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Trumanas Rengiasi In Vaju
Isz Amerikos
SOVIETAS NEPA

GEIDAUJAMAS

Nauja Mada Vyrukams

Sovietu Konsulas Lo
makin Iszvytas Isz

Amerikos
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos valdžia ana vakara 
davė Sovietams žinoti kad tie 
mokytojai isz Rusijos kurie no
ri ežia pasilikti, ir pasiliks, ir 
Sovietu valdžia nieko negali 
apie tai sakyti.

Griežtas ir beveik sziurksz- 
tus laiszkas buvo pasiunstas 
Sovietams isz Washingtono. 
Tame laiszke Amerikos val
džia duoda Sovietams žinoti 
kad Rusijos atstovai ežia Ame
rikoje vien tik veidmaniniau- 
ja ir meluoja ir priesz Ameri
kos valdžia darbuojasi.

Amerikos valdžia duoda Ru- 
(Tasa Ant 4 Puslapio) J ..

LEGIJONIERIU
SEIMAS

I -

' 8,000 Dalyvavo
; Parodoje

PHILADELPHIA, PA. — 
Apie asztuoni tukstaneziai 
Amerikos Legijonieriu mar- 
szavo parodoje ir iszkilmingai 
užbaigė savo seimą Philadel- 
phijoje.

Priesz paroda buvo mitingas 
posėdis, per kuri Lawrence 
Trainor, Duquesne miesto ug
niagesiu, fairmonu virszinin- 
kas buvo iszrinktas Philadel- 
phijos Legijonieriu Pirminin
ku ir vadu.

Prakalbas pasakė Senato
rius Edward Martin ir Legijo
nieriu Komandorius James F. 
O’Neil.

Ir kiti veteranai, buvusieji 
kareiviai taipgi dalyvavo toje 
parodoje.

Visi Legijonieriai pareiszke 
savo nepasitenkinimą kad Pre
zidentas Trumanas dabar truk
do slaptos policijos ir Kongre
so komisijos darba gainiojant 
Komunistus in musu kraszto 
iszdąvikus. Jie taipgi smerkia 
Henry Wallace ir visa ta tre- 
czią partija, kuria Legijonie
riai pavadino Stalino tarnaite 
ir visus tuos kurie ta partija 
remia, Rusijos karabelninkais.

Legijonieriai pareiszke kad 
net ir politikieriai turėtu už- 
mrszti politika kai pavojus 
gresia visam krasztui. Isz vis
ko buvo aiszku kad ežia daugu
ma Republikonu ir kad Repub- 
likonu dvasia viską veda, nes 
visi Demokratai gavo gerai in 
kaili.

Amerika, Ang
lija Užtaria 

Lietuvius

Daug musu vaiku ir vyru 
atsimena ka tai reiszke ta 
nauja kareiviszku drabužiu 
mada, kai jie turėjo neszioti 
rudas, kariszkas uniformas, 
kai jie stojo in vaiska ir tu
rėjo vieningai drabužius ne
szioti, vieningai marszuoti ir 
vieningai gyventi.

Czia kėli isz tu asztuonio- 
liko metu amžiaus berniuku, 
kurie savanoriais stoja in 
vaiska del vienu metu, kad 
paskui nereikėtų panevalia 
stoti del dvieju metu. Jie 
czia in Fort Dir, N. J., laukia 
kol kriauezius jiems kelines 
pamieruos ir patrumpins.

Isz Fort Dix jie bus siun-

eziami in kitas Armijos vie. 
tas, bet szitie vyrukai nebus 
siuneziami in užsieni.

Tukstaneziai szitokiu vy
ruku dabar skubinasi sava
noriais stoti in vaiska pirm 
negu armija pradės juos im
ti panevalia. Armija pradės 
imti visus kurie jau susilau
kė dvideszimts penkis me
tus, szio menesio pabaigoje.

Daug motinu dabar labai 
susirūpino kad j u vaikai tu
ri stoti in vaiska. Bet, mes 
patartume toms motinoms 
per daug nesirūpinti. Jeigu 
karo nebus, tai tas metas 
vaiske bus vaikui in sveika-

ta, jis subręs, svieto pamatys 
pasimokys ir iszmoks kaip 
paklusnus būti, nes armijoje 
jis iszmoks kaip klausyti sa
vo vyresnuju. O jeigu, ne
duok Dieve, karas iszkiltu, 
tai tas pats, ar tas vaikas bu
tu vaiske ar namie, jis jau 
karo laukui skirtas. Tas, vy
rukas, kuris butu vaiske kai 
karas butu paskelbtas turės 
daugiau progos iszlikti gy
vas, negu tas kuris butu ka
ro laiku paimtas in vaiska, 
nes jis jau tada bus pasila- 
vines ir geriau H10kg§ kaip 
save apsiginti ir apsisaugo
ti.

Visokiu Jevu Per Daug, Atpigo, 
Ūkininkai Nepatinka; Olimpia
dos Sportininkai Isz Vengrijos 
Ir Kitur Nenori Grįžti In Savo 
Tėvynė; Trumanas Pasakys 6 

Prakalbas Darbo Dienoje 
______________ _ ¥------------------ ------------- . -

TREMTINIAMS
ATVYKT PAKANKA

Garantuoti Butą Ir Pa
žadėt Surasti Darba

BROOKLYN, N. Y. — 
Tremtiniams vežti jau paskirti 
6 laivai. Tuoj bus 11. Pirmieji 
laivai su tremtiniais atplauks 
Rugsėjo (Sept.) menesio pa
baigoj:

Amerikos Kongreso praves
tajam instatymui vykdyti Pre
zidento paskirtoji komisija 
Rugpiuczio (Aug.) 13 diena 
prisaikdinta ir oficialiai pra
dėjo eiti pareigas.

BALF pirmininkas Kun. Dr. 
J. B. Konczius, paszelpos ir 
imigracijos reikalais lankyda
masis Cleveland, Ohio, Chica
go, Ill., Washingtone ir kitose 
vietose, nuolat palaike glaudu 
susiejimą su darba pradedan- 
cziaja komisija, BALF Centru 
ir su BALF blankas pildan- 
cziaisiais asmenimis, komite
tais, instaigomis ir kitais trem
tiniu imigracija susidomėju
siais žmonėmis ir instaigomis, 
teikdamas patarimus tremti
niu imigracijos darbui grei- 
cziau ir sėkmingiau vykdyti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SPORTININKAI NE
VAŽIUOS NAMO

Pasiliks Londone. Ne
nori Rusijos Rojaus

-LONDON, ANGLIJA. —
Keturi Olimpiados sportinin
kai, isz Vengrijos ir Czekoslo-j 
vakijos, nutarė nebegryžti na
mo, bet pasilikti Anglijoje. Jie 
nenori gryžti in savo tėvynė, 
nes tenai Sovietai-Komunistai
.... . szeimininkauja.

Eina gandai, kad ir kiti to
kie spirtininkai isz Yugoslavi
jos ir Lenkijos dabar slepiasi 
nuo savo kraszto Ambasados ir 
atstovu, ir ketina taipgi pasi
likti Anglijoje.

Visi jie paragavo laisves, pa
mate kaip laisvoj Anglijoj ir 
kapitalistinėje Amerikoje žmo
nes žmoniszkai gyvena. Už tai, 
“tas Komunistu Rojus jiems 
teks baisus ir neapkenezia- 
mas! ’ ’

Ir kitas toks sportininkas 
isz Vengrijos, buvo nutaręs ne
begryžti in savo tėvynė ir pa
silikti Anglijoje. Bet paskui, 
už kiek laiko jis atmainė savo 
nusistatymą ir dabar sako kad 
jis grysz. Jo vardo laikraszti-
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ANGLAI NEPRIPA- 
ŽINSTA SOVIETU 

VALDYMO BALTI- 
KOS ŽMONIŲ

GENEVA, SZVEICARIJA. 
— Anglijos delegatas in Žmo- 
niszku Teisiu Komitetą Tautu 
Sanjungoje, nepriima Sovietu 
priekaisztu ir nusiskundimu 
kad Anglai laiko Ruskius kai
po nelaisvius Vokietijoje.

Delegatas F. B. A. Rundall 
sako kad jo valdžia ir jo krasz- 
tas visai nepripažinsta tu žmo
nių kaipo Rusijos piliecziu, ku
rie prie kuriu kitutautu prigu-

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Tru
manas pasižadėjo pasakyti prakalbas in Cadil
lac Square, Detroit mieste per Darbo Diena 
(Labor Day). Paskui tuojaus ir kitose vietose 
jis pasižadėjo pasakyti prakalbas, kad dabar 
per ta viena diena jis turės szeszis sykius 
kalbėti. Jis kalbės in Lansing, Grand Rapids, 
Flint, Hamtramck ir Pontiac.

Detroit mieste jis kalbės in Darbininku 
Federacijos ir Kongreso susirinkusius darbi
ninkus. Paskutines prakalbas ta diena Pre
zidentas Trumanas pasakys in Flint miestą. 
Nors jo traukinys važiuos per Fort Wayne, 
Indiana, bet czia nėra surengtos prakalbos,

Priesz szita darba Prezidentas Trumanas 
ims devynių dienu atostogas, vakacijas, kad 
pilnai pasilsėtu ir galėtu gerai pasirengti toms 
prakalboms. Jis plauks laivu su savo admi
nistracijos sztabu. Jis per szitas savo atosto
gas nesakys prakalbu.

Laikrasztininkams nėra parūpinta vietos 
ant to laivo, bet jiems valia sykiu va-

Įėjo 1939 metuose. Jis sako kad žinoti jeigu jie ras sau kur vietos.
po to laiko visi tie žmones ku- - - - - - --
rie kituose krasztuose gyveno
buvo po prievarta įtraukti in: kams |;aj Laivynas szita syki nepaskirta 
prievarta, po smurtu yra Rusi- atSklFO IdlVO VISiCHlS jiCUlS VaZlUOti kaip 
jos taip vadinami piiiecziai. paprastai yra daroma. Kodėl Laivyno szta- 

Sovietai prikaiszioja ir inta-
ria, sakydami kad Anglai da- bas szita syki kito laivo neduoda? Neži- 
bar laiko nelaisvėje daugiau 
negu asztuonios deszimts tuks- 
taneziu Lenku vaiku, Estu, 
Latviu ir Lietuviu. Rusija no
ri kad visi szitie jos “Piiie
cziai” butu jai sugražinti.

Amerikos delegatas, Harry 
Rosenfield sako kad Amerika 
Anglijai pritaria ir kad nei 
Amerika tokiu žmonių nesiuns kad Amerika su Anglija ne- vietai yra prate daryti.

Pre
zidento atstovas paaiszkino laikrasztinin-

nia! Pirmiau, kada tik Prezidentas kur 
važiuodavo, tai laivynas parūpindavo ir 
laikrasztininkams vietas ar kad ir atskira 
laiva.

namo priesz juju valia.
Sovietai negali suprasti kaip kokius gyvulius, kaip So-

stumdo ir negabena žmones

JAVAI ATPIGO
CHICAGO, ILL. —- Sunku 

tikėti, kad jau dabar galima 
nors žodi paraszyti apie mais
to atpigimą. Bet gal per anksti 
kalbėti apie maisto pigumą, 
visgi galima jau žiūrėti in ry
toju ir tikėtis, kad, kai javai 
atpigo, tai ne už ilgo atpigs ir 
maistas.

Vienas pavyzdys: Kviecziai 
dabar kasztuoja du doleriai už 
buszeli. Jie butu dar pigesni, 
jeigu valdžia ta preke nepa
laikytu. O asztuoni menesiai 
atgal buszelis kviecziu kaszta- 
vo tris dolerius ir trylika cen
tu. Reiszkia, jau visu treczda- 
liu pigiau. Ir butu dar pigiau 
jeigu valdžia ta preke nepalai
kytu ir savai pinigais nepa
remtu.

“Komai” jau dabar tik du 
doleriai už buszeli, o tik keli 
menesiai atgal buszelis buvo 
du doleriai ir asztuonios de- 
szimts centu. Jie ir dar labiau 
atpigs; preke, kasztai puls dar 
apie szeszios deszimts centu 
ant buszelio.

Avižos dabar jau septynios 
deszimts keturi centai už bu
szeli. Reiszkia tik pusiau tiek, 
kiek pradžioje metu kasztavo.

Kai visi javai taip atpigo, 
tai reiszkia atpigs ir mesa, nes 
dabar jau pigiau bus szerti 
galavijus.

Isz viso to iszrodytu kad me
sa turėtu atpigti. Bet kaip tik 
atbulai. Mesa brangsta ir da 
brangs. Pienas brangsta ir bus 
dar brangesnis.

Bet visa tai yra už tai kad 
tie javai negali būti paversti 
in mesa per kelias dienas. Bet 
visgi jau dabar yra vilties, kad 
jeigu ne sziais metais, tai atei- 
naneziais metais visas maistas 
nors biski atpigs.

Bet isz kitos puses, dabar 
jau kitos bėdos pasirodo. Kai 
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Kas Girdėt
Jau devyni metai kai viskas 

brangsta, ir galo dar nematyti!

Per daug žmonių dabar turi 
per daug pinigu. Visi pinigus 
meto ii* šzvaisto, bet ateis lai
kas kada jie ir savo skatikus 
ims skaitytis.u-- ::--

Dabar visi perka, stato ir 
skolinasi. Skolos sziandien pa
darytos, bus labai sunkiai at
mokamos už keliu metu. Dabar 
daug protingiau, prascziau gy
venti ir bankoje kelis dolerius 
susitaupinti, nes tie doleriai 
dvigubai nupirks už keliu me
tu.

, Jau dąbąr 'bankos nenori 
skolinti pinigu del namu ant 
morgicziu, nes bankos nujau- 
czia kad namai neužilgo ims 
atpigti. ,, .. .,
i. J! " ~

Kita meta jau reikes dides
nius nuoszimczius mokėti ant 
pasiskolintu pinigu..

<i. ■. ■T” ■ . t*“ r“ 
Darbininkai, kurie gales sa-

• t a!. ' .

vo darbus pasilaikyti bus lai
mingi kai pinigu bus mažiau ir 
'kai tie pinigai bus daugj.au 
verti. Bet kai taip atsitinka, tai 
daug žmonių netenka savo dar
bo. (1. 4|; U1| (

m—,—_:- - ----- -
Biznieriai mažiau pelno turi 

kai doleris daugiau vertes tu- 
ri. O tie kurie perka isz biznie
riaus daug pelnyja kai doleris 
sustiprėja.

---- i—::-------- .
Niekas neatpigs, kaip tik at

bulai, dar labiau pabrangs per 
visus szitus metus. Gal kita ru
deni, kito meto pabaigoje mes 
jau matysime kai doleris bus 
daugiau vertas ir bus galima 
daugiau už ji nusipirkti.

. Skirtumas tarp Rusijos ir 
Amerikos darbininko labai 
sunku nustatyti, nes pinigai 
yra nelygus. 'Bet, rokuojant 
darbo valandas tenai ir ežia, 
galima prie prilyginimo priei
ti. .Amerikos darbininkui kasz
tuoja szeszios minutes darbo 
del alaus buteliuko; Kuškiui 
del to alaus buteliuko kasztuo- 
ja daugiau, negu pusantros va
landos darbo. Nusipirkti auto
mobiliu, Amerikietis darbinin
kas turi iszdirbti 1,085 valan
das ir dvideszimts tris miliu
tas; Rusijos darbininkas .del 
tokio automobiliaus turi isz
dirbti 3,750 valandas ir dvi mi- 
nu tas. Amerikiecziui radijo 
kasztuoja dvideszimts valandų 
ir keturios deszimts keturias 
minutas darbo; O Kuškiui toks 
radijo kasztuotu net du szimtu 
dvideszimts penkias valandas 
darbo.

.. In Hagerstown miestą, 
Maryland valstijoje, du auto
mobiliai susikūlė ant ulyczios. 
Szoferiai iszlipo, apsižiūrėjo 
ir viens kita suaresztavo, nes 
viena automobiliu draivino 
miesto Szerifas Robert Miller, 
o kita automobiliu draivino po- 
licijantas Harry Frusli. Dabar, 
teisme, jie viens kita kaltina ir 
skundžia. Butu galima pasaky
ti kad ežia vilkas, vilką susiti
ko!

Philadelphijoje, Harry Zeitz 
yra nuteistas mirti už žudyste. 
Taksu komisija jam pasiuntė 

laiszka kad jis yra skolingas 
$5.35 už taksas, ir jeigu jis ne- 
užsimokes jis bus in teismą pa
trauktas.

Ponia Elžbieta A. Rausch, 
Pittsburgh mieste, pareikala
vo “divorso,” persiskyrimo 
nuo savo vyro ir gavo. Ji tei
sėjui nusiskundė kad jos vy
ras ja vis apdaužydavo ir ap 
muszdavo per Kalėdas, bet da
bar pradėjo ja daužyti per vi
sas szventes.

Jeigu Kongresas nepaskirs 
szeszios deszimts penkis mili
jonus doleriu del naujo namu 
Tautu Sanjungai, tai ta Tautu 
San junga grasina iszsikrausty- 
ti isz Amerikos in Europa. Mes 
tai. Sanjungai jau dabar norė
tume linkėti laimingos kelio
nes ir geriausios kloties Euro
poje. Tie atstovai isz tu mizer- 
nu krasztu tokiais dideliais po
nais ežia dedasi, taip mus nie
kina ir isz musu szidinasi, kad 
mes 'be ju labai gerai ir gražiai 
apsieisime.

—————— • • ——. ,
Prezidentas Trumanas nie

kados neturėjo gero žodžio Se
natoriui Barkley. Dabar Sena
torius Barkley buvo iszrinktas 
kaipo Trumano Vice-Preziden- 
tas, tai Trumanas stengiasi vis
ką atitaisyti ir gražiai atsipra- 
szyti. Jis Senatorių Barkley 
kelis sykius užsikviete ant va
karienes.

Jeigu Gubernatorius War
ren butu iszrinktas Vice*-Pre- 
zidentu, jam butu tikra beda 
pragyventi. Jis dabar gauna 
tris sykius daugiau negu gau
tu kaipo Amerikos Vice-Prezi- 
dentas. Jis pats prisipažinsta 
kad jis ir dabar vos gali gala su 
galu suriszti. Mat jo trys gra
žios dukreles labai brangiai 
jam kasztuoja.

Beveik visi jauni vyrukai 
dabar nori stoti in lakunu ar
mijas. Lakunu armijos sztabas 
dabar rengiasi nustatyti labai 
griežtus pareikalavimus, kad 
vien tik geriausi ir gabiausi 
vyrukai gales ežia stoti.

,--- • •
Stalinas ir visas Kremlinas 

labai prastai pasirodė kai Yli
gosią vijos vadas, Tito, iszdry- 
so visai Rusijai pasiprieszinti. 
Kai Belgrade miestas susikir
to su Moskva, tai visi kiti Sta
lino padupezninkai szventai ti
kėjo kad Tito kris ant vietos 
negyvas ar kad jo kiszkos dre
bės Sibire. O kai visi dažinojo 
kad Tito ne tik gyvas ir laisvas 
bet dar sau ramiai atostogas, 
vakacijas, praleidžia, tai visi 
nustebo ir jau in Kremlina ki
tomis akimis žiurėjo. Nepai
sant kas ten buvo ar kaip vis
kas iszeis, jau dabar pasirodo 
kad Sovietu Rusija yra milži
nas su mokio kojomis. Didin
gas ir baisus Kremlinas turėjo 
nusileisti Yugoslavijos vadui, 
Tito.

Europiecziai, kurie gali pa- 
sikavoti nuo Kremlino ir 
Moskvos, pakukszdomis sako 
kad Amerika eina sztrimagal- 
viais stacziai in kara su Rusi
ja. Jie sako kad karas bus isz- 
vengtas tiktai jeigu Amerikos 
pramone ir biznis taip nu
smuks kad Amerika savaimi 
pasitrauks isz Europos, ar jei
gu Sovietu Rusijos valdžia pa
irs Moskvoje. Nei vienas nei 
kitas greitai neatsitiks, tai lie
ka tik susikirtimas, karas. Tai 
Europiecziai sziandien kalba.

 "SAULE" MAHAKOY CITY, PA.

Biznis SuStalinu
Kada Kremlinas» 

Sudrėbėjo
Ne taip seniai Stalinas, nusi

juokdamas ir pasziepdamas 
paklausė: “Kiek batalijom!, 
kiek kareiviu turi tas Popie
žius r ’

Stalinui net ta pypke iszkri- 
to isz dantų kai jis iszgirdo ka 
tas Popiežius su savo isztiki- 
mais vaikais padare Italijoje 
per rinkimus. Italijos Raudon- 
skuriu vedai dar ir dabar rau
doni isz sarmatos. Szventas Tė
vas be jokios armijos, be kara
binu, be szmeižtu ar propa
gandos taip tiems Komunis
tams kaili iszpyle Italijoje per 
rinkimus, kad net Prancūzijos 
Komunistai iszsigando.

Amerika dabar siunezia ga
lingus kariszkus croplanus ir 
laivus in Europa. Bet Stalinas 
sau ramiai pipsi isz pypkes ir 
nesibijo. Amerikos dipliomatai 
grasinanezius laiszkus Stali
nui siunezia. Bet Stalinas cziul- 
pia savo ta liuika ir nieko ne
sako.

Bet mažute, tyki ir szvelni, 
penkios deszimts dvieju metu 
mokytoja taip visa Kremlina 
iszgazdino, kad paežiam Stali
nui visos blusos numirė.

Dabar Kremlinas pamate 
kad ta mažute mokytoja dau
giau bėdos sudarė visam Rusi
jos dipliomatu sztabui, negu 
visi Amerikos atstovai, kari
ninkai ir dipliomatai.

Mokytojos Kosenkina tylus 
balsas nuskambėjo skersai Ru
sija. Visi Rusijos laikraszcziai, 
kaip žeme pardavė nutilo. Isz 
vakaro visi tie laikraszcziai 
staugte staugė, reikalavo kad 
Amerika paleistu isz kapita
listu nelaisvės Rusijos moky
toja, Ponia Kosenkina.

Pats Molotovas nusiskubino 
pas Amerikos Ambasadorių 
Bedell Smith ir pareikalavo 
kad jis kuo greieziausiai insa- 
kytu Amerikos valdžiai liau
tis ir nesikiszti in Sovietu rei
kalus, ii’ tuojaus pavesti Ponia 
Kosenkina in Sovietu rankas.

.Jie visi taip drąsiai szoko, 
nes dar nežinojo, kaip ta moky
toja, pasirinko mirti, o ne So
vietams pasiduoti, jie dar ne
buvo dažinoje kaip ji iszszoko

Amerikiecziai labai tiki 
kad arklio patkave atnesza 
laime tam kuris ta patkave 
laikosi. Czia Senatorius Al- 
ben W. Barkley, Demokra
tas isz Kentucky, kuris buvo 
iszrinktas atstovauti Demo
kratus kaipo kandidatas in 
Vice-Prezidento vieta, besi
juokdamas parodo tokia 
patkave, kuria vienas isz jo 
draugu jam prisiuntė.

per Įauga isz Sovietu Konsula
to. Kai jie ta dažinojo, jie nuti
lo, nurimo ir apsispakajino.

Rusijos Ambasadorius Pa- 
nuyshkin 'buvo susitaręs susi
tikti ir, pasiszneketi su Ameri
kos Po-Sekretoriumi Robert A. 
Lovett. Kai tik jis dažinojo 
apie mokytojos Kosenkinos 
pasprukimą, jis per telefoną 
paszauke Amerikos Po-Sekre- 
toriu ir labai gražiai atsipra- 
sze, sakydamas kad aplinkybes 
tokios susidarė kad jis negali 
iszeiti ir negales su juo pasi
szneketi.

Ir tai labai aiszkus dalykas, 
Ponas Panuyshkin, kaip ir ki
ti Rusijos atstovai, yra tik pa- 
dupezninkas, kuris turi vis 
laukti insakymo isz Kremlino.

Ir visa tai atsitiko ne del ko
kiu galingu armijų ar del ko
kiu ingaliotu dipliomatu, bet 
del vienos paprastos mokyto
jos, kuri iszsižadejo savo pi
lietybes Rusijai.

Ta mokytoja, rodos, tik per 
stebuklą iszliko gyva, szokda- 
ma isz tokio augszczio.

Sveiko proto žmogus turi sa
ves pasiklausti, kas ten Rusi
joje darosi kad Rusijos pilie- 
cziai pasirenka mirti, o ne 
gryžti in savo tėvynė, kad jie 
szoka giltinei in dantis, kad 
iszvengus to Rojaus?

Mokytoja Kosenkina jau ne
teko vyro ir sūnaus tame Roju
je. Ji jau gerai žinojo ir pažino 
ta rojų ir už tai ji pasirinko 
mirti pirm negu Sovietai ir ja 
nukankins. Ji žino kas jos te
nai tame Ręjuje laukia.

Kad ji 'butu ka panaszaus pa
darius Rusijoje, tai niekas nie
ko apie tai nebūtu žinoję. Ji 
tik butu dingus ir atliktas 
kriukis. Bet czia ne Rusija, 
czia Amerika, kur kad ir pras- 
cziausias žmogus turi vertes, 
kur valdžia yra sutverta žmo
gui, o ne žmogus valdžiai.

Stalinas pasisziausze ir vi
sas Kremlinas sudrėbėjo, už 
tai, kad ta Ruske dabar randa
si laisves szalyje, Amerikoje.

Gelbėkime Lietuvius 
Tremtinius

BROOKLYN, N. Y. — Musu 
broliu ir seserų Lietuviu apie 
60,000 asmenų, dar tebėra 
tremtyje; ju dauguma, apie 
50,000, skursta Vokietijos sto
vyklose. Kai kurie ju tremtyje 
jau iszbuvo per 7 metus (nuo 
1940 m.); visi’kiti jau ketveri 
metai (nuo 1944 m.) Ju nepa- 
keneziamas gyvenimas kas 
kartas sunkesnis. Tremt ini n 
dalis jau džiovos parblokszta, 
del blogo maisto. Virsz deszim- 
cziai tukstaneziu (10,000) Lie
tuviu vaikucziu. gresia džiavos 
ir kitu ligų pavojus. Gelbėki
me juos!

Acziu Dievui, Amerikos 
Kongresas priėmė instatyma, 
insileisti per dvejis metus 205,- 
000 tremtiniu. Pagal ji Lietu
viu in szia szali gali atvykti 
apie 20,000 žmonių; tikimos, 
kad nuo sziu metu Lapkricizo 
men., jau pradės atvykti kas 
menesi po apie 1,000 Lietuviu. 
Būtinai reikes juos sutikti prie 
laivo, suteikti jiems pirmąją 
pagelba ir nugabenti in numa
tytąja apsigyventi vieta.

Neatidėliojant mums reikes 
siunsti in Europa du ar tris in-

galiotinius, kurie teiktu Lietu
viams pagelba, visiems forma
lumas atlikti, in Amerika isz- 
vykti. Immigracijos ir szalpos 
reikalais BALF jau sudaro su
tarti su International Refugee 
Organization Ženevoje, Szvei- 
carijoje.

Be to, BALF su Amerikos 
valdžios atitinkamomis instai- 
gomis susitarė tuos planus 
vykdyti. BALF centro raszti- 
ne yra apversta paszelpos „ ir, 
immigracijos darbais, ypacz 
teikiant informacijas, pildant 
blankas ir invairiai padedant 
giminėms ir pažįstamiems pa
gelbėti tremtinius.

Tokiu budu, BALF darbas 
yra žymiai padidėjęs. Lietuviu 
tremtiniu vaikucziams, sene
liams, ligoniams, naszlaicziams 
ir jaunuomenei paremti ir su- 
szelpti, naujiems emigrantams 
padėti atvažiuoti ir insikurti 
yra reikalingos dideles finam 
sines sumos.

BALF savo ižde dabar tetu
ri tik keletą tukstaneziu dole
riu. American Overseas Aid — 
United Nations Appeal for 
Children Vajus nepasiseko ir 
todėl BALE, kaip ir kitos pa
szelpos organizacijos, isz A. O. 
A. dar nieko negavome ir labai 
mažai ka tegausint. Todėl jie 
mums patarė, neatidėliojant, 
savo jiegomis, pradėti vaju sa
vųjų ir prieteliu tarpe.

Atsižvelgiant in ■ visa tai, 
nuoszirdžiai kreipiamos, keu- 
ezianeziuju tremtiniu vardu, 
in Jus, broliai ir sesers, Ame
rikos Lietuviai, praszydami 
isztiesti gailestingumo ranka 
saviesiems gelbėti. Kitos tau
tos, o ypacz Žydai, labai dos
niai remia savuosius. Ir mes 
nuo kitu tautu neatsitikime. 
Bukime, gailestingi ir dosnus- 
Už tai Dievas laimins ir szim 
teriopai atlyginu.

BALF Valdyba ir Direkto
riai nutarė vieningai pradėti 
nauja BALF vaju sziu metu 
Rugsėjo (Sept.) 1 d. Visi BA
LF skyriai, Dvasiszkiai, spau
da, radijas, parapijų, ir kitos 
draugijos, klubai, visuomenes 
vadai ir kiekvienas g<&‘os va
lios ir szirdies Lietuvisnr Lie
tuve malonėkite savo darbu ir 
aukomis prisidėti sziani kil
niam ir svarbiam vajui sėk
mingai pravesti.

Visais vajaus reikalais pra- 
szome kreiptis in BALF Cen
tra United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 105

Mokiniai Sutinka Karininka
I ■ tj, .■ .. ; ’.'ri.'

Devynios deszimts High 
School, augsztesnes mokyk
los mokiniai isz keturios de
szimts penkių valstijų apsi
lankė in Washingtona ir da
lyvavo Amerikos Legionie
rių posėdžiuose, kur jie pasi
mokino ir pamate kaip val
džios ratai sukasi ir kaip 
valdininkai Washingtone 
dirba. Jie gavo proga aplan
kyti tuos didingus ir garsius

-—--c - - ..........  ------------- ------- ------ ----- —

Grand Street, Brooklyn 11, 
New York.

Su gilia pagarba, 
BALF Valdyba 

Pirmininkas — Kun. Dr. J. 
B. Konczius. Vice-pirm. — Ve
ra J. Koliczius, Anthony Olis, 
Joseph Bolo, Nadas Rastenis. 
Iždininkas — A. S. Trecziokas. 
Sekretorius — Nora M. Gugis. 
Finansų Sekr. — Anthony Ži
linskas.

Direktoriai: Kun. Ig. Alba- 
viezius; Fortūnatas J. Bago- 
ciųs; Stiney Gegužis; B. Keb- 
laitis; Anthony F. Kneizys; 
Thomas Matas; M. Michael
son; P. Pivaronas; Leonardas 
Simutis; Dr. S. T. Thomas; 
John Tuinila; Charles P. Vil- 
niszkis; Matas Zujus.

S- t. į ', ;

Pagelbės Tremtiniams 
Atvykti In Amerika

BROOKLYN, N. Y. — Szio- 
mis dienomis Prezidento Tru
mano paskirtos “Displaced 
Persons Commission” narys. 
Kiti komisijos nariai yra Ugo 
Carusi ir Rosenfield.

D. P. Komisija nustatys tai
sykles, pag’al kurias Amerika 
insileis 205,000 tremtiniu. Ko
misija prižiuręs, kad atvysian
tieji tremtiniai butu tinkamai 
paskirstyti po Amerikos gyve
namas vietoves, kur jie labiau
siai yra reikalingi. Komisija 
turės du kartus per metus pra- 
neszineti Prezidentui ir Kon
gresui apie tremtiniu insileidi- 
ma ir ju inkurdinima.

Edward M. O’Connor yra 
žymus “War Reliel Services^— 
National Catholic Welfare 
Conference” pareigūnas, dir
bąs szioje instaigoje nuo 1943 
motu. Socialiniame darbe jis 
dirba jau 15 metu. ’Jis yra ki
lęs isz Buffalo, N. Y. Auksztuo- 
sius mokslus baigė Notre Daine 
universitete.

Ed. O’Connor yra labai nuo- 
szirdus Lietuviu tautos drau
gas. Nuo pat BALF’o insistei- 
gimo, jis buvo vienas artimiau
siu BALF prieteliu. BALF 
pirm. Kun. Dr. J. B. Koncziui 
praszant, O’Connor kelis kar
tus dalyvavo drauge su BALF 
delegacijomis National War 
Fund posėdžiuose, kuriuose 
buvo ginami Lietuviu tremti
niu reikalai ir praszoma para
mos BALF’o paruosztoms są
matoms. O ’Connor asmenyje 
BALF visada turėjo patikima

Karo Sztabo ofisus, “Pen
tagon Building,” kur jie su
sitiko su Karo Sztabo vadu, 
Generolu Omar Bradley, ku
ris juos kariszku ženklu pa
sveikino. Czia priesz Gene
rolą Bradley stovi Billy Ray 
Clark, isz Jonesboro, Ark. 
Jis buvo savo draugu pa
skirtas kaipo garbes sekre
torius del visos armijos.

nuoszirdu ir uolu dranga ir už
tarėja.

O’Connor gerai pažįsta Lie
tuviu reikalus, žino Lietuviu 
tremtiniu padėti; jis pats yra 
lankęsis Europoje, kur susiti
ko su daugeliu Lietuviu trem-. 
tiniu, apie kuriuos jis kalba di
džiausiu pasitenkinimu.

’Czia pažymėtina, kad' 
O’Connor buvo vienas tu, ku-' 
rie daugiausia rūpinosi, kad 
Amerika atidarytu savo prie
glaudos ir saugaus gyvenimo 
vartus, kiek galima, didesniam 
tremtiniu skaieziui.

Tenka palinkėti gerb. O’
Connor didžiausio pasisekimo 
atsakingose pareigose, kuriose 
jam teks rūpintis tremtiniu 
insileidimo ir inkurdinimo rei
kalais.

r

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Pirkie U. S. Bonus

• Uncle Sam Says

Regardless of the heat wave, you 
can’t afford to be lazy about your 
future, because the future holds for 
you what you hold for the future. Ben 
Franklin didn’t make this statement, 
but any United States Savings Bonds 
payroll saver who works with you could 
claim this bit of advice as his or her 
own. AU he has to do is to sign his 
name once on the card for the United 
States Savings Bonds payroll savings 
plan, llis employer does all the rest. 
Three dollars saved through the payroll 
savings plan get Mr. Summertime Lazy
bones four dollars 10 years hence.

T7 V Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

“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., 
Mahanoy City, Pa.

daugj.au


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
WVSA/WVWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Kaip Laidotuvėse Reikia
katafalkoje pasivažinėti.

Kai paskutines apeigos at-

Užsilaikyti
J^ĮIRTIS yra paslaptinga. Tai 

'apie laidotuves reikia kal
bėti su pagarba szvelniai. Juo
kams vietos ežia nėra. Mane 
kodėl tai skaito jumoristu, bet 
asz galiu ir rinitas būti.

Mane karta labai inžeide 
draugo raszytojo žodžiai. Su 
juo asz susitikau kokiose tai 
laidotuvėse. Pastebėjos mane, 
jis priėjo ir sziurkszcziai pa
klausė :

— Ko jus ežia atvykote?
— 0 kodėl man ežia nebūti?
— Hm. Kas ežia juokingo?
Tas storžievis pamirszo, kad 

apart juoku asz da ir sziidi tu
riu. Laidotuvėse asz taip ver- , 
kiau, jog naszle toli gražu ne
galėjo su manim lenktyniuotis, 
o ant 'kapiniu inpuoliau in to
kia isterija, jog tvarkos dabo
tojas paprasze manos iszeiti 
lauk ir nekliudyti iszkilmin- 
gas ceremonijas atlikti.

— Palieskite tik mane, ra
miai asz pastebėjau tvarkda
riui.

— Patys na'baszninku vir
site.

Ir asz pasilikau, ir prie kar
sto asz pasakiau kalba, kuria 
skaitau mano geriausiu litera
tūros kuriniu.

— Ka mes laidojame?! Su- 
szukau asz, mesdamas nuliudu- 
si žvilgsni in susirinkusius.

In ta klausima kiekvienas 
dalyviu galėjo atsakyti, kad 
“mes laidojame Ignatija Fomi- 
cza Ziaibkina, o jeigu asz net ir 
to nežinau, tai geriau visai nie
ko nekalbėti.”

Bet visi tylėjo, nes suprato, 
kad ta fraze oratoriai papras
tai vartoja del iszvaikymo.

— Ko mes nustojome ?! 
Szaukiau asz (nutylėjo ir ta 
klausymą) Ignatija Ziabkina 
mes praradome, sztai ka! Tu 
tarp musu szvietei kai saule. 
(Tiesa pasakius, szviete ne vi
sas nabaszninkas, o tik virszu- 
galvis, plike, bet fraze iszejo 
labai skambi. Juk tiesa?) Tu 
tais spinduliais kaitinai visus, 
kas tau buvo artimi (paezia, 
meiluže ir keturis vaikus nuo 
vienos ir kitos), tu savo talen
tu prisidejai prie kėlimo gim
tojo kraszto industrijos ir pre
kybos (nabaszninkas laike ra
kandu krautuve) ir sztai, pasi
rodė, kad dangui tu esi labiau 
reikalingas nei žemei, ir Visa
galis pasiszauke tave (smūgis 
buteliu nuo alaus in smilkinį 
traktieriuje “Balkanai” pa
greitino Visagalio norą).

Tai ilsėkis gi, Ignatij, tu ste
bėtinas žmogau, teve ir palieti! 
Žeme tegul bus tau lengva, 
kaip pūkas, ir tegul angelai 
sergsti tavo paskutine buveine, 
netraukite už rankoves, ap
siausta sudraskysite (paskuti
ne fraze, 'žinoma, buvo kreipia
ma in tvarkdari, kuris vijo ma
ne nuo kapo, negalėdamas pa
kęsti mano pasisekimą.)

iSztai atsitikimas, kuris pa
rodo, jog esti laiku,, kuomet ir 
asz moku Luti rinitas, ir todėl 
apie laidotuves asz raszlysiu 
pilniausiu dalyko pažinimu.* * *

Jus, sakysime, sužinosite, 
kad numirė jusu draugas. Jus 
užmaunate ant rankoves juoda 
juostele (tai kasztuoja tik keli 
skatikai) ir, iszdirbe priesz

Važiuos In Hollywood

BALTRUVIENE

veidrodi atatinkama nuliūdu
sia iszraiszka veide, einate na-- 
baszninko naszle atlankyti.

Ji, prispaudusi nosine prie 
akiu, paklaus:

— Ar girdėjote, koki ne
laime mane isztiko?

Atsakykite:
— Taip, taip. Pilnai su

prantu jusu nelaime. Bet, jam 
ten bus geriau.

Geriau ar blogiau, tai ne
svarbu, bet tie žodžiai raini- 
naneziai veikia. Galite da pri
dėti :

— Dievas davė, Dievas ir 
atėmė.

Arba:
— Visi Dievo globoje esa

me.
Jeigu naszle del visako pa

klaus:
— O laidotuvėse ar busite?
Tai nereikia tupinėti ir 

linksmai szaukti:
— Asz, tai? Mielu noru! 

Už garbe palaikysiu!
Privalote nulenkti galva ir 

liudnu balsu tarti:
— Tai mano prievole.
Czia prie jusu prieis kitas 

sajausmo reiszkejas, ir kadan
gi apie paszalinius dalykus 
(sakysime, praloszima pinigu) 
kalbėti neiszpuola, tai jis pa
niurusiai paklaus:

:— Ar busite Ivano Niko- 
laeviczio laidotuvėse?

Jus neprivalote piktai atsa
kyti:

— Da ka užsimanysi! Koks 
ežia reikalas ?! O- jis mano lai
dotuvėse ar dalyvaus?

Nes priesz atsivėrusi kapa 
visos musu sanskaitos del vizi
tu nebetenka vertes.

In kapines eikite su liūdnai 
nuleista galva ir retkareziais 
atsiduskite; mirktelėti kelyje 
pasipainiojusiai panelei, nors 
ji ir neinmanomai graži butu, 
nedera. Jeigu privargsite, ga
lite inlipti in užpakalyje lėtai 
važiuojanezia karieta. Jeigu 
visos karietos užimtos, tai ne
bandykite lipti in katafalku 
pas nabaszninka, nors jam gy
venant kalbėjote su juo ir ant 
“tu.” Bus laiko, da paspesime

Marian Lucille Freed isz 
Stevens Point, Wisconsin, 
yra viena isz keturiu mer- 
gaieziu iszrinktu važiuoti in 
Hollywood, California, kur 
ji turės proga loszti in kru- 
tamuosius paveikslus, Mov
ing Pikczierius. Keturios 
mergaites buvo iszrinktos 
isz asztuoniu tukstaneziu. 
Naujas paveikslas, yra ren
giamas tenai, kuris bus už
vardintas “Žalias Prižadė
jimas,” kuriame bus kelios 
jaunos mergaites. 

Kur ten apie Bajone, 
Viena mergina ženytis 

norėjo, 
Bet ant to negerai 

iszejo, 
Nes da vyruko neturėjo,

Tai per kita sau 
susijieszkojo,

Ir in kita pleisa 
nuvažiavo.

Tenai koki gyvali 
pagavo, 

Ir sziaip taip likos 
susivineziavoti, 

Bet jau nelinksmino, 
Nes vyrukas kažin 

in kur iszrunijo, 
O ta paeziule varguose 

pasiliko.
Koks gyvenimas, 

Toks likimas. 
* * *

Sako kad daugiaaše 
Girtuokliu yra

Czikagoje, 
Gal but kad 

taip yra, 
Daug yra tokiu 

vietų, 
Kur prisigrudia 

musu tauto, 
Visi gere, visa laika, 

Net reik e isz to 
juoktis, 

Motores pasamdo in 
saliunus, 

Kad bizni darytu, 
Tai jau niekas, 

Juk nestoka czion 
kvailiu, 

Kurie negali suvaldyti 
savo bobelių, 

Net geda darosi, 
Kaip ant vestuvių i .

pinigai metasi, 
Ar pavadinus ant 

dovanos, 
Sodama tada darosi, 

Kaip in ta viską 
žiuri, 

Laikas kad tokius 
dalykus nustoti, 

Mandagiau namuose 
vestovauti, 

Ba tik laukiniai taip 
apsieina, 

Kada vestis sueina. 
* * *
O tu bobele,

Kokia tu nelaba, 
Kad truputi susivaidytum, 

Ir savo liežuvi tavęs 
bėga, 

Sportai nuo tavęs 
bėga, 

Nes tavo liežuvis juos 
ėda, 

Nesenei in New Yorka 
pribuvai, 

Nuvargus, o kaip 
dabar atsigavai, 

Tai didelius ragus 
gavai, 

O ka jau tavo liežuvis, 
Palaidus suvis,

Kožna apjuodini, 
Geriau pasitaisyk, 

Ba kaip in ten 
pribusiu, 

Tai asz tave perdirbsiu.

liekama, akyliai stebėkite 
naszle, nes ta publika mėgsta 
bėgti, duobes link . ir szaukti 
“leiskite mane prie jo!”

Jus privalote vikriai pagau
ti ja už rankos ir suraminan- 
cziai susznibždeti:

— Kur jus? Juk nabasznin
kas apgaudinėjo jus kiekviena
me žingsnyje, o kai prisigerda
vo, tai mesdavo jums in galva 
visa, kas po ranka pasipinda- 
vo. Prisiminkite tai! Ir jusu 
santykiai .su sūnaus repetito
rium tokie, kad asz geriau jus 
leisiu prie jo, repetitoriaus. 
Norite?

Tie teisingi žodžiai gali pa
veikti,- kaip balzamas ir in vi
sai sukoneveikta szirdi.

Isz viso laidotuves, reikalas 
rimtas ir reikia pastangų dėti, 
kad jos butu iszdidžios. Kuo
met girtas mechanikas Kino 
teatre, demonstruodamas ku
rios nors garsenybes laidotu
ves (asz karta pats tai ma- 
cziau), paleidžia spareziau 
aparatu nei reikia, gaunama 
visai nederamas reginys: prie- 
szakyje linksmai szoka dvasisz 
kiai, tafsi Muks Linderiai, ku
riuos kas nors vejas, paskui 
rysezia bėga arkliai dideliu 
greitumu vilkdami katafalku, 
o apskutiniaisiais bėga nabasz- 
ninko draugai, tarsi bijodami 
pasivėlinti in laidotuvių pie
tus.

Prie viso to pianistas prade
da da skambinti linksma dai
nele ir tuo budu visai sugadina 
laidotuvių iszdiduma.

Petrapilio chronikoje užra- 
szyta da nepaprastesnis fak
tas, petrapiliecziai ir sziandien 
ji atsimena: veže karta gatve 
nabaszninka. Staiga isz už 
kampo iszsziko tramvajus; už
bėgo ant katafalkais, apverto ja 
iszmete gatve'n graba ir staiga 
visi su pasibaisėjimu pastebėjo 
kad isz grabo iszlindo nabasz
ninkas ir, trindamas sutrenkta 
koja, suriko:

— Rupūžes jus! Važinėti 
nemokate. Ar mažai jus, nieka- 
dejus, da baudžia.

Ta nepermatoma apystova 
visai sugadino laidotuves: na
baszninkas rūpestingai surin
kęs liekanas brangaus grabo 
sėdo karieton ir nuvažiavo na
rni, dvasiszkiai ir palydovai 
iszsiblaszke kaip Žydo bites, 
prisiėjo užkasti tuszczia duobe, 
o laidotuvių pietus teko, isz- 
mesti, sugedo.

Asz nenorecziau taip dvi- 
prasmingai mirti.

Baigdamas, asz turiu prisi
pažinti, jog neturiu •patyrimo 
viename dalyke: asz puikiai ži
nau senoviszku laidotuvių ri- 
tuola: su grabu, katafalka ir 
kapu. Bet dabar inejo in mada 
deginti lavonus krematorijose, 
ir kaip tokiuose atvejuose, rei
kia užsilaikyti, visai ncžinoriia.

Ritualas da neiszsidir'bo, ne- 
sukietejo.

Vienas iszmintingas jaunas 
žmogus su pasibiaurejimu pa
sakojo man, kaip jis nuvalė 
dantis su savo 'bobute.

Atvažiavo jis pas gimines, 
kuomet bobute sulig naujos 
mados jau buvo krematorijoje 
sudeginta; paliudejo apie puse 
dienos (ar daug reikia senu
kei), o vakare nuėjo miegoti. 
Atsikėlė anksti ryta, pradėjo 
praustis, o-gi žiuri, nėra dan
tims valyti milteliu.

Erne po kamlbari jieszkoti. 
Na gi žiuri, stovi ant lango ci
garu deže, o joje, pilna pelenu.

Atsiminė, jog pelenais irgi 
galima dantys valyti, nuvalė.

Pusrycziams susirinko visa

szoimyna, jo motina ir sako:
— Acziu Dievui, ant galo, 

atvežė urna!
— Kokia urna?
— Gi bobutei. Pelenus in 

urna supilsime. Laikyti jos pe
lenus cigaru dėžutėj, tai sta- 
cziog negerbimas nabasznin- 
kes: D:'D’

Skaitytojas gali paabejoti. 
Bet prisieksiu, tai teisybe.

Gyvenimas kartais mėgsta 
pasijuokti net isz mirties.

Macziau juk asz karta Orio 
tokia iszkaba:

— “Czia parsiduoda nau
jos mados grabai “Tango.”

Subiaurojo mirti, pradedant 
grabu ir baigiant gėlos juosta 
ant rankos. Dar laime juostu 
nesziotojams, kad juostos pla
tumas neprivalo būti . propor
cingas gėlos didumui.

Nes tokiame atvejyje dauge
liui prisieitu persiriszti ranko
ve tik juodu siulu. — K. A.

— GALAS —

Užvydejimas!
Viena isz biauriausiu ligų 

ant kurios žmones serga yra 
tai “Užvydejimas” kuri yra 
motina visu piktadaryseziu. 
Užvydus žmogus yra neapken- 
cziamas, visi nuo jo szalinasi 
nes ji nužiūri kaipo žmogų pik
ta kuris nuolatos mausto kaip 
dagristie savo artymui.

Užvydus žmogus pasielgine- 
ja kaip pasiutėlis, jo protas 
apimtas užvydejimu, nepavėli
na jam maustyti sveikai, tei
singai, todėl turime tiek viso
kiu prasižengimu ir žudinys- 
cziu o pamatu to viso yra užvy- , .. i ndėjimas.

Žmogus perimtas užvydeji- 
mu neturi atilsio, nežino kas 
tai yra tikra meile, nemėgsta 
sutikimo ir nežino kas tai lai
me. Žmones apimti taja liga, 
ufžvydi savo artymui visko, 
gero pasivedimo, didesnio mo- 
kesezio, puikesnio namo, pui
kesniu parodu, pasisekimo ir 
laimes, norints gerai žino arba 
privalo žinoti, kad jeigu taip

Pavyzdingas Mažo Miestelio Darbas

Kai dipliomatai, valdžios 
didžiūnai ir užsienio minis
terial peszasi ir nesutinka ir 
negali prie taikos prieiti, 
mažos Shelby apygardos 
Ohio valstijoje gyventojai, 
nutarė savotiszkai savo dali 
atlikti del taikos. Jie savo 
darba pavadino ‘ ‘ Susiedu 
Sukrutimas.” Jie siunezia 
maisto ir drabužiu in Euro-

Jauna Keleive

Graži, szesziu metu am
žiaus Irene Brokas isz Bre
men, Vokietijos, ramiai sėdi 
laukia kol jos motina viską 
sutvarkys del invažiavimo 
in Amerika. Ji su savo mo
tina atvažiavo isz Vokietijos 
ir dabar ketina czia apsigy
venti. Tokiems ateiviams 
reikia savo paszportus ir vi
zas patikrinti, kai jie atva
žiuoja in szita kraszta. Tai 
szita mergiuke ramiai lan
kia kol motina viską sutvar
kys.

pasielgineja, tai pats sau už
kerta kelia in laime ir pasive
dima.

Užvydejimas tai yra kirmė
lė kuri inslenka in žmogaus 
protą, užtrucindama, užnuodi
ja szirdi ir smegenis, aptemdi
na jo akis kad nemato ne savo 
laimes. Tokis užvydejimas už- 
musza žmoguje puikiausia 
jausta. Užvydejimas yra ar- 
sziausiu apszmeižimu ir biau
riausiu pasielgimu.

Užvydejimas yra prakeiki
mu, yra pekla del tuju kurie 
yra juom perimtas. Žmogus 
apipainiotas užvydejimu, per
eina baisės dvasines kanezias, 
yra nuolatinėje baimėje, kad 
tas, kuris turi laime ir pasive
dima gyvenime, gali turėti da 
didesni gilinki. Protinis padė
jimas tokios ypatos yra neap
sakomas. Turintis pripildyta 
szirdi užvydejimu, neturi nie
kame linksmumo, malszumo, 
niekam neužsitiki ir neturi pa- 
ilsio.

pa, kad parodžius Amerikos 
duosnia ranka ir gera szirdi. 
Isz mažo miestelio buvo jau 
iszsiunsta daugiau negu asz- 
tuoni tukstaneziai raiszeliu 
maisto ir drabužiu Europos 
žmonėms. Czia žmones dirba 
ir darbuojasi be jokios poli
tikos ir labai gražu ir pa
vyzdinga darba dirba.

Užvydejimas yra liga del ku
rios da neatrasta gyduolių. 
Sunku ja iszgydyt ir nugalė
ti, bet galima apmalszyti. Gali
ma tai padaryti, susilaikyti 
laike biauriausio užklupimo 
užvydejimo, gera iszminczia, 
persitikrinimu, kad tas, ant ko 
užsitarnavome, gali būti musu, 
kada pasiliks musu.

Gerai aps varstykime visa 
piktumą, kuris yra priežastimi 
užvydejimo, turime patys sa
ves užklausti, ar negeriau butu 
džiaugtis isz laimes ir pasive- 
diipo savo artymo, ne kaip jam 
užvycleti?

DINGO VYRAS IR
PINIGAI

i

CLEVELAND, OHIO. —
Keturios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus nuotaka, nusi
skundžia, kad jos vyras pabėgo 
nuo jos ir sykiu su vyru dingo 
dvideszimts tukstaneziu dole
riu.

Ponia Albina Van San sako 
kad ji iszsieme isz bankos visus 
savo pinigus, kurios ji per vi
sa savo amžių taupino. Ji sako 
kad jos vyras jai patarė kad 
tie pinigai bus daug saugiau jo 
kiszenyje negu bankoje ir ji 
paklausė jo, iszeme isz bankos 
ir jam atidavė. Jis jai patarė 
pinigus iszsiimti mažomis bu- 
maszkomis, kaip tai penkinė
mis, deszimtinemis, ir dvide- 
szimtinemis.

Ji pasiaiszkino polici j au
tams kad jos tas vyras buvo jai 
toks geras ir malonus ’ kad ji 
juomi pasitikėjo, nes jis pini
gus neszvaiste, nors su jos pi
nigais jis tankiai ja nusivesda
vo in gražiausias ir brangiau
sias vietas. Dabar nabage netu
ri nei vyro, nei turtelio!

Graiku armija kulia sukilė
lius Grammos kalnuose ir stu
mia juos areziau prie Albani
jos.

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymaa 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

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 ncužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

ISTORIJEapie Da i8! *"*• 
-------------------iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
taikyti 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. Ifitf. 
Saule Pub. Co., Mahanoy Citj[
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Žinios Vietines Iszdave Komunistus

i — Utarninke pripuola Szv. 
Baltramiejo Ap.

— Seredoj Szv. Liudviko 
Karalio.
; — Ketverge Szv. Zefirino.

— Daug vedusiu porelių 
jiėszko sude užganadinimo 
Pottsvilleje, o ypatingai mote
rėlės kuriu vyrai jais apleido, 
ar nenori matyti savo prisiego- 
les su vaikais. Tokius vyrus, 
pakvietus in suda sudžios bau
džia gana rustai ir liepe mokėti 
menesine paszelpa.

— Parapines Mokyklos 
prasidės Seredoj, Rugsėjo 
(Sept.) 1-ma diena; Publikincs 
mokyklos prasidės Seredoj, 
Rugsėjo (Sept.) 8-ta diena.

i1 Shenandoah, Pa. — Ponia 
v Adelia Andrauskiene, nuo 212

E. Oak Ulyczios, numirė Ket
verge anksti ryta savo namuo
se, sirgdama per koki tai laika. 
Gimė Lietuvoje, atvyko in 
czionais būdama jauna mergi
na. Prigulėjo prie Szv. Jugio 
parapijos. Paliko savo vyra 
Juozapa; tris sūnūs; Edvardu, 
namie; Joną mieste; Leonarda, 
Philadelphia; dvi dukterys: 
Margarieta Chirico ir Adelia 
isz Philadelphia; penkis anū
kus; tris brolius: Vinca Valuka 
Wilkes-Barre, Juozapa, Ches
ter ir Bernarda, Barnesville. 
Laidotuves atsibuvo Panede
lyje su apiegomis Szv. Jurgio 
bažny'czioje 9-ta valanda ryte 
ir likos paladiota in Szv. Mari
jos kapines.

Elizabeth Bentley sako 
kad ji buvo pirmininke di
delio Komunistu szhipu ir 
Amerikiecziu iszdaviku ra
telio ežia Amerikoje. Ji Se
nates komisijai yra pasakius 
kad ji buvo surinkus labai 
daug kariszku ir valdiszku 
žinių nuo penkios deszimts 
Amerikiecziu kurie turi szil- 
tas ir atsakomingas valsty- 
biszkas vietas Washingtone.

Visa ta ka ji iki sziol yra 
pasakius, FBI policija pa
tikrino ir randa kad tai tik
ra teisybe, nors beveik visi 
kurie buvo intarti, užsigina.

JAVAI ATPIGO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ūkininkai turės 'daugiau javu 
negu jie gales parduoti, jie pa
reikalaus kad valdžia jiems in 
pagelba stotu. Valdžia pirks 
tuos javus ir juos sudegins ar 
kitaip sunaikins, kad palaikius 
augsztas prekes. O valdžia vi
sus tuos javus pirks su musu 
pinigais, kad mums daugiau 
kasztuotu. Isz to matyti, kad 
mes ant nauju taksu iszleisime 
tuos pinigus, kuriuos mes ant 
maisto susitaupinsime.

taip gerai ar aiszku. Mainierys 
kuris pamėtė savo darba anks- 
cziau negu Gegužio 28, 1946, 
negaus jokios pensijos, nežiū
rint jo metu ar kiek laiko jis 
yra mainose iszdirbes.

Mums iszrodo kad ežia jau 
tikra skriauda tiems mainie
riams, kuriems ta pensija kaip 
tik dabar reikalinga.

Mainieriu bosas ežia yra kal
tas, nes kai jis nesutiko su 
kompanijomis ir daugiau rei
kalavo, kompanijos jam dar 
mažiau davė. Priesz susikirti
ma su Lewisu, kompanijos bu* 
vo pasirengusios visiems mai
nieriams duoti tokias pensijas. 
Bet kai Lewisas daugiau reika
lavo, jis mažiau gavo.

Nors szitos pensijos ne vi
siems mainieriams teks, bet 
visgi ežia jau pradžia, ir gera 
pradžia; ir gal už kiek laiko vi
si mainieriai gales tokiomis 
pensijomis pasinaudoti.

Kai teisėjas paklausė pono 
Alger Hiss ar jis pažinsta 
Whittaker Chambers, jis užsi
gynė. Kai jam buvo parodytas 
Chambers paveikslas, jis po 
prisieka užsigynė sakydamas 
kad jis to žmogaus visai nepa
žinsta.

Kai jiedu susitiko teisme, 
tai Alger Hiss prisipažino kad 
jis ta žmogų gerai pažinsta, 
bet ne kaipo Whittaker Cham
bers, bet kaip George Crosley. 
Bet tik kelios dienos atgal jis 
po prisieka sake kad jis jo nei 
isz paveikslo nepažinsta.

Teismo tardymai dabar ati
dėti iki kito menesio septintos 
dienos, bet abudu szitie žmones 
bus paszaukti in teismą dvide- 
szimts penkta diena szito me
nesio pasiaiszkinti ir priparo- 
dyti katras teisybe sako ir ka
tras meluoja. Už melagyste po 
prisieka žmogus gali būti nu
baustas deszimts tukstaneziu 
doleriu ir ilgus metus in kalėji
mą tupėti.

Kongresmonas J. Parnell 
Thomas, tos Kongreso komisi
jos pirmininkas sako, kad Pre
zidentas Trumanas stengiasi 
daug svarbiu žinių paslėpti ir 
Komunistus iszteisinti. Jis sa 
ko kad Trumanas ne tiktai ka 
nepadeda jiems, bet visomis 
galiomis stengiasi jiems truk
dyti. Jis sako kad Kongreso 
komisija dar daug daugiau ži
no apie kitus valdininkus ku
rie tarnauja Rusijai.

2 ŽUVO; 2 SUŽEISTI

Nelaimėse

SCHUYLKILL PAVIETO POLITISZKOS REGISTRACIJOS
BALSUOTOJAI:

Registratoriai isz Schuylkill Pavieto, Pennsylvanijoj priims REGISTRACIJOS NUO 
BALSUOTOJU, kurie priguli prie politikisz kos partijos arba nori permainyt savo baisa 
ant kitos partijos, arba permaine savo gyvenimo vieta nuo paskutinio balsavimo arba 
kurie permaine savo pravardes nuo paskutinio užregistravimo. Balsuotojai turi ateiti 
ypatiszkai užsiregistruoti, nes turi pasiraszy ti savo varda ir pravarde ant Registracijos 
Korcziukes. Atneszkite savo ukesiszkas popieras (Naturalization Papers), jeigu esate 
ateivys. Registratoriai bus sekaneziosia vie tosia ir dienosią distriktosia priimte regis
tracijas:

MIESTAS:

SEREDOJE, AUG. 25, 1948 
REGISTRACIJA BUS 

FRACKVILLE BOROUGH

KETVERGE, AUG. 26, 1943
SHENANDOAH BOROUGH

PETNYCZIOJ, AUG. 27, 1948 
MAHANOY CITY BOROUGH

VIETA: ANT DISTRIKTU

Thomas Reed,
N. E. Cor. Frack & Balliet Sts., 

Frackville, Pa.

Rescue Hook & Ladder Co., 
Main & Coal Sts., 
Shenandoah, Pa.

Citizens Fire House, 
East Pine Street, 

Mahanoy City, Pa.

MAINIERIAMS
PENSIJOS

INTARTAS
KOMUNISTAS

PRISIPAŽINSTA

Mainieriai Pradės Gau
ti Pensijas Ateinanti 

Menesi

Buvo Užsigynes Kad 
Nepažinsta Intarejo

Frackville Borough, Gil
berton Borough, Butler

Township, South Nr. 2;
West Mahanoy Township, 
Lost Creek Nr. 4.

Shenandoah Borough, West 
Mahanoy Township, Shenan
doah Heights, Raven Run, 
Lost Creek Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3: 
William Penn Nr. 1, Nr. 3

Mahanoy City Borough, 
Mahanoy Twp:. Coles Nr. 1, 
Nr. 2; Hills, Buck Moun
tain, Park Place, Jacksons, 
Lanigans, Morea; Ryan 
Twp., Lakeside, Locust 
Valley; Delano Township.

Registratoriai kurie užraszines jusu registracija, sėdės prie staleliu nuo 10 vai., isz ry
to iki 5 valandai vakare, ir nuo 6 vai., vakare iki 10 valandai vakare. (E. D. Time).

Paliepimas iszduotas per Registracijos Komisija, Schuylkill Pavieto:

EMLYN EVANS, 
ELMER McSURDY, 
JOHN J. CUFF.

WASHINGTON, D. C. —
Mainieriai pradės gauti pen
sijas ateinanti menesi sulyg 
susitarimo tarp mainieriu uni
jos ir kompanijų.
Mainieriu unijos virszininkai 
paskelbia kad reikalingi rasz- 
tai ir popieros jau yra iszsiuns- 
tos visoms unijos kuopoms. 
Szitas popieras mainieriai tu
rės iszpildyti kad gautu tas 
pensijas. Pensijos bus szimtas 
doleriu ant menesio.

Visi minksztos anglies mai
nieriai, kurie jau paskirta lai
ka iszdirbo mainose ir dabar 
jau nedirba ar ketina mesti sa
vo darbus, galės szitas popie
ras iszpildyti ir gauti szimta 
doleriu ant menesio.

Mainierys kuris susilaukė 
szeszios deszimts dvieju metu 
amžiaus, ir kuris iszdirbo dvi- 
deszimts ar daugiau metu mai
nose gali szita pensija gauti.

Bet ežia irgi ne viskas jau

WASHINGTON, D. C. — 
Alger Hiss, buvęs Amerikos 
Sztabo narys ir dabar esantis 
Tarptautines Taikos Komisi
jos Prezidentas, užvakar pri
sipažino kad jis pažinsta Whit
takes Chambers, kuris ji intare 
kaipo Komunistą ir iszdavika. 
Pirmiau jis po prisieka buvo 
užsigynes.

Whittaker Chambers, 
“Time” žurnalo vyresnysis 
redaktorius, kuris su Alger 
Hiss akis in aki susitiko teis
me, sako kad Alger Hiss buvo 
Komunistu slaptos, požemines 
draugystes vadas dar priesz 
kara.

Pats Whittaker Chambers 
buvo Komunistu pasiuntinys 
ir taip susipažino su daug Ko
munistu. Jis sako kad jis taip 
gerai pažinojo Alger Hiss, kad 
kai jis pamėtė Komunistu par
tija 1937 metuose, jis nuėjo pas 
Alger Hiss in jo namus in 
Georgetown ir gražumu prasze 
kad ponas Hiss mestu Komu
nistus.

PHILADELPHIA, PA.
Du automobiliu draiveriai žu
vo ir vienas vyras su viena mo- 
tere buvo sužeisti automobiliu 
nelaimėse ant New Jersey 
vieszkeliu.

Richard Purzner, devynioli
kos metu amžiaus isz Egg Har
bor City žuvo, kai jo automobi
lius nuo vieszkelio nulėkė ir 
susikūlė su medžiu netoli nuo 
Absecon, N. J.

William L.Wiscom, dvide
szimts vieno meto amžiaus vy
rukas isz Tampa, Florida ant 
vietos žuvo, kai jo didelis tro- 
kas susikūlė su kitu troku apie 
tris mylias nuo Bordentown 
miesto.

Policija sako kad Richard 
Purzner greieziausia užsnūdo 
savo automobilyje kai užsimu- 
sze. Nelaime atsitiko penkioli
ka minueziu po trijų isz ryto. 
Tuo laiku laikrodis automobi
lyje sustojo kai automobilius 
sudužo.

Anna Shecko, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus mergina 
isz Leeds Point, Oceanville, va
žiavo sykiu su Richard Purz
ner. Ji buvo nuvežta in Atlan
tic City ligonine, kur daktarai 
sako kad ji yra pavojingai su
žeista; jos galva yra praskelta. 
Richard Purzner pasimirė už 
tai kad jo sprandas buvo nu
laužtas.

Richard Elsner, dvideszimts 
metu amžiaus vyrukas važia
vo sykiu su William L. Wis- 
com ant to troko. Jis irgi pa
reina isz Tampa, Florida. Ri
chard Elsner buvo labai su
žeistas, ir policija ji greitai nu
vežė in Szv. Pranciszkaus ligo
nine, in Trenton, N. J.

Kitoje automobiliaus nelai
mėje žuvo Calvin C. Žane, dvi
deszimts dvieju metu amžiaus 
vyrukas. Jis pasimirė in Coo
per ligonine, Camden mieste.

Jo dviratis, motrocikelis susi
kūlė su automobiliu ant viesz- 
kelio Subatoje. Jis po tos ne
laimes jautiesi sveikas ir visai 
nieko nepaisė, bet Panedelyje 
iszejo in darba in Du Pont fab
rikus. Apie pietus jis pasiskun
dė kad jam nesveika, ir tuoj aus 
neteko sanmones. Kai jis buvo 
nuvežtas in ligonine, jau buvo 
pervelu. Jis tenai pasimirė.

SPORTININKAI NE
VAŽIUOS NAMO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ninkai nenori paskelbti, kad 
jam nebutu atkerszinta, kai jis 
sugrysz in ta raudona rojų. Jis 
greicziausiai prisibijojo pasi
likti, nes jo szeimyna raudonų
jų rankose ir už toki jo žingsni 
kiti gali nukenteti.

Vengrai sportininkai, kurie 
nebegrysz namo yra: Oszkar 
Csuvik dvideszimts trijų metu 
amžiaus, Elemer Szatamari. 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus ir Deszo Gyarmati, dvi-

deszimts vieno meto amžiaus.
Anglijos valdžia labai greij 

tai paskelbė kad tiems spėrti- 
ninkams valia pasilikti, ir kad! 
Anglijos policija parūpins 
jiems saugias vietas.

■ V i e n a s Czekoslovakijos 
sportininku virszininkas sako 
kad Czekai sportininkai, kurie 
nebegrysz yra George Limhart, 
dvideszimts trijų metu am
žiaus ir George Kolar, dvide
szimts penkių metu amžiaus. 
Jis laikrasztininku praszo kad 
jie jo vardo neiszduotu, nes ir 
jam nebutu smagu namie, kai 
valdžia dažinotu kad jis iszsi- 
plepejo.

Visi szitie sportininkai sako 
kad jie nenori gryžti ir negrysz 
in savo tėvynė, kur net nei 
sportams nėra laisves. Jie nori 
mokslus eiti Anglijoje, ten sau 
darbus susijieszkoti ir žmo- 
niszkai gyventi. Jie yra singe- 
liai.

Apie toki savo nusprendimą 
nevažiuoti namo, negryszti, jie 
nei žodžio nepranesze savo tė
vams, kurie pasiliko anapus 
tos plieno sienos.

TREMTINIAMS
ATVYKT PAKANKA

“D. P.” instatymu, Affidavitu 
nereiks pildyti. Pagal szi insta- 
tyma in Amerika gali atvykti 
tik tremtiniai gyvene Vokieti
joje, Austrijoje ir Italijoje 
“pirm 1945 m., Gruodžio Dec. 
22 diena.”

Jau iszvykusieji in Anglija, 
Kanada, Australija, Pietų 
Ameriką ar kitur, naujuoju in- 
statymu negali pasinaudoti, 
nes szis instatymas pravestas ■ 
specialiai tremtiniams isz Vo
kietijos, Austrijos ir Italijos 
iszvežti.

Atvyksianeziuju 40 nuo- 
szimcziu’turi būti isz Lietuvos, ■ 
Latvijos, Estijos ir rytines 
Lenkijos, už Kurzono linijos.

Prusu Lietuviai, kurie bego 
ar buvo iszvežti in Vokietija ar 
Austrija, turi teise in Amerika 
atvykti Vokietijos kvota.

Atvyksianeziuju 30 nuo- 
szimeziu turi būti ūkininkai, 
dirbę žemes ūky ir nori žemes 
ūkyje dirbti. Toliau seka namu 
ruoszos darbininkai, žmones 
mokslo instaigoms, statybinin
kai ir būtiniems darbams rei
kalingi asmenys.

Pirmenybe teikiama atvyks
tantiems pas gimines, iki tre- 
cziosios kartos.

“Gražindami formas BALF- 
ui, Nesiųskite Aplikacijų ki
toms panaszioms organizaci
joms, kad nebutu dublkavimo- 
si.”

‘ ‘ Iszpildytasias Blankas 
Dviejose Kopijose Praszome 
Ko Greicziausiai Gražinti In: 
United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 105 
Grand St. Brooklyn 11, N. Y.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Grižes in New Yorka B ALF 
pirmininkas tuoj vėl susiejo 
tik pradėjusia oficialiai eiti 
pareigas “D. P.” Displaced 
Persons imigracijos komisija. 
Jai nurodė sunkumus gauti 
darbui pažadus isz darbdaviu, 
kurie atvyksianeziuju darbi
ninku nėra mate.

“Darbui pagreitinti su. “D. 
P.” Komisija susitarta, kad 
pasižadant tremtiniui duoti 
butą ir pagelbeti jam surasti 
darba, — pakaks tik pasira- 
szyt, Blanku notarizuoti nerei
kės.”

Senosioms blankoms pasi
baigus nutarta Geltoj aj a blan
ką panaikint, kitaip sakant, 
vienoje blanko j e bus garantuo
tas butas ir pažadas darbui.

Kurie jau esate ir parūpinę 
Affidavitus, vistiek “butui ir 
darbui garantijas padaryki
te.” Dabar, ryszy su naujuoju

SOVIETAS NEPA
GEIDAUJAMAS

visomis
Sovietu

vieszai 
kad jos

(Tasa Nuo 1 Puslapio) j 
sijai žinoti kad tie mokytojai ir 
tos mokytojos, kurios nenori 
gryžti in Rusija gales ežia 
Amerikoje pasilikti. Ir Rusijos 
valdžia ir policija nieko ežia 
negali padaryti ar insikiszti.

Szitas klausimas iszkilo kai 
mokytoja Kosenkina 
galiomis stengėsi isz 
nagu pasprukti.

Amerikos valdžia 
duoda Rusijai žinoti
Konsulas Lomakin nėra pagei
dautinas Amerikoje, ir kad 
jam jau laikas isz ežia iszva- 
žiuoti. Amerikos valdžia pripa- 
rodo kad Rusijos Konsulas pa
sielgė taip, kaip visai nepado
ru tokiam augsztam žmogui 
pasielgti. Jis su Komunistu 
szpiegais ir sznipais ežia Ame
rikoje velke ir darbavosi ir 
musu valdžia ir visa musu 
kraszta vis pajuokia ir žemina.

Amerikos valdžia dabar duo
da Stalinui žinoti kad tokis 
žmogus ežia, Amerikoje, nėra 
pageidautinas.

Szitoks Amerikos žingsnis 
• yra naujas ir pagirtinas, nes 

dabar Stalinas ir visi jo padup- 
czninkai mato ir žino kad Ame
rika baiku nekreczia ir Rusijos 
nesibijo. Mes taip turėjome jau 
seniai padaryti.

L. TRASKAUSKAS

Didesniuose miestuose jau 
taip mažai vietos randasi, 
kad kai tik kas naujo yra 
statoma, tai reikia ka senes
ni ar panaikinti ar nors isz 
tos vietos iszneszti ar isz- 
stumti.

Kai naujas vieszkelis bu
vo tęsiamas ant Van Wyck

bulvaro, tai szitas didelis 
mūras buvo darbininkams 
ant kelio. Bet tokiems darbi-

I

ninkams tai buvo mažmožis.
Jie szita, trijų sparnu, pen
kių augsztu narna pakele, po 
jo apkiszo ratus ir pastūmė 
in szali. Žmones tenai pasili-

ko per visa ta darba, jiems 
nei elektra nei vanduo nebu
vo nukirstas kai darbininkai 
kele, stūmė ir trauke ta na
rna.

Tas naujas vieszkelis eis 
staeziai in Idlewild, nauja 
eroplanams vieta.

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.


