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Raudonuj u Paroda Berlyne
Isz Amerikos Karo Nelaisviai

TAISO KARISZKUS 
, EROPLANUS

400 B-29 Bombelių Yra 
Pertaisoma

WASHINGTON, D. C. — 
Lakunu Sekretorius Syming
ton pranesza kad armija ima 
pertaisyti apie keturis szimtus 
kariszku B-29 bomberiu, kurie 
neužilgo bus pasiunsti in visus 
krasztus kur musu kareiviai 
dabar randasi.

Tuos kariszkus eroplanus 
dabar pertaiso, kad jie galėtu 
greicziau ir toliau skristi iri 
daugiau sprogstancziu bombų 
vežtis. Sekretorius Symington 
sako kad su ateinancziais me
tais daug daugiau kariszku 
eroplanu bus kas menesis sta
toma.

■■■■

j ___

Sovietai Kalbina 
Lietuvius Gryžta 
In Savo T e vyne

RAZBA1NINKAS 
SŪNŪS NUŽUDYTAS

NEW YORK. — Ponia Ja
mes McGovern, ana diena ga
vo žinia isz policijos kad jos 
sūnūs miesto ligoninėje guli 
negyvas, kad jis buvo ant 
smert policijantu nuszautas,

Du nuszauto vyruko draugai 
kurie buvo suimti, isz pradžios 
nenorėjo policijai pasakyti jo 
tikra varda, kad motina neda- 
žinotu apie savo vaiko vagys
tes, bet kai jiedu jau buvo su- 
aresztuoti, jiedu pasakė savo 
žuvusio draugo tikra varda. 
Motina atėjo ir pripažino kad 
tai josios vaikas. Jo draugai 
buvo suaresztuoti ir jiems la
bai dideles kaucijos paskirtos.

Policijantai visus juos suga
vo kai jie norėjo viena ofisą ap
vogti. Jie nepasidavė ir už tai 
vienas buvo ant smert nuszau
tas, kitas sužeistas, o kiti pas
kui jau pasidavė. Visi jauni 
vyrukai.

Nors mes czia kalbame 
apie taika ir po-karini gy
venimą, bet kituose krasz- 
tuose karas siauezia ir žmo
nes mirszta.

Szitie Arabai yra karo ne
laisviai Szventoje Žemeje.

Jiems karas jau baigtas, nes 
jie randasi nelaisvėje. Jie 
ežia pasiliks kol karas tenai 
užsibaigs ir j u draugai juos 
isz tos nelaisvės iszves. Czia 
visu nematyti, bet isz viso 
yra apie du tukstaneziai to-

kiu Arabu, kuriuos Žydai 
dabar laiko nelaisvėje.

Tarp szitu belaisviu ran
dasi ir Anglijos kareiviu, 
kurie savanoriais stojo Ara
bams in talka.

Amerikos Kariszki Laivai 
Ginkluoti Ir Musziui Pasirenge 
Plaukia Po Viduržemui Juras.

Rusijos Agentai Nori 
Prisivilioti Pabaltijos

Pabėgėlius

VENGRAI
PRIESZINASI

YUGOSLAVAMS
BUDAPESZTAS. — Ven

grijos Komunistiszka valdžia 
atsikirto Yugoslavams ir duo
da tiems savo kaimynams žino
ti, kad Vengrai buntavuos 
žmones ir kels visokius sukili
mus priesz Yugoslavijos val
džia ir priesz ju vada Marshal 
Tito.

Kai Yugoslavijos vadas 
Marshal Tito susikirto su Sta
linu ir su Rusijos Komunistais 
tai Vengrijos Komunistai tuo
jaus stojo savo dedei Stalinui

in talka ir pradėjo kibti prie 
Yugoslavu. Czia prie szito ru- 
bežiaus jau kelis sykius karei
viai susikirto.

JAUTIS SUBADĖ

ŽMOGŲ

WAYNEBURG, PA. — Asz- 
tuonios deszimts amžiaus sene
lis John A. Shape, isz Greene 
apygardos, buvo ant smert su
badytas ir sutrintas per jauti, 
ant ukes netoli nuo Rice Land
ing vietos. Keli žmones pribė
go jo iszgelbeti, bet jautis nesi
leido, ir nepaleido to žmogaus, 
pakol kiti ji nuszove.

Taikingo Karo Kalendorius
Kaip Tas “SZALTAS KARAS” Prasidėjo

PARDAVĖ AUTO
MOBILIU PIGIAI

Policija Suaresztavojo 
Du Vyrukus

LANCASTER, PA. — Du 
vyrai isz Wilmington, Dela
ware, buvo suaresztuoti už tai 
kad jie nauja automobiliu par
davė trimis szimtais doleriu 
pigiau negu galima tokis auto
mobilius pirktis isz autiomobi- 
liu pardavėju. Jiedu ta savo 
nauja automobiliu pardavė tri
mis szimtais pigiau.

Policija tuojaus suseke tuo
du geradariu, kurie taip pigiai 
gera ir nauja automobiliu par-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Daug skaitome apie ta taip 
vadinama “Szalta Kara,” ku
ris dabar yra vedamas tarp Ru
sijos ir Amerikos. Jis yra va
dinamas ‘ ‘ Szaltu Karu, ’ ’ už tai 
kad karabinai dar nestaugia ir 
kulkos neszvilpia, bet Diplio- 
matai ir Atstovai jau susikirto 
ir viens in kita žvairai žiuri.

Sztai kaip, maž-daug, tas 
taikingas karas prasidėjo:

Gruodžio menesyje, 1946 me
tuose, Užsienio Ministerial isz 
Keturiu Didžiųjų Vieszpatys- 
cziu sutiko susirinkti Moskvo- 
je ir pasitarti apie Vokietija.

1947 metu, pavasaryje, kai 
ta Užsienio Ministeriu Konfe
rencija tik prasideda, Prezi
dentas Trumanas paskelbia 
kad jis Komunistus sustabdys 
ir rems Graikija ir . Turkija 
priesz Sovietus. Konferencija

KUMUNISTAI KAL
BINA LIETUVIUS

BERLYNAS, VOKIETIJA. — Sovietu 
Propagandos vadas Berlyne dabar jau ima 
insidrasinti ir szokineti. Jis sako kad Ru
sija pasirengus Amerikiecziams smurtu ir 
ginklais atsakyti Berlyne.

Pulkininkas Serge Tulpanovas per pra
kalbas pasakė kad “Amerikiecziai, kaip ko
kie Ku-Kluksai, razbaininkai nuplesze rau
dona vieliava nuo Brandenburg vartų. Jie 
rengiasi in Kara. Raudonoji Armija yra 
pasirangus sutriuszkinti visus tuos, kurie 
dabar drysta statyti 4-ta Vokietijos galy
be. Nei viena armija neturi tiek karisz- 
ko patyrimo, kiek musu Raudonoji Armi
ja! Asz žinau kad asz dabar nekalbu 
kaip dipliomatas, bet aplinkybes manės ki
taip jau neleidžia kalbėti.”

Komunistai surengė paroda ir visus pri
vertė dalyvauti. Tie, kurie marszavo tin 
rejo atprovintus karabinus, kad Vokiecziai 

i>ax uxrxxxmax piauvjv x vuiu.- .. lt* A A
lauti kad jie galėtu dirbti kaip JlCffiS kCiŠJ HCpdStOtU. 
Amerikos darbininkai dirba, 
bet Komunistai jiems tuojaus 
davė žinoti kad Komunistiszka tl rengiasi •del kokiu nepaprastu 
cT^tkij\nera, Amerika’Berlyne. Nors jie drąsiai kalba, 
ir kad darbininkas tenai nega- ... 1 1
Ii tikėtis tokio gyveninio kaip tyti kad jiems neramu! 
darbininkas Amerikoje!

Komunistai sako kad darbi-

DARBININKAI PO 
KOMUNISTU 

VALDŽIA

Dirba Szeszias Dienas 
In Sanvaite, Asztuonias 

Valandas In Diena

kad 
kad 
sze- 
asz-

Apie trisde^

tuojaus pairo. Amerikos Sek
retorius pargryžes namo pa
skelbia savo tvarka atstatyti 
Europa ir kvieczia Rusija in 
talka. Sovietai nepriima, insa
ko visiems krasztams kurie 
yra po jos intaka, tai Amerikos 
Sekretoriaus tvarkai pasiprie- 
szinti.

Komunistai Europoje suda
ro “Cominform” Komunistu 
Informacijos, ar Žinių Centra, 
kad veikiau galėtu Amerikai 
kelia Europoje pakirsti.

Gruodžio menesyje, 1947 me
tuose, Amerikos valdžia vie
szai intare Rusija, sakydama 
kad Rusija tyczia trukdo taika 
Europoje. Užsienio Ministeriu 
Konferencija labai greitai už
sibaigė Londone.

Rusija dabar jau vieszai 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

PRAGUE, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Czekoslovakijos Ko
munistai dabar veda propa
ganda priesz penkių dienu dar
bo sanvaite. Jie sako 
kraszto gerove reikalauja 
visi darbininkai dirbtu 
szias dienas in sanvaite ir
tuonias pilnas valandasant die
nos.

Komunistai sako kad tas 
prasimanymas dirbti tik pen
kias dienas in sanvaite pareina 
isz Amerikos, ir Komunistai 
tokios tvarkos negali priimti.

Darbininkai pradėjo reika-

Sovietai ir Komunistai dabar jau maty- 
invykiu 

bet ma-

Apie du szimtai ir penkios deszimts
ninkas yra valdžiai reikalingas tukstanCzill BeilynieCzill piktai Užsipildė 3Ut
iv ritz tai iia tuvi Irain vovrrac • . «

Komunistu, ju vieliava nudraskė nuo Bran
denburg vartų ir dabar rodo savo neapy
kanta Sovietams. Sovietu kareiviai pra
dėjo szaudyti in susirinkusius Vokieczius.

Vienas szesziolikos metu amžiaus Vo
kietis vyrukas buvo nuszautas, o devyni 
kiti buvo labai sužeisti. Kiti Vokiecziai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ir už tai jis turi kaip vergas 
dirbti. Czia nėra nei sznekos, 
apie straikas ar derybas. Dar
bininkas turi taip daryti kaip 
valdžios atstovai jam insako. 
Toks yra Komunistu nusista
tymas, nes jie nepripažinsta jo
kios laisves darbininkams.

Czia musu darbininkai gali 
gerai pasimokinti, kai jie ima 
Komunistus remti ir girti. Isz 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SZVEDIJA.
szimts tukstaneziu Latviu, Es- 
toniecziu ir Lietuviu dabar 
randasi Szvedijoje. Rusijos 
agentai zulinasi tarp szitu pa
bėgėliu, kalbindami juos gryž- 
ti in savo tėvynė. Bet, kiek ga
lima sužinoti jiems visai nesi
seka.

Rusijos agentai stengiasi 
kiekviena toki žmogų prikal
binti kad jis gryžtu. Jie to
kiems žmonėms viską prižada 
kad tik jie gryžtu.

Szitie agentai labai rūpinasi 
prikalbinti ypatingai tokius 
žmones kurie butu Rusijai rei
kalingi. Tokie agentai ilgai 
kalbino muzikanta, Estonieti, 
Eduard Turbin, kad jis gryžtu 
in savo kraszta. Jie jam priža
dėjo daug didesne alga negu 
jis kada gavo, jam tuojaus da
vė puiku narna ir prižadėjo kad 
jis turės pilna laisve savo tė
vynėje. Kai Eduard Turbin, 
muzikantas tu agentu paprasze 
kad jie ant raszto jam prižia- 
detu kad jam bus valia važiuo
ti kur tik jis norės ir kad jam 
bus valia visai isz ten iszva- 
žiuoti ir gryžti in Szvedija, 
agentai, rankas ir nosis nulei
do ir negalėjo to prižadėti.

Ne tik Szvedijoje tie agen
tai d a rb u o j a s i ir žmo
nes vilioja, bet ir visuose 
krasztuose. Net ir Australijoje, 
Komunistai užsimokėjo ūž la
bai didelius pagarsinimus vi
suose laikraszcziuose. Jie vi
siems Pabaltijos krasztu pabė
gėliams insake ir juos perspė
jo kad visi turi ateiti in Sovie
tu Ambasados ofisus užsira- 
szyti, užsiregistruoti. Austra
lijos valdžia tuojaus vieszai 
paskelbė kad nieko panaszaus 
nereikalaujama. Australijos

(Tasa Ant 4 Puslapio),
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Kas Girdėt
Kas ten darosi Washingtone, 

isz tikro reiketu Saliamono 
proto suprasti. Kongreso ko
mitetas sucziupo kelis Komu
nistus, kiti buvusieji Komunis
tai kitus iszdave. Keli augszti 
ir garbingi žmones buvo intar- 
ti kad jie yra Komunistai ar 
pors Komunistams dir’ba. Tie 
Komunistai užsigina. Komite
tas neturi gana priparodinimu 
tuos žmones suaresztuoti. “F 
jBI Slapta Amerikos Policija 
stącziąi pasako kad jie turi sa
vo knygose gana priparodini- 
jnu pasmerkti ne vien tik tuos 
intartus, Ibet kelis tuzinus kitu 
kurie dar ir dabar laiko augsz- 
tas vietas valdžioje. Komite
tas praszo FBI Policijos paro
dyti tuos rasztus. Prezidentas 
Trumanas per instatyma už
draudžia .FBI Policija savo 
knygas atversti ir parodyti. 
Ka dabar galima pasakyti apie 
ta musu Prezidentą Trumana? 
Jszeitis ar iszaiszkinimas visa 
prastas:

Ar Trumanas bijosi ar žino 
kad ir keli jo draugai 'bus in- 
velti? Ar Trumanas ka nors 
slepia? Ar Trumanas 'bijosi 
kad Demokratu Partija bus in- 
tarta ir apszmeižta? Ar Tru
manas remia ir szelpia Komu
nistus? Ar Trumanas užjau- 
czia Komunistu Partija?”

Nežiūrint kaip mes in tuos 
klausimus atsakysime, visgi 
turime vėl prisipažinti kad 
Trumanas vėl suklydo ir su
klupo. Jam ant gero neiszeis, 
lies dabar beveik visi žmones 
ląbai susižingeidavo apie visus 
tuos szpiegus ir iszdavikus. O 
Trumanas sako kad tai tik 
szmeižtai ir nieko panaszaus 
neru.
t. . --------------- ”---------- -— .

Slapta FBI Policija dabar 
turi apie 150,000 vardu tu žmo
nių, kurie yra įntąrti, kaipo ne- 
isztikimi savo krasztui. Bet 
FBI Policija negali nei vieno 
isz tu žmonių suimti ar suaresz
tuoti, 'be pavelinimo isz Wash- 
ingtono! O Washingtono visas 
sztabas labiau rūpinasi apie 
savo sziltas vietas, negu apie 
kraszto gerove.

• •
“FBI Policija baisiai daug i-l'-' r',

žino, 'bet nieko negali sakyti, 
nieko. negali iszduoti. ’ ’

• •
Sovietu laikraszcziai dabar 

spausdina ilgus straipsnius 
•vardą tu nariu Komunistu Par
tijos kurie pradingo. Sunku 
suprasti kas ežia darosi!

Bet visi laikrasztininkai at
simena kad 1930 metais, kai 
Komunistu Partija ir Rusijos 
valdžia pradėjo daug savo na
riu iszbraukti, ar teisingiau 
sakant nužudyti, tai ir tada la
bai daug Komunistu dingo.

• •
f. Amerikos i Karos Sztabas 
Berlyne uždraudžia Sovietams 
siunsti savo laikraszczius in ta 
Berlyno dali kur Amerikie- 
ęziai valdo. Jie taip daro atsi
kirsdami Sovietams, kurie už
draudžia Amerikos laikrasz
czius savo puseje.
i :. ----------- :—::---------------

Lakūnai, kurie per kara vai
ravo eroplanus, dabar la'bai ge
rai szienauja, skrisdami isz 
Czekoslovakijos in Palestina. 
Jie gauna net iki trijų szimtu 
doleriu ant valandos. Jie veža 
ginklus in Palestina ir yra Žy

du apmokami.
. • •

Eina gandai kad Sovietai 
susirūpino apie aliejų. Sakoma 
kad jie dar negavo tiek alie
jaus, kiek jie sau nusistatė del 
praeitu metu.

Nauji namai dar laibiau pa
brangs. Statyti nauja narna da
bar visai nepatartina. Materio- 
las, medžiaga baisiai daug 
kasztuoja, medis prastas ir ža
lias ir paszieliszkai 'brangus; 
o darbininkai, karpinteriai, 
dailides dar brangiau reika
lauja už savo darba.

..........................inniminiiiiiiiniiiiiuniniiiiiii....... ■■■■■ui............uiiiiiiiinii....... ■■■■■■nu...........■ iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
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""""".......    nu....... . ............................................................................. i....... m......... . ..............................i.......... n-------- i-------*------------ ----

Mes dabar daug girdime ir 
skaitome apie tuos sznipus ir 
Komunistus ir tuos Amerikie- 
czius iszdavikus, kurie daug 
la'bai svarbiu žinių perdavė ir 
perduoda Komunistams ir So
vietams. Neužilgo iszgirsime 
dar daugiau apie tuos moks- 
linczius, kurie dirbo ir gamino 
tas Sprogstanczias “Atom” 
Bombas. Keli profesoriai isz 
augsztu ir garbingu universi
tetu už keliu dienu bus pa
traukti in teismą pasiaiszkinti 
ir iszsiteisinti. Jie yra intarti 
kad jie daug svarbiu žinių isz
dave Komunistams.

Sovietu Konsulas Lomakin, 
kuris buvo isz Amerikos iszvy- 
tas, paskutine diena praleido 
New York miestą su savo žmo
na jieszkodamas kur jiedu ga
li gauti elektros prosą patai
syti. Matyti kad Rusijoje jiedu 
nesitiki tokio patarnavimo 
kaip jiedu ežia gavo.

————— , —— ——
Komunistai net ir Europoje 

dabar mato kad jie negali 
žmones stumdyti ir stramužy- 
ti, nes žmones jau ima iszdrys- 
ti jiems atsikirsti. Komunistai 
labai atsargiai apsieina ten 
kur nesiranda Rusijos žanda
rai, Sovietai kareiviai.

’ • 4------ -

Amerikos . Darbininku uni 
jos, CIO ir AFL sykiu su John 
Lewisu dabar siunczia.savo at
stovus in Europa ir tenai tve
ria savo atstovybes. Visi aisz- 
kiai sako ir pripažinsta kad 
svarbiausias ju darbas yra Ko
munistus sustabdyti ir isz uni
jų iszmesti.

Sziais metais yra renkama 
ne tiktai Amerikos preziden
tas, bet ir mainieriu unijos pre
zidentas. Kas penki metai mai- 
nieriai renka Prezidentą. Tie 
rinkimai atsibus sziais metais. 
Eina gandai kad Lewisas vėl 
bus iszrinktas. Mes isz niekur 
neiszgirdome kad koks kitas 
kandidatas iszdrystu Lewisui 
pasiprieszinti. 

r • • ‘
Per Darbininku Diena, “La

bor Day,” CIO unijos darbi
ninkai marsziavo sykiu su 
AFL unijos darbininkais De
troit mieste, 'bet visa eile poli- 
cijantu marszavo tarpu ju, 
kad tvarka palaikytu.

Unijos yra įngaliotos uždėti 
penkios deszimts doleriu baus
me ant darbininko kuris nesu
tiktu marszuoti ar parodoje 
dalyvauti ta diena. 

1 • • -
CIO unijos Prezidentas Phil 

Murray isz visu augsztu uni
jos vietų iszmeta Komunistus 
ir visus tuos kurie dabar re
mia Henry Wallace ir ta Tre- 
czia Partija.

Pirkie U. S. Bonus

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

gyvenas in Pottsville, Pa.)
(Tasa)

1940 metu Birželio penkio
likta diena Raudonoji Armija 
jau peržengė Lietuvos siena vi
sais keliais. Po poros dienu vi
sa Lietuva jau 'buvo Okupuota, 
užimta. Lietuvos Prezidentas, 
Antanas Smetona, bijodamas, 
kad jis negutu panaudotas kai
po inrankis, kad ji nepriverstu 
ingyvendinti Komunistiszkus 
instatymus, pasitraukė ir pa
bėgo. Jis atvažiavo in Ameri
ka, kur dauguma žmonių jo ne
suprato ir jo nepriėmė. Tai bu
vo tikra sarmata visiems Lie
tuviu iszeivijos žmonėms. Vi
daus reikalu ministeris ir keli 
augszti pareigūnai buvo tuo- 
jaus suimti. Buvo tuojaus su
daryta nauja vyriausybe, ku
rios priekyje atsistojo pasku
tinio kurpalio laikraszcziu ko
respondentas, Paleckis, mažo 
mokslo žmogus. Bet tikrenybė
je, szita vyriausybe buvo tarsi 
lėlės, padupezninkai, O viską 
tvarkė Sovietu pasiuntinys 
Lietuvoje Dekanozovas, Rau
donosios Armijos durtuvais re
miamas.

- Tuojaus buvo panaikintas 
Lietuvos himnas, “Lietuva 
Tėvynė Musu, ’ ’ grieszcziau- 
siai uždrausta iszkelti Lietu- 
viszka vėliava, uždrausta dai
nuoti ar giedoti Lietuviszkas 
dainas ar giesmes, panaikintas 
Lietuvos antspaudas su Vy- 
cziu. Buvo uždraustos visos iki 
sziol Lietuvoje buvusios drau
gijos ir organizacijos. Ju tur
tas perduotas Komunistu par
tijai ir jos padaliniams. Visa, 
kas nepriklausomo gyvenimo 
metu Lietuviu tauta savo neap- 
prastu intemptu darbu kurie, 
buvo griaunama taip greitai, 
kaip tik Komunistai gali 
griauti. Daugelis dideliu Lie
tuviu veikėju pabėgo in Vokie
tija, nes nebuvo niekur kitur 
bėgti. Jie ežia žinojo kad ju ne
laisve laukia, be jiems buvo ge
riau Vokiecziu nelaisve negu 
gyvenimas po Sovietu lentena.

Naujoji Komunistiszka vy
riausybe tuojaus paskelbė rin
kimus in seimą. Buvo renkama 
viso septynios deszimts devy
ni atstovai, ir tik Komunistai 
galėjo pastatyti savo kandida
tus, nes jokia kita partija jau 
nebeveike.

Rinkimai buvo tikri szposai: 
Komunistai pastate lygiai tiek 
kandidatu, kiek buvo renkama 
atstavu. . Na, ir prasidėjo 
szlydszcziamsia rinkiniu propa
ganda. Buvo drabstoma pur
vais ant visko, kas Lietuvisz- 
ka, tautiszka; buvo tersziami 
musu senovės vadai ir didvy
riai, buvo paniekinti musu ra- 
szytojai visi laikraszcziai 'buvo 
perimti in Komunistu rankas 
ir pastatyti Komunistu redak
toriai, kurie rasze, ka jiems isz 
Moskvos Komunistu vadeivos 
diktavo. Lietuvos kariuomene 
buvo iszdraskyta, iszmetyta po 
visa kraszta, padalinta • tarp 
Rusu daliniu.

Lygiai sanvaite, priesz rin
kimus buvo pravesti dideli 
aresztai visoje Lietuvoje.- Vie
na nakti buvo suimta 3,000 
žmonių. Daugiausia buvo 
aresztuojami ir imami visi va

dovaujantieji intelegentai, mo
kyti žmones, buvę partijų ir 
draugyseziu vadai, mokytojai, 
daktarai, kunigai, profesoriai 
ir panasziai. Tai buvo pirmoji 
aresztu banga, po kurios jau 
seke nuolatiniai arresztai visa
me Lietuvos 'kraszte.

Balsuoti, žmones buvo vary
te varomi: Balsuojant buvo 
spaudžiamas sztampas ant pa
so, kad po rinkiniu raudonieji 
galėtu žinoti, kuris žmogus ne
balsavo, kad žinotu, jog jis 
jiems nepritaria. Tokie žmoneš 
buvo apszaukti kaipo liaudies 
prieszais. Bet, nepaisant viso
kiu grasinimu ir varinėjimo 
balsuoti, visgi dauguma žmo
nių balsuoti neejo. Nežiūrint 
to, buvo paskelbta kad balsavo 
98.97 nuoszimtis Lietuviu. Tai
gi, beveik visi turėjusieji teise 
balsuoti turėjo balsuoti.

Savaime aiszku, visi Komu
nistiniai kandidatai buvo isz- 
rinkti, ir jau po sanvaites va
dinamasis “Liaudies Seimas” 
susirinko Kauno Valstybinia
me teatre ir tikrai suvaidino 
savo nedėkinga vaidmenį: Te
atro svetainei esant pilnai Ru
su karininku ir invairiu Ko
munistu pareigunu, Seimo at
stovams sedin tarpe slapto
sios policijos, per viena vienin
teli posėdi buvo priimtos re
zoliucijos, kuriomis Lietuva 
buvo paversta in Sovietu San- 
jungos provincija, injungta in 
Sovietu Šanjunga. Toliau buvo 
panaikinta privatine nuosavy
be: Suvalstyginta žemes ūkiai, 
fabrikai/krautuves ir namai 
miestuose. Viskas pasidarė 
valstybes nuosavybe ir vietoje 
to, kad tas viskas pereitu dar
bininku rankose, Komunistai 
visur pastate savo komisarus, 
kurie buvo daug žiauresni su 
darbininkais, negu kad buvu
sieji sanvininkai.

Po szito injungimo in Sovie
tu Šanjunga prasidėjo tikras 
Lietuvos sukomunistinimas. 
Visur buvo steigiami Komu
nistu partijos skyriai, kurie 
turi visa valdžia; buvo panai
kinta Lictuviszka policija, vi
sur prikabinėta raudonu vėlia
va, visokiais 'budais garbina
mas Stalinas. Viskas labai pa
brango, geresnes prekes dingo 
isz krautuvių, nes jas Bolsze- 
vikai gdbenosi in savo krasz-

Užgimė Ant Mariu

Czia Amerikoje mes vis 
atrandame kokiu naujeny
bių ar ko nepaprasto. Už tai 
mes ir sakome: Kad ir ne- 
žmoniszka, bile kitoniszka.

Szitie penki kūdikiai yra 
slauges Carol Donoghue pri- 
žiuromi. Visi jie užgimė ant

Pacifiko mariu ant laivo 
American President Lines, 
General W. H. Gordon. Lai
vo virszininkai tikrina kad 
tai daugiausia gimimo ant 
laivo per viena kelione sker
sas! mares.

tus. Lietuviszkas litas buvo pa
naikintas, investas Rusiszkas 
rublis. Mokyklose pastatyti 
Komunistai mokytojai, o daug 
geru mokytoju atleista isz dar
bo.ir suimta. Visais budais bu
vo juokiamasi isz tikėjimo, už
darytos kelios kunigu semina
rijos, isz mokyklų buvo isz
mesti tautiszki paveikslai, ’ o 
vieton ju visur pakabinti Sta
lino ir Molotovo paveikslai su 
kitais raudonųjų vadu pa
veikslais.

— BUS DAUGIAU —

moka net septynias kalbas, jis 
mokino Rusu kalbos Lietuvoje. 
Jis dabar važines po Lietuviu 
kolonijas Amerikoje, stengda
masis surinkti pinigu del to 
fondo.

Pernai jam buvo siūloma 
profesorystes vieta vienoje ko
legijoje, bet jis nesutiko, nore- 
dams savųjų tarpe darbuotis.

KITOKIOS
KONFERENCIJOS

J. CZERNIUS DIRBA
PRIE “BALF’O”

Važines Po Lietuvius; 
Stengdamasis Surinkti

Pinigu Del “BALF” 
Fondo

NEW YORK. — Buvęs Lie- 
tuvos Armijos vadas, Genero
las Jonas Czernius, stoja in 
dalba “Bendram Lietuviu Pa- 
szclpos Fondui.”

Jonas Czernius buvęs Lietu
vos Premieras, atvažiavęs in 
Amerika, czia dirbo fabrike už 
trisdeszimts doleriu ant san
vaites, Newark mieste, Now 
Jersey valstijoje.

Kunigas Daktaras Juozapas 
Konczius, to Fondo preziden
tas iszkilmingai priėmė Czer- 
niu in talka, per vakariene jo 
gerbei surengta.

Generolas Czernius gerai

Mokslincziai Ne Taip 
Moksliszkai Kalba

LONDON, ANGLIJA. —Tie 
mokslincziai, kurie stengiasi 
žmogaus protą ir duszia isztir- 
ti ir suprasti ir iszaiszkinti: 
Kodėl tail), o ne kitaip pasiel
gia, susirinko in Londoną pasi
kalbėti ir moksliszkai pastene- 
ti?

Jie czia buvo Tautu Sanjun- 
gos pakviesti. Apie du tukstan- 
cziai tokiu rinitu protu susirin
ko. Ju tarpe buvo psichologai, 
psichiatristai, profesoriai, keli 
mokytojai, keli dvasiszkiai ir 
kiti sielos gelmių mainieriai.

Beveik visi szitie mokslin
cziai sutiko, kad vainos prasi
deda už tai, kad visi jaueziasi 
kaip Kainas kalti. (Atsimena
te Kaina, kuris nužudė savo 
broli Abliu?). Kad nusikra- 
czius szito jausmo prasikalti
mo, žmogus jaueziasi privers
tas su smarkumu kam nors at-

Mažas Miestelis Laimingas

.sikirsti. O kai žmogus jau su 
smarkumu kam nors atsikerta, 

i tai jis vcl jaueziasi kaltas ir 
1 vėl už smarkumo stveriasi, ir 
taip toliau, ir toliau, ir toliau.

Ir szitie mokslincziai nepras
ti. Jie suvažiavo net isz pen
kios deszimts keturiu krasztu 

' in Tarptautini Sveiko Proto 
Kongresą.

Žinoma, mokslincziai negali 
visi ant visko sutikti! Tai ir 
czia pasigirdo priesztaraujan- 
cziu nuomonių.

j Daktaras E. Krijgers-Janzen 
isz Holandijos mislina kad vai
nos iszkyla už tai, kad žmonių 
lytiniai pageidavimai yra per 
daug suvaržyti. Jis mokslisz- 
kai iszdeste savo nuomone, sa
kydamas kad, kai žmogus yra 
per daug suvaryžtas derybini
ais instatymais, jis savo pagie
ža ir kerszta kitais budais isz- 
lieja.

Daktaras D. R. MacCalman, 
isz Aberdeen daug trumpiau ir 
aiszkiau ta klausima iszdeste 
ir iszaiszkino: “Tėvai ir mo
kytojai vaikui kaili taip tan
kiai ir taip smagiai ima lupti, 
kad tas biesukas tik laukia 
progos taip pat ir kitiems kada 
nors kaili lupti.”

Žilaplaukis Daktaras Ernest 
Jones laikrasztininkams pa- 
aiszkino kad: “Vokietija nie
kados nepamirszo savo prasi
kaltimą del Pirmojo.Pasauline 
Karo; ir Ruskiai niekados ne
gali pamirszti kad jie nugala
bino Didyji Tęva, Cara.”

Daktaras G. R. Hargreaves, 
vyriausias medicinos karinin
kas isz Unilever. Daktarui Er
nest Jones pritaria ir dar pri
deda, kad Anglija jaueziai kal
ta kad ji taip insiskolinusi 
Amerikai. Jis teipgi dar prie 
to pridieczko prideda kad 
Amerikiecziai jaueziasi toki, 
pati prasikaltimą, už tai, kad 
jie iszmete tas sprogstanczias 
“Atom” bombas ant Japonu.

Ir moterys czia savo moks- 
liszkumu neužsileido. Daktar- 
ka Margaret Mead, Amerikos 
Muziejaus Prižiūrėtoja prita-

(Tasa Ant 3 Puslapio)

“SAULE” YRA
GERIAUSIA 

DOVANA!

Vidurys mažo Perryopo
lis miestelio, Pennsylvanijos 
valstijoje, kuris randasi 
Pittsburgho miesto fabriku 
szeszelyje, iszzrodo kaip, bet 
kuris kitas mainieriu mies
telis. Bet sziandien ežia ran
dasi daug skirtumo, kurio 
nematyti isz paveikslo. Szi- 
tas miestelis gavo dvide- 
szimts milijonu doleriu nuo

moteriszkes kuri atsiminė 
savo gimtine. Neseniai pasi
mirus Mary Fuller Frazier, 
kuri buvo gimusi szitame 
miestelyje, paliko didesne 
savo turto dali szitam mies
teliui del pagerinimo ir pa
gražinimo. Iki sziol, szita 
viena szviesa szviete visam 
miesteliui. Bet ta moteriszke

Mary Fuller Frazier paliko 
szitam miesteliui dvide- 
szimts milijonu doleriu, ir 
dabar to miestelio virszinin
kai nežino isz kurio kraszto 
ar kampo pradėti savo mies
teli pertaisyti. Dvideszimits 
milijonu doleriu tai ne bai- 
kos praleisti mažame mieste
lyje!

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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— E-e-e, po perkūnu! Su

niurnėjo sau po nose Fuksas, 
paslėpta sunku surast. Tas 
prakeiktas Lietuvis taip yra 
ramus, jog apie savo broli ro
dos suvis nesirūpina. Ant galo, 
pamatysim.

Fuksas davė ženklą, du ka
reiviai, kurie netoli stovėjo, 
prisiartino prie jo.

— Sėskit, mano vaikai, sza
le szito Lietuvio ir tegul jis su
vis nežino, kas jo grinezioje dė
sis. Tu Rudolfai stovi po de- 
szinei szalei, o tu Fricai po 
kairei taip kaip prie kokio ka
raliaus. Jo gyvastis yra del 
manes labai brangi. Žiūrėkite 
gerai kad • nepabėgtu, nes 
skriaudos jam taip-gi nedary
kite, vienok jeigu norėtu pa
bėgt, arba norėtu duot koki 
ženklą ar dainuotu, tai pasvei
kinkite galu bagnieto! Ar su
prantate ?

— Labai gerai, kantoriau!
— Jeigu kas stotųsi, tai sa

vo gyvastems atsakysite. Jei
gu pabėgs, busite tuojaus su- 
szaudytais. Toki jums duodu 
prisakymu, asz Kryžioku kun- 
torius. Na žiūrėkit!

Vela ant duoto ženklo prisi
artino da du kiti kareiviai.

— O mes pakresime ta na
rna, butu badai žaltis ar lape, 
jeigu mums pabėgtu.

Pasakius tuos žodžius, kun- 
torius su dviem kitais Žalnie
riais nusidavė in grinezia.

Dabar kakta lietuvio susi
raukė, isz ko galima buvo pa
žint dideli nerimasti, norint to 
nenorėjo parodyt, paėmė vela 
saidoką ir pradėjo drožinet.

Du vaikai, apie kuriuos 
augszcziau buvo pasakyta^ jau 
senei pabėgo.

Taip praėjo penkios minu
tes, kad szįtai ta tykumą per
trauke moterų klykimas. 
Kupstas sėdėdamas ant suole
lio pabalo, kaip drobe, ir norė
jo paszokt, nes Kryžiokai at
rėmė bagnietus in abudu szor 
nūs ir paszauke:

— E j! Žmogau, saugokis!
— Jeigu da krustelėsi, tai 

pražūsi, dadure Fricas.
Drebulys perbėgo per visa 

Lietuvio kuna, jaute vienok, 
jog turi sėdėti kaip akmuo. 
Nulenkė galva ant krutinės ir 
sėdėjo skausmu szirdies suim
tas.

Grinezioje moterių klykimai 
aptyko. Kupstas už valandė
lės vėla apsimalszzino,- nes ne 
ant ilgio. Dvi moteres, kurios 
priesz valanda per Įauga žiurė
jo, isžbego per duris su sutar- 
szytais plaukais ir leidosi ant 
girios, o paskui jiaises gynėsi 
kuntorius ir du Kryžiokai.

Kupstas sugriežė dantimis. 
Bagnietai buvo prie jo kruti
nės.

— In gire! Begkite in gir- 
re! Reke Lietuvis in begaii- 
czias moteris, gelbekites, pasi
slėpkite! Nesibijokite apie ma
ne, asz nieko nebijau.

Baime pridavė joms pajie- 
gu; nebego, nes lektia leke nuo 
vejiku, bet ant nelaimes, stovė
jo pagirija isz keliu Kryžioku 
varta, tie sulaikė moteris ir at
gal atvede.

— Patogios paukszteles! 
Tarė szetoniszkai kuntorius, 
tiktai truputi baimingos! Asz 
moku apsavint tokias balande-

les.
Kupstas sukando dantis, jog 

net kraujas per uosi prasimu- 
sze.

— Kuntoriau, ar taisės mo- 
teres pririszt? Paklausė vienas 
isz Kryžioku.

— Nereikia, vaktuokit tik
tai jiaises, o kada iszkresim na
rna, tai jos bus mum reikalin
gos, vietoje virvėms suriszt, 
apkabinsim j u kaklelius savo 
rankomis ir tikiuosi, jog mus 
pamylės ir iiitiksime joms.

— O! Paszauke Kupstas.
— Kės ten f Paklausė juok

damasis kantorius.
Kupstas nieko neatsake.
— Saugokite Lietuvi, o ne

trukus su juom pradesime dar
bą.

Fuksas pasakius tuos žo
džius, atsigryžias in moteres 
tarė:

— Na, mano paukszteles, 
teiksitės pirma ineiti in grin- 
czia. Jus esate reikalingos, 
idant galetau visus užkaborius 
iszkrest.

Moteres drebėdamos inejo 
in grinezia su kantorium ir 
dviems Kryžiokais. Viena isz 
ju buvo Kupsto pati Judata, 
antra jos sesuo, turėjo varda
Radasta.• Ji ■ ■■

Judata turėjo apie dvide- 
szimts penkis metus, labai bu
vo patogu, puikaus pavydai©, 
plaukai geltoni ir buvo smagi 
kaip stirnaite, jog žiūrintis ne
galėjo akiu prisotint. Radasta 
apie 17 metu, buvo kaip vienas 
laszas vandenio panaszi in sa
vo seseri, nes veideliai kaip bi
jūnai žydėjo, kaip žydinti ro
že. Už menesio ketino iszteket 
už turtingo bajo.raiczio, Juozo 
Kelmelio, turtingu tėvu jauni- 
kaiezio, kuri labai pamylėjo.

— 'Na kur gali būti? Tarė 
kuntorius, krėsdamas narna ir 
nusijuokė kaip velnias žmogų 
paklaidinias.

Eidamas per kamara, pare
gėjo ant lentynos daugybia 
beržiniu tosziu, isz kuriu Lie
tuviai dirbo visokias kuburke- 
lias (dežukes.) Paėmė su sa
vim glebi tu tosziu, o Gotlibas 
paklausė:

— Ka veiksi su toms to- 
szems?

— Szitai, kad nebutu gas- 
padoriui szalta, tai paszildin- 
sime ji, ir iszejo.

Kupstas pakele galva kada 
pamate iszeinanczius ir pa
klausė :

— Na ka, ar melavau?!
— Tuojaus dažinosime. Su

niurnėjo kuntorius po nosia.
— Dabar pradesime nuo 

to: Na, vyrai, pajieszkokitc ka 
toki valgyt ir gert, ba esame 
visi kaip szunias, iszalkia.

Penki ar szeszi Kryžiokai 
tuojaus nubėgo in grinezia, isz 
kur netrukus sugryžo, vienas 
atnesze sykutia duonos, antras 
briedžio rūkyta kulszi, treczias 
skilandi; už valandėlės iszne- 
sze bertaini midaus, o kunto
rius linksmai paszauke:

— Po velniu! Turėsime ge
ra bankieta!

Tuojaus ėmėsi visi godžiai 
kaip iszalkia szunias, prie val
gio ir gerymo. Kada ėmėsi prie 
gerymo, privertinejo ir mote
ris gert, o vargingas Kupstas 
net juodavo isz piktumo.

Midus netrukus inkaitino 
Kryžioku krauja ir galima su
prast ant ko tai užnesza; jau

Fuksas ir Gotlibas pradėjo mo
terims imti už kaklu ir norėjo, 
kad juos paJbucziuotu; Judata 
ir Radasta su klyksmu atsi
traukė. Kupstas būdamas tar
pe dvieju latru, negalėjo jas 
gelbet. Delto-gi Gotlibas nusi
juokė, priėjo prie Radastos ir 
paemias per pusią trauke su 
savim, o toji paszauke su■
verksniu:

— G eibe k mane, broli!
Kupstas, nežiūrėdamas ant 

bagnietu, szoko staiga priszo- 
ko prie vieno Kryžioko ir nu
stvėręs už gerkles pradėjo 
smaugt, ir vos neužsmauge nes 
tame mėtėsi Kryžiokai ir atgy- 
ne.

Gotlibas paleido Radasta, o 
Fuksas paszauke perkuniszku 
balsu:

— Suriszkite ta nieksza!
Lietuvis nuo trijų Kryžioku 

iszsisukias, su tuom paežiu pei
liu, ka drožinėjo saidoką, dure 
Gotliba ir net iki puse kriaunų 
in krutinę instume. Puolė ant 
žemes Gotlibas ir tuojus nela
ba duszia velniui atidavė.

Tuojaus szeszi Kryžiokai 
priszoko, nustvėrė Kupstą, o 
suriszia rankas ir kojas, pa
guldė szale nudurto.

Fuksas pasilenkė prie nu
durto ir kalbino ji, nes jau tas 
buvo atlikias.

— O tu prakeiktas szunie! 
Paszauke Fuksas ir spyrė su 
koja gulinti Kupstą, atlygin
siu asz tau. Pririszkite tuojaus 
ji taip, kad ane krustelt nega
lėtu. Ir tuojaus pakele Kupstą. 
Paguldė ant suolelio ir dru- 
cziai pribraklino.

Kupstas nei žodžio nepra
kalbėjo. Fuksas jau suvis da-

Kaip kur bobeles, 
Stojosi kaip szventos,

Nieko, nei namu, 
Nei vaiku nežiūri, 

Paskutinius pinigus,
Kokius turi, 

Ant visokiu ten 
davinėja, 

Ir visokius niekus 
perkineja.

Jau szirdeles su tokiu 
protu gana, 

Jeigu visokius niekus 
isz visur pargabena, 

Nežine ka toliau padarys,
Ir ka da prasimanys.

Dievulis visokius guslus 
uždraudžia, 

Ir už tai nubaudžia, 
Ba aiszkai pasakė,

Ir prisakė: 
Svetimu Dievu neturėsi, 

In visokius burtus 
netikėsi.

O ežia Vieszpatie kas 
darosi, 

Viena už kitos varosi, 
Kad butu tikybesnes,

Ir szventesnes.
Geriau vaikelius 

prižiūrėkite,
Palikia stuboj, 

Ir kitur ne žiūrėkite, 
Tai didesne nuopelną 

turėsite,

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

bar užmirszo apie savo negyva 
dranga ir sukdamas ilgus savo 
usus tarė linksmai:

— Asz misliju Kupste, jog 
jau valanda atėjo, kurioje pri
valome pradėt ant tikro.

Lietuvis rodos negirdejo. 
Lupos jo in dangų žiūrint kru
tėjo, rodos perkūno szauke in 
pagelba.

— Na, juk tu esi doras žmo
gus, negaiszinkiė laiko ir pasa- 
kykie, kur yra tavo brolis Da
gilius?

— Jau sakau.
— Rodos sakai, jog nežinai 

kur buna.
— Taip!
— Ir da lyg sziarn laikui 

nedažino jai ?
— Ne!
— Ir nieko, o nieko?
— Nieko!
— Tai nežinai kur buna 

brolis ?
— Nežinau!
— Tikrai ?
— Tikrai!
—■ Tai tavo paskutinis žo

dis?
—■ Taip!
— Apsimislyk, bajorėli, asz 

iszradau gera būda, kuris vis
ką atgaivina ir priduoda po- 
meties.

— Ar tu laikais neturi ko
ki dirželi? Tare Fuksas atsi- 
gryžios in viena Kryžioką.

— Turiu, ir padavė žalios 
sziksznos dirželi.

— Isz to diržo prireže daug 
siauru dirželiu ir su tais prirai 
szioje prie kožno kojoĮs pirszto 
beržiniu tosziu.

— Szitai yra geriausias bū
das. Ar da nežinai kur buna ta
vo brolis?

Lietuvis pakratė su galva.

Kaip savo vyra, / 
Ir vaikus prižiūrėsite.

Visur yra Dievas ir 
kožnoje stuboje, 

Bet jeigu boba valkiosis, 
Vyras pare jas nuo 

dabbo trankysis, 
Tada Dievas nuliudias 

iszeina, 
0 kipszas szvilpaudamas 

ineina.
Tiktai fenais Dievas 

kur sutikimas, 
Kur nesiranda pekliszkas 

gyvenimas. 
Juk ir asz tokia buvau, 
Kol mažai iszmaniau, 
Sziandien taipgi Dieva 

myliu, 
Ir da pasigirti galiu, 
Jog vaikelius dorai 

užauginau, 
Nuo pikto apsaugojau, 
'Ant svieto gyvuoju,

Už latrysta szonus 
ko ežioj u. 

Vandenio szvento invales 
turiu,

Pavalgius, vandenio 
atsigeriu, 

Esmių sveika kaip 
krienas, 

Argi tai ne Dievo 
padėjimas ?

* *

O jau mano szirdeles, 
Laikais mergeles, 

Iszranda ant vyru, 
Žinoma, ne ant geru. 
Katrie yra davadni, 

Ant tu neiszras niekad, 
Tiktai ant szpiauku, 

Katrų panosia nusmuku, 
Jau mergeles in protą 

pareina, 
Už bile kokio neeina, 

O kada proto daugiau 
turės, 

Tai ant tokiu vyruku, 
Suvis ne žiūrės.

— Reikes tave isz to miego 
iszbudint, netrukus viską isz- 
giedosi.

Kuntorius paliepė atneszti 
nuo kudmento ugnies. Kada at
nesze, kuntorius prikiszo prič 
tosziu ir uždegė.

lietuvio veidas .pabalo ir isz 
tos dideles kąnczios visaip 
mainėsi, bet žodžio neisztare.

j
Judata ir Radasta žiūrėda

mos in ta baisu perstatymą, 
iszdave baisu riksmą ir norėjo 
pas nelaiminga prisiartint, nes 
pasitiko bagnietus.

— Ar dabar, Kupstai, pri
meni sau?

— Ne, atsake tvirtai Lie
tuvis.

— Pasakyk, kur buna Da
gilius ?

— Nežinau!
— Gerai, palauksiu valan

dėlių.
Kupstas tiktai viena žodi at

sake :
— Pakali!
Toszes dege, o pirsztai spir

gėjo ir jau galai buvo pavirtia 
in anglis, o Kupstas narsiai 
kerite.

— Ar dar nežinai? Pa
klausė Fuksas kaip baisiausias 
rakalis.

— Ne!
Judata silpnesnio budo ir 

matydama savo vyro kanezia, 
na szauke:

— Vyria! Mano vyria! Il
ginus nedalaikysiu: Negaliu 
žiūrėt tavo kaukiu! Gesinkit 
ugni, skubinkit, asz pasakysiu!

— Tylėk, Judata! Tarė vy
ras. Nutylėk, asz nieko neken- 
cziu.

— Na tai gerai, tu mano 
oaukszteli, paszauke kuntorius 
dabar suprantu, jog ežia turi 
rastis tas, kurio jieszkome. At- 
neszkite tiktai sausu szaku, už- 
vursime Lietuviui po kojų, pa
žiūrėsime, ar neatsibraklins jo 
žiotys.

Du paskubino iszpildint pri
sakymą. Judata sau plaukus 
nuo galvos rove; kuntorius juo
sėsi visa gerkle, o paskui ji ir 
visa goveda.

Tame tai vienas isz Kryžio
ku ka stovėjo užpakalyj kunto- 
riaus, kumsztelejo in paszonia. 
Kuntorius atsigryžias paklau
sė:

— Ka nori ?
— Kuntoriau, eiksz su ma

nim in paszali.
Nuo ja kelis žingsnius, pasz- 

nabždejo in ausi ir tarė:
— Dirstelk!

(TOLIAUS BUS)

Mergaituke Nesibijo

Labai gražiai pasirėdžius, 
szimto metu senumo madoje 
szita mažute Margery Anne 
MacDonnell, sveikina viena 
isz geriausios veisles kar
vių, per szimto metu apvaik- 
szeziojima Brewster miesto, 
N. Y. Karvei rodos ne tiek

Darbo Sekretorius

Maurice J. Tobin, buvęs 
Massachusetts valstijos gu
bernatorius, ir buvęs Boston 
miesto May oras, buvo pri- 
siegdinta-s kaipo Darbo Sek- 
retoriuis. Jis užima vieta 
Lewis B. Schwellenback ku
ris neseniai pasimirė. Mau
rice J. Tobin yra keturios 
deszimts septynių metu am
žiaus, ir yra Prezidento Tru- 
mano uolus rėmėjas.

Svetimtaute Gražesne

Sanda Popa, karo nuotaka 
isz Rumunijos, kuri dabar 
gyvena Washington, D. C., 
beveik visus nustebino kai ji 
stojo in Gražuoliu Rungty
nes ir laimėjo augsztesnes 
garbes negu Amerikietes. 
Per visa Amerika buvo jiesz- 
koma gražiausiu gražuoliu, 
ir viena isz tu buvo iszrinkta- 
szita Romunijos buvusi pi
liete, Sanda Popa. Ji apleido 
savo tėvynė pirm negu ta 
plieno siena nusileido ir 
pirm negu Sovietai jos 
kraszta pavergė.

KITOKIOS
KONFERENCIJOS

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

re Daktarui Ernest Jones ir 
Daktarui G. Hargreaves, dar 
pridedama, kad to prasikalti-

rupi tas szieno žiupsnelis, 
kuri mažute jai siutina, kiek 
tos gėlės, kurias mergaituke 
laiko savo deszineje ranko
je, Mažute Margery Anne 
MacDonnell buvo iszrinkta 
kaipo gražiausia vaikucziu 
parodoje.

— ■ ....... - -------- -*■
mo jausmai skrajoja virsz visu 
Amerikiecziu gaivu ir toptelia 
kiekvienam ant sprando.

Daktarka Margaret Mead, 
prie visu tu pridieczku dar pri
dėjo savo pridieczka, padary
dama pastaba kad, “Mažas Ja
ponas yra mokinamas kad vie
nas jo prasižcngijnas padaro 
visai jo szeimymp sarmata. 
Szitokie prasižengimai yra in- 
vairiais budais baudžiami, 
kaip tai sukuriant ugni ant 
vaiko 'bambos.”

Szitie mokslincziai isz visu 
krasztu ir isz visu ^pasaulio ve
ju susirinko. Vien; tik Kuškiai. 
Sovietai savo moksliszku at
stovu nepasiuntė. Matyti kad 
jie nenorėjo kad kiti kokius ten 
moksliszkus gaisrus neuždeg
tu ant ju taip moksliszku bam-

SKAITYKITE “SAULE”

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Can you keep on the “up” side of 
life’s see-saw? The bumps come when 
you are on the “down” side and they 
aren’t funny. For most of these bumps 
are financial ones and they hurt, un
less you cushion the shock. Millions 
of Americans have discovered the safe, 
automatic pillow against financial 
bumps. That pillow is U.S. Savings 
Bonds. By allotting only $2.50 a week, 
you will accumulate $1440.84 in ten 
years. There are two convenient meth
ods for the purchase of U.S. Savings 
Bonds—the Payroll Savings Plan where 

on work or, if self-employed, the 
ad-a-Month Plan where you bank.

U.S. Treasury Department i

Pirki© U. S. Bonus Sziandien!
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| “SAULE ’ ’ *
J MAHANOY CITY, PA. $

ISTORIJEapie na isz ”*• 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti 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



’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
* — Utarninke Szv. Kryžiaus 
Paauksztinimo.

— Ponia Petronėle Ulozas- 
iene ir sūnūs Bernardas gerai 
žinomas 'biznierius isz Hano
ver Township, Wilkes-Barre, 
Pa., motoravo in miestą su rei
kalais, ir prie tos progos atsi
lankė in “Saules” redakcija, 
atnaujinti savo prenumerata, 
nes ponia Ulozosiene yra mu
su sena skaitytoja ir myli skai
tyt “Saule.” Szirdingai acziu 
už atsilankyma ir už gerus vė
liniams.

•— Szia sanvaite czvertis 
meto, pasninkas: Seredoj, Pet- 
nyczio ir Subatoj.

— Ponas Juozapas Ance- 
raviczia, gerai žinomas barbe- 
rys nuo 409 W. Centre Uly., ir 
jo draugas p. Harry Lewis isz 
Tamakves, iszkeliavo in In
dianapolis, Ind., kurie daly
vaus Barbenu Konvencija ar
ba Seimą. Seimas tesis per visa 
sanvaite. Szirdingai linkėdami 
p. Anceravicziui ir jo draugui 
laimingos keliones ir sugryži- 
mo namo po Seimo.

— Seredoj 7 Marijos Skaus
mu.

— Ponstva Vincai Marcziu- 
lionei, nuo 531 W. Malianoy 
Avė., ana diena apvaiksztinejo 
savo sukaktuves vedusio gy
venimo. Vėliname pons. Mar- 
cziulionams sulaukti laimingai 
Sidabriniu vestuvių.

— Ponia F. Vyloniene ir 
sūnūs Pranas isz William Penn 
ana diena motoravo in miestą 
su reikalais ir prie tos progos 
atsilankė in “Saules” Redak
cija atnaujinti savo prenume
rata už laikraszti nes ponstva 
Vylonei yra seni skaitytojai 
“Saules.” Acziu už atsilanky
ma.

— Ketverge SS. Kornelijo 
ir Cyp.

— Ponia J. Pitkuviene, 
nuo 324 W. Pine ulyczios, kur 
ji serga nuo kokio tai laiko, li
kos priimta in Ashland ligon- 
bute del operacijos.

— Seredoj, 9-ta valanda 
vakare, Danville ligoribute, nu
mirė Viktorija (Kvintinsky) 
Stepanaitiene isz Shocmakerio 
peczes. Velione sirgo per 4 
metus. Gimė Lietuvoje, atvy
ko in Shenadoryje būdama 
jauna mergina, o apie dvide- 
szimts penki metai atgal persi
kraustė in Shoemakers. Pri
gulėjo prie Szvento Juozapo 
parapijos. Paliko 4 dukterys 
ir 3 sūnūs: Natalija Casement 
isz Chicago, 111., Joną, Maha- 
noy City; Adele Graham, Ma- 
hanoy City; Margarieta Hes
ter, Argo, 111., Marijona Valigo 
Clarenca, Chicago, Ill. ir Prana 
Williamstown, teipgi deszimts 
anukus. Laidotuves invyko 
Panedelyje su apiegomis Szv. 
Juozapo hažnyczioje 9-ta va
landa ryte ir palaidota in pa
rapijos kapines. Graborius L. 
Traskauskas laidojo.

Shenandoah, Pa. — Nedelioj 
Rugsėjo 5-ta diena, Szvento 
Jurgio bažnyczioje, 11 valanda 
ryte, Kunigas Juozapas Neve- 
rauskas suriszo mazgu mote
rystes, panele Justina, duktė 
pons. Audru Ocealiu, nuo 109 
E. Centre Uly., su Edvardu, sū
nūs ponios Margarietos Voz- 
nieviezienes, 331 So. Fergu
son Ulyczios. Kun. J. Neve-

* T’auskas taipgi atlaike Szv. 
Mišzias.

Svotai buvo: Ponia P. Men- 
sickiene, paneles: Eleanora 
Voznievicziute, Antionctte Pe
ters, Margarieta Pavalavicziu- 
te, Teresa Viernickiute, An
drius Ocealius, Petras Men- 
sick, Alfredas Matuok, David 
Hopkinks ir Chester Tamulio- 
nis; Vestuves atsibuvo Mi
uleriu svetainėje. Jaunave
džiai iszkeliavo ant saldžiosios 
keliones in Split Rock Lodge, 
Pocono Mountains.

— Isz priežasties kad szi- 
met tiktai keturi studentai 
randasi kurie instojo in Tur
key Run Mokykla, Shenadoro 
Publikines mokslo valdyba nu
tarė visiszkai uždaryt ta mo
kykla, o tie keturi studentai tu
rės instote iii kita Piiblikine 
mokykla.

Atlantic City, N. J. — Pane
le Beatrice Shopp, 18 metu am
žiaus isz Hopkins, Minnesota, 
likos aprinkta kaipo Amerikos 
“1948 Queen Beauty.” Panele 
Beatrice yra duktė pons. Mr. 
ir Mrs. Edward Shopp.

New Orleans, La. — Dvieju 
inžinu Amerikos kariszkas 
eroplanas, nukrito ir sudužo 
arti czionais. Visi szeszi karei
viai lakūnai pražuvo. Eropla
nas skrido isz Ellington, Tex
as.

Karachi, Pakistan. — Mos- 
lemu Gubernatorius Generolas 
Ali Jinnah, 71 metu amžiaus 
numirė nuo sz'ifdies ligos. Apie 
500,000 žmonių dalyvavo laido
tuvėse.

MOTINA NUŽUDĖ 
VAIKUS

Nudure Savo Dukrele 
Ir Sūneli

GRANTS PASS, OREGON. 
— Trisdeszimts asztuoniu me
tu amžiaus motina Ponia Fran
cis Irene McCurdy, isz Gold 
Hill, netoli nuo Grants Pass,

Virszininkas

Generolas Jonathan 
Wainwright, Amerikos ka
reiviu ir armijų komando- 
rius ant Bataan Salos, Paci- 
fike ir paskui belaisvis Ja
ponijoje, buvo iszrinktas 
Paliegėliu Veteranu, par- 
gryžusiu kareiviu draugijos 
per metini seimą, kuris atsi
buvo New York mieste.

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.

Oregon valstijoje, nudure savo 
vienuolikos metu amžiaus gel
tonplauke dukrele ir savo de
szimts metu amžiaus sūneli.

Kai policija ja suaresztavo ji 
greitai prisipažino, pasiaisz- 
kindama kad ji savo vaikams 
pirmiausiai uždavė vaistu kad 
jie užmigtu, paskui ji pasiėmė 
dideli buezieriaus peili ir jos 
nudure ant smert.

Motina sako kad ji savo vai
kus nudure, nužudė už, tai kad 
ji neturėjo gana pinigu del 
maisto ir ji nenorėjo kad jiedu 
badautu.

Policijos virszininkas Carl 
Dalias rado vaikus lovoje su 
naktiniais marszkiniais. Dide
lis peilis dar kyszojo isz vaiko 
krutinės.

PRALOTAS
SUARESZTUOTAS

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Ateina žinios kad Lenkas Pra
lotas Zygmuntas Kaczynski 
buvo Lenku policijos suimtas 
ir suaresztuotas. Jis turėjo su 
savimi $4,200 Amerikoniszkais 
pinigais. Pralotas Zygmuntas 
Kaczynski yra Kataliku laik- 
raszczio redaktorius.

Pralotas Kaczynski yra vie
nas isz Lenku dvasiszkijos isz- 
kalbiningu pirmininku Lenki
joje. Jis dabar kalėjime, intar- 
tas kad jis dirbo ir veike priesz 
Lenku valdžia.

Tie pinigai kuriuos policija 
rado pas Kunigą Pralota Ka
czynski buvo surinkti del at
statymo Visu Szventu Bažny- 
czios, kuri buvo sugriauta per 
kara.

Keliu krasztu Ambasadoriai 
dabar stengiasi ta Pralota už
tarti ir iszlaisvinti. Jis ypatin
gai draugiszkus santykius bu
vo užvedės su Amerikos ir 
Anglijos ambasadoriais ir dip- 
liomatais.

Vos spėjome szitas žinutes 
gauti, kai isz Varszavos atėjo 
kitos žinios kad Pralotas Ka
czynski buvo paleistas. Ji poli
cija buvo sulaikius per septy
nios deszimts dvi valandas.

Valdžios Komunistiszka po
licija dabar tardo ir seka Kazi- 
mierez Studentowicz Katali- 
kiszko laikraszczio redaktorių. 
Policija sako kad Kazimierez 
Studentowicz daug žino apie 
Karol Popiel pasitraukima isz 
Lenkijos pernai. Karol Popiel 
pabėgo isz Lenkijos kai valdžia 
panaikino Krikszczioniu Dar
bininku Partija, kurios jis bu
vo Prezidentas. Jis pabėgo in 
Francuzija.

Penki kiti to laikraszczio 
darbininkai buvo suaresztuoti 
keliomis valandomis priesz 
Pralota Maczynski.

JAUNAS
ŽMOGŽUDIS

14 Metu Vaikas Nužu
dė 8 Metu Mergaite
CHICAGO, ILL. — Roy 

Adams, keturiolikos metu am
žiaus vaikas yra suimtas ir in 
kalėjimą patupdintas už nužu- 
dinima asztuoniu metu mergai
tes.

Vaikas prisipažino policijai, 
kad jis prisivilojo asztuoniu 
metu mažiaus mergaite in savo 
miegamąjį kambarį, sakyda-^ 
mas kad jis. norėjo jai parodyti 
savo knygas. Jis tada ja par
metė ant lovos ir su paduszka 
ja uždusino.

Kai jis buvo paszauktas 
priesz teisėja, jis szypsojosi ir 
net juokėsi ir linksmai szneku- 
cziavosi su savo advokatu.

Mums visai nemalonu apie 
tokius dalykus net ir raszyti. 
Bet Angliszki laikraszcziai 
baisiai daug apraszinejo ir net 
jo paveikslus indėj o.

Tokiam žulikui ne advokato 
reikia bet gero diržo ir teismo. 
Kiek dabar galima matyti, tai 
teismas ir valdžia reikalaus, 
kad tas vaikas butu nuteistas 
ant dvideszimts metu in kalėji
mą. Mes patartume kad jam 
nebutu per sunku tuos metus 
praleisti prie sunkaus darbo.

Ir laikraszcziai negerai daro 
kai jie taip placziai skelbia ir 
apraszo tokio nenaudėlio, žuli- 
ko niekszybes, ypatingai kai 
paskelbia kad toks niekam ne
vertas “bomas” dar su savo 
advokatu draugiszkai pasi- 
szneka. Czia iszrodo kad baisi
garbe tam vaikui, kad tikras 
advokatas dabar su juo tariasi. 
Kiti vaikai tokiam žulikui dar 
gali net ir pavydėti. Juo ma
žiau apie tokius dalykus butu 
raszyta ir butu visiems geriau.

DARBININKAI PO
KOMUNISTU 

VALDŽIA
(Tasa Nuo 1 Puslapio) .

szitokio atsitikimo musu dar
bininkai gali pamatyti ir su
prasti kokia laisve j u laukia po 
Komunistiszka valdžia.-

Komunistai dabar intarineja 
kad kapitalistai Amerikos dar
bininkus isznaudoja. Bet ar 
kas kada girdėjo apie kokias 
straikas tuose krasztuose kur 
Komunistai viesžpatauja. Czia 
gal kapitalistai ir bagoeziai no
ri darbininką isžnaudoti, bet 
darbininkas tokiems gali szpy- 
ga parodyti ir nedirbti, su- 
straikuoti.

ALUS UPĖMIS TEKA

Czia Ne Pasaka, Bet 
Tikrai Atsitiko

RED BLUFF, CALIF. — 
Aluczio upe, gero ir gardaus 
alaus visa upe teka ar nors ke
lios dienos atgal tekejo in Red 
Bluff, California.

To aluczio buvo 124,000 gor- 
cziai. Valstybinis teisėjas nu
tarė kad visas tas alus turi bū
ti iszpiltas, iszlietas in upe. Tai 
visa upe buvo pilna alaus. Tas 
alutis tekejo staeziai in mares, 
nors daug žmonių atėjo su ve- 
drais ir uzbonais pasisemti ir 
paragauti.

Szitas alus plaukia isz Unit
ed States Brewing Kompanijos 
baczku, nes kompanija nuėjo 
“bankrut,” ir valdžia iszroka- 
vo kad daugiau kasztuotu ta 
alų in bonkas supilti negu jie 
gautu už ji, tai teismas nu
sprendė visa ta alų iszlieti.

Charles Frizzel, bravorinin- 
kas pribuvo ant tu liudnu szer- 
menu, ir žiurėjo in ta alų, kaip 
szunytis netekes kaulo, kai tas 
alutis tekejo isz to bravoro j.r 
plauke in Sacramento upe. 
“Asz prakalta iszliejau, asz 
kai maža vaika ta aluti dabo
jau ir dabar žiūrėk, visas isz
lietas,” jis su aszarotomis aki
mis virkszleno.

Miesto gyventojai nusisku
bino su užbonais ir vedrais pa- 
si semti to alaus, kuris per dvi 
dienas plauks isz to bravoro, j

Szitie trys, tarsi rustus 
sargai dabar pasigedo ket
virto. Visi jie atstovavo ke
turias didžiausias tautas. Jie 
sargyba ėjo prie Komanda- 
turos, Berlyne, kai visos ke
turios tautos iszvien tvarkė 
Berlyno reikalus.

Bet Ruskiai, supykę, pasi
traukė ir j u taryba iszvažia- 
vo ir su savimi pasiėmė savo

SOVIETAI REIKA
LAUJA ELENOS

KORELENKOS
BERLYNAS, VOKIETIJA. 

— Keturiolikos metu amžiaus 
suparalyžiuota mergaite dabar 
sudaro susikirtima tarp Sovie
tu ir Amerikiecziu Berlyne.

Elena Korelenko randasi 
Katalikiszkoje ligoninėje in ta 
Berlyno dali, kur Amerikie- 
cziai valdo. Sovietu virszinin- 
kai pareikalavo kad ta mergai
te butu pavesta po j u priežiū
ra. Amerikiecziai nesutinka!

Szita mergaite jau guli toje Į 
ligoninėje per du metu ir nega
li nei pavaikszczioti, nes ji yra 
tos “Infantile Paralysis” ligos 
pakirsta. Ta liga pakerta dau
giausia jaunuosius ir už tai va
dinama mažųjų liga.

Slauges sako kad ta mergai
te sykiu su jos tėveliais buvo 
perkelta isz Ukrainos in Selesi- 
ja per kara, bet dabar niekas 
nieko nežino apie josios tėve
lius. Nežinia ar jie gyvi ar pa
simirė.

Klausimas iszkilo kai Vokie- 
cziai daktarai paprasze ta mer
gaite pamatyti. Toks papraszy- 
mas yra paprastai gerbtinas ir 
buvo pavėlinta daktarams toki 
ligoni pamatyti ir net tokiam 
ligoniui operacija padaryti kai 
tas ligonis yra naszlaitis. Szi
tie daktarai kreipėsi in Sovie
tu virszininkus, bet Amerikos 
virszininkai pastojo kelia, sa
kydami kad dar neaiszku ar ta 
mergaite nori save pasiduoti in 
Sovietu rankas.

Du Sovietai, vienas karinin
kas, kitas saržentas atvažiavo 
su ambulancu iszvežti ta mer
gaite isz tos Katalikiszkos ligo
nines. Jiedu sake kad jie nori 
ta mergaite perkelti in Vokisz- 
ka ligonine, kuri randasi in 
Rusijos valdoma Berlyno dali.

Amerikos karininkai patarė 
tiems Ruskiams nestriokoti, 
bet palaukti kol Amerikiecziai 
visa ta klausima isztirs. Jis sa
ko kad jie savo atsakyma pa
duos kada nors ateinanezia 
sanvaite.

Amerikos nusistatymas yrąJ 

sarga, kuris būdavo su szi- 
tais trimis ėjo sargyba. Visi 
tie Sovietai staeziai pasakė 
kad jie niekados nebesu- 
grysz sykiu tvarka vesti. Jie 
tik tada sugrysz, kada jie 
vieni tenai szeimininkaus. 
Isz kaires in deszine stovi 
sargai: Anglijos, Amerikos 
ir Francuzijos.

nei vieno pabėgėlio neiszduoti 
Sovietams ar kuriam kitam 
krasztui, be pasitarimo su 
Tarptautines Pabėgėliu Komi
sijos atstovais.

Ligonines virszininkai nepa- 
velino laikrasztininkams nu
traukti tos mergaites paveiks
lą, ir nedasileido Sovietu nei 
prie jos kambario prieiti.

KUMUNISTAI KAL
BINA LIETUVIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

valdžia net perspėjo tuos pabė
gėlius visai neeiti in Sovietu 
Ambasada ir tu Sovietu ir Ko
munistu visai neklausyti. Aus
tralijos valdžia, kaip ir Ameri
kos valdžia visai nepripažins- 
ta tu krasztu užgrobimo ir lai
ko tas tautas kaipo atskiras 
ir Rusijai neprigulinezias.

TAIKINGO KARO 
KALENDORIUS 

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

stengėsi suardyti Amerikos 
Sekretoriaus tvarka per Ko
munistu sukurstytas straikas 
Francuzijoje.

Sausio menesyje, 1948 me
tuose, Rusija per Amerikos At
stovus duoda Amerikai žinoti, 
kad Rusija pasirengus derintis 
bet Amerikos Sekretorius Mar
shall nuduoda nieko nežinąs ir 
kad jis nieko nepaiso.

Ateinanti menesi, Rusija jau 
sutvirtina savo rubežius, nes 
Komunistai paima Czekoslo- 
vakijos valdžia in savo rankas.

Kai Komunistai prakiszo 
rinkimus Italijoje, kur Ameri
kos intaka buvo nemaža, tuo 
paežiu sykiu, Balandžio mene
syje, 1948 metuose, Amerikos 
Kongresas priėmė ir patvirtino 
ta Sekretoriaus Marshall tvar
ka del Europos atstatymo.

Kita menesi, Vakarines Tau
tos paskelbia, kad jos pasiren
gusios sudaryti Vakarine Vo
kietijos dali in atskira kraszta, 
vieszpatyste. Rusija ilgai ne
laukus, atsikerta ir uždaro vi
sus kelius ir geležinkelius in

Berlyną ir nukerta visa susi
siekimą tarp Berlyno ir Vaka
ru. Amerika su Anglija parodo 
savo galybe, veždamos maista 
ir visokį kitokį tavora eropla- 
nais.

Ir taip iki sziai dienai, kada 
Anglijos, Amerikos ir Francu
zijos Atstovai nuvažiavo in 
Moskva ir tenai slaptai derina
si su Stalinu ir Molotovu.

Isz tu derybų vargiai kas ge
ro iszeis! Eina gandai, kad So
vietai atidarys tuos kelius ir 
geležinkelius ir kad Amerikie
cziai ir Anglai vėl gales mais
ta ir tavora vežt in Berlyną be 
eroplanu. Bet maža nauda isz 
to, nes Sovietai vėl gali tuos 
kelius užkirsti, kai tik jiems 
kas nors nepatiks!

Tai toks yra tas taikingas ar 
“Szaltas Karas,” kurio tik 
pradžia dabar matome. Matyti 
kad dabar viens kita gazdina, 
viens kitam grūmoja, bet nei 
viens, nei kits, nedrysta pultis! .

PARDAVĖ AUTO
MOBILIU PIGIAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

duoda ir surado kad tas auto
mobilius buvo pavogtas isz 
Selma miesto, North Carolina. 
Policija dabar sako kad szitie- 
du pardavėjai gal priguli prie 
tu razbaininku kompanijos, 
kuri vagia automobilius po vi
sus miestus ant Atlantiko 
kranto.

Intarta pardavėjai padavė 
savo vardus ir pavardes kaipo: 
Benjamin J. Jones, trisde
szimts vieno meto amžiaus, ir 
Robert L. Reynolds, dvide
szimts septynių metu amžiaus. 
Sako kad jie pareina isz Wil
mington, Delaware.

Policija dabar tuodu vyruku 
laiko ir laukia žodžio isz North 
Carolina policijos, isz kur tas 
automobilius buvo pavogtas. ' I

RAUDONŲJŲ
PARODA BERLYNE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pradėjo akmenimis daužyti 
Sovietus karininkus.

Vokiecziai taip inpyko ant 
Sovietu, už tai kad tie Sovietai 
be jokios priežasties staeziai 
vage Vokieczius ir intarineja 
juos, ne tik ten kur Sovietai 
valdo, bet lenda ir in Anglu ir 
Amerikiecziu valdomas vietas.

Kai Amerikos Sztabas, pa- 
reiszke savo nepasitenkinimą, 
tai Sovietai atkirto kad czia ne 
Amerikiecziu biznis!

Prezidentas Trumanas ana 
diena, kalbėdamas su laikrasz- 
tininkais pasakė kad, “Sovie
tu armijos mus neiszvys isz 
Berlyno! ’ ’

Parsiduoda Ūkis <
Parsiduoda 50 akeriu Ūkis, 

farma, su gyvuliais, padargais, 
arkliais ir visztomis. Yra elek
tra, szesziu kambariu stuba, 
vieno aukszto; Kluonas gard
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.


