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Rusij a Sugražins 186 Laivus
Isz Amerikos Sužeisti Marinai Iszvežami

MAŽAS EROPLANAS 
NUKRITO; 2 ŽUVO I

PITTSBURGH, PA. — Ma
žas ir lengvas eroplanas nu-1 
krito apie dvideszimts myliu 
nuo Pittsburgh miesto, ir du i 
keleiviai buvo užmuszti.

Valstijos policijantai sako ; 
kad žuvusieji buvo dvide
szimts trijų metu Fred Marti
nelli isz Donora, ir dvide
szimts trijų metu amžiaus Ja
mes Thompson, isz Belle Ver
non, Pa.

Nelaime atsitiko nakezia ir 
policijantai nesuspėjo dažinoti 
kaip ten kas atsitiko.

GAISRAS KORĖJOJE s-i • ■ •

a Sovietai NuszoveAmunicijos Sandelis

Szvedu Eroplana,
Amunicijos ' — _ __ ■“ — JįLakūnai Iszgelbeti

PASIPINIGAVO ISZ 
MAISŽU

Marinai iszveža savo, su
žeistus draugus su helicop
ter eroplanu isz Korėjos ka
ro frunto.

S itas sužeistas Marinas, 
kuris yra dabar neszamas 
in eroplana butu jau namo 
važiavęs ant rytojaus kai

jis buvo sužeistas. Jis dabar 
sveiksta bet vis dar‘randasi 
Korėjoje.

Su- szitokiais “helicop
ter” eroplanais daug musu 
sužeistu kareiviu yra iszve- 
žama isz Korėjos,

i KORĖJA.
sandelis sudegė ■„ ir susprogo 
Korėjoje.

Vienas Amerikietis kareivis 
buvo užmusztas ip trisdeszimts 
trys kiti buvo sužeisti.

Sandelis luyo - Haeunde 
mieste. < •

Karo Sztabas dar nieko ne
sako, bet eina gimdai, kad szL 
tas Amerikos ^runicijos san
delis buvo Komų*nistu padeg
tas ant kerszto, ?

Senatorius R. Taft Sako Gen. D, 
Eisenhoweris Mažai Ka Laimė
jęs Per Savo Prakalbas; Graži 

AISKE£en/?e Bajore Krystyna Skarbek 
Nužudyta, Buvo Geras Szpiegas 

Anglams Per Kara
tGeras Bi^i§J?ę^|

MOTERYS

LEIPZIG, VOK? — Rytu 
Vokietijoje, kur . Sovietai val
do Vokietaites,-, merginos iri • 
moterys sudarė didele paroda  
per savo keturiuSdienu Seimą, į 
kad visam svjetm, parodžius GENEROLAS D. 
Komunistu Vo^ieciiu jiegas. T7TQT?N]TIfA\X/I?D JC 
Jos marsząvo ir 4ikalavo kad - ElvElVIlAJ VV Llvld 
Vokietija-butu vjfl laisva. Ko- NENORI GENERO- 
rirahištai Buvo tai paroda ir ta f TI) IM
Seimą surengė. LO M/V C ARTHURIO

Visos merginos neszesi ka- ! 
rakinus ir dainavo kariszkas 
Vokiecziu dainas. Jos visos j 
vieszai pareiszke kad Amerika 
yra j u kraszto didžiausias

1 prieszas.

PLIENO STRAIKU kad tie Valdžios Atstovai nie- j 
ko panaszaus neketino pada- 

I ryti, kad jie taip nutarė vien 
' tik viso to klausimo nusikm 

ežius.
Į Mat, rinkimai artėja ir val- 
i džios žmones, tie atstovai ne- 
iszdryso bet kurio žmogaus 
inpykinti ir už tai nusileido.

Nabagas Prezidentas Tru- 
manas ežia inklimpo, besi
stengdamas visiems pataikinti, į 
ir patikti. Jis mislino, kad jei
gu jis paims visus, fabrikus po 
valdžios valdymu, tai visi dar
bininkai džiaugsis ir fabrikan
tai bus patenkinti. Bet kaip tik 
atbulai iszejo ir Prez. Truma- 
nas dar syki inklimpo!

KLAUSIMAS
< .____

~--A4ldž^48zsigRndo; r
Valdžia yra dabar suareszta- 
vus vienos kompanijos virszi- 
ninkus už puiku pasipinigavi
mą per tuos potvanius, Kansas 
City ir apylinkėje. Szita kom
panija daro maiszus.

Pernai kai visas miestas bu
vo potvanio apsemtas ir vi
siems prireikėjo maiszu del 
piesku ir akmeniu, sulaikyti 
upes vandenius ir sutvirtinti 
krantus, szita kompanija tuo- 
jaus taip pabrangino savo mai
szus, kad ji penkios deszimts 
tukstaneziu doleriu daugiau 
užsidirbo negu valdžios pavė
linta.

Dabar szita Koch Brothers 
Bag kompanija yra teisman 
patraukta ir pareikalauta užsi
mokėti $152,520.00.

Nebūvi Jokios 
Tvarkos

MAINIERYS
UŽSIMUSZE

WASHINGTON, D. C. — 
Jeigu mes norėtume trumpai 
paaiszkinti kas atsitiko tenai 
Vaszingtone, kai Prezidentas 
Trumanas prasiszoko ir užėmė 
visus Plieno Fabrikus, mes ga- i 
letume visa tai pasakyti labai 
trumpai: Valdžia iszsigando! 
O isžgazdintas žmogus nieka
dos proto nevartuoja. Taip ir 
,buvo su musu valdžia.

Vaszingtono Administracija 
bijojo Plieno Darbininku 
Straiku, ir ta pati Administra
cija tarpu saves nesutiko ir ne
suprato apie algų ir kasztu nu
statymą. Tai trumpai ir vis
kas.

Algų Nustatymo Sztabas su
sidaro isz asztuoniolikos na
riu; szeszi isz Valdžios, szeszi 
isz Darbininku ir szeszi isz 
Kompanijų.

SUDEGINO
RAUPUOTUS

SENATORIUS R.
TAPT PASITIKI

Sako Gen. Eisenhow- 
is Nieko Nelaimėjo

Susisprogdino Su 
Dūliu

Nepriimtu Ji In 
Valdžios Sztaba

WASHINGTON, D. C. — Rusija, visai 
netikėtai sutiko Amerikai sugražinti szimta 
asztuonios deszimts szeszis 
mes jai buvome paskolino per ana

Amerikos valdžia jau keturi metai, kai 
i tu laivo praszo ir reikalauja atgal.

Sovietai dabar nori isz naujo užvesti
Detroit, Mich. - Gene- kas|įnį< visu savo skdlu Amerikai,

rolas Dwight D. Eisenhoweris I . - .
apgynė ir iszteisino Bendro Rusija, per kara, buvo isz Amerikos

Ji teipgi yra gavus vie
nuolika bilijonu doleriu paskolos.

Rusija norėjo Amerikai duoti tris szim- 
tus milijonu doleriu ir ta visa skola isz- 
braukti. Amerika ant to nesutiko!

Sovietai teipgi norėjo penkios deszimts 
viena isz tu laivu nusipirkti. Ir ant to 
Amerikos valdžia nesutiko!

Amerikos Valdžios Atstovai sako, jie 
negali suprasti, kodėl Rusija dabar jau su
sirūpino apie savo skolas ir nori atsilyginti!”

I Valako Virszinjnkus ir staeziaij ()71 blivil
pasakė, kad jis už jokius pini
gus nepriimtu Generolo Mic- 
Arthurio in savo sztaba, jeigu 
jis kutu iszrinktas Prezidentu.

Jis szitaip staiga iszsireisz- 
ke.laikrasztininkams, Nedėlios

ISZ ITALIJOS. — Kinie- 
cziai Komunistai sudegino 
apie szimta raupuotu žmonių, 
Hing-chuang prieglaudoje in 
Yunan.

Kataliku laikrasztis ‘Fides’ | ryta konferencijoje, kurioje 
pranesza.

Vienas Misijonierius, kurio 
vardo, aiszkus dalykas, negali
ma skelbti, isz Hong Kong pra
nesza, kad tik trys raupuotieji 
suspėjo pasprukti.

Į Kai Komunistai užėmė Yun- xas valstijoje per seimą. (Czia

jis tiems laikrasztininkams 
teipgi pabrėžė szitus penkis 
punktus:

1—Pareikalavo dažinoti tei
sybe apie ta intartina Republi- 
konu delegatu paskyrima Te-» WASHINGTON, D. C. —

Senatorius Robert A. Taft, sa- nan miesta, 1950 metuose, jie sakoma kad Senatorius Taft
Paprastai keturi ko> kad Generolas Dwight Ei- ra,UpUOtiem.S žmonėms buvo jsz tikrųjų negavo visu delega-

isz kiekvienos grupes susisėda I senhoweris nieko ar labai ma- j pasake, kad valdžia visus juos tu, nors visi yra jam priskai-
pasitarti. Dauguma isz vai- žai ka yra laimėjęs per savo 
džios yra žmones kurie yra at- prakalbas ar posėdžius. Jis sa- , 
sižymeje tarybose ir yra be- I k° ^a(I Generolas nėra gavės 
szaliszki. Nathan P. Feinsin- nei vieno delegato nuo to lai

ko, kada jis parvažiavo isz Eu-
MINERSVILLE, PA. —

Panedelyje, apie 6:30 valanda j ger, pirmininkas, yra teisiu 
ryte, Juozas Szimkeviczius, ! profesorius Wisconsin Univer- ropos. 
Lietuvis mainierys, pasiėmė in j sitete.
abi rankas dūlio ir paskui ta 
dūli uždege ir pats susisprog
dino, užsimusze.

Breikerio sargas “Watch- 
monas” Emanuel Dolzani už
tiko jo susprogusi lavona sza- 
lia Pennsylvanijos geležinke
lio tilto, kai jis ėjo namo isz 
darbo.

Daktaras sako, kad Szimke
viczius ta dūli greieziausia lai
kėsi arti pilvo nes jam vidu
riai buvo isztyszkeje.

Sen. Taft jau du kartu yra j 
buvęs kandidatas del Prezi- i 
dento. Jis sako, kad szitas tre- 
czias sykis yra j6 paskutinis.

Nusijuokdamas jis pasakė: 
“Asz turiu szilta vieta Senate

Czia klaida buvo kad szitie 
valdžios žmones buvo privers
ti taikintis ir pataikauti, o ne 
patarti ar insakyti. Jie norėjo 
visa ta klausima pavesti Uni
joms ir Fabrikantams, bet del dar keturiu metu, ir galiu 
Unijos Atstovai ant to nesuti
ko!

Kai Unijos Atstovai nesuti
ko, tai Valdžios Atstovai nusi
leido ir patarė darbininkams 
duoti suvirsz dvideszimts sze- 
sziu centu daugiau. Fabrikam '

labai gražiai pragyventi.”
Jis sako, kad jis nemato jo- 

i kio svarbaus skirtumo tarp 
Gen. Eisenhowerio ir savo nu- 

i sistatymu.
Jis teipgi pasižadėjo Gene- 

(Tasa Ant 2 Puslapio)

aprūpins ir apžiuręs. | tomi).
Jie buvo raginami ir kitus 2—Pataria leisti visiems 

raupuotus parsikviesti isz balsuoti nuo asztuoniolikos 
miszku ir kalnu, kur jie buvo , metu amžiaus, vietoj nuo dvi- 
pasislepe nuo Komunistu. deszimts pirmo meto, kaip da-

Po keliu sanvaieziu jiems bar daroma. Generolas Eisen- 
buvo insakyta pasirinkti nauju 
sziaudu savo luszneliu sto- i 
gams.

Kai jie tuos sziaudus parsi- 
nesze ir prie savo nameliu su- : 
krovė, kad iszdžiutu, Komu
nistai su tais sziaudais užkim- j 
szo visus langus ir duris, kad 
tie raupuoti nabagai neiszbeg- 
tu, ir tada visus tuos namelius 
uždege.

SZVEDIJOS EROPLANAS PER SOVIETU 
MIG-15 EROPLANU NUSZAUTAS

Pirkie U. S. Bonus

asz-
yra
tai

; howeris sako, kad jeigu 
i tuoniolikos metu vyrukas 
tinkamas in vaiska stoti, 
jis tinkamas ir balsuoti.

3—Labai gudriai ir apsuk- 
j riai iszsisuko isz to baisiai 
j keblaus klausimo apie pasiun
timą Amerikos Ambasado
riaus in Vatikana, Kataliku 
sostine. Jis trumpai pasakė, 
kad jis ta klausima paliktu pa
tiems Amerikos piliecziams 
iszspresti.

[Tasa Ant 2 Puslapio]

STOCKHOLM, SZVEDIJA. — Karisz- 
kas, bet neapginkluotas Szvedijos 
planas buvo dvieju Sovietu MIG-15 
planu nusžautas padangėse.

Bet visi septyni lakūnai buvo 
balti jos mariu iszgelbeti Vokiecziu 
binio mažo laivo.

Du isz tu lakūnu yra sužeisti, 
dijos lakūnai sako, kad ant ju

ero-
ero-

Pa-ISZ 
preky-

Szve- 
Sovietai 

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Kas Girdėt
Beveik visi Europos krasz- 

tai dabar jau ąiszkiai sako kad 
jie neiszgali prisidėti prie 
kasztu del tos Europos armi
jos. Jie sako kad jie negali 
taksas pakelti savo žmonėms, 
negali daugiau skolintis ir už 
tai, jeigu Amerika nori tokia 
bendra Europos armija sutver
ti, .tai-Amerika turės ir užmo
kėti.

Kai Amerika, Anglija ir 
Prancūzija sudarė ta sutarti 
su Vokietija, niekas 'beveik nei 
žodžio neprasitarė apie ka 
Amerika turėjo kitoms tau
toms prižadėti, ypatingai 
Prancūzijai, pirm negu jos su
tiko apginkluoti Vokieczius. 
Amerika prižadėjo niekados 
neleisti Vokietijai pasitraukti 
isz tos bendros Europos armi
jos, kad ir su karabinais ir su 
armijomis. Reiszkia, Ameri- 
kiecziai turėtu paskelbti kara 
priesz Vokieczius jeigu Vokie
tija kada nors stengtųsi pasi
traukti isz tos bendros armi
jos.

Ūkininkams, farmeriahis da
bar jau prasideda bėdos, ypa
tingai .mažesniems taimeriams 
kurie gyvena miestuose ir tu
ri mažas farmukes kur kitur.

Farmerio “biznis” nebus 
jau toks geras, kaip buvo. Zi- / 
noma, jeigu kitas karas iszkil- 
tu, tai visai kitaip butu.

Jis turės už pigiau parduoti, 
o jam viskas dar labiau pa-

Faunos jau dabar ima at
pigti. Mažiau žmonių dabar 
norį rikius pirktis.

Per daug.visko farmeriai tu
ri pašoje. Jeigu bus geras me- 
tashtai visiems farmeriams bus 
beda, nes visi pjūties vaisiai 
atpigs.

Reiszkia, valdžia dar dau
giau pinigu turės paskirti far- 
meriams, kad jiems prekes pa
laikyti brangias.

O paprastai, kai fermeriams 
, biznis suprastėja, tai visiems, 

vėliau ar ankseziau panasziai 
būva.

Iszrodo kad fermeriams 
pjūtis bus baisiai didele, gera, 
sziaįs metais.

Jeigu vasara bus graži tai, 
maždaug, szitaip bu.su.ferme
riams : Rugiu bus visur per 
daug; apie keli szimtai milijo
nu buszeliu per daug-. Vatos 
teipgi per daug; kokie du ar 
penki milijonai tonu per daug. 
Visztu’i-r kiausziniu daug per 
daug; ir dabar per daug fer
meriai turi, bet sziais metais 
turės dar daug daugiau.

:L TRASKAUSKAS: 5 ----- *
•t LIETUVISZKAS J 
J G R A B O R I U S J
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del {
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiame J
$ Reikalams :: *i ______ ¥* : ¥
★ 535 WEST CENTRE STREET ¥
į Telefoną* Nr. 78 ¥
* MAHANOY CITY, PENNA. $

O da:bar daug mažiau mais
to yra siuncziama in kitus 
krasztus, ir daug mažiau isz 
musu kiti perkasi. Jiems pini
gu trūksta.

O mes cza namie, negalime 
tiek suvalgyti, kiek musu far
meriai užaugina, mums parū
pina.

Reiszkia farmeriai mažiau 
užsidirbs. O kai jie mažiau už
sidirbs, tai mažiau praleis. O 
kai jie mažiau praleis, tai ma
žiau biznio bus. O kai mažiau 
biznio bus tai ir miestiecziai 
pajus ta permaina.

Nors tiek gerai, kad dabar 
iszrodo, kad maistas nors bis- 
ki atpigs.

Mesa,, rodos, bus pigesne. 
Sviestas ir pienas turėtu at
pigti.

Dabar visiems trumpa ir 
trūksta bulviu. Bet tai tik lai
kinai !

Farmeriai pernai nesodino 
bulviu, už tai kad valdžia 
jiems patarė nesodinti. Bet ne 
už ilgo ir bulviu bus per daug. 
Gal tada valdžia vėl tas bulves 
in mares ir in upes vers, kaip 
ir pirmiau.

Kaimiecziai Kalbasi
Vasario laike du kaimie

cziai susiejo kalbasi:
Jonaitis — Dabar, prie 

szios szilumeles jei tik Die
vulis lietaus duos tai viskas 
isz po žemes iszlys! (Jis tu
rėjo minti apie žolymus ir 
dirvon insetu javu sudygi- 
ma.)

Petraitis — Neduok Die
ve, kad taip butu, m ano-gi 
dvi paezios palaidotos, o jei
gu juodvi iszlystu, tai j u 
vieton man prisieitu po že
me palysti.

Pypkes Durnai

Pasiuntinys
Baltas balandėli 
Lėk tu in ta kraszta, 
Kur mano mieliause, 
Numesk szita raszta. 
“Sztai ant klevo lapo 
Mano žodžiu saikas, 
“Myliu tave Aldžiuk! 
Esu gyvas ir sveikas; 
Ir tu linksma bukie, 
Ir nenusiminkie, 
O jei butu liūdna, — 
Mane priszauke.” 
Lekie balandėli 
In ta-,gi kiemeli, 
Kur invairios gėlės 
Žydi rutu darželi; 
O tame daržely 
Ilsisi mergele, 
Po sunku darbeliu 
Atlanko rūtele. 
Paklauskie už mane 
Malonu žodeli; 
Ar ji nepamirszo 
Dar savo Joneli. 
Ar vis jos szirdele 
Taip karsztai garuoja. 
Ar ji nenuliudus 
Ar ji nedejuoja! 
Ir, gavės žinele, 
Greit man pasakysi, 
Apie josios upa, 
Ka tik ten matysi. ”

SZVEDIJOS ERO- 
PLANAS PER SO

VIETU EROPLA-
NU NUSZAUTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

lakūnai buvo užsipuolė net 
septynius sykius.

Tie Szvedai lakūnai, su savo 
neapszarvuotu ir neapgink
luotu eroplanu, ‘Catalina’ tuo 
laiku jieszkojo savo kraszto 
prekybinio eroplano kuris din
go ana Petnyczia su asztuo- 
niais lakūnais toje paezioje 
vietoje.

Szvedai sako kad ir tas pir
mas ju eroplanas buvo Sovietu 
nuszautas.

Sziomis dienomis Sovietai 
laiko savo manevras, savo pra
tybas virsz Pabaltijos Juru.

Pabaltijos jurininkai prane- 
sza, kad Sovietai tenai laiko 
pratybas, manevras ne tik ero- 
planams, bet ir laivams ir sub- 
marinams.

Du metai atgal, toje paezio
je vietoje dingo vienas Ameri
kos kariszkas eroplanas. Vė
liau Sovietai prisipažino, kad 
jie ji buvo nuszove.

Szvedijos valdžia yra pa
siuntus savo greieziausius pro
testus del to savo eroplano nu- 
szovimo Sovietams.

Eroplanas buvo nuszautas 
apie szeszios deszimts myliu 
nuo Estonijos kranto.

Szvedijos Užsienio Ministe
rijos kambaruose Sovietu Am
basadorius, Constantin Rodi- 
nonovas priėmė ta Szvzedu 
protestą.

Inirsze Szvedai, kurie susi
rinko prie Sovietu Ambasados, 
pirsztais rode in Sovietu Am- 
basadori Constantin Rodino- 
nova ir spjovė in Sovietu Am
basados kambarius.

Ministeris Tage Erlander, 
kuris Užsienio Ministerio pa
reigas eina, priėmė Sovietu 
Ambasadorių Constantin Ro- 
dinonova ir jam inteike savo 
kraszto protestą, ir pareikala
vo kad visi tie kurie yra kalti 
už szita suszaudinima Szvedi
jos eroplanu butu nubausti.

Sovietai, kol kas, dar nieko 
nėra atsake Szvedams in j u 
protestą.

Pajieszkojimas
Jeigu kas pažinojo, a,r žino 

apie a.a. Kazimiera Adomaiti, 
kuris buvo vedas su Elena 
Vąitkyte, velionis taipgi turi 
seseri vardas Petrus^, josios 
vedusi pravarde nežinau, taip
gi jeigu kas 'žino alpie ju vai
kus, ir kurie gyvena, su ku
riais dabar noriu būtinai susi
žinoti, nes reikalas. svarbus. 
Praszau atsiliepti, o jeigu kas 
kitas žino kur jie randasi, tai 
malonėkite man praneszti, už 
ka Imsiu jums dėkinga. Adre
sas:

Anele Tomcavage,
R.F.D. No. 1
Catawissa, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.
X' ■ ’• 4 •, / -r*

^Pirkie U. S. Bonus!]

Ka raszę musu skaitytoje, 
Ponia Ona Pokropiene isz 
Wilkes-Barre, Pa. — Gerb. 
“Saules” Redakcija: Prisiun- 
cziu del jumis szeszis dolerius, 
kaipo atnaujinima mano pre
numerata už laikraszti “Sau
le” ir geidžiu kad vela szvies- 
tu mano stubeleje, nes “Sau
le” skaitau jau daug metu. 
Matydama kurna Baltruviene 
jau nuplyszia patapliai todėl 
pasiskubinu su prisiu.ntimu 
užmokesties. Skaitysiu “Sau
le” kol busiu gyva nes mums 
patinka ‘ ‘ Saule ’ ’ geriausia, 
nes randasi gražiu pamokini
mu, visokiu istorijų ir visokiu 
žinių. Su gerais velinimais vi
siems.

Slide
Sudžia — Esi apkaltinta, 

jog savo vyreli sudraskai! 
Ar tai tu nežinai, jog vyras 
yra namu galva?

Motere — Na taip, galva, 
ponas sūdžiau, o taje galva 
reikia tankiai kasyti!

BROLIS :: :: 
:: :: IR SESUO

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

nupuolusiu balsu, tik norėjau 
jums darbo sumažinti. Dabar 
bukite mano budeliais!

— Tu pats savo budeliu 
busi!

— Mislyjate, asz bijau 
mirties?

Su puikybe pakele galva. 
Sieke in auti ir isztraukes ma
ža gabalėli ipopieros mete ji 
Andriui. .

— Te,'bukie mano budeliu, 
pridėjo su panieka.

Ir kada Andrius, priėjės 
prie stalelio, prisipylė in stik
lą vandens ir inhere tenai ke
lis trupinius nuodu, jisai ne
kreipdamas ant to jokios aty- 
dos, sėdėjo ant lovos ir lyg 
mislyjo ka pasakyti.

Staiga pakele galva, tiesiąją, 
ranka už marszlkiniu, perple- 
sze juos ir atdengė krutinę; 
lupos jo godžiai gaude kvaipa.

— Atėjote man a.tkerszyti 
o asz pats,ar to nebuezia pada
ręs? Laikote mane už gyvuli, 
kuris atsiėmė deszimts tuks- 
taneziu rubliu už savo darbu, 
gyvens šilu ramiai ? Kas man 
isz gyvenimo? Jus mislyjate, 
kad asz negalecziau iszsiliuo- 
suoti, tik vienas garsesnis ‘žo
dis i r jusįprapuolete ! O Dade- 
jo su kartybe, kas žino, kokios, 
su'pratimės' szitoje krutinėjo 
butu užgimusios!. Bet ežia nė
ra joms peno, nėra ežia gaivi- 
nanezio skystimo, nėra tikėji
mo. Žinote, kas asz ? Per tiek 
laiko’ gyvenome draugia ir jus 
nepasirūpinote dasižinoti kas 
asz, buk asz Maskolius!

—- Visi krūptelėjo; jisai su 
pamėgimu beveik gėrėjosi tuo- 
mi inspudžiu, koki padare jo 
žodžiai.

Andrius tuo syk atnesze 
nuodus. .

— Jau laikas, tarė szaltai.
Jisai nekreipdamas atydos, 

toliaus kalbėjo:
— Asz gimęs szioje szaly- 

je, asz jaueziu jos dvasia savo 
krutinėjo, ‘bet gaszlumai penė
ti per visa amži, iszdegiuo ja, 
dabar tik mano duszioje tyras 
be galo, be kraszto, sausas, isz- 
deges, be jokio 'žolyno.

— Jau laikas! Pertrauke 
Andrius szaltai.

—- A! Jau tu ežia, budeli”? 
Duok! Iszgersiu. Kartus buvo 
mano gyvenimas,. bet pabaiga 
jo kareziausia. Duok szen!

Isztieses ranka paėmė stik
lą. Akimirksnyje1 prinesze prie 
lupu. Ranka da krustelėjo, lyg 
abejodama, 'bet rižosi: iszsižio- 
jo ii' isž'gere.

Szukietis su Kaziu užsikrei- 
pe Andrius tik vienas stovėjo 
kietas, susiraukęs. *

— Iszgeriau, jau viskas!
•— Da ne viskas ! Atsiliepe 

lyg aidas Andrius.
— Ko da nori nuo manės? 

Ge,i;ekis dabar!
— Nesigeresiu, bet pra

keiksiu.
Ligoni tartum drugys pa

kratė.
— Ir to reik neatbūtinai ? 

Ir visi ? Bailiai akis in kampa 
nukreipė.

Kazys su Szukiecziu neturė
jo ka sakyt. Ant blakstienų se
nio aszara žvilgėjo.

— Pamykite, vyrai, atsi- 
szauke Andrius, kad už valan
dos rasim, isz jo priežasties 
verkenezią auka.

— Prakeikiu tave! Suszu- 
ko kaip isz miego Kazys. . ,

— Ir tu ? Gryžosi prie se
nio.

— Ir asz! Atsake tas ir už- 
sigryžo.

Povylas sudrėbėjo. Iszbalu- 
sia. ranka užsitraukė kaldra 
ant pecziu ir pakiszo po ja 
galva. Kairiąja ranka eme bai
siai mosykuoti ir rodydamas 
duris szauke:

— Eikite sau! Eikite! Man 
szalta! Drebu jau! Eikite.! Nie
kinu jus, budeliai, prakeikiu 
jus!

-— Lik sveiks Judosziau, 
pasimatysime ant sūdo Dievo! 
Atsimusze in jo ausis ir du
rys užsidarė.

— BUS DAUGIAU —

MILŽINISZKA
MUZIKOS PUOTA

Garsiausi Loszikai, 
Dainininkes Suvažiavo

In Philadelphia
PHILADELPHIA, PA. — 

Daugiau kaip devynios de
szimts du tukstaneziai žmonių 
suvažiavo, susirinko in Muni
cipal Stadija, Philadelphijoje, 
pasiklausyti garsiausiu daini
ninku, losziku ir loszikiu ir pa
matyti garsiausius dramos, pa
rodos, teatro, radijo ir televi
zijos žmones.

Laikrasztininkai sako kad 
isz asztuoniu valstijų žmones 
suvažiavo in szita Muzikos 
Puota.

Jau asztuntas metas kai vie
tinis laikrasztis “The Phila
delphia Inquirer” rengia szi- 
tokia Muzikos Puota. Ir kas 
metai garsiausi loszikai ir dai
nininkai, dainininkes isz toli
miausiu krasztu atvažiuoja. Ir 
visi atvažiuoja ir patarnauja 
dovanai, visai už dyka. Jiems 
nei keliones kasztai nėra ap- 
mokejami.

Szimet jaunas ir dar ant ra
dijo ir televizijos visai naujas 
dainininkas Johnnie Ray pats 
pasisamdė eroplana ir atskri
do isz New York, padainuoti 
tik kelias dainas ir vėl su tuo 
pasisamdytu eroplanu gryžo in 
New York, kur jis ta pati va- 
kara buvo pasižadejes dainuo
ti. Visi tie kasztai buvo jo pa
ties padengti.

Jaunos gražuoles “Range- 
rettes” atvažiavo staeziai isz 
Texas ir visus sužavėjo . savo 
puikiu ir sztarkiu marszavimu. 
Jos skubiai, be poilsio ir be 
miego stojo in eiles praktikuo
tis, kad sutartu su Ridley 
Township High School vaiku 
beno muzika.

Paul Lavelle, garsus City 
Service Band of Amerika diri
gentas atskrido apie pietus in 
Philadelphia ir visai nei neval
gęs stojo del praktes su sveti
ma kapelija.

Po visa svietą pag'arsejes 
Alexander Smallens symphony 
muzikos dirigentas atskrido 
staeziai isz Dallas, Texas. Jis 
neturėjo laiko nei del praktes, 
bet staeziai stojo diriguoti su- 
virsz szimto muzikantu kape
lija.

Visa muzikos vakara vede 
laikrasztininkas Ed Sullivan 
isz New York miesto.

Trys High School mokiniu 
chorai dainavo. Kiekvienas 
choras turėjo daugiau kaip 
tris szimtus iszlavintu balsu.

Jaunimo numylėtas ir ant 
radijo pagarsėjęs Sammy 
Kaye, atvažiavęs in Philadel
phia, labai susirgo. Daktarai 
jam patarė nedalyvauti, bet 
jis, nusijuokdamas jiems pa
sakė: “Jeigu man jau reikia 
mirti, tai kur raseziau geresne 
proga kaip per szita Muzikos 
Puota?” ir jis, nors sirgdamas 
savo bena vede ir pats daina
vo.

Laivyno Lakunu Kareiviu 
benas, atvažiavęs net isz Pen
sacola, Florida labai dideli in- 
spudi padare savo muzika ir 
savo marsziavimu ir savo se- 
noviszkomis juros dainomis.

Panele Marguerite Piazza, 
Metropolitan Operos garsi dai
nininke visus nustebino su sa
vo lengvomis dainelėmis ir 
paskui visus sužavėjo su ke
liomis gražiomis dainomis isz 
garsiu Operų.

Nors ta Muzikos Puota te- 
siesi ilgiau kaip tris valandas, 
bet niekam nenusibodo, nes bu
vo gražu, invairu, indomu ir 
malonu.

Visos szitos muzikos, teatro 
ir radijo žvaigždes, visi szitie 
loszikai ir dainininkai suva
žiavo in Philadelphia del szito 
muzikos vakaro, už tai kad vi
sas pelnas yra skiriamas lab
darybės darbams. Niekas nei 
cento neima už savo darba ar 
už savo pasiaukojima, bet vi
sas pelnas yra skiriamas pa- 
szelpai ir labdarybei. Tai tik
rai galima sakyti kad tai yra 
gražus gražuoliu darbas, ir 
mes visus juos ir jas sveikina
me!

SENATORIUS R.
TAFT PASITIKI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rola Eisenhoweri remti ir už ji 
darbuotis jeigu Generolas bu
tu jo partijos iszrinktas. Jis 
sako kad jis mylėtu žinoti, kad 
Generolas panasziai ir jam 
ranka isztiestu, jeigu jis butu 
iszrinktas.

Senatorius kalbėjo per tele
vizija ir taip kita ko, pabrie- 
že:

1— Jis nepaskyrė Generolą 
Mac Arthur! vesti jo vaju su 
pirmąją prakalba Republiko- 
nu seime.

2— Jis, kaip ir Eisenhoweris
nėra niekam nieko prižadėjęs, 
ir niekam nėra skolingas už 
parama. 1HI

Jis sako, kad jeigu jis bus 
iszrinktas Prezidentu jo val
džios tvarkoje rįisis vietos ir 
Republikonams, ir karinin
kams ir Demokratams.

3— Jis sako, kad jis tikras, 
kad laikrasztininkai ar neda- 
girdo ar nesuprato, kai jie pra- 
nesze, kad Gen. Eisenhoweris 
buk buvo prižadėjęs sumažinti 
taksas net ant $40,000,000,000 
per du metu. Jis sako, kad 
greieziausia Generolas norėjo 
pasakyti, kad jis valdžios 
kasztus sumažins tarp $40,000- 
000,000 ar $30,000,000,000.

4— Jis sako kad Generolas 
MacArthuris yra tinkamiau
sias žmogus vesti Republikonu 
seimą, nes jis atvaizduoja Re
publikonu Partijos insitikini- 
mus.

Jis sako kad jis tikisi, kad 
jis jau dabar turi gana delega
tu laimėti Republikonu Parti
jos rinkimus per pirmutini bal- 
savima.

GENEROLAS D.
EISENHOWERIS 

NENORI GENERO
LO MAC’ARTHURIO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

4— Sake jis turi vilties kad" 
nebereikes daugiau musu ka
reiviu siunsti in svetimus 
krasztus.

5— Pareiszke, kad Amerika 
turi ginkluotis, stiprintis, ir 
savo kariszkas taip sutelkti, 
kad mes jokio prieszo nesibijo
tume.

NESUTINKA SU TAFT
Generolas Eisenhoweris, ap

gindamas Karo Sztabo virszi- 
ninkus ir sakydamas, kad jis * ■ f » O" • r
Generolo MacArthurio nepri'-' 
imtu in valdžia, parode kad jis 
aiszkiai skiriasi nuo Senato
riaus Taft nusistatymo.

Senatorius Taft yra pasakęs 
kad jeigu jis bus iszrinktas 
Prezidentu, jis tuojaus pra
varytu Karo Sztabo virszinin- 
kus, pradedant su Generolu 
Omar Bradley. Jis sako kad 
jis negali ant ju pasitikėti.

Bet Generolą MacArthuri 
jis tuojaus paskirtu in atsako- 
minga vieta.

Generolas Eisenhoweris, at
sikirsdamas, sako, kad per isz- 
tisa kara jis ant Generolo 
Omar Bradley pasitikėjo, ir 
dabar pasitiki.

Jis sake jis norėtu su Gene
rolu MacArthuriu pasitarti 
ant Azijos ir Tolimu Rytu 
klausimo, jeigu MacArthuris 
sutiktu jam padėti.

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos 
Velniszka Mahma, 
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomąusies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

(
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BROLIS IR SESUO
(Tasa)

Czia jau Kazio kvapas už- 
dvisp, negalėjo toliaus szneke- 
ti. Vaikszeziojo susikiszes rau
kąs in kiszęnius, iszbales, su 
sųtąrszytąis plaukąi'ę. Akys jo 
reiszke nepraleidžianti kersz- 
ta. .

Andrius stovėjo ramus, su
raukęs kąkta, kaip debesys 
priesz audrą.

S,zukiųcziui jai kas paduo
tu veidrodi, tikrai saves nepa
žintą, taip persimainė jo ręisz- 
kinią. Prigimtas guvumas ka
žin kur dingo. Apskritus1, rie
bus veidas iszsitese ir subliusz- 
ko po intekme 'baisios naujie
nos, Akys iszlipusios ant vir- 
eząus, bailiai skraidė in visas 
puses.

— Sakai, gubernatorius 
prieszinasi jo siekiams? Už
klausė jau atsikvoszes An
drius.

— Tikrai, kitaip, kam bu
tu Alena suėmė? Juk jis ja no- 
ręjo gauti už .paežių. Už pa- 
czia? Ha! Gera pora!

Ir lyg stebedamąsis savo žo
džiams Kazys ilgai nejudėda
mas žiurėją iu grindis ir kaijsz- 
tai szysojosi. Paskui, tarytum 
tigras, kuris graužia reteži, ne- 
dasiekdamas prieszo, jis atsi
kreipė prie Szukieczio, asztriai 
szypsodamasis:

— Tai tavo botyriu.
Senis prispaudęs prie sienos 

tūnojo, lyg vagis sugautas, bet 
Andrius už ji užstojo.

— Nekaltink Šakieti, tarė 
nuliudusiai. Kiekvienas gali 
apsirikti. Mat ir ą.sz jam ran
ka padaviau.

— Dabar visi jam rankas 
paduosime. Reik nabagui pa
dėti isz draugystes teisiųjų, at
sake Kazys.

— Pagal musu tiesas?
— Be abejones.
— O mes?
— Per dvi dienas pasirūpi

nau, atsake ramiai, viskas pri
rengta: Kiname in Amerika!

— Ar nėr kito 'budo iszsi- 
gpĮ'bejiiąo ? Užklaųse Szukietis 
meldžiąųezių balau.

-— Iki sziol neiszmislijąu. 
Gal jus žinote? Kreipėsi prie 
Audriaus.

■ Ne, atsake tas, ir pagal 
mano nuomone, Amerika.“1, 
dauginus nieko. Reik atsisvei
kinti Lietuva, Alena ir,...

— Povyla, dabaige Kazys.
. — . Eime pas ji, tarė veiklai 

Szukietis.
. Draugia reik paimti ir 

instatus.
—j Kam instatus? Aisi- 

szauke.
. — Jug einame ;ant egzeku
cijas, tarė rąmiai Andrius.

Tie žodžiai ant visu ųesma- 
g'iai pąyeikavo,: Kazys,.kur po 
supykimui atgavo ir stovi, lyg 
persigando tąs nuo isztarmąs: 
veidas jo.da arsziaus pabalo; 
o vienok tie žodžiai jam nebu
vo,naujiena, nuo dvieju dienu 
prie ju buvo prisirengęs. Bet 
jis tik nušlijo apie kersztą, ku- 
riuom galėtu sugniuždinti ta 
nuožmu iszgama, o. ežia egze
kucija, juk tai reikia ‘būti bu
deliu, p tas. vaistas ir vardan 
■iszkilmingiausiu siekiu yra 
baisiai paniękintu.

'Szukietis, radesi mažai nuo* 
ypkos turis. Isz sząlis žiūrint

Skaitykit “Saule” 

iszrody.tu, kad jis ar negirdėjo 
ar nesuprato tu žodžiu.

O Andrius stovėjo ramus ir 
szaltas, lyg stovylas. Jis nedre
ba: jau pertikrintas, jis nega
li gryžti atgal. Jo sanžine. szlo- 
ve ir prižada reikalauja to bai
saus 'žodžio, kuri jo lupos isz- 
taria be jokio inspudžio, kaip 
ir Įdek viena kita; prieszingai, 
gal isztare ji su nekuriuom ti- 
kejimiszku pagerbimu, nes ir 
žemiausias laipsnis tarnavime 
augsztąm siekiui ne yra. del jo. 
per žemu.

— Tai paimame instatus, 
tarė.

Ir pakeles veidrodi, rado 
sienoje maža, ka tik pažymu 
plyszyti. Andrius inkiszo te
nai naga ir bematant atszoko 
dureles, uždarąnczios siaura 
skyle. Inkiszo ranka, isztra ti
kę jis isz ten nedideli rank- 
raszti, paskui vėl uždare.

— Eime, tarp atsigryžes iu 
draugus.

— Eime, atsiliepė lyg ai
das Szukietis.

Ir uždare sandariai duris, 
visi trys iszejo isz didžiojo 
vieszbuczio.

•>
Siauroje lovoje, nerūpestin

gai paklotoje, vartėsi jaunas 
vyras. Gražus jo veidas, pažy
mėtas nekantrybe ir piktumu, 
buvo labai iszblyszes, matyt 
sirgo1, ir turbut labai sirgo, nes 
taip buvo persimainęs, jog tik 
ant juodu akių įr.stącziai su- 
cziauJptu lupu galima buvo pa
žinti Povyla., .■

Mažas kambarys. , ąeisztekp 
savy je oro karsztam ligoniui, 
pakylės atsidarė langu. .

Liūdna regykla! Vietoti gra
žiu apygardų invųiriai iszmar- 
gintu, kuriu godžiai jieszko 
nekantringos akys serganųzio, 
riogso tik purvinos sutersztps 
Žydu bakūžes, truputi up- 
szviestos paskutiniais rausvais 
saules spinduliais.

N ekan tringąs, suerzintas, 
nuilsės spareziai uždare JigOr 
uis langa. ir vėl atsigulė.- Lova 
buvo kieta, pagalves nugulė,tos 
galva. Povylo rymojo ant 
kraszto, atsirėmus in briauna, 
juodi plaukai nusikorė žemyn, 
margino geltoną lenta lovos.

Valanda sergantys svajojo. 
Bet kur svajone nuveda žmo
gų? Ji, kaip peteliszke, suka 
aplink užžiebta žvake, jieszko 
kur gražu, kur žiba, ir žūsta 
pats nuo apimtos szviesos.

Povylui inejo in galvą Alen.a 
virszininkas laisZkas, ir jisai, 
lyg susvilintas, szoko isz lovos. 
Pats, bijodamas, kad neužpul
tu karsztlige, o susilaikesi atsi
gulė, bet czia vėl mislis suka 
aplinkui. Alena, isz meiles pa
sodinta kalėjime! Už., Alenos 
duszia siūlo jam desziipts 
tukstaneziu rubliu ir dą per
moka, virszininkas isz jo juo
kiasi, o biedna mergiszėzia, 
taip gera, taip mylima u’ždary- 
ta ir tikrai keiks jo atminti, 
kaipo Judosziaus! Vięązpątię.l

Czia Povylui pasistojo plau
kai ąnt galvos- Abiem delnais 
sugniaužė kakta, ’bet smilki
niai, baisiai tviskedami, stūmė 
szalin rankas.

Jo galva tarytum uže: Asz 
nebeviltyje, visokia pagelba 
ant niek!

Su Alena da nieko, mislyjo 
toliau^ ątsįkvpszejes, bet drau
gai, jeigu dąžįno,. jeigu viską' 
atdengia, 'beda jam!

Ir akyse ligonio stojo temy- 
janti akis Kažio ir ramus, grū
mojantis, nepermaldautas dir
stelėjimas Andriaus.

Greitai krubtelejo. Jam ro
dosi, kad kas 'žengia tropais. 
Gal tik nusidavė? Klauso pa
keles galva: Girdot aiszkus 
žingsniai, ir da keliu einan- 
cziu. Kas tai ?!

Paszoko isz lovos, norėjo

* S

Navatna, jog kada vyrukas 
nsimyli in mergeles, 

Tai fundina joms, ir pirkinėją 
visokes dovaneles.

O kada po tam 
apsipaeziuoja, 

Tai už keliu metu, 
Boba paima szluota 

ant Aut anūko, 
Kad jis jai neatiduoda 

visos pedes! 
Ar neteisybe vyrueziai?

* * *
Ar žinote kad nesigausite 

in dangų po mireziai! 
Del ko?

T uojaus ta ji dalyką, j ums
1 , iszaiszldnsįu,
Raszo man vienas pilozopas 

isz Nęw Yorko.
Kožiiąs po mireziai tikisi, 

Sutikti danguje savo 
tęva ir motinėlė,

Taipgi kitas savo
, gimines.

Kada juos sutiksite 
danguje,

Jie bus su savo levu 
ir motina,

Nes ir jie to geidžių,
Kaip ir jus geidžiate.
O ju tėvai rasis savo 

su savo tėvais, 
Ir taip toliaus eina per 

visas gentkartes!
Taigi, mano mylimoji, 

Tokiu būdų turėsite susitikti
su visą szeimyna.

Jeigu susitiktumet su visa 
savo szeimyna, 

Broliais, seserimis giminėms 
ir kitais,

Nuo penkesdeszimts 
gentkareziu,

Tai jau danguje butu net 
trilijonai tuju giminiu!

Matote, kad dangus lyg 
sziam laikui, 

Jau yra gana pripildytas!
Ore randasi daug visokiu 

svietu, 
0 in laika tieji svietai 

bus prigrūsti, 
Su žemiszkais gyventojais, 

Ir daugiau netilps in 
juos 'žmonių!

O kas tada bus ?
Kur dings visos 

dnszeles,
Kurios tikisi gautis 

in dangų?
Žinoma, mirti kožnas 

turės, 
O jeigu negalėsime gautis 

in daiigu,
Tai kur eisime po 

mireziai ?
Juk m pekla niekas 

nenori eiti!
Tai mat kas tas mokslas 

mums paąiszkiua, 
Apiejp.įrti ir.Alangm 

rengtis, bet tųomsyk durys at
sidarė ir ant slenksczio pasiro
dė trys vyrai.

— Žodis stojosi kunti, su
murmėjo po nose Povylas, jo 
pakinkiai biski sudrėbėjo. Pa
žino Andriu, Kaži ir Szukieti.

— Atėjom tave palankyt, 
brolau! Atsiliepe da ant 
slenksczio Andrius; Kazys ga
na ipaniekinancziai linktelėjo 
galva, o Szukietis stovėjo, lyg 
su kaniu.

— Praszau sėstis, tarė 
mandagiai Povylas, bet dva
sioje prijautė nelabai gera 
naujiena: reiszkimos jo sve- 
cziu neiiipaitingai iszrode.

— Ne pro szali butu ir at
sisėsti, tarė- Kazys, nes aut ga
ną ilgai atėjome.

— Ant gana ilgai? Matyt, 
reikalas svarbus ?

— Bet nevisai gerai nutai 
kėte: Kaip matote, nepuikiai 
iszrodau, czia ligonis liūdnai 
uusiszypsojo. ’

Visi nutilo. Trys draugai at
sirado nesmagiam padėjimo. 
Akiveizdoj vargo ir ligos žmo
nių szirdys atsileidžia ir taip 
labai kietu nervu, idant ken- 
czencziain pasakyti ka nors 
asztraus. Kazys sukandės dan
tis stovėjo, žiųredams in grin
dis inkiriam padėjimo. Szukie
tis visada sznekus, dabar ry
mojo, lyg prasikaltęs. Jis vie
nas tik jaute iki sziol sau jaus
mą prie niūrone Povylo, jam 
vienam tik anas ir užsit.ikeda- 
vo, dabar jisai ateina kaipo 
budelis ir tai, ligonio.

Andrius viską apskaito ki
taip. Jis tikėjosi rasti iszdavi- 
ką pilna puikybes, neprisilei- 
džianti ir taip savo būda nu
taiso; bet rados ji serganti,

Kaip Pavyks Iszaukleti Musu Jaunaja Karta?

pilvu- aukas isz kitu. Tegu kiekvienaDiępholz gimnazijos moki
niams BALF pirmininkas 
Kan. Dr. J. B. Konczius isz 
“CARE” organizacijos (ku
rios dalininku yra BALE ir 
kurios vienu direktorių yra 
BALF pirmininkas) knygų 
Anglu kalbai mokytis ir jas 
mokiniams padalino. Džiau
giasi mokinai gave gražia do
vana isz Amerikos. Szias kny
gas ‘ ‘ CARE ’ ’ organ i zaci jai 
padovanojo Amerikos mokyk
lų mokiniai. Jie parasze ir in 
kiekviena knyga indejo po 
laiszkuti, kuriame nurodo ko
kiu budu jis Amerikoj mokyk
la lankydamas isz savo kukliu 
santaupų nupirko nežinomam 
mokiniui Vokietijoj szia kny
ga. Laiszke praszo gavėjo 
knygos dovanotojui, parąszyt.

Gave knygas Diepholz gim

silpna, verta pasigailėjimo, 
sziek-tiek susipainiojo.

Bet ilgainiui atsikvoszejo ir 
mate priesz save tiktai kalti
ninką.

— Turbut gana ilgai sir
gai ? Pradėjo po valandai t Įlos, 
jog jau kelios dienos, kaip ta
ve inateine. Gal daug reikalu 
atlikai ? Belo, kaip su Alena ?

Ant to staigo užklausimo 
Povylas kruptelęjo.

— Ar da jus nežinote? Ji 
suimta.

— Ir perniek tavo trasas?
— Ant visu mano meldimu 

davė atsakymų tik viena: Ne 
ir ne! Paskui da prie manės, 
kabinosi, sako: Tu jos bendras, 

! kad tai]) užstoji? Ir turėjau 
paliauti.

Kazys ilgai žiurėjo Povyliui 
in akis ir atsiliepė greitai;

— Tai gubernatorius toks,
Akys Povylo, kaip zuikiai, 

iszgirde tolima baisa, kurto, 
staigiai sukruto ir temyjosi 
abejodamas in sveczius.

Szukietis' sunkiai atsiduso. 
Ligonis viską suprato.

— Tikrai gubernatorius 
neturi szirdies, tarė iszleto An
drius: Kam reikėjo sodinti 
Alena ? Tokia merginai, ar ne
būtu galėjos iszleisti ja už ko
kio Maskoliaus? Geriausiai 
katorga!

— Jus viską žinote! Siiszu- 
ko Povylas ir atsisėdo ant lo
vos.

Tartum kada trys szunes ap
stoję ketvirtąjį vuosto isz vi
su pusiu, sztai viens isz ju pa
rodo dantis ir staiga viskas 
persimaino: Biednas szunytis 
pabruka vuodega ir traukiasi 
szalin, apsiaubtas urzgiaeziu 
prieszu; taip ir Povylas, supra- 

nazijos mokiniai suka, 
tęs, kaip indomesnius laiszkus 
paraszyt, kad isz knygų dova
notoju dar gautu ir kai ko 
daugiau.

Vykdamas in Diepholz gim
nazija BALI1 pirmininkas nu
siuntė drabužiu, apsiavimo ir 
kitokiu dovanu, ne vien nuo 
BALFo, bet ir isz NCWC, 
“ CARE” ir kitu organizacijų.

Jusu aukos BALFui gelbsti 
ir Diepholz gimnazijai, gelbsti 
11-kai kitu Lietnviszku mo
kyklų, gelbsti negalintiems 
Lietuviszku mokyklų lankyti 
Lietuvukams nepamirszt Lie
tuviu kalbos, gelbsti ligoniams 
invalidams, džiovininkams, 
naszlems su mažais vaiku- 
cziais ir gelbsti visiems in var
gą patekusiems Lietuviams.

i Aukokite patys ir rinkite 

1 tęs siekius trijų draugu, nerei- 
i kąlavo jau slėptis.

1 Baisiai suraukė kakta ir juo
das akis in juos insmeige.

— Jus atėjote isz manės 
tycziotis! Suszuko. Negana ir 
taip keneziu? Jus jokio reika
lo negalite turėti su isždaveju; 
palikite mane! Ir smarkiai 
ranka iii duris parode.

— Neteisybe tarė Andrius; 
Turime reikalų ir svarbu rei
kalų, atsilyginimo pagal musu 
instatus.

— Trempiu po kojų jus in
status, o jus niekinu, spiauju 
ant jus!

— O mes prakeikiame ta
ve ir tavo atminti! Tarė iszkil- 
mingai Kazys.

Po tu baisiu žodžiu užstojo 
tila. Tik sunkus kvėpavimai 
keturiu kratiniu buvo girdėt 
aiiksztam kambaryje.

Povylas paeilium temyjo 
kiekvieno veidą. Suprato, kad 
irszdamas da labiaus inerzis 
savo prieszus, kurie rodėsi ne
turi noro puikauti.

— Kam czia mums keik
tis? Ka jus turite ant manės? 
Užklausė szaltai.

Andrius atsistojo. Akys jo 
aiszkiai žiurėjo ant Povylo. 
Pakele ranka augsztyn ir ta
rė, nuleidęs baisa:

— Tu esi iszdavikas! Del 
nelabu savo siekiu lazdavai ne
kalta .mergina! Sanžine tavo 
atsakys priesz Dievą už nuo
dėmė, o tu pats atsakysi dabar 
priesz mus instatus.

— Nepažystu jus instatu.
— Žmogau! Tarė Andrius 

iszkilmingai: Tu esi be sanži- 
nes, be Dievo! Ar seniai tu 
priesz juos prisiekiai ant vis
ko szveneziauso, o dabar nepą- 

draugija rengdama piknikus 
ar kitokias pramogas, dalipel- 
no skiria BALF’ui, tegu kiek
viename piknike buna BALF 
auku rinkėjai.

Kai bus BALF stiprus, szis 
jaunimas sieks mokslu, bus 

i sveikas, gražiai apsirengęs. 
' BALF esame mes patys. Kiek
vienas Lietuvis yra BALF da
lis. Neleiskim jam susilpnet. 
Vasaros karszcziai tegu neat
baido auku davėju nuo būtinos 
pareigos — iszlaikyti vargs- 
taneziuosius Lietuvius gyvus. 
Aukas perduokite savo vietos 
BALF skyriui arba siuskite 
tiesiog in United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
105 Grand St.^ Brooklyn 11, 
New York.. -

□ □ □
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žinsti? Bet vistiek, gali tu ju 
nepažinti; mes tavo teisėjai.

Povylas atsisėdo ant lovos. 
Tiesiąją ranka krestelejo taip, 
kad net juodi plaukai ant akiu 
uždribo. Ranka parode in du
ris.

— Iszeikite! Niekinu jus!
Andrius priėjo artyii ir tarė 

isztolo, 'bet aiszkiai. Akys jo 
reiszke negryžtanti stamantru- 
ma:

— Mes ne tik teisėjai, mes 
ir 'budeliai!

Greitai atsigryžo in duris.
— Szukieti! Skaityk straip

sni 17 mus instatu.
Senis prisiartino. Matyt, ri- 

žosi. Skaitė biski drebaneziu, 
bet tvirtu balsu:

“O jei katras, ko neduok 
Dieve! Iszduotu valdžiai nors 
viena sanari draugystes, pri
valo po priežiūra 'baudojui, 
pats sau pasidaryti nuodus ir 
iszgerti. Atmintis lieka aut 
amžių prakeikta.”

Jei numirėlis, kėlės isz ka
pu, ateitų, pasveikintu visus ir 
iszniktu, palikes orą užkrėsta 
smirdaneziais kirminais, tikrai 
nepadary tu tokio 'baisaus in
spudžio ant žmonių kaip tie 
trumpi, baisus žodžiai.

Net Povylas visada taip drą
sus ir atkaklus, ncinstenge pri
laikyti szalta krauja. Per jo 
kuna aiszkiai perėjo sziurpu- 
liai.

Andrius pasilenke prie jo.
— Iszklausiai isztaime par- 

daviko. Pats ant saves ja isz- 
daviai.

Povylas nieko neatsake. No
rėjo keltis isz lovos. Andrius 
ji sulaikė.

— Ne isz vietos!
— Palauk! Liūdnai tas nu- 

siszypsojo, einu nuodus sau 
padalyti. į

Ir sunkiai siūbuodamas, ba
sas, vienmarszkinis, ligonis 
pakilo isz lovos. Priėjo prie 
spintos, atdarė ja. Pro jo peti 
akimis Andriaus pasirodė lyg 
vamzdis ginklo. . >.

Staiga ties spinta kačiukas 
susimaisze. Kazys ipatemyjo 
tik, kaip Andrius biski pakry
po, balti marszkiniai Povylo 
szvystelejo ore, o jisai pats 
sunkiai puolė aut lovos ir din
go tarp inlinkusiu pagalviu. 
Debesys paku pakilo augsztyn.

Greitai Povylas atsisėdo ant 
lovos. Akys jo nusistebėjusios 
beveik meldžian'cziąi žiurėjo 
in Andriu. Su sykiu rodės, kad 
szoks ant jo, bet paliovė: Kova 
su trimis prieszais buvo nega
lima.

Andrius ramiai uždare spin
ta.

— Norėjai gintis? Nusidė
jėlis neprivalo to daryti. •

Galva Povylo nebviltyje nu
sviro žemyų.

— Nenorėjau .gintis,' tarei
(Tasa Ant 2 puslapio)



ŽiniosVietines
— Lietus atvesnio žiemelia 

ir žmonis.
— Vasara prasideda Suka

toje, trylika minucziu po sze- 
sziu isz ryto. Yra tai ilgiausia, 
metu diena. Ir ta diena, pripuo
la Szvento Aloyzo Gouzago, o 
Tautine Szvento: Vadulis. 
Taipgi ta diena: 1939 metuose, 
garsus Amerikos beisbolinin- 
kas Lou Gehrig, susirgo tokia 
liga nuo kurio jokio iszgydyni- 
ino nėra, ir jis jau negales beis
bole tojiau loszti; 1943 m., ang
liakasiai, mainieriai, pradėjo 
savo treczias straikas per ką
rą; 1945 m., Japonai ant Oki
nawa Salos pasidavė .per asz- 
tuonios deszimts dvieju dienu 
'kariavimo; 1T46 m., Amerikos 
valdžia prisipažino kad ji bu
vo sudarius sutarti su Sovietu 
Rusija, kad per dvideszimts 
penkis metus bendrai valdys: 
Japonija, Amerika, Anglija ir 
Kinija,-ir tokia sutartis buvo 
padaryta už tai kad Sovietai 
mums padės nugalėti Japoni
ja. Sovietai nei viena kareivi 
nebuvo pasiuntus, nei viena 
karabinu nebuvo iszszovus 
priesz Japonus, bet dabar vis
ko reikalauja; 1877 m., vienuo
lika “Molly Maguires’’ ‘buvo 
pakarti Pennsylvanijoje, trys 
in Mauch Chunk, penki in 
Pottsville ir trys in Blooms
burg, Rugsėjo devinta diena. 
Jie buvo taip nubausti už 
žmogžudystes mainuose. Szitie 
Molly Maguires gazdino ir 
įbaugino mainierius per de
szimts metu, nuo 1870 iki 1880. 
Jie buvo susitarė priesz mainu 
bosus ir priesz tuos kurie anot 
ju skriaudė paprastus darbi
ninkus. Airisziai sziandien ne
nori nei kalbėti apie ta tu 'Židi
kų gauja, nes visi tie “Molly 
Maguires” buvo Airisziai. J u 
tvirtove buvo netoli nuo Mi
nersville miestelio, Branch
dale; 1812 m., Nalpaleonas pa
skelbė kara priesz. Rusija; 
1861 m., pirmutinis lengvesni is 
už orą lėktuvas, baliunas 
augszcziau žemes Amerikoje; 
1893 m., pirmutines automobi
liu lenktynes; 1930 m., Bolivi
jos valdžia buvo nuversta; 
1938 m., Kumsztininkas juodu
kas, nigeris, Joe Louis sumu- 
sze Max Schmelinga; 1941 m., 
Italija paskelbė kara priesz 

’Rusija; 1941 m., Prancūzai pa- 
sirasze paliauba ir pasidavimo 
sutarti su Vokietija.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczia Nedelia po 
Sekminių. Menulio permaina: 
Jaunutis. Taipgi ta diena pri
puola Szv. Paulinos, ir De
szimts tukstaneziu Kentėtojų, 
o Tautine Szvento: Laimute. 
Taipgi ta diena: 1941 metuose, 
Naciai isz pasalu insiverže in 
Lietuva; 1933 m., Naciai pa
naikino Sovialistu Partija Vo
kietijoje. Dabar tik viena par
tija tenai randasi: Naciu; 1937 
m„ Juodukas Joe Louis sumu- 
sze James' Braddock ir tapo 
Amerikos kumsztininku 
cziampijonas; 1940 m., Pran
cūzija su Vokietija pasiraszo 
pasidavimo sutarti Compiegne 
mieste; 1941 m., Hitleris pa
skelbė kara priesz Sovietu Ru
sija; 1943 m., Vaiskus pasiaus
tas numalszinti vislus sukili
mus Detroit mieste; 1941 m., 
Italija pasekdama Vokiecziu 
pavyzdi, paskelbė kara priesz 
Rusija; 1941 m., Turkai pa
skelbė kad jie nenori pesiztis ir 
pasilieka nuoszaliai; 1943 m., 

mainieriu straikos Lewiso su
stabdytos; 1230 m., Didžiosios 
Lietuvos Kunigaiksztis Rim
gaudas su savo kareiviais per
galėjo ir sumusze du szimtu 
tukstaneziu Vokiecziu.

— •Panedclyje pripuola Szv. 
Elidoro, o Tautine Szvento: 
Blinda; Taipgi ta diena.: 1938 
m., Naciai priverezia visus Vo- 
kieczius, vyrus, vaikus, mote
ris ir merginas dirbti prievar
tos darbus; 1946 m., Generolas 
D. Eisenhoweris buvo paskel
bęs kad Naciai Gestapo vadas 
Heinrich Himmleris buvo ipa- 
siulines kara baigti ir visus 
Vokiecziu, Naciu armijas pa
vesti Alijantams, kad visi su
darytu 'bendra frunta priesz 
Sovietus.

— Mahanojaus gyventojai 
nuludo dagirdia apie staiga 
įnirti, ponia Mare Abramavi- 
cziene, nuo 511 W. Mahanoy 
uly., kuri persiskyrė su sziuom 
svietu, Utarninke 11:45 valan
da ryte, in Locust Mt. ligonbu- 
te. Nesitikėjo niekas idant mu
su miesto gyventoje taip grei
tai apleistu szia asza.ru pakal
nią, nes ponia Abramaviczieue 
ta ryta dalyvavo laidotuves 
savo giminaites a.a. Elinora 
Norris (Alastickaite) Shena- 
doryje. Velione staiga susirgo 
8:45 valanda kada laidotuves 
in vyko pas Graboriu V. M.on- 
kevieziu, 15 E. Cherry uly., ir 
likos tuojaus nuvežta in Lo
cust Mt. lig'onbute, kuri pasi
mirė. Velione gimė Lietuvoje. 
Atvyko in Shenadoryje, po 
tam aipsigyveno Mahanojuje. 
Prigulėjo prie Lietuviszkos 
parapijos ir bažnytiniu moterų 
draugija. Paliko dideliame nu
liūdime: savo vyra, Mykolą; 
trys dukterys; Ona, pati,Ber
nardo Baranausko, namie; Ma
re, pati Hans Bial, Washing
ton, D. C., ir Regina, pati Vin
co Služelio, mieste, taipgi tris 
anūkas, ir seseri Pinilina Paul 
isz Stratmere, N. J. Kūnas pa- 
szarvotas pas dukters ir žen
tą V. Shiželiai, 605 W. Maha
noy uly. Laidos Subatos ryta, 
su apiegomis Szv. Juozapo 
balžnyczioje devinta valanda ir 
palaidos iii parapijos kapines. 
Graborius Liudvikas Tras- 
kauskas laidos.

— “Lietuviu Diena” szi- 
met invyks Petnyczioj, Rug- 
piuezio (Aug.) 1952 m., in 
Lakewood Park. Kalbėtojais 
pramatyta pakviesti: Pennsyl- 
vanijos Gubernatorius Hon. 
John Fine isz Harrisburg, ir 
Monsignoras Kun. Jonas Bal
kumi isz Maspeth, L. L, N. Y. 
Taipgi programos dali iszpil- 
dys operos soliste panele Zuza
na Griszkaite ir kiti dainos ir 
muzikos mėgėjai.

— Ketverge apie 1-ma vai., 
popietu, Sillimanu namas, ant 
N. Main uly., užsidegė. Ugnia
gesiai pribuvo ir greitai lieps
na užgesino.

Shenandoah, Pa. — Senas 
angliakasis, Mykolas Rutkie- 
viezius, nuo 136 N. Union uly., 
pasimirė Subatoje, namie. Ve
lionis turėjo aszma. Gimęs Lie
tuvoje, atvyko in Shenadoryje 
daugelis metu atgal, ir per vi
sa ta laika dirbo Maple Hill 
mainuose. Paliko paezia Mor
ta; du sunu: Juozą, namie ir 
Antana, Philadelphia, Pa., 
duktere J. Hetheringhton, isz 
Philadelphijos, ir tris anūkus. 
Laidojo Ketverge ryta su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje 9-ta valanda ir palaido

tas in Szv. Marijos kapines. 
Graborius Dominick Snyder 
laidojo.

—• Prane (Lance) Slonina, 
nuo 222 Ohio Ave., isz Shenan
doah Heights, kuri nesveikavo 
per du metu, numirė Subatoj 
priesz piet Locust Mt. ligonbu- 
teje. Gimė Lietuvoje. Paliko 
du sunu Antana ir Stanislova 
namie; broli Joną Yancziuna, 
mieste, ir seseri Stella Dronis- 
tiene isz Detroit, Mich. Laido
jo Seredos ryta isz Graboriaus 
H. Valukieviczio koplyczios, 
535 W. Centre uly., su Szv. Mi- 
sziomis Szvento Jurgio bažny- 
czioje devinta valanda ir pa
laidota in Szv. .Marijos kapi
nes.

— Marijona (Staiik) Stan- 
kievieziene, nuo 108 W. Wash
ington uly., numirė Subatoj, 
5:45 valanda popiet in Locust 
Mt. ligonbuteje. Atvyko isz 
Lietuvos daugelis metu atgal. 
Velione prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos, ir moterų 
bažnytiniu draugijų. Paliko 
savo vyra, Malejusza, sunu An 
tana, Long Island, N. Y., trys 
dukterys: Palysia, pati Jono 
Dobraleskio, Paterson, N. J., 
Adele, pati Adolpo Armino, 
mieste, ir Ona, pati Juozo So- 
baskio, Long Island, N. Y., 
taipgi deszimts anuku ir asz- 
tuonis pro-anuku. Laidos Pet- 
nyczios ryta, su Szv. Misziomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9-ta

No double boiler needed to make cake icing with an electric range.-.the 
heat's evenly measured, evenly distributed in a regular saucepan. No scouring the 
bottom of the saucepan, either, because there's no flame.

Make her first lessons at cooking as pleasant as possible.. .by starting 
her on an easy-to-use electric range! She needs only to follow her recipes 
and the automatic electric range does all the work! It’s clean! It's fast!... 
and oh, so easy!

Even a beginner can cook complete meals in the automatic electric 
oven.. .without basting, without oven-peeping, without worry! Cooking
electrically is the easy way for anyone... and the best way to tasty meals 
three times a day, every day! Visit your electric range retailer today and 
GO ELECTRIC, NOW!

When
a young

fancy
turns

See how easy the automatic clock timer See how you can warm meals, make stews

FREE CARTOON BOOKLET — 
"GROWING UP WITH JUDY”—A 
full-color picture story filled with helpful 
information. Tells how to get the most 
out of the electric range, and how you 
can enjoy all phases of electric home
making. Get yours free from your local 
PP&L office.

DID YOU KNOW
With an electric range you can

Melt chocolate squares in waxed paper on surface unit. ■. 
save vitamins and minerals by cooking vegetables with very 
little water. . .roasts meats perfectly with a minimum shrinkage 
...pop cc n or sterilize baby’s bottles.. .have delicious 
"charcoal-t^ pe" browning with no flame!

starts the oven, shuts it off when things are and soups, bake beans, even cook complete 
done,»-while you're busy elsewhere! meals in the handy deep-well cooker.
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MOTHER KNOWS BEST ... • of course, it’s

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

MAHANOY CITY, PA.
i- ” ' ~~
Į dau uly., serga jau keletą san- 
| vaitos, ir gydosi in Szv.Juoza-

SAUL S’ ’

valanda ir palaidos in parapi
jos kapines. Grabo rial Gravi t z 
laidos.

—- Laidotuves a.a. Elino- 
ros Norris, (Alastickaite) nuo 
136 So. Market uly., invyko 
Utaminko ryta isz Graboriaus 
W. Menkieviczio koplyczios, 
15 E. Cherry uly., su „apiego- 
mis Szv. Jurgio bažnyczioje 
9-ta valanda ir palaidota in pa
rapijos kapines. Velione pasi
mirė Petnyczioj, Birželio 13-ta 
diena in Locust Mt. ligonbute. 
Gimė Shenadoryje, buvo mo
kintoja in Publikų Mokykliu 
mieste. Jos motinėle, Katarina 
Alastickiene mirė 1948 metuo
se, o tėvelis .Antanas Alastic- 

| kas kitados laike mesinyczia 
j prie kampo White ir Coal uly. 
Velione, paliko savo teveli An
taną Alasticka, mieste; savo 
vyra Peter W. Norris; dvi se
serys: Ona, mieste ir Agniesz
ka, pati Daniel Malloy, mieste; 
du brolius: Jurgi ir Alberta, 
mieste. Amžina atilsi!

Frackville, Pa. — Ugniage
siai isz szesziu pavietu, laike 
savo seimą per tris dienas Bir
želio 16, 17 ir 18 d.d. in Good
will Hose Co., kanibaluose, 
E. Oak uly. -

Donora, Pa. —Szvento Juo
zapo Lietuviu Parapijos Kle
bonas, Kunigas Venczeslas A. 
Sadauskas,’nuo Sixth ir Mel- 
--------- ----- ------------------- -------

I po ligonbuteje, Pittsburgh, Pa.
I Visi parapijonai linki grei- 
j cziau pasveikti.

Girardville, Pa. — Gerai ži- ■ 
nomas visiems Lietuviams se
nas gyventojas Vincas Rut
kauskas, nuo 379 W. Mahanoy 
uly., kuris nesveikavo per ko- 

' ki (ai laika nuo dusulio, pasi- 
: mirė Nedėlios ryta szeszta va- i 
; landa Ashland ligonbuteje. 
' Velionis gimė Lietuvoje, atvy- 
Į ko in Shenadoryje 1907 metuo- 
į se, o apie trisdeszimts metu at- 
i gal apsigyveno Girardvilleje.
Paskutini karta dirbo Raven 
Run angliakasyklose, o kelio
lika metu atgal prasiszalino 
nuo darbo isz priežasties se
natvės. Paliko dideliame nu
liūdime savopączia. Antoinette 
(Pulauskiute) du sunu: Vinca, 
isz Brooklyn, N. Y., ir Petrą, 
Salem, Ohio; penkios dukte-

■ rys: Mare Boza, New Hyde 
Park, N. Y., Julija DePaolo, 
Astoria, L. 1., N. Y., Mildreda 
Madden, Brooklyn^ N. Y., He- I 
Iena Hubb, namie ii> Adele 
Westhal, Bismarck, N. D., ir 
keturiolika anūkus. Laidojo 
Ketverge, su apiegomis Szv. 
Vincento bažnyczioje devinta 
vai., ryte, ir palaidotas in pa
rapijos kapines Frackvilleje. 
Velionis buvo sen^s “Saules” 
skaitytojas. “Amžina Atilsi!” Pirkie U. S. Bonus

APIE
NUSIGINKLAVIMĄ
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 

Jau trys ar keturi metai kai 
Stalinas su visais savo padup- 
czninkais lipszniai szneka apie 
nusiginklavimą ir sako kad 
Rusija butu pirmutine kitoms 
tautoms pavyzdi duoti, jeigu 
kitos tautos sutiktu nusigink
luoti.

Dabar, Amerika, Anglija ir 
Prancūzija inteike Jungtiniu 
Tautu nusiginklavimo Komi
sijai pasiulinima, kad Ameri
ka, Rusija ir Komunistine Ki
nija savo kariszkas jiegas ap
ribotu, kad jos pasilaikytu tik 
po pusantro milijono kareiviu 
savo vaiske, o kad Anglija su 
Prancūzija pasilaikytu tik po 
asztuonis szimtus tukstaneziu 
kareiviu. Kitos mažesnes tau
tos lyginai mažiau.

Nors Rusija vis kalba apie 
sumažinimą kariszku jiegu ir 
armijų, bet ji iki sziai dienai 
palaiko didžiausia armija ant 
viso svieto.

Rusijai kaip tik patiktu kad 
kitos tautos nusiginkluotu, nes 
tada ji galėtu dar daugiau 
krasztu praryti. Bet kaip apie 
paezios Rusijos nusiginklavi
mą? Isz Rusijos dar nei žodžio 
apie szita pasiulinima.

DIDIEJI KV1ESIS 
RUSIJA

Nori Pasitarti Apie 
Vokietija, Apie Taika

LONDON, ANGLIJA. — 
Amerika, Anglija ir Prancūzi
ja dabar rengiasi pasikviesti 
Rusija in dar viena konferen
cija, mitinga, kad visu keturiu 
didžiųjų krasztu atstovai dar 
syki galėtu pasitarti apie Vo
kietija ir apie Taika.

Szitas mitingas butu laiko
mas Berlyne, Liepos ar Rug- 
pjuczio (July-August) menesi, 
ir visu keturiu didžiųjų krasz
tu augszcziausi Atstovai daly
vauti turėtu,

Amerikos Atstovai sako kad 
Anglija ir Prancūzija sutinka 
su Amerika ant svarbiausiu 
klausimu, kurie butu ežia isz- 
kelti. Bet visi teipgi sutinka, 
kad nieko negalima nuveikti, 
jeigu butu sutikta laikyti toki 
mitinga ant Sovietu sanlygu ir 
pareikalavimu.

Kokias sanlygas ir kokius 
pareikalavimus Amerika, 
Anglija ir Prancūzija dabar 
pastatys Sovietams dar negali
ma pasakyti, nes tu krasztu 
Atstovai dabar tik rengia ir 
ruoszia ta pakvietimo laiszka 
Sovietams.

Iki dabar, Rusija tik laisz- 
kais state savo sanlygas ir sa
vo pareikalavimus, vis atide
dama susirinkimą. Dabar trijų 
didžiųjų krasztu, Anglijos, 
Amerikos ir Prancūzijos At
stovai staeziai sako, kad nega
lima toliau atidėti ar laukti, 
bet reikia kuo greieziausiai su
rengti toki mitinga, kad butu 
galima galutinai žinoti kur kas 
stovi ir kas toliau daryti ir 
veikti.

Alijantai nori kad Rusija 
vieszai paskelbtu savo parei
kalavimus kaslink Vokietijos, 
tada Vokiecziai aiszkiai maty
tu ko jie gali tikėtis isz Sovie
tu Rusijos ir galėtu pasirinkti 
su kuo susidėti; su Rusija ar 
su Vakariniais krasztais.

LENKE BAJORE 
NUŽUDYTA

LONDON, ANGLIJA. — 
Graži Lenke Bajore, kuri per 
kara isztikimai tarnavo Angli
jai, kaipo szpiegas buvo suras
ta nužudyta, nudurta Kensing
ton vieszbutyje.

Ji buvo trisdeszimts metu 
amžiaus Bajore Krystyna 
Skarbek, kuri kelis kartus sto
jo in pati karo frunta ir su ka
reiviais sykiu kariavo priesz 
Naczius.

Policijantai suėmė Dennis 
G. Muldowney, keturios de
szimts vieno meto amžiaus 
darbininką tame vieszbutyje, 
kotelyje, kuris greitai prisipa
žino ir sake “ Asz ja užmusziau 
dabar baikite savo tardymus. ’ ’

Szita labai graži Lenke ba
jore buvo tapus Anglijos pi
liete. Ji buvo užsitarnavus ke
lis garbes pažymėjimus isz 
Anglijos Karaliszkos valdžios 
už savo pasidarbavimo ir pa
siaukojimo.

Ji ka tik diena priesz tai bu
vo atvažiavus in ta vieszbūti.

L. B. Popiel jos draugas, ku
ris ta vakara buvo vakariena- 
ves su ja sako, kad ji rengiesi 
važiuoti in Belgija atostogų.
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