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Araba Daužo Žydus
★

Isz Amerikos
PREZ. TRUMANAS
PEIKIA MOKYKLAS

Sako Vieszosios Mo
kyklos Mums Sarmata 

Daro

PHILADELPHIA, PA. — 
Prezidentas Trumanas atsilan
kė in Girard College, kur jis 
pasakė prakalbas. Jis beveik 
nieko nesake apie politika ar 
apie ateinanczius rinkimus ir 
visai mažai apie tarptautinius 
klausimus. Bet daug kalbėjo ir 
daug iszsireiszke apie musu 
kraszto vieszasias mokyklas, 
sakydamas kad musu mokyk
los mums sarmata daro.

Viduržemiuose Audros RUSIJA
PRIPAŽINSTA

ŽYDU TAUTA

Molotovas Sveikina
Žydus; Anglija
Ncpripažinsta

Žydai Szaukiasi
Pagalbos

Jeruzolime
/■

v

Kalbėdamas in du tukstan- 
cziu ir du szimtu studentu, kop- 
lyczioje kuri kasztavo pusantro 
milijono doleriu pastatyti, jis 
sake kad musu vieszos mokyk
los “Public Schools’’ turi per 
daug mokiniu ir per mažai mo
kytoju, kad tankiai atsitinka 
kad mokytoja savo mokiniu nei 
vardo nežino.

Prezidentas sako kad per ma
žai yra pinigu skiriama del mo
kykit), kad mokytojai per ma
žai gauna mokėti, ir kad mo
kyklos kambariai yra niekam 
netike.

Po szitu paveikslu nebu
vo paminėta nei vieta nei lai
kas kada jis buvo nutrauk
tas. Laivyno Sztabas tik tiek 
pasako kad tai atsitiko kur 
nors Viduržemiu Jurose. Tai 
gali būti arti Graikijos ar ne
toli nuo Italijos. Trys Laivy
no lakūnai turėjo su savo ka- 
riszku eroplanu, bomberiu, 
nusileisti ant audringu juru. 
Kariszkas laivas. USS Valley 
Forge pasiuntė maža laiveli 
juos tris paimti. Laivelis 
greitai priplaukė ir greicziau 
paėmė tuos lakūnus, bet pas-

kui buvo gyva beda tam lai
veliui sugryžti prie didžiojo 
kariszko laivo, nes audringos 
juros ta laiveli supo ir daužė. 
Bet, galu gale, tam laiveliui 
pasisekė priplaukti prie di
džiojo laivo ir czia matome 
kaip tas laivelis yra užkelia
mas ant didžiojo laivo.

Amerikos Laivynas su sa
vo kariszkais 
planais eina 
manksztymus, 
veik visuose 
krasztuose.

laivais ir ero- 
pratybas ir 

manevras be- 
viso svieto

LONDON, ANGLIJA. — 
Sovietu valdžia vieszai ir isz- 
kilmingai pripažino naujai gi- 
muse Žydu tauta Palestinoje.

Dabar trys tautos pripažinsta 
ta Žydu tauta, Amerika pirmu- 
cziausia pripažino, paskui vie
nas krasztas Guetamala, Pietų 
Amerikoje paseke Amerikos 
pavyzdi, ir dabar Rusija.

Anglija vis nepripažinsta, ir 
sako kad nėra jokio strioko, 
kad reikia palaukti ir pamatyti 
kas tenai bus.

Dabar, kai Rusija pripažino 
Žydu tauta, tai aiszkus dalykas 
kad visi tie krasztai po Rusi
jos valdžia bus priversti pana- 
sziai padaryti. Lenku Komunis- 
tiszka valdžia taipgi jau pripa
žino ta nauja tauta.

Egipto valdžia vieszai Tautu 
Sanjungoje pareiszke kad 
Egipto krasztas skaitys už pra
sižengimą jeigu kuri tauta 
siuns Žydams ginklu. Net ir 
Amerikos valdžia turi su Egip- 
tiecziai skaitytis, nes mums to 
kraszto aliejus yra labai reika
lingas. Gal kaip tik del tos prie
žasties Anglija nesiskubina 
prasitarti apie ta nauja Žydu 
kraszta.

Amerika Stato Kariszkus Lai“ 
vus; Arabai Kvoja Del Jeruzoli
mo; Czeku Lakūnai Nenori Tar
nauti Komunistams; Vengru 
Ministeris Nori Tapti Ameri

kos Piliecziu

Jis tiems vaikams, moki
niams pasakė kad jie turi jaus
tis laimingi kad jie turi tokias 
puikias mokyklas ir tokius ge
rus ir gabius mokytojus.

Prezidentas buvo garbes sve- 
czias ant vakarienes, biznierių 
surengtos. Nieko taip nepapras
to neatsitiko per j o apsilanky- 
ma Philadelphijoje, iszimant 
keliu parodo, kurias sudarė tie 
kurie norėjo parodyti savo ne
pasitenkinimą su ta Girard Ko
legija už tai* kad ten nepriima 
juoduku vaiku.

In szita mokykla priima tik 
naszlaiczius ir mokina juos vi
sai už dyka. Czia nevalia vai
kus mokinti tikėjimo ir dvasisz- 
kiams nevalia inžengti.

VENGRU
MINISTERIS

ATSISAKO

Iszsižada Savo Tėvynės
Tapa Amerikos

Piliecziu

GERE, PASIGĖRĖ IR 
SUSIPESZE

CHICAGO, ILL. — Mrs. 
Charlotte Moody, trisdeszimts 
asztuoniu imetu amžiaus mote- 
riszke nuszove savo drauge 
Mrs. Cliff ir paskui pati sau in 
pilvą paleido kulka.

Policijantai maž-daug szitiek 
įdažinojo apie tas pesztynes:

Ponia Charlotte Moody su 
savo vyru ir su savo kaiminka 
Mrs. Cliff iszejo pabaliavuoti. 
Anksti, kaip tik po pietų visi

(Tasa Ant 4 Puslapio),

WASHINGTON, D. C. —
Vengrijos Ministeris Ameriko
je, Rustem Vambrey, vieszai 
paskelbė kad jis atsisako savo 
vietos ir kad jis nebegrysz in 
savo tėvynė. Jis sako kad jam 
jau ligi gyvo kailio insipyko jo 
tėvynės Komunistiszkos val
džios sauvaliavimas.

Jis inteike praszyma del 
Amerikos pilietybes popieru ir 
sako kad jis nori tapti Ameri
kos piliecziu.

“Asz esu jau septynios de- 
szimtys szesziu metu amžiaus 
ir man Amerika labai patin
ka,’’ jis laikrasztininkams vie
szai pasakė.

STATO KARISZKUS
• LAIVUS '

WASHINGTON, D. C. —
Kongresas priėmė ir patvirtino 
inneszima permainyti savo nu-

sistatyma kaslink statymo ka- 
riszku laivu ir dabar davė pa- 
velinima tuoj aus pradėti staty
ti dideli, milžiniszka kariszka 
laiva, kuris vesz didžiausius 
kariszkus eroplanus. Laivas 
svers apie asztuonios deszimts 
tukstancziu tonu ir nuo jo di
džiausi ir sunkiausi kariszki 
eroplanai, bomberiai galės pa
sikelti.

Szitas laivas bus taip intaisy- 
tas kad jis gales plaukti ir in 
szalcziausius krasztus, in pa
saulio aszigalius.

Isz pradžios buvo manoma 
statyti daug mažesniu, bet da
bar nutarta nieko nelaukti ir 
tuoj aus pradėti statyti didžiau
sius laivus del kariszku eropla
nu.

LAIKRASZTININ-
KAS NUŽUDYTAS

Radijo Raporteris Nu- 
szautas Graikijoje

AUTOMOBILIUS IN 
STULPĄ PATAIKĖ

. YARDLEY, PA. — Trys jau
ni vyrukai buvo sužeisti kai j u 
automobilius nulėkė nuo viesz- 
kelio netoli nuo Morrisville ’r 
sudužo in stulpą.

Richard Hellyer, asztuonioli- 
kos metu amžiaus vyrukas, ir 
Donald Lang penkiolikos metu 
amžiaus, buvo labai sužeisti ir 
nuvežti in Mercer ligonbuteje. 
Ju draugas James Course, sze-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Amerikos Konsulatas, Saloni- 
kos mieste pranesze kad Geor
ge Folk, 34 metu amžiaus laik- 
rasztininkas, raszytojas ir radi
jo raporteris, buvo nužudytas.

Vietine policija rado jo lavo
ną prie juru kranto, kur bangos 
buvo ji atplovusios. Policijan
tai sako, kad jo rankos ir kojos 
buvo surisztos. Laikrasztinin
kai sako kad j u draugas buvo 
isz užpakalio per pakauszi nu- 
szautas. Kiti laikrasztininkai 
sako kad net ir jo akys buvo už- 
risztos.

Laikrasztininkas Geo. Polk 
iszvažiavo isz Athens miesto, 
sakydamas kad jis ketina va
žiuoti in Salonika miestą. Jis 
niekam stacziai nepasake su ko
kiu reikalu jis in ta miestą va
žiuoja, bet jo draugai sako, kad 
jis jiems prasitarė kad jis norė
jo pasiszneketi su Generolu 
Markos Vafisdes.

Už keliu dienu laikraszcziai 
Athens mieste paskelbė, kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)

JERUZOLIMAS — Anapus-Jordano Ara- 
armijos apsupo visa Jeruzolimo miestą 

ir dabar bombarduoja isz visu pusiu. Czia 
randasi daugiau negu 1,300 Žydu kurie de
bar negali pabėgti.

Žydiszki laikraszcziai sako kad Žydai 
visa szita miestą paėmė ir sugavo apie ke
turis tukstanczius Arabu.

Bet dabar ateina žinios kad Arabu vir- 
szininkai sako kad visas miestas bus pa
imtas trumpu laiku.

Kiek galima sužinoti tai apie asztuoni 
tukstancziai Žydu kariuomenes susikirto su 
Anapus-Jordano armijomis, kurios turi gerus, 
naujausius ginklus.

Žydai giriasi kad jie keliose vietose su- 
musze Arabus, bet tikru žinių vis negalima

bu

miestą
vienos
bomba, 

Czia

pat Jeru- 
užeme.
ligonines,
kuri su-

Katalikes

Vienas Arabu virszininkas sako kad ar 
Arabu kariuomenes persilaužė in 
zolimo miestą ir visa ta

Žydai pasitraukė isz 
bet paliko sprogstanczia 
sprogo už keliu valandų,
sesutes, meniszkos darbuojasi ir prižiūri 
ligonius. Arabai sako kad nei viena se
sute nebuvo sužeista. Žydai buvo pavar- 
tuoja szita ligonine kaipo tvirtove, bet kai 
Arabai pradėjo visa miestą apsupti, tai Žy
dai pasitraukė.

Žydai ir in kitas ligonines itilindo ir pa
sistatė savo karabinus. Arabai davė vi
siems žinoti, kad jie pulsis ir ant tu li
goniniu, jeigu Žydai kareiviai isz tenai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKIETIS PAR
SIDAVĖ RUSIJAI

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Karo Sztabas iszlei- 
do žinias kad dvideszimts vieno 
meto amžiaus Amerikietis ka
reivis, Saržentas James M. Mc
Millin, apleido armija ir duoda 
visiems žinoti kad jis pasiliks 
Moskvoje.

Amerikos valdžios sztabas 
Washingtone nežinojo kas te
nai atsitiko, bet karo sztabas 
tuoj aus viską paaiszkino. Ame
rikos Ambasada Moskvoje grei
tai inteike visas žinias.

Saržentas McMillin ne pir
mutinis, kuri ta Ruske suvilio
jo, suvedžiojo ir paskui paliko. 
Ji keli metai atgal kita toki 
Amerkios Sarženta suviliojo. 
Jis su ja apsiženijo, bet paskui 
giliukis jam kad jis apėjo pa
sprukti ir iszsigelbejo nuo liki
mo baisesnio negu mirtis.

Vasario menesyje, kas pana- 
szaus atsitiko su viena Ameri
kiete, Miss Annabel Bucar isz 
Pennsylvanijos. Ji paskelbė 
kad ji apsigyvens Moskvoje nes 
insimylejo in Ruski.

Laikrasztininkai mažai ka 
žino apie szita Ruske, kuri jau 
du Amerikiecziu suviliojo, bet 
jie spėja kad ji isz tikro nepa
prasta boba, ar nepaprastesne 
gražuole. Ji tenai dirbo kaipo 
szpiegas Sovietams.

Musu Konsulatas abejoja kad 
tas Saržentas McMillin galėjo 
tai moteriszkei per daug svar
biu žinių iszduoti, nes jis per 
daug ir pats nežinojo.

Jis su ta Ruske du metai at
gal susipažino, susinesze ir su
sidraugavo. Dabar, kai parėjo 
laikas jam gryžti in Amerika, 
jis negalėjo tos nepaprastos 
moteriszkes palikti, ir pasirin- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Mes dažinojome kad misijo- 

iiįerius, Kunigas Gabrielius M. 
Jeskeleviczius, Pasijonistas, 
vienas isz iszkalbingiausiu pa
mokslininku prižadėjo parašky
ti “Saulei” straipsneli apie 
Komunistus. Jis savo straipsne
li ketina užvardinti “Raudonų
jų Tikėjimas.'“ Mes su nekan
trumu laukiame to straipsnelio 
nes Kunigas Galbrielius geriau

ne vien tik Rusijoje, bet po visa 
svietą. O tautos kurios nepri
ima musu Komunizmo negali 
szalia musu gyventų Ar viena 
ar kita tvarka turi vieszpatau- 
ti, ar Komunizmas ar kapita
lizmas.

Susikirtimas ir žut-butinis
* < < i I«e> ■' . . .ii: »1 j

karas tarp Sovietu Republikos 
ir kapitalistiniu tautu yra ne- 
iszvengiamas.

■ • •

Proletarai, darbininkai turi 
sustiprinti savo politines ir ka- 
riszkas jiegas ir tada nuversti

už dauguma raszytoju žino ir 
pažinsta Komunistus ir Komu
nizmą, nes jis moka Rusu kal
ba. Žmogus kuris moka Lenku, 
Lietuviu, Anglių ir Ruskiu kal
bas gali isz visokiu szaltiniii 
semtis žinių ir mokslo. O Kuni
gas Gabrielius tas kalbas gerai 
moka ir dar kelias.

—————— t ■
Kai po visa Amerika paskli

do gandai kad Stalinas jau nori 
gražiai pasiszneketi apie taika 
ir ramybe, tai daug žmonių nu
džiugo. Bet mums visai nebuvo 
nei naujienos nei džiaugsmas. 
Mes negalime nei Sovietais nei 
Stalinu pasitikėti, nes Sovie
tams Leninas yra Vieszpats 
Dievas ir Stalinas jo pranąszas.

Nors Stalinas iszkraipo Leni
no mokslą kaip jam ir jo pa- 
dupczninkams patinka ar pato
gu, bet visi jie garbavoja Leni
na ir sako kad jie jo pėdomis 
seka.

r. L r į ” j
Ant kiekvieno klausimo, 

kiekvienas geras ir isztikimas 
Komunistas saves pasiklausia: 

. Ka Leninas darytu ?

kapitalistus ir buržuarus ir at
imti visa valdžia isz ju ranku.

Czia tik keli trupinėliai Le
nino mokslo. Czia tik kelios pa
stabos isz Komunistiniu insa- 
kymu, kurie sudaro Komunistu 
dorove ir tikėjimą. Jie sudaro 
pamatą visu Rusijos nusistaty
mu ir sziandien. Už tai mes 
drystame sakyti kad visi tie 
gandai apie Rusijos norą tai
kos yra tuszti.

1 • • "

Stalinas dabar su Molotovu 
kaip kokie balandėliai Iburkuo 
ja ir apie taika kalba, kai atei- 
na žinios isz beveik visu Euro
pos krasztu Rusija jau rengiasi 
del nauju užsipuolimu szi ru
deni.

Stalinas sveikina savo dran
ga Henry Wallace Amerikoje, 
kuris yra Komunistu kandida
tas del Prezidento. Wallace per 
visa savo vaju pamokslus pysz- 
kina, girdamas Komunistus ir 
patardamas Amerikiecziams 
nusileisti Sovietams ir patai
kauti Stalinui.

Sztai tik keli trupinėliai to 
Lenino mokslo, kuris yra visu 
geru Komunistu tikėjimas. Isz 
tu trupinėliu mes galime labai 
gerai žinoti ka Kremlinas daro, 
darys ar norėtu daryti, nes Le
ninas taip dare ar norėjo daryti.

Leninas sake ir mokina kad: 
Iki paskutinio nusprendimo, 
kuris pasmerks ir pražudys ba- 
goczius, baisus ir žiaurus karas 
turi būti vedamas tarp buržua- 
ru ir proletoratu. (Buržuaras, 

■ ;'4 >*- , . • • r ' ...

tai visi tie kurie randasi tarp 
darbininko ir kapitalisto, kaip 
visi biznieriai. Jusu susiedijoje 
buczierys butu buržuaras. O 
proletaras tai, žinoma, yra dar
bininkas.) 

J ;

Sovietu valdžia turi visur y t. i . t i
valdyti, visus krasztus užka
riauti, jeigu nenori kad Angli
ja su Amerika visur užvieszpa- 
tautu.

Ka Henry Wallace mums da
bar sako, Molotovas jau seniai 
sake ir Stalinas sutinka: suma
žinti musu armijas, uždrausti ir 
panaikinti ta sprogstanczia 
“Atom” bomba, nusiginkluoti. 
Visa tai labai patinka Rusijai.

Bet tas pats Wallace ir daug 
kitokiu patarimu mums duoda, 
kurie nei Stalinui nepatiktu: 
pripažinti kiekvieno kraszto 
teisėta valdžia. (Kur sziandien 
Lietuvos teisetina valdžia?) 
Nesikiszti in kitu krasztu vi
daus reikalus. (Kur Lenkijos ir 
Czekoslovakijos vidaus reika
lai ?)

Wallace taipgi reikalauja de
mokratija ir laisve butu užtik
rinta kiekvienam krasztui, ir 
visu tautu teises butu garan
tuotos.

Jeigu proletarai, darbininkai 
laimeja revoliucija savo krasz- 
te ir panaikina buržuarus, biz
nierius, ir jeigu tada jie paskel- • • U i ■ U ’ «
bia kąra priesz kitu krasztu to-•
kius darbininku isznaudotojus, 
tai toks karas yrą szventas ka-

Ar sveiko proto žmogus gali 
sziandien tikėti kad Stalinas 
yra pasirengęs ant viso to su
tikti ; ar kas sziandien gali tikė
ti kad Sovietai isz visu užimtu 
krasztu pasitrauktu ir Stalinas 
jiems gražumu sugražintu lais
ve ir nepriklausomybe?

Stalinas sako kad jis taikos 
jieszko, ramybes praszo; o mes 
sakome kad jis slastus mums 
taiso.

Komunizmo svarbiausias dar
bas supjudinti žmones, viens 
priesz kita kituose krasztuose, 
kaip tai kapitalistus priesz dar
bininkus, kad jie viens kita žu
dytu.

Komunistas turi būti pasi
rengęs visko iszsižadeti, viską 
paaukoti, jeigu bus reikalas; jis 
turi pavartuoti visokias prie
mones, leistinas ir neleistinas, 
kad tik paslėpus teisybe.

—————— • ,—'
Mes, Komunistai gyvename

Ana diena, 67 metu Hollan- 
dijos karaliene Wilhelmina pa
skelbė per radijo- in savo gyven
tojams, kad ji nesveikoja ir yra 
nutarusi pasitraukti isz sosto. 
Jos duktė, sosto inpedine Juli
ana, kuri dabar valdo sostą, re
gento teisėmis, o vėliau užims 
karalienes vieta.

i 4
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NETURI GIMINIU 
CZIA, BET NORI

ATVAŽIUOTI

Klausimas — Priesz kiek lai
ko musu miestelyje sutverėme 
Komitetą paszelpimui savo tau- 
tiecziu Vokietijoj. Daug siunti-! 
niu mes jiems pasiuntėme. Ir 
isz savo vargingu tautiecziu 
Vokietijoje dabar gauname 
daug laiszku. Atsakome. Asz ka 
tik gavau praszyma isz visai 
man nepažįstamo jaunikaiezio. 
Jokiu giminiu ir pažįstamų czia 
Amerike neturi. Praszo kad asz 
jam iszpįldycziau “affidavit of 
support.” Nors asz turiu gera 
darba, gerai uždirbu, turiu tru
puti pinigu bankoje, bet žinau 
kad tas neužteks parsitraukti 
ateivi isz Vokietijos in Suvien. 
Valstybes. Rodos, kad valdžia 
reikalauja tam tikra suma pini
gu, jeigu žmogus nori parsi
traukti asmeni. Ka galiu dary
ti?

Atsakymas — Ateivis, no
rintis atvykti in Suvien. Vals
tybes turi inrodyti Amerikos 
Konsului, užsienyje, kad jis ne
bus “public charge” kada jis 
czia atvyks. Affidavit of sup
port nuo draugo arba gimines 
paprastai priimtas kaipo inro- 
dijimas kad jis netaps naszta. 
Bet pildyti affidavit of support 
pildytojas turi turėti užtekti
nai pinigu užlaikyti immigran- 
ta, reikalui pakilus. Jeigu pil
dytojas afideivito yra tik drau
gas, ne gimine, Amerikos Kon
sului reikes užtikrinti kad pil
dytojas bus atsakomas už drau
gą. Tamstos “geras darbas” 
neužtenka.

Tamsta Konsului turėsi inro
dyti kad tikrai galėsi užlaikyti 
szi jaunikaiti kada jis atva
žiuos, jeigu to reikes. — C.

“BALE” CENTRE
GAUTOS AUKOS

Per 1948 Metu, Balan
džio Menesio

• _ ( f } Į t

California: Los Angeles, Mrs. 
Martha Varkalis $50.

Florida: Miami, BALE Nr. 
39 $100.

Illinois: Chicago, Szv-cz. Pan. 
para. BALF $208.50; Mr.- ir 
Mrs. J. Dambros $10; Szv. Pet
ro ir Povilo par. $100; BALE 
Nr. 4 $33; BALF Nr. 3 $67. 
Cicero, Albertina Jokubauska 
$10.00.

Indiana: Beverly Shores, 
Mrs. A. Žaliukas $1.

Massachusetts: Brockton, Pi- 
liecziu Klubas $150. E. Wey
mouth, Mrs. Mary Gailius $5.

Michigan: Detroit, Juozas 
Žilinskas $100.

Wisconsin: Milwaukee, Ame
rican Overseas Aid Wisconsin 
Cimmittee $1,108.64.

Connecticut: Hartford, BA
LF Nr. 12 $218. New Haven, 
BALF Nr. 32 $100. A. L. R. K. 
Mot. S-ga $15.

New Jersey: Paterson, Vasa
rio 16-tos Komitetas $85.

New York: Amsterdam, BA
LF Nr. 33 $300. Maspeth, Lith. 
Auditorium $25.03.

Pennsylvania: Ashley, Jos. 
Balkus $1. Kingston, LRKS Nr. 
34 $5. Philadelphia, Jonas Bal- 
tadonis $10. Pittsburgh, BALE 
$32.00

Ohio: Akron, BALE Nr 32 
$65. Cleveland, Rev. J. F. An
gelaitis $5.00.

BALF Centre Gauti Skyrių 
Nariu Mokescziai 1948 Metuose 

Balandžio April Men.

Connecticut: Hartford, BA
LF Nr. 12 $64.00.

Illinois; Chicago, BALE Nr.
4 $53.00.

Florida: Miami, BALE Nr. 
39 $19.00.

New Jersey: Elizabeth, BA
LF Nr. 24 $116.50.

Aukojusiems ir mokesezius 
užsimokėjusiems BALF Cen
tras nuoszirdžiai dėkoja. Viso
keriopa pagelba tremtiniams ir 
toliau praszome siunsti: United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc. 105 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.

LAISZKAS
ISZ VOKIETIJOS

Ponia Elzbieta Vosiliene isz 
Nanticoke, Pa., prisiuntė mums 
gauta laiszka isz jaunos mer
gaites kuri raszo:

Rotenburg, Vok.
1948 m., Balandžio 21 d. 

Didžiai Gerbiama Ponia Vosi
liene!

nebijote. Jus eisate laiminga 
da, kad nematiete karo audros. 
Asz praszau Dievo, kad numir- 
cziau ir daugiau nematycziau 
karo, nei Rusu! Miela ponia 
kaip man miela su jumis susira- 
szineite, man taip atrodo kad 
asz su savo mamyte, savo sun
kaus gyvenimo iszpudžiai pasi
dalinu. Kokia jus eisate geru
te, asz taip norieeziau susira- 
szinete su musu tautiecziais už 
juri gyvenaneziais. Man taip 
lengva pasidarė kai isz jusu ga
vau laiszkuti, labai daug karti 
skaieziau ir kartu verkiau. Jus 
rasziete kad man nieko negali
te pagelbeti, labai aeziu, už ju
su gera szirdele. Asz ir taip so
ti pasidariau, už jusu gerus žo
delius, asz rodos visa pagyvo- 
jau. Kad nors ir jus toliau ga
lėtumėte man paraszyte laisz
ka kur amžinai pasiliksiu dė
kinga. Asz turiu jums miela 
ponia prisipažinto kai gavau 
laiszka raszyta, kad jusu vyras 
mires, asz ėjau in musu bažny
tėlė ir iszklausiau Szv. Alisziu 
ir už juos aukojaus. Pas mus 
yra vienas kunigas ir kiek vie
na diena buna pamaldos. Alau 
net gieda yra jums raszyte

Sveikinu miela ponia, ir szir- 
dingai bueziuoju. Dėkoju labai 
szirdingai už jusu laiszkute, 
kur man atsakiete adgal ir ma
ne taip nuoszirdžiai apgailesta
vote. Ach Dieve, kaip yra gai
la, kad mus ta maža tauta taip 
daug kenezia, kartu ir mes su 
ja taip skaudžiai keneziame! 
Isz'blaszkeme mes visi kaip 
pauksztelei in visus pasaulio 
szalis. Miela ponią, kaip man 
gaila jusu, kad jus viena gyve
nate be vyro. Asz atjaueziu ju
su sunku gyvenimą ir žinau kad 
sunku yra vienai, asz ta viską 
suprantu. Kai mano mamyte li
kosi be vyro, likomesi mudvi 
dviese. Kaip buvo negerai! Ala
no teveli 1941 metais, 14-ta die
na Berželio menesi Rusai iszve- 
že in Sibirą, daug tada nieko 7 iO
neatsižvelgė, tėvelis buvo ama
tu mokyklos direktorius, mudvi 
su mamyte nebuvome namuose, 
buvome iszvažiave, taip 'butu 
visus iszvežia. Ales gyvenome 
Mariampoles mieste, nuo teve
liu nieko nežinap. Su mamyte 
atsiskyrieme per karo sziauria 
audra ir niekur negaliu da jos 
surasti. Asz augau pas tėvelius 
tik viena kaip mane mylėjo ir 
taip staiga asz ju netekau, kad 
jie butu mirė man taip skaudu 
nebutu, bet dabar gal jie gyvi, 
da yra, o> negaliu su jais su eiti, 
kaip skaudu! Asz taip jau- 
cziuoso nelaiminga, man katais 
net kila mintis kas ka sau pasi
daryto. Kitos mergaites isz 
mus lagerio iszvažiavo in Kana
da, asz taip norėjau, bet negalė
jau, mano sveikata yra silpna, 
veža tik stiprios sveikatos. Asz 
turiu szirdies liga, ir del to ne
vežė, isz ko asz galiu būtie svei
ka, tiek reikėjo iszkentiete, isz 
didelio gaileszczio gavau liga, 
taip sake gydytojas. Netieko- 
me tėvynės ir kartu asz savo te
veliu. Kaip man yra skaudu, 
kai kitos mergaites turi tėvus. 
O asz pauksztelis sugautes 
blaszkausi in krasztus ir niekur 
užtarimo. Kaip man brangioji. 
Ponia buvo miela, kad nuo ju
su gavau atsakyma, man taip 
ilgu ir nuobodu vienai nors ir 
gyvenu su Lietuviais lageri, 
bet vis viena, ir viena! Dabar 
ir vėl kalba apie kara, koks jos 
yra baisus ir sziaurus. Jus ne
galite visai iszsivaizduotc kaip 
baisu yra! Nors jums sunku 
gyvenimas, tiek da gerai kad 
galite laisvai gyvente ir nieko

►♦♦♦*****************************************************t********************jE. T. EVERETT & SONS
C • - * k r. n . •" . * • •4 4 5... t . A '«

Didžiausi Iszdirbejai
Paminklu Ir Kryžių

138 E. South St.,
Ateikite ir pamatykite musu 

parodymą.

Geresnis darbas už žemesnes 
prekes.

Naujausios Iszdirbystes.

Kreipkitės pas mus ypatisz- 
kai arba per telefoną, o pri
siusime musu agentą in jusu 

namus.

OFISAI:

Mahanoy City, 
*138 E. South St., Tel. 2
Shenandoah,
Prie Kapiniu. Tel. 2-0334
Frackville,
Oak & Centre Sts. Tel. 25

Mahanoy City

priesz laiszko gavima, rodžius 
raszyta 'buvo kad jus naszle, 
kad jum sunku gyvente. Asz 
ta viską susapnavau. Tikrai 
man net stebėtina pasidaro 
kaip asz ji perskaieziau ir taip 
viskas 'buvo, kaip kartais pa
reinu in sapna. Nors reikia 
baigti raszyti, dovanokite man 
ponia, kad taip blogai para- 
sziau labai skubėjau raszyt, 
reike eiti in darba. Su diev, su 
aukszta pagarba, laukiu žinios 
isz jusu miela ponia.

Angialeja Jurgelaity te, 
31 D.P.A.C.S., 248 Assembly 
Center, Baltic Camp. 23 Ro- 
teribury i/Hann, Germany.

Pajieszkojimas

Asz žentas, Vinco ir Agniesz- 
kos Zigmantu, pajieszkau ma- 
iio žmonos giminiu Amerikoj:

1. Aliliszausko Prano (Frank 
Aliller). 2. Aliliszauskaites 
vardas nežinomas, buvo iszte- 
kejuš už Gabarto, bet tas žuvo 
mainuose. Antro vyro pavar
des nežinau. 3. Slavinsko (P. 
Slavinsky). 4. Žemaicziu vy
ro su žmona, apie 1936 metuose 
lankėsi Lietuvoj. Visi nuo 
Prienų. Kas apie juos žino ar
ba ju patys, meldžiu atsiszaukti 
ant adreso:

Stasys Draskiais, 
246 Eutin, Baltic Camp,

• Germany.

Ponas Stanislovas isz Alęth- 
eun, Alass., raszo:— Gerbiamoji 
Redyste: Prisiuncziu užmokes
ti už laikraszti “Saule” ant 
1948 m. Tegul “Saule” mums 
szvieczia per visus metus musu 
namuose. Vėlinu viso gero vi
sai redystai.

Kodėl mes esame nusistatė 
priesz dorove? Už tai kad bur- 
žuarai ta dorove skelbia ir sa
ko kad daro ve ar gerumas pa
reina isz Dievo Insakymu. Alos 
žinoma, sakome kad Dievo' nė
ra, kad mes netikime in Dieva, 
ir mes gerai žinome, kad dva- 
siszkiai ir ponai ir buržuarai 
kalba to Dievo vardu kad galė
tu geriau ir patogiau darbinin
kus isznaudoti. Ales sakome 
kad dorove ii* gerumas pareina 
ne isz kokio Dievo, bet isz karo 
ir kovos su kapitalistais.

Pirkie U. S. Bonus

Apie Kūdikio Penėjimą

Alotinos pienas yra geriau
sias kūdikiams maistas. Kuo
met krūtyse pieno nėra, kūdi
kis turi būti kuoatsargiausiai 
penėtas.

Penėjimas krūtimis priguli 
nuo moitnos prisižiuro j imo sa
vos.

Priesz gamima, geras mais
tas ir priežiūra per nesztuma. 
Poilsis ir gera priežiūra pasvei- 
kant.

Po gimimu, užtektinai tinka
mo maisto ir skystimu.

Atyda in užkietėjimą.
Užtektinai miego ir poilsio.
Kasdieninis ant oro pasi- 

vaikszcziojimas ir manksztini
mas.

Visas geras maistas pavirsta 
in pieną, bet pienas motinos 
diete yra geriausias pieno ga
mintojas.

Krutu pienas gali būti pri
taikintas kūdikiui.

Kartais motina nusilpus ar
ba susirupinus ir neturi kūdi
kiui užtektinai pieno. Ypatin
gai per pirmus szeszis menesius 
yra labai svarbu motinoms krū
timi penėti 'kūdikius. Pavojus 
atsiranda tuose menesiuose. 
Kūdikiai, isz bonku penėti dau
ginus mirszta per pirmus savo 
gyvenimo metus negu krūtimis 
penėti per pirmus szeszis mene
sius.

Jeigu kūdikis nepatenkintas 
krutu pienu nereikia atpratinti 
pakol nebandyta, pagerinti pie 
no kokybe per atsąrgu motinos 
valgis, geryma skystimu ir at
sargesnis kasdieninio gyveni
mo prižiūrėjimas.

Reikia penėti kūdiki rcgula- 
riai kas keturias valandas.

viu, vaisiu ir 1.1.
Iszmintinga, kuomet kūdikis 

krūtimi penamas pakol apsi
pranta su naujuoju maistu, isz 
pradžių vartoti silpnesni at- 
mieszimą ir su laiku stiprinti. 
Jeigu kūdikis nepatenkintas 
tuoj reikia gryžti prie silpnes
nio mieszimo. Jeigu patenkin
tas ir gražiai auga, tvarkiai vi
duriai liuosuoti, tai maistas yra 
tinkamo stiprumo.

"SAULE”YRA!

GERIAUSIA ; 
DOVANA! i

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant j ......... .  ■ »
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Sutrumpinti penėjimo laika.
Duoti kūdikiui nuo puses iki 

vienos uncijos virinto vandens 
priesz žindant.

Jeigu krutu pieno permažai 
duok kūdikiui karves pieno 
tarpais su žindimu. Tokiu budu 
krūtis yra regulariai žindomas.

Motina turi valgyti kuodą u- 
giausia maitinaneziu valgiu, 
kaip tai, pieno, Smetonos, kiau- 
sziniu, mėsos, szviežiu daržo-

L. TRASKAUSKAS ;
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams Į 
:: Reikalams :: ,

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Slaptinga Istorija Darbsztus Darbininkai

Isz Atsitikimu Slaptingos 
Policijos

pUIKIOSE drapanose pasi- 
puoszes juodu ploszczium, 

su perskelta, kakta, isz kurios 
pamaži varvėjo kraujas; pora 
žingsniu nuo jo paskutines ma
dos 'brangus cilinderis ir revol
veris su viena iszszauta kulka, 
toks buvo paveikslas, kuri ap- 
szviete žiburėlis 'žibintuvo poli
cisto Nr. 192 ir kuri mate būre
lis subėgusiu ant revolverio 
szuvio naktiniu valkatų ir pasi
vėlinusiu darbininku.

Laikas: Antra valanda ryte; 
Vieta atsitikimo: Tolima nuo 
vidurmiesczio ulyczia, ant 
kranto upes Temzos '(Londo
ne). '

Policisto szvilpukas asztriai 
suszvilpe nakties tamsoje. Su
bėgo ir daugiau policistu ir la
voną jauno žmogaus nunesze in 
artimiausia, ligonbuti. Ten pa
žino, kad velionis yra Lesli 
Melvill, sūnūs jenarolo, atsitar
navusio Indijos armijoje, kuris 
turėjo savo namus Laudens 
kampe ir skaitėsi gana turtingu 
žmogumi. Sūdo daktarai pripa
žino greita mirti, saužųdyste.

Trims dienoms praėjus atsi
lankė pas mane jenarolas Mel
vill, nusižudžiusio tėvas ir da
vė man suprasti, kad yra reika
linga mano pagelba.

Jenarolas, žmogus apie 60 
metu, su trumpai nukirptais 
plaukais, kurie jau pradėjo žil
ti, inejo in mano kambari tvir
tu žingsniu. Bet nežiūrint ant 
jo tvirtumo ir kareiviszko užsi- 
laikymo, kuuris ji priverto sto
vėti tiesiog, lyg butu prarijąs 
mąstą, ant jo apmirusio veido 
nesunku buvo patemyti ženklus 
gilaus nuliudimo del netikėtos 
sunaus mirties.

— Asz manau, pone inspek
toriau kad jums yra žinomos vi
sos smulkmenos mano liūdno 
atsitikimo, kuris mane priver- 
czia pas tamista atsilankyti? 
Pradėjo persistates man jena
rolas. Randasi vienok visoki 
paszaliniai dalykai, kurie neda- 
leidžia giminėms ir draugams 
daleisti, kad mano vargszas 
vaikas 'butu pats nusižudęs, 
kaip teismas iszrado, nes pobū
dyje ir gyvenimo sentikiuose 
mus Leslio nebuvo ne mažiau
sios priežasties užbaigti savo 
gyvastį.

— Ar nenorite tik jus, jena- 
role, duoti man suprasti, kad 
jusu sūnūs yra auka kokio nors 
prasižengėlio? Tariau asz. Pro
tokolai, kaip daktaru taip ir 
policijos, nieko panaszaus ne
primena. į

— Žinau, patvirtino jena
rolas: Policistas girdėjas szuvi, 
prisiegauja, kad nuo savo vie
tos neatbūtinai butu matos 
kiekviena bėganti nuo tos vie
tos; gydytojai taipgi isz vien 
tvirtina kad žaizda padaryta 
jo paties ranka. Bet kaip tyczia 
ne motina, ne sesuo, ne asz pats 
negalime užsiganėdinti tokiu 
atsakymu. Da ir tardytojas ne- 
iszreiszke savo nuomones, pa
laikydamas viską už netikėta 
nelaiminga atsitikima.

Asz pakraeziau galva.
— Žmones, kurie nusiszau- 

ja bežaizdami už užtaisytu re
volveriu, nueina ant Temzos 
kranto nakezia, tariau asz. Mes 
turime reikalą ar su žmogžu
dyste, ar su saužudyste; vienok

uj paskutine visi davadžioji- 
mai.

— Jeigu taip, tai mes turi
me be jokiu jieszkojimu teisy
bes neszti savo nelaime, tarė se
nis, norėdamas pasirodyt nesu
judintu. Da prie to viso mes 
randame už reikalinga dalyku 
iszgirsti nuomone ypatos, žino
vo panasziu reikalu, kaip ta
mista, pone inspektoriau. Jeigu 
tamista mums darodysi kad 
Leslis pats dabaige savo gyve
nimą, asz be priesztaravimo tu
ristai patikėsiu. Bet dabarti
niame laike noras ir ramumas 
gyvųjų ir nesutersztas vardas 
mirusiojo reikalauja kad su
rasti priežasti,'privertusią ma
no sunu prie tokio baisaus 
žingsnio.

Man rodosi kad jenarolas ve
da kalba prie atidengimo ko
kios paslapties, kurios jis neisz- 
drysta atidengti. 'Dėlto asz pa
siskubinau ji isztraukti prie at
virumo.

— Jeigu szis liūdnas atsiti
kimas turi ka nors bendro ir pa
slaptingo tai tamista paleng
vinsi surasti siūlą, jeigu drąsiai 
papasakosi viską, kas tik žino
ma. isz sunaus gyvenimo: apie 
jo draugus ir pažinstamus; ne
paslėpkite ir ta, su kokiais 
jausmais patikote ta liūdna at
sitikima. Jenarolas Melvill su 
pasididžiavimu pažiurėjo tie
siog man in akis.

— Asz nemanau, pone in
spektoriau, slėpti nuo tamistos 
tokius parodymus kurie galėtu 
pagelbcti atidengimui tos ne
laimes ir jau in ežia eidamas 
buvau pasiryžęs būti atviras. 
Bet tamista suprasi mano pa
dėjimu, jeigu dasižinosi kad su 
priežasezia mano ezion atvyki
mo yra surisztas mano dukters 
likimas ir jos jungtuves su jos 
dabartiniu vaikinu. Supraski
te, kad nelabai yra malonu ati
dengti paszalinems ypątoms, 
net szitokiame atsitikime, na
minius reikalus tokiose kute- 
naneziose aplinkybėse. Bet kad 
pabaigti su tuo, pavelykite pa
sakyti tamistai trumpuose žo
džiuose pati svarbumą: mano 
sūnūs Leslis, kuriam pora me
nesiu adgal sukako 22 metai, 
buvo ne geresnis ir ne bloges
nis už diduomene dabartines 
jaunuomenes musu luomos. Tu-

Pjūties Laikas

Daktaras Leonard H. New
man, pragarsejes po visa Ka
nada kaipo gabus ir apsuk
rus kviecziu karalius, pasi
traukia isz savo vietos ir sa
ko kad jam laikas pasilsėti, 
ir tegu kiti dabar tęsia jo 
d arba toliau.

Jis iszrado daug budu kaip 
sutaupinti ir apsaugoti kvie- 
czius ir kaip juos sėti ir užde
rėti kad jie butu geresni ir il
gai nesugestu.

Chicagos miestas vede va
ju, praszydamas kad visi ap
valytu savo namus ir gražiai 
viską apie namus užlaikytu. 
Kad davus visiems gera pa

rodamas iki valei liuoso laiko ir 
turto, galėjo pilnai naudotis 
sostapyles gyveniniu. Paszali- 
nes ypatos, be abejones, laike ji 
už vėjavaiki, 'bet ne asz: asz pa
žinojau jo gera būda ir buvau 
persitikrinęs kad su metais jis 
pasitaisys. Ir isztikruju pasku
tiniuose laikuose asz, pradėjau 
patemihti ant daugelio dalyku, 
kad jau jam nusibodo tuszti 
žaidimai ir kad pasidaro dau
giau prisiriszusiu prie namu, 
laikydamasis sesers ir motinos 
draugijos. Leslis turėjo dranga 
Vilfrcda Ballentaina, jaunesni- 
ji sunu lordo Demliszo, jauna 
vaikina su geru vardu ir dide
liu turtu. Artima pažintis susi
mezgė tarp mano sunaus ir jo, 
dveji metai atgalios. Netrukus 
po tam Leslis supažindino ji su 
visa musu szeimyna; mano 
dukteriai patiko nuolatinis at
silankymas ir meilinimasis Bal- 
lentaino ir kada abudu suėjo in 
artima pažinti, tai susitarė apie 
sujlingtuves. Tam mes ne nesi- 
prieszinome. Ballcntainas turi 
gera varda, ir asz jame nepate- 
mijau jokiu blogu pabudžiu. Jis 
užsilaiko, kaip tikras ponas, jo 
mandagumas mano dukteriai 
buvo matyt ant kiekvieno 
žingsnio. Vienu žodžiu, asz drą
siai galėjau neklausyti žmonių 
kalbu apie praėjusi jaunu dienu 
gyvenimą mano busianezio žen
to ir buvau persitikrinęs tame, 
kad Editos likimas pavestas in 
geras rankas. Mano suims ir 
Ballcntainas praleisdavo kartu 
didesne dali laiko. Nora jokios 
abejones tame, kad jiedu pra
leido sykiu ir ta vakara kuris 
užsibaigė atsitikimu, mums vi
siems taip liūdim. Ballcntainas 
ne karta to nemėgino užginti. 
Isz jo parodymu tardytojui, 
kaip matyti, is/ protokolo, jis ir 
Leslis atsilanko viename krasz- 
te miesto esaneziame teatre, 
paskui vakarieniavo restaurane 
ir persiskyrė puse po dvyliktai 
vidurnaktyje prie Charing- 
Kroskios stoties isz kur Ballen- 
tainas nuvažiavo in Albania, 
kur jis gyvena, o mano suims 
sėdo in truki važiuoti namo. 
Asz turiu tiesa mastyti, kad po
licija yra persitikrinus apie 
Ballcntaino liudijimą apie lai
ka jo sugryžimo namo; prane- 
sza man, kad tame laike, kad 
ant Temzos kranto atsiliepe 
szuvio balsas, Vilfredas jau va
landa kaip sėdėjo savo kamba
ryje. Dabar pavelykite man pa
pasakoti apie pati svarbiausia
maito pasakymu: Mano duktė Prielaidunus prie bobelių*

vyzdi, buvo sumanyta paro
dyti kaip reikia langus maz
goti. Czia daugiau negu ketu
ri szimtai darbininku ant sy
kio mazgoja langus viename

Edita nuo laiko to baisaus atsi
tikimo serga ir iszsižadejo Bal- 
lentaino, tvirtindama, kad jis 
turi koki nors nežinoma susiri- 
szima su Leslio mirezia. Nepai
sydama mano ir motinos per-

kalbinejimu, ji tvirtina vis vie
na: slaptas balsas vis jai kuž
dąs, kad jos brolis nebutu miręs 
jeigu uq ta artima pažintis su 
Ballcntainu, kuris buvo užka
riavęs ji visa. Apie ta dalyba

BALTRUVIENE
I .

Nurasze sportukas in viena 
plcisa, 

Pas mergele laiszkcle, 
Kad pas ji atvažiuotu, 

■Su ja apsivestu.
Sportukas labai jaunas, 

O mergele jau trisdeszimts 
metu,

Taigi ta mergele 
atvažiavo,

Sportukas ka norėjo gavo! 
Mat, jaunsyte tai durnyste.

* * *
Girdėjau kad vienoje 

apygardoje,
Yra viena bobele,

Kuri visur valkiojesi, 
Apie vyreli sau dairosi.

Kad jau nustotu,
Nes tikrai sarmatos neturi, 
Nepaiso kad publika ant 

jos. žiuri,
Ir apie tai žino visi gerai, 
Nei bažnyczios nereikia, 

Vietoje melstis kožna keikia.
Ten yra motorėliu goru, 

Taį-gi ir vyru, 
Bet mažai,

Tai laibai negerai.
* ' * *

Tiligrama aplankiau. 
Arti Pottsvilles nukeliavau, 
Kur kelata bobelių užtikau, 

Visos geros drauges,
Bet ju vyrai tai tikri durniai, 

Ant savo bobelių darbeliu 
užsimerkeliai,

Bobeliu savo nedažiurejo, 
Visos už tai in kitur 

nupiszkejo, 
Badai Pliiladelfijoje 

apsistojo, 
Ir tonais vienam pleise

■ nakvojo, 
Sziandien vyrai dabar staugia, 
Kad per daug vaidelcs paleido, 

isz didžiausiu namu Chicago 
j e. Beveik visi praeinantieji 
sprandus suko ir lauže pasi
žiūrėti in szituos darbinin
kus.

prileido, 
Girdot kad tie vyrai geri, 
Niekai kad taip bobeles 

padare, 
Teisybe, kad ncužilgio 

sugrysz, 
Ir j u vyrai pasirengia jas 

gerai priimt, 
Ju nedorus veikimus joms 

primyt, 
Taip, graudžiai jos verks 
Ir giedos kad savo vyrus, 

neapleis niekados.
* * *

Nekurios apylinkes bobeles, 
Nesulaiko savo liežuvius, 

Ir visur savo žiotis atidaro, 
Per tai velniava pasidaro, 

Kažkas czia bus, 
Argi niekas nesuvaldys 

liežuvius?
Su tokiom sznektom tai jau 

gana, 
Nes nepaiso ant niek suvis.

Bet, ir vyru tokiu atsiranda, 
Po namais bėginėja, 

Bobiszka paczta neszioja, 
Viena toki kreize vadina, 

Už tai jam guzutes užfundina.

Bejausmis Kūdikis

Czia slauge parodo kaip 
szitas kūdikis neturi jokio 
jausmo ar skausmo. Ji czia su 
ilga špilka duria to kūdikio, 
Beverly Smith, isz Akron 
Ohio, rankute, ir vaikutis 
nieko nejauezia. Daktarai sa
ko kad tai labai nepaprastas 
ir keistas dalykas. Szitas vai
kutis jokio jausmo ar skaus
mo negali pajusti. 

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
p $3.00 ant puses meto.

pas mus buvo pora karsztu pa
sikalbėjimu su jaunu žmogumi, 
ir kiekviena karta mes persi
tikrindavome kad jisai tame 
yra visiszkai nekaltas. Vilfre- 
das, kaip mums rodosi, nieko 
bendro neturi su tuo atsitikimu. 
Ant jo labai atsiliepė nustoji- 
mas. draugo ir da atsimetimas 
sužiedotines, mano dukters 
toks pasielgimas labai užgavo 
jo jausmus. Susitelkus tiek at
sitikimu, asz pasiryžau kokiu 
nors budu susekti priežasti to
kios Leslio tragiszkos mirties. 
Jeigu jisai pats nusižudė, tai 
mes turimo dasižinoti, kas ji da- 
vede prie to baisaus žingsnio; 
jeigu jis griuvo kaipo prasižen
gimo auka, tai jo brangi mums 
atmintis priverezia mus surasti
prasikaltėli, priek tam ir dva- asz užtylėjau. Man rodėsi da
siszkas ramumas ir laime mano 
dukters priguli nuo iszriszimo 
priežasties Leslio mirties.

Jenarolas pabaigė ir tiesiog 
man in akis pažiurėjo, tarsi nu
sistebėdamas kad asz nesisku
binu duoti pilna atsakymu, ku
ris galėtu iszriszti jo abejones. 
Nežiūrint ant to, kad jam pasa
kojant mano žingeidumas augo 
prie to pilno paslapties atsitiki
mo, man ne syki neatėjo in gal
va persitikrinti apie teisingumą 
daktaru protokolo. Vienas da
lykas man buvo aiszkus: kad 
jeigu jaunas vaikinas no pats 
save nužudė tai jo paslaptinga 
mirtis yra labai didelis ir labai 
supainiotas dalykas, kuriame 
man ne taip bus lengva surasti 
galus.

— Jeigu tamista nieko ne
turi priesz tai, tariau asz, tai 
asz su džiaugsmu norecziau ap
žiūrėti kambari tamistos su
naus. Gal būti mums pasitaikys 
in rankas koks nors daigtas, 
kuris parodys mums tikra ke
lia. Paskui asz laikau už reika
linga daigta atsilankyti pas po
ną Ballentaina. Sakyyime kad 
mums nėra ne mažiausio reika
lo kaltinti ji tame reikale bet 
vis-gi man reikia su juo pasi
kalbėti. Kada tamistai butu 
malonu matyti mane savo na
muose?

— Galime dabar eiti sykiu.
Už pusvalandžio mes buvo

me jenarolo namuose ir pralei
dus pora minutu, asz stovėjau 
gražiame kambaryje, pilni tin- 
kancziame jaunam vaikinui 
augszto'S kilmes ir didelio tur
to.

Paveikslai žinomu loszikiu 
ir szokikiu puosze stala ir sie
nas. Tarp visokiu smulkmena 
man daugiausiai metėsi in akis 
visokio dydžio papirosu dėžu
tės. Jenarolas pasakė kad kam
barys palktas tame paeziame 
pavidale, kokiame jis buvo da 
prie sunaus. Rastos ant jo dra
panos gulėjo gražiai suvynio
tos prie lovos. Greta ant nakti
nio stalelio, auksinis laikrodė
lis su retežėliu, maszncle su ke
turiais ar penkiais svarais ster
lingu popieriniuose ir sidabre, 
sidabrinis pieszukas ir dėžute 
su papirosais; ant pastarosios, 
iszemus varda dirbtuves, buvo 
ženklas tabako dirbtuves Kas
toniszkoje ulyczioje.

Asz atydžiai apžiurėjau kam
bari, pažiurėjau in stalczius, 
peržiurėjau ir ėmiau in rankas 
tai viena, tai kita maža daigta 
isz daugybes puosziancziu sta
la.

Viskas, ka maeziau, iszrode 
nekaltais daigtais, tai toliaus 
ne netyrinejau. Dėlto asz tik 
užsirasziau in knygute apie di
dele daugybe dežucziu, isz da
lies su papirosais, isz dalies 
tuszcziu, visos isz vienos ir tos

paežius krautuves.
— Ar kartais tamistos su

ims neturėjo kokio reikalo, ku
ris ji but privertęs atsilankyti 
Kastoniszkoje ulyczioje?- Pasi
klausiau asz, rodydamas ženklą 
ant dėžutės.

— Jis ne karta neminėjo 
apie ta vieta! Nusistebėjo jena
rolas. Leslis tankiausiai būda
vo vidurmiestije, tose vietose, 
kur visuomet galima pasitikti 
savo luomos žmones. Kiek asz 
žinau, jis niekad nesilankydavo 
užmiestyje.

— Daug daugiau yra prie- 
žaseziu lankytis Kastoniszkoje 
ulyczioje, asz pamįslinau. Les
lis Melvill turbut ten būdavo 
tankiai ir turėjo priežasti slėp
tis su tuo. Ta viską tuo tarpu da

per anksti iszreikszti savo ma
nymus. Asz atsisveikinau su je- 
narolu ir nusiskubinau pas Bal
lentaina. Jenarolas pasisiūlė ei
ti sykiu bet asz padekavodamas 
atsakiau, atrasdamas kad man 
vienam daug bus patogiau už-
vesti kalba su Ballcntainu kito
kiam pavidale.

Bevažiuodamas in Albany 
asz permainiau savo manyijia. 
Asz sumaseziau pirma rasti ta 
policista, kuris pirmas po szu- 
viui atvyko in atsitikimo vieta. 
Jo parodymas, protokole užra- 
szytas, buvo tikras ir teisingas. 
Vienok datyrimas mokina, kad. 
liudytoju parodymai priesz 
teismą dažnai visai permaino 
prasme, ne kaip privatiszkas 
pasikalbėjimas du vienu. Da 
man rodėsi reikalingu daigtu 
pasiklausti policisto, ka jis ma
no apie ta atsitikima.

Nr. 192, ant laimes, tik-ka 
atstovejas savo eile ėjo atsilsėti 
in savo butą. Buvo tai pagyve
nęs ir patyręs policistas, užsi
tarnaujantis pasitikėjimą. 
Lengva buvo matyt teisingumą 
jo pasakojimo. Jis buvo apie 50 
žingsniu nuo to atsitikimo ir 
mate tik viena žmogų, bet jo 
veikmes negalėjo patomyti. Jis 
mate, kaip žybtelėjo szuvio 
szviesa ir prie elektrikiszko ži
burio ant ulyczia butu pastebė
jas kiekviena kuris po to szuvio 
butu bėgės nuo tos vietos. Pbli- 
cistas mano, kad saužudys ty
czia atidėliojo baisia valanda, 
kol nepasirodė netoli žmogus 
isz vienos puses dėlto, kad jo 
lavonas tuojaus butu paimtas, 
ir isz kitos, kad niekas nemas
tytu jog jis yra keno nors kito 
užmusztas.

—TOLIAUS BUS—

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 150 ::
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

SKAITYKITE “SAULE”
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PER BRANGIAI KASZTAVO
LAIKRASZTININ-

KAS NUŽUDYTAS

— Skaitlys semi Lietuvisz- 
ku gyventoju ko'žna meta susi
mažina. Tankiai kas folds 
mirszta ir kaip rodos, neužilgio 
mažai senu Mahanojaus gyven
toju pasiliks mieste ir tik atei
tyje pasiliks ju atmintis ant ka- 
pinu.

— Musu skaitytojai p. Juo
zas Pecziukonis ir p. V. Kaspe- 
raviczia isz Shenadoro, taipgi 
p. Adomas Alanskas isz Ham
burg, Pa., atsilanko in “Saule” 
redakcija atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti “Sau
le.” Szirdin'gai acziu visiems 
už atsilankyma.

— Del daugelio^ pažystamas 
senas gyventojas Ignas Szve- 
das (Sweet), nuo 431 W. Malia- 
noy Avė., numirė Subatoj, 4-ta 
valanda ryte, Coaldale ligonbu- 
te, po trumpai ligai. Velionis 
gimė Lietuvoje, pribuvo in 
Amerika, būdamas jaunas vy
rukas. Buvo angliakasis. Jo pa
ti Margareta mirė dvideszimts 
szeszi metai atgal, o jo duktė 
Florence mire pereita meta. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo pa
rapijos. Paliko viena dukterį 
Ona, pati Juozapo Seteviczio ir 
sunu Alberta, mieste, taipgi 3 
anūkus. Laidotuves atsibus Se- 
redoj su apiegomis Szv. Juoza
po bažnyczioje, 9-ta valanda ry
te ir bus palaidotas parapijos 
kapines. Graborius Liudvikas 
JTraskauskas laidos.

— Ketverge Gegužio (May) 
27-ta diena pripuola Katalikisz 
ka Szvente, “Dievo Kūno,’’ bet 
nekuriose bažnycziose toji die
na yra apvaikszcziojama atei- 
nanezioje Nedelioje.

Misijonierius Geraldas 
turėjo didele pasekme su Misi
joms Szvento Juozapo bažny
czioje, kurias laike per dvi san- 
vaites: Lietuviszkai ir Anglisz- 
kai. Ant pamokslu lankėsi dau
gelis žmonių kas vakara.

— Gerai žinomas biznierius 
p. Pranas J. Sklaris ir ponstva 
Bladai Baranauskai isz Lu
zerne, Pa., motoravo in‘miestą 
ir atsilankė savo sesute ir gi
mine ponia Morta Bražinskiene 
ant W. Malianoy Avė., prie tos 
progos atlankė ir “Saules” re
dakcija. Szirdingai acziu už at
silankyma.

— lUtarninke pripuola Szv. 
Gregorijo VII.

»— Seredoj Szv. Pilypo Ne
rijo.

— Nedelioje Gegužio (May)
30- ta diena pripuola Papuoszi- 
mo Kapu Diena arba “Decora
tion-Memorial Day, ’ ’ yra tai 
paminėti Suvienytu Valstijų 
Kareivius, žuvusius per Civili
ni Kara 1861 iki 1865 metuose, 
taipgi ir per Svetines Kares. 
Toji diena taipgi bus apvaiksz
cziojama Panedelyje Gegužio
31- ma diena, kasyklos ir fabri
kai nedirbs, taipgi Publikines 
Mokyklos, bankai ir kiti biz
niai bus uždarytos.

Gilberton, Pa. — Jurgis Pes- 
kaviez nuo 140 Main Ulyczios, 
numirė Petnyczioj Mount Alto 
State Sanatorium, sirgdamas 
per koki tai laika. Gimė Wil
liam Penn arti Shenadoro. Bu
vo, angliakasis, kitados dirbo 
prie William Penn kasyklose. 
Paliko dukterį Irene ir sunu 
Jurgi; brolius: Antana isz Gi
rardville; Juozapa mieste; Bla- 
jda, Shenandoah Heights ir Pra
na mieste, taipgi seserį Pran- 
ciszka, pati Antano Truck isz 
JVin. Penu. Laidos Utarniiike

statatatatatatatatatatatatatatatatatatata

Žodis “Karas” baisiai skamba, 

Kaip varpas numirėliui, 
Žodis “Karas” drąsus žodis, 

Didvyriams drąsą teikia. 
Bet jokis varpas neskamba, 
Joks didvyris neranda 
Drąsos prie kareivio kapo!

su apiegomis Szv. Liudviko 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte ir 
bus palaidotas in parapijos ka
pines. Graboriai Oravitz’s lai
dos.

Shenandoah, Pa. — Jonas 
Szarpalius, numirė Petnyczioj 
8:30 valanda vakare, jisai gy
veno pas Kaz. Lukszius, 229 W. 
Coal Uly., ir sirgo trumpa lai
ka. Gimė Lietuvoje, ir atvyko 
in Amerika daugelis metu at
gal. Buvo angliakasis ir pasku
tini karta dirbo prie West She
nandoah kasyklose. Likos pa
laidotas Panedelyje 10-ta va
landa ryte ant Kalvarijos kalno 
kapines. Graborius Juozas A. 
V a lūki e vi c z i u s laidojo.

— Jonukas, sūnelis pons. 
Jonu Kubilu nuo 168 W. Girard 
Uly., numirė Petnyczioj ir likos 
palaidotas Subatoj po pietų in 
Szv. Jurgio kapines. Graborius 
V. Menkieviczius laidojo.

Girardville, Pa. — Sodalietes 
surengė labai gražia procesija 
ir pamaldingai pagerbė Panele 
Szvencziausia. Per pamaldas 
klebonas Kunigas Mykolas 
Daumantas pasakė labai gražu 
ir tai iszkilmei pritaikinta pa
moksta. Vikaras, Kunigas Je
ronimas Bagdonas taipgi pasa
kė kelis žodžius Sodai ietems 
Anglu kalba. Sodalietes padare 
labai gražu inspudi ant visu 
žmonių.

— Ateinanczia Nedele visi 
tie studentai ir studentes kurie 
baigia augsztesniaja mokykla 
Girardvillcje ir Butler Town
ship mokyklose, prieis prie 
Szventos Komunijos ir paskui 
bus klebono, Kunigo M. Dau
manto pavaiszinti su pusry- 
cziais. Lietuviu studentu abie
jose mokyklose randasi daug 
daugiau negu kuriu kitu tautu, 
ir daro labai gražu ir gera pa
vyzdi visam miestui.

— Sajungietcs rengia kortu 
loszimo vakarėli Nedelioje, 30 
diena Gegužio (May). Visokiu 
dovanu, praizu jau yra surink
ta, nes visos Sajungietcs labai 
darbszicziai darbuojasi. Szitas 
kortu vakarėlis yra rengiamas 
prisidėti prie Klebono Sidabro 
Jubiliejaus, kuris invyks atei- 
naneziais metais.

ARABAI DAUŽO 
ŽYDUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
nepasitrauks.

Visas Jeruzolimo miestas da
bar yra tamsumoje, nes elektros 
dratai buvo nukirsti. Gyvento
jams net ir vandenio dabar nė
ra.

Vienas Arabu augsztas kari
ninkas sako: “Žydai norėjo da
ro, tai dabar ir susilaukė. ’ ’

Keliose vietose Žydai jau ima 
derintis del taikos, bet Arabai 
visur pareikalauja kad Žydai 
visiszkai pasiduotu ar butu isz- 
naikinti.

Isz viso to susikirtimo iszro- 
do kad Žydu naujai gimusi tau
ta neilgai tvers ar gyvuos. Ara
bai isz visu pusiu ima pultis ant 
Žydu. Arabu armijos isz visu 
krasztu marszuoja in Palestina 
ir sako kad jie kariaus kol ra
sis tenai nors vienas Žydas.

AUTOMOBILIUS IN 
STULPAPATAIKE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

sziolikos metu amžiaus vyrukas 
buvo tik sukriestas.

Kai ju automobilius nulėkė 
nuo vieszkelio, nulaužė stulpą 
ir pasžui apsivertė. Nulužes 
stulpas nukrito ant apvirtusio 
automobiliaus ir vyrukai nega
lėjo isz automobiliaus iszlipti 
kol kiti žmones pribėgo ir stul
pą nurito.

GERE PASIGĖRĖ IR
SUSIPESZE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

trys pradėjo eiti isz saliuno in 
saliuna ir gurksznoti degtine. 
Taip praėjo dienele, vakarėlis 
ir visa naktele.

Apie ketvirta valanda isz ry
to, su gaidžiais visi trys par- 
gryžo in poniu Moody namus, 
kur vėl visi prie bonkutes pri
kibo.

Per visa ta laika sznapsas 
plauke ir nervai gadinosi. O kai 
tas sznapsas paliuosavo jiems 
liežuvius, tai Ponia Charlotte 
Moody daug ko naujo dažinojo. 
Ji dažinojo kad jos drauge Po
nia Cliff yra ir jos vyro drauge

kad jis su ja ir gyvena.
Baisiai užpykus ji ant savo 

vyro suriko “Asz tave užmu- 
sziu!” Vyras, vos galėdamas 
pastovėti nuėjo in miegamąjį 
kambarį ir atnesze revolveri.

“Szauk, jeigu drysti!” jis 
pasakė. Bet poniai rūpėjo bon- 
ka labiau negu revolveris ir vi
si trys dar kelis iszmauke. Apie 
szeszta valanda ponas Moody 
iszejo in darba, bet darbo nepa- 
seke, nes užkliuvo in kelis sa- 
liunus, iszsipagirioti. Jis paliko 
namie abi moteris. Apie asztun- 
ta valanda policija ji rado dar 
kitame saliune ir jam pranesze 
kad jo žmona paszove jo meilu
že ir paskui pati sau paleido 
kulka.

AMERIKIETIS PAR- 
SIDAVE RUSIJAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

ko savo kraszto iszsižadeti.
Ta vakara, pirm negu jis ap

leido Amerikos armija, jo ta 
drauge, Galina Dunayeva Bico- 
nish, buvo su juo, jo kambaryje 
iki po vįdurnakezio, padedama 
jam viską susirinkti ir susipa
kuoti. Paskui jie dingo!

Jeigu kada nors Saržentas 
McMillin parvažiuotu ar par
bėgtu isz Rusijos ir nuo tos sa
vo drauges in Amerika, jis 
tuojaus butu paimtas in karisz- 
ka teismą kaipo pabėgėlis ir 
iszdavikas.

Pajieszkau
Pajieszkau dvieju kareiviu, 

Sgt. Lewis W. Schultz, ir Sgt. 
Edward H. Voss, gal Lietuviai. 
Jie tarnavo su mano sunum 
S/Sgt. Albert J. Casper (Kas- 
peraviezia). Jie visi buvo Afri
ke 1942 metuose. Jie iszkeliavo 
Kovo (Mar.) 15-ta diena isz 
New Jersey ant laivo in Puerto 
Rico, San Juan, o ten iszvažia- 
vo in Freetown, South Africa, 
o isz ten iszskrido su eroplanu 
in'Cairo1, Egypt. Ju eroplanas 
nukrito Liberia dykumose. 
Taipgi su jais buvo T/Sgt. Mar
tin L. Birkiu. Tegul atsiszauke 
ant adreso arba gali atvažiuote, 
o kėlės 'bus atmokėtas.

Vincas Casper (Kasperavicz) 
956 West Coal Street

Shenandoah, Pa.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

laikrasztininkas Polk dingo. 
Vienas laikrasztis spėjo kad 
tas laikrasztininkas buvo nu
važiavęs pas sukilėlius gauti 
žinių. Kiti laikrasztininkai sa
ke kad jis buvo pasiuntęs savo 
vizus ir paszportus Salonikos 
policijai ir kad policija visus 
tuos rasztus buvo gavusi. Bet 
vėliau vienas mažas vaikas ra
do visus tuos rasztus iszmety- 
tus ant ulyczios.

Laikrasztininkas Polk iszva- 
žiuodamas nebuvo pasiėmęs nei 
savo raszomosios maszineles, 
(type-writerio) nei paveiks
lams traukti maszineles. Tai 
labai keista, nes laikrasztinin
kas niekur ne eina be tu savo a- 
mato inrankiu. Ir savo kamba
rį jis taip paliko, kaip kad jis 
ketino už keliu valandų sugryž- 
ti.

Jo draugai sako, kad jis bu
vo pasiuntęs telegrama savo 
žmonai, Rhea, Graike, kad ji 
susitiktu ji Salonikos mieste, 
isz kur jiedu ketino važiuoti in 
Kavala, Macedonijoje.

Dabar eina visokie gandai ir 
intarimai; vieni sako kad gal 
Komunistai juomi nepasitikė
jo, ji intare ir nužudė; kiti sako 
kad greieziausia patys Graiki
jos valdžios kareiviai ji nuszo- 
ve, nes visi žinojo kad laikrasz
tininkas Folk keletą sykiu la 
bai iszpeike Graikijos valdžia 
ir valdininkus.

Laikrasztininkas Constanti
ne Argyrįs, ‘ ‘ Christian Sciense 
Monitor” laikraszczio atstovas 
Athens mieste, sako kad pats 
Polk jam kelios sanvaites 
priesz tai buvo pasakęs kad jis 
gavo kelis grasinanezius laisz- 
kus, kuriuose buvo paraszyta: 
“Mes žinome kad tu esi Komu
nistas. Gerai apsižiūrėk! Mes 
tave nudesime!”

Laikrasztininkas Polk jau 
buvo besirengeg gryžti in Ame
rika, stoti in Harvard Univer
sitetą ir tęsti toliau žurnalisti
kos mokslus.

Policija sako kad ežia ne va
giu darbas, nes ant nužudyto 
Polk lavono buvo jo rankinis 
laikrodėlis ir jo kiszeniuose bu
vo apie 300,000 Graikiszku dra- 
chne, arba Amerikos pinigais 
apie trisdeszimts doleriu.

Graikijos Premieras Themis- 
tockles Sophoulis iszleido insa- 
kyma visiems Graikijos polici- 

j j autams kad jie visomis galio
mis stengtųsi surasti ar dažino- 
ti kas ta laikrasztininka nužu
dė. Jis sako kad Graikijos 
kraszto garbe to reikalauja.

Columbia Radio Kompanija,

kuriai laikrasztininkas Polk 
dirbo tuojaus pasiuntė savo a- 
genta Winston Burdett isz Ry
mos in Salonika, kad jis pats 
stengtųsi dažinoti kas ten atsi
tiko.

REIKALAUJAME
LAISVES VISOMS 

EUROPOS IR AZIJOS
TAUTOMS

NEW YORK. — Tokiu szu- 
kiu, Balandžio 11 d. Manhattan 
Center czionais mieste, invyko 
masinis susirinkimas, reikalau
ti laisves visiems Sovietos Ru
sijos pavergtiems krasztams.

Ji organizuoja Amerikos Len 
ku Draugijų Komitetas talki
ninkaujant szioms tautinėms 
grupėms: Albanu, Austru, Bul
garu, Kiniecziu, Czeku, Estu, 
Graiku, Italu, Latviu, Lietuviu, 
Francuzu, Rumunu, ir 1.1. Pa
grindiniu kalbėtoju bus Sena
torius Stylsa Bridges, kuris pa
sakys kalba tama: “Pasaulis 
negali būti padalintas in pa
vergtąjį ir laisvaji.”
. Praneszime spaudai apie ta 
susirinkimą tarp kito ko sako
ma: “Priesz Prezidentą Trumą 
nas tik nesenai vieszai juos pa
minėjo nurodydamas Sovietu 
užvaldytus krasztus. Valsty
bes Departamentas po to vie
szai pareiszke, kad tie krasztai 
skaitomi nepriklausomais ir 
Suvien. Valstijų Amerikos nie
kad nepripažino j u susivieniji
me in SSSR. Pareiszkimu jau 
užtenka. Reikalaujame veiks
mu, akcijos.” —LAIC.

MOSKVA PEREME 
NACIU KARO

MASZINA

NEW YORK, — Laikrasztis 
“Plain Talk,” Balandžio nu
mery korespondentas isz Vo
kietijos pranesza apie Masko
lių veikmingai vykdoma Vokic- 
cziu kariszka apmokymą ir Vo- 
kiecziu kariniu iszradimu pa
naudojimą.

Pagal tuos davinius, Ameri- 
kiecziai, krausduodami Tiu- 
r ingi j a ir Saksonija 1945’ me
tuose, vasara, Generolas D. 
Eisenhower insakymu perdavė 
Rusams milžiniszka V-2 rakie- 
tu gamybos požemini fabriką ir 
eile karo gamybos inmoniu. Da
li tu fabriku Maskoliai iszkele 
in Uralo sriti, dali paliko vieto
je. Harz kalnuose pernai paga
minta 2000 “jet fighters” lėk
tuvu. Dresden-Ubigau dirbtu
ves gamina laivus Baltijos lai
vynui. Fabrikas Wismare ga
mina Rusijai garvežius ir lai
vynui medžiaga. Visi lėktuvu
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fabrikai gamina iszimtinai Ru
sams. Tas pats Lenkijoje ir 
Czekslovakijoje, visa ginklu 
gamybe tenka Sovietams.

Uralo kalnuose (apie Molo- 
teeksa, Zlatousta, Sverdlovska 
ir Czeliabinska taipgi Nižnij- 
Tagil) masiniai gaminami gink 
lai: prieszlektuvines patran
kos, sunkiosios patrankos, lėk
tuvai ir 1.1.

1946 metuose Berlyne insiku- 
re slaptosios Vokiecziu Sovie
tines armijos sztabas: Zentra- 
Ivervaltung fuer das Heeres- 
wesen. Tam darbui vadovauja 
Schreiner (priesz tai gyvenęs 
Amerikoje ir redagavęs Vokisz- 
ka laikraszti) ir Zeisser (jo ofi
cialus titulas, Saksonijos poli- * 
cijos virszininkas).

Visi kariszko amžiaus Vo- 
kiecziai suregistruoti. Jaunuo
mene vereziama lankyti “Su
vienytos Socialistu Partijos” 
(Komunistu fronto) “sportinio 
auklėjimo kursus,” t. y., ka- 
riszkai lavinama. Buvo kari
ninkai ir teknikai po to buvo 
paszaukti ‘fiziniah lavinimui.’ 
Specialius kursus aviacijos ve
teranams surengė Koenigsbru- 
oke„ prie Dresdeno, kur ir tan
ku karininkai toliau apmoko
mi. Laivyno valdyba pasiuntė 
in Swinemuende, karininkus 
iszsiunte in Kijevą, Minską, Ste 
tinu, ir Charkovą. Tanku ka
rininkus suteikė Saksonijoje.

“Sovietiszko barbarizmo ir 
Prusu kariniu budu sudernini- 
mas ir apmokymas Prusu Rau
donoje Armijoje tikrai reiszkia 
pavoju civilizacijai, nemenkes- 
ni kaip Hitlerizmas, ” baigia 
praneszima korespondentas. 
—LAIC.

TRYS EROPLANAI 
NUKRITO

Buvusio Ambasado
riaus Duktė Žuvo

LONDON. — In labai trum
pa laika, trys eroplanai nukrito 
ir sudužo, trijuose atskiruose 
krasztuose.

Buvusio Amerikos Ambasa
doriaus Anglijai, Jos. P. Ken
nedy, duktė žuvo vienoje tu ero
planu nelaimėje. Eroplanas su
dužo netoli nuo Privas mieste
lio Prancūzijoje. Szitoje nelai
mėje žuvo ir Lord Fitzwilliam, 
kuris buvo vienas isz bago- 
cziau žmonių visoje Anglijoje.

Belgijos didelis DC-4 eropla
nas nukrito su trisdeszimts- 
vienu žmogumi. Kiti eroplanai 
iszskrido jo jieszkoti ir rado ji 
nukritusi ir susidaužusi.

Amerikos didelis kariszkas 
B-29 eroplanas, nukrito in Sau
di Arabia. Ant jo buvo ketu
riolika kareiviu. Karo sztabas 
vardus žuvusiu nepaskelbia 
pirm negu duoda giminėms ži
noti per laiszkus.
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