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Isz Amerikos
AMERIKOS DOLERIS

Viso Svieto Miera
Ir Vadas

WASHINGTON, D. O. — 
Amerikos doleris nenupuls sa
vo verteje kaip kitu krasztu pi
nigai. Kaip pirmiau taip ir da
bar aukso svaras yra mieruoja
mas ar inkainojamas del trisde- 
szimts penkių doleriu. Tas mu
su doleris dabar yra miera visu 
krasztu pinigams. Amerikos 
doleris veda visu kitu krasztu 
pinigus.

Prancūzai savo pinigu klau
sima neiszriszo kai j u “Fran
kos” verte nusmuko. Prancū
zai laikysis savo auksa ir Ame
rikos dolerius ir j u neiszmainys 
ant savo kraszto “Franku.”

Anglija laikysis prie savo 
piniginio svaro, kuris dabar 
vertas $4.03. Bet ilgai taip ne
gales daryti. Kai Anglijos val
džia pamatys kad kiti krasztai 
neperka ta tavora kuri Ang
lai turi parduoti, tada valdžia 
pasitrauks ir leis biznieriams, 
pirkikams ir pardavėjams nu
statyti kiek tas Anglijos sva
ras bus vertas.

Amerika dabar bilijonus do
leriu pila in Europa kad pagel
bėjus tiems krasztams kurie nė
ra po Rusijos valdžia. Bet jei
gu Rusija vis toliau eitu su sa
vo užkariavimu, jeigu tie krasz
tai kurie sziandien prieszinasi 
Rusijai, tai labiau susilpnėtu, 
ir tada Amerika jau turės skai
tyti savo pinigus del pagelbos 
ne bilijonais bet szimtais bili
jonu. Tada jau aiszkiai butu 
paskelbtas karas tarp Rusijos 
ir Amerikos! Kiek mes dabar 
Europai duodame tai nieknie
kis ir baikos, prilyginus kiek 
turėtume tada duoti, kada ir 
viesza kara su doleriais priesz 
Rusija.

Kanados valdžia labai gerai 
stovi. Kanados doleris nenu- 
puole ir nenupuls. Kanada da
bar labai gera bizni daro isz 
Amerikiecziu, kurie tenai va
žiuoja del atostogų, vakaciju ir 
praleidžia Amerikoniszkus do
lerius. i i

EROPLANO
NELAIMĖJE

BUNNELL, FLORIDA. — 
Didelis Eastern Air Lines Con
stellation su 66 žmones, beteka
mas užsidegė padangiuje, bet 
greitai nusileido arti czionais. 
Viena rado negyva, kiti spėjo 
iszsigaute isz deganczio eropla- 
no. Eroplanas leke isz Boston, 
Mass., in Miami, Palm Beach, 
Florida.

Reikia Didelio Vaisko

Armijos Sekretorius Ke
nneth Royall stacziai pasakė 
Kongresui, kad jeigu Ame
rikos Sekretoriaus Marshall 
budai, planai nebus priimti 
ir jeigu mums nepasiseks 
greitai atstatyti Europos 
krasztus, tai tada mums rei
kės tuoj aus imti visus jaunus 
vyrukus in vaiska, nes tada 
jau mes turėsime rengtis in 
kara. Jis stacziai nepasake 
priesz ka mes turėsime ka
riauti, bet isz visos jo kalbos 
buvo aiszku suprasti, kad jis •> •• - •
kalbėjo apie Rusija.

JAUNAS VAGIS 
NUTEKTAS

Gavo Nuo 5 Iki 10 
Metu In Kalėjimą

PHILADELPHIA, PA. — 
Asztuoniolikos metu amžiaus 
vyrukas buvo nuteistas, nuo 
penkių iki deszimts metu in ka
lėjimą. Teisėjas Clare G. Fe- 
nerty tam vyrukui pasakė, kad 
jis turėtu būti dėkingas kad jis 
nėra teisiamas už žmogžudyste.

Jaunas prasikaltėlis William 
Crowder, nuo Cherry ulyczios 
netoli nuo 55 ulyczizos, prisipa
žino kad jis du szuviu isz revol
verio paleido in duris, kai 
sztorninkas Benjamin Levin, 
užtrenkė duris ant jaunu vagiu 
kurie norėjo ji apvogti, Sausio 
keturiolikta diena.

William Crowder ir trys jo 
draugai buvo suimti po ketvir
tos vagystes. Jo kiti draugai, 
jaunesni už ji dabar randasi pa
taisų namuose. Jis teisinasi ir 
aiszkinasi kad jis tik syki ne- 
sziesi revolveri su savimi kai 
jie visi ėjo vogti. Per kitas va
gystes, jis sako, kiti jaunesni 
nesziesi revolverius.

“Pienburniai kaip tu,” sake 
teisėjas Fenerty, “kurie nieka
dos nemate nei karabino nei re
volverio vaiske, dabar taip drą
siai szvaistote revolverius. Lai
me tau kad tu ne esi teisiamas 
už žmogžudyste!”

Szities jaunieji vagiai mažai 
ka pavogė, ne už tai kad jie 
daug nenorėjo, bet už tai kad 
jie tik biednus bizniems ap
vogė. • ! , A L

TRŪKIS APVIRTO

Du Automobiliu Sutry
nė; Viena Žmogų

Užmusze

INDIANAPOLIS, IND. — 
Robert E. Leffler, isz Indiana
polis buvo ant smert užmusztas 
ir szeszi kiti žmones buvo su
žeisti kai Pennsylvanijos gele
žinkelio trūkis, inžinas nuszo- 
ko nuo begiu ir apvirto. Inžinas 
pirmutini ąutomobilui tik ap
daužė, o ant antro apvirto ir ji 
sutrynė. Automobiliai stovėjo 
prie begiu, rieliu, ir lauke pakol 
traukinis pravažiuos.

Daktarai in Szv. Vincento li
gonine sako kad penki isz su
žeistųjų buvo jau paleisti isz 
ligonbutes. Inžinierius Morris 
Rees, keturios-deszimts metu 
amžiaus žmogus pasiliko ligon- 
buteje, nes jam buvo ranka isz 
sąnariu iszmerta nelaimėje.

VOKIECZIAI
STRAIKUOJA

Reikalauja Daugiau
Maisto

STUTTGART, VOK. — Vo- 
kiecziai darbininkai vakarinė
je Vokietijos puseje pareiszkia 
savo nepasitenkinimą ir savo 
pasiprieszinima kad jiems ne
duodama gana maisto. Ju strai- 
kos suparalyžiavo visa kraszta.

Szitas pasiprieszinimas ir 
szitos straikos nėra priesz Ame
rikos ar Anglijos kariuomenes, 
bet priesz savo Vokieczius val
dininkus.

Per visa kraszta pramone, 
fabrikai, sztorai buvo uždaryti 
ir traukiniai sustojo per dvide 
szimts keturias valandas.

Nebuvo jokiu sukilimu ar su
sikirtimu. Tik Hamburge strai- 
kuojantieji darbininkai neleido 
kitiems dirbti kurie nenorėjo 
straikuoti.

Amerikos ir Anglijos Karo 
Sztabai nutarė visai nesikiszti 
ir nieko nedaryti, nes kaip Ge
nerolas Lucius D. Clay pastebė
jo: “Szitos straikos parodo tik
ra demokratiszka dvasia. ’ ’ Bet 
jis visiems Vokiecziams davė 
žinoti, kad visos tos straikos 
neprivers Amerikiecziu siunsti 
daugiau maisto in Vokietija.

Straiku vadai aiszkiai sake 
kad szitos straikos nėra priesz 
Amerikieczius ar priesz Ang
lus. Vadai intaria savo žmo
nes kurie prižiūri maisto pada- 
linima.

Vadai intaria savo žmonių 
neteisingumą, kad jie perka ir 
parduoda per ta “Black Mar- 
keta, ’ ’ ir kad kiti perkasi daug 
daugiau negu jiems reikia ir 
paskui kraunasi ta maista in 
skiepus ir net užkasa po žeme.

[ TURKAI ATSZAU-

KIA SAVO
AMBASADORIŲ

Atkerszina Sovietams;
Rusija Pyksta; Turkai

Nesiaiszkina

Amerikos Doleris
Veda Visu Kitu
t
ICrasztu1 Pinigus

ANKARA.— Turkijos val
džia atszauke savo ambasado
rių isz Moskvos. Szitos žinios 
atėjo per laikrasztininkus, nes 
Turkijos Užsienio Sztabas nie
ko nesako ir niekam nesiaisz
kina.

Turkai savo Ambasadorių 
atszauke, už tai, kad Rusija ne
sutiko savo Ambasadorių su
gražinti in Ankara miestą.

Rusijos Ambasadorius Ser
gei A. Vinogradov buvo par- 
szauktas namo in Moskva 1945 
metu rudenyje. Nuo to laiko 
vis ėjo gandai kad Rusija ji vėl 
pasiuns, sugražins in Turkija.

Turkijos laikrasztininkai sa
ko, kad Rusija vis reikalavo ir 
dabar reikalauja kad Turkai 
Sovietams nusileistu ir duotu 
pavelinima prižiūrėti ar nors 
savo žmones insiunsti in kelis 
Turkijos Krasztus. Kai Tur
kai nesutiko, tai Rusija, norė
dama parodyti savo nepasiten
kinimą, parsitraukė savo Am
basadorių isz Ankara: Vienas 
Turkijos dipliomatas sako kad 
Turkams jau insipyko Rusijos 
sauvaliavimas, ir dabar Turkai 
ta paczia miera atmieruoja So
vietams.”

Akdur nuvažiavo in Moskva 
pernai ir užėmė Ambasadoriaus 
Selim Sarper vieta kuris dabar 
yra Tautu Sanjungo narys. 
Nieko nežinome apie laika ka
da Ambasadorius Akdur apleis 
Moskva, bet gandai eina kad jis 
nieko nelauks ir parvažiuos 
namo.

Darbininku Unijos Reikalaus 
Didesniu Algų, Ta Syk Viskas 
Pabrangs; Rusija Protestuoja 
Kad Amerika Stato Kariszkas 
Vietas Perzijoje; 2,000,000 

Nedirba Vokietijoje

ITALIJONAI
ATKERTA .

SOVIETAMS
ROME, ITALIJA. — Itali- 

jos valdžia labai aiszkina ir 
drąsiai atkirto Sovietams kai 
Rusija pradėjo priekaisztus 
kaiszioti kad Amerikos laivy
nas kiszasi in Italijos reikalus. 
Italijos valdžia pasakė Sovie
tams kad Amerikos laivynas 
dabar pribuvo in Italijos uos
tus su Italijos žinia ir pavelini- 
mu. Italijos Užsienio ministeris 
duoda Sovietams žinoti, kad 
“Italija yra Laisva ir Nepri
klausoma Tauta irj gali be Ru
sijos pavelinimo t pasikviesti 
Amerikos laivyną iln savo uos
tus.” i

“Italijos valdžia,” szitas Už
sienio ministeris pasakė, “pri
ims ir visu kitu tautu laivus ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — Tiek daug gražiu 
žodžiu buvo priraszyta apie ta Tauta Sanjunga, 
kuri prižadėjo visam svietui atueszti “Taika ir 
Ramybe.” Dabar jau visi prisipažinsta kad ta 
Sanjunga yra marinama. Amerika nori kaip 
nors iszsisukti; kaip nors pasitraukti ir viską 
mesti.

Jeigu didžiosios tautos tos sanjungos ne
rems tai ji pasimirs taip kaip ana Tautu Sanjunga 
pasimirė po pirmojo pasaulinio karo. O Ame
rika, viena isz didžiausiu tautu jau nori viską 
mesti irszali ir tos sanjungos nusikratyti.

Kaip pirmoji sanjunga, taip ir szita bu
vo sutverta ant pamato ir bendro susikal
bėjimo, kad nei viena tauta neužsipuls ant 
kitos, bet visus klausimus iszšilygins per 
derybas ir pasikalbėjimus. Bet kai iszkilo 
susikirtimai po ant karo, tai tie tos san jungo na
riai, kaip žeme pardavė tylėjo. Jie turėjo ty
lėti, nes jie jokios jiegos neturėjo.

Lenku Generolas Želigovskis užgrobė 
Vilnių nuo Lietuviu. Lenkai gal ir turė
jo teise prie Vilniaus kisztis, bet galėjo ir 
turėjo savo pareikalavimus pavesti tai Tau
tu Sanjungai, o ne smurtu savo ta teise 
invįykdinti. Tautu Sanjunga nieko Lenkams 
už tai nedarė; visi tylėjo.

Italijos strakalas Mussolinis pasiuntė sa
vo' kariuomenes in Graikija ir in Crofu Sa
los Tautu Sanjunga in kita puse tada 
žiurėjo ir nieko nemate.

Kai Japonai užsipuolė ant Kiniecziu, 
Taatu Sanjunga pasiuntė komisija visa klausi- 
ma isztirti ir paskui pamirszo kas buvo ih

ta komisija paskirtas.
Vokietija pasitraukė isz tos 

sanjungos kad ji galėtu pilnai 
apsiginkluoti ir Tautu Sanjun
ga nei pirszto nepakele, nieko 
ne dare,

lalijos armijos užgrobė Ethi- 
opija, ir Tautu Sanjunga vėl tik 
žiurėjo ir tylėjo. Italija su Vo
kietija reme ir szelpe Ispanijos 
sukilėlius, ir Tautu Sanjunga 
Mussolini ir Hitlerį net pasvei
kino.

Naciai užgrobė Austrija, ir 
Tautu Sanjunga; kaip koks isz- 
tikimas padupezninkas isz- 
brauke Austrijos varda isz 
Tautu Sanjungos knygų. .

Hitleris pereikalavo geroka 
gabala Czekoslovakijos ir Ang
lija su Francuzija sutiko su 
Hitleriu ir Tautu Sanjungos 
visai nesiklausė.

Hitleris, insidrasines parei
kalavo visos Czekoslovakijos ir 
Lietuvos Klaipėdos. Tautu 
Sanjunga Gene vos mieste nei 
nekrustelejo.

Sziandien tas pats atsikar- 
tuoja. Yugoslavija, Albanija 
ir Bulgarija vieszai laužo visus 
Tautu Sanjungos nutarimus ir 
insakymus, kariaudami prieisz 
Graikija. Szia nauja Tautu 
Sanjunga daro ta pati, ka atka 
Tautu Sanjunga dare: Nieko!

Palestinoje irgi tas pats da
rosi. Tautu Sanjunga nutarė 
padalinti Palestina Žydams ir 
Arabams. Žydai sutinka, Ara
bai prieszinasi. Amerika su 
Anglija iszreiszkia savo užuo
jauta Žydams ir siunezia kara
binus Arabams. Amerikos po
litikieriai remia Žydus; Ame
rikos biznieriai remia Arabus. 
Anglija užjauezia Žydus ir 
juos in kalėjimus tupdo; iszba- 
ra Arabus ir jiems ginklus 
siunezia. Nei Amerika, nei 
Anglija dabar visai nesiderina 
ir nesiskaito su Tautu Sanjun-

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
sakytu mums kiek Vokiecziu 
pabėgo isz Anglijos valdomo 
zono ir nubėgo pas Sovietus ?

SAVANORIU PA
GELIU EUROPAI

Anglijos kareiviai pas; 
trauks isz Palestinos ir važiuos 
in Cyprus, kad jie butu arti 
Graikijos.

Kai Anglai pasitrauks isz 
Szventos Žemes, tai Amerikie
cziai turės ju vietas užimti per 
Tautu Sanjunga. Amerikos val
džia to baisiai nenori, bet neži
no kaip iszsisukti.

“ Daug augsžtu valdininku ir 
dipliomatu sako, kad Arabai 

jį visufe Žydus isz vary s isz Pales
ti tino. Vien tik ■ Amerikos armi- 
k jos galėtu Žydus iszgelbeti, bet 

tada Arabai baisiai užpyktu 
: ant Ainerikieeziu ir sustabdytu 
mums aliejų. Amerikos valdžia 
dabar sako kadbutu buvę daug O- 
geriau jeigu >• Tautu Sanjunga 
butu visainesikiszus in Palesti
nos klausima.

• /■ ‘ '■ X? v « . /■

' Sovietai prižada kad visiems 
kurie'tik sugrysz in Lietuva 
bus visi nusikaltimai dovanoti.

. • - - .. - t-K .

Jie apsigyvens kur jie ir pir- 
miau gyveno ir viskas bus po 
senovei. Tuomi Sovietai prisi- 
pažinsta kad Lietuviai nori sa- 

\ vo gyvenimo, kuri jie vede 
pirm Sovietu užkariavimo, jei
gu. tekia pagunda jiems Sovie
tai dabar šiulina. x.

■ ’•'---- ■::---------- ’ ; "T,,
O antra vertus ar tas Pelec- 

kis su Gedvilu gali savo paža
dus isztesieti. Jiedu-yra Sovie
tu Rusijos tarnai, vergai, pa- 
dupczninkai, ir daro ka Rusija 
jiems insako. Pirmas Peleckio 
atsisžaukimas isz pradžios bu
vo, platinimas tarp tremtiniu 
Rusu kalba',, ir tik paskiau pa
sirodė ir Lietuviszkai.. •. -.h.., . ,■

O kad ir pats Stalinas ar Mo
lotovas prižadėtu Lietuviams 
geresni gyvenimą, Lietuviai ir 
tada, ūhdntiketu, nes deja, kiek 
pažadu, kiek sutarcziu tiedu 
Rusijos, vadai yra sulaužė.* ’ ■ ■ - • • .

Buvęs Amerikos Ambasado
rius Moskvoje, Bullitas savo 
knygoje iszskaicziuoją sutartis 
ir tarptautinius insipareig-oji- 
mus, kuriuos sulaužė Hitleris ir 
Stalinas-. Hitleris dvideszimts 
szeszia sutartis sulaužė, Stali
nas dvideszimts asztuonias.

“Tėvynės Ballsas” raszo, 
kad daugel tremtiniu jau gryžo 
in'Lietuva ir dabar gražiai gy
vena. Net ir vardai, pavardes 
paminėtos, kuriu tarpe randasi 
ir artistes Dauguvietienes var
das. Viši szitie gryžusie ji dabar 
garsiai ir tankiai pareiszkia 
kad, būdami tremtiniais, jie ne
doru žmonių buvo atkalbineja- 
mu nuo gryžįmo, persekiojami, 
jiems būdavę neleidžiama So- . ,. ..  ' . # <
vietinio radijo klausytis. , Visi 
žinom kad czia grynas melas. 
Jeigu jau tikrai taip tenai butu 
tai kam visi jie matytu reikalą 
yis girtis, vis teisintis ?

Jbigu jau taip gerai dabar 
Lietuvoje, tai tegu Ponai Pa
leckis ir Gedvilas mums paaisz- 
kina, kodėl žmones su didžiau
siais pavojais savo gyvybei be- 

.go isz Lenkijos isz Sovietu už
imtos Vokietijos, Suomijos, i u 
Sz.vedija. Anglu valdžią pa
reiszkia kad daugiau negu 
szimtas. tukstaneziu Vokiecziu 
perejo ar k '-rlindo isz Sovietu 
rojaus in Anglu valdomuosius

Ar Ponas Peįeckis pa-.

Patys Sovietu karininkai me 
ta viską ir perbėga in Amerikos 
valdomąja dali. Kiti Sovietu 
karininkai atsisako gryžti in 
Sovietu kraszta. Ar daug Ame
rikiecziu kareiviu parbėga pas 
Sovietus?

Ponai Peįeckis ir Gedvilas 
negali in tai atsakyti, ir nėra 
reikalo isz ju laukti atsakymo. 
Pats Viszinskis jau seniai yra 
paaiszkines ir pasakęs. Jis pir
mame susirinkime buvo pasa
kęs: “Tarybine valdžia bena
miu klausimu negali 'būti bo- 
szaliszka. Mes czia nenorime 
laikytis jokios tolerancijos, nes 
ji mums per brangiai kaszta
vo.” Jo žodžiais, papraseziau- 
sias pabėgėlis yra Sovietinei 
taikai pavojingas, nes szitbks 
pabėgėlis skleidžia minti ir ži
nias prieszingas Sovietiniam 
Komunizmui.

J. F. Dulles, kuris yra dabar 
apszauktas kaipo karo kursty
tojas, sako kad, Sovietu akimis 
žiūrint, taika ir saugumas galį 
būti invykdinti tik sunaikinus 
visa prieszsovietiszkai nusista- 
cziusia visuomene.

Czia yra tikroji priežastis, 
kodėl Sovietu meszka dabar 
pavirto in lape, atbėgusia prie 
medžio, ’kuriame benamis, pa
bėgėlis tuno ir tupi.

Kada ir kaip lapes pavirsta 
vilkais, parodo Sovieto buvu
sio pareigūno pasakojimas, ku
ris labai skiriasi nuo. tu sugry- 
žusiu Lietuviu pasigyrimu kad 
jiems, dabar viskas kaip ant 
sviesto.

Vienam agentui labai sekie- 
si viskas parduoti. Kur tik jis 
ėjo jis viską pardavė, gera biz
ni darė ir sau turteli krovieši. 
Vienas jo draugas . užklausė: 
“Kaip tu dirbi, ka tu darai, 
kad tau taip gerai sekasi?

Tas agentas pasįaiszkino: 
“Kai asz ateinu prie duriu li
kai szeimininke iszeina asz vi
sados sakau: “Panele, ar tavo 
mamyte namie?” Szeimininke 
taip nusidžiaugia, kad asz ja 
tokia jauna palaikau, kad ji 
perka ka tik asz jai pasiūliau, ”

Sztorai daug mažiau uždirbo 
per pastaruosius metus negu 
per 1936 metus.

Saliunai, kliu'bai ir kitokios 
pasilinksminimo vietos daug 
mažiau anais metais uždirbo ir 
vis mažiau tikisi sziais metais 
uždirbti.

Rusija daug prižadėjo Lenki
jai ir Czekoslovakijai, bet nie
ko nedave. Komunistiszka Len
kijos valdžia jau dabar kreipia
si in. An erika pagelbos ir pa- 
szelpos. Czekoslovakijos val
džia dabar tupi ant tvoros, ir 
labai norėtu nuszokti in Vaka
riniu tautu glebi, bet bijosi ar 
negali.

Rusijos galybe eis trępais 
žemyn po kokiu dvieju metu, 
nes nėra- tenai gana doleriu.

Amerikiecziai nieko nesake 
kai jiems kasztavo $75,000 už- 
niuszti viena neprieteli per ką
rą, o dabar jie pyksta ir rugoja 
kad jiems kasztuoja apie septy
ni doleriai iszgelbeti savo drau
gą ir palaikyti taika.

NEW YORK. — Invaii us ne
susipratimai del “European 
Recovery Program,” arba ge
riau sakant, Marszallo Plano, 
mažai telieczia jausmus milijo
nu amerikiecziu, kurie savano
riai teikia pagelba saviszkiems, 
nes jiems tikrai rupi kas deda
si Europoje. Vienas aiszkus da
vinys tos pagelbos b u v o 
“Friendship Train,” kuris 
praeita Lapkriezio (Nov.) mė
nesy, keliavo isz Los Angeles, 
vakaruose, ligi, pat rytu pa- 
kranezio, surinkdamas dau
giau negu 200 vagonu maisto 
Francuzijos ir Italijos žmo
nėms.

Valdžia nieko bendro neturė
jo su tuo “Friendship Train.” 
Buvo paežiu žmonių iszgalvota. 
Tas tik vienas in vykis, yra 
daug kitu, prie kuriu prisidėjo 
asmenys,' grupes, privates pa- 
szelpos organizacijos Suvien. 
Valstijose.

Pavyzdin tik New Yorko 
Pasztas pranesza kad vien Lap
kriezio men., Amerikiecziai 
siuntė už $20,650,000 vertes 
daiktu, daugiausia maisto ir 
drabužiu; net 3,503,000 palie
tu, tiesiog giminėms ir drau
gams Užsienyje. Tas neinima 
aukas siustas užsieny per or
ganizacijas kaip “CARE” (Co- 
ope-rative for American Remit
tances'to Europe) nei pakietus 
iszsiustus . per kitus uostus: 
Philadelphia, New Orleans, ir t. 
t. Nors pakietai siuneziami in 
kiekviena szali. pasaulyje, bet 
dauguma siuneziama in karo- 
iszteriotas Europos szalis.

Pagal praneszima isz Pary
žiaus in New Ybrk Herald.Tri
bune, tik “CARE” iszdalino 
daugiau negu 3,700,000 pakie- 
tu, maisto.ir drabužiu, Europo
je tarpe Balandžio 1947 m., ka
da pradėjo veikti, ligi Sausio 1 
diena.

Bažnyczios visu tikineziu 
stiprina savo pastaugęs paleng
vinti kentėjimą užsienyje. 
“National . Catholic Welfare 
Conference War Relief Ser
vices” invykde speęiale pro
grama Lapkriezio men,, surink
ti maisto Europai ir Azijai.

“Salt Lake City, Utah,'Mor
monai (Latter Day Saints) 
“prasze savo milijonu nariu 
paskirti viena reguliąre pasny- 
ko diena Gruodžio menesį isz- 
siunstį paszelpps užsienyje.

' “Northern Baptist Conven
tion” jaunieji pradėjo vajų su
rinkti batu tukstaneziams 'basu 
žmonių Europoje.

“The Church World 'Ser
vice,” kuri atstovauja 23 Pro- 
testoiių bąžnycziu ir veikia 33 
szalyse, ir ^Luthgrn World 
Relief,” kuri veikia 13 sząĮių 
pradėjo kooperatyvi projektų 
praeita Rugp, men., pavadinta 
“Christian Rural Oyęi'sėąs 
Program (CROP) ” CROP ren
ka maista ir medžiaga drabu 
žiams svarbiausiose produka- 
yirą*? vietose szalyje, t. y, vi- 
durvakafuoKse y&i&s apylinkėse 
ir (olimps.e įr
Northwest regions.” Bedimas 
to CROP projekto aiszkiii pa
rodo nusistatymą žmonių ku
rie gyvena taip vadinamose 
“izolacijos” vietose vbvaka- 
ruose. Kitas pavyzdis, Bd vi- 
durvakarai susirupine Eįropos 
padėtimi, buvo nutkimas 
“Iowa Farm Bureau ^dera

tion” balsuoti del 100 Vgonu 
grudu iszdalinimui (npioka-l

Meiles Laiszkeliai
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Perkiomen Uly. Policija sako 
kad Clarence Knabb ėjo namo 
isz darbo kai nelaime atsitiko.

Szventuju gyvenimo kny
gose randasi net septyni 
szventieji kuriu vardai buvo 
Valentinas. Bet vienas isz ju, 
jaunas Rymos kunigas kuris 
buvo, sulyg musu kalendo
riaus rokavimu, nužudytas 
Vasario (Feb.) keturiolikta 
diena 270 metu, po Kristaus 
gimimo, yra net iki sziai die
nai gerbiamas su gražiau
siais meiles laiszkeliais, gra
žiomis szirdelemis ir gražes
niais meiles žodeliais.

Kai szitas kunigas, dabar 
Szventasis Valentinas buvo 
kalėjime, tai to kalėjimo vir- 
szininko duktė susipažino su 
tuo jaunu kunigu. Ji buvo 
akla. Kai tas jaunas kunigas 
jau buvo vedamas isz kalėji
mo in vieta prirengta jam

nužudyti, jis paliko trumpa 
laiszkeli tai aklai sargo duk
relei ir pasirasze “Nuo tavo 
Valentino.”

Visa tai atsitiko beveik du 
tukstancziai metu atgal. Du 
tukstancziai metu priesz tai, 
ar keturi tukstancziai metu 
nuo dabar Rymiecziai buvo 
invede Lupzrcalijos Szvente 
ta paczia metu diena, kadi 
paukszteliai ima jieszkotis 
sau drauges. Rymiecziai szi- 
ta szvente pavedė meiles ka
ralaitei, Juno.

Per tuksianti metu szito 
szventojo diena _ visi ap- 
vaikszcziojo kaipo pavasario 
pradžios ženklą.

Bet apie 1490, del kokios 
ten priežasties žmones Euro
poje pradėjo viens kitam 
siuntinėti gražias kęrteles 
ant tos dienos. Anglijos val
džia turi viena tokia kortele 
kuria Orleano kunigaiksztis 
pasiuntė savo žmonai isz 
Londono kalėjimo 1415 me
tuose.

Po tam jau visi pradėjo

siuntinėti Valentino korte
les. Kavalieriai siunsdavo sa
vo mergelėms juokingas ir 
labai gražias korteles. .

Vienas paprotys Anglijoje 
būdavo kad kavalierius pri 
risza savo meiles kortele prie 
obuolio ir inmeta per langa 
kortele ir obuolį in savo my- 
limuosios kambarį.

Dabar mes tas korteles vi
siems ir visoms siuncziame ir 
gera pinigą už jas mokame. 
Tokios Valentino meiles kor-

teles kasztuoja nuo vieno 
cento iki penkių ar deszimts 
doleriu. Korteles brangumas 
pareina nuo musu meiles 
karsztumo ar nuo tos myyli- 
mosios skonio: Sulyg Jurgio, 
ir kepure; sulyg meiles ir 
kortele.

DVYLIKTA
Vasario Szesziolikta yra vi

siems Lietuviams iszkilminga 
nor sziandien ir liūdna diena, 
jet Amerikiecziams Vasario 
trylikta yra taipgi labai svar

bi ir iszkilminga diena. Dabar 
Įmones szvenezia Vasario dvy
likta, bet tikrai nežino kodėl ir 
■lel ko ja ązvenezia. Pirmiau vi
si Amerikiecziai szita diena ap- 
valkszcziodavo' Abrahomo Lin
coln o gimtadieni, nes Abraho- 
mas Lincolnas iszjgelbejo musu 
kraszta nuo pražūties ir atižy- 
nejo kaipo praiscziokeliu drau
gas. ■

mai) per insteigtas paszelpos 
organizacijas Europoje.

“Joint Distribution Commit
tee” dabar padeda beveik vie
na milijoną Žydu Europoje, Af
rikoje ir Rytuose.

Ameriki eeziai svetimos k i l- 
mes remia organizacijas. ku; 
r i os. paig elba t ei k i a. y p at ii igom s 
szaliins arba žmonėms- Euro po - 
je. Tarp tokiu organizacijų yra 
4 4 American.: Rel i e f for - Czėko- 
slovakia, American Relief for 
France, American Relief for 
Norway, American Relief for 
Poland, Mennonite Central 

(Committee, United Ukrainian 
American Relief Committee, 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, United Jugoslav 
Relief Fund of America.” .

Galime, czia paminėti kelis 
pavyzdžius isz ilgo suraszo 
Amerikos savanoriu pagelbos 
pastangų. “National Educa
tion Association,” dabar pra- 
szo pagelbos mokytojams už
sienyje; CIO ir AFL siunezia 
auku darbininkams užsienyje, 
du visa-tauta apimanti vajai 
renka seklu pakietųs Europai 
“Seeds of Peace” ir “Seeds of 
Friendship” ir tukstancziai 
aukotojų visose 48 valstijose 
dabar atsiliepia, in ju atsiszau- 
kirųa; ‘ ‘ American Jtmior Red 
Cross,” su daugiau negu 19, 
000,030 nariu iszsiunte suvirsz 
milijoną dežueziu mokyklos 
vaikams užsienyje per 1947 ui; 
pradžioje Sausio men., organi
zacijos kųĮ’ips atsfovąvo 10 mi
lijonu Amerikos jaųųuju vaiku 
pj-adejo mobilizuoti “crusades 
for children” sukelti auku 

•“Americaų Overseas Aid 
United Nations Appeal 
Children.”

Ir daug Amerikiecziu, savo 
apylinkėse, mokyklose, miestu 
organizacijos ir kitose grupėse 
parūpina pąszplpa žmonėms už
sienyje “pasisavinimo” būdų. 
Jie pasisavina miestelius ir 
kaimelius karo-isteriotose vie
tose. Neseniai 20,000 Dunkirk, 
New York piliecziu, paaukojo 
suvirsz $133,000 vertes maisto, 
drabužiu ir kitu daiktu, atsta
tyti Anziol garsųjį Italijos su
naikinta. miesteli, kur daug 
Amerikos kareiviu žuvo, 1944

m. Mažiame Mt. Rainier mies
teli Mary landė, greta Washing
ton, D. C., 42 vaikai antros ir 
Ireczįos' klases pradines mo
kyklos “pasisavino” Bohars, 
Franeuzijoj, mažas miestelis isz 
300 asmenų, isz kuriu,100 vai
kai. Yra kitu pavyzdžiu kur 
žmones “ pasisavino” kitus 
.miestus.

Ta savanoriu Amerikbs pi- 
•liecziu pagelba. pasiekia beveik 
k i ek v i en a a py linkę: i ramu s, 
bažnyežias, mokyklas, miestu 
crganizacijas, ja n u i mo grupes, 
industrialės firmas ir darbo 
unijas.

Kuomet Amerikos Kongre-

very Program, Amerikos žmo
nes vis, invairiais budais, paro
do, savo mielaszirdinguma ir 
duosmima padėti visiems ku
riems tik pagelba yra reikąliii- 
oa — C.'

Abraliam Lincoln

tybe j e.. Jis pagarsėjo kaipo 
prieszininkas Negru vergijos 
ir už juos kovojo. 1860 metais 
naujai susiorganizavus da
bartine Rcpublikonu partija 
pastate ji kandidatu ant pre
zidento ir jis liko iszrinktas. 
Rugsėjo 22 d., 1862 mete jis 
isžleido Negru paliuošavimo 
dekleracija. 1864 mete, jis ta
po iszrinktas antram termi
nui, bet 1865 metais jis buvo 
nusiautas Washingtono teat
re. .

Už paliuosavima Negru ki
lo naminis arba civilis karas. 
Pietines valstijos atsimetė 
nuo sziauriniu, kurioms Lin
colnas priklausė, ir iszsirin- 
ke savo prezidenta norėjo pa
silaikyti savo tvarkos ir 
Negrus laikyti vergijoj, nes 
tik isz vergu pietines valsty
bes dare sau pelnus. Lin
coln’as nenusileido, matyda
mas pavoju szaliai, jeigu ji 
susiskaldys, norėjo palaikyti 
visas valstijas unijoje, kaip ■ 
seniau buvo. Pietines valsti
jos tapo nugalėtos ir unija 
užtikrinta, bet Lincolnas už 
tai atsimokėjo savo gyvasti
mi.

Thadeus Koscziųszko taip
gi szita diena gimė ir jo*gimta- 
dieni visi Lenkai szvencziiąi ir 
apvaikszczioja./Czia ant szito 
kląusimo Lietuviai su Lenkais r 
tankiai susikerta, nes Lenkai ■ 
Koscziųszko pasisavino, o Lie-; 
tuviai gina ir giriasi kad jis 
buvo Lietuvis. Thadeus. Kos- ;- 
cziuszka stojo in pagelba Ame
rikai kai mes kariavome priesz • 
Anglija del “Laisves ir Nepri- y 
klausomybes. ” - <

John Lewisas, mainierių/bo
sas taipgi .apvaikszezioja7 savo 
gimimo diena dvylikta Vasa- 

: ‘ ‘ r

rio. Mtuinieriai iszkihningai ir 
triukszmiingai nutarė kad jie 
ta diena nedirbs'ne už tai kad 
pagerbus Prezidenta Lincolna 
ąr Amerikos.. talkininką Kos- ; 
ėžiuska, bet ju bosią. John L. Le~ 
wisa. Tai dabar mes visi Ame- 
rikiė'cžiai . dvvlikta Vasario 
.. .. " ; / & •:J 
szveneziame, bet ne del tpsiį?ar--\ 

ežios priežasties. /

arba pradžia 
SKAITYMO

dul

for

Lincolnas gimė Vasario 12 
d„ 1809 nu, Hardin apskri
ty], Kentucky valstijoj. Del 
tėvu biednumo jam prisiėjo 
jaunystėje daug vargti. Ne
turėjo progos daug lankytį 
mokykla ir beveik pats sa- 
vaimi iszmoko advokatūros, 
Jis vėliau tapo Su v. Valstijų 
prezidentu.

Jaunas būdamas, gyven
damas su tėvais Illinois vals
tybėj, kur jie buvo persikėle 
isz Kentucky, jis skolindavo
si knygas ir liuoslaikiu mo
kinosi. Advokatūra prakti
kavo 1836 meto Illinois vals

Abrahomas Lincolnas yra 
vienas isz daugelio pavyz
džiu, kad isz paprastu žmo
nių kyla galiūnai, jeigu tik 
stengiasi ko nors siekti, jei
gu laika neleidžia dykai, jau 
nyste neaikvoja ant nieko. 
Visoje szalyje ir visame pa
saulyje jis yra žinomas kaipo 
“Iszliuosuotojas,” jam visur 
pastatyta ir kitur da statoma 
paminklai.

AUTOMOBILIUS
UŽMUSZE ŽMOGŲ

READING, PA. — Clarence 
H. Knabb, 47 metu amžiaus 
žmogus isz Stony Creek Mills, 
buvo ant sykio užmusztas ant 
23-rd ir Perkiomen Ulycziu, kai 
automobilius ji suvažinėjo. Jis 
buvo greitai nuvežtas in Szven- 
to Juozapo ligonbute, bet jau 
buvo numiręs pirm negu pasie
kė liąonbute. Automobiliu va
žiavę Haig M. Goddard nuo
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Užburtas Malūnas
rai malūnininkas nebus toks 
žiaurus, jis tik pasijuokė.” Ir 
apsimetus, jog ji netikinti jo 
žodžiams ir viską imanti juo-

^ENOJO Giumo malūnas isz- 
tisomis dienomis ir nakti

mis taip sparcziai ir gerai vei
kė, jog kaimynai vien tik stebė
jos, o malūnininkas lobo. Ma
lūnas stovėjo ant kalno, akme
ninis, baltas, jis iszdidžiai 
szviete visoje apylinkėje. Malū
nas buvo tvirtai pastatytas ir 
tikrai bus ji states neblogiau
sias meisteris. Visi medžiai 
szimto metru aplinkumoje bu
vo iszkirsti ir malimas stovėjo 
kaip ant delno, didžiuodamasis 
atviroje isz visu pusiu lygumo-

' je'
Mažiausias vėjelis sukdavo 

jo sparnus, o audros ji siubuote 
siūbuodavo.

Žiema, kai pusdavo sziaurys, 
malūnininkas nuimdavo nuo 
sparnu drobes ir galiu jus už
tikrinti, malūnas, veikdavo 
kuopuikiausiai.

Poilsio valandomis .malūni
ninkas dažnai sėdėdavo prie 
lango, .žiūrėdamas in vieszkeli, 
kuriuo važiuodavo malūno lin
kui apkrauti maiszais mulai, 
arba skaitydavo ūkės, kuria 
kuone kiekviena buvo jam dau- 

; gia.u ar mažiau inšiskolinus, o 
javu pinties mėtų,' džiaugdavo
si pelnu, kuri jam žadėjo gra
žus derlius.

Maiszas grudu, du maiszu 
•miltu, toks buvo jo 'saikas.

Maižu-painažu, visai trumpu 
laiku jis liko in žymiausi u apy
linkėje žmogum.

Visa sanvaite jis buvo malū
nininkas, iszsimiltavęs, . - nuo 
galvos iki kojų, užtai, nedėldie- 
niais jis nuduodavo tikra poną, 

. apsirėdęs naujais rūbais, rimtu 
ramiu veidu,, patenkintas savo 
gyveniniu.

Niekas nebuvo juo nepaten- 
. kintas. Jis buvo teisingas. Bet, 

. nelaimei, sykiu su senatve atė
jo . ir godumas. Turtėjant jo 

y • szirdis kietejo, jis-laibiau span- 
de savo skolininkus, mažiau be- 

‘ sidejo.su neturtėliais, kurie, ne
turėdami nėi rūtų, nei mulu, ne- 
sziodavo pas ji maitina kviecziu 
maiszus ant pecziu.

Karta, giedria diena, - kada \ • *
visi laukai rodės : pageltę nuo 
sziaudu, o tyras vėjelis malūno 
sparnusysparėziai sukę, . malū
nininkas \su duktore stovėjo 
prie lango. Atsirėmė ' in palan
ges, jie apie szi ta sznekuczia- 
vo, bet svarbiausia, apie ateiti, 
kuri jiems, rodės da puikesne, 
nei dabartis.

Malunininkaite buvo pana- 
szi .in tikra miesto panele. Ji ne 
buvo bloga, bet inprato vertin
ti žmones su lyg* savo iszdidaus 
tėvo pažiūru.

— Na, ka, Žanete? Kalbėjo 
tėvas, juk musu dalykai neblo
gai einas?

— Tuo jums geriau!
— Tuo geriau ir tau, Žane. 

Už poros meteliu maitina par
duosim ir turėsi pasega. Asz 
manau, ne vienas ponas pano- 
rres susigiminiuoti su tokiu tur- 

; tingu uoszviu.
Duktė szypsojos.
— Taip, gerai padariau, ne

norėdamas jokiu reikalu turėti 
su tais skurdžiais. Teeina, kur 
nori. Ar ne taip, dukrele?

Atsąlu) vietoje jaunoji malu
nininkaite isztiese ranka viesz- 
kelio linkui kuris stacziai kilo 
in kaina ir buvo apaugės žilvy
čiais.

Tuo keliu maža kas ėjo ar 
važiavo. Giliai nusileisdamas 
pakalnėn, lygtmion, jis rauges

žalia juosta ir nyko mėlyname 
toly. Ketkarcziais, ir tai tik 
pinties metu, pasirodydavo ant 
kelio koksai vežimas, prikrau
tas rugiu ar avižų arba prava
žiuodavo koks retas gyventojas 
isz ūkiu, prisiglaudusiu ‘žemai 
lygumoje.

Žanete, rodydama in juoduo
janti taszka, tarė:

— Sztai, rodos, eina nasz- 
le su sūnum isz Genfolio. Ka jie 
ten velka ant pecziu? Galiu už
tikrinti, jog grudu maiszus. Ka 
besakyti, geri klientai, ta nasz- 
le isz Genfolio su sumini.

Ji taip garsiai susi juoke, jog 
rodės, malūno sparnai da spar- 
cziau eme suktis.

— Valkatos! Elgetos! Mur
mėjo senis Giumo,matysi, kaip 
■asz juos pasVei k i nsin.

Jis tėbestovejo jjrie lango, 
abiejomis rankomis jo atsirė
męs ir, truputi iszkiszes pro- 
1 anga savo miltuota galva, žiu
rėjo, kaip moteriszke sunkiai 
lipo in kaina. Ji visa susilenkė 
nuo sunkaus maiszo, kuri ne- 
šze ant nugaros, abiejomis ran- 
.komis ji prilaikydama per kai
rįjį peti.

Tris syk ji stabtelėjo atgau
ti kvapa. Pagaliau, ]»o vargin
gos keliones ji numėtė savo 
.maisza prie malūno vartų ir 
lengviau atsiduso.

— Nors-gi karta, pasiekėm, 
Jonai, tarė ji savo mažam, gar 
b i n i u o t a i s ■] j 1 a u k a. i s, į i e n k t ir m e - 
tu šuneliui— Sveikas, pone 
Giumo. Asz tamstai atneszau 
puikios duoneles. Tiesa, jog ne
daug, bet grudai-geri.

— Galite sau nesztis atgal, 
atsake malūnininkas. Asz savo 
iria lunei tokiais n i eka i s neprasi
dedu. Mano malūnas reikalin
gas ger esni o g r< ibi o.

— Bet juk pernai!...
— Tai]), taip. Daugiau asz 

nebeprasidedu. Supratot ?
Ji taip gerai suprato, jog net 

ašzaros isztryszko jai isz akin. 
Du;maiszu, vienas didelis, an
tras, mažu t is, Jonelio, gulėjo 
szalimais, tartum viszta su pil
ku visZcziiiku.

“Vėl juos neszli atgal? Ar 
tai butu galimas daiktas? Tik-

kais, ji kreipėsi in berniuką:
— Eiva, Jonai, ponas Giu- 

ilio paims musu maiszus ir duos 
mums baltu milteliu.

Ji paėmė berniuką už ran
kos, kuris žiurėjo auksztyn in 

finalinio Įauga, kartodamas: 
“Jis nenori! Tas piktas malū
nininkas nenori!”

Bet vos spėjo ji nueiti kele
tą žingsniu, kaip insiutes malū
nininkas isszlbeges pagriebė 
maisza. ir pilnoims rieszkuczio- 
mis eme metyti prinokusius

grūdus in sene ir jos sūneli.
— Szia jums justi duona! 

Pasiimkite ja greieziau, jei ne
norite, kad asz visa iszbarsty- 
cziau, jus elgetos!

Ir grudai sunkiu lietum pa
biro isz jo ranku. Jie biro že 
myn in kelia, in nustebusia mo
terį ir krisdami isz auksztai 
iszsibarste virsz malūno, lyg 
krusza, birdami ant jo stogo.

— Kaž-kas sutraszkejo ir 
malūno sparnai staiga sustojo!

Bet malūnininkas iii ta neat-

Veteranas Stoja In Vaiska

Drąsuoliai Didvyriai

Mickey ir Sparky, kati
nas ir szuva gavo garbes pa
žymėjimus už tai, kad jie du 
iszgelbejo dvideszimts asz- 
tuonis žmones nuo mirties 
kai gazas pasileido per visus 
Brooklyn, N. Y., randaunin- 
ku namus. Jiedu prikėlė vi
sus ir perspėjo kad jiems pa
vojus gresia.

BALTRUVIENE

Kur ten apie Szamokos,
Randasi apygarda viena, 
Bobeles traukia guzute,

Ir da su buzute, 
.Velkasi in.saldina,
Ir da vaika paima,
Ir taip nusilaka, 

Jog net žiūrėt nieką.
Mat, kad kas užfundytu laukia, 

Mamule paeiti negali,
Ba kojos krypszta iii szali, 

Kiti ant'to žiuri,
Ir nemažai juoku turi.* * *

O tam Materburyje, 
Uže, tai .uže,

Yra tokiu bobų,
Kur jii liežuviai baisiai ilgi, 

Kad net burnoje su savo 
liežuviu pasiuke,

In bile katra pasiseka, 
() gal užklausite.apie merginas.

Apie taisės gumulas?
Vaikinai viską'negali pasakyti, 
Ba isztįkruju gieda iszsižioti,

Po u'Iyežius bėgioja,
Kad autobiliu pavažinėtu, 

genioja,
O katras nenori tai ji pagauna, 

Nuo ju velniu- gauna.* * *
Vienam mieste buvo baliukas,

Net. per kėlės dienas, 
Ir atvažiavo isz kitur, 

Kai]) sakant,
Mandros monkes, . 

Ne bile kokios.
Kai]) kas szoki pavadino, 

Tai szirdeles, visaip 
iszvadino,

Nes su bile kuom szokti 
ne norėjo,

Su senberniais szposus 
varinėjo,

Net publika isz to juoku 
turėjo,

Ka tai ženklina,—nežinau, 
Apie tai ne iszmanau.

Kaip da daugiau dažinosiu,
Tai da geriau padainosiuj* * *
Asz tik for szur nežinau, 

Kur musztyne buvo,
Badai Milwaukee ant parte 

buvo,
Ir da daugiau ten pribuvo, 
O vaikinai geresni gilinki 

turėjo,
Katrie Lietuviszkai ir 

Lenkiszkai kalbėjo, 
Ba tuosius ir merginos mylėjo,

Ir kad kam prasižengė, 
Tai tylėjo.

kreipe jokios domes. Jis laip
tais jau ėjo vidun, tuo tarpu 
naszle sielvartaudama susirin
ko savo jau pustuszti maisza.

Žane szypsodamosi žiurėjo 
isz auksztai pro Įauga.

Netrukus naszle su sūnum 
dingo Giumo ir jo dukterei isz 
akiu.

Jie liovės juokęsis ir tik da
bar tepastebėjo, kad malūnas 
stovi. Sparnai drebėdami, vos- 
vos judėjo, tartum lauke vėjo, 
kuris juos vėl iszjudintu.

Kokie ežia dyvai? Nustebo 
malūnininkas. Tikrai vejas nu
tilo, reikes užtempti drobes.

Jis užtempė drobes, ka pa
prastai darydavo, kai būdavo 
mažas vejas.

Malūno sienos bejiegiai su
drėbėjo, vienas sparnas nulūžo 
ir nusviro žemyn, tartum pail
sės.

— - Prakeiktieji elgetos! Su- 
szuko Giumo. Sztai ka reiszkia 
gaigzti ir leisti laika Su jais be
sikalbant! Asz esu tikras, kad 
vejas persimainė, kolei asz juos 
isz ežia lauk variau.

Ant rytojaus atėjo darbinin
kas. Malūnas reikalavo taisy

mu).
Bet veltui Giumo, apaezioje 

sėdėdamas lauke, kuomet ma- 
liina-s pradės tarszketi.

‘ - Niekas nejudėjo.
— Biesam tike tie kaimo 

kvailiai! Erzinosi Giumo. Rei
kės pakviesti darbininkus isz 
miešto. Tada pamatysim!

Pribuvo darbininkai isz 
miesto. Jie iszarde visa stogą, 
nuėmė sparnus ir sugaiszė daug 
laiko, padeje* daug darbo, v iš
tiek ne k a padare. M alumis ne
veikė, o vejas, iszputes. ant 
sparnu drobe, tik draskė.ja.

Tuo tarpu malūnininko, kli
entu skaiezius mažėjo? Ji pra
dėjo -.traukti teismo atsakomy
bėn už sutrųkdytaji darba.

Ža iiėt es jiasoiga ne t ik nėsidi- 
dino, bet žymiai tirpo. Malū
nininkas su dukterim eme
graužtis sielvartu.

— Asz nieko toje visoje is
torijoje nesuprantu, kalbėjo 
Žanete, bet beveik esu tikra, 
jog ežia kalta naszle isz Genfo
lio. Mes juos nuskriaudem. Kas 
žino, gal jie žino, kodėl malū
nas liovėsi veikes. Užburti juk 
nesunkiu. Jie gali ir atburti!

— O, kad tik jie suliktu ta 
padaryti, asz nieko nepasigai* 
leeziau, nors ir kažinko praszy- 
tu.

Taigi eik, teve, tik buk su 0 7 7
jais kiek galima lipsznesnis. 
Juk musu likimas adbar ju ran
kose.

Giumo visuomet klausydavo 
dukters, net ir tuomet, kai ji ne 
taip kalbėdavo. Szi kart buvo 
jos tiesa, ir tėvas negaiszuoda- 
mas leidosi kelione.

Žaliuojancziu vieszkeliu ėjo 
jis Genfolio linkui. Leidžiantis 
keliu žemyn, oras darėsi dreg- 
nesnis, kelit 
manomis, 
varles. K vi
liaujama žole ir pievų gėlėmis. 
Maluninink

is buvo apaugės sa- 
kuriose szokinejo 

'pejo niekad neszie-

])riprates prie
sauso kalnui oro, jautės isztižu-

Elmer Banks buvo pir
mutinis vyrukas kuris buvo 
paszauktas iri vaiska kai ka
ras prasidėjo. Jo numeris 
buvo 158. Biski daugiau ne
gu septnyi metai atgal szitas 
kareivis pragarsėjo po visa 
Amerika kaipo pirmutinis 
vyrukas kuris buvo in vaiska 
paimtas. Jis gyveno Lexing
ton, Ky. Dabar, kai karas

pasibaigė, ir kai jis buvo isz 
vaisko paleistas, jis savo no
ru vėl stojo in vaiska ir da
bar dirba prie prižiūrėjime 
kariszku automobiliu Kale
na mieste ant Okinawa salos. 
Daug vyruku, kurie isz vais
ko pargryžo, dabar vėl stojo 
in laivyną, už tai kad jie sau 
gero darbo neranda namie.

Tuo paežiu akimirksniu visi 
keturi sparnai, rudens vėjo va
romi, pradėjo suktis ir vėl isz- 
naujo suuže girnos.

Sulig tuo laiku malūnas ėjo, 
kaip ėjos, diena ir nakti nesu
stodamas.

O apaezioje, kalno pakriau- 
szeje iszdygo mažutis, szvaru- 
tis namelis. Prieszais ji siūbuo
ja dirva, o malimo parimi suda
ro jam pavesi. —V. M.

— GALAS —

KUR TIK TU BUSI

siu. Toli priešzaky, tarp me
džiu, matėsi mažutis Genfolio 
namelis.

Visas apželes žalia tankia žo
le, jis buvo tartum senelis, ap
augės tankiais plaukais, ku
riuose meiliai žaidė vejas.. Na
meliu ineiti galėjai tiktai susi
kūprinęs. Bet Giumo nebuvo 
reikalo eiti in vidų, kadangi 
jis-ežia pat, prie namelio, pa
mate siauruti dirvos reželi. Ta 
dirva labiau paneszejo in dar
žo, lysve ir joje dirbo vaikas.

Jonas isz Genfolio, nusime
tęs švarkeli, isz viso vieko ka
sinėjo mažucziuka reželi, juo
dos žemes grumtai susimaisze 
su pėrnykseziais aguonų ir me
tu stiebeliais lakstė in visas pu
ses.

“Sztai isz kur ■ jie ima ' sau 
duonos! Pamanė malūninin
kas ! I r tas. pipi ras ja: isždirba! ’'

— Ei, Jonai isz Genfolio! .
Vai kas atsigręžę, pažino G i li

mo ir, Įiaraudes, tese savo dar
bu toliau.

Bet, papratęs atsakyti vyres- 
niuju klausiamas tarė:

Ko tamstai reikia, pone 
Giumo ?

— Mano malimas sustojo 
nuo to laiko, kaip tu buvai pas 
mane su motina, balandėli.

. — Asz nieko .nežinau.
— Gal žinai, o gal ir ne. 

Mano’dukte Žane insidejo in 
galva, kad malūnas sustojo ju
sli dėka. Mes padarėm jums 
skriauda ir likimas mumis nu
baudė. Ar neateitume! pas ma
ne, gal malūnas vėl pradėtu 
veikti ?

— Mano motina numirė isz 
vargo, atsake Jonas. Jau bus 
dvi sanvaites, kai]) nebeyra kas 
iszdirbta ta reželi, nes mano bo
bute jau persenus. Asz neturiu 
laiko eiti su tamsta, pone Giu
mo.

Jis vėl paemes kastuvu inbe- 
de ji in žemes pradėjo kasinėti. 
Isznaujo pradėjo lekioti žemes 
grumtai, aguonos, suvytusios 
mėtos skleidė paskutini savo 
kvapsni.

— Tu sėji savo lauke bloga 
sėkla, kalbėjo Giumo. Klausyk: 
jei tu su manim eitum in malū
ną ir susektum, kodėl jis ne
veikia, asz tau padovanosiu 
penkis maiszus miltu. Tau vi
sai žemai užteks.

— Asz neturiu laiko!
— Asz tau duosiu deszimts.
— Bet asz-gi nieko apie ma

lūną neiszmanau, juk asz no 
meisteris ir ne dailide!

— Klausyk, Jonai, asz pa

statysiu tau nauja narna savo 
pakalnėje, kur tu su savo bo
bute galėsi gyventi ir padoya* 
uosiu tau lauka tris syk už szi- 
ta didesni.

Mažiukas numėtė kastuvu ir 
nuėjo su malūnininku. Kuomet 
jie prisiartino prie malūno, jo 
latai iszsyk nesutarszkejo, kaip 
to lauke Žanete. Berniukas už
lipo laiptais auksztyn, o paskui 
ji ir malūnininkas su dukterim.

— Gerai apžiūrėk Jonai, 
kalbėjo malūnininkas, atburk 
musu maliniu, o asz tave auksu 
apipilsiu.

Mažyliui labai patiko apžiu
rinėti maitina ir jis laipiojo po 
visas kertes. Jis panorėjo užsi
lipti ant sparninio ir malūnin
inkas atstatė jam savo nugara 
sakydamas:

— Pasilipk ant manes, ber
niuk. Lipk ant galvos, tu ne
sunkus. Ka tu ten matai?

—- Asz nieko nematau, at
sakę Jonas. Bet asz užuodžiu 
musu duonos kvapu.

Ta iszgirdes szeimininkas 
Giumo tai]) susigėdo, jog vos 
I ik neĮiurvirto. J is atsirėmė sa
vo muilino sienos ir prasznabž- 
dejo:
. — Asz prižadu..'.

Bet vaikas jau buvo užkiszes 
savo mažute rankyte in sparni
nio lizdą ir isztranke isz ten vi
sa sauja iiętyčzia patekusiu liz
dan grudu.

Asz noriu būti su tavimi, mano 
mylimoji,

Nežiūrint kur tu busi, nežiūrint 
kuriame

Pasaulio kraszte tu gyvensi, ar 
po kokia >

Žvaigžde svajosi, ar ant kurio 
augszto'

Kalno ar tylioj pakalnėj, ar ant 
mariu

Lukuriiiosi. Asz noriu būti prie 
tavęs

Nepaisant ar tai butu pavasa
ris ar žiema; - . f

Nežiūrint ar tai butu giedra ar ■ 
dargana,

Ar lietutis lytu ar saulute 
szviestu.

Asz noriu but szalia tavęs, kur • 
tik. tu busi,

Ir noriu dalintis tavo svajonė
mis ir jausmais; /

Ir atkartuoti meilės žodelius.
Asz niekados ? nenoriu pasi

traukti nuo tavęs,
Nežiūrint kas'bus ar atsitiks,
Nes asz tave myliu,

Reikalauja Policijos

Poeto Gimtadienis

Mayoras Israel Rokach y 
isz Tel Aviv, Palestina, pata
ria, kad Tautu Sanjunga'pa- 
siunstu deszimts tukstaneziu 
kareiviu in Palestina, kai 
Anglijos kareiviai isz tenai 
pasitraukė. Jis sako kad szi- 
tie kareiviai eitu policijantu 
pareigas ir palaikytu tvarka,. 
Anglijos kareiviai pasitrau
kė isz Szventos Žemes Gegu
žio penkiolikta diena.

Szitoks patarimas butu 
geras jeigu butu galima tiek 
kareiviu kur nors rasti, ku
rie nei prie jokio kraszto ar 
tautos nepriguli. Tuoj aus; 
klausimas stoja: Kas ir ka ir 
kiek siuns? Kiek Amerikie- 
cziu? Kiek Sovietu? Kiek 
kitu?

Carol Sandburg, poetas, 
dainininkas ir po visa Ame
rika pragarsėjęs kaipo Abra
hamo Lincolno geriausias ap- 
raszytojas, apvaikszczioja 
savo septynios deszimts gim
tadieni. Jis ežia pjauna py
ragą kuris buvo Knox kole
gijos studeneziu pagamintas 
jo garbei. Knox kolegija 
randasi mieste Galesburg, 
Ill.

O Arabai, isz savo puses 
sako, kad jie ir priesz tokius 
kareivius kariaus, nes Pales
tinas priguli ne Žydams, ne 
Tautu Sanjungai, bet Ara
bams. Gal nei pats Saliamo
nas szito klausimo neiszrisz-
tu!

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą h 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Publishing Co., 

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

sidejo.su
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Žinios Vietines
— Utaminke pripuola Szv. 

Scholastiko.
— Seredoj “Pelenu Diena:” 

Atsimyk žmogau, kad iszdul- 
kiu sutvertas, ir in dulkes pa
virsi! Taipgi ta diena Gavėnia 
prasideda; Užsibaigs veseilios 
ir visokios linksmybes, o užeis 
dievobaimingi dūmojimai ir 
graudus verksmai; pasninkas.

— Ketverge Amerikos 
szvente, “Abrahomo Linco’lno 
Gimimo Diena. ’ ’

— Subatoj apie 8 valanda 
vakare vagis insigavo in Gil
berton anlgliakasyklos ofisą ir 
pasiėmė apie $3,400. Policija 
tyrinėja vagyste.

— Isz priežasties kad ledas 
gavosi ant ugninio signalo dra- 
to, Subatoj apie 9:45 valanda 
vakare signolas likos paleistas 
ir szvilpe ilga laika, pakol ledas 
likos nuimtas nuo drato ir sig
nolas nutilo.

•—• Ana vakara Szv. Juoza
po parapijos merginu koras tu
rėjo savo Užgavenios parte pas 
Mika’s Cafe ant E. Centre uly.

The Sanitary District 
Of Chicago, Iii.

Chicago, Illinois.,
1948m., Vasario men., 5 d

“Saules” Redakcija, 
Mahanoy City, Pa.

Shenandoah, Pa. — Jonas J. 
Denchy (Denczikas) Sr., nuo 
128 E. Penu' Uly., kuris numirė 
Ketverge ryta namie, likos pa
laidotas Panedelyje su apiego- 
mis Szv. Jurgio foažnyczioje 9 
valanda ryte ir paarpijos kapi
nėse. Graboriai J. A. Oravitz ir 
sunai laidojo. Velionis sirgo 
per koki tai laika. Gimė Lietu
voj atvyko in czionais 40 metu 
atgal. Buvo angliakasis, pasku
tini karta dirbo Locust Coal 

„kasyklose. Paliko savo paczia 
Katarina Link-Denchy; 4 duk
terys: Marijona, pati Kazimie
ro Valetskio, mieste; Ona, pati 
Walter Fry, Harrisburg; Leona 
pati Hany Rupert, Washing
ton, D. C., ir Jenina, namie; vie
na broli Juozapa Denchy mies
te ir 3 anukus.

— Juozapas Ronaskeviezia 
isz Ringtown ir Adomas Bal- 
kieviczia isz miesto turėjo ope
racijas Locust Mt. ligonbuteje.

— Lietuvos Laisves 30 Me
tu Sukaktis, Nedelioj, Vasario 
(Feb.) 15-ta diena, Bažnytine 
je Svetainėje bus bendras Lie
tuvos Nepriklausomybes 30 me
tu. Paskelbimo sukaktos minė
jimas, kuri rengia Susivien. 
Lietuviu Am., 23 kuopa ir Ame
rikos Lietuviu Tarybos skyrius 
ir visos vietines draugijos. Nu
matoma turėti gerus Kalbėto
jus ir gražiu Dainų Programa. 
Apylinkes miestelei jei ta'die
na neturite panasziu parengi
mą, tai praszome dalyvauti mu
su parengime Shenadoryje. Tas 
Lietuvos Nepriklausomybes 
Szventes Minėjimas invyks Ne
delioj, Vasario (Feb.) 15ta die
na, Szvento Jurgio parapijos 
svetainėje, 7:30 valanda vaka
re. Visi vietiniai ir apylinkes 
Lietuviai kvieczami dalyvauti 
Prakalbose ir laikiu atvykti, 
nes programas prasidės 7:30 
valanda vakare. Inžangos nėra. 
Kvieczia Komitetas.

Gerbiamiejei:

Prisiuncziu. Illinois Valsty 
bes Gubernatoriaus Vasario m. 
3 dienos pasiraszytos Prokle 
macijos nuorasza, einant kuria 
Vasario (Feb.) men., 16 diena 
paskelbta “Lietuvos Diena,” 
visoje Illinois valstybėje ir 
praszau Proklemacija patalpin
ti artimiausiame numeryje 
jusu laikraszczio.

Priede: Minėtos Proklemaci 
jos nuora-zas.

Antanas A. Olis.

PROCLAMATION
WHEREAS, The Thirtieth 

Anniversary of the Indepen
dence of the Republic of Lithu
ania occurs on February 16, 
1948, and

WHEREAS, This annivers
ary, which stirs fond memories 
and cherished hopes in the 
hearts of thousands of Ameri
cans of Lithuanian birth or 
ancestery, deserves formal pub
lic recognition,

NOW, THEREFORE, 
I, DWIGHT H. GREEN, Go 
vernor of the State of Illinois 
do hereby proclaim Monday, 
February 16, of the present 
year, as REPUBLIC OF LITH
UANIA DAY throughout Illi
nois, and commend the appro
priate observance of the occa
sion to all interested groups, 
organizations and individuals.

IN WITNESS WHEREOF, 
I have hereto set my hand and 
have caused the Great Seal of 
Illinois to be affixed.

Done at the capitol, in the 
city of Springfield, this 
third day cf February, in 
the year of our Lord one 
thousand, nine hundred 
and forty-eight, and of the 
state of Illinois the one 
hundred thirtieth.

Dwigth H. Green, 
Governor.

Italijonai Atkerta 
Sovietams

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

karininkus jeigu jai patiks ar 
jeigu ji tokiu laivu ar karinin
ku norės.”

Rusija da nieko nėra pasa
kius per Kremlina, bet Sovietu 
spauda jau ima barti ir intarti 
Italijos valdžia ir už tai Itali
jos valdžia vieszai pasklbe kad 
Amerikos laivynas yra priim
tinas ir laikomas kaipo malo 
nūs ir reikalingas sveczias.

Sovietu Ambasadorius Ame
rikoje, S. Panyushkin pareisz- 
ke Rusijos nepasitenkinimą 
kad Amerikos laivynas zulinasi 
po Italijos uostus. Amerikos 
valdžia tam Sovietu Ambasa 
dorini atsake kad Amerikos at
sakymas jam bus inteiktas už 
keliu dienu.

Panedelyje Italija pasirasze 
sutarti su Amerika kurioje bus 
užtikrinta draugiszkumo, pre
kybos ir laivyno sutartys. Szi- 
ta sutartis paženklins drau- 
giszkus santykius su Italija, 
kuri per kara buvo Amerikos 
prieszas.

Szita sutartis labai nepatin
ka Sovietams kurie visomis ga
liomis stengiasi valdžia Itali
joje nuversti ir savo Komunis-

Chicago.— Specialiai Lietu
vos Nepriklausomybes 30-ties 
metu sukakcziai paminėti, Mar- 
guczio sztabo nariu pastango
mis, pasiseko gauti pusvalan
dis laiko didžiulėje radijo 
WGN (50,000 watts) stotyje.

Kalbės Lietuvos Konsulas 
Dr. P. Dauzvardis. Muzikali- 
ne dali iszpildys choras, solistai 
ir kitos meno jiegos.

Programos laikas: Subatoj 
Vasario (Feb.) men., 14 d., 1948 
metu, 1:30 vai., po pietų (Chi- 
cagos laiku), isz stoties WGN 
720. —A. A. O.

TAUTU SANJUNGA 
MARINAMA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Hudson Upe Užszalo

Wilkes-Barre, Pa. — Du mai- 
nieriai žuvo laike darbo, krito 
anglis ii* ant vietos užmusze Po
vilą Puplauska, apie 56 metu 
amžiaus, nuo 546 Fellows Uly., 
Breslau, taipgi Jos. Liput, nuo 
,777 Metcalf Uly., Wilkes-Barre.

— Mirtis sutaiko nepriete
lius ir szeimynas, ba tai yra 
paskutinis lapas tavo gyveni- 
jmo.

Philadelphia, Pa. — Ugnis 
kilo Globe Solvents, Inc., ir Ke- 
mikalinam fabrike. Apie 40 
szeimynu turėjo isz savo namu 
iszbegti. Bledies padaryta ant 
$500,000: Du ugniagesiai likos 
sužeisti, Jos. Schwartz, 32 meta 
ir Jos. Jackson 30 metu am
žiaus.

Paryžius, Franci j a. — Anne 
de Gaulle, 18 metu duktė Gene
rolo Charles de Gaulle numirė. 
Velione buvo invalide per visa 
savo gyvenimą.

ga!
Amerika sudaro kariszka su

tarti su Turkais visai nesiklau
sus Tautu Sanjungos. Ameri
ka siunezia pinigus, ginklus ir 
savo karininkus in Graikija be 
be jokio pasitarimo su Tautu 
San junga.

(Mes jua pernai ir užpernai 
“Saulėje” raszeme kad szita 
Tautu Sanjunga baisiai panaszi 
in ana Tautu Sanjunga kuri pa
simirė pirm negu užgimė).

Taip, dabar ir yra ar ne už il
go bus. Tautu Sanjunga yra 
marinama, ir Amerika su Ang
lija laukia tu laidotuvių!

tiszka valdžia užvesti.

Atvyko 16 Lietuviu Isz 
Vokietijos

NEW YORK. — Sausio 29-ta 
diena, ant laivo Marine Flasher 
atvyko 16 Lietuviu isz Vokieti
jos, kurie apsistojo pas savo gi
mines ir draugus: Jonas ir Ma
rijone Kazlauskai, pas savo su- 
nu, 901 Bank Uly., Waterbury, 
Conn., Vladas ir Vanda Kon- 
dratavieziai ir duktė Janina, 
pas seseri: 395 Lorimer Uly., 
Brooklyn, N. Y., Bronius Pavi- 
lonis apsistojo po adreso: 35 
Faxon Uly., Brockton, Mass., 
Stasys Taraseviczius, Ameri
kos pilietis pas 17 Montgomery 
Uly., Pittsfield, Mass., Kaz. 
Czesnaviczius ir sūnumis: Al- 
vidu ir Kazimieru, 19550 S. 
Lake Bldg., Euclid, Ohio; Gy
dytojas Edmundas Butrimavi- 
czius su paczia Koste, 81 Onei
da Uly., Rochester, N. Y., Juo
zapas Abramaviczius, Ameri
kos pilietis: 1127 Bell Ave., So. 
Braddock, Pa., ir Julius ir Sta
nislova Baliutavicziai 544 N.L. 
32nd Uly., Bellwood, Ill. Atvy
kusius be giminiu, pasitiko Lie
tuvos Gen. Konsulato New Yor
ke Attache A. Simutis ir Ona 
Valaitiene nuo Bendrojo Ame
rikos Lietuviu Fondo (BALE).

Plymouth, Pa. — Sena gy
ventoja Elena Stankievicziene, 
apie 69 metu amžiaus, nuo 146 
Walnut Uly., numirė Sausio 26
d., ir palaidota Sausio 29 d., su 
apiegomis Szv. Kazimiero baž- 
nyczioje ir palaidota in parapi
jos kapines. Velione gimė Lie
tuvoj ir atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Paliko di
deliame nuliudime du sūnūs.

Seltzer City, Pa. — Matas 
Lenkauskas, senas miesto gy
ventojas, numirė, sirgdamas 
trumpa laika. Gimė Lietuvoj, 
atvyko in Seltzer City 36 metai 
atgal. Paliko paczia, trys duk
terys ir du sūnūs.

San Francisco, Calif. — Al
fred (Dusty) Rhodes, 38 meta 
amžiaus isz Hollywood, kuris 
nus'zoko nuo Golden Gate tilto, 
su parasziutu, likos užmusztas.

RUSIJA
PROTESTUOJA

Amerika Nepaiso

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia staeziai at
sake kad ji nieko nepaiso ir nie
kam gero neduoda del Rusijos 
protestu ir priesztaravimu ar 
nusiskundimu kad Amerika ki- 
szasi in kitu krasztu reikalus.

Rusija pareiszke savo nepasi
tenkinimą, kad Amerikos karo 
sztabas rengia ir stato sau ka- 
riszkas vietas Perzijoje. Rusija 
taipgi pareiszke savo nepasi
tenkinimą kad Amerikos ka- 
riszki laivai randasi Italijos 
uostuose.

Amerikos valdžia staeziai at
sake Ruskiams ant dvieju pri- 
kaisziojimu ir davė jiems žino
ti kad Amerika nepaiso ir nesi
bijo Rusijos piktumo.

Italijos valdžia irgi tuo pa
ežiu sykiu labai gražiai uždro
žė Sovietams pasakydama 
jiems kad Italijos uostai ir Ita- 
Ii j os krasztai yra po Italijos 
valdžia, ir Ruskiams visai nėra 
reikalo rūpintis apie Italija. 
Jeigu Italijos valdžia priima 
Amerikos laivyną tai ne Sovie
tu biznis. Sovietams buvo kaip 
su szlapia mazgote per snuki.

Amerikos Po-Sekretorius Ro
bert A. Lovett staeziai atsake 
Rusijos Ambasadoriui Ameri
koje Alexander S. Panyushkin. 
O Amerikos valdžios tarybos 
atstovas Michael J. McDermott 
labai greitai atkirto Ruskiams 
ant Perzijos klausimo sakyda
mas kad Rusijos priekaisztas 
yra gryna melagyste.

Sovietai per savo radija 
Moskvoje prikaisziojo Perzijos 
valdžiai kad Amerikos insiki-

Butu Geras

Tėvas — Nu, pasakyk man 
Ickau, ka tu darytum jeigu 
tau inlystu voras in pilvą?

Ickus — Uf, tate, asz pa- 
gaueziau muse ir pridecziau 
prie nosies skylutes, ir voras 
iszeitu!

Tevas — Gans recht, Ic- 
kau, bus isz tavęs kada geras 
daktaras ir didelis grojse 
puryc!

Nesuprato

Ponia — Mag luk, ar jau 
termometeris n' 
szu?

Magduke — E 
jo nueiti, jeigu 
nies!

įėjo in vir-

.aipgi gale- 
sabo ant vi-

Galinga ir didinga Hud
son upe, kaip ir kitos mažes
nes upes visiszkai užszalo. 
Laureat Leclerc, kuris eina 
sargo pareigas viduryje 
Hudson upes visados turėda
vo laiveliu iszplaukti in savo 
darba. Dabar jis pirmutini 
syki in penkis metus gali

pesezias eiti in savo darba, 
skersai Hudson upe. Jis ran
kose laiko irides kad jeigu 
ledas po jo kojomis inlužtu, 
kad jis visas nepaskęstu. Szi 
žiema yra isz tikro szalta, 
tvoros braszka, ledas ant eže
ro pokszti.

Kai ‘ ‘ Pravda’ ’ iszbare Bul
garijos Premieriu Dimitrova, 
tai tuo paežiu sykiu davė Yu- 
goslavijos Marshalui Tito žino
ti kad ir jo pasielgimas Rusijai 
nepatinka kai jis kalba apie ko
kia ten rytiniu tautu federaci
ja.

Tas straipsnis isz “Prav- 
dos” buvo per radija paskelb
tas, kai Premierius Dimitrovas 
pargryžo isz Sofia, kur jis buvo 
pasiraszes bendra sutarti su 
Rumunija ir buvo pardszkes 
kad labai pageidautina kad vi
si tie krasztai sudarytu antra 
federacija. In szita federacija 
buvo tikėtasi priimti visus Bal
kanų krasztus; Lenkija, Cze- 
koslovakija ir Graikija.

Laikrasztis “Pravda” pik
tai sako kad szitiems krasztams 
nėra jokio reikalo tvertis kokia 
ten federacija.

Pirm negu Dimitrovas iszva- 
žiavo isz Bucharest, jis buvo 
pareiszkes kad visi rytiniai 
krasztai turėtu visomis pastan
gomis stengtis užvesti gerus ir' 
draugiszkus santykius su vaka
riniais krasztais.

‘ ‘ Pravda ’ ’ laikrasztis užsi
puolė ant Dimitrovo kai tik isz- 
girdo kad visi Vakaru krasztai 
rengiasi tokia federacija suda
ryti. Rusija nenori jokios fede
racijos nei Rytuose nei Vaka-

szimas in Perzija sudaro Rusi
jai pavoju.

Rusijai baisiai nepatinka 
kad Amerikos Marinai karei
viai dabar važiuoja in Italija. 
Bet Amerikos ir Italijos val
džios duoda Ruskiams žinoti 
kad ežia ne Rusijos biznis.

Rusijos ponai nepripratę isz- 
girsti isz kitu insakymus ar pa- 
siprieszinimus. Jie dabar neži
no ka sakyti ar ka daryti kai 
Italija su Amerika jiems taip 
gražiai reže per snuki.

5 ŽUVO EROPLANO 
NELAIMĖJE

JASPER, ARK. — Armijos 
eroplanas B-25 pataikė in 
Ozark kaina, užsidegė ir in 
szmotelius susprogo. Eropla
nas skrido isz Wright Field, 
Dayton, Ohio. Visi penki ka
reiviai žuvo: Leitenantas Phil
lip Novick, 27 metu amžiaus isz 
Brooklyn, N. Y., Leit. Charles 
W. Thomas, 26 metu isz Zep
hyrhills, Fla. Leit. Felton F. 
Roberson, 27 metu amž., Os
borne, Ohio., M/Sgt. Geo. L. 
Hatjes, 28 metu amž., Dayton, 
Ohio, ir jūreivis isz Oakland, 
California.

Ne Gerai
Jonas in Petra — Kaip tai 

ne gerai ant svieto sudary
ta. Kada vasara tai saule da 
labiau kaitina; tegul žiema 
kaitytu, tai reiketu nei pe- 
cziu kurti!

ruošė, nes ji nori kad visi Rytu 
krasztai butu po josios valdžia, 
ir kad Vakaru krasztai butu 
sau vieni, kad butu lengviau 
juos pavergti ar nors iszgazdin- 
ti.

RUSIJA ISZBARA
BULGARIJOS
PREMIERIU

Nepripažinsta Jokios 
Unijos Tarp Rytiniu

Krasztu
LONDON, ANGLIJA. — 

Rusijos laikrasztis “Pravda” 
labai iszbare Bulgarijos Pre
mieriu, Georgi Dimitrov, kuris 
yra intakingiausias ir didžiau
sias Komunistas. ‘ ‘ Pravda ’ ’ 
pareiszke Rusijos nepasitenki
nimą su Dimitrovo iszsireiszki- 
mu kad reikia visus rytiniu 
krasztus suvienyti in viena uni
ja.

Isz to matyti kad Rusija no
ri visus tuos krasztus pati val
dyti iir kad visi jie butu glau
džiai suriszti su Rusija, o ne 
vienas su kitu.

MOTINA ŽUVO, 3 
SUŽEISTI

WILMINGTON, DEL. — 
Trisdeszimts dvieju metu moti
na buvo užmuszta ir jos vyras 
ir j u du maži vaikai buvo su
žeisti kai j u automobilius su
dužo in tilta ant Governor 
Prinz Bulvaro. Mrs. Abigail 
May Billstein isz Collins Park 
numirė Delaware ligonbuteje. 
Jos vyras Roland, trisdeszimts 
trijų metu amžiaus ir vaikai 
buvo sužeisti. Ponas Billstein 
sako kad jis nežino kaip ta ne
laime atsitiko ir kaip jo auto
mobilius in ta tilta susidaužė. 
Jo žmona sėdėjo ant to szono 
kuris buvo labiausiai sudaužy
tas kai automobilius in ji reže.

Ginczia Apie Maista

Senatoriai tankiai susi- 
ginezina apie savo valstijos 
gerybes ar grožybes. Be
veik kas metai Senatoriai isz 
Louisiana susiginezina su 
Senatoriais isz Maine apie 
kurios valstijos maistas yra 
geresnis ir skanesnis. Czia

Senatorius Owen Brewster 
isz Maine duoda Senatoriui 
John Overton isz Louisiana 
paragauti skanaus vėžio, ku
ris anot jo vien tik Maine 
valstijoje Luvo tokis skanus. 
Elsie Waters su Betty Green 
stovi užpakalyje ir klausosi.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu,

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 
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Maldeles Arcibrostvos Szv.

Veido Jėzaus Kristaus, .. .25c.
Trumpas Katekizmas, pagal 
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nekuriais naudingais pridėji
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