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OOO Žmones Be Darbo
Isz Amerikos Jo Ekselencija

£ d

TRAUKINYS
SUSIDAUŽĖ

Daug Keleiviu Buvo 
Sužeista

MILFORD, VIRGINIA. — 
Traukinys “Orange Blossom” 
kuris važiuoja Atlantiko pama
rio pakrancziu, susidaužė kai 
devyni jo karai nuszoko nuo 
begiu. Dvideszimts trys žmo
nes buvo sužeisti ir greitai nu
vežti in Fredericksburg miesto 
ligonine.

Nelaime atsitiko apie devin
ta valanda isz ryto. Geležinke
lio atstovai stengiasi isztirti 
kaip ta nelaime atsitiko kad 
tiek karu nuszoko nuo rieliu, 
begiu.

Daug žmonių ant to trauki
nio da miegojo kai traukinys 
susidaužė. Nei vienas isz tu ku
rie miegojo nebuvo sužeistas. 
Daugiausia žmonių buvo su
žeista, valgomajame kambary-’ 
j e, kare, nes kai traukinys stai
ga sustojo, tai stalai apsivertė 
ir indai, leksztes, tolierkos su
sidaužė ir valganczius žmones 
sužeidė.

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

GIRARDVILLE, PA. — Jo 
Ekselencija, Vyskupas Vincen
tas Brizgys, neseniai atvykęs 
isz Europos, dabar važinėja po 
Amerikos Lietuviu parapijas 
su prakalbomis.

Jis atvažiavo in Amerika ne 
kaip kiti, kuriems kolektos ir 
rinkliavos rupi, bet jis ežia at
važiavo in musu tarpa paaisz- 
kinti Komunizmo ir Komunis- 
tu-pavoju, kuris gresia ne vien

TAIKA AR KARAS
KINIJOJE

NEW YORK. — Taika Kini- 
joje dabar pareis ar pareina ne 
nuo ko kito kaip tik nuo Komu
nistu. Taip sako Kinijos Am
basadorius Daktaras V. K. 
Wellington Koo. Jis pasakė 
prakalbas in Biltmore vieszbu- 
ti kur jis buvo Columbia kole
gijos pakviestas kaipo garbes 
sveczias.

Kalbėdamas in keturis szim- 
tus žmonių, kurie baigė savo 
mokslus in Columbia kolegija 
jis pasakė: “Kinijos likimas, 
“Karas ar Taika” dabar yra 
Komunistu rankose. Jeigu Ki
nijos Komunistai nėra Rusijos 
padupezninkai ir tarnai, bet 
yra tikri ir isztikimi savo 
kraszto piliecziai, jeigu jiems 
isz tikro rupi Kinijos likimas 
ir ateitis, tai jie susitaikins su 
valdžia ir sutiks ant nors ko
kios taikos tam nelaimingam 
krasztui.”

Jis visiems paaiszkino ir pa
sakė kad Kinija tai yra raktas 
ar durys in visa Azijos kraszta. 
Jis pasakė kad nuo Kinijos li
kimo priklauso visi krasztai 
Azijoje. Mes ta jau seniai sakė
me ir raszeme. Jis sako kad jis 
dar turi vilties kad Kinijos Ko
munistai susipras ir pamatys, 
kad Rusijos Komunistu svajo
nes visa svietą užkariauti su
daro pavoju ne vien tik Kini
jai, bet visam svietui!

Vienybes kuopos pirmininkas. į £ g Q ję ą g 
Apvažinejes visas apylinkes

parapijas, Jo Ekselencija, Vys
kupas Vincentas Brizgys pas
kutines savo prakalbas pasa
kys Szvento Vincento parapi
jos metinėje vakarienėje, kuri 
in vyks Nedėlios vakara, sze-| 
sziolikta diena szio menesio, 
penkta valanda vakare.

Kunigas Mykolas F. Dau
mantės parapijos klebonas vi-1 
somis pastangomis stengiesi ir 
stengiasi Jo Ekscelencijai pa
tarnauti, važinėdamas ji po vi
sas parapijas szioje apylinkėje.

Jo Ekselencija Vyskupas 
Brizgys po szios metines vaka
rienes iszvažiuoja in Naujos 
Anglijos parapijas, isz kur jis 
važiuos in Detroit ir Chicago.

JAUNAS'
ŽMOGŽUDIS

PHILADELPHIA, PA. —
Seymour Levin, dar neturi nei 
septyniolikos metu ir jau yra 
žmogžudis. Jis su žirklėmis nu
dūrė dvylikos metu amžiaus 
vaika Ellis Simons.

PRAVARYTAS^ IC-lTllja SudcUTO

Kardinolas Atima Isz

Jo Parapija

avoju Visam
BUENOS AIRES. — Kuni

gas Jose Maria Dunphy, Dievo 
Kūno parapijos klebonas gavo 
laiszka isz savo Kardinolo, ku
riame buvo staoziai ir aiszkiai 
pasakyta kad ’jis turi pasi
traukti isz tos parapijos ir sa
vo vieta kitam kunigui užleisti.

j
Kunigas Jose Maria Dunphy 

prisipažinsta, kad jis keturis 
ar penkis sykius, per pamoks
lus ir per laiszkus pasireiszko 
kad jis prieszinasi Prezidentui 
Peron. Jis szitoje mažoje para
pijoje buvo iszbuves keturioli
ka metu, ir jis yra visiems ži
nomas kaipo Prezidento Peron 
prieszas, nuo Gruodžio septy
nioliktos dienos, 1945 metuose 
kai jis per pamokslą vieszai pa- 
reiszke savo nusistatymą.

Ta paezia diena Prezidento

ietui
Amerikos Laivyno Sztabas

DoleriuReikalauja Milijonu
Del Nauju Submarinu; Sovietai 
Sustabdė Bizni Tarp Czeku Ir 
Žydu Naujos Tautos; Vaikas ' 
Vaika Nudure Su Žirklėmis 
Philadelphia, Pa.

. i...Teismas nutarė ta jauna Peroh žmonos iaikrasztis “Be
tik Europai, bet ir mums czia žmogžudi tuoj aus patraukti in! mokratija” atsiliepė ir 
Amerikoje. —'

Jo Ekselencija, Vyskupas 
Vincentas Brizgys ėjo mokslus 
Lietuvoje. Bažnyežios ir val
džios teisiu laipsnius, daktara
tus jis insigyjo Romoje, Szven
to Gregoriaus Universitete. In- 
szvestas in kunigus 1927 metais 
jis buvo paszvestas Vyskupu 
1940 metuose.

Mums Lietuviams yra garbe 
kad toks jaunas ir toks moky
tas žmogus yra Vyskupas. Jis,

užsi
puolė ant to klebono.

Laiszkas isz Kardinolo ofiso 
buvo trumpas, tik pasakė kad 
jis yra pravarytas ir kad jam 
uždrausta klebonauti. Ant 
laiszko pasirasze Kardinolo 
Sekretorius, bet Kardinolo pa- 
czietis buvo ant to laiszko.

Kunigas Klebonas Jose Ma-

teismą, ir greitai paskyrė ad
vokatus kurie ji teis kaip su
augusi žmogų.

Dvylikos metu amžiaus Ellis 
Simons buvo baisiai subadytas. 
Jis buvo to jauno žmogžudžio 
iszviliotas isz krutamu j u pa- 
vciksliu svetaines. Seymour 
Levin parsivedė jaunuti Ellis 
Simons namo, kur jis ji taip su
badė ir nužudė. Policija sako r,ia Dunphy dabar pareikalavo 
kad tas jaunas vaikas labai gy- 
niesi, nes isz visko matyti kad 

atvažiavęs czia in Amerika, su 
vietiniu Kardinolu ir Vyskupu 
pavelinimu lankosi po Lietuviu 
parapijas.

1944 metais Jis buvo Naciu 
deportuotas, iszvežtas isz Lie
tuvos ir apsigyveno in Karme
litu vienuolyną, Regensburg 
mieste.

Spalio, dvideszimts antra 
diena, jis iszvažiavo in Italija 
pas Szventa Tęva, paskui gry- 
žo in Frankfurtą ir isz ten at
skrido eroplanu in New York 
miestą.

Jo Ekselencija Vyskupas 
Brizgys yra labai malonaus bu
do žmogus. Jo tarme yra graži 
ir tikrai Lietuviszka. Per pra
kalbas jis pamokslu nedrožia, 
bet su visais draugiszkai paisi- 
szneka. Kas tik su juo susitin
ka sako kad jie tokio kuklaus 
ir nuolankio dvasiszkio dar ne-' 
ra mate.

Jo Ekselencija jau yra apva- 
žinejes beveik visas szios apy
linkes parapijas. Jam parūpino 
visa marszruta, prakalbu tvar
ka, Kunigas Mykolas F. Dau
mantas, Szvento Vincento pa
rapijos klebonas, Girardville, 
Pa., kuris yra Kunigu Vieny
bes Iždininkas ir vietines tos 
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kad Bažnytinis teismas ji teis
tu. Jis sako, kad jis. prieszinosi 
ir dabar prieszinasi savo krasz- 
to Prezidentui Peron, ne del po
litikos bet del tikėjimo ir dery
biniu dėsniu. Jis szita savo pa- 
reikalavima pasiuntė savo Kar
dinolui, bet isz Kardinolo dar

tenai invyko baisios pesztynes.
Sunku suprasti, kodėl tas 

Seymour nužudė ta jauna Si
mons, nes jiedu visai nepažino 
viens kito.

Teisėjas neleidžia in teismo neuUvo jokio atsakymo.
ofisus žmonių kai szitas jaunas 
nevidonas bus teisiamas, bet 
laikrasztininkams bus valia at-1 
eiti.

Szitas jaunas žmogžudis jau 
yra policijai ir teisėjams gerai 
pažinstamas, nes jam jau ne 
pirmas sykis būti teisme ar ka
lėjime. Jis prisipažino kad jis 
ta vaika nudure, nužudė.

Mes vis daugiau ir daugiau 
tokiu jaunu žuliku ir žmogžu
džiu turime Amerikoje. Kur 
tik ir kada tik pasiskaitome devynis žmones per dvi vaka- 
apie kokia vagyste ar žmogžu- ruszkas. 
dyste tai beveik visados randa
me kad tai buvo jaunas vaikas 
ar vyrukas. Pclicij antai dabar 
ima pamokslus drožti, kaip 
musu kunigai jau seniai mum 
sake, kad beveik visa kalte del 
musu vaiku isztvirkimo puola 
ant tėvu ir szeimynu. Czia tik 
vienas isz keliu tukstaneziu pa
vyzdžiu, kur galima kaltinti 
tėvus ir szeimynas už vaiku isz- 
tvirkima.

UŽTRUCINTAS

SZNAPSAS

Devyni Pasimirė Dve

jose Vakaruszkose

GLASGOW, SZKOTIJA. — 
Polici,’antai pranesza kad už- 
trucintas sznapsas nutrucino

NEW YORK. — New York miesto ir 
valstijos žmones pranesza kad dabar V3 
daugiau ir .daugiau darbininku netenka dar
bo ir reikalauja paszelpos. Dabar New 
York valstijoje randasi daugiau negu 
45,000 darbininku be darbo.

Matyti kad tie geri cziesai jau praėjo, 
kad dabar jau negalima darbo taip leng
vai ir greitai gauti. x

Fabrikai vis mažiau ir mažiau darbinin
ku samdosi del dvieju labai geru priežas- 
cziii. Pirma, kad fabrikantams ir kompa
nijoms jau insipyko visos tos unijos ir 
ju reikalavimai ir straikos ir jie stengiasi 
kuo mažiausia darbininku samdytis. O 
antra priežastis yra, kad valdžia per bran
giai taksuoja fabrikantus ant ju pelno ir 
už tai fabrikantai nesiskubina savo fabri
kus padidinti.

mainieriai jau ima pajusti kad ir 
jau ne ragaiszius. Dabar beveik 

mainos ima dirbti tik tris ar ketu
rias dienas ant 
suprasti kodėl mainos, 
mažiau dirba. Anglys per brangios, ir už

ŽYDAI PERSPĖJA 
TAUTU SANJUNGA.

Sako Anglija Skriau 
džia Žydus

jiems

VISOS

LAKE SUCCESS, N. Y.— 
Naujos Žydu tautos, Israelio 

atstovai perspėja Tautu San
jungos narius, kad Anglija 
skriaudžia Žydus ir kiszasi in 
Rytiniu krasztu reikalus ir 
taip stato visa svietą in pavoju.

Jie reikalauja kad Tautu 
Sanjunga uždraustu Anglijai 
kisztis in tokius klausimus ir 
kad Anglijos valdžia liautųsi 
siunezius ginklus Arabams.

Tautu Sanjungos taryba da 
nieko nepareiszke ir nepasake 
ar kas bus daroma ant szito 
klausimo. Tautu Sanjunga jau 
ir taip hejiege, o jeigu dabar 
susikirs su viena isz didžiausiu 
ir galingiausiu tautu kaip Ang 
lija, tai visai neteks intekmes.

Szitas Žydu-Arabu klausi
mas jau invele kelias tautas. 
Anglija nesutinka su Amerika 
ant szito klausimo. O Rusija 
kaip tik to ir nori. Sovietai 
stengiasi dabar, gerintis Ara
bams, kad parodžius kad Rusi
ja yra geresne ir intakingesne

. . už Amerika.
sanvaites. Ir czia galima 

anglių kasyklos TAUTU SANJUNGA
NESIKISZPaskutine auka to užtrucin

to sznapso buvo moteriszke, 
kuri užvakar pasimirė. Du kiti! 
dabar pavojingai serga ligoni
nėje. Visi jie buvo ant vaka
ruszku ana Panedeli.

tai, kas tik gali permaino savo peczius ir Sekretorius Sako San
variuoja aliejų vietoj anglių, 
nieriai daug daugiau uždirba,

Dabar mai- 
bet mažiau

Kiti asztuoni pasimirė po 
vakaruszku ana sanvaite kai 
jie susirinko susiedijoje ant 

i iszleistuviu vakarienes ir isz- 
1 gere užtrucinto ’sznapso.

junga Negali Kinijai 
Pagelbeti

pedes parsinesza, už tai kad mažiau dir-1 
ba. Czia tik pradžia, tik ženklas ko ga
lime tikėtis ateinaneziais metais (?)

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Tautu Sanjungos Sekretorius, 
Trygve Lie pranesza, kad Tau-

(Tasa Ant 4 Puslapio)



Kas Girdėt
Amerikos doleriai bilijonais 

plaukia in Europa, bet Europos 
krasztai neklauso ir nepaiso 
Amerikos patarimu ir pareika
lavimu. Mes Amerikiecziai isz 
tikro nežinome ir net nesupran
tame ka visi tie musu doleriai 
tenai Europoje nuveiks ir ka 
gero mes gausime.

' • •

Mums dabar tik rupi sutvir
tinti ir apginkluoti Europos 
krasztus, kad sudarius bendra 
ir galinga frunta priesz Komu
nistus ir priesz Rusija, bet nie
kas negali mums užtikrinti kad 
taip bus.

In Greenfield miesteli, Ohio 
valstijoje, John Rooks gavo 
per paiczta savo drabužius, ku
riuos jis buvo pasiuntęs namo 
isz kariuomenes per pirmutini 
pasaulini kara. Reiszkia tie 
drabužiai per paczta ėjo dau
giau negu dvideszimts metu.

In Newark miestą, New Jer
sey Valstijoje John L. Sullivan 
buvo per tris metus policijos 
sekamas kaipo razbaininku va
das. Jis yra intartas už dvieju 
milijonu doleriu vagyste. O bu
vo suimtas, policijos sugautas, 
kai jis pavogė britva kuri kasz- 
tavo tik dvideszimts tris dole
rius.

In Conington, Anglijoje Po
nia Thomas Murden dirba, isz- 
czystydama telefono trobele. Ji 
gauna dvideszimts centu ant 
sanvaites. Kai ji iszgirdo kad 
valdžia reikalauja kad ji takso
mis puse savo algos iszmoketu, 
ji pamėtė savo darba ir pasakė

V • J • • • •.valdžiai pasrszvilpti.

Ponia Mary Magley, iszi Los 
Angeles gavo “divorsa,” per
siskyrimą nuo savo vyro Guy, 
už tai, kad jis jųdviejų miega
majame kambaryje buvo paka
bines paveikslus savo kitu ke- 
turiu buvusiu žmonų.

In Palermo, Italijoje, Gio
vanni Villa, per kokia ten Idai 
da buvo valdžios paskelbtas 
kaipo mires. Jis visomis pa
stangomis stengiasi valdžiai 
priparodyti kad jis gyvas, bet 
niekas jam rodos netiki. Jis da
bar nusiskundžia kad vien tik 
tas valdininkas tiki kad jis yra 
gyvas kuris takssa renka.

In Superior miesteli, Wis
consin valstijoje, Ernest Smith 
buvo suaresztuotas, už tai, kad 
jis savo žmonos naujus dantis 
pasivogė ir pardavė už septy
nios 'deszimts penkis centus.

■ • •

Svetimtautes dabar susirado 
labai gera ir patogu kelia in 
Amerika. Amerikos valdžia už
moka už visa kelione, iszperka 
szipkorte ir visaip aptupina tas 
svetimtautes kurios apsiženija 
su Amerikiecziais kareiviais. 
Joms nereikia nei pinigu, nei 
vizos, nei pasporto! Tos sve- 
timtautes, kurios ežia, atvažiuo
ja ir nesusiranda sau vyro per 
devynios deszimts dienu 'būva 
tuojaus iszgabenamos atgal.

Pereitai meta jau ežia in 
Amerika buvo atvažiavę dau
giau negu 112,000 merginu, mo
terų ir vaiku ant valdžios kasz- 
tū.

Tos musu kareiviu žmonos ir 

nuotakos atvažiuoja ežia kaip 
tikros ponios. Joms laivai per 
prasti, tai prekybiniai ir ka- 
riszki eroplanai jas atveža 
skersai Atlant ika ir Pacifika. 
In Honolulu Salas .tokie eropla
nai atlekia kas antra valanda 
diena ir nakti.

Daug szitu merginu ir nuo
taku dar visai nėra maeziusios 
savo sužeiduotiniu. Jos tik per 
laiszku susitarė ir susinesze su 
kokiu ten Amerikiecziu ir at
važiavo ežia apsiženyti.

In Dayton miestą, Ohio vals
tijoje miesto valdžia jau parū
pina darbus tiems kurie neturi 
ar negali gauti darbo, kaip bu
vo daroma bedarbes laikais. 
Miestas moka darbininkams 
doleri ant valandos kad jie ap
valytu miesto ulyczias ir kitus 
panaszius darbus atliktu.

Duval apygardoje, Florida 
valstijoje, valdininkai paskel
bia kad pereitais metais tenai 
1,346 porelių apsiženijo ir 1,442 
poreles gavo “divorsus,” per
siskyrė.

Laivyno Sztabas reikalauja 
daug daugiau pinigu isz val
džios. Laivyno karininkai sako, 
kad jiems reikia daug daugiau 
milijonu del nauju ir daug di
desniu povandeniniu laivu.

Sekretorius Forrestal jau 
vieszai, sako kad jis rengiasi 
isz valdžios pasitraukti ir savo 
vieta apleisti. Eina gandai kad 
jis isz savo vietos pasitrauks 
szi menesi.

Valdžios žmones ima tirti 
keliu laikraisztininku algas del 
taksu. Jie teipgi tiria keliu 
biznierių kurie parduoda nau
jus automobilius. Valdžios at
stovai sako kad daug tokiu biz
nierių daug daugiau uždirba ir 
per mažai taksu moka.

Komunistu vadas Amerikoje 
Earl Browder, kuris buvo isz 
Komunistu partijos vadovys
tes iszmestas, 1946 metuose, da
bar iszleido maža knygele, ku
rioje jis nusiskundžia kad 
Amerikos Komunistai yra su- 
sikalde ant svarbiausiu klau
simu, kaip rinkimai Prezidento 
ir rėmimas Henry Wallace del 
prezidento.

Rusijos Kremlinas ir visi 
valdovai tenai baisiai pyksta 
kad- tiek daug Rusijos atstovu, 
dipliomatu ir ambasadorių pa
meta savo darbus, apleidžia sa
vi etas ir pareiszkia norą pasi
likti Amerikoje kaipo Ameri
kos piliecziai. Kremlinas dabar 
stengiasi vien tik isztikimiau- 
sius savo žmones siunsti in Už
sieni.

Nors Komunistu armijos da
bar jau bęveik visa Kinija turi 
savo rankose, bet . Komunistu 
Partija nenori visa kraszta val
dyti. Komunistai nori sutverti 
kokia tautiszka partija, kuria 
jie galėtu valdyti, bet kuri 
kraszta valdytu. Komunistai 
szitaip nori viską Kinijoje su- 
tvaikyti del dvieju labai geru 
priezaseziu. Pirma, jie gerai ži
no kad jie negali ir nepajiegia 
toki dideli kraszta valdyti ir 
tvarkyti, o antra jie nori kad 
butu kita partija valdžioje, kad 
jie galėtu visa bieda versti ant 
kitu, jeigu ne viskas bus tvar
koj.

................... "SAULS” MAHANOY CITY, PA.
i ĮtHĮir-, , Į, į 1,111^!^ . __ __ , _jį_ )J0

Pagerbtas

Prezidentas Trumanas su
teikia augszcziausia garbe, 
kuri gali būti nekariszkam 
žmogui suteikta Amerikoje, 
Myron C. Taylor, pasiunti
niui in Vatikana, Italijoje. 
Myron C. Taylor yra musu 
pasiuntinys in Vatikana, 
prie Popiežiaus nuo 1939 me
tu. Prezidentas Trumanas 
sveikina pasiuntine Myron

DESZIMTUKU
VAJUS

WASHINGTON, D. C. — 
Sziemot National Foundation 
for Infantile Paralysis “Mareli 
of Dimes” metinis akuk-rinki- 
mo vajus prasidės Sausio Jan. 
15 diena ir tesis ligi 31 d. Pre
zidentas Rooseveltas insteige 
ta fondą.

Tautinis Fondas pranesza, 
kad Amerikiecziai aukavo 
$18,669,299 praeitu metu va
juj. Tikima, kad sziemet dau
giau pinigu Ims surinkta, nes 
1948 m., žymiai daugiau žmo
nių ta liga sirgo. “March of 
Dimes” dėžutes iszdetos visur: 
Teatruose, geležinkeliu stoty
se, krautuvėse, restoranuose ir 
t.t. Patariame žmonėms indeli 
nors po deszimtuka in viena isz 
tu dežucziu arba pasiusti savo 
auka, in National Infantile 
Foundation, Washington, D. C.

Vajus vedamas per tautinius, 
valstijų, apskrieziu ir vietinius 
komitetus. Ji remia miestu, 
darbo, žemdirbystes, industri
jų ir kitos grupes. Laikrasz- 
cziai ir žurnaliai nemokamai 
garsina vaju, radijo stotys irgi 
daug pranesza.

Basil O’Connor, organizaci
jos prezidentas sako, kad Ame
rikiecziu suaukoti pinigai var
tojami ‘‘ kuoplacziausiai ata
kuoti viena baisia liga.”

Per 2,735 vietinius skyrius, 
kiekviename Su vien. Valstybių 
apskrityje, Tautinis Fondas 
parūpina medikaliszka prie
žiūra ir gydymą visoms kudi- 
kiszko paraližiaus aukoms, ne
paisant rases, metu arba tiky
bos.

Kur tik liga pasireiszkia, 
prityrusieji darbininkai pa-Į 
siusti in ta vieta su reikalin-j 
goms priemonėms. Vietiniui 
skyriui reikia tik praneszti, li
gai pasirodžius. ^Tautinis Fon
das parūpina ligonines su spe
cialiais inrengimais gydyti li
ga. Jis lavina gydytojus, slau
ges, vieszos sveikatos darbinin
kus ir kita personala. Per spau
da ir radijo ir teatruose Fon
das platina visokias reikalin
gas informacijas apie liga. Vis į 

C. Taylor, buvusi plieno fab 
rikantu virszininka. Jis bu
vo paskirtas in szita vieta 
Prezidento Roosevelto 1939 
metuose.

Daug žmonių pyksta kad 
Amerika turi savo pasiunti
nį Vatikane, sakydami toks 
paskyrimas neatskiria Baž
nyčia nuo valdžios, kad jei
gu Katalikai gali turėti mu

stengiama surasti ligos prie
žastis ir kaip sulaikyti baisės 
pasekmes, kurios apszlubina 
įserganczius.. Instaiga. užlaiko 
garsia ja Warm Springs Foun
dation, Georgia valstijoj, kuria 
vieta pats Prezidentas Roose- 
v eitas insteige ir kur jis mirė.

Praeita Liepos (July) men., 
Fondas reme pirma tarptautine 
Poliomyelitis konferencija 
New Yorke.

KAIP AMERIKOS
TURISTU DOLERIAI

PADEDA MAR
SHALL PLANA

WASHINGTON, D.C. - 
Ekonomines Kooperacijos Ad
ministracija (EGA) ragina 
Amerikieczius keliauti in Mar
shall Plano szalis, t. y. szalis, 
kurioms Marshall Planas teikia 
pagelbės. Paul G. Hoffmari, 
virszininkas Economic Coope
ration Administration nesenei 
sake: ‘ ‘ Amerikiecziu praleisti 
doleriai Europoje gali būti 
svarbi dalis Europos kovos su
balansuoti savo prekybos kny
gas.”

Amerikiecziai, keliaudami in 
Užsieny pasilinksminimui, 
mokslui, biznio reikalais, arba 
kaip nariai daibo-grupes kuri 
padeda atstatyti Europa, visi 
prisideda prie Europos atstaty
mo. EGA buletenis, parodo, 
kad Amerikiecziu doleriai pra
leisti Francuzijoj, pav., reisz
kia. kad Francuzams reikes ma
žiau kviecziu pirkti Marshall 
Plano kreditais. Turistu dole
riai tapsta pirkimo jiega Fran
cuzams, kurie gali pirkti reika
lingus daiktus savo pinigais. 
Visu keleiviu praleisti pinigai 
Anglijoj, 1948 m., nupirktu 
daugiau negu visus industria- 
liszkus reikmenis reikalingus 
pirmiems Marshall Plan opera
cinio penkiems menesiams.

įSuvien. Valstybių valdžia 
stengia visais budais paleng
vinti Amerikiecziams keliauti 
in Marshall Plan szalis: nsteig- 
dama daugiau parankamu, ra
gindama ne-sezoninias kelio
nes, insteigdama žemesnes kai

su pasiuntinį, tai visi kiti ti
kėjimai panasziai gali parei
kalauti. Antras priekaisztas 
gal ir teisingas; kad jeigu 
Katalikai turi Amerikos pa- 
suintini, tai ir visi kiti tikė
jimai turėtu turėti; bet visi 
kiti.tikėjimai neturi savo va
do, neturi savo sostines, ne
turi galvos, kaip kad Kata
likai turi.

nas parankumams ir sunaikin
dama oficialias barjeras ke
liauti in Europos szalis. Ang
lija prisidėjo prie 8 kitu Euro
pos szaliu nereikalauti vizų 
nuo Amerikiecziu, kurie nori 
tas szalis aplankyti trumpam 
laikui. Belgija, Italija, Danija, 
Norvegija, Szvedija, Szveica- 
rija, Luksemburgas ir Holan- 
dija yra kitos szalys. Tikima 
kad Francuzija, Portugalija ir 
Airija (Airiu Laisva. Valstybe) 
seks ta pavyzdi 1949 m.

Nors Su vien. Valstybes ne
reikalauja vizų mokeseziu nuo 
Anglu bet musu konsulinai pa
reigūnai Užsienyje vis egzami
nuoja norinezius atvykti in 
szia szali.

Kadangi programos pagal 
Marshall Plana yra kooperaty- 
viszkos, 16 dalyvaujancziu sza
liu ragina Amerikieczius ke
liauti. Jos insteige European 
Travel Commission, kuri Orga
nization for European Econo
mic Cooperation oficialiai pri
pažino kaip agentūra raginti 
keliones in tas szalis. Pagal p. 
Hoffman, Europa gali užsidirb
ti tarpe $2,000,000,000 ir $250,- 
000,000,000 isz Suvien. Valsty
bių keleiviu per sekamus ketu
ris metus; per tiek laiko Mar
shall Planas veiks.

ŽODIS

TREMTINIAMS

Atvykusieji in Jungtines 
Valstybes tremtiniai daug kur 
yra gražiai užsirekomendavo ir 
teigiamai prisideda prie ben
drojo likusiųjų da Europoje 
tremtiniu paszelpimo. Sztai 
skaitome spaudoje kad Cleve- 
lande, Chicagoje ir kitose vie
tose, tremtiniai uoliai bendra
darbiauja su esaneziais vietoje 
HALF skyriais ir savo darbu 
ir leszomis gelbsti savo bro
liams ir sesems tremtiniams, 
kurie da neturėjo laimes isz- 
vykti isz naramios Europos. 
Yra džiugu girdėti, kad tremti
niai, nesenai patys atvykę ir 
da nepakankamai savo gyveni
mą sziame kraszte susitvarkė 
ir apsirūpinę, o jau insijungia 
in bendra musu tautiecziu pa
szelpimo darba.

BALF yra vienintele musu 
paszelpos organizacija,, kuri 
szelpia pagal turimus isztek- 
lius visus Lietuvius tremtyje, 
nedarydama, jokio skirtumo del 
pažiurmar religijos. Tremtiniai 
kurie geriausiai žino isz savo 
patyrimo musu tautiecziu gy
venimą Europoje, stovyklose, 
gali geriau negu kas kitas api
budinti ir nuszviesti paszelpos 
reikalingumą organizuotu bū
du. Tiesa daug kas siunezia 
siuntinėliu tiesiai giminėms'ir 
pažistamiems, vienok tokiu lai
mingųjų yra ne daug ir jie su
daro, palyginamai, nežymia da
li musu tremtiniu.

20,000 tremtiniu, ypacz nasz- 
laicziu, ligoniu, seneliu ir 
sziaip vargau patekusiųjų, te 
gauna paszelpos tik per BALF. 
Yra daug kukliu tremtiniu, ku
rie kad ir vargsta ir gyvena di
deliuose nedatekliuose, bet ne
drįsta patys praszytis geros 
szirdies Amerikiecziu, ypacz 
jei jie neturi giminiu ir artimu 
pažinstamu. Visada esti leng
viau duoti negu praszyti. BA
LE sziandien yra nauju užda
viniu akyvaizdoje. Jam tenka 
rupinti’s ne tik paszelpa, bet ir 
imigracija. Tai vis placzios 
darbuotes sritys, kurios yra 
būtinos invykdyti, kad iszgel- 
bejus musu tautos likuczius 
tremtyje. Todėl kviecziame vi
sus tremtinius paremti BALFa 
savo darbu ir aukomis, ypacz 
dabar, vykdant jam pinigini 
vaju. Veikime, aukokime' pa
tys ir raginkime kitus tai da
ryti. Parodykime, kad mums 
rupi musu tautiecziu likimas. 
Neatideliodami aukas siuskite: 
United Lithuanian Relief Fund

Žuvo

Quentin Roosevelt, Prezi
dento Theodore Roosevelto 
anūkas žuvo, kai Kinieeziu 
DC-4 eroplanas nukrito ir 
sudužo. Jis buvo Vice-Pre- 
zidentas Kiniecziu Eroplanu 
Kompanijos.

Here’s one big, safe resolution for 
1949: “Resolved, I will take advantage 
of the opportunity presented by my 
government to buy U. S. Savings Bonds 
regularly; the finest, safest and most 
convenient investment in the world.” If 
you stop to think of it there’s no better 
time than right now to start building a 
comfortable cushion for later years. 
Upon maturity, U. S. Savings Bonds will 
return to you four dollars for every 
three dollars you put into them. They 
can be bought regularly under two con
venient purchasing plans, the Payroll 
Savings Plan where you are employed 
or the Bond-a-Month Plan at your bank.

U.S. Treasury Department

of America, Inc., 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Price $2.00Sla,e poi”‘ “yU-
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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 Su v. 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., 
Mahanoy City, Pa.
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----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
iaikyti sveikata ir apsaugoti 
Bzeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
□žmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
k a negalė jo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at- 
Giaina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^.

į Saule, Mahanoy City, Pa.
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Drąsybe Ir Iszmintis Žmogaus
guvo sz venta. diena, Liepos 

menesije saule, lyg ugnies 
kamuolys, riedėjo per tyra ap- 
rege ir leido aiszkius spindu
lius ant žemes. Kaimo gyvento
jai iszeje ant ulyczias, susisėdo 
prie vartų ant žolyno ir szne- 
kucziavo apie ateinanczias 
szventes ir savo kaimynus. Mo- 
teriszkes su mergomis vaiksz- 
tinejo, dainavo dainas vaikezai 
seka paskui jas sziypsodamiesi 
ir smuikuodami; viduryje ke
lio vaikai barstė smiltis juo
kaudami ir klykaudami.

Nežiūrint ant to, kad jau 
saule slinko vakarop, oras bu
vo teip karsztas ir sausas, jo- 
gei ir atsikvėpti sunku buvo 
Iszsiskirste po ulyczia mergos 
ir vaikezai susirinko kuopon 
priesz mokslaviete ir pradėjo 
sutartines dainas traukti.

Seneliai ir seneles, sėdėdami 
ant žolyno, vede savo sznektas, 
kartkartėmis nutildami ir pri
siklausydami jaunimo dainavi
mui.

Visi jautėsi linksmais; už- 
mirszo didi dienos karszti, ap
vytusius daržus su žolynais ir 
pageltusius laukus. Dainų 'bal
sai ir liūliuojanti dainosenos 
harmonija, žmonių sznekuczia- 
vimai pripildė vakaro orą.

Czia iszsyk baisus, szirdi 
perveriantis riksmas atsigar- 
įsejo isz ulyczios: “Broliai! 
Begkite! Szuva pasiutęs.” 
Žmones iszsisklaide in visas 
puses. Nuo miszko keliu, smil
timis aprūkusiu, 'bėga didis 
szuva aptemusios pilnos akys, 
iszsižiojes, isz snukio drimba 
putos: lygiai kaip pasiutęs. 
Ūkininkai isz baimes nežinojo, 
ka. daryti, nebuvo arti nejokio 
ginklo, kuriuomi galėtu apsi
ginti, todėl ne vienas turės but 
apdraskytas nuo pasiutusio 
szmies. Kas arcziaus namu sto
vėjo, inbego stubon, kiti inszo- 
ko in medžius, bet didesne pu
se liko stovinti, perimta baime; 
nežinojo kaip iszsigelbeti nuo 
artymo pavojaus.

Tuomi tarpu isz vienos aplu- 
žusios stubos isz'bega. iszbalusi, 
persigandusi moteriszke.

— Atgal! Jai suriko, kur 
begi1? Atgal!

Moteriszke sustojo, isz jos 
burnos iszsiverže gailingi dūsa
vimai, ji rode ant smilcziu krū
vos, kur jos trijų metu vaike
lis džiaugsmingai siautė. Da 
viena miliutą ir nelaimingas 
vaikelis turėjo papulti in dan
tis pasiutusio szunies. Žmones 
reke, bet ne vienam ant misliti 
neužėjo savo gyvasti paszvęn- 
cziant gelbėti vaikeli.

Nelaiminga motina kiek ga 
ledama skubinosi in prieszaki 
kad iszigelbeti vaikeli, bet jos 
drėbanczios rankos ne kokios 
vilties nerode ant laimingo pa
sibaigimo. Ji atsigryžo iii mi
nia žmonių ir gailesczio paim
ta suszu'ko:

— Gelbėkite! Padekite!
Bet ne viena duszia. neatsi- 

szauke ant motinos didžiu szir- 
dies skausmu. Czia netikėtai 
isz žmonių pulko iszeina. žmo
gus, persižegnoja ir metasi ant 
pasiutusio szunies.

Prasidėjo baisiausi-kova. 
Drąsus vyras pagriebė pasiu
tusi szuni už kaklo, ir kaip tas 
ji nei kando, jis neiszleido szu
ni isz savo stipriųjų ranku, 
kuomet pergalėtas prieszas ne 
tapo be gyvasties ant kelio pa- 
guldytas. Potam jis negyva

szuni, užmėtės sau ant pecziu 
isznesze isz sodžiaus; atsikvo 
szeje, gyventojai palydėjo ji 
iki lieknui, kur jis savo naszta 
in giliausia vieta insivede. Ta. 
vyriszka darba padaręs, kalvis 
Baltrus apžiurėjo savo opas: 
labai ji buvo sukandžiojęs pa
siutęs szuva. Apsižiurejes jis 
aplanke žmonių pulką atsidū
sėjo isz visos krutinės ir ėjo na
mo nuplaukti savo žaizdas.

Ant ulyczios isz naujo atsi- 
gorejo balsai ir sznekucziavi-1 
vai; paskui žmones pradėjo 
apsprendineti 'baisu atsitiki
ma. Ir buvo apie ka szneketi.

Baltrus iszejo isz 'buto ir ar
tinosi prie namu kunigo; jis 
reikalavo su juom pasiszneketi,

Baltrus naktį niekaip nega
lėdavo užmigti. Liūdni jaus
mai ji apgulė: “Ar isz tikro 
jau man reiks baigtisi?” Jis 
manstavo. Gyvenimas jam pa
sirodė da lalbiaus paliukams ir 
pailgintInas. Jis pamažu atsi
kėlė, prisiartino prie atverto, 
lango, persisvere in lauka ir su 
ypatingu džiaugsmu gaude ve
šu vakaro orą. Opas skaudėjo 
kraujas subėgo galvon, ir tuo
met tyki vasaros naktis jam 
pasirodė teip maloni, kaip da 
niekad. Ant galo isz nuvargi- 
mo užmigo.

Antra diena visas kaimas 
iszejo in laukus dirbti. Nuėjo 
ir Baltrus pjautuvą už juostos 
užsikiszes. Visa diena jis be 
atilisio dirbo, dirbo už deszim- 
ti. Saule nusileido, pjovėjai ėjo 
namo, ir Baltrus pargryžo in 
savo narna. Eidamas pro szali 
savo kaimyno Baltrus pamate, 
kaip tas savo mylima szuni ri- 
sza prie stulpo.

— Tėve, kodėl esi piktas ant 
savo szunies, ar jis ka kanda? 
Paklausė Bautrus.

— Da nekanda, gailingai 
atsake kaimynas, bet kas to
linus bus, to nežinau; jau an
tra diena, kaip jis nieko needa, 
pagalinus nuo gėralo eina sza- 
lin, dabar yra baugus laikas i r 
negaliu būti atvangus, kad jis 
ka pikto nepadarytu.

Baltrus sudrėbėjo, nesą tie 
žodžiai jo szirdi užgavo.

— Ar tau jo gaila? Paklau
sė jis.

— Žinoma gaila, atsake 
kaimynas.

Baltrus nuėjo toliaus. Na- 
mieje jo lauke seneliai su va
kariene; jis atsisėdo prie skuo- 
mes ir su džiaugsmu dasižino- 
jo, jog noras valgymo nėra žu
vęs. Jo veidas praszvito, szir- 
dije praauszo viltis: gal būti 
kad da viskas gerai.

* * *
Treczia diena isz darbo na

mo eidamas Baltrus susitiko 
savo pažinstama mergina, gra
žiąja Mariule. Ji nuo baimes 
beveik atszoko.

— Kas, ar bijaisi? Užklau
sė jis, pažiūrėjęs in mergina.

— Tu sziandien toks bai
sus, atsake Mariule.

— Esu privargęs, teisinosi 
Baltrus, daug dirbau. Kodėl ir 
tu apsistojei, Mariule? Einam 
drauge, mudviem reikia eiti 
vienu kėliu.

— Eik, asz tavęs neužturiu.
— O tu?
— Asz pareisiu vėliaus.
—, Kodėl tu taip in mane 

žiuri, tarsi manes bijodama ?
— Asz tikrai bijausi.
— Kodėl teip?
— Kaip tau ta pasakyti?

Asz bijausi, kad tu nepadary
tumei ka pikto!

Baltrus apsistojo. Jo akyse 
pasidarė tamsi ruka; mergina 
isz gėdos paraudonavo.

— Tu ant manės nepyk, 
Baltrau, ji teisinosi, bet sodžiu
je kalba, jog nuo tavęs reikia 
sergetiesi,. tu esi stiprus, ir 
Dievas tegul apsaugoja, jei tu 
susirgtame!, tada nei vienas 
tavęs neapgaletu.

Smertinis iszblyszkimas pa
sirodė ant Bautraus veido, 
merginos atvira kalba, teip ji 
ingriebe, kad jis nežinojo ka 
atsakyti. Del jo niekas nega
lėjo būti baisingesnis už tokia 
paszneka. Koki laika ant vie
tos pastovėjęs, jis gailingai ap
žiurėjo savo opas, tada, sopu
lingai atsidusejes pamažu ėjo 
namo. Butas buvo tuszczias: 
tėvas ir motina da buvo nepar- 
gryže. Jis atsiminė, kaip se
iliaus pargryžus nuo darbo, 
atrasdavo pailsi, bet dabar pa- 
ilsys buvo nerandamas. Anks- 
cziaus po darbo nuvargęs jis 
iszgerdavo kelis stiklus giros, 
bet dabar, nors burna, iszdžiu- 
vusi, nesinorėjo nei in rankas 
paimti del atsigaivinimo. Prie 
duru kampe jis paregėjo kau- 
sza su vandeniu, jis insižiure- 
jo in vandeni, ir nenorėdamas 
sudrebėjo. Jis atsiminė kunigo 
žodžius.

* . * *
Po Valandai kalvėje pasiro

dė tirszti durnai. Priesz karsz- 
tai deganezia agni pasirodė 
Baltrus ir atydžiai prisižiuri- 
nejo ilgam storam retežiui.

— Bus geras, jis murmėjo 
atsakydamas savo dūmoji
mams. .Seneliai parėjo isz dar
bu.

— Ka czia darai, Baltrau? 
Prasznėko motina, apsistoda
ma prie kalves duriu, ir jau 
taip esi pavargęs ir da susi- 
mislijei kalti.

— Reikia mamut, jis atsa
ke naujas rinkes dedamas prie 
retežio.

— Geriąus butu sziek-tiek 
atilsėti, motina tarė, su mumis 
pasėdėk, pavalgyk, darbas ne
pabėgs, padarysi vėliaus.

—• Negaliu, mamut, nėra lai
ko del atilsejimo! Motina pa
kraipiusi galva inejo in nameli. 
Baltrus naguotai dirbo, jo stip
riose rankose geležis susilenke 
in rinkes, rinkes susinėrė kuo
pon. Prie tam apžiūrėjęs dide
li stulpą kalvėje, jis apsijuosę 
retežiumi ir taip save prisira- 
kino prie stulpo.

— Ka jis czia da ? Alsi gar 
sėjo bailus balsas; Baltrus atsi
gryžo in sznekantiji.

Mariule su savo draugėmis 
ir nekuriais vaikezais stovėjo 
prie atviru duru kalves ir cly- 
vydamiesi prisižiurinejo jo 
darbui. Prikalės reteži prie 
stulpo, jis teip drueziai trauke 
tarsi ‘norėdamas persiliudyti, 
ar tai isztures.

— Jis isz galvos iszejo, gir
dėjo sznekant.

— Nesibijokite! Patylomis 
atsake Baltrus, asz da isz pro
to neiszejau, niekam pikto ne
darysiu. Kaip asz gy vendamas 
nieko nekliudžiau, teip ir nu
mirsiu. Ateikite arcziaus!

Visi atsitraukė atgal. Bal
trus sunkiai atsidūsėjo.

— Nu, Dievas su jumis, man 
ir teip gerai! Jis su piktumu j

sznekejo: -Niekad nemislijau, 
kad ateis laikas, kada nuo ma
nes begs, kaipo nuo draskan- 
czios žvėries, asz jus nekaltinu, 
toks jau mano likimas. Asz sa
vo prideryste iszpildžiau, ga
liu laimingai mirti. Likite lai
mingi, mylimiejie, po mano 
smerties neapleiskite mano se
neliu, ir prie tam nepavelykite 
mane atriszti nuo retežio, kuo
met da esu gyvas, asz pats sa
ve pririszau.

Jis užtylėjo. Veidas persi
mainė, povyzis aptemo.

* * *

Prisiartino naktis, kaimynai 
nuėjo, tėvas ir motina, uždare 
vartus, sugryžo kalvėm Bal-

trus jau nesznekejo, tiktai sto
vėjo arti stulpo. Nakties vidu
ryje pradėjo draskytieji ir 
kriokti, retežiai žvangėjo, isz 
kalves atsigausėjo riksmai. Tė
vas žegnojosi, motina raudoda
ma szaukiesi prie Dievo. Pagel-
beti jau negalėjo. Baltrus nei

vieno nepažino, nieko neapken
tė. Auszrai ausztant, isz burnos 
pradėjo seiles su putomis vėrž- 
tiesi, ir kada užtekėjo skaisti 
vasaros saulele, jis iszsitempe, 
nusikrioke isz visos krutinės ir 
pasimirė.

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

mintu ant priežodžio: “Neda
lyk savo artymui to, ko neno
rėtum idant tau darytu. ’ ’ Argi 
nebutu laime ant svieto? Bet 
sziandien viens kitam dardi 
skriauda kur tik gali ir ar gali 
tikėtis laimes?

Padekime; jeigu asz kitam 
darau bloga, kaipgi asz galiu 
tikėtis kad man sugrąžytu geru 
už bloga? Jeigu pasėsi rugius 
tai ir iszdygs rugei, bet jeigu 
pasėsi piktžoles tai ir piktžoles 
iszdygs arba kokia miera mie- 
ruosim tokia mums bus atiduO-

Gavau laiszka, 
Ir labai praszo, . 

Kad in Phillipsville 
atsilankyezia, 

Ir kaip czionais žmones 
gyvena, 

Tai net baisu klausyti, 
Czionais vyrai dirba 

sunkiause, 
O tos bobeles, 

Tai tik per dienas, 
Po miesteli lebauje, 

Laiszke taipgi skamba, 
Kad tos bobeles dirbt nenori, 

Tik gerimauja, 
Ir per dienas apsvaigintos 

guli, 
Szeimynoš neapžiuri,

O kada vyreliai in darba 
iszeina, 

Tai bobeles in kita vieta 
sueina. 

Atsilankysiu in ta miesteli, 
O tada viską žmonėms 

pasakysiu.

Kitas žmogelis pas mane 
raszo, 

Kad taja žinute in “Saule” 
indeczia, 

Kokis tai Komunistas, 
In czionais pribuvo, 

Badai nežinomas vagis, 
Visu prigavo.

Jis pinigu neturėjo, 
O dirbti suvisai nenorėjo, 
Pas gerus žmonis tupėjo, 
Nuolatos kas toki namie 

raszinejo. 
Kada žmones in darba iszejo, 

Szis Komunistas szepas 
kraustyt pradėjo. 

Paimdamas penkis szimtus 
Ir in Vestus pabėgo.

Kada žmones isz darbo parėjo, 
Rado szepas iszkraustytas, 

Ir visas po pakampes 
iszkrestas.

Pas mus tankiai tokiu latru 
atsirado. 

Ka jau ne viena prigavo.
Tekiams verta virvele.

Jau tasai Shenadoras, 
Tai linksmas miestukas, 

Tonais visokiu funiu 
atsiranda, 

Gere ir ne vienas gauna in 
sprandą, 

Ba kur per daug gere, 
Ten ir musztynes nepasiliauna.

Ir visur teip atsitinka, 
Ypatingai kam patinka.

GAL niekas tiek pasauli blo-1 
go ne yra pridaręs kaip blo

gas liežuvis. Visokia, skriauda 
yra atitaisoma, bet liežuvio 
skriauda nėra atitaisoma. Baisi 
yra audra, kuri be pasigailėji
mo sunaikina miestus ir kai
mus; iszverczia isz szaknu sto
rus medžius, sudrasko puikiau- 
ses gėlėlės. Baisi yra vagysta, 
baisi žmogžudysta, bet blogas 
liežuvis, blogesnis už visas tais 
nedoiybes. Audros sunaikini
mą greitai atitaiso. Saulele po 
audrai sužiba maloniai, gėlė
lės pakele galvutes, dirvonai 
vela žaliuoja. Paimkime vagi 
kuris pavage žmogui, žmogus 
nukenezia ant vietos ir su laika 
užmirszta skriauda. Žadinto
jas nužudė žmogų atsako už tai 
savo gyvaste ant kartuvių, tai 
lyginasi ir tas žmogžudžiui ku
ris atima savo artymui garbe, 
tada melagi liežuvius suvaldy
tu, o pasaulis daug laiminges
nis butu. Blogas liežuvis suar
do szeimyniszika gyvenimą, 
draugijeS, parapijos ir t.t. Ant 
paveizdos paimkime žmogų ku
ris užima augszta vieta, žmo
nis ji garbina, turi jame visisz- 
ka pasitikėjimą o kitus apima 
pavydas ir tuo su savo neszva- 
riu liežuviu pradeda ta žmogų 
apjuodinet. Žmogus teisingas 
ir mylintis Dieva, tankiause ty
li ir neatsako nieko šmeižikams 
o šmeižiko liežuvis kartais ta 
padaro, kad nekalto žmogaus 
gera varda užmusza, jo garbe 
liekasi sumaiszyta su purvais 
ir teip kartais atsitinka kad ta
sai garbingas žmogus yra pri
verstas pasitraukti isz užeinan- 
czias vietas ir szalintis nuo 
žmonių, per ka atnesza skriau
da bažnyczia ir tautai. Bet 
šmeižikui tas neapeina, kad tik 
savo tikslą atsiekia. Sztai atei
na in szeimjyniszka gyvenimą 
blogas liežuvis, suardo ramy
bių terp vyro ir moteres ir pri
veda net prie to kad turi per
siskirti ir teip liekasi szeimy- 
nos lizdelis suardytas. Vaikai 
turi tėvus, bet jau jie lekasi 
naszlaicziai, bet kada terp tėvo 
ir motinos meiles rysziai lieka
si sutraukti, tada vaikeliu at
eitis dingus. Atminkie nedoras 
liežuvninke, kuris myli artymo 
garbe draskyti, ir del tavęs bė
ga greitai gyvenimo dieneles 
kaip ir del kožno ir nepajusi 
kaip tavo gyvenimo vakaras 
perbloksz tave ant mirties pa
talo. Kada iszvysi mirties 
aniuola prie savo lovos, tada 
tau atsidaris akys, savžines 
kirminas griausz tavo krutinę. 
Skriauda tavo artymui padary
ta apstos tavo mirties guoli ir 
szauks Dievo atmonijimo, kož- 
na aszara nekaltam isztraukta 
per tave, skaudins tave ir no
rėsi pataisyti padaryta skriau
da, bet jau ne bus laiko. Akys 
iszdegia gyvenimo žibinte už
ges, o noriuts tu visus turtus 
atiduotai, noriuts aszaru upeli 
priverktum, tai artymui gar
bes jau nesugražysi, ka tu su 
savo blogu liežuviu padarei.

Sztai vienas pavyzdys: Gy
veno du kaimynai. Vienas bu
vo teisingas žmogus ir teisin
gai vede gyvenimą, todėl ingi- 
jo gyva garbe pas žmonis. Ki
tais labai jam to užvydejo ir 
eme jam kerszyti. Pradėjo 
szlykszcziausia meluoti ant sa
vo kaimyno ir tokiu buclu nu- 
plesze savo kaimynui garbe, 
bet teisingas kaimynas tylėjo 
ir kantrei ta visiką kente. Atėjo 
mirtis, teisingas kaimynas 
mirszta, o šmeižikui savžine 
pradėjo graužti, bėga perpra- 
szyti kaimyną kad jam dovano
tu už padaryta skriauda. Inbe- 
gias in kambarį mirsztanczio, 
klaupė prie lovos kalbėdamas: 
‘ ‘ Mielas mano kaimyne, asz ne- 
kaltai tau garbe nuplesziau nes 
mano užvydejimas tai padare, 
atleisk ir dovanok man dabar.”

Mirsztantis tarė: “Gerai asz 
tau atleisiu, jeigu iszpildysi 
mano praszyma.” Ant ko kal
ti iianksa prižadėjo viską isz- 
pildyt kad tik jam 'dovanotu. 
Mirsztantis atsiliepe: “Gerai, 
paimkie szita paduszka, užsi
lipk ant stogo ir iizsbarstyk isz 
jos visas plunksnas.” Kaimy
nas prižadėjo tai iszpildyt. Pa
ėmė paduszka., užlipo ant stogo 
ir iszibarste plunksnas, o vejas 
isznesziojo in visas szalis. Su- 
gryžias prie mirsztanczio tarė; 
“Viską iszpildžiau pagal tavo 
praszymo.” Ant ko mirsztan
tis pasakė idant dabar eitu ir 
surankiotu iszbarstytas plunk- 
snša, sukimsztu adgal in pa
duszka ir jam atnesztu tokia 
kokia ji buvo.

Šmeižikas labai nulindo kal
bėdamas: “Jokiu budu to ne
galima bus padaryti, nes vejas 
isznesziojo plunksnas po toli
mus krasztus ir to jokiu budu 
negalima bus padaryti!”

Mirsztantis jam atsake: 
“Matai, panaszei ir tavo bloga 
kalba likosi po pasauli iszne- 
sziota kaip tos plunksnos, teip 
kaip tu negali sugaudyti tuju 
plunksnų, teip ir negali savo 
biauriu žodžiu atszaukti.”

Suprato dabar šmeižikas ko
kia’baisia. skriauda padare sa
vo artymui, kurios dabar nega
li atitaisyti.

Musu Iszganytojas pasakė: 
‘Skriaudikai, vagys ir pasilei
dėlei nereges dangaus karalys
tes. O kiek tai sziandien rasime 
tokiu, ka pildo Dievo prisaky
mus? Labai, labai mažai, no- 
rints žmonių gyvenimas taip 
yra. trumpas. Lyginai kaip pa- 
vasraio gėlėlės, vos tik pražy
do, kad sztai ir nuvyto. O bet 
žmonis ant to nepaiso. Mela
gystes skriauda, artymo siau- 
czia kaip toji baisiause audra. 
Dejuoja žmones kad ant svieto 
nėra laimes tik vienos nelai
mes. Bet kas taisės nelaimes 
pagamino ? Argi ne patys žmo
nes, pamindami po kojų Dievo 
prisakymus? Iszejo isz tiesos 
kelio, pražudė artymo meile. 
Jeigu pildytu visi, be skirtu
mo, Dievo prisakymus, tai bu
tu rojus ant žemes. Jeigu atsi-

ta. ,
*♦* *♦* *♦*

Mieli skaitytojai, pildykint 
Dievo prisakyma: “Mylėsi Die
va tavo isz visos szirdies tavo 
o artyhia savo kaipo pats sa
ve.” Tik tada busime laimin
gais. Dievas davė mums liežuvi 
kad mes ji garbintumėm, o ne 
pažeistumem. Palaimintas ta
sai, katras moka savo liežuvi 
suvaldyti, kuris nedrasko ar
tymo garbes, bet tasai yra ne- • 
laimingu, kuris duoda savo lie
žuviui vale, nes tokis ne tik 
pats yra nelaimingu, bet ir ken
kė kitiems. Atminkime savo 
gyvenimo trumpumą, pataisy
kime ji, lai mums užžibina 
szviesi saulele, nes gal jau pas
kutini karta del musu szviė- 
czia, gal rytoj užtekėjus neras 
ne vieno isz musu ant szios 
aszaru pakalnes.

O, laimingas'bus tasai, kada 
jo duszia apleis savo uždanga- 
la, kuna, kada iszgirs augsz- 
cziausiojo teisėjo baisa: “Ateik 
isztikiamas mano kareivi, isz- 
tikiamai kovojai už mano gar
be. Už tai užimkie amžinos lai- 
mes vieta tau prižadėta nuo 
pradžios svieto, bet nelaime 
tam, kuris iszgirs augszcziau- 
sio baisa: “Teisiu tave nedo
ras tarne, paniekinai mano pri
sakymus, sumindžiojai mano 
garbe. Eik dabar in tamsybes, 
kur ugnis negesta, o kirminas 
ne mirszta. ’ ’

Viena isz tuju 'balsu iszgir- 
sime tikrai, kaip sziandien kad 
matome diena iszauszusia.

— L. D.

Ka raszo ponia Marijona Ur- 
baitiene isz Donora, Pa. — Ger
biama ‘ ‘ Saules ’ ’ redakcij a: 
Musu prenumerata už laikrasz- 
ti “Saule” pasibaigė, taigi pri- 
siuneziu jums penkis dolerius, 
meldžiama siunste ‘ ‘ Saule ’ ’ 
ant kito meto. Vėliname Lai
mingu Nauju Metu ir pasek
mingai darbuotis del Lietuvos.
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ŽiniosVietines
, — Ponia. J. Akelaiticne isz 
Mahanoy Plane lankėsi mieste 
su reikalais ir pas savo pažys
tamus.

— Ponas Jurgis Beruksztis 
isz Gilberton, ana diena lanke
isi mieste pas pažystamus, taip 
gi ųtlanke ir “Saules” redak
cija su reikalais.

— Petnyczioj, Sausio Jan. 
14-ta diena, prasidės “Mareli 
of Dimes — Deszimtuku Va
jus,” del Infantilinio Paraližo 
liga. Visi žmones remia szita! 
•vaju. Tautinis ir gydymą parų- ■ 
pina medikaliszka priežiūra ir 
gydymą visoma kudikiszko pa- 
raližiaus aukomis, nepaisant 
rases, meta arba tikybos.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Kliaro.

— Subatoj Szvento Povilo 
1-mo Pustelninko; ta diena 
1923 metuose, sukilę Klaipėdos 
■kraiszte Lietuviai nugalėjo 
Prancūzus ir paėmė Klaipeda.

— Puldama trepais žemyn! 
savo namuose, Rozalija Mažei
kiene, nuo 619 W. Centre Uly.,' 
likos sužeista in galva.

— Lietuviu Moterų Kliu-! 
jbas isz Scbuylkillo pavieto, lai
ke savo susirinkimą Utaminko 
vakara, Leisi’s svetainėje, 
Frackville,je. Kliubas nutarė 
laikyt savo Metini Bankieta ir 
Szoki Utarninke, Sausio 25-ta 
'diena, Necho Allen svetainėje, 
Pottsvilleje.

—• Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola^ Antra Nedelia po 
Trijų Karalių; Pane’delyje Szv. j 
Antano; Utarninke Szv. Petro 
C. R., Seredoj Szv. Marius; 
Ketverge JSS. Fabijono ir Se- 
įbast., Petnyczioj Szventos Ag
nieszkas; Subatoj Szv. Vincen
to Anast.

— Gerb. Kunigai, J. Gibas 
isz Phijadelphijos, ir J. Bagdo
nas isz Girardvilles, užvažiavo 
in “Saules” Redakcija pada
ryti kaip jiedu sako savo “vi
zitą.” “Saules” Redakcija, dė
koja ir laiko už garbe priimti 
tokius sveczius.

F. Kurtziene, 235 W. Coal Uly., 
sirgdama ilga laika. Atvyko isz 
Lietuvos penkis deszimts metu 
atgal. Paliko dvi dukterys; F. 
Kurtziene, mieste ir Helena 
Morkuniute, Mahanoy City; 
savo vyra Jurgi Skaudys: dvi 
seserys: J. Maiz'guviene ir M. 
Kirsevicziene isz Hazleton. Ve

in Szvento Luko ligonbute, kuri 
daktarai daručio kad jis nuken
tėjo ne vien nuo to apmuszimo, 
bet teipgi nuo szirdies ligos isz 

j tos is'Zgasties.
■------------------------------------------------------- L.

KINIJA JAU MUMS 
ŽUVUS

Hones pirmutinis vyras Auta-:
ras Morkūnas numirė 28 metai 
atgal. Laidotuves invyks Suba-į 
toje, su ūpingomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9-ta valanda ir busi 
palaidota in parapijos kapines.

Maizeville, Pa. — Andrius 
Naskauskas, kuris gyveno pas 
Jacobs ’ namuose Mahanoy 
Plane, numirė Utarninke po 
pietų, Ashland ligonbute. Ve
lionis sirgo trumpa laika. Gi
męs Lietuvoje, atvyko in Ame
rika 45 metai atgal. Dirbo del 
Readingo kompanijos. Prigulė
jo prie Szv. Liudviko parapi
jos. Laidos Subatoje su apiego- 
mis Szv. Liudviko bažnyczioje 
9-ta valanda ryte ir bus palai
dotas in parapijos kapines i 
Frack vilioję.

Shenandoah, Pa. — Jonas 
Bensaviczia, nuo 130 N. Lehigh 
UI]}”., likos sužeistas in nugara 
laike darbo Columbia bravore.

— Sirgdamas per tris me
tus Teodoras W. Strolys, 46

Girardville, Pa. — Vikaras | 
Szv. Andriejaus parapijoje 
Philadelphia, Pa., Kunigas Jo
nas Gibas, atvažiavo pas Kuni
gą Jeronimą Bagdoną in sve- 
czius in Girardville. Kunigo 
Jono Gi’bo motina serga ligoni
nėje ir už tai jis tankiai atsilan
ko musu apylinkėje, savo moti- j 
nele aplankyti.

— Szv. Vincento parapijos Į 
Szv. Vaido draugija turėjo sa-1 
vo metini susirinkimą ana Ne-1 i 
dele ir laike rinkinius del val
dybos. Klebonas, Kum Mykolas Į 
Daumantas pribuvo ant to su
sirinkimo ii- visiems nariams J 
pasakė kad jis pats sziais me
tais valdys ir tvarkys draugys
te nes daug visokiu svarbiu rei
kalu sziais metais invyks per jo 
dvideszimts peukiu metu kuni
gystes jubiliejų. Klebonas pa
tarė kad butu geriausia palai-1 
kyli ta paezia valdyba nors del j 
■sziu metu. ATsi vienbalsiai su
tiko. Kum Jeronimas Bagdonas 
vikarais, patarė draugystes val
dybai priimti visus jaunesniuo
sius Szv. Vardo narius, kurie j 
pirmiau prigulėjo prie jaunes- 
nuju Szvento Vardo Draugys-

Negalime Ja Issgelbeti
WASHINGTON, D. C. — 

Buvęs Ambasadorius William 
C. Bullitt dabar pataria Kon-| 
gresui tuoj aus siunsti dar kitus 
szimtus bilijonu doleriu Kini
jos valdovui Chiang Kai-shek, 
kad pastojus Komunistams ke
lia. Ambasadoriaus patarimas 
per daug nori ir per vėlai atei
na.

Jis buvo Kongreso pasiaus
tas in Užsieni susipažinti su ki
tu krasztu reikalais. Jis dabar 
pataria tuo j aus pasiunsti Ki- 
niecziams dar $800,000,000 ir 
tuo paežiu sykiu pasiunsti ke
lis musu geriausius generolus 
karininkus.

Visi mes galime paklausti 
kur tie kiti musu bilijonai nu
ėjo, ka gero padare Kinijoje?

Buvęs Ambasadorius Will
iam C. Bullitt mums paaiszki- 
na, kad beveik visi Kiniecziu 
generolai yra niekam netike, 
sukeziai, vagiai ir visiszkai sa
vo darbui ir savo vietai netin
kami. Ar tai Ambasadorius 
mislina kad dabar kitaip butu, 
kad tie Generolai persimainytu 
su musu bilijonais?

Ana meta szitokis patarimas 
butu buvęs labai geras, bet 
sziandien jis jau per daug rei
kalauja ir per vėlai ateina.

O jeigu Amerika pasiunstu 
in Kinija savo generolus, tai 
tuo paežiu sykiu Amerika pa
skelbia kara priesz Raudonąja 
armija. O mes kaip tik to dabar 
nenorime ir vengiame.

Musu darbas dabar pasilai
kyti ta ka mes turime apsaugo- 
ti tuos krasztus kurie da gali 
gintis nuo Komunizmo. Musu 
darbas Europoje. Kinijoje ir, 
visoje Azijoje mes savo pinigus 
in kiaura maisza kiszame.

NAUJAS AMERIKOS 
SEKRETORIUS

teis. Kiek mums parapijieeziai
pranesza tai Szv. Vardo drau- WASHINGTON, D. C. —

blausius ir mokycziausius žmo- priesz Rusija.
nes in tokias vietas, kur Tru- Kongresas ir Senatas priem9 
manas dabar savo draugus patvįrtįno szįto nauj0 gek- 
s^iria- retoriaus paskyrima. Per anks-

Laime, kad jo draugas Dean ti pasakyti kaip jis ta vieta isz- 
Acheson yra ir isztikimas ir pildys, bet pažindami ji isz jo 
mokytas. Tik tiek gaila, kad darbu praeityje, mes esame tik-
jis ant visko sutiks su Prezi
dentu ir pats nieko nedarys. 
Bet isz kitos puses tas bus ant 
gero, nes dabar Prezidentas, 
Sekretorius ir visa musu val
džios taryba viena ranka lai
kys. Reiszkia, bus vienybe, ir 
tas iszeis ant gero, jeigu ta vie
nybe per daug klaidu nepada-| 
rys. i

Naujas Sekretorius Dean; 
Acheson yra daug mokytesnis, 
daugiau yra patyręs ir pagy
venęs Užsienyje negu buvęs 
Sekretorius Marshall. Jis yra 
tikras ir gyvas dipliomatas, i 
kur Marshall buvo ir yra kari
ninkas. Jis buvo Prezidento 
Trumano paskirtas in visokias 
labai svarbias vietas, kur jis 
labai gerai atsižymėjo. Jis dir
bo su Sekretoriais Hull, Byrnes 
ir Marshall. Jis su Rooseveltu 
dirbo ir jam patarė kai Roose
veltas stengėsi susidraugauti 
su Stalinu ir su Rusija. Jis pa
mate ir pasimokino, kad nega
lima biznio daryti su Stalinu,! 
ir sziandien jis yra staeziai nu
sistatęs priesz Komunistus ir

i i kad musu kraszto Užsienio j 
reikalai dabar yra gerose ran- į 
koše.

Amerikos Gražuole

Dorothy Burks, Tautu 
Sanjungos Mergaicziu Drau
gystes Pirmininke, buvo isz- 
rinkta kaipo Amerikos gra
žuole. Garbes ir grožio vai
niką jai ant galvos uždeda 
Major Generolas William H. 
Arnold. Panele Dorothy 
Burks dirba Amerikos Tary
boje, Tautu Sanjungoje.

Intartas Valdininkas

FBI slapta policija szita 
paveiksią iszleido to augszto 
valdininko kuris dabar yra 
intartas už savo kraszto isz- 
davima. Intartas valdinin
kas yra Alger Hiss, buvęs 
augsztas valdžios atstovas. 
Teisme jis jau du sykiu buvo 
intartas ir sugautas kai jis 
po prisieka pamelavo. Jis 
po prisieka priseke kad jis 
nėra Komunistas ir nieko 
bendra su Komunistais netu
ri. Paskui jis vėl po priseka 
prisiekė kad jis visai nepa- 
žinsta Whittaker Chambers, 
buvusio Komunistu kuris ji 
intare. Teisme pasirodė kad 
jis po prisieka melavo.

Tikras Kalėdų Diedukas

TAUTU SANJUNGA/
NESIKISZ 5

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tu Sanjunga visai nesikisz in 
Kinijos reikalus ar klausimus, 
pasiaiszkindamas kad Tautu 
Sanjunga nieko gero ežia nega
li padaryti. Jis sako kad Tau
tu Sanjungos atstovai labai 
rimtai szita klausimai apsvars
tė ir priėjo prie iszvados, kad 
nieko negalima padaryti.

Szitas Kinijos klausimas bu
vo laikrasztininku iszkeltas, 
kai jie Tautu Sanjungos Sekre
toriaus paklausė: Ka Tautu 
Sanjunga ketina daryti apie. 
Kinija, kur Komunistai dabar 
grasina visa kraszta užimti? 
Sekretorius Trygve Lie tada 
prisipažino, kad Tautu San
junga yra be jiegos ir be intek- 
mes ir nieko negali daryti.

Jau tiek kartu mes mateme 
ta Tautu Sanjungos bejiegisz- 
kuma, kad mes tik galime at- 
kartuoti ka mes jau keli metai 
sakeme ir raszeme, kad ta Tau
tu Sanjunga yra bejiegiszka ir 
kad ji jokios reikszmes neturi 
tarptautinuose klausimuose.

Ka raszo ponas Stanislovas 
Pikturna isz Hartford, Conn.— 
Prisiuncziu jums užmokesti už 
laikraszti “Saule” ant 1949 
metu, su gerais linkėjimais. 
Asz skaitau “Saule” jau dan
eli metu ir ja skaitysiu pakol 
gyvas busiu! Man patinka 
‘‘Saule” geriausia ir turiu isz 
jsoios dideli užganadinima. 
Lieku su pagarba visai redak
cijai.

metu amžiaus nuo 242 E. Lloyd 
[Uly., numirė Seredos ryta, na
mie. Gimęs Shenadoryje. Jisai 
buvo angliakasis ir prigulėjo 
prie William Penn, U. M. W. 
lokalo Nr. 1398. Velionis paliko 
dideliame nuliudime savo moti
na Margareta Stroliene; du 
brolius: Edvardą ir Vinca taip-| 
gi dvi seserys: Pranciszka iri 
Regina, namie. Jo tėvas Vin
cas Strolys mirė 28 metai atgal, i 
Prigulėjo prie Szvento Jurgio! 
parapijos. Graborius Domini-1 
kas SnVderis laidos.

— E I z b i e t a (Morkūnas) 
Skaudys, sena gyventoja isz 
miesto, numirė Utarninke, 7-ta 
valanda ryte pas savo dukterų

Ant Pardavimui Ar 
Randos
—

Hotelis; 28 kambariai. Arba 
pajieszkau pusininką prie 'biz
nio. Meldžiu atsiszaukti sziuo 
adresų:.,

Mrs. J. Ackelaitis,
, Cor. Main and Bridge Str s., 

Box 21$ - Mahanoy Plane, Pa. 
/Telephone 202 (t.F.3)

gija Girardville miestelyje yra 
didele gausi ir labai veikli.

Minersville, Pa. — Ona Ma
žeikiene, naszle, Liudviko Ma- 
žeiko, nuo 246 Twin Uly., numi
rė Utarninko vakara, po trum
pai ligai. Prigulėjo prie Lietu- 
viszkos parapijos. Paliko du 
sunu: Kornelijus, namie ir Leo
narda, Lancaster; dukteri Vil
helmina, pati Alberto Virbi ts- 
kio, St. Clair, taipgi broli Fio
rentina Mitskys isz miesto: Lai
dojo Petnyczios ryta su Szv. 
Misziiomis Szv. Pranciszkaus 
bažnyczioje, 9-ta valanda. Kū
nas palaidotas in parapijos ka
pines.

Philadelphia, Pa. — Szeszios 
deszimt's keturiu metu amžiaus! 
kriauezius, Joseph Marcus, nuo 
1006 AV. Columbia ulyczios, bu ; 
vo dvieju ražbaininku labai 
apmusztas ir apvogtas. Tiedu 
razibaininkai pabėgo su dve
jais tukstaneziais dolerių.

Kriauezius 'būdavo darbinin
kams czekius pinigais iszmaino 
ir už tai tiek daug pinigu ture-, 
jo su savimi. Jis buvo nuvežtas

Kai Prezidentas Trumanas pa-; 
skyrė Dean Acheson in Ameri-: 
kos Sekretoriaus Marshall vie- 
ta, jis parode ir aiszkiai pa 
reiszke, kad jis pats dabar 
tvarkys visus Amerikos Užsie
nio reikalus.

Trumanas buvo tik kaip 
koks klapcziukas priesz Sekre
torių Byrnes ar Marshall, nes 
szitiedu vyrai jautiesi daug di
desni ponai negu Amerikos 
Prezidentas. Jie ne syki buvo 
pasakė Trumanui, kad jis jiem
dviem nieko negali pasakyti ar 
insakyti. Byrnes kaip ir Mar
shall savotiszkai viską tvarkė 
Prezidento nepaisindami. Se
kretorius Marshall kelis sykius 
asmeniszkai pastojo Trumanui 
kelia ir jam insake kaip ką da
ryti ir kaip pasielgti.

Bet dabar jau Trumanas bus 
bosas, nes jis savo žmones pasi
rinko, kurie jo klausys ir taip 
darys kaip jis pasakys.

Prezidento Trumano didžiau
sia klaida ar silpnybe yra, kad 
jis labai myli savo draugus pa- 
skirti in augsztas ir atsako-i 
mingas vietas. Rocseveltas vi
sai nepaisė nei partijos, nei 
draugystes, bet vis iszrinko ga-1

Jau Kalėdos praėjo, do
vanos iszdalintos ir priimtos, 
Kalėdų eglele jau nudžiūvo 
ar nurempejo; bet ATbkiecziai 
mažucziai niekados neuž- 
mirsz kad isz Amerikos su 
eroplanu atskrido tikras Ka
lėdų Diedukas.

Leitenantas John Konop, 
isz Astoria, Long Island, su 
cziebatais, kepure ir barzda 
ežia sveikina Vokietijos ba-

daujanezius mažuczius ir 
jiems dovanas inteikia.

Amerikos Karo Sztabas 
paskyrė viena isz savo di
džiausiu eroplanu, kuris vė
žė maista ir tavora in Berly
ną, del szito Kalėdų Dieduko 
ir jo dovanu. Kalėdų Diedu
kas iszdalino daugiau negu 
dvideszimts tukstaneziu do
vanu tiems vaikucziams ku
rie niekados nei nežinojo kas

tai yra Kalėdos ar Kalėdų 
dovanos.

Szitas Kalėdų Diedukas 
daugiau gero padare, dau
giau nuveikė, negu visos 
konferencijos ar sutartys; la- 
liau pakenkė Sovietams, ne
gu Sovietai mums pakenkė 
su visomis savo užgaidomis 
ir su kelio in Berlyną užkirti
mu.

Istorija apie Amžina 2yda. 
m kelione po svietą ir liudymas 
tpie Jezu Kristų. Per paczta 
10 centai. Adresas:

‘ Saule Publishing Co.,

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
joliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
J5c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa-

Nepasiduoda
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Karas praūžė ir paliko 
jauna Jimmy AVallace, isz 
Chicgos, Illinois, gyva palie
gėli. Jis suparalyžiuotas nuo 
sprando ligi kojų. Guleda- . 
mas Vaughn ligoninėje, jis

mokinasi kaip su burna ra- 
szyti ir net paveikslus piesz- 
ti. Jis ežia, insikandes in 
dantis paiszeli pieszia savo 
Kalėdinius sveikinimus.

Jis ir pirmiau pragarsėjo,

kai jis paprasze kad jam in- 
taisytu szesziu pėdu ilgumo 
rozaneziu virsz jo lovos, kad 
jis galėtu poteriauti.

□ □ o

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiains 
:: Reikalams ::

53S WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

1


