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Isz Amerikos
PABĖGĖLIAI 
u IN AMERIKA 
' WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos durys ar vartai vėl 
atsidarys Europos žmonėms, 
kai bus galutinai nustatyta pri
imt du szimtu tukstancziu pa
bėgėliu, benamiu in musu 
kraszta.

Szitas priėmimas prasidės su 
szia vasara ir tesis per du metu. 
Klausimas tuoj aus iszkyla, ku 
riuos Europieczius insileisime 
ir kaip pasirinksime.

Trijų žmonių komisija nusta
tys kas gali atvažiuoti.

Beveik puse visos tos kvotos 
bus isz Pabaltijos krasztu, kaip 
Estonija, Latvija ir Lietuva. 
Visas czvertis greicziausia bus 
Žydu, nes jie prilimpa ir prisi
kabina prie kiekvienos tautos 
ir po tos tautos kvota važiuoja. 
Bet dabar dauguma Žydu pa- 
reiszkia kad jie nori važiuoti in 
Palestina. Bus ir Ruskiu, kurie 
nedrysta gryžti in Rusija.

Naszlaicziai, kurie dar netu
ri szesziolikos metu bus pirmu- 
cziausiai priimti. Bet jie tik ta
da gales atvažiuoti, kada kas 
nors Amerikoje juos priims ir 
pasisavins kaipo savo vaikus.

Kareiviai kurie sykiu su mu
mis kariavo. Czia, po szita kvo
ta gales atvažiuoti daug Lenku 
kareiviu, kurie suspėjo pa
sprukti isz Lenkijos kai‘komu
nistai ta kraszta užėmė.

Amerika priims daugiausia 
ūkininku. Daugiau negu puse 
visu tu, kurie bus priimti bus 
ūkininkai. Tai Lietuviams turė
tu būti labai lengva rasti vietos 
po szita kvota, nes paprastas 
Lietuvis yra didis ar mažas ūki
ninkas, ar nors gali būti ūki
ninkas jeigu tik nori ar proga 
pasitaiko.

Mokinti žmones, kaip dakta
rai, slauges, mokintojai ir inži
nieriai taipgi bus priimami.

Tie, kurie turi gimines Ame
rikoje gales greicziau atvažiuo
ti, jeigu tie gimines užtikrins 
valdžiai kad jie tuos ateivius 
užlaikys ir jiems pragyvenimą 
parūpins.

Valdžia stengsis tuos atei
vius paskirstyti in mažesnius 
miestelius, ir toliau nuo New 
York miesto, kur beveik visi to
kie apsigyvena. Bet tie kurie 
czia gimines turi, gales apsigy
venti ten kur j u gimines dabar 
gyvena.

Tie gimines ar draugai Ame
rikoje kurie norės parsitraukti 
gimine ar dranga isz Europos 
turės uždėti kaucija, ir užtik
rinti kad jie tuo žmogumi rū
pinsis, ir kad valdžiai nereikė
tų tokius ateivius užlaikyti. «

Apie szeszios deszimtas nuo
šimtis visu tu kurie atvažiuos
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Didžiausi ant viso svieto 
žiūronai buvo intaisyti ir isz- 
kilmingai instatyti in Palo- 
mar kalno mokslinczia. Szitie 
žiūronai yra pavadinti Hale 
žiūronai, už tai kad buvęs 
Profesorius, Daktaras Geo. 
Ellery Hale, kuris szita dar

bą pradėjo Californijoje ir 
szitokius žiūronus pradėjo 
rengti net dvideszimts metu 
atgal. Szitie žuironai yra *
dvieju szimtu coliu ploczio ir 
su jais galima tolimiausias 
žvaigždes inmatyti.

MONTREALIECZIU
PROTESTAS

Montrealo Estu, Latviu 
Ir Lietuviu Pabaltijo 
Užgrobimo Ir Deporta
cijų Minėjimo Priimta 
Protesto Rezoliucija

Amerika Ims
Jaunus Vyrukus 

In Vaiska

ŽYDAS APIE ŽYDUS

Amerikoje Randasi Vi
sokio Plauko Žydu

Ir Žydeliu

NEW ROCHELLE, N. Y. — 
Mažas ir pažangus Žydu žurna
las ana menesi stabtelėjo ir 
dirstelėjo atgal. Jis save pasi
sveikino kad jau penki metai 
kaip gyvuoja ir vis auga.

Szitas naujas Žydu žurnalas 
užėmė vieta senesnio tokio žur
nalo kuris buvo vadinamas “ Si
nagoga.” Naujas žurnalas, 
“Pažanginis Žydas” sziandien 
labai gražiai ir gerai yra reda
guojamas. Pradžioje jis turėjo 
tik penkis tukstanczius skaity
toju, o dabar turi daugiau negu 
asztuonios deszimts penkis 
tukstanczius.

Szitame Žydu žurnale ana 
menesi pasirodė straipsnis apie 
‘ ‘ Keturias Skirtingas Žydu 
Ruszis Amerikoje.” Szita 
straipsni parasze Žydas, Dakta
ras Jacob K. Shankman, ketu
rios deszimts trijų metu am
žiaus, kuris buvo kapelionas 
per kara su laivynu ir dabar 
yra ‘‘Temple Israel” sinagogos 
Rabinas in New Rochelle, N. Y.

Kelios pastabos isz to 
straipsnio yra labai budingos ir 
geros:

‘ ‘ Randasi keturios atskiros 
Žydu ruszys Amerikoje,” jis 
sako:

1—Pasipūtės Ponas Žydas, 
kuris vis didžiuojasi ir giriasi 
kad jis visiems lygus ir nėra už 
ji geresnio Žydo. Szitoks Ponas 
Žydas nuduoda kad jis viską 
žino ir viską gali, jis taria savo 
durna žodi apie Žydu klausi
mus ir reikalauja kad visi jo 
klausytu už tai kad jis daug pi
nigu turi, nors proto visai ma-
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NEPAPRASTAS
ATSIŽYMEJIMAS

Juoduke Studente Pri
imta Ir Pagerbta •

Kolegijoje
BOSTON, MASS. — Nors 

Radcliffe Kolegija jau per sze
szios deszimts devynis metus 
stengiasi visoms moterims ir 
merginoms lygiai patarnauti ir 
nedaro skirtumo del tikėjimo 
ar del tautos, bet sziu metu in- 
vykis ir tai kolegijai yra nepa
prastas invykis.

Radcliffe Kolegija stengiasi 
merginoms ir moterims duoti 
toki mokslą, koki Harvard duo
da vyrams.

Studente Betty Fitzgerald 
buvo nepaprasta studente. Bet 
ty Fitzgerald yra juoduke, ni- 
gerka.

Per pirmuosius savo kolegi
jos metus Betty Fitzgerald bu
vo drovi, kukli ir tyli studente 
isz Brookline, Mass. Ji atsižy
mėjo savo vikrumu, savo gabu
mais ir savo vadovavimu. Visos 
mergaites ja mylėjo ir jos, kaip 
isz prigimties klausė ir ja seke.

Per antrus savo mokslo me
tus ji buvo išbrinkta savo sky
riaus studencziu Tarybos nare. 
Per treczius mokslo metus ji 
buvo paskirta in Studencziu 
Konceliarija ir buvo iszrinkta 
savo mokslo skyriaus sekretor- 
ka.

Gruodžio menesyje, 1946 me
tuose, ta juoduke, Betty, bu
vo savo kolegijos paskirta kai
po delegate in Tautini Studentu 
Seimą, kuris invyko Chicagos 
mieste. Ji tenai buvo paskirta 
kaipo inkureja Tautinio Stu
dentu Seimo, Madison mieste, 
Wisconsin valstijoje.

Per visa ta laika, ji darbavo-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

MONTREAL, CANADA. —
Mintrealo mieste ir apylinkė

je gyvenantieji: Estai, Latviai 
ir Lietuviai, susirinkę in visu 
trijų tautybių jungtinio komi
teto už suruoszta Pabaltijo 
krasztu užgrobimo ir masiniu 
gyventoju deportacijų in Rusi
jos giluma minėjimą in vykusi 
Birželio 13-ta uiena 1948 m., 
Ville Lasalle^’Montreal, daly
vaujant daugybe- žmonių nuta
rė priimti szia protesti, rezoliu
cija:

1—Birželio (June) 15-ta die
na 1940 metuose, Sovietu San- 
junga, vadovaudamasi Moloto
vo-Ribentropo 1939 metuose, 
slaptu susitarimu, sulaužyda
ma visa eile tarptautiniu sutar- 
cziu, užėmė, okupavo, taikingus 
ir griežtai neitralius Pabaltijo 
krasztus: Estija, Latvija ir Lie
tuva. Tais pat metais apgaules
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POLICIJANTAS
NUSISZOVE

PHILADELPHIA, PA. —
Vienas Philadelphijos polici- 
jantas, William R. Wilkins, ke
turios deszimts trijų metu am
žiaus žmogus, nusiszove save su 
savo revolveriu.

Thomas Dewey, Republikonu 
Kandidatas Ant Prezidento, O 
Earl Warren Ant Vice-Prezi
dento; Green Darbininku Unijos 
Bosas Sako Unija Nerems Gu
bernatorių Dewey Ant Prez.
BERLYNAS, VOKIETIJA. — Ka mes 

keli menesiai atgal raszeme su baime ir su 
perspėjimu, jau dabar ima pildytis ir invyk- 
ti. Sovietai stumia Amerikieczius, Augius 
ir Prancūzus isz Berlyno!

Kai Amerikiecziai kele savo szuma ir 
visokius szposus krėtė per Republikonu Seimą 
Philadelphijoje ir kai musu laikraszcziai 
vien tik apie Republikonus ir kandidatus 
rasze ir pasakojo, Stalinas savo armijas ty
liai ir tykiai siuntė in Berlyną.

Viskas buvo labai tvarkingai 
Pirmiausia Sovietai nukirto visas 
paskui sustabdė vandeni, po tam

Jis buvo apskustas ir buvo jĮ)ve^j maįsfa jr (įį< tada VlCSZai 
pareikalauta kad jis in polici
jos teismą pribūtu ta ryta. Kai kad “visas Berlynas turi būti po Rusijos 
jis nepribuvo tai policija pradė
jo jo jieszkoti.

Policij antas Saržentas Tho
mas Gavin su kitu policijantu 
rado ta policij anta sukniubusi 
prie savo automobiliaus rato, ir 
jo revolveris buvo szalia jo.

Kai policij antai pranesze to 
nusižudusio policij anto žmonai 
Violai apie ta atsitikima, tai ji
rado maža laiszkeli, kuri jos enkos, Anglijos

padaryta.
szviesas, 
uždraudė 
paskelbė

priežiūra!”
Nors musu atstovai ir karininkai Ber

lyne drąsiai sako kad jie nepasiduos ir ne
pasitrauks, musu politikieriai yra kur kas 
galingesni ir visados taria paskutini žodi. 
Jau dabar galima aiszkiai matyti kad Ame- 

ir Prancūzijos dienos Per
vyrąs panko nuegamajama į ne suskaitytos! Amerika pasitrauks ir Ru- 
kamnarvip Tame a.ia^kp ne Irt. ’kambaryje. Tame laiszke jis la
bai gražiai atsiprasze savo žmo
nos, bet sake kad jis jokios ki
tokios iszeities nemato.

Jo žmona paaiszkino polici- 
jantams kad jos vyras jau ilgus 
metus sirguliavo, ir gal ta liga 
jam in galva puoliesi.

William R. Wilkins su kitu 
policijautu buvo intartas už tai

sijai nusileis!
Czia pradžia tokio paties darbo, tokio 

paties nusižeminimo, kaip buvo su Hitleriu.
Czia, Berlyne, mes dabar matome antra 

Muenchena, kur dabar visi nusileidžia Sta
linui ir jam pataikauja, kaip pataikavo Hit-

kad viena vakara, kai jam buvo IcHlli, 
in saky ta kelias prasikaltusias 
merginas nuvežti in kalėjimą, Rusija dabar staeziai reikalauja kad vi- 
jis su tuo.kitu poiicijantu tas sj iszsikraustytu isz Berlyno ir paliktu vi- 
dvi moteris iszsiveže ant “rai- . . .. __
dos” ir jis buvo savo sarzento SUS Vokieczius Sovietams, 
sugautas.

Amerikos Dip-
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IMS VYRUKUS IN 
VAISKA

WASHINGTON, D. C. — 
Jauni vyrukai tarp devynioli
kos ir dvideszimts penkių me
tu amžiaus jau bus imami in 
vaiska. Byla buvo viso Kongre
so priimta ir Prezidentas Tru- 
mana's pasiraszydamas ant to 
bylos padare ja instatymu.

Apie du szimtai ir dvide
szimts penki tukstaneziai jau
nu vyruku bus paimti in vaiska 
priesz ateinaneziu metu rudeni. 
Jie vaiske pasiliks del dvide
szimts vieno menesio.

Apie septynimili jonai ir trys 
szimtai tukstancziu tokiu jau
nu vyruku, tarp asztuoniolikos 
ir dvideszimts penkių metu am
žiaus turės užsiregistruoti, už- 
siraszyti. Asztuoniolikos metu 
amžiaus vyrukai turi užsira- 
szyti nors jie nebus in vaiska 
imami kol jie susilauks savo de
vynioliktos gimtadienio szven- 
tes.

Nors tas instatymas yra jau 
priimtas, bet nei vienas vyru
kas nebus iri vaiska paimtas iki 
Rugsėjo (Sept.) dvideszimts 
antros dienos.

Visa tai dabar yra daroma, 
už tai kad Amerika jau ima at- 
buusti ir susiprasti kad vi
siems mums pavojus gresia. 
Amerika dabar ima jau apsi- 
ginkluiti ir daugiau ant kariuo
menes pasitikėti negu ant tai
kos derybų už kokio ten stalo 
su Stalinu.

Armijai, Laivynui, Lakū
nams ir Marinams verktinai 
reikia mažiausia 2,055,882 jau
nu vyru. Už tai Kongresas ta 
byla invede ir Prezidentas Tru 
manas ja padare instatymu. 
Szitas instatymas gilioj a tik del 
dvieju metu. Jeigu po dvieju 
metu vis reikes imti vyrukus in 
vaiska, tai tada Kongresas vi
sai isz naujo turės kita byla in-
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Kas Girdėt
Vis mes mylime keliauti, va

žiuoti kur, bet mes tik tiek ga
lime važinėti, kiek musu pini
gai ir laikas'leidžia. Trumanas 
per metus iszvažineja trisde- 
szimts tukstancziu, tris szimtus 
ir dvylika myliu. Tai jau rei
kia gerai baladuotis tiek kelio 
iszva'žineti. Prezidentas Roo- 
seveltas, kuris po visus pasau
lio krasztus važiavo ir trankėsi 
iszvažinejo per metus tik dvide- 
szimts devynis tukstanczius ir 
tris szimtus trisdeszimts dvi 
mylias.

Mainieriu 'bosas John L. Lew
is nenori ir beveik bijosi isz- 
szaukti mainierius ant straiku 
szia vasara, bet jis bus privers
tas, jeigu kompanijos nesutiks 
ant to pensijos fondo, kad seni 
mainieriai gautu szimta doleriu 
ant menesio.

- Lewisas, mainieriu bosas ir 
•Petrillo, muzikantu bosas, ir 
,gal visa Amerikos Darbininku 
Federacija praleis apie szimta 
penkios deszimts tukstancziu 
doleriu per vienus metus del 
apgarsinimu, raszytoju ir pro
pagandos, kad visi žmones už- 
mirsztu kaip jie prasiszoko ir 
kaip visus inpykino, ir kad visi 
vėl mylėtu tuos vadus.

—————— e ,

Eina gandai kad Henry Wal
lace rengiasi paskelbti per ra
diją kad jis nieko bendra neturi 
su Komunistais ir atsikratyti 
visos ju paramos. 'Czia tik gan
dai, nieko tikro nežinome. Kol 
kas jis su Komunistais drau
gauja ir tikisi ju paramos per 
rinkimus.

Didesniu laikraszcziu redak
toriai jau dabar drysta spėti ir 
sakyti kad Senatorius Arthur 
H. Vandenberg isz Michigan 
valstijos bus Republ ikonų kan
didatas in Prezidentus.

Tie studentai kurie sziais me
tais užbaigia savo mokslus, yra 
tikrai laimingi, nes jiems yra 
gana darbu, algos geros ir vis
kas eina kaip isz pypkes. Bet 
jau kita meta bus visai kita, pa
sakė tiems kurie baigs mokslus. 
Bus daug daugiau mokintu 
žmonių negu vietų ar darbu. 
Gal tik daktaru ir mokintoju 
vis reikes ir vis nebus gana, bet 
visu kitu bus irper daug!

——————— • •

Prezidentas Trumanas drą
siai sako kad jo prakalbos ir jo 
politikvimas yra labai pasek
mingas ir kad jis dabar daug 
geriau stovi negu pirmiau. Bet 
daug Demokratu Partijos vadu 
visai kitaip in Trumana dabar 
žiuri. Jie sako kad Trumanas 
prasiszoko ir save apsiszauke.

• • 1
Amerikos Sekretoriui Georgo 

Marshall labai nepatinka val
džios sztabo nusistatymas remti 
ta nauja Žydu tauta. Szitoks 
nusistatymas palieka Amerikos 
Sekretorių labai keblioje padė
tyje, nes dabar Amerikos val
džia daro ir eina priesz Angli
jos nusistatymą. Su szitokiu 
nusistatymu Trumanas sutinka 
su Stalinu.

Kai naujas Prezidentas stos 
in savo darba, jis turės susi- 
jieszkoti nauja valdžios sekre
torių, nes Sekretorius Marshall 
jau yra pareiszkes, kad jis pa
sitraukia kai tik szie metai už
sibaigia.

Anglijos Užsienio Ministeris

Ernest Bevinas ne greitai pa- 
mirsz kaip ji Amerikiecziai, Žy
dai ir Žydu užtarėjai pajuokė ir 
paszidino kai jis atvažiavo in 
New York miestą. Ponas Bevi
nas yra neatszaukiamai nusi
statęs priesz to Žydu kraszto 
pripažinimą.

Kai Juozas Stalinas pareisz- 
ke kad jis taikos jieszko ir nori 
draugiszkai pasiszneketi su 
Amerikos vadais, jis taip isz- 
gazdino visus Amerikieczius, 
kad jie suprato koks pavojus 
gresia jiems daug geriau ir 
vaizdžiau negu kad Stalinas 
butu kara paskelbęs priesz 
Amerika.

Rusijos vadai, kad tik jie ži
notu, padėjo investi nusistaty
mą pridėti du bilijonu doleriu 
prie tos pagelbos del Europos 
krasztu, o kitus du bilijonus del 
Amerikos kraszto apsiginklavi
mo. Amerikiecziai, Kongresme
nai ir Senatoriai jokiu buclu ne
būtu sutikę tiek pinigo paskirti 
bet Stalinas visus intikino, kai 
jis taikos prasze. Už visa szita 
prisirengimą ir apsiginklavimą 
mes galime padekavoti Juozui 
Stalinui.

Kai žmogelis jau ima manyti 
kad jo darže žole neaugs ir ne
žaliuos jeigu jis visa nakti ja 
nedabuos, tai jis greitai atsi
durs in dumiu namus ar ant 
imperatoriaus sosto.

Teisingas politikierius yra 
tas, kuris, kai *buva papirktas, 
pasilieka papirktas ir daro tai, 
ka jis už pinigus, už kyszi pri
žadėjo padaryti.

" • • 1

Pirmoji meile yra tik kvai
lyste ir smalsumas bei žingei- 
dyste.

———— , , 1

Supratlyvas žmogus ir geras 
dipliomatas niekados nepa- 
mirszta moteriszkes gimtadie
nio szventes, bet taipgi nieka
dos neatsimena kiek tu gimta
dieniu szveneziu buvo.

Mes daug greieziau keliauja
me, kai keliaujame sau vieni.

Kas Komunistus labiausiai 
piktina., tai ne žiūrint in netur
tėlius, bet in turtuolius. Jiems 
nerupi tie, kurie nieko neturi, 
bet tie kurie turi daugiau negu 
jie.

————— t , •
Tu gali sustabdyti vagi, kad 

jis tavęs neapvogtu; bet tu ne
gali sustabdyti ji nuo vagystes.

Galima prarasti moteries 
meile per daug ant jos pasitikę- 
jaut ar per daug intarinejant, 
būdamas per geras ar visai ne
geras, būdamas per meilus ar 
per szaltas, ja bueziuojant ar ja 
daužant. Jos meile galima pra
rasti per viską ar per nieką.

Ispanu priežodis sako, kad 
Dievas sutvėrė moteriszke ir 
tada pamėtė ar numėtė rakta, 
ir dabar niekas negali nei jos 
szirdies nei jos proti atrakyti. 
Kitas Ispanu priežodis sako, 
kad maloni ir lipszni naszle tu
ri būti apženyta, pakavota ar in 
kliosztoriu uždaryta.

Kvailiausia moteriszke gali 
suvaldyti ir pavergti moky- 
cziausia vyra, bet reikia tikrai 
apsukrios moteriszkes suvaldy
ti kvailu žmogeli.

Naszle ir jos turtelis labai 
greitai vyra susiranda.

H NEPRIKLAUSOMYBES DIENA
(Independence Day)

NEW YORK. — 1776 metuo
se varpas Philadelphia. State 
House (Pa.), paskelbė pirma 
viesza paskaityma Nepriklau
somybes Deklaracijos, “Decla
ration of Independence.”

Kas met, Liepos (July) 4 d. 
visi Amerikos žmones atatinka
mai apvaikszczioja Amerikos 
didžiąją szvente. Bet kiek Ame- 
rikiecziu žino, kad tu metu Lie
pos 2 diena Amerikos nepri
klausomybe buvo abejotinas 
dalykas ?

Priesz paskaityma to svar
baus dokumento, kuris paskel
bė valdžia kuri “gauna, savo 
galia, nuo sutikimo valdytu,” 
dramatiszka kova in vyko Kon
tinentiniame Kongrese: Kuris 
buvo taryba isz atstovu 13 
Sziaures Amerikos Britu kolo
nijų. Kova buvo tarpe patriotu 
kurie pageidavo nepriklauso
mybes ir patriotu kurie tikėjo 
kad da ne laikas.

Visi žmones, kurie apsipaži- 
ne su invykiais kurie pasiekė 
svarbiausia laipsni Liepos 2 d., 
žino, kad karas tarpe kolonijų 
žmonių ir Britu prasidėjo kaipo 
karas “už Anglu teises,” ne 
kaip karas nepriklausomybes. 
Bet nuomone pasikeitė. Kada 
Kolonistai ir Britai susikirto, 
pirmiau Naujoj Anglijoj ir vė
liau pietuose, revoliucioniszka 
dvasia iszsivyste sziose vietose, 
nes žmonės suprato, kad jie bu
vo Amerikiecziai ir reikalavo 
pilno atsiskyrimo nuo motinos- 
Anglijos.

Karas neliete vidurinius ko
lonijas priesz nepriklausomy
bes paskelbimą ir sziose koloni
jose žmones in viską atsargiai 
žiurėjo. Kada Liepos 7 d., rezo
liucija buvo pasiūlyta Kongre
sui, tas atsargumas pasirodo 
tarpe nariu isz viduriniu kolo
nijų.

Nepriklausomybes rezoliuci
ja pareiszke, kad “susijungtos 
Kolonijos, yra ir turi teise būti 
atskiros ir nepriklausomos 
valstijos.”

Ginczas pradėtas. Liepos 10 
d., komitetas isz penkių nariu 
buvo paskirtas paruoszti dek
laracija kuri invykdintu szia 
rezoliucija, sziandienos Ameri

Bonu Vajaus Vadas

Chicago, Ill. — O. E. Pe
terson, Tarptautinio Kiwanis 
Kliubo Sekretorius buvo pa
skirtas Amerikos Taupinimo 
Bonu Komisijos Sekretoriu
mi. Per szita komisija bus 
stengiamasi susisiekti su vi
somis draugystėmis, su viso
kiais kliubais, ir raginti vi
sus pirkti tuos Bonus.

Galima Bonus pirktis tenai 
kur dirbate, per savo bankas 
ar per paczta. Visos draugys
tes stengsis viena kita padėti 
szitame darbe. 

kiecziai ja vadina “Declaration 
of Independence.” Thomas Jef- 
fersonas, paruosze tos rezoliu
cijos pirma, kopija ir ji buvo pa
siūlyta Kongresui Birželio June 
28 diena. Liepos 1 diena gin- 
cziai prasidėjo.

Pirmame balsavime 9 valsti
jos balsavo už rezoliucija. Penn
sylvania ir South Carolina bal
savo, priesz; New Yorkas ne
balsavo ir Maryland delegatai 
nesutiko. Vienas Maryland de
legatas buvo iszvažiaves politi
niais reikalais in kita valstija. 
Kurjeras ji suradęs prasze sku
bėti in Philadelphija. Jis pasie
kė State House Liepos 2 d., in 
laika balsuoti. Balsavo už re
zoliucija ir Maryland prisidėjo 
prie valstijų už rezoliucija. 
Pennsylvania ir South Carolina 
pakeitė balsus; 12 valstijų bal
savo už rezoliucija. Po sanvai- 
tes laiko, kada Britu pulkai pa
ėmė Staten Island New Yorko 
uoste New Yorko valstijos Sei
mas užgyre rezoliucija ir ji 
vienbalsiai pravesta.

Nelaukdamas New York bal
so, Kongresas Liepos 4 d., su- 
teiktiai priėmė Nepriklauso
mybes Deklaracija, oficialiai 
pavadinta “The Unanimous 
Declaration of the Thirteen 
United States of America.” 
Liepos 5 d., Pennsylvanische 
Staatsbote, Vokiszkas leidinys 
Philadelphijoj, pirmiausia pa
skelbė ta fakta. Liepos 6 d., Sa
turday Evening Post iszleido 
pilna turini. Liepos 8 d., varpas 
State House, vėliau pavadintas 
Liberty Bell, suszauke Phila- 
delphijos žmones iszgirsti pir
ma paskaityma. Kuryerai ne- 
sze kopijas iii kitus miestus ir 
miestelius.

1776 m., idėjos ir filozofija, 
pareikszti Nepriklausomybes 
Deklaracijoj, sustiprino Ameri
kieczius. Amerikiecziams reikė
jo pergyventi baisu revoliucijos 
kara, bet jie visai nenukrypo 
nuo ir neabejojo apie pareiksz- 
tus dalykus. Sziandien, 172 
metu vėliau, mes turėtume sek
ti tuos paežius instatymus.

Skaitykite “Saule”

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 
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Žmones vis stengiasi rasti 
budus kaip greieziau ir grei
eziau atvežti laiszkus ir ki
tokį paczta. Amerikoje pir
miausia pacztas buvo veža
mas arkliais, paskui trauki
niais, automobiliais ir lai

RINKIME IR
AUKOKIME MAISTA

BROOKLYN, N. Y. —BALI’ 
visa laika rūpinosi sumažinti ir 
palengvinti Lietuviu Tremtiniu 
skurdą ir varga. Sziame labda
ros darbe talkininkavo žymi 
Lietuviu visuomenes dalis. Tos 
talkos reikia, daugiau. Jos pra- 
szosi nauja tremtiniu padėtis.

Visai neseniai iszvietintiems 
asmeninis: tremtiniams ir pabė
gėliams; maistas vis labiau su
mažintas. Po keleriiĄmetu gy
venimo tremtyje, daugelio svei
katos atsplirumas jau palauž
tas, o czia. vis maisto kiekis su
mažinamas. Sunku suaugu
siems, bet visiszkai baisu vai- 
kucziams, seneliams, ligoninis 
ir moksleivijai!

Stengdamasi ateiti in skubia 
pagelba, BALF valdyba nutarė 
skelbti ir vesti Lietuviams 
Tremtiniams Maisto Rinkinio 
Vaju. Jis pradedamas Liepos 
1-ma diena ir tęsiamas per du 
menesius.

Kviesdami in szi szventa ar
timo meiles darba, BALF sky
rius ir ko-operuojanezias drau
gijas, maloniai praszome pra
dėti maisto rinkimą tuojau, ar
timiausiu laiku. “BALF sky
riai praszomi paskirti maistui 
rinkti stotis,” in kurias gera
dariai galėtu suneszti aukoja
ma maista.

‘ ‘ Tremtiniams reikalingas 
labiausiai sveikatingumui isz- 
laikyti būtinas maistas.” Todėl 
praszome rinkti ir aukoti toki 
maista: Riebalus, (taukus, mar
garinu), mėsa, cukru, kavos pu
peles, kondensuota pieną.” 
Siausti in Europa tinka tik 
skardiniuose kenuose sudėtas 
maistas. Stikliniuose induose 
maisto praszome nesiusti.

Kol maista surinksim ir isz- 
siusim, gali ateiti ir rudo. Todėl 
paskubinkim savo pagelbos dar 
ha. Szalia drabužiu rinkimo, 
rinkime visu pajiegumu maistu 
“ypacz riebalus.” Neleiskime 
sunykti tremtiniu vaikucziams 
neleiskime žūt i ju seneliams ir 
ligoniams! Leiskime tremti
niams iszsaugoti savo mažutė
lius.

Visa surinkta maista siuskite
in BALF centra: United Lithu
anian Relief Fund Of America, 

vais. Dabar jau greitas pacz
tas yra vežamas eroplanais. 
Czia matome oro laiva, kuris 
labai arti prie vandenio nu- 
silleidžia ir iszmeta paczta 
kad žmones greieziau gautu 
savo laukiamus laiszkus.

Ine., 105 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y.

Immigracijos
Smulkmenos

Nuo Birželio 1 diena, Ameri
can Legation Vienoj priims ap
likacijas del “Nonimmigrant” 
vizų ir “Nonquota” vizų ir 
“Preference Quota” immigra
cijos vizų nuo visu ateiviu, ne
paisant tautybes. Tas reiszkia, 
kad Austriecziai ir kiti Austri
jos gyventojai gali praszyti vi
su rusziu vizų apart “Nonpre- 
ference quota immigration” 
vizų, kurios Austrijoj duoda
mos vien tremtiniams.

Davimas Studentu Vizų 
Tremtiniams Vokietijoj 

Pertrauktas
Gegužio 7-ta diena Valstybes 

Departamentas insa'ke Ameri
kos konsuliniams darbinin
kams Vokietijoj pertraukti da
vimą studentu vizų tremti
niams Vokietijoj pertraukti da
vimą studentu vizų tremtiniams 
pagal “Section 4 (e) of the Im
migration Ait of 1924.”

Studentu vizų davimas trem
tiniams buvo užtvirtintas 1947 
metuose. Pasirodė, kad mažai 
tremtiniu kurie norėjo szia at
vykti, galėjo inrodyti norą ir 
galimumą apleisti Su vien. Val
stybes kada baigia mokslą, 
kai]) iustatymas reikalauja. Ki
ta priežastis, Valstybes Depar
tamentas nori apgyvendinti tin
kamus pastoviai szioje szalyje, 
ne remti laikinus inleidimu.—C

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burikt 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(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^ 
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Kas Labiau Rupi
Viena karta kunigas' eidamas 

per kainui, pamate ūkininką 
: szukuojant savo arkli.
I — Pasakyk man, brolau, 
kiek atidedi laiko arkliui nuva
lyti, jeigu jis taip gražiai iszro- 
do? — Paklausė kunigas, 
priėjus prie ūkininko.

— Kas dien apie pora va
landų kunigėli, atsake ūkinin
kas, nusiimdamas kepure.

— () dabar, pasakyk man 
atvirai, klauso toliau kunigas: 

' Kiek kasdien atidedi laiko savo 
duszios reikalams?

— Na, tiesa pasakius, pri
sipažino ūkininkas, kas rytas 
kalbu poterius ir kas vakara 
taipgi, bot trumpiau, nes labai 

I noriu miego; szvontomis dieno
mis einu in bažnyczia, bet pa
mokslo ne visados klausau, juk 
mieste tiek reikalu atsiranda.

— Jeigu taip, tare kunigas, 
tai asz malonecziau būti tavo 
arkliu negu tavo duszia, nes 
matyt, tau arklys daugiau rupi 
ir daugiau atidedi jam laiko, 
negu savo duszai!

Iszmintingi Žodeliai
— Krikszczionybe yra mal- 

szus tikėjimas, o kardai ir kara
binai ne yra reikalingi del gero 
Krikszczionio.

— Kožnas privalo nuszluoti 
priesz savo duris szaszlavos.

— Tas, kuris in ji nesigaus 
jeigu geidžia eiti be pagelbos 
kito.

— Pinigu ne rinksi nuo že
mes, tiktai per darba juos su
rinksi.

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 sinusite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Pirkie U. S. Bonus

As you drive along the country roads 
you will see one of America’s most fa
miliar scenes — farmers pitching hay. 
From this scene has come a phrase you 
have used many, many times—making, 
hay while the sun shines. Well, niece 
and nephew, that’s exactly what you 
are doing when you stack up United 
States Savings Bonds. You’re making; 
plenty of future security when the go
ing is good, when a few extra dollars 
lias been added to your take-home pay 
through the new income tax law . . . 
and when you should be acting for your 
future security.

U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandien’

Nekalbėk, nei neklausyk ap
šmeižimu, jeigu geidi turėti 
czysta sąnžine.
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Atsitikimas
žinskas geradejus!”

Kada Geguže ant Gegužinsko 
persimainė ir nuo kada toji per
maina stojosi, to nežinau.

□ o □
Mete 186... paviete N. redy- 

boj N., dvarukyje N., randinin- 
kas Dauggalis Rafolas Gegu- 
žinskas, diena 10 Gruodžio apie 
4 adyna po piet, apsivilkės iii 
puiku szlaproka, gulėjo ant 
sofkos ir rūke isz molines pyp
keles ant ilgo ei buko, tabaka 
vadinama ‘ ‘ gelb-virginsu ’ ’ 
“drekeninu” maiszyta ir kal
bėjo su savo guodotina paeziu- 
le.

— Asz ant pinigu ne stoju, 
bet mano duszele, tiktai kad, 
mus visi pažysta apylinkėje 
ka asz da tau pasakysiu, dusze
le, jog sarmatineziausi karieto
je važiuot, nes tai tik szlektom 
pritinka, o del mus tai.

— Asz manau jog tai ne ka- 
necz reike būti szlektu, kad ka
rietoje važiuot. U-gi, ana Kau
ne, kas užmoka tai karietoje 
važiuoja kaip ir musu didž- 
tureziai. U-gi ir mes ne esame 
paskutiniais, rodos jeigu turi
me banke 40,000 rubliu, tai ga
lime drąsiai karietoje važiuot, 
nes tau ne verta apie tai kalbėt, 
da tau vis Geguže su briczkele 
galavo sėdi. Jau gana buvome 
po vežimu, tegul nors karta sė
dimo vežime.

— Palaukime da duszele gal 
su ponu J., susitaikysime apie 
nupirkimą dvarelio P., tada, 
ypacz kaip iszsikelsime in kita 
apylinke, kur mus nepažysta, 
ai ir karieta atsiras, ir arklius 

pasirūpinsiu vieno plauko ir 
pamanstysu apie skurines nau
jas pleszkes, apie ploscziu del 
Mateuszo, tai butu vienas kasz- 
tas.

— Tu visada, kada tik asz 
apie ka praszau, tai iszsikalbi- 
įieji su savo prižadėjimais, o 
niekad del manes nenori pada
ryti.

— Visi poneliai apylinkėje 
nors nuskuro, o turi karietas, o 
irtasai nusiszvilpes Oszkevicz- 
ia su karieta puikavojasi, o asz 
visa savo gyvastį sunkiai dir
bus, ir dabar turiu kaip kvaile 
briszka varinėti. Ar tu žinai 
ka ? Jau trys menesiai kaip ne
buvau bažnyczioje, o tai del tos 
musu geltonos briezkos, kuria 
jau net visi ubagai pažino ir pa- 
rapijonai su pirsztais bado. O 
kad pareitu ir per Kalėdas ne 
būti bažnyczioje, tai su geltona 
briczka nevažiuosiu ir gana.

— Tai asz liepsiu Steponė
liui nukrosinti žaliai.

— Esi senas ir kvailas; ne
vertas esi vadintis Gegužinsku, 
pritinkiaus del tavęs pravarde 
Geguže.

— Na, na, žipone, tai jau 
per daug tuju szposu; kvailu 
nebuvau ne busiu, o jeigu jau 
taip u'žsimanes karietos, tai te
gul tave szimtai rotu velniu pa
ima, pirksiu tau karieta, tiktai 
man ne kvarksėk in galva, nes 
jau man ir taip szimet galva 
grauže: szienas supuvo, kvie- 
cziai rikese sudygo, avižų ir 
miežiu kaip ant liekarstu, bul
ves dingo, o da randas prapina- 
cija už karezemas pakele, žmo
nes jau tiek negere ir nevalo po 
gaidžiu szokt karezemose, spi
ritą ne labai perka, o kiti suvis 
ne perka, nes isz Prusu gabena, 
tai tu ’žmogau gyvenk dabar!

— O asz sziandien Irszkui 
pardaviau spirito 30 goreziu!

LIETUVOJE, seniau nekuriu 
poneliai, o ir muzikėliai nu- 

sižiureja iii tuos ponelius, be 
stoniniu arkliu negali apsieit, 
kuriems daug avižų sukisza, o 
tuom laik darbiniai arkliai vos 
kojas pavelka. Labai tankiai 
matome randauninka mažo 
dvaruko arba ir savininka nu
skurusio dvaro, nuo Žydu pri
siskolinusi, o vaikine, turi ko
kius keturis stoninius arklius, 
kada szpaniniai, kojų nepavel
ka. Juk ir tieji stoniniai tan- 
kiause iszrodo kaip drobines, 
jog visus szonkaulius gali su- 
skaityt, nes tai vis vadinasi sto
niniai, nes in iszpucuotas plesz- 
kes su misinginėm saktukem ir 
rinkutem pakinkyti. Žinoma 
jog ir karietos atsakanezios, 
kaip Nojaus arka, kuri geros 
briezkos neatstoja, o ir toji sū
kiams karieta yra nuo Žydo pa
imta, bile tiktai turėt karieta. 
Mužikai da no labai imasi už 
karietų, tiktai jeigu pasitaiko 
katram ant licitacijos nupirkti 
arba gauti palaikų nuo numiru
sio giminaiezio kunigo, taip 
kaip isz Garszviniu Kulbokams 
pasisekė ingyti karieta mirusio 
Kun. kanauninko Kulbokos 
Naumiestyje, tai tas mėgino ke
lis kartus papurkavot. Tiek to, 
paliksime tai, o imsimės apie 
tikra apysaka.

o □ □
Vienam dvare pas bagota po

ną tarnavo priesz 35 metus eka- 
nomas. Vardas jo Rafolas, pra
varde Geguže, gaudavo jisai 
ant meto 45 rublius, jevu 15 
kareziu, galėjo locna arkli lai
kyti prie pono stoniniu arkliu 
ir dvi karves. Kiek laike kiau
lių ir paukszcziu, nebuvo kon
trakte paraszyta, tiktai insaky- 
mu pasakė ponas kamisorius: 
Gali laikyti tamsta nepervirszi- 
niai.

Kada Rafolas Geguže apimi- 
nejo ta dinsta’ekanomo pas ta 
dideli poną, turėjo viena ser
mėga. raikszcziais pavesta su 
aksomine apykakle ant dideliu 
szveneziu, o skranda su pilka 
gelumbe aptraukta ant žiemos, 
kelnes su skūra ant sėdynės pa
vilktas, kad taip greitai nuo jo- 
dimo nesuplysztu, kita vasarini 
apsivilkima isz nebaltinto- audi
mo, viena pora czebatu su ilgais 
aulais net augszcziau keliu, po
ra marszkiniu ir bruslota bals- 
gana su cininiais knypkucziais, 
be to: szlika su inlaužtu matike- 
liu, viena britva ir juostele del 
pagalandimo, skepeta pus-vil- 
none ant kaklo, (nosei skepetė
lių ir skarpetku da tada ne ne- 
sziojo). Turėjo ir savo locna 
balna u’ž kuri užmokėjo pusan
tro rubliaus, du rapninkus, vie
na ant kaduginio kotelio, o kita 
ant stirnos kojos pritaisyta.

In penkis metus vėliau turė
jo ponas Gegužes keliolika ra
guotu galviju, du arkliu del va
žiavimo, viena del jojimo, tris 
kumelukus, pusėtina pulkeli 
kiaulių, o paukszcziu invales, 
rakandu visokiu pilna. Turėjo 
briczka ant dvieju arkliu ir ki
ta ant vieno arklio, szuni vižlą, 
szaudine, pypke, tafoakoddžiute 
kelis abrozus, knygų apie, de- 
setka, kelis vaikus ir paezia 
Magrieta. In dešzimts metu vė
liau, ponas Geguže randavo jo 
dvaruka Viturine, o kad turėjo 
ir bravoru del varymo arielkos, 
tai u'ž keliu myliu pardavinėjo 
del szinkoriu spiritą. Jau vyre
li, visi vadino ji “ ponas Gegu-

— Po kiek gavai?
— Po puse rubliaus ir pen

kis skatikus.
— O kad tu per penkis me

tus mirtum ir negalėtai nuinir- 
tie! Visi jau parduoda po pu
sią rubliaus ir deszimts skati
ku!

— Ne bijok, asz ne kvaila, 
dapyliau du užbonus vandenio!

— O ar Žydas nepažinojo?
— Ka jis pažins, kad asz 

stiklines probas pavilgiau ge
rai in spiritą, tai ir vandenyje 
praba ne nusimažino.

Tame laike Marijonele, asz- 
tuoniu metu mergiuke, atvelka 
kate už uodegos nutverus ir

Teisybe, kad maži vaikai, 
Pasislepia daro negerai,

Bet jeigu motina, 
Duoda valia del vaiku, 

Tai viski negerai.
Vienos motinos sūnelis, 

Apie asztuoniolika metu,
O ant tu savo metu, 

Pilnas visokus negeriamo, 
Badai visai niekas ir vagis, 

Ant tėvo nėr ka sakyti, 
Nes norėjo sūneli pataisyti,

Ir gero iszmokyti, 
Tokia motina visai nieką, 
O ka publika gali manyt,

Ir ant to pasakyt? 
Žinoma, katrie tėvai džiaugs- 

mo isz vaiku neturi, 
Patys tame kalti, 
Nes ju neprižiur.

* * *
Tai mano rūteles, 

Jeigu meszka iszmokina 
szokti, 

Tai ir jus turite iszmokt 
gyventi, 

Savo vyrus paguodokite, 
Ba per vyra gera gyvenimą 

turite, 
O be vyro varga velkate, 

Ne viena po vyro smerties 
dabinasi, 

Priesz visus jauna tuojaus 
statosi, 

Isz ko visi juokėsi, 
O net isz tokios biaurinasi. 
Už keliu menesiu moterėlė 

apsileidžia, 
Ir uosi žemyn nuleidžia, 
Tada ir apie numirusi 

atsimena, 
Ir jau tos komedijis buna 

gana, 
Tada moterėle pradeda 

pakutavoti, 
Numirėli vyra garbavot.

* * *
Kur ten apie Szamokus 

netoli, 
Gana dideliam užkaboryje,

Viena bobele baisiai 
apsieina, 

Zulina vakarais,
Beveik kožna diena 

riaugezioja,
Niekad neiszsipagirioja, 

Vienos bo’belkos vyras mirė, 
Dabar tankiai iszeina ir 

pasigeria, 
Ir zulina su kitais vyrais. 
Ne’žine kaip tolinus bus, 

Ar tik nuo gėrimo nepasius. 

kniaukimas kates pertraukia 
sznekta Gegužinsku, nes pradė
jo a'budu juoktis isz iszminties 
savo dukreles.

□ □ □
Pirmoje dienoje ant szventes 

Kalėdų, ta pati meta, ponas Ge- 
gužinskas priesz paežiu die
na iszperes kaili bernui bravo
re, ėmėsi mieruot spiritą in ke- 
tures baczkas, kurias vakare 
ketino iszsiunsti in Grodna, nes 
tame laike užnemunėje buvo 
brangi arielka, tai isz Lenkijos 
gabendavo spiritą pasilipta ir 
jau saule artinosi prie pietų, o 
ponas Rafolas da vis triusesi 
bravore, kad jau net treczia slū
gine atbėgo su klausymu, ar je- 
gamastis važiuos in bažnyczia 
ar ne važiuos.

— Pasakykie poniai, jog ne 
važiuosiu, nes pamilinau skait
lį mieravimi spirito, tai turiu 
isz naujo mieruot.

— Ponia prasze idant jega
mastis pribūtu pasakyt, kaip 
durys in karieta atsidaro, nes 
nusuko ta nuauksotinta klinge- 
li.

— Otasrakalis! Kad jisai 
da sziandien ant sausos szakos 
pasitemptu! Kas jam liepe tam 
szun-snukiui knibinet prie ka
rietos ! Kainas, jis gal mano jog 
tai vežimas nuo meszlo!

Po tu žodžiu su baisiu piktu
mu isztartu, parasze Gegužins- 
kis sotinta brukszneli ant bal
kio, iszvare du bernus isz skie
po, paėmė su savim szula nuo 
suirusios baczkos, užrakino du
ris ir insidejo in kiszeniu, sieks

niniu žingsniu nuėjo pas paka- 
jus.

Priesz pakajus stovėjo in ke
turis szpaninius arklius pakin
kyta geltona karieta ant augsz- 
tu risoru, viduris su mėlyna ge
lumbe iszmusztas su siaura sė
dynė, 'be žiurstoko del važny- 
ezios, antiszlenktu geležiniu 
Virbaliu labai augsztai iszkelta. 
Ratai augszti, rodos nuo akseli
nes maszinos, du geltoni, o du 
raudoni nukrosinti, o kiek už
pakaliniai, rinkes ant ratu su
visai plonos, suvažinėtos. Ka- 
sztavo net 75 rublius, o nupirk
ta už nauja. Kada jegamastis 
atėjo pas karieta, noiniesninkas 
Valanta tame laike mėgino su 
kalvincm rėplom nutvert už ga
lelio stirinezio klingio prie ku
rio buvo pridrūtinta misingine 
galkele, o szpaniokas Motiejus 
su mažu kirveliu pakiszes po 
durelėm karietos mėgino jaises 
atlupt, jegamastiene apsiaub
ta slūginėms, stovėjo susirupi- 
nus prie tuju meisteriu.

— O Jėzau! Jėzau! Suri
ko Valau tas, kada jam jega
mastis, su tuom szulu tempe 
viena per peczius.

— Ha, rakali! Ha vagie! 
Ha szuns-vaike! Asz tave pa
taisysiu geriau negu tu karieta.

Mateuszas nelaukdamas ka
lėjuos, mete kirvuką ant žemes 
ir vienu szuolu perszoko tvora 
in soda.

— Asz tau, tu ru •... paro
dysiu su kirviu atidarinet dure
les karietos! Paszauke jega
mastis ant beganezio Mateuszo O

Biznis Su Stalinu
po Europa, Rusija tylėjo, pri
tarė ir net pasidalino su Vokie
tija, kai Hitleris pavergė Cze- 
koslovakija ir Lenkija.

Hitleris ’Stalinui numesdavo 
kelis trupinius nuo savo stalo, 
ir Stalinas kaip koks žvirblelis 
tuos trupinius rinkosi.

Ar kas kada nors iszaiszkins 
kas tenai Lenkijoje atsitiko, 
kai Sovietai paskelbė kad jie 
atmarszuoja Lenkams in pagel- 
ba priesz Vokieczius, ir paskui 
prie pat Varszavos vartų So
vietu armijos sustojo ir lauke 
kol Naciai iszžude beveik visus 
Lenkus ?

Bet mes biski per greitai per- 
szokome iii kara. Gryžkime 
prie tos sutarties tarp Sovietu 
ir Naciu. Stalinas neužsipuole 
ant Hitlerio, bet Hitleris ant 
Stalino.

Stalinas nei vienam krasztui 
nestojo in pagelba! Jis tik savo 
kaili stengėsi iszsigelbeti.

Kai Hitleris pasuko savo ga
lingas armijas priesz Rusija, 
Stalinas tuojaus susidraugavo 
ir pasi’bucziavo su visais Ali- 
jantais.

Komunistiszkas laikrasztis 
“The Daily Worker” Ameriko
je nesuspėjo dasižinoti kas fe
nais atsitiko ir ta paezia diena 
kada Rusija paskelbė kad ji sto 
ja in kara su Anglija ir Ameri
ka priesz Vikieczius, tas laik
rasztis stojo už Vokietija, in 
padanges kele Hitleri ir szmei- 
že ir prakeikė Rusijos naujus 
draugus, Anglija ir Amerika.

Rusija per visa kara tik savo 
kaile stengėsi iszsisaugoti. So
vietu armijos tik viena f rimta 
palaike, ir tas frantas buvo ant 
savo žemes.

—BUS DAUGIAU—

(Tasa)

Per kara, vienas raszytojas 
parasze labai gera ir mokslisz- 
ka knyga, parodydamas kad 
negalima daryti jokio biznio su 
Hitleriu, nes Hitlerio žodis nie
ko nereiszke, jis nesilaiko nei 
savo žodžiu, nei savo partijos 
pasižadėjimu, jis sulaužo visas 
sutartis, iszdave savo geriau- 

. sius draugus.
Dabar galima taip pat pasa

kyti ir apie Stalina: Negalima 
daryti biznio su Stalinu!

Kaip tik karas užsibaigė, kai 
mes vis savo žuvusius skaitėme 
ar ju kapu jieszkojome, Rusija 
paleido savo propaganda, kad 
Rusija ir vien tik Rusija kara 
laimėjo, Hitleri nugalabino ir 
Japonus paklupdino.

Net ir ežia, musu tarpe, gali
ma tankiai iszgirsti, žmones 
kalbant ir aiszkinant kad Ru
sijos Raudonoji Armija iszgel- 
bejo visa svietą nuo Hitlerio, ir 
kad Stalinas buvo nepaprastas 
vadas ir labai gerai dabar va
dovauja, kad tiek daug krasztu 
ir tautu glaudžiasi prie jo ir 
jieszko jo paramos ir jo užtary
mo. (Gal, taip kaip Lietuva 
jieszkojo ir gavo?)

Net spaugas ir durnas turėtu 
suprasti koks ežia baisus ir 
grynas melas, kokia apgavyste 
ir veidmainyste.

Visi gerai žino kad nieko pn- 
naszaus nebuvo. Tegu tokie ne- 
va-mokslincziai mums pasako, 
katras katra užpuolė: Ar Stali
nas Hitleri, ar Hitleris Stalina?

Sziandien jau visi žino, kad 
Rusija pasirasze sutarti su Hit
leriu. Szita sutartis padare Ru
sija Vokietijos drauge. Ir per 
pirmuosius kelis metus, kai 
Hitleris durnavojo ir marszavo 

o atsigryžes in paezia paszali
ke:

— Tai jau tu negalėjai pa
laukt manės, kol asz sugryžsziu 
isz bravoro!

— Jau deszimta adyna, visi 
žmones eina in bažnyczia.

— O rūkaliai! Tokia puikia 
galkele nusukt; ir kaip dabar 
be tos galkeles atidarytie dure
les! O kad jus visi perkūnai už- 
belstu, su tokiu knibinejimu, 
tai tas prakeiktas7 gra'bnagis!

Ir vėl jegamastis režei pora 
y pu Valantui per peczius.

Matydamas-gi Valantas, jog 
jam neiszpuola ilgiau stovėt, su 
rėploms rankoje leidosi per ta 
paezia tvora ir net Mateusza 
ant lauko pavijo.

— Tik tu mano dusziuk, 
taip labai ne pyk, asz jau pri
statysiu kėdutė ir inlipsiu per 
langa be atidarymo durelių.

— Tai rots puikiai iszrody- 
tu, nuo kėdutes lipa in karieta 
ir ant kėdutės iszlipines, tai 
rots protas! Bet ka, juk tu ir 
kopeczaite liptum, kad tiktai 
karietoje važiuot. Juk da turi 
antras dureles.

— O teisybe!
— Bcgkie Agota in laukus 

ir pasakykie tegul tuodu meis
teriai sugryžta. Pasakykie Ma- 
teuszui jeigu nesugry’ž pas ark
lius, tai asz jam padarysiu Ka
lėdas, jog iki kitp. Kalėdų pa
jus.

Agota nubėgo. Kada Mateu
szas sugryžo pas arklius ir 
daug-galui jegamaseziui puolė 
in kojas, tai gavo tiktai viena 
kumszczia per sprandą. Mateu
szas džiaugėsi jog tiktai ant 
vienos kumszczios pasibaigė, 
užsikabino ant ožio ir paėmė 
vadeles ir botaga kuri jam 
Agota padavė, vos nenupuole, 
nes taip augsztai sėdėjo jog net 
jam galvoje sukosi, ir nežino 
buvo ar gales laimingai dava- 
žiuot ba’žnyczia.

— Klausyk-gi, Mateuszai, 
kalbėjo apsimalszines ir žiūrė
damas ant karietos jegamastis, 
užvažiuodamas prie bažnyczios, 
imsiesi ant kaires ir prie var- 
pinyczios užsuksi kad sustot 
toje szalyje nuo ba'žnyczios kur 
gali dureles atidaryt.

— Gerai, gerai, jegamasti, 
jau asz žinau, tuojaus nuo ku
nigo tvarto ant kaires.

— Tiktai prie kluono kuni
go pamaželi, nes fenais yra re- 
seino bulviu.

—• Nes klausyk, dusziuk! O 
kas man dureles atidaris, kaip 
sustosime prie 'bažnyczios?

— O ar negali pati atsida- 
ryt?

— Na kur-gi asz taip žemai 
pasiekinesiu su ranka, o ant 
galo da gal ne pataikinezia ati
daryt. Ar ne galėtu Grigutis 
stot užpakalyje karietos.

— ,U-gi in ka pasirodys, ap
driskęs kaip ubagas, suniuręs 
kaip kamin-szluostis.

— Asz ji liepiau nupraust 
ir galėtu pasiredinti iii tuos 
drabužius kuriuos szinkarka 
paėmė už arielka, nuo to pakc- 
levingo girtuoklio.

— Kaip nori taip daryk.
Iii penkes minutas po tam, 

Grigutis penkiolik-metinis vai
kinukas, kuris vasara arklius 
ganė, o žiema peczius kure ir 
malkas krito, apsirėdęs in bai
siai dideli f raka, placziom ir il
gom kelnėm ir su didele augszta 
skrybėlė ant galvos, kada jega
mastis, žiurėjo su dyvu likusios 
slūgines dvarines, žiurėjo sto
vėdamas laukuose nomiesnin
kas Valantas, kaip per kaimus 
važiavo visi žmones žiurėjo ant 
augsztai sedinezio Mateuszo

kaip ant kartuvių, tai vėl ant 
stovinezio užpakalyje Grigu- 
ežio kuri ne visi galėjo pažinti.

Kelias in bažnyczia buvo 
smiltims. Grigutis drueziai lai
kėsi už diržu, o kaip tiktai 
skrybėlė nusmukdavo ant ausu 
tai su alkūne pakeldavo ir buvo 
viskas gerai. Gcgužinskiene sė
dėjo karietoje pasipiltus kaip 
viszta perekle, mistino jog ji 
yra karaliene, o ežia eidami 
kaimuoeziai kloniojosi ir net 
kepures nusiiminejo.

o □ □
Kožiiam žinoma, jog .per Ka 

ledas pirma diena, vienas ku
nigas atlaikineja po trejos Mi 
szias. Sztai parapijoj N., kuni
gas atlaikęs antras Miszias, ėjo 
in klebonije, o žmonių daugybe 
ėjo isz bažnyczios ir sveikinosi 
su pažinstamais, kurie atėjo 
ant trecziu Misziu. Kelios, po
nios su dukterimis ir ponios be 
dukteriu, keli ponai jaunuve 
draugus, tai vėl studentai įsz 
klasu ant szventes parvažiavę 
stovėjo ant szventoriaus ir su- 
destinejo vieni kitiems velini- 
mus ant szventes Kalėdų, kad 
sztai prie klebonijos kluono 
pyksztelejo kas isz botago. Visi 
dirstelėjo in taja szali ir asz 
žiurėjau; matau keturis szpani
nius arklius, matau augszta sė
dynė važnyczios ant kurios sė
di Mateuszas, matau geltona 
karieta kaip drožnyko buclikia 
ant augsztu risoru, matau vidu
ryje sedinezia jegamastiene su 
muczc ant galvos, raudonais 
kaspinais papuoszta. Ant kart 
pasikėlė didelis juokas beveik 
tarp visu žmonių o ir szauki- 
mai isz visu szaliu.

‘ — Žiūrėk! Žiūrėk kūmai! 
Ana ve! Kuinai! Tik žiūrėk! 
Vaje! vaje!

Ir ponstva sto<vedami pradė
jo tpfu! Tpfu! Ana ve!

Ir isz ko taip juokėsi? Sztai 
Grigutis turėdamas labai dide
les kelnes, o be petneszu, tiktai 
menkas szniurelis laike, tai 
kaip Mateuszas važiavo pro 
varpinyczia, užvažiavo ant ak
menio ir kada smarkiai sukrė
tė, nusmuko nebageliui toji da
lis drabužio, o skrybėlė net iki 
kaklui ant galvos užsmuko. 
Kad da butu turejas Grigutis 
apatines kelnes, tai butu puse 
bėdos. Isz to tai juokėsi visi 
žmones, jog net prie žemes isz 
juoko pritūpė. U-gi ir juokin
gai tasai Grigutis iszrode, o 
kaip da frako skvernus vejas 
pakelinejo, tai ir mirsztantis 
turėtu juoktis.

□ □ □
Apraszymas tosios puikios 

karietos, tegul buna ne tiktai 
del Gegužinsku, bet ir del tu vi
su kurie labai augsztai nosis 
kelia, pamokinimu ir tankiause 
pareina galas del tuju kurie 
augsztai nosis kelia o taip kaip 
inandraliai kitus niekina ir per 
virsz puczesi, ant galo buna 
iszjuokti per žmones. Niekados 
ne reikė pūstis idant ne trukt.

----- GALAS---- -

ISTORIJEapie Da te 
------------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynelė nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
Saule Pub. Co., Mabanoy Cįtj;
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Žinios Vietines
— Utarninke pripuola SS. 

Petro ir Povilo.
— Seredoj Szvento Povilo.
— Ketverge pirma diena 

Liepos-July.
— Mainieriu vakacijps pra

sidėjo Birželio 26-ta diena, iki 
Liepis 6-ta dienai.

— Suvien. Valstijų Nepri- 
klausimy'bes Szvente, Indepen
dence Day arba 4 th of July bus 
apyaikszcziojama Panedelyje, 
Liepos 5-ta diena.

— įSubatoj, 9-ta valanda ry
te, Szvento Juozapo bažnyczio- 
je, Kunigas P. Czesna, suriszio 
mazgu moterystes, panele Flo
rence, duktė pons. St. Pangoniu 
nuo 417 W. Spruce Ulycziis, su 
Mykolo, sūnūs pons. Michael 
Chuhinko, 618 W. Mahanoy 
(Uly. Svotai buvo: Margarieta 
Hutnyan, Dorothy Petrosky 
Catharine Kirtotas, Anna Lu
cas, Anna Gydish, John Ga'bis, 
ir Peter Chuhinka. Vestuves 
atsibuvo Szv. Kazimiero svetai
nėje,

>— Ponstva Jonai Alanskai 
nuo 809 E. Pine Ulyczios, ana 
’diena apvaiksztinejo savo ve
dusio diena. Ponstva Alanskai 
turi du sunu: Joną ir Juozapa. 
Ponia Alanskiene po tėvais va
dinosi Blanczia Kinderiute isz 
Frackvilles.

—• Ponas Simonas Černiaus
kas isz Shenadoro, ana diena 
lankėsi mieste su reikalais ir 
prie tos progos atlankė redak
cija “Saules” atnaujinti savo 
prenumerata už laikraszti.

Acziu už atsilankyma,
— Sena gyventoja ponia 

Rožalia Žakiene, nuo 528 W. 
Mahanoy Uly., numirė Panede
lyje, 4-ta valanda ryte, sirgda
ma trumpa laika. Velione gimė 
Lietuvoje ir atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Josios vy
ras Mykolas mirė 24 metai at
gal. Velione prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos ir Szv. Ra- 
žancziavos draugijos. Paliko 
dvi dukterys: Violeta, pati Ka
zimiero Tinino nuo 528 W. Ma
hanoy Uly., ir Konstantcija Ma- 
kuniene isz Bowmans peczes, 8 
anukus ir anukies ir 7 pro-anti
ku. Laidotuves invyks Ketver
ge su Szv. Misziomis 9-ta va
landa ir kūnas bus palaidotas 
in parapijos kapines. Graborius 
Liudvikas Traskauskas laidos.

— Jonas J. Gražys, vetera
nas, nuo 514 W. Mahanoy Uly., 
staiga susirgo Nedelioj ir nu
mirė 8:30 valanda vakare na
mie. Velionis gimė mieste, ne
vedąs, 'buvo angliakasis ir dir
bo Tunnel Ridge kasyklos. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos ir American Legioną. Pa
liko savo motina Tekia; du bro
lius : Alberta isz Port Carbon ir 
Vincą namie; trys seserys: Nel
lie, pati Walter Mack isz Tama
qua; Ona Žukauskiene isz 
Schuylkill Haven ir Valeria, 
pati Charles Bower isz Wild
wood, N. J. Laidotuves invyks 
Seredoj, su apiegomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje 9-ta valanda 
ryte, ir bus palaidotas in para
pijos kapines. American Legio
nas dalyvaus laidotuves. Gra
borius L. Traskauskas laidos.

— Sirgdama ilga laika, 'ge
rai žinoma sena gyventoja, Ale
na Keniauskiene nuo 438 W. 
Maple Uly., numirė Panedelyje 
3-czia valanda ryte namie. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in czio- 
nais 60 metu atgal. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos, 

Szv. Magdalenos, Szv. Ražan- 
czios ir Pranciszko draugijų. 
Paliko 2 dukterys: Amelija, Mi- 
lukiene isz Shamokin ir Pran- 
ciszka isz Coaldale; 4 sūnūs: 
Juozapa, isz Tamaqua ; Kazi
miera, Philadelphia, Pa., Pran- 
ciszku, mieste ir Vilberta isz 
Frack vilios, taipgi viena seserį 
Marijona Jurkicvicziute mies
te. Bus palaidota su Szv. Mi
sziomis Szv. Juozapo bažny
czioje Ketverge 10-ta valanda 
ryte ir parapijos kapines. Gra
borius K. Rėklaitis laidos.

—■ Nedelioj ir Panedelyje 
Suvien. Vals., szvente apvaiksz- 
cziojimo Laisves, sudrauskite 
vaikus nuo pyszkinimo, nes tas 
yra laibai pavojingu ir nekarta 
vaikai netenka gyvascziu nuo 
“Fajerkrekiu.”

— Nedelioj, apie 6:16 va
landa vakare laike szturmingo 
lietaus, žaibas pataiko in M. L. 
J aim witch dresu fabriko stogą 
ir užsidegė. Ugnagesiai greitai 
pribuvo ir užgesino liepsna. 
Apie 10:40 valanda naktyje, 
liepsna vela iszsimusze po fab
riko stogo ir prasiplatino per 
kitu stogu, ugnis doge per visa 
valanda, ir ant galo likos užge
sinta. Keli ugnagesiai likos su
žeisti. George Long, Joseph Ke 
ras ir J. Engle. Sekanti bizna- 
vi namai pakenkė bledies isz vi
so ant $100,000: M. J. Ja.no- 
witch fabrikas, Acme Market 
sztoras ir'Burdulis Cafe.

— William Oncidie, Italas, 
nuo 500 E. Mahanoy Uly., likos 
surastas negyvas Nedėlios ryta 
miesto lakupoje ant 38 E. Pine 
Uly. Policija sako kad nelai
mingas vyrelis atėmė sau gy
vastį.

Shenandoah, Pa. — Subatoj, 
10-ta valanda ryte, Szvento 
Jurgio bažnyczioje, Kunigas J. 
Karalius, suriszo mazgu mote
rystes, panele Ona, duktė po
nios Jevos Kolonauskienes, isz 
Shenadoro Heights, su Edvar
du, suims ponios Margarietos 
Astrumskienes, isz miesto. Svo
tai buvo: Teofile Žaliute, Betty 
Zaremba, Jurgis Kolonauskas 
ir Andrew Žitkus. Svodbinis 
pulkas nusidavė in Miner’s sve
tainėje ant skaitliu pietų. Jau
navedžiai iszkeliavo ant sal
džiosios keliones in Niagara 
Falls, N. Y.

Girardville, Pa. — Sirgda
mas per ilga laika, gerai žino
mas senas biznierius Kazimie
ras Levulis, nuo 218 N. Chest
nut Uly., numirė Petnyczios 
vakaru, 10:25 valanda, namie. 
Velionis atvyko isz Lietuvos

Szitokiu szeimynu vis 
mažiau ir mažiau galima ras
ti ar pamatyti Amerikoje ar 
kad ir kitame kuriame krasz- 
te, kai žmones pradėjo gyve
nimą tvarkyti ir rėdyti ir pa- 
mirszo Dieva.

Czia Ponia Edith Hunter, 

1902 metuose atgal in Shenado- 
ryje, o 1912 m., persikraustė in 
Girardville. Prigulėjo prie Szv. 
Vincento parapijos. Paliko di
deliame nuliūdime: savo paezia 
Jozefina (Palitaite); dukteri 
Helena McAckill, mieste; tris 
sūnūs: Jena, Shenandoah; Vin
ca ir Leonarda, mieste; du anu
kus, taipgi broli ir dvi seserys 
Lietuvoje. Laidotuves invyks 
Utarninke su apiegomis Szv. 
Vincento bažnyczioje 9-ta va
landa. ryte, ir bus palaidotas in 
Szv. Jurgio parapijos kapines 
Shenadoryje. Graborius A. J. 
Vilinskas laidos.

— Juozapas Grikas (Krick) 
senas gyventojas nuo 334 E. 
Mahanoy Uly., numirė Nedėlios 
ryta 1-nia valanda savo namuo
se sirgdamas ilga laika. Atvyko 
isz Lietuvos 37 metai atgal in 
czionais. Buvo narys Szv. Vin
cento parapijos ir Susivien. 
Liet. Am. Paliko dideliame nu
liūdime savo paezia Marijona, 
dvi dukterys: Rože ir Helena 
namie; tris suims: Reimunda 
namie; Juliu, Californijoj ir 
Alfonsą isz Ashlando, taipgi 
devynis anukus. Laidos Ket
verge su Szv. Misziomis Szv. 
Vincento bažnyczioje 9-ta va
landa ir bus palaidotas in pa
rapijos kapines. Graborius A. 
J. Vilinskas laidos.

Minersville, Pa. — Pareita 
Ketverga atsibuvo laidotuves 
szv. at. Onos, mylima pati Lau- 
rinto Milio,. nuo 303 N. Front 
Ulyczios. Laidotuves dalyvavo 
daug giminiu ir pažystamu, su 
apiegomis Szvento Pranciszko 
balžnyczioje, ir palaidota in pa
rapijos kapines. Velione paliko 
dideliame nubudime savo vyra 
Laurinto, dvi dukterys, ponios: 
Jessie Warner isz New York ir 
Fr. Foster isz Johnstown, Pa., 
sunu Vinca, Indianapolis, Ind., 
dvi seserys: Margareta Povilai- 
tiene, Mt. Carmel ir Ona Vėsos* 
kieno, Minersville. Graborius 
Wm. Tuson laidojo. Velione bu
vo “Saules” skaitytoja per 
daugeli metu. “Tegul buna jai 
lengva szios szalies žemele ir 
szviesybe nesibaigianti szvie- 
czia per amžius.”

SKAITYKIT
“SAULE”

MONTREALIECZIU
PROTESTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir teroro keliu visuose trijuose

Graži Szeimynele

szeszios deszimts trijų metu 
amžiaus, isz Leeds, Anglijoje 
pasveikina savo penkios de
szimts treczia anūke, Marga
rita, kuri buvo ta diena pa- 
kriksztyta. Dvideszimts pen
ki Ponios Hunter vaikai ir 
anūkai susirinko ant tu

Szitas paveikslas buvo 
mokslincziu nutrauktas 
tiems žmonėms kurie negalė
jo ar tingėjo taip anksti atsi
kelti ir pamatyti kaip didele 
žvaigžde krito isz dangaus 
Amerikoje. Japonas mokslin- 
czius kuris seka žvaigždžių 
kelius surado szita krintan- 

krasztuose buvo investa Komu
nistu partijos diktatūra ir pa
naikinti, bet kurie savystovu- 
mo ženklai.

2—Sovietu okupacijai prie- 
szingi Pabaltijo gyventojai bu
vo grūdami in kalėjimus, tre
miami arba žudomi vietoje. So- 
vietinii teroro virszune buvo 
pasiekta Birželio 14 ir 15 ds., 
1941 metuose kai apie 200,000 
Estu, Latviu ir Lietuviu buvo 
iszvežta in Sibirą, Altajų, Ka- 
zakstana ir kita tolimiausias 
Rusijos vietos. Deportacijos 
paliete visu luomu, profesijų ir 
amžiaus žmones. Jie buvo su
grusti po 40 ligi 60 žmonių in 
prekinius vagonus; vyrai buvo 
atskirti nuo žmonių, vaikai nuo 
tėvu ir iszsiusti ilgai keliones 
in rytus, be minimaliuos riedi- 
inos pagelbos ir higienos šau
ly gu. Daugelis silpnesniųjų 
mirė pakeliui. Darbo stovyk
lose jau pirmais metais mirė be
veik puse iszvežtuju.

Vienok tai buvo tik deporta- 
riju planai dabar vykdomi to
liau. Isz už “Geležines Uždan
gos,” ateinanizios žinios rodo, 
kad Pabaltijo tautu naikinimas 
vyksta visu žiaurumu, kad ma
sines deportacijos buvo pakar
totos 1945 ir 1948 metuose pra
džioje, kad vietoje iszvežamu 
vietiniu gyventoju atvežami 
Rusai kolonistai.

kriksztynu ir pasveikino sa
vo motina ar moeziute. Jie vi
si yra nuo trisdeszimts sze- 
sziu iki trijų metu amžiaus ir 
visi labai myli savo motina ir 
moeziute.

□ □ □

Žvaigždes Puolimas

czia žvaigžde. Ji yra pava
dinta po jo vardu, kaipo Hon
da žvaigžde. Szitos žvaigždes 
uodega yra asztuonis sykius 
didesne už menuli ir yra ke
liolikos milijonu myliu ilgu
mo.

Mokslinczius Daktaras J. 
J. Nassau, prižiūrėtojas War

“ Naudodamiesi szio kraszto 
mums teikiama laisve, mes 
Montrealo Estai, Latviai ir 
Lietuviai, kreipiamės in Kana
dos Vyriausybe ir in visa kuL 
turingąjį pasauli, protestuoda
mi priesz neteisėta Pabaltijo 
krasztu okupacija, Komunisti
ni terorą, priesz nežmoniszku 
budu vykdytas ir žmonių de
portacijas ir priesz Pabaltijo 
tautu naikinima. Mes apeliuo
jame in pasaulio sanžine ir pra- 
szome gelbėti naikinamas Estu, 
Latviu ir Lietuviu Tautas.

—N. L.

NEPAPRASTAS
ATSIŽYMEJIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

si in redakcija, kuri isžleido jos 
kolegijos laikraszti. Jie giedojo 
ir dainavo kolegijos chore. Ana 
pavasari ji buvo iszrinkta kai
po savo skyriaus Pirmininke. 
Ir to nebuvo gana. Isz vienuoli 
kos kandidacziu ji buvo isz
rinkta būti savo mokslo sky
riaus Marszelka. Tai didžiausia 
garbe, kuria studentas ar stu
dente gali gauti isz kolegijos.

Per visus tuos žingsnius in 
garbe, niekas niekados nei žo
džio neprasitarė kad ta Betty 
Fitzgerald yra juoduke.

Ji yra duktė tėvo, kuris isz- 
ejo mokslus in garsingiausia 
Amerikoje universitetą, Har
vard. Jos sesute toje paežio j e 
kolegijoje yra vice-pirmininke 
savo mokslo skyriaus.*

Ana sanvaite tos juodakes, 
Betty Fitzgerald didžiausia 
garbe buvo inkunyta, kai ji ve- 
de visas savo klases, savo moks
lo skyriaus drauges in mokslo 
užbaigimo procesija Sanders | 
Teatro svetainėje. Ju buvo du 
szimtai ir asztuoniolika. Jos vi
sos buvo baltos, o juoduke jas 
visas vede.

Nors szitoje kolegijoje ir pir
miau buvo juodukiu, bet nieka
dos neatsitiko kad juoduke ki
tas vestu ar kad juoduke butu 
savo skyriaus Pirmininke ar 
Marszelka.

Juoduke Betty Fitzgerald ne- 
sididžiuoja savo gabumais ar 
savo garbes atsižymejimais, ji 
tik sako kad ji yra visoms savo 
draugėms dėkinga kad jos to
kias garbes jai suteikė. 

ner ir Swasey observatorijos 
Cleveland, Ohio, nutraukė 
szita paveiksią tos žvaigždes. 
Szita žvaigžde buvo galima 
matyti taip sau be jokiu žiū
ronu kai nuszvito per visa 
dangų.

o □ □

Daug musu kolegijų ir uni
versitetu galėtu isz szito pa
vyzdžio pasimokinti.

ŽYDAS APIE ŽYDUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žai. Jis statosi kaipo savo žmo
nių Saliamonas ir teisėjas. To
kiam Žydeliui kvailyste užima 
proto ir mokslo vieta.

2— Naujos mados Žydelis- 
durnelis, kuris tupi ant tvoros, 
kuriam savo tėvu, ir pro-tevu ti
kėjimas visai nerupi. Jis net ir 
savo Rabinui pasigiria kad jam 
tikėjimas nereikalingas ir pa- 
aiszkina kad tikėjimas jau se
niai isz mados iszejo. Jis iszsi- 
žadejo savo tikėjimo, apleido 
savo tėvu szventove ir neprisi- 
pažinsta jokios pareigos.

3— Naujo veido-Žydelkaite, 
kuri szventai tiki kad su pudra, 
mostimi ir plauku szukosena ji 
gali visiszkai persimainyti ir 
savo tėvu ir pro-tevu nusikraty
ti. Tokia durnele giriasi ir sa
ko: “Asz visai neiszrodau kaip 
Žydelka. Niekas nežino kad ma
no tėvai yra Žydai.” Ar tai jau 
tokia baisi sarmata būti Žydu 
ar Žydelkaite? Ar tai jau sar
mata kad tu pareini isz Abrao
mo, isz Saliamono isz Maižie- 
sziaus gimines?

4— Kiszkia-szirdis, bailus 
Žydelis, kuris net ir savo Žy- 
diszko szeszelio bijosi. Jam jo 
Žydiszka szirdele net sudreba 
kai jis laikraszcziuose pasiskai
to kad Lilienthal ta ir ta sako, 
ar kad Einstein mokslinczio ti
kėjimas skiriasi nuo jo insitiki- 
nimu apie Žydus. Szitoks Žyde
lis niekados neužaugo, bet už 
Rabino skvernu stengiasi pasi
slėpti.

Rabinas Daktaras Jacob K. 
Shankman sako kad biski kiek
vienos tos ruszies randasi vi
suose Žyduose ir Žydeliuose 
sziandien Amerikoje.

RUSIJA IMA VISA
BERLYNĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

liomatai ir Amerikos valdžia 
nusileis ir pasitrauks, visiems 
pasiaiszkindama kad Amerikie- 
cziai nenori kita kara pradėti 
už Berlyno miestą.

PABĖGĖLIAI
IN AMERIKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bus Katalikai, apie dvideszimts 
treczias nuoszimtis bus Žydai, 
apie deszimts nuoszimtis bus 
Protestonai, o kiti bus Pravo7 
slavu tikėjimo.

Sulyg tautos, apie trisde- 
szimtas vienas nuoszimtis bus 
Lenku, apie dvideszimtas nuo
szimtis Žydu, apie dvideszimtas 
nuoszimtis bus isz Pabaltijos, 
(czia, szitame nuoszimtyje 
skaitosi ir Lietuviai) dvyliktas 
nuoszimtis bus isz Ukrainu, 
septintas nuoszimtis isz Yugo- 
slavijos, ketvirtas nuoszimtis 
isz Rusijos ir koks treczias nuo
szimtis isz Balkanų.

Žinoma, aiszkus dalykas kad 
isz Lietuvos nei vienas Lietuvis 
neatvažiuos, bet tie Lietuviai 
kurie dabar gyvena Vokietijo
je, Anglijoje, ar kituose krasz
tuose gal gales prisiskaityti 
prie szitos kvotos.

IMS VYRUKUS IN
VAISKA

----------- . į

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vesti, kaip ir szita invede.
Ims pusantro menesio pa

skirti ir insteigti komitetus ir 
komisijas per kurias tie vyru
kai bus in vaiska imami.

Vyrukai, kurie dar neturi de
vyniolikos metu, gali stoti in 
vaiska savanoriais ir taip iszsi- 
sukti kad juos vėliau nepaimtu 
panevalia.

Kol kas visi kurie bus imami 
stos in armija. Laivynas ir La
kūnai tikisi gana jaunu vyruku 
savanoriu prisikalbinti. Bet jei
gu negana stos in laivyną, tai ir 
czia vyrukai bus imami taip 
kaip ir in vaiska.

Daug isz szitu j aunu vyruku 
bus siuneziama in svetimus 
krasztus kai tik jie užbaigs sa
vo kariszka musztra czia Ame
rikoje.

Tie kareiviai kurie buvo 
vaiske per tris menesius per ka
ra, nebus imami.

Vienatinis tėvu vaikas, kurio 
brolis ar broliai žuvo per ana 
kara nebus imamas in vaiska.

Daktarai, studentai, dvasisz- 
kiai, mokytojai ir mokslinczia 
nebus imami. Daug kitu gales 
iszsisukti del savo darbo ar del 
tu kuriuos jie užlaiko. Keli mi
lijonai gales vienaip ar kitaip 
iszsisukti ir iszsiteisinti, bet 
kiti milijonai turės stoti in vais
ka taip kaip per kara.

Mokiniai kurie dar eina in 
Augsztesniasias Mokyklas 
“High Schools” nebus imami 
kol jie neužbaigs savo mokslus, 
ar kol jie nedasieks dvideszimts 
metu amžiaus. Kolegijų ir Uni
versitetu studentai nebus sziais 
metais imami. Jiems bus duota 
proga savo mokslo metus už
baigti.

Kai kurie laikrasztininkai 
sako kad Prezidentas Truma- 
nas nutars neirnt žienotus vy
rus, bet nieko panaszaus mes 
dar negirdejome ir nemateme 
tame instatyme.

Graži naszle yra pavojinga.
_____________ _ ' •
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