
t r. ..  ............... ...  . . , , , ...... - - - - ^Tgrosaas

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

' Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $5.00;
% Year $3.00; Foreign Countries $6.00. Adver. Rates on Application

a SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

. .......................

No. 69 M 4 ENTERED ATįTHE MAHANOY CITY, PA., 
' POST-OFFICE AS SECOND CLANS MAIL MATTER. MAHANOY CITY, PA. RUGPIUCZIO, UTARNINKAS 31, 1948 (AUGUST, TUESDAY 31,1948)

Į DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULĘ’1 
ISZEINA KAS UTARNINKA IB PETNYCZIĄ

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 % Metanu 
Kitose Vieszpatystese $6.00 Metams; $3.50 J4 Metamą

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S.

V. L. Bocxkowski, Editor and J.tr.į 60 METAS

■
!

Lomakin Gryžta In Rusija
Isz Amerikos
KARININKUS

PERSPĖJA
I WASHINGTON, D. C. — 
James Forrestal, Amerikos 
Apsigynimo Sekretorius, su- 
szauke armijos, laivyno ir la
kūnu vadus, karininkus ir ge
nerolus ir visiems pareiszke ir 
insake kad dabar ne laikas 
tarpu saves pesztis, bet isz vie
no dirbti ir viens kitam in tal
ka stoti.

Jis visus suszauke ir laike 
susirinkimą, Newport, Rhode 
Island. Czia susirinko apie trys 
szimtai karininku.

James Forrestal sako kad 
nesvarbu ir niekas nepaiso ka
tra kariszka szaka kara arba 
muszi laimėjo ar laimes, bile 
tik Amerika yra laiminga ir 
galinga. Visoms Karo Sztabo 
szakoms labai svarbu kad nei 
viena szaka nebutu sumuszta.

Jis toliau aiszkino kad kiek
viena Karo Sztabo szaka yra ir 
bus atskirai atsakominga už 
savo darbus ir nuveikimus, bet 
kad tuo paežiu sykiu visos turi 
isz vien dirbti.

Iki sziol ir net per paskuti- 
naji kara Laivyno karininkai 
labai su pavydu žiurėjo in ar
mijos karininkus, ir vieni ki
tiems prieszinosi.

Szitas viens kitam nepasida-1 
vimas, labai brangiai mums 
kasztavo per kara Vakaru 
Fronte priesz Japonus, kur ar
mija nesutiko dalyvauti su 
Laivyno sztabu. Daug kareiviu 
ir jurininku visai už dyka žu
vo, del szito nesutikimo.

Nors Amerikos Apsigynimo 
Sekretorius Forrestal dabar 
reikalauja geresnio susitaiki
nimo ir geresnes talkos viens 
kitam, dar sunku pasakyti ar 
Laivyno ir Armijos didžiūnai 
jam nusileis, ir jo paklausys.

Laivyno karininkai ir juri
ninkai jaueziasi daug geresni 
ir drąsesni už Armijos karinin
kus ir kareivius. Marinai skai
tosi save geresniais ir drąses
niais už jurininkus ir kareivius 
sykiu. O jurininkai ir kareiviai 
visai neapkenezia Marinu.

NAUJAS PRIVERS
TINOS TARNYBOS

INSTATYMAS
WASHINGTON, D. C. — 

Asztuoniasdeszimtas Kongre
sas pravedė pirma konskripci- 
jos instatyma Amerikos istori
joje.

Nekalbant apie politine ir 
tarptautine reikszme, instaty- 
mas lieczia tukstanezius szei- 
mynu szio j e szalyje.

225,000 vyru, apie 30,000 per 
menesi, bus szaukti pirmais 
metais, Oro, Laivyno ir Mari
nu Korpusai pripildė savo kvo
tas savanoriais instojimais, ir 
tik Armija szauks vyrus po 
Rugsėjo 22 diena. Nors dar ne- 
aiszku kaip viskas veiks, tiki
ma, kad senesnuju metu grupe 
bus szaukta pirmiau, jeigu ju 
paszaukimas bus atidėtas jie 
iszaugs isz metu. Pirmieji bus 
nevede vyrai be užlaikomu as
menų ir kurie dirba nesvarbius 
darbus.

Didžiuma vyru, nuo 18 iki 26 
metu amžiaus gyvenantieji Su- 
vien. Valstybėse, piliecziai ir 
nepiliecziai, turi užsiregistruo
ti savo vietinėse “Drafto” ta
rybose paskirtose dienose nuo 
Rugpiuczio (Aug.) 30 d., iki 
Rugsėjo (Sept.) 18 d. Nariai 
ginkluotu jiegu, Coast Guard, 
Vieszos Sveikatos Tarnybos ir 
j u aktyviai rezervai, svetimi 
diplomatai ir ju szeimynos ne
reikalaujama užsiregistruoti.

Nariai Tautines Sargybos ir 
rezervai ir veteranai turi užsi
registruoti nors nebus szaukia- 
mi. Tinkamoti veteranai yra: 
Visi kurie tarnavo, bet kuriose 
musu ginkluotose jiegose karo 
metu; visi kurie isztarnavo 
Amerikos jiegose mažiausia 90 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Mokslinczius

Harold Stassen tikėjosi 
kad Republikonai paskirs ji 
kaipo Republikonu Partijos 
kandidata in Prezidento rin
kimus. Kai Republikonai ki
ta pasirinko, Harold Stassen 
visai nei neužpyko. Jis da
bar yra patenkintas, kad 
Pennsylvanijos Universite
tas ji pasikvietė būti to uni
versiteto prezidentu. Harold 
Stassen yra ne vien tik poli
tikierius, bet yra mokslin
czius ir Pennsylvania Uni
versiteto Prezidento vieta
jam kaip tik ir tinka.

TEISĖJAS
CHARLES HUGHES

PASIMIRĖ

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas iszleido 
insakyma kad visos vieliavos 
ant valdžios ofisus butu nuleis
tos ligi pusiau stiebo, kaipo 
gedulio ženklas del Vyriausio
jo Amerikos Teisėjo, Charles 
Evans Hughes, kuri Preziden
tas Trumana-s pavadino “gar
bingiausiu isz visu vyresniųjų 
mokslincziu. ’ ’

Gedulingos pamaldos ir szer- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kariszki Eroplanai

LENKU KUNIGAS
SULAIKYTAS

LENKIJOJE

Amerikos Valdžia Pa- 
reiszkia Protestą, Ne

pasitenkinimą
VARSZAVA, LENKIJA — 

Amerikos Ambasada Lenkijoje 
pareiszke savo nepasitenkini
mą su Lenkijos valdžia, kai 
Kunigas Stanislovas Borucki 
isz Detroit, Mich., buvo suim
tas ir sulaikytas Varszavoje, 
septinta diena szio menesio.

Kunigas buvo suimtas ir in 
kalėjimą padėtas ir niekam ne
buvo valia prie jo prieiti ar su 
juo pasiszneketi. Jis buvo su
imtas prie Okecie, kur randasi

Komunistai Ber-
lyne Nori Sukelti 

Revoliucij a
225,000 Vyrukai Bus Szaukti 
Pirmais Metais In Amerikos 
Tarnysta; Buvusis Amerikos 
Teisėjas Charles Hughes Pasi
mirė; Forrestal Sako Karinin-

AUTOMOBILIU
NELAIMES

t . ■ ■ .

Asztuoni Žuvo; Ketu
ri Isz Vienos

Szeimynos
PHILADELPHIA, PA. — 

Asztuoni žmones žuvo automo
biliu nelaimėse.

Keturi isz vienos szeimynos 
žuvo. Du maži vaikai. Viena 
tokia nelaime atsitiko netoli 
Harrisburg, Pa.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kai tik karas užsibaigė, 
Amerikos Karo Sztabas la
bai rūpinosi ka daryti su li
kusiais kariszkais eropla- 
nais. Amerikos valdžia turė
jo tiek daug kariszku ero- 
planu, kad nežinojo ka su 
jais daryti. Eroplanai buvo 
visur dedami del ateities, 
del rytojaus. Bet dabar tie 
eroplanai yra vėl variuoja

mi ir in Europa siuneziami. 
Czia ant Litchfield eropla- 
narus vietos, in Arizona, Lai
vynas rengia ir taiso visus 
savo eroplanus. Dabar armi
ja ir laivynas visus karisz- 
kus eroplanus vėl siunezia in 
padanges ir tik laukia žo
džio isz Washingtono skristi 
priesz nauja priesza.

eroplanams aerodromas.
Lenkai Komunistai sako, 

kad Kunigas Borucki neužsi
registravo su kariszku sztabu 
kai jis in važiavo in Lenkija, 
Birželio dvideszimta diena. Jis 
nuvažiavo in Lenkija pats pa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

29 ESTONIECZIAI 
KANADOJE

Kanados Valdžia Juos 
Priima. Leis Apsi

gyventi

MONTREAL, KANADA. —
D videszimts-devyni Esto- 

niecziai priplaukė prie Quebec 
miesto uosto su mažu laiveliu. 
Jie pabėgo nuo Soviestu ir 
dryso per placzias mares 
plaukti su tokiu mažu laiveliu 
kad tik pabėgus nuo Rusijos 
nagaikos.

Kanados ateiviu komisija 
nutarė kad visi jie gali Kana
doje pasilikti ir apsigyventi. 
Jie net gales tapti Kanados pi- 
liecziais. Szitie Estoniecziai 
kaip tik to ir nori-! Jie sako 
kad jiems bet kur tūkstanti 
kartu geriau negu po Rusijos 
letena.

Visi tie Estoniecziai bėga 
nuo Komunizmo ir nuo to Ru
sijos Rojaus. Jie dabar gales 
apsigyventi in Montreal mies
tą. Kiti gales važiuoti in Kit
chener, Ontario, kur jie ras sau 
vietas ir darbus. Czia, in Kit
chener randasi ir kiti Estonie
cziai, kurie atvažiavo in Kana
da isz Amerikos.

Beveik kasdien mes skaito
me ar iszgirstame kaip žmones 
bėga ir neszasi isz to Rusijos 
Rojaus. Ir mums nedyvai kai 
mes pasiskaitome ta straipsni 
Saulėje “Biznis Su Stalinu.’’ 
Matyti kad jokio biznio su Sta
linu negalima daryti. Tik 
graborius gal geriausi bizni 
galėtu padaryti su tuo pypko- 
riu Stalinu!

kai Turi Vienybe Palaikyti
________________ ¥ ................ .................=3

ISZ EUROPOS. — Mums Amerikie- 
cziams musu valdžia pasiaiszkino kad ne
galima jokiu žinių iszleisti apie tai kas 
darosi Moskvoje per tas konferencijas.

PONIA KOSENKINA
SVEIKSTA

Amerikos Drąsą Nu
stebino Sovietus

Mes rodos, ir supratome kad czia tokie 
svarbus dalykai yra svarstomi kad reikia 
viskas slaptingai daryti. Musu atstovai ir 
delegatai mus intikino, kad tik taip galima 
su tais storžieviais, užsispyrėliais Sovietais 
susitarti.

Bet kas isz visu tu slaptingu mitingu 
ir posėdžiu iszejo? Tai tik pasikalbėjimai, 
pasisznekejimai, prakalbos ir daugiau nieko.

Visi tikejomies kad isz tos konferen
cijos pasirodys kokia nors tvarka, kad te
nai tie atstovai susitars ant nors kokio bu
do ar kokios nors tvarkos ir susipratimo 
kaip iszriszti Berlyno ir visos Vokietijos 
klausimus.

Bet nieko isz to neiszejo! Tik dau
giau prakalbu. Visi tie paslaptingi mitin
gai neturi jokios prasmes. Isz ju nie
ko gero negali iszeiti ir neiszeis. Da
bar visi Amerikiecziai turėtu labai atsar
giai peržiūrėti ir perskaityti visus tuos rasztus 
ant kuriu tie Kremlino didžiūnai sutiks ar 
mums nusileis.

Kai Rooseveltas padare sutartis su Sta
linu, mes nieko apie tai nežinojome iki 
buvo jau per vėlu! Reikia dabar gerai 
prižiūrėti kad kita tokia klaida musu 
atstovai nepadarytu.

Bet, czia dar ne viskas; czia tik pra
džia ir visai prasta pradžia. Kai musu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEW YORK. — Žinios isz 
Roosevelt ligonines, diena nuo 
dienos, pranesza kad Ponia 
Oksana Stepanovna Kosenki- 
na sveiksta. Karsztis jau ima 
atslūgti, ir sulaužyti kaulai 
ima megstis. Szita moteriszke, 
bėgdama nuo Sovietu iszszoko 
per langa nuo treczio augszto 
ir tik per stebuklą iszliko gy
va.

Bet visas Rusijos Konsula
tas ir Ambasadas isz piktumo 
ir baimes drebėjo kad szita mo
teriszke dar vis gyva.

New York mieste Sovietu 
Generalinis Konsulas Jacob M. 
Lomakin su savo Vice-Konsulu 
lipszniu Zot I. Chepurnykh 
szoko pareikalauti kad Rusi
jos piliete Ponia Kosenkina bu
tu pavesta ju globai. Kai jiedu 
czia su savo pareikalavimais 
nieko nepesze, jie pareikalavo 
kad butu pavėlinta vienai Rus- 
kiai, Komunistei Ponia Kosen
kina prižiūrėti ir su ja pasilik
ti. Bet musu policijantai ne to
kie jau mulkiai, jie jau gerai 
žino Sovietu szposus. Ir czia 
tiedu Konsulai nieko nepesze.

Tada jiedu jau stvėrėsi jiem
dviem labai gerai žinomo in- 
rankio: szmeižto. Jie pradėjo 
sakyti kad Amerikos policija 
laiko Ponia Kosenkina nelais
vėje, kad Ponia Kosenkina ser
ga proto liga nuo visu tu perse
kiojimu, kuriuos ji turėjo per
gyventi Amerikos policijos 
rankose.

Sovietu valdžia dar pritarė 
Rusijos laikraszcziai ilgus 
straipsnius iszpyszkino, 
szmeiždami Amerikos policija, 
intardami Amerikos FBI Slap-

(Tasa Ant 4 Puslapio),
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Kas Girdėt
randasi, už tai kad daug ju 
ežia yra atgabenta isz Europos.

Rusija nieko neturi mums 
duoti, bet ji daug nori ir reika
lauja isz musu. Kaip tik už tai 
Rusija dar ilgiau meiž Ameri
ka ir tik grasins su karu, bet 
karo nepaskelbs. Kam nugala
binti tokia gera karve, kuri’ 
tiek daug pieno duoda?

Žmogus kuris uždirbo $2,500 
per 1939 metus, dabar turi už
dirbti $4,600, jeigu nori taip 
gyventi, kaip jis tada gyveno. 
Tas kuris anais metais uždirbo 
$5,000 dabar turi uždirbti $9,- 
819, kad taip pat pragyventu.

Biznis Su Stalinu Lietuviai Anglijoje

Andrei Alexandrovitch Zhdanov

Visos szitos žinios apie Ru
sijos szpiegus ir sznipus ir 
Amerikieczius iszdavikus pa
rodo kad Rusija mažiau daži 
nojo ir dar mažiau žino apie 
Amerika, negu ji norėtu žinoti.

Valdžia jau ima fabrikantus 
perspėti ir jiems pataria savo 
fabrikus iszikelti isz miestu in* •
laukus ir juos iszs'kirstyti, kad, 
kai karas prasidės, jie visi ant 
sykio nebutu sugriauti ir su
naikinti. Bomberis negali sta
eziai pataikinti in viena fabri
ką, bet jis jieszkos kur randasi 
daug fabriku ir namu.

Beveik visi tie szpiegai dau
giausiai darbavosi per kara, 
kai Rusija buvo musu alijan- 
tas, draugas, kai szpiegu visąi 
neęeikejo, nes mes viską Rusi
jai praneszeme, viską pasakė
me. Pasirodo kad net ir tada 
Rusija jau rengiasi del tos die
nos, kada ji stos priesz Ameri
ka, kada jai reikes žinoti kur 
Amerika yra silpniausia.

in

In Kemalpasa miestą, Tur
kijoje, daktarai iszeme isz Ar
san Tekkanato pilvo vienos pė
dos ilgio gyvate, kuri inslinko 
jam in 'burna kai jis sau sal
džiai miegojo.

Pragyvenimas dabar visur 
ir visiems paszieliszkai bran
gus. Ypatingai tam poneliui ar 
nabagui John J. Rone kuris 
gyvena in Woodbridge, ’New 
Jersey. Jis buvo suaresztuotas 
už tai kad jis gerai inkauszes 
vairavo savo automobiliu. Po- 
licijantai ji nugabeno in teis
mą, kur jis užsimokėjo du 
szimtu doleriu baudos. Turėjo 
'daktarui užsimokėti dvide- 
sžimts doleriu, kad tas dakta
ras ji išzagzaminavo ir rado 
kad jis tikrai girtas. Teisėjas ji 
pafupdino in kalėjimą, kur tas 
prisiszveites vyrelis savo pa
gieža iszliejo, sulaužydamas 
Midus ir apdraskydamas sie
nas. Už ta savo pagiežos iszlie- 
jima jis užsimokėjo keturios 
deszimts doleriu.

Tėvas nusivedė Jonuką 
bažnyczia. Buvo Szvento Var
do Komunijos Nedele. Kai at
ėjo laikas eiti prie Szventos 
Komunijos, tėvas Jonukui pa
sakė: “Tu pabūk ežia, lankoje, 
asz tuo jaus sugrysziu.”

Jonukas, matydamas, kaip 
beveik visi eina in bažnyczios 
prieszaki, irgi neiszkente. Ir 
jis nuseke, nuklepetavo paskui 
kitus.

Tėvas, sugryžes nuo Dievo 
Stalo, nuo groteliu, pasigedo 
savo sūnelio. Nežinodamas kur 
Jonukas dingo, tėvas, neatsi- 
klaupe 'bet, atsistojęs dairėsi 
po bažnyczia, 'bejieszkodamas 
savo sūnelio.

Tik sykiu pasigirdo plonas 
Jonuko balsas nuo groteliu, 
“Teveli, sztai asz ežia prie ba
ro!”

Matyti kad tas tėvas Jonuką 
tankiau vesdavosi kur kitur, o 
ne in balžnyczia.

Edward Atkins, isz Cromer, 
Anglijoje, penkios deszimts de
vynių metu amžiaus darbinin
kas buvo patrauktas in teismą, 
kur jis kaltinamas už savo 
žmonos nužudymą. Jis pasi- 
aiszkino: “Asz nuszoviau savo 
žmona už tai kad ji man liepe 
ja nuszauti. Asz visados darau 
ta, ka man mano žmona liepia 
už tai kad asz ja labai myliu.”

In Hartford, Conn., randasi 
žmogus, kurio pavarde yra 
Blaivininkas. Ana sanvaite, 
Juozas Blaivininkas buvo su- 
aresztuotas už tai kad jis buvo 
prisiszveites, pasigėrės.

Alvin Aippitts turi labai ge
ra ir sargu szuni. Kai jo namai 
užsidegė in Salt Lake City, tas 
szuva taip gerai sergėjo namus 
kad neprileido prie deganezio 
namo nei vieno ugniagesio, 
firemono.

Dabar, kai pienas toks bran
gus, patartina nusipirkti ožka. 
Ožkos nebrangios; galima nu
sipirkti gera ožka už tris ar ke
turis dolerius. Ožkos iszvalys 
daržus, viską sues. Mažai kasz- 
tuoja laikyti ožka. O viena ož
ka duoda nuo vieno ligi dvieju 
goreziu pieno kasdien. Dakta
rai mums sako kad ožkos pie
nas laibai sveikas. O kai karves 
pienas atpigs, tai tada bus ga
lima dar ir ožkienes, ožkos mė
sos pagaminti del keliu dienu.

In New York miestą, Ponia 
Marie Flynn dar vis laukia tos 
mandagios ir malonios mergi
nos, kuri ėjo per namus ir siu
tino kad ji visai už dyka labai 
'gražiai sudės ir papuosz mote
rims plaukus. Ponia Marie 
Flynn ta mergina insileido, ir 
jai patikėjo. Ta mergina jai vi
sus plaukus nukirpo mostimi 
visa galva iszszmeravo ir isz- 
ejo sau.

Slapta policija sako kad da
bar randasi labai daug palszy- 
yu> bumasžku, pinigu. Sziais 
■metais policija sustvėrė dau
giau negu $3,094,000 vertes tu 
palszyvu pinigu. Policijos vir- 
szininkas sako kad dabar daug 
daugiau tu palszyvu pinigu

Leitenantas Generolas Wal
ter Bedell Smith, Amerikos 
Ambasadorius Rusijoje patarė 
kad Amerika pasitrauktu isz 
Berlyno, kai tik buvo pradėta 
kalbėti apie Vakarines Vokie
tijos atstatyma. Jis jau tada 
sake kad Amerikai tenai vie
tos nėra ir Amerikai nereikia 
tenai kisztis, ir kad Amerika 
jokiu budu tenai negali ir ne
gales iszsilaikyti. Bet Genero
las Clay visai kitaip in ta klau
sima žiurėjo ir nepaklausė Am
basadoriaus Bedell Smith. Tai 
dabar, jeigu mes jieszkomi 
žmogaus ant kurio galėtume 
visa beda užkrauti, tai Genero
las Clay yra tas žmogus.

Zhdanovas yra labai arti
mas Stalino draugas. Sovietu j 
Politbiure jis yra dar tik nau
jokas, bet beveik visi turi su 
juo skaitytis.

Szitas Politbiuras, arba ta
ryba susidaro isz keturiolikos 
žmonių, kuriu rankose yra 
szeszta viso svieto dalis. Zhda
novas stojo in szita taryba 1939 
metais ir dalbar visi pripažins- 
ta, kad jis yra vienas isz tu tri
jų Rusijos galiūnu.

Zhdanovas kitiems skelbia 
ir pats geibia Rusijos didvy
rius. Jo puoszniame kambaryje 
randasi Lenino ir Stalino pa
veikslai, ir szalia ju yra Caro, 
Petro Didžiojo paveikslas, po 
kurio yra iszkalta szitoks pa- 
raszas: “Jis Rusija iszkele isz 
laukines tautos in kultūringa 
'tauta.” ■

Zhdanovas invede nauja ma
da Rusijoje s Pirm jo, buvo 
griežtai uždrausta kalbėti ar 
vaikus mokinti apie Rusijos 
praeiti ar apie Rusijos didvy
rius. Bet Zhdanovas invede 
Rusijos didvyriu pagerbima.

Zhdanovas yra mokineziau- 
sias toje Politbiuro Taryboje; 
jis gerai moka ir kalba Fran- 
euzu ir VokiecZiu kalbomis. Jo 
tėvas buvo mokintojas. (Kiti 
sako kad jo tėvas buvęs Pravo
slavu Kunigas).

Zhdanovas nenori nieko 'ben
dra turėti su Vakarinėmis tau
tomis. Jis labai rūpinasi apie 
Vokietija, ir norėtu Vokietija 
kaip nors prie Rusijos prisi
traukti.

Jis nesutiko su Maxim Litvi- 
novu, kuris buvo Užsienio Mi- 
nisteris dar priesz Molotova. 
Litvinovas norėjo kad Rusija 
kaip nors susitaikintai su Ame
rika ir stengtųsi draugiszkai 
sugyventi.

Zhdanovui nepatiko, ir 1939 
metais Molotovas užėmė Litvi- 
novo vieta. Molotovas yra to
kios paezios nuomones kaip ir 
Zhdanovas kaslink Amerikos.

Zhdanovas prisirasze prie 
Bolszeviku kai buvo tik pen- 

. kiolikos metu amžiaus, 1915 
metuose. Per tos Bolszeviku 
revoliucijos jaunas dienas, jis 
buvo tik vienas isz keliu tuks- 
taneziu karsztuoliu, bet kaip 
ten jam pasiseko vis būti arti 

; Stalino. Jiedu susidraugavo ir 
dabar yra draugai.

Kai Stalino kitas labai ge
ras draugas Sergei Kirov buvo 
nužudytas, tai Zhdanovui teko 
jo vieta; Komunistu Parti jo 

; Leningrade sekretorius.
i Jis yra ženotas, turi du vai- 
; k u, dukrele ir sūneli. Per žiema 

visa szeimyna apsigyvena in 
Kremlino paskirtus ofisus, o

■ per vasara visi iszvažiuoja in 
. Miszkus, kur szeimyna turi 
i tikra dvara. Zhdanovas, kaip 
i ir kiti Sovietai didžiūnai turi 
. vasarnami Kaukaze, kur jis su 
. savo szeimyna atostogas pra- 
. leidžia.

(Raszo studentas Antanas Kli j 
mas, isz Pottsville, Pa., kuris 
neseniai atvažiavęs isz Angli
jos kur.jis metus iszbuvo kaipo 
Lietuvis Benamis. Dabar jis ei
na kursus in University of 
Pennsylvania.)

Nors jis 'baisiai neapkenezia 
kapitalistu, bet kapitalistu 
valgiai ir vynas jam labai pa
tinka.

Jis rengiasi beveik taip kaip
Stalinas, karininko drabužiais. J įctuvill DtirbllOtC 
Jis užsiaugino net ir usus, ku- . v. ,
rie yra tik truputi trumpesni Anglai Ima Pažinti 
už Stalino. Nei vitnas kitas LlCtUVillS 
Kremlino narys, Ministeris ar 
bosas nedrysta taip Stalina pa
sekti kaip Zhdanovas.

Zhdanovas turi baisiai gera 
ir lipsznu liežuvi; jis visur in- 
lysti ir isz visokiu nemalonu
mu iszsiszukti. Jis du sykiu 
baisiai suklydo, bet iszsisuko. 
Kitas tik syki tokia klaida pa
darytu ir atsidurtu in Sibiro 
laukus. Bet Zhdanovas ne tik
tai ka nebuvo nubaustas, bet 
už tas klaidas buvo Stalino dar 
augszcziau pakeltas.

Zhdanovas intikino ir pri-Į ]a]s darbininkais ir sziaip su 
kalbino Stalina paskelbti kara Susiedais ar pažystamais, 
priesz Vinlandija, 1939-1940 Ankscziau daugelis Anglu 
metu žiema. Rusijai szitas ka- nežinojo, nesuprato ir nesiru- 
ras baisiai daug kasztavo, ne pįno a.pįe Pabaltijo krasztu pa
tik pinigais, bet ir kareiviais jefį įr likimą. Dabar gi jau ir 
ir garbe. jiems ima aiszketi tikrieji Ko-

Antra klaida Zhdanovas pa- munistu, Bolszeviku siekimai 
darė 1941 metuose, kai jam bu- ir norai ir ju nieksziszki darbai 
vo paskirta ginti Leningradą Lietuvoje.
nuo Hitlerio armijų. Zhdano- Kiek sunkiai yra su tikėjimo 
vas visai neklause karininku, reikalais. Labai mažai randasi 
kurie jam patarė geriau apsi- Kunigu, atvykusiu in Anglija, 
laikyti ir moteris ir vaikus isz bet dabar ir szitas reikalas jau 
miesto iszgabenti. Jis in visus gėrėja. Tie kunigai kurie tenai 
tuos perspėjimus ranka pamo- randasi, pasidalino in sritis, ir 
jo. Szita jo klaida kasztavo taip kiekviena didesne Lietu- 
daugiau negu visa milijoną viu bendruomene susilaukia 
žmonių, kurie visai už dyka Lietuvio Kunigo su pamaldo- 
czia pražuvo. mis kas ketvirta ar penkta Ne-

lUlž tokia baisia klaida, kitas dele. O taip, tai Lietuviai Kata- 
kad ir augszcziausias vadas likai eina in Anglu Kataliku 
butu buvęs tuojaus suszaudy- bažnyczias, nes su Anglais Ka
tas ar in Sibirą isztremtas. Bet | tulikais Lietuviai užmezgė

ypatingai sziltus santykius.
iSziu metu Balandžio ir Ge

gužio (April-May) menesiais,

(Tasa)

Didžiosios Britanijos Lietu
viu San jungos atskiri skyriai 
rūpinasi kultūrine, saves pra- 
silavinimo veikla. Lietuvai vis 
stengiasi prie kiekvienos pro
gos priminti Anglams Lietu
viu ir Lietuvos reikalus.

Lietuviai surengia tautinio 
meno, grožio parodas per savo 
tautines szventes, ir vis pasi- 

' | kvieczia Anglus. Taip pat 
daug yra pasiekiama ir per as- 
meniszkus santykius su Ang

laiszkus, stengdamas pasiaisz- 
kinti kas ten atsitiko ir kodėl 
jis taip padare.

Ginczai iszkilo tarp tųdviejų 
vyru už $72,000. Valdžia jau 
keli metai kai seka Henry M. 
Brooks darbus ir bizni ir jau 
rengiesi ji intarti jeigu staeziai 
nesuimti. Valdžios agentai sa- -: 
ko kad jie nenori mirusio žmo- 1; 
gaus pelenus barstyti.

SKAITYKIT

dra bužio 
vaikams, 
kas yra

BAGOCZIUS
NUSISZOVE

ASBURY PARK, N. J. —
Henry M. Brooks, szeszios de
szimts vieno meto amžiaus ba- 
goezius, kurio visi policijantai 
jieszkojo per dvi dienas už nu-

lie Zhdanovas, nes Stalinas 
yra jo draugas.

iSzitas Stalino draugas ir in- 
takingas Kremlino žmogus, 
syki, kalbėdamas su laikraszti- 
ninkas padare szita pastaba: 
‘ ‘ Tik szeszios Vakariniu 
krasztu tautos yra Kapitalistu 
vedamos ir tvarkomos: Vokie
tija, Japonija, Italija, Francu- 
zija, Anglija ir Amerika. Trys 
jau yra sunaikintos; ir trys 
lieka.”

Su szitokia pastaba Zhdano
vas norėjo visiems duoti žinoti 
kad kaip tos pirmosios trys 
buvo sumusztos, bus ir tos ki
tos treczios.

Kelis sykius jis intarinejo 
Amerika kad buk Amerika no
ri visa Europa pasisavinti ir 
isz Europos pasidaryti sau dar 
viena valstija. Jis sako kad 
Amerika randasi ant aukszo 
mieszlyno, laiko aut keliu 
sprogstanezia ‘ ‘ Atom ’ ’ bomba 
ir giriasi kad ji dabar visa 
svietą valdo.

Mes ežia tik trumpai, kelis 
bruožus paduodame apie Zh
danova, kuris labai greitai ga
li Stalino vieta užimti.

—BUS DAUGIAU—

Didžiosios Britanijos Lietuviu 
Sanjunga buvo pasikvietusi isz 
Vokietijos garsius operos so
listus, daininkus: A. Kalvaity
te, I. Motekaitiene, Ip. Naura- 
gi, J. Baranauska ir Profesorių: 
Jaku'bena. Jie sudarė laibai 
gražu koncertą Anglijoje, pa- 
sirodydami keliuose didesniuo
se miestuose. Jie dar placziau 
iszgarsino Lietuviu varda.

Kad ir Imdami dar neprasi- 
gyvene, ir nors jiems patiems 
claug'ko trumpa ir trūksta, Lie
tuviai Anglijoje neužmirszta 
ir savo paliktųjų tautiecziu 
Anglijoje. Isz paskutinuju jie 
stengiasi pasiunsti jiems kad 
ir mažus maisto paketėlius. Jie 
taip daro -patys iszsižadedami 

ir maisto sau ir savo
Mat, Anglijoje vis- 

ant korteliu, kaip ir
ežia buvo per kara. Tik bulviu 
ir szviežiu daržovių galima 
pirktis be korteliu.

Taigi, Lietuviai, kad ir kaž
kur butu nuklydę, nenuliūsta, 
nenusimena, ranku nenuleidžia 
bet vienyjasi, laikraszczius lei
džia, visiems skelbia savo pa
vergtos tėvynės vargus ir ruo- 
sziasi gyvenimui nepriklauso
moje savo tėvynėje.

Lietuviams ir kitiems to
kiems nelaimingiems žmonėms 
Anglijoje net lengviau ant szir- 
dies, kad Anglijoje jie nėra 
pravardžiuojami ‘ ‘ Bena
miais,” kaip beveik visur ki
tur yra daroma. Anglijos val
džia yra nustaezius kad tokie 
žmones nėra “Benamiai,” bet 
kad jie Europos Savanoriai 
Darbininkai. Reiszkia, ežia, 
Anglijoje, Lietuvis turi varda 
ir vieta, turi ir pripažinta dar
bą ir pareiga; reiszkia Lietuvis 
Anglijoje jaueziasi ne kai]) 
koks nepageidaujamas sve- 
czias, ubagas ar naszlaitelis, 
bet kaip sau žmogus. O žmogui 
kuris viską prarado, ir vardas 
baisiai daug reiszkia.
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mas kad jis ateitu in Princeton 
Inn, kur jiedu galėtu pasiszne- 
keti. Kai ežia jiedu nesusitai- 
ke, Henry Brooks nuszove Jo- 
sepr Witkins kai tas Joseph 
Watkins sėdosi in savo auto-

mobiliu. Tada nuvažiavo sta
eziai in Asbury Parka ir tenai 
pasisamdė kambarį mažame 
Albion vieszbutyje. Už dvieju 
dienu jis ežia pats nusiszove.

Jis paliko kelis trumpus

SAULE” YRA
GERIAUSIA

DOVANA!

Milžiniszkas Eroplanas

žudinima savo draugo ir part
nerio, Joseph W. Watkins, 
pats save nusiszove mažame 
Albion vieszbutyje in Asbury 
Park, N. J.

Jis nuszove savo dranga kai 
jiedu negalėjo susitaikinti už 
pinigus. Jis buvo pasikvietęs 
Joseph W. Watkins praszyda-

Beveik kiekvienas ero
planas iszrodo didelis jau
nam vaikui. Bet szitas de 
szimts metu amžiaus vaikas, 
David Bonvouloir isz Wash- 
ingtono, net galva kasosi 
žiūrėdamas in szita padan-

giu milžiną. Szitas didelis 
eroplanas Laivyno “Lock
heed Constitution” buvo 
iszkilmingai pakriksztytas. 
Žmonėms buvo valia ji visa 
peržiureti.

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.



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.MENELIKAS
Tikras Atsitikimas Ant Ru- 

siszko Geležinkelio

(JELEŽINKELIAI, geležin
keliai! Szauke žmonys ir 

isz to yra labai užganadyti! Su
riko peisuotas Žydas po užmo
kėjimui bausmes kontroleriui 
užvažiavo vagone be 'bilieto.

— O asz jum pasakysiu, 
kad tam visikas yra nevertas 
Žydiszkos furmankos! Teisybe 
jog su Žydiszku furmanku va- 
žiuoasi palengva, nes už tai 
saugei ibe jokiu kunduktoriu ir 
kontroleriu; Žydas turi laiko 
ant apmislinimo savo intereso 
ir ne bėga ant sulaužymo sau 
kaklo.

— Puikus man paredkas! 
Kaip Žydelis padarys kam ge
rai ant pen’kesdeszimtš procen
to ir suims jam, tai skundžia 
už vagyste, ir raszo laikrasz- 
cziuosia — nes tam geležinke
lis kaip suranda pasažeriu be 
bilietu tai jam liepe mokėti 
szimta už szimta ir padaro gi- 
valt!

— Ny, asz su savo draugu 
Mordka Kugelu, viena karta 
reikalavom važiuot ant licita- 
cijos o ne turėjom smulkiu pi
nigu. Ant trecziu skambėjimu 
mes inszoikom in vagona, jog 
niekas mus negirdejo. Mordka 
inejo in tokiam vieta ka smir
dėjo, o asz insmukau po suolu 
ant kuriam sėdėjo keturis mo- 
teriszkam Žydelkos su dide
li um spadniezum.

Ant Vienam stacijų pasidarė 
agriose rinksmas: Menelik! 
Menelik!

— Vus ist a Menelik, klau
siu vienos moteres, ka ne žino
jau kas tai yra.

— Citt! Atsake man, das 
ist a kontrolei-, paskudnik! Tai 
ne Abisinczikas.

Nu vanduo man pradėjo bėgt 
po peczias isz tam baimes. Asz 
mislinau kad tai Abisinczikas 
ir norėjau ji pamatyt, nes tai 
buvo didesnis žvėris ir tik taip 
vadinosi, ka tam Žydėtus bai
siai muczino.

Galu asz tykiai ir mistinu ka 
tam Mordke veike o vis žiurau 
per spadnyczius ka bus toliau.

Žiurau. Menelikas, o nore-

— Asz pasidariau tikus, 
kaip tam ka ne gali kalbėt, pa
krutinau biszki akimis, pasida
rė man szalta, tai po tam karsz- 
ta pasakiu kad bilieto neturiu 
ir pasilikau negyvu!

Kas po tam pasidarė tai ne
žinau. Pabudau, klausinėju, ka 
tam geležinkelis no eina ir ma
tau tamsu visur.

Pasiėmiau su ranku ant gal
vos — szlape, pridėjau ranka 
ant szirdis — plaka, nes ir szla
pe! Tuojaus supratau, ka man 
tam Menelik užmusze!

Padariau dideli gyvalt, du
ris atsidarė ka asz priesz tam 
ne maeziau ir inejo geležinkelio 
sargas pas mane.

— Užmusze mane! Užmu
sze! Pradėjau verkti!

— Kas tave užmusze? Tu 
smirdeliau! Paszauke ant ma
nės tas gous. Kelkis greieziau 
ba asz tave tuo prikelsiu ir ei
ki pas poną komisoriu.

— Kaip asz galiu paskialt, 
kad kraujas isz manos pilasi!

— O tu kvaili! Tai ne krau
jas tai vanduo su kuriuom tave 
laiscziau kaip žiedeli, uj kad 
jam ant nosių butu toks žiede
lis. Paskudnik jam mistiną kad 
asz Žydelis, o jis Agradnykas. 
Ne sakiau jam nieko tik ėjau 
pas poną kamisorium. Ten pa- 
maeziau Mordka.

— Mordke List du auch hier 
— paszaukiau greitai.

— Halte smigi! Szauke 
Mordka in mane ir pakratė su 
akim.

— Ne kalbėt czion Žydisz- 
kai! Paszauke kamisorius.

Perprasziau ji labai ‘ žemai 
nes asz pamislhiau jog tai ne-' 
prietelus Žydėtu.

— Ka jus ponai ant to pa
sakysit? Asz su Mordke turė
jom užmokėt po szeszis rublius 
ir penkes deszimts kapeikų! 
Nedovanojo ne skatiko.

Nu, kas buvo su Mordke, tai 
da arsziau kaip su manim: pa
sislėpė jam ant stogo priesz 
Menelika nes jam durnas buvo 
ka neatsigule ant tam stogo!

— Ivre! Suriko Menelikas 
kada jam pamate ant stogo.

— Ka ponas kontrolei- nuo 
manes reikalauja? Klause 
Mordke.

— Lipk žemiu!
— Man ir czion gerai! At

sake Mordke o drebėjo kaip 
tam koszelinas.

— Lipk žemyn tuojaus! 
Szauke vela Menelikas.

— Tegu ponas kontroleris 
nesibijo asz nenupulsu! Asz 
reikalauju biszki šviežio oro!

— Parodyk bilietą!
— Nu kam tam biletas? 

Asz nevažuoju vagone?
— Kaip jam tai pasakė, 

maszina susutojo sau ant staci
jos pasidarė gyvalt-kontrole- 
ris naczelnykas ir konduktorei 
padare medžiokle kaip ant ko-

BALTRUVIENE

kia pasiutęs szunį: Mordka no
rėjo bėgti nes jam puolė nuo 
virszaus ant žemes iszsisuko 
du dantis užmusze kele, sulau
žė nosi ir kairia aki.

— Ar ta gali but tokis raz- 
bajus ant geležinkelio? U j vai!

Nuo to laiko asz ir tam 
Mordke vis keliaunam be bile- 
to apgaudinėjam kunclukto- 
rius, kontrolėms ir visus na- 
czelnykus, be mes ne galim 
trotyt pinigus. Da tokis Žyde
lis neatsirado, kuris savo pini-| 
gus už dyka davinėtu a gaus’ 
gut kelione!

----- G ALA S-----

boba!

jau, pasakyt tam paskudnik 
kontroleris, eina suolas nuo 
suolui ir praszo biletus nuo pa- 
sažieriu.

Ateina pas tam keturis Žy- 
clelkas ir praszo bilietu, ta pa- 
nimos pasijudino isz vietos ir 
pradare dulkis, nuo ilgu spad- 
nycziu, dulkis inlipo man in 
nosi kad asz padariau kick!

— Kas czion cziaudo? Už
klausė panas kontroleris.

— Tai asz ponas kontrolei-! 
Atsake saldžiai kaip cukrius 
viena isz tam moterių.

— Jam turi 'baisu szalti! 
Kalbėjo antra.

— Kad asz girdėjau baisa 
isz kitur! Szauke Menelikas.

— Ponuas kontroleris jam 
nereikalauja užinirszt kad mes 
esam labai delikatnos moterys, 

■— pradėjo szaukti visos.
— Tai nieko, praszau atsi

keli nuo sėdynių.
Visos moterys pradėjo rėkti 

kontroleris su joms, ir, ant ma
no nelaimes, pakilo.

— Na, mano m i e 1 a s 
paukszteli! Paszauke jam sal
džiai in mane kad jam in pekla 
nulėktu su tam saldumu, paro
dyk 'bilietą.

— Ka tu ten veiki?
— Važiuoju sau, ponas kou- 

troler.

Naujas Cziampijonas

Freddie Mills, isz Angli
jos, kumsztininkas sumusze 
Gus Lesnevich ir tapo leng
vesniu kumsztininku ežiam- 
pijonu. Retas kuris sporti
ninkas tikėjosi kad szitas 
Anglas Freddie Mills tas 
kumsztynes laimes, nes Gus 
Lesnevich, buvęs cziampijo
nas yra daug daugiau paty- 

I res kumsztininkas.

Dauig moterėliu yra, 
Ka myli guzute, 

Kėlės tokias Munt Karmos 
užtikau, 

Ant ju isz nežinių užklupau, 
Kantrybe ir piktumą savo 

nesulaikiau, 
Nes, kada vyrai isz darbo 

pareina, 
Jau tai paprasta yra 

naujiena, 
Valgis ant stalo 

nesiranda, 
Kad ir vyrelis laužtu sau 

sprandą, 
Mat, 'bobele serga ant 

gumbalo, 
O guzutina butelukas ant 

stalo guli, 
Sako kad tai gyduotis.
Kada asz ėjau per ta 

miestą, 
Dvi mergeles ant ulyczios 

kalbėjo, 
Kad jie Baltruviene ketina 

nukankyt, 
Ir gerai apdaužyt, 

Bet tos monkes mane 
nepažino, 

Kada stovėjau arti boso, 
Viską gerai girdėjau, 

Ir in galva sau insidejau. 
Girdėjau kad tonais randasi 

kokia mergelka, 
Kiti sako kad tai tamboisas, 

Geriau kad tuojau 
aipsimalszytu, 

Savo pasiutima suvaldytu, 
Ba jeigu ka iszgirsiu da, 

Bus mergelei nemaža beda. 
Atsimyk su manim ne szposas, 
Nesulaikys mane nei bosas, 

Kaip ant tavo sprando 
užeisiu, 

Ir-vėla autobilium 
atvažiuosiu.* * *

Ant nekurios Skulkilos 
mergeliu taip supykau, 

Kad jau neiszlaikau, 
Kas tai girdėjo tokias baikas, 

Kad jau gana ilgas
* laikas,

Mokinu kiek galima,
O jos vis daro ir eina savo 

keliais, 
Gal but isztvirkelems ir 

liks, 
Jau nežinau nei ka daryt, 

Da bandysiu isz netycziu prie 
ju priselysiu, 

Po koczelu kėlės padalysiu, 
Nes jau ilgiau iszkensti 

negaliu.

Imkime paniekos žodi “Bo
ba.” Kitas su abejotinu protu 
vyras mostelia ranka: “Te, bo
ba, kvailas daigtas, ka ji žino.” 
0 kits vyras ji pati pavadins 
“Boba;” arba da prides: “Bo 
ba su kebliem.”

O kai žmogus pamisimi, kai 
keletą savo gyvenimo dalyku 
ir mineziu sudedi in eile ir su- 
riszi savo nuosakumo, rysziais 
tai pasirodo, kaip baisiai ne- 
iszmintingas to žodžio vartoji
mas.

Kas yra Boba?
Paprastai yra tai moteriszke 

kuri augina, arba jau užaugi
no pulką vaiku, tankiai sveiku, 
iszmintingu vyriszkos lyties 
vaiku, kurie niekad nebus 
“Bobomis,” ir beveik visad;.! 
mylincziu savo motina, kurios 
jie niekad nenorės vadinti bo
ba, bet jia taip vadins svetimi 
vyrai, ju draugai.

‘ ‘ Boba, ’ ’ tai>. musu motina!
Musu motina 'buvo pirmuti

ne musu mokintoja. O dauge
liui musu, kaipo lietuviu, gy
venusiu tamsiosios valdžios 
priespaudoje, ji, ta motina-bo- 
ba, buvo ir pirmutine, ir pas
kutine, tariant vienatine mo
kintoja.

Ji ne tik pagimdo mus, bet 
augino mus, kad iszaugtume 
sveiki ir tvirti; auklėjo mus, 
kad būtume žmoniszki ir dori; 
mokino mus, kad daug daigiu 
žinotume ir suprastume, kad 
mokėtume protauti ir gyventi, 
kad galėtume toliau patys mo
kintis.

Tai ve, ka ta boba mums pa
dare !

Jeigu jaueziames sveiki ir

tvirti, tai acziir jai, kad mokė
jo mus iszsa ugoti nuo susilam- 
clymo, kada da buvom silpni, 
kaip kiausziniai.

Jeigu jaueziames iszmintin- 
gesni už boba, tai tik dėlto kad 
ta boba mokėjo mus protą isz- 
ganyt nuo daugelio pavoju ir 
praplatinti jo rubežius, kad tik 
būtume iszmintingi!

Kiekviena Lietuvos “Boba” 
labai, labai saugoja kūdikio 
mamuoneli. “Dieve mylėk, in 
lenktum mamuoneli, tai vaikas 
užaugtu be proto!” Sako jos, 
Kitiems vaikams, kurie jau ga
li protauti (t. y. sulyginti arba 
suriszti dalyku su dalyku, min
ti su minezia,) motina parodo 
ta minkszta vieta tarp virszu- 
galvio ir kaktos, liepia isz- 
lengvo, paeziupinet, persitik
rinti ir prisako saugoti, neuž
gauti; nes girdi, jeigu užgau- 
tum smarkiai, tai broliukas, 
arba šešiuke numirtu, o kad 
nenumirtu, tai užaugtu durnas, 
arba durna. Ir vaikai labai 
rimtai, daug rimeziau negu di
deli vyrai su pilnu protu, ap
svarsto apmansto tuosius du 
baisiu dalyku: smertis ir dur
numas, ir visada saugoja lėles 
mamuoneli.

Kuris vyras savo moteri va
dina “Boba, kvailu daigtu,” 
tai turbut jo mamuonelis yra 
inlenktas. Motina, ar broliai 
netyczia ta ji intense, arba 
szeip koks nelaimingas atsiti
kimas jam ta padare kudikis- 
teje. Jeigu ne, tai jis pats, ei
damas in protą, nuolatos ji nuo 
dijo vyriszku “Galvocziu” 
zaunomis pasakomis ir mote- 
riszku “Bobų” eimanavimais, 
kad moteris yra kvailas daig
tas, vienu žodžiu, Boba.

Tosios vyru zaunos pajuo
kos ir moterų eimanavimai nu
sižeminimai yra tai vienas di
džiųjų prietaru.

Yra tai vienas tu Socialistu 
arba visuomeniniu prietaru, 
kuriuos mes, Socialistai, esame 
užsidavė naikinti. Prietarą 
vardu “ Bolba, ” turime mesti 
isz savo kalbos. Susipratusi, 
apsiszvietusi moteris jo netu
rėtu pakęsti jokioje formoje. 
Moterų reikalai czionai kovoti, 
nes jos tiesiog yra1 užgaunamos 
tuo prietaru. Susipratęs vyras 
tarp susipratusiu moterų kar
tais koki pusszuti vyra pava
dina bolba. Tie vyrai ir tos mo
ters yra da tik pusiau susipra
tę sziuose dalykuose, da neap- 
svarste, neisznagrineje socia
liu prietariu. Mat, moteris ne

va, neturi jaustis užgauta, kad 
vyra vadina boba. O tuo tarpu 
ne tiek tasai vyras užgaunama, 
kiek moters, neiszskiriant ir 
tu apsiszvietusiu moterų. Ko- 
dcl-gi moteris negali kokia 
pusszute moteri pavadinti vy
ru arba diedu? Dėlto, kad žo
dis “Vyras” arba “Diedas” 
nereiszkia kvailumo. Tik mote- 
ris-boba yra kvailybes sinoni
mas. Vyrai tarp saves kartais 
vietoj “Boba” sako “mote
ris” paženklinimui kvailumo. 
Lenkai neiszmintinga, neda- 
brendeli vyra tankiai pavadi
na “sumo tore jusiu” (“znie- 
wicscialy”). Tai tas pat, kaip 
kad mes, lietuviai vyrai su pil
nu ir filiozofiszku protu, sako
ma “ jis boba,” arba “Subobė
jęs.”

Asz tokiam lietuviui su pil
nu ir filozofiszku protu nor'e- 
czia szitaip pasakyt;

Drauge, pažiūrėk in bobos 
mamuoneli: jei neinlenktas, tai 
sakyk: ilgas plaukas, ilgas ir 
protas! Reiszkia tik palikt ji 
laisva, ne gluszinti jo, ne bob- 
seti. Drauge, sakyk sau szi
taip: “Kas man, vyrui, isz ma
no protingumo, filofoziszkumo 
jeigu mano motina per amžius 
Ims boba, kvailas daigtas, jei
gu mano pati bus boba ir ma
no sesers ir dukters bus bobos, 
kvaili daigiai! Man isz mano 
proto nebus garbes, nes asz'; 
protingas ir filozofiszkas vy
ras, myliu tuos kvailus daigius 
tas bobas, ta savo motina, savo 
paezia, seseris ir dukteris! Jau 
tik po galu kas nors negerai 
mano prote, kad myliu kvailus 
daigius ir niekinu juos, kad 
kvaili ir vėl myliu ir, kas ar- 
sziausia, be ju negaliu žmonisz-' 
kai protingai gyvent! Tai-gi ar 
sziaip ar taip, turiu jau žiūrėti 
kad tos moters nebutu vadina
mos bobomis. Net kad ir jos 
bus protingesnes už mane, tai 
nesistebesiu ir neaimanuosiu, 
bile tik no “bolbos,” tai ir at
liktas kritikis!”

Szin dienu nuotakiai Euro
poj tarp visu baisiu blogybių, 
yra sakoma, padare viena gera 
dalyku, — insekmui ta, kad 
moterys tapo galutinai iszves- 
tos isz savo užburto naminio 
rato (kuris jias dare “Bobo
mis) ir pristatė, prie vyriszku 
darbu; tenai josios savo protu 
ir kimo spėkomis susilygino su 
vyrais taip, kad net vyriszkoji 
valdžia prisakė joms, kaip vy
rams, apsiauti kebliems!

Tas tiesa, kad sena prietarai 
apie moteries sielos ir kūno 
silpnumą dabartines gadynes 
reikalas sumusze. Bet tas rei
kalas yra valdonu, o ne valdo
nu ju. Gali but, kad valdanczio- 
jo'je kliasoje ne vieni vyrai vir- 
szuneje bus, o ir moters. Dir- 
baneziojoje gi klesoje jau se
niai moters kartu su vyrais 
pradėjo dirbti, drauge skursti 
ir kovoti. Tik senasis prietaras 
dar vis gyvavo. Dabar bus nau
jas prietaras, bet tai jau ne ly- 
cziu skirtumo prietaras, o tik 
blesu skirtumo. Tas prietaras 
bus lupose tu vyru ir'moterų, 
ka bus lygus valdonai valdo
nes. Jie ir jos lygiai žemins 
musu, darbininku ir darbinin
kių, siela ir protą, kuomet val
dys mus, spausdami, isz mus 
darbo spėka savo naudai ir 
galybei. — J. B. “Moterų 
Balse.”

ATKERSZINO
LANCASTER, PA. Ka- 

reivis, kuris pusketvirto meto 
prakaitavo kariuomeneje, ke
turios deszimts sykiu skrido in 
prieszo žeme ir vis turėjo tar
nauti karininkams ir jiems 
lenktis ir pataikauti, gavo pro
ga atsilyginti.

Kareivis parvažiavo isz 
vaisko ir visai netikėtai daži- 
nojo kad jis turi kelis kamba
rius, kuriuos jis gali paranda- 
vuoti kitiems.

Jis tuojaus pag&rsinima in
dėje in savo miesto laikraszti. 
Tas jo pagarsinimas szitaip 
skambėjo: Turiu ant pafanda- 
vucjimo du labai gražius kam
barius su virtuve ir vonia, 
‘ ‘ Bathroomiu. ’ ’ Parandavuo- 
siu geriems ir padoriems žmo
nėms, bet ne karininkams.”

Už keliu dienu jis tuos kam
barius parandavuojo kitam ka
reiviui ir jo žmonai, nors keli 
karininkai labai norėjo tu 
kambariu.

Gražesne Olimpiado Dalis

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.

Kai visi sportininkai lenk- 
tyniuoja, szoka, bėga, imas 
ir manksztuosi, laikraszti- 
ninkai beveik neturėjo laiko 
ar pamirszo paminėti ir pa

veikslus nutraukti szitokiu 
szokikiu, kurios taipgi tame 
Olimpiade dalyvauja. Jos 
parodo kaip Amerikos mer
ginos ir moterys yra iszsila-

vinusios gimnastikoje. Isz 
kaires in deszine: Anita Ši
monis isz New York, Elena 
Scifano isz Newark, N. J., ir 
Meta Elste.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. i

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

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

[STORIJEapie na iM 
----------------- 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 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15#.
Saule Pub. Co., Mahanoy City
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Žinios Vietines
— Su'batoj smarkiai palyja 

ir oras daug atvėso.
— Utarninke pripuola Szv. i 

Ray Nonnato.
— Seredoj Pirma Diena 

Ru'gsejo (Sept.) taipgi Szvento i 
Gileso.

—• Ketverge Szv. Stepono.

Shenandoah, Pa. — Juozas 
Valukonis isz miesto turėjo 
operacija Locust Mt. ligoriba- 
teje.

— Pareita sanvaite, Szv. 
Jurgio parapija laike savo Ba
zar a, tarpe Jardin ir Ferguson 
iTJlyczias, per tris vakaras, 
Rugpiuczio 26, 27, ir 28 dd. 
Daug publikos dalyvavo tame 
Bazare. Pelnas ant naudos pa
rapijos.

•—■ Publikines mokyklos at
sidaro Utarninke Rugsėjo 
(Sept.) 7-ta diena, o Parapines 
Seredoj, Rugsėjo 1-ina diena.

Girardville, Pa. — Alexan
dras Petraviczia, nuo 913 E. 
Mahanoy Avė., gydosi Potts- 
yilles ligonbuteje.

— Ponstva Juozai Gre'bli- 
kai isz miesto, ana diena sugry- 
žo isz Muskegan, Mieli., kurie 
svecziavosi pas savo gimines.

■—■ Andrius Czikotas su pa- 
czia, nuo W. Ogden Uly., ana 
diena lankėsi pas pažystamus 
Mahanojuje.

Sir Harry Lauder, garsus, 
tarptautinis juokdaris ap- 
vaikszcziojo savo septynios 
deszimts asztunta gimtadie
nio diena pūsdamas per tas 
pūsles, kurios yra kiekvie
nam Szkotijos gyventojui 
brangios. Hollywood miesto 
didžiūnai rengiasi iszleisti 
paveiksią, “movng pikezie- 
rius” apie szito juokdario 
gyvenimą.

!' Tamaqua, Pa. — Ponia Ona 
Kudgys isz miesto, numirė Pet- 
nyezioj, Schuylkill Haven li
gonbuteje. Velione gimė Lietu
voje, atvyko in Slienadoryje 
būdama jauna mergina, po tam 
persikraustė in Tamakve. Pali
ko dideliame nuliudime 4 vai
kus, 3 anukus ir 1 pro-anuka. 
Laidotuves in vyks Utarninke. 
Gra'borius Liudvikas Tras- 
kauskas isz Mahanojaus lai
dos.

Hazleton, Pa. — Martynas 
V. iSzkarnulis, nuo 14 W. Holly 
Ulyczios, numirė Petnyczioj, 
savo namuose. Gimęs Lietuvo
je, gyveno czionais per 32 me
tus. Prigulėjo prie Musu Pane
les isz Mt. Karmels, Vokiecziu 
parapijos. Jo pati Magdalena 
mirė devyni metai atgal. Pali
ko sunu Vaiteku, dvi dukterys: 
A. Heussneriene, isz Lisle, Ill., 
ir J. Enemane, Hazletone, taip 
gi daug giminiu kurie gyvena 
mieste. Likos palaidotas Pane- 
delyje su apiegomis Vokiecziu 
bažnyczioje 9:30 valanda ryte 
ir kuna palaidojo in tos para
pijos kapines.

Wilkes-Barre, Pa. — Jonas 
Matauskas isz West Wyoming 
likos užmusztas peg? nupuolimo 
anglies nuo tapo Dial Rock ka
syklose, arti Wilkes-Barre. Ve
lionis paliko paezia, szeszis 
vaikus, du brolius ir dvi sese
rys.

Minersville, Pa. — Pranas 
Zaminskas, 34 metu amžiaus, 
kur jis numirė Seredoj, Allen
town ligonbute, laidotuves in- 

i vyko Subatoje, su Szv. Miszo- 
mis Szv. Pranciszkaus bažny- 
czioje 8:30 valanda ryte ir pa
laidotas in parapijos kapines. 
Velionis paliko: savo motinė
lė ponia P. Kvederiene ir patė
vi namie, 'broli Jurgi kuris tar
nauja del Dede Šamo Vokieti
joje, ir seseri S. Galavicziene 
piieste.

St. Paul, Minn. — Didelis 
eroplanas “Martin 2-0-2, kuris 
iszskrido isz Chicagos Nedėlio
ję apie 3:50 valanda popietu in 
Minneapolis nukrito ir sudege 
netoli Winona, Minn., 36 žmo
nes žuvo tame nelaimėje.

KOMUNISTAI
VAGIA ŽMONES

Suėmė 4 Berlyno Poli- 
cijantus; Sužeidė 2
BERLYNAS. — Kuškiai, 

Sovietai kareiviai apdaužė ir 
perdure su peiliais du Vokie
cziu policijantu Amerikos pu
sėje. Szitie policij antai nepasi
davė Sovietams kai Sovietai 
norėjo juos suimti ir nugabenti 
in ta dali kur Sovietai valdo.

Amerikos valdžia stengiasi 
iszvengti susikirtima tarp po
licijantu ir Sovietu kareiviu, 
bet vis daugiau ir daugiau ži
nių ateina apie Sovietus, kurie 
pane valia priverezia Vokie- 
czius eiti in ta Berlyno puse 
kur Sovietai valdo.

Anglijos valdžia tuoj aus pa
reikalavo kad tie policij antai 
butu paleisti; Amerikos val
džia pareikalavo kad Sovietu 
virszininkas tuoj aus pribūtu 
pasiaiszkinti.

Sovietai, Komunistai aisz- 
kinasi kad j u kareiviai sten
giasi sugauti visus tuos Vokie- 
czius kurie dabar pasipiniguo- 
ja in “Black Market” parduo
dami uždraustus daigtus ir 
maista už labai brangias kai
nas.

Amerikiecziai sako kad isz 
szitu susikirtimu gali iszkilti 
tikras ir didelis tarptautinis 
susikirtimas tarp Rusijos ir 
Amerikos.

Amerikos Karo Sztabas da
bar paskyrė tris sykius tiek sa
vo kareiviu kaip tik tose vie
tose kur Sovietai dabar taip 
darbuojasi ir žmones vagia. 
Galimas daigtas kad Ameri
kiecziai kareiviai gali, bet ku
ria diena susikirsti su Sovie
tais kareiviais. O kai visi ligi 
dantų apsiginklavę, tai gali 
tikros skerdynes invykti.

Amerikos virszininkais per 
telefoną norėjo pasikalbėti su 
Major Generolu Alexander Ko- 
tikov ir su jo pagelbininku 
Pulkininku Alexander Jelisa- 
rov, bet tie szitie Sovietai buvo 
iszvažiave isz Berlyno del ke

liu dienu ant vakaciju.
Anglijos Karo Sztabas tuo- 

jaus paskelbė kad daug dau
giau Anglijos kareiviu bus pri
statyta kaip tik tose paeziose 
vietose, kur dabar Amerika 
stato daugiau kareiviu.

Lenku Kunigas Sulai
kytas Lenkijoje
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

matyti kaip Katalikai Lenkai 
gyvena ir kaip Kataliku daly
kai stovi naujoje Lenkijoje.

Lenku valdžia aiszkinasi 
kad szitas Kunigas invažiavo 
in Lenkija be pavelinimo, ir 
kad jis per ilgai tenai buvo, 
kad jis turėjo gryžti už trisde- 
szimts dienu.

Amerikos Ambasada sako 
kad visi Kunigo Borucki pasz- 
portai ir vizos yra tvarkoj.

Kunigas Borucki yra Len- 
kiszko žurnalo redaktorius in 
Detroit, Michigan.

Teisėjas C. Hughes
Pasimirė

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

menys bus in Riverside bažny 
ežia, ant 122-tros ulyczios, 
Utarninke, puse po dvieju po 
pietų. Kunigužis, Daktaras 
Emerson Fosdick parvažiuoja 
isz Boothby, Maine, isz savo 
atostogų, vakaciju del tu šer
menų.

Amerikos Sekretorius Geor
ge C. Marshall pagerbė Teisėja 
Hughes, sakydamas, kad jam 
lygaus bus sunku Amerikoje 
rasti.

Teisėjas Hughes du sykiu 
buvo New York valstybes Gu
bernatoriumi, jis stojo kaipo 
kandidatas in Prezidentus, ir 
buvo tik per kelis tukstanezius 
balsu sumusztas, kai jis stojo 
priesz Prezidentą Vilsona, 
1916 metais.

Bet visi Poną Hughes ge
riausia atsimena ir ilgiausiai 
atsimins kaipo Amerikos vy
riausiąjį teisėja.

Pirkie U. S. Bonus

PAMĖTĖ KELINES
WORCESTER, MASS. — 

Policijantas John F. Leary pa
mėtė savo kelines, dvideszimts 
penkis dolerius ir savo polici
jos ženklą, kai jis nutarė biski 
nusiviesinti ir nusirengęs in- 
szoko in Quinsigamond ežerą.

Jis sako jis paliko savo dra
bužius savo automobilyje ir 
nuėjo iszsimaudyti. Kai jis su- 
gryžo jis nerado nei savo keli
niu, nei savo pinigu, nei savo 
policijos ženklo.

Skaitykite “Saule”

PONIA KOSENKINA 
SVEIKSTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
ta Policija ir visa Amerikos 
valdžia.

Visi jie szitaip drąsiai szoko 
ir begediszkai szmeiže visus 
Amerikoje, kol jau visiems in- 
sipyko. Amerikos Sekretorius 
Marshall pasakė kad jau ir jam 
insipyko visas tas lermas ir 
szmeižtas. Jis parasze labai 
asztru laiszka, prie kurio ant- 
spauda pridėjo Amerikos Po-

Sekretorius Robert A. Lovett 
ir pasiuntė ta laiszka staeziai 
in Rusijos Ambasadorių Ame
rikoje, Alexander Panyushkin. 
Laiszkas buvo staeziai nedip- 
liomatinis.

Amerikos Sekretorius Mar
shall duoda Rusijos valdžiai 
žinoti kad: Amerikos valdžia 
negali pavėlinti kad svetimo 
Kraszto policija ežia mums in- 
sakinetu ir savo ožius varinė
tu; kad Konsulo Lomakin pa- , 
sielgimas yra begediszkas ir į 
Konsului netinkamas; kad i 
Konsulas ir kiti Konsulo atsto
vai tyczia stengiasi Amerikie- 
czius suvedžioti.

Iki ežia tai dar nieko jau 
taip svarbaus; bet paskutinis 
punktas visus Sovietus nuste
bino: Amerikos valdžia duoda 
Rusijos valdžiai žinoti kad 
Konsulo Lomakin asmenybe 
yra nepageidautina szitame 
kraszte! Reiszkia Rusija gavo 
insakyma atszaukti savo at
stovą isz Amerikos!

Rusija, isz to piktumo, norė
dama atsikirsti, uždare Ame
rikos Konsulatus Rusijoje.

Isz tikro net stebėtina kiek 
daug atsitiko už tai kad viena 
svetimtaute prasziesi pagelbos 
isz Amerikos. Tai tik Ameri
koje galėjo taip atsitikti.

Lomakin su savo szeimyna 
gryžta in Rusija.

NAUJAS PRIVERS
TINOS TARNYBOS

INSTATYMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

d., tarpe Pearl Uosto ir V-J 
Dienos; kurie isztarnavo priesz 
arba po karu per 12 menesiu; 
ir visi su mažiau 12 menesiu 
taikos meto tarnybos kurie yra 
nariai organizuotu rezervu 
vienetu.

Didžiuma ateiviu “Drafto” 
metu, kurie gyvena Suvien. 
Valstybėse turi užsiregistruo= 
ti, nors bus parūpinama jiems 
iszvengti paskyrima.

Instatymas atides szaukima 
nekuriu grupiu vyras svarbio
se industrijose, ukiu darbinin
kus, vyresnius ROTO studen
tus, auksztesniu mokyklų stu
dentus (pakol užbaigia) ir ko
legijos studentus (iki pabai
gia).

Instatymas padengia asztuo- 
nioliktinius, nors jie nebus 
szaukiami iki devyniolikos me
tu. Dabar asztuonioliktiniai 
gali savanoriai instoti del 12 
men., vieton 21 men., kaip in
statymas parūpina, bet jie tu
rės būti nariai neaktyvos re- 
zervos arba per keturis metus 
rikiuoti organizuotoje rezervu 
vienetoje. Draftuoti vyrai turi 
eiti in organizuota rezervą 
trims metams po aktyvios tar
nybos.

Major General Lewis B. 
Hershey, kuris tarnavo kare, 
vėl paskirtas virszininku Se
lective Service.

Jis pranesza, kad sistema 
seks karo meto konskripcija, 
bet mažesnėj skalėj. Adminis
travimo pareigūnai susidės isz 
vietiniu priverstinos tarnybos 
virszininku ir valstijos direk
torių, kuriuos gubernatoriai 
nominuos bet prezidentas pa
skirs.

Taikos meto armijos vetera
nai negali naudotis speciale 
“GI Bill of Rights.” Szauk- 
tiems ir savanoriams darbo 
teises garantuotos jeigu isztar
navo nedaugiau kaip tris me-i

Drąsus Jurininkai

Dale Nordlund, po kairei 
ir Leopold S. Topor-Taperek 
yra du drąsuoliai jurininkai. 
Jie iszplauke isz Seattle in 
maža laiveli ir sako kad jie 
plaukia staeziai in Lenkija. 
Tas j u laivelis yra tik dvide- 
szimts keturiu pėdu ilgumu. 
Ka jie darys Varszavoje, jie 
niekam dar nėra pasakė.

apszvietos programa ir tarp
tautine padėti.

General Omar Bradley, Ar
mijos Sztabo Szefas pabrėžia 
svarbumą szios naujos progra
mos ypacz tarpe vyru, kurie 
priversti tarnauti taikos armi
joj. Birželio (June) 21 d., pa
brėždamas kad taikos draftas 
“iszstato ginkluotas jiegas 
kritiszkai visuomenes opini
jai,” jis pranesze “kad nega
lime statyti save demokratijos 
instrumentu jeigu neužlaikysi
me žmogaus kilnumą.”

tus ginkluotose jiegose. Darbo 
Departamento Bureau of Vete
rans Re-employment Rights 
paples savo veikimus inimti 
veteranu grupe.

Nauji kareiviai turės asztuo- 
nias sanvaites pagrindinio isz- 
silavinimo. Vėliau, didžiuma 
vyru bus pasiusti in vienetus 
iszsilavinti kovoms. Kiti bus 
pasiusti in armijos mokyklas 
technikiniam mokslui.

Pagrindinis iszsilavinimas: 
40 valandų sanvaite asztuo- 
nioms sanvaitems susidės isz 
ginklu kurso, militarines dis
ciplinos, ir fizinio sustiprini
mo. “Troop-information” pro
grama pridėta prie szio kurso 
parodyti naujam kareiviui ko
dėl jis tarnauja, diskutuos ver
te ir standartus armijos lavini
mo, bendradarbiavima, Negru 
vyru-jiegas armijoj, armijos

AUTOMOBILIU
NELAIMES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vienas žmogus buvo elekt
ros užmusztas kai jo automobi
lius nuvertė elektros stulpą.

Viena porele žuvo automobi
liu susimuszime netoli Strouds 
burg.

Sztorninkas buvo užmusztas 
netoli savo namu Ventnor, 
Ventnor, N. J.

Keturi žmones žuvo kai du 
automobiliai susikūlė apie 
dvylika myliu nuo Harrisburg. 
Du isz žuvusiu buvo maži vai
kai.

Ponia Ann Steiger, dvide- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
isz New York ir jos.du vaikai, 
dukrele Pamela, keturiu metu 
amžiaus ir vaikas Gerard Ow
en, asztuoniu menesiu amžiaus 
buvo ant syk užmuszti automo- 
biliaus nelaimėje. Morta Gre- 
ra, dvideszimts dvieju metu 
amžiaus, sesuo Ponios Ann 
Steiger teipgi pasimirė toje 
nelaimėje.

Ponas Gordon Steiger, dvi- 
deszimts-asztuoniu metu am
žiaus žmogus ir tu vaikucziu 
tėvas buvo labai sužeistas. Do-

Biznis Ant Ulyczios

Jeigu nebus gana maisto, 
moteris per daug nesiskųs; 
jai badas tai ne svetimas, 
nes ji tankiai savanoriai ba
dauja kad liemenis butu plo
nesnis. Jeigu ji neras kur 
apsigyventi, ji dar neuž
pyks, nes jai visados daug 
geriau ir maloniau tose vie
tose kur daugiau žmonių ja 
mato ir in ja žiuri. Bet jeigu 
moteriszke neras vietos kur 
ji gali pasidailinti, pasigra
žinti, tai jau tikra beda ir ta 
moteriszke jau szirsze. Ba
das gali jai pilvą graužti, 
vargas gali kampuose stūk
soti, bet moteriszke turi sa
vo veidą padailinti, ir plau
kus susiszukoti ar susidėti.

Gal ežia yra viena prie

žastis kodėl Vokietes baisiai 
neapkenezia Komunistu, ku
rie sustabdydami susisieki
mą tarp Vakaru ir Berlyno, 
nukrito elektros dratus, ir 
dabar merginos ir moterys 
negali be elektros nei savo 
veidelius pasidailinti nei sa
vo plaukus tinkamai susi- 
garbanioti.

Beveik visi namai Berlyne 
yra sugriauti. Tai už tai szi- 
ta mergina savo darba veda 
ir dirba ant ulyczios ir sude
da Vokietes plaukus kad ji 
butu gražesne ir jaunesne.

Matyti kad moteriszkas 
būdas gražintis yra visuose 
krasztuose toks pats, kaip 
ežia, taip ir ten.

nald N. McCauley, to kito auto- 
mobiliaus varytojas teipgi bu-’, 
vo labai pavojingai sužeistas. 
Jiedu buvo nuvežti in Harris- • 
burg ligonbute j e.

Valstybes policija sako, kad 
beveik visi tame Steiger auto
mobilyje miegojo kai nelaime • 
atsitiko ir numirė nežinodami 
kas atsitiko.

Isz visu žinių isz laikrasz- 
cziu aiszkiai matyti kad szian-’ i 
dien važiuoti su automobiliu ? 
tai ne baikos. Kur tik tu pasi
suksi, kur tik pažiūrėsi ar pa- 
siskaitysi ten rasi nelaimiu, su- . 
simuszimu ir mireziu.

: j j. ■,

Komunistai Berlyne
Nori Sukelti 

Revoliucija
(Tasa Nuo 1 Puslapio) • J

atstovai nerimauja ir laukia 
kol Stalinas ir Molotovas juos 
priims in ta Kremlina, tai tuo 
paežiu sykiu kiti Sovietai, Ko
munistai visai vieszai, be jokiu 
paslapcziu veda savo darba ki
tuose krasztuose. Tas j u dar
bas nėra per mitingus, bet su 
karabinais ir su armijomis. ,.

Moskvoje vieni Komunistai 
mitinguoja, o Berlyne kiti Ko
munistai kelia buntus priesz, 
valdžia, pastoja Amerikie- 
cziams kelia ir grasina Ameri
kos karininkus. Jie pasiuntė 
tukstanezius Komunistu sta
eziai in Berlyno Tarybos ofisus 
užimti visa valdžia. Szitie Ko- 

i 

munistai Berlyne tik laukia žo7 
džio isz Moskvos sukelti tikra 
revoliucija.

Sovietai visai nesislepia 
kad jie rengiasi iszstumti visus 
Amerikieczius ir Anglus isz 
Berlyno. Jie visai be jokiu 
slaptingu pasitarimu ar prie- 
žaseziu užkirto visus kelius in 
Berlyną Anglams ir Amerikie- 
cziams. a . ■,

Visiems dabar aiszku kad 
Sovietai ketina laukti ir laukti. 
Jiems jokio strioko nėra. Jie 
nori kad Amerika dar bilijonus 
dolerui iszpiltu in Vokietija. 
Juo daugiau bilijonu Amerika 
prakisza in Vokietija, juo ma
žiau tu bilijonu doleriu liks 
Amerikai pavartuoti priesz 
Rusija.

Nei ant vieno klausimo Rusi
ja nesutinka ir nesutiks, nes 
Rusijai in sveikata nesutikti, 
derintis, mitinguoti ir laukti. 
Jai nei surudusio graszio nę- 
kasztuoja, O Amerikai bilijo
nai doleriu kasdien kasztuoja.

Musu atstovai daug geriau 
padarytu, jeigu jie visas tas 
konerencijas baigtu ir parva
žiuotu namo! Dabar jau atėjo 
laikas tam Stalinui pasakyti 
ko mes norime ir pareikalauti 
kad jis be jokiu mitingu ar de
rybų pasakytu ar jis sutinka ar 
nesutinka ir atliktas kriukis.

O visT tie mitingai ir posė
džiai tai kaip tik geriausias 
Stalino ginklas, nes jam kaip 
tik to ir reikia, jis kaip tik to 
ir nori. .

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 
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