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35 Amerikos Kareiviu Žuvo
Isz Amerikos Mes Tau Dainuojame!

SOVIETU
JAUTRUMAS

WASHINGTON, D. O. — 
Kai Moskvos valdžia uždare 
savo Konsulatus Amerikoje, 
tai Sovietai vieszai pasirodė 
kokie jie jautrus ir kaip grei
tai galima juos užgauti.

Czia nebuvo jokio valdžios 
klausimo, czia nebuvo iszkel- 
tas klausimas: Kaip svetimo 
kraszto Konsulas turi pasielg
ti, ar kas jam nevalia daryti? i

Kad ta mokytoja iszszoko 
per langa, susižeidė ir buvo nu
vežta in ligonine, ir kad Kon
sulas griežtai pareikalavo kad 
ji butu Sovietams sugražinta, 
tai buvo visai mažmožis.

Visiems buvo aiszku kad 
Rusijos Konsulatas isz pat pra
džios prasiszoko ir suklydo. 
Taipgi buvo aiszku kad jis 
pats suklydo, nes jis taip grei
tai nutarė pastatyti savo pa
reikalavimus, kad mes esame 
tikri kad jis nepasiklause pa
tarimo isz Moskvos. Mums vi
sai ne dyvai kad žmogus gali 
suklysti, kad ir Sovietas.

Bet sztai kur tikri dyvai ir 
sunku suprasti kaip ten atsiti
ko kad ir Moskvos Sztabas ir 
pats Užsienio Ministeris Molo-Į 
tovas czia inklimpo. Moloto
vas stacziai užsigynė ta, ka jis' 
pats žinojo kad Amerikos val
džia žino. Kai Amerikos val
džia pareikalavo kad Konsulas 
Lomakin butu atszauktas kai
po nepageidaujamas žmogus, 
protingiausias Molotovui 
žingsnis butu buvęs ta savo i 
Konsulą atszaukti ir kita pa
skirti, kad ir žiauresni.

Kai Amerikos spauda visam 
svietui parode kad Konsulas 
Lomakin klysta ir prasiszoks- 
ta, Rusija butu galėjus ta Kon
sulą atszaukti, kita paskirti ir 
nieko isz viso to nebutu buvę.

Bet kai Sovietu valdžia pa
skelbė kad ji Amerikai atker- 
szina ir uždaro Amerikos kon
sulatus Rusijoje, ji aiszkiau 
negu visi kiti jos prasiszoki- 
mai parode savo jautrumą, pa
rode kad jai labai rupi ka kiti 
apie ja sako ar mislina.

Valdžia kuri nedrysta prisi
pažinti kad klaida yra padary
ta, ar kad vienas isz jos atstovu 
suklydo, yra isz tikro jautri, 
pasiputus ir tuo pat kartu bai
li. > .

i Pasipūtės ir puikus žmogus 
yra labai jautrus žmogus, nes 
jis visados yra susirupines kad 
visi ji pilnai invertintu, nes jis 
pats nesijauczia tikrai toks di
dis ar puikus kaip jis statosi. 
Už tai jis taip greitai insižei- 
džia ir nuolatos kitu ir saves 
^klausia ir reikalauja: “Kas 
asz!”

(TUsa Ant 4 Puslapio)

Toli, už juriu, mariu, ir 
kalnu, toli nuo baimes, prie
vartos ir Raudonos Letenos, 
szitie vaikai ir mergaites tė
vu kurie pabėgo nuo Komu
nistu ir Sovietu, dabar links
mai, garsiai ir drąsiai dai
nuoja ir gieda Amerikos 
himną ir Amerikoniszkas 
dainas. Visi jie tikri Rus- 
kiai, bet Komunistu ir So
vietu neprieteliai. Jie apsi
gyveno ant Reed ukes, kur 
Baltieji Ruskiai rado sau 
prieglauda in Rockland 
Apygarda, N. Y. Ant szitos 
ukes ta mokytoja Kosenkina

mokino, isz czia ji buvo isz- 
gabenta, pavogta ir Soyietu 
suimta. Komunistai labai 
mylėtu visus szitus vaikus 
suimti ir po savo kruvina le
tena pasiskverbti.

Amerikoje randasi daug 
Ruskiu kurie neapkenczia 
Sovietu, Komunistu bet ku
riu szirdys plyszta del savo 
kraszto, savo tėvynės, Rusi
jos. Jie labai norėtu gryžti, 
nes jie Rusija myli, bet jie 
negali, nedrysta ir nenori 
gryžti ten tol kol ta Raudona 
Letena j u kraszta smaugs ir 
slėgs!

ANGLIJA
GINKLUOJASI V akar u

Atstovai Pas
Molotova

Traukinio Nelaime Korėjoje, 
Daug Amerikos Kareiviu Žuvo 
Ir Sužeisti; Sovietai Išvarys 
Amerikieczius Isz Berlyno;

nglija Paskyrė Milijonus
Svaru Pinigu Del Apsigynimo
SEOUL, KOREA. — 

Amerikiecziu kareiviu, 
in Amerika, žuvo 
labai sužeisti, kai

Trisdeszimts Penki 
kurie jau keliavo 

ir mažiausia 80 
ju traukinys susi-

DRĄSUS
YUGOSLAVAI

SOVIETAI UŽIMS
VISA BERLYNĄ

BERLYNAS. — Priesz-So- 
vietiniai laikraszcziai Vokieti
joje raszo ir laikrasztininkai 
jau vieszai ir drąsiai sako, kad 
Rusijos Sovietai jau turi nu
statė diena kada jie užims visa 
Berlyną ir isz ten iszvys Ame-' 
rikieczius ir Anglus.

Amerikos laikrasztininkai 
paklausė Amerikos augsztu 
valdininku ar jie ka apie tai ži
no. Visi tie valdininkai užsigy
nė kad jie nieko apie tai nežiJ 
no, bet tuo paežiu sykiu jie 
tiems laikrasztininkams nesa
kė kad tai neteisybe.

Vokiecziu laikrasztis “Mon
tags Echo’’ raszo, kad Sovietai 
nutarė Berlyną užimti kada 
nors Lapkriczio (Nov.) mene
syje, P° Amerikos rinkimu del 
Prezidento.

Laukiant tos dienos Sovietai 
yra insake visiems Komunis
tams visur sudaryti parodas, 
kelti nesantaika, kurstyti

GAL BUS PASKUTI
NIS SUSIRINKIMAS

SU MOLOTOVU
MOSKVA, RUSIJA—Angli- 

jos, Amerikos ir Francuzijos 
atstovai vėl pradėjo savo posė
džius su Rusijos Užsienio Mi- 
nisteriu, Molotovu, po penkio
likos dienu nutraukimo visu 
mitingu. Vakaru atstovai sten
giasi visa ta Berlyno klausima 
greitai ir galutinai iszriszti.

Pirmutinis posėdis buvo la
bai trumpas, tik pusantros va
landos. Isz to posėdžio iszejo 
Anglijos, Amerikos ir Francu
zijos atstovai besiszypsodami, 
bet jie laikrasztininkams nei 
žodžio neprasitarė kas ten bu
vo nutarta.

Amerikos laikrasztininkai 
užklupo Amerikos Ambasado
rių Walter Bedell Smith ir pa
reikalavo kad jis jiems nors ka 
apie ta posėdi pasakytu.

“Mes susitikome su Ponu 
Molotovu ir su Ponu Smirno
vu. Jokiu žinių.’’ Tas Ponas

LONDON, ANGLIJA. — 
Ners jokiu žinių negalima gau
ti isz visu tu konferencijų, mi
tingu ir posėdžiu Moskvoje bet 
kaip ant delno matyti kas tenai 
darosi isz Vakariniu kraszta 
pasielgimo namie.

Amerikos valdžia mums jau, 
aiszkiai parode kiek pasitikė
jimo ir vilties Amerika turi in 
tas konferencijas, kai pradėjo 
imti jaunus vyrukus in vaiska.

Dabar Anglijos valdžia taip 
pat mums parodo, kai ji iszlei- 
do insakyma, kad Armijos 
Sztabas negali paleisti karei
viu isz vaisko, nežiūrint kiek 
metu jie yra isztarnave, ir kai 
visu karininku vakacijos, atos
togos yra nutrauktos, ir jie vi
si turi gryžti in savo kariszkas 
vietas.

Karo Sztabas Anglijoje dar 
toliau nuėjo, ir aiszkiau paro
de kokios juodos dienos visu 
musu laukia, kai jis insake vi
siems kariszku fabriku savin
inkams, kad jie turi dabar net 
dvigubai kariszku ginklu pa
gaminti. buvo
miuionn,os paskY(.i kūle su kitu Korėjos traukiniu, apie szim- milijonus svaru pinigu del J _ L
nauju kariszku eroplanu. ta ir

Anglijos valdžia sako kad 
visi szitie kariszki žingsniai 
yra del apsigynimo. Mes gali- sustojęs mažoje 
me dabar tikrai klausti: Apsi- . . « .
gynimo nuo kurio prieszo? traUKHiyS, KUHO

Anglija buvo nustaezius kad mas ar nepaisindaiiias atsargos ženklu ant 
visi jauni vyrukai turi stoti in . .
vaiska tik dei vienu metu, geležinkelio nesustabdė savo traukinio ir 
Per kara visi turėjo vaiske isz (jave sfaczįaj jn stovinti Amerikiecziu traU- 
tarnauti nors asztuoniohka me- L . . ‘
nešiu. Dabar iszejo insaky- kini.
mas, kad visi vyrukai vėl turi Af^ SztabaS 
asztuoniohka menesiu eiti ka- J
riszka musztra, kaip ir per ka- kareiviai buvo jau 
ra. Anglai visi jau ne tik tiki 
kad karas bus, bet to karo jau 
beveik ir laukia, nežiūrint kad 
j u vadai stengiasi juos nura
minti.

dvideszimts 
Amerikiecziu

myliu nuo Seoul miesto, 
kareiviu traukinys buvo 

stotyje, kai tas kitas 
inžinierius ar nematyda-

pranesza kad visi tie 
isztarnave savo karisz- 
gryžo in Amerika kai

PERSPĖJA
STALINA

straikas ir buntavoti žmones, 
už tai kad Rusija nenori kad 
tu keturiu didžiųjų tautu at
stovai prieitu prie kokio iszri- 
szimo to Berlyno Klausinio.

Szitas laikrasztis “Montags 
Echo’’ raszo, kad Sovietai ta 
Berlyno užėmimo laika buvo 
nustatė dar priesz visus szitus 
pastaruosius pasikalbėjimus. 
Szitas laikrasztis taipgi sako 
kad Sovietai rengiasi trukdyti 
Amerikos eroplanams kurie 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Smirnovas yra Molotovo pata
rėjas.

Laikrasztininkai dar parei
kalavo žinoti: Ar bus dar dau- 
giau posėdžiu? Bet Ambasa
dorius Walter Bedell Smith, 
vėl trumpai jiems atkirto/‘Jo
kiu žinių nėra.’’ Laikraszti
ninkai dar nepaleido Amerikos 
Ambasadoriaus ir jo paklausė: 
“Gal vėliau bus kokiu nors ži
nių?’’ Ambasadorius vėl taip 
pat atsake kad: “Jis nieko 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LONDON, ANGLIJA. — 
Rusijos atstovai dabar labai 
nori kad Anglija, Amerika ir 
Francuzija dabar testu toliau 
derybas ir kad greieziau isz- 
risztu Italijos klausima, nes 
jeigu tas klausimas nebus tuo
jaus iszrisztas, tai jis bus Tau
tu Sanjungai pavestas. O Rusi
ja to nenori.

Bet Amerika dabar nesisku
bina. Amerikos atstovai sutiko 
dar ant vieno mitingo, bet 
Amerikos Sekretorius Marshal 
ant to mitingo nepribuvo, bet 
pasiuntė savo atstovą. Rus- 
kiarns szitas pasielgimas bai
siai nepatiko, jie reikalavo kad 
pats Sekretorius Marshal' pri
būtu, bet j u piktumas dabar 
jau nieko nebaido.

Amerikos nusistatymas da-

ka musztra ir jau 
ta nelaime atsitiko.

Szita nelaime yra didžiausia nuo karo 
pabaigos. Armijos Sztabas dabar siunezia 
savo žmones, savo agentus isztirti, ar czia 
tikrai buvo nelaime, 
nelaime surengė.

Vardai žuvusiu ir 
ra paskelbti kol ju 
neszta.
bar yra kad Rusija turi visus 
kelius ir geležinkelius atidary
ti in Berlyną, pirm negu Ame
rika už ves kokias derybas su 
jos atstovais.

Musu atstovai jau dabar ma
to kad nieko gero isz visu tu 
derybų nebus, ir už tai dabar 
jie sako kad su Rusija negali
ma susiszneketi. Visi prisipa- 
žinsta kad dabar labai juodai 
iszrodo.

Jeigu Sovietai tik panorėtu
jie galėtu Amerikieczius, Frau-: parodyti.

ar gal kas tyczia ta

sužeistu kareiviu ne- 
giminems bus pra-

euzus ir Anglus tuojaus isz 
Berlyno iszvyti. Visu tu trijų 
krasztu armijos negalėtu So
vietams kelia pastoti. Kaip tik 
už tai jie dar vis stengiasi de
rintis, vis laukia kad gal kaip 
nors bus galima gražumu su 
Rusija susitaikinti. Bet da
bar jau matyti kad visas klau
simas bus Tautu Sanjungai pa 
vestas. O ir ta Tautu Sanjunga 
yra be jiegos ir Rusija gali ir 
tai Tautu Sanjungai szpyga

Drysta Rusijai 4 
Prieszintis

BELGRADE, YUGOSLAVI- 
JA. — Kai Rusija uždare Ame
rikos Konsulata Vladivostok 
mieste tai mums jokios iszka- 
dos nepadare. Musu Konsula
tas tenai mažai žinių mums 
pranesze.

Yugoslav!jos Marshal Tito 
taip garsiai ir drąsiai szneka ir 
visiems pasakoja kas darosi 
tuose krasztuose, kurie yra po 
Rusijos priežiūra, kad mums 
nereikia nei sznipu, nei szpie- 
gu nei žinių centro. Informaci
jų ar žinių sztabas dabar isz
ejo isz mados Europoje. Mar
shal Tito mums dabar prane
sza koks gyvenimas po Stalino 
pypke.

Kai Yugoslavijos valdžia su
sikirta su Rusijos Kremlinu, 
tai visi sake ir spėjo kad czia 
tiktai monai, kad Tito czia tik 
nuduoda taip supykęs kad ki
tus inveltu. Bet mes jau tada 
raszeme ir sakeme kad Yugo
slavai yra drąsus žmones, mes 
priminėme savo skaitytojams 
kad Yugoslavai buvo pirmuti
niai Hitleriui kelia pastoti Bal
kanuose. Yugoslavai buvo su 
muszti, bet nepasidavė. Mes 
jau tada spėjome kad czia Yu- 
goslavas Marshal Tito baiku 
nekreczia.

Dabar visi mato kad tas su
sikirtimas su Stalinu buvo tik
ras, kad Tito tikrai atsikirto 
Stalinui.

Per ta susikirtima abieju 
krasztu vadai ne vien tiktai ka 
viens kita iszsipravardžiavo, 
iszkoneveike, iszsikeike ir ap- 
siszmeiže, bet daug kas iszejo 
in virszu, ko dar niekas iki 
sziol tikrai nežinojo apie Rusi
ja.

(Tasa Ant 4 Puslapio) jj
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Kas Girdėt
nistu rėmėjas Henry Wallace 
Rusijoje butu suszaudytas, jei
gu jis tenai taip priesz valdžia 
eitu, ir kad tegu jis džiaugiasi 
kad ežia gavo tik kiausziniu ir

.........Uliniu linini linu Iltiniu

Boiszevikai Lietuvoje
■ U................... .......................        >■>!■»■■>■»■»■>

jo prasidėti 1941 metu Birželio 
trylikta diena. Tam reikalui in 
Lietuva slapta privažiavo 
daug slaptosios policijos valdi
ninku isz Rusijos. Geležinkeliu

to gilumas kolonistu veidai pa- 
tysta ir virszugalviuose pasi
rodo dideli klaustukai. Juk 
vietos niekur nesiskiria nuo to
kiu pat vietų apie Zarasus. Ar-

buvyje in Amerika gales at
vykti 205,000 tremtiniu.

Pagal szi instatyma bent 
40% o iszduodamu vizų skai- 
czius atiteks vien DP teises tu-

Andrei Zhdanovas, Rusijos 
Politburo intakingiausias na
rys, Stalino artimas draugas ir 
Molotovo prieszas pasimirė. 
■Gandai vis ėjo kad Zhdanovas 
bus Stalino inpedinis. Zhdano
vas buvo karininkas ir baisiai 
neapkentė vakariniu tautu, 
ypatingai Amerikos. Dauguma 
Politburo nariu norėjo talki
ninkauti su Amerikos Sekre- ' 1 ' 1 ' . . .toriaus tvarka Europoje, ir isz 
pradžios pritarė Amerikos 
Sekretoriui Marshall, bet kai 
tik Zhdanovas pasimaisze vis
kas persimainė ir Rusija nusi
statė priesz Amerikos Sekreto
rių ir priesz Amerika.

tameieziu; tokiems žmonėms 
mes primintume kad visi mes 
esame dėkingi kad czia ne Ru
sija, ir už tai net ir Henry Wal
lace gali durnavoti. Mes tos 
laisves sau reikalaujame, tai 
turėtume ir kitam pripažinti.

Tie žmones kurie užtaria ir 
užstoja už Komunistus, bet pa
tys. neprisiraszo prie Komunis
tu Partijos, yra mums pavojin
gesni negu Raudoniausi Komu
nistai, nes sunku juos susekti 
ir dar sunkiau juos pažinti. -Al’ . * . • ' >Daug tokiu žmonių dabar 
Amerikoje randasi. Preziden
tas Trumanas dabar tuos Ko
munistus užtaria, sakydamas 
kad jis jokio pavojaus nemato 
isz visu tu sznipu, szpiegu ir 
Komunistu. Mes kitus tokius 
žmones intariams ir sakome, 
kad jie yra parsidavė Komu
nistams. Bet apie Prezidentą 
Trumana to negalime sakyti. 
Trumas jau szimtus sykiu vi
siems parode kad jis jokiu in-, 
■sitikinimu neturi, kad jis ma
žai kad supranta, ir retai pats 
žino kad jis daro ar ka jis sako. 
Tik kelios sanvaites atgal, kai 
laikraszcziai buvo pilni žinių 
apie tuos szpiegus ir sznipus ir 
iszdavikus, kuriuos Kongreso 
komisija dabar ima nagan, ir 
apie kuriuos “FBI” Slapta 
Policija dar daug daugiau ži
lio, Prezidentas Trumanas ra
iniai visiems pasakė kad jis ne
mato jokio pavojaus isz viso 
to, kad visi visai už dyka susi
nervavo ir iszsigando. Visi 
mes gerai žinome kad Truma- 
<nas Komunistu neapkenezia, 
bet mes teipgi žinome kad jis 
Komunistu nesupranta ir ne- 
pažinsta.

Visiems Komunistams ir. So
vietu valdininkams labai pati
ko kai jie iszgirdo kaip Ameri
kiecziai su tais kiausziniais ir 
tamietemis pasveikino Henry 
Wallace, kandidatas in Prezi
dentus. Jie dabar paskelbs ta 
Henry Wallace kaip koki kan
kini, muczelninka ir per savo 
laikraszczius visiems priparo- 
dys, kad Amerikoje isz tikro 
nėra laisves.

Net ir pats Henry Wallace 
labai gudriai savo prilygino 
prie Kristaus, kuris nebuvo 
priimtas bet buvo iszjuoktas ir 
nukankintas.

Szitoks nelemtas atsitikimas 
ir dar nelaimingesnis prilygi
nimas Komunistams tikra ru
giapjūte. Jie apie tokius in- 
vykius pasiskaitę net kazoka 
szoka.

Demokratu Partijos vadai 
dabar tikrai susirūpino. Labai 
mažai auku plaukia in Partijos 
iždą del ateinaneziu rinkimu. 
Jie dabar rengia sutverti ma
žus Truman-Barkley kliubus 
visuose miestuose ir daryti ko- 
lektas per stubas rinkdami au
kas.

Stalinas dar nespėjo Yugd- 
slavijos vada Tito numalszinti, 
kai jau pasirodo kad ir Lenki
joje ne viskas tvarkoj. Hilary 
Mine, Lenku pramones atsta
tymo bosas jau vieszai pasako 
Komunistu Informacijos Szta- 
bui kad Lenkijoje negalima 
taip daryti kaip Rusijoje. Jam 
buvo insakyta greieziau visus j 
Ūkius suimti, bet jis sako kad 
Lenkijoje negalima, kad Len
kija tai ne Rusija. Yugoslavas 
Tito kaip tik už tokius iszsi- 
reiszkimus susikirto su Krem
liau ir su Stalinu.

(Raszo Antanas Klimas, nese-j miszkiais. Kalėjimu langai bu-' stotyse buvo paruoszta daug 
niai atvažiavęs isz Europos ir Vo apkalti lentoms, kad nieko | traukiniu su prekiniais vago- 
dabar mokslus Tęsiantis in nebutu galima pamatyti, ir pa-1 nais treniįamiems žmonėms 
University of Pennsylvania, cziame kalėjime buvo investas iszvežti. Žinoma, niekas be tik- 

gyvenas in Pottsville, Pa.) | labai griežtas režimas, tvarka, „
; maistas buvo toks.menkas, kad; raL kas czia daiosi, i 

. | tik ka gyvybe buvo galima pa-
laikyti. Tardymai buvo labai 
žiaurus: Tardant buvo vartoja
mos visokios kankinimo prie
mones; kaliniai buvo marinami 
badu, muszami, badomos pana
ges inkaitintomis adatomis, 
leidžiama elektros srove ir vi
sokį kitoki kankinimai, ku
riuos tik gali iszgalvoti suzvie- 
rejusio žmogaus protas.

Buvo suimta daug jaunimo,1 
ypatingai studentu ir mokiniu. į 
Sakysime, vienoje Prienų gini-' 
nazijoje buvo suimta viso try
lika moksleiviu, kurie iszsede- 
jo po asztuonis menesius kalė
jime. Taip pat daug mokiniu 
buvo suimta kelioms dienoms, 
net visai jauni vaikai buvo tar
domi ir visaip grasinami. Ka
lėjimuose buvo vaikai nuo ke- 
turioliko metu amžiaus, kurie 
buvo lygiai taip tardomi ir taip 
kalinami, kaip ir kiti.

Bet vistiek Lietuviszkos 
dvasios nebuvo 
greitai užslopinti. Nors ir ne- 
vieszai, Komunistai jaus dideli 
pasiprieszinima, 
jiems prieszinosi 
moksleivija, ir studentija, 
riti toks vieningas prieszkomu- 
nistinis laikymasis tiesiog in 
pasiutima veds Bolszevikus ir 
ju pakalikus. Jausdami, kad 
artėja karas su Vokiecziais ir 
norėdami turėti saugu užnuga
ri karo atveju iszsigime ir be 
jokios niorales Bolszeviku pro
tai iszgalvojo velniszka plana, 
tvarka: Iszgabenti ketvirtada
li Lietuviu tautos in Sibirą ir 
tuo budu palaužti tautos pasi- 
prieszinima, iszvežant visus 
vadus, visus atstovaujanezius 
ir vadovaujanezius vadus, 
žmones.

Szitas planas buvo paruosz-į 
tas labai slaptai Moskvoje ir Į 
atsiustas in Lietuva iszpildyti. 
Patys pirmieji suėmimai ture-

(Tasa)

Ruske mokytoja Kosenkina 
turėjo per langa iszszokti ir ko
ne užsimuszti kad ji galėtu pa
bėgti nuo Sovietu. Sovietu 
Konsului Lomakin buvo pavė
linta nors per duris iszeiti ir 
gryžti in ten isz kur visi ne- 
szasi. Konsulas Lomakin tu
rėtu būti dėkingas kad jam ne- 
reikejo per langa szokti nuo 
kapitalistu pabėgti.

Viena pasiputusi ponia, 
samdydama tarnaite, jai pasa
kė: “Asz daug neszneku, jeigu 
asz pirsztu pamosiu, tai reisz
kia kad tu turi greitai atsi
skubinti pas mane. Ar supran
ti?”

Tarnaite irgi nebuvo prasta, 
ji savo naujai poniutei szitaip 
pasakė; “Ir asz mažai szneku, 
jeigu asz galva pakratysiu, tai I 
reiszkia kad asz neateisiu.”

Prezidentas Trumanas labai 
gerai padare kai jis vieszai pa
smerkė visus tuos žmones Pie
tinėse valstijose, kurie kiau- 
kziniais ir tamietemis pasvei- 
kino Henry Wallace. Tai isz 
tikro prastas pasielgimas. Ge
rai Trumanas sako, kad Henry 
Wallace yra kandidatas in 
Prezidentus ir jis turi pilna tei
se iszsireikszti ir prakalbas sa
kyti, kaip ir kiti kandidatai.

Mes, kaip ir Trumanas nesu
tinkame su tais žmonėmis, ku
rie kaip kokie niekszai ir be
moksliai pasielgia. Czia Tru
manas teisybe pasakė kai jis 
visiems primine kad Henry 
Wallace yra Amerikietis, ir tu
ri pilna teise Amerikos laisve 
pasinaudoti.

Tie, kurie sako kad Komu-

Slapta Amerikos FBI polici
ja dabar turi aki ant studentu 
ir profesorių in New York 
Universitetą. Czia randasi tik
ras Komunistu lizdas.

Tiek daug vyruku dabar 
stoja in laivyną, kad kiti turi 
laukti isz kaleinos.

Biznieriai pranesza kad da
bar daug daugiau žmonių be
veik viską perka ant iszmokes- 
czio.

Atskiros valstijos ir miestai 
vis didesnes ir didesnes taksas 
krauna ant žmonių.

Skaitykite “Saule”

Pirkie U. S. Bonus

Labiausiai sukriesti
Lietuvos ūkininkai, nes jie juk 
ir sudaro Lietuvoje tris ketvįr
ėžius, visu gyventoju. Žeme 
jiems .'buvo atimta, jie buvo pa
likti ne sanvininkais, 'bet tik 
ūkio valdytojais. Ūkiams bu
vo uždėtos labai dideles duok
les, taksos : javais, mėsa, pienu, 
kiausziniais ir pinigais. Boi
szevikai tuo spaudimu norėjo 
visus suvaryti in vadinamuo
sius kolechozus, tai yra, ben- 
drus ūkius, kuriuose buvęs 
ūkio sanvininkas pasidaro tik 
paprastas padienis darbinin
kas, tacziau jis turi dirbti kaip ' 
baudžiauninkas, nes isz ten ne
galima atsisakyti, o neateji- 
mas in darba yra skaitomas sa
botažu. Tai reiszkia prieszina- 
masi vyriausybei, o tokio žmo
gaus jau laukia suėmimas ir 
isztremimas in Sibirą.

Ūkininkai, kurie nepąjiegia 
atiduoti savo duoklių būva su
imami, nuteisiamam! po keletą 
metu kalėjimo ir vežami in Si
biro giluma.

Negeriau ėjosi ir darbinin
kams: Buvo investos darbo 
normos, kurios reikėjo būtinai 
padaryti, kitaip darbininkas, 
kuris nepadare savo nustatyto 
d,arbo buvo skaitomas darbo 
trukdytoju, sabotažininku, 
liaudies, prieszu ir taip toliau. 
Atlyginimas darbininkams ne
buvo per daug pakeltas, o tuo 
tarpu viskas labai pabrango, ir 
tuo budu darbininkai atsidūrė 
dar blogesnėje padėtyje. Be to, 
darbininkas neinate, kam jis 
turi sunkiai dirbti, del to, kad 
ir taupydamas pinigus jis ne
galėjo nieko nuosavo insigyti, 
nei krautuves, nei namo, nei 
ūkio.

Tautos naikinimas ėjo jau 
pilnu smarkumu. Slaptoji poli
cija tapo visagale: jį turėjo 
daugybe sznipu visur, kurie jai 
praneszdavo, ka žmones kalba, 
ir mažiausias pasakytas žodis 
priesz Komunistus, priesz ju 
tvarka ir ypatingai priesz Sta
lina galėjo būti pakankama, 
kad žmogus butu suimamas.

Tokiu budu pamažu kalėji
mai prisipildė geriausiu, drą
siausiu ir labiausiai tautai rei
kalingu žmonių. Kalėjimai ta- 
po perpildyti. 1941 metu pra
džioje jau buvo apie deszimts 
tukstaneziu Lietuviu politiniu 
kaliniu, sedineziu kalėjimuose 
ir tardomu. Suėmimai dau
giausia buvo daromi nakezia, 
neduodant jokiu paaiszkinimu, 
ir dažnai praeidavo keli mene
siai pakol suimtojo szeimyna 
sužinodavo kokiame kalėjime 
sėdi ju szeimynos narys. O daž
nai ne visai nesužinodavo, nes 
žmogus būdavo suimamas, isz- 
vežamas ir niekas daugiau jo 
jau nebematydavo.

Suimtieji buvo yisiszkai 
slaptosios policijos globoje: O 
toje slaptoje policijoje ir Lie
tuvoje buvo daugiausia isz So
vietu Sanjungos atvykę Rusai 
ir kiti Komunistai. Kas jau pa- 
teko m ju rankas, buvo Ju vi- 
siszkoje malonėje. Nebuvo kam 
suimtajam nei pasiskusti, nei 
neleista buvo rąžyti laiszku, 
nei pasimatyti su savo na-

ruju Komunistu nežinojo tik- 
ir 

spėliojo apie kokius nors 
szeviku darbelius.

(TOLIAUS BUS)

tiktai
Bol-

ISZ KANADOS

ROLPHTON, ONT. — Szi 
vietove, kurios nerasite žemė
lapyje, randasi apie 140 myliu 
in vakarus nuo Ottawos ir 60, 
myliu nuo artimiausio Pem-Į 
broke miestelio. Czia Hydro 
Electrical Power Commission 
stato viena isz didžiausiu elek
tros stoeziu (480.000 a. j.). Dir
ba czia virsz tukstanezio darbi
ninku, isz ju 400 buvę “DP,”j 
Lietuviu yra 80. Pagrindinis | 
musu ginklas, kastuvas, o prie
szas, žemes ir akmenys. Atlygi
nimas 60 et., in valanda. Po 4 
menesiu darbo didesnioji dalis 
iszsiskirste prie kitu darbu, 
prie dailidžių, akmens gręži
mo, maszinu ir 1.1. Ju atlygini- 

i mas dabar svyruoja apie 72 et.

cziau Montreal© vaizdas daro
si jau kiek ryszkesnis ir kolo
nistai pradeda juokauti. Po toj 
apsipranta ir paskęsta ateities, 
planu sūkuriuos.

Kanados lietuviai kolonis
tams sudaro gana jaukius pir
muosius inspudžius. Kita kar
ta net Amerikos Lietuviai ga
lėtu nustebti czionykszcziu 
Lietuviu gajumu ir energija. 
Tegu toji energija didėja ir ne
nustoja būti tautinio gyveni
mo gaivintoja ir augintoja.

galima taip Į jn valanda.
Szimet Liepos (July) 6d.,in- 

steigtas K.L.T., skyrius.
ypatingai 
jaunimas, 

ku-

Daugumas czia esaneziu tau- 
tiecziu savo szeimyna yra pali
ke Vokietijoj. Jas kuo grei- 
cziausiai in Kanada atsigaben
ti, didžiausias szio meto rūpes
tis. Dalis vyru butus rado pas 
apylinkes ūkininkus, o vienuo
lika vyru stato namukus szei- 
mynu apgyvendinimui. Toks 
kuklus namukas dviem szeimy- 
noms kainuoja apie $700 ne
skaitant indeto darbo.

TORONTO, ONT. — Toron- 
tieeziu Lietuviu publika pain- 
vairino neseniai isz Vokietijos 
atvykusios asztuonios Lietu
vaites — seseles. Juju atvyki
mu in Kanada rūpinosi Toron
to kardinolas, Jo Eminencija 
James C. McGuigan. Sziuo lai
ku Lietuvaites seseles apsisto
jo didžiuliame Loretto Abbey 
vienuolyne. Greitu laiku jos 
pereis darbuotis in viena vai- 
kucziu prieglauda, kuria joms 
pavede Toronto kardinolas.

Atvykusios seseles priklauso 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Kongregacijai, kuri yra grynai 
Lietuviszka. Jos insteigejas 
yra amžinos atminties žymusis 
arkivyskupas Jurgis Matulis. 
Lietuvoje szios seseles gyveno 
Marijampolės mieste. Nekalto 
Prasidėjimo seserys turi kele
tą Lietuviszku namu ir Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. 
Linkime seselėms lietuvaitėms 
nepamirszti ir Toronto Lietu- 
viszkosios parapijos. — N. L.

HALIFAX, ONT. - 
perplaukęs vandenyna, 
koja Kanados žemen, pasijunti 
gana nejaukiai. Halifax’as ne-į 
ra Vakaru Europos miestu pa
vyzdys. Galvoji, kad szalia va-Į 
kariecziu kruopsztumo sunku 
suderinti dolerini tempą. 
Vykstant geležinkeliu in krasz-

Kai 
keli

KAIP PADĖTI
TREMTINIAMS AT
VYKTI IN AMERIKA

Tremtinys ar tremtinio szei
myna tik tada galės atvykti in 
Amerika, kai bus garantija, 
kad atvykęs iii Suvien. Vals. 
Am., asmuo gaus tinkama dar
bą ir butą, neiszstumdamas ki
tu.

Pagal “1948 m. DP instaty
ma” dvieju biudžetiniu metu

Korėjos Nepriklausoma Respublika

Amerikos armijų Gene
rolas Douglas MacArthur 
iszkilmingai peržiūri Korė
jos jurininkus per paroda ir 
iszkilemes, kurios buvo su
rengtos tinkamai apvaiksz- 
czioti Korėjos Nepriklauso
mybes paskelbimą. Genero
las MacArthur pribuvo in 
Seouls Kimpo eroplanams 
vieta kur Amerikiecziai bu
vo Korėjos žmonėms suren-

ge iszkilmes.
Trys metai atgal Korėjos 

krasztas buvo iszlaisvintas 
isz Japonu nelaisvės, po ku
ria jie vargo ir kentėjo per 
keturios deszimts penkis 
metus. Su Generolu MacAr- 
trur eina Leitenantas Gene
rolas John R. Hodge, Ame
rikos armijų Korėjos krasz- 
te virszininkas.

Generolas MacArthur an

tru sykiu -paliko Japonija 
dalyvauti iszkilmese nuo to 
laiko kai jis buvo paskirtas 
Japonus valdyti. Pirmutina- 
ji syki jis iszvažiavo kai jis 
atsilankė in Manila ap- 
vaikszczioti Philippinu Res- 
publkos užgimimą, kai Phi- 
lippinai gavo savo savival- 
dyba ir nepriklausomybe isz 
Amerikos.

rintiems asmenims, kurie kilę 
isz Lietuvos, Estijos, Latvijos 
ir rytines Lenkijos už Kurzono 
linijos.

Bent 30% vizų teks tremti
niams, kurie ankseziau dirbo 
žemes ūkyje < ir kurie Suvien. 
Vals. Am., dirbs žemes ūkyje.

Pagal instatyma gales at
vykti 3000 naszlaicziu iki 16 
metu aųižiaus.

Pagal instatyma “DP teises 
turi” reiszkia iszvietintus as
menis, kurie 1939 m. Rugsėjo 
(Supt.) m., 1 diena ar vėliau, 
arba 1945 m. Gruodžio (Dec.) 
m., 22 diena ar ankseziau at
vyko in Vokietija, Italija ar 
Austrija ir kurie 1948 m. Sau
sio (Jan.) 1 d., buvo Italijoje 
arba Amerikiecziu, Britu ir 
Francuzu zonose Berlyne ar 
Vienoje arba Amerikiecziu, 
Britu ir Francuzu zonose Vo
kietijoje ir Austrijoje.
Jau Iszvykusieji In Anglija, į 
Kanada, Australija, Danija, 
Sz vedi j a, Pietų Amerika Ar 
Kitur, Sziuo Instatymu Pasi

naudoti Negales
Pirmenybes atvykti teikia

mos giminėms iki 3-czio laips
nio, žemes ūkio darbininkams, 
kurie dirbs Suvien. Vals. Am. 
žemos ūkyje, namu ruoszos, 
statybos, aprangos ir kito
kiems darbininkams, kuriu sto
koja Suvien. Vals. Am., ir as
menims su specialaus iszsila- 
vinimo, mokslinėmis, techninė
mis ir profesinėmis kvalifika
cijomis.

Atvykimo iszlaidas isz sto
vyklos iki Suvien. Vals. Am. » 
kranto apmokės “Internation
al Refugee Organization” Isz 
uosto iki gyvenamos vietos ke- ’ 
liones iszlaidas turės sumokė
ti gimines ar draugai.
Atvykti Galės Tik Tie, Ku
riems Bus Amerikos Gyvento
ju Iszpildytos Butui Ir Darbui

Garantijos Blankos
Kurie jau esate ir parūpinę 

affidavitus, vistiek butui ir 
darbui garantijas padarykite, 
iszpildykite BALF Blankas ir 
jas gražinkite BALF centrui.

Szeimyna inraszoma in vie
na blanka. In szeimyna iueina 
nevede vaikai iki 21 metu am
žiaus. Inraszykite taip pat sa- 1 
vo moeziutes ir tėvukus 
(Grandmother, Grandfather).

Ir neturintieji giminiu ar pa- ’ 
žistamu, bet turi viena ar ke
lis kambarius ir gali parūpinti į 
daiba, atlikite gailestingumo 
darba, “užpildykite BALF pa- 
ruosztasias blankas, neinvar- 
dindami asmenų, pažymėdami 
tik kiek ir kokiu asmenų gali- ’ 
te priimti.” Musu ingaliotiniai 
Vokietijoje ir Austrijoje pa
rinks atatinkamus asmenis. 
Atvykę jie dirbs ir mokes jums 
už butą. Tai padarydami isz- 
gelbesite nelaiminguosius Lie
tuvius isz didelio skurdo ir 
vargo, kuri jie kenezia tremty
je.

Kas greieziau atsius kvieti
mus, tie DP greieziau atvyks in 
Amerika. Pirmieji tremtiniu 
transportai, pagal nauja ji DP 
instatyma, pradės atvykti 1948 
m. Spalio (Oct.) menesio pra
džioje.

Blankas gauti ir iszpildyta- 
sias blankas dviejose kopijose 
praszome ko greieziausiai gra-< 
žinti iii: United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc. 105 ». 
Grand St. Brooklyn 11, N. Y.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA

**8 Nematomas
(Tasa)

— Kur ?
•— Augsztyn! Ir pirsztu pa

rode in virszu aržuolo, ka pa
lei grinczia stovėjo.

— Ir ka? Paklausė vela 
kuntorius.

— Ar nematai?!
— Nieko nematau.
— Žiurekie, kuntoriau ge

rai.
— Asz nieko nematau.
— Kaip tai, ar nematai 

kaip lapai juda?
— Tai teisybe, nes kas tai 

galėtu ibut ?
— Tai-gi, vejas nepuczia, o 

.szakos juda; o žiūrėk in kitus 
medžius, ar szakos juda?

- — Po velniu, turi teisybia. 
Tuojaus dažinosime kas tai 
yra. Duokie man savo saidoką.

-—- Szitai te.
. Kuntorius paemias pridėjo 

prie veido ir pradėjo in ta vie
ta icieliuot kur szakos judėjo.

Kupstas tai matydamas, aki 
pavede in kur cielavo ii’ pa
szauke :

— Broli! Sergėkis!
Puolė strela ir mate, kaip 

kokis tai žmogus slinko szako- 
mis žemyn.

— Pataikiau! Paszauke 
kuntorius su džiaugsmu.

— Nepa taikiai! Atsake 
mediją Dagilius, o tai buvo tas 
pats ant kurio kuntorius spen
dė.

— Jau po tavęs! Paszauke 
keli balsai ir apsupo aplinkui.

Dagilius gavosi ant grin- 
czios stogo ir, kaip katinas rėp
loms, yrėsi stogu. Jau keli 
Kryžiokai pradėjo saidokus 
taisyt ir cieliuot, nes kuntorius 
paszauke:

— Neszaukit! Reikia ji gy
va dastatyt mus vadui.

— Nuszaukit mane, pa
szauke Dagilius, nes gyva ma
nes nepagausit!

— Pažiūrėsim. O asz tau 
sakau jog už, penkių miliutu 
pats nulipsi.

— Kokiu budu ?
— Uždegsim narna, juk tai 

nedidelis daigtas.
— Gerai, bandykite, atsa

ke pabėgėlis.
Tame Dagilius paėmė saido

ką, ka turėjo kitoj szalyj stogo, 
užmieravo ir paleido strela, 
kuri pataikė kuntoriui in peti 
ir nudraskė visas mesas. Antra 
strela Vėla pavymui paleido ir 
pataikė in szale kuntoriaus sto
vinti Kryžioką, kuri puolė ir 
tuojaus Kryžiokas atliko.

— Leiskit strelas! Paszau
ke kuntoriaus indukias. Ir tuo
jaus paleido apie deszimts stre- 
lu, nes Dagiliui ant jo giliuko 
nei viena, nepataike: greitai 
nusileido kita szale stogo be jo
kio žaidulio ir leidosi in lau
kus.

— Pabėgs! Paszauke kun
torius, vykit!

Leidosi kuntorius, o paskui 
ji ir visi Kryžiokai. Leido puš
ku kėlės strelas, bet nepataike. 
Isz pradžių vydami klykė, pas
kui nutylo, Dagilius pabėgo.

O kad visi Kryžiokai nusivy- 
jo, o moteris paliko, jos naudo
damos isz to prisiartino prie 
Kupsto, užgesino deganezias 
toszias. Nes ar žaiduliai kada 
užgys ?

Pirmutiniu žodžiu buvo jo 
paezios:

— Begkime!

— Taip, begkime, atsake 
Kupstas, nes skubinkim, ba 
tuojaus sugrysz.

Reikėjo atraiszioti virves, 
kuriomis buvo subraklintas, 
nes kaip ?

Kupstas parode joms peili, 
kuris netoli gulėjo, su kuriom 
Gotliba nudure.

Judata pagriebė ji ir drebė
dama perpjauste virves.

— Acziu Dievui, esi liue
sas.

— Taip, liuosas. Jeigu spė
sime pabėgt ir Dagiliu nenu- 
stvers tai gerai, nes, tie pra
keikti velniai.

— Radasta, paszaukie vai
kus kur jie dingo ?

Kaip tik szuktelejo, tuojaus 
isz krumu iszlindo.

— Dabar begkime!
Kupstas pakylo, nes tuo

jaus vela kaip akmuo krito ant 
žemes.

— Pagelbekit man!
— Imkis už musu ranku ir 

kelkis. Kupstai! Kupstai! Kas 
bus?

— Matai, jog mėginu!
— Ir negali?
—- Negaliu!
— Del Dievo, drebi ir nega

li!
— O sopa man, sopa, 'bai

siai sopa!
— Marszkiniai tavo kruvi

ni, matomai subadė tau kruti
nę. Ar labai?

— Tai nieko! Labai esu 
nuo virves nuvargintas, su ku
ria buvau subraklintas ir per 
tai sąnariu nejaueziu.

— Tai negali nei biskutuka 
paeit ?

— Ne!
— Na ir ka mes dabar pra

dėsime ? Paszauke verkdama 
motore.

— Dievas žino!
— Netrukus gal tie raka- 

liai sugrysz!
— Ir asz taip misliju.
— Tu taip kalbi, rodos abe

jojantis. Kupstai juk, kaip jie 
sugrysz, tai bus mum smertis.

— Del manes smertis, o del 
tavęs ir Radastos, da baisiau 
kaip smertis!

— Tai ka dabar pradėsim?
— Vienas ant to tik būdas.
— Kokis ?
— Begkite, kada da yra lai

kas, ir skubinkite abidvi pa- 
emia su savim vaikus.

— O tu?
— Asz liksiu!
—‘ Ka tu nelaimingas kal

bi? Apleist tave viena!
— Kitaip negalima.
— Niekados!
— Judata, asz taip noriu. 

Judata, asz tau liepiu! Judata, 
praszau tavęs!

— Asz su tavim nesiskyr- 
siu. Numirsime drauge, kas 
man isz tokio gyvenimo.

— Judata, jau girdėt ju 
balsai. ,

— Mėgink, mano brangus 
vyria, gal viekas atsirado. 
Imkie man už rankos, szauk 
Dieva in pagelba, kelk ir eik!

— Dovana viltis, atsake 
keldamasis.

Vos Kupstas pasikėlė, vela 
puolė kaip medis ir galva nu- 
leidias dadave:

— Matai, kad asz negaliu!
— Na tai neszime tave!
Ir nelaukdamos ant jo atsa

kymo. Judata eme už pažastų, 
o sesuo prigelbejo ir pradėjo 
irtis in giria. Vaikai ir ėjo 

verkdami drauge. Vos varsnas 
nuo trio'bu atsitolino, sztai isz- 
girdo Kryžioku balsus:

— Sustokit!
Vargingos moteres nepa

klauso Kryžioku prisakymo, 
tik kiek galėdamos bego. Tame

Buvo vienam pueise 
susirinkimas,

Suėjo ant jo jaunimas, 
Vienas pas kita paprasze 

pinigu, 
Vienam prireikė pora doleriu.

Ne prasze, kad jam skola 
atiduoti,

Ba buvo kaltas, 
Tik kad duotu,

Tam lig sarmata pasidarė, 
Vyrukui per feisa uždavė.

Tarė: Czia ne vieta praszyti 
pinigu, 

Prie publikos akiu!
Szoko ir namo bosas su paezia, 

Suteriojo vaikina,
Jisai pas skvaijera nuvezliojo, 

Ba paeiti vos galėjo, 
Badai viena vieta užgavo, 

Ir vos kvėpavo.
Ir kas isz to iszejo, 

Boba bausme užmokėjo, 
Ir da perpraszyt vyruką 

turėjo,
Norints kasztus užmokėjo, 

Nepasibaigė ant to,
Pasiekė paturima pas kito, 

Ant sūdo stojo, 
Ir vėl boba pralaimėjo!

Tai bobele, 
Tarp vyru kisztis, 

Kur vyrai muszasi, 
Turi nesztis,

O kam da graibyt, 
Kam tokia skriauda daryt?* * *
Ant vienos vestuves, buvau, 
O dievulėliau ka girdėjau ir 

maeziau,
Maiteli, kaip ten buvo, 

Tai ne yra tokio liežuvio, 
Idant viską apsakyti, 

Arba plunksna,
Kad viską apraszyti. 

Bobos apsileidia, 
Plaukus pasilcidia, 

Pakampėms landžiojo, 
Pasigeria sketeriojo.

Visko nesakysiu, 
Veluk susilaikysiu,

Kad perkūnas tokias bobas 
nubelstum,

Ne vienos neapleištam, 
Nesisarmatina žmonių, 

Nei mažu vaiku.
Jeigu szitaip atsibuna 

vestuves,
Tegul juos garnu ant dugno 

peklos,
Tegul ten su velniais 

linksminasi,
Ir ant amžio džiaugėsi. 
O kaip jau alų negavo, 
Tai sau kita vieta rado.
In saliuna nulapsejo, 
Tenais davė ka norėjo. 
Publika aplink stovėjo,

Kaip ant pusgalviu žiurėjo, 
Galo ne lauke,

Tik peczais sutraukė. 
Namon parėjo, 

Užmirszti negalėjo,
Tai ne vestuve, 

Tiktai szuniu vieta! 

puolė kelios srelos ir ant galo 
likos per Kryžiokus goveda 
apsiaubtos.

Kuntorius prisiartino prie- 
ju ir su szetoniszku juoku pri
sakė Kryžiokams, kad vestu 
jas adgalios.

Kada parvedė, vela virvėms 
Kupstą subraklino ir prie me
džio pilriszo.

— Na, vyrai, naktis ateina, 
netrukus trauksim adgal, rei
kia mums szviesos, kad maty- 
timiem kelia. Užkurkite grin
czia.

Kas toliaus su moterimis dė
josi, to czia visko nepasakysiu, 
tiktai tiek pasisako, jog likos 
abidvi per goveda gyvuliszkai 
iszgedintos ir ant galo gedly- 
vai nužudintos; vaikuczius nu
dūrė, o Kupstą baisiai streloms 
suszaude.

* * *
Kada sugryžo in glauna aba- 

za, kuntorius sudėjo raparta, 
jog in laukimas tarp pagonu 
nusiduodamas szalis turėjo 
daug ergelio ir tris isz jo gove- 
dos pražuvo, už ka turėjo na
rna uždegt.

Kuntorius už savo narsa li
kos pagirtas.

III.
Jau praėjo metas nuo to bai

saus vakaro. Fuksas likos prie 
raiteliu priskyrtas už vyresni. 
Vokiszka Lietuva buvo ranko
se Kryžioku, norint ne ant ilgo 
laiko. Lietuviai, norint nevisi 
nusikraustė areziau Vilniaus. 
Rodos Kryžiokus nebuvo kam 
persekiot, o vienok kokia tai 
nematoma, esybe genio jos pas
kui pulkelius Kryžioku. Ne 
kurie myne, jog nematoma 
dvasia Kryžiokus kankina. Tu
rėjo tai būti kokis norint pul
kelis po valdžia vieno žmogaus. 
Ant kožno žingsnio Kryžiokus 
kankino ir visokiais budais ant 
ju užklupincjo. Kryžiokiszki 
pasztai ir siuntiniai žuvo nuo 
strelu. Diena buvo szeip taip, 
nes nakties laike Kryžiokai 
kailyje nerimavo, ba ne viena 
karta ir visas Kryžioku pulke
lis likdavo iszpjautas, ir nega
lėjo dažinot kas do vieni.

Juom tolyn, tuom nemato
mas buvo baisesnis.

Kada viena karta pusėtinas 
pulkas likos iszžudintas, Kry
žiokai norėdami gala padaryt, 
sutraukė daugybia kareiviu ir 
padare medžioklia. Iszkretc vi
su krūmus ir griovas, bet nie
ko neradia, sugryžo, kaip mui
lą suedia, adgal.

* * *
Atvedam dabar skaitytoja 

in maža kaimeli Lazdynus. Bu
vo szeszta valanda isz ryto. At
siliepė bubn^s, šzaukiantis ant 
rodos. (Susirinko Kryžiokai. 
Susirinkia in kuopelias roda- 
vojosi apie koki tai svarbu 
daigta, o ant koįžno veido gali
ma buvo matyt kokis tai neri
mastis. Szitai pasirodė raitelis, 
kuris atnesze kuntoriui nuo di
džio vado raszta. Kada padavė 
kuntoriui raszta, insimaisze ir 
tas raitelis in tarpa Kryžioku 
ir paklausė:

— Apie ka jus czia tarėtės ?
— Ar pažinojai Roberta?
— Taip.
— Ir Kristijoną?
— Kaip ne, jis buvo mano 

geriausiu draugu. Nes kur jie 
yra?

— Ar nori juos du pama
tyt?

— Žinoma.
— Na tik eik su manim, ir 

vede tiesiog link koplyczios, 
isz žagaru pastatytos.

Kada daejo koplyczia, inejo 
in vidų.

— Na ka, ar gal likos zoko- 
ninkais ?

— Palauk, nesijuok!
— Kodėl?
— Tylėk ir eikie su manim.
Prisiartino netoli groteliu, 

kur stovėjo grabas pavydalia 
katafaliaus, kur po juoda už- 
dangala gulėjo du kūnai. Buvo 
tai du augszcziaus minėti Kry
žiokai su žaiduliais krūtinėse. 
Abudu'likos vienoje vietoje nu- 
žudinti. Raitelis paszauke:

— Ar turėjote su Lietuviais 
musztynia?

— Ne. Likos szianakt nu- 
žudinti per nematoma, kada 
ant sargos stovėjo.

— Per nematoma! Da tas 
nematomas ?

— Tai-gi, vis jis. Trum
pam dabar laike net septyni 
pražuvo vyrai. Kožnas ne yra 
tvirtu gyvasties, ir tai tur but 
yra velniu ar žalcziu, kad taip 
gali prisėlint. Kaip žmones 
kalba, tai yra dvase, ne žmo
gus.

— Tai kas galėtu but ?
— Velnias.
— Ar taip ir misliji?
— Taip, ba gal asz, tu ir 

mes visi galime per ji pražūt. 
Pareita nakti pražuvo du, ry
toj gal man galas pareis. Ir tu 
kada pas save gryžszi, gali but 
su strela pasveikintas.

Taip kalbėdami abudu Kry
žiokai iszejo isz koplyczios ir 
kada adgal atėjo, tarė raitelis:

— Ha, kad mane padarytu 
jenerolu!

— Tai kas but?
— Pagauczia nematoma!
Kryžiokas truktelejas pe

czais atsake:
— Ar tu misliji tau pasisek

tu? Jieszkot ir pagaut, tai du 
prieszingi darbai. Juk nema
tomo niekas nematė, o tie, ka 
ji mate ir butu galėja ka nors 
apie ji pasakyt, tai nuo jo ran
kos pražuvo.

— Nieko nekenkia, reikia 
da syki bandyt: tai vyreli ne
gražu musu zokonui, idant vy
rai turėtu pražūt be kares kaip 
szunias.

Ant rytojaus, po szernienu, 
vela suszauke bubnas Kryžio
kus, kurie sueja ant pleciaus

Gubernatorius Dewey Sportininkas

New York valstijos Gu
bernatorius Thomas E. De
wey stengiasi pamirszti savo 
darba ir pareigas ir biski 
pasilsėti loszdamas golfą. 
Republikonu Partijos kandi
datas Thomas E. Dewey pa
spruko isz savo ofiso ir nu
važiavo in Albany Country 
Club ant szviežio oro pasi- 
vaikszczioti ir golfą palosz- 

lauke kuntoriaus.
— Mano broliai, tarė al

ėjas kuntorius, czia man reikia 
apie dvideszimts penkių drą
siu vyru, ba ketinu ant nema
tomo padaryt medžioklia.

Žodžiai kuntoriaus visus 
pervere, kaip su peiliu, ir drą
siausi pradėjo iszkelia rankas 
szaukt:

— Ich! Ich! (Asz! Asz!)
Netrukus likos iszrinktas 

pulkelis isz dvideszimts pen
kių vyru po vadista kuntoriaus 
Ferdinando.

Per penkias valandas kelio
nes, linksmumas buvo tarp 
Kryžioku. Tie drąsus Kryžio
kai, norint saule kaitino ir per 
visokias griovas ir laužus ėjo 
vienok ženge smagiai, norėda
mi sugriebt nematoma, kuris 
tiek ju broliu iszganubijo.

Ant galo, priėjo sena apleis
ta žinyczia (bažnyczia,) czia 
kuntorius užsilaikė ir ant 'žem
ines Komunistu neapkenezia, 
na buvo dideles griovos.

Kas karta kelias siaurinosi 
tarp augsztu griovų. Kunto
rius staptelėjo ir tarė.-

— Jeigu czia goveda nema
toma tarpe tu griovų rastųsi 
ir ant mus užkluptu, tai nei 
vienas gyvas neiszeitumem.

— Turi teisybia, atsake 
vienas isz Kryžioku, czia butu 
del mus niekai, nes ka czia 
apie tai kalbėt, gal nematomas 
nuo czia labai toli randasi. Jei
gu Dievas padės, tai sveiki isz 
tu grovu iszeisim.

Už valandėlės pradėjo ko
las platintis ir gavosi ant lygu'- 
mos; kuntorius atsiduso leng
vai. Netrukus paregėjo namus 
pavydale kaimelio. Kuntorius 
sustabdė savo pulkeli prie pa
kelei namelio, kuris buvo tik 
del pakelevingu. Vidui buvo 
pilna Lietuviu, ypacz prekejai, 
ka gryžo nuo pajures pardavė 
visokiu žvėrių kailius, nes visi 
buvo prastai apsiredia basi, su 
marszkonem jekem ir tokioms 
jau kelnėms. Karczemoje sėdė
jo kokis tai žmogus, norint vi- 
durvasarije, o vienok buvo su 
skranda apsivilkins ir su au- 
suotia ant galvos užsidejas, 
nes taip užsismaukiąs, jog vos

ti. Jis neužilgo turės visus 
sportus ir pasilinksminimus 
pamesti ir pamirszti ir imti 
vaju vesti del rinkimu. Jis 
ketina daug prakalbu pasa
kyti ir po visa Amerika isz- 
važineti ragindamas ir pra- 
szydamas žmonių kad visi 
už ji balsuotu ir kad Truma- 
na ir Demokratus isz Wash- 
ingtono iszmestu. 

buvo galima veidą ;matyt. Ra
dosi ir pora muzįkaptu: vienas 
su kanklėms, o kitas ant bir- 
bynaites grajijo visokius szo- 
kius. Kiti vela prie stalo graji
jo isz lyczkio. Kada kuntorius 
su kelais Įvryžiokais in vidii 
inejo, visi sužiuro, tiktai tasrsu 
skranda žmogus lyg nenoroms 
ant ateigiu dirstelėjo. Visi pa
mate barzduotus Kryžiokus, 
kaktas surauko, o jau du buvo 
paemia; ir už kucu, nes kiti pa- 
sznabždejo jiems iii ausi ir vela 
sėdo prie lyczkiu.

Nekurie žiurėjo per Įauga, 
kaip Kryžiokai laukia pade ja 
ginklus, pradėjo kabinti ant 
ožuko katila, idant sau iszvirt 
valgyt.

Kuntorius norint nerimavo, 
vienok to neparodė. Liepe sau 
duot midaus, o ir liepe duot del 
visu, kurie pakelevingam na
mo radosi. Paemias kuntorius 
in ranka kauszo midaus pa
szauke :

— Ant sveikatos visiems!
Niekas nieko neatsake, vie

nok kuntorius nežudindamas 
drąsos, vela tare:

— iSziandien vyreli pusėti
nai szilta.

Vietoje atsakymo, visi pa- • . • * žiurėjo kaip ant velnio.
— Po velniu! Pamislijo 

sau kuntorius, negali tu szekre- 
vu prasznekint!

Tame vienas isz užpakalio 
atsiliepe storu balsu:

— Na je, szilta diena, 
ypacz del tu, ka isz Lazdynu 
kaimo keliauja!

Kuntorius nieko neatsake.
— BUS DAUGIAU —

Nuobradus Ubagas
Ponas—Asz ant ulyczios 

ubagui niekados niekad nie
ko neduodu!

Ubagas—Tai praszau po
no, pasakyte, kur ponas gy
veni, tada asz ateisiu in na
rna!
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ISTORIJE apie Da 1815 ma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip te
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 Bbbos.
Saule Pub. Co., Mahanoy Citjj
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Pranciszkaus Žaizdos, taipgi 
pasninkas.

— Szia sanvaite: Nedelioj 
pripuola 18-ta Nedalia po Sek
minių ; Panedelyje Szv., Eusta- 
kijuso ir Komp., Utarninke 
Szv. Mateuszo Apszt., Seredoj 
Szv. Tomas Villanov., Ketver
ge Szv. Lino; Petnyczioj 
Szvencz. P. Marijos Gailestin
goji; Subatoj Firmino.

— Subatoj Szvento Juoza
po Kupertino, taipgi pasnin
kas.

— Bernardas Bubnys su 
paczia ir sūnūs Bernardas isz 
Brooklyn, N. Y., svecziavosi 
pas gimines ir pažystamus 
mieste. Bernardas Bubnys ki
tados gyveno Mahanojuje.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Scliuylkillo pavieto tu
rėjo savo susirinkimą Utarnin- 
ko vakara Leisel ’s vieta Frack- 
villeje. Ponia Olga Colitziene 
isz Schuylkill Haven yra vir- 
szininke kliubo.

■—’* Musu seni skaitytojai 
ponas Jurgis Pužas, biznierius 
isz Girardvilles, taipgi ponas 
Vincas Petukauskas ir sūnūs 
Edvardas isz Lost Creekes, mo- 
toravo in miestą su reikalais, 
prie tos progos atlankė ir 
“Saules” redakcija atnaujinti 
savo prenumerata už laikrasz- 
ti. Acziu visiems už atsilanky-
ma.

— Edvardas J. Tamkevi- 
czius isz Catawissa, Pa., ir pa
nele Dolores A. Aponikiute isz 
Shenadoro, iszeme pavelinima 
del apsivedimo isz Pottsvilles 

' Korto.
— Pranas L. Oneszefskis, 

17 metu amžiaus kur jis gyve
no pas savo seserį ponia V. Su- 
pranavicziene 903 E. Market 
Uly., likos surastas negyvas 
per Antana Yenaleviczia nuo 
923 E. Market Uly., prie Steel- 
so kelio, arti Glendon. Tyrinė
jimas parodo kad nelaimingas 
vyrukas rinko anglis ant kal
no, gryždamas staigai krito ant 
kelio negyvas. Daktaras W. A. 
Vau Sami isz miesto sako kad 
vyrukas numirė nuo szirdies 
atako. Velionis paliko savo tę
va, Juliu; du brolius Edvardą 
ir Juozapa, taipgi seseri Julia, 
pati Vinco Supranaviczio ir 
puseseri Marijona, pati Bay 
Hyland, visi isz miesto. Prigu
lėjo prie Szv. Kanikos parapi
jos. Laidos Petnyczioje.

— Ponas K. Milius, gerai 
žinomas senas biznierius isz 
Minersvilles lankėsi in “Sau
les” redakcija su reikalais. 
Acziu už atsilankyma.

Shenandoah, Pa. — Ponia 
Ona Babnoniene, nuo 425^2 W. 
Arlington Uly., staiga susirgo 
pareita Petnyczia ir likos nu
vežta in Locust Mt. ligonbute, 
kur ji numirė Utarninke, 11:25 
valanda ryte. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in czionais būdama jau
na mergina. Josios pirmutinis 
Vyras Jurgis Vaidalaviczius 
numirė keletą metu atgal. Ve
lione prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos ir bažnytiniu drau
gijų. Paliko savo vyra Kazi
miera Banoni; 4 po-sunus ir 3 
po-dukterys: Pjusza isz Wes
ton Place; Vinca, Philadelphia, 
Daneli, isz Connecticut; Vera 
(Yerkes, Philadelphia; Olesa 
Booth, Greenwich, Conn., ir 
.Bronislava, New York. Laido
tuves invyks Sukatoje, su Szv.

Misziomis Szv. Jurgio bažny- 
czzioje 9-ta valanda ryte ir pa
laidos in parapijos kapines. 
Graboriai Oravitz laidos.

— Keturi szimtai mainie- 
riu sustraikavo ir uždare Shen- 
Penn kasyklas už tai kad kom
panija nesutiko vienam darbi
ninkui duoti geresni darba kai
po jau savotiszka darbininką, 
vietoj pagelbininko. Kompani
jos atstovai sako kad tas žmo
gus nėra tam darbui tinkamas. 
Isz tu kivircziu, net keturi 
szimtai darbininku nutarė ne
eiti in savo darbus.

— Sukatos ryta Szv. Jur- 
gip bažnyežioje, Kunigas Jonas 
Lukszys, suriszo mazgu mote
rystes, panele Olesa, duktė po
nios Antoinette Zaylskienes, su 
Albertu, sūnūs pono Juozo Ma
salskio, isz miesto. Kunigas 
Lukszys taipgi atlaike Szv. 
Miszias. Svotai buvo Marijona 
Masalskiute ir Leonardas 
Zaylskas. Vestuves atsibuvo 
po Nr. 1029 W. Coal Uly. Jau
navedžiai iszkeliavo ant sal
džiosios keliones in Kanada. 
Apsigyvens Shenadoryje.

Girardville, Pa. — Senas gy
ventojas Jonas Kugrys, nuo B 
Ulyczios, numirė Panedelyje, 
7:30 valanda ryte, savo namuo
se, nuo krauja-pludio. Velionis 
atvyko isz Lietuvos trisde- 
szimts metu atgal, nevedąs, ki
tados dirbo prie Hammond 
angliakasyklose. Prigulėjo 
prie Szvento Vincento parapi
jos. Paliko savo broli Prana, 
mieste; dvi seserys: Java Grin- 
kiene ir Elzbieta Pecziuliene 
isz Hazleton, Pa., taipgi keletą 
anuku ir anūkes. Laidotuves 
invyko Ketverge su Szv. Mi
sziomis Szvento Vincento foaž- 
nyczioje 9-ta valanda ryte ir 
palaidotas in parapijos kapi
nes Frackvilleje.

Brockton, Pa. — Sukatoje, 
devinta valanda, ryte, Szvento 
Bartholomew bažnyczioje, Ku
nigas Felix C. Fink suriszo 
mazgu moterystes, Irena, duk
tė pons. Jonu Gumausku, ir Ed 
vardas, sūnūs ponios Petronė
lės Želionienes, 338 E. Market 
Uly., Mahanoy City. Kun. Fink 
taipgi atlaike Szv. Miszias. 
Svotai buvo Helena Buragiute 
isz Tamaqua, Elzbieta Sekella, 
Tuscarora, Vincas Želionis, ir 
Leo Czikanaviczius. Vestuves 
atsibuvo pas nuotakos tėvus, 
Brocktone. Nauja vedžiai apsi
gyvens Brocktone.

Allentown, Pa. — Royal W. 
Weiler, 68 metu amžiaus, pre
zidentas Call-Chronicle laik- 
raszcziu, numirė. Sirgo trumpa 
laika.

Mount Carmel, Pa. — Szv. 
Kryžiaus Parapijoje atsibuvo 
atlaidai. Klebonas Kun. S. Do- 
binas yra visu apylinkes kuni
gu labai gerbiamas ir už tai la
bai daug svecziu kunigu pribu
vo in tuos atlaidus.

Ir parapijiecziai matyti lai
kosi arti bažnyczios, nes baž-

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. 

nyczia buvo pilna per tas para
pijos iszkilmes. Kunigu suva
žiavo isz arti ir toli.

Hazleton, Pa. — Szv. Petro 
ir Povilo parapija turėjo savo 
Keturdeszimtes atlaidus. Buvo 
gera progas visiems pamatyti 
kaip visa bažnyczia yra pertai
syta ir ‘ naujai iszmaliavota. 
Czia matyti klebonas Stanislo
vas Nanorta daug darbo, pra
kaito ir mokslo paszvente taip 
gražiai viską parūpinti. Kuni
gu svecziu buvo nemaža in At
laidus per kiekviena vakara.

GAL BUS PASKUTI- 
NIS SUSIRINKIMAS

SU MOLOTOVU
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

nepasakys.”
Berlyne, Generolas Lucius 

D. Clay, Amerikos kariszkas 
Gubernatorius stengiasi visus 
nuraminti, sakydamas kad nė
ra jokios priežasties iszsigasti 
ar tikėti kad karas tuoj aus bus 
paskelbtas! Beveik visi kiti 
augszti karininkai jau vieszai 
sako kad viskas labai prastai 
ir juodai iszrodo!

Szitas posėdis buvo suszauk- 
tas kai Prancūzas Francois 
Seydoux, Francuzu Kariszko 
Gubernatoriaus patarėjas pri
buvo. Jis atsivežė su savimi 
visus raportus isz visu tu Ber
lyno posėdžiu.

Visi atstovai dabar nusista
tė galutinai prieiti prie nors 
kokio iszriszimo ir pavesti vi
sa klausima Užsienio Ministe- 
riams. O jeigu ne, tai viską 
baigti ir traukti namo. Maty
ti kad czia jau ne baikos!

SOVIETAI UŽIMS
VISA BERLYNĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

veža maista i’n Berlyną.
Dabar jau vis tankiau atsi

tinka tie susikirtimai tarp 
Amerikos, Anglijos ir Francu- 
zijos kareiviais su Sovietais. 
Jau visai ne naujiena kai isz- 
girstame kad jie viens in kita 
ima szaudyti.

Teisybe
Petras—Ar senei Mariute 

likais naszle?
Mariute—Ugi nuo numiri

mo mano vyro!

Prancūzas
Kumsztininkas

Marcei Cerdan, Prancūzas 
kumsztininkas atvyko in 
Amerika kumszcziuotis 
Amerikos vidurinio svorio 
sziampijonu kumsztininku 
Tony Žale, szio menesio dvi- 
deszimts pirma diena. Jis ti
kisi kad jis Amerikieti su- 
musz ir už tai net ir prausda- 
masis sau linksmai dainuoja.

DRĄSUS
YUGOSLAV AI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Viena dalyka dabar visi da- 
žinojo: Kremlinas ir visa Rusi
ja negali ir neiszdrysta taip 
greitai ir taip lengvai koki vie
na kraszta nubausti ar pri
versti kad to kraszto žmones 
Sovietu valdžios klausytu. Pa
rode kad ta plieno siena nėra 
jau tokia augszta ir kad Rusi
jos valdžia nėra jau tokia vi- 
sagalinga.

Įsz tu laiszku kuriuos Stali
nas ir Tito viens kitam rasze 
labai aiszkiai matyti kad Sta
linas ir visi Sovietai nenori ka
ro, kad jie bijosi karo. Stali
nas Yugoslavui Tito pasiaisz- 
kina kad Rusija negalėjo in ką
rą stoti už Trieste miestą, kai 
Tito prasze Rusijos pagelbos.

Rusijos atstovai ir Amerikos 
Komunistai vis sake ir aiszki- 
no kad Komunistu Partija nie
ko bendra neturi su Rusijos 
valdžia, kad dvi atskiros sza- 
kos. Kai Sovietai susikirto su 
Yugoslavais, tai paaiszkejo 
kad Komunistu Partija ir Ru
sijos valdžia tai tas pats vel
nias.

Pažinojome dar daugiau: 
Pamatėme kad ta vienybe, apie 
kurie Komunistai ir Sovietai

©tT IN AND

PINKILOWATTREDDY
It’s a peach of a pin. And so easy 

to win! It’s an exact miniature of 
your little electric pal—Reddy Kilowatt. 
He’s that amazing electrical servant who 
loes so many things for you in your 

home. Boy oh boy! Won’t the fellows

to help you if you have any trouble 
with the questions. Also watch the 
Pennsylvania Power 8s Light Company 
advertisements in your newspapers dur
ing this contest period. In each of these 
advertisements will be one or more

Here1s a chance for everyone to win 
This handsome gold piated 

and red enameled

and girls in your neighborhood be pop- 
eyed when they see you wearing one of 
these pins.

Here’s how you win this pin . . . and 
is it neat! Go to your nearest lamp 
bulb store cooperating in this contest. 
Be sure to ask whether or not it’is a lamp 
bulb contest store. Then buy six or 
more lamp bulbs and with each six bulbs 
you buy you get an official contest 
entry blank. Take 'your entry blank 
home and fill in the answers to the 
questions.

I’m sure mother and dad will be happy

taip didžiuojasi visai nėra jo
kia vienybe, kad ta didele ir 
linksma szeimyna už tos plie
no sienos, nėra jau nei tokia di
dele, nei tokia linksma. Mato
me kad dabar Yugoslavia in- 
taria savo kaimyną, susietka, 
Rumunija, kad Rumunijos val
džia stengiasi Yugoslav! jos 
valdžia nuversti ir Tito nuga
labinti.

Stalino bėdos neužsibaigia 
Yugoslavijoje. Toks pats ar in 
ji panaszus sukilimas jau ver
da Lenkijoje, kur Lenkai jau 
pasiilgo nepriklausomybes.

Jeigu Stalino vergai, belais
ves tautos drys dar toliau szi- 
taip savo Oedes neklausyti, tai 
mums nereines jokiu sznipu ar 
žinių sztabo, nes mes visas ži
nias susirinksime kai tie vadai 
ims viems kitam galvas skal
dyti ar usus lupti.

3 SUŽEISTI ERO- 
PLANO NELAIMĖJE

PARRYVILLE, PA. —
John K. Leper buvo priverstas 
savo eroplana nuleisti isz pa
dangių. Jis nebuvo sužeistas, 
bet kai iszlipo isz savo sudužu
sio eroplano jis paraudo, kaip 
jauna mergele savo jaunikaiti 
pamaezius.

In Hellertown, Pa., tam la
kūnui padėjo iszlipti isz to su
dužusio eroplano, vyra ir mote

rys, kurie tenai vasaruoja. Tai 
rodos niekis ir paprastas daly
kas iszgelbeti žmogų nelaimė
je. Bet tie kurie suskubo tam 
lažunui padėti buvo žmones ku 
rie per savo atostogas nei ma
žiausio skuderelio, nei skepe
taites neneszioja, bet visai nuo-j 
gi vasaruoja.

Kai Lakūnas Lepper pama-l 
te nuogus vyrus ir nuogas mer
ginas ir moteris jis paraudo 
nuo padu ligi ausu.

Trys kiti buvo sužeisti kai 
j u .eroplanas sudužo netoli nuo 
Auburn, Pa. Kitas eroplanas 
nukrito prie Union Lake netoli 
nuo Millville, N. J.

Bet isz visu tu nelaimiu nei 
vienas nebuvo labai sužeistas. 
Visi pasveiks, nors keliems bu
vo rankos ar kojos nulaužtos. 
Bet lakūnas Lepper negreitai 
užmirsz savo nuotykius kai jis 
su savo eroplanu nusileido tar
pu nuogu vyru ir moterų.

SOVIETU
JAUTRUMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Krikszczionystes mokslas 

mus mokina kad tas kuris 
drysta prisipažinti kad jis su
klydo ir savo klaida atsitaiso, 
ne tik tampa geresnis ir stip
resnis bet geresni varda kitu 
akyse insigyja. Pagonys sako; 
jeigu neesi kaltas, tai nesitei-

LIGHT UP AND SEE" 
LAMP BULB CONTEST

helps to your answers.
As soon as you have the entry blank 

filled in, take or mail to the “contest 
center” at your nearest PP&L office. 
If you win you will receive the handsome 
red and gold Reddy Kilowatt pin.

Don’t delay. The contest opens 
next Monday, September 20th. Be 
the first one in your neighborhood to 
wear one of these handsome pins.

Good luck! And remember, each six 
lamp bulbs you buy entitles you to an 
entry blank and a chance to win another 
pin!

HELPER 

sink, nes tas kaltas kas teisi- . 
naši.

Sovietai priesz mokslu pra
sižengia; jie neprisipažinstgi 
klaidos, ir paskui dar teisina
si.

Mokslincziai mums aiszkina 
kad žmogus kuris jaueziasi 
kad jis yra prastesnis, mažes
nis ar biednesnis už kitus yra 
baisiai jautrus, ir tankiai jis 
kaip tik už tai dideliu ir bago- 
cziumi statosi. Mes ta gyveni
me kasdien matome.

Žemo ūgio žmogus labai 
greitai insižeidžia jeigu ji pa
vadintai pipiruku. Biednam 
žmogui sarmata prisipažinti 
kad jis pinigu neturi. Bailus 
žmogus tankiai drąsiai ir gar
siai kalba, kad kitus ir save in- 
tikinus kad jis nieko nesibijo.

Kaip su atskirais žmonėmis, 
taip ir su tautomis. Rusija taip 
drąsiai szukauja ir straksi 
kaip tas žemo ūgio pipirukas 
kuris nori parodyti kad jis ga
li su kitais susilyginti, kaip tas 
biednas žmogelis paskutini sa
vo skatiką meta ant baro, pa
rodyti tam prakeiktam biznie-. 
riui kad jis yra jam lygus. 
Taip Rusija dabar daro, norė
dama visiems parodyti kad ji 
neprastesne už kitas tautas.

Kai Konferencija prasidėjo 
San Francisco mieste, Molo
tovas nesutiko kai buvo inves- 
ta kad Amerikos Sekretorius 
Stettinius butu paskirtas to 
susirinkimo pirmininku. Jis 
pareikalavo kad visu keturiu 
didžiųjų vieszpatyscziu atsto
vai butu vienu sykiu pirminin
kai. Kai jis atsistojo kalbėti, 
pirmutinieji jo žodžiai buvo: 
“Visiems tariu acziu kad asz 
buvau iszrinktas kaipo vienas 
isz tu keturiu Pirmininku. Pri
imdamas ta garbe, asz • džiau
giuos kad czia Tarptautinėje 
Taryboje Ruskiu kalba skam
bės.”

Molotovui buvo neiszpasa- 
kyta garbe kad jis gali Rusisz- 
kai kalbėti in visus delegatus. 
O mums visai nieko tai nereisz- 
kia, nes mes žinome kad musu 
Anglu kalba yra svetimtaueziu 
invertinama ir mums nereikia 
nei reikalauti, nei didžiuotis 
kad ji kuriame kraszte skiam- 
ba. Bet Ruskiam buvo labai di
dele garbe, kaip tam mažo ūgio 
žmogeliui garbe jeigu jis kaip 
nors gali prie augszto ūgio 
žmonių prisilyginti.

Sovietai, Ruskiai ir Komu
nistai visur reikalauja lygy
bes, reikalauja kad jie butu vi
sur pripažinti, reikalauja pir
mos vietos, kaip tik už tai kad 
jie bijosi net ir sau prisipažinti 
kad gal jie nėra lygus, kad gal 
jie negali užimti pirmas vietas, 
kaip tas mažo ūgio žmogelis, ar 
kaip tas bailys, kuris statosi • 
dideliu už tai kad jis yra ma
žas ar nuduoda drąsuoliu, ir 
kad jis bijosi.

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, J
Route 1, Albion, Pa.


