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Isz Amerikos Ragina Gelbėti 35 ŽYDAI; 4 ARABAI NUŽUDYTI

ALIEJAUS IR GAZO
LINO TRUMPA

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentis Trumanas iszleido 
insakyma kad visi valdiszki 
ofisai ir namai taupintu aliejų 
ir per daug nedegintu del szi- 
lumos. Jis taipgi insakyma isz
leido visiems valdininkams ir 
tiems kurie turi valdiszkus 
darbus kad jiems nevalia smar
kiau ar greicziau važiuoti su 
automobiliais kaip keturios de
szimts myliu in valanda.

Prezidentas sako, kad val
džios darbininkai turi duoti ir 
parodyti gera ir gražu pavyzdi 
kitiems, kad visi dabar taupin
tu aliejų kuris yra variuojamas 
del szilumos ir gazoliną.

Nors sziais metais daug dau
giau aliejaus yra siuncziama in 
szitas valstijas, bet daug dau
giau žmonių dabar vartuoja 
aliejaus peczius del szilumos. 
Sziais metais net 342,103 bacz- 
ku daugiau buvo pristatyta ne
gu kitais metais bet ir vis nega
na. Kompanijos sako kad jos 
turi net ir per daug aliejaus, 
bet nėra gana laivu ta aliejų 
atvežti.

Prezidentas savo insakyme 
net uždraudė per daug elektro 
vartuoti, nes ir del padarymui 
elektros reikia aliejaus.

Leitenantas Generolas Al
bert Wedemeyer, kurio ra
portas apie Kinija buvo nu
stvertas ir visiems uždraus
tas skaityti, dabar ragina ir 
net grasina Kongresą greitai 
gelbėti Kinija ne tik su pini
gais ir maistu, bet ir su ka- 
riszkais ginklais, ir jei reika
las bus net ir su Amerikos 
kareiviais. Kongresas jam 
uždraudė kalbėti apie ta 
klausima ir jo raportą pa
ėmė, uždėjo paczieti ir pa
skelbė kad ežia visiems už
draustas rasztas.

AUTOMOBILIU DAR
BININKAI REIKA
LAUJA DAUGIAU

ALGOS

JERUZOLIMAS. — Trisde- 
szimts penki Žydai ir keturi 
Arabai buvo nužudyti kai Arą 
bai susikirto su Žydais tarp He
bron ir Betliejaus. Pirmutines 
žinios kurios atėjo sake kad ke
turios deszimts devyni Žydai 

®žuvo. Žydu laikraszcziai sako 
kad szitie Žydai kurie buvo nu
žudyti važiavo in Kef ar Etsyon 
kai Arabai ant j u užsipuolė. 
Anglijos valdžia ir policija szi- 
taip iszaiszkina: Žydai užsi
puolė ant mažo Arabo kaimelio 
Surif, netoli nuo Betliejaus, 
kur jie sužeidė szeszis Arabus. 
Paskui jie gryžo in savo tvirto
ves kur kiti Arabai ju jau lauke 
ir jiems atkerszino, suszaudy- 
dami juos pirm negu jie galėjo

pabėgti ar pasikavoti.
Žydu kariszka draugija, Ha- 

ganah nieko apie szita susikir
tima nesako. Vienas Arabas 
daktaras kuris buvo paszauk- 
tas prižiūrėti sužeistuosius te
nai sako kad isz szimto Žydu 
tik keliems pasisekė pabėgti ar 
kaip ners pasprukti.

Seik Mohamed Jabari, Heb
ron miesto mayoras laikraszti- 
ninkams pasakė kad keturios 
deszimts septyni Žydai žuvo ta
me susikirtime. Jau beveik de
vyni szimtai žmonių žuvo 
Szventoje Žemeje nuo Lapkri- 
czio dvideszimts devintos die
nos, kada Tautu Sanjunga nu
tarė padalinti Palestina Žy
dams ir Arabams.

Rusija Nenori 
Taikos

&

Trumanas Insako Taupinti 
Aliejų Ir Gazoliną; Europos 
Žmones Sako Amerika Rengiasi 
PrieKa r o; Ja u900Žmoni u Žuvo
Jeruzolimoje; Auto. Darbinin
kai Reikalauja Daugiau Algos

*—    ■■■■—

ATSIUNTĖ SNIEGO
WILKES-BARRE, PA. — 

Mainieriai kurie dirba in Glen 
Alden kompanija gavo didele 
dovana nuo New York miesto 
žmonių. Kai septynios deszimts 
penki freitkariai buvo sugra
žinti isz New York del daugiau 
anglių, jie visi buvo pripildyti 
su sniegu.

Kompanija kuri siunczia 
anglis in New York miestą, jo
kio kontrakto nebuvo padarius 
kad New York miestas turi 
taip už anglis atsimokėti. Kom
panija turėjo pasisamdyti net 
dvideszimts penkis darbinin
kus ta sniegą isz tu karo isz- 
kasti.

Wilkes-Barre miesto gyven
tojai sako kad jiems labai ma
lonu žinoti kad New York mies
to gyventojai yra tokie dosnus, 
bet kad sniego yra gana ir 
Wilkes-Barre mieste ir kalnuo
se.

Matyti kad New York miesto 
gyventojai tiek daug to sniego 
turi kad nežino kur padėti, ir 
už tai jie sumanė tuos tuszczius 
karus pripilti su sniegu ir pa- 
siunsti in mainas.

Dabar Glen Alden kompani
ja duoda visiems New Yorko 
žmonėms žinoti, kad ji nori 
kad visi freitkariai butu su
gražinti tuszti, be jokiu dova
nu.

DETROIT, MICH. — Auto- 
mobiliu darbininku unija jau 
pradėjo reikalauti daugiau al
gos ir trumpesniu darbo dienu. 
Unija jau isz anksto paskelbia 
kad pabaigoj ateinanezio mene
sio ji savo pareikalavimus pa
duos Automobiliu Fabrikan
tams. Unija reikalauja trisde- 
szimts centu ant valandos dau
giau mokėti ir penktuką ant 
valandos daugiau del paszelpos 
ir trijų sanvaieziu atostogas, 
vakacijas del visu darbininku 
kurie yra iszdirbe penkis metus 
ar daugiau tame fabrike. Wal
ter P. Reuther, visu tu automo
biliu darbininku uniju bosas 
sako kad jis dabar remiasi tais 
naujais isntatymais, Taft-Hart- 
ley Byla ir sulyg naujais insta- 
tymais, reikalauja daugiau al
gos savo darbininkams. Kai 
kuriems musu skaitytojams szi- 
tos žinutes labai keistai skam
bės. Kai mes jau keli menesiai 
raszeme ir kaulijome kad tie 
nauji instatymai daug gero pa
darys ir atnesz darbininkams, 
tai daug musu skaitytoju bai
siai supyko ir net pasipiktino 
ir sake kad mes einame už fab
rikantus ir niekiname darbi
ninkus. Mes tada sakeme ir da
bar sakome kad visi tie instaty
mai buvo taikinti in uniju va
dus, o ne in darbininkus.

Dabar jau visi gali matyti 
kad mes teisybe sakeme, nes

dabar net ir uniju vadai remia
si tais naujais instatymais kai 
jie reikalauja didesnes algos.

Daug darbininku ir darbo 
žmonių prakeikė tuos instaty- 
mus kuriuos Taft ir Hartley in- 
vede, už tai kad jie nesuprato 
tu instatymu ir per daug klausė 
savo unijos vadu.

Unija sako kad kelios auto
mobiliu kompanijos per vienus 
metus pasipelnijo, uždirbo dau
giau negu $450,000,000, kai 
jau visas taksas užsimokėjo. 
Reiszkia kompanijos uždirbo 
apie dvideszimts treczia nuo- 
szimti ant savo pinigu. Tai ne
prastas uždarbis.

Unijos vadai sako kad dar
bininkai turi daugiau gauti 
mokėti, nes pragyvenimas da 
vis brangsta.

Trys didžiausios automobi
liu kompanijos paskelbia kad 
jos jokiu budu negali sutikti 
su tokiais pareikalavimais, ir 
sako kad jos prieszinsis.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SNIEGAS BRANGUS

NEW YORK. — Sniegas ba!- 
tas, szaltas ir gražus, bet taipgi 
ir brangus. New York miesto 
valdžia pranesza kad tam mies
tui tas sniegas po Kalėdų kasz- 
tavo 6,605,000 doleriu. New 
York mieste prisnigo daugiau 
negu dvideszimts penkis colius. 
Tai reiszkia tas sniegas mies
tui kasztavo $255.00 už coli. Ir 
dabar New York miesto darbir 
ninkai kasa ir veža ta sniegą.

Sziais metais daugiau prisni
go New Yokr mieste ir apylin
kėje negu bet kada buvo. Visas 
miestas buvo suparalyžiuotas, 
didžiausios ulyczios buvo taip 
sniegu apipustytos kad nebuvo 
galima pravažiuoti ar praeiti.

Biznieriai, ypatingai kliubu 
ir saliunu sanvininkai gilumo
je miesto labai skundžiasi kad 
jiems per ta sniegą ir per tas 
pūgas biznis buvo labai pras
tas.

BAGOCZIUS KOMU
NISTAS SUIMTAS

f ------------------------------------

WASHINGTON, D. C. — Amerikos dip- 
liomatinis sztabas susikirto su Sovietu Rusija ir 
davė visiems Sovietams žinoti kad Amerika pa-

Sovietai szita vieta galėtu už
grobti ir paimti in koki pusva
landi. Bet Amerikos Karo Szta
bas davė Sovietams žinoti kad 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
MIAMI, FLORIDA. — Alex- 

ander Bittleman, 58 metu am
žiaus Amerikos Komunistu va
das buvo suimtais ir paskui ant 
kaucijos iszleistas. Jis kiekvie
na žiema praleidžia Floridoje, 
kur jis pasisamdė kelis kamba
rius už 2,500 doleriu. Jis buvo 
suimtas ir suaresztuotas už tai 
kad jis darbuojasi nuversti 
Amerikos valdžia. Jis buvo pa
leistas isz kalėjimo kai jo žmo
na uždėjo penkių tukstaneziu 
doleriu kaucija už ji. Amerikos 
Slapta FBI Policija ji suseke ir 
suėmė. Dabar ta slapta polici
ja sako kad ponas Bittlemanas 
greieziausiai bus iszvarytas isz 
Amerikos ir turės gryžti ten isz 
kur jis atkeliavo.

Iszejo in virszu ir vieszai pa
sirodė kad Bittlemanas yra Ko
munistu Partijos narys ir kad 
jis Kari Markso mokslą sklei
džia ir skelbia.

Kai Slaptos Policijos narys 
pabarszkino in szito bagoeziaus 
duris Floridoje, tas ponelis vi- 
asi neužsigyne, bet su pasidi
džiavimu prisipažino kad jis 
yra Komunistas ir Komunistu 
vadas.

Bittlemanas pareina isz 
Kiev, Rusijos, isz kur jis in 
Amerika atvažiavo 1912 metuo
se. Jis iszvažiavo isz Amerikos 
vėliau, bet sugryžo 1931 metuo
se ir iszsieme savo pirmutines 
pilietybes popieras.

Komunistu laikraszcziai ir 
pats Komunistu partijos pirmi
ninkas William Foster sako 
kad szitas nekalto žmogaus su- 
aresztavimas parodo kad Tru
manas ir jo partija nori pei*se- 
kioti žmones ne tik ežia Ameri
koje bet ir Europoje. Jie stato 
ta savo broli Komunistą kaip 
koki muczelninka ar kankini, 
kuris yra visu dabar persekio
jamas.

sirengus kad ir su vaisku laikytis savo nusistaty
mo.

Amerikos dipliomatai visai mažai ka sako, 
bet ju darbai parodo kad dabar jie baikas nekre- 
czia.

Jau beveik metai kai Sovietai vis sako kad 
Amerikiecziai turi pasitraukti isz Berlyno. Ame
rikos sztabas dabar davė aiszkiai visiems žinoti 
kad Amerikiecziai tenai pasiliks ir kad tik armija
galėtu mus isz tenai iszkrapsztyti ar iszstumti. 
Amerikos sztabas davė Sovietams taipgi žinoti 
kad mes laikome Berlyno miestą kaipo vada vi
su kitu ‘Europos krasztu.

Už keliu dienu Karo Po-Sekretorius Robert 
A. Lovett szita nusistatymą paskelbs labai sta- 
cziokiszkais ir aiszkiais žodžiais.

Leitenantas Generolas Curtis Le May, ku- /
ris veda Amerikos lakūnus Europoje pranesza 
kad Amerikos Karo Sztabas atidaro ir pertaiso 
eroplanams vieta in Tripoli miestą, Libyjoje. 
Anglijos laikrasztininkai sako kad Amerikos 
Karo Sztabas ketina ežia laikyti daug savo dide
liu kariszku eroplanu, bomberiu, B-29.

Prezidentas Trumanas tik diena priesz tai 
pareikalavo isz Kongreso milijonus doleriu del 
lakunu ir eroplanu, sakydamas kad mums rei
kia pasirūpinti ir laikytis galingiausius ir geriau
sius kariszkus eroplanus, jeigu norime iszlikti 
gyvi kai padangėse kils karas.

• 1 1 ' .

Susikirtimas su Rusija prasidėjo mažoje 
vietoje prie Berlyno miesto, kur tik saujale 
Amerikiecziu randasi, bet kur baisiai daug So
vietu kareiviu zulinasi ir vis gruntuoja Ameri- 
kiecziams. Amerikiecziai prisipažinsta kad

RUSIJA BIJOSI 
KARO

WASHINGTON, D. C. — 
John Foster Dulles, vyriausias 
patarėjas ant Užsienio Reika
lu Komisijos, sako kad Ameri
ka turi Sovietams pastoti kelia 
ne vien tik su pinigais ir mais
tu, bet taipgi ir su mokslu ir 
gražiu pavyzdžiu. Jis sako kad 
Amerikos užsienio reikalai da-
bar yra per dau^ tvarkomi ir 
nustatomi Amerikos Karo 
Sztabo ir augsztu karininku, 
kurie dabar straksi ir in visus 
grūmoja.

Jis rytoj važiuoja in Wash- 
ingtona kur jis Kongrese už
tars Sekretoriaus nusistatymą 
del paszelpos Europai. Bet jis 
sako kad vien pinigai jokios 
taikos mums nenupirks Euro
poje.

Jis sako kad Rusija nenori 
taikos, bet tuo paežiu sykiu ne
nori ir net bijosi karo. Jis sako 
kad Rusija tikisi kad ir Ame
rika nenori ir bijosi kito karo, 
ir už tai tie Sovietai dabar taip 
drasosi straksi ir galingais ve
dasi.

Jis perspėja Amerikieczius, 
kad mes per daug kalbame apie 
kara ir rengiamies in kara, ku
rio visai nėra ir gal nei nebus. 
Jis sako kad jau dabar Euro
pos žmones sako kad Amerika 
nori ir rengiasi prie karo.

Jis abejoja kad Amerikos do
leriai ir Amerikos paszelpa pa
kirs kelia Sovietams Europoje. 
Jis pataria kad mums butu 
daug geriau jeigu mes imtume 
rūpintis apie save namie. Jis 
sako labai reikalinga turėti ga
linga armija ir laivyną, bet Ka
ro Sztabas turėtu būti valdžios 
inrankis ar tarnas ir neturėtu 
kisztis in valdžios užsienio rei
kalus.
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Kitas, taip vadinabrąs kultu- 
ids žurnalas “Naujoji Auszra” 
taipgi pa. ii -oi'.- ( l.icagoje.

• Žurnalas Taliai gražus, pa-1 
veikslai iiei Aki veria, ir r,aszy- 
Toju sztubas susidaro isz moks
liu-žiu ir neprastu raszytoju.

trj'.iam žurnalui bus be
■ ■ iialas baisiai daug kasztuoja 

nalo muku i zsilaikyti. Toks 
į z lei s t i. T( įklos a agsztos, ‘ ‘ kul- 
turingos’ ■ ir naujoviszkos kal
bos visai mažas skaiezius musu 
i.■■'■(-Įvijos meniu supranta ar 
nori skaityti.

Szito žurnalo sztabas daibar 
gauna ir da tikisi gauti auka 
isz rėmėju. Bet kai visi tie rė
mėjai baigs savo rėmimą; žur
nalas isz savo skaitytoju pre- 
nuihei ?■ . argiai gales iszsi-

sena geležini tilta už pamesti- 
nus pinigus isz ko kompanija 
nudžiugo, jog Žydelis neturės 
jokio pelno isz to. Bet, atėjus 
karia, geležis 'baisiai pradėjo 
pa'brangt, Žydelis laike savo ta- 
vora ligi paskutiniam, ir mat, 
pardavė fabrikams savo sena 
tavora už 800 tukstaneziu dole- 
leriu, už kuri užmokėjo penkis 
lukslanczius doleriu.

Daugelis moterų vadina taja 
valanda atilsio, kada atsisėda 
vakareprie lopinimo drapanų 
ir paneziaku. Kitokio atilsio 
tosios yargszts nepažinsta.

M •< vėliname geriausios klo
tie.- h- puikiausio pasisekimo, 
he! air i ame kad bus galima 
• ,/In - -u galu suriszti kai reikes 
isz skaitytoju pragyventi.

>u žmogus sarmatinasi 
ra a. nes arba ja maino, 
. T „...ems, tai jau nie-
T rime Amerike daug 

žmpniu, kurie sarmatina- 
. pravardes!

ules Am: rikonas mirdamas 
: s e visu savo turtą, suside- 

‘ ,1.3' t.ikstanczius dole- 
. u, -ei g ad. jir gu prieglau- 
;u i? im-Matu, o kad tasai žmo- 
ns huve ismintingu, paszau- 
,• pi i- ;e-tomenta: katalikisz- 

ka ‘kunigą, ėpiskcfp'olini pasta
ri ir ž; diszka rabina, ir padare 
juodus kaipo prižiūrėtojais pa
likto turto, jausdamas ir būda
mas t \ irtu, jog nei centas ne 
bus is įduotas nereikalingai, 

• nes vienas kita turės ant akies. 
Iszmbdlngn 'buvo tasai žmo-

pamo- 
sekan-

tosios

Daugelis mano, kad didžiau
sia knyga pasaulyje yra tai Ki- 
niszka Encyklopedija, bet taip 
mananti klysta. Encyklopedi
ja yra tai didele knyga isz szim- 
to tomu, 'bet nėra tai viena kny
ga. Didžiausia knyga pasau
lyje yra tai vadinama: “Velnio 
Biblija, ’ ’ esanti Stockholm© 
karaliszkame knygine. Knyga 
turi 90 centimetru augszczio ir 
50 centimetru ploczio. Turi 300 
puslapiu isz, pergamimo, ku
riame sunaudota oda 109 asilu. 
Kiekvienas lapas turi po dvi 
kolumunio teksto, gotiszkoms 
raidėms, paraszyto su parduo
toms pradnems literoms. Ap- 
dariai yra isz 4 centimetru sto
ru aržuoliniu lentų. Szita kny
ga taip sunki, kad jos pakėli
mui reikia net trijų vyru. Kny
goje telpa senas ir naujas szven 
traszczio. Testamentai, apima 
taipgi Hebraiszkus rasztus, 
veikalą Izidro isz Sevilles, Cze- 
kiszka Cosmos kronika, me- 
tavones malda ir užžadus gydy
mui visokiu ligų ir vagiu sura
dimui. Pirma jos dalis, kaip 

Į rodos paraszyta Czckijos klio- 
sztoriui, Padlowice X sziint- 
metyje, o antroj 300 metu vė
liau. Knyga, 1648 metuose isz 
Pragos paėmė ir Szvedijos isz- 
gabeno Szvediszkas Generolas 
Koenigsmark. Sulyg legen
dos, knyga ta per viena tik nak- 
ti parasze su velnio pagelba 
mirtim pasmerktas Czekiszkas 
vienuolis, per tai ja ir vadina 
velnio knyga abba velnio 'bibli
ja.

Arthur Page, žvieriu pri
žiūrėtojas Londono žvėryne 
turi nelengva darba kai rei
kia szita gramozda Giraffa 
iszprausti. Giraffas yra sze- 
sziolikos pėdu augszczio. Per 
du metu Arthur Page lavino

ir mokino szita giraffa kad 
jis duotųsi prausti ir nesi 
spardytu. Dabar jis taip pri
jaukintas, kad net kojas isz- 
siskieczia kad butu žemesnis 
ir kad Arthur Page galėtu 
geriau pasiekti ir prieiti.

SZELPKIME
TREMTINIUS

Del musu moterėliu patalpi
name cmmais keliolika 
kinio m, kurios skamba 
ežiai:

Daugeli moterų yra
mmmones, jog yra tekis žvėris, 

■kuris jieszko nuolatos ergelio.
Meile ingali viską, -bet netur-l 

ii guma.- ir skausmas dantų 
a kariu y ra j u prapulto.

Dulke buvai ir in dulke pa
ilsi, noriais esi patogi ir isz- 

rnalavota.
_uti mandagi del visu, nieko 

nekasztuoje.
Svetima motere tankiai isz- 

duoda savo geriausia prietli už 
mažiausia prasikaltima priesz 
ja, o nežino, jog tai jai dau
giausia užkenkė, nes iszkasa 
pati sau kapa ant prapulties.

Jeigu motere prasikalto, ge
riausia laikyti savo liežuvi už 
dantų, kad ir jai pjautu gerkle 
nuo ausies ligi ausies.

Visi Ten Buvo

Mažiuke mergaite su savo 
tėvais keliavo traukiny ir la
bai nenorėjo būti paguldyta 
virszutinejo lovuko j e mieg- 
vagone. Szaip, taip, vienok 
paguldė. Mama užtikrino, 
kad Dievulis ja serges. Neuž- 
ilgio, kada keleviai jau pra
dėjo migti, pasigirdo balse
lis:

Daugelis vaiku raszo laisz- 
kus angliszkai, raszydami jog 
“Saule” skaito, 'bet raszyti 
lietuviszkai da neiszmoko, bet 
skaityti iszmoko tik skaityda
mi “Saule.”

Isz to pasirodo, jog “Saule’7 
yra geriausia mokykla.

Kytras Žydelis viename pa
viete padare gera bizni, nes isz 
laik prijautė, jog ant to gerai 
iszeis. Kada da priesz paezia 
karia vienas geležinkelio kom
panija padirbo nauja tilta per 
upe, kuris kasztavo 12 milijonu 
doleriu, p tasai Žydelis pirko

— Mama!
— Ko vaikeli?
— Ar tu ežia esi?
— Esu. Miegok vaikeli.
— Tete! Ar tu ežia esi?
— Esu dukrele. Miegok 

ir buk gera mergaite.
Trumpam laikui praėjus, 

vėl ir vėl atkartojo mergaite 
tuos paežius klausymus. Vie
nas kelevis neteko kantrybes 
ir suszuko:

— Yes, dem it, szerup, 
mes visi ežia esam! Tavo tė
vas, motina, broliai ir sese
rys, dėdės, teta ir pusbroliai. 
Visi ežia! Dabar miegok ir 
duok kitiems miegot!

Pasidarė tyla po sziai au
drai, ir biski palaukus, mer
gaites balselis vėl pyptelėjo:

— Mama!
— Na, ko nori?
— Ar tai Dievulis dabar 

barasi?

NEW YORK. — Vis gludi 
mintyse o'balsis isz atsitikimu 
invykusiu pereitame BALFo 
Seime. Visgi, ar mes szaip ar 
kitaip kraipysimos, paszelpos 
darbas yra visur pripažintas 
labdarybės darbu, labdarybe 
nėra niekur pagrista politiniu 
partijų pagrindu. Kada ir kur 
nors in vyko B ALF paszelpos 
aukas rinkti vajus, niekas neat
sižvelgė in partijas, visi auko
josi isz vieno dirbo. Tas buvo 
daugiau vertinamas ir gerbia
mas kuris surinko daugiau au
kų. Kas turėjo noro, kiekvienas 
buvo intrauktas in darba, kad 
padaryti kiek nors daugiau vil
ties isztremtam Lietuviui. Bet 
paeziame BALFo sūkuryje, Jo 
Centre matuojama visai kito
kiu mastu. Sztai vienas pavyz- 
dis:

Ponia Petre Beverage-Jurge- 
]iute iki BALFo Seimui Jame 
veike kaip Centro Iždininke. 
Apie Ja kalbėdamas BALFo 
pirmininkas pripažino Ja kaip 
kompctentiszka paszelpos dar
be. Bet vis dėlto, kada atėjo 
BALFui Centro Valdybos rin
kimai, Ji tapo praszalinta vien 
dėlto, kad neatstovauje jokia 
Lietuviu Amerikiecziu Politine 
Partija. Ji, kaip Lietuve Ame
rikiete nežiūri in Amerikos gy
venimą per Lietuviszku parti- 
jeliu akinius. Ji yra Amerikos 
politiniu partijų ideologijos, 
Republikone ar Demokrate. 
Vienok tikrojo Amerikos gyve
nimo politiszkos partijos musu 
politikieriams reikszmes netu
ri, nors paszelpos darbe tas ir 
turėtu ir labai, didele, svarba. 
Nes tik su Amerikoniszkomis 
ideologijomis galime areziau 
prieiti in pati Amerikos gyve
nimą, ir tik czionais surasti 
daugiau paramos, ir suteikti 
daugiau vilties varguose esan- 
cziam Lietuviui Tremtiniui. Išz 
vienu Lietuviu, jeigu neineisi- 
me in Amerikos gyvenimą, ir 
BALFas neilgai galės iszsilai- 
kyti. Saujele Lietuviu kiek 
daugiau tautiniai susipratusiu 
neilgai pajiegs ta paszelpos 
naszta neszti, nes paszelpos 
jieszkancziu yra daugiau negu 
paszelpu, ir tokis paszelpos 
darbas gali turėti didesne 
reikszme kada in ji dasides jau

valtybes parama. Sveikai žiū
rint kiekvienas inžiures kad 
visgi iszlaikymas ylgsvaros pa
szelpos dar'be sunkiai iszigali- 
mas be iszgavimo paramos isz 
Amerikonu.

Kitas nerimtas pareiszki- 
mas buvo per BALFo pirmi
ninką kuris savo raporte pasi
sakė, kad negalįs ilgiau paszel
pos dauba dirbti, ir atsisako 
nuo pirmininkystes. Prie to pa- 
reiszke, kad turis nedidele vie
ta, ir tuomi pasitenkis. Buk tai 
Jo amžius ir silpnėjanti svei
kata trukdo. Aiszku, po tokio 
pareiszkimo Seime, dalyviuose 
susidarė nemaloni atmosfera, 
nes t.okis paręiszkimas, kad 
žmogau tiek daug turinezio pa
tyrimo paszelpos darbe ir jis 
atsisako, ir tuo tarpu isz tarpo 
lietuviu, da ji nėra lengva pa
keisti, dalyvius sujaudino. Vie
nok vėliau paaiszkejo, kad tie 
pareiszkimąi ir atsisakinejimai 
buvo tik politinis manevras, 
nes jis eribuvo iszpildomas ir 
nei kuo rimtu pagristas. Žmo
nių, u'žimancziu atsakingas vie
tas vieszame gyvenime turi bū
ti isz kalno apgalvoti pareiszki- 
mai, kitaip jie negali būti taip 
lengvai pateisinami, ypacz 
sziuo laiku, kada paszelpos 
darbas tik pradeda iszsisiu- 
buoti, ir yra labiausia reika
lingas.

Pasigilinkime tik iii gyveni
mo aplinkybes Vokietijoje, ko
kiose tenka tremtiniams gyven
ti, ypacz szia žiema. Pasižiūrė
kime in ta paveiksią tikrais pa- 
vyzdžiais kokie mus pasiekia 
ir sau pradekime iszsivaizduo- 
ti. Pamatysime kaip tie vaizdai 
bus sziurpulingi ir labai nykus.

Kiekvienas tremtinys pir
miausia sziandien galvoje kaip 
gelbėti savo gvvybe, ir nors tas 
gy vy bes gelbėjimas jiem ir yra 
sziandien nenaujas, jis tęsęsi 
jau nuo 1940 metu Vasaros, 
kada Lietuva neteko Nepri
klausomybes. Nuo to laiko jis 
isz esmes nepasikeite, nes žmo- 
niszkos gyvenimo aiszkesnes 
perspektyvos, nėra ir da nesi
mato. Gyvenimo pagrindas isz 
po ju kojų Įįszlydo tiek, kad 
sziandien . Lietuvis tremtims 
negali nieko suplanuoti, net ry
tojaus dienosi. Viskas laikina, 
nepastovu, nėtikra ir neaiszku. 
Tremtinys jafucziasi kad gyve
na ant plaukidnczios ledo lyries 
kuri plaukia per didžiausius

pavojus sroves neszama. Toks 
gyvenimas niekiek negresnis už 
in kalėjimą patekusius, nes szie 
žino bent priežasti ir terminus. 
Tremtinio gyvenime terminai 
neegzistuoja. Tas netikrumas, 
nepastovumas, ir susikimszi- 
mas gyvenamuose butuose silp
nina žmonių valia atsparuma, 
ir ju morale. Prie to, ju morali
ne 'būkle sunkina visokie tru
kumai, kurie nuolatos didėjo. 
Pereita meta sziuo laiku bent 
valgio klausimas jiems taip ne
rūpėjo. Ypacz Amerikiecz u zo
noje maisto davinys buvo visv). 
bent pusiau patenkinantis. 
Anglu ir Francuzu zonose irgi 
pakeneziamas. ANtėRAi bai
gus savo dienas viskas sumažė
jo. Dabar maisto gaunama tik 
tiek kad iszskyrus duona, kiek 
gaunama sanvaitei, gali vienu 
kartu suvalgyti. O kad paval
gyti, reikia susimedžioti, o me
džiojimas yra sunkus ir rizikin
gas. Ta medžiokle per tremti
nius yra vadinama “juodoje 
manija.” Joje pirkėju visada 
daugiau negu pardavėju, ir už 
pinigus jie gali gauti pirkti tik 
ta, be ko gali apsieiti. Jeigu 
kas turi ka geresnio parduoti, 
tai nežino kokios kainos pra- 
szyti. Sztai ūkininkas už švara 
tamecziu praszo batu, o viena 
ūkininke už viszta, naujos lo
vos su visais drabužiais, ir da 
kad jie butu nauji. Tai taip su 
maistu ir kitais reikalingiau
siais reikmenimis. Peržvelge 
kasdienini tremtinio gyvenimą, 
dabar pasidairykime po Vokie
tija, kaip Ji atrodo, tada da ge
riau suprasime kokis fenais ir 
gyvenimas gali būti.

Vokietija, kaip karo pralai
mėtoje, iszviso atrodo labai 
skurdžiai. Viskas kas didesnio 
ir reikszmingesnio yra per ką
rą sugriauta. Subombarduota 
visi didesnieji miestai, griuvė
siais paversta geležinkeliu sto
tys, susprogdinti tiltai ir 
reikszmingesni namai. O tuo 
tarpu gyventoju labai daug. 
Kaip nurodoma, kad kai kur 
daugiau kai pusantro karto, o 
kai kur ir dvigubai kaip priesz 
kara; o gyveninio ir pragyveni
mo galimybes nesieke ne puses 
prieszkarinio lygio. Tokiose 
aplinkybėse vien tik skurdas ir 
nepasitenkinimas yra visuoti
nas reiszkinys. Vasara da galė
jo 'būti szaip taip pakeneziama, 
o dabar, kai žiema atėjo, tai ne
tik kuro, bet ir szviesos stoka. 
Kuro stoka del organizacijos, o 
szviesos del elektros sroves su
varžymo ir lempueziu stokos. 
O žmonių visur daug. Pilni 
miestu griuvėsiai, miesteliai ir 
kaimai. Reikia žinoti, kad po 
karo yra ir labai daug sužalotu 
invairiu invalidu, be kojų ir 
ranku žmonių. O in trauki
nius žiūrint in kurikraszta jie 
nebe eitu, visada kupinai pri
sigrūdę keleiviu. Szie trau- 
kimiai yra tikri kraszto per
stata kaip ir miestai, taip pat 
sugriuvę, apszepi, langai isz- 
daužyti, lentom ir popierom už
kalti, stogai apdriskę ir dažnai 
kiauri. Taip sziandien atrodo 
Vokietijos gyvybe. Keleiviai 
tais traukiniais važiuojanti 
maeziusieji tuos reginius savo 
akimis taip pasakoje, kad in 
kuri kraszta tik pažiūri, visur 
matosi tik skurdas, sugriuvi
mas ir vergijos likucziai. Bu- 
vuiu vergu lizdai, arba stovyk
los, kuriu daugumas taip ir 
stovi tuzsczios. Pasižiurėjus 
in žmones kiekvienas nustemba 
keistu reginiu: Visi už nugaros 
laiko maiszus, o kai kurie ir ke-
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lis kaip tikri ubagai. Visi jie 
keliauja, o kur? Atspėti ne
sunku. Žinoma, maisto “pasi
medžioti.”

Tai toks yra krasztas ku
riame musu pabėgėliai gyvena, 
ir kaip ta kraszta nepavadinasi 
nepa,gadinsi, vis praszmei ati
tiks. Pasižiurėjus in szius 
vaizdus lengva, suprasti ka 
reiszkia jau tik pats gyvenimo 
tikras tokiame kraszte. Juk 
dažnas ežia yra nukentejelis 
kaip kokia vaikszicziojanti tra
gedija, ir tokiu galima suri
kiuoti didelius pulkus.

Dabar aiszkiai matome isz 
sziu keliu pavyzdžiu kokiams 
kraszto musu tautiecziai, trem
tiniai dabar gyvena, ir juju 
būkle galime pilnai iszsivaiz 
duoti. Ir sztai musu tarpe da 
vis randasi gana daug veikėju 
kurio paszclpos darbe vienin
gos veiklos nepakenezia. Jie 
vis žiuri tik savo ėdžiu. Todėl 
mes kurienorime, kad musu 
tautos žiedas sulauktu ateinan- 
czio pavasario, organizuokime 
savo kolonijose komitetus ir 
pajunkime organicijas susita- 
rent su pavieniais veikėjais vi
sose kolonijose ir szelpkime 
tremtines szeimynas tiesiogi
niu 'budu. Tokia paszelpos pa- 
vydala jau daugelio sziandien 
yra vedinama, ir jau pasirodė 
laibai naudinga. To pageidauje 
tremtiniai. Tas duoda tiesio
gine proga susiartinti su tais 
žmonemjs kuriuos kas nors su- 
szelpe, įr užsimezga kaip ir 
nauja giininyste su savo krau
jo broliais. Kiekvienas turi

me užsidėti sau už pareiga pa
siusti viena kita siuntini szei- 
mynai tremtyje esaneziai per 
paszta ir kitokiu budu. Taip 
darydamas mielas lietuvi Ame
rikieti saves perdaug nenuvar
ginsi, bet koletai savo tautie- 
cziu bado szmekla atitolinsi, o 
sau užsitarnausi garbe ir amži
na padėka. —J. Sagys.
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How would you like to write a 

check for $2,498.94 to yourself dated 
New Year’s Day 1958? You can do 
exactly that by signing your name 
any time in January to an authoriza
tion form at your bank which will 
permit them to take $18.75 a month 
from the funds you have on deposit 
and buy one $25 Savings Bond for 
you every month for the next 10 
years. The Payroll Savings Plan*— 
which is the partial payment way to 
buy Savings Bonds where you work 
—is equally powerful in producing a 
sizable nestegg out of regular say
ings. U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Mokinys Ir Velnias 1
Labai seniai gyveno vienas 

malka-kirtis, kuris dirbo 
nuo ryto iki vėlybai nakcziai ir 
taip sunkiai dirbdamas per ke
letą metu jis surinko keletą 
szimtu rubliu. Viena diena pa- 
siszauke pas save sunu ir tarė: 
‘ ‘ Mielas mano sunau, tu esi vie
natinis mano suims, todėl tie 
pinigai kuriuos asz sunkiai 
dirbdamas ir prakalta liedamas 
surinkau, tegul bus tau ant 
mokslo. Kad galėtai ka iszmok- 
ti naudingo, kad ant senatvės 
mane ir save iszmaitytai, kada 
mano sanariai sustings ir nega
lėsiu daugiau kirsti malkas. ’ ’

Jis padekavojas tėvui už ro
dą ir pinigus, iszkeliavo in vie
na garsinga mokykla, o kad tu
rėjo gera galva tai mokslas 
jam ėjo kaip ant sviesto, už ka 
ji mylėjo visi mokytojai. Jis 
ten iszbuvo ilga laika ir daug 
ko iszmoko, bet ant galo kada 
pinigai iszsibaige, turėjo su
grįžti pas tęva.

Tėvas dažinojas isz kokios 
priežasties sūnūs sugryžo, nu
siminęs kalbėjo in sunu: “Ak, 
mano brangus sunau,” kalbėjo 
tėvas, “asz negaliu tau duoti 
daugiau pinigu, nes užstojo nie
kai laikai, ka tik galiu sau ant 
maisto uždirbti.”

“Nesirūpink apie tai, mano 
brangus teve,” atsake sūnūs, 
“jeigu Dievo yra tokis noras, 
tai jis žino ka daro, ir asz ta
riu taikytis su jo noru.”

Kada viena diena tėvas ren
gėsi eiti in giria kirsti malku, 
idant užpelnyti keletą skatiku, 
suims pamatęs tarė, “Palauk 
tėvai, asz eisiu su jumis drau-. 
ge kad jums kiek pagelbeti.” 
“Ak, mano mielas sunau” at
sake tėvas, “del tavęs bus la
bai sunkus darbas, nes tu da 
kirvio savo rankose niekad ne
turėjai, o da kas, asz tik turiu 
viena kirvi ir nėra pinigu už ka 
pirkti nauja kirvi.”

“Eįk pas kaimyną ir pasko
link viena kirvi, pakol asz už
dirbsiu, tiek kad galėsiu savo 
nusipirkti, ’ ’ atsake sūnūs.

Tėvas paklausęs kalbos sū
naus nuėjo pas kaimyną ir pa
skolino kirvi ir kita ryta kaip 
tik auszra ant dangaus pasiro
dė, abudu iszejo in giria. Simus 
užvadavo tęva visame ir jam 
darbas gerai ėjosi.

Kada pietus buvo netoli, o 
saule labai kaitino, tėvas nuta
rė eiti valgyti pietus ir po pie
tų pasilsėti, idant po pasilsio 
galėtu geriaus dirbti. Suims 
taipgi sėdo prie pietų ir gard
žiai valgė, po pietų tare in tę
va: “Tėvai tu ežia ilsėkis o asz 
ne esmių pavargęs ir eisiu in 
krūmus pasižiūrėti paukszeziu 
lizdu.”

“Ak, tu silpnas vaike!” Kal
bėjo tėvas, 1 ‘ ko tau ten bėgioti 
po krumus, nuvargsi ir busi 
netinkantis prie darbo, geriaus 
gulk su manim ir pasilsėk ant 
žoles.”

Bet sūnūs neklause tėvo, at
sikėlęs nuėjo in krumus valgy
damas nepabaigta rieke duo
nos. Landžioja szen ir ten jiesz- 
kodamas paukszeziu lizdo. Apf 
sukes gera gala, pagalinus pri
siartino prie storo, iszpuvusio 
aržuolo, kuris buvo keliu szim
tu metu senumo ir kuri ka tik 
butu apkabint penki vyrai. Ji
sai sustojo pas aržuola ir prisi- 
žiurinedamas jo storumui 
mans tino kad ežia gali būti ke

liolikos paukszeziu lizdu, kada 
jis taip stovėjo užsimanstines 
davėsi jam girdėti isz aržuolo 
balsas. Jis da geriau pradėjo 
klausytis ir iszgirdo užkimusi 
baisa szaukenti:

“Leisk mane laukan! Leisk 
mane laukan!” Jisai apsižval
gė aplink save keletą sykiu, bet 
nieko nematė; o balsas vis ne
nustodamas szauke lyg ir isz 
po žemes.. Ant galo jis užklau
sė: “Kur tu esi ir kas tu per 
vienas?” Ir balsas atsiliepė: 
“Asz czionais tarp aržuolo 
szaknu, leisk mane laukan! 
Leisk mane laukan!” Tuomet 
mokinys pradėjo jieszkoti ir 
ant galo rado mažute bonkute 
inkliuvusia tarpe aržuolo szak
nu. Jis paėmė bonkute in ran
kas ir žiurėjo priesz szviesa, 
bonkuteje buvo matyt paveiks
las mažiukes varliukes kuri 
szokinejo po bonkute ir nuolat 
szauke: “Leisk mane#laukan! 
Leisk mane laukan!” Mokinys 
nemanstydamas nieko blogo 
isztrauke kamszti ir toje valan
doje iszszoko dvasia isz bonkos 
ir su neiszpasakytu greitumu 
pradėjo augti ir in kėlės sekun
das užaugo baisiai didelis mil
žinas, kurio auksztumas sieke 
virszunes medžiu.

“Ar tu žinai,” kokia tave 
užmokestis laukiai už iszleidi- 
ma manes isz bonkos ? ’ ’ Pa
szauke perkuniszku balsu vel
nias.

‘‘N ežinau, ’ ’ atsake r ainiai 
mokinys: “Isz kur asz galiu ži
noti ? ’ ’

“Tai kad tu nežinai, asz tau 
pasakysiu,” paszauke velnias: 
“Asz tau turiu nusukti spran
dą!”

“Tau reikėjo ta man pirma 
pasakyti,” atsake mbkinys; 
“tubutumai sėdėjas bonkoje 
ant visados, bet mano .galva 
pasiliks ant mano pecziu ir asz 
tavęs visai nesibijau.”

“Tu man nekalbėk niekus, tu 
užsipelnei užmokesti ir turi ja 
atsiimti” paszauke velnias. 
“Tu manai kad asz isz geros 
valios tupėjau uždarytas, tai 
buvo už mano nuodėmės; asz es
mių Belzebubas, Liucipieriaus 
pirmutinis pagel'bininkas ir 
dėlto kuris mane iszleido, tam 
turi būti sprandas nusuktas.”

Neiszlepinta Mergaite

Drucie Snyder, duktė Iždo 
Sekretoriaus John Snyder, 
nėra vėjavaikė ar dykaduone 
nors jos tėvas bilijonus dole
riu praleidžia per rankas. 
Bethesda miestelyje, Mary
land valstijoje szito milijo
nieriaus duktė dirba radijo 
stotyje, kur ji insidirbo per 
savo darbsztuma, o ne per 
savo tėvo milijonus in gera 
darba ir dabar tuH savo pro
grama del žinių ir naujienų.

mo, atsake: ‘ ‘ Tas man yra labai 
lengva,” ir taip kalbėdamas su
mažėjo ir pavirto in maža var
lioke ir inrepliojo in bonka. 
Kaip tik jis spėjo inlyst, moki
nys tuojaus užkiszo buteli ir 
inmete atgal tarp aržuolo szak
nu ir tokiu budu velnias likos 
apgautas.

' Mokinys jau rengėsi gryžti 
pas savo tęva, 'bet velnias mel 
de verkdamas: Susimylėk ant 
manos, leisk mane laukan!”

“Ne to jau daugiau nebus,” 
atsake mokinys, “tas kuris už 
padaryma jam gero nori atim
ti mano gyvastį, antra karta 
nebus iszleistas, asz džiaugiuo- 
siu kad man pasiseko tave at
gal uždaryti, tai dabar lik svei
kas ir sėdėk iki sutinai dienai. ”

“Jeigu tu mane iszleisi,” 
kalbėjo velnias, “asz tau duo
siu tiek skarbo, kad tau užteks 
ant viso gyvenimo.”

“Ne! ne!” Atsake mokinys, 
‘ ‘ tu mane jau karta prigavai, 
daugiau jau neprigausi. ”

“Asz tau sakau teisybe, tu 
pats kovoji priesz savo laime,” 
kalbėjo velnias, “asz tau neda
rysiu nieko pikto tik da gausiai 
apdovanosiu.”

“Gerai, asz persitikrinsiu,” 
manstino sau mokinys, “gal jis 
dabar ir laikys savo žodi ir ne
dalūs man nieko pikto.” Taip 
maustydamas mokinys paėmė 
bonkute ir isztrauke kamszti o 
velnias tuojaus iszlindo ir vėl 
pasidarė baisus milžinas.

“Dabar priimk savo užmo
kesti,” kalbėjo velnias paduo
damas maža skiaute panaszia 
in pleistrą. “Kad tu pridėsi 
viena gala to pleistro prie žaiz
dos, tai ji tuojaus pasiliks svei
ka, c kad su antru galu dalyps- 
tesi pleina arba geleži tas tuo
jaus persimainis in sidabru.”

‘ ‘ Gerai asz tuojaus persitik
rinsiu,” kalbėjo mokinys ir 
priejas prie medžio iszkirto su 
kirvįu skiedra po tam pridėjo 
pleistrą ir toje valandoje medis 
užgijo ir ne ženklo neliko. 
“Viskas gerai,” kalbėjo moki
nys, “dabar mes galime skir
tis.” Velnias padekavojo moki
nu! už iszgelbejima, o mokinys 
velniui už dovana ir sugryžo 
pas savo tęva.

“Kur tu taip ilgai buvai?” 
Užklausė tėvas; “jau tu visai 
pamirszai apie savo darba. Asz 
sakiau kad tau tas darbas grei
tai nusibos.”

“Turėk kantrybe tėvai, mes 
padarysim da darbo iki va
lios, ’ ’ kalbėjo sūnūs.

“Taip jau tu padarysi,” isz- 
tare tėvas su piktumu.

“Dabar žiūrėk tėvai, asz nu
kirsiu szi medi in vienakirti, ” 
ir taip kalbėdamas paėmė pleis
trą ir dalypstejo kirvi kuris 
tuojau pavirto in sidabrini, 
tuomet kirto drueziai in medi ir 
kirvio asmenys sulinko. “Žiū
rėk tėvai koki tu man davei kir
vi, kad jis neturi visai aszmo- 
nu!” kalbėjo sūnūs.

Tėvas persigando ir tarė: 
“Ka tu geresnio padarei? Asz 
dabar turėsiu užmokėti už kir
vi, nes kirvis yra tas kuri asz 
del tavęs paskolinau nuo kai
myno.

Nesirūpink tėvai, asz už kir
vi užmokėsiu, kalbėjo sūnūs, 
bet tėvas ant to atsake: “Kaip 
tu gali užmokėti kad tu nieko 
neturi tik tiek kiek asz tau da
viau, tabaiką ka tu padarei tai 
yra tik taii'o studentiszkas 
szposas, bet apie kirtima malku 
tu nežinai nieko.

Kada tevaįs apsimalsziuo, 
mokinys prakalbėjo: ‘ ‘ Tėvai, 
asz jau daugiau negaliu dirbti,

“Pamažu, pamažu,” kalbėjo 
mokinys, “greitai galima pa
sakyti, bet ne greitai galima 
iszpildyti; asz pirma turiu ži
noti ar tu tikrai buvai bonkoje 
ir kad tu tikrai esi tas kuom 
save perstatai; kad asz regėsiu 
tave inlindusi atgal bonkoje, 
tuomet asz tikėsiu kad tu kalbi 
teisybe ir tuomet galėsi daryti 
kaip tau pasidabos. ’ ’

Velnias pilnas pasididziavl-

Mat, ir merginos ant 
spasabo imasi, ’ 

Kaip galėdamos nuo 
senatvės ginasi, 

Viename mieste pinigu sudėjo, 
Diede su merguže in tolyn 

iszlydejo.
Tasai jaunikis,

Turi Vestuos paezia ir 
vaikus, 

Na, kokis ezion gyvenimas 
jo bus?

Tai vis mat apszvieta, 
Argi tokiam žmogui szirdyje 

ne knieta?
Ar mergužėles, 

Taip iszpuola daryti? 
Ar gražu prie tokiu 

prisikabint ? 
Tai vis daro girtavimas, 

Per girtavima iszdykumas, 
Vyras iszsižada,

Paczios ir vaiku, 
Ir netenka žmoniszka 

jausmu!
* * *

Nežinau, ar tai gali būti 
teisybe,

Ar melagyste.
Jog vienoj valstijoj, 

Sztai, mergina in veidroli 
žiurėjo, 

Ir buk velnią veidrole 
paregėjo, 

O labai 'baisiai jis iszrode.
Szale merginos stovėjo, 
Ant josios meiliai žiurėjo. 

Jau badai du kartu ta 
kipsza regėjo, 

Tiktai pirma karta apie tai 
regeja,

Ir pirma karta apie tai 
tylėjo, 

Nes dabar dažinoja visi, 
Namiszkiai ir kiti.

Asz tam netikiu,
Ar tai teisybe, 

Ar gal kas iszgalvojo per 
piktybe, 

Juk ir žmonių supaisei 
negali, 

Bile ka ant liežiuvio 
nutvėrė tai vali.

* * *

O jus misiukes isz vieno 
Skulkilo miesto, 

Pasiliaukite,
Kitu per dantis netraukite, 
Ba kaip in kroma sueinate, 

Tai visokius niekus 
surandate^ 

Badai nekarta ir 
susimaiszate, 

Ir viena, kitai už pagalius 
rodote, 

Neva vadinatės misiukes, 
O darote kai kiaulukes,

Daugiau ne sakysiu, 
Veluk nutylėsiu.

Tuszczia Eglaite

Nors visi jau eglaites nu
rėdė ir iszmete po Kalėdų, 
bet Kongresmonai ir Senato
riai atsimena viena eglaite 
Washington, D. C. Kongres
menas Clare E. Hoffman isz 
Michigan su Helen Boyer pa
state eglaite, kurie jiedu, pa
vadino ‘‘tarptautine eglai

tegul mes turėkime sziandien 
szvente. ■’

“Ka? Ka?” Užklausė tėvas, 
“tu manstini kad ir asz sėdėsiu 
rankas in kiszeniu susikiszes 
kaip tu ? Asz turiu dirbti savo 
darba, o tu gali eiti namo.” 
Simus atsake kad jis nežino ke
lio, nes jis pirma syki da tik bu
vo toje girioje, ant galo jis tolei 
kalbino tęva kol tas paklausė ir 
ėjo namo. Kada jiedu sugryžo 
namo, tėvas liepe sunui nunesz- 
ti sugadinta kirvi in miestą 
parduoti, o kiek 'bus brokas pi
nigu tai tėvas nuo ko nors tu
rės paskolinti ir užmokėti kai
mynui už kirvi. Simus paemes 
kirvi nunesze pas auksoriu in 
miestą kuris ji apžiūrėjęs ge
ria, padėjo ant vogos ir pasvė
ręs tarė: “Tas szmotas sidabro 
vertas keturis szimtus doleriu, 
bet asz tiek daug pinigu netu
riu prie saves.”

“Duok man tiek kiek turi,” 
tarė mokinys, “o likusiu asz 
palauksiu. ’ ’ Auksorius davė 
jam 300 doleriu, o szimtas liko 
ant skolos. Kada mokinys parė
jo namo ir tarė in tęva: “Eik 
pas kaimyną ir paklausk kiek 
jis norės už savo kirvi, nes asz 
turiu biski pinigu.”

“Asz be klausymo žiniau,” 
atsake tėvas; “Tas kirvis pre- 
kiueja viena doleri ir szeszis 
graszius. ’ ’

“Tai duok jam du doleriu ir 
dvylika grasziu, tegul jis gau
na dvigubai, be to da mums lie
ka pinigu del zoposties!” Ir jis 
davė tėvui szimta doleriu kal
bėdamas: “Tėvai, gerk, valgyk 
ir ramiai gyvenk ir in 'giria 
daugiau nevaikszcziok. ”

“Mano Dieve!” Kalbėjo tė
vas. “Isz kur tu gavai tiek 
daug pinigu ?”

Tuomet sūnūs jam papasako
jo atsitikima su velniu ir kokiu 
budu aplaike ta brangu skarba. 
Po tam jis su likusiais pinigais 
nuvažiavo in universitetą ir ten 
pa'bąige mokslą, o kad turėjo ta 
stebuklinga pleistrą, tai ant ga
lo likos garsingiausių daktaru 
ant viso pasaulio.

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

Istorija apie “AMŽINA ŽA 
DA.” Jo kelione po svietą b 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Publishing Co., 

te. ’ ’ Ant eglaites Kongres
menas Hoffman pririszo szi- 
toki parasza: “Nieko Savie
siems. Viskas iszsiunsta in 
užsieni. ’ ’ Szita nuoga eglai ■ 
te buvo pasijuokimas ar pa- 
sitycziojimas isz Amerikos 
Sekretoriaus Marshall.

KAS PRADEDA ■
GIRIU GAISRUS?

NEW YORK.—Kasmet tuks- 
taneziai akru giriu ir žolynu 
žūsta žmogaus neatsargumu 
ir nepaisejimn. Pabaigoje pra
eitu metu, gaisrai užpuolė netik 
miszkus', vakarinėse valstijose 
bet gražius Maine kalnus, Nau
jos Anglijos, New Yorke ir New 
J ersey girias. Kada oras sau
sas, karsztas ir vėjuotas viena 
žiežirba gali sunaikinti tuks- 
tančziūs akru medžiu, žmonių 
gyvastį pavoju isztatyti, sude
ginti rikius, net miestelius ir už- 
muszti laukinius gyvulius.

Nors oras prisideda prie san- 
lygu kurios palankios giriu 
gaisrams, bet pats žmogus pra
deda gaisra devyniose isz“de- 
szimt atsitikimu, sako, Flint 
Davis, Direktorius ‘Forest Fire 
Prevention, U. S'. Forest Servi
ce. ' Nesenai žurnale ‘Disaster,’ 
p. Davis paaiszkino kaip žmo-

Maszinu Gadyne

“Marsulus” penkiu szim
tu svaru geležinis razbainin- 
kas ežia laiko nustvėręs gra
žuole Prancūze aktorka Mag 
Villars. Szitas gramozdisz- 
kas geležinis razbaininkas 
buvo pastatytas del naujo lo- 
szimo in Casino de Paris. Lo- 
szimas ar veikalas nupiesze 
kaip maszinos žmogystos ka
da nors pati žmogų nugala
bins.

gus naikina szios tautos žeilje', 
medžius, gyvybes, namus, ūk
ius, miestus, viską kas tik 'gidi 
gaisro take. Jo skaįtlynesypa- 
dengia penkių metu, laikotarpi*

Per sziuos penkis metus, ne
atsargus rūkytojas pradėjo 26 
nuszimti visu giriu gaisru. Jis 
išzmete deganti cigare ta arba 
cigaro galiuką per langa savo 
automobiliaus'; arba jis numėtė 
ant žemes einant'per giriaVarbįi 
jis pYpke pamusze ant arezihu- 
sio medžio, ir iszpuole degantis 
tabakas. ?. '-j

‘ , y ; ' V >• \

Antroj vietoj turime padegi
ką, žmogus kuris sąmoningai 
pradeda gaisreli. Daug tuks- 
taneziu akru giriu sūdege,'to.- 
lel kad kas nors pradėjo tt^ni 
‘ ‘ užmuszti gyvates/’ Kiti tliks- 
taneziai akru sudeginta, todėl, 
kad keno tėvelis kas pavasari 
reikalavo sudegiiiti visus krg- 
mus. Szie žmones pradėjo 24 
nuoszimti gaisru. '.m' 'f

Apvalinti savo nuosavybe 
pavasari ir rudeni ūkininkai 
degina krumu, ir namu savinin
kai lapus. Ir szie knuriiu ir la
pu degintojai atsakomingif.pž 
14 nuoszimti giriu gaisru-) i

N et 6tas nuosžimtis visu gaiš
.. . . įW f ųVr'

ru prasidėjo nuo neužgesintu 
“campfires.” Daugybė' zmd- 
niu juos neužgesina' visisSl^ii. 
Tas viksas parodo kad žmogus 
vartoja invairius liudus suhai- 
kinti net iki 30 milijonu doleriu 
vertes miszku, giriti,”medži%ūr 
1.1.' ■

Kartu su “Ui Š. Forest Ser- 
vice,” Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus “Disaster, Service’’ 
iszleido penkias taisykles:

' '■■/ i’”:.

1— Sulaužk degtuką in dvi
dali, tada numesk. ; !; • nt-

2— Priesz pradedant, bet ko
ki ugni sužinog ar instatymas 
ta pavėlina. uie Auivoį

3— -Vandeniu užgesink kiek
viena ugneli, arba žėriiė ItUidoj 
nėra jokiu lapu. - ;

' .t-;

4— Užgesink cigai'etus, eiga-
ra ar pypkes pelėnūsj ‘ /

5— Tegul kiekvienas tavo 
szeimynos narys prisilaikę szih 
taisyklių. —JC.

<t - - < ■ >vi h.r • y a'

ALBANIJA NElTuftl ||||

KONSULINES ATSTOS 
SU VIEN. VALSTYBĖSE

_________ t ;

WASHINGTON. — Sziuom 
metu Albanijos valdžia nettiri 
nei diplometiniu, nei kbnsulirii 
atstovu Suvien. Valstybėse, ir 
musu valdžia neturi atstovu 
Albanijoj. Nei jokia kita val
džia atstovauja Albaniją szioje 
szalyje. Albanijos piliecziai 
Suvien. Valstijų, pasporta rėi- 
kalais turės pasiusti savo apli
kacijas, kartu su mokeseziais, 
tiesiog in “Albanian Foreign 
Office, Tirana,Albania. Gyveli
antieji szioje' szalyje Albanijos 
piliecziai, kurie nori' Vykimln 
Albanija, turi, priesz iszvyk's- 
tanti, patikrinti ar jie politiniai 
priimtini. —C. ’ '

NESISKUBINO IN DANGŲ 
‘i' ’ ■ '• i • ;

— Visi' tiej i,s kdMl ffifi 
eiti in dangų, tegul atsistoja, 
paszauke kunigas fh vaikus 
laike katekizmW

Visi vaikai atsistojo no
ringai tiktai vienas Petrukas 
sėdėjo malsžiai.

■S? ; • 6 f *į * v J

— Ka? Ar tu Petruk ne-
1 ■ “ ■ • - •' Q. ; * , •* y* •

nori eiti in dangų? Užklausė 
nusistebejes kunigas, s .

— Da nenoriu eiti in dan-
■ . 1 V. n . •

gu, man ezion ant žemes ge- 
. . . ■. ■ ■ ... 3 : lr-» M.

rai, atsiliepe Petrukas.



’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ŽiniosVietines
— Utarninke pripuola Szv. 

Fabijono Sebast.
— Seredoj Szventos Ag

nieszkas.
si „ r— Ana diena sugryžo isz 
tarnysties, gerai žinomas vi
siems Juozas Anceraviczia, sū
nūs pons. Juozu Anceravicziu 
nuo 409 W. Centre Uly. Juo
zas tarnavo Amerikos Laivyno 
prie submarinu Hawaii* Salos. 
Juozas su savo szeimyna gyve
na po Nr. 312 W. Pine Uly.

— Petnyczio j apie 11:15 
vai. vakare, numirė ponia T. A. 
McCaffreiene, motina Airiu 
Kunigo Joseph McCaffrey, kle
bonas Szv. Kaniko parapijos, 
22 So. Catawissa Uly., Velio
ne sirgo jau nuo Gruodžio me
nesio, ir numirė pas savo sunu, 
klebonijoje. Turėjo 83 metu 
amžiaus, kitados gyveno Potts- 
yilleje. Paliko viena dukteri 
Mary L. Grinwood isz Denver, 
Colo., tris sūnūs: Kunigas Jo
seph McCaffrey, klebonas isz 
Szv. Kaniko Airiu parapijos 
mieste;'Thomas, Pottsville ir 
Robert, Wilkes-Barre. Laidos 
Seredoj, su apiegomis Szv. Ka
niko bažnyczioje 9 valanda ry
te, ir kūnas bus palaidotas in 
Szv. Patriko parapijos kapines 
Potts villeje.

—< Ugnis kylo Szvento Po
vilo Reformų bažnyczia ir su
darė bledies ant szimta tuks- 
tancziu doleriu. Ugniagesiai 
pribuvo ne tik isz Mahanoy 
City, 'bet ir isz Shenandoah, ir 
per tris valandas stengėsi ta 
gaisra užgesinti. Bažnyczios 
vargonai ir kiti baldai buvo su
naikinti. Daktaras Frederick
R. Wagner, dantistas mieste, 
buvo pirmutinis pamatyti kad 
bažnyczia dega. Jis paszauke 
ugniagesius, bet liepsna jau bu
vo insigalejus. Du ugniagesiai 
buvo sužeisti; Clarence Brim
low buvo sužeistas nuo sprogs- 
tancziu stiklu ir Julius Stavin- 
sky buvo uždusintas nuo durnu. 
Miesto knygynas nukentejo ne 
tiek nuo gaisro kiek nuo van
denio ir nuo durnu. Kunigužio 
George R. Winters klebonija 
taipgi buvo vandeniu užplu- 
dinta. Kaip Mahanoy City, taip 
ir kituose miesteliuose dabar 
vis daugiau ir daugiau gairsu, 
ugnu buvo. Sunku pasakyti ko
dėl taip yra, 'bet mes spėjamo ir, 
su mumis sutinka dauguma 
žmonių kurie stengiasi dažino- 
ti kodėl tiek gaisru dabar atsi
tinka szitoje apylinkėje, kad 
tie nauji “stockeriai” arba mu- 
szinos kurios paczios užpila pe- 
cziu daug gaisru pradeda. Mat, 
paprasti kaminai nėra tam pa
statyti ar inrengti del tokio 
karszczio koki duoda pecziai su 
“ stockeriais. ” Jeigu kaminas 
per mažas, o peczius per karsz- 
tas, tai karsztis turi kur nors

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Utarninke, Sausio (Jau.) 
20 d., 1948 bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuojaus.

Mahanoy Township Authority.

prasilaužti ir isz to būva gais
ras.

— Telegramas pranesza 
kad Joseph Ferguson, buvusis 
iždininkas del Union National 
Banko mieste, numirė savo na
muose Floridoje.

Shenandoah, Pa. — Adomas 
Petrauskas isz miesto, puolė 
ant ledo ir susižeido kaira ko
ja, likos nugabentas in Locust 
Mt. ligonbuti.

— Joseph B. Balewicz ir 
Mary Ruth Balewicz, praszo 
Pottsvilles korto, kad permai
nytu juju pravardes ant Joseph 
B. Ball ir Mary Ruth Ball.

Pittston, Pa. — Sena gyven
toja Marijona Griesztaraitiene, 
nuo 36 Division uly., numirė 
Sausio 6 diena. Vėlino gimė 
Lietuvoj ir atvyko in czionais 
apie 50 metu atgal. Prigulėjo 
prie Szzvento Kazimiero para
pijos ir bažnyczios draugijų. 
Paliko sunu Vinca ir dukteri 
ponia. S. Laukaitiene namie; 
seserį Ona Lauryniene, Brook
lyn, N. Y., taipgi seseri ir broli 
Lietuvoje. Daug anukus ir 
viena pro-anuka. Likos palai
dota Sausio 9 diena, su apiego
mis Szv. Kazimierio bažnyczio
je 9-ta valanda ryte ir parapi
jos kapines.

Ranshaw, Pa. — Ana diena 
apvaiksztinejo czionais savo 50 
Metines Sukaktuves Vedusio 
Gyveninio p. Antanas Koyoc- 
kas su savo pacziule Ona. Daug 
giminiu dalyvavo. Ponia Ko- 
yockiene rūpinosi parengti pui
ku bankieta taja dienele užga- 
nadinancziai ir kad visiems pa
tikti. Visi pasikalbėja užtekti
nai pavalgia ir atsigeria skaniu 
gervmeliu ir kožnas iszvažiavo O *z
namo velydami ponstvams Ko- 
•yackams ilgio pagyvenimo.

GANDHI SAVE
BADU MARINA

DEL TAIKOS
NEW DELHI, INDIJA.—

Mohandas K. Gandhi, kuris jau 
daug kartu pasninkavo ir save 
badu marino ir taip savo žmo-

Raumeningas Žmogus

George Brunstedt, Szve- 
das, parodo savo raumenų 
gabumus, pakeldamas du 
szimtu ir penkios deszimtys 
penkis svarus. Jis savo taip 
vadinama recorda sulaužė, 
pakeldamas du szimtus ir 
penkios deszimtys penkis ir 
puse svaro. Jis sako kad tiek 
pakelti parodo kad jis yra 
galingiausias visoje Ameri
koje.

nes privertė daryti taip kaip jis 
norėjo, dabar vėl pradėjo savo 
pasninką kad prieszingos parti
jos susitaikintu ir taikos su
tarti padarytu.

Jo sekėjai ir draugai dabar 
labai bijosi kad jau szita syki 
tas pasninkas gali būti jo pas
kutinis, nes jis jau septynios 
deszimts asztuoniu metu sene
lis ir vis slabnas ir silpnas nuo 
savo paskutinio pasninkavimo 
praeita rudeni. Visi Indijos gy
ventojai vadina ji “Indijos 
Laisves ir Nepriklausomybes 
Tėvu.’’

Gandhi pradėjo savo pasnin
kavimą Panedelio vakara ir da
bar tik kelis szauksztus vande
nio geria in diena. Jo daktarai 
labai susirūpino ir stengėsi 
nors druskos ar kokio skystimo 
inmaiszyti in ta vandeni.

Bombay miesto gyventojai 
labai nulindo; visas biznis su
stojo, jomarkai ir turgai Cal
cutta ir Madras miestuose užsi
darė.

Gandhi vieszai sukalbėjo 
malda, kaip yra jo paprotys ir 
visiems pasakė kad gal tai jo 
paskutine malda pakol jis už
baigs savo pasninkavima. Su
sirinkusieji sukalbėjo savo 
maldas, sugiedojo kelias gies
mes isz savo Korano ir kelias 
krikszczioniszkas giesmes in 
savo dievaiczius ir paskui isz- 
siskirste.

Kai kuriems gal nuostabu ir 
net keista kad visas krasztas, 
visi to kraszto gyventojai taip 
susirupintu kad vienas 8 senelis 
save badu marina, bet reikia 
suprasti kad Mohandas K. 
Gandhi yra daugiau negu va
das politikoje ar partijoje; jis 
yra ir tikėjime vadas. Jis va
kar savo žmonėms pasakė kad 
jam mirtis butu tikras palaimi
nimas. Jis sako kad jis tol pas
ninkaus, kol jo žmones nesusi
vienys ir kol visu szirdys nesu
sitaikins.

Automobiliu Darbinin
kai Reikalauja Daugiau 

Algos

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Unijos vadas Reuther sako 
kad pragyvenimas brangsta 
apie viena nuoszimti kas mene- 
sis, ir da labiau pabrangs su pa
vasariu ir už tai darbininkai 
dabar reikalauja daugiau al
gos. Kiti unijos vadai sako kad 
gal neužteks nei to trisdeszimts 
centu pakėlimo, bet jeigu pra
gyvenimas labiau pabrangs, tai 
darbininkai daugiau reikalaus.

Ponas Reuther, unijos pirmi
ninkas sako kad ne tik valdžia, 
bet ir fabrikantai yra kalti kad 
viskas taip brangu. Jis dabar 
apart viso to reikalauja kad vi
si darbininkai gautu nustatyta 
alga nežiūrint ar jie dirbs ar ne. 
Jis sako kad kompanijos atsta
to isz darbo žmogų del keliu 
dienu ar sanvaicziu ir nepaiso 
ka tas žmogus per ta laika da
ro ar kaip pragyvena. Kai kom
panijoms pritruko plieno, tai 
daug darbininku neteko darbo 
ir pasiliko be jokios algos.

Jeigu valdžia negali sulaiky
ti ir suvaldyti kasztus, tai dar
bininku unijos neturi kitos isz- 
eities kaip tik pareikalauti kad 
darbininkams butu tiek moka
ma, kiek kasztuoja pragyventi.

SKAITYKIT
F=“SAULE”^S
PLATINKIT!

KOMUNISTAS
BULGARAS PERSPĖ

JA PRIESZUS
SOFIA, BULGARIJA. — 

Premieras Geirgi Dimitrov per
spėjo visus savo ir savo parti
jos prieszus taryboje, sakyda
mas kad jie nepamirsztu kas at
sitiko su kitu tarybos prieszi- 
ninku Petkovu, kuris buvo pa
kartas Rugpjuczio menesyje.

Jis užsipuolė ant Social De
mokratu už tai kad jie nesu
tinka su Tarybos nusistatymu 
kiek pinigu turi būti valdžiai 
paskirta. Jie visus juos perspė
jo kad su jais gali būti kaip bu
vo su Petkovu ir jo ūkininku 
partija.

“Jie savo galvas prasimu- 
sze,” jis grumuodamas szauke, 
“ir ju vadas jau po žeme. “Ge
rai apsisvarstykite ir nesekite 
jo pėdomis ir neklausykite sve
timu agentu ir Bulgarijos prie- 
szu.”

Jis toliau sake, kad Petkovas 
tikėjosi kad Londonas ir Wash- 
ingtonas ji užtars ir jam in pa- 
gelba pribus. Bet Bulgarijos 
valdžia, jis sake, nesibijojo nei 
Washington© nei Londono. Jis 
toliau sake kad jeigu Amerika 
nebutu insikiszus, tai Petkovas 
ir sziandien butu gyvas.

Premieras toliau sake kad 
daug suklaidintu žmonių dabar 
jo valdžiai prieszinasi už tai 
kad jie iszgirdo kad Amerikos 
kariszki laivai randasi Vidur
žemiu Jurose ir kad Amerikos 
valdžia rengiasi siunsti savo 
kareivius in Graikija. Jis visus 
perspėjo kad jie nelauktu karo 
ir nesitikėtu pagelbos isz Ame
rikos.

Jis paskui prikaisziojo ne 
tik savo žmonėms, bet ir Ame- 
rikiecziams, kad Amerika sake 
kad ji nepripažins Bulgarijos 
Komunistiszku rinkimu.9 Ame
rikos valdžia tuos rinkimus 
pripažino. Visi sake kad Ame- 

kariszki eroplanai užpuls 
ant Bulgarijos kraszto ir val
džia sugriaus. Nieko panaszaus 
nebuvo ir nebus, jis sake. Ame
rika ir Amerikieežiai daug 
szneka ir drąsiai grasina, bet 
nieko nedaro ir nedrysta dary
ti.

Ant Jomarko
— Ėjo Triczkus ant jomar

ko, paėmė in ta pati kiszeniu 
sauje tabako ir pora žaliu 
kiauszinu. Beeinant kiau- 
sziniai susikūlė ir pats in sa
ve kalba:

— Kažin ne žinau ka daryti 
ar su valgy t, ar surūkyt?

Vyras In Paczia

— Pasakyk man brangiau • 
sias, jeigu asz numireziau ar 
galėtum kita mylėti?

— O! Mano mieliausias ne, 
greieziau gal jau po tavo 
laidotuvių!

AMERIKA SUSIKIR
TO SU RUSIJA

(Tasa Nuo Į Puslapio)

Amerika atsaky^ szuvi su szu- 
viu, karabina su karabinu, ir 
kad Amerika dabar stiprins, 
tvirtins ir didin j savo karisz- 
kas jiegas padanges© Europoje.

Leitenantas į Generolo Le 
May paskelbimas kad Ameri-

“Jauczia Labai Gražiai”

Nancy Jackson, trijų me
tu ir Johnny Pulpy tel penkių 
metu amžiaus, negalėjo pa
matyti ta gražia lėlytė, kuria 
gražuole aktorka Loretta 
Young jiem dviem atnesze 
del Kalėdų, nes jiedu akli. 
Kai jiedu paėmė ta maža lė
lytė in savo rankas, jiedu sy- 

kos Karo sztabas inrengia ir 
pertaiso savo eroplanams vieta 
Tripoli mieste buvo aiszkus 
perspėjimas Rusijai kad Ame
rika pasirengus stoti in kara 
jeigu bus reikalas Viduržemiu 
krasztuose ir Graikijoje, kur 
Sovietai grūmoja ir Komunis
tai nori insiveržti.

Amerikos karininkai ir Ame
rikos ginklai jau dabar ant ka
ro lauko kur Graikai kareiviai 
kariauja priesz sukilėlius, Ko
munistus.

Szita eroplanams vieta Tri
poli mieste bus ne tik gera vie
ta prižiūrėti visus tuos krasz- 
tus ir vis Sovietams priminti 
kad jie negali tenai savo ožius 
varinėti, bet szita vieta taipgi 
bus labai gera ir patogi, jeigu 
kada kas atsitiktu sziaurineje 
Europos pusėj e kaip karas ar 
užkariavimas. Tada Amerika 
galėtu siunsti savo maista, 
ginklus ar kad ir kareivius per 
Tripoli miestą. Isz Tripoli 
miesto Amerikos kariszki ero- 
planai butu netoli nuo Graiki
jos ir nuo Viduržemiu Juros ir 
prie pat Afrikos. O tokia vieta 
labai svarbi karo laiku. Mes 
mateme kaip Hitleris stengėsi 
ežia inlysti ir szita vieta paim
ti, nes jis gerai žinojo kad isz 
ežia jis butu galejes visa Afri
ka ir puse Europos valdyti.

Sovietai nieko vieszai nesa
ko, bet jau visiems aiszku kad 
visi szitie Amerikos žingsniai

Gavo Nauja Darba

Bleriot H. Lamarre, kuris 
pragarsėjo kai Senatos Ko
misija pradėjo tardyti Gene
rolo Bennett Meyers bizni ir 
fabrikus, dabar sau nauja 
darba susirado. Jis parduo
da gazoliną. Per tardymą 
iszejo kad Bleriot Lamarre 
buvo to Generolo padupezi- 
kas, kuris už pusdyke dirbo 
kad Generolas galėtu sau 
turteli susikrauti.

kiu suszuko “Kaip labai gra
žia ji jauczia!”

Daug žmonių per Kalėdas 
nuveža ar pasiunezia visokiu 
dovanu ir dovaneliu tiems 
nelaimingiems kurie dienos 
saulutes nemate ir niekados 
nepamatys.

ar nusistatymai baisiai nepa
tinka! Dabar visi laukia pama
tyti ka Rusija pasakys.

■ t____________________

Žodis Mergaitėms
*

Keletą sykiu patemyjau mer- 
gaieziu skunda del vaikinu ne
pastovumo mėilyje. Už tai 
daugiausia kaltinami vaikinai, 
kaip raszo vienas raszytojas.— 
Sako, buk vaikinas susipažinęs 
su kita, patogesnia mergina; se
nąją paliekąs. Asz ežia neno
riu perdaug teisinti vaikinu, 
bet kuomet visa kalte ant ju 
vereziama, tai-,gi, asz norėjau 
dali tos kaltes prisavinti ir 
praszau sesueziu už tai, bet asz 
mergaitėms. Isz kalno atsi- 
pats, būdamas vaikinu, palai
kysiu vaikinu puse.

Mergaites nori, kad jas mylė
tu ir jauezias laimingomis kuo
met yra mylimos. Jom patinka 
dailus, mandagus vaikinas ir jo 
szvelnus žodeliai, bet jos pa- 
mirszta, kad vaikinams teippat 
patinka jausties mylimiems. 
Jie taipgi žiuri ne vien tik, kad 
mergina butu graži, skait veide 
bet jie nori kad ji butu apsi- 
szvietusi arba nors stengtus ap- 
siszviesti; jis nori, kad ji butu 
mandagi, prasilavinusi draugy- 
joje, ir jei ji yra jo mylima, ta
da jis nori kad ir mergina ji 
mylėtu. Jei mergina bus iszti- 
kima, teisinga, neapgaudine- 
janti, prie to da meili, ypatin
gai, kuomet meilužis atsilanko, 
ir turi 'būti linksma, sznektoje 
prisilaikyti mandagumo, szne- 
ket ka nors svarbesnio, nesigir
ti apie gerus laikus su kitais 
vaikinais. Tai vaikinas visados 
mylės tokia mergina.

Dori vaikinai visados renka
si ne ta mergina, kuriuos veide
liai gražiai nudažyti, bet ta, ku
ri nors ir praseziau pasipuoszia, 
bet jos gražus apsiejimas man
dagumas ir daili kalba puoszia 
ja geriau, negu brangus drabu
žiai. - '

'‘’b,';
Todėl gi, mergaites, jei nori

te, kad jus vaikinai mylėtu, tai 
vietoje puoszties, paszvenskite 
laika mokinimuos!, o prie to da 
bukite draugiszkesnes ir mei
lesnes prie vaikinu.

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczts 
20 centai. Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. i Bonus Sziandien!

Bukie
Dėkingas Už Viską!

Turtingas kupezius viena 
karta gryžo raitos isz jomarko, 
turėdamas su savim daug pini
gu, sztai 'baisi viesulą užėjo ji 
kelionėje ir pradėjo lytie kaip ; 
isz ceberio, ir visas pėrszlapo ; 
lyg panagių. Neturėdamas kur 
pasislėpt nuo lietaus, suszlapes 
ir perszales murmėjo ant Dievo 
kad toki lietu daleido kuri taip 
labai nuvargino kelionėje. Ka
da taip neiszminting-ai rugojo 
ant Apveizdos Dievo, injojo in 
taikia kiria ir vos nenumirė
isz baimes paregėdamas iszlen- 
danti isz tankumynu, razbai- 
ninka su atkisztu karabinu, no
rėdamas ji perszauti. Bet pa
rakas skylutėje karabino su- 
szlapo nuo lietaus taip, kad 
dykai nors du kartu mėgino 
szauti; negalėjo, o tuom tarpu 
kupezius smarkiai užkirto ark
liui ir pabėgo nuo razbaininko, 
o kada jau radosi toli nuo raz
baininko, atsikvotejo ir deka- 
vojo Dievui už iszgelbejima isZ 
tos nelaimes kalbėdamas: 
“Kaip asz buvau neiszmintin- 
gas, kad kantriai nenukeneziau 
lietaus, kuris buvo del manes 
geradejingu. Jeigu butu bu
vęs oras gražus ir sausas, bu- 
cziau jau negyvas ii* bueziau 
perszautu, o mano motere su 
mažais vaikais pasiliktu naszle 
laukdami veltui sugryžtam, 
rugojau kaip neiszmanelis ant 
lietaus, kuris mane suszlapind, 
o tuom tarpu esmių jam kaltas 
ųž apsaugojima gyvasties ir vi
so mano turto.

Kiek tai kartu žmones rūgo ja 
ant menko kokio nors nesma
gumo, neatmindami kad tas ga
li būti del .ju. geriausia. gerade- 
jys'te!

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 
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