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Sukilimai Francuzįj oj e
Isz Amerikos
DAUGIAU EROPLA-

NU IN EUROPA

Kur Rytai Ir Vakarai Siieina, Ir Susikerta

Czia randasi opiausiai ir 
pavojingiausia vieta ant vi
so svieto. Czia susiduria So
vietu armijos su Anglijos ir 
Amerikos armijomis prie 
Potsdamer Platz, Berlyne. 
Visi, jie taip arti prie viens 
kito prieina kad tankiai vie
nu kumszczios kitu nosis pa

siekia. Czia Sovietai per
žengia savo nustatytus rube- 
žius ir jo prie verta priver- 
czia Berlynieczius su jais va
žiuoti ar juos stacziai pasi
vagia ir iszveža in Sibirą. 
Sovietai ne ir policijautus ir 
kareivius vagia ir sau veža

si. " Czia stovi visa eile Ame
rikos Kariszkos policijos 
skersai ulyczia, kad Vokie- 
cziai negalėtu inlysti isz So
vietu puses in Amerikos pu
se pirkti ar parduoti maista 
ir daigtus per ta “Black 
Market.”
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Kunigaiksztis 
Bernadotte 

Nužudytas
Darbininkai Susikerta SuPolici- 
ja, Daug Žmonių Sužeista Pran
cūzijoje; Amerika Nieko Gero 
Nesitiki Isz Posėdžiu Su Sovie
tais Berlynoje; Jurininku Vadas 

Statosi Priesz U.S. Armijos

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Lakunu Sztabas pa
siuntė dar keturios deszimts 
eroplanu in Berlyną. Dabar 
mes tenai turime szimta ir ke 
turios deszimts penkis eropla- 
nus. Ir tai tik puse tiek, kiek 
valdžia ketina tenai pasiunsti. 
Visi szitie eroplanai veža mais
ta ir tavora in Berlyną.

Isz szito nusistatymo liar 
daugiau eroplanu in Berlyną 
aiszkiai matyti kad Amerikos 
valdžia nieko gero nesitiki isz 
visu tu mitingu ir posėdžiu su 
Sovietais, kad kariszkas szta
bas nesitiki kad Sovietai nusi
leis ir pavėlins viską vežti 
traukiniais ir laivais.

Szitas paskelbimas atėjo tik
keliomis valandomis po Ameri- _ .
kos Sekretoriaus iszsireiszki- UNIJA GRASINA KARAS BAIGTAS 
X“nkaTtoetuUidau’AMERIKOS ARMIJA INDIJOJE 
giau pasitikėjimo in Amerikos 
ir Rusijos gerus santykius.

Bet Amerikos Sekretoriaus 
saldus žodžiai nei vieno laik- 
rasztininko nesuviliojo, nes vi
si žinojo kad Amerika jau tuo 
paežiu laiku kai jis kalbėjo, 
siuntė keturios deszimts ero
planu in Berlyną.

; Jau buvo visokiu susirinki-1 
jim, pasisznekejimu ir konfe
rencijų, bet visai nieko isz j u 
visu neiszejo. Kai Amerikos 
valdžia pasiuntė tuos keturios 
deszimts eroplanu in Berlyną, 
buvo aiszku kad Generolas Lu
cius Clay, Amerikos kariszkas 
Gubernatorius jau nesitikėjo 
jokio susitarimo su Rusija.

Generolas Lucius Clay sako 
kad Amerika gali, jeigu tik no
ri, pristatyti tiek eroplanu kad 

.i (Tasa Ant 4 Puslapio)

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— Harry Bridges, jurininku 
unijos vadas ir pats prisipaži
nęs kad jis yra “Komunistas,” 
sako kad jurininkai netylės ir 
sau namie netupes, jeigu armi
ja pradės darba varyti prieuos- 
tu, kur dabar visi tie jurinin
kai straikuoja. Jis sako jeigu 
armija czia insikisz, tai bus

KARININKU
LAKUNU DIENA

Bagoeziausias Ant k Paroda Po Visa 
Svieto Valdininkas

Pasiduoda
Pasauli

(JAUNA PORELE
;\ žuvo
!. WILKES-BARRE, PA. —
Panele Mary Alice O’Brien, de
vyniolikos metu studente, pasi
mirė in Mercy ligonine. Ji bu
vo labai sužeista, kai automo
bilius kuriame ji važiavo sudu
žo in medi. Automobiliu vai
ravo William Fox De Long. 
Automobilius nulėkė nuo 
vieszkelio Bear Creek apylin
kėje, apie penkiolika myliu 
nuo Wilkes-Barre ir susikūlė 
su medžiu. Draiverys tuoj aus 
po nelaimes pasimirė in Mercy 
ligonine. Jis ta diena apvaiksz- 
cziojo savo dvideszimts treczia 
gimtadieni. Policija spėja kad 
automobiliaus užpakalinis gu
minis ratas, “tajeris” sutruko 
ir už tai automobilius taip pa
sisuko ir pasviro in szona ir su
dužo in medi.

NEW DELHI, INDIJA. —
Indijos valdžia paskelbė kara 
priesz viena maža kraszta, Hy
derabad, kuri valdo žmogus, 
kuris yra bagoeziausias ant vi- 

ženklas kad visoms unijoms so svieto! Karas visai trumpai 
tesiesi. Indijos kariuomenes 
užėmė visa kraszta ir tas bago
eziausias ant viso svieto valdi
ninkas turėjo pasiduoti. Karas 
tesiesi vos tik penkias dienas.

Czia buvo gilesnis ir svar-

galas.
Amerikos Armijos Sekreto

rius, Kenneth C. Royall, Wa-į 
shingtone vieszai pranesza kad 
jeigu armija negales pasisam
dyti jurininku del reikalingu 
darbu, tai armija dabar nori dėsnis klausimas negu politi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PARYŽIUS. — Sukilimai ir susikirti
mai ir net pesztynes iszkilo ulycziose, kai 
darbininku unijos sustraikavo. Beveik vi
sos unijos Prancūzijoje yra Komunistiszkos 
ar Komunistu valdomos.

Visos szitos straikos iszkilo kaip valdžia 
visu savo piliccziu prasze turėti kantrybes 
ir duoti naujai tarybai progos susitvarkyti.

Generolas Charles de Gaulle tuo pa
ežiu laiku pradėjo reikalauti nauju rinki- 
__ Visi Komunistai to Generolo de Gaulle 
neapkenezia kaip velnias szvento vandenio.

Premjeras Henri Queuille visiems pasa-

ŽMOGŽUDYSTE 
SZVENTOJE

<7 jum v

Žydai Kaltinami

Aszies Salomija

kos ar vien gryno užgrobimo. 
Nuo to laiko kada Anglijos val
džia pavede patiems Indijos 
žmonėms visa valdyba, Hyde
rabad valstijos karaliszka vai- 
džia nesutiko padaryti jokias 
permainas savo kraszte, bet 
laike visus žmones vergais 
kaip ir pirmiau. Karaliszka

WASHINGTON, D. C. —
Szio menesio septyniolikta die
na Amerikos kariszki sparnai, 
eroplanai ir visi Armijos ir 
Laivyno lakūnai apvaikszczio- 
jo savo pirmutini gimtadieni, 
savo pirmutines sukaktuves. 
Amerikos kariszka jiega pa
dangėse dabar yra vieno meto 
amžiaus.

Kad tinkamai apvaikszczio- 
jus szita szvente kariszki Ame
rikos eroplanai, bomberiai, . .. . . . • L • •
pesztukai ir taip vadinamos kc, K0(l JIS pclSll f dllKS ISZ S3VO VICtOS JCI- 
didžiosios padangių tvirtoves gy neĮ)US paskirta Valdžiai aSZtllOlliolika bilijO“ 
apskrido daugiau negu puse , ,
viso svieto. I!II franku vesti visa valdžios tvarka.

vienas isz didžiausiu Ame- į(c|j žmones likos užmuszti ir apie szimtas
nkos kariszku eroplanu, bom
bėriu, B 36, kuris turi net sze- ŽniOlliu l)l!VO SllŽCiSti kai policija SUSikil tO 
XidoiaLcTjliUisz“s»i Straikuojancziais darbininkais. Darbi- 
Worth, Texas in Portland, įlinkai susirinko prie savo fabriku ir rei-

atskrido in L t . « . . .
.1 szeimyna valde ta kraszta su Maine, apsisuko, atskrido inl. , . . ■ . ■

geležine ranka ir patys gyveno Philadelphia, isz Philadelphi- kalaVO ddUgiail algOS If p31 OllC S3VO p3-
nusistatyma
sutaupinus

J E RUZO LIMAS. — Nužu
dymas Kunigaikszczio Berna
dotte ir Francuzijos Pagelbi- 
ninko, Pulkininko Serot, pa
piktino viso svieto žmones. 
Sziandien sunku nustebinti ar 
papiktinti pasauli, kuris jau 
yra mates tiek daug skerdynių, 
iszdavyscziu, žmogžudyscziu ir 
nieksziszku darbu.

Tautu San jungos Tarpinin
kas, Kunigaiksztis Bernadotte, 
drąsiai ir su pasitikėjimu per 
keletą menesiu darbavuose ir 
visomis galiomis stengėsi su
rasti kelia in taika, stengėsi 
iszriszti ta painu ir sunku klau
sima tarp Arabu ir Žydu; no
rėjo surasti bendra pamata 
tarp dvieju skirtingu ir viena 
kita prieszingu religijų, tikėji
mu ir tarp dvietu 
priesztarauj ancziu 
partijų.

Jo pareiga buvo
dvieju tautu karsztuolius ir 
prieiti prie nors kokios tvarkos 
ar sutarties tarp Arabu ir Žy
du. Szitas klausimas yra'tokis 
painus ir sunkus už tai kad 
czia ne vien tik politika, bet ir 
tikėjimas insimaiszo.

Kunigaiksztis Bernadotte 
nesibijojo, nei darbo nei pavo
jaus: jis daug gero padare ir 
daug daugiau nuveikė, negu 
mes sziandien žinome ar su
prantame. Jis žinojo kad jam 
gresia pavojus toje žemeje, 
nes jau kelis sykius buvo szau- 
ta in ji. Bet jis buvo drąsus ka
rininkas, jis kariszkus moks
lus buvo iszejes, jis buvo gabus 
ir apsukrus karininkas, bet jis 
savo ta mokslą ir visa savo gy
venimą ir gyvastį paszventę

(Tasa Ant 4 Puslapio).

atskiru ir
politikos

sutaikinti

Mildred E. Gillars, kuri 
yra intarta kad per kara ji 
dirbo Naciams ir per radija 
ragino Amerikieczius karei- 
mesti savo karabinus, pasi
duoti ir gryžti namo, yra da
bar suimta, suaresztuota ir 
pargabenta in Amerika, kur 
ji patraukta in teismą už sa
vo kraszto iszdavyste. Ji ti
kisi kad ji bus iszteisinta ir 
už tai dar ir dabar stengiasi 
nusiszypsoti.

kaip didžiausi ponai, kai ju jOs jis savo didingus dvieju 
žmones vergavo.

Indijos žmones kelis sykius 
kreipiesi in Hyderabad valdi
ninkus ir prasze kad jie stotu 
in talka visa Indijos kraszta 
pertvarkyti ir žmonių gyveni
mą pagerinti, bet Hyderabad 
valdininkai visai neklause. 
Jiems buvo daug geriau val
dyti ir ponauti.

Dabar Indijos valdžia pa
skyrė savo kariszka guberna
torių ant viso to kraszto. Visos

siprieszinima priesz valdžios 
szimtu ir penkios deszimts pe- . . . • i j
du ilgumo sparnus linktelėjo daug darbininku atstptyti kad 
virsz Harrisburg, Scranton ir pignicrii 
Pittsburgh ir paskui visai nie- ” ”
kur nesustodamas sugryžo in Automobiliu fabrikai dabar 
Fort Worth, Texas. Žmones j j kctllH tllkstailCziai 
szituose miestuose sprandus ’
užrietė žiurėjo ir žiopsojo in ta prie eroplanu aerodramu sustraikavo. Da- 
didinga eroplana. Szitas ero- 
planas gali be jokio sustojimo 
skristi net deszimts tukstan- an( žemes ir negali savo bizni vesti.

visai nedir- 
darbininku

ežiu myliu, ir vežasi su savimi 
runų aub visu tu ft.ra.szbu. visus deszimts tukstaneziu svaru 
Hyderabad kariuomenes pasi- sprogstaneziu bombų. Reikia 
davė ir savo ginklus atidavė net penkiolika vyru ji gerai 

vairuoti ir prižiūrėti.
Asztuoni F-47 Thunderbolt 

kariszki pesztukai atskrido isz

bar Prancūzijos prekybiniai eroplanai tupi

Indijos Karo Sztabui.
Insakymai iszejo suaresztuo- 

ti ir suimti Kazim Razvi, prie- 
szingo Moslemu tikėjimo Reading, Pa.

(Tasa Ant 4 Puslapio) [ (Tasa Ant 4 Puslapio)

Visi sako ir tikrina, kad Komunistai 
visas szitas straikas sukurstė ir pradėjo.

“Saulėje” mes jau metai atgal sakeme 
kad Generolas Charles de Gaulle sugrysz 
in valdyba. Dabar jau visi laikraszcziai 

; (Tasa Ant 4 Puslapio)
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt•’ A ,yU' • .**

Prezidentas Trumanas per 
tas troku draiveriu straikas at
sidūrė tarp velnio ir szetono. 
Jis jau seniai kaip stengiasi 
prisikalbinti Dan Tobin, prezi
dentą tu draiveriu unijos kad 
jis gryžtu in Demokratu Parti
ja. O dabar kai szitie darbinin
kai sustraikavo, visi reikalavo 
kad Trumanas jiems uždraustu 
straikuoti. Jis nedryso toki in- 
sakyma iszleisti nes jis inžeis- 
tu Dan Tobin, kurio intaka 
Trumanui labai reikalinga.

Amerikos dipliomatai Yugo- 
slavijoje tarpu saves nesutin
ka: Vieni sako ir tikina kad 
vadas Marshal Tito bus pasza- 
lintas; kiti sako kad Tito pasi
liks kaipo viso kraszto vadas. 
Szitoks nesusitaikinimas truk
do Amerikos nusistatymą kas- 
link to kraszto.

Eina gandai kad Sovietai 
renkasi armijas prie Yugosla- 
vijos rubežiąus, betYugoslavu 
vadas Marshal Tito rodos visai 
nesirūpina.

Mažas Albanijos krasztas 
atsidūrė replese, tarp Rusijos 
ir Yugoslavijos. Yugoslavai 
yra tokie pat prieszai ir neprie
teliai Albanijos kaip Italijonai 
ir Graikai. Albanijos valdžia 
jau kelis sykius kreipiesi in 
Rušijos pagelbos, bet dar nieko 
negavo.

‘Sovietai ir Komunistai be
veik visados labai gudriai ir 
apsukriai varo savo darba ir 
savo propaganda visuose 
kfasztuose, bet dabar kažkodėl 
ir kažkaip tenai viskas pairo ir 
dabar vereziasi kojomis augsz- 
tyn.

Sovietu Konsulas Amerikoje 
Lomakin labai prasiszoko ir 
suklydo. Tokiu szposu Rusija 
nenorėjo ir nesitikėjo. Berlyne 
Sovietu atstovai taipgi baisiai 
dideles klaidas padare ir daro. 
Jie taip tenai viską sumaisze 
kad dabar jau Komunistai tu
ri parodas rengti ir vieszai sa
vo jiegas parodyti. Kai Sovie
tai nukirto Amerikiecziams 
kelia in Berlyną, tai jie baisiai 
suklydo, nes visi Berlyniecziai 
baisiai supyko ant Komunistu 
ir Sovietu.

Susikirtimas tarp Yugosla- 
vijos vado Marshal Tito ir Sta
lino parodo kad net ir Rusijo
je ne viskas tvarkoj, kad net 
ir padupezninkai dabar jau 
drysta Stalinui ir Rusijai pa- 
siprieszinti. Yugoslav!ja pra
dėjo, dabar jau ir Lenkija ima 
drysti ir prieszintis. Mažu pa
mažu, ir kitos tautos kurios 
yra po Rusijos letena ims drą
sos gauti ir Rusijai pasiprie- 
szinti.

Szuva daug draugu turi ir 
visi ji myli, už tai kad jis uode
ga lazgena, o ne liežuvi.

Galime tikėtis kad mes vis 
daugiau ir daugiau iszgirsime 
ir skaitysime apie visokius 
gandus kad karas prasideda ar 
jau siauezia. Bet niekas tikrai 
negali pasakyti ar pranaszauti 
neš vien tik Kremliaus gali da
bar kara paskelbti. O isz Krem
inio nieko negirdeti.

Rusija dabar galėtu kara pa
skelbti ir beveik visus Europo-

je sumuszti ir net kara laimėti 
pakol Amerika pasirengtu.

Rinkimai artinasi ir Dewey 
laukia Prezidento vietos. Po 
rinkimu Trumanas ir Dewey 
isz vieno dirbs ir darbuosis, ne
žiūrint kaip jie vienas ant kito 
dabar puolasi. Mokyti žmones 
taip visados daro. Tik mužikas 
nemokytas žmogelis kerszta 
palaiko. Mes toki pasielgimą 
matome tarp advokatu. Jie 
teisme baisiai karszcziuojasi, 
viens kita melagiu iszvadina, 
pravardžiuoja, viens ant kito 
puolasi, o paskui jie sykiu 
draugiszkai iszeina ant pietų 
ar vakarienes, o tas nabagėlis 
skundikas pasilieka su savo 
skundais, pagieža ir piktumu.

Gruodžio menesyje Truma
nas apleis 
kambarius 
mylės ir jis labai 

savo Prezidento 
ir visi Trumana 

gera varda 
turės. Jo visos, durnystes bus
užmirsztos, visi tik atsimins 
kad jis buvo ir yra. baisiai isz- 
tikimas savo draugams.

ne
pa
yra

Dar daugiau iszgirsime ir 
skaitysime apie visus tuos isz- 
davikus ir Komunistu sznipus 
Amerikoje. Czia tikras ragai- 
szius Republikonams. Bet, 
žiūrint in politika, tokie 
skelbimai ir inrodinejimai 
visam krasztui geriau.

Dauguma žmonių kaltina 
Demokratu Partija ir Prezi
dentą Trumana del szito pa- 
szieliszko brangumo. Bet po 
teisybei, abi partijos yra ežia 
kaltos. Republikonai ir Demo
kratai dabar bijosi, bet kuri 
luomą inžeisti ar užpykinti, 
bijosi fabrikantu, darbininku, 
miestiecziu ir ūkininku, ir už 
tai niekas nieko nedaro. Czia 
Republikonai negeresni už De
mokratus.

Drabužiai bus dar brangesni 
szi rudeni. Bet maistas gal bis- 
ki atpigs. Bet kai kalbame apie 
maista, mes nieko nesakome 
apie mesa, kuri bus dar bran
gesne.

Musu vieszosios mokyklos 
labai prastai stovi: Nėra gana 
vietos tiems mažucziams ku
rie sziais metais pradeda eiti 
in mokykla.

Mokytoju visoms mokyk
loms trūksta. Tie kurie yra 
mokslus iszeje visai nenori im
tis mokytojavimo darbo, kuris 
yra nedėkingas, prastas ir 
praseziau apmokamas.

dar

darPlieno ir geležies bus 
mažiau szi rudeni ir ateinanti 
pavasari. Laikraszcziai pradės 
apie tai raszyti už kokiu dvie
ju menesiu, bet jau dabar fab
rikantams sunku gauti plieno, 
o paskui bus dar sunkiau.

Nauji namai dabar jau per 
brangus, bet bus dar branges
ni; reikes beveik dvigubai 
duoti ant ranku, perkant nau
jus namus.

Visi biznieriai laukia Kalė
dų, kaip gerve vandens. Visi 
tikisi kad per Kalėdas bus ge
riausias biznis, nes taip vadi
nami “biedni” žmones turi 
per daug pinigu ir nežino ka 
su tais pinigais daryti. \

Ateinancziais metais Ame
rika paskirs dar keletą bilijo
nu doleriu del apsiginklavimo 
ir apsigynimo.

Bolszevikai Lietuvoje
--------------------*------------------- -

(Raszo Antanas Klimas, nese- nio sustojant prie namu, kad 
niai atvažiavęs isz Europos ir butu pasiruosze in kelione, iii 
dabar mokslus Tęsiantis in tolimąjį Sibirą.
University of Pennsylvania,

gyvenas in Pottsville, Pa.)

(Tasa)

Buvo nurodyta isz Moskvos 
iszvežti isz Lietuvos visus bu
vusius partijų narius ir vadus, 
atsargos karininkus, dauguma 
mokytoju, profesorius, advo
katu, daktaru ir kitu mokintu 
žmonių. Taip pat visu Kata- 
likiszku draugyseziu vadus ir 
narius, dauguma studentu, la
biau apsiszvietusius ūkinin
kus ir Komunistams neprita- 
ranezius darbininkus. Viso la
bo, planas, tarka numatė isz
vežti apie septynis szimtus 
tukstaneziu žmonių, arba be
veik ketvirti visu gyventoju.

Pagaliau, ta baisioji naktis 
atėjo. Po visa Lietuve uže 
sunkvežimiai, trokai, maiszesį 
slaptosios policijos agentai ir 
Komunistas. Atvykę in numa
tytojo iszvežti žmogaus namus, 
leisdavo savo aukai viena va
landa laiko apsirengti ir pasi
imti daigtu kelionei, isz ku
rios jau nebuvo kelio atgal. 
Iszvežama buvo visa szeimyna, 
neapaliekami nei mažiausi kū
dikiai, nei vos paeina seneliai. 
Siaubas ir beviltiszka baime 
apėmė visa szali. Moterys rau
dojo neszdamos kūdikius ant 
ranku ir grūdamos in sunkve
žimius, kad jau niekados dau
giau nepamatytu savo gimtojo 
kraszto, kad butu iszplesztos 
amžiams isz savo teviszkiu. 
Szita žinia labai greitai paskli
do po visa szali, ir daugelis 
szeimynu iszbego in miszkus 
pasislėpti, kiti gi ramiai namie 
jau susipakavo daiktus ir lau
ke automobiliaus ar sunkveži-

Visiems “BALF” 
Skyraims

Mieli Bendradarbiai:
Svarbus Lietuviu paszelpos 

darbas ir jo pasisekimas visisz- 
kai priklauso nuo jusu visu ir 
kiekvieno bendradarbiavimo. 
Žymi Lietuviu tautos dalis, 
prieszu Komunistu persekio
jama, atsidūrė tremtyje. Ju 
skurdui palengvinti, ypacz 
vaikuczius nuo bado ir ligų

Carl Sandberg, daininin
kas ir poetas kuris yra po vi
sa Amerika pragarsejes su 
savo dainomis ir eilėmis nie
kados neleidžia darba ar 
raszta atitraukti ji nuo savo 
ožkų, kurias jis augina ant 
savo ukes in Flat Rock, 
North Carolina valstijoje. 
Jis ežia turi daugiau negu 
asztuonios deszimts ožkų ir 
vis daugiau veisiasi. >

Traukiniai buvo prikimszti 
pilni nelaimingųjų, moterys at
skirtos nuo savo vyru, in vago
nus taip sugrusta kad sunku! 
buvo ir atsisėsti. Kai kurie į 
taip prikimszti traukiniai isz- 
stovejo dar Lietuvoje stotyse 
po tris ar keturias dienas, o 
tuo tarpu niekas nebuvo pri
leidžiamas prie tu traukiniu ir 
nebuvo duodama suimtiesiems 
nieko valgyti. Isz užkaltu va
gonu langu veržėsi dejavimas 
ir klaikus kūdikiu riksmas.

Ta pirmąją klaikaja naktį 
buvo suimta vien tik Lietuvoje 
apie keturios deszimts tukstan
eziu žmonių, ir keletą tukstan
eziu buvo suimta vėliau. Suim
tieji buvo vežami in invairias 
Sibiro dalis, kur buvo numaty- 
ti dirbti kasyklose, miszkuoseV z

ir fabrikuose, policijos prižiu- 
romi ir saugomi. Vyrai, kurie 
daugiausia buvo atskirti nuo 
savo szeimynu, buvo nugaben
ti tiesiog in koncentracijos la
gerius, kur ir stipriausias žmo
gus neiszlaiko ligiau, kaip ke
turis ar penkis metus.

Per kelias sanvaites jie butu 
savo plana invykde, tacziau 
prasidejes karas su Hitleriu 
paežius Bolszevikus ir ju visus 
pakalikus privertė bėgti atgal, 
q Lietuvoje like isztikimi savo 
krasztui Lietuviai vėl pateko 
po kito kankintojo, tirono, ne
vidono, Naciu letena.

Sziame straipsnyje asz
liesiu Vokieczius kruvinu dar
bu Lietuvoje karo metu, nes tai 
jau butu kita pasaka o vėl pra
dėsiu nuo antrojo Bolszeviku 
atėjimo in Lietuva.

— BUS DAUGIAU —

ne-

gelbėti, yra ne tik svarbu, bet 
ir yra musu būtina pareiga. 
Todėl, BALF Valdybos ir tu 
nelaimingųjų tremtiniu vardu, 
nuoszirdžiai praszau viską da
ryti ir kitu pagelbos praszyti, 
BALF vajus geriausiai pasi
sektu. Jeigu mes patys Lietu
viai savųjų nesuszelpsime ir 
jiems nesistengsime pagelbeti, 
tai kiti in pagelba neateis.

Prie szio jungiame paaiszki- 
nima del ko szis vajus skelbia
mas, o vėliau praneszime ir pa
tarsime, kaip sėkmingai vaju 
pravesti ir prsiusime kitos rei
kalingos literatūros Anglu ir 
Lietuviu kalbomis.

Jeigu turite kokiu patarimu 
sėkmingai vaju jusu mieste ir 
apylinkėje pravesti, malonėki
te praneszti, busime labai dė
kingi. Su pagarba,

BALF Centro Pirmininkas, 
Kun. Dr. J. B. Konczius.

Brooklyn, N. Y. — Prie 
szio siuneziame BALF Seimui 
delegato mandata. Kaip žinote 
BALF Seimas invyks 1948 m. 
Spalio (Oct.) 15 ir 16 dienomis, 
Morrison Kotelyje, Chicago, Ui.

BALF Seimo sesijos prade
damos Spalio (Oct.) 15 d., 2 
valanda popiet iki 6 vai., vaka
ro.

Spalio 16 d., Seimo sesijos 
pradedamos 9 vai., ryto ir te
sis iki 5 vai., vakaro.

Poseiminis baukietas in- 
vyksta Spalio 16 d. 8 vai., va
kare tam paežiam Morrison ko
telyje. Bankiete dalyvaus gar
bingu ir inžymiu sveeziu, Lie-

tuviu tautos draugu.
BALF Valdyba praszo pri- 

siunsti ko daugiausia delega
tu. Kviecziami ir draugijų at
stovai ir svecziai. Nuo Jusu da
lyvavimo pareis BALF Seimo 
pasisekimas.

Vykstantieji isz toliau dele
gatai užsisakyktes kambarius 
raszydami: Morrison Hotel, 
Clark and Madison Sts., Chica
go, III.

Norintieji apsigyventi pas 
privaezius žmones galite raszy
ti Svecziams priimti Komisijos 
pirmininkui: Pranas Pumputis 
4433 South Campbell Avė., 
Chicago 32 111.

X Su pagarba,
BALF Centro Pirmininkas
Kun. Dr. J. B. Konczius

KAS VALDO 
RUSIJA?

Kaip* žinome, ryszkiausiai 
taip vadinamos “Rytu Demo
kratijos” srieziai tenka pri
kirti pirmoj eilej visa Sovietu 
Sanjunga, kurioje sziuo meta 
priskaitoma du szimtai su vir- 
szum milijonu-gyventoju. Vie
nok, jie kiltu klausimas: Kas 
valdo ta didžiule žmonių? Rei
kėtų žinoma pasakyti, kad 
“Politburas” su Stalinu prie- 
szaky ir NKVD pagelba, bet 
galima tai iszplesti tos “Demo
kratijos” naudai ir pažymėti, 
kad visa Rusija valdo szeszi 
milijonai Komunistu. Taigi, 
turint galvoje, kad tuose niilži- 
niszkuose plotuose gyvena per 
200 milijonu žmonių, tai vie
nam Komunistui tenka apie 35 
valdinius; vergus. Szia tiesa 
patvirtimo, kalbėdamas Vil
niuje, Gegužio 1-ma diena pro
ga ir dabartines Lietuvos 
“Prezidentas” Justas Palec
kis. Jis, tarp' kita ko, pareisz- 
ke: “Sziuo metu Komunistu 
Partijų nariu skaiezius siekia 
dvideszimts milijonu žmonių, 
isz kuriu apie keturiolika mi
lijonu už Taryba Sanjungos 
Sienų.”

Taigi, todėl czia ir norisi 
klausti Amerikos “Bimbinin- 
ku,” “Mizarininku,” ar Kana
dos “Liaudžia-balsininku” ir 
kitokiu Raudonųjų, kaip jie 
mano: “Ar viskas tvarkoj to
kiame kraszto, kur tokia ma
žuma valdo ir ar toks valdymas

Visi Taiso Laivos Bures

Szitokie laivai jau isz ma
dos iszejo, bet juos dar var
iuoja Laivynas del mokini
mo jūreiviu ir karininku. 
Szitas laivas yra dabar pa
vadintas “Eagle,” bet jis 
buvo Vokiecziu ‘Horst Wes

turi k a nors bendra su Demo
kratijos sanvoka? ’ ’

Slaptybe
Vyras in savo paezia—Na 

dabar pažinau norint viena 
motere, kuri gali slaptybia 
užlaikyti!

Pati — Kokia tai?
Vyras — Ugi tu, mano du- 

szele! Gyvename su savim 
jau dvideszimts metu, o iki 
sziandiena nepasakai man 
kiek paimi pinigu ant pare- 
du?

NEMATOMAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

czia jot kad arkli tureczia, nes 
matai, kad nepaėinu.

Vyresnysis nieko neatsake, 
tiktai da labinus užsidunksejas 
prisilenkė ties Bartkum. Bart
kus pamatęs vyresniojo veidą, 
nusiszypsojo, akys už žibėjo ir 
su ranka paeziupinejo po 
skvernu, kur turėjo paselpta 
sztilieta.

Tame vyresnysis paklausė:
— Kiek tau paskyrė nagra- 

dos už iszdavima nematomo?
— Keturis tukstanezius 

tympu.
— Po perkūnu! O jeigu 

asz su tavim eiezia, ar aplaiky- 
czia puse tu pinigu?

— Ant perkūno prislegiu, 
jog tamstai puse tu pinigu 
atiduosiu, norint turetau pra
žūt!

— Sustokit! Paszauke vy
resnysis.

Sustojo visi. Bartkų užkėlė 
ant arklio ir pririszo jam prie 
rankos virvute, už kurios .pats 
vyresnysis laike, idant nepa
bėgtu.

— Tamsta man netiki?
— Asz niekam netikiu; ir 

didele tavęs nelanko laime, jei
gu prigautum.

Po tu žodžiu, negyvėlius nu
siuntė in Lazdynus; vyresnis 
su raiteliais ir vedyku nujojo 
lik kalnu.

* * *
Perejo pusantros adynos. 

Raiteliai smagiai jojo augsz- 
tyn ant kalnu ir dujojo nuolai
du kalneli.

— Ar jau artinamės prie

sel.’ Szitokie laivai dar ir 
sziandien plaukia skersai 
mares be jokiu inžinu. Lai
vyno busiantieji karininkai 
juos pavartuoja mokintis 
mariu ir laivyno mokslo.

□ O Q

nematomo?
— Taip, už valandėlės ji 

pakalneja pamatysim. Meldžiu 
tiktai, tegul niekas neatsiliepe. 
Temykit!

Naktis buvo tamsi, jog vos 
galima pora priesz save žings
niu matyt.

Bartkus prisilenkiąs in vy
resne j i tarė:

— Jau turime ji.
— Ar tikrai?
-— Žiūrėkite, ana! Ten ma

tai!
— Žiūrėkite, ana! Ten! Ma

tai!
— Ne, velniszkai tamsu.
— Ugi žiurekie, sargai 

vaikszczioje.
— Po velniu! Turi katino 

akis.
— Taip, jie fenais. Sutai- 

kinkie glitas, tegul visi iszima 
kardus isz maksztu ir kiek ark
liai inkabina leidžiasi paskui 
mus.

— Zovada! Paszauke vy
resnysis. Kapokit kardais pas
kui mane, kas tik kiek iszga- 
Ivt! •/

Raiteliai suspaudė pentinais 
szonus arkliu, žeme sudrėbėjo, 
ir tame baisus riksmas atsimu- 
sze tarp griovų. Tuojaus nusz- 
tylo, tiktai buvo girdėt trasz- 
kejimas kaulu, už valandėlės 
vela viskas buvo tyka, kaip 
grabe.

* * *
Kada praszvito, Lietuviai 

pradėjo rinktis pas griova, ke
liu szimtu pėdu augszczio ir 
baisėjosi pamate baisu persta
tymu.

Žemumoje griovos gulėjo ke
li desetkai Kryžiokiszku lavo
nu, su arkliais susimaiszusiu o 
tarp ju ir Lietuvis negyvas, 
laikydamas sustingusiais 
pirsztais už vyresniojo gerkles.

Tuom vyresniu buvo, Fuk
sas.

Tas Lietuvis nebuvo tai 
Bartkus, tiktai Dagilius, nužu- 
dinto per Kryžiokus Kupsto 
brolis!

Tai tas Dagilius buvo nema
tomu ir prisieks rūstybei ir be 
atlaidos Kryžiokus kankino, 
pakol nepasigavo kuntoriu 
Fuksa, kuris nužudė jo broli, 
marezia, dvejata vaikucziu ir 
Radasta, marezios seserį, o ku
ria tai Dagilius labai buvo pa
mylėjus.

Daglius Kryžiokus tyczia 
nuo tos griovos in bedugnia 
apgavingai invede. Labai ilgai 
toji griova nesziojo varda: 
“Kryžioku Szokis.”

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

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Do yon know the best way to assure 
your children a fine education? Pos
sibly right now you are picturing them 
in a college cap and gown. But you 
must realize these will represent the en
tire cost of a college education. You 
need not wait until they enter college to 
start paying for it. Start now on the 
safe, sure-saving way with U.S. Sav
ings Bonds. In ten years you’ll have $4 
to spend for every $3 you pu| in. 
There are two automatic ways for the 1 
purchase of U.S. Savings Bonds, your 
firm’s Payroll Savings Plan, or, if self- , 
employed, your bank’s Bond-a-Month 
Plan. U.S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!



“SAULE“ MAHANOY CITY, PA.

Nematomas
(Tasa)

Lietuvis, ka atsiliepe paėmė; 
nuo mano gaspadoraus avižinoj 
cziulkinio, kažin ka in ausi vie-' 
nam isz Kryžioku pasznabžde- 
jo ir szlubuodamas iszejo.

Kuntorius ir netrukus lau
kan pas savuosius iszejo. Lie
tuvis szlubuodamas, ar tik taip 
nuduodamas, kažin kur dingo.

Vienas isz Kryžioku prisiar- 
tinias prie kantoriaus tarė:

— Ar nejieszkai laikais 
Lietuvio, kuris truputi szlub- 
czioja?

— Del ko?
— Czia dabar nuėjo vienas 

ir liepe man, kad asz-jum pasa- 
kyczia, jog jis lauks jus ana 
kur pas ana griova, ka nuo 
ežia matyt.

— O, tai gerai, eisiu.
— Ar tik vienas? O gal ko

kia slaista?
— Ka daryt; matomai tas 

Lietuvis turi kokia svarbia 
slaptybia.

Kuntorius nuėjo ir kada pri
siartino prie griovos, tikrai 
paregėjo žmogų skrandoja ap
sivilkusi.

Niekas nebutu jo metu atmi- 
nias. Buvo tai augsztas vyras, 
rodos jau senyvas. Didele net 
ant akiu ausuote, o ant veido 
turėjo apie kelis nuo kokiu tai 
ginklu randus. Balsas jo buvo 
drūtas. Kada kuntorius prisi
artino, tare in Lietuvi:

— Ar tai tamsta esi Bart
kus ? .

— Taip!
— Ar asz galiu tau ‘tikėt? 

Juk girdi mano žodi, tai kodėl 
negali tikėt?

— Asz netikiu!
— Norint kuntorius esi 

jaunas, bet netikintys.
— Asz netikiu, nes reik tau 

žinot, jog už savo vyrus savo 
galva atsakau.

Lietuvis padavė popiera, 
ant kurios buvo didžio Kryžio
ku vado paraszas, o kuri kun
torius tuojaus pažino, norint 
nemokėjo skaityt ir raszyt.

— Na, dabar, tai tikiu.
Bartkus buvo del Kryžioku 

garsus, ba ne viena karta juos 
per gires vede ir tai taip tai
kiai, jog niekados kelio nepa- 
kreipe; žodžiu, buvo kaip Kry
žioku sznipukas (szpiegas). 
Jam buvo geras paskirtas pel
nas, jeigu jis isznipinetu nema
toma.

—■ Pasakykie tu man, Bart
kau, kur misliji rast ta, ka mes 
jieszkome?

— Asz tiktai tiek žinau, 
kur bus apie antra adyna nak- 
ti.

— Tai reik mums pasi- 
ruoszt ?

— Ne; sziandien da neisz- 
tyriau visko gerai.

— O rytoj?
— Rytoj prislegiu, jog jus 

suvesiu su nematomu akis in 
aki.

— Ar toli nuo ežia?
— Dvi mažos mylaites grio- 

vosia netoli nuo Nemuno, nu- 
vesiu jus pas paezia urvą.

— Ar esi tvirtu, jog ji ten 
rasi?

— Esu, ba ketina pas ji at
silankyt patoga Lietuvaite, jo 
mylima.

— Kas tau apie tai sake?
— Tai jau mano apie tai 

dalykas.
— Tiek to;, troksztu tiktai,

paezia pataikintas szirdi griu
vo ir staezia galva nusiryto in 
gyle dauba. Vela atbirzgejo ke
turios strelos, nuo kuriu krito 
seržentas ir trys Kryžiokai.

Matomai buvo keli Lietuviai 
už pakriausziu pasislepia, ir 
kožnas isz akies taiko, jog ne 
vienas szuvis neylijo. Vela 
puolė penkios strelos ir penki

idant nematoma pagaut.
— Pagausim, kad tik ne

duotume! jam pasprust.
— Jau tuom nesirūpink, tu

riu invales vyru; czion pralei
sime nakti; o beje: apie koki 
ryt laika keliausim?

— Laike pietų.
— O kur mes tave rasim?
— Anam szventgirij, tarp 

anų aržuolu, ka sztai isz czion 
matyt.

— Tai gerai, ir jiegu dalai-' 
kyši duota žodi, bus gausiai 
tau užmokėta.

— Asz nežiurau ant užmo
kesties. Myliu labai Kryžiokus, 
o ji nevidonai lygiai ir mano 
yra nevidonais.

— Na, tai te ranka, geras 
Lietuvi.

Bartkus valanda svarstesi, o 
paskui davė ranka, užriszta su 
skuduru.

— Kas tai, ar pažeistas?
—• Taip, esu pažeistas, o 

tie žaidulei iki smert neužgys, 
atsake Lietuvis drutu balsu. 
Inpuoliau karta in rankas Lie
tuviu, kurie mane nužiūrėjo, 
kaipo Kryžioku sznipuka, tai 
besigindamas aplaikiau žaidu- 
li.

* * *
Ant rytojaus anksti pasiren

gė Kryžioku pulkelis ir trauke 
link szventgirio kur lauke ant 
ju Bartkus ir tuojaus prie pul
ko prisiskyrais, ėjo laukais ir 
giriomis. Kada jau buvo ne
toli Nemuno griovų, liepe ve- 
dykas sustot ir tarė:

— Jus ežia palaukite, o asz 
eisiu pasznipinet; jeigu bus 
viskas gerai, duosiu jum ženk
lą, tada trauksite prie griovų, 
apstosite urvą nematomo ir 
gausis jum in rankas.

Tai pasakius, vedykas pra
dėjo takeliu prie griovų sėlint. 
Kuntorius taip-gi isztolo pas
kui Bartkų, o Kryžiokai pas
kui ji, kaip gerves palei vienas 
kita. Davė Bartkus ženklą, 
kuntorius susilaiko, o vedy
kas pats vienas ėjo toliaus. Ant 
galo užėjo Bartkus tarp kalne- 
ja ant lygumos, jau nebuvo 
Kryžioku matyt, o kūrei sto
vėjo ant tako kaip szniuras, in 
kuriuos buvo Bartkus da kart 
apsidairius, ir juokas perbėgo 
per jo lupas, o isz akiu kaip 
žaibas blikstelėjo. Da pasiyre 
pora žingsniu ir suvis Kryžio
kams isz akiu isznyko. Kunto
rius patrynė sau akys, bu jam 
pasirodė, jog tas pakumpiąs 
vedykas iszsitiese ir paskubino 
žingsni.

— Kvaraba kažin, kas ežia 
bus, o gal man akyse tik taip 
nudavė, suniurnėjo po uosiu 
kuntorius.

Gal dvi minutos prasitrauke 
szitai iszgirdo vedyko baisa, 
nes baisa baisu:

— Gelbėkit! Gelbėkit! Jau 
mane nori užmuszt!

Kuntorius szoko pirmiause 
o paskui ji ir visi Kryžiokai. 
Nes da nepadaro deszimts 
žingsniu, kad szitai puolė kun- 
toriui in krutinę strela ir in 

Kryžiokai nugarmėjo in dau
ba; likia keli Kryžiokai, pradė
jo bėgt adgalios.

Kada jau Kryžiokai pabėgo, j 
pasirodo kokis tai Lietuvis, no-! 
szantis tris ant peeziu saido
kus, ir vela tankumynia girios 
isznyko. Už valandos vela pa
sirodė, nes jau be ginklu, o pri
ėjus prie tako, ant kurio buvo 
Kryžioku kraujo, inkruvino 
skudurą ir vela dingo tanku 
mynia girios.

* * *
Likia Kryžiokai, norint tu

rėjo negyvėliais užklota kelia, 
greitai pabėgo ir in puse ady- 
nos atbėgo in kaimu, per kuri 
nepersenei linksniai ėjo. Visi 
žmones juos aplinkui apsupo.

Kryžiokai reikalavo žmonių 
del gabenimo negyvu Kryžioku 
ir tuos gavo, nes turėjo gerai 
užmokėt. Sudėjo negyvėlius 
ant nesziklu ir pamaži trauke' 
in abazu. Vos puse mylios nuo 
kaimo nusiyrė, kad szitai isz
girdo graudu baisa. Buvo tai 
Bartkus, da labiaus susikupri- 
nias ir labiaus szlubuojants, 
kuris, kaip galėdamas, stengė
si juos pavyt. Dulkas susilaikė; 
Bartkus pamaži dasivilko, nes 
baisiai iszrode drabužiai su
draskyti vos laikėsi, o kruvina' 
skepeta buvo užriszta ant gal
vos, kuri ženklino dideli ant 
galvos žaiduli.

Kryžiokai kone visi drauge 
paklausė nes, jis trumpai ir ne
suprastinai atsake.

Kalbėjo jis, jog vos nuo ju! 
galeli paėjo, kad szitai iszszo- 
ko keli isz krumu žmones ir ap-

Asz mislinau, 
Jog tik asz stragi, 

O kitos tokios rasti 
negali,

Bet Virginijoje viena yra, 
Jog tegul Dievas 

susimyli.
Asz tiktai moterėlėm duodu 

pipiru,
O suvis nesikiszu 

prie vyru,
Asz su koezelu szonus 

koezioju,
Bet kaulu nelamatoju.

Anoji net su lazda 
užklupineja,

Jeigu kas skolos neatidavineja, 
Vienas skoles neatidavinejo, 

Ir jau vaikine užginti 
norėjo, 

Tai kaip szirdeles ta 
moterele nuėjo, 

Su lazdiniu lupt pradėjo, 
Žmogelis ant keliu 

puolė,
Ir greit atidavė skole.
Jeigu bizneriai toki 

lojeru turėtu, 
Tai nuo niekszu kostumeriu 

atimti galėtu, 
Ir už kožna daigteli 

užmokėtu.
Tokia moterele verta 

pagirios, 
Ir paguodones nuo vyro. 
Jeigu vyrui kaili iszpere, 

Ir skola nuo jo 
atėmė.

* * *

Czia matome “Avinu 
Gaivu Ulyczia” in Karnak, 
Egypta. Nuo senu senovės 
szitie milžiniszki kambariai 
yra atstatomi ir taisomi. Bet 
nežiūrint kaip jie buvo su
griauti ir apdaužyti, jie per 
amžių, amžius stovi kaipo 
didžiausi ir puikiausi kam
bariai ant viso svieto. Jokie 

linkui ji apstojo. Vienas pa
griebė ji už gerkles, kitas da
vė taip su kucium per galva, 
jog be žado ant žemes puolė. 
Ilgai ant žemes gulėjas, o kada 
atsigeivelavo, jaute dideli gal
vos sopuli. Szitai, kalbėjo to
liaus: Stojau ir pastanavijau 
su jumis in drauge sueiti, nes

Jus mergeles ne daug 
laimėsite,

Jeigu vyrukus pas skvajera 
tempsite,

Viena mergele taip
> padare,

Kad szliuba su jurai
imtu, 

Ir sutaikoje gyventu. 
Vyruką pas skvajeri

nuvarė,
Nes nieko negavo, 
Drova pralaimėjo, 
Tai mat mergele, 

Kokia tu kvailele.
Ant juoko save palikai, 

Ir vyruko negavai, 
Taigi, prie vyreliu 

nesikabinkite,
Kad katra imtu 

neverskite,
Ba bile kokia nenorės, 

Veluk lakupoje atsėdės, 
Ir szventa gyvenimą 

turės.
Taip mergužėles, 

Drie vyreliu nesikabinkite, 
Dora gyvenimu veskite, 

O jeigu katros koja 
paslysta, 

Tegul in kita miesteli 
nuklysta, 

O kada vesis dorai,
Vyruką gaus, 
Ir ko daugiau? 
* * *

Vienas žmogelis tiek 
kentėjo,

’ Jog iszgyvent su savo 
boba negalėjo,

Kaip jisai pede
gavo,

In kažin kur 
nustroge.O

Taigi, per savo darbszuma, 
Ir dideli paezeduma, 
Savo nameli turėjo, 

O bet joje iszgyventi 
negalėjo,

Vėlink nuo velnio 
atsitraukt,

Negu kas diena szunies 
poterius girdėt!

Amžinas Atstatymas

kiti negali szitiems prisily- 
ginti. Amon szventove yra 
ant viso svieto galingiausia, 
didžiausia ir imponingiau- 
sia. Beveik per kiekviena 
szimtmeti szitie kambariai 
buvo apgriauti ir vėl atsta
tyti. .

Juos buvo pradėta statyti 
apie penki tukstaneziai me

kitaip, buezia ant visados pra- 
žuvias, o ve ir žmones mate, 
kas jus nuvede, tai ka jus tada 
su manim butumet padare, 
jeigu butumet kur nors pati
kiu, del to-gi skubinau jus pa
vyt, nes kone mirsztu isz 
troszkimo.

Vienas Kryžiokas padavė 
jam blešzinia su vynu, o kada 
atsigėrė, paklausė:-

— Kur yra kuntorius?
— Dražuvo.

‘ — O j° seržentas?
— Ir tas pražuvo.
— Ar užmuszel? Daszauke 

Bartkus pilna gerkle.
— Apricz ju, da asztuoni 

pražuvo.
— O tas palaikys nemato

mas! Daszauke Bartkus neva 
su piktumu. Dievai man da- 
nesz ji in nagus,, tai savo locna 
ranka nudursiu.

— Na, laikas in kelione. Ar 
eisi su mumis drauge in abazu ?

:— Žinoma!
— Tai gerai, bus geriaus

Jieszko Naujos Rudos

Ponia Muriel Mathez, mi
neraloge, kurios darbas isz- 
tirti visas geležies rudas, da
bar dirba valdiszka darba 
ir tiria visokia žeme ir gele
ži, jieszkodama tos naujos 
rudos, isz kurios yra daro
mos tos Sprogstanczios 
“Atom” Bombos. Mainie- 
riai ir mainu sanvininkai 
prisiunezia visokios geležies 
tikėdamiesi kad jie užtiks 
tokios rudos, kuri yra toms 
bomboms reikalinga. Val
džia yra nustaezius daug pi
nigu tam, kuris, ant savo že
mes tokios geležines rudos 
užtiks.

tu atgal. Juos pastatyti ir 
pilnai iszpuoszti užėmė apie 
tris tukstanezius metus.

Szioje, musu gadynėje, 
tvanai ir Nile upes iszsilie- 
jimas iszplove pamatus isz 
po tu didingu vietų. 1899 me
tuose keletą sienų sugriuvo, 
bet dabar jos yra atstatomos.

priesz vyriausybe iszsiteisint. 
Nes ar galėsi eiti?

— Su dideliu vargu, ba vos 
kojas nuo žemes atkeliu.

’— Na ka ežia dabar daryt? 
Ar nebijosi drauge su lavonu 
ant vienu nesziklu sėdėt?

— Vai ko bijot! Kas yra 
doras, tas negyvėlio nesibijo?

■ — Na tai sėskis.
— Gal man pagelbetut, ba 

negaliu pats užlipti.
Bartkus su dejavimu ir 

cziulbejimu likos ant nesziklu 
pasodintas, o tuom laikinis vie
nas isz Kryžioku, kuris apėmė 
vyriausybia po užmuszmui 
kantoriaus, paszauke:

— Marsz!
Dulkas ėjo kaip tikras lai

dotuves. O kad nebuvo geru 
keliu, tiktai takai, tai kelione 
nelabai spareziai ėjo ir gaisza- 
ties turėjo nemažai. Diena bai
gės, jau saule leidosi ir pradė
jo niauktis, o mažas pulkelis da 
buvo nuo Lazdynu toli.

Pasuko ant galo po desziniai 
kad sztai isz girdo žemes dun
dėjimą ir sykiu baisa:

— Sustokit! Kas ežia eina?
— Dulkelis Kryžioku.
— Ar tu esi kuntorius.?
— Ne.
— O kur jis?
— Dražuvo.
— Kur ?
— Nuo nematoma.
— Do szimts velniu!
Tas raitelis, buvo tai Kry- 

žiokiszkas virszininkas ir kada 
prisiartino areziaus tarė:

— Papasakok man, kaip 
tai buvo?

Kryžiokas ilgai pasakojo, o 
kada primine apie deszimts 
negyvėliu ir kaip jie pabėgo, 
tai tas vyresnysis supeikė juos 
jog pleciaus neatlaiko.

— Ana,-ve! Ar butum no
rint vienas gy vas likias?

— Reikėjo eiti in griovas 
ir paimti nematoma.

— Tai ne vieno nebutu gy
vo likia.

— O kas isz jus gyvasties. 
Asz kad buezia jusu vadu, tai 
liepczia rytoj visus iszszaudyt 
kaip szunis!

Kryžiokas nieko neatsako, o 
vyresnis vela pradėjo:

— O koki turėjote vedyka, 
kuris jus, kaip avinus, ant 
smert pavedė?

-— Sztai szita žmogų, ir pa

rode su pirsztu ant nesziklu se- 
dinezio su negyvėliu Bartkaus.

— Ka su negyvėliu ant ne
sziklu ?

— Taip, ba pažeistas ir tai 
labai, per ka liepiau neszti.

Vyresnis tuojaus prisiarti- 
nias tarė:

—, Tai tu, rakai!! Vietoje 
iszduot man in rankas nemato
ma, pavedei ant iszpjovimo 
musu vyrus?!

Bartkus tylėjo.'
Vyresnysis mislydamas, jog 

miegti, bakstelėjo ji su galu 
kardo.

— Tamsta mane jndurei.
— O, iszgirdai nabag!
— Kodėl negirdėsiu.
— Del ko neatsakei?
— O ka asz sakysiu?
Vyresnis iszgirdas, Bartkaus 

baisa, tarė sau po nose: Kur 
asz po velniu ta baisa girdėjau, 
paskui tarė garsiai;

— Ka tu dabar pasakytai, 
jeigu asz liepczia tau in smege- 
nyczia keletą strelu inkalt už 
tai, jog tiek pražudei vyru?!

— Pasakyczia, jog turi va
le vienok darai neteisingai, ba 
vietoje užmokesties, nori mane 
užmuszt.

— Už ka ir kokios tu nori 
užmokesties?

— Tai ve, u-gi už nemato
ma!

— O kada galima ji pa
gaut ?

— Kad ir szianakt. Jeigu 
turi raiteliu, tai galėtum greit 
pagaut.

— Meluoji!
— Kam man meluot! Mano 

gyvastis tavo rankose. Žinau 
szitas apylinkias. Goveda ne
matomo iszmuszus pulką grio
vose nesedes, ba nesitiki būti 
per Kryžiokus užklupti. Raite
liai galėtu visus suimti.

— Kokiu laiku galėtumėt 
mus in ta vieta nuvest, kur ga
lėtu būti nematomas?

— Kad ir dabar! Asz gale-
(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
■— Mušti tautietis, ponas 

Adomas Alanskas, isz Ham
burg, Pa., ana diena lankėsi 
mieste ir Hazletone, pas pažys
tamus. Taipgi atlankė ir 
“Saules” redakcija, atnaujinti 
savo preumerata už, laikraszti 
“Saule.” Acziu už atsilanky- 
jna.

— Utarninke pripuola Szv. 
Mateuszo.

-— Czedinimo laikas, (Eas
tern Daylight Saving Time) 
pasibaigs Nedelioj, Rugsėjo 
(Sept.) 26-ta diena, todėl laik- 

’ rodžiai turi būti atsukti viena 
valanda adgal (Eastern Stan
dard Time).

— Seredoj Szvento Tomo 
yillanov.

— Gerai žinomas Charles 
Calnon, savininkas Calnon 
Laundry Co., prie kampo Se
cond ir East Market Uly., stai
ga apsirgo pareita Utarainka 
namie, 201 E. Pine Uly., ir likos 
tuojaus nuvežtas in Pottsville 
ligonbute, o Ketverge 8-ta va
landa vakare numirė, nuo szir- 
jdies atako. Velionis paliko sa- 
yo motinėlė ir sesute Marijona. 
Laidotuves invyko Panedely
je, 9-ta valanda ryte.

— Ruduo prasideda Sere- 
Įdoj, Rugsėjo (Sept.) 22-tra d.

-— Ketverge Szvento Lino.
—- Pareita Petnyczia, Haz

letone, John Close, senas ang- 
liakasis, 72 metu amžiaus, nuo 
•720 E. Mahanoy Uly., mieste, 
aplaike savo pirmutini $100 
czeki isz Mainieriu Fondo, nuo 
Mainieriu Unijos Prezidento 
John L. Lewiso. Taipgi du ki
ti angliakasiai aplaike czekus: 
Robert C. Fox, 67 metu, isz 
Pittston, Pa., ir Wash Fedora, 
,73 metu, isz Lansford, Pa.

—- Vyskupas isz Philadel- 
fijos Dirmavos Panedelyje, 
Spalio (Oct.) 25-ta diena, 10-ta 
valanda ryte, Szvento .Juozapo 
bažny ežioje.

— Petnyczioj, apie 6:30 
valanda vakare, Barnesvilleje, 
Jean Stephens, 8 metu amžiaus 
dukrele pons. Samuel Stephens 
likos užmuszta ant Readingo 
geležinkelio per truki, enžina. 
Tyrinėjimas parodo kad nelai
minga mergaite norėjo perbėg
ti per geležinkelio, kada trūkis 
judejosi isz vietos, bet staiga 
mergaite puolė ant geležinkelio 
ir likos patikinta per truki. 
Paliko savo tėvelius, sesute ir 
broluka.

— Gerai žinoma visiems 
ponia Elana Sorokiene, slauge 
(norse), mylima pati Audroj 
Soroko, nuo 147 Schuylkill j 
Ave., Heights, numirė Nėdelioj 
3:20 valanda po pietų, Jeffer
son ligonbute Philadelfijoje. 
Velione sirgo per tris mene
sius. Prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos, Szv. Kazimiero ir 
Norsu draugijų mieste. Paliko 
dideliame nuliūdime savo vyra 
Audru; sunu Audru ir dvi duk
terys: Kristina ir Teresa na
mie; savo motinėlė ponia Jieva 
Vitkauskiene, mieste; keturios 
seserys: Konstancija, pati J. 
Matlausko, Tamaqua; Jieva, 
pati M. Czevinsko, Mahanoy 
City; Elzbieta, pati J. Menga- 
lengo, mieste ir Morta, pati EI. 
Sehr, Penu Argel. Laidotuves 
invyks Ketverge su apiegomisj 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9-1 a 
valanda ryte, ir bus palaidota 
in parapijos kapines. Grabor- 
ka S. Flaherty laidos.

Frackville, Pa. — Nedelioje, 
Schuylkill Apygardos Sodalie- 
tes isz Shenandoah, Mahanoy 
City, Frackville, New Philadel
phia, Girardville, taipgi ir isz 
Hazleton susi važiavo in Ap- 
reiszkimo Paneles Marijos pa
rapija, kurioje laike savo susi
rinkimą. Susirinkimas prasidė
jo 2:30 valanda po pietų. 
Frackvilles Sodalietes visas 
gražiai priėmė. Klebonas Kuni
gas S. Norbuta pasakė gražia 
ir indomia kalba apie Sodalie- 
cziu ir pareigas ir darba kituo
se miestuose. Taipgi kalbėjo 
Kun. Jeronimas Bagdonas, vi
karas isz Szv. Vincento parapi
jos, Girardville ir Kun. C. Ra
kauskas, vikaras isz Szv. Juo
zapo parapijos Mahanoy City. 
Sena valdyba atsisveikino, o 
naujas likos invyktas ant seno 
vietos, su tinkamos apiegoms 
ir prakalboms. Nauja valdyba: 
Pirmininke, panele Marcella 
Sakalauskiute isz New Phila
delphia; Vice-Pirmininke, pa
nele Verną Cickavicziute, isz 
Frackville; Rasztininke, pane

le Violeta Gandinkite isz Gi
rardville ir Iždininke, panele 
Florence Kralikiute isz Maha
noy City. Kitas susirinkimas 
invyks Spalio (Oct.) 10-ta die
na, Hazletone. Sekantieji na
res dalyvavo susirinkime isz 
Mahanojaus: paneles Florence 
Szimkiute, Elenora Boczkaus- 
kiute ir Angela Valinskiute.

DU ZOKONINKAI
suaresztuoti

PRAGUE, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Du zokoninkai buvo 
suimti ir suaresztuoti. Valdžios 
kariszki policij antai sako kad 
szitiedu zokoninkai laikiesi 
pas save uždraustus ginklus ir 
kad jiedu slaptai iszleisdavo 
daug žmonių skersai rubežiu.

Tai visai paprastas skundas 
ir mums jau gerai žinomas in- 
tarimas Czekai Komunistai jau 
beveik visus kunigus ir dva- 
siszkius yra suaresztave kaip 
tik del tokiu skundu.

2 KARISZKI ERO
PLANAI SUDUŽO

jokios nelaimes.
Szitie kariszki F-80 eropla- 

naiyra labai greiti, jie gali pa
kilti nuo žemes kaip kulka isz 
karabino. Amerika vis daugiau 
ir daugiau szitokiu eroplanu 
nes tokius eroplanus jokis ki
tas eroplanas negali pasivyti. 
Bet, kol kas, jie yra labai pavo
jingi, nes lakūnai dar nepri
pratę jais skristi.

ALBANIJA INTARIA 
GRAIKUS

PRAGUE, CZEKOSLOVA 
KIJA. — Laikrasztis “Tan- 
jug” Yugoslavijoje, pranesza 
kad Albanijos laikraszcziai 
skundžiasi ir intarineja Grai
kija. Jie raszo kad Graikai jau 
kelis sykius pasuko savo dide
lius armotus in Albanijos ru- 
bežiu ir paleido savo artilerija 
staeziai in Albanieczius. Jie 
sako kad buvo surasta daug 
tuszcziu kulku, kurios buvo 
Graikijoje padarytos.

Graikijos valdžia in tuos 
skundus dar nieko nesako, ne- 
siteisina, bet ir neužsigina.

WIESBADEN, VOK. — Du 
kariszki F-80 Amerikos ero
planai nukrito netoli nuo Kauf 
beuren, Bavarijoje. Treczias 
tokis pat eroplanas dingo isz 
padangių, bet paskui isz Ame
rikos Ambasados Francuzijo- 
je atėjo žinios kad tam tre- 
cziam pasisekė nusileisti in 
Biarritz, Francuzijoje.

Lakūnai in tuo du eroplanu 
kurie nukrito, žuvo.

Amerikos Karo Sztabas pa- 
aiszkina kad szitie trys eropla
nai buvo dalis asztuoniu ero
planu, kurie skrido skersai 
Anglija del manevru, pasimo- 
kinimo. Jie visi buvo paskirti 
del parodos Anglijoje, kai Ang 
lai iszkilmingai apvaikszcziojo 
“Britanijos Apsigynimo Die
na,” Seredoje.

Kiti penki eroplanai atskri
do in Manston aerodroma be

Henry Wallace Sznekucziojasi

Seniausias Lakūnas

James W. Montee, isz 
Washington, D. C., giriasi 
kad jis yra seniausias ero- 
plano draiverys, lakūnas vi
soje Amerikoje. Jis turi jau 
asztuonios deszimts penkis 
metus ir gavo savo pavelini- 
ma, laisnes varinėti eroplana 
kai jis buvo szeszios de
szimts metu amžiaus. Jis 
nuo to laiko iszskrido dau
giau negu tris tukstanezius 
adynu.

szventa pareiga suimti ir nu
bausti tuos savo žulikus ir raz- 
baininkus, kurie visu Žydu ge
ra varda taip sutersze.

SUKILIMAI
FRANCUZIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

ta sako ir tikina kad ne už ilgo 
tas Generolas de Gaulle valdys 
Francuzija.

Generolas Charles de Gaulle 
per kara pagarsėjo kai visi ji 
taip kritikavo ir net szmeiže 
kai jis Amerikos buvusiam 
Prezidentui Trumanui taip 
asztriai atsikirto, kai jis nesu
tiko važiuoti isz savo kraszto 
susitikti ir pasitarti su Roose- 
veltu. Jis Rooseveltui pasakė

Shenandoah, Pa. — Antanas 
Czerniauskas, nuo 416 W. New 
York Ulyczios, mieste, likos 
surastas be sąmones prie kelio 
arti Foundry Row, Mahanoju- 
je, Ketvergo vakara. Žmoge
lis likos nuvežtas in Locust 
Mt. ligon'buteje. Daktarai sa
ko kad Czerniauskas likos su7 
žeistas in galva ir peti, o nelai- 
alingasis pasiaszkino kad jisai 
likos sulaikytas ant kelio per 

. nežinoma žmogų. Policija da
ro tyrinėjimą.

— Panedelyje, invyko lai
dotuves a. a. kareivio Jono 
Yancziulio, su Szv. Misziomis, 
Szvento Jurgio bažny ežioje 

; 9:30 valanda ryte ir palaidotas 
in parapijos kapines. Grabe
liai Oravitz laidojo. Velionis 
tarnavo del “Dede Šamo” ir 
likos užmusztas ant kares lau
ko Belgijoje, Gruodžio (Dec.) 
22-tra diena, 1944 metuose. 
Veteranai isz American Legio
no ir V. of F. W., dalyvavo lai

dotuvėse. J■------ ----------------

Henry Wallace, Pažan
giųjų Partijos kandidatas in 
Prezidentus, ežia sau links
mai sznekucziojasi su Mary 
Price, in Greensboro mieste
li, North Carolina valstijoje. 
Szita moteriszke Mary Pri
ce jau buvo kelis sykius in- 
tarta ir paminėta kai Elzbie
ta Bentley prisipažino kad 
ji buvusi Komunistu talkin
inke ir daug kitu sznipais ir 
szpinegais iszvadino ir isz- 
vardino.

Kai Henry Wallace norė
jo pasakyti prakalbas ke
liuose Pietiniu valstijų mies
tuose, ji tenai kiausziniais ir 
tamietemis apdraibste. Mes 
jau pirmiau raszeme, ir Pre
zidentas Trumanas vieszai 
iszsireiszke kad tokis žmo

nių pasielgimas yra nedova
notinas, negražus ir nedžen- 
telmoniszkas. Mes visi nesu
tinkame su Henry Wallace 
nuomonėmis ar su jo insiti- 
kinimais, bet mes jam pripa- 
žinstame pilna laisve iszsi- 
reikszti. Jeigu sziandien 
mes jam uždrausime, tai ry
toj kiti gali mums uždrausti. 
Labai gerai jis pareiszke tu 
nesusipratėliu užklausda
mas “Ar ežia Amerika, ar 
ne?”

Dar karta mes pakartoja
me: Mes su Henry Mallace 
visai nesutinkame, mes jam 
esame prieszingi, bet, mes 
stojame už ji kai jam yra 
draudžiama Amerikoje lais
vai savo insitikinimus iszsi- 
reikszti.

KARININKU
LAKUNU DIENA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Taip ir isz visur kitur: Isz 
Japonijos, Vokietijos, Alaskos, 
Hawaii, Azores, Labrador ir 
kitur, kariszki eroplanai stau
gė, kilo ir skrido. Penkios de- 
szimts didingu taip vadinamu 
Tvirtovių Padangėse eroplanu 
atskrido isz tolimiausiu krasz- 
tu ir žemai skrido virsz miestu 
ir miesteliu.

In Pittsburgh miestą atskri
do du didingi eroplanai sta
eziai isz Iceland. Jie skrido per 
Florida ir be jokio sustojimo 
pasiekė Pittsburgh miestą. Ta 
kelione buvo 4,555 myliu.

Kariszku lakunu Sztabas 
pranesze kad Amerikos 
nai dabar turi kelis visai nau
jus kariszkus eroplanus, ku
riuos jie ta diena pirmutinaji 
syki vieszai parode.

Aiszkus dalykas, per szito- 
,kia didinga paroda, per tiek 
eroplanu belekiancziu tokias 
ilgas keliones, buvo ir keletą 
nelaimiu, kur lakūnai nepasie- 
ke savo nusistatytas vietas ar 
nepataike nusileisti. Keli lakū
nai žuvo.

Szitokia paroda buvo tyczia 
surengta parodyti kitiems 
krasztams Amerikos kariszkas 
jiegas padangėse net ir taikos 
laiku. Beveik visu krasztu at
stovai labai temijo ir seke vi
sus tuos eroplanus ir juos skai
tė. Galime būti tikri kad ir Ru
sija turėjo savo agentus ir savo 
žmones kurie viską mate ir 
dar daugiau savo krasztui pa
sakė.

KARAS BAIGTAS
INDIJOJE .

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
karsztuoli, kuris buvo prisie
kęs vesti Szventa Kara priesz 
Indijos valdžia ir priesz Indi
jos Hindu tikėjimą.

Indijos karo sztabas taipgi 
paskelbė kad Hyderabad 
kraszto Rakazar armijos bus 
suardytos ir panaikintos.

Kas dabar atsitiks su tuo ba- 
goeziausiu ant viso svieto val
dininku, Nizam, Indijos val
džia dar nieko nesako. Bet aisz
kus dalykas, jis dabar negales

taip savo žmones isznaudoti ir 
taiv karaliszkai szimtus mili
jonu doleriu szvaistyti.

Hyderabad krasztas kreipėsi 
in Tautu Sanjunga pagelbos, 
bet dabar ir tas praszymas yra 
atszauktas.

Tautu Sanjungos nariai gi
liai atsiduso ir prakaita nuo 
suraukszletu kaktų nusiszloste 
kai szitas klausimas savaime 
iszsiriszo, nes ežia butu iszki- 
les labai painus ir keblus 
klausimas.

ŽMOGŽUDYSTE 
SZVENTOJE 

ŽEMEJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

del “Taikos.”
Viso pasaulio vadai ir valdi

ninkai iszreiszkia savo užuo
jauta tokiam didvyriui, ir vie
szai parodo savo pasipiktinimą 
tokia žimogžudystei.

Isz pradžios nebuvo galima 
tikrai pasakyti kas toki niek- 
sziszka darba padare. Laik- 
rasztininkai tuojaus pranesze 
kad tie žulikai, žmogžudžiai 
buvo apsirenge su Žydu ka
riuomenes kariszkais drabu
žiais. Bet tai dar nieki tikro ne- 
reiszke, nes bet kas gali kito 
drabužiais apsirengti.

Mes nieko nesakeme, nieko 
neraszeme, pakol tikrai neda- 
žinojome kas ten atsitiko; nes 
mes visados stengiamies savo 
skaitytojams vien tik teisybe 
paskelbti, paraszyti.

Dabar jau ateina tikros ži
nios kad Žydai ne tiktai ka kad 
prisipažinsta, bet staeziai di
džiuojasi, giriasi, kad jie gera 
darba atliko. Jie su pasididžia
vimu sako, kad “Viskas valia 
kovoje ir meile j e.”

Nors Kunigaiksztis Berna
dotte yra nužudytas, bet jojo 
pradėtas darbas, jo nu veiki
mas pasilieka. Tautu Sanjunga 
dabar suszaukia mitinga, posė
di kad pasitarius ka dabar da
ryti apie Palestinos klausima.

Aiszkus dalykas kad dabar 
visiems Palestinoje bus pras- 
cziau ir kad visas klausimas 
bus sunkiau iszriszti.

Mes gerai žinome kad ne vi
si Žydai ežia kalti, bet mes 
taipgi žinome, kad Žydu 
“Stern” žuliku gauja ne tik 
prisipažinsta, bet dabar net ir 
giriasi savo nieksziszku nu- 
veikimu. Tai dabar visu Žydu

buvo ar važiavo tais keliais it 
viesžkeliais tuo laiku. '

Moteriszke policijai pasakė 
kad ji buvo priviliota prieiti 
prie automobiliaus, kuris su
stojo prie jos, kai ji in vieno 
sztoro langa žiurėjo. Draive
rys in ja szukterejo, sakyda
mas kad jam reikia pagelbos. 
Ji priėjo prie to autmobilia^s 
pažiūrėti ko jis nori? Jis tada 
iszsitrauke revolveri ir priver- ) 
te ja sėstis in automobiliu, kuri 
jis paleido smarkumu ir dūme 
isz miesto. Tai buvo puse po 
devynių isz ryto.

Ji savo vyrui aiszkina kad 
ji iszejo isz namu biski po de
vynių ir nesuspėjo pagauti 
traukini in Ambler, kur ji keti
no atlankyti savo vyro motina. 
Kai ji pavėlavo ir nesuspėjo ta 
traukini pagauti, ji nutarė 
gryžti namo. Jai begryžtant 
namo tas nevidonas automobi
lyje ja ir nustvėrė.

Kai jis ja neiszleido isz auto
mobiliaus, tai vis toliaus ir to
liau važiavo, ji atsidarė auto
mobiliaus duris ir iszszoko, ne
žiūrint kad tas automobilius. 
labai greiai važiavo.

UNIJA GRASINA
AMERIKOS ARMIJA

Generolas
Charles de Gaulle

kad Rooseveltas žino kur C. de 
Gaulle gyvena, ir jeigu Roose
veltas nori su C. de Gaulle pa- 
siszneketi, tai Rooseveltas gali 
pas C. de Gaulle atvažiuoti.

Beveik visi Amerikiecziai 
tada pasipiktino in užpyko. 
Bet dabar visi matome kad bu
vo Generolo C. de Gaulle teisy
be! Rooseveltas tada bego, 
pas Stalina. O Generolas C. de 
Gaulle, net ir tada nieko neno
rėjo turėti su Stalinu ir jis drą
siai visiems tai sake. Dabar 
matyti kad Francuzai ima in- 
vertinti savo paniekinto ir 
pravaryto vado nusistatymu ir 
ne už ilgo ta paniekinta vada 
vėl pasisavins ir jo szita karta 
paklausys.

Generolas Charles de Gaulle 
yra taip neapkeneziamas, už 
tai, kad jis turi ant savo sielos 
dvi pirmapradines nuodėmės: 
Pirma,—kad jis neapkenezia 
Komunistu; Antra,—kad jis 
yra geras Katalikas.

MOTINA ISZSZOKO
ISZ AUTOMOBILIAUS

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdeszimts-vieno meto am
žiaus, keturiu vaiku motina 
buvo priversta važiuoti su rau
meningu ir pilvuotu draiveriu, 
kuris ja iszveže in laukus, kibi
no ja, vargino ir norėjo isznie- 
kinti. Iszsigandus ir beveik 
pabludus moteriszke, Ponia 
Millie Fabiani, nuo 55 Limeki
ln Pike buvo kitu draiveriu už
tikta szalia kelio už Flourtown.

Ji buvo nuvežta in Chestnut 
Hill ligonbute, kur daktarai 
sako kad jos galva labai apdau
žyta ir taip ji visa labai su- 
kriesta.

Policija dabar stengiasi su
sekti visus automobilius kurie
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suardyti straikas del savinin
ku ir bagoeziu labo, nes savin
inkai nori pasirinkti darbinin
ku vadus.

Bet Amerikos Armijų Sekre
torius Royall sako kad jis par
trauks vaiska, ir iszszauks ka
reivius tu darbininku darba 
atlikti.

Unijos prieszinasi kad armi
jos sztabas nenori samdyti 
darbininkus per unija.

Jeigu, kuriu darbininku uni
ja gali prieszintis Amerikos 
Armijos Sztabui, tai mes jau 
priėjome prie galo. Armija 
yra del kraszto apsaugos, ir ar
mija turi turėti pirmutine vie
ta už visus kitus. Jeigu armi
jai reikia kokio nors tavoro, o 
darbininkai straikuoja, tai ar
mija turi pilna teise su savais 
kareiviais ta tavora pasiimti. 
Armija dar galėtu ir tuos pa
ežius darbininkus po prievar
ta priversti ta darba dirbti. 
Nes armija yra tas pats kaip 
kraszto valdžia. Sziandien vi
si mes galime apgailestauti 
kad darbininku unijos jau vi
sai nuo kuoto nukeliavo ir vi
sai prasiszoko, nes kas visiems 
mums svarbiau: Unijos reika
lavimai ar viso kraszto gero-

DAUGIAU EROPLA
NU IN EUROPA
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butu galima invežti in Vokieti
jos Berlyną deszimts tukstan- 
cziu tonu maisto ir tavoro in 
diena. Bet ir szitas pareiszki- 
mas parodo kad nei vienas isz 
musu valdininku ar karininku 
nesitiki susitaikinti su Rusija.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 
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