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Isz Amerikos
ISZDAVIKE

PARVEŽTA ISZ 
i VOKIETIJOS

WASHINGTON, D. C. — 
Mildred Elizabeth Gillars, ke
turios deszimts asztuoniu me
tu, žilaplauke Amerikiete buvo 
pargabenta isz Vokietijos, kur 
ji buvo žinoma kaipo “Axis 
Sally,” “Aszies Salomėja” 
per kara, kada ji per radijo 
kalbėjo priesz Amerika ir ragi
no Amerikieczius kareivius i 
mesti savo ginklus ir gryžti i 
pas savo žmonas ir mylimąsias, |

Armija paskyrė sargyba del 
szitos bobos, kad užtikrinus 
kad ji pribūtu in teismą kur ji

Komunistai Nori
Visa Berlyną 

Valdyti
Belaisviai Stato Rusijos Tvir
toves Sibiro Gilumoje; Komisi
ja Washingtone Rengėsi Prie 
Darbo Priimti Europos Bena
miai In Amerika; Iszdavike Gil

bus teisiama už savo kraszto 
iszdavima per kara.

Szita senmerge iszrode labai 
liūdna ir vienisza kai ji atva
žiavo in Amerika. Ji ginasi ir 
teisinasi kad ji Vokietijoje dir
bo su Naciais vien tik už tai 
kad ji yra loszike, aktorka, ir 
tik toki darba ji vede.

Kai ji buvo užklausta ar ji 
turi savo advokata del teismo, 
ji prisipažino kad ji dabar be
veik nieko nepažinsta Ameri- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

kimai nebuvo baikos. Per 
rinkimus, Memphis miesto 
politikos bosas Ed Crump 
buvo sumusztas. Ir visi jo 
tarnai ir padupczninkai bu
vo sumuszti. Bet Polk apy
gardoje buvo tiek praskeltu

kraujo praliejimo, kad Gu
bernatorius Jim McCord bu
vo priverstas pasiunsti vals
tybini vaiska in ta apygar
da, kad palaikius tvarka ir 
prižiurejus kad rinkimai bu
tu vedami teisingai.

susikirtimu ir pesztyniu per 
rinkimus. Szitio kareiviai 
marszuoja užimti vietas 
Benton mieste ir prižiūrėti 
kad niekas nepriverstu ir 
kad niekas nebutu privers
tas balsuoti ar nebalsuoti.

lars Parvežta Isz Vokietijos

VAIKAI IN MO
KYKLAS GRYŽTA

NAUJI KOMUNISTU
ISZMISLAI

SOVIETAI STATO
TVIRTOVES SIBIRE

ATVAZIUOS EU
ROPOS BENAMIAI

Komisija 
veikti ir

komisija

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar mažai kas girdėti apie 
tuos Benamius, kuriuos Ame
rika rengiasi priimti in Ameri
ka, bet tam darbui 
jau neužilgo pradės 
dirbti.

Sztai kaip szita
dirbs ir kaip ji visiems padės 
parsitraukti isz Europos gimi
nes, draugus ar gentauezius: 
Amerikiecziai, ežia Amerikoje 
prisiuns savo giminiu ir drau
gu vardus ir adresus, ir pasa
kys kaip jie tuos žmones užlai
kys, kur juos apgyvendins ir 
kas už juos atsakys, jeigu jiems 
bus pavėlinta ežia atvažiuoti.

Tada szita komisija, per sa
vo atstovus ir agentus Europo
je sujieszkos ta žmogų, isztirs 
ir dažinos kas jis yra, isz kur 
pareina, ir jeigu viskas bus 
tvarkoj, tai tada ta komisija 
patars Amerikos valdžia kad 
tam žmogui butu iszduotas 
Pasportas, Vizas. Szita komisi
ja negali pati nuo saves vizos 
iszduoti, ji gali tik patarti kad 
viza butu suteikta.

Po tam valdžios agentai vėl 
viską isztirs apie ta žmogų, 
kuri mes norime parsitraukti 
ir tik po szito antro tardymo ir 
peržiūrėjimo viza bus iszduota. 
Amerikos valdžia szitaip daro 
kad Komunistai neinlystu in 
Amerika.

Ta vasarėlė, tos atostogos, 
vakacijos ir tos dykos, jaunos 
dienos per greitai praėjo. Sau
lute dar vis vilioja in kalnus, 
miszkus ir ežerus, bet’mokyk
los varpas kaip pareiga ar san- 
žine szaukia vaikus in darba.

Per visa vasara, vaikai nu
garas kepino insaulyje ir sau 
saldžiai miegojo iki pietų. -Bet 
dabar jau darbo laikas, dabar 
reikes mokslo suolą trinti. ■

Vaikai eina in mokykla, 
kaip prasikaltėlis in kartuves. 
Visi nosis pakorė, szliaužte 
szliaukia in mokykla. Jie, 
kaip pasmerktasis, stengiasi 
szyptereti, kad neparodžius 
kas verda viduryje bet ta szyp- 
sena yra dirbtina, neteisinga. 
Lova minkszta, o mokslo suo
las kietas; atostogos malonios, 
o knyga sunki!

Saulute vos spėjo pakilti ir 
savo kasas susiszukoti, o ma
mytes jau veda savo vaiku-j 
ežius, kaip viszta savo visztu- 
kus in mokykla. Mamytes, pa
sirėdžiusios kaip ant vakarusz- 
kus, veda vaikus už rankos 
kaip poniute savo szunyti už 
dirželio.

Nori Visa Berlyną Val
dyti Per Komisija
BERLYNAS. — Komunistai 

pareikalavo kad speciali ko
misija isz dvideszimts vieno 
nario butu iszrinkta, valdyti 
ir tvarkyti Berlyną ir Berly- 
niecziu reikalus.

Szitoki pareikalavima intei- 
ke miesto taryba Socialistu 
Vienybe, (Isz tikru, Komunis
tu Partija). Miesto valdinin
kai negali ant szitokio pareika
lavimo sutikti ir liktis valdžio
je.

Tu keturiu didžiųjų tautu 
konferencija Moskvoje nutarė 
kad visi pasitars apie pinigu 
tvarkymą Berlyne. Tai ir vis
kas isz tos ilgos ir taip slaptin
gos konferencijos Kremline!

Komunistai dabar jau labai 
drąsiai ir labai daug ant sykio 
reikalauja Berlyne. Jie gerai 
žino kad jie negaus ko jie nori, 
bet jie taipgi gerai žino kad jie 
gaus daug daugiau negu jie li- 
kisi gauti.

Szitoks pareikalavimas duo
tu visa valdžia ant Berlyno

Jaunos, gražios, storos, szlei- Komunistams ir visiszkai isz- 
vos, liesos kaip virbalas, dik- stumtu Anglus, Amerikieczius 
tos kaip statine, visos už ran- ir Prancūzus isz Berlyno ir isz 
kos traukia savo vaikus ar Vokietijos.
anukus in mokykla, in bažny- 
czia.

O vaikai, tie pipirukai, isz- 
prausti ir nuzveisti, žiba kaip 
plikio pakauszis. Pirma mo
kyklos diena visi vaikai, kaip 
kokie aniuoliukai; plaukai su- 
szukoti, kelnaites iszprosintos,
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Nepaisant kas dabar bus 
tarta Kremline, nežiūrint

(Tasa Ant 4 Puslapio)

nu-
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PRAGUE. — Buvusis Cze- 
koslokijos Prezidentas Eduard 
Benes, pavojingai serga savo 
namuose, Sezimovo Usti. Gy
dytojai sako kad Benes mirs.

TOKYO, JAPONIJA. — 
Ateina žinios isz Japonijos kad 
Sovietai stato baisiai dideles ir 
galingas tvirtoves Sibire gilu
moje, kur jokis Amerikos ka- 
riszkas eroplanas negali da- 
siekti. Japonu karininkai szi- 
tas žinias pranesza, sakydami 
kad Japonai kareiviai, kurie 
buvo Rusijos nelaisvėje, dabar 
pargryže namo pasakoja apie 
tokias tvirtoves, kurias vergai, 
belaisviai stato Rusijai Sibire.

Amerikos Karo Sztabas szi- 
tas žinias priima ir sako kad, 
kiek galima dabar pasakyti ir 
dasižinoti, tai tos žinios yra 
teisingos. Bet tuo paežiu sykiu 
Amerikos Karo Sztabas pa- 
reiszkia kad Japonu karinin
kai nedirba Amerikai, ir kad 
tu Japonu žinios dar bus gerai 
isztirtos ir patikrintos pirm 
negu Amerikos Karo Sztabas 
tikrai intikes.

Isz szitu žinių, kurias Japo
nu karininkai pranesza, matyti 
kad Rusija rengiasi in kara ir 
tikisi ar staeziai žino kad Ame
rikos kariszki eroplanai suar
dys ir subombarduos ju mies
tus ir fabrikus. Už tai jie dabar 
statosi tvirtoves ir kariszkus 
fabrikus toli nuo visu miestu, 
Sibiro gilumoje, kur nei di
džiausi Amerikos eroplanai ne 
gali pasiekti.

Bet ežia iszkyla dar ir kitas 
klausimas: Jeigu tie fabrikai

PARYŽIUS, FRANCUZIJA. — Stalinas 
pataria visiems atstovams dar toliau tęsti 
tuos mitingus ir pasikalbėjimus, kurie yra 
dabar vedami Rusijoje. Patardamas dar il
giau mitinguotis, Stalinas nieko gero jiems 
nepasake ir nieko neprižadejo.

Atstovai isz Londono sako kad jie tikisi 
kad Stalinas tikrai nori pasitarti ir susitai
kinti, bet visi kiti atstovai ir tarp
tautiniu klausimu žinovai, sako kad jau vi
sai nematyti jokios vilties kad kas gero 
iszeitu isz visu tu mitingavimu.

Jau buvo daug tu mitingu, ir dar nei 
vienas klausimas 
dabar iszrodo nei 
bus iszrisztas.

Dar negalima
kos, nei jokio plano kad butu rengiama 
ar apie ka butu galima pasitarti.

Nei vienas Užsienio Ministeris, nei vie
nas Ambasadorius ir nei vienas dipliomatas 
nedrysta sakyti kad per tas Konferencijas 
Stalinas nusileis ar kad Rusijos nusistaty
mas kaslink Berlyno bus pakeistas.

Prancūzija, Anglija ir Amerika dabar 
nori kad Užsienio Ministerial susirinktu pa
sitarti. Bet nei Stalinas nei Molotovas 
dar nei žodžio nėra pasakė ar jiedu ant 
to sutiktu. 1

Tik szitiek dabar jau aiszku: Stalinas 
nori kuo ilgiausiai pratęsti tas konferenci-

nėra iszrisztas. Ir kaip 
vienas klausimas ir ne-

matyti nei jokios tvar-

bus taip toli kad Amerikos , .
bomberiai negales pasiekti, tai jas; jis nori kad tie mitingai dar testuse 
kaip tie patys Ruskiai galės į.e|jas ggnvaitCS.
+ iow-*c« -P n Fnlro vyi c« YAY*1 CjFo v* m <

Nei vakarines tautos nei Rusija neno-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

tiems fabrikams pristatyti rei
kalingo tavoro?
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IMS IN VAISKA i

Daug Vyruku Iszsisuks

WASHINGTON, D. C. —
Ne už ilgo jau pradės imti jau
nus vyrukus in vaiska. Vyru
kai nuo asztuoniolikos metu 
amžiaus iki dvideszimts pen
kių metu amžiaus bus imami, 
bet daug isz szito amžiaus vy
ruku gales vienaip ar kitaip 
iszsisukti ir in vaiska nestoti.

Pirmutinieji klausimai bus 
iszsiunsti ateinanezio menesio, 
septinta diena, visiems vyru
kams kurie jau susilaukė de
vyniolikos metu. Jie in vaiska 
bus imami Lapkriczio (Nov.) 
menesyje.

Buvo manoma juos greieziau 
ankseziau imti in vaiska, bet 
Prezidentas Trumanas su savo 
partijos vadais prisibijojo, kad 
jiems nepakenktu per Rinki
mus.

Del daug visokiu priežaseziu 
vyrukai gales iszsisukti ir ne
stoti in vaiska. Kelios tokios 
priežastys yra:

Jeigu vyrukas bus ženotas, 
kai jis bus paszauktas pasira- 
szyti, jam nereikes stoti in 
vaiska.

Jeigu vyrukas augina ar mo
ka už auginimą vaiko, nežiū
rint ar tas vyrukas ženotas ar 
ne. Jis nebus imamas in vaiska.

Jeigu vyrukas užlaiko ka ki
ta apart moteries ar vaiko, 
kaip tai broli, tęva ar pana- 
sziai. Ir jis bus paliuosuotas.

Visi kurie eina mokslus kole
gijose yra paleisti iki kito pa
vasario.

Jeigu vyrukas prisirasze 
prie “National Guard” priesz 
Birželio (June) dvideszimts 
ketvirta diena, jam nereikes 
stoti in vaiska.

Jeigu vyrukas jau turėjo 
nors devynios deszimts dienu

(Tasa Ant 4 Puslapio);
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rengiasi in svarbias prakalbas, 
per Darbo Diena. Abiems kan
didatams labai rupi patraukti 
darbininkus in savo partija.

Biznis Su Stalinu
Jeigu Republikonai rinki

mus laimes, tai 'beveik visi ka
rininkai ir generolai bus pa- 
szalinti isz dipliomatijos ir už
sienio atstovybes. In ju vietas 
stos dipliomatai, kurie jau nuo 
senovės yra susipažinę su to
kiais reikalais.

Amerikos konsulatai ir am-

Generolas Clay ir su kitu in- 
takingu žmogumi nesutinka. 
Jis skiriasi ir prieszinasi Paul 
Hoffmanui, kuris veda Ameri
kos Sekretoriaus plana ir tvar
ka. Ponas Hoffman sako kad 
pirmiausiai reikia rūpintis 
apie visa Europa, bet Genero
las Clay sako kad svarbiausias 
klausimas nėra Europa, bet 
Vokietija.

• •

Mes viena diena giriame 
Trumana, o ant rytojaus pei
kiame, už tai kad jis viena die
na lakai protingai pasielgia, o 
ant rytojaus labai durnai. Vie
na isz tčkiu Trumano durnys- 
cziu buvo, kai jis prikaisziojo 
Republikonu Komitetu kad 
’but jie iszvilko prasmirdusia 
silke, kai jie sugavo ir visiems 
'parode tuos Komunistus kurio 
dirba musu valdžioje ir tuos 
Amerikoš iszdavikus augszto- 
'sė valdžios vietose.

Czia TYumanas ir vėl apsi- 
szauke, nes jis nieko negalėjo 
parodyti ar pasakyti apie De
mokratu nuveikimus ar darba. 
Demokratai nieko apie szitus 
sznipus ir iszdavikus nedaro, 
nors jie tiek žinojo kiek Repub
likonai dabar žino. O gril ir 
daugiau.

.. 
" • • 1 ■

Koks menesis atgal, Truma- 
nas vėl apsiszauke kai jis vie- 
sžai iszsireiszke kad Stalinas 
yra “geras žmogelis” ir kad 
jis yra “Politburo nelaisvis.” 

’Gal nabagas Trumanas ir gero 
vėlina, bet sunku toki žmogų 
suprasti kuris taip tankiai pra- 
siszoksta ir apsiszaukia. O Re- 
publikoriams tokie prasiszoki- 
iriai tai ragaiszius. 
. .. . • .į .

' • •

Republikonu pirmininkas 
Kongrese pataria visiems Re
pu blikonams gerai isznaudoti 
ta Ko'mrinizmo klausimi per 
ateinariczius rinkinius szi fu-* 
deni ir visiems parodyti kaip 
Demokratai tuos Komunistus 
prisiglaudžia ir in svarbias 
vietas juos insileid'žia.
s- i--' t. * :-a .» ; j
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“ Armijos Sekretorius Royall 
ketina pasitraukti Lapkriczio 
menesyje. Gandai apie tai jau 
dabar eina’ ' “ '

» A » *• ■■ , a *

Republikonai dabar džiau-i 
giasi kad Komunistu klausi- 
Wia's iszkilo ir kad žmories daži- 
riojo apie Komunistus Wash
ingtone. Visa beda, žinoma, 
puola ant Demokratu, nes jie 
jau per tiek nietu Washingtone 
sžeimininkavo. Republikonai 

, 'dabar jaucziasi kad jiems visa 
tai in sveikata, kad Trumanas 
nėgales išzsiteisinti ar pilnai 
pasiaisžlkinti. Tai labai patin
ka Republikonams, ries rinki
mai artinasi.

Republikonai paliko Wash- 
ingtone apie du milijonu dole
riu, kaip tik del tokio darbo: 
isztirti ir vieszai iszkelti dar ir 
kitus tokius sznipus, Komunis
tus ir iszdavikus.

basados vis daugiau ir daugiau 
gauna praszymu kad Amerika 
užtartu, apsaugotu ar apgintu 
juos nuo Komunistu valdžios 
tuose krasztuose kur Sovietai 
szeimininkauja. Tie žmones ne 
supranta kad Amerikos Kon
sulas ir Ambasadorius gali už
tarti vien tik Amerikos pilie- 
czius.

Viena Bename mergina pa
pasakojo vienam Amerikos 
Konsului kaip ji buvo privilio
ta gryžti in savo tėvynė, kuria 
Sovietai buvo užkariavę. Ji ga
vo laiszka neva nuo savo moti
nėlės, kuri per aszaras prasz.e 
kad ji parigryžtu. Kai ji par- 
gryžo ji savo motinėlės visai 
nei nerado. Ji vėliau dažinojo 
kad tas laiszkas buvo susiėtkos 
raszytas, kuri gavo kiek ten pi
nigu nuo Komunistu kad ji ta 
mergina taip prigavo.

' • • 1

Anglijos Karo 'Sztabas tyli 
ir nieko nesako, bet visi kari
ninkai, lakūnai ir jurininkai 
buvo atszaukti nuo vakaciju, 
atostogų. Dabar iszejo insaky- 
mas kad nei vienas kareivis ar 
jurininkas negali niekur iszva- 
žiuoti. Reiszkia visi stovi pasi
rengė kaip in kara. 

_____ • •_____
Yugoslavi ja stiprina savo 

tvirtoves ir savo armijas prie 
Rumunijos ir Vengrijos rube- 
žiu. Insakymas iszejo neinsi- 
leisti in Yugoslav!ja Sovietu 
Rusijos agentu. 

■' —————— e e 1
Elizabeth T. Bentley, kuri 

pati prisipažino kad ji dirbo 
del Komunistu, ir daug Ameri
kos paslapcziu jiems iszdave, 
ir kuri dabar iszzsižadejus vi
su Komunistu iszduoda daug 
Amerikiecziu augsztose vieto
se Washingtone, 'buvo laibai 
gabi sportininke kai buvo jau
nesne. In Rochester augsztes- 
niaja mokykla. High School, 
1920 metais Panele Elizabeth 
Bentley losze basketbole, hock
ey, labai gerai mokėjo plaukti 
ir mėgdavo arkliais jodinėti.

Ta Ruske mokytoja, Ponia 
Oksana Stepanova Kosenkina 
kuri turėjo iszszokti per Įauga 
nuo aritro augszto kad pabėgus 
nuo savo neprieteliu Ruskiu, 
nebuvo pirmutine isz savo szei- 
mynos pasprukti isz Sovietu 
nagu. Jos sesuo Ponia Eugene 
Stepanovna Robertson, pa
spruko isz Sovietu Rusijos, kai 
ji apsiženijo su Anglu inžinie
rių per kara. Ji dabar gyvena 
Londone.

Sovietu Rusija mažai ka-pel- 
nijo kai isz piktumo uždare sa
vo konsulatus Amerikoje. Czia 
jau visai mažai biznio buvo. 
Bet Komunistiszkam laikrasz- 
cziui “The Daily Worker” tie 
konsulatai buvo la'bai patogus, 
nes per konsulatus tas laik- 
rasztis susisiekdavo tiesiog su 
Moskva.

Ūkininkai dabar bedavoja 
kad jie turi per daug kiauszi- 
niu ir per daug pieno. Mažesni 
ūkininkai staeziai sako, kad jie 
jau negali visa ta pieną ir vi
sus tuos kiauszinius parduoti. 
Bet kiausziniai neatpigo nei 
vienu centu, o pienas labiau 
pabrango.

Ir Trumanas ir Dewey dabar

Rusijos Bėdos Jau 
Aiszkeja

Biski, po biski paaiszkeja 
kaip Rusija stovi, pasirodo 
kad Rusijos Užsienio Reikalu 
nusistatymas yra tvarkomas 
taip kaip sziandien mes mato
me, ne už tai kad Rusija jau
cziasi tokia jau galinga, bet už 
tai kad Rusija turi gana 'bėdos 
namie, už tai kad Rusija bijosi 
Vakariniu tautu, bijosi ir savo 
žmonių.

Nors žinių isz Moskvos 
mums neateina, bet jau isz viso 
ko matyti kad tenai ne viskas 
tvarkoj.

Sovietai turi griežtus insa- 
kymus iszleisti ir žiauriai nu
bausti savuosius, kad sustab
džius Ruskius karininkus, 
mokslinczius ir mokytojus nuo 
pabėgimo isz Rusijos. Rusijos 
Slapta Policija diena ir nakti 
turi budėti ir rūbe žiu sergėti 
ne nuo prieszo isz lauko, bet 
nuo savųjų žmonių kurie nori 
per ta rubežiu pasprukti in ki
tus krasztus.

Bet nežiūrint visu tu griežtu 
instatymu, nepaisant Slaptos 
policijos, tukstaneziai Ruskiu 
bėga ir pabėga isz to Rojaus.

Sovietu valdininku ir atsto
vu szeimynos yra gabenamos 
namo isz svetimu krasztu, kad 
jos neužsikriestu ta kapitaliz
mo dvasia. Sovietu Ambasados 
ir Konsulatai svetimuose 
krasztuose yra sumažinti, kad 
kuo mažiausia Ruskiu turėtu 
pasilikti tenai, kur kapitalistai 
gyvena.

Rusijoje valdžia skelbia apie 
Amerikos sznipus ir szpiegus 
ir visokiais (budais szmeižia 
Vakariniu tautu žmones 4r j u 
valdžias.

Tos mokytojos Kosenkina 
pavyzdys parodo kaip Rusijos 
tautiecziai vis drąsiau ir drą
siau parodo savo nepasitenki
nimą 'Sovietams. Sovietai ran
da vis daugiau ir daugiau isz- 
daviku savųjų tarpe.

Ruskiai net ir paezioje Rusi
joje jau ima drysti parodyti sa
vo nepasitenkinimą, baime ir 
viens kitam nepasitikejima.

Tukstaneziai Ruskiu nori isz 
Rusijos pabėgti už tai kad jie 
bijosi savo valdžios. Jie nori 
bėgti in tuos krasztus kur ran- ♦ 
dasi laisve.

Žmones bijosi Sovietu, bet 
Sovietai dar labiau bijosi tu 
žmonių. Per kara, milijonai 
Ruskiu mate kaip poniszlkai 
net ir prascziokeliai kituose 
krasztuose gyvena, ir tik tada 
susiprato kaip mizernai, var
gingai jie gyvena Rusijoje. Jie 
pradėjo intarineti savo vadus, 
klausti kaip tai anie žmones 
gali taip gražiai gyventi. Jie 
pradėjo abejoti kad Rusija yra 
tobuliausias laisves ir demo
kratijos krasztas, kaip jiems 
tie ju vadai vis kaulijo. Dabar 
Sovietai visomis galiomis sten
giasi tokius žmones nuramin
ti, nes jie bijosi kad czia gali 
iszkilti revoliucija.

Ruskiai, Sovietai, mužikai ir 
valdininkai viens kito bijosi. 
Sovietu valdžios pamatas yra 
ant baimes pastatytas. Kiek
vienas virszininkas žino kad 
kitas koks virszininkas ji seka. 
Niekas negali kitam pasitikėti, 
nes nei vienas nežino kada jis 
bus intartas, suaresztuotas ir

in kalėjimą inmestas. Szita 
baime norą nei vienam in svei
kata. Už tai net ir valdininkai 
ir karininkai tik laukia progos 
pasprukti.

Daugiausia Ruskiu, kaip pa
prastu žmonių taip ir kareiviu 
ir karininku pabėga nuo Sovie
tu Vokietijoje. Tukstaneziai 
paspruko per rubežiu in Ame
rikos ar Anglijos valdomas 
vietas, kai tik karas užsibaigė. 
Tokie dar ir dabar per ta rube
žiu bėga pas Amcrikicczius ar 
Anglus, kaip kuriems pasise
ka.

Amerikos Karo Sztabas Vo
kietijoje spėja kad daugiau ne
gu dvideszimts penki tukstan
eziai tokiu pabėgėliu dabar 
randasi Amerikos pusėje.

Amerikos armija tiems pa
bėgėliams isz Rusijos pavėlina 
apsigyventi, bet tie kurie yra 
intarti kaipo Sovietu agentai 
yra dabojami diena ir nakti.

Keli laikrasztininkai ku
riems pasiseko szi ta dažinoti, 
sako kad Sovietai dabar visai 
nei nesirengia pultis ant kitu 
krasztu, kad jie net ir savo ge
ležinkelius nestato prie rube- 
žiaus, bet tęsia už Uralo kalnu, 
kuo toliausia nuo tu vietų, kai
rias prieszo kariszki eroplanai 
galėtu pasiekti. Jie, rodos, da
bar rengiasi gintis, o ne pultis, 
jiems dabar labiausiai rupi sa
vo vietos namie, ir savo žmo
nes kurie nerimauja ir tik lau
kia progos sukilti.

Bet visa tai nereiszkia kad 
Rusija jau yra silpna, kad ji 
jau taps avinėliu. Visai ne! Bet 
reiszkia kad dabar mums aisz- 
ku koki bizni Stalinas veda su 
musu atstovais ir dipliomatais. 
Jam dabar brangiausias daly
kas tai yra laikas, kad viską 
atidėlioti, atidėti, kuo ilgiau
siai pratęsti, daug reikalauti ir 
paskui nusileisti ir su mažiau 
pasitenkinti.

Jeigu Rusija butu jau*tokia 
galinga ir taip jau in kara pa
sirengus, tai nei Stalinas nei 
Molotovas nebutu nutylėję, kai 
Amerikos Sekretorius Mar
shall parode duris, staeziai isz- 
vijo Rusijos konsulą Lomakin 
isz Amerikos. Tai buvo baisus 
inžeidinias, ir nedovanotinas. 
Molotovas drąsiai szoko kai 
Amerikos policija užtarė ta 
mokytoja Kosenkina, jis drą
siai visko reikalavo ir Ameri
kos policija intarinejo ir pra
vardžiavo. Bet kai tik pasku- 
tinaji žodi isztare Amerikos 
Sekretorius ir staeziai iszvijo 
Rusijos Konsulą, Molotovas 
nutilo ir nutupe.

Bali Centre Gauti Ru
bai Per 1948 m., Rug- 

piuezio - Aug. 1 Iki
15 D., Svarais

Connecticut — Putnam, J. 
Kriszcziukaisis 35 sv. Hart
ford, BALF Nr. 12 900 svaru.

lllinoią — Johnson City, An
tanina Ludas 25 sv. Waukc- 
gon, BALF Nr. 94, 425 svaru.

Maine — Millinocket, V. Ma
kauskas 19 sv. Greene, Liet. 
Pranciszkonai 160 svaru rubu 
ir 440 svaru maisto.

Massachusetts — Haverhill, 
BALF Nr. 59 312 sv. Norwood, 
BALF Nr 22, 1,500 sv. North
ampton, Margaret Kiras 38. sv.

Worcester, A. Savage 27 s v. 
Blackstone, P. Maukus 17 sv.

New Hampshire — Nashua, 
Alfred Laflame 12 svaru.

New Jersey — Elizabethport 
Szv. Petro ir Povilo parapija, 
BALF Nr. 24,1,767 sv. Newark 
Al. Kralikauskas 13 sv. Palmy
ra, A. G. Yatuziene 36 sv. Pa
terson, Jonas Spranaitis 34 sv.

New York — Amsterdam, 
Mrs. Anna Kuchis 18 sv. Airs. 
J. Niksztenas 24 sv. Great 
Neck, Wm. Wolf 20 sv. J. Barl- 
ky 10 sv. Schenectady, K. Lau- 
reckas 72 svaru. New York 
City, Manhattan, Nellie Glin
sky 5 sv. Kun. J. Gurinskas 62 
sv. rubu ir 100 svaru maisto. 
Brooklyn, T. Sushyh 31 sv. 
Willard Alaas 20 sv. AL Stru- 
peikiene 48 sv. J. Žemaitiene 
50 sv. Alarijona Galeckiene 5 
sv. Bessie White 12 sv. P. Nar
vydas 11 sv. August Ragelis 50 
sv. P. Vintis 16 sv. Maspeth, 
Kun. J. Balkunas 34 sv. Ponia 
Klimaitis 16 sv. Woodhaven, 
J. Simonaitis 180 svaru.

Pennsylvania — Bridgeville 
Szv. Antano par. 500 sv. Fo
rest City, Ponia S. Lipinsky 7 
sv. Kingston, Szv. Alarijos ]ia'r. 
942 sv. Philadelphia, Ponia A. 
Ozelis 47 sv. E. Laužikaite 18 
svaru.

Ohio — Cleveland, M. Že-
brys 43 svaru.

Vermont — Brattleboro, A. 
Ludzius 41 svaru.

Istorija apie “AMŽINA ŽY 
DA.” Jo kelione po svietą ii 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Publishing Co.,

105 Grand St., Brooklyn 11, 
New York.

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

SAULE PUBLISHING CO., 
Alahanoy City, Pa.

Balf Centre Gautos 
Aukos Pinigais Per 
1948 m., Rugpiuczio

1 Iki 15 Dienai
Illinois — Waukegan, Alike 

Stulginskas $10. Chicago, K. 
Viczas $1. Nora Gugis $10.

Alichigan — Freesoil, V. 
Alartinaitis $1. Detroit, BALF 
Nr. 67 $32.

Massachusetts — AVorces- 
ter, Alorta Seilius $10.

New York — Rochester, Ku
nigas F. Valake viezius $5. 
New York, Andrius Kaulius $1 
Brooklyn, Juozas Jonelis $5. 
Maspeth, Pr. Yoczis $2.

Pennsylvania — Frackville, 
A. F. Laurisevacze $5. Phila
delphia, P. Davidonis $5. Ponia 
T. Ratkevic $2. Pittsburgh, 
Vajaus K-tas $67.45. Edwards
ville, LRKS 1 kp. $5.

Ohio —Cleveland, Ag. Visz- 
niauskas $5. SLA 14 kp. $33. 
Liet. Alot. Ratelis $20.

Balf Skyrių Mokescziai
New Jersey — Ocean City, 

Vineland, Risley BALF Nr. 
121 $21.00.

BALF Centras visiems au
kojusiems tremtiniams gelbėti 
taria nuoszirdžiausi doku. Pri- 
mintina, kad rubu vajus tęsia
mas, piniginis vajus pradeda
mas Rugsėjo (Sept.) 1 d., imi
gracijos reikalais blankos siun
tinėjamos ir praszomos ko 
greieziausiai BALF Centrui 
gražinti. Visais reikalais ra- 
szykite: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc.,

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

Saule Publishing Co., , 
Alahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

How time flies! That’s a common 
expression you’ve used repeatedly. 
Keep it in mind when you think about 
your future and what you can do to 
make your future secure? There’s no 
trick to security. Just enroll today in 
the payroll savings plan where you 
work. Every pay day from now on 
you’ll be setting aside, in United States 
Savings Bonds, money that actually 
grows. In 10 short years you’ll be get
ting back S100 for every $75 you’re 
wisely setting aside today.

U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Valkatų Seimas

Polly Ellen Pep, Ameri
kos valkatų karaliene, didin
gai ir iszkilmingai iszlipa isz 
savo automobiliaus Chicago- 
j e, kur ji atvažiavo dalyvau
ti in Amerikos Valkatų Sei
mą. Jai ranka paduoda val
katų kunigaiksztis, Bozo, po 
kairei ir valkata Bill. Jiedu

taip gražiai priėmė savo ka
raliene kad visiems paro
džius kad ir valkatos yra 
džentelmonai. Valkatų Ku
nigaiksztis Bozo, savo szvar- 
ka paklojo ant ulyežios kad 
valkata karaliene nesusidul
kintu savo czeveryku ant 
ulyczios.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!
M 

. > ... ■

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.
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Viduriniu Amžių Romanas
guvo naktis. Barono Klu-1 

genszteino senoj fcodalisz- 
koj pilyj vieszpatavo ramybe. 
Metai 1229 baigėsi. Visur buvo 
tamsu, vien tiktai ant auksz- 
cziausio pilies bokszto ži'bczio- 
jo szviesa. Tenai buvo laiko
ma slaptinga rodą. Žiaurus, se
nas Baronas Klugensztain sė
dėjo puikiame minksztasuolyj, 
insigilines mislyse. Pagalios, 
praszneko jausmingai:

—• Duktė mano!
Jaunas žmogus, puikiai isz- 

rodantis, apsirengiąs oficie- 
riaus uniforma, atsake:

— Mano teve!
— Duktė mano, atėjo lai

kas iszaiszkinti tau paslaptį, 
kuri guli ant tavo jaunystes. 
Szitai priklausyk. Mano broliu 
yra Ulrich, didis Brandenbur
go kunigaiksztis. Musu tėvas 
mirdamas apreiszke, kad kuni- 
gaiksztyste aplaikys tasai isz 
musu, kuriam užgims sūnūs; 
jeigu-gi mes abudu turėsimo 
mergaites, tai kraszto paveldy- 
tola jiekasi Ulricho duktė, kai
po vyresnio brolio, bet tiktai 
tokiame atsitikime, jei ji nie
kados nieku nesuteps savo var
do. Jeigu-gi pasirodytu to ne
verta, tai kunigaiksztyste pa
tenka mano dukterei su tomis 
pacziomis iszlygoniis.

Ir asz, ir mano pati meldė
mės karsztai idant mums Die
vas suteiktu sunu, bet musu 
maldos buvo bevaisingos, atė
jai ant svieto, — tu! Palikau 
didžiausiame nusiminime, nia- 
cziau, kad turtai isz mano ran
ku suprasta, kad visokios vil
tys bus sugriaustos ir in niekus 
paverstos. O vienok, prie tos 
vilties, turėjau parama : Ulrich 
jau penki metai buvo vedas bet 
neturėjo vaiku. Sztai man at
ėjo in galva genijaliszka mis- 
lis. Tu gimei apie pusiaunakti. 
Tave mate tiktai daktaras, pe
nėtoja ir szeszi tarnai. Po va
landai tavo atėjimo ant svieto, 
tie visi tave maeziusieji buvo 
pakarti, o isz ryto mano baro- 
nijos visi gyventojai, dasižino- 
jo, isz heroldu praneszimo, kad 
baronui Klugensztein gimė sū
nūs, Branderburgo didžio ku
nigaikszczio inpedinis. Visa to
ji paslaptis buvo szventai už
laikoma. Tave auklėjo ir penė
jo artima giminaite ir lyg sziol 
viskas slinko kuogeriausiai.

Kada tu sulau'kai 10 metu, 
Ulrichui gimė taip-pat duktė. 
Labai buvom nuliūdę, bet turė
jome vilti skarlatinoj, raupuo
se daktaruose arba kitokiuose 
naturaliszkuose vaiku neprie
teliuose. Bet viskas veltui! To
ji mergaite augo ir vystėsi. Te
gul bus prakeikta! Bet paga
lios vis viena. Juk mes esame 
spakaini. Del to ba,— cha, cha, 
cha, ar ne turime sūnaus? Ar 
mus mielasis Konradas nėra 
busianeziu didžiu kunigaiksz- 
cziu? Dabar brolis suseno, nu
silpo. Szalies valdymui jis ne
turi sylos ir jis sau velija, 
idant tu paimtum in savo ran
kas sostą inpedinio priderys- 
tes. Tavo tarnai jau pasirenge 
kelionėn, tu keliauji sziandien 
vakare.

Klausyk manės su atyda ir 
neužmirszk nei vieno mano žo
džio. Gyvuoja tiesos, lygiai se
nos, kaip pati Vokietija, ku
rios skamba kad jei moterisz- 
kas užžengs nors ant valandė
lės ant didžio kunigaikszczio

sosto laipsnio, priesz apvaini
kavimu tautos akivaizdoj, turi 
ji mirti. Taigi, buk kukli. 
Priesz vainikavima nesėsk 
aukszcziau pirmojo ministerio 
vietos, kuri randasi palei sosto 
laipsnius. Sunku daleisti, 
idant musu paslaptis butu ka
da nors atidengta, bet tame 
szelniiszkame gyvenime visgi 
geriau turėti nuolatos atsargu
mu.

— Ak, teve! O taigi todėl 
mano gyvenimas yra nuolatine 
melagyste. Delko-gi asz turiu 
nuo savo nekaltos pusseseres 
atimti jos tiesas? Gelbėk mane 
nuo to teve! Susimylėk ant sa
vo vaiko!

— Koksai tai piktas sutvė
rimas! Taigi tavo toksai dėkin
gumas už ta laime, kokia tau 
parengiau? Užsikeikiu ant sa
vo tėvo kaulu, kad tavo tie 
tuszti atsiduksejimai visai ne
sutinka su mano nuomone ir 
to negaliu jokiu budu daleisti. 
Mano toksai noras ir nuspren
dimas. Tuojaus man be atidė
liojimo keliauk pas didi kuni- 
gaikszti ir tenai saugokis ir 
net nepamislyk apie mano to 
pieno sunaikinimą.

Toksai buvo bokszte pasi
kalbėjimas. Keikia pridurti, 
kad mergaites praszymai ir 
aszaros nieko nepagelbėjo, ne
galėjo su judint seno, kietaszir- 
džio barono. Ir su apsunkinta 
szirdžia karžygis Konradas 
perženge pilies slenksti ir isz- 
keliavo su vasalais, karžygiais 
ir tarnais.

Dukterei iszvažiavus senas 
baronas užsimislijo, o po tam 
atsisukęs in savo nuliudusia 
paezia pasako: Ponia, musu 
reikalai slenka kuogeriausiai. 
Trimis menesiais pirmiau pa- 
siuneziau in Brandenburgu 
grafa Decina ir suteikiau jam 
pekliszka paliepima. Jei net ji
sai jo negales ir nemokės isz- 
pildyti, tai pusiau iszloszime, 
jeigu jis tai galės atlikti, tai 
niekas ant svieto neperszkadys 
musu duktere, likties kuni
gaikszcziute, nežiūrint nei, to, 
jei piktimas likimas jai per- 
szkadytu likties kunigaiszcziu.

— Mano szirdis pilna blo
gu atjautimu! Asz bijausi!

— Sarmatykis ponia, tegul 
varnos sau kraukis. Eikime 
vereziau gulti ir svajoti apie 
Branderburgija.

Draugauja Su

Keturiolikos menesiu am-
žiaus mažutis Denis Lomax, 
isz Dania miesto, Floridoje, 
bovinasi su beždžione. Jis 
beždžiones labai myli ir jo 
draugas ežia paveiksle yra 
“Rojo,” septynių sanvai- 
cziu senumo beždžione.

Szesziomis dienomis vėliau 
puikioj Brandcrburgijos sosta- 
pilej pasklydo linksmi tautos 
kryksztavimai. Pribuvo Kon
radas, jaunas sosto, inpedinis. 
Seno kunigaikszczio szirdis 
prisipjlde džiaugsmu pama- 
czius patogu ir miklu Konra
dą. Milžiniszkos palociaus sa
les buvo pilnas dvaroku, kurie 
susirinko pasveikinti Konrado 
visur matosi linksmi veidai ir 
laiminga kunigaiksztystes at
eiti rodėsi bus jau ant visados 
apsaugota nuo visokiu nelai
miu. Bet vienoj tolimesnėj pa
lociaus svetainėj buvo tokia re-

Brukline puiki apygarda, 
Nes ten nieksziu buna visada, 

Kaip visur,
Taip ir czionais, 

Nekurios bobos siunta, 
Namieje sėdėti nerimsta, 
O kaip kada tai laruma 

padaro, 
Su juodytu veidus apdaro, 
Savo vyrus po sudus tašo, 
Nebageliai neatsipraszo.

O jus vyrai, 
Padarytumėte gerai,

Kad tokia boba pamokytumėte 
Palik, tegul velniai

Nes pekla turi ant szio svieto, 
Ne kitaip bus ir ant kito!

* * *
Vienam mieste buvo 

piknikas, 
Ant ko ir pribuvo keli

Balszevikai, 
Buvo liepta atsitraukti, 

Bet jie nenorėjo klausyti. 
Tie Balszevikai norėjo 

sumusz't kitus, 
Bet kiti atsirado,

Ir jiems gera būda parode. 
To da nebuvo gana,

Policija pribuvo, 
Paėmė Bolszevikus 

Ir nuvedė in lakupa.
Nes niekas belos užstatyti 

nenorėjo.
Tie narsunai turėjo bausmia 

užmokote,
Toki rūkaliai, 

Tik sarmata visiems daro.
Velu'k tokius sugražyt, 
Ant amžio in Rusija.

* * *
Užsiliko truputi nuo anos 

dienos, 
Kelios žinutes,

Nes dabar turiu 
Ir nepalikti,

Kur buna kokia avietine 
mergelka,

Tai jau funiu gana,
Ba mergeliu yra 

netikusiu,
Žilu kaip sakant.
Su tuom jau gana, 

Ba isz liežuvio gyvena.
Apkalba davadnus 

vyrukus,
Kad ir tikrai gerus,

O tai daro isz piktumo, 
Paprasto pasiutimo.

Asz manau, kad Baltruviene 
ja atlankys,

O tada bus Gud Nait!
Ir daugiau funiu turiu, 

Bet visko pasakyti dabar 
negaliu! 

gyikla: prie lango stovėjo vie
natine kunigaiszczio Konstan- 
zo duktė. Jos akys nuo aszara 
buvo raudonos ir paputusios; 
ji buvo ten pati viena ir kalbė
jo balsiai lužtancziu balsu:

— Dieve, ka pridariau! 
Kam lankėsi tasai žiaurus De
cinas. Kunigaiksztyste del ma
nes pražuvus! Pamylėjau ji, 
norints gerai žinojau, kad tė
vas man neleis likties jo pa
ezia ! Kaip asz jo neapkeneziu! 
Asz proto netenku! Viskas del 
manes dabar pražuvo!

* * *
Praslinko keli menesiai. Vi- 

tauta garbino iszmintinga Kon
rado valdymą. Senas kuni
gaiksztis pavede jam visus 
vieszpatystes reikalus ir klau
sėsi iszdidžiai, kaip jo sosto in 
pedinis laike prakalbas ir isz- 
leidinejo sudu isztarmes nuo 
pirmojo ministerio vietos. Ro
dėsi, kad nėra laimingesnio 
žmogaus, kaip Konradas, ne
buvo taip vienok imant isztik- 
ruju. Mate jis su didžiausia 
baime, kad Konstanza juo per 
daug užsiima o tas dalykas bu
vo jam nepaprastu pavojum. 
Mate taip pat, kad senis kuni
gaiksztis pagiria savo dukte- 
ries jausmus ir pradėjo svajoti 
apie ju abieju moteryste.

Konradas pradėjo szalinties 
nuo savo giminaites, bet juo 
tankiau toji paskui ji vaiksz- 
cziojo, juo laibiau ji vaiksz- 
cziojo, juo labiau jieszkojo jo 
draugijos, sznipinodama jo 
kiekviena žingsni.

Taip ilgai trauklias negalėjo 
visur tik apie juos kalbėta ku- 
nigaisztis pradėjo nerimauti. 
Konradas ėjo menkyn isz nuo
latinio susijudinimo.

Viena karta iszeidamas isz 
paveikslu galerijos susidūrė su 
Konstanza, kuri nutvėrė ji už 
rankos ir suszuko:

— Del ko begi nuo manės? 
Ka asz tokio pasakiau, ar pa
dariau, kad bueziau galėjus ta
ve užrūstinti? Nepaniekink 
manos, Konradai, susimylėk 
ant mano sopuliais apimtos 
szirdies! Neturiu savyj sylos 
daugiau užlaikyti tylėjimą ir 
ilgiau laukt. Myliu tave, Kon
radai, mano szzirdis pilna tos 
meile prie tavęs!

Konradas atsiduso; mirtinas 
nublankimas apdengė jo vei
dą. Pastūmėjos szalin nuo sa
ves mergina suszuko:

Lenktynes Ir Ginczai

Amerikietis bėgikas Mel 
Patton ežia pralenkia ir 
lenktynes laimėj a priesz 
Anglus bėgikus. Lenktynes 
buvo per keturis szimtus 
metru. Nors visiems buvo 
aiszku kad Amerikietis lai
mėjo tas lenktynes, sporto

— Nesupranti pati, ka sa
kai! Tas negalima ! Ir pabėgo, 
kaip koksai piktadarį, pa
likdamas kunigaikszcziute bai
siausiame nusiminime.

Po keliu minutu Konstanza 
atsipeikėjo, jos akys žėrėjo 
piktumu.

— Apsirikau! Jis su panie
kinimu priėmė mano meile. 
Nustume mane kaip szuni nuo 
saves.

* * *
Laikas plauke. Skausmas 

nenuslinko nuo veido gero ku
nigaikszczio dukteries. Konra
das atsigavo, jo akyse matėsi 
senasis skaistumas ir toliau isz 
mintingai valde kunigaiksztys
te. Bet sztai greįtai pradėjo su- 
kineties, stebėtinas garsas, ku
ris platinosi, bujojo ir paga
linus pasiekė visus vieszpatys
tes kampus. Visur kalbėtasi 
paslapcziai. Kunigaikszczio 
duktė pagimdė sunu. Kada ta 
garsa iszgirdo baronas Klu- 
genszztein, pamojo jis tris kar
tus savo kaszkieta su plunks
nomis r i suszuko:

•— Lai gyvuoja kunigaiksz
tis Konradas! Decinas atliko 
labai puikiai savo misija ir už
sitarnavo sau geras dovanas. 
Jis su didžiausiu uolumu po 
visur platino ta stebėtina žinia 
ir po 48 valandų nebuvo nei 
vieno žmogaus baronijoj kuris 
apie tai nebutu iszgirdes.

* * *
Prasidėjo sūdąs. Visi Bran- 

denburgijos didykai, grafai ir 
baronai susirinko sudo salon. 
Konradas pasipuoszes purpu
rais atsisėdo pirmojo ministe
rio suolan. Isz abieju szonu sė
dėjo slidžios. Senas kunigaik
sztis prisakė sūdyti savo duk
terį be mielaszirdystes ir pats 
sūdau neatėjo kadangi jo die
nos buvo suskaitytos. Biednas 
Konradas praszesi, kad jis bu
tu paliuosuotas nuo puseseries 
sudijimo, bet jo praszymo ne
klausyta, ir jis buvo suvargęs, 
skausmu apimtas. Bet užtaigi 
jo tėvas džiaugėsi ir linksmi
nosi. Nenorėdamas, kad sunūs 
ji matytu sėdėjo jisai baronu 
burelyj ir kryksztavo. Kada 
visi pradiniai formaliszkumai 
liko užbaigta, tiesdarystes mi- 
nisteris atsisuko in kaltininke:

— Kaltininke, atsistok!
Nelaimingoji kunigaikszcziu

te atsistojo priesz savo sudžias. 
Ministeris kalbėjo:

teisėjai paskelbė kad Ang
lai laimėjo už tai kad Ameri- 
kiecziai nesilaike visu insta- 
tymu. Amerikos sporto ko
misija tuojaus pareiszke sa
vo nepasitenkinimą ir pro
testavo. Kai buvo parodyta

— Czionai sūdžiau akiveiz
doj, liko pripažinta, kad nebū
dama tekėjusi, turėjai sunu. 
Pagal musu senu tiesu toksai 
prasiradimas yra baudžiamas 
smerezia. Vienatinis būdas 
smerties apsisaugojimui prigu
li nuo busianezio kunigaiksz
czio Konrado, kuris kaip pasa
kys taip turės ir būti. Klausyk 
su atyda.

Konradas iszkele savo beria 
(karaliszka lazda), o jo szirdi 
skausmas spaude susimylint, 
ant nelaimingos atvėrė lupas 
kad prakalbėti, bet jam, greitai 
pertrauke ministeris, apreiksz- 
damas:

— Ne isz tos vietos. Jusu 
Auksztenybe! Tiesos reikalau
ja, kad ant auksztu asabu isz
tarmes butu skelbiamas tiktai 
nuo kunigaikszczio sosto 
auksztybes.

Konradas suvirpėjo. Sudrė
bėjo taippat baronas Klugensz
tein. Konradas nebuvo da vai
nikuotas. Jis nublanko ir neži
nojo, kas daryti. Tecziaus rei
kėjo eiti ant vieno, tegul jau 
bus ar szaip ar kitaip. Jau ir 
taip in ji pradėta žiūrėti su 
nuosteba: dar maža abejone, o 
galėjo tuojau ant jo kristi nu
žiūrėjimas. Taigi palengva už
lipo ant sosto laipsniu pakele 
beria ir prisakė:

— Apskustoji! Vardan di
džio kunigaiszczio Ulricho pil
dau savo prideryste. Pasire
miant ant senu kraszto tiesu, 
gali iszvengti smerties tiktai 
tame atsitikime, jei iszduosi 
savo to darbo dranga. Gelbėkis 
taigi ir tai padaryk!

Po tu žodžiu visoj salėj už- 
vieszpatavo iszkilminga tyla, 
tokia tyla, kad rodos buvo gir
dimas szirdžiu plakimas.

Kunigaikszcziute palcngim 
atsisuko, jos akys užsidegė pa
gieža ir, rodydama in Konradu 
pasakė ji:

— Tu esi mano dalininku!
Priesz Konrado akis atsivė

rė prapultis. Kas galėjo ji isz- 
gel'beti. Kad save iszteisinus, 
reikėjo pasakyti savo lyties 
paslaptis o moteriszkas kuris 
neapvainikuotas užsilipo ant 
sosto laipsniu, turėjo mirti. Ar 
vienaip ar kitaip galas. Lygia 
dalimi ir Konradas ir jo žiau
rus tėvas ne tekp proto krito 
kaip dalgio pikirsti.

* * *
Nei czionai, nei kur kitur

paveiksią tu lenktynių, visi 
Anglai prisipažino kad 
Amerikiecziai teisietinai ir 
teisingai laimėjo tas lenkty
nes. Lenktynes* buvo laiko
mos Londone per pasaulini 
olimpiada.

skaitytojai nėdasi’žinos to tra- 
giszko apsakymo pabaigos: ka 
daugi to apsakymo karžygį pa
likau be jokio iszejimo, tai nu
siplaunu sau rarikas ir atsipra- 
szau: tegul patys skaitytojai 
jo pabaiga damislija, o asz nuo 
to atsisakau. — M. T.

— GALAS —

‘Saule’ Szvieczia Gerais 
Ketais Dėl Visu! j

Ponas Vincentas Biczkaus- 
kas isz Scrantop, Pa., raszo: 
Gerbiama “Saules” redyste: 
— Prisiuncziu jumis užmokes
tis už laikraszti “Saule” ant 
viso meto del mano mamyte, 
Anelia Biczkauskiene. “Sau
le” butu mums labai neramu. 
Kad visi žmones iszmanytu 
kiek tai “Saule” ramybes pri
duoda del žmonių, tai “Saule” 
užsiraszytu in savo namus ?r 
turėtu daug linksmybes per vi
sus metus. “Saule” szvieczia 
gerais keleis del visu, todėl pa
tariu visiems skaityti “Sau
le.” Mums taipgi labai patin
ka “Baltruviene ir Taradai- 
ka,” nes jie paduota žinutes 
isz gyvenimo. Pasilieku su di
džiausia pagarba del jus, Vin
centas Biczkauskas.

INFORMACIJA APIE 
AMERIKA UŽSIENY

88,307 immigrantai buvo in- 
loisti in Suvien. Valstybes tar
pe Liepos (July) 1 d., 1947 m., 
ir Gruodžio (Dec.) 31 d., 1947 
m., pirma puse 1948 fiskalisz- 
ku metu. Kadangi praeitais 
metais 147,292 immigrantai in- 
leisti galime tikėti kad 1948 m., 
skaiezius bus daug didesnis.

Isz 88,307 inleistu immigran- 
tu, 45,250 buvo kvotos immi
grantai ir 43,057 nekvotiniai 
immigrantai. Jeigu proporcija 
tarp skainziaus kvotiniu ir ne- 
kvotiniu immigrantu bus pa
laikyta, per paskutine dali fis- 
kaliszku metu, kurie užsibaigė 
Birželio (June) 30 d., 1948 m., 
skaiezius kvotiniu immigrantu 
pavirszys pirma karta in sze- 
szis motus skaieziu nekvotiniu 
immigrantu.

Immigracija ypacz isz Airi
jos, Kinijos, Vokietijos, Portu
galijos, Ispanijos, Didžiosios 
Britanijos, Kanados ir Meksi
kos padidėjo. Isz Belgijos, 'Cze- 
koslovakijos, Francijos, Lenki
jos, Australijos ir Naujos Ze
landijos puolė.

— Kada tau gerai pasiveda 
gali tikėti kad vargas paskui 
tave seka.

— Mandagus žmogus yra 
tas, kuris yra malonus, o ne tas 
kuris yra puikiai pasirėdęs.

SKAITYKIT 
“SAULE”

ISTORIJEapie Da 1M 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in viražu iszkils, Kaip ui- 
iaikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
iižmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
Saule Pub. Co., Mahanoy Cįtjj
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Dvynukai Karininkai

ŽiniosVietines
•— Rugsėjis — September.
— Vėsus oras.
— Ponia Barbora Rudiene, 

sūnūs Antanas su paczia ir sū
nelis Antanukas, visi isz Chi
cago, Ilk, ana diena motoravo 
in miestą kurie lankėsi pas gi
mines, ponstva A. Matalavi- 
czius, 611 W. Spruce Uly., 
mieste, ir pas Marg. Palukonie- 
ne ir szeimyna, William Penu, 
taipgi prie tos progos visi at
lankė “Saules” redakcija, ku
rie užsirasze sau laikraszti 
“Saule,” nes jie sako kad 
“Saule” jiems labai patinka. 
Acziu visiems už atsilankymu.

— Publikines mokyklos at
sidaro Seredoj, Rugsejo-Sept. 
8-ta diena.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Serafijos.

— Subatoj Szv. Rozalijos.
— Panedelyje pripuola 

“Darbininkiszka szvente—La
bor Day” ta diena kasyklos ne
dirbs, taipgi Pottsvilles kortas 
ir 'bankai bus uždaryti.

—• Gerai žinomas, barberys 
Vincas V. Szukis (Szokey) kur 
jis kitados gyveno mieste bet 
apie keli metai kaip persi
kraustė in Philadelphia, Pa., 
numirė Utarninke, 2:30 valan
da po pietų University of 
Pennsylvania ligonbute, Phila- 
delphijoje. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos mieste. Pa
liko 'savo paczia Helena (Ryn- 
kievieziute); tęva, Andriu 
Szuki ir seseri Eisią isz Tama
qua. Laidotuves invyks Suba- 
toje, su apiegomis Szv. Juoza
po bažnyczioje 9-ta valanda ry
te ir bus palaidotas in parapi
jos kapines. Graborius L. Tras- 
kauskas laidos.

— Kita sauvaitc; Nedelioj 
pripuola 16-ta Ncdelia po Sek
minių; Panedelyje Szv. Onesi- 
ferio, taipgi ta diena yra Dar
bo Szvente; Utarninke Szv. Re
ginos; Seredoj Szvencz. P. Ma
rijos gimimas; Ketverge Szv. 
Petro Kliavero; Petnyczioj 
Szv. Nikolo Tolent., Subatoj 
SS. Proto ir Hiacinto.

— Apie 3,200 angliakasiai 
isz Locust Summit Division, 
Philadelphia ir Readingo 
Kompanijos nedirba isz prie
žasties kad kompanija nepri
stato užtektinai karuku.

Szitie dvynukai, Roger ir 
Bobby Ehrler, szesziu metu 
amžiaus, iszkilmingai mar- 
szuoja ir peržiūri visus ka
reivius, marinus. Szitie ma
rinai iszplauke ant USS 
Mount Olympus del dvieju 
sanvaicziu mokslo ir

manksztymu.
Tie dvynukai buvo mari

nu taip sakant pasisavinti, 
nes visi juodu myli. Karei
viai, marinai szitu dvynuku 
klauso kaip tikru karininku. 
Jiedu ir apsirėdė kaip augsz- 
ti marinu karininkai.

19 me- 
Pranu 
Catlia-

pa, Jurgi ir Joną namie. Laido
jo Nedelioj, 2-tra valanda po
pintu ir likos palaidota in Szv. 
Jurgio parapijos kapines.

Shenandoah, Pa. — Ponia 
Marijona Zigmuntiene (Saino- 
lis-Yasaitis) isz Lost Creek Nr. 
2, numirė Nedelioj, 3:40 valan
da ryte savo namuose. Velione 
gimė Lietuvoje, atvyko in She- 
nadoryje, o apie dvideszimts 
metu atgal persikrausto in 
Lost Creek. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos ir bažnytines 
draugijos. Paliko savo vyra 
Krist, 4 dukterys: J. Amalavi- 
'cziene, J. Day ir W. Cappolie- 
ne visi isz Philadelphia, Pa., J. 
Gautz, Lost Creek; 3 suims: Al
fonsas, Antaną ir Pijusa Samč
iai (Somers): taipgi 3 po-su- 
nus ir viena po-dukte, ir 11 
anukus. Laidotuves atsibuvo 
Seredoj, su apiegomis Szv. Jur
gio bažnyczioje 9-ta valanda 
ryte ir palaidota in Szv. Mari-

jos kapines. Graborius Vincas 
Menkieviczius laidojo.

—• Jonas Dubitskas, 
tu amžiaus sūnūs pons 
Dubitsku, nuo 216 N.
rine Uly., likos pavojingai su
žeistas per automobiliu kuri 
variavo Edvin C. Schrepple, 
nuo 135 Middle Uly., Frack
ville, Pa., pareita Subata 9:15 
valanda vakare, ant Green 
Ridge kelio arti Mt. Carmel. 
Nelaimingas vyrukas likos nu
vežtas in Shamokin ligonbute, 
kur jis ten numirė Nedėlioję, 
apie 1:45 valanda ryte. Velio
nis buvo veteranas ir tarnavo 
del Dede Šamo 1947 metuose. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Buvo angliakasis ir 
dirbo prie Knickerbocker Nr. 
5 kasyklose. Paliko savo tėve
lius, 3 seserys: M. Petuszkiene, 
mieste, J. Gilliene, Mahanoy 
City; Mildred, Philadelphia; 2 
brolius: Prana, New York ir 
Alberta, Lost Creek. Laidotu
ves invyko Ketverge, su apie
gomis Szv. Jurgio bažnyczioje 
9 valanda ryte ir palaidotas in 
parapijos kapines. Graborius 
H. Valukieviežius laidojo.

— Elzbieta Valukas isz Gi- 
rardvilles, turėjo operacija Lo
cust Mt. ligonbuteje.

— Utarninke apie 7-ta va
landa vakare, Juozapas La
pinskas, nuo 220 N. Emerick 
Ulyczios, likos pataikintas per 
Reading freita ant kelio, tarpe 
Coal ir Emerick Ulycziu. La
pinskas likos sužeistas in ran
kas ir veidą. Policija daro ty
rinėjimą apie nelaime.

— Musu gerai žinomas tau
tietis ponas Motiejus Skrubu- 
li's, nuo 414 W. Coal Ulyczios, 
randasi Episcopal ligonbute, 
Front ir Lehigh Ave., Pliila- 
delphijoje. Vėlinamo ponui 
Skrubuliu greito pasveikimo.

— Kristina, 8 menesiu duk
rele pons. Jungiu Dencziu nuo 
307 W. Lloyd Uly., numirė Su- 
batoje, 2-tra valanda po pietų 
Locust Mt. ligonbuteje. Taipgi 
paliko dvi sesutes Katarina ir 
J'enia ir tris broliukus: Juoza-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

London, Anglija. — Telegra
mai pranesza kad Rusijos Ge
nerolas Andrei A. Zhadanov, 
sekretorius Komunistu Parti
jos, staiga numirė Utarninke 
po pietų, Moskoje, nuo szirdies 
ligos. Velionis turėjo 52 metu 
amžiaus.

New York. — Apie 9,700 
truk darbininkai iszejo ant 
straiko, reikalaudami didesnia 
mokestis.

SOVIETAI STATO
TVIRTOVES SIBIRE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

darytus kelius ir geležinkelius 
in Berlyną, dabar jau visiems 
aiszku kad Komunistai ir tie | 
patys Sovietai per pastarąsias 
keturias sanvaites panaikino 
visus pamatus ant kuriu buvo 
manoma atstatyti vieninga Vo
kietija. Jie dabar stengiasi už
imti visus Vokieczius su savo 
darytais ir tvarkomais pini- 1 
gaiš ir su savo savotiszka po
litika.

Daktaras Otto Suhr, tos Vo- 
kiecziu Tarybos Prezidentas 
sako kad Taryba jau daugiau ; 
mitingu nelaikys in miesto sos
tine, kuri randasi Sovietu val
domame kraszte, kol Sovietai 
neprižades ta taryba apginti 
nuo Komunistu. Rusijos Minis
terija nieko panaszaus nepri
žada ir neprižades.

Eina gandai kad Sovietai 
rengiasi per smurtą, su savo 
kareiviais iszvyti isz Berlyno 
visus Komunistu prieszus.

Susižirtimai tarp Sovietu 
kareiviu in Amerikiecziu jau 
ima pasirodyti. Vieni in kitus 
jau ima szaudyti. Tai labai ne
geras ženklas, nes isz tu susi
kirtimu gali iszkilti ir peszty- 
nes ir ant galo riauszes ir ka
ras.

Vienas toks atsitikimas tik 
ana diena atsibuvo. Sovietai 
invažiavo in ta puse Berlyno 
kur Amerikiecziai valdo. Jie 
pradėjo szaudyti in beganczius 
žmones ir kaip girti ar durni 
po ulyczias trankytis su savo 
automobiliu. Amerikietis ka
reivis insake jiems liautis ir 
gryžti in savo puse. Tie Sovie
tai nepaklausė, bet pradėjo 
szaudyti ir in Amerikos karei-k 
vius.
tuos Sovietus vytis, 
viena Amerikieti kareivi 
žinejo, o Amerikiecziai 
Sovietą paszove.

Szitokie susikirtimai
greitai gali pavirsti ir in tikra 
kara už Berlyną, už Vokietija 
ir už visa svietą.

Amerikiecziai pradėjo
Sovietai 

suva- 
viena

Kariszkui fabrikui reikia la
bai geru ir dideliu keliu, viesz- 
keliu, geležinkeliu ar upiu, per 
kurias ta voras gali būti invež- 
tas ir iszvežtas. Kaip Ruskiai 
ta tavora pristatys, niekas dar 
nepaaiszkina. Bet jau nors 
tiek aiszku, kad Rusija rengia
si in kara ir Amerikos eropla- 
nu ant tiek bijosi, kad savo 
fabrikus krausto isz didesniu 
miestu, kurie per kara bus su 
žeme sulyginti. Matyti kad 
nors Stalinas su visais savo pa- 
dupczninkais szokineja ir ka
zoką szoka, bet visgi Amerikos 
kariszkas jiegas invertina.

NAUJI KOMUNISTU
ISZMISLAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Sovietai atidarys visus tuos už-

Pirkie U. S. Bonus

Buy U.S Savings Bonds 
REGULARLY

Ask where you WORK
Ask where you BANK

Pirkie U. S. Bonus Sziandienl

labai

IMS IN VAISKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kandidatas

Leitenantas Pulkininkas 
Arthur W. Wermuth, kuris 
per kara atsižymėjo kaipo 
vieno žmogaus armija ant 
Bataan salos, buvo iszrink- 
tas kaipo Republikonu kan
didatas del vyriausybes in 
Wichita miestą, Kansas 
valstijoje. Po rinkimu jis 
nutarė eiti žuvauti ir pasil
sėti. Per kara jis pats nužu 
de szimta ir szesziolika Ja
ponu ant Bataan salos.

vikas. Reikia kad du svietkai

namie, nes jie bus fabrikuose 
reikalingi. Visi kurie ant ūkio 
dirba pasiliks namie.

Vyrukai turės būti pilnos ir 
geros sveikatos. Jeigu vyrukas 
turi akinius, akuliorius neszio- 
ti, jis nebus priimtas.

Tiek daug vyruku iszsitei- 
sins, iszsisuks ir tiek daug 
vaiskas nepriims, kad vargiai 
armija gaus gana tokiu vyruku 
del vaisko. Tada jau pradės 
szaukti ir kitus, kurie dabar 
bus paliuosuoti.

lokai turi jau mokslo suolą reikalauja kad prirodžius kad 
trinti. Tai isz tikrųjų, baisi žmogus yra savo kraszto iszda- 
skriauda, vaiko akimis žiūrint.

Tyliai, smutnai, koja už ko- po prisieka prisiektu kad jie
jos be vilkdami jie atszliaužia savo akimis mate ir savo ausi- 
in mokykla. Ankscziau turėjo mis girdėjo kaip ta iszdavike 
atsikelti, kad suspėjus ant Mi-i savo kraszta iszdave. Bet FBI 
sziu, del iszkilmingo mokyklos policija sako kad ir tokie sviet- 
prasidejimo. Vaikui jokiu isz- kai tus parūpinti kai teismas 
kilmių czia nesimato. j u pareikalaus.

Klebonas nutaria vaikams Kita tokia iszdavike yra par- 
pamoksleli pasakyti. Jis pasa
koja tiems vaikams apie moks
lo reikalingumą, apie Katali- 
kiszkos mokyklos garbingumą, 
apie darba, paklusnumą ir 
darbsztuma. Vaikai girdi, bet 
neklauso; j u lakios mintys dar 
kalnuose, dar giriose ar uly- 
cziose.

Sesutes priima visus, rami
na naujosius, sveikina mamy
tes, kuriu aniuoliukas jau ims 
mokslo siekti. Tas aniuoliukas neiszeis.

į sziandien dreba ir gal net ir 
. verkszlena, bet už keliu sanvai
cziu vietoj sparnu jam ragai 
iszdygs.

Tai ir pradžia mokslo metu. 
Vaikai in ta mokslą, in ta mo
kykla žiuri kaip in kokia ne
užsitarnauta bausme, o senes
nieji su pasiilgimu ir net su pa
vydu žiuri in tuos pipirukus, 
atsidusta ir gal aszara nuo vei
do nusiszluosto, kad tos dienos 
jiems jau niekados nebegrysz. 
Ir isz tikro gaila kad gyveni
mo tvarka jau tokia, kad jau
nieji neinvertina, o senieji ne- 
pajiegia. Mokslas, kaip meile, 
labiausiai invertinamas, kai 
jau nepasiekiamas.

VAIKAI IN MO
KYKLAS GRYŽTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sukneles baltos, czeverykai nu
blizginti ir nedeliai nuszveisti. 
Tai pirma mokyklos diena! Bet 
už dienos kitos, tas vaikas vėl 
taps vaiku ir biesuku, ir tas 
aniuolelis dings. Jis ateis in 
mokykla apsiblausęs, susive
lės, apdriskas ir snargliotas, ir 
tada jis jausis jau sau žmogus.

Kataliku szeimynu vaikai 
negali suprasti, kaip czia gali- 

i ma jiems tokia skriauda pada
ryti. 'Vieszuju mokyklų vai

kariszžoje taryboje, ar jeigu
jis nors viena meta iszbuvo

I
vaiske.

Vyrukai kurie kokius nors Raį qar g-ali po ulyczias zulin-
darbus gerai moka bus palikti tis, po kalnus rėplioti, o Kata-

Amerikiecziai baisiai 
mėgsta lenktynes. Ameriko
je randasi visokio plauko ir 
visokios spalvos lenktynių; 
ar tai kas gali greicziau už 
kita bėgti ar rėkti, ar tai kas 
gali daugiau pyrago praryti 
ar kokia kita durnyste pra-

Moka Szliaužti

simanyti.
Czia, in Palisades Parka, 

New Jersey valstijoje, kas 
metai yra surenžiama mažu- 
cziu lenktynes, pažiūrėti ku
ris moka ar gali greicziau- 
siai szliaužti. Jau deszimti 
metai kaip szitokios lenkty-

Kita tokia iszdavike yra par
gabenta ir isz Japonijos. Ir ji 
yra patraukta in teismą.

STALINAS VILKINA
MITINGUS , 

------------------ - ' ■ 

(Tasa Nuo 1 Puslapio) . U

ISZDAVIKE
PARVEŽTA ISZ

VOKIETIJOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

koje. Ji savo motina paskutina- 
ji syki mate kai ji atvažiavo 
pas ja in Vokietija 1939 me
tuose. Po tam jos motina pasi
mirė. Jos pussesere Edna Her
rick, kuri gyveno su jos motina 
Kanadoje yra dabar paszaukta 
in Washingtona.

FBI slapta policija turi su
rinkus daug žinių apie panele 
Gillars, kaip ji dirbo ir darba
vosi Naciams per kara ir kaip 
stengėsi suvilioti musu karei
vius.

Amerikos teismas labai daug

nes yra czia laikomos. Visi 
czia sustoję traukia paveiks
lus mažuczio Donald Samuel /
keturiolikos menesiu pipi- 
ruko isz Bloomfield, New 
Jersey, kuris tas lenktynes 
laimėjo.

ri szitu mitingu nutraukti, y 
nors visi jau gerai žino kad 
nieko gero isz tu pasikalbėjimu

Kiti dar taip nesako ir ne- 
aiszkina, bet mums iszrodo kad 
czia Stalinas labai gudriai da
ro. Jis nori szitus mitingus pra
tęsti kuo ilgiausiai, kad Euro
pos žmones nerastu ir nematy
tu jokio pastovumo, kad jiems 
nusibosti laukti ko tikro isz va
kariniu tautu, kad Amerikos 
Sekretoriaus Marshall tvarka 
ir planas del Europos atstaty
mo butu atidėtas taip ilgai, 
kad Europos žmonėms insipyk- 
tu laukti, kad dar keli tuks- 
tancziai badu numirtu. Tada 
visa Europa butu palanki Ko
munistams ir Sovietams.

Dar kitas galimas iszaiszki- 
nimas butu, kad Stalinas lau
kia kol po rinkimu Amerikoje.

Stalinas gerai žino kad jis 
szitose derybose laiko visus tū
zus, kad jis gali pareikalauti 
ko jis nori ir kad jis gaus ko jis 
norės. Už tai jis nesiskubina, 
nori dar laukti, mitinguoti, tar
tis, kad Amerikos visi planai 
Europoje atausztu ir pakriktu.

POLICIJANTAI •
SUĖMĖ DU

DIPLIOMATU
NEW YORK. — Du polici- 

jautai iszszoko isz savo auto- 
mobiliaus treczia valanda isz 
ryto ir nustvėrė du vyru, kurie 
stovėjo ant ulyczios prie “taxi 
cab.”

Kai tiedu vyrai nesidavė ir 
pradėjo gintis, policijantai su
riko, “Mes esame policijantai! 
Pasiduokite!”

“O mes esame Diplioma
tai!” Piktai atsikirto tiedu vy
rai. Policijantai neintikejo, nes 
jiedu kaip tik dabar jieszkojo 
dvieju vagiu, razbaininku. Jie 
nusivedė tuos vyrus in polici
jos ofisus kur policij antu vir- 
szininkas pareikalavo kad tie
du vyrai parodytu ir pasisaky
tu kas jie esą.

Jie greitai iszsitrauke savo 
rasztus ir paliudinimus ir pri- 
parode kad jiedu isz tikro yra 
Dipliomatai. Vienas buvo Ge
neralinis Konsulas Rafael 
Compres Perez, antras buvo 
Pulkininkas Frank Feliz Mi
randa, karininkas patarėjas 
Ambasadoje; isz Dominiko 
Respublikos.

, Jiedu atsiprasze kad jiedu 
greitai policij antams nepasi
davė, jiedu sake kad jie misli- 
no kad czia kokie vagiai ar 
razbaininkai, O policijantai at
siprasze kad jiedu jųdviejų ne
pažino. Policij antu virszinin- 
kas giliai atsiduso ir pasakė: 
“Acziu Dievui, kad judu nebu
vote dipliomatai isz Sovietu 
Rusijos.”


