akis. 
Sudunda akmens beveik ežia 
po ja, ir viskas staiga, nutilsta. 
Ji jauezia, kad jos niekas ne
griebia. Atidaro akis. Jau že- 
rineziu akiu daugiau nėra. Ji 
tuojaus suprato kas pasidarė. 
Vilkas nukrito in ardoiie. Ji 
pratiesia savo ranka ir baimin

Ūkininkas Ir Politikierius

New York valstijos Gu
bernatorius, Thomas E. De
wey, pasilsi ant savo ukeš in 
Pawling, N. Y., pirm negu 
jis pradės politikuoti ir pra
kalbas sakyti del ateinati- 
cziu rinkimu. Ant jo ukes

randasi labai brangios veis
les karvių ir kitu galviju. 
Czia ant szitos ukes dabar ne 
tiek dirbama ukes darbai 
kiek politikuojama, nes visi 
politikieriai czia atvažiuoja 
pasitarti ir pasiszneketi. , 

savo motinos grintele'. Ji neno
rėjo tikėti savo akim. Jos mo
tina tryne jai rankas ir kojas, 
o Jonas tiese aut stalo balcziau- 
sia užliesima ir dėjo ant jo ka
va, pi ragu ir sviesto. Jono di
delis szuo miegojo priesz Ugni.

“Motinėlė, mano brangioji 
mamyte, szauke Grita, tu bu
vai taip baisiai silpna, kada 
asz iszejau, ar jau dabar esi 
sveika ? ’ ’

“Tai mieloji, Dievas telai
mina tave,” atsake motina su 
aszaromis akyse. “Bet pir
miausia valgyk ir gerk.”

Jie visi susėdo prie pusry- 
cziu, nes buvo . apie asztunta 
valanda Kalėdų dienoje. Bet 
motina vėl tuojaus pakilo, pri
ėjo prie Gritos ir eme ja bu- 
cziuot. Jonas, kaip mokėjo, 
taip iszreiszke savo pagarba ir 
meile Grifai. Visi džiaugėsi. 
Pusrycziai ėjo labai pamaži.

Visgi juos pabaigė. Kada jie 
susėdo aplink ugnekuri, moti
na tarė dukterei.

“Pareita nakti apie vidur
nakti asz atgavau nuovoka ir 
ėmiau szaukti tave, bet neisz- 
girdau jokio atsakymo. Asz 
taip persigandau, kad to nega
liu nei apsakyti. Iszgirdau, at
sidarė duris. Asz vėl ėmiau 
szaukti. Nieko. Tik sztai insi- 
verte per duris Jonas su di
džiausia pintine. Kaip jis ja 
užvilko czia ant kalno, tai jau 
asz to pasakyti negaliu. Jo pra
kilni szirdis ir drąsą, turbut, 
jam padėjo. Jis pasakė, kad at- 
neszes szi ta Kalėdoms; nes 
mane, kad mes negalėjome isz 
niekur nieko gauti ir kad to 
reikalaujame. Asz tuojaus jam 
pasakiau, kad tavęs namieje 
negirdeti, tai jis kogreieziau- 
sia leidosi jieszkoti, Mudu spe- 
jova, kur turėjai prapulti ir 
numaneva, kad senas .szuo, 
Pincas, ras tave. Kada iszmu- 
sze laikrodis dvylika, asz gir
dėjau, kaip koplyczios varpe
lis ant kalno nepaprastai gra
žiai skambėjo, ir tuotarpu asz 
pasijutau visiszkai sveika. 
Apie antra valanda Jonas par- 
nesze tave visa szlapia ir susza- 
lusia; rodėsi kad jau tavo du* 
szia tuojaus kuna apleis.

“Brangus Jonai,” tarė mer
gaite ir apkabino ji meilingai

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” 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., 
Mąbanoy City, Pa.

[STORIJEapie Da i8Z “*• 
-----------------  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., Malianoy City
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ŽiniosVietines
■— Bernardas Sklaris ir 

szeimyna isz Philadelfijos lan
kėsi mieste pas savo sesute po
nia Morta Bražinskiene ant W. 
Mahanoy Avė., ir prie tos pro
gos atlankė ir ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
cija. Acziu už atsilankymu.

—x Antanas Szerksznis nuo 
W. Centre Uly., turėjo operaci
ja Locust Mt. ligonbuteje.

— Gerai žinomas visiems 
musu tautietis p. Juozapas Ra
monas, kur jis užlaiko pirmos 
kliasos saliuna, cafe, po Nr. 411 
W. Centre Ulyczios, turės savo 
metini iszvažiavima, Nedelioj 
Rugpiuczio (Aug.) 15-ta diena 
Lakewood parke, užpraszo sa
vo gimines ir pažystamus isz 
apylinkes, taipgi savo pus-'bro- 
li Juozapa Jasukaiti ir jo sesu
tes Ona ir Barbora isz Phila
delphia, Pa., p. Ramonas pri
žada visiems “gud taim.” 
Taigi, nepamirszkite Juozapo 
Ramono iszvažavima, Nedelioj 
įRugpiuczio 15-ta diena.

— Petnyczioj pripuola 
įVieszpaties Jėzau Atsimainy
mas.

— Subatoj Szvento Kaje
tono. Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola 12-ta Nedelia po Sek- 
minu, taipgi Szventos Fleme- 
nos; Panedelyje Szv. Jono gy
dytojas Ars., Utarninke Szv. 
Laurymo; Seredoj SS. Tiburo 
ir Zuzanos; Ketverge Szv. Kla
ros; Petnyczioj SS. Hippolyto 
ir Kas., Sukatoje Vigilia, 
priesz iSzvenęz. Paneles Mari
jos in Dangų Ėmimo.

—■ Sekantieji iszeme pave- 
linima (license) del apsivedi- 
mo isz Pottsvilles Korto. Jur
gis Milus nuo 14 N. Union Uly., 
ir Gorginia Lucksziute, 229 W. 
Coal (Uly., isz Shenandoah. 
Juozapas G. Stalgaitis ir Syl
via M. Nicholas, isz McAdoo.

Shenandoah, Pa. — Jonas 
Kentauskas, nuo 222 East Mt. 
Vernon Uly., staiga numirė 
Panedelyje 7:30 valanda ryte 
laike darbo Maple Hill kasyk
lose, buvo leiberys prie Nr. 7 
Base Slope. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos ir Maple Hill 
kasyklos Unijos lokalo 807. 
Paliko paczia Margarieta; trys 
dukterys: F. Verrengia; A. 
Cooper ir Teresa visi isz Pater
son, N. J., du sunu: Juozapa, 
Manville, N. J., ir Edvardą, 
Patterson, N. J., du brolius: 
Stanislova ir Chesteri, mieste, 
ir tris anukus. Laidos Subato- 
je, isz Graboriaus L. Chaikow- 
ski kopliczios, 318 E. Centre 
iUly., su apiegomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9 valanda ryte, ir 
bus palaidotas in Szv. Marijos 
kapines.

— Katarina Žemalis isz 
miesto turėjo operacija Lo
cust Mt. ligonbute.

— Puldama trepais žemyn, 
Morta Banke tiene isz miesto 
likos sužeista in galva, uosi, 
kakta ir peti. Randasi Locust 
Mt. ligonbute.

Connerton, Pa. — Taisyda
mas savo automobila, Albertas 
Andrakatis, 22 metu amžiaus, 
likos baisiai apdegintas per 
uždegimą gazoliną. Nelaimin
gas vyrukas randasi Ashland 
ligonbute del gydimo.

Girardville, Pa. — Panele 
Marijona, duktė ponios Rozali
jos Bartasaviczienes isz miesto 
ir Joseph Griffiths, sūnūs 
joons. Jos. Griffiths isz Conner- 

j 

ton, eme szliuba Subatos ryta 
Szv. Vincento 'bažnyczioje per 
Kum Mykolą Daumanta. Svo
tai 'buvo:- Catharine Griffiths, 
Anna Mae McAndrew, John 
Gormley ir John Williams. 
Vestuves atsibuvo Szv. Vin
cento parapijos svetainėje.

Vatikano Miestas, Italija. — 
Enrico Kardinolas Sibillia, 87 
metu amžiaus, numirė Seredo- 
je, Anagni miestelyje. Kardi
nolas turėjo szirdies liga.

“BALF” SUTARTIS
SU IRO

BROOKLYN, N. Y. — Lie- 
pos (July) 20 deina 1948 me
tuose, Genevoje, Szveicarijoje 
“BALF” sudarė oficialia su
tarti su “International Refu
gee Organization (IRO).

Pagal szia sutarti, “BALF” 
ingaliotiniai, tarnautojai Vo
kietijoje ir Austrijoje, visose 
karo zonose, £iszskyrus Sovie
tu valdomąsias zonas), ingyja 
juridines teises ir IRO, ir karo 
valdžių globa. Oficialiųjų in- 
staigu pripažintieji “BALF” 
pareigūnai gauna pilnas teises 
veikti paszelpos, apszvietos ir 
labdaros reikalais.

Antras svarbiausias sutar
ties punktas užtikrina ‘BALF’ 
tarnautojams teise oficialiai 
rūpintis Lietuviu Tremtiniu 
emigracija ir apgyvendinimo 
reikalais. Toje srityje ‘BALF’ 
ingaliotiniai gaus federalines 
valdžios ir kitu instaigu pagel- 
ba ir ko-operacija.

Szia sutarti su IRO pasira- 
sziusi “BALF ingaliotine Eu
ropoje panele Isabele Rovaite 
ir toliau lieka darbuotis Vo
kietijoje. Darbui daugėjant, 
numatoma in Europa siunsti 
dar keletą asmenų isz Ameri
kos. —Kun. Dr. .J B. Konczius, 

“BALF” Pirmininkas.

TRECZIAS AMERI
KOS ISZDA VIKAS 

PASMERKTAS

BOSTON, MASS. — Per 
praėjusi kara, pasirodė naujo 
plauko iszdavikai, iszgamos. 
Szitie savo kraszto iszdavikai, 
vieszai, per radijo skelbe ir ra
gino, kad Amerikiecziai sukil
tu priesz savo kraszto valdžia 
ir pasiduotu Naciams, Vokie- 
cziams.

Trys isz ju pakliuvo in teis

šiai per visa diena irper kiau-Asztuonios deszimts ugnia
gesiu, firomonu buvo pa- 
szaukta gasinti szita gaisra 
ant Baltimores uosto, kai

William G. Scarlett kompani
jos ofisai užsidegė. Daugiau 
negu už milijoną doleriu buvo 
padaryta bledies. Ųgniage-

mą. ]
Raszytojas, dainius, poetas 

Ezra Pound nebuvo nuteistas 
už tai kad daktarai iszrado kad 
szitas senelis jau nepilno pro
to.

Chicagoje gimęs Douglas 
Chandler buvo pasmerktas ligi 
gyvos galvos in kalėjimą.

Praeita sanvaite treczias to- 
kis iszgama Robert H. Best bu
vo nuteistas ir pasmerktas ligi 
gyvos galvos in kalėjimą. Jis 
taipgi turi deszimts tuksta'n- 
cziu doleriu ($10,000) baudos 
užsimokėti.

Keli daktarai stengėsi szita; 
iszdavika iszteisinti, sakyda
mi kad Robert H. Best yra 
karsztuolis, ir kad jis nors 
klaidingai pasidege, bet kad 
jis vien tik gero savo krasztui 
vėlino.

Teisėjas Francis J. W. Ford 
pasmerkdamas ta iszdavika 
pasakė, kad to iszgamos karsz- 
liga ar jo krasztas būdas nega
li jo pateisinti..

Iszdavikas Robert H. Best 
yra Metadistu kunigužio sūnūs 
ir pareina isz South Carolina. 
Per asztuoniolika metu jis bu
vo Amerikos laikrasztininku 
korespondentas, Viennos mies
te. Per kara jis daugiau negu 
tris szimtus sykiu kalbėjo per 
radijo už Vokieczius ir priesz 
savo kraszto žmones.

SOVIETAI NU
BAUDŽIA VAGIUS

MOSKVA, RUSIJA. — A. 
Volin, advokatas del valdžios 
Sovietu Republikoje, pranesza 
kad visi tie kurie vagia ar vo
gė kvieczius yra labai nubaus
ti. Vagiai sau kviecziu pasivo
gė per pjuti.

Du vyrai kurie pasivogė ke
lis maiszus kviecziu Stavropol 
apylinkėje, buvo pasmerkti 
ant asztuoniu metu in kalėjimą 
prie sunkaus darbo.

Kitas gavo septynis metus 
kalėjimo in Kaukazus.

Vienas sargas “vaczmonas” 
buvo pasmerktas ant penkių 
metu sunkaus darbo, už tai kad 
jis kitus tokius vagius nesuga
vo.

Valdžios advokatas A. Volin 
sako kad dabar valdžiai labai 
reikia kviecziu ir maisto, ir 
kad visi vagiai bus labai sun
kiai nubausti. Sugauti vagiai 
yra taip baudžiami kad kitus 
pamokinus ar iszgazdinus. Jis 
sako kad visi turi invertinti ir 
gerbti valdžios nuosavybe. O

Gaisras Prie Uosto I 

valdžios nuosavybe reiszkia 
viskas kas tik randasi Rusijo 
je.

29 ESTONIECZIAI 
ATPLAUKĖ IN 

AMERIKA

LONDON, ANGLIJA. —
Mažas žvejotoju laivelis “As
trid,” su dvideszimts devy
niais iszeiviais, kurie pabėgo 
nuo Sovietu, atplaukė in St. 
John’s, Newfoundland.

Laivelis iszplauke isz Stor
noway isz Outer Hebrides, Lie-j 
pos (July) septyniolikta die
na, kai jis savo kelione buvo 
pradėjęs net isz Szvedijos. Ke
leiviai buvo dvylika vyru, de
szimts moterų ir septyni vai
kai. Beveik nei vienas isz tu 
vyru nieko nežinojo apie laivo 
vairavima ar apie keliones per 
mares. Visi jie atsidavė ant 
Dievo Apvaizdos ir plauke, ne- 
paisindami kur nuplauks, bile 
tik nuo Sovietu pabėgs.

Dvideszimts penki Latviai, 
vienas Lietuvis, vienas Ruskis 
ir du Szvedai perplaukė sker
sai Atlanto mares isz Dover, 
in Provincetown, Mass. Ta ke
lione jiems užėmė keturios de
szimts tris dienas. Jie priplau
kė prie Amerikos kranto in 
Boston Liepos dvideszimts pir
ma diena. Valdžia juos suėmė 
ir sulaikė. Dabar yra praszoma 
kad Kongresas pavėlintu vi
siems jiems ežia musu tarpe 
pasilikti.

LAIVAS PATAIKĖ IN 
MAINA; SUSPROGO

DIEPPE, FRANCUZIJA. — 
Keturiolika žmonių žuvo kai 
j u laivas pataikė in sprogstan- 
czia marese maina in English 
Channel. Visi tie žmones buvo 
žvejoto j ai kurie buvo iszplau
ke ant to laivo “Pluviose,” kai 
pataikė in pusiau paskandinta 
sprogstanezia maina, kuri bu- 
vo in mares teleista per kara.

STRYTKARIS .
SUSIMUSZE SU

AUTOMOBILIU
BALTIMORE, MD. — Du 

žmones buvo apdaužyti ir su
žeisti kai strytkaris susimusze 
su automobiliu ant Broadway 
ir Federal ulyeziu. Santiago 
Igual, keturios deszimts metu

ra nakti stengiesi szita gaisra 
užgesinti.

Veža Anglis Su Eroplanais

Amerikos vaisko trokai 
ir eroplanai ežia laukia in 
Rhine-Maine, kad pripiltu 
juos visus su anglimis. Ero
planai dabar veža net ir ang
lis in Berlyną, kai Sovietai 
užkirto visus kelius ant že
mes ir ant vandenio.

Amerikos valdžia yra pa

amžiaus nuo 1600 Lafayette 
ulyczios, buvo sužeistas. Jis 
važiavo ant to strytkario. Ki
tas žmogus kuris buvo sužeis
tas, buvo Nathan Strause, dvi
deszimts keturiu metu am
žiaus. Jis varinėjo automobiliu 
kuris in ta strytkari sudužo. 
Likos nuvežti in Szv. Juozapo 
ligonine.

DINGO DIDIS 
EROPLANAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

negu 1,800,000 myliu iszskri- 
des.

Amerika pasiulino savo di
džius kariszkus eroplanus B-29 
bomberius kad jie skristu sker
sai ir iszilgai mares jieszkoda- 
mi to dingusio eroplano. Ame
rikos, Francuzijos, Brazilijos 
ir Portugalijos eroplanai skri
do apie ta vieta isz kur atėjo 
tas paskutinis raportas isz to 
■dingusio eroplano.

Nebuvo nei vieno Amerikie- 
czio ant to eroplano. Francuzi
jos valdžia sako kad dauguma 
tu žmonių buvo Europiecziai, 
bet vardai nebus paskelbti kol 
eroplanas bus surastas, ta syk 
bus paskelbta kad jau nebelie
ka vilties ji surasti.

VOKIECZIAMS NE
PATINKA SOVIETU

NAUJI PINIGAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

vietai maino pinigus ir inveda 
vien tik Komunistiszkus pini
gus su kuriais labai mažai ko 
galima pirktis.

Vokiecziu laikraszcziai sa
ko, kad Komunistai dabar no
ri paskutinius pinigus isz Vo
kiecziu iszpleszti. Vokiecziai 
dabar jau drąsiai marszuoja 
per ulyczias ir parodo savo ne
pasitenkinimą.

Komunistu laikraszcziai pri- 
sipažinsta, kad Berlyne nera
mu, bet jie visa beda deda ant 
Amerikiecziu ir Anglu, saky
dami kad Vokiecziai yra su
kurstyti ir subuntavoti.

Sovietai dabar nori visa po
licijos sztaba pavesti po Ko
munistu partijos valdžia ir

siuntus labai griežtai laisz- 
ka Sovietams, pareikalauda
ma kad Rusija leistu musu 
traukinius ir trokus vežti 
maista in Berlyną. Amerikos 
valdžia duoda Rusijai žino
ti kad Amerikiecziai isz fe
nais nepasitrauks, nepaisant 
ka Sovietai daro ar darys.

tvarka, bet kaip dabar iszrodo, 
tai jiems vargiai pasiseks, nes 
Vokiecziai to nenori, ir Ameri
kos karo sztabas duoda vi
siems žinoti kad toks Sovietu 
pareikalavimas nėra teiseti- 
nas.

UNIJA NEPRIIMA 
KOMUNISTU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Svarbiausias klausimas per 

szita seimą bus nutarimas kuri 
kandidata del Amerikos Pre
zidento remti ir už kuri balsuo
ti. Jau isz anksto beveik maty
ti kad dauguma stos už New 
York valstijos Gubernatorių 
Dewey.

SZEIMININKES
STRAIKUOJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet kitos szeimininkes ma
žuose miesteliuose visai be jo
kio vajaus ar be tu straiku, jau 
ima szalintis nuo mėsos bu- 
czernese ir perkasi kitokiu val
giu.

Viena moteriszke mažame 
miestelyje beveik kas antra
diena pirkdavo jautienos bry- 
ža. Vakar inejo in ta paczia 
buezerne kur ji visados apsi- 
pirkdavo, paklausė kiek kasz- 
tuoja svaras tos jautienos? Kai 
buezerninke pasakė kad dole
ris puse. Ta moteriszke nei 
žodžio nesakius, apsigryžo ir 
iszejo. Tokiu kostumieriu vis 
daugiau ir daugiau buezieriai 
gauna, o mesa jau ima sensti ir 
neužilgo ims dvokti.

SZPIEGAI .
WASHINGTONE

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ji sako kad ji szventai tikėjo 
in Komunizmą ir in Sovietus 
kol j i geriau susipažino su j u 
darbais. Dabar ji mato savo 
klaidas ir nori viską pasakyti 
ir prisipažinti.

Ji sako ji mato kad Komu
nistu vadai gyvena kaip tikri 
ponai, nors jie visiems skelbia
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lygybe ir nori visus ponus nu
galabinti. Earl Browder, kuris 
yra Amerikos Komunistu va
das, turi sau gražu vasarine pa- 
lociu, brangu automobiliu, ku
ri pasamdytas szoferis varinė
ja.

Kongreso Komisija tuoj aus 
insake Amerikos Slaptai FBI,, 
policijai sergėti įir saugoti Pa-£ 
nele Bentley, kad Kdrtiuriistai^ 
jai neatkerszintu ar kad ja ne
nudėtu pirm negu ji visa savo 
raportą patikrins.

Ji sako, kad ji susitiko Ana- 
tol Gromov, pirmutini ir vy
riausiąjį Rusijos Ambasados 
Sekretorių, Spalio (Oct.) me
nesyje, 1944 metuose. Ji taipgi 
sako kad ji dirbo sykiu su 
Amerikos Slapta “FBI” poli
cija nuo 1945 metu; ir kad FBI 
policija viską jau seniai žino.

Sovietai isz anksto viską ži
nojo apie Amerikos B-29 ka? 
riszkus eroplanus, bomberius, 
pirm negu jie buvo pastatyti. 
Ruskiai turėjo paveikslus nej 
tik tu bomberiu, bet net visu tu 
fabriku kur jie buvo statomi. 
Jie viską žinojo apie musu ka
riszkus eroplanus ir apie musu 
armijų veikla.

Dabar vis daugiau ir dau
giau iszgirsime apie szita So
vietu sznipinejima ir apie tuos 
Amerikieczius kurie Sovie
tams in talka stojo, ar tai kad 
jie patys buvo Komunistai, ar 
tai kad jiems buvo labai gerai 
patepta. 

, • i

KONFERENCIJOS ;
KREMLINE $

■—~ -1
(Tasa Nuo 1 Puslapio) " 

nes j si visas geriausias kazy- 
ras laikosi savo rankose. Ame- 
rikiecziai, vėl, kaip kokie jaa- 
dupezninkai, turi bėgti pas 
Stalina. O Stalinas nei nekrus
telia isz savo Kremlino.

Visa ta konferencija dar ma
žai ka mums gero žada, nes 
Stalinas jau nusistatęs ko jis 
reikalaus ir ka jis gaus pirm 
negu jis nusileis!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.
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