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MAISZTAS BERLYNE
Isz Amerikos Veda Straikas >

AUTOMOBILIU
DARBININKAMS
DAUGIAU ALGOS

DETROIT, MICH. — Gene
ral Motors automobiliu fabri
kantai pranesza kad be jokiu 
straiku ir derybų visiems savo 
darbininkams dabar pakelia 
mokestis. Jie sako kad jie taip 
daro už tai kad pragyvenimas 
vis eina brangyn, ir kad darbi
ninkams dabar reikalinga 
daug daugiau pragyventi.

Trys szimtai ir trisdeszimts 
trys tukstancziai darbininku 
dabar gaus daugiau mokėti.

Szitie automobiliu fabrikan
tai iszdeste ir iszaiszkino kiek 
viskas pabrango per pastaruo
sius metus. Jie už tai savo dar
bininkams dabar be jokiu de
rybų ar kivircziu pakele mo
kestis.

Czia iszrodo kaipo labai ge
ras darbas isz fabrikantu pu
ses. Bet isz kitos puses mes tuo- 
jaus pamatome kad tie fabri
kantai nei cento isz savo kisze- 
niaus neiszdejo. Kai tik tiems 
darbininkams. buvo pakeltos 
algos, tai visi tos kompanijos 
automobiliai pabrango. Reisz- 
kia, paprastas žmogelis, kuris 
dabar naujo automobiliaus 
taip laukia, už tas algas kelis 
sykius užmokės.

Fabrikantai dabar visai ne
paiso kaip yra ar bus brangus 
automobiliai, nes jie visi žino 
kad apie szeszi milijonai žmo
nių vis laukia nauju automobi
liu, o visos automobiliu kom
panijos Amerikoje per metus 
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NUŽUDĖ SLAUGE
■ !

ALBIUQUERQUE, N. M. — 
Asztuoniolikos metu amžiaus 
jaunolis, Franklin Lester 
Lindmuth, policijai prisipaži
no kad jis nužudė gražuole Lu
cille Ramirez ant Rio Grande 
upes kranto, Liepos dvide- 
szimts antra diena. Jis prisipa
žino kad jis, nužudęs ja paėmė 
visus jos pinigus.
j Pirmiau jis gyniesi ir sake 
kad jis mate kaip kitas žmogus 
ja nužudė.

Lucille Ramirez buvo graži, 
dvideszimts devynių metu am
žiaus slauge. Ji ka tik ta diena 
buvo su eroplanu atskridus isz 
Modesto, California, aplankyti 
savo szeimyna. Jos lavonas bu
vo surastas ant kranto Rugpu- 
czio szesziolikta diena.

Jaunas žmogžudys Franklin 
Lester Lindmuth buvo suimtas 
Harrisburg mieste, Pennsylva- 
nijoje. Jis tuoj aus buvo nuga
bentas in New Mexico valsty
be, kur jis dabar yra teisiamas 
už ta žmogžudyste.

Ponia R. D. Vaughn, isz 
Dalias miesto, Texas, taip 
inpyko kad viskas pasziel- 
iszkai brangu kad ji sau vie
na sumanė pradėti vaju ar 
straikas priesz visus sztorus 
ir buczernes.

Ji pirmiausia per telefoną 
paszauke savo drauges, pa
žystamas ir susietkas patar
dama joms nepirkti szvie- 
žios mėsos, kol ta mesa nors 
biski atpigs. Beveik visos 
szeimininkes jai pritarė, ir 
prasidėjo straikos priesz bu- 
czierius. Kitos moterys ki
tuose miestuose taip pat 
pradėjo daryti. Daug bu- 
czerniu tuoj aus turėjo užsi
daryti, bet mesa nei per puse 
cento neatpigo.

EROPLANAI
SUSIKŪLĖ 

Devyni Žuvo. Karisz- 
kas Bomberis Saugiai 

Nusileido
NEWTON, N. J. — Karisz- 

kas C-47 eroplanas sudužo kai 
jis susimusze su kariszku B-25 
bomberiu padangėse.

Gaisras apsupo visa eropla- 
na kai tik jis nukrito, ir visi 
ant to eroplano sudege. Karei
viai surinko lavonus kurie bu
vo iszmetyti per kelis szimtus 
mastu ant žemes.

Pirmiau buvo gandai kad 
keli kapelionai buvo ant to ero
plano, bet vėliau buvo patik
rinta kad visai jie tenai nebu
vo.

B-25 kariszkas bomberis su 
dvejais lakūnais tik sparnu pa
taikė in ta kariszka prekybini 
C-47 kariszka eroplana. Bom
beris nusileido visai sveikas, o 
C-47 kariszkas eroplanas nu
krito, sudužo ir užsidegė.

Kariszkas B-25 bomberis 
skrido isz Stewart Field in Al
lentown. Leitenantas Pulkinin
kai Edwin Brown ir David F. 
Tatum sako kad jiedu to ero
plano visai nei neinate, kai jis 
isz padangių nusileido ir patai
kė in j u eroplano sparną.

Karo sztabas pasiuntė savo 
žmones isztirti kaip ta nelaime 
atsitiko.

AKMUO SUNKUS

Gyvenimas Dar 
Sunkesnis

SEOUL, KOREA. — Korė
jos gyventojai turi priežodi: 
“Negali slėnyje sėdėti ir pama
tyti besileidžianti jauna menu
li.” Jie teipgi sako kad žmo
gus niekur negali tame krasz- 
te stovėti ir kalnu nematyti.

Praeita sanvaite nauja Pre
zidentas, senelis Syngman 
Rhee su kitu priežodžiu ta pa- 
czia pastaba padare. “Negali 
neparaudes sunkus akmenio 
pakelti. ’ ’

Jis pasakė prakalbas ap- 
vaikszczioti dvieju treczdaliu 
savo kraszto atgautos nepri
klausomybes del trisdeszimts 
milijonu savo žmonių ir del pu
ses savo kraszto žemes. (Kita 
viso kraszto dalis randasi po 
Sovietais.)

Generolas Douglas MacAr
thur pribuvo in tas iszkelmes 
ir dalyvavo parodoje, kai de- 
szimts tukstancziu kareiviu 
inarszavo. Visi džiaugėsi, dai
navo ir viens kita sveikino; Bet 
tie kalnai dar vis buvo matyti, 
tas sunkus akmuo dar vis sun
kiai visa kraszta siege. Sovietu 
kareiviai Sziaurineje Korėjos 
puseje.

1945 metais Moskvos konfe
rencijoje, Sovietai, Amerika ir 
Anglija pasižadėjo Korėjos gy-
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KONFERENCIJOSE : 

NIEKO NAUJO

Nei Kariszki Guberna
toriai, Nei Dipliomatai 

Nesutinka
LONDON, ANGLIJA. — 

Nors Amerikos valdžia Wash-

Komunistai
Užėmė Berlyno& *

Berlyno Policijantas

Johannes Stumm, buvo 
paskirtas kaipo Berlyno po- 
licijantu virszininkas. Va
kariniu Tautu Sztabas ji pa
skyrė virszininku, bet So
vietai to paskyrimo nepripa- 
žinsta ir jie savo virszininka 
paskyrė.

Berlyne Sovietai susiker
ta ant beveik kiekvieno 
klausimo su Anglais ir Ame- 
rikiecziais. Sovietai viso
mis galiomis stengiasi Ang
lus, Francuzus ir Amerikie- 
czius isz Berlyno iszstumti. 
Virszininkai viens su kitu 
nesutinka. Karininkai viens 
in kita žvairuoja. Sovietu 
kareiviai kartas nuo karto 
ant Amerikiecziu užsipuola 
ir del mažiausia priežastis 
kabinasi.

ingtone dar nieko nesako, bet 
Anglijos valdžia jau vieszai sa
ko ir prisipažinsta kad nieko 
gero, niekoi naujo nėra isz vi
su tu pasikalbėjimu ir konfe
rencijų, kurios dabar yra veda
mos Moskvoj e ir Berlyne.

Keturi kariszki gubernato
riai jau užbaigė pirma dali sa
vo pasisznekejimu ir pasitari
mu apie Berlyno klausima, bet 
nieko isz to neiszejo. Jie pasi- 
sznekejo apie Komunistu 
maiszta Berlyne, bet nei vienas 
isz tu kariszku gubernatorių 
nei žodžio neprasitarė ir nepa- 
reiszke kad jiems nepatinka ar 
kad jie nėra patenkinti.

O tuo paežiu sykiu Sovietai 
kareiviai ir Komunistai prade- 
jio jau savotiszkai szeiminin- 
kauti Berlyne.

Prezidentas Trumanas, su- 
gryžes in Washingtona po savo 
visu tu prakalbu per “Darbo 
Diena” tuoj aus suszauke Ap
saugos Tarybos susirinkimą 
pasitarti apie ta Berlyno klau
sima.

Isz Moskvos taipgi nėra ži
nių. Bet tiek žinome kad mes 
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16 METU MERGAITE 
NUŽUDYTA

JEFFERSON, N. J. — Sze- 
sziolikos metu amžiaus mergai
te Alberta-Sharp, kuri dingo 
Nedėlios vakara kai ji paliko 
sztora kur ji dirbo, buvo nužu
dyta. Policija sako kad ji buvo 
baisiai apmuszta, apdaužyta ir 
paskui nuszauta.

Susiedas ūkininkas rado jos 
lavona netoli nuo Pittman-Jef
ferson ir Jackson vieszkeliu. 
Policija sako kad ji buvo dar 
gyva kai jos nužudytojai ja nu 
vilko nuo vieszkelio. Ji buvo 
pilnai apsirengus ir policija 
sako kad ji nebuvo iszniekinta. 
Policija iszsiunte- perspėjimus 
visiems policijantams jieszko- 
ti automobiliaus kuris buvo 
szitoje apylinkėje ta diena ka
da ta mergaite buvo nužudyta.

500 ŽMONES ŽUVO 

PER “LABOR DAY”
WASHINGTON, D. C. — 

Sziais metais per “Darbo Die
na — Labor Day,” apie 500 
žmones žuvo: 302 žuvo auto
mobiliu nelaimėje, 128 prigėrė 
ir 70 kitokiose nelaimes pražu
vo.

Rotuže
Amerika Pavėlina Sovietams
Prižiūrėti Vokietijos Pinigus, 
Tik Savuosius Spauzdinti, Kad 
Amerika Savo Pinigus Tenai 
Nevariuos; MacArthur Daly

vavo Parodoje Korėjoje
BERLYNAS, VOKIETIJA. — Komunistai 

ir tie kurie dabar Komunistams pritaria smur
tu užėmė Berlyno miesto rotuže ir pasiėmė val
džia in savo rankas, tuo paežiu laiku kai ka
riszki gubernatoriai skubinosi iszriszti klausi
mus lieczianczius visus Vokieczius o ypatingai 
Bėrlynieczius.

Socialistu Vienybes Partija ir Komunistu 
valdomos kitos partijos sudarė taip vadinama 
“Demokratu” szmota ar pamata. Szitos So
cialistu Komunistines Partijos tikslas yra isz- 
guiti visus prieszkomunistus isz valdybos. •

Szita nauja draugyste ar partija laike savo 
pirmutini mitinga miesto rotuzeje, kai teise- 
tina taryba negalėjo tokio mitingo laikyti nes 
Sovietai nesutiko dalyvauti. Kiti du mitin
gai turėjo būti atidėti kai Komunistai šuke
le buntus.

Tuo paežiu sykiu visi keturi Vokietijos 
kariszki gubernatoriai susirinko pasitarti, kaip 
butu galima užbaigti ta susikirtima tarp Vaka
riniu Tautu ir Rusijos ir vėl atidaryti vieszke- 
lius ir geležinkelius in Berlyną.

Kariszki Gubernatoriai, Amerikos Gene
rolas Lucius D. Clay, Anglijos Generolas Sir 
Brian Robertson, Francuzijos Leitenantas Ge
nerolas Pierre Koenig ir Rusijos Marshal V. D. 
Sokolovsky laike susirinkimą Petnyczioj nuo 
penkių po pietų iki puse po devynių.

Vakariniu tautu dipliomatai sako kad jie 
yra patenkinti su tais pasitarimais ir tiki
si kad nors ant keliu klausimu visi tie ka
riszki Gubernatoriai sutiks. Jeigu czia nieko 
nebus nuveikta, tai tie klausimai bus pavesti
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RUSIJA SAVO ŽO- , 
DŽIO NESILAIKO

Iszstumia ' 
Amerikieczius

BERLYNAS, VOK. — So- 
vietų Rusija surengė Komunis-, 
tu Maiszta Berlyne priesz tei- 
sėtina valdžia, kuri buvo isz- 
rinkta visu keturiu didžiųjų, 
tautu. Sovietai prie taikos sta
lo derinasi ir kalba apie taika, 
o tuo paežiu sykiu savo agen
tus, Komunistus kursto ir re
mia visokiai valdžiai prieszin- 
tis ir per smurtą užimti ta, ka 
jie per konferencijas negali 
gauti.

Czia Berlyne aiszkus ženklas 
kad Kremlinas pasirengęs jau 
naudoti smurtą ir atvira kara 
gauti ka jis nori.

Czia teipgi aiszkus ženklas 
ir perspėjimas musu diplioma- 
tams kurie dabar Kremline ta
riasi ir apie taika kalba. Net ir 
jie dabar gali aiszkiai matyti 
kad Kremlino garbes žodis nie
ko nereiszkia, kad Rusija savo 
žodžio nesilaiko.

Rusija remia tuos Komunis
tus kurie per smurtą užėmė 
Amerikiecziu ofisus ir namus 
Berlyne. Ir czia ne tik pirmuti
nis sykis. Tie Komunistai per 
deszimts dienu net tris sykius 
sukilo ir dabar užėmė Berlyno 
valdžia.

Vokiecziai žulikai, razbai- 
ninkai, apsirengė kaip polici- 
j antai insilauže in miesto tary
bos ofisus ir in Amerikos val
džios ofisus ir viską užėmė. 
Szitie žulikai insilauže in tuos 
ofisus, o ginkluoti Sovietu ka
reiviai ir karininkai stovėjo 
lauke ir nieko neprileido. Szi
tie Sovietu kareiviai yra Berly
ne vien tik palaikyti tvarka, o 
jie kaip tik atbulai daro, visa 
tvarka naikina ir žmones bun-
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
Sovietai nori Amerikieczius " 

isz Berlyno iszvyti del daug 
priežasežiu. Apie viena tokiu 
priežąseziu nei Amerika, nei 
Rusija nenori per daug szneke- 
ti. Berlyne Amerikos valdžia 
sužino daug daugiau apie kas . 
darosi Rusijoje, negu musu 
Ambasadorius dažino Moskvo- ■ 
je. Sovietams szitas nepatin- 

Mainiėriu 'bosas John L. Le- ka ir už tai noretu Ameri‘ 
wis gali visa tvarka suardyti kieczlus lsz tenais lsz«ultl- 
jeigu jis ketvirtu kartu parei- ‘ .
j i - v • Nors daug biznierių jau imakalautu daugiau savo mainie- °
riams. O jis taip ir ketina da- bedavoti kad bizuis ne toks «e' 

+. • . ras, bet kiek galima dabar praryti pavasaryje! ....
,,v matyti, tai biznieriams dar ne- 

T • r i • • a •• bus ‘bėdos ir ateinaneziais me- Jeigu kita administracija . ...
> . nr v- l -'i • tais, nes darbu visiems bus ga-valdys Washingtone po rinki- ’ . °.
.... .. j na. O kai tik visi dibba, tai irmu, tai visiems umju vadams ... . .

, , . . ,. . biznis gerai eina,butu gerau, jeigu apsižiūrėti ir ° 
apsirokoti pirm negu jie kitas . . ”

4. -i n -r . viskas dar vis eina brangynstraikas paskelbs. Jau priesz
rinkimus Gubernatorius De- ir 'bus bran^'. Kita meta gal

. . . . _ .... . jau biski daugiau galėsime uzwey sh visais Repubhkonais I &
....... , .. savo doleri nusipirkti, bet nepareiszkia kad jie nebus unijos ., , -i daug daugiau,bosu stumdomi. ° °

Kai Kongresas jau szita pa- ,
t ,. .. . . „ . . 4 Valdžia dabar baisiai daugskutmaji syki (buvo susirinkęs ..... . .

. , , ,. , , . . , 4 pinigu iszduoda, tai už tai vištai buvo matyti kad jau ir tada L . , ., . • 4. 4. • kas yra ir bus kaip ir buvo,puvo rengiama mstatymai
priesz straikas, kurios suardo “ .. . . .. Paprastas žmogelis taipgivisa kraszta tvarka ir visa pra- . ° . L.4 v. . daug daugiau dabar praleidžiapione suparalyžiuoja. I ■ . , ° .. J nTT .. i . 4 , . 4.. uz tai, kad jis daug daugiau' Unijos kurios butu pirmuti- . ’ d 
nes pajusti tokio instatymo 
dantis butu mainieriu, plieno, 1 , ... . 4 . 4 ... 4 .. Ateinaneziais metais darbi-susisiekimo darbininku unijos. . , . . , , . ,4 v . ,-4 , įlinkai įau ketvirta .syki parei-Dewey aplaužytu ne tik to- , , . ni - .. . , . „ . kalaus daugiau mokėti, dides-kioms unijoms bet n iabrikan- . n °. . . ’. 4 ’.. mu algų, bet įau visi fabrikantams ir kompanijoms ragus. I . . .b T T , . . , . tai ir valdžia prieszinsis.Jau mums net insipyko net1 
ir raszyti, bet ateina žinios kad 
nauji automobiliai labiau pa- 

. brangs.

Kas Girdėt
Dideliu straiku dar nematy

ti. Taika dabar nors laikinai 
viešpatauja tarp fabrikantu 
ir darbininku.

Bolszevikai Lietuvoje •j* Surado Aliejaus Kanadoje

(Raszo Antanas Klimas, nese
niai atvažiavęs isz Europos ir 
dabar mokslus Tęsiantis in 
University of Pennsylvania, 

gyvenas in Pottsville, Pa.)

Nežiūrint katras rinkimus 
laimes, Dewey ar, Trumanas, 
bet ir vienas ir kitas visomis 

_ . _ „ ... i galiomis stengsis prižiūrėtiDunojaus Konferencijoje, ° n . ./ ,. . Tr , . . . kad visas szitas brangumo at-kai Vąkarmiu Krasztu delega- . . . , . .y . . .. TTV . slugimas nemvyktu per gi ei
tai susikirto su Rusijos Uzsie- , . . , , . , , .. . / . / , . „ tai, ir kad vėl neatsitiktu kaipnio Po-Ministenu Andrei Aq . . , . ., . po pirmojo karo kai bedarbe
,Vislnnsky, jis jiems labai gra- . . , ’ , •v. . , . visa kraszta nuslopino.
ziai atsake ir atkirto: Durys 
buvo atdaros jums ežia ineiti. 
,Tos paezios durys dabar atda
ros jums iszeiti.”

Nežiūrint to kad Rusijos Ko
munistai taip asztriai susikir
to su Yugoslavijos Komunis- 

„. , tais ir kad Stalinas yra dabarVienas bagoczius bankienus , , . „ • , •. . . ., „ laikomas kaipo Komunistu isz-szitaip visa szita branguma ... „ ........ , v . davikas, Yugoslavijoje dar visisząiszkina: “Per daug žmonių , . . . ,. . .. randasi apie 1,800 Sovietu ka-tun per daug daug pinigu, ir ... . , . o . , ,t- » & r- o ’ reiviu ir du szimtai Sovietu ka-
per daug praleidžia!” rininku.

Sziais. metais mažiau negu 
penkiolika tukstaneziu studen
tu užbaigs savo mokslus ir bus 
mokytojai ir mokytojos. Tai 
labai mažas skaiezius. Moky
tojai sako kad szia menesi kai 
mokyklos atsidarys, Amerikos 
vieszoms mokykloms reikia 
szimto penkios deszimts tuks
taneziu mokytoju. Reiszkia, 
tik viena mokytoja turėsime, 
kur reikia deszimts. Tai visai 
ne dyvai kad tos musu vieszo- 
sios mokyklos yra tokios pras
tos, ir kad musu vaikai beveik 
nieko jose neiszmoksta.

Yugoslavija gauna beveik 
visus savo ginklus isz Rusijos 
nes Yugoslavijoje yra gamina
mi tik maži ginklai.

Sziuo metu Amerikoje labai : 
daug raszoma ir kalbama apie 
Rusija, Rusus ir Komunistus. 
Daugumas žmonių, kurie žino
jo Rusus ir Rusija dar priesz 
isžvažiuodami isz Lietuvos, bet 
kurie ypatingai nesidomėjo 
Europos reikalais, net ir dabar 
nežino, koks skirtumas yra 
tarp Caro Rusu ir dabartiniu 
Rusu, kuriuos tiksliau butu va
dinti Bolszevikais, nes Bolsze
vikai yra ta partija, kuri turi 
visas valdžios vadeles savo 
rankose ir nuo kurios malones 
priklauso kiekvieno žmogaus 
likimas Sovietu Sanjungoje.

Szituo straipsniu kaip tik 
bus norima parodyti skirtumas 
tarp Cariniu ir Dabatiniu Ko- 
mistiniu Rusu, ir sziek tiek ap- 
raszyti ju kruvini darbai, ku
riais jie pažymėjo savo kelia 
Lietuvoje ir kuriais jie ir da
bar naikina visa, kas Lietu- 
viszka ir brangu kiekvienam 
Lietuviui.

Asz, raszydamas szi straips
ni, neimu žinių isz-niekur ki
tur, o tik isz savo paties patyri
mo, isz mano asmeniniu pergy
venimo ir atsiminimo. Jaucziu 
pareiga papasakoti ta baisia 
teisybe laisves szalyje gyve
nantiems broliams Amerikoje, 
kad bent tuo prisidecziau prie 
musu szalies greitesnio iszlais- 
vinimo ir sustabdymo to nauju 
Azijatu siautėjimo kultūringo
je Europoje.

Sziuo straipsniu noriu nors 
labai trumpai papasakoti mu
su žmonių kanezias, ju kovas 
už savo gimtąją žeme, kovas už 
teise Lietuviszkai kalbėti, tu
rėti savo nuosavus namus, auk
lėti Lietuviszkai savo vaikus ir 
turėti savo Laisva ir Nepri
klausoma gyvenimą. Norecziau 
kad szitos žinios pasiektu lais
ve mylineziu žmonių szirdis ir 
jose rastu atgarsio del tu musu 
pavergtųjų ir pasaulio nedaž
nai prisimenamu broliu kan- 
czios ir kovos.

Kai Kongresmonai ir Sena
toriai paliko Washingtona ir 
užbaigė savo paskutini posėdi, 
jie visi gerai žinojo ir prisipa
žino kad visi jie gali butu vėl 
suszaukti atgal, bet kuria die
na, jeigu tik santykiai su Rusi
ją labiau pablogėtu. Kiekvie
nas paliko savo adresa ir savo 
telefono numeri, kur butu ga
limą ji prisiszaukti. Darbin
inkai kurie paprastai pertaiso 
tuos Kongreso ofisus, kai Kon- 
grpsmonai iszvažiuoja, szita 
syki gavo insakyma, nieko ne
daryti, nieko netaisyti, bet vis
ką palikti kaip ir buvo nes ga
lindas kad visi Senatoriai ir 
Kongresmonai turės už trum
po laiko sugryžti.

Iki dabar žmones pirkosi žu
vies, kai mesa buvo per brangi. 
Bet dabar ateina žinios kad ir. 
žuvis brangsta, nes freitkąriai 
kuriuose ta žuvis yra atgabe
nama dabar daug brangesni. 
Atvežti žuvį dabar net dvide- 
szimts penkis centu ant dolerio 
daugiau kasztuoja. O žuvis tu
ri būti vežama in freitkarius 
kurie yra ledais iszmuszti. Už 
tokius freitkarius dar penkio
lika centu ant dolerio daugiau.

Kalakutai, turkiai sziais me
tais bus paszieliszkai brangus, 
nes sziais metais labai mažai ju 
ūkininkai augina, nes per daug 
kasztuoja. Net ir visztiena bus 
daug brangesne.

Nei Republikonai nei Demo
kratai neprižada pragyvenimą 
atpiginti, nes abi partijos bijo
si darbininku uniju. O atpigin
ti pragyvenimą pirmueziausiai 
reiketu algas darbininkams 
numuszti ir pinigus kaip nors 
suvaržyti. Nei vienas politi
kierius to neiszdrys daryti!

SKAITYKITE “SAULE”

Bolszevikai 1940-1941
Metais

*-------------------
jie nesustos, o pirma proga' 
verszis prie Baltijos juros, kas; 
jau nuo amžių buvo Caru, da
bar ju inpediniu Komunistu 
svajone.

O juk kiek ankseziau Stali
nas buvo susitarė su Hitleriu, 
kad Lietuva lieka Stalino ma
lonei. Priėjės prie Lietuvos sic-i 
nu, Stalinas kuo greieziausiail 
stengėsi pasistūmėti pirmyn. 
Pirmiausia Estija, paskui Lat
vija, ir kiek vėliau Lietuva 
Stalinui vereziant buvo pri
verstos pasiraszyti tokias su
tartis, kurios Bloszevikams da
vė teise laikyti Pabaltijo vals
tybėse savo kariuomenes ingu- 
las tam tikrose bazese, vietose.' 

Tacziau, ir dabar Sovietai 
iszkilmingai pasižadėjo nesi- 
kiszti in sziu valstybių vidaus 
reikalus ir sutarties laikui pa
sibaigus atitraukti savo ka
riuomenes. Už tai Sovietai buk 
tai .gražino Lietuvai dali Vil
niaus kraszto, kad už keliu me
nesiu pavergtu visa Lietuvos 
kraszta.

Lietuvon 1939 metu, Rugsė
jo menesi, atvyko apie 30,000 
Rusu kariuomenes, kurie sto
vėjo Prienuose, Vilniuje, Gai
žiūnuose ir dar poroje vietų. 
Ligi 1940 metu Birželio mene
sio, tos ingulos in Lietuvos vi
daus gyvenimą visai nesimai- 
sze, tacziau buvo aiszku, kad 
Bolszevikai tik laukia progos 
užimti okupuoti, visa Lietuvos 
kraszta.

1940 metu Birželio menesyje, 
penkiolikta diena, visos trys 
Pabaltijo valstybes gavo pas
kutinius pareikalavimus, ulti
matumus isz Sovietu vyriausy 
bes kuriuose szios valstybes 
buvo apkaltintos buk tai jos 
sulaužė susitarimus, ir jiems 
apsaugoti, Raudonoji Armija 
inžygiuosianti asztuoniu va
landų laikotarpyje. Lietuvos 
vyriausybe tuojaus kreipėsi in 
Amerika ir Anglija pagelbos, 
’bet tie krasztai nusidavė, kad 
jie ne negirdi, Vokietija taip 
pat tylėjo, kariauti buvo be- 
prasmiszka, nes musu kariuo
menes sztabas žinojo kad Ru
sai turi patate apie 200,000 ka
riuomenes prie Lietuvos rube- 
žiaus.

—TOLIAUS BUS—

Ligi Antrojo Pasaulinio Ka
ro pradžios, tai yra, ligi 1939 
metu santykiai tarp Lietuvos 
ir Sovietu Rusijos buvo gana 
draugiszki. Buvo sudaryta tai
kos sutartis ir nepuolimo pak
tas, ir Bolszevikai neturėjo jo
kios intakos Lietuvoje, nes Ko
munistu Partija Lietuvoje bu
vo uždrausta, ir, kad ir veike 
slaptai, tacziau turėjo labai 
maža intaka, nes Lietuviu Ko
munistu beveik nebuvo: parti
jos nariai daugiausia buvo in- 
vairus Lietuvoje gyvene sve- 
timtaueziai. Taipgi Lietuva 
neturėjo ir bendru sienų su So
vietu Sanjunga, nes tarp sziu 
dvieju szaliu buvo Lenkijos 
okupuotas, užimantas Vilniaus 
krasztas.

Dalykai pasikeitė, kai 1939 
metu rudeni Bolszeviku Armi
jos pirmu kartu pajudėjo in 
vakarus ir akupavo rytine 
Lenkijos dali, kartu ir Vil
niaus kraszta. Jau tada buvo 
aiszku kad Bolszevikai pradė
jo žygiuoti in vakarus ir kad

V Mg

ku “Kujaiviak.”
Atsilankė žmones pirma kar 

ta mate grupe Palestinu szokiu 
; kai]) “Mayneem, Bimtsaltaym 
į ir Dora Agadati” ir indomu 
kad isz devynių szokeju Pales- 
tiniszkose kosimuose, su Do- 

I vydo Žvaigžde, tik du buvo 
Žydai. “Buvo trys seni Ameri- 
kiecziai (vienas ministeris), 
du Lietuviai, vienas Lenkas ir 

i vienas Vokietis. Nieks aisz- 
■ kiau negalėjo parodyti tautu 
i invertinima ir gera valia kaip 
sziuos Tautiszkus Szokius.

Szita puiku Lietuviszka pa- 
i vvzdi gali sekti ir kitos tauti- I
i nes grupes visose apylinkėse. 
Žmones tada susipažintu su 
Vengriszku “Tchardash,” 
Czekiszku “Besėda,” Vokisz- 
ku “Schulplattler” ar Italisz- 
ku “Tarantella,” geriau In- 
vertintu kitu kultūros ir savo 
“Amerikos” kuri taip juos vi
sus brangina. —C.

TAUTISZKI
SZOKIAI

Kaimyninis Draugisz 
kūmo Iszraiszka

NEW YORK. — Žmones ga
li siekti tartautinio susiprati
mo netik per protus, bet ir per 
szokius, tvirtina Harry Mol- 
ibert, -kur jis veda tautiszku 
szokiu klase New Yorko mies
to kolegijoj. Jis tvirtina tei
singai, bet prie to galima pri
dėti, kad szokti yra didelis ma
lonumas. Tautiszki szokiai 
tai paveldėjimas kiekvienos 
rases ir tautos. Jie yra iszvys- 
tyti isz invairiu . inproeziu. 
Szokiai kiekvienos tautos yra; 
budingi, bet, kadangi jie at
spindi natūralius žmoniszkus 
jausmus, jie patraukia visas 
grupes. Tai yra tas. bendrumas 
kuris yra pagrindas invertini- 
mo vienas kito tarp invairiu 
tautu žmonių.

Tos kuklios meliodios yra

Milijonai baczku aliejaus 
dabar teka ir plaukia isz 
szuliniu in Leduc, netoli nuo 
Edmonton, Alberta, Kana
doje. Apie du metai atgal 
Kanadiecziai užtiko szita 
aliejų. Jie sako kad ežia 
randasi daugiau aliejaus ne
gu visoje Britanijos Impe
rijoje.

Daugiau negu szimtas szu
liniu, Atlantic Nr. 3, Kovo

menesyje iszsiverže ir iszsi- 
liejo. Isz jo liejosi apie 
14,000 baczku aliejaus ant 
dienos. Darbininkai ir in
žinieriai visomis galiomis 
stengiesi ta szulini sulaikyti 
ir pažaboti. Jie suvartuojo 
60 tonu plunksnų ir cemen
to, bet per penkis menesius 
negalėjo to besiveržianezio 
isz žemes aliejaus sulaikyti.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Publishing Co

tokios linksmos, kad visu ko
jos pradeda trepsėti. Net ir 
tie kurie klauso, pagauti geros 
nuotaikos pradeda kalbėti su 
nepažystamais lyg tai butu ju' 
draugai. Stebėtojai prisideda 
plojimu ir dainavimu.

Savo linksmoms ypatybė
mis, galime suprasti kodėl tau-, 
tiszku szokiu vis auga Ameri-j 
koj. Jau 24 valstijose yra tau-, 
tiszku szokiu grupes; miestuo
se, kaimuose, kolegijose ir! 
auksztesnese mokyklose. New 
Yorko Miesto Kolegijos pro
grama mokina tris szimtūs szo
kiu kurie susideda isz 36 tautu 
szokiu. Daugumas szokiai yra 
Amerikoniszki “Square” ir 
“Baru” szokiai. Tautiszku 
szokiu festivalai laikyti invai- 
riose szalies dalyse. Califor
nia, pirma valstija insteigti 
‘State Folk Dance Federacija,’ 
dabar turi suvirsz 100 nariu 
grupiu. Festivalus laiko kas 
menesi, iszleidžia menesiui lai- 
kraszti, turi sanvaitini radijo 
programa, turi istoriką ir isz- 
tyrinejimo komitetą. Nesenei 
Keturioliktas Festivalas buvo 
laikytas Saint Louis, Missouri, 
ir dalyviai atvyko isz 20 valsti
jų ir Kanados.

Ir tautiszki szokiai, kurie 
tikrai užlaikė “Seno Kraszto” 
atsiminimus ir paproezius, da
bar yra dalis immigrantu dali
namos Amerikos kultūrai. Jie 
neperskiria grupes nuo Ame
rikos ir nuo viens kito, iszmo- 
kina juos invertinti ir suprasti 
kaimynu daile, būda ir seno- 
viszkumas.

Tautiszki szokiai suveda 
žmones invairiu kilmių ir kul- 
turu. Juos galima vartoti in- 
vairiausioms progoms, miestu 
apvaikszczimuose, mokyklų 
festivaluose ir net kaimynisz- 
kuose susirinkimuose. Nese- 
nei vienas Lietuviszkas laik- 
rasztis nutarė minėti savo- su
kakti “Tautiszku Szokiu” va
karėliu. Redaktorius, pats ge
ras szokejas, pasiuntė pakvie
timus invairoms grupėms ir 
International Institute of Chi
cago. Keli szimtai žmonių in-

Motina Džiaugiasi

Motina džiaugiasi ir di
džiuojas savo sunumi, Do
nald F. Strub ir ji isz to 
džiaugsmo ežia bueziuoja. 
Jos vaikas laimėjo, iszgra- 
jino lenktynes in Akron 
miestą, Ohio.

Szitos lenktynes yra kas 
metai laikomos, po visus 
Amerikos miestus ir mieste
lius. In lenktynes vaikai, 
iki szesziolikos metu am
žiaus stoja su savo namie 
padarytais, vežimukais, au
tomobiliukais. Lenktynes 
vadinasi ‘Soap Box Derby.’ 
Už szitu lenktynių laimėji- 
ma jaunasis Donald F. Strub 
dabar gales visai už dyka ei
ti in kolegija ar universitetą 
per keturis metus.

vairiu tautu atvyko, Lietu
viai gražiai priėmė svecziųs, 
kuriu tarpe buvo Kinu, Meksi- 
kiecziu, Japonu, Filipinų, A- 
rabu, Turku, Iraquis, Egiptie- 
cziu, Skandinavu, Slavu, Žy- 
du, Vokiecziu ir kitu Europie- 
cziu. Mcksikiecziai pradėjo 
programa savo gyvu “Chiapa- 
necas” mieganti vyrai pabu
dinti merginu ranku plojimu. 
Ukrainiecziai perstatė piuezio 
szoki “Zhentsy” su piautu- 
vais. International House 
grupe szoko Francuziszka 
“Minuet.” Du vaikai, kostu- 
muose, szoko Airiu “Jig.” 
Skotai parode “Highland 
Reel” ir Kardo Szoki. Pro
gramoj buvo Arabu “Shep- 
rerd Dance” ir linksmas Len-
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Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
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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 
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Nematomas
Saujele kareiviu, kurios jis 

davedžiojo, labai isz savo Fak
so džiaugėsi, ba ant visokiu jis 
paveliju piktybių ir da prigun- 
dinejo.

Tokis tai buvo ju pulkelis, o 
ir ju vyresnis.

— Sustokime draugai! Pa- 
szauke Fuksas ir sustojo visi.

— Po szimts perkūnu, tam 
prakeiktam sklypia tie szunta- 
kįai nuvargina žmogų, o tas 
karsztis, velyk pagonus Lietu
vius kapot, o ne toki karszti 
kenst. O kaip jus broliai drau
gai?

— Jo, jo! Atsake visi vie
nu balsu Vokiszkai.

— Eikie szian Gotlib! Ta
rė Fuksas in viena isz savo 
draugu, eiksz, turiu tau ka pa
sakyt!

— Klausau, klausau, ponas 
kuutoriau, ir iszejo isz glitos.

— Pasakykie man ta, ka 
nuo Lietuviu girdėjai, kaip bu
vai pasznipinet?

(yENEI, laibai senei, ba jau 
bus suvirszum penki szim- 

tąi metu, kada da Lietuva turė
jo savo kunigaikszczius ir ka
da isz visu szaliu nevidonai 
stengėsi ant pamuszimo to 
sklypo.' Daugiaaše ’dagryso 
barzduoti Kryžiokai, kurie, 
kaip kokia pavietre, be atlai
dos užkabinėjo; — degino na
mus, užpuolinejo ant pylių, kaj 
su kardu nežude, vare su savim i 
in Vokietija, o jaunas merge
lius begediszkai kankino.

Tame laike, kada szita isto
rija prasideda, kur sziandien 
guli kaimas Kiduliai, ant Ne
muno kranto, buvo Lietuvisz- 
ka drutvieti, kuri prigulėjo ba
jorui Kiduliui, o kuria tai bu
vo Kryžiokai užemia ir, su jos 
gyventojais. Kryžioku vadas 
Vadinosi Szulcas ir tas tai bu
vo tuom laikiniu drutvietes 
valdytoju, o Kidulio paczia lai
ke tamsioj apkaustyta pan- 
cziais skylėj.

Szitai viena vakara, po 
karsztai dienai, slankiojo apie 
drutvietia Kryžiokai, tarp ku
riu maiszesi ir szunes; trauke 
pulkelis barzduotu Vokiesziu 
isz 15 vyru pakraszcziu Nemu
no nuo Prusu, nes pasirodė, 
kad buvo labai nuvargia, ba 
vos kojas vilko.

Jau saule nusileido ir smul
kus lietutis atgaivino isztrosz- 
kusia žemia, žmogui buvo sma
giau.

Kas kartas tie barzdocziai 
apie kuriuos dabar buvo saky
ta, sustojo ir szluoste sau nuo 
kaktų prakaitą. Buvo tai su 
juodais manteliais Kryžiokai, 
ant kuriu isz tolo atmusže juo
das kryžius. Pirma ju ėjo kan
torius, su kuriom brangu skai
tytoja turiu supažindint. Tas 
kuntorius vadinosi Fuksas tu
rėjo 6 pėdas augszczio, petin
gas, ant veido baisus, kaip vel
nio įbrolis, ba kas tik pirma 
karta ji paregėdavo, turėjo' 
sudrebet. O kas ji labiause 
biaurino, turėjo ant kaktos 
randa pavydale patkąvos. 
Akys labai dideles, o kokios 
barvos, tai negalima pasakyt, 
daugiaus buvo panaszios in 
oszkos akys, ne kaip in žmo
gaus. Isz tu akiu galima buvo 
pažint didžiause nedorybe.

Lupas turėjo kaip arklio, už 
kuriu talpinosi dvi eilios ku
meliniu dantų. Veidas ne ka 
baltesnis už murino. Jo perei
tas gyvenimas daug turi savy
je slaptybių. Ginies jis prie- 
miestija Malborgo; kuom mito 
lyg inžengimo in Kryžiokus, 
tai to nežino, nęs kaip rodos, 
užsiiminėjo pleszimu pakele- 
vingu. Kada gerai vyno užsi
traukdavo, tai gyrėsi savo 
draugams, kiek jis yra apejas 
Lietuvaicziu ir kaip su jomis 
pabaigdavo. O kad toki pas 
Kryžiokus turėjo sziokia tokia 
verte, tai už tai pasiliko ant 
vyresnio. Buvo, kaip tai sako, 
ant suolo ir po suolu; o buvo ir 
budeliu ir ne viena galva nu
kirto. Kad Fuksas butu mokė
jas skaityti ir raszyt, tai gal 
butu dasigriebias didesnio 
dinsto, o jeigu ir dabar buvo 
virszininku keliu vyru, tai ta 
vyriausybe aplaike už savo 
narsa.

Vyresnieje nelabai jin kente, 
nes ka galėjo daryt, pagal jo 
nuopelną, turėjo pasilikt ant 
truputi vyresniu.

— Jau asz sakiau pirma, 
jog kada paklausiau pas Lietu
vi ar žino kelia pas Lietuvi ba
jorą Kupstą? Tai atsake, kad 
labai gerai žino daduodamas: 
“Szitai eikite panemunia, o 
paskui persikelsite valtelėms 
per Nemuną ir rasite Smali
nia.” “Ar teisybe, tariau in ji, 
ba jeigu pameluosi, tai grau- 
dysies.” “Prisiekiu ant per
kūno, atsake Lietuvis, jog ties 
anuom užsisukimu kada persi
kelsite per Nemuną, netoli nuo 
kraszto rasite Smalinia ir 
Kupstą.”

— Kaip da ilgai reikia eit? 
Paklausė dabar vela Fuksas.

— Ne ilgai. Kaip asz girdė
jau nuo Lietuvio, taip ir tau 
kalbu.

— Po szimts velniu, man 
ežia labai nuobodo!

Visi jo draugai nusijuokė.
— Na vyrai, da eisime. 

Reikia mums neatbūtinai būti 
priesz nakti tonais.

Tai pasakius, pasmagino 
rankoje savo kardu ir ėjo to
linus.

Kur tas pulkelis trauke, tai 
tuojaus dažinosim.

Smalineja gyveno Kupstas, 
bajoras, kurio brolis buvo per 
Kryžiokus pagriebtas, o kuris 
tai buvo Vokietijoj užaugintas 
ir apkriksztintas, o kuris nuo 
Kryžioku, kaipo kareivis su 
ginklais pabėgo. Būdavo turė
jo eitie sykiu su Kryžiokais 
gaiszint Lietuvius ir kada kar
ta jie Kiduliuose apsistojo, ga
vo pabėgt.

Nužiūrėjo Kryžiokai, jog ne 
kur galėjo nusiduot, kaip tik 
in Smalinia pas savo broli, ir 
del to Fuksas su kelais .vyrais 
likos iszsiunstas, idant gyva ar 
numirusi pristatyt in Kidulius, 
ant ko Fuksas su džiaugsmu ti
ko, ba mislijo, jog jeigu jam 
gerai pasiseks, tai ne tik Kups
tą suims, bet da ir daugiaus ka.

Tame laike Lietuviai neser
gėjo rubežiu, ba kas tik galėjo 
kardu pakialt, nutraukė in Vil
nių ginti sostapilia, kuria Kry
žiokai buvo apsaubia. Už tai 
Fuksas neturėjo jokios persz- 
kados ir drąsiai yrėsi su savo 
pulkeliu.

Iszejas sziandien turėjo var
ginga kelione. Persikėlė per 
Nemuną ir ėjo tolyn in Lietu
va.

Pulkelis be prisakymo susto
jo, o Fuksas paszauke in Got-

— Po velniu, tas Lietuvis 
turėjo tau pameluoti

— Kodėl?
— Žiūrėk ant kaires, deszi- 

nes ir prieszai, nieko nereget.
— Ar payelysi, Fuksąi vie

na užsistanavijima padaryt?
— Kodėl ne, jeigu gera.
— Rodos bus gera.
— Na, kalbėk!
— Asz misliju, jog to bajo

ro namai bus tarpe anų girioje 
kalnu, ir eitau isz laižybu, jog 
tai taip bus.

— Isz kur gali žinot?
— Turiu geras akis ir ma

tau.
— Ka, ar narna?
— Ne, tik stulpeli durneliu, 

kaip maža miglelia; szitai žiū
rėk ties anais medžiais už ano 
kalno.

— Isz tikro turi geras akis, 
Gotlibia. Tegul mane velniai 
pagriebia, jau asz apjakau, ne- 
inžiurau.

— Fuksai kuutoriau, ka 
mano akis pamato, tai neklys
ta ir reikia tam tikėt.

Fuksas su peczais truktelė
jo; visi kareiviai nudžiugo ir

Jau asz nekarta
kalbėjau,

Ir visus persergejau, 
Idant in mane neraszytu, 
Nepažinstami nesikisztu, 

Kas ne skaito laikraszczio, 
Tam joje ne yra vietos, 

Jeigu ir geriausios 
žinios butu, 

Tai vis in gurbą 
nugarbetu.

Vienas žmogelis isz 
Pennsylvanijos raszo:

Viename užkaboryje, 
Dedasi per bobele tikra 

biaurybe,
Dorybes visai neturi, 
Tiktai gerymais ten 

žiuri,
Moterėles pas save 

vadina, 
Už ka sportukai guzute 

fundina,
O ju vyrai negali 

nei iszsižot,
Nei savo bobai in 

kaili duot,
Nes tuojaus musztyne 

padaro.
O ir savo vyra 

iszvaro.
O kad juos kvaraba!
Bus apie juos gana!

* * *
Asz tankiai gaunu 

žinute, •
Apie nedora vyruką,

Su tais tiek to, 
Nes jaunysta, 
Tai kvailysta.

Yra tokiu senyviu 
vyru,

Ka gyvuliszkai gyvena, 
Ant Dievo ir smerties 

nepamena.
Tokiams kaili gerai

• • iszpert,
In laukus iszvaryt, 

Tai ir latryscziu 
iszsižadetu.

* * *

paskubino žingsni.
Už valandos Gotlibo žodis 

iszsįpilde, prie 'žemumos kai-, 
no, kaip kokioj kavonej, stovė
jo bajoro Kupsto namas.

Buvo tai pavydalia mažos 
drutvietes; aplinkui stovėjo 
daug nameliu ir budu, nes ka ? 
Ne visi tuszti. Grinczia Kups
to buvo tarpe szakotu medžiu, 
kuris iszrode kaip gandro tar
pe szaku lizdas. Nuo žydineziu 
liepų .toli kvapsnis atmusze. 
Vasaros laike, norint butą 
karseziause, tai grinezioje ir 
lauke, buvo vešu ir kožnam no
rėjosi tam pavėsyj silsėtis. Bu
vo ir daugiau triobu, kuriose 
talpinosi ne kurie tame laike 
reikalingi daigtai, ginklai, kai 
liai ir gyvuliai. Buvo tai vieta 
arba butine bajoro Kupsto.

Kada Fuksas su savo pulke
liu intraukinejo in ta pakalnią, 
ne kurios moteres ir vaikai pa
žinia barzduotus savo neprie
telius, pasislėpė in grinezelias 
aiba bego in giria, kaipo nuo 
velniu. Tiktai prie Kupsto 
grinezios sėdėjo ant suolelio 
kokis tai jaunas vyrukas, su 
apdegusiu nuo saules veidu,

Apie Nudžeržerius negaliu 
ka i aszy ti, 

Nei blogo ka raszyti,
Visi gražiai užsilaiko,

Peikti ju negali,
Kaip nori,

Tai buna geri,
Kaip užmirszta,

Tai jau vali,
O ka, taip guzutes 

netraukia,
Po teisybei,

Jau ir susivaldo,
Ir gyvenimą geresniu 

valdo.
* * *

Viename mažame
' miestelyje, 

Keletą girtuokliu sztamas 
gyvena, 

Ka jieje iszdaro,
Tai jau gana!

Turi negeria būda
Ba girti visada, 

Nedeliomis kaip pasigėrė, 
. Tai namuose guli 

užsidarė.
Ir net bobos nepasileidžia, 

Pasigėrė, ir kaip 
liežuvi paleidžia, 

Tai biauru klausytį.
Turi net ausis 

užsiimti!

Pažiurėjus in szita pa
veikslą, sakytumėte kad szi- 
tie kupranugariai, verbliu- 
dai klepetuoja, eina ant szi- 
tos dideles paipos, ar kaip 
kiti sako ant vamzdžio. Bet 
tai visai ne. Tas žmogus ku
ris szita paveiksią nutraukė, 
taip savo pikezieriu maszi- 
nele pasuko kad tik taip isz- 
rodo. Tikrumoje, tie kupra
nugariai klepetuoja sau per 
peskas -keletą desietku mas
tu nuo tos paipos, bet akims 

juodu plauku, kurie be jokio, 
susiraitia davado gulėjo ant 
pecziu.

Pamatęs atitraukianezius 
Kryžiokus, pradėjo sau po no
sių mykt liūdna sekanezia dai
nei ia :

“Nedorus Kryžiokai užpuo
la ant musu.

Turim gintis nuo lechu, gu
du ir-gi Prusu,

Kurie, kaip pavietre, už
klumpa mus,

Jeigu Dievas nepadės, blogai 
su mumis bus.”

Tas Lietuvis sėdėjo sau drą
siai ant suolelio be jokios bai
mes ir drožinėjo su peiliu sai
doku. Kone vienu sykiu pasi
rodė dvi moteriszkos galvos. 
Darželyje du maži kūdikiai, 
apvilkti in marszkinukus bovi- 
josi, o kada paregėjo einan- 
ezius Kryžiokus, atbėgo pas sė
dinti vyra ir pirsztukus suki- 
szia in burna žiurėjo.

II.
— Gotlibai- Paszauke Fuk-* 

sas vos girdėtu balsu.
— Ka nori, kuutoriau?
— Ar matai ta sėdinti ant 

suolelio Lietuvi? Ir parode su 
pirsztu.

— Matau!
— Ka tu ant to sakai?
— O ka, labai spakainas ir 

jokios baimes neparodo.
— Asz misliju, jog jo ta 

drąsą nuduota, o vienok jis sa
vyje turi baime nemaža, ar gal 
ne?

— Ir asz taip misliju.
— O ve, pirma nedainavo, 

tiktai kaip mus pamate, tai 
pradėjo.

— Asz misliju, jog ta dai- 
I nele buvo duota ženklu perser- 
i! gejimo.

— Taip bus, gerai kalbi!
— Kaip tik uždainavo, tuo

jaus pasirodė dvi moteres lan
ge.

— O tai vyreli turėsimo lai
me ir puiku pasilinksminimą! 
Nereikia ta isz ranku paukszti 
paleist. Imsi pora vyru ir sto
si ant užpakaliniu duriu, idant 
pauksztelis nepabėgtu.

— Gerai, kuutoriau, viską 
padarysiu.

Tuojaus apstato narna. Kun
torius apžiurėjas, jog viskas 
gerai, prisiartino prie ant suo
lelio sedinezio Lietuvio, kuris 
nerodydamas jokios baimes 
žiurėjo in Kryžiokus.

Kuntorius pasveikino szidi-

Akims Monai

visai kitaip iszrodo.
Szitas vamzdis arba paipa 

randasi in Saudi Arabia. 
Per ja plaukia nuo trijų 
szimtu tukstaneziu ligi pen
kių szimtu tukstaneziu bacz- 
ku aliejaus kasdien isz Per- 
zijos inlankos in Vidurže
mius.

Szitas aliejus ir szito alie
jaus pristatymas baisiai ru
pi Anglijai, Amerikai ir Ru
sijai. Beveik visas szitas 
aliejus turi būti gabenamas

janeziai:
— Labs vakars, Lietuvi!
— Dėkui, kareivi, atsake 

sėdintis.
— Noretau nuo tavęs dasi- 

žinot apie viena daigta.-
Lietuvis tylėjo.
— Ar kurezias esi!? Paan

trino kantorius.
— Asz girdėsiu, • kaip kal

bėsi.
— Ir atsakysi ?
—■ Kodėl ne!
— Tai tas namas priguli 

prie turtingo bajoro Kupsto?
— Taip.
— Asz noretau su juom pa

simatyt ir pasikalbėt.
— Tai gali kalbėt.
— Kvailas esi! Asz su juom 

noriu kalbėt, o ne su tavim. 
Kur jis yra?

— Sziczia.
— Tai tamista esi Kupstas ?
— Taip!
— Tai perprąszau. Ar ta

mista turi broli ?
— Kas tamistai apie tai?
— Asz turiu su juom veika

lą.
Kupstas dirstelėjo ant kan

toriaus ir atsake:
— Kur jis yra?
— Tiek tamista žinai, kaip 

ir asz pats.
— Kaip tai?
— Mano brolis nuo senei 

isz Lietuvos isznyko. Kaip, 
kaip girdėjau, pateko in ran- 
rankas Kryžioku. Tai dabar 
matai, jog asz privalau tamis- 
tos apie ji klausti.

Fuksas pradėjo szetoniszkai 
juoktis, jog net balsas girioje 
atliepe.

— Puikiai .isz tikro, tai ky 
tras vilkas. Jeigu asz tu pra
keiktu Lietuviu budo nežino- 
czia, tai ir intiketau ir užneka- 
ta avinėli palaikytam

Paskui atsigryžias iii Lietu
vi tarė:

— Tai jau kaip tamista kal
bi, tai su savo broliu Dagiliam 
nuo senei nesimatei?

— Taip.
— Ir apie jo gyvenimą 

nieko nežinai ?
— Gali man tikėt, jog neži

nau, net ne kaip jis dabar vadi
nasi, ba kaip girdžiu, tai jau ir 
kita varda jam Kryžiokai da
vė.

— Na tai vyreli, man nie
kas daugiaus nepasilieka kaip 
tik atsitraukt, ka tikrai ir pa
darysiu.

ar tai per szitokius vamz
džius ar trekais, laivais ar 
kitaip kaip, bet visgi turi 
pereiti per Arabu žemes. O 
Arabams baisiai nepatinka 
Amerikos insikiszimas in 
Palestino klausima ir musu 
užtarimas ir szelpimas Žy- 

. du. Jie jau kelis sykius Ame
rikos valdžia perspėjo kad 
jie mums labai greitai gali 
atketSzinti ir visa aliejų su
stabdyti.

Tai pasakias, žiurėjo kunto
rius akyvai in Lietuvi, kaip 
velnias in duszia, ar ką tokio 
ant jo veido nepatomins. Nes 
tas neparodo ant veido jokio , 
susimaiszimo,— 'buvo kaip sto- 
vylas. Kuntorius negalėjo at- 
sidyvit tokiai Lietuvio kantry- 
biai. Padare jis kelis žings
nius, nes vela susimėtė adgal ir 
tarė:

— Lietuvi!
— Ka nori, karėivi ?
— Pasikalbėsim.
— Apie ka?
— Apie tavo broli.
— Ir velk?!
— Ar nenori žinot, kas su 

juom stojosi?
— Tai tamista žinai ka apie 

ji?! Pasakyk-gi, meldžiamas.
— Tai-gi, asz in ežia atke

liavau, nes turi klausyt temin- 
gai.

— Juk matai, kad klausau 
'ne tik akymis, bet ir szirdžia.

— Labai gerai; skitai tas 
tavo brolis, kuris gyveno Mal
borgo drutvieteja, per ilga lai
ka būdamas pabėgo kaipo ka
reivis ir in czion atvyko.

—■ Ka kalbi tamista? Ma
no brolis Dagilius pabėgo?

—• Su ginklais. Ir nieko 
apie lai nežinojai?

— Ne.
— Tai dabar žinok, asz tau 

sakau, jeigu jis czion butu, tai 
neprivalai slept.

— Jo ežia pas mane ne yra, 
atsake Kupstas, kratydamas 
galva.

— O, asz tau sakau, jog jis 
ežia yra! Ar supranti?!
. Kuntorius vela nusijuokė 
szetoniszkai.

— Tai nežinai apie-tai?
'— Ne, ir szimta kartu kal

besiu, jog apie ji nieko neži
nau.

— Na, jeigu taip, tai asz 
imsiuosi už kito budo, ir kalbu 
tau, jog jis pabėgo ir man pa- 
pasakyta, kad ji sujieszkotau 
ir didžiajam vadui pristaty
tam Ir da paskutini karta kal
bu, idant neslėptum. Negai- 
szinkie laiko, tuojaus iszduo- 
kie.

Kupstas krustelėjo peczais, 
rodos nieką sau isz to nedary
damas, o už valandėlės tarė:

— O! Tu mislyji, jog ma
no brolis Dagilius ežia randa
si?

— Asz sakau tikrai jog 
taip!

Kupstas buvo pakilias, nes
kada iszgirdo tuos kuntorio 
žodžius, vela atsisėdo ir dada- 
ve:

— Jeigu esi tvirtu, tai 
jieszkok.

— Acziu, taip noriu ir pa
daryt.

— Gerai giliuką.
(TOLIAUS BUS)

— Lai skaitytojai neuž- 
mirszta atsilygint su prenume
rata už laikraszti “Saule,” juk 
laukėm gana ilgai, nes ir mums 
pinigelei yra reikalingi del ve
dimo biznio!

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



Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Nikolo Tolento.
— Mahanojaus Publikines 

Mokyklos atsidaro Seredoje.
• — t’er ‘ ‘ Labor Day — Dar

bu Diena” daug žmonių iszva- 
žanejo in sveczius, nes tai buvo 
trijų dienu szvente.

— Subatoj SS. Proto ir 
Hiacinto.

— Vaikai sugryžo in moks
lą po vakaciju; vieni su noru, 
kiti nenoringai.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola 17-ta Nedelia po Sek
minių; szia sanvaite czvertis 
meto: pasninkas Seredoje, Pet- 
liyczioje ir Subatoje; Panede- 
lyje Szv. Maurilio; Utarninke 
Szv. Kryžiaus Paauksztinimo; 
Seredoj 7 Marijos Skausmu, 
taipgi pasninkas; Ketverge 
SS. Kornelijo ir Cyp., Petny
czioj Szv. Pranciszkaus žaiž- 
dos, taipgi pasninkas; Subato
je Szv. Juozapo Kupertino, 
taipgi pasninkas.

— Valdžia pranesza kad 
per “Labor Day” apie 500 
žmones žuvo automobiliu ne
laimėje, daug prigėrė ir kito
kiose nelaimes pražuvo.

•— Gerai žinomas visiems 
Lloyd W. Fahler, prezidentas 
Union National Banko, ana 
diena atsisakė nuo savo dins- 
tos ir jo vieta užima buvusis 
vice-prezidentas Russell L. 
Foster, o Direktorius George 
W. Barlow užima vice-prezi- 
dentyste.

Juozo Vilczinsko padedamas 
isz Vokietijos in Cleveland, O., 
atvyko Jonas Vilczinskas su 
žmona Jone ir sunumi Rimvy
du. Visa szeimyna džiaugėsi, 
kad pagaliau atvyko in visu 
tremtiniu iszsvajota szali ir 
kad jau baigės skausme ir szir- 
dgelos laikotarpis. Vienok isz- 
tiko baisi nelaime, Rugpiuczio 
21 diena, 4-ta valanda po piet 
ligonbuteje numirė sunkiai 
darbovietcje sužeistas Jonas 
Vilczinskas. Velionis dirbo 
Doughąrty Lumber Co.,, czio- 
nais Clevclande. Ant jo užgriu
vo kelios tonos rastu ir sulaužė 
krutinės ląstą. Po keturiu va
landų Szv. Aleksiejaus ligon- 
bute numirė.

Iki 1944 metu, Jonas Vil
czinskas buvo Kauno Univer
siteto Miszku mokslo profeso
rius. Tu metu vasara, esant 
jam savo ūkyje už Kauno, kai
mynu inspetas, kad atvyksta 
Rusu N.K.V.D. jo suimti, jis, 
paemes kelis būtino vartojimo 
dalykėlius, slaptai su žmona ir 
sunumi perejo per fronto linija 
ir pesezias atvyko Vokietija. 
Karo laiku Vokietijoje, kaip ir 
visi musu tremtiniai, profeso
rius su szeimyna sunkiai dirbo 
ir vargo, kol pagaliau Ameri
kiecziai juos iszvadavo.

Vokietijoje velionis dirbo 
gimnazijoje ir paszelpos orga- 
nizavijose. Buvo tylus, kuklus 
darlbsztus, visu gerbiamas ir 
mylimas. Nors in Clevelanda 
atvyko priesz keturis mene
sius, bet ir ežia spėjo ingyti 
vietos Lietuviu -kolonijos nu
liūdimų. Todėl vietos koloni
ja giliai pergyvena szia nelai
me ir liūdi, kad daug žadanti 
esmenybe taip greit ir netikie- 
tai žuvo.
Velionis buvo sužavėtas Ame

rika. Jis sake, kad tai yra Die
vo Szalis ir vienintele vieta že
mėje, kur verta gyventi.

Ir sztai praėjusia dienele Jo
nas Vilczinskas isz gyvųjų tar
pe iszskirtas. Liko tik giliai 
liūdinti žmona ir sūnūs “vie- 
ninteleje žemes vietoje, kur 
verta gyventi!”

Reiszkiam giliausia užuo
jauta. —B.A.L.F.

Amsterdam, Netherlands a. 
— Karaliene Wilhelmina, 68 
metu amžiaus, kuri valde Ho- 
landiszka karalyste per penkis 
deszimts metu, ana diena nuo 
savo sostos prasiszalino isz 
priežasties silpnos sveikatos. 
Josios vieta užima duktė Julia
na.

KOMUNISTAI
ATSARGESNI

WASHINGTON, D. C. —
Dabar, kai visi dažinojo apie 
Komunistus Amerikos valdžio
je, ir kai keli Komunistai buvo 
sueziupti, tai kiti Komunistai

Parsiduoda Ūkis
Parsiduoda 50 akeriu Ūkis, 

farma, su gyvuliais, padargais, 
arkliais, ir visztomis. Yra elek
tra, szesziu kambariu stuba, 
vieno aukszto; Kluonas gara- 
žius, kiaulių tvartas, granery, 
visztinykas. Ant visu trobų 
yra nauji stogai, yra bėgantis 
vanduo, ganykloje teka upelis. 
Praszau raszyti arba asmenisz- 
kai atvykti apžiūrėti. Atva
žiuojantieji del greitesnio su
radimo klauskite Charles Sher
man’s Place. Raszyti:

Miss Katherine Chutela, 
Route 1, Albion, Pa.

Shenandoah, Pa. — Sirgda
ma trumpa laika, gerai žinoma 
sena gyventoja ponia Margare- 
ta Valaitiene nuo 121 E. Coal 
įUly., numirė Nedėliojo, 12:50 
valanda po pietų savo namuo
se. Velione atvyko isz Lietuvos 
daugelis metu atgal.'Josios vy
ras Antanas mirė 1943 metuo
se. Prigulėjo prie Szvento Jur
gio parapijos. Paliko dvi duk
terys: F. Scliutnackiene, mies
te ir D. Tayloriene isz Duncan
non; du sunu: Antana, mieste 
ir Jurgi Philadelphia, Pa., taip 
gi penkis anukus ir seserį Lie
tuvoje. Laidotuves invyko 
Ketverge su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9-ta valan
da ryte, ir likos palaidota in 
parapijos kapines. Graborius 
Vincas Menkieviczius laidojo.

— Stanislovas Mackevi- 
czius isz Heights, likos sužeis
tas in tiesa ranka laike darbo 
Packer Nr. 4 kasyklose, Lo
cust Coal kompanijos. Gydosi 
namie. .

— Du angliakasai likos su
žeisti Utarninke, Packer Nr. 2 
kasyklose, Locust Coal kompa
nijos, Juozas Jasaitis, isz Wil
liam Penu likos sužeistas in 
ranka ir nugara, o jo draugas 
Horace Brachman, sužeistas in 
tiesa ranka ir peti. Gydosi na
mie.

Cleveland, Ohio. — Priesz 4 
menesius tolimo giminaiczio

L TRASKAUSKAS
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GRABORIUS
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MAHANOY CITY, PENNA.

r t
ir Komunistėliai ima prisibijo
ti ir atsargiau darbuotis.

Komunistai dabar traukiasi 
isz valdiszku darbu ir nelenda 
in augsztesnes vietas, nes pri
sibijo kad ir juos nesuimtu.

Jie dabar net ir in patarėju 
vietas nedrysta lysti kaip pir
miau lindo. Jiems dabar užten
ka prastesnes vietos, kuriose 
nei policija nei Kongreso komi
tetas j u nejieszkos taip greitai.

Ir musu didžiūnai, politikie
riai ir vadai dabar jau nesisam- 
do tuos raudonskurius moks- 
linczius, kad jie jiems prakal
bas paraszytu. Iki sziol daug 
musu garbingiausiu ir intakin- 
giausiu valdininku pasisamdy
davo kitus kad jie paraszytu 
jiems spyezius ir straipsnius. 
Jie niekados nepaisindavo ko
kiu insitikinimu tie raszytojai 
būdavo. Dabar jau visi atsar
gesni.

Kairiemsiems dabar jau 
karszta darosi Washingtone, ir 
daug isz j u pasitraukia ir va
žiuoja in kitus krasztus, kur 
jiems saugiau ir viesiau.

EDUARD BENES
PASIMIRĖ

Uolus Diktatorių
Prieszas

PRAGUE. — Paskutinis ry- 
szys tarp Sovietu valdomos ir 
tarp laisvos Czekslovakijos nu
truko kai Daktaras Eduard 
Benes pasimirė.

Eduard Benes buvo vienas 
isz Czekoslovakijos laisves ir 
nepriklausomybes insteigeju, 
kai ta maža tauta taip drąsiai 
stojo in laisvu tautu eiles, 1918 
metuose.

Jo mirtis yra geros ir links
mos naujienos visiems Komu
nistu vadams Europoje. Jis 
pasimirė vos sulaukės szeszios 
deszimts keturis metus. Ko
munistai dabar džiaugiasi kad 

dar vienas ju prieszas pasimi= 
re. Jie Daktaro Eduard Benes 
baisiai neapkentė, bet bijojosi 
ji nudėti, nes jis buvo visu sa
vo žmonių gerbiamas ir myi- 
mas. Jis nuolatos prieszinosi 
visiems diktatoriams, nežiū
rint ar jie buvo Naciai ar Ko
munistai.

Eduard Benes ne tiktai ka 
padėjo savo krasztui ingyti ne
priklausomybe, bet ligi savo 
mirties jis buvo vedamoji savo 
kraszto dvasia ir inkvejimas.

H?

Czia tik geležinkelio reles, 
bėgiai, tebeliko kai patvinu
si upe nunesze tilta netoli 
nuo Berwickshire, Anglijo
je. Lietinga vasara daug 
iszkados visur padare. Upes

SAULE*1 MAHANOY CITY, PA.

Jis beveik tik vienatinis vadas 
kuris po Antro Pasaulinio ka
ro iszdryso ir galėjo gryžti in 
savo kraszta ir užimti augszta, 
kad ir dabar tusezia ir bejiege 
vieta.

Jis du sykiu buvo atsisakęs, 
pasitraukęs isz Prezidento vie
tos pareikszdamas savo nepa
sitenkinimą su tais diktato
riais. Pirmutinaji syki jis pa
sitraukė isz savo vietos kai su
tartis buvo sudaryta su Hitle
riu Mueniche, per kuria sutar
ti jo krasztas buvo Naciams 
pavestas. Antrąjį syki jis pa
sitraukė ana Birželio menesi 
kai jis nesutiko savo varda pa- 
siraszyti ant naujos konstitu
cijos, kuria buvo sudarė Ko
munistai.

Visas jo vieszas gyvenimas 
buvo skausmingas ir pilnas 
vargo ir nuliudimo. Jo draugo 
Tomas G. Masaryk mirtis bu
vo tik szeszelis visu tu vargu ir 
skausmu, kurie jo lauke.

Daktaras Benes jau likos sau 
vienas kovoti priesz savo krasz 
to prieszus. Jis visa savo gy
venimą ir gyvastį tam darbui 
paszvente. Jo vienintelis tiks
las buvo savo kraszta taip su
tvarkyti, taip surėdyti, kaip 
Amerika yra tvarkoma ir val
doma. Jam Amerikiecziai la
bai patiko ir viską ka jis dare 
savo kraszte, jis stengiesi da
ryti kaip Amerikiecziai Ame
rikoje daro.

Praeita Kovo menesi, dar ki
tas smūgis krito jam ant szir-. 
dies. Jo draugo sūnūs j an Ma
saryk, krito per langa ir užsi- 
musze, Pragoję. Komunistai 
paskelbė kad jis nusižudė, bet 
visi kiti sako, kad jis buvo nu
žudytas ir paskui per langa 
iszmestas.

Laikrasztininkai sakos, kad 
Daktaras Benes isz rupeszio ir 
susikrimtimo priesz savo laika 
pasimirė, bet mums iszrodo 
kad jis kaip tik laiku pasimirė 
kad jam jau laikas atėjo mirti, 
nes jo krasztas, jo gyvenimo 
tikslas, visos jo svajones, jo 
tėvynės laisve ir nepriklauso
mybe jau priesz ji pasimirė. 
Jam nebuvo jokio tikslo toliau 
kovoti, ilgiau gyventi.

RUSIJA SAVO ŽO
DŽIO NESILAIKO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tavoj a. Miesto taryba kreipėsi 
in szituos Sovietus kad jie

Upe Patvino, Tiltas Dingo

patvino ir per krantus iszsi- 
liejo ir daugiau negu tūks
tanti myliu skersai ir iszil- 
gak žemes užseme. Szimtai 
szeimynu turėjo isz savo na
mu iszsikraustyti. J avai 

tvarka palaikytu ir tarybai 
sargyba duotu, o jie kaip tik 
atbulai padare.

Amerikiecziu szitoks inžei- 
dimas turi būti tuoj aus atker- 
szintas. Dabar jau musu parei
kalavimai turi eiti staeziai in 
Moskva. Protestai visai nieko 
nereiszkia Sovietams; mes jau 
tiek daug sykiu pareiszkeme 
savo nepasitenkinimą bet So
vietai visai nepaiso.

Szitas užsipuolimas ant tary
bos Berlyne yra tik kitas žings
nis in ta pati tikslą: iszguiti, 
iszvaryti Amerikieczius isz 
Berlyno. Sovietai ta savo dar
bą pradėjo kai jie užkirto vi
sus kelius ir geležinkelius 
Amerikiecziams in Berlyną. 
Kai Amerikiecziai pradėjo vis
ką vežti su eroplanais tai So
vietai pamate kad jiems nepa-' 
siseka mus isz Berlyno iszvyti, 
už tai jie dabar stveriasi kito
kiu priemonių.

Sovietams dabar labai rupi 
visiems krasztams parodyti 
kokie jie yra galingi ir kaip jie 
visai nesibijo Vakariniu 
Krasztu. Už tai mes dabar ne
galime jiems dovanoti, negali
me nusileisti, nes visi tie Eu
ropos krasztai seka visus tuos 
invykius.

Musu atstovai, dipliomatai 
Moskvoje negali dabar pa- 
mirszti szitokius Sovietu pra- 
siszokimus, kai jie su tais So
vietais derinasi del Berlyno ir 
del visos Vokietijos.

Rusija dabar parodo kad ji 
nori vis erzinti ir kibinti Ame
rika, nori vis toliau tęsti ta 
taip vadinama “Szaltaji Ka
ra,” kuris dabar yra vedamas 
visoje Europoje.

Gal Rusija nedrysta paskelb
ti kara, bet ji viską daro Ame
rikieczius ir Anglus suerzinti 
ir paskui isz Vokietijos isz- 
stumti.

KOMUNISTAI 
UŽĖMĖ BERLYNO

ROTUŽE
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tiems, kurie dabar Kremline 
mitinguoja. Visi tiki kad už 
keliu dienu Sovietai pavė
lins Anglams ir Amerikie
cziams viską vežti in Berlyną 
vieszkeliais ir geležinkeliais.

Mums nors tiek dabar jau 
pranesza, bet nei žodžio nesako 
kiek mums toks susitarimas 

supuvo ar buvo iszplauti, 
geležinkeliu reles buvo isz-’ 
plautos ar visiszkai nunesz- 
tos, kaip ir czia matome pa
veiksle.

kasztuos, ka Rusija dabar rei
kalauja už toki susitaikinimą. 
Mes jau inspejame kad Ameri
ka pavėlins prižiūrėti visus 
Vokietijos pinigus ir tik sa
vuosius spauzdinti ir kad Ame
rika savo pinigus tenai nevar
iuos.

Kas valdo pinigus, tas valdo 
ir to kraszto pramone, o kas 
pramone valdo, to rankose ir 
visas krasztas.

Matyti kad is czia Amerika 
viską prakisz ir Stalinas viską 
laimes.

KONFERENCIJOSE
NIEKO NAUJO
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nieko nežinome. Tenai, kaip ir 
Berlyne nieko nėra nutarta ir 
nei vienas klausimas nėra isz- 
risztas, ir, kiek dabar galima 
pramatyti, nieko nei nebus nu
tarta.

Moskva dabar nori kad visu 
keturiu didžiųjų tautu Užsie
nio Ministerial susirinktu pa
sitarti. Anglijos valdžia rodos 
pritaria tokiam pasiulinimui, 
bet Washingtonas tyli.

žmones turi pilna alisve už ta 
kandidata balsuoti ar nebal
suoti ir nevalgyti.

Kai Japonai užėmė Korėjos 
kraszta per kara, jie pasiaisz- 
kino kad visas Korėjos krasz
tas yra kaip Raudonas Peilis 
nustatytas staeziai in Japoni
jos szirdi. Kol Rusija valdys ta 
Korėjos sziaurine dali, tol tas '1 
peilis bus Rusijos rankose.

Dabar senyvas Prezidentas 
Syngman Rhee, praszo Ameri
kos kad Amerikos kareiviai 
pasiliktu jo kraszte, kol tas 
raudonas peilis bus kur kitur 
nukreiptas.

AUTOMOBILIU
DARBININKAMS
DAUGIAU ALGOS
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negali pagaminti daugiau negu 
keturis milijonus tu nauju au
tomobiliu. Tai reiszkia, kad tos 
kompanijos gali lupti ir imti 
kiek tik jos nori už tuos auto
mobilius.

Reikalingi Tarnautojai 
Europai Ir Amerikai
Brooklyn, N. Y. — Imigra

cijos reikalams reikia dvieju 
delegatu siusti in Vokietija, 
Austrija ir Italija. Taip pat 
galime paliuduoti eile asmenų 
valdžios ir privaeziu organiza
cijų instaigoms, tarnybai Už
sienyje. Reikia šekaneziu tin
kamųjų asmenų: .

1- Baigusiu socialinius moks. ■ . . . lūs arba toje srityje dirbusiu ir
, patyrusiu 'žmonių.

2- Gerai mokaneziu Anglu, 
kalba. Pageidaujama, kad ga
lėtu susikalbėti bent viena isz 
sekaneziu kalbu: (arba ir dau
giau), Lietuviu, Lenku, Ukra- 
iniecziu, Vokiecziu ir Francu- 
zu.

Amžius, apie tarp 25 iki 50 
metu.

Kandidatai, vyksta in Užsie
ni, turi pasižadėti iszlbuti rie- 
malžiau vienus metus laiko.

Keliones iszlaidos bus apmo
kėtos ir mokama su tinkama 
alga, pagal asmens tinkamaj- 
as, užimantaja vieta ir susita
rimą.

Reikalingos Washingtone ir 
New Yorke stenografes, maszi- 
ninkes ir knygvedes, gerai mo- 
kanezios Anglu kalba ir galin- 
czios Lietuviszkai ir kitomis 
kalbomis susikalbėti.

Darbo sanlygos geros. Tar
nyba užtikrinama, ne mažiau 2 
metams laiko.

Praszymus siųsdami adre
suokite :

Rev. Dr. J. B. Končius, 
United Lithuanian Relief 
Fund of America, Incorp., 
105 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y. ■!

— . i
Siiincziant pinigus per ban

kini czeki abba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja dėszimts 
centu už iszmokejima cžėkiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir nėužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima monej£ 
orderio. Acziu visiems.

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. j

ISZ LIETUVOS

Dvasinis Kankintoju 
Pasitenkinimas

Isz Rusijos atvykusi Bolsze- 
vike Anna Lebedeva 1945 me
tuose, Birželio 12-ta diena, 
Veiveriuose visokiais 'budais 
tycziojosi isz Partizanu lavonu 
spardė juos kojomis, spiaude 
in kruvinus veidus, szaukda- 
m: “Ka tau davė Lietuviszkas 
ženklelis?” Pripuolusi nuple- 
sze ji nuo vieno lavono ranko
ves Lietuvisziku spalvų vėlia
vėlė. Pilietis Vladas Jankaus
kas, gyvenas Veiveriuose, 1947 
metuose, Vasario 5-ta diena, 
žuvusiu Partizanu lavonus ta- 
sže už plauku, spardė ir kolio- 
jo szlykszcziausiais “placzio- 
sios tėvynės” žodžiais.

Kaip Mirszta 
Lietuvaites

1946 metuose, Birželio 17ta 
diena, jungtines N. K. V. D., 
ji egos, siautedamos Kauno, 
Szakiu ir Marijampolės ap
skrityse, Pagraižvio miszke, 
Szilavoto valsczio, užklupo bū
reli kovotoju ir nelygiose kau
tynėse juos iszžude. Parvežė 
in Szilavoto paguldė vieszai 
ulyczioje nuogai iszrenge, vi- 
sokais budais tycziojosi. Ypacz 
žiauriai ir gyvuliszkai tyczio
josi isz sanitars Laimutes. Isz 
Szilavoto jau dvokianezius la
vonus nuvožė in Prienų kur ' ...vėl sumėtė ulyczian, niekino, o 
po to suvertė priemiesty in sa- 
szlavu duobes.

(B.D.P.S.Nr.4/5).

AKMUO SUNKUS
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ventoj ams sugražinti nepri
klausomybe, kai tik viskas su
sitvarkys po karo. Jie padalino 
Korėjos kraszta in dvi dalis ir 
taip suskaldė ir nualino visa 
kraszta.

Sovietai privertė Korėjos 
žmones atstumti, nepriimti 
Amerikos paszelpos ir pagel- 
bos, nors jie jau ir taip badavo. 
Sovietai invede Komunistisz- 
kus rinkimus, kur tik vienas 
kandidatas buvo paskirtas ir


