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B 59 METAS

U.S. Rengia Galinga Laivyną
Isz Amerikos EROPLANAS

SUDUŽO; 43 ŽUVO

TRUMANAS
MYLI STALINA

“Senelis Juozukas Ge
ras Žmogus” Sako

Trumanas

PHILADELPHIA, PA. — 
Republikonu Pirmininkas Car
roll Reece sako kad Prezidentas 
Trumanas dabar laižuosi ir lim
pa prie Komunistu, kad jis da
bar stengiasi gerintis Komunis
tams, kad patrauktu Komunis
tus nuo Henry Wallace, kuris 
yra kandidatas in Prezidentus. 
Jis sako kad dabar Demokratai 
stengiasi . prisitraukti Komu
nistus.

Trumanas, sako Republikonu 
Pirmininkas, “dabar duoda pa
garba tam žmogui kuris iszžu- 
de daug daugiau Ruskiu negu 
visos Hitlerio armijos’’ ir kuris 
pavergė daugiau negu puse vi
sos Europos. Trumanas dabar 
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GARSUS ŽMONES 
ŽUVO EROPLANO

NELAIMĖJE

Teatro Ir Raszybos 
Žmones Tarp

Žuvusiu

MOUNT CARMEL, PA. — 
Keturios deszimts trys žmones 
žuvo, kai tas didis United Air 
Lines eroplanas DC-6 nukrito 
prie Midvalley, arti Mount Car- 
melio miestelio, kur maineriai 
dirba ir gyvena. Tarp žuvusiu 
buvo du maži vaikucziai.

Tarp žuvusiu buvo teįpgi ke
li kurie buvo po visa Amerika 
pagarsėję. Earl Carroll, kuris 
tiek daug gražiu ir garsiu muzi
kos teatru ir gražuoliu parodas; 
Beryl Walker loszikas ant tele
vision, arba ant to radijo kur 
galima ne tik girdėti, bet ir ma
tyti; Henry L. Jackson, Collier 
žurnalo madų ir moteriszku ru- 
bu skyriaus redaktorius; Rėmo 
Bufano, krutancziu lėliu, ku
rios szoka, loszia ir dainuja kai 
siūlelis yra patraukiamas, ro
dytojas; Ponia Venita Varden 
Oakie, buvusi žmona losziko ir 
szposininko Jack Oakie.

Du kiti žuvusieji buvo advo
katai, del Texas Oil kompani
jos, Hugh McCloskey, 32 metu 
amžiaus isz North Strathmore, 
L. I., ir A. Stuart Angus isz 
Munsey Park, L. I.

Jųdviejų žmonos negalėjo in- 
tiketi kai iszgirdo apie ta bai
sia nelaime. -Jodvi buvo atva
žiavusios in La Guardi Field 
New York pasitikti savo vyrus.

Didelis Eroplanas Susi
daužė Pennsylvanijoje; 
Sudege; Nei Vienas Ne- 
iszliko Gyvas; Sparnas 
Užsidegė Padangėse; 
Skrido Isz San Diego 
Calif., In New York;
Nukrito Arti Mount 

Carmel, Pa.

MOUNT CARMEL, PA. — 
Pareita Ketverga, apie 1:41 va
landa po pietų, prie Midvalley, 
United Air Lines Eroplanu 
Kompanijos didis DC-6 eropla
nas sudužo ir sudege ant kalno, 
trys mylios nuo Mount Carmel. 
Visi ant to eroplano buvo isz sy
kio užmuszti nuo to trenksmo, o 
jeigu kas dar butu iszlike gy
vas kai eroplanas davė in ta 
Midvalley kaina, tai jis tuoj aus 
sudege, nes baisus gaisras ap
supo visa ta apylinke, kad ne
buvo galima prie jo prieiti.

Kapitonas George Warner, 
to nelaimingo eroplano, kuris 
ta eroplana vairavo isz San Die
go, Californijos in New York, 
per radijo, pranesze kad jis lei
džiasi žamyn ir jieszko vietos 
nusileisti. Tai buvo jo pasku
tiniai žodžiai. Už keliu minu- 
cziu jis su savo eroplanu ir su 
visai tais keliautojais nusileido 
daugiau nepakilti!

Tie kurie ta eroplana pirm 
negu jis susidaužė, sako kad 
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KARALIUS EDUARD BENES
IR KARALIENE
ATHENS, GRAIKIJA. — 

Beveik nuo tos valandos kai 
Karalaite Onyte isz Bourbon- 
Parma susitiko su Rumunijos 
jaunu Karaliumi Michael, jai ir 
jam bėdos ir vargai prasidėjo. 
Jiedu susitiko Londone.

Danijos Karalaite yra Kata
like, o Karalius Michael yra 
Pravoslavu tikėjimo.

Karalius Michal savo sosto
laikinai iszsižadejo kai Komu
nistai valdžia užgrobė jo krasz- 
te.

Kovo menesyje Kataliku 
Bažnyežios valdžia, Vatikanas 
uždraudė Karalaitei Onytei isz- 
teketi už Karaliaus Michael, 
jeigu tas jaunikis, Karalius ne- 
pasižades visus jųdviejų vai
kus kriksztyti ir auginti kaipo 
Katalikus. Karalius Michael 
negalėjo taip pasižadėti, nes 
kaipo savo kraszto karalius jis 
yra ir visos Pravoslavu Eažny- 
czios galva ir vadas. Jis in savo 
sostą gali gryžti tiktai kaipo 
Pravoslavas inpedinis.

Karalaite Onyte paliko savo 
kraiti ir savo vestuvių rubus 
Paryžiuje ir aszarodama par- 
gryžo in Copenhagen. Ji net su
sirgo kai ji buvo priversta pasi
rinkti tarp szirdies meiles ir 
sielos isztikimybes.

Už dvieju sanvaieziu ji vėl 
susiejo su Karaliumi Michael 
Szveicarijoje. Ana sanvaite, ne- 
sziodama pasiskolinta karūna, 
savo draugu palociuje, Athens 
mieste, Karalaite Onyte isz
Bourbon-Parma isztekejo už 
Rumunijos Karaliaus Michael, 
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Sziandien Ir Vakar

ANTRU KARTU
ATSISVEIKINA

CZEKOSLOVAKIJA.— Jan 
Masaryk turėjo pasirinkti, 
ar liktis didvyriu ir savo krasz- 
ta apleisti ir savogyvasti ati
duoti. Jis pasirinko liktis di
dvyriu ir pasisveikino su gilti
ne.

Ana sanvaite, sergantis, sze- 
szios deszimts keturiu metu am-
žiaus senelis, Eduard Benes, tu
rėjo savotiszkai ta pati klausi
ma iszriszti. Jis pasitraukė isz 
savo vietos, apleido Prezidento 
vieta. Ant rytojaus jis butu tu
rėjęs pasiraszyti savo varda 
ant konstitucijos, kuri paskelb
tu kad visi jo kraszto žmones 
yra Sovietu Rusijos vergai.

Iszriszti szita klausima nebu
vo lengva. Jis turėjo pasirink
ti kaip ir Jan Masaryk turėjo 
pasirinkti, tarp vergiszko gy
venimo didvyriszkos mirties.

Pernai visi Czekai mislino 
kad j u mylimas didžiai gerbia
mas Prezidentas buvo supara
lyžiuotas. Jis pasveiko, bet nuo 
to laiko jis buvo vieniszas, gy
veno pats sau vienas ir buvo 
baisiai pailsės ir pasenės daug 
labiau negu jo metai parode.

Savo atsisakymo laiszke, ku
ri jis pasiuntė Komunistui Pre- 
mieriui Klement Gottwald, Be
nes padėkojo savo žmonėms už 
ju “pasitikėjimą ir meile.’’

Tada jis pasakė: “Asz tikiu 
in savo žmonių sveika protą, ir 
asz tikiu kad mano kraszto
ateitis yra graži ir szviesi.

Szitas jo atsisveikinimas la- 
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Amerika

V okiecziams
Sovietai Rengia Visu Vokiecziu 
Seimą Berlyne, Kur Bus Iszrink- 
ta Valdžia Del Vokietijos; Ame
rikos Laivynas Tures 14,500 
Kariszku Eroplanu; S. L. A.

Seimas Boston, Mass.
>-------------------------------------  - .... —g

WASHINGTON, D.C. — Senatoriai la- KARISZKOS
bai greitai priėmė ir patvirtino inneszima 
paskirti tris bilijonus, szeszis szimtus asz- 
tuonios deszimts szeszis milijonus, septynis 
szimtus trisdeszimts tris tukstanezius, du 
szimtu penkios deszimts doleriu del laivyno.

Senatoriai tik pusvalandi pasitarė ir nu
balsavo padaryti Amerikos laivyną galin
giausia ant szio svieto. Nereikejo nei 
slaptu balsavimu; Senatoriai pakeldami ran
kas pareiszke kad jie su tokiu nusistatymu 
sutinka.

Szitas inneszimas dabar gryžta in Kon
gresą, Senatoriai dadejo szimta dvideszimts

Nors Antras karas tik ne
seniai užsibaigė, bet jau da
bar per tuos trumpus du me
tus, daug pažangos yra pada
ryta su eroplanais. Czia, že
miau lekia B-17 kariszkas 
eroplanas, bomberis, kuris 
buvo toks didelis ir galingas 
per kara, ir su kuriais mes

Amerikiecziai sukuleme Vo- 
kieczius ir Japonus.

Dabar virsz to per kara 
taip galingo ir didelio karisz- 
ko eroplano, lekia naujas 
Amerikos eroplanas, North
rop, B-35. Jis sveria szimta 
tonu kai jis tuszczias. Jis gali

be jokio sustojimo skristi de
szimts tukstaneziu myliu. 
Reiszkia jis gali labai greitai 
nuskristi in pat giluma Eu
ropos ir sugryszti be jokio 
sustojimo. Visi lakūnai ir vi
sas tavoras randasi szito ero- 

■ plano sparnuose.

penkis milijonus doleriu daugiau, negu Kon
gresas buvo reikalavęs.

Szitas Byla ne tik pavėlina, bet staeziai 
reikalauja kad didžiausias kariszkas laivas 
del kariszku eroplanu butu tuojaus stato
mas. Jis kasztuos daugiau negu szeszis 
milijonus doleriu. Nuo szito laivo grei- 
cziausi ir didžiausi kariszki laivai galėtu la
bai greitai pakilti in padanges ir taip pat 
greitai sugryszti ir nutūpti.

Visi kariszki laivai, kurie dabar randasi 
ant mariu bus peržiureti ir pertaisyti. To
kiu mes turime apie tris szimtus. Prie 
szitu laivu yra keturi szimtai ir asztuonios 
deszimtas szeszi mažesni kariszki laivai, ku
rie tuos didžiuosius lydi ir veda ir sergsti. 
Tūkstantis aszztuoni szimtai ir septynios 
deszimts devyni kariszki laivai randasi uos
tuose, kur jie buvo sustatyti po karo.

Laivynas turės keturiolika tukstaneziu ir
(Tasa Ant 4 Puslapio)

PIRSZLYBOS

BERLYNAS.— Rusija dabar 
jau visai kita daina pradėjo 
daina pradėjo dainuoti Vokieti* 
joje; vietoj smurto, botago ir 
prievartos Sovietai dabar geri- 
naši ir prižadu visa dangų 
Vokiecziams prilenkti. JieVo- 
kiecziams prižada taika ir-ra
mybe, pasisekimą ir net turtą. 
Ji duoda maisto, darba, pinigu 
ir prižada kad Vokiecziai gales 
save valdyti, be jokio insikisži- 
mo isz Rusijos.

Vokiecziams dabar net galva 
kvaišta. Jie niekados nieko 
panaszaus nesitikėjo.

Amerikos pirszliai ateina su 
szitomis dovanomis:

Maisto visiems už dyka, 
$900,000,000 vertes. Visi dabar 
gauna ir daugiau gaus isz 
“Amerikos!’’

Prekybai pagelba ir visokio 
Vokiecziams reikalingo tavoro 
už visa bilijoną doleriu. Isz Vo
kiecziu tik praszoma kad jie 
mums isz savo kraszto pasiuns- 
tu tavoro už septynis szimtus 
trisdeszimts milijonu. Vokie
cziai butu mums skolingi isz to
kio biznio viena biljona ir du 
szimtu milijonu doleriu, bet 
mes jiems visus tuos pinigus 
dovanosime.
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VAIKASJPRIGERE
READING, PA. — Marcus 

Stein, asztuoniu metu amžiaus 
vaikas prigėrė kai jis ar inszo- 
ko ar inpuole in prūdą ant 
Franklin ulyczics. Czia vanduo 
yra apie trisdeszimts pėdu gi
lumo. Kiti vaikai, jo draugai 
stengėsi jo jieszkoti, bet nera
do. Didesni vaikai už kiek lai
ko surado ji jau negyva. Dakta
rai stengėsi ji atgaivinti, bet 
buvo per vėlai.
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Kas Girdėt
prisiglausi Komunizmą, o jis 
tik syki nuo to stogo nuszoks. TĖVAS

Vienas 'boselis, kuris pats 
daugiau 'bosavo negu dirbo, isz- 
bardamas viena daibininka, 
suszuko: “Tu pusgalvi; asz ta
ve viską iszmokinau ka pats ži 
nau, ir vis tu nieko nežinai!”

. .“Kai moteriszke tyliai kukž- 
da ar burkuoja, tai ženklas kad 
ji jau ko praszo ar nori; kai ji 
savo baisa pakelia ir jau gar
siai kalba, tai ženklas kad ji 
negavo ko ji prasze ar norėjo.” 
Taip mes skaitėme vienoje la
bai dideleje, sunkioje ir moks- 
liszkoje knygoje.

Detroit mieste viena mokyto
ja Pone Grace Flood 'buvo pra
varyta isz, savo vietos mokyklo
je už tai kad ji smaugdavo savo 
mokinius, daužydavo ju galvas 
in siena, užlipdydavo ju lupas, 
pririszdąvo juos prie suolu ir 
kitaip daužydavo. Kitos moky
tojos ja užtarė sakydamos kad 
ir kitos mokytojos panasziai 
mokindavo vaikus mokykloje.

Valdininkai ir politikieriai 
nieko vieszai nesako, bet visi 
jau sako ir prisipažinsta kad 
viskas labiau pabrangs, o mesa 
labiau negu kitokis maistas.

Tuskegee mieste kur gyvena 
labai daug juoduku, nigeriu, 
randasi labai geras ir didėlis 
knygynas. Juodukas mokslin
czius, Booker T. Washington 
buvo to knygyno virszininkas 
ir prižiūrėtojas. Viena diena 
pas ji atbėgo beveik uždusus 
knygyno darbininke ir suszuko:

Pone Washingtone, studentai 
pavogė dvieju szimtu doleriu 
vertes knygų isz knygyno!”

Mokslinczius biski patylėjo, 
ir paskui atsake: “Labai gerai, 
labai, gerai. ’ ’

Darbininke nesuprato ir dar 
pakartuojo: “Tamsta Virszi- 
ninke, asz tamstai sakiau kad 
tie studentai pavogė dvieju 
szimtu doleriu vertes knygų! 
Jie pavogė, ar suprantate, 
tamsta P AV OGE! ’ ’

Mokslinczius nusiszypsojo ir 
nusijuokdamas atsake; “Asz 
pirmu sykiu supratau ka man 
sakete, ir už ta asz sakau labai* 
gerai, laibai gerai. Kai juodukai 
pradeda vogti knygas, tai jau 
isz tikro geras ženklas, tai jau 
baisiai didele pažanga. ’ ’

Mes labai retai einame in kru- 
tamuosius paveikslus, moving 
pikezierius, ir beveik niekados 
nieko apie juos neraszomė. Bet 
dabar yra vienas krutamasis 
paveikslas, moving pikezieris, 
kuri mes visiems patariame pa
matyti. Tai yra “The Iron Cur
tain, ” “ Geležies Uždanga. ’ ’ Ei - 
kite ta paveiksią pamatyti ir 
kitiems patarkite eiti.

“Geležies Uždanga

Vaikai yra maži žmones, ku
riems nevalia taip pasielgti, 
kaip ju tėvai elgesi kai jie buvo 
maži.

Beveik kiekvienas tėvas gali 
užauginti, iszmaitinti ir užlai
kyti keturis sūnūs, bet net ketu • 
ri sūnūs labai retai kada gali 
viena tęva užlaikyti.

Amerika tikrai geras krasz- 
tas ir gerai ežia gyventi. Ame
rikoje žmogus gali sziandien 
vienaip manyti ir sakyti, o ry
toj viską atmainyti, sziandien 
suklysti ir rytoj pataisyti, atsi- 
praszyti. Sziandien vienaip kal
bėti, o ant rytojaus jau visai ki
taip. Bet ne po Komunizmu, ne 
Rusijoje! Rusijoje žmogui ne
valia prasitarti, nei mislyti.

Komunistėliai kartais mums 
sako kad mes niekados dar ne
gyvenome po Komunizmu ir už 
tai nieko nežinome. Jie pataria 
mums pamėginti Komunizmą. 
Jiegu nepatiks, tai galėsimo 
gryžti prie savo demokratisz- 
kos valdžios.

Negalima pamėginti Komu
nizmą, taip kaip negalima pa
mėginti nuodus, trucyzna, ne
galima pamėginti Komunizmo 
valdžia, kaip negalima pamė
ginti gyvates inkandima. Tu 
arba perki Komunizmą, ar ne
perki ; bet syki nusipirkęs ta 
Komunizmą, jau jo neatmainy
si.

Kai draugas Komunistas tau 
pataria pamėginti Komunizmą 
ir pažiūrėti kaip mes jaustu- 
mies po Komunistu laisve, pa
tark tokiam draugui nuszokti 
nuo stogo pažiūrėti kaip jis 
jausis. Tu tik syki prie saves

labai 
vaizdingai ir teisingai parodo* 
kaip Komunistai szpiegai viso
mis galiomis stengėsi pavogti 
visas paslaptis apie ta sprogs- 
tanezia “Atom” bomba isz Ka
nados valdžios. Visi tie invy
kiai kuriuos tame paveiksle pa
matysite yra tikri ir teisingi, 
nes Kanados valdžia juos isz
leido.

Už tai kad szitas paveikslas 
parodo kaip Komunistai sten
giasi ir nori valdžia nuversti, 
labai suprantama kad visi Ko
munistai baisiai prieszinasi ir 
reikalauja kad tas paveikslas 
butu atszauktas ir uždraustas.

Komuunistai siunezia dau
giau negu tūkstanti laiszku 
kasdien tai kompanijai kuri ta 
paveiksią iszleido ir reikalauja 
kad tas paveikslas butu at
szauktas. Tai geriausias pripa- 
rodinimas kad verta ta pa
veikslą pamatyti ir pasimokin
ti kaip ir ka Komunistai veikia, 
ežia Amerikoje.

Jeigu jusu miestelyje to pa
veikslo dar nebuvo tai pareika
laukite isz teatro sanvininko 
kad jis ta paveiksią parsitrauk
tu. Tai visiems mums labai ge
ra pamoka.

Ana vakara, parvažiuojant 
namo, vienas musu korespon
dentas, raszytojas pamate ma
ža ir jau gerokai apdaužyta au
tomobiliu apsivertusi szalia 
vieszkelio. Jis sustojo ir priėjo 
apžiūrėti. Automobilius buvo 
augsztieninkas, Įaugai iszdau- 
žyti, vienas pryszakinis ratas 
nuplesztas. Jis pažino ta auto
mobiliu ir žinojo kas beveik vi
sados draivina, su juo važiuoja. 
Parvažiavęs namo jis patelefo
navo in ligonbute pasiklausti 
kas ir kaip tenai ta nelaime at
sitiko ir ar kas buvo sužeista. 
Slauge pareiszke ir pasakė kad 
du jauni vyrukai, dar tik vaike
zai važiavo su tuo automobiliu 
ir dabar jie guli ligoninėje. Kai 
musu korespondentas paklausė: 
Ar jiedu labai buvo- sužeisti, 
slauge atsake, kad ji dar nežino 
nes abudu be sanmones, bet ai
tai nuo susitrenkime ar nuo pa
sigėrimo ji negali pasakyti. 
Abu vyrukai dar nei dvide- 
szimts metu nesusilaukė. Szito- 
kiu nelaimiu su automobiliais 
kasdien būva. Apdraudos, in
surance kompanijos sako kad 
daugiausia nelaimiu su automo
biliais būva kai jauni važiuoja.

Dainiai, artistai ir raszytojai 
jau per metu garbia ir garbes 
vainikus pina Motinai, bet re
tas kuris sugeba gera žodi pa
sakyti apie Tęva, kuri mes pa
prastai vadiname “Seniu.”

Tas nabagas Tėvas! Darbuo
jasi, dirba ir vargsta diena in 
diena, metas in meta, ir retas 
kuris ji atsimena ar jam padeda 
kol per iszermenis vienas kitas 
pasako: “Kaip gražiai jis isz- 
rodo grabe!’’ Ar kad “Jis buvo 
geras žmogelis!” Bet tada jau 
per vėlu, nes jis tada jau nežino 
ir nepaiso kaip tu ji mylėjai ar 
kaip jo prakaitu invertinai.

Beveik visiems mums Tėvas, 
tai yra ar buvo tas, kuris ryksz- 
te ar diržą laike ir kuris 
tik baudė kai motina nusiskun
dė kad mes buvome iszdyke ar 
negeri. “Tik tu palauk, kai 
Tėvas pareis, tai gausi!” Buvo 
paprastas, kasdieninis motinos 
grasinimas mums vaikams. Kaž 
kaip mums-vis iszrode kad Te-

• vas visados musu laime tramdė, 
musu pasilinksminimus stabdė 
ar arde, nes jam vis buvo pa
skirta mus sulaikyti, mus su- 
svarkyti.

Kai saldienes reikėjo iszda- 
linti, tai motina jas mums vis 
iszdalino. Kai Jonukas ar Ma
riute prasikalto, tai tėvas turė
jo kaili lupti.

Labai reta motina paaiszki- 
no savo vaikams kad tėvo gyve
nimas sunkus, kad jo darbas 
pavojingas ir nemalonus, kad 
darbe bosai ir boseliai tęva var
gino ir stumdė, kad tėvui pini
gai ant medžio neauga.

Daug szeimynu ir sziandien 
vos tik apkenezia ta “Seni” už 
tai kad reikia kad kas nors pė
dė parnesztu.

Už tai, nes pro szali, nors vie
na diena in metus paskirti tam 
“Seniui,” ir stabtelėjus dirs
telti atgal ir pažiūrėti, kiek visi 
mes esame tam “Seniui” sko
lingi? o

Dirstelėdami atgal, mes atsi- 
niename kaip tas tėvas didžia
vosi, kaip jis su meile žiurėjo in 
ta maža kūdikėli kuris buvo jo 
vaikas. Jam jo sunkus ir nema
lonus darbas buvo lengvesnis 
kai jis žinojo kad jis jau ne sau 
bet kitam dirba.

Kai sūnelis pradėjo in mo
kykla eiti, mokintis kaip tėvas 
seke visus jo mokslo laipsnius 
Jeigu vaikas gavo koki ten gar
bes ženkleli, jo tėvas visiems 
gyriesi, rodos jis butu pats ka 
gero gavės. Ta musu “A-be-

cela” jam daugiau reiszke ir 
daugiau rūpėjo negu mums, ku
rie mokslo suolą tryne.

Su kokiu pasididžiavimu jis 
savo draugams pasakojo apie 
savo vaikai Kokias svajones 
jis svajojo apie savo sūneli.! O 
kai tas jo vaikelis susirgo, kaip 
tas tėvas susirūpino, jam nei 
darbas nesiseke. Tada tas vai
kas nors 'biski suprato kaip jo 
tėvas ji myli.

Paskui, kai tas vaikas paau
gėjo. kaip tėvas taupino kad jo 
vaiko nieko netruktu. Jis sau 
pasižadėjo, kad jo vaikas visa 
tai gaus ir turės ko jis pats no
rėjo isz gyvenimo ir negavo.

Tavo tėvas gražias svajones 
fevajojo, sapnus sapnavo apie 
tave ir tavo ateiti, vienatine ir 
paskutine jo viltis, tai jo suims.

Motina savo meile savo vai
kams iszreiszkia; tėvas ta mei
le tik jauezia savo szirdyje ir 
niekam neparodo.

Tėvui paskirta diena jau pra
ėjo, bet jo meile, jo pasiaukoji
mas niekados nepraeis. Tėvas, 
tai yra sunaus ryszys su praei
timi, o suims, tai tėvo ryszys 
ateitimi.

SU

STEIKIME LIETU
VIAMS APGYVEN
DINTI KOMITETUS

Mažytis Szunytis

PASZTO ŽENKLAS
SU PUIKIAUSIU

PAMOKSLU

Gegužio I
Suvieii. Valstybių Paszto Ofi
sas iszleido trijų centu ženklą, 
kuris pažymeja Amerikos bro-

NEW YORK. — Eiliniam pi- 5 
liecziui paszto ženklas, reiszkia , 
persiuntimą laiszko. Daugiau 
nieko. Paveikslu arba pieszi- 
niu reikszmes mažai juos užim- 
antuoja, nors jie tikrai atvaiz
duoja dvasia tautu kurios jas 
iszleidžia, ju atvaizduos ir ju 
troszkimus. Paszto ženklai pa
rodo vaizdus žymiu vyru ir mo
terų, indomiu vietų ir svarbiu 
invykiu.

Suvienytu Valstybių paszto 
yra ypatingai reikszmingi. Jie 
pažymi žmones ir invykius pra
eityje ir sziandien, kurie dau
giausia prisidėjo prie szios sza- 
lies iszsivystijimo. Pirmie
ji szalies tėvai, preziden
tai, garsus artistai, raszytojai, 
iszradejai, taigos ir karo did- 
vyrai, szalies grože, tautos isto
rija, atskiru valstijų istorija, 
svarbus invykiai nuo Amerikos 
atradimo iki pakėlimo vėliavos 
ant Iwo Jimo atvaizduota pasz
to ženkluose. Žmones daug ga
li iszsimokinti apie Amerikos 
istorija ir szalies dvasia tik 
apmanstydami ženklus.

BROOKLYN, N. Y. — Po il
gu pastangų pagaliau, Kongre
sas priėmė iszvietintiems asme
nims in Amerika insileisti in-

Mes esame mate visokiu 
šauniu, dideliu ir mažu, bet 
szitas szunytis yra isz tikro 
mažiausias. Jis yra isz Ispa
nijos kur jam buvo duotas 
vardas “Nada.” Žodis “Na
da” Ispanu kalboje reiszkia 
“niekas” ir isz tikro nieko 
daug isz to szunyczio nei ne
matyti. Szitokios veisles szu- 
nycziai yra labai brangus.

d., 1948 m. per dvejis metus in 
Amerika gales atvažiuoti 202,- 
000 nauju imigrantu. Kas me
nuo in Amerika atvyks po apie 
9,000 asmenų.

'Galima tikėtis, kad isz Vokie
tijos ir Austrijos in Amerika 
gales atvažiuoti per sekanezius 
dvejais metus tarp 8 ir 12 tuks- 
taneziu Lietuviu. Taigi kas me- 
nuo bus galima susilaukti at
vykstant po apie 500 Lietuviu.

Manoma, kad naujieji imi
grantai atvyks per kelis uostus 
kaip: Boston, New York, Phila
delphia, Baltimore, Norfolk, 
Va. ir kt.

Lietuviu visuomenei priesz 
akis dabar naujas darbas, nau
jai atvykstanezius tinkamai su
tikti ir priimti; jiems pagelbetį 
surasti narna ir darba. Žodžiu, 
reikia sudaryti sanlygas nau
jai atvykstantiems apsigyventi.

BALF Centras nuoszirdžiai 
kreipiasi iii visus BALF sky
rius, praszydamas savo mies
tuose steigti Lietuviams Apgy
vendinti Komitetus. Szie komi
tetai veiks prie BALF skyrių. 
Ju veiklos programa bus tokia:

1— Palaikyti artimiausius 
santykius su BALF Imigracijos 
Skyriumi.

2— Savo mieste ir apylinkėje 
surinkti žinias.

a—Kas ir kam davė afideivi- 
tus.

h—Kiek laukiamu Lietuviu 
yra aprūpintu kelionpinigiais 
ir butu.

c—Kiek tremtiniu rėmėju ga
lėtu duoti laikinas apsistojimo 
patalpas — nepažystamiems, 
szeimynoms, pavieniams ir

d—Kokio darbo galima 
rasti naujai atvykusioms.

3— Palaikyti savo apylinkė
je santykius su kitu tautybių 
panasziais. komitetais ir orga
nizacijomis.

4— Būti pasiruoszus para
mos vajui vesti, jei kiltu finan
sines pagelbos reikalas.

5— Padėti tremtiniams susi
rasti savo gimines ir artimuo-

28-ta diena,lSVEIKINIMAS -UĄ.
ZIOSIOS LIETUVOS

LIETUVIAMS
mini viena isz daugelio didvy- 
riszkimu invykiu paskutinio. 
pasaulinio karo, tas invykis ne
prisidėjo prie karo laimėjimo, 
bet yra pavyzdis broliszkos 
meiles ir dvasines vienybes ku
rie 'inkvepuoja žmones invairiu 
tautu ir insitikinimu paaukoti 
viską pavojaus metu.

Ženklas parodo didvyriszka 
mirti 'keturiu kapelionu, kurie 
pasirinko mirti, kad kareiviai 
ju dvasinėj globoj 'butu iszgel- 
beti. Jie atliko daugiau negu 
ju pareigos reikalavo, jie mirė 
kad kiti gyventu!

Vasario (Feb.) 3-czia diena 
1943 metuose, laivas “SS. Dor
chester” plauke per teduotus, 
vandenius Sziaures Atlantiko, 
netoli Greenland. Isz Vokiecziu 
submarine torpedas kirto laivu 
staiga. Laivas greitai skendo. 
Prigrūstas kareiviais, tuoj in- 
sakymas duotas apleisti laiva. 
Tarpe ju buvo keturi kapelio- 
isz trijų paskirtu tikėjimu; 
George L. Fox ir Clark Poling 

> Protesonai; John P. Wasring- 
: ton, Katalikas ir Alexander G.

Goode Žydu rabinas. Nebuvo

visiems plaukimo diržu, bet ka
pelionai gavo po viena. Maty
dami pavoju kareiviams ir jū
reiviams tame laike, jie netik

su-

NEW YORK. — New York ir 
New Jersey Lietuviu Konferen
cija sveikina Važiosios Lietu
vos Lietuviu veikla ir pastan
gas bendromis pajiegomis su 
visa Lietuviu tauta atsteigti 
nepriklausoma Lietuvos Vals
tybe jos tikrose etnografinėse 
sienose: Su Vilnium, Tilže ir 
Mažaja Lietuva.

Mažosios Lietuvos krasztas, 
atskirtas nuo Lietuvos jau po 
Karaliaus Mindaugo mirties, 
turėtu naujai susijungi su savo 
tautiniu kamienu vienoje Lie- 
tuviszkoje valstybėje. Susijun
gimas su Lietuva paszalintu, 
Vokiecziu agresijos pavoju 
ateityje ir patikrintu ekinomi- 
ne gerove abiems ilgai atskir
toms Lietuvos dalims.

Pastangos ta kryptimi yra 
nuoszirdžiai sveikinamos ir 
Amerikos turėtu mielai jas pa- 

■ remti. •

Trumanas trumpai ir iszkil- 
mingai pagerbė tuos kapelionus 
specialese ceremonijose Baltųjų

laivelius, bet visi kapelionai a- 
tidave savo iszgelbejimo dir- 
žius kitiems. Visi keturi, su
jungė rankas, pradėjo poteriau
ti, laivas skendo ir vanduo juos 
nurijo. Jie prasze vieno Dievo 
malones, maldavo kad Jis sau
gotu vyrus nuo skendanezio lai- 
vo. Szie -iszlikusieji pasiekė 
Greenlanda pranesze, kad ju 
paskutinis vaizdas buvo skai
dantieji keturi kapelionai lai
danti viens kito rankas. “Ta 
vaizda mes niekad neužmiršzi- 
mc!” Sake vyrai nuo laivo SS. 
Dorchester.

Ir paszto ženklas iszleistas 
Gegužio (May) 28ta diena 1948 
m., ta nupiesze. Parodo veidus 
keturiu kapelionu ir skendanti 
laiva, su žodžiais “These im
mortal Chaplains” ir paaiszki- 
nimas sako “Interfaith in Ac
tion.” Gaudamas pirma pus
lapi nauju ženklu, Prezidentas

sius, gyvenanczius Amerikoje;
6— Jieszkoti tokiu vietų, 

ypacz ukiu, kur tremtiniai ga
lėtu apsigyventi didesniais 
skaicziais.

Maloniai praszome savo mies
te Lietuviams Apgyvendinti 
Komitetą steigti tuojau. Steiki
te ji pagal savo vietos šauly gas. 
Ji galima sudaryti isz draugijų 
atstovu ir atskiru asmenų. 
Svarbu, kad komitetas susida
rytu isz sugebancziu, norincziu 
ri galincziu szi darba dirbti as
menų.

Kai tik komitetą insteigsitc, 
malonėkite tuojau praneszti 
BALF rasztinei, kas komitetą 
sudaro, koks jo valdybos san- 
statas ir koks bus susiraszine-

Sveikinimas Amerikos
Lietuviu Tarybai

New York ir New Jersey Lie
tuviu Konferencija sveikina 
Amerikos Lietuviu Tarybos e- 
nerginga veikla Lietuvos isz- 
laisvinimo kovoje ir pasižada 
toliau vykdyti ALTarybos pa
skelbta Lietuvai gelbėti vaju.

Drauge Konferencija sveiki
na pasireiszkusias pastangas 
apjungti visas sroves Tarybos 
rentose, priimant tautininku 
sroves atstovybe Amerikos Lie
tuviu Taryboje ir jos Vy'kd. 
Komitete.

Bzia iszkilminga proga noriu 
pasakyti, kad niekad pasaulio 
istorijoj nebuvo panaszaus did- 
vyriszko invykio,•. .szis yra 
tinkamas pažymėjimas ju pasi
aukojimo,.. .szie keturi vyrai

gyventu,”. . .buvo žmoniszkas 
aukavimas ne lytis,.. .pridėti 
prieju pasiaukojimo. Tik tiek! 
Jie viską aukojo, kad “kiti ga
lėtu gyventi!” Atsiminkite ta, 
visi!... “ Tai yra puikiausias 
pamokslas nuvaizduotas sziame 
ženkle! ’ ’

Kiti paminklai visoje szalyje 
bus pastatyti atmineziai sziu 
keturiu kapelionu. Apart in- 
vairiu pastatu veteranams, By
lius investas Kongrese pavėlin
ti parniūkia keturiems kapelio
nams tautos sostinėje. Milijo
nai laiszku susziais ženklais pri 
mina visiems Amerikiecziams 
sziu narsiu vyru pasiaukojimu 
ir gilia broliszka meile. —C.

Sveikinimas Vyriausia
jam Lietuvos Iszlaisvi- 

nimo Komitetui
New York ir New Jersey Lie

tuviu Konferencija sveikina 
Lietuvius Tremtyje ir Vyriau
siojo Lietuvos Iszlaisvinimo 
Komiteto akcija. Konferenci
jos dalyviai reiszkia tvirta in- 
sitikinima kad Lietuvos iszleis- 
vinimas netrukus taps tikru 
klausiniu ir tikrove. Szioje gy
vybinėje kovoje Amerikos Lie
tuviai bus isztikimi vadovau- 
cziu laisvinimo jiegu talkinin
kai. —L.A.I.C.

Skaitykite “Saule”

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

jimui adresas.
Už talka visiems labai nuo- 

szirdus aeziu. Kai tik Jusu 
mieste'bus komitetas insteigtas, 
tuojau pasikeisime naujausio
mis žiniomis apie tremtiniu in- 
važiavimo ir apgyvendinimo 
klausimus.

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. year Security Day for you and your 

family? The two observances go hand 
in hand because your security is insep
arable from the country’s Security. 
Whatever you do for your own future 
good, such as buying United States 
Savings Bonds regularly through the 
payroll savings plan where you work, 
helps to stabilize America’s economy. 
Help keep Old Glory flying over the 
land of the free and the home of the 
brave for your children and your chil
dren’s children.

17. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandienl

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 150 ::
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.
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Vargas Ir Auksas
(Tasa) 
III.

G rigor je v ėjo namo. Sziuom 
sykiu apjakintas apie nieką 
daugiau negalėjo mislyti kaip 
tik apie 1000 rubliu kuriuos tu
rėjo kiszeniuje. Dieve didys! 
Jisai tik ka priesz valanda de
rėjosi už rubli! Pakeliui nusi
pirko malku ir valgio vakarie- 
nai kuriuos namuose jau seniai 
jis nebuvo mates. Tuojaus pe- 
cziuje malkos sutraszkejo, o isz 
puodo iszejo kvapsnys labai 
daug ko žadantis. Apie savo at
sitikima užtylėjo, o pati misti
no kad tas viskas supirkta už 
parduotus kailinius.

Po vakarienai kalbėjo ilgiau 
negu paprastai, o jis ir paskui 
užmigti negalėjo. Jo mislys bu
vo užimtos pabėgimo budu, o 
apart to serganeziai paežiai pa
sidarė blogiau ir jisai kelis sy
kius turėjo isz lovos iszlipti.

'Gal būti jog paskutiniame 
laike butu da permislijas ir bu
tu nesulaužęs prisiegos bet pa- 
czios liga atstvere grafo puse. 
Nebuvo laiko daug mislyti, rei
kia ja iszsiusti tuojaus iii skil
tus krasztus kad gelbėti gyvas
tį. Jam reikia tu 4,000 rubliu!

įSekanczia diena pildo savo 
larnysta kaip visados. Per pie
tus patylomis in grafo cieliu 
nunesze prižiūrėtojo mandiera 
ir falszyva barzda ir trumpais 
žodžiais ji priruosze prie pabė
gimo. Po cieliu aplankymui ka
da pritems, turi apsirengti ir 
laukti, kalinys to visko iszklau- 
se su plakanczia szirdžia. Toji 
diena jam labai prailgo. Lino
je taipgi gerai kaip joTaukia ir 
gailėjosi savo žingsniu. Nera
miai siaura cieliu ir skersai ir 
iszilgai numindžiukavo. Ant 
galo pradėjo temti. Grigorjev 
su auksztesniu uredninku atėjo 
pažiūrėti ir pasižiurėjo tuojaus 
nuėjo tolinus. Dabar prisiarti
no valanda. Greitai persirengė 
ir pilnas baimes lauke. Bet lau- 
keilgai su szirdies plakimu vi
sur buvo ramu, bet prižiūrėto
jas neatėjo. Iszmusze laikrodis 
asztuones, po tam devynias, jo 
vis nėra. Ar gal kas atsitiko ? 
Gal pabėgimas negalima?

Pagaliaus koridoriuje iszsi- 
girdo- lengvi žingsniai. Tuo 
tarpu neapsigauta. Ciėliaus 
durys tyliai atsidarė, tai buvo 
Grigorjev.

— Ponas pasiruoszes? Eik 
ponas greitai! Sumurmėjo.

Atsargiai durys vėl uždare, 
bet isz vidures. Jeigu naktį tu
rėjo atsibūti koks nepaprastas 
kaliniu peržiūrėjimas, tai isz 
vidures nors niekam niekas 
akiu nekris, o pabėgimas bus 
atidengtas ne ankseziau rytrne- 
czio. Po tam perejo ilga korido
rių.

— Ženk ponas gerai, su- 
niurno prižiūrėtojas. Abelnai 
neparodyk jokios baimes drą
siai viską pereisime.

Iszejo isz kalėjimo ant pla
taus kiemo. Pusnis sniego vi
som pusęni staugė. Reiko jo da 
praeiti pro kalėjimo sargu ir 
kareiviu sargyba.

— Ei, teve Gromki! Grigor
jev drąsiai tare in sargo bude
li, gal jau mergaite ? Iszleiskite 
mus praszome.

Murmėdama apskriti ypata 
pasikėlė nuo kanapkos ir iszejo 
su dideliu raktu: Ach, tai jus, 
teve Grigorjev? Sziandien la
bai susivėlavote.

— Taip, sziandien gavau

nauja dranga sau pamokinti, ir 
parode in persirengusi pabėgė
li, o žinote kaip prie to laikas 
pereina.

Jam szirdis kaip kujus plake 
tai]) meluojant. Ir pabėgėlis pa
mokintas pirmiau tuojaus pri
dūrė :

— Nesirustinkite, kad jus; 
tašome, teve Gromki, ta viską 
pataisysime prie stiklelio!

Už toki prižade j ima, tėvas 
Gromki hutu pasirengęs dova
noti smertelna grieka. Na, na, 
tegul bus gerai, murmėjo malo
niai. Ir net nepasižiurejo žin- 
geidžiau in jauna draugą. Jisai 
Grigorjev taip daug tikėjo, kad 
mislis apie ten kokia klasta jam 
nei in galva neatėjo. Iszleido 
abudu, velydamas jiems geros 
nakties, po tam sunkus bromas 
su trenksmu užsidarė. Atsistojo 
po czystu dangum, iszgelbeti! 
Dabar tiktai, perėjus ta baisia 
vieta, po jis keliai linko. Kad 
sargas nors kiek 'butu nuži arė
jas, viskas prapuldyta! Niekas 
tada jau negalėtu iszgelbeti, nes 
netoli vaikszcziojo kareivis su 
muszkieta!

* * *
Ir Grafo Aleksiejaus brolis 

lauke drebėdamas. Be perstoji- 
mo vaikszcziojo po gaspados 
kambarį ir nuolatos ant laikro
dėlio žiurėjo. Jau pusiaunaktis, 
o ju nėra! Kas atsitiko? Ar pa
bėgimui kas užkenkė? Gal pri
žiūrėtojas ji apgavo? Jeigu bu
tu neprižadejes isztikruju, kad 
lauks iki rytui, butu jau seniai 
raitas nusiskubinęs in miestą ?r 
tenai visa atsitikima isztyres. 
Ji apėmė nekantrybe. Iszejo ant 
kiemo. Baisi naktis! Pusniai, 
nieko nematyti ant kelio. Viešn
ios tik medžius aplinkui lanks
to ir laužo ilgai žiurėjo, bet 
sniegas jam akis užlipino. Vis 
nieko nematyti. Viskas prapuo
lė! Jam gaila pasidarė, kad isz- 
rinko tokia tolima vieta. įliejo 
vėl in vidų. Szinkorius su veže- 
jn snaude.

Prisiartino antra valanda. 
Grafas Senjavin nuotekos kan
trybes jau norėjo rungties kuo- 
greieziausia keliauti in miestą 
kad tuo tarpu in Įauga kas su
beldė. Paszoko ir iszbego per 
duris ir ežia pat pamate seniai 
laukianczius savo žmones.

— Dėkui Dievui! Abudu 
broliai grafai suszuko ir apsi
kabino.

— Dėkui Dievui ir jums, 
geras žmogau! Tarė vyresnysis 
Senjavin isztiesdamas prižiūrė
tojui ranka, mislinau, kad jus 
jau kur prapuolėte.

— Dovanokite grafai, ka
dangi per ta pusni suklydome 
miszke. Tik languose sviesa pa
mate czionai atėjome. Mirtinai 
suvalgome.

— O dabar greicziau gas- 
pador, atsigerkite arbatos ir 
persirengkite. Skubinkimės nes 
roges jau parengtos, kalbėjo 
grafas.

Tuojaus grafas Grigorjevui 
atskaitė 4,000 rubliu ir abudu 
grafai ji atsisveikino insedo in 
roges ir iszvažiavo. Grigorjev 
pasiliko vienas su pinigais.

IV.
Grigorjev nors buvo labai 

nuilsės, bet gaspadoje ilgai nu
sėdėti negalėjo. Iszsiilgimas ji 
namo stūmė. Kiszeniuje turėjo 
daug aukso, bet ka jis padare? 
Gal paežiai gyvybe iszgelbejo 
ir beda ant visados nuo saves 
atsikratė, daug gero padare sa-

vo artymui, bet sulaužė prisie- 
ga priesz Dieva ir cara. Tasai 
griekas dabar ji spaude. O 
bausme už tai tuo jaus gali būti! 
Už keliu valandų valdžia viską 
dažinos, ji tuojaus suaresztuos. 
O tada, Dieve didys! Ir dabar 
tik jam atėjo mislis iu galva, 
kas jo paczia iii sziltus krasztus

Ir asz in Mt. Carmel nelaimes 
pažiūrėti nuvažiavau, 

Kada apie baisia eroplano 
nelaime dagirdejau, 

Kada žiurėjau ant vietos kur 
nelaime atsitiko, 

Net man užėjo skausmas 
szirdies.

Žinute apie szita nelaime, 
Rasite musu laikrasztyje.

* * *
Sei jus moterėles arti 

Millersvilles,
Susivaidykite, 

Norints kada savo burna 
uždarykite, 

Kokia ten vjena bobele, 
Nenustoja savo žioti 

ir gana, 
O kada prigėrė guzutes ir 

byro, 
Tai gauna būda pasiutiszkos 

monkes, 
Tuoj prie žmonių kabinasi, 

Norints ka tik autkojų laikosi, 
Susisukusios bobos 

sergekites, 
Isz tolo nuo tokios 

atsįtolinkites, 
Taigi, nežinau rūteles, 
Kokis josios vyrelis, 

Gal ir niekam netikias, 
Girdėjau kad ten yra 

netikusiu žmonių, 
Bet negalima peikti 

už juos visu, 
Tonais yra ir geru žmonių, 
Tiktai nekurie nuo gužutes, 

Badai proto neteko,
Ir kelios jau nuo gerymo 

apjako.
* * *

Ar žinote mano rūteles, 
Kad asz galeeziau,

Tai savo duszia 
inkvepeziau, 

Reikia tikyboje darbszauti. 
Nesiduoti vetrams už 

nosių vedžioti, 
Dievelo sveikatos praszyti, 
Uždirbta pinigą czedyti, 

Czionais nieko kito 
nepadarysime, 

Ba su tuom tik insiszoksime, 
Ant saves neszlove 

užsitrauksime, 
Bet kita karta,

Apie szita dalyka daugiau 
pasakysiu.

* * *
Kokia tai bobele savo vyrelio 

jieszkojo,
Na ir kur ten apie 
Filadelfijoje apsistojo, 

Ant galo nubodo vyrelio 
jieszkoti,

Užsimano kito geisti, 
Gerai doros moterėlės 

padarytu, 
Kad toki vyreli 

iszsmaluotu, 
Ir isz miesto iszvarytu!

iszgabens? Nuo tu misliu jis net 
apkaito.
Ne, aresztuotis niekad nesiduo
siu. Dabar, dar szia nakti, rei
kia pabėgti su paczia ir vaiku. 
Tasai sumanymas jam suteikė 
nežindniszkas sylas. Iszeina isz 
gaspados ir placzais žingsnais 
brenda per sniegus in miestą.

Volus žiemos rytmetis jau 
baltavosi rytuose, kada parojo 
namo. Kada atidarė namu var
ais, kaip tik nesugriuvo ant 
mergaites patamsėjo kuri grau
džiai verkdama prie jo puolėsi. 
Tuojaus pažino savo dukrele. 
Jam tuojaus pasidarė neramu.

— Olga, pasakyk, kas atsi
liko?

— Ach, tai tu tėti — atsi- 
iepe verkdama mergaite. Kur 
luvai isztisa nakti? Jau norė
jau eiti tavęs jieszkoti! Eik, eik 
greitai! O

— Kas atsitiko? Klause 
persigandęs.

— Mama numirė!
— Didis Dieve! Ir tai dar! 

Suaimanavo biednas žmogus. 
Apėmė ji baisiausias sopulis, 
jeveik neteko jausmu. Vienok 
tuojaus nubėgo in savo grin- 
czia. Atrado paczia ant lovos 
gulinezia ir amžinu miegu mie- 
ganezia. Ant jos veido buvo ma
tyti didelis kentėjimas, kuri 
oriesz smerti kentėjo. Smertis 
netikėtai jo namus aplanke, o 
dabar tokiame baisiame jo atsi
tikime. Prie jos smerties buvo 
tik viena mergaite Olga.

Atsiklaupė prie lovos ir pra
dėjo lavona 'bueziuoti. Per vė
lu! Pati jau jam nieko ant jo 
meiliszku žodžiu neatsako. So
pulis jam szirdi gniaužo. Dykai 
sulaužė prisiega. Atėjo jam 
mislis galvon, eiti ir pasiduoti 
valdžiai ir už prisiegos sulaužy
mą apturėti bausme. Ji vistiek 
iszsiustu katorgom Tuo tarpu 
atsiminė dukrele Olga.

— Ne valdžiai nepasiduosiu 
man brangus kūdikis. Olga ap- 
sirengk sziltai, turime tuojaus 
mudu isz ežia bėgti. Tik grei
tai!

Suriszo nekurtuos daigius in 
naszuleli, ant stalo paliko dik- 
tokai pinigu ir kareziuke, pri
sipažindamas prie kaltybes ir 
praszydamas, kad jo paczia 
gražiai palaidotu ir su Olga isz
ejo, palikdamas namuose viena 
paezios lavona. Nuvyko jie ant 
geležkeld vario.

Ir buvo jau didis laikas jam 
iszeiti, nes tuojaus po jo iszeji- 
mui in namus atėjo policija. 
Kalėjime visa apgavyste patir
ta.

Taigi ir atrasta pas ji na
muose tik vienas paezios lavo
nas, pinigai ir koreziuke.

Grigorjev su Olga iszbego in 
Amerika.

----- GALAS-----

*♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*

DIEVO VALIA

QERBENTU žeme da isz ru
dens parduota. Pasai iszsi- 

imti. Visi gyvuliai ir ūkio pa
dargai, taip pat jau senai isz- 
parduoti. Jau ir iszivažiavimo 
diena nuskirta, o mažute būty
be, mažutis kūno gabaliukas, 
vis kvėpuoja ir kvėpuoja.

Pavargo naktis nemiegoda
ma motina, pasidarė nebekan- 
trus tėvas, iszkriko ir visa szei- 
myna; del jo vieno visiems nei 
važiuoti, nei pasilikt.

— Na kai]), kurna, maž ge
resnis ! .

— Už duszias tik cyszicziuj, 
kam da. klausi; vis toks ir toks, 
verkszlena motina, kad ir Pono 
Dievo apveizda nesusimyli.

— O maž da pagis ?
— Kur jis bepagys, kur be- 

pagys: žiūrėk, visas dega, o ko
jytes, kaip ledas, ir motina at
sargiai dviem pirsztais pra- 
krapszcziusi sumpile skylute, 
siekia savo kūdikėlio kojycziu.

— Duotum nuo kirmėlių 
citvaro su medum.

— Daviau kurna, ir citvaro, 
ir tokiu praszkeliu isz aptiekos 
daviau, iszvcmia ir gana.

— Ar valgo gi ka?
— Ka jis valgys, tik vande- 

niuka traukia, nabagėlis.
'— O romuneliu su czejjre- 

liais nemėginai ?
— Viriau, kurna ir su cze- 

brcliais, ir su liepų žiedais vi
riau, ir pecziuj vanojau, bunie- 
kis, tai niekis, ir motina savo 
ranka szildydama kūdikėlio ko
jytes, giliai susimaustė.

O mažute būtybe jau treczia 
sanvaite mirtimi vaduojas, bet 
nemirszta. Kartais, lyg ir kvė
puot nustoja ir visas nubąlą., 
kaip drobe, bet vos uždega žva
ke, pradeda maldas kalbėti, 
žiuri, jis jau ir vėl atsigyveloja, 
suezepsi lupytėmis ir, kai mo
tin inpilia su szaukszcziuku 
vandeni ūko, tarytum, pagar- 
dom nuryja. Sublogo mažytis; 
iszdžiuvo, insmego akytes, insi- 
szove kaktyte, smakriukąs. 
Szirdyte taip plaka, taip tan
kiai plaka, kad ir suskaityt ne
galima; o alsuoja, kaip pavar
gęs ėriukas. Kartais bealsuoda- 
mas susilaiko, lyg pasilsi, ir vėl 
kaip isz pecziuko pratrūksta. 
Mažytis toks, o vienok kaip gi
liai duszia.

— Kadmožna but,' vežtu- 
mems ir serganti, atsiliepia nuo 
pecziaus tėvas, bet agentas sa
ke kad su serganeziais nei in 
laiva nepriims, nei Brazilijon 
insilėis. Ir daryk tu ka žmogus!

Kurna žiuri in serganti kūdi
kėli nuleidus rankas ir tylėda

ma kažka ilgai galvoja.
— Kad vasara butu ar ru

duo, tai vis sziaip taip, aima
nuoja nuo pecziaus tėvas, o da
bar žiema, szitokic szalcziai ar 
tau pervystyt ar papenet. O 
numirs kelionėje, vėl visiems 
klopatos ir gaisztas.

— () kada gi jau tikrai isz- 
važiuojat? Klausia kurna.

— Agentas vakar visiems 
pranesze, kad nedelioj: nedėlios 
ryta, visiems susirinkti stoty, 
paaiszkino tėvas.

— Tai dagi trys dienos! Da 
maž Dievas duos paguodžia tė
vus kurna.

— Kad vis toks ir toks: nei 
geryn, nei blogyn, sielvartauja 
motina.

— Tai Dievo valia, kurna. 
Nei verk, nei ka: numirs palai
dosiu, nenumirs, paliksta Ado
mienei, ir tiek. O mos ežia jau 
pasirūpinsime: ir nuprausma, 
ir apredysma; paliksta pinigu 
ir ant miszios duosma. Prie 
Adomienės be grdbnyežios neat- 
silais.

— A ha, ha, ha, jau balsu 
verkia motina: Argi Adamiene 
ji prižiuręs: pati sena, kurezia: 
ar ji nakti pabus, ar žinos, ka
da jam vandeninki paduot ar 
ant kito szoniuko kada apverst. 
Ar ji jam kojytes suszildys.

— Gana, mocz, gana. Ak 
matai, kad nebeilgai, neati
traukdamas nuo kūdikio akiu, 
ramino motina kurna. Girdi, 
kaip veža. Gal, dangaus gaili. 
Juk pakriksztytas, apieravotas. 
Tik žmrek, kad be žvakes neat- 
silaistu.

— Ak, diena nakti saugau, 
bet kad jis vis toks. Nakti da 
labiau 'blogauja. Asz sakau tė
vui: palauktumem da ar ka. 
Maž su kita partija.

— Neber, mocz xko laukti, 
griežtai atsiliepia nuo pecziaus 
tėvas, ir mergaites dykos netu
ri kur dėtis ir Jonas per naktis 
kažin kur bastos, kad bent bė
dos kokios. Jau du szimtu litu 
pravalgem. O be pinigu ir ton 
ne pyragai laukia. Paliksim 
Adamienei ir gan.

— O jei iszgys! Vėl verkia 
motina.

— Iszgys, tai iszgys. Dievo 
valia. Maž kada atsiminsma.
Prisiunsma pinigu ir tegul ug- 
džia.

Kad nors nepažintu, o dabar 
paims ant ranku mergiotes ar 
kas svetimas, tai taip akytėmis 
manos ir jieszkojo. Visa supran
ta, tik nemoka pasakyti, kas 
sopa.

— Nebeilgai, kūma, nebeil
gai: Matai tu ant tvoros szarka 
svccziu pra.naszauja, vėl guo
džia motina kurna.

O motina, tarytum, jos ir ne

Geri Draugai

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burikt 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias: 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalic 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25<

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

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

girdi. Ji da giliau susimaseziu- 
si sėdi prie savo kūdikėlio ir 
negali nuo jo atitraukti akiu.

* * *
Atėjo ir Nedeldienio rytas. 

Ne tik Serbentu namuose, bet 
ir visam sodžiuje didžiausias 
judėjimas. Kaimynai puikuo
jas ties Serbentu grinezia, sto- 
vineja prie rogių; kiti sulindo 
vidun. Tik vienos moterėles, re
gis, žino, kuo ežia taip visi su
sirūpino. Jos zuja po namus, su
sirūpinusiais veidais bėgioja 
po sodžių.

A d o m i e n e gr i ne z i o j e.
— O tai žmogui nopastas, 

nei vežties, nei palikt, clusauna 
prie rogių pypkorius.

— A, a, ir daryk ka tu pa
daras, pritarė jam kitas ir taip 
pat du sauna.

— Bet kad bent nepasive- 
lintu.

— Jonai! Jonai, eik grin- 
czion, tėvas liepia, szaukia pie
menes duryse pasirodžiusi Ser
bentu tetule.

— O ko do to reikia?
— Eik greicziau pasakyk 

sudiev savo broliukui, juk dau
giau nebepamatysi.

Jonas, paniuręs, nenoromis 
eina grinezion ir prisiartinęs 
prie stalo bueziuoja savo, bro
liuką kaktytėm Paskui jo viena 
po kitos, atsisveikina seserys ir 
atsitraukdamos sznuksi nosi
mis ir szluosto skareliu kuliais 
aszaras. Tėvas peržegnojo savo 
mažiuku, pabueziavo ir paemes 
ji nuo stalo drauge su pogalve- 
liu, perdavė in rankas Adomie
nei.

Motina, lyg medine: sėdi at
metus galva, nei apalpus nei pa
vargus.

— Na, vaikai, dabar suses- 
kim visi priesz kelione, dreban- 
cziu balsu kvieczia tėvas vai
kus ir sėdasi. Visi susėda ir tuo 
jou vėl visi stojasi.

— Neduosiu! Suriko atsi
peikėjusi motina ir puolė prie 
Adomienės.

Dvi moterys sugriebė ja už 
parankes ir, iszvedusios isz 
grinezios, invede in roges.

Visi szuiurksztauja ir viens 
nuo kito gręžias. Lyg pasivogu
si skubinasi isz kiemo su savo 
neszuliu Adomiene.

— U ha, ha, ha. O ha, ha, ha 
kaskart vis silpniau klykia per 
sodžių Seibentiene ir kai roges 
iszsuko in lauka, visai nutyla.

— GALAS —

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT! ;

Svarbus Praneszimas 
Skaitytojams “Saules”

Kapitonas Roman Proske 
sanvininkas ūkio kur yra au
ginami tigrai, ežia linksmai 
sveikinasi su vienu isz savo 
draugu. Szitas tigras yra vie
nas isz žvieriausiu ir yra par

gabentas net isz Bengal. Ro
dosi kad jiedu ypa draugai, 
nors tigras iszsižiojes rodo 
savo nasrus ir duoda ne tie
sia, bet kaire ranka sveiki
nantis. /

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.
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Žinios Vietines
— Vasaras.
— Mokslo metai jau užsi

baigė.
— Utarniii’ke pripuola Szv. 

Paulinio.
— Seredoj Szv. Eteldrcdo.
— Ketverge Szv. Jono Krik- 

sztytojo.
— Readingo kasyklos ne

dirbo Petnyczioj ir Sukatoj, isz 
priežasties kad nebuvo užtekti
nai karuku del anglių.

— Sena gyventoja Marijo
na (Barkus) Talackiene, nuo 
1022 E. 'Centre Uly., numirė 
3-czia valanda ryte Panedelyje, 
namie, sirgdama per koki tai 
laika. Gimė Lietuvoje, atvyko 
45 metai atgal. Josios antras 
vyras Jonas Talackas mirė ke
turi metai atgal. Paliko 2 sunu: 
Liudvika Barku ir Joną Talac- 
ka mieste; 3 dukterys: Katari
na, pati Antano Setaviczio, 
Philadelphia; Marijona, pati 
Jono Wabo, mieste ir Helena 
pati J. Sim'borski isz Summer
ville, N. J., taipgi seserį Olesia 
pati Alek Spia'k ir broli Juozą 
Lesowitz isz Waterveliet, N. Y. 
Laidos Ketverge su apiegomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9-ta 
valanda ryte ir bus palaidota in 
parapijos kapines. Graborius 
Liudvikas Traskauskas laidos.

Shenandoah, Pa. — Ona Onu- 
sick, nuo 138V> South Market 
iUlyczios, likos surasta besamo- 
nes prie Turkey Run stripinsu. 
Tyrinėjimas parodo kad nelai
minga moteriszke puolė žemyn 
nuo stripinsu ir likos baisiai su
žeista in galva, koja ir ranka. 
Daktarai sako moteriszke ran
dasi blogam padėjime.

— Juozas Matasaviczius isz 
miesto turėjo operacija Locust 
Mt. ligonbuteje.

Girardville, Pa. — Nedelioj 
buvo labai didės ir sziaunios 
vestuves, kai Regina Burkevi- 
cziute isztekejo už Jono Leon
hardt. Sziliu'ba davė Kunigas 
Jonas Gibas, giminaitis isz Szv. 
Andriejaus parapijos, Philadel
phia. Per iszkihningas, sutuok- 
tuviu Miszias patarnavo, para
pijos klebonas Kunigas Myko
las Daumantas ir vikaras, Kun. 
Jeronimas Bagdonas. Klebonas 
Kunigas Daumantas pasakė 
gražu toms apeigoms pritaikin
ta pamokslą. Gražus pulkelis 
susidarė isz: Harry Leonhardt 
ir Mariutės Burkevicziutes, Ro
bertas Horswood ir Pranciszkos 
Mažeikaitės, Raymundo Milevi- 
cziaus ir Velerijos Mažeikaitės, 
ir Jono Fritz ir Eileen Go'bery- 
tes. Szliubas buvo gražus ir in- 
spudingas, veseile buvo viena 
isz didžiausiu ir gražiausiu 
sziame miestelyje.'

New York. — Kumsztines 
tarp Joe Lewis ir Jerry Joe 
Walcott invyks Seredos vaka
rą, Yankee Stadium.

Boston, Mass. — Susivieniji
mo Lietuviu Amerikos 45-tas 
Seimas prasidėjo Panedelyje 
Birželio (June) 21-ma diena, 
Copley Piazza svetainėje, Cop- 
lėp Square, Bostone, ir tesis iki 
bus užbaigtas. Seimo rengimo 
komisija yra sekantieji: Advo
katas K. J. Kalinauskas, Pirmi- 
nininkas, isz So. Boston, Mass., 
o Juozapas Arlauskas, Sekreto
rius isz Dorchester, Mass.

— Liet. Rymo Kat. Susivie
nijimo Am., 56-tas Seimas in
vyks Bostone Birželio (June) 
£7-ta diena iki Liepos (July)‘

Didvyriu Vieta

Niekas nepasakys kokios 
mintys ir kokie jausmai ežia 
vieszpatauja, kai szita mote
ris sau ramiai, rankas sudė
jus žiuri in visus tuos karei
viu kapus in Arlington kapi
nes. Ji gal visus žuvusius pri
simena ir malda sukalba. Ji 
gal koki viena, sunu, tęva,

1-mos dienomis. Posėdžiai bus 
laikomi Bostone Centre, Hotel 
Statler. Seimas prasidės iszkil- 
mingomis pamaldomis Szv. Pet
ro Lietuviu bažnyczioje South 
Bostone, Nedelioj Birželio 27-ta 
diena, 10-ta valanda ryte, per 
Kun. Jonas F. Baltruszeviczius 
(Boll), o iszkihningas Šeiminis 
Bankrotas invyks Utarninkc, 
Birželio 29-ta diena, 7:30 va
landa vakare, Hotel Statler.

TRECZIA BAISI
EROPLANU

NELAIME
WASHINGTON, D. C. — 

Nelaime, kuri isz tiko tuos žmo
nes Mount Carmel, Pa., kalnuo
se, kai U. A. L. kompanijos DC- 
6 didis eroplanas sudužo ir su
sprogo, pareita sanvaite, buvo 
jau terezia tokia nuo Nauju Me
tu. Bet szia nelaime daugiau
sia žmonių pražudė nud to laiko 
nuo kada visi szitokie eroplanai 
buvo sustabdyti ir jiems nebu
vo valia pasikelti in padanges. 
Szitoks uždraudimas buvo in- 
vestas už tai kad per daug j u 
užsidegdavo ar susimuszdavo.

Penkios deszimts du žmones 
žuvo in Bryce Canon, Utah val
stijoje, pernai, Spalio dvide
szimts ketvirta diena; kitoje ne
laimėje žuvo dvideszimts penki 
žmones Gallup mieste, New 
Meksikoje, Lapkriczio vienuo
likta diena.

Szitiems eroplanams buvo už
drausta skristi, bet kompanijos 
ir fabrikantai valdžiai užtikri
no kad jie pertaise ir daug daig- 
tu permaine ant tu eroplanu ir 
dabar tie eroplanai geri ir sau
gus. Jiems buvo vėl pavėlinta 
skristi nuo Kovo menesio.

Asztuonios minutes priesz 
szita paskutine nelaime, Kapi
tonas Geo. Warner per radijo 
iszleido savo paprasta raportą 
in Philipsburg, Pa., praneszda- 
mas isz kur jis atlekia, kur va
žiuoja ir kur dabar randasi. 
Tame raporte jis nieko nesake 
kad jam ar jo eroplanui kas ne
gerai ar kad jiems gresia koks 
pavojus. Buvo puse po vienos 
po pietų, pareita Ketverga, ero
planas sau ramiai ir tykiai 
skrido apie septyniolika tuks- 

broli ar vyra prisimena ir už 
ji tykiai ir tyliai maldele su
kalba. Bet apie ka ji mislina 
ar už ka ji meldžiasi, mes 
nors tiek žinome kad ji nepa- 
mirszo tuos Antro Karo did
vyrius kurie drąsiai kariavo 
ir drąsiai krito.

taneziu pėdu augsztumo.
Eroplanu prižiūrėtojai in 

Philipsburg, Pa., priėmė jo ra
portą ir davė jam kelia staeziai 
in New York miestą, per Allen
town, Pa. apie penkios deszimts 
myliu toliau, kur jis butu turė
jęs nusileisti ligi vienuolikos 
tukstaneziu pėdu virsz žemes. 
Tai paprastai daroma: Eropla
nas ima isz lėto žemiau leistis 
kai artinasi prie savo keliones 
galo. Bet tas eroplanas nieka
dos nepasieke nei Allentown, 
nei New York miesto.

Kapitonas Earl Bach, skris
damas su mažesniu DC-3 ero
planu, skrido in Philadelhia, 
Pa. Jis skrido daug žemiau, a- 
pie deszimts tukstaneziu pėdu 
augsztumo ir seke Kapitoną 
Geo. Warner, (Szitas jo ero
planas turi tik du inžinu, yra 
mažesnis ir už tai žemiau ir le
kia).

Kapitonas Bach tik sykiu 
iszgirdo per- savo radijo-telefo- 
na Kapitono Geo. Warner bai
sa: “Asz jieszkau vietos greitai 
nusileisti! ” Ir viskas vėl nuti
lo. Kapitonas Back sako kad 
isz Kapitono Warner balso jis 
suprato kad tas jo eroplanas 
bėdoj!

Kapitonas Bach niekam nie
ko apie tai nesake. Jis nenorė
jo žmones savo eroplane iszgaz- 
dinti, bet jis pakirto savo inži- 
nus ir greitai nusileido areziau 
žemes, syki apsuko miszka kur 
mate durnu ir užtiko ta deganti 
J)C 6 eroplana. Keliautojai ant 
jo eroplano mate kad miszkas 
dega, bet nežinojo kodėl. Tada 
jis greitai per radijo-telefona 
davė New York eroplanu szta- 
bui žinoti kas atsitiko, ir niekas 
nieko nesakęs, pasuko savo ero
plana in Philadelphia, Pa.

Tas eroplanas kuris taip su
dužo ir susprogo, taip greitai 
skrido, ir buvo toks sunkus kad 
jis didelius, storus medžius 
kaip kokius szupulius, traszke 
pjovė ir iszrove per kokia puse 
mylios.

Kompanija ir valdžia tuojaus 
pasiuntė savo žmones, kuriu 
darbas stengtis dažinoti kas at
sitiko kad tas eroplanas turėjo 
nusileisti.

U. S. RENGIA
GALINGA 

LAIVYNĄ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

penkis szimtus kariszku eropla
nu.

Ne tik pinigai ir kariszki lai
vai yra laivynui skiriami, bet 
laivynas gaus daug daugiau ju
rininku ir karininku, jeigu ne 
isz savanoriu, tai po prievarta, 
kai jauni vyrukai bus imami in 
vaiska.

O kiti milijonai yra paskirti 
del mokslo žmonių ir mokslin- 
cziu, kuriu darbas vis iszrasti 
geresnius ginklus, greitesnius 
ercplanus ir galingesnius ka- 
riszkus laivus.

KARALIUS
IR KARALIENE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
sulyg Pravoslavu tikėjimo.

Pravoslavas Arkivyskupas 
Damaskinos juodu apženijo, 
jųdviejų vainikus suriszo su 
plonu szilko ryszeliu. Szliubo 
apeigos užėmė dvideszimts mi- 
nueziu ir užsibaigė su žodžiais: 
“Su Dievo pagelba, szokite!”

Ant szliubo ir ant veiseiles 
susirinko daug karaliszkos gi
mines žmonių.

Isz Rymos, isz Vatikano, isz 
Kataliku Bažnyczios iszejo szi
tas pareiszkimas: “Nuotaka 
mirtinai nusidėjo, ta jos nuodė
mė gali būti iszbraukta tiktai 
jeigu Onyte gailesti darys, pa
sitaisys ir Karalius Mykolas 
Bažnycziai nusilenks, ar kai ta 
neteisetina moteryste bus suar
dyta per mirti arkitokiu budu. ’ ’

KARISZKOS
PIRSZLYBOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vis daugiau dovanu Vokie- 
cziams randasi Amerikos krai
tyje: Marshallo nusistatymas 
remti ir szelpti Vokieczius per 
keturis metus, jeigu viskas eis 
taip kaip Amerika nori kad 
eitu.

Viskas atpigs kai Amerikos 
doleriai ir tavoras ims plaukti 
Vokietija.

Vokiecziai tikrai savo žmo
nes ir savo kraszta patys val
dys, nes Amerika nesikįsz in 
Vokiecziu valdžios reikalus.

Argentinos Ministeris Peržiūri Amerikos Karininkus

Isz seno paproezio, kitu 
tautu karininkai ir augszti 
valdininkai yra pakvieczia- 
mi in West Point, in Ameri
kos karininku akademija, kai 
jie atsilanko in musu kraszta.

Czia Argentinos Ministeris 
Generolas Jose Humberto So
sa Molina, peržiūrinėja, busi
muosius Amerikos karinin

Vokietija butu priimta kaipo 
draugiszka tauta visu tautu 
draugystėje. Jau dabar Angli
ja užtikrina Vokiecziams kad 
jie nėra neapkencziami kaip bu
vo per kara, kad jie yra kriksz- 
czionys kaip Anglai ir Ameri
kiecziai.

Sovietai ir j u pirsziai neužsi- 
leidžia; ir jie savo pirszlius ne 
tuszczius siunezia pas Vokie
czius, Rusija pi Kada:

Daugiau maisto. Sovietai 
sako kad jie pristatys daugiau 
maisto, jeigu turės staeziai isz 
Rusijos ta maista atgabenti. 
(Bet kaipgi tai gales būti, kad 
paežio j e Rusijoje žmones ha-! 
dauja) ?

Sovietą vieszai prižada kad 
jie jau neims daugiau fabriku 
ir nepanaikins nuosavybes.

Ūkininkai gali sau ramiai 
dirbti, sėti ir .akėti, nes jau So
vietai jokiu permainų daugiau 
nedarys ir neatims ukius ir ne
reikalaus kad tie ūkininkai be
veik viską valdžiai atiduotu.

Sovietai rengia visu Vokie
cziu seimą Berlyne, kur bus isz- 
rinkta valdžia del visos Vokie
tijos.

Sovietai prižada kad nebus 
jokio nesusipratimu ar kivir- 
cziu kai bus tik viena politine 
partija, kuri darbuosis Vokie
cziu gerovei ir viso kraszto ap
saugai.

Vokietija, kaip jauna panele, 
pirszliu sladžiu žodžiu- besi
klausant, svaigsta, nori bet ne
gali ar nedrysta per greitai pa
sirinkti, ir laukia mandresnio, 
geresnio, gražesnio ar bagotes- 
nio, ar kad ir isz tu paežiu pir
szliu didesniu ir gražesniu do
vanu ir tikresniu inrodinimu 
kad visi tie saldus žodeliai bus 
tikrai invykdinti, iszpildyti.

Vokiecziai daug tu dovanu 
nori, bet ir daugiau nenori. Ru
sijos Komunizmas tai viena do
vana kurios Vokiecziai visai ne
nori. O kaslink visu tu Sovietu 
pasižadėjimu, tai Vokiecziai 
jau seniai iszmoko nepasitikėti.

Vokiecziams nepatinka Ame
rikos ir Anglijos nusistatymas 
padaryti visa Ruhr slėni tarp
tautine vieta. Vokiecziai ne
lengvai szito kraszto iszsižades.

Prekyba atgaivinti ir Vokie
cziams biznyje padėti yra labai ■ 
geras dalykas, kurio kiekvie
nas Vokietis nori. Bet Vokie
cziai ne sziandien gimė, ne dur
ni; jie gerai žino kad Vokieti
jos prekyba yra labai reikalin
ga Amerikai ir Anglijai ir už 
tai jie tikisi kad Amerikiecziai 
ir Anglai jiems ežia pagelbės

kus, Kadetus, kurie iszkil- 
mingai pasipuosze stovi eile- 
se.

Generolas Molina yra 
Amerikos Karo Sztabo sve- 
czias. Jis czia atvažiavo pasi
mokinti isz musu karininku, 
kaip armijas sutverti, palai
kyti ir kaip karininkus mo
kinti ir kareivius lavinti, Ar

Sportininkas
Politikierius

Beisbolininkas, Lefty 
Grove, apleido beisboles 
sportą ir dabar stoja kaipo 
kandidatas del Kongresmono 
Allegheny apygardoje Mary
land valstijoje. Jis yra Re- 
publikonas.

nežiūrint ar jie gerinsis Ameri- 
kiecziams ar ne.

Vokiecziai nori savo valdžios 
bet ta valdžia turi būti, taip sa
kant “padaryta Vokietijoje.’’ 
Jie nenori nei insikiszimo, nei 
patarimo isz jokio kito svetimo 
kraszto.

Kiekvienas Vokietis nori su
vienyta Vokietija, bet nei Rusi
ja nei Amerika negali Vokieti
jos suvienyti, be susitarimu 
tarp Amerikos ir Rusijos. Už 
tai Vokiecziai dabar pirszliu 
laukia ir juos priima, bet nei 
vienam, nei kitam savo rankos 
neduoda.

EROPLANAS
SUDUŽO; 43 ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

durnai buvo matyti viename jo 
sparnu, kai Kapitonas Warner, 
jieszkojo vietos nusileisti.

Kapitonas Warner pasuko 
savo eroplana in vieta kuri bu
vo lygesne ir jau pradėjo grei
tai leistis, kai jis pamate kad 
eroplanas jau per žemai lekia ir 
kad jis suduž in brekeri, kur 
daug mainieriu dirba, jis grei
tai pasuko eroplana in szali, 
bet pataikė in dratus kurie bai
siai daug elektros nesza. Jis 
visus tuos dratus nuplesze ir 
eroplanas sudužo in geležinius 
stulpus prie kuriu yra intaisyta 
vesti elektra del brekerio. Ta
da eroplanas krito staeziai in 
žeme ir susprogo kai jo gazoli
nas užsidegė.

Gyvas pragaras atsidarė! Vi
sas miszkas, užsidge, medžiai 

gentinos krasztas, kaip ir vi
si kiti krasztai dabar susirū
pino apsiginklavimu. Mes vi
sus kitus mokiname, visiems 
kitiems patariame, bet nieko 
patys dar nedarome. Mes el- 
giamies kaip tas boselis kuris 
savo darbininkams piktai at
kirto: “Tu nedaryk kaip asz 
darau, bet kaip asz sakau!’’ 

sprogo, žmogiena svilo! Tik 
vienas trenksmas ir paskui 
gaisras ir tyla! Nei balso ne
buvo girdėti isz tu kurie tame 
gaisre pražuvo!

George Minnich, mainerys 
nuo Midvalley Nr. 2 kasyklos, 
sako kad jis mate kai tas didis 
eroplanas leidosi ar krito, jis 
sako kad eroplanas vos/nė vos, 
pasisuko kad nepataikius sta- 
czlai in brekeri. Eroplanas net 
ant szono pasviro kai Kapito
nas Warner ji pasuko, bet pa
skui pataikė in tuos geležies 
stulpus. Jis tuos stulpus nu
laužė ar iszverte, bet tuo paežiu 
sykiu du jo inžinai suliepsnavo 
ir iszkrito isz eroplano, o pats 
eroplanas davė in žeme ir isz- 
lauže, iszvarte ir uždegė me
džius per penkis szimtus mastu 
miszke, pirm negu tas eropla
nas sustojo ir pairo.

Tie kurie subėgo in pagelba 
negalėjo prisartinti, nes ta vie
ta pavirto in baisu gaisra!

EDUARD BENES '
ANTRU KARTU

ATSISVEIKINA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bai panasziai skambėjo jo žmo
nėms. Jie ka panaszaus buvo 
pirmiau girdeje. Kai Naciai ji 
privertė iszsikraustyti, jis sa
ke: “Visiems mano pilie ežiams 
ir broliams asz vėliniu geresniu 
ir skaistesniu dienu ateityje, 
gražesnio rytojaus jiems ir mu
su gražiam krasztui. ’ ’

Jis ta syki sugryžo, bet szita 
syki, jau iszrodo kad szitas at
sisveikinimas yra jo paskuti
nis.

TRUMANAS
MYLI STALINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
— ——

taip gerinasi Stalinui ir jam 
garbe atiduoda, ne už tai kad 
Trumanas myli Stalina, bet kad 
Trumanui baisiai rupi Komu
nistu balsai, ‘votai’ szi rudeni.

Ponas Reece sako kad geri 
Amerikiecziai pasipiktino isz 
Prezidento Trumano pasielgi
mo ir iszsireiszkimo.

Kai tik Trumanas pradėjo 
savo politikavimą, mes sakeme 
ir raszeme, kad jis inklims ir 
prasiszkos, bet mes nesitikėjo
me kad jis taip toli nueis ir taip 
giliai inklimps.

Visi mes smarkiame Henry 
Wallace kad jis su Komunistais 
užsidėjo, o dabar pats musu 
Prezidentas Komunistams pa
taikauja ir perszasi. Matyti 
kad nabagas Trumanas dabar, 
kaip tas skėstas žmogelis, kad 
ir už sziaudo stveriasi.

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.
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