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U. S. Nenusileidžia Rusėj ai
Isz Amerikos Lakūnas Greicziausiu GENEROLAS

Eroplanu JOHN J. PERSHING
ANTROS PALIAU

BOS JERUZOLIME Žydai Arabais
ANDREI GROMYKO 
GRYŽTA IN RUSIJA

, NEW YORK. — Andrei 
Gromyko, Rusijos Paskirtas 
Užsienio Ministeris Tautu 
Sanjungoje, pasitraukė isz sa
vo vietos ir dabar gryžta in 
Rusija. Jis darbavosi Rusijos 
reikalams per devynis metus 
be jokio pertraukimo ir dabar, 
anot jo paties • žodžiu, jis va
žiuoja ant vakacijos, ant ato
stogų, pasilsėti.

Jis iszvažiavo ant laivo 
“Gripsholm” Petnyczioje, j r 
prasze New York miesto poli
cijos kad policija prie jo ne
prileistu žmonių, nes jis nieko 
nenori niekam pasakyti.

Laikrasztininkai nepaisė nei 
policijos, nei Gromyko noro, 
kad ji paliktu ramybėje. Jis 
prie jo prisigrūdo ir keletą 
klausimu jam stacziai uždavė: 
Kaip jis žiuri in Tautu San
junga? Gromyko sako kad jis 
labai tiki iri Tautu Sanjunga ir 
tikisi kad ji ilgai gyvuos ir 
kad jai pasiseks. Paskui laik
rasztininkai norėjo nutraukti 
jo paveiksią. Jis nesidavė, bet 
Amerikos laikrasztininkai pri
pratę prie tokiu szposu, kai 
Gromyko nuo vieno nusisuko, 
tai kitas ji paveiksią nutraukė.

Su Gromyko važiuoja jo 
žmona ir jųdviejų vaikai, 
Anatole ir Ludmilla. Sykiu su 
jais iszvažiavo Leitenantas Ge
nerolas A. F. Vasiliev, Rusijos 
vyriausias delegatas Tautu 
Sanjungos Karo Sztabo Komi
teto ir jo szeimyna ir Ponia 
Ekaterina M. Panyuskin ir 
Igor Panyuskin, žmona ir sū
nūs Sovietu Ambasadoriaus 
Amerikoje.

Leitenantas Pulkininkas 
David C. Schilling, penkios 
deszimts szeszto kariszku la
kūnu pulko vadas, buvo isz- 
rinktas vadovauti kai sze- 
sziolika Amerikos greicziau
siu “Jet Planes” eroplanu 
skrido skersai Atlantiko ma
res in Anglija. Tai buvo 
pirmutinis tokis žygis su to- i 
kiais eroplanais.

Szitie eroplanai vėliau 
nutupe visai arti prie Ber
lyno. Ar jie ežia buvo ty- 
czia atsiunsti parodyti Ame
rikos galybe Stalinui ar ne, 
mes negalime pasakyti. Bet 
iszrodo kad ežia ne taip jau 
atsitiktinai visi jie pasirin
ko ta kraszta ir ta vieta kur 
Amerika su Rusija susikirto.

SOVIETAI SPAU
DŽIA VOKIECZIUS

BERLYNAS, VOKIETIJA.
— Rusija iszleido kita insaky- 
ma, kad Vokiecziams Berlyno

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PASIMIRĖ

62 Metu Paszvcntc
Armijoje

WASHINGTON, D. C. —
Generolas John J. Pershing, 
vadas Amerikos užsienio armi
jų per pirmutini pasaulini ką
rą, ir vienatinis karininkas ku
ris buvo pavadintas visu Ame
rikos armijų Generolu, pasi
mirė Ketverge 3:50 valanda 
ryte, in Walter Reed Ligonine. 
Jis butu buvęs asztuonios de
szimts asztuoniu metu Rugsėjo 
(Sept.) trylikta diena.

Generolas Pershing užbaigė 
savo kariszkus mokslus in 
West Point 1886 metuose, ir 
nuo tuo laiko buvo armijoje.

Jis sirguliavo jau nuo 1941 
metu, kai jis buvo priimtas in 
szita ligonine.

Per paskutini kara Ameri
kos Generolas, dabar Ameri- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

CAIRO, EGIPTAS. — Atei
na jau ir kitos žinios kad Ara
bai su Žydais sutinka nustoti 
kariavę ir stengtis taikingai 
pasitarti.

Kunigaiksztis Bernadotte, 
Tautu Sanjungos Tarpininkas 
Palestinoje, davė Žydams ir 
Arabams žinoti kad visi turi 
liautis kariavę ir padėti savo 
ginklus vidunaktyje. (Kaip 
vakar).

Nors Arabai sutiko ant szi- 
tos tvarkos, bet beveik visi jie 
dabar reikalauja kad Arabu 
valdžia visuose Arabu krasz- 
tuose nutrauktu visus aliejaus 
kontraktus su tomis tautomis 
kurios dabar stengiasi Arabus 
po prievarta su Žydais susitai
kinti.

Tautu Sanjunga ir Amerika 
stengiasi Žydus su Arabais su
taikinti, bet Arabams tokios 
pastangos nepatirika, nes jie 
jaueziasi kad jeigu jie dabar 
su Žydais susitaikins, tai jie 
turės Žydams ir nusileisti.

Krikszczionys Arabai Naza
reto mieste pasidavė Žydu ka
riuomenei, kai Žydai grasino 
kad jie ta miestą sunaikins. 
Krikszczionys Arabai nenorė
jo kad tas Nazareto miestas 
butu sunaikintas nes ežia Kris
tus praleido savo jaunystes 
dienas. Jiems tas miestas ir to 
miesto szventos vietos yra 
brangesnes negu kokios tenai 
derybos apie kas katra miestą 
valdys.

Žydu armijos artinosi prie 
to miestelio isz dvieju pusiu ir 
jau tuoj aus buvo galima ma-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Naujas Kariszkas Eropla rtas

Sutinka Nustoti
F

Generolas John Pershing Palai
dotas In Arlington Kapines; 
Andrei Gromyko Gryžta In Ru
sija; Sovietai Uždraudžia Vo
kiecziams Keliauti Isz Vietos

In Vieta Be Pavelinimo
__________________ * *"”■------------------------------------------ :

Kai laikrasztininkai pir
miausia iszgirdo Gegužio try
likta diena kad Gromyko ap
leidžia Amerika, visi spėjo kad 
jam yra prirengta kita vieta 
Sovietu dipliomatijoje.

MIELASZIRDINGAS
SUKCZIUS

I ------------------------

READING, PA. — Ralph 
S. Kreitz, keturios deszimts l 
septynių metu amžiaus žmogus 
kuris sau gražu turteli susikro-. 
ve isz tu maszinu, kuriomis isz 
pinigu losziama, prisipažino 
teisme kad jis iszsisuko, nemo
kėjo taksu per kelis metus. 
Teismas nusprendo kad jis 
valdžiai yra skolingas $42,-
953.37 del pastarųjų dvieju 
metu.

Bet teisėjas J. Cullen Ganey 
sako kad ežia yra daugiau ne
gu teisybes klausimas, nes tas 
prasikaltėlis Ralph S. Kreitz 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Eroplanai kurie buvo ren
giami del ateities', dabar jau 
yra gaminami ir pagaminti. 
Szitai nauji kariszki eropla
nai Lockheed F-80, lekian- 
czios žvaigždes yra jau Ame
rikos alkunu rankose. Jie

yra greieziausi ir gali aug- 
szcziau negu visi kiti eropla
nai iszsikelti in padanges.

Jie yra gaminami Lock
heed fabrikuose, Van Nuys, 
Californijoje. Jie yra dabar

apsaugoti Amerikos rube- 
bežius nuo prieszo užpuoli
mo. Daug daugiau panasziu 
eroplanu yra gaminama. Jie 
bus siuneziami ir in kitus 
krasztus del musu lakunu.

BERLYNAS. — Kai Rusija atsikirto 
ir apkaltino Amerika (U.S.) už prasižen
gimą sutareziu kaslink Vokietijos ir Ber
lyno, Amerika atsake Sovietams pasiunsth- 
ma dar daugiau didžiu eroplanu.

Beveik visi Vokiecziai nudžiugo ir da
bar jau drąsiai iszsireiszkia priesz Sovietus 
ir priesz Komunizmą.

Anglijos ir Amerikos valdžios nutarė 
dar daugiau eroplanu paskirti del Berlyno. 
Amerika siunezia ne vien tik prekybinius 
eroplanus in Berlyną, bet jau yra pasiun
tus daug savo geriausiu kariszku eroplanu, 
kurie dabar yra visai arti Berlyno.

Amerikos Karo Sztabas Berlyne sako 
kad visi Amerikos karininkai ir valdininkai 
yra pasirenge ant ilgo laiko Berlyne apsi
gyventi nepaisant kad jie turi viską par
sitraukti eroplanais.

Sovietai isz savo puses visomis galio
mis stengiasi sutrukdyti Amerikos ir Ang
lijos eroplanus kurie milijonus tonu mais
to ir tavoro dabar diena, nakti veža in 
Berlyną. Czia gali iszkilti labai nemalo
nios ir labai pavojingos santaikos, jeigu 
pasitaikintu kad keli musu eroplanai susi
durtu su Rusijos kariszkais eroplanais. Toks 
susidūrimas ar susikirtimas galėtu butu pra
džia tikro karo.

Sovietu Karo Sztabas aiszkiai duoda ži
noti, kad jis nebus atsakomingas, jeigu 
Amerikos ar Anglijos eroplanai paklius in 
Sovietu kariszku eroplanu nagus.

Amerikos Karo Sztabas insako kiekvie-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

TEISĖJAS
PASIVOGĖ $657,000

Praszvilpe Ant Arkliu
ku; Draugai Dyvinasi

NEWARK, N. J. — Teise/ 
jas P. James Pellechia, tris- 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus, policijos pirmininkas 
ana diena prisipažino, kad jis 
nusuko ar apsivogė apie sze- 
szis szimtus penkios deszimts 
septynis tukstanezius doleriu 
nuo Columbus Trust Kompa
nijos Bankos, kur jis buvo tos 
bankos vice-prezidentas ir da
rybos narys.

Visi jo draugai nustebo kai 
jis prisipažino kad jis per pus- 
treczio meto vogė ir suko pini
gus, kad galėtu pinigus dėti 
ant arkliuku.

Jis sako kad jam buvo pa
prastas dalykas dėti penkis ar 
szeszis tukstanezius doleriu 
ant tu arkliuku per sanvaite. 
Floridoje, kur ponai ir ponu- 
cziai tokiu sportu užsiimo, jis 
praszvilpe apie asztuonios de
szimts tukstaneziu doleriu per 
viena žiema.

Teisėjas Pellechia buvo ži
nomas kaipo labai teisingas 
ir net žiaurus teisėjas ir buvo 
vadinamas puikiausiai apsi
rengusiu teisėju. Kai jis buvo 
suimtas ir pats in teismo pa
trauktas, jis nebuvo nei neap- 
siskutes. Kai jo advokatas, 
pasakė kad jis yra pasirengęs 
prisipažinti kad Teisėjas Pel
lechia prie visko prisipažinsta 
jis sutiko.

Kai buvo dažinota apie szi- 
tas vagystes ir suktybes, ban
kos direktoriai iszsigando, nes 
jie bijojo kad visi žmones tuo- 
jaus nesiskubintu savo pinigus 
iszsiimti. Bet nieko tokio ne
buvo. Direktoriai tuoj aus isz-

(Tasa Ant 4 Puslapio),
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Kas Girdėt
■Straikos ir visokia sukili

mai ir buntai jau ima vėl pasi
rodyti po visus krasztus. Ir be
veik visur matyti Komunistu 
darbas. Szitas neramus paso- 
rodo ne vien tik vakarinėje 
Europos dalyje, bet ir tolimuo
se Rytuose.
V. •' ■ • " ”

Francuzai Komunistai ren
gia straikas, buntavuoja žmo
nes, ypatingai didesniuose 
miestuose. Szesziu menesiu pa
liaubos su Schuman valdžia 
jau užsibaigė. Darbininkai rei
kalauja didesniu algų, nes nie
kas neatpigo kaip Schuman 
valdžia buvo prižadėjus.

Italijona.i darbininkai tik 
jieszko įpriežasties straikuoti 
ir sukilti, Sziaurineje Italijos 
pusėje jau iszkilo kelios strai
kos. Turin mieste darbininkai 
jau dabar straikuoja.

—————— , •

Belgijoje straikos jau be
veik po visa kraszta iszsiplati- 
np: automobiliu, telefono ir 
plieno darbininkai dabar strai
kuoja.

Visos tos straikos tuo pa
ežiu sykiu prasidėjo. Isz to ga
lima spėti kad jos buvo isz 
anksto surengtos Moskvoje.

■ •
Prezidentas Trumanas keti

no visai niekur nevažiuoti, bet 
sau Washingtone tupėti ir 
leisti kitiems trankytis ir pra
kalbas sakyti del ateinaneziu 
rinkimu. Bet dabar jis viską 
periname ir sako kad jis po vi
sa kraszta važines su prakal
bomis.

- Per szios ateinanezius rin
kinius mes ne daug geru pra
kalbu iszgirsime. Trumanas 
yra prastas prakalbininkas, 
neiszkalbus. Republikonu kan
didatas Dewey nėra nei biski 
geresnis., Albu szaltai, be ūpo, 
be užsidegimo, be insitikini- 
mo,. kaip vaikas isz knygos 
skaito savo isz anksto pri
rengtas prakalbas.

\ Senatorius Wayne Morse, 
isz Oregon valstijos patarė Gu
bernatoriui Dewey per daug 
nepasitikėti savo prakalbomis 
per radija, bet važiuoti isz 
miesto in miestą ir susitikti su 
žmonėmis. Gubernatorius De
wey to patarimo paklausė, ir 
laimėjo Oregon valstijoje, kur 
jis sumusze Harold Stassen.
A • • ■ "

Prezidento Trumano Tary
boje ir Partijoje dabar nesi
randa nei vieno žmogaus ku
ris mokėtu ar įgalėtu gerai ves
ti valju del rinkimu. Jo drau
gai yra politikieriai, bet ne biz
nieriai del rinkimu. Kai buvu
sia Prezidentas Franklin D. 
Roosevelt vieszpatavo Wash
ingtone, jis prie saves turėjo 
geriausius, apsukriausius ir 
nagingiausius biznierius, pra- 
kalbininkus, raszytojus ir pro
pagandos platintojus. Jam tik 
reikėjo pirsztu pamoti, ar gal
va linlkelti ir visas sztalbas, 
kaip vienas žmogus pradėjo ir 
vede paskirta darlba. Dabar tie 
mokslincziai, biznieriai, raszy- 
tojai ir prakalbininkai dingo! 
Vieni buvo atstatyti, kai Tru
manas norėjo savo draugams 
sziltas vietas parūpinti, kiti 
patys pasitraukė ir vis kiti 
kaip ir ju vadas, Rooseveltas, 

pasimirė. Tai Trumanas liko 
sau vienas su labai daug pa- 
dupezninku kurie nori tik ba
tus laižyti ar valdžia melžti 
savo naudai. Isz ju Trumanas 
nieko negali tikėtis. Jis liko 
sau vienas toje kovoje del rin
kimu.

Nuo nauju metu, valdžia 
samdosi vis daugiau ir dau
giau darbininku in valdiszkus 
darbus, nors tu darbu dabar 
mažiau randasi negu pirmiau 
buvo. Nuo Nauju Metu iki da
bar valdžia samdo apie penkis 
szimtus nauju darbininku kas
dien. Jokio kito iszaiszkinimo 
ežia nesimato, kaip kad Demo
kratai visus tuos darbininkus 
samdo, jiems duoda valdiszkus 
darbus, nes jiems rupi Prezi
dento rinkimai.

Aiszkus dalykas, darbinin
kas, kuris gavo valdiszka dar
bą per Demokratus, balsuos už 
Demokratus per rinkimus. Ne 
tik jis, bet jo szeimyna, gimi
nes ir draugai.

Bet už visus tuos nereikalin
gus darbininkus ne kas kitas 
užmoka, kaip tik paprastas 
žmogelis kuris taksas moka.

—————— , ,

Prie ko rengiasi musu kari
ninkai, galima suprasti ir pa
matyti isz pareikalavimo kad 
karininkai mokintusi szitas 
kalbas: Rusiszkai, Arabiszkai, 
Žydiszkai, Japoniszkai, Szve- 
diszkai, Kiniszkai, Turkiszkai, 
Hindustani, Czekiszkai, Grai- 
kiszkai ir Lenkiszkai.

Lietuviu Rymo Kataliku Su
si venymo Amerikos Nauja Va
dovybe iszrinkta per 56 Seimo, 
South Boston, Mass.: Vykdo
masis Komitetas: D v. Vadas — 
Kun. J. F. Baltruseviczius, 
Scranton, Pa. Prezidentas — 
Leonardas Szimutis, Chicago, 
Ill. Vice-Prez. — Advokatas 
Jonas J. Grigalius, So. Boston, 
Mass. Sekretorius — Vincas T. 
Kvetkus, Wilkes-Barre, Pa. 
Iždininkas — Petras J. Kara- 
szauskas, Plymouth, Pa. Iždo 
Globėjas — Jurgis K. Venslo- 
vas, Cleveland, Ohio. Iždo Glo
bėjas — Vincas Abromaitis, 
Tamaqua, Pa. Dr. Kvotėjas — 
Dr. Albertas J. Valibus, Kings
ton, Pa. Redaktorius — Matas. 
Zujus, Wilkes-Barre, Pa.

Kontroles Komisija: Leoka
dija Žemaicziute, Scranton, 
Pa. Pranas Katilius, Scranton, 
Pa. Vincas Griesztaraitis, 
Pittston, Pa.

Statutu Komisija: Pranas 
Rakauskas, Binghamton, N. Y. 
Pranas Andrulionis, New Bri
tain, Conn. Kazys D. Rubinas, 
Roseland, Ill.

Teismo Komisija: Petras M. 
Muliolis, Cleveland, Ohio. Juo
zapas Baltvinskas, Wilkes- 
Barre, Pa. Petras Medonis, De
troit, Mich.

Szvietimo Komisija: Kun. 
Pranas M. Juras, Lawrence, 
Mass. Kun. Dn, Antanas G. Ra
kauskas, New Kensington, Pa. 
Albina Poszkiene, Chicago, Ill.

Labdarybės Komisija: Bro
ne Rakauskiene, Binghamton, 
N. Y. Pranas Jureviczius, 
Pittston, Pa. Kun. Vytas Že
maitis, Kingston, Pa.

Jaunimo Komisija: Kun. 
Wm. Kwinn, Spring Valley, 
Ill. Vincas Matikeviczius, Nan
ticoke, Pa. Reimondas Lesz- 
kauskas, Pittston, Pa. Leona 
Bagdoniute, Plymouth, Pa. 
Jurgis Plitnikas, Plymouth, 
Pennsylvania.

Biznis Su Stalinu
(Tasa)

Girtuoklis Durnas, 
Pavojingas

Stacziai sunku tikėti kad 
tokia didele tauta kaip Rusija 
gali taip neapgalvotai, durnai 
ir neteisingai pasielgti.

Mums isz Rusijos gresia toks 
pats pavojus, kaip kad musu 
darže st vapaliotu girtuoklis su 
atprovintu revolveriu. Su to
kiu jau negalima nei pasikal
bėti, nei susitarti. In ji negali
ma kreiptis, jo negalima pasi
gailėjimo praszytis. Kad ir 
gražiausi ir saldžiausi žodžiai 
jo jau nesulaikys.

Kaip mes negalime ir nesi
stengiame su gyvate susitarti, 
taip mes dabar negalime su 
Stalinu susiszneketi.

Mes pasimokinome kas atsi
tiko su visa Europa kai Angli
ja stengėsi su Hitleriu pasi- 
szneketi ir pasiderinti ir jam 
nusileisti Muencheno susirin
kime.

Jokios vilties jau nebeliko 
del taikos; jokios vilties jau 
nebeliko del draugiszku san
tykiu su Rusija, kuri tik tyko 
ir laukia progos pasotinti ta 
savo vadu troszkima del viso 
pasaulio užkariavimo.

Kai kurie musu raszytojai ir 
net laikrasztininkai, kurie tu
rėtu daugiau ii- geriau žinoti, 
sako kad paprastas Rusijos 
mužikas nenori karo ir troszta 
taikos. Tai kas isz to? Tie mu
žikai nepaskelbia ir neveda ką
rą, jie tik stoja in kara ir žudo. 
Ju balsas ar noras nieko ne- 
reiszkia.

Vadai, pasipūtė, garbes- 
jieszka vadai, kurie svajoja ir 
sapnuoja apie garbe ir ateities 
istorija, nori savo vardus su 
kitu krauju inraszyti in viso 
svieto knygas, kad jie yra savo 
žmonių iszganytojai. Szitokie 
pasiute vadai viena kraszta 
priesz kita pjudina, žmones 
buntavoja ii- paskui szaukiasi 
savo tu mužiku kad jie savo 
kraszto garbe palaikytu, ki
tiems atkerszintu.

iSzitie vadai paskelbia kara, 
o mužikas guldo galva.

Szitie insiute vadai yra gar
bes isztroszke savo jiegomis 
pasigėrė; jie nori karo, jieszko 
priežasties, priekaiszto kara 
paskelbti ir ant kito kraszto 
užsipulti.

Rusijos vadai ir augszti ka
rininkai, kad ir rytoj užsipuls 
ant to kraszto kuri jie tikisi 
galesia nugalabinti ar paverg
ti. Jie ant Amerikos vis nesi
pučia, ne už tai, kad jie Ame- 
rikieczius taip myli, bet už tai, 
kad jie Amerikos dar vis prisi
bijo.

Jau ne tik sziandien, bet nuo 
pat Komunizmo pergales Rusi
joje, visi Komunistu vadai vis 
sakydavo ir dabar sako kad 
didžiausia Komunizmui kliūtis 
tai Amerika. Kapitalizmas ir 
Komunizmas negali sykiu gy
vuoti; vienas ar kitas turi pra
žūti!

Komunistai labai norėtu szi- 
ta kliūti, szita kraszta susprog
dinti, sunaikinti ar pavergti. 
Nes be Amerikos, jau niekas 
Komunizmui kelia nedrystu ir 
neigaletu pastoti.

Tai dalbar szaukti "taika, 
taika,” kai niekur tos taikos 
nesiranda, kalbėti apie patai- 

k avima ir vis patarti laukti, 
kantrybes turėti, tai yra gryna 
kvailyste. Dabar ne pataikavi
mas, ne taikos sanjunga, ne ta
ryba, ne nusileidimas reikalin
gas, bet kariavimas, kitas ka
ras, kuris yra vienatinis pripa- 
rodinimas in kuri tie pakvai- 
sze vadai tiki ir supranta.

Labai lengva ir gražu kalbėt 
apie taika, nusileidimą ir pa- 
taikavima, atsukti kita veidą; 
bet kai musu (biznis su girtuok
liu kuris atprovintu revolveri 
szvaisto, ar kai mes susitinka
me su gyvate, tai mes neside
riname, bet stveriamies paga
lio ar tokio paties revolverio.

Gal Ir Teisybe
Jonas—Viską iszrado: ge

ležinkelius, baliunus, ero- 
planus, telegrafus, laikro
džius, telefonus ir televizi
ja.

Petras—Jau rodos ant 
svieto viskas yra!

Jonas—Tiktai katra mer
gina vyro nenori tai neisz- 
rado.

Restauracijoj
Bubnitskas — Po velniu, 

toji viszta ne szviežia!
Kelneris — Gali būti, bet 

labai gaila, kad ponas ana 
sanvaite nepribuvai, tai bu
tu buvus szviežia!

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

:-: MEILE :-:

apatiniai rubai tuojaus žemyn
nusmuko.

Garsus su plasztaka muszi- 
mas pertrauke hannoniszka 
gamtos tyla. Petnaszos tik 
skriejo oru ir man tuojaus pa
sidaro karszta.

“Mano” Paulina nesigailėjo 
rankos, kuri dalbar man iszro- 
de tikras spatas.

Pagalios nuvargus, paguldo 
mane kaip koki beproti ant ve
jos ir praszneko:

— Mano Juozuk, matai tai

Neszdamasis szeszios de- 
szimts svaru lazda del lyg
svaros, Siegward Bach, na
rys Camilla Mayer losziku, 
kurie visokiu szposus iszkre- 
czia ant virvių ir dratu, eina 
nuo vieno kalno in kita sker
sai baisiai gilia praraja, Ba

yra meile! O mielasis mano, 
tuojaus užsidek petnaszas. Bu
siu sziandien pas tavo motina 
ir atnesziu vol ta pati maiszeli, 
kuri tu gerai žinai! Pasistongk 
vol tonai man indeli laiszka 
paženklinant nauja susiejimą. 
Nuo szio laiko jau tau prigu
liu! Kiek sykiu norėsi pasi
linksminti, nesarmatyk, tiktai 
man tuojaus praneszk, o tuo
jaus asz.su tavim pasimatysiu!

Tai pasakius, nuėjo sau ra
miai.

Padaręs tvarka su savo ru
bais apsidairiau aplinkui su 
aptemdytom akim.

Buvau laibai susigraudinęs 
ir susirupines.

Meldžiu žemes, kad po mani
mi atsivertu.

Bet žeme buvo kurezia ant 
mano meldimo, o asz nenoro
mis turėjau dabar jau vienas 
gryžti namo.

Einant namo, man rodėsi, 
kad visas miestas isz manos 
juokiasi.

Sugalvojau, kad visi mato 
mano kruvina szirdi.

Tos mintys da labiau mano 
protą aptemdė, kada duonke
pe, stovėdama tarp krautuvė
lės duriu pas mane paklausė:

— Kas tenai pas ponia 
naujo, ponas Juozai?

Kad bueziau primanęs bu
eziau ja pasmaugęs.

Kaip del tu patycziu da 
gimdytoju kucharka, man ei
nant in namus per duris, tarė 
man:

— Tiktai ka dabar ežia bu
vo ponia rcjentienc; liepe po 
nui pasiklonioti ir pavinezevo- 
ti to, ka ponas jau žinai.

— Ar ji matėsi su mano 
motina ? Paklausiau.

— O kaip-gi. Abidvi laibai 
daug juokėsi.

Sugalvojau neatszaukiania 
užmanymu.

Motina sėdėjo savo kamba
ry su paneziaka rankose.

— Ar tėvo piszitelietai sze- 
poj? Paklauso susiraukęs.

— Rodosi, atsake man, jei
gu ju niekas isz tenai nepaėmė; 
uždaryk duris, ha vėjo didelis 
traukimas, ibi jaus užpūtimo.

Uždariau duris, o po tam at
sidariau szepa.

Iszsiemiau isz ten du surud- 
jusius pisztalietus, labai bran
ginamus sulyg savo arclieolo- 
giszkumo.

Atlosziau gaidžius akiveiz-

Nuo Kalno In Kaina Ant Virves

varijos kalnuose, prie Zug- 
spitze, Vokietijoje. Szita in- 
tempta plieno virve yra pen
kių szimtu pėdu ilgumo.

Gal ir greieziau galima nuo 
vieno kalno in kita nueiti szi- 
tokiu budu, bet mums geriau 
patinka nuo vieno kalno nu

doj savo motinos, kuri žiūrėjo
si iu mane, neperstodama dirb
ti panezeka.

— Sužandavo mane! Atsi
liepiau in motina.

— A! Atsake, tai tu ta va
dini sužandavimu?

— Esu pažemintas ir užge- 
dintas!

— Rodos, kad tikrai busi 
užgedintas jeigu nepermainysi 
savo pasielgimo.

Jau to tai nebus, nusižudy
siu!

Miela motinėlė, kas teisybe, 
neperstojo dirbus paneziakos, 
bet tarė man laibai jausmingai:

— Paikas esi, mano Juo
zuk !

— Motin, esi moteriszke ne 
supranti, kas tai yra užgedini- 
mas!

Ir tuojaus pasakiau prakal
ba apie inžeidimo baisenybes.

Tas prakalbas jau neatmenu 
ko laibai gailiuosi.

Atsimenu tiktai tiek, kad 
kalbėjau laibai karsztai ir, kad 
motina iki galui nežiovaudama 
iszklause.

Pabaigęs ta iszkilminga kal
ba nutveriau pisztalietus ir nu
bėgau tropais in savo kambari 
drūtai persitikrinęs, kad gera 
motinėle tuojaus pulsis paskui 
mane ant aukszto ir sulaikys 
už skverno.

Bet motina ir toliau dirbo 
paneziaka.

Tropais ėjau isz pradžios la
bai spareziai, polam palengve- 
liau ir pagalinus visai painžu. 
Vis tikėjausi, kad motina ma
ne ant trepu pasivys.

Artinanties man prie savo 
kambario, mano reikalavimai 
darėsi vis prastesniais.

Peržengus paskutini laiptu, 
bueziau ten užsilaikė po isz- 
girdimui paprasto “pst!”

Tuo tarpu visur buvo tyla!
O! Ar-gi yra motinos iszga- 

mos!
Taigi buvau priverstas pa

leisti sau iii kakta, ba niekas 
man isz ranku netraukė tu pra
keiktu pisztelietu!

— Juozuk!
Isztikro reikė j i girdėjimo 

taip labai isztempto, kaip kad 
mano kad iszgirsti ta szauks- 
ma, ir tai pramu, kaip atiduk- 
sejima.

Su vienu szuoliu buvau apa- 
czioj.

— Ar szaukiai mane, ma
ma ?

lipti ir .in kita inlipti. Mums 
gal ilgiau užims, bet mes nors 
žinosime kad mes vis kiek 
laiko pagyvensime. Bet szi
tas devyniolikos metu vyru
kas rodos žino savo bizni ir 
žino kur ir kaip eina.

— Rodosi, atsake man 
sausai. Neseniai tau pasakiau 
aiszkiai, kad bijausi vėjo trau
kimo, o tu paskui save pamir- 
szaii uždaryti duris!

O! To jau buvo man per 
daug!

Patraulkiau albieju pisztalie- 
tu kojukes sykiu, idant viskas 
but u pasekmingiau!

Vienok nei vienas neiszszovei
Nepaisant to puoliau ant 

grindų, isz drąsos.
Gera motinėlė paėmė mane 

ant keliu ir pusiau apmirusi 
pradėjo glostyti.

— O, tu kvailiuk, ar-gi asz 
tave bueziau leidus ant vir- 
szaus eiti, kad pisztalietai butu 
buvo primuszti? Klause.

Ir pridūrė:
— Tegul tau tasai pamoki

nimas patarnaus visam gyve
nimui.

Su tais žodžiais Juozas pa
baigė savo pasakojima.

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

Pirkie U. S. Bonus I

Uncle Sam Says

This month Americans celebrate In
dependence. Down through the decades 
they have cherished and fought to main
tain Independence and Security, for 
both the nation and for themselves. For 
Security, U. S. Savings Bonds offer the 
safest means of building your future. 
Every dollar invested in Savings Bonds 
today is part of your “take home sav
ings”—money that GROWS. There’s no 
safer or easier way to save than through 
the Payroll Savings Plan. Use that sal
ary increase, made possible through tax 
reductions, to step up your purchase of 
Savings Bonds. Or, for the self-em
ployed, the Bond-a-Month Plan where 
your bank provides the automatic, prof
itable way io assure continued Inde
pendence. '*• Zrrajio-y Department

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

“SAULE” YRA
GERIAUSIA 

DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
j Mahanoy City, Pa.

asz.su


“SAULE” MARANOY CITY, PA.

MEILE
TAIP tariau pats in save po-1 

nia rejentiene pasiliks ma
no dievaite! Tai dabar turėsiu 
ir ko pasijuokti isz savo drau
gu!

Atsistojau. Kraujas mano 
gyslose smagiau pradėjo teke
ti. Visas iszkaitau. Greitai nu
bėgau iii savo kambarėli ant 
antru lu'bu.

Atidariau stalcziuka ir išv
ėmiau visa savo raszytu laisz- 
ku arsinala.

Permecziau visus ir pagau
ti aus viena isz j u iszrinkau 
gražiausia, jausmingiausia, o 
pirmiaus, atkakliausia.

Easzydamas tuos laiszkas 
tyczia palikau tusziczias vietas 
eilutese, idant inras^yti po tam 
mano mieliausios varda.

Tose vietose dalbar visur pa- 
rasziau man ausyse skambanti 
varda Paulina.

Po tam nulipau žemyn szok- 
damas ant syk per keturis tre
pu laiptus ir tada atsargiai, 
niekam nematant inkimszau 
laiszka maiszelin, už pecziu 
manosios iszrinktosios kabau- 
cziam.

Taip yra, ta viską atlikau 
gana sumaniai, nes nepagim- 
džiau pas nieką jokio nužiūrė
jimo.

Buvau tuo taip labai suju
dintas, kad mano krutinėję net 
dvasia apmirė.

Atsisėdau kitame kambario 
gale, idant geriau prižiūrėti ne 
laimingai moteriszkiai kuriai 
ramybe, be abejones, užmu- 
sziau ant visados.

Apie penkta valanda ma- 
niszke Paulina, atsiliepė kaip 
paprastai:

— Abejoju, kad mano vy
ras sziandien ateitu manės pa
sitikti.

Ant ko mano motina taipgi 
kaip visados atsake;

— Man rodosi mano bran
gi kad ateis.

Vyras! O! Blogai, iki sziam 
laikui visai sugalvojau apie 
poną Bubilą.

Užmirszinias tikrai nedova
notinas.

Isztikro nei patsai nežinau, 
kaip galėjau apie ji užmirszti.

Ponas rejentas buvo diktas 
vyras juodbruvas, apskritaus 
veido, kuris turbut nieko gero 
neleme tu meiliszku laiszku 
autoriui.

Apimtas piktumo, kas jam 
tankiai atsitikdavo grieždavo 
dantimis ir iszpuzdavo savo 
juodus usus.

Ta dantų griežimą atsimi
niau dabar ir priesz mano akis 
sumirgėjo jo pikta iszveizda.

Pasijutau kad mane visa 
szaltas prakaitas apipylė.

Man rodėsi, kad ponas Bub- 
nas jau sieke mane už kalnie- 
riaus, idant man duoti para
gauti szviežio oro už lango.

— Bet po budeliu, pasa
kiau pats sau: Ar turiu but 
kvailesnis už Adolfą? O juk 
Adolfas nesibijo pono raszti- 
ninko.

Tuo tarpu Paulina drata isz 
panezekos isztrauke ir insikim- 
szo sau in galvos plaukus.

Taip daro visados, kada no
rėdavo ka svarbesnio pasaky
ti, kas greitai ateidavo in gal
va:

— Abejoju, kaip Marty
nas ir Grigorius, Ketverge at
važiuotu.

— Man rodosi, mano bran
gi, kad atvažiuos.

Akyse man pAsidare tamsu. 
Nesijuokite; tikėkite man kad 
da niekados savo gyvenime 
nesutikau tokios baimes!

Martynas ir Grigorius tai 
buvo ponios Bulbnienes bro
liai. Martynas tikras kaimo 
gaspadoriaus budo, nuomavo 
dideli žiemstvos dvara. Grigo
rius tarnavo užaruose buvo ka
pitonu.

Patylonis užlindau už po
nios Bubnienes, kuria jau per 
stojau savo minty vadint “ma- 
niszke” Paulina ir stengiausi 
su ranka pasiekti kabanti mai- 
szeli ir isz ano iszimti ta nelai
minga. laiszka. >

—- Ka tu tenai veiki Juo
zuk? Paklausė plonu balsu po
nia Bubniene ir mane da ar- 
szirtu. pergazdino.

Jau maeziau jos brolio Mar
tyno storas rankas ant mano 
galvos ka'bancžias, jau girdė
jau kapitono kalvijo skambė
jimą ir baisu paties rejento 
dantų griežimą.

Ach, kaip galėjau dabar 
maustyti apie szeimyniszko 
gyvenimo suardymą!

Lot galėjau praszneketi:
— Pakėliau nuo grindų po

nios skepetaite.
Ir drebanezia ranka pada

viau jai skepetaite kuria vietoj 
laiszko isztraukiau isz maisze- 
lio.

— Dėkui tau, Juozuk, isz- 
tare.

Motina pasižiurėjo in mane.
Buvau pusiau numiręs, pu

siau gyvas.
Per dvi valandas sukinėjau

si aplink ta prakeikta maisze- 
li.

Viskas dykai! Laiszko isz
imti jokiu budu negalėjau.

— Kas tau yra, Juozuk? 

Paklausė paganus penia Bub
niene. Ko tu ežia nuolatos ap
linkų sukinėja is ir raukais!, 
tarytum, tau pilvą sopotu?

— Isztikro! Atsake asz- 
triai motina, perstodama siu
vus. Dovanok jam mano bran
gi; turbut jam in uosi kokio 
muse inlindo!

Ir atsisukdama in mane, ta-

Tėvas Darbininkas

Ponia Doris Bigger buvo 
pirmutine pasveikinti savo 
vyra, Jurgi, kai jis buvo isz- 
rinktas kaipo “Sziu Metu 
Tėvas Darbininkas, ’ ’ Fordo 
automobiliu kompanijos fab
rikuose. Jis dirba in Fordo 
fabriką, Edgewater, N. J. 
valstijoje, ir gyvena in Glos
tės, New Jersey.

Czia mums rodos visai pa
prastos naujienos, nes kiek 
mes žinome apie vyrus ir tė
vus, tai visi tie nabagai dirba 
ir turi dirbti. Tai kaip szitas 
žmogus atsižymėjo už tai kad 
jis dirba, tai mums nesupran
tama.

re paliepiancziu balsu:
— Eik tuojaus in savo 

kambari.
Negalite sau insidemeti kaip 

milžiniszkai asz susipureziau, 
kuris po prievarta norėjo isz 
mano krutinės iszsiveržti.

Nuėjau in savo kambari, pri
laikydamas maiszelyj mano 
smerties isztarme, locna mano 
ranka paraszyta. Su varksmu 
pradėjau atsisveikinti su ra
kandais, kurie buvo mano auk- 
sztarne kambarėly j.

Draugui, kuris man labai 
daug daede isz mano netikusio 
apsiejimo, parasziau platu 
laiszka, kuriamo jam iszmeti- 
nejau toki negražu su manim 
apsivaikszcziojima ir prisie
kiau atmonyti net po smer- 
cziai: »

“Terp bemieges naktų, 
skambėjo laiszkas mano sze- 
szelis tau priesz akis mirgės; 
mano balsas be jokio perstoji- 
mo skambės isz graibo ir 1.1.

Ta laiszka. ir iki sziam lai
kui laikau savo atmineziai.

Nulipęs žemyn, ant vakarie
nes paklausiau motinos:

— Ar pasiėmė maiszeli?
— Ka jis kalba, Paklausė 

tėvas.
— Matyt klejoja, atsake 

motina. Eik gult, vaike!
Tai lengva buvo pasakyti: 

Eik gult! Bet kaip man buvo 
sunku tas padaryti!

Iki pusiaunakeziui negalė
jau akiu užmerkti. Blogosios 
mintys nuo manes miega vare 
szalin.

Ant galo Dievas man at
siuntė suraminanezia minty.

BALTRUVIENE

Viena mergele su kito 
tauto apsipaeziavo,

Keturi menesiai,
O jau susirupeziavo,

Dabar tikybes neturi, 
Vienas ant kito sznairiai 

žiuri.
Jeigu jos vyrelis in 

kur iszeina,
O ilgai nepareina, 

Tai kita prietalka paima, 
Ir jiesžkoti gugglina, .

Bėga tuojaus in miestą, 
Ar in kokia tai vieta, 

vieta,
Ir tai taip visada.

Jau su tokiom vedybom 
tai jau gana,

Tai vis taip buna isz 
maisziytos tautos, 

Gero nebūna niekados!
sfc * *

Kur ten apie Czikaga, 
Gyvena daug Lietuviu,

Randasi ir daug 
merginu,

Tarp tu visokiu randasi,
Gere ir apiez vyrus 

monkina.
Viena mergele stragi 

buvo,
Bet nabage prisigavo, 

Ir kad ja velniai, 
Buvo apimta kokia 

ta liga. .
Na ir gerai padūmojo, 
Prie kokio tai vyruko

Ponios Bubnienes maiszelis 
buvo didelis; indedami in ja 
visi daiktai skendo kaip mario
se. Sunku buvo juos tenai su
gaudyti.

Taigi mano laiszka toksai 
pat likimas turėjo patikti ir 
pasilikti net ant paties maisze- 
lio dugno, net iki dabartines 
savininkes smereziui, net iki 
smereziui jos vyro, nuominin
ko ir užaru kapitono.

Užmigau.
Ryto iszbudes viską užmir- 

szau.
Rengiausi jau atsikelti, kad 

tuo tarpu kas in duris subarsz- 
kino.

Vėl mane visa szaltas pra
kaitas apliejo. Vakarykszczios 
dienos atsitikimas isz naujo 
man akyse atsistojo.

— Praszau ineiti, suszu- 
kau iszibales, esu da vienuose 
marszkiniuose.

Man rodėsi, kad už duru sto
vi kapitonas su kalaviju prie 
szono, vienok tikėjausi kad ji
sai bus toksai geras, kad nein- 
eis in kambari, jeigu asz esu 
da neapsirenges.

Vienok nežiūrint in mano 
uždraudimą, durys atsidarė.

Pamacziau prieszai save ma
ža vaika isz pono Bubno Kan- 
celarijos.

— Ponas Juozai, tarė jis 
man, szitai ponui laiszkelis.

Padėjo laiszka ant stalo ir 
iszejo.

Maniszke Paulina atsiuntė 
man atsakymą.

Jos trumpas laiszkelis skam
bėjo :

“Mielas Juozuk!

prisiklepojo,
Kad su ja vestusu, 
Ir ka greieziaus 

ant usaku duotu.
Vyrukas ant usaku 

davė,
Na ir funu pasidarė, 

Iszbego in platu 
svietą,

Ir mertgelai ne buvo 
czia vieta.

Paskui vyruką iszmakaliavo, 
Bet da jo nesurado,

Geriausia kad nedejuotu, 
Su savo szaszais in 

ligoribute pasiduotu.
* * *

Netoli nuo Makanojaus, 
Saliunoj viėnoja,

Bobele per galva su 
buteliu gavo, 

Kada atėjo vaidijosi 
prie baro.

Gerai del tokios naktines 
valkatos,

Ka norėjo tai ir 
gavo.

Tenais yra taipgi 
viena mergele, 

Per mamuže nesulaikoma,
Ligi vidurnakt gere, 

Nežinia kur slankinėja.
O kad jus moterėles 

gautumėte,
Jeigu tokiu dukrelių 

nesuvaldote.
Jeigu negalite suvaldyti, 

Tai galite in pataisos 
narna patalpyti.

* * *
Vienoje apygardoja, 
Yra moterių tokiu,

Su vyrais pasimetusiu, 
Tai jieszko ant burdo vyru 

tokiu,
Ka Vestuosia paezias paliko.

Kas tai do iszrokavimas, 
Ir kas gali būti do laime? 
Asz ant tiek neiszmanau, 

Apie tokias daiktus 
nežinau, 

Ir apie tokias nesirūpinu.

Už, valandos tavos lauksiu 
prie daržo szonines bro
mus. Tavo iki smereziai, 

Paulina. ’ ’
Taigi paskyrė su manim su

siejimą ir pasimatyma. Mote
rų gimine yra pervereziama 
ant visu pusiu!

Nusistebėjau, o nėt man ne
smagu pasidarė patikus toksai 
r etiketą i laimei.

Toji valanda man buvo ne
paranki. Kam-gi czia viso 
miesto gyventojams duoti ži
noti apie musu susineszima, 
apie musu meile ?

Norėjau po tam kad norints 
mano Paulina iszeit in ta mu
su susitikima su daug mažes
niais czeverykais ir be maisze- 
lio..

Bet neiti susitikti buvo jau 
volu, nes laiszkas paraszytas, 
gautas atsakymas ir pareika
lauta būti paskirtoje vietoje. 
Taigi tuojaus apsivilkau czys- 
tais inarszkiniais su kreida isz 
valiau mandieros guzikus ir 
kvepylais iszsitepiau plaukus.

Gal manote, kad ponia re
jentiene norėjo isz mane pasi
juokti, žadėdama susitikti?

Visai ne!
Lauke manes, kaip buvo pa

žadėjusi, prie szonines daržo 
bromos.

Pasirėdžius buvo nauja suk
nia, su žvilganeziais czevery
kais ir maža krepsziuka isz 
juodos materijos.

Negalėjau jau abejoti: meile 
ja iszmokino kokieterijos.

— Mano Juozuk, atsiliepė 
prie manes, kada asz atsisto
jau priesz ja paraudės ir susi- 
maiszes, ar tu mane myli?

— Rodosi, atsakiau, kaip 
tai mano motina paprastai sa
kydavo.

Netekau beveik jau jausmu.
— Tai-gi pabueziuok mane 

kalbėjo toliau.
Atstacziau jai savo veidą, 

kaip tai daro maži vaikai.
— Bet-gi ne taip, mano 

Juozuk.
Jau man norėjosi verkti.
Ji kalbėjo toliau:
— Mano Juozuk, net abe

joju ar tu žinai, kas tai yra 
meile?

— Žinau, atsakiau, ma

Moterys Vaiske

Pirmutinaji karta Ameri
kos istorijoje, moterys rado 
vieta vaiske. Pirmiau tik 
tarp gydytoju ir slaugiu mo
terys turėjo vieta vaiske, bet 
dabar jos jau kaip ir vyrai 
stoja in vaiska. Czia, Wash
ingtone, in Pentagon kamba- 
rus, szitos karininkes - pasi- 
szneka, po prakalbu kurias 
davė Apsaugos Sekretorius 

eziau vienas isz mano draugu 
glamonėjosi su kucharka.

— Ha, ha, ha! Juokingas 
tu mano vaike!

Paėmė mane už rankos ir 
nuėjome daržo gilumom

Tasai parkas, miesto tikra 
grožybe rytmecziais visados 
buvo tuszczias.

Ėjome tylėdami.
Nedrysau pasižiūrėti in akis 

“savo” Paulinai.
Meiles atsitikimuose pasise

kimas man dabar iszrode labai 
baisiu daiktu.

Ir ka, mano Juozuk? Tarė 
in mane jausmingai Paulina. 
Ar nesuspaudi man nei ran
kos? Juk esi, mano brangus, 
dabar tokiame padėjimo kad 
mylantis.

— Palauk ponia valandėlė, 
atsakiau, duok man biskuti 
laiko.

— Ar laikais tavęs nekan
kina sumenes iszmetinejimas, 
mano Juozuk, kad mane iszve
dei isz mano prideryseziu ke
lio?

Toji mintys mano tusztybei 
patiko.

— Kas czia vėl! Suszukau, 
priderystes! Negalvosime apie 
anas, mano brangi, tai nereika
linga prietarai!

— Ir asz taip manau, at
sake Paulina, bet ar galėsi ma
ne apginti, atsitikus bent ko
kiai nelaimei?

— Žinoma! Atsakiau at
kakliai.

— Abejoju. Ar žinai apie 
tai kad mano vyras yra pavyd- 
lus kaip tigrisas ?

Nuo vakar dienos apie rejen- 
ta nei negalvojau.

Vėl man pasirodė, kad gir
džiu jo 'baisu dantų griežimą.

Vienok, atgaudamas dau
giau drąsos, padariau mahdra 
ir karžygisžka veidą.

— Jeigu yra piktas vyras, 
tai tas jam da arsziau.

— Mano brolis Martynas 
taipgi nemyli, kalbėjo toliau 
Paulina.

— Juk esu vyras! Atsilie
piau balsu, kuris, nepaisant in 
mano valia., baisiai drebėjo, 
kompromituodamas mano vy- 
riszkuma.

— Bet Grigorius, pridūrė

James Forrestal. Isz kaires 
in deszine: Kapitonas Joy 
Bright Hancock, su laivynu; 
Pulkininkas Mary A. Halla- 
ren armijos moterų pirmi
ninke ; Pulkininkas Gerald
ine P. May, Lakunu armijos 
szakos moterų vadove ir Ma
jor Julia E. Hamblet, marinu 
armijos moterų vadove.

Paulina, kad užsirustys, tai 
da baisesnis ir už anuos pasi
daro.

Sunku man suprasti, kaip 
toj valandoj iszrode man mil- 
žiniszki nuomininko kumsz- 
cziai ir koksai didelis užaru 
kapitono kalavijas.

Kaip tai dalbar man karsztai 
norėjosi kur pabėgti!

— Ar abejoji ir bijais? Pa
klausė Paulina.

— Isz kur tas vėl! Atkir
tau, trys prieszininkai, didelis 
man daiktas!

— Dėkui tau, mano viena
tinis Juozuk, taigi jauti ir esi 
persitikrinęs, kad instengsi 
mane ginti, silpna moteriszke, 
priesz tuos tris jos, tyronus? 
Paklausė taip karsztai, ko nuo 
jos visai nelaukiau.

— Nesibijok nieko, iszta- 
riau koszdamas per dantis.

O dvasioje savo pagalvojau.
— Kad dabar, tuojaus nors 

apsirgus ?
Ėjome tarp auksztu ir szako- 

tu medžiu szeszeliais, visai pa- 
szalinen daržo pusėn, kur la
bai retai kas lankosi.

Netoli musu plauke upe, už 
kurios buvo plati ir ilga pieva 
tik kaip kur vietomis apaugu
si medžiais kaip kokias vaini
kėliais.

Paulina aplinkui apsidairė, 
po tam atsiliepe;

— Juozuk prisiartink prie 
manės, tegul tave priglausiu 
prie szirdies! O! Kaip asz to 
pageidauju!

Norėjau kogreieziausia isz 
ten pabėgti.

Bet jau buvo vėlu!
Toji silpna moteriszke, ku

ria asz turėjau ginti, nutvėrė 
mane tvirtai per vidurį ir pasi- 
kiiszo sau po pažaste, kaip ko
ki parašėli, taip kad galėjau 
pamatyti jos platus peczius.

Po tam pasinaudodama isz 
mano niekam netikusio padeji- z 
mo, kuogreiczia.usia atsegė 
man petneszas.

iNieku nepalaikomi mano
(Tasa Ant 2 puslapio)

Svarbus Praneszimas 
Skaitytojams “Saules”

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.

(STORIJEapie Da 182
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele 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.
Saule Pub. Co., Mahanoy Citj
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Žinios Vietines
— Szvento Vardo Draugi

ja laike savo pikniką ant Ka- 
doraus farmos Lo'cust Valley.

— Pranciszka Leary isz 
Philadelfijos ir Konstancija. 
Misser isz miesto, turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonbuteje.

— Utarninke pripuola Szv. 
Jeronimo.

— Seredoj Szv. Praksedo.
— Ketverge Szv. Marijos 

Magdalenos.
— Nedelioj atsibuvo Rus- 

naku Diena, Lakewood Parke, 
daug publikos radosi parke.

—• Kareivis Antanas J. Pa
rulis nuo 622 W. Centre Uly., 
kuris žuvo ant kares lauko, 
Francijoje, Liepos 25-ta diena 
1944 metuose, jo lavonas likos 
parvežtas in miestą Panedely- 
je 10:27 valanda ryte, ant 
Readingo geležinkelio stoties. 
A. a. kareivis Antanas, žuvo 
ant kares lauko Francijoje, 
Velionis gimė Mahanojuje, 
Gruodžio (Dec.) 29-ta diena 
1916 metuose. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos. Paliko 
dideliame nuliudime savo my
lima motinėlė Veronika Paru- 
liene; du brolius: Joną ir Jurgi 
mieste ir seserį Helena, pati 
Antano Matalaviczio isz She- 
nadoro. Laidotuves invyks Su
rėdo j, su Szv. Misziomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje 9-ta va
landa ryte ir Lūs palaidotas in 
parapijos kapines. Graborius 
K. Recklaitis laidos.

rys, sunu, ir daug anukus taip
gi broli. Likos palaidotas su 
apiegomis Szv. Marijos bažny
czioje ir palaidotas in parapi
jos kapines. Amžina atilsis!

— Amerikos Lietuviu R. 
K. Vargonininku San jungos 
Wyoming Klonio apskritis, 
rengia savo Metini Iszvažiavi- 
ma Nedelioj, Rugpiuczio 
(Aug.) 8-ta diena, Saus SduCi 
parke.

Brooklyn, N. Y. — Gerai ži
noma sena gyventoja ponia 
Ona Vaiezekauskiene (Way- 
che) nuo 505 Ridgewood Ave., 
numirė Seredoj, Birželio 9-ta 
diena, King’s County ligonbn- 
te, 6:10 valanda ryte, sirgda
ma tik tris dienas. Velione gi
mė Lietuvoje isz Tauragės. Po 
tėvais vadinos Ona Szimacziu- 
te, atvyko in Amerika ‘būdama 
jauna mergina. Josios pirmu
tinis vyras Petras Bražaitis 
mirė 1916 metuose, o 1920 m., 
apsivedė su Domininką Vai- 
czekauska. Paliko dideliame 
nuliudime savo vyra Dominin
ką; dukteri Ona, pati Walter 
Bieringer isz Wilmington, Del. 
du anukus: Alicija ir Roberta 
Bieringer. Laidotuves invyko 
Birželio 12-ta diena, su Szv. 
Miszomis Apreiszkimo P. M. 
bažnyczioje, kūnas likos palai
dotas in Kalvarijos kapines.

Amžina atilsis!

nes su Amerikos pagelba kara 
laimes ir taika inves, ar sukilė
liai Komunistai su Rusijos pa
gelba vis kraszta kamuos ir 
vargins.

Valdžia dabar iszsiunczia net 
du szimtu tukstaneziu savo ka
reiviu priesz dvideszimts pen
kis tukstanezius sukilėliu. Da
bar ant karo lauko randasi sep
tyni valdžios kareiviai del 
kiekvieno sukilėlio.

Amerika yra paskyrus Grai
kams $336,000,000 isz kuriu 
$210,000,000 eina del ginklu ir 
del armijos. Apart to Graikai 
tikisi gauti isz Amerikos szia 
vasara mažiausia $180,000,000 
daugiau.

Daug sukilėliu dabar neszasi 
skersai rubežiu in Albanija ar 
Bulgarija.

Graiku valdžia dabar jau tu
ri daug kariszku ginklu ir tik 
laukia to susikirtimo kuris pa
rodys: Ar Rusija ar Amerika 
ežia laimes.

— Spitzlberge, saule szvie- 
czia tiktai per ketuvius mene
sius.

NAUJI KARISZKI 
EROPLANAI

Lekia Skersai Atlanto
Mares

turi naujausius karabinus.
Karo Sztabas ir visi augszti 

karininkai sako kad nieko ne
paprasto ežia nesiranda, nes 
tie eroplanai lekia tik del pra
tybų ir iszmegdinti naujus 
eroplanus.

VISI MAINIERIAI 
SUGRYŽO IN 

DARBUS

40,000 Mainieriu Gavo 
Insakyma Baigti 

Straikas

Girardville, Pa. — Katriuke, 
5 metu amžiaus dukrele pons. 
Jurgiu Budanavicziu, nuo 528 
E. Mahanoy Avė., numirė Sere- 
doj, namie, sirgdama ilga laiT 
ka. Laidotuves invyko Suka
toje su Szv. Misziomis Szv. 
Vincento bažnyczioje 9-ta va
landa ryte ir palaidota in pa
rapijos kapines. Graborius A. 
J. Vilinskas laidojo.

— Szv. Vincento Parapijos 
metinis iszvažiavimas, pikni
kas laibai gražiai pasisekė. 
Žmonių tukstanežiai susirinko, 
suvažiavo isz visu apylinkių. 
Szitas Szv. Vincento parapijos 
piknikas taip pragarsėjo, kad 
dabar beveik galima sakyti 
kad tai antroji “Lietuviu Die
na” szitoje apylinkėje. Jau de
szimts metu kai szitie piknikai 
yra vedami.

Kunigas Mykolas Dauman
tas, per savo darba ir pasi- 
szventima szituos metinius 
piknikus invede ir pragarsino. 
Kai ibuna szitas metinis pikni
kas tai visi viską palieka ir va
žiuoja.

Frackville, Pa. — Vincas 
Vilkauskas, 55 metu amžiaus, 
numirė Schuylkill Haven ]i- 
gonbuteje, sirgdamas per koki 
tai laika. Velionis gimė Lietu
voje, atvyko in Gilbertona 34 
metai atgal, o po tam persi
kraustė in Frackville. Buvo 
angliakasis ir dirbo prie Ma
ple Hill kasyklos. Likos palai
dotas Petnyczioj, 2-tra valan
da popiet in Frackvilles kapi
nės. Graborius Nice laidojo.

South Boston, Mass. — Per 
Referendumu Iszrinkta ir Su
sivienijimo Lietuviu Ameri
kos Organo 45-to Seimo Už
tvirtinta pildomoji Taryba. 
Prezidentas, Advokatas W. F. 
Laukaitis. Vice-Prezidentas, 
Povilas Dargis. Sekretorius, 
Daktaras M. J. Vinikas. Iždi
ninkas, Advokatas K. P. Gu- 
gis. Iždo Globėja, E. Mikužiu- 
te. Iždo Globėjas, J. Maceina. 
Daktaras Kvotėjas, Daktaras 
S. Biežis.

Salina, Kansas. — Kariszkas 
eroplanas B-29 su 9 kareiviais, 
užsidegė padangėse ir krito 
ant žemes. Visi žuvo tame ne
laimėje. Nelaime atsitiko neto
li Smoky Hill.

KARAS GRAIKI
JOJE SIAUCZIA

Kingston, Pa. — Gerai ‘žino
mas Lietuvis Pranas Gutaus
kas, nuo 158 Bennett Uly., nu
mirė Liepos 10-ta. Velionis gi
mė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Pri
gulėjo prie Szv. Marijos para
pijos. Paliko dideliame nuliu
dime savo paezia, dvi dukte

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Karas Graikijoje vis siauezia. 
Szia vasara ar anksti rudenyje 
jau bus persvara. Graiku val- 
džiis kariuomene yra vedama 
ir remiama Amerikos karinin
kais ir Amerikos pinigais. 
Amerikos karininkai dabar 
rengia Graiku valdžios armijas 
del didelio ir galutinio susikir
timo su sukilėliais, kada beveik 
visi sukilėliai bus sumuszti, 
paimti ar nugalabinti.

Sukilėliai gauna paramos ir 
pagelbos isz Rusijos.

Laikrasztininkai kurie par
važiuoja isz Graikijos, sako 
kad Amerikos pagelba ir pa- 
szelpa yra visur matoma: Ame
rikos drabužiai, Amerikos 
maistas, Amerikos ginklai, 
Amerikos kariszki eroplanai ir 
Amerikos doleriai!

Dabar, jau po devynių metu 
kariavimo su Italijonais, Vo- 
kiecziais ar savaisiais sukilė
liais, Graikas kareivis mato 
vilties kad po szios vasaros jis 
gales jau gryžti namo ir pa- 
mirszti kara ir vaiska.

Visi kareiviai žino ka tai 
reiszkia szios vasaros susikirti
mas su tais Komunistais suki
lėliais: Ar valdžios kariuome-

BANGOR, MAINE. — Ke
turiolika Amerikis naujausiu 
kariszku eroplano lekia sker
sai Atlanto Mares. Jie susitiks 
su panasziais Anglijos eropla- 
nais in Greenland.

Szitie kariszki eroplanai yra 
greieziausi ir geriausi ant viso 
svieto. Visi keturiolika palie- 
ke Goose Bay, Labrador in dvi 
valandas kai jie iszskrido isz 
Bangor, Maine. Isz viso sze- 
sziolika iszskrido isz Selfridge 
Field, Michigan, bet du buvo 
sulaikyti in Bangor, Maine, 
nes reikėjo j u inžinus peržiū
rėti ir pataisyti.

Sykiu su szitais naujais ero- 
planais lekia szeszi kiti karisz
ki eroplanai tiems naujiems 
viską pritaisyti, ir prirengti. 
Kariszkas bomberis B-29 lekia 
pirma j u ir skelbia koks oras 
padangėse; du Douglas C-5G 
kariszki eroplanai veža dau
giau lakunu, darbininku ir 
tiems naujiems eroplanams 
reikalingu daigtu; kariszki 
eroplanai, B-17 ir C-47 taipgi 
veža daugiau lakunu ir darbi
ninku.

Vienas kariszkas eroplanas, 
B-17 taip inrengtas kad jis ga
li labai žemai nusileisti ir isz- 
gelbeti tuos lakūnus kuriu ero
planai sudužtu ar turėtu ant 
vandenio nusileisti.

Tokie Anglijos eroplanai, 
kurie yra vadinami “Vampi
res,” taipgi iszskrido su pa
nasziais palydovais. Jie at
skris ežia in Amerika del pa
rodos, Montreal ir New York 
miestuose.

Karo sztabas sako kad visi 
szitie eroplanai atlieka tik pa
prasta kelione ir kad nieko 
naujo ežia nėra, bet laikraszti
ninkai sako kad tie eroplanai 
visai nesiskubindami lekia 
greieziau negu keturis szimtus 
myliu per valanda.

Gal ežia jau nieko tokio 
svarbaus nėra, bet visi tie grei
eziausi ir galingiausi Ameri
kos kariszki eroplanai pasuMo 
staeziai in Frankfort on the 
Main, Vokietijoje, isz kur jie 
gali in kelias minutas pasiekti 
Berlyną. Visi tie eroplanai ap- 
szarvuoti ir apginkluoti; jie

WASHINGTON, D. C. — 
Mainieriu bosas John L. Lew- 
isas nutraukė straikas tose 
mainose kur mainieriai dar vis 
straikavo ir nesutiko. Kai 
visi kiti mainieriai gryžo in 
savo darbus, tie, kurie dirbda
vo in mainas kurios yra plieno 
fabrikantu nuosavybe negryžo 
iki dabar.

Dabar visi mainieriai sugry- 
žo in kasyklas, mainas ir in sa
vo darbus, nutikdami ant to, 
kad jiems bedirbant derybos 
bus vedamos del didesniu algų 
ir trumpesniu darbo valandų.

Teisėjas Goldsborough, ku
ris jau du sykiu labai nubaudė 
Lewisa ir mainieriu unija, szi
ta syki buvo kaipo tarpininkas 
tarp Lewiso ir kompanijos at
stovo Harry M. Moses. Nors 
jis buvo tarpininkas tarp tu 
dvieju, jis davę Lewisui kad 
valdžios teismas jau buvo vėl 
pasirengęs Lewisa nubausti. 
Lewisas butu buvęs patrauk
tas in teismą ant rytojaus.

Lewisas, nors nusileido ir 
susitaikino, bet visgi pareisz- 
ke savo nepasitenkinimą, sa
kydamas: “Labai gaila kad 
toks nelemtas ir netinkamas 
instatymas kaip tas Taft-Hart- 
ley instatymas turėjo visa dar
bą sutrukdinti ir visus subun- 
tavuoti taip, kad mainieriai 
daug dienu negalėjo dirbti kai 
ju atostogos, vakacijos užsi
baigė.”

Kontraktas ant kurio visi 
pasirasze duoda tiems mainie- 
riams doleri ant dienos dau
giau ir dvideszimts centu yra 
skiriama nuo kiekvieno tono 
anglių del to Mainieriu Fondo.

Kai tik szitie mainieriai 
gryžo in savo darbus, tai plie
no fabrikai vėl pradėjo dirbti 
nežiūrint to kad apie 1,350,000 
tonu anglių neteko vien 
Pennsylvanijos valstijoje 
tas straikas.

valdomoje puseje. Bet ir ežia 
tie Vokiecziai turės gauti pa- 
velinimus isz Sovietu val
džios.

Amerikos Generolas Lucius 
D. Clay kelios dienos atgal sa
ke kad Berlyne randasi gana 
maisto del viso menesio, bet 
L. J. Steck, kurio darbas yra 
visa maista prižiūrėti ir parū
pinti sako kad maisto yra ga
na tik del keliu sanvaieziu.

O anglių jau ima visur ir vi
siems pritrukti.

426 Amerikos ir Anglijos 
eroplanu per viena diena pri
statė atveže du tukstaneziu ir 
keturios deszimts septynis to
nus maisto.

Generolas Sir Brian Robert
son, Anglijos karo sztabo Ko- 
mandorius, pargryžo isz Lon
dono in Berlyną ir sako kad jis 
buvo pataręs Anglijos ir Ame
rikos valdžios trigubai tiek 
eroplanu pasiunsti in Berlyną.

Sovietai jau ima jieszkoti 
priekaisztu ir sako kad Ameri
kos lakūnai nesilaiko nustaty
tu keliu padangėse, kad jie 
peržengia nustatytas ribas. 
Bet Amerikos Karo Sztabo va
dai sako Amerikos lakūnai nei 
sykio neperženge nustatytus 
rubežius.

ANTROS PALIAU
BOS JERUZOLIME

tik 
per

SOVIETAI SPAU
DŽIA VOKIECZIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
nevalia keliauti isz vienos vie
tos in kita, be tam tikro pave- 
linimo isz Sovietu valdžios.

Sovietai apsupo visa Berly
no miestą pilimis ir paskelbė 
kad niekam nevalia nei ineiti, 
nei iszeiti, nei iszeiti be Rusi
jos Komandaturos pavelinimo 
ir žinios.

Vokiecziai kurie nori ke
liauti isz vakariniu Vokietijos 
miestu in Berlyną teipgi turi 
gauti pavelinima isz Sovietu.

Szitokius pavelinimus bus 
labai sunku gauti ir taip visi 
Vokiecziai Berlyne bus nukirs 
ti ir uždaryti tame mieste.

Anglijos valdžia prižadėjo 
iszvežti su eroplanais apie ke
turis tukstanezius Vokiecziu, 
kurie dabar randasi Anglijos

Tai tokia garbe tik vienam ki
tam žmogui Amerikoje teko; 
Generolui ir Amerikos Pirma
jam Prezidentu Jurgiui Wash- 
ingtonui. Kongresas pažymėjo 
kad vien tik jam szita garbe 
yra teikiama, ir kad kiti po jo 
tos garbes negali tikėtis.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
tyti kad miestelis neatsilaikys. 
Už tai to miesto gyventojai, 
krikszczionys Arabai greitai 
pasidavė ir taip iszsaugojo 
szventas krikszczionystes 
tas.

vie-

GENEROLAS
JOHN J. PERSHING

PASIMIRĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

MIELASZIRDINGAS
SUKCZIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

tukstanezius doleriu kas metai 
paaukodavo biedniems žmo
nėms ir labdarybės darbams.

Kai viskas iszejo in virszu, 
paaiszkejo kad Ralph Kreitz 
per du metu užsidirbo $85,379.- 
29, bet sau pasiliko tik tiek, 
kiek reikėjo jam ir jo septy
nios deszimtys metu amžiaus 
motinai pragyventi. Visus ki
tus pinigus jis iszdalino, paau
kojo ar staeziai atidavė labda
rybės darbams.

Per anas Kalėdas jis kala
kutu, torkiu prisipirko už sep
tynis tukstanezius doleriu pa
aukodavo visokioms labda- 
ringoms draugystėms.

Kai teisėjas visa tai iszgirdo 
ir patikrino, jis nutarė ir isz 
savo puses parodyti susimyle- 
jima ir visai lengva bauda ant 
to geradario sukeziaus uždėjo. 
Jis turi užsimokėti penkis 
tukstanezius dolerius ir kalėji
me iszsedeti per 2 menesiu, mie 
laszirdingas lengvas nubaudi
mas, nes keli kiti tuo paežiu sy
kiu už tokius paežius prasikal
timus gavo deszimts metu ka
lėjimo.

kos Sekretorius George C. 
Marshall tankiai atsilankyda
vo pas Generolą Pershing pasi
tarti. Generolas Pershing pa
tarė Amerikos Karo Sztabui, 
paskirti George C. Marshall 
kaipo Amerikos Sekretoriumi, 
ir pirm to tas Generolas patarė 
Amerikos Sztabui paskirti 
Marshall Amerikos armijų va
du.

Jis Panedeli buvo palaidotas 
iszkilmingai, in Arlington ka
pines.

Nei vienas Generolas Ameri
kos armijose niekados nesusi
laukė tokios garbes kaip Ge
nerolas Pershing. Jis buvo vi
su Amerikos armijų Generolas.

Apie Generolo mirti buvo 
pirmiausiai praneszta Prezi
dentui Trumanui, kuris vieszai 
paskelbdamas tas liūdnas ži
nias pasakė: “Visas svietas 
amžinai prisimins Generolą 
Pershinga.”

Visos vėliavos ant visu val- 
diszku namu buvo nuleistos li
gi pusiau steibo. Vėliavos ant 
visu Amerikos laivu taipgi bu
vo nuleistos ligi pusiau stiebo.

Jau 1938 metuose visas 
Washingtono Sztabas buvo 
prirengęs tinkamas gedulio 
apeigas del szito garbingo Ge
nerolo kai jis labai susirgo, bet 
jis visus nustebino ir pasveiko.

Jau beveik visi užmirszo 
pirmutini Pasaulini Kara, ka
da Generolas Pershing buvo 
visu armijų vadas ir vedamoji 
dvasia. Už savo darba ir už sa
vo atsižymejima Kongresas 
paskelbė kad Generolas Persh
ing yra visu armijų generolas.
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rika dabar negali pasitraukti, 
bet tuo paežiu sykiu negali ir 
su Sovietais susikirsti, nes 
Amerikiecziai jokiu budu ne
stotu in kara del Berlyno. Pa
prastas Amerikietis tuoj aus 
pasakytu kad Berlynai nei 
Vokiecziai neverti kad musu 
vaikai galvas guldytu, krauja 
pralietu.

Jeigu Rusija nutartu ir pa
dangėse mums susisiekimo ke
lia pakirsti, tai mes spėjame 
kad Amerika greitai pasitrauk 
tu ir visa savo sztaba su tais 
eroplanais iszsitrauktu. Žino
ma, galima ir atbulai būti, ga- 
limas daigtas kad tokis Sovie
tu žingsnis kita kara pradėtu, 
bet, kiek dabar mes galime isz- 
siskaityti ir suprasti, tai mes 
spėjame kad Amerika pasi
trauktu ir visa Vokietija palik 
tu Sovietams!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
leido paskelbimą kad visu 
žmonių pinigai nežus ir kad 
viskas tvarkoj.

Teisėjas Pellechia, sugautas 
prie visko prisipažino ir per
žiūrėtojams net padėjo susekti 
visas jo suktybes ir vagystes. 
Jis sako kad visi tie pinigai 
nuėjo ant arkliuku.

U. S. NENUSILEI
DŽIA RUSIJAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nam lakūnui vengti susikirti
mo su Sovietais, bet tuo paežiu 
sykiu jiems insako vis skristi 
ir vežti maista ir tavora. Ame
rika turi ežia daugiau negu 
pustreczio szimto prekybiniu 
eroplanu. Kiek kariszku Ame
rikos eroplanu ežia ar netoli 
nuo ežia randasi niekas nežino.

Daug Amerikos kariszku 
eroplanu, bomberiu yra dabar 
siuneziama in Anglija, isz kur 
jiems Berlynas labai arti.

Ir Anglijos valdžia nesnau
džia, bet vis daugiau ir dau
giau savo kariszku eroplanu 
parsitraukia namo kad jie bu
tu arti prie Berlyno. Anglijos 
prekybiniai eroplanai dabar 
lekia in Berlyną pusantro szim 
to sykiu in diena.
? sVisi Berlyno gyventojai Vo
kiecziai Ižibai'htydžiai seka vi
sus szituos žygius ir laukia pa
matyti katras katram nusileis. 
Dabar Berlyniecziai pasitiki 
ant Amerikos ir ima vieszai 
kalbėt priesz 
tus.

Czia labai 
ir pavojingas
negreitai bus iszrisztas. Ame

Rusija ir So vie-

painus, svarbus 
klausimas kuris

Petnyczio, Liepos (July) 
23 diena 1948, bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir* . - 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy Township Authority.
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