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Vakar. Tautos Ginkluoj asi
Isz Amerikos
KAS KOMUNISTUS 

UŽTARIA?

WASHINGTON, D. C. — 
Kanados žmones dabar baisiai 
dyvinasi ir net piktinasi kai jie 
pasiskaito Amerikos laikrasz- 
czius ir randa žinias ir naujie
nas apie musu Komunistus ir 
kaip jie yra užstojami ir užta
riami ežia musu tarpe.

Jie sako kad jie žino ir kad 
kai visi tie Komunistai ir szni- 
pai buvo suimti Kanadoje, visi 
kiti neszte iszsinesze isz Kana
dos stacziai in Amerika.

Amerikos Slapta FBI Poli
cija su savo vadu J. Edg. Hoo
ver beveik viską žino apie Ko
munistus ir j u darbus Ameri
koje. J. Edgar Hoover gali 
daug ka pasakyti apie tuos vi
sus žmones, kurie yra szian- 
dien intarti kaipo Komunistai 
ar Amerikos iszdavikai. Bet 
Prezidentas Trumanas uždrau
džia Edgar Hooveriui ir visai 
FBI Policijai paskelbti ar isz- 
duoti ka jie žino.

Czia isz tikro didžiausia 
kvailyste ir durnyste isz musu 
Prezidento Trumano puses. 
FBI Policija visas savo žinias 
surinko per ilgus metus. Visi 
tie FBI policijos žmones gau
na algas isz musu taksu. Reisz- 
kia, mes jiems apmokame už j u 
darba. O dabar, kai ta FBI

(Tasa Ant 4 Puslapio)

STUDENTAS
UŽMUSZTAS

Komunistai Užima Miesto Ofisus Berlyne

Czia, Vokiecziai Komunis
tai užima miestą tarybos ofi
sus, Berlyne. Jie visa mies-
to valdžia užėmė ir neleido 
teisetinai miesto tarybai lai
kyti savo posėdžius. Taryba 
buvo priversta sau vieta su-

sijieszkoti toje miesto daly
je, kur Anglijos kareiviai 
palaiko tvarka.

nistai ir Sovietai baisiai ne
myli kai Amerikiecziai laik- 
rasztininkai ju paveikslus

Kanadiecziai
Dyvinasi Isz U.S.

Kvailybių
Sovietai Sako Amerika Su Ang
lija Rengiasi In Kara Priesz Ne
kalta Rusija; Politikieriams 
Daugiau Rupi Balsai Negu Viso 
Kraszto Gerove; Nieko Gero Isz 
Tautu Sanjungos Konferencijų

Laikrasztininkas kuris 
szita paveiksią nutraukė, 
buvo suaresztuotas ir in ka
lėjimą patupdintas. Komu-

nutraukta. Mat, jie nenori 
kad kiti žinotu ka jie daro ir 
kaip jie su žmonėmis pasiel
gia.

Devyni Sužeisti
f - r , -1

SALEM, N. J. — Augsztes- 
niosios Mokyklos “High 
School” studentas buvo už- 
musztas ir devyni kiti buvo su
žeisti, kai trokas susimusze su 
automobiliu vidudienuje netoli 
nuo Oakwood Beech ir Am- 
wellbury vieszkelio. Sužeistųjų 
tarpe buvo Salem miesto mo
kyklų tarybos prezidentas.

Nelaime atsitiko kai septy
niolikos metu amžiaus studen
tas James Simpkins pasiėmė 
savo tėvo maža troka, pasi
kvietė penkis draugus studen
tus ant “raido” ir iszvažiavo. |

Mokyklų Tarybos Preziden
tas Lewis F. Gayner ir Salem; 
Glass Works fabriko virszinin-' 
kas važiavo automobilyje, ku
ris su tuo troku susikūlė.

George Boggs, asztuonioli-; 
kos metu amžiaus studentas 
pasimirė in Salem apygardos 
ligonine. Jam buvo galva pra-i 
muszta ir viduriai sukriesti to- j 
j e nelaimėje.

Visi kiti buvo sukriesti ir su
žeisti ir buvo nuvežti in ta pa- 
czia ligonine. i

REIKIA DAUGIAU 
SLAUGIU

WASHINGTON, D. C. — 
Mums visai ne naujiena kad 
Amerikos valdžia dabar jau 
pradeda aiszkintis ir bedavoti 
kad musu ligoninėse randasi 
per mažai slaugiu, nursiu. Visi 
tikėjosi kad po karo atsiras 
daug daugiau mergaieziu ku
rios stos in darba ligoninėse ir 
taps slaugėmis. Bet nieko pa- 
naszaus neatsitiko.

Dabar ligonines visuose 
miestuose sako kad reikia 
daug daugiau slaugiu ir kad 
labai mažai mergaieziu dabar 
stoja in ta luomą, in ta darba.

Jau dabar beda, bet už keliu 
metu bus dar blogiau. Jau da
bar reikia apie penkis szimtus 
tukstaneziu tokiu slaugiu pri
žiūrėti ligonius taip kaip dabar 
jie yra prižiuromi, bet du sy
kiu tiek reiketu, jeigu mes no
rėtume tikrai gerai ligonius

TRUMANAS
PYKSTA

Vajus Nesiseka. Mažai 
Renkasi Ant Prakalbu.

Pinigu Trumpa

VAKARUOSE. — Preziden- 
tas Trumanas per viena san- 
vaite pasakė apie penkios de- 
szimts prakalbu. Apie du mi
lijonai žmonių jo, vienur ar ki
tur klausiesi. Isz tolo žmonėms 
atrodė kad Trumanas drąsiai 
savo vaju veda ir tikrai tikisi 
rinkimus laimėti. Bet laik- 
rasztininkai kurie areziau prie 
jo prieina visai ka kita sako. 
Jie sako kad Trumanas jau pa
vargęs, nepatenkintas ir pik
tas. Vajus nesiseka.

Juo daugiau kalbėjo, juo la
biau jis pyko. Jis ta savo pik
tumą iszliejo ant Republikonu, 
sakydamas kad visas krasztas 
eis velniop jeigu Republikonai

prižiūrėti.
Mergaites sziandien nesisku

bina eiti in tuos slauges moks
lus del keliu labai geru prie- 
žaseziu. Svarbiausia ir didžiau
sia priežastis yra kad slauge la
bai mažai uždirba. Ji yra mo
kinta žmona, bet uždirba ma
žiau negu paprasta mergaite 
fabrike. Jos stonas ar luomas 
reikalauja kad ji gyventu taip 
kaip daktaras ar advokatas 
gyvena, bet ji nei treczdalio 
tiek neuždirba. Kita priežastis:: 
Kodėl tiek mažai mergaieziu 
eina ant slaugiu yra tai kad 
daktarai ligoninėse slauges lai
ko kaip kokias paprastas tar-1 
naites ir jas stramužina ir 
stumdo ir bosauja. Prascziau-'

(Tasa Ant 4 Puslapio) ;

AMERIKOS,
LAIVYNAS PRIE 

GIBRALTAR
GIBRALTAR. — Amerikos 

didžiausias ir galingiausias lai
vynas dabar randasi prie Gi
braltar Salos. Tiek dideliu ir 
galingu kariszku laivu czia ne
buvo nuo karo užsibaigimo.

Czia dabar randasi ne vien 
tik Amerikos galingiausi ka- 
riszki laivai, bet ir Anglijos di
dieji laivai czia tupi szalia 
Amerikos laivu.

Vice-Admirolas Richard L. 
Connolly, Amerikos Laivyno 
virszininkas Atlantiko vande
nyse atskrido isz Londono ir 
iszkele Amerikos vieliava ant 
kariszko laivo “Columbus,” 
kuris yra vienas isz Amerikos 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LAIKRASZTININKAI

rinkimus laimes. Jis intarine- 
jo Republikonu partija, pra
vardžiavo Rcpublikonus ir 
puoliese ant Republikonu kan
didato.

Net ir daug Demokratu bis- 
ki ima pasipiktinti. Jie sako 
kad tokie pravardžiuojimai ir 
priekabai netinka Amerikos 
Prezidentui. Kiti jo gražumu 
praszo kad jis gražiau ir ra
miau kalbėtu. Bet Trumanas 
jau taip inpykes, kad jis rodos 
nieko daugiau nežino kaip tik 
pultis ant savo prieszu.

Jo gerkle iszdžiuvus ir skau
dama; už tai jis tiek daug van-' 
denio geria per savo prakal
bas. Juo labiau jam gerkle 
skauda, juo daugiau vandenio 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

STRAIKUOJA

PARYŽIUS — Apsigynimo Ministerial 
Prancūzijos, Anglijos, Belgijos, Netherlandi- 
j.os ir Luxemburg© sutiko ir pasirasze ant 
kontrakto kad ju tautos ims apsiginkluoti 
ir viena kitai in talka stos, jeigu kuris 
prieszas ant kuria kraszto užsipultu.

Jie nieko nesake apie Tautu Sanjunga 
ir susitarė taip kaip tos sanjungos visai 
nebūtu. Ju visi pasisznekejimai buvo apie 
apsiginklavimą. Ju pasėdžiuose dalyvavo 
daug augsztu karininku isz visu Vakariniu 
krasztu. Visi jie vienbalsiai sutiko 
kad apsiginklavimas sziandien daug reika
lingesnis negu taikos tuszczios szhekos. Jie 
visi pareiszke kad jie tikisi daugpagelbos 
ir paramos isz Amerikos, kur jie tikisi daug 
pagelbos ir paramos isz Amerikos, kur jie 
tikisi gauti ginklu kaip karabinu, kariszku 
laivu ir kariszku eroplanu.

Visi tie Ministerial sutinka kad reikia
apsiginkluoti, bet dar negali sutikti ant
klausimo, kini tauta visa ta apsiginklavimą

ROME, ITALIJA. — Laik- , .. , . , ...
raszcziu redaktoriai ir raszy- VOS lt tVaikyS. Jie dabar StCHgiaSl ISZ-
tojai sustraikavo, parodyti sa- yjena va(|a |<(|rjs tvarkytu Armijas, 
vo užuojauta Risorgimento Li- , . .
bcrale redakcijos darbinin- Laivyną ir lakinius. Dar galutinai nenu-
kams kurie jau kelios dienos 
kai straikuoja.

Ne tik laikraszcziu darbi
ninkai, bet ir radijo darbinin
kai sustraikavo, kai tas Risor
gimento laikrasztis nesutiko su 
savo darbininkais ant atlygi
nimo. Tas laikrasztis vis eina

statyta, bet eina gandai kad Field Mar
shal Viscount Montgomery, Anglas karininkas 
bus paskirtas kaipo viso to apsiginklavimo 
vadas ir vadovas.

Amerikos ir Kanados atstovai nedaly-
nepaisant straiku nes sanvi- 
ninkai patys ji dabar iszlei- 
džia. Laikrasztininku draugija 
intaria to laikraszczio sanvi- 
ninkus, kad jie samdo darbi
ninkus kurie nepriguli prie 
laikrasztininku unijos.

vavo tuose posėdžiuose, bet jie tenai bu
vo pasiklausyti. Nors kitu tautu atstovai 
viską czia rengia ir tvarko, bet Amerikos 
pinigai ir ginklai bus reikalingi visa tai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PRASZO SOVIETU 
PRADĖTI ISZ NAU
JO DEL TAIKOS

IR TVARKOS . ■
PARYŽIUS. — Paul-Henri 

Spaak, Belgijos Premieras 
Tautu Sanjungos posėdyje vie- 
szai kreipėsi ir prasze Rusijos 
pradėti visai isz naujo ir vėl 
uždegti ta taikos liepsnele, ku
ri pradėjo liepsnoti San Fran
cisco Konferencijoje, bet ku
ria Sovietai taip greitai užge
sino.

Jis, per savo prakalbas Tau
tu Sanjungos posėdyje pasakė 
kad Rusijos siekimai ir norai 
sziandien yra drąsesni ir dides
ni negu visu Rusijos Caru per 
visus amžius, ir kad Rusijos 
szpiegu ir sznipu penktoji ko- 
lumna ar armija yra sziandien 
kur kas galingesne už visus 
Hitlerio tarnus.

Belgijos Premieras kaltina 
Rusija ir sako kad Sovietai ty- 
czia ardo visa tvarka ir nenori 
bendradarbiauti su Tautu San- 
jungos nariais. Jis kreipiasi in 
Kremlina praszydamas kad
Kremlinas liautųsi savo priesz- 
taravimo ir neardytu ta tvarka 
kuria visi kiti krasztai stengia
si sudaryti.

Paul-Henri Spaak yra vie
nas isz garsiausiu Europos So
cialistu, kurio beveik visi klau
so ir kuri visi gerba. Amerikos 
Sekretorius Marshall ir Angli
jos Ministeris Hector McNeil 
atsistojo ji pagerbti. Premiera 
Spaak triukszmingai visi pri
ėmė ir jam plojo daug labiau 
negu Amerikos Sekretoriui ar 
Anglijos Užsienio Ministeriui 
Bevinui, kuris taip karsztai ir 
piktai užsipuolė ant Sovietu.

Premieras Spaak per savo 
prakalbas visiems parode kaip 
visi žmones sziandien yra nu-

(Tasa Ant 4 Puslapio),



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Žinoma, darbininkas dabar 

daug daugiau uždirba, trum
pesnes valandas dirba, leng
viau dirba ir geriau gyvena. 
Bet tai tik tas darbininkas ku
ris prie unijos priguli. O visi 
tie kurie neturi uniju, kuriu al
gos tokiois paėzios kaip ir bu
vo, tie kurie ant pensijos gyve- 
iia, kurie ofisuose dirba; visi 
tie sziandien vos gali pragy
venti.

priima Komunistus in savo 
partija. Mes taip darydami ge
rai darome, bet nepamirszki- 
me kad, kai Prezidentas Tru- 
manas buvo kandidatas in 
Vicfe-Prezidento vieta su Prezi
dentu Rooseveltu, jis vieszai 
buvo pasakęs: “Asz praszau ir 
kviecziu Karl Browderio (Ko
munistu vado) parama, ar bet 
kurio kito žmogaus, kuris pa
dės palaikyti Prezidentą Roo- 
sevelta prezidento vietoje ir 
padės kara laimėti.” Jeigu ta
da Komunistu balsai buvo ge
ri ir reikalingi Trumanui ir 
Demokratams, tai kas dabar 
ežia persimainė? Ar Komunis
tai ar Trumanas?

“KU KLUX KLANO” 
ATNAUJINTAS

Leidinys “The KKK Katec- žiuresime kiek daug žmonių ta nuolata szirdžiai bledi.

Dabar jau sunkiau pasisko
linti pinigu isz bankos; dabar 
jau reikia daugiau pinigu duo
ti ant rankos kai perkame ka 
nors ant iszmokesczio. Bankos 
gal reikalaus didesnius nuo- 
szimczius ant pinigu kuriuos 
mums paskolins.

' • • '
Beveik visi fabrikai negali 

gauti gana plieno ir už tai 
daug darbininku atleidžia. Ki
ti darbininkai patys pameta 
tokius darbus ir jieszkosi kitu, 
nes jie negali pragyventi, dirb
dami tik tris dienas in sanvai- 
ie.

Vatikanas, Kataliku Bažny- 
czios sostine ant žemes, daug 
daugiau žino apie Rusija, So
vietus ir Komunistus, negu vi
si dipliomatai ir agentai visu 
krasztu sykiu.

Kaip per kara buvo renkama 
plienas ir geležis, taip, neužil
go vėl pradės rinkti sena plie
ną ir geleži. 

- • •
Vokietijoje randasi apie dė- 

eziints milijonu tonu seno plie
no ir geležies, bet Vokiecziai 
iicriori ta plieną parduoti, nors 
Anglija su Amerika jau pesza- 
si kuriai tas plienas teks.

~

Amerikiecziai Berlyne žvai
rai žiuri in Sovietus, bet Gene
rolas Lucius D. Clay dar žvai
riau žiuri in Ambasadorių Be
dell Smith, o jis in ji. Kai dery
bos prasidėjo Kremline, Gene
rolas Clay, kuris labai gerai 
pažinsta Sovietus, perspėjo ir 
patarė Ambasadoriui Bedell 
Smith, nesiderinti su Sovietais 
po prievarta, ir nieko netikėti 
ka jie jam prižadės žodžiu. Jis 
patarė Ambasadoriui Smith 
pareikalauti isz Molotovo ir 
Stalino kad visas biznis butu 
vedamas rasztu.

Nežiūrint szito protingo ir 
gero perspėjimo, Ambasado
rius Bedell Smith buvo Stali
no pakviestas ateiti, pasisve- 
cziuoti, viena kita vodka isz- 
maukti ir pasitarti. Po keliu 
stikleliu, Stalinas Amerikos 
Ambasadorių jau broliu vadi
no, atsiprasze kad Molotovas 
taip negražiai su tais gerais 
Amerikiecziais pasielgė, ir 
Amerikos Ambasadoriui priža-

• • 'f ■;dėjo kad Sovietai visomis pa
stangomis stengsis visus kelius 
in Berlyną atidaryti, jeigu 
Amerikiecziai pavėlins Sovie
tams visus pinigus Vokietijoje 
gaminti ir tvarkyti.

Ambasadorius Bedell Smith 
gražiai ir draugiszkai sutiko ir 
paskui visa’ta darba pavedė 
Generolui Clay, priesz kuri Vo
kietijoje stovi devynios de- 
szimtys Raudonųjų Armijos 
divizijų. Niekas ant tokio pa
reikalavimo nesutiko nei nega
li sutikti; nei Amerikiecziai, 
nei Anglai net nei patys Vokie
cziai.

Yugoslav! jos valdytojas,
Marshal Tito dabar ne tik pa
vėlina, bet net ir kviecziasi 
Amerikos laikrasztininkus in 
savo kraszta. Pirmiau visiems 
Amerikiecziams koresponden
tams buvo uždrausta net prie 
rubežiaus prieiti. Marshal Ti
to taip kviecziasi Amerikie- 
czius ne už tai kad jis juos da
bar jau taip myli, bet kad jis 
jaueziasi daug saugiau savo 
kraszte, jeigu kas atsitiktu 
tarp jo ir Stalino.

• •

Jau ateina tikresnės žinios 
apie Czeka Masaryk, kuris, 
anot Komunistu, nusižudė, isz- 
szokdamas per langa. Kai Ma
saryk buvo Komunisto razbai- 
ninko Gottwaldo apsuptas isz 
visu pusiu savo ofise, jis nu- 
szove keturis tuos razbainin- 
kus ir paskui buvo iszstumtas 
per ta Įauga.

Anglijos Laivynas pasiuntė 
dar trisdeszimts kariszku lai
vu prie Gibraltar Salos ir in 
Viduržemiu Juras.

Visi mes dabar taip puola- 
mies ant Henry Wallace, Pa- 
zanguju Partijos kandidato in 
Prezidentus už tai kad Komu
nistai ji remia ir už tai kad jis

Ta žvieriszka boba, Ilse 
Koch, kuri net teisme pasigy
rė kad per kara ji savo namo 
kambarius iszsiposzdavo su 
žmonių odomis, skuromis. Ji 
yra kalta už milijonus szian
dien negyvu žmonių, kurie bu
vo kankinami ir žudomi. Ji 
pirmiau buvo nuteista iki gy
vos galvos in kalėjimą, bet da
bar teismas ta bausmė permai
nė tik del keturiu metu. Jeigu 
ežia teisybe, tai mums reiketu 
visu musu kalėjimu duris ati
daryti ir visus savo žmogžu
džius iszleisti, ne jie tik viena 
ar du žmones nužudė. O szita 
boba milijonais žmogžudy s- 
cziu giriasi.

1 • •

John Edgar Hoover, FBI 
Policijos vadas ir virszininkas 
susirgo isz rupesezio kai politi
kieriai visomis pastangomis 
stengiesi ji iszmesti isz tos va
dovystes. Politikieriams bai
siai nepatinka kad FBI Polici
ja tiek daug žino. Net ir Tru
manui ta FBI Policija nepatin
ka. Demokratai su Republiko- 
nais stengiasi Hooveri pasza- 
linti.

Sunku rasti isztikimesni 
žmogų už. John Edgar Hooveri. 
Jam jau kelios kompanijos siu
tino darbus kur jis deszimts sy
kiu daugiau gautu negu jam 
valdžia moka, bet jis nei vieno 
neprieme, nes jis Amerikos ge
rove stato augszcziau už savo 
pelną.

VEIKIMAS
NEW YORK. — Liepos July 

23 diena 1948 m., Ku Klux 
Klan Vycziai laike savo de
monstracijas ant Stone Moun
tain, Georgia. Szi slapta orga
nizacija remia “Baltu virsze- 
nybes” judėjimą ir kitas rasi
nes ir tikybines neapykantos 
reikalas. Ceremonijose didelis 
kryžius dege, nauji nariai buvo 
priimti, ir Klano “Grand Wi
zard” pranesze, kad ju naujos 
organizacijos insteigtos in 20 
valstijų, ir toliau pareiszkc, 
kad “kraujas tekes gatvėse” 
jeigu Prezidento Trumano ci
viliu teisiu programa bus pra
vesta.

Ku Klux Klan istorija yra 
iridomi. Pirmiausia pasirodė 
Pietuose po Naminiu Karu. 
Nors tautine organizacija per
trauke savo veikla kelis kar
tus, bet Klanas vis gyvojo per 
invairias valstijų “draugijas” 
ir “fronto” organizacijas. 
Sziandien ji stipriausia Geor
gia valstijoj, nors daugelis gy
ventoju ja' smerkia. Kuriose 
dalyse policija remia jos veiki
mus ir atsisako suimti jos na
rius. 1946 metuose po vado
vyste gubernatoriaus Ellis Ar- 
nall, Klanas buvo panaikintas 
Georgia valstijoj. Nepaisant to 
fakto, Klanas iszkilmingai lai
ke savo demonstracija Liepos 
(July) menesyje.

Insteigta 1865 m., Klanas 
buvo patesimas sukilimo. Pra
laimėję kara pietų gyventojai 
slaptai stengė sulaikyti konsti- 
tucijonaliszkas teises nuo nau
jai iszlaisvintu Negru. Jie 
kurstė biodnus baltuosius 
priesz Negrus. Biedni baltieji 
pradėjo galvotis kad ju ekono
miniai interesai ir Negru buvo 
vienodus, ir KKK atgaivino 
vergijos dienu prietarus. Klan- 
smenai su kaukėmis neleido 
Negrams 'balsuoti, ir neleido 
biednus baltuosius jiems padė
ti.

1920 metuose Ku Klux Klano 
programa buvo ne tik anti-Ne- 
grams, bet anti-Žydams, anti- 
Katalikams ir anti-Ateiviams. 
Valstijose kaip Ohio, Indiana, 
Illinois, New York ir New Jer
sey, kaip ir Pietuose, organiza
cijos veikimas pasireiszke 
“100% Amerikanizacijos” ju
dėjimuose. Szie degantieji kry
žiai ir maskuoti vyrai iszgasdi- 
no daug žmonių, baltu ir juodu.

hism and Songbook” iszleistas 
1924 metuose pranesza: “Yra 
ne-amerikoniszka importuoti

AUGINIMAS liga serga ir kiek nuo jos mir- 
szta. Tyrinėjimas parodo, jog 
žmones turinti suvirsz 40 metu

Mažutis Sportininkas

Robert Mallick isz Pitts
burgh, Pa., yra gal jauniau
sias sportininkas kuriam 
golfo sportas rupi. Tėvai 
jam viena golfo lazdele nu
pirko ant jo pirmųjų Kalėdų 
ir jis jokios kitos zabovos 
nenorėjo ir nenori. Dabar, 
dvieju metu sulaukės, jis 
jau didesne lazdele gavo ir 
musza bole kaip koks senis.

Europos “Foreigners” isz ar- 
sziausiu distriktu ežia dirbti 
už mažesnes algas negu Ameri
kiecziai gauna. Mes todėl ežia 
turime straiku.” Klanas kalti
na imigrantus už pasikeiezian- 
czia iszdirbystiszku tvarka.

Tas pats leidinys paaiszkino 
Klano veikalas kaslink Katali
ku bažnyczios, smerkdama ja 
kaipo blogiausia isz visu in- 
staigu.

■ 1930 metuose Klanas susine- 
szavo su Naziu Bundu ir ki
toms organizacijoms kurios ar
de Amerikos vienybe, kursty
dami viena grupe priesz kita! 
Pavyzdis tokio Klano ir Bundo 
bendradarbiavimo buvo susi
rinkimas Camp Nordland, New 
Jersey valstijoj. Daug Klano 
“Draugu” vėliau buvo suimti 
ir nubausti.

Ku Klux Klanas pritaikina 
savo veikimą prie laiko ir bu
vimu. Dabar jis kreipia domė
si in darbo unijas, kurios ban
do suvienyti Baltus ir Juodus 
Nigerius darbo žmones Pietuo
se invykdinti geresni gyveni
mo budo.

Sziandien net Pietuose, rei
kia kovoti Klana, Miami, Flo
ridoj kongregacija paliuosavo 
savo minister i, kuris pavėlino 
maskuotiems Klansmenams 
lankyti pamaldas. Virginija at- 
szauke Klano charted. už neuž- 
simokejima registracijos mo- 
kesezio. Atstovu Butas Illinois 
valstijoj balsavo tyrinėti Kia
na. Pagal New Yorko ir New 
Jersey civiliu teisiu instatymu, 
grupes tose valstijose buvo pa
naikintos. Atlanta, Georgia, 
Klano tvirtovėj, Klansmenas 
buvo nuteistas už sumuszima 
dvieju veteranu. Keturi ap- 
skrieziai Georgia valstijoj pa
naikino Klana kada jie reikala
vo leidimus demonstracijoms.

Ku Klux Klanas kiszasi in 
politika. Nesenei jis bandė su
laikyti Negrus nuo Balsavimu 
vietų, nariai marszavo priesz 
vietas isz anksto. Wrightsville, 
Georgia, Klanas toks stiprus 
kad iszgazdino visus Nigerus, 
bet žmones, laikraszcziai ir val
džios insteigos sulaikė kitas in- 
vyktas demonstracijas.

Kada “States Rights Par
ty” laike seimą Birminghame, 
J. B. Stoner, vadas Tennessee 
valstijos KKK innesze konsti- 
tucijonaliszka priedą: “Kac 
žmogus negali būti Žydas.”

Netik asmenys bet ir organi
zuotos grupes kovoja Klana 
Pietuose Daugiausia Liberalai 
kurie tiki in lygias teises. Daug 
Pietų gyventoju norėtu užlai
kyti baltųjų virszenybe, bet ne 
veikimais maskuotu vyru ku
riu ceremonijos ir darbai pri-

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Ir tai kalbant padavė moti
nai szake.

Nusidivyjo motina, o ir susi-j 
gedo, nesako daugiau nieko, 
aktai eme szake ir pradėjo ve
žimą primežt.

Tuom tarpu privažiavo ir Jo
kūbas prie tvarto, o motina 
eme ji in szali ir klausė:

— Kas tai pasidarė, mano 
žente! Kad Katriuka taip per
simaino?

Jokūbas viską motinai papa
sakojo, ka padare. Motina už
tai nepyko ant jo, tiktai kalbė
jo toliaus:

— Kad sau davei su tuom 
rodą ir taip gražiai gaspado- 
riauji, pavesiu tau kita ūkia, o 
man duosi prie saves gyvenimą 
iki smert.

Kaip motina kalbėjo, taip ir 
stojosi, o Jokūbas buvo geriau
siu visame kaime gaspadorium 
o Katriuka geriause gaspadi- 
ne. Dave po tam Dievas vaiku- 
cziu: pora šuneliu ir keliąs 
dukriukias, o visi buvo darbi
ninkais, kaip skruzdės, o svei
ki, kaip žuvys. Ba ve, Jokūbas 
vaikus, o Katre dukterys isz 
mažens prie darbo pratino ir 
mokino, kaip guodot tėvus ir 
mylėt savo artima.

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

mina juodu ir rusvu marszki- 
niu legijonus Italijoj ir Vokie
tijoj.

Sunku spręsti stipruma Kla
no. Bet susirinkimas ant Stone 
Mountain, buvo didžiausias 
per dvideszimts metu, o gal 
prezidento civiliu teisiu pasiū
lymas iszszauke ta demonstra
cija.

Dabar nauja grupe insteigta 
Georgia ir Alabama valstijose; 
neapykanta yra ju o'balsis. Bet 
Amerikoj nėra vietos tokioms 
organizacijoms. — C.

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

SZIRDIES LIGA
Szirdies liga sziandien yra 

priežastimi daugiausia mireziu 
Suvien. Valstybėse. Net ir pra
lenkė džiova, kuri pirmiaus už
ėmė pirma vieta. Rodos smar
ki kova priesz džiova sumaži
no tos ligos pavojingumą. To
dėl iszmintingumas gali kovoti 
szirdies liga.

Galime gerinus suprasti svar-
burna szirdies ligos kuomet pa-

amžiaus daugiausia ta liga 
mirszta. 88 nuoszimtis visu 
mireziu nuo szirdies ligos yra 
žmones szitos grupes. Bet 
szirdies liga tiek daug nukerta 
jaunu žmonių dar neturineziu 
25 metu amžiaus kiek karszli- 
ge. Tarp 35 ir 44 metu amžio, 
szirdies liga yra priežastimi 
daugiaus mireziu negu inkstu 
liga. Po 45 metu senumo, szir
dies liga parodo augsztesnc 
mireziu rata, negu bile kita li
ga. Skaitydami tuos žmonių 
amžius neturime užmirszti am
žius, neturime užmirszti szir
dies liga kaipo priežastį daug 
mireziu tarp vaiku.

Pasaulinio Karo Drafto Bor- 
das neprieme daugiaus kaip 
treczia procentą vyru tarp 18 
ir 35 metu senumo del szirdies 
ligos. Vienoje didžioje apsau
gos kompanijoje 2.6 nuoszimtis 
žmonių nepriimti per keturiu 
metu laika del szirdies ligos. 
New Yorke mokyklų peržiūrė
tojai rado 1.6 nuoszimt i vaiku 
serganeziu nuo kokios nors tos 
ligos pavydale, kas reiszkia, 
jog tarp 18 ir 20 tukstaneziu 
vaiku szirdies liga serga.

Daugumoj atsitikimu szir
dies liga nukreipiama. Beveik 
visuomet silpna szirdis yra pa
sekmes reumatizmo kūdikys
tėje. Labai mažai težinoma a- 
pie reumatizmo užkrėtimą. 
Yra galima jog reumatizmo 
nuodai inkvepti in kuna per 
padidintus liežuvėlius, adenoi- 
dus ir kitus panaszus budus. 
Galima reumatizmą gauti blo
gais dantimis. Tarp kitu reu
matizmo priežaseziui galime 
paminėti perszalima ir per- 
szlapima, greita temperatūros 
permaina, nužeminta gyvumą 
ir žiemos ir pavasario meto lai
ko. Szkarlatina ir kitos už- 
krecziamos ligos daugeli sykiu 
pažymi reumatizmo pradžia ir

Suprantant kaip szirdies li
ga gali prasidėti, galime sekti 
budus kaip ta liga nukreipti.

H. Wallace Ūkininkas

Vaiku taip vadinami “mažas 
skaudėjimas”' kartais yra silp
nas reumatizmo užpuolimas ir 
reikalauja greito gydymo. 
Skaudžiamos gerkles ir-gi rei
kalauja greito daktariszko 
peržiūrėjimo. Nerviszki vai
dai, del reumatiszku užkrėti
mu ir pasekmių tai yra szirdies 
žiga, reikalauja greitos prie
žiūros. Apsaugojant vaiku 
nuo szkarletinos ir kitu užkre- 
cziamil ligų, jie apsaugoti nuo 
szirdies ligos. Chorea, arba 
St. Vitus’ Dance, yra vaiku 
nerviszka liga. Rasta, jog liga 
yra tik pradžia kokios nors 
reumatizmos. Patartina tuoj 
kreiptis prie gydytojo. Silpnos 
szirdies vaikas reikalauja spe
cialiu mokyklos darbo su pail
sėjimo laiku. Paežiu laiku ne
reikia per daug pasigailėti, isz- 
plepint juos ir nereikia kreipti 
per daug atydos in juos. Bet 
vistiek reikia atsargiai prižiū
rėti, nes be priežiūros gali ar- 
sziaus apsirgti.

Nuolatinis prižiūrėjimas yra 
svarbiausias daigtas nukreipti 
szirdies liga. Ir svarbu sulai
kyti tas apylinkybes, kurios 
yra priežastimi szirdies ligos.

Daugelis miestu turi specia
lius aprūpinimus del apszvieti- 
mo ir priežiūros szirdies liga 
serganeziu vaiku. Kiti miestai 
galėtu sekti ju pavyzdi. Svar
bu turėti szirdies ligos klini
kos. Nes daugelis žmonių, ku
rie laikinai apserga, galėtu ten 
gyventi ir dirbti sekdami hy- 
gieniszkas taisykles ir tinka
ma, medikaliszka priežiūra. 
Yra vilties visiems liga ser
gantiems. Kuomet isz anksto 
liga gydyta iszgydoma. Gali 
užklausti: “Kaip galiu sužino
ti kokioje padėtyje mano szir
dis?” Geras gydytojas ta leng
vai sužinos. Jeigu szirdis ligo
ta svarbu sužinoti ar labai, 
kaip ir tinkamiausia gydymą. 
Kito puse daug gero padaro 
kuomet gydytojas pertikrina 
kad szirdis geroje padėtyje. 
Daugiaus ir daugiaus žmonių 
vis eina pas gydytojus del me
tinio egzamino.

Henry Wallace, Pažan
gųjį! Partijos kandidatas in 
Prezidentus gavo per snuki, 
kai jis norėjo sakyti prakal
bas in Pietines Amerikos 
valstijas. Žmones tenai ji su 
kiausziniais ir tamietemis 
pasveikino ir neleido jam nei 
iszsižoti. Matyti kad žmones 
Pietinėse Valstijose visai 
nesutinka su Henry Wallace 
nusistatymais.

In Boaz miestą, Alabama 
valstijoje, jis pasisznekejo 
su keliais ūkininkais apie 
augalus ir apie ukius. Jie 
apie tokius dalykus su juo 
mielu noru draugiszkai kal
bėjo. Jis ežia pasiszneka 
apie vatos auginimą su ūki
ninku Robert Knott, kuris

[ turi apie dvideszimts hekta
ru žemes ir gana žino apie 
savo amata.

Henry Wallace su savo 
Pažanguju Partija vis ma
žiau ir mažiau intakos paro
do del rinkimu, nes vis aisz- 
kiau ir aiszkiau pasirodo 
kad ta jo partija yra Komu
nistu ne vien tik remiama 
bet ir valdoma.

Gandai vis eina kad "Wal
lace gal pasitrauks visai isz 
tu rinkimu. Kiti gandai ei
na kad Komunistai ji apleis 
ir rems Demokratus priesz 
Republikonus, nes visi jie 
baisiai bijosi New York 
valstijos Gubernatorius, De
wey. Bet ežia tik gandai; 
nieko tikro dar nežinome.
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Auginimas
(Pasaka isz Kaimo)

gUVO viena naszle, kuri tu
rėjo viena duktere, o kuria 

labai mylėjo. O, vyruti, buvo 
tai graži mergina, tiktai prie 
darbo buvo didele tingine. Bet' 
už tai ne jije buvo kalta, tiktai 
motina, ba isz mažumos nedave 
jai nieko dirbti ir prie darbo 
niekad nepratino. Dukrele nie
ko ir nedirbo, tiktai prie pe- 
cziaus sėdėjo, žarstė pelenus ir 
bulves kepe arba lovoj gulėjo. 
Taip praėjo septyniolika metu.

Tame amžiuje visos kaimo 
mergaites turėjo sau po jauni
ki; prie Katriukos-gi (toks bu
vo jos vardas) niekas nesikabi- 
no, kad nevat biedniausias nuo 
jos bernukas kreipėsi; bet po 
szimts pypkių, kožnas ir žino
jo kas isz tos Katriukos per 
tingine ir kožnas kalbėjo:

— Na, juk isz jos nieko ne
bus!

Nevienas taip sake, o apie ka 
ir mamule girdėjo, per ka mo- 
terei tas daigtas nedave paka- 
jaus.

Tai-gi, pradėjo dukria prie 
darbo spirt, nes ka? Toji ne ži
nojo kaip ir ka in ranka imti, 
ba nebuvo in darba pratus, o 
tai ir nedyvai, kad jai viskas 
buvo sunku! Tuojaus jei viskas 
nubodo, per ka paliaudavo dar
ba, o isz naujo pradėdavo po- 
kaminu bulves kepti. Ir taip 
praėjo ilgas laikas, o jaunikio 
kaip nematyt, taip nematyt!

Kitam kaime da apie tai ne
žinojo, tik mate, kad graži 
mergina, ba ve, laikais nueida
vo in bažnyczia. Tuom tarpu 
kaime buvo vienas berniukas, 
vardu Jokūbas. Tasai kaip pa
mate Katriuka, tuojaus jam 
prie szirdies prilipo ir neužilgo 
po tam nuėjo ir prasze motinos, 
kad jam duotu duktere už pa- 
czia.

Motina labai nudžiugo ir tuo 
jaus jam prižadėjo duktere, bet 
negreicziaus, kaip už meto, ba, 
esant da jos duktė per jauna, 
per ka nežinotu, kaip pradėti 
locnam name gaspadoriaut. 
Prižadėjo, taipos-gi duoti vie
na kolionyje pasogos, ba net 
dvi turėjo. Tuom laik mislyjo 
da savo dukra iszmokint kokio 
darbo, o mažu ir tai mislyjo 
kad koksai geresnis per ta lai
ka pasitaikis, ba kas teisybe, 
tai ne griekas, žinoma geriaus 
norėjo gaspadoraiczio, ne kaip 
berniuko. Tuom tarpu metelis 
greit perbėgo, o Katriuka kaip 
nemokėjo nieko, taip ir neisz- 
moko, o ne kitas jaunikis neat
sirado, kaip tik Jokūbas, ku
ris tuojaus atsivedė su savim 
pirszli ir atncsze ant sugertu
vių arielkos.

Kada inejo in stuba, pagar
bino Poną Dieva ir tuojaus 
piršlys pradėjo praszyt, kad 
leistu dukrele už Jokūbo; o Jo
kūbas tuojaus puolė mamutei 
in kojas. O mama ant to:

— Jeigu tokia vale Dievo, 
tegul taip ir buna ir tegul jiems 
Dievas padeda.

Jokūbas vela uoszvei in ran
ka pauksztelejo; motina-gi eme 
Jokūbą in szali ir tarė:

— Duosiu tau mano duktė- •
re už paezia ir viena kolionyje, 
bet man turi pirma prižadėt, 
kad jei viską atiduosi ant va
lios ir, kad gales darvti, ka tik 
jije pati uores; ba matai, kad 
tik da jauna mergaite, tai ne

žinos, kaip mokinsi, ka imti in 
ranka.

Jokūbas prižadėjo motinai, 
ka tik reikalavo, po tam eme 
buteli ir užgėrė ant jos, o jije 
gere už savo dukreles sveikata 
ir už pirszlo; pirszlys-gi už Jo
kūbo sveikata gere ant Katriu
kos. Katriuka, sėdėdama sza- 
le kamino, susigėdo, vienok sa
vo dvaseje buvo užganėdinta, 
ba Jokūbas buvo sztarkus vy
ras ir jai ant syk in szirdi, kaip 
uoga, inlipo.

Po sugertuviu, tuojaus davė 
ant užsaku, o po užsaku, tuo
jaus buvo ir veseile. Jokūbas 
pirko bertaini arielkos ir bacz- 
ka alaus; o motina papjovė kė
lės žąsis, pora skapuku, penė
ta dideli meitėli ir riebu jauti. 
Kviestis ne ant baiku kvosda
mas pasakojo:
“Ir paskerdė meitėli nemaža, 
Kad ketvertas arkliu vos veža. 
Visko tenai ant stalo turėjo, 
Tik nieks in burna nieko nein- 

dejo.”
O! Vyruti, ta Katriukos mo

tina buvo ir viso pilna, ėjosi jai 
gerai ir buvo szauna gaspadine 
pagirta visame kaime.

Po veseilei, buvo tuojaus 
naujoj ūkai inkurtuves, kuria 
motina Jokūbui davė, o kuri 
buvo ant kito galo to paties 
kaimo. In ta ūkia davė taipos- 
gi motina visus gyvulius, ko
kiu tik reikėjo, visus padarus 
ir viską, kas tik prie ukes rei
kalinga, o Katriukai prigrūdo 
pilna visokiom mėsom kamara, 
pripilė pilnus kubilus miltu, 
visokiu kruopu, žirniu, kad tu
rėtu kapo kaminėliu pasispra- 
gyt, džiovintu kriausziu (griu- 
sziu,) obuoliu ir 1.1., taip-gi 
sviesto, suriu, kiausziniu, o ne
vat ir druskos ir galėjo sau gy
vent, kaip svieste pyragaitis, 
kad tik mokėtu su tuom vis- 
kuom apsieit. Bet nelaime, 
Katriuka nieko nemokėjo, ne
vat iszsivirt valgyt nežinojo 
kaip pradėt!

Antra po inkurtuviu diena, 
atsikėlė Jokūbas anksti ir nu
ėjo ant kiemo prie savo darbo; 
o negryžo iki tol pakol jo pati 
neszauks ant pusrycziu. Bet ne 
kukszt. Netekias kontrybgs, ei
na in grinezia, o ežia kuknioj 
da tamsu, Katre da lovoje tiso; 
nieko nesako, tiktai pats ugni

Peter M. Schwartz, kuris 
diena ir nakti tik su mele- 
mis, teszla ir raugalais dar
buojasi ir gyvena, ežia paro
do visokias duonos bandas 
ir bandukes Wm. Walmsley 
kuris yra vyriausias mokin
tojas duonkepiu mokykloje. 
Duonkepis Peter M. Sch
warts ka tik užbaigė duon
kepio mokslus, kurie tęsęsi 
per dvideszimts dvi sanvai- 
tes.

daro, puodus stato ir verda 
pusryczius, ba mislyjo sau kad 
pirma po veseilei diena, tai 
Katriuka da neiszmiegojo. Ka
da jau viskas buvo gatava, bu
dino Katriuka, kad eitu pusry- 
cziaut. ,

Po pusryt, nusidavė Jokūbas 
prie savo dieninio darbo, pasi
jungė in žagre jauezius ir isz- 
ejo in laukus arti. Vos Jokū
bas perženge slenksti, Katriu
ka dirkt in lova. Artinasi pie
tus, o Katre ane krus; bet nesi- 
stebekim, juk ir pas motina 
nieko neveike.

Jokūbas pareina namon ant 
pietų, o Katriuka lovoje, ug
nies ne kibirkszteles, indai nuo 
pusryt nemazgoti, stuba ne- 
szluota ir lova neklota. Vela 
nieko nesako, tik daro ugni, 
szluoja stuba, mazgoja bliudus 
ir verda pietus. O kada jau isz- 
vire, paszauke berną, pavalgė 
abudu ir nuėjo prie savo darbu 
ir Jokūbas mislyjo, kad jau gal 
daugiau taip nebus.

Pareina vakare ir vela taip .% ...viską randa, kaip priesz piet ir 
vėla nieko nesako, tiktai pats 
dirba, kaip pirma. Po vakarie
nei, nuėjo gulti ir taip praėjo 
pirma diena. Jokūbas mislyjo, 
jo mažu kita diena viskas eis 
kitaip.

Kvaraba! Kaip buvo pirmu
tine diena, taip ir antra, treczia 
ketvirta, penkta, szeszta ir 1.1. 
Katriuka kaip nieko neveikia, 
taip neveikia, tiktai viską pats 
Jokūbas. Kad nors ka susipras
tu, nieką o nieką, kaip kialmas 
nevat ne sznekta nieko negel
bėtų; nes motinai prižadėjo Jo
kūbas, kad nieką jei nepalieps

BALTRUVIENE

Po szimts velniu 
apsimalszykit, 

Duokite man senukei 
pasilsėt, 

Norints karta truputi 
atsikvotet.

Mano boisas kalbėjo, 
Dediene atsilsėk, 

Bet kur tau!
Atilsio neturiu, 

Turiu žinutes rinkti, 
Isz visu szaliu. 

Sztai vela tiliponas 
ka tik gavau, 

In File tuo nupiszkinau, 
Kur užtikau viena 

sen merge, 
Su placzia burna 

monkie.
Ligi pusiaunakti po 

kampus trankosi, 
In kokia ten vietas 

lankosi, 
O ir szalta koszia 

myli badai, 
i. . , .

Nes karszti jai apmalszma 
ledai.

Karta nuėjo szalta koszia 
valgyti, 

Liepe merginai torielka 
atneszti, 

Mat Angliszkai užklausė: 
“Ai vanet ledos krima.” 

Geriau kad tokia 
, namie sėdėtu, 

Gaspadiniai dirbti 

ir viską jei ant valios atiduos.
Dabar-gi Jokūbui baime! 

Nežinojo ka daryt ir už ko 
tvertis, dirbo vienas viską, ka 
galėjo, namie ir laukuos. Ant 
galo jau jam daede taip ir ak- 
vatos ant visko nustojo.

Viena diena iszvažiavo po 
pietų in laukus, visai jam dar
bas nesisekė. Paleido jauezius 
in pieva, o pats, kaip be-proto, 
pradėjo szen ir ten vaikszcziot. 
Vaikszcziojo ir vaikszcziojo, 
maustė ir maustė, net ant galo 
stojo vienams daigte ir tarė 
pats in save:

— Ak! Tai negirdėta, kad 
žmogus turėtu papaikti; reikia 
neatbūtinai su ja szeip ar teip 
pabandyt!

Tuom tarpu ir saulute pra
dėjo leisti; užsuko jautukus ir 
varėsi' namon. Ateina in grin
ezia, bet ežia, kaip paliko, taip 
ir rado: Katriuka lovoje, o vis
kas iszmetyta ir nesudavadyta. 
Nieko nesako, tiktai kaip visa
da, taip ir sziandien daro ugni 
ir verda vakariene. Kada pri
valgę, rengėsi gulti ir vos Jo 
kubas atsisuko, jau Katriuka 
vienu szuoliu buvo lovoje. Bet 
Jokūbas pakol da atsiguls, ima 
skurini savo krepszi, kuris ant 
sienos prie lango visada kabo
jo, po tam gera in ranka riksz- 
te ir tare in krepszi:

— Mano krepszi! Tai taip 
negali but! Asz dirbu kaip jau
tis, o tu kaboji ir kabo ji; asz 
verdu valgyt, o tu ant to žiuri. 
Juk asz tave laikau kad tu ka 
namie dirbtum, iszvirtum man 
valgyt ir padarytum grinezio- 
je paredka! O tu nieką, o nieką 
neveiki! Tai taip vaikine ne-

padėtu,
O su publika 

ne monkyt!ąc * *
Mergaites saugokitės, 

Su pesztukais neužsiduokite, 
Ba tai užvyduoliai dideli, 

Stengėsi inkasti kur 
gali.

Jeigu merginos ant 
baliaus ne eina, 

Ir ant kampu nesueina, 
Tai tuojaus kerszina, 
Ir visaip paniekina. 
Giret liesenei patiko 

vienai,
Einant namo andai, 
Pasislepes koks ten 

vanagas,
Už medžio stovėjo, 
Ant mergaites isz 

netyczia tykojo, 
Dantimis barszkino, 

Ir akmenais kerszino. 
Bet koks ten aniuolas, 
Isz dangaus nusileido,

Kumszczia in uosi 
paleido, 

Mergele adgyne,
Ta vanaga po kojom 

pamynė.
Gerai padare,

Kad snuki uždare, 
Tam Vanagui 

Kakaliui.* * *
Taigi butu labai 

negražu, 
Kuri ten Amsterdemyje, 

Prie vienos ulyczios 
Apie moteres girdžiu,

Kad nuo ryto 
nemazgoti tolierkai, 
Vai tas labai

negerai.
Ligi vakaro stovi 

ant stalo,
Niekas ne apvalo.
Kokia diena pas 

jus užklysiu, 
Tai viską iszklynisiu. 

gali but! Ka ne, tai nė! Matai 
ta lazda? Kaip man nuo szios 
dienos neiszvirsi ant laik pus
rycziu, pietų ir .vakarienes, 
kaip nepaklosi lovos ir nesu
mazgosi czystai indu, kaip ne- 
iszszluosi gražiai stubos, ka
maros ir priemenios, tai ta laz
da turės darbo, taip teisybe, 
kaip asz esu Jokubu.

Po tam pakabino krepszi ant 
savo vietos ir pats in lova atsi
gulė.

Katriuka juokėsi savo du- 
szioje ir mislyjo:

— Koksai tai kvailas tas 
Jokūbas; bene tai krepszis ga
les dirbti? Juk jis negyvas.

Vienok, nieko, Jokūbui nesa
kė tiktai norėjo žinot koksai 
bus galas.

Ant rytojaus vela Jokūbas 
kele ir viską dirbo, kaip priesz 
tai. Katriuka suvis nedasipra- 
to, kad tai del jos buvo sakyta 
tiktai misyjo:

— O matai, tu kvaili, kad 
tas nieką negelbėjo, ka tu in ta 
krepszi kalbėjai, ir nepadare, 
ka tu norejei.

Jokūbas kitaip mislyjo ir 
kad jau buvo po vakarienei nu
ėjo vela gult, kaip visada.

Kada jau buvo po gaidžiu, 
kele, daro ugni ir sako in Ka
triuka, kuria pabudino:

— Katriuk, juk pati girdė
jai, ka vakar anksti sakiau 
krepsziui ir matei taiposgi pati 
kad isz to nieko nepadare, ka 
tik prisakiau.

— Na ne! Teisybe! Atsake 
Katriuka raividamasi ir szyp- 
sodamasi lovoje.

— Na tai, kalbėjo Jokūbas 
toliaus: Tai reikia jam duot at
minima; ba Jokūbas ne mėgs
ta baikaut. Kialk, Katriuk, 
kialk! O padek man prie to 
szelmio krepszio.

Katriuka, norėdama žinot 
kas isz to bus, iszszoko kagrei- 
cziausia isz lovos ir nevat ne- 
apsiredžius tiktai vienmarsz- 
kine. O Jokūbas ima lazda in 
viena, o krepszi iii kita ranka 
ir užkabino Katriukai ant pe- 
cziu. Po tam kaip ne pradės su 
lazda duot per krepszi rėkda
mas:

— O klausyk krepszi! O 
klausyk!

Katriuka gvoltu reke pagel- 
bos, nes Jokūbas nudavė ne- 
girdins, kaip musza; taip mu- 
sza; kaip duoda, taip duoda ir 
nieko neklauso, kad ir Katriu
ka praszesi; tik ta syk paliovė, 
kada jau pats suprato, kad ga
na. Ta syk nuėmė nuo Katriu-

Naciu Ministerio Brolis

Naujas Automobilius Szaltuose Krasztuose

Gal musu skaitytojai ne
tikės kad ežia yra gražiai su
vyniotas ir aprisztas naujas 
automobilius, kuris buvo 
pasiunstas tiems žmonėms 
kurie gyvena szaltuose, ledo 
ir sniego krasztuose, “Eski
mos. ’ ’ Automobilius yra 
1949 metu “ Nash. ’ ’ Ant ry- 
szulio yra paraszyta kad ne
galima atidaryti iki pabai

Konrad Goebbels, žuvusio 
Naciu Propagandos Minis
terio, Joseph Goebbels bro
lis buvo suimtas ir suaresz- 
tuotas, ir dabar patrauktas 
in teismą, Darmstadt miestą 
Vokietijoje, kaipo didelis 
prasikaltėlis per kara.

kos krepszi ir pakabino ji ant 
jo vietos, grūmodamas su laz
da kaip vakar, kad kaip jo ne- 
klausis, tai vėla gaus taip kaip 
sziandien. Po tam padekavojo 
Katriukai už tai, kad jam pa
laike krepszzi ir atsigulė mie
got didžiausioj sutaikoj kad ir 
Katriuka po tu lazdų suszilo. O 
kada užmigo, tai taip gardžiai 
po tu lazdų miegojo, kaip pa
pjauta ir negreicziaus pabudo, 
kaip jau buvo diena. Jokūbas 
atsikėlė, kaip visada, iszvire 
pusryczius, pavalgias iszvažia
vo in lauka, o Katriuka paliko 
lovoje ir vėla jai nieko nesakė, 
ane nebudino ant pusryt, tiktai 
pats su bernu pavalgė.

Kada jau buvo gerai diena, 
pabudo Katriuka ir mato, kad 
jau arti pietus, o ežia Jokūbo 
jau ne yra namie. Žiuri ant 
krepszio, bet krepszis nieko ne 
veikia, tiktai kabo, kaip visa
da; tare in save:

— Tur but tas prisakymas 
buvo del manes ir man paežiai 
ta viską reik padaryt, ba mu- 
szant krepszi ne kam, tiktai 
man skaudėjo.

Kaip nepakils, o kaip nepra
dės grinezioj triustis: Lovas 
klot, szluot ir indus mazgot; 
ar nepadaris ugni; o po tam 
kaip nepasiraitos rankoves, o 
kaip nepradės kukulius virt; 
kad akimerko buvo viskas ga
tava, ir Katriuka turėjo pietus 
greieziaus gatavus, kaip reikė
jo, o da Jokūbo nebuvo matyt.

Kada Jokūbas užvažiavo ant 
kiemo, iszbego Katriuka prie-

szai ji (ka pirma to nebuvo) ir 
szauke ji valgyt. Nusistebėjo 
Jokūbas, bet sykiu ir nudžiu
go, jog Katriuka ant syk taip 
pasitaisė ir labai pradėjo my
lėt. *

Nuo to laiko, viską Katriuka 
pati dirbo ir negalėjo sau isz- 
det, kad taip dienos greitai jai 
bego. Ne karta norėjo, kad die
na butu ilgesne. O priesz tai jai 
diena iszsidave metais. Daži- 
nojo, kad Jokūbas turėjo teisy
bių, kada pasakojo: Prie darbo 
greitai laikas bėga. Kada jau 
mate, kad Katriukai yrd per 
sunku, paėmė dvi slūgines ir 
sake:

— Nereikalauji tu viską pa
ti dirbt, bile tik viską prižiūrė
tum, o Dievas duos, kad galėsi
me laikyt ir szeimyna. .

Ir taip Katriuka dare, kaip 
Jokūbas kalbėjo ir buvo isz jos 
geriause gaspadine, ba kad 
prie ko prireikėjo, tai Katriu
ka netingėjo, ar tai darže, ar 
laukia, visur ėjo, kaip kareivis.

Taip, viena karta nuėjo Kat
riuka in t varta mežt meszla su 
visa szeimyna. Tuom tarpu 
atėjo jos motina atlankyt ja 
ir pažiūrėt kaip einasi, ba mis
lyjo kad jau nieko neteko. At
eina in stuba, o czįa net žėri, 
nes stuboj gyvos dvases nebu
vo; žiuri in kamara, o ežia vis
ko pilna. Stebisi ir eina lau
kan, o czai randa Katriuka su 
szakia prie meszlo.

— O kas tai ? Tu prie mesz
lo ? Paklausė motina.

— Juk matote, motinėlė! 
Atsake duktė, bene tai ka ken
kia?

— Ne, nekenkia, mano Kat
riuke, bet tu pas mane nieka
dos nedirbai.

Ir norėjo da ka daugiau sa
kyt, nes duktė pertrauke:

— Kad jau velyk mamule 
nieką nekalbėtum, o padėtum 
mumis mežt, tai geriau padary
tum; ba — o sztai Jokūbas par
važiuoja.

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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ISTORIJEapie Da i“
-----------------  iszo iszlina, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

gos szio menesio.
Mes nežinome ir nesu

prantame ka jie su automo
biliu tenai darys kur visai 
nėra vieszkeliu ir kur žemes 
beveik niekados nematyti 
per pūgas, sniegą ir ledus. 
Bet dabar jau tokia mada, 
visi reikalauja naujo auto- 
mobiliaus nepaisant ar jiems 
jis reikalingas ar ne. ‘
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Žinios Vietines Paukszteliu Nelaime

' — Elena Herida su Elena 
Gedraicziute isz Slienadoro, at
silankė in “Saules” redakcija 
ir praleido labai gražia diena 
besisvecziuodamos ir peržiu- 
redamos visa “Saules” redak
cija sztaba ir ofisus. Acziu už 
atsilankymu.

— Utarninke pripuola Szv. 
Placido ir Komp.

— Seredoj Szvento Bruno.
— Ketverge Szv. Rožan- 

czio.
— Republikonu Partija isz 

Schuylkill pavieto laikys savo 
susirinkimą mieste, Seredos 
vakara Elk’s svetainėje.

— Sirgdama tik dvi san- 
vaites, gerai žinoma gyvento
ja ponia Dan Coyle (Tras- 
kauskiene), nuo 631 E. Pine 
Uly., numirė Petnyežioj, 2:20 
valanda ryte Locust Mt. ligon- 
bute. Velione daugelis metu at
gal gyvno Shenadoryje. Prigu
lėjo prie Szv. Juozapo parapi
jos ir Szv. Rožancziaus ir 
Saldž. Szirdies draugijų. Pali
ko vyra Danielių, įsunu Juoza
pa (Truck) Traskauska; broli 
Mykolą Yorkeviezia, Brook
lyn, N. Y., du anukus: Juozapa 
ir Jokūbą Traskauskai, mieste.

Palaidota Panedelyje su 
apiegomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje 9-ta valanda ryte ir pa
rapijos kapines. Graiborius L. 
Traskauskas laidojo.
* —- 'Angliakasis Peter Pe- 
tock nuo 102 E. South Uly., 
staiga susirgo prie darbo Ma- 
hanoy City kasyklose ir likos 
nuvežtas in Locust Mt. ligon- 
bute del gydymo.

— Mainieriu 'Seimas atsi
bus Cincinnati, Ohio, szia san- 
vaite. Sekantieji isz Maple Hill 
Lokalo Nr. 807 likos iszrinkti 
kaipo delegatai: Edward Kris- 
topolski, John Grutza, John 
Karlavage, John Crjschock ir 
William Wychulis. Seimas pra
sidės Utarninke.

—■ Pranas Macieunas, 55 
metu amžiaus nuo Hill peczes, 
likos sužeistas in ranka per nu
puolimą rako, laike darbo 
Knickerbocker kasyklose. Gy
dosi Pottsville ligon'bute.

Policijantai surenka ma
žus pauksztelius, kurie, del 
kokios nežinomos priežas
ties skrisdami per New York 
miestą, atsimusze in Empire 
State bokszta ir užsimusze. 
Szimtai tu paukszteliu nu
krito ant ulyežios. Policija 
spėja kad tie paukszteliai, 
beskrisdami nakezia nepa-

mate to augszto bokszto ir 
už tai užsimusze; kiti sako 
kad jie buvo užtrucinti pirm 
negu jie atskrido in New 
York miestą. Kaip ten bu
vo niekas nežino, bet szimtai 
tu paukszteliu žuvo ir poli
cijantai per visa diena ran
kiojo juos ant ulyežiu.

phia ir Danieli, New York; 
dukterys: Vera Yerkes, Phila
delphia, Alice Booth, Virginia 
ir Bronislava, New York. Lai
dotuves invyko Panedelyje su 
Szv. Misziomis Szvento Jurgio 
bažnyczioje 9 valanda ryte, kū
nas palaidotas in parapijos ka
pines.

Tower City, Pa. — Leonard 
Schaeffer, 30 metu amžiaus, li
kos užmusztas per nupuolimo 
tapo. Jo draugas William Un- 
ge’r dirbo su Schaeffer kai ne
laime atsitiko. Nelaimingas 
angliakasis paliko savo paezia, 
dvi dukterys, sunu, motinėlė ir 
pa-tevi.

brikantu darbus, bet jiedu sa
ko kad nieko panaszaus nebu
vo, nes valdžia juos privertė 
taip sakyti ir ant toki prisipa
žinimo pasiraszyti, pirm negu 
buvo jiemdviem pavėlinta isz- 
važiuoti isz to kraszto.

Vengrijos Komunistiszka 
valdžia dabar stengiasi visus 
Amerikieczius isz savo kraszto 
iszvaryti. Amerikos laikrasz- 
tininkams ežia gyva beda, nes 
prie ju visi kabinasi ir vis jiesz 
ko priežaseziu juos intarti ir 
paskui iszvaryti.

Gerbiamas Indijos Žmogus

RUMUNIJOS
PASIUNTINYS

PASIMIRĖ

PRASZO SOVIETU
PRADĖTI ISZ NAU
JO DEL TAIKOS

IR TVARKOS

ANKARA, TURKIJA. — Vie
nas Rumunijos Ambasados na
rys, kelios dienos atgal prane- 
sze kad Rumunijos Ambasado
rius, Grigor 'Moisil pasimirė 
nuo užtrucinto maisto.

Tas raportas sako kad tik 
keliomis valandomis nuo to lai
ko, kada Ambasadorius Grigor 
Moisil nutarė pasitraukti isz 
savo vietos, mesti savo darba 
ir važiuoti in Szveicarija kaipo 
politinis tremtinys, ir tenai 
matematikos mokinti viename 
Universitete, jis užvalgė tu už- 
trucintu grybu ir pasimirė.

Raportas isz Turkijos val
džios nesako, kas tuos grybus 
pagamino? Vienas narys Ru-

Pottsville, Pa. — Elzbieta 
Maklauskiene (McClusky), 60 
metu amžiaus, nuo 1 North Se
cond Ulyczios, numirė Ketver
ge po pietų, Good Samaritan manijos Ambasados tik per te- 
ligonbuteje. Gimė Lietuvoje, lefona pranesze kad Ambasa- 
atvyko in czionais būdama da 
jauna mergina. Paliko dvi duk
terys, viena isz ju yra Fr. Pa
lermo isz Slienadoro.

dorius Grigor Moisil, užvalgė 
užtrucintu grybu ir pasimirė.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sivyle ir kaip juodai in visus 
tarptautinius klausimus žiuri. 
Vokietijos ir Berlyno klausi
mas dabar yra pavestas Tautu 
Sanjungai, už tai kad visi tie 
posėdžiai ir mitingai nieko ge
ro nepadare. Jis visiems aisz- 
kiai pasakė kad Tautu Sanjun- 
ga turi dabar ta Vokietijos 
klausima iszriszti ar visai vis
ką mesti ir prisipažinti kad 
Tautu Sanjunga jau kaput!

Jau ir kiti sako kad Tautu 
Sanjungos dienos suskaitytos, 
ir kad nieko gero nėra ir nebus 
isz visu tu konferencijų ir mi
tingu. “Saule” taip rasze trys 
metai atgal, kai tik ta Sanjun
ga buvo sutverta.

TRUMANAS

Pirmutinis Indijos Guber
natorius, Chakravarti Raja- 
gopalacha Rajogopalachari, 
yra visu žmonių gerbiaipas 
ir mylimas. Ji žmones taip 
myli ir gerbia kaip jie gerbe 
ir mylėjo Gandhi, kuris pa-

simire. Gubernatorių vadi
na ‘‘C. R.” ar “Rajaji.” 
Kai moterys ji susitinka jos 
savo vainikus jam atiduoda, 
kaip szita moteriszke dabar 
ežia daro.

tai jau mažai vilties turi kad 
Trumanas rinkinius laimes; už 
tai jie taip mažai pinigu galėjo 
surinkti del savo kandidato. 
Niekas nenori remti ar gerus 
pinigus, aukoti ir dėti ant kan
didato, kuris pralaimės.

Tumanas visa tai žine ar 
nors nujauezia, ir už tai dabar 
taip nerimauja ir greitai užpy
ksta, nors isz prigimties jis yra 
labai malonus ir tykus žmo
gelis.

retu tiek užsidirbti, kiek dak
taras ar advokatas, nes jos 
darbas taip pat svarbus kaip ir 
daktaro ar advokato. Isz tikro 
mums sarmata ir tiems darbi
ninkams ir toms darbininkėms 
tikra skriauda kad mes 
prastai invertiname ju 
svarbu darba.

taip 
toki

KAS KOMUNISTUS
UŽTARIA?

SHENANDOAH, PA.
— Apie septyni szimtai ir 

penkios deszimts mainieriu su- 
straikavo Hammond angliaka- 
syklose, netoli nuo Slienadoro. 
Mainieriu unijos atstovas sako 
kad unija nori tuos mainierius 
kurie tenai ilgiausia dirba in- 
deti in geresnius darbus. R. 
L. Birtley, kompanijos prezi
dentas ir narys Kitos Anglies 
Sveikatos ir Paszįelpos Fundo, 
sako kad nieko panaszaus ne
buvo ir nėra tame kontrakte, 
ant kurio yra pasirasze unijos 
atstovai ir kompanijos žmones.

Szitie mainieriai sustraika,-. 
vo kaip tik diena po to kai 
'kompanija paskelbė kad ji in- 
deda visa milijoną doleriu pa
didinti ir patobulinti tas mai
nas.

— Kazimieras Banonis ku
ris gyvena pas savo sunu Piju- 
sa, 54 Weston Place, numirė 
Petnyczios ryta, po trumpai li
gai. Velionis atvyko isz Lietu
vos daugelis metu atgal. Kita
dos laike saliuna. Paskutini 
karta dirbo del Locust Coal 
kompanijos kaipo angliakasis. 
Prigulėjo prie Szvento Jurgio 
parapijos. Paliko tris sūnūs: 
Juozapa, Vincą isz Philadel- 

O * *

New York. — Ponia Edith į 
Kermit Carow Roosevelt, nasz- 
le buvusio prezidento Theodo
re Roosevelto, numirė Ketver
ge ryta, savo namuose, Saga-į 
more Hill, Oyster Bay, Long. 
Velione turėjo 87 metu am
žiaus. Likos palaidota Suka
toje.

AMERIKOS
LAIVYNAS PRIE 

GIBRALTAR
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

dvideszimts kariszku laivu, 
kurie dabar tenai yra.

Tarp tu Amerikos kariszku 
laivu randasi, laivas “Frank
lin D. Roosevelt,” kuris veža
si daug kariszku eroplanu su 
savimi. Visi Amerikos karisz- 
ki laivai yra apginkluoti ir pa
sirengė in kara stoti.

Anglija dar daugiau karisz
ku laivu ežia dabar siunezia.

Independence, Mo. — Prezi
dento Trumano teta, Mrs. Jos. 
T. Noland, devynios deszimts 
devynių metu amžiaus senuke 
pasimirė, Petnyczioj, Spalio Amerika dar daugiau kariszku
pirma diena. PrezidentasTru-i eorplanu siunezia. Szitie ero- 
manas ponia Noland labai my- planai tupės ant kranto, bet su
lojo ir tankiai ja aplanke, kai sįnesz su tais kariszkais lai- 
atvažiitodavo in savo namus, vais. 
Jo teta jau lovoje gulėjo nuo) 
Birželio menesio, 1946 metu,! 
kada ji parpuolė ir peczius su
sižeidė. Ji gyveno tik skersai 
per ulyczia nuo Prez. Trumano 
namu in Independence, Mo.

ISZVARYTI ISZ 
VENGRIJOS

VIEEA. — Paul Ruedemann 
isz Hartsdale, New. York, ir G. 
Bannantine isz St. Louis, Mo., 

Scranton, Pa. — Vladas Bu-1 buvo iszvaryti isz Vengrijos 
kauskas, penkios deszimts ke- kur Komunistiszka valdžia 
turiu metu amžiaus žmogus žu- juos intare buk jiedu tyczia 
vo nuo žaizdų, kai jo automobi- Į trukdė fabrikantus Vengrijo- 
liuis susikūlė su troku netoli j je. Jiedu buvo Amerikos Alie- 
nuo North Chinchilla. Policija! jaus kompanijos atstovai tame 
sako kad Bukausko automobi
lius susikūlė su tuo troku ir pa
skui buvo pastumtas prie vie
nu namu. Bukauskas buvo su
spaustas tarp automobiliaus iri 
troko.

kraszte, o jie dabar stengiasi 
gauti vietos ant eroplano par
važiuoti namo. Sako kad Ven
grijos Komunistiszka valdžia 
privertė pasiraszyti ar prisi
pažinimo kad jiedu trukdė fa-
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jis geria; ir juo daugiau vande
nio jis geria juo labiau jis ant 
visu pyksta.

In Ogden miesteli, Utah val- 
jis nutraukė savo praklabas, 
stabtelėjo ir iszbare kelis vai
kus kurie in medi insilipe 

triukszmavo.
In San Francisco ir in Oak

land miestus jis nebuvo paten
kintas ir nerimavo kad labai 
mažai žmonių susirinko ant 
ulycziu ji priimti ir pasveikin
ti. Kai laikrasztininkai norė
jo kelis paveikslus nutraukti, 
Trumanas suriko: “Man jau ir 
taip beda, žiūrėti ir matyti, o 
jus dar ežia lendate; tos szvie- 
sos man akis vargina. Liauki- 
ties ir eikite sau!” Laikrasz
tininkai staeziai nustebo, nes 
Trumanas visados su jais bū
davo malonus ir net baikas 
kriesdavo. I

Bet labiausiai inpykina Tru- 
mana pats Republikonu Kan
didatas, Thomas Dewey, ant 
kurio jis taip puolasi, už tai 
kad tas Dewey nei žodžio jam 
neatsako, neatsikerta. Guber- \ 
natorius Dewey visu tu Tru- 
mano prakalbu klausosi, ir ty
li. O tas prieszo tylėjimas 
Trumanui kaip žarijos ant gaU 
vos.

Prie visu tu vargu ir bedu 
dar ir kita nelaime. Demokra
tu Partija sziais metais labai 
biedna, neturi gana pinigu.: 
Republikonai ir net Wallace su 
savo treczia Pažanguju Parti
ja, turi ir per daug pinigu ir 
per daug pinigu ir gali savo va
ju garsinti ir platinti. Repub-' 
likonai pasisamdo daug laiko 
ant radijo ir savo vaju per ra
dijo veda. O Trumanas negali 
gauti gana pinigu del radijo 
prakalbu.

Matyti kad patys Demokra-

REIKIA DAUGIAU
SLAUGIU
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sias daktarėlis in viena diena 
daugiau uždirba negu slauge 
per isztisz menesi.

Mes jau seniai sakeme ir da
bar sakome, kad mes Amerikie- 
cziai didžiausia skriauda sau 
darome, taip prastai atlyginda
mi mokytojoms ir slaugėms. 
Mokytoja ir slauge, nurse, tu-
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Policija surinko tiek daug ži
nių apie Komunistu, jai neva
lia savo žinias paskelbti ar jas 
Senato Komisijai paduoti.

Mes dabar staeziai galime 
paklausti:Kur Prezidento Tru- 
mano protas? Jeigu ir butu 
kaip Prezidentas Trumanas sa
ko, "kad daug nekaltu žmonių 
ežia yra invelta, tai argi jie ne
galėtu pasiaiszkinti kai viskas 
paaiszketu?

Prezidentas jau ir taip turi 
sunku ir nemalonu kelia ke-

F. D. Roosevelto Anūkas Pasveiko

Roosevelto anūkas 
‘Buzzie” Boettiger,

Buvusio Amerikos Prezi
dento 
Curtis 
asztuoniolikos metu amžiaus
vyrukas, buvo susirgęs ta 
“Polio” liga, kuri tiek daug 
jaunu vaiku paliegia. Jis 
dabar nors iszbales, bet jau 
sveikas. Jis buvo Laivyno

liauti in rinkimus; jam jau if 
taip bus baisiai sunku stoti in... 
tuos rinkimus. Bet mes dabar 
staeziai sakome kad niekas ki
tas jam taip kelia in tuos rinki
mus nepakirs, kaip szitas jo 
nusistatymas užtarti Komunis
tus ir kraszto iszdavikus.

Vienas mokslinczius, kuri, 
mes labai gerai pažinome buvo 
susektas ir sugautas kai jis 
daug paslapcziu apie ta sprogs 
tanezia bomba iszdavc Sovie
tams, buvo tik paleistas isz sa
vo darbo ir dabar profesoriau
ja viename augsztame univer
sitete. Niekas ji nepaeme na- 
gan, jokios bausmes jam nebu- * 
vo paskirta. Jis labai daug pa
slapcziu iszdave kai Tautu 
Sanjungos posėdžiai buvo lai
komi San Francisco mieste. 
Jeigu paprastas žmogelis butu 
nors treczdali tiek prasižiojės, 
jis butu buvęs pasmerktas iki 
gyvos galvos in kalėjimą. O 
szitas mokslinczius už savo 
iszdavystes gavo szilta vieta 
Universitete.

Musu dipliomatai buvo ap
mulkinti, suvedžioti ir prigau
ti visose Konferencijose. Kur 
tik musu dipliomatai susitiko 
su Sovietu dipliomatais, tai 
musu tie mokinti dipliomatai 
parvažiavo be keliniu ir be 
marszkiniu.

Dabar žmones sako kad visi 
szitie gandai apie Komunistus 
tai yra tik rinkimu propagan
da ir szmeižtai. Kur tokiu 
žmonių protas? Jie mato kad 
isz visu pusiu ežia, Amerikoje, 
Komunistai savo darba varo, 
griauna musu valdžia ir musu 
kraszta. Ir tas pats Trumanas 
sako kad ežia tik rinkimu pro
paganda.

Senatos Komisija, kuri da
bar stengiasi isztirti visa ta 
Komunistu klausima Ameri
koje, yra stabdoma ir trukdo
ma musu didžiųjų tuzu Wash
ingtone. Trumanas su savo 
palydovais nenori kad tiesa 
butu paskelbta apie Komunis
tus ir j u darbus Amerikoje.

Kanados žmones negali su
prasti: Kaip Amerikiecziai ga
li būti tokie kvaili ir durni? 
Kodėl jie negali pasimokinti 
isz Kanadiecziu patyrimo su 
Komunistais?

Matyti kad musu politikie
riams daug daugiau rupi bal
sai, “votai,” negu viso krasz
to gerove! Ir mums gaila kad 
mes turime savo Prezidentą 
prisiskaitinti prie tokiu politi
kierių.

VAKARINES TAU
TO GINKLUOJASI
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invykdinti. Rusijai visi szitie 
apsiginklavimo pasisznekeji- 
mai baisiai nepatinka. “So
vietai sako, kad Amerika su 
Anglija rengiasi in kara priesz 
nekalta Rusija, kuri nieko dau
giau nenori kaip taikos ir ra
mybes, nors Sovietu Raudonoji 
Armija jau sziandien prisiren
gus visa Europa užkariauti.”

ligonbuteje, in Corona mies
tą, Californijoje. Ponia An
na Boettiger ežia su juo sto
vi, kai jis priima prisieka, 
del pasporto, nes jis važiuo
ja su savo moeziute, Ponia 
Eleanor Roosveltiene in Pa
ryžių del Tautu Sanjungos 
mitingu ir posėdžiu.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 
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