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PREZ. TRUMANO 
ŽODŽIAI

WASHINGTON, D. C.
Neseniai Prezidentas Truma
nas in pasauli pasiuntė vilties 
ir taikos kvieslį.

Kreipdamasis daugiausia in 
tautas anapus “geležines už
dangos” kurios Komunistu 
propagandos yra tiek apgaudi
nėjamos, Prezidentas palinkė
jo buvusiam Krantu Apsaugos 
laivyno kuteriui ‘ ‘ Kur j eris ” 
pasekmingai atlikti savo nau
jąja misija kaip tiesos szauk- 
liui, likimineje kovoje del žmo
nių galvosenos.

Tik neseniai isz rezervinio 
laivyno iszimtas laivas, netru
kus perskros Atlanta, kad nuo
lat, tai vienur, tai kitur pra
gręžtu skyles Sovietu elekto- 
niszkoje uždangoje ir paskleis
tu laisvojo pasaulio žinias 
murmanezioj imperijoje.
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jo priimti, pamėtė juos vidury- i 
je bažnyczios ir iszejes už 
miesto pasikorė ant medžio.

JESUS su vienuolika Apasz- 
talu jau sutemus nuėjo ant 

kalnu a’yvu. Palikes pakalnėje 
asztuonius, su trimis, Petru, 
Jokubu ir Jonu inejo in darža. 
Žinodamas Jėzus apie lauken- 
tis jo kanezias ne insakytu bai
sybių, pradėjo nuliudime bijo- 
ties ir tarė: “Nuliudusi yra du- 
szia mano iki smerezio. Pasili-

Yra žinoma, kad sziuo metu kite ežia, melskities ir jauskite 
daugiau negu 1,250 Sovietu su manimi!” Bet Apasztalai 
trukdymo stoeziu veikia diena isz nubudimo užmigo. Jesus 
ir nakti, lygiai kaip ir Prezi- puolės ant keliu meldėsi tris 
dento kalbos diena, siekdamos kartus: “Dieve, jeigu gal, ati- 
kuo stropiausiai užlopyti ta tolink nuo manes ta kielika, 
elektroniszkaja uždanga, jog 
ne vienas Prezidento kvieslio 
žodis nebutu iszgirstas paverg
tose tautose.

Vienok da galingesnes per
davimo statys, pergalingai 
kiekviena Prezidento žodi pa
skelbė Sovietu Sanjungoje, ju 
satelitinese valstybėse na ir vi
siems laisvėms piliecziams.

“Mes, su Sovietu Sanjung- 
tos tautomis, tiek su bet kurio 
kito kraszto gyventojais, netu
rime jokiu sanskaitu” pareisz- 
ke Prezidentas Trumanas kal
bamajam atsiszaukime. Jis pri
mine, isztisus pastaruosius du 
amžius, kuriu metu Amerikie- 
cziai su “Rusijos” tautomis, 
ir Kinijos, palaike glaudžius 
draugiszkus santykius. Pra
ėjusio Pasaulinio karo metu 
Amerika abiems sziems krasz- 
tams nuoszirdžiai padėjo ir:

* ‘Sziandiena asz norecziau 
sziu dvieju valstybių gyvento
jams užtikrinti kaip anuomet; 
Mes esame Jusu tikri draugai. 
Tarp musu nėra jokiu taip di
deliu nesutikimu kuriu mes ne
galėtumėme iszlyginti, jei Ju
su valdovai atsisakytu savo
sios beprasmes neapykantos ir 
baisininko politikos ir nuoszir
džiai intiketu taikos princi
pais.

“Sziuo metu pasaulyje del 
žmonių galvosenos vyksta bai
singa kova” pastebėjo p. Tru
manas.

Amerikos svarbiausias gink
las szidje kovoje yra tiesa ir 
tauta turi suprasti jos svarba.

Tatai savo kalboje trumpai 
priesz Prezidento 
aiszkiai pabrėžė ir 
Sekretorius Dean 
tardamas: “tiesos
vienas musu užsieniu politikos 
sziandiena, kertiniu sienoju.” 
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vienok ne mano, bet Tavo va
le tegul stojasi!” Ir kruvinas 
prakaitas varvėjo nuo Jo la- 
szais ant žemes. Paskui pasiro
dęs aniuolas isz dangaus pasi- 
tiprino Ji.

Parizeusziai ir mokytojai; 
Raszto Szvento, atvede JAu ' 
pas Pilotą, kalbėjo ant Jo vi
sokias pramanytas melagystes, 
skunde Ji neteisingai ir pasta
te papirktus liudytojus, Pilo
tas gerai supratęs ju melagys
te ir Jėzaus nekaltybe, tarė 
jiems: “Asz nerandu jame nei 
jokios kaltybes!” Vienok Pilo
tas matydamas anų nedorybe, 
bijojo ju ir del to tarė: “Liep
siu Jezu nuplakti, o paskui isz 
leisti.” Budeliai nuvilko nuo 
jo rubus, pririszo prie stulpo ir 
baisiai plake!

NEW YORK, N. Y. — Tele
gramų darbininkai jau ketvir
ta diena kaip straikuoja.

Telegramų kompanijos at
stovai sako kad jie visomis ga
liomis stengiasi visiems patar
nauti per tas straikas; jie sako 
kad sziokia-tokia tvarka yra 
investa in penkios deszimts 
septynis didesnius miestus ir 
galima telegramus siuns, ne
žiūrint tu straikus.

Tu straikuojaneziu darbi
ninku unija sako kad kompani
jos atstovai tik giriasi ir nori 
žmones suvedžioti, kad nieko 
panaszaus nėra.

Darbininkai reikalauja di- 
I dėsniu algų ir kitu daigtu.

Szesziolika tukstaneziu tele
fono darbininku, kurie prižiū
ri ir pataiso telefonus ketina 
straikuoti, kad parodžius savo 
užuojauta tiems straikuojan- 
tiems telegramus darbinin
kams.

Du valdžios atstovai sten
giasi sutaikinti tu darbininku 
unijos vadus su kompanijos at
stovais. Bet ankstyvas susitai
kinimas neįnmatojpas.

KITAS EROPLANAS
IN MIESTĄ

Trumano 
Valstybes 
Acheson, 

kova yra

Teisingam Žmogui 
Nėra Vietos

Sostinėje

Unijas Nepriima 16 
Centu; Valdžia Var

giai Insikisz

NEW YORK, N. Y. — Plie
no darbininku unijos atstovai

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas pravarė i 
valdžios Advokatą J. Howard negali susitaikinti su kompa- 
McGrath isz jo vietos tik kelio- į nijos atstovais, 
mis valandomis priesz tai, ka
da tas advokatas buvo prava.- 
res Newbold Morris isz jo 
vietos.

WASHINGTON, D. C. — 
Sziu metu pradžioje, sugryžes 
savo antrajai sesijai 82-sis 
JAV-biu Kongresas sziuo me
tu'svarsto visa eile svarbiu pa
siūlymu ir instatymu projektu, 
(veikimu) kuriais norima pa
tobulinti ir pakeisti gyvoj a na
tūralizacijos ir imigracijos in- 
statymai. New Yorko valsty-

Jėzus pagryžes pas Apaszta- 
lus, pažadino juos isz miego ir 
tarė jiems: “Kelkitės, nes jau 
iszdavejas ateina!” Da bekal
bant atėjo nedoras Apasztalas 
Juodoszius ir drauge su juomi 
daugybe jam priduotu karei
viu, tarnu ir kitu samdininku, 
su žvakėmis, kalavijais ir pa
galiais. Judoszius jau pirma 
buvo pasakęs kareiviams: 
“Kuri asz pabueziuosiu, ta im
kite!” Tai-gi greit prisiartino 
pas Jezu tarydamas: “Buk pa
sveikintas, Mokytojau!” Ir 
pabueziavo Ji. Jėzus atsake 
jam: “Prieteliau, ko-gi atėjai? 
Pabuciiavimu iszduodi savo 
Mokytoji?”

Prisiartinę kareiviai ir tar
nai taisėsi riszti Jezu. Petras 
Užtraukęs kalavija nukrito de- 
szine ausi tarnui Malkui. Bet 
Jėzus, norėdamas, kad Ji su
gautu, tarė Petrui: “Atidek 
kalavija tavo in makszti, nes 
visi, kurie ima kalavija ir pra
bus nuo kalavijos.” Po tam da- 
rilytejes ausies Malkaus iszgy- 
de ja. Paskui-gi pats padavė 
rankas suriszti kareiviams, o 
szie tuoj aus nuvede Ji in Jeru
zalės miestą. Apasztalai iszsi- 
sklaiste in visas puses. Maty
damas ta visa Judoszius, gai
lėjosi, jog iszdave Jezu. Tai-gi 
nuėjės pas parizeuszius ir mo
kintojus Raszto szvento tarė: 
“Sunkiai nusidėjau, iszduoda- 
mas Jezu nekalta!” Po tam 
gražino kunigams ir vyres- 
niemsiems Žydu trisdeszimts 
sidabriniu, o kad anie nenore-

Kraugeringiems budeliams 
neganejo teip smarkaus prik- 
plakimo Jėzaus, atsiminė jie, 
kad Žydai norėja kada tai ap
rinkti Jezu karaliumi, bet jisai 
nedaleido to, tai-gi dabar geis
dami ka labiaus paniekinti ir 
iszjuokti, apvilko Ji senu nu-1 
driszkusiu raudonu rubu, dėl
to, kad karaliai nesziodavo
gražius raudonus rubus. Po riszkus szilkinius apatinius, 
tam nupynė isz labai asztriu krito kaip paszautas stacziai in
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Nukrito In Queens, 
New York; 5 Žuvo, 

11 Sužeista
JAMAICA, QUEENS, N. Y. 

— Dvieju inžinu prekybinis 
eroplanas, veždamas Vely
koms gėlės, kvietkas ir mote-

Iszrodo kad
ežia bus paskelbtos straikos.

CIO unijos Prezidentas Phi
lip Murray sako, kad iszrodo bes Senatorius Lehman’as sa-
kad septyni szimtai tukstan- vo ir kitu 14 kolegų vardu, da

Newbold Morris buvo pa- ežiu plieno darbininku sustrai- pirmosios sesijos pabaigoje bu- 
skirtas isztirti visas suktybes i kuos. Kompanijos atstovai vo inteikes taip vadinama biliu 
Vaszingtone. Matyti jis per to- sako kad jie jau yra insake S2343, kuriuo abiems parti- 
li nue’o ir per arti prisiartino 
prie didžiu ponu ir juos pradė
jo imti nagan, ir už tai buvo 
pravarytas. Tas pats buvo ir 
su McGrath.

Newbold Morris prasitarė 
ir prasiszoko, kai jis iszdryso į 
žodi prasitarti apie Prezidento 
Trumano szirdies dranga Ge
nerolą Vaughan.

Dabar in J. Howard McGrath 
vieta yra paskirtas kitas Kata
likas, Airiszis isz Philadelphi- 
jos, va’stijos teisėjas James P. 
McGranery.

Tas politinis kirvis taip grei- 
j tai įr taip stajgai krito, kad.net 
| ir Vaszingtono laikrasztinin- 
kai nesuspėjo visa tai apimti.

Valdžios generolinis Advo
katas McGrath pravarė New- 
bold Morris, kai tas Newbold 
Morris pradėjo tardyti to ad
vokato turteli ir kitus valdi
ninkus imti nagan. Bet už ke
liu valandų jis pats buvo Prez. 
Trumano pravarytas. Prezi
dentas Trumanas laikraszti- 
ninkams stengiesi pasiaiszkin- 
ti, kad McGrath pats atsisakė, 1
bet McGrath vieszai pasakė taikos sanlygas iszlaikytu. Ir 
kad jis buvo pravarytas.

Newbold Morris nieko neži
nojo apie savo pravaryma ko' 
jis iszgirdo per radija. Jis 
laikrasztininkams pasakė, kad 
jo bosas McGrath galėjo nors 
taip džentelmoniszkai pasielg-

darbininkams pradėti gesinti joms tarpusavyje susitarius 
didelius peczius. buvo siūloma sziuo metu egzis-

Iszrodo kad vien tik valdžios tuojaneziam Imigracijos insta- 
insikiszimas sustabdytu szitas tyme, padaryti visa eile svarbu 
traikas. Bet valdžia dar nieko pakeitimu. Būtent; pilnai isz- 

naudoti imigracijos kvotas; 
panaikinti rasine ir lyties skir
tumą ir neidalis status pritai
kyti Amerikos piiiecziu tė
vams, naszlaicziams ir svetim- 
szaliams ir ju szeimynoms, ku- ~ 

j rie yra arba buvo Jungtiniu 
Amerikos Valstybių ginkluo
tųjų pajiegu nariais.

Bilius S2343 siūlo suszvel- 
ninti 1924 metu kvotų būda, 
kuri kaip prisimename, buvo

KORĖJOJE

nedaro.
Fabrikantu atstovai sako 

kad jie turėtu net dvylika do
leriu daugiau imti už plieną 
ant tono, jeigu jie sutiktu 
unijos pareikalavimais.

su

NEI JOKIOS
PAŽANGOS

KORĖJA.—Korėjoje jokios 
pažangos nėra tai kad Komu
nistai yra pastate savotiszkus 
pareikalavimus ir nenusilei
džia. Komunistai reikalauja 
kad visi karo belaisviai butu 
sugražinti, nežiūrint ar jie nori 
grysztiarne. Jie teipgi reika
lauja kad Sovietu Rusija butu 
viena isz szesziu betarpiszku 
tautu prižiūrėti kad visi kiti

NUSIŽUDĖ
AUTOMOBILYJE!

to negana: Komunistai reika
lauja kad jiems butu pavėlin
ta statytis aerodromus, eropla- 
narns vietas per visas tas dery
bas.

Tai nieko naujo negalima 
pranešei isz Panmunjom mies-

Jamaica, miestą, Queens. Pen
ki žmones buvo ant sykio už- 
muszti ir vienuolika buvo labai 
sužeisti. Nelaime atsitiko Su- 
batos ryta 8:25 valanda.

Visas skvieras, blokas namu ti ir jam asmeniszkai pasakyti, to, kur tos derybos yra veda-
pavirto in baisu gaisra.

Tas C-46 eroplanas jieszkojoWIT MINGTCN, DEL. —' •“ “ ” / " ’ j
Geo. B. Notman, dvideszimts vietos nusileisti. Jis jieszkojo 
szesziu metu amžiaus inžinie-! Idlewild aerodromo, ir staiga 
rius, nusiszove save savo auto- iszsinere isz tirsztu debesų ir 
mobilyje. Jis nuvažiavo kelio- \ kaip koks griausmo trenksmas 
lika myliu nuo savo namu in i davė in ta miestą.
Westbver Hills, sustabdė savo ! Tai penkta tokia nelaime in 
automobiliu, atprovino me- j mažiau kaip keturis menesius 
džiokles karabina ir pa’eido } szitoje apylinkėje, kur žuvo 

dvideszimts keturi

Jis sako kad jis savo darba dir
bo taip kaip jo sanžine jam in- 
sake, bet tai nepatiko Vaszing
tono virszunei.

Eina gandai, kad FBI slap
tos policijos virszininkas bus 
^paskirtas in Newbold Morris j 
vieta. Butu gaila, kad jis in- ' 
simaiszytu in visa szita smar- j

ku’ka sau stacziai in szirdi.
Jis buvo baigės Pennsylva

nia os Universiteto inžinieriaus 
mokslus 1949 metudse. Jo tė
vas yra inžinierių virszininkas 
duPont fabrikuose.

szimtas 
žmones.

Žuvo szitoje nelaimėje du la
kūnai; dvideszimts devynių 
metu amžiaus Kapitonas Will- 
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ve, nes ir jam rankos butu tu 
Vaszingtono pbolitikieriu su- 
risztos.

Visi szitie pravarymai ir pa 
keitimai parodo kad ne viskas 
tvarkoje Vaszingtone. Kai mu- 
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mos. Komunistu delegatai 
slaptomis kalbasi apie karo be
laisviu klausima. Komunistai 
vis reikalauja ir nenusileidžia 
ant to belaisviu klausimo, sa
kydami kad visi karo belais
viai turi būti sugražinti, ar jie 
nori ar nenori.

Svarbiausias klausimas yra 
tas karo be'aisviu klausimas, ir 
ant szito klausimo negalima/ 
prieiti prie jokio susitarimo.

Dabar iszrodo, kad Komu
nistai nenori ir neketina susi
taikinti Panmunjom
bet nori visa ta klausima pa
vesti Tautu Sanjungai, kur So-! 
vietai su savo pavargtomis 
tautomis turėtu viesza baisa.; 

’ Tada Rusija iszkeltu Formosa 
Salos klausima ir vėl statytu 
pareikalavima priimti Komu- 
nistiszka Kinija in Tautu San- 
junga.

sudaryta atsižvelgiant in 1890 
metu JAV-biu gyventoju skai- 
cziu ir tautini pasiskirstymą, 
siekiant jog kiekvienais me
tais in JAV-bes atvyktu tiek 
žmonių kiek leidžia bendrasis 
planas — 154,277. Pagal minė
ta būda daugiau negu treczda- 
lis kvotų programos atitenka 
Britu kilmes asmenims 65,721. 
Programos kitos didesniosios 
kvotos lieczia Prancūzus, Ai
rius ir kitas Sziauręs ir Vaka
ru Europos szalis, kurios jau 
kuriais laikas nėra pilnai isz- 
naudojamos, - ir kaip Senato
rius Lehmanas pastebėjo, in- 
teikdamas szi biiiu, neatrodo, 
kad jos kada nors ir ateityje 
butu isznaudotos.

Tuo tarpu mažytėlės Rytu ir . 
Pietų Europos tautu kvotos 
yra perkrautos. Italu (5,677), 
Graiku ir “Anapus Geležines 
Uždangos” likusiu valstybiu- 
kvotos butu geriausi pavyz
džiai. Jos netik, kad perkrau
tos, bet užpildytos daugeliui 
metu in prieki, nes DP bilius 
veže tu krasztu asmenis avan
su busimuju kvotų.

Lehmano Bilius siūlo, jog vi
sos neisznaudotos kvotos butu 
surinktos ir vėliau nežiūrint 
tautybių skirtumo iszdalytos.

1—Svetimszaliu, teisėtai
mieste, ^ios szalies gyventoju, gimi-

Sveikiname Visus Su Szv. Velykoms!

^Pirkie U. S. Bonus!
i

nemis;
2— Sziam krasztui naudin

giems speczialistams ir talen
tams ; 1

3— Politiniu ir religiniu per
sekiojimo aukoms.

1— Bilius taip pat suteiktu 
Non-quota pirmenybe imigra
cijoje in szi kraszta JAV-biu 
piiiecziu tėvams;

2— Naszlaicziams adoptuo- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

kad.net


jantai turėjo ji paleisti, nes tai 
reiszke, kad jis buvo insilaužes 
in savo namus ir savo pinigus 
pasivogęs. Bet czia bėdos tik 
prasidėjo. Kai jis nuėjo pasi
imti savo tuos pasivogtu's pi
nigus, isz tu sl'iptu vietų, jis 
pamirszo kur jis buvo juos pa- 
kavojes, ir dabar negali savo 
pinigu susirasti.

Visiems musu Skaitytojams 
linkime Linksmu Szvencziu 
Velykų! Ir kad sulauktumem 
sveiki kitu Velykų!

To vėlina iszszirdies,
— Redakcija “Saule.”

-------- -----------
Senatorius Taft dabar prisi

pažins t a kad jis keletą klaidu 
yra p.adares savo knygoje. Bet 
gal didžiausia klaida yra tai, 
kad jis ta knyga parasze.

Toledo mieste, trisdeszimts 
' metu amžiaus Charles Cline, 

kuris kalėjime isztupejo du 
metu už tai kad jis nesutiko in 
vaiska stoti, sakydamas kad 
jis niekados nesutiks imtis ka 
rabino priesz kita žmogų, 'buvo 
ana diena suaresztuotas ir ga
vo tris metus in kalėjimu už 
nesziojimasi su savimi paslep- 

f to revolverio, 
----------- --------

Waukomis mieste, Oklaho
ma valstijoje, ūkininkas, far- 
merys Virgil Beard, gavo sep
tynios deszimts penkis dole
rius isz apdraudos kompanijos 
numaliavoti savo automobiliu, 
nes dvideszimts penkios kar
ves buvo visa kvarba nuo jo 
aut omobil iaus nulai'žusios. 
‘----------

In Arlington miestą., Virgi
nia,-Haywood L. Miller teisė
jui pasia.iszkino kodėl jis taip 
greitai su savo automobiliu va
žiavo. “Asz mislinau,” jis sa
ke kad “mane vienas vyras ve
jasi, su kuriuo žmona asz bu
vau iszvažiaves pasivažinėti.”

Newark mieste teisėjas ne
sutiko duoti divorsa Ponios 
Auna. Herkaler vyrui, kai jis 
dažinojo už ka. jiedu buvo su- 
sipesze. Jos vyras labai mėgs
ta, myli ir augina karvelius. 
Viena gražia, diena ji savo vy
rui pagamino l;.<„ai skanios 
sriubos. Pavalgęs jis savo žmo
nai net ii- padekavojo kad to
kia. gardžia sriuba ji buvo isz- 
virus. Bet kai jis dažinojo kad 
ta sriuba buvo padaryta isz jo 
geriausiu ir gražiausiu karve
liu, jis taip supyko kad divor- 
so pareikalavo. Negavo dįvov- ) so.

Amerika, siunczia milijonus 
doleriu Prancūzijai, “bet ba- 
goti Prancūzai tuos musu pi
nigus pasisavina, ir greitai įsz- 
siunczia' in savo bankas kituo
se krakztuose.”

Ponas F. B. Riggs su savo 
žmona in Whittier. California, 
sfacziai pasakė, kad jiedu ne
sutinka užsimokėti taksas pil
nai, nes didele dalis tu taksu 
eina del ginklu. Jiedu iszroka- 
vo kad valdžia praleidžia sep
tynios dcszimta. nuoszimti pi
nigu cįel ginklu, ir už tai jiedu 
tiek nuo savo taksu numusze, 
pirm negu savo taksas užsimo
kėjo. ( t

Ponia Mary jCain, isz Sum
mit, Mississippi sako kad ji 
nemokės darbo apdraudos tak- 
shš, ir Sako kad tegu dabar vai- 
džia ja patupdo in kalėjimą, 

■"' jeigu valdžia drysta.
--------- -----------

Dvideszimts vieno meto Gil- 
■■■. bert. Swiger, in- Columbus, 
y Ohio, pasivogė apię asztuoriis 

■ tukstanczius doleriu nuo savo 
' Susiedo ir paskui tubs pinigus 
pakavojo in kelias slaptas vie
tas. Policijos suimtas jis prisi
pažino ir buvo suaresztuotas. 
Bet paskui iszejo in virszu, 
kad tas Susiedas buvo visus 
tuos pinigus ir ta. savo narna 
palikes tam vagiui savo pas- 
kutiniame testamente. Polici-
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Englewood mieste, Colorado 

valstijoje, vienas kostumerįs 
inejo in Spencer Sporting- 
Goods sztora, paprasze sanvi- 
ninko parodyti jam gera revol
veri. Sanvininkas parode gra
žu revolveri szitam kostume- 
riui. Kostumoris, apžiūrėjęs ir 
patikrines ta tuszczia revolve
ri, insidejo kelias kulkas, ir 
maloniai paprasze: Dabar 
duok man visus pinigus. Kos- 
tumeris iszejo su tuo nauju re
volveriu ir su visais to sztoro' 
pinigais.

Trisdeszimts tukstaneziu 
motoru ir merginu dabar ran
dasi vaiske. Dar reikia apie? 
asztuonios deszimts, dvieju 
tukstadcziu.

Moterų vaiske amžiaus yra. 
tarp asztuoniblikos ir trisde
szimts keturiu metu.

Sziais metais musu valdžiai 
kasztuos szeszis bilijonus dole
riu tik procentą užsimokėti už 
savo skolas.

Atvažiavo Nepraszyta

Astrauskaite, Stase isz Pen- 
tiszkiu kaimo, Griszkabudžio 
vąls'czio, Szakiu apskriezio.

Bajoras, Jonas, isz Suvalkų 
Kalvarijos.

Bergas, Jonas ir jo žmona 
Pescckaite, Adele.

Dilis, Vincas, isz Kilbeszn k., 
Babtų v., Kauno ap.

Jaloveckas, Jonas, isz Mete
liu parap., Alytaus ap.

Kuczinskis, Petras, isz Tve
rų vi., Telsziu ap., Beržuvai- 
cziu k.

Michclkevicziutos, Sofija ir 
Veronika, isz Kau.no-Szancziu.

Mitkeviczius, Vladas, 
sesuo Mitkevicziute, 
naieziu k., Kurtuvenu 
Sziauliu ap.

Sabas, Antanas isz 
miesto, Paežereliu 
ap.

Simonaviczius, Stanisloyas, 
isz Igariu k., Mosėdžio v., Kre
tingos ap.

Venclauskas, Juozas isz Vit- 
giriu k., Gražiszkiu v., Vilka- 
viszkio apskriezio.

Williams, Viktorija.
Jieszkomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St. 
New York 24, N. Y. x

ir .jo 
isz Sto- 

parap'.,

Kai privažiavo tilta, Vincu
kas vis dėlto insikabino tetėnui 
in rankove, o kai tiltas sudun- 
dej, suriko “griūvami ” bet 
tuojau nurimo, nes, tiltas buvo 
pervažiuotas ir jo in vandeni 
neinmete. O gal tik del to nein- 
mete, kad su teta ir tetenu va
žiavo ?

O Kazys dėlto apie ta tilta 
taip kalbėdavo, kad buvo ma
tes, kaip meistras nuo jo in 
vandeni inkrito. Da tilto gris
iai nebuvo prikalti; bet meis
tras drąsiai jais vaikszcziojo ir 
iszdidžiąi pasakojosi kokiu til
tu jau jis statos. Gal teisybe 

..sake, ka perdedamas pasakojo, 
kas žino. Tik insikalbejes ne- 
pastebejo, kaip ant grįsto galo 
atsistojo. Grįstas svirstelejo, 
ir meistras in vandeni szalia 
tilto pliumtelejo. O Kazys pas
kui juokus isz to padare, tuo 
tiltu melagius ome gąsdint.

— GALAS —

Kriukų
Szakiu

Panele Paula Theedon, 
sekretorka isz Londono, sto
vi New york miesto didžiau
siu ulycziu kryžkelyje, ir 
per lietu žiuri in musu mies
to didžius dangoraižius. Ji 
pasislėpė ant didžio eropla- 
no ir taip atskrido czia in 
Amerika. Ja ant to eroplano 
užtiko Iceland kraszte, bet

rado kad visi jos rasztai, 
kaip paszportai ir vizai bu
vo tvarkoje. Jai buvo pavė
linta toliau tęsti savo kelio
ne jeigu ji apsiims tarnaites 
darba. Ji mielu noru sutiko. 
Ji ketina pasilikti New York 
mieste apie deszimts dienu 
ir paskui grysz in Londoną 
ir in savo darba.

KATALOGAS
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo
No. 1952

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Vicsz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Graphs; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100' puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c,

Kitokios Knygos

KAIP 
LIKOSI ISZRASTAS 

PARAKAS

Jeigu tik procentą ant tos 
skolos reiketu mums dabar už
mokėti, tai kiekvienas vyras, 
moteris ir kūdikis turėtu da
bar užsimokėti po keturios de
szimts doleriu.

Pypkes Durnai
■ 'I

Pavasario Ženklai
Ilgesni vakarai, ankstesne 

auszra, 

Gal vyturėlis pievoje. 
Sziltas pietų vejas.
Tankiau lyja, 

Gražiau yra. 
Upes tvinsta 
Auszra szvinta.
Saulute daug arcziau 
Ir viskas daug linksmiau. 

Vaikai szukauja 
Seniai kaulija.
Saldus atsidusavimas

Pirmasis pabucziavimas, 
Tai gyvi ženklai 
Kad pavasaris 

Czia pat.
’ b ------ -------- — -

TAI atsitiko .daugiau, penkių 
szimtu metu adgal mieste 

Friburge. In zokoninko Ber
toldo Szvarcos kambari inejo 
zokoninku brolis praneszda- 
mas jog kunigas iperdetinis jo 
reikalauja.

— Einu, atsake, tiktai su
deginu tuos pelenus ir nusi
prausiu rankas, ba susuodinau 
angliais maiszydamas juos su 
salietra ir siera inpildamas in 
mortyra. O tu czia. ko ? Suriko 
ant katino, vydamas ji su ske
petaite, bet pilnas žingeidumo 
sutvėrimėlis jau instate savo 
nosuke in mortyi'a;. Gatavas 
man da viską iszvaryti. Tai sa
kydamas senis zokouiukas pri- 
dengse moidyra akmeniu o su- 
pleszias popiera užmėtė ant pe
cziaus kuriame dege ugnis.

Bet da nepriėjo perdetinio 
namu kad sztai iszgirdo jo 
kambaryje 'baisu trenksmą, 
durys sudrėbėjo, o per langeli 
pasipylė smirdantieji durnai.

Vardan Tėvo ir Sunaus! Su- 
szuko persigandęs brolis, tai 
tasai biaurusis katinas! Jo 
akys visada buvo negražios. 
Asz jaueziau, kad bus kas blo
go, bot. jus, teve Bertoldai, to
kiems daigtams tikėti nenori
te. -

Taip murmėjo zokoninkas 
brolis bet koksai jo buvo nusi
stebėjimas, kada inejo in kam
barį ir atrado iszsitiesusi ne
gyva kalina, o sizale jo .gulėjo 
akmuo, padėtas pirmiau mor
tyros. Kambaryje buvo di- 
džiause 'betvarke, mortyra, bu
vo nusiritus net prie pat sie
nos, nuo lentynų buvo nukritu
sios knygos, o aliejaus isz pa
verstos lampos buvo iszsilie
jas.

Bertoldas pakele kalina.
— Matai, var.gsizas 

vas. Jis nieko nekaltas.

man jo laibai. Bet dyvai, kaip 
galėjo tas i viskas atsitikti ir 
kur pasidėjo isz mortyros ang
liai, salietra ir sierka?

Kalbėjo tai apžiūrinėdamas 
mortyra ant kurios dugno ne
buvo nieks apart nesudegto po- 
pieros sznlotelio.

Kambarys tuo tarpu prisi
pildė zokbninkais, kurie su 
baime klausinėjo, kas galėjo 
but p r ie ž&ktim i t o t rei i ksmo ir 
durnu.

Bertoldas apsakė broliams 
■kadTengeimiszini isz sieros, 
auglio ir.salietros, kad tuo tar
pu atsitiko negirdėtas daigias, 
kurio ir jisai pats nesupranta.

Degantį popiera galėjo kas 
teisybe nupulti nuo pecziaus ir 
inkristi mortyra, ha akmuo vi
sos skyles negalėjo uždengti, 
bet kokiu budu isznyko mano 
miszinys ir kas nuvertė akme- 

lekdamais

Bertoldas iszlupo isz muro vie
na akmehi ir in skyle inspran- 
de savo miszinio.

Visas susirinkimas su 'žin
geidumu žiurėjo ko svarbaus 
bandymo, nekurie zokoninkai 
pradėjo spjaudyti, idant tuo 
budu nuvyti piktąsias dvasias. 
Parakas buvo iszrastas, senas 
kliosztoriaus boksztas su di
džiausiu trenksmu sugriuvo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

negy- 
Gaila

mislis

truputi Ii-

ui, kuris smarkiai 
užimusze katinu ?

Bet šratai kokia, 
jam inejo in galva..

Paėmė nuo stalo
kusio miszinio, suvyniojo in 
popiera iv inmete in ugnį.

— O tas kas vėl, suszn'ko. 
persigandęs brolis, ka kamine 
sutrenkė ir dūmai vėl iszvaik- 
szcziojo.

— .Sugriausime dabar se
nus kliosztoriaus namus! Atsi
liepė linksmai Bertoldas 
Szvarco. Mano salietros, sie
ros ir auglio miszinys ta atliks 
be pagel'bos kuju ir kirviu.

Ir taip atsitiko. Ant kliosz
toriaus kiemo riogsojo seno 
'bokšzto alpire murai, kuriose 
gyveno tiktai 'žiurkes ir szik- 
sznosparniai. Jau seniai norė
ta tuos nuirus sugriauti, bet 
reikėjo padėti daug sunkaus 
darbo, taigi taip viekas ir ati
dėta vis ant toliau.

Susisuodines zokouiukas

Tokiu tai budu iszrado pa
raka,. Bertoldas Szvarc Fribur
ge, Franciszkonas zokouiukas, 
gyvenęs priesz penkis szimtus 
metu nuo szio laiko.

To iszradimo pirmąją auka 
buvo katinas, bet nuo. to laiko 
kiek tai žmonijai nelaimu pa
gimdė ir gero padare tasai isz- 
radimas1? Neuižmirszkime vie
nok, kad parakas, kuris karėse 
paguldo milijonus žmonių, ge
rai šbvartojamas, peTmnsza, ir 
prarausia kelius per nepajudi
namas ir neapveikiamas žmo
nių rankom uolas, taip-gi apgi
na silpnuosius nuo užpuoliku 
ir padeda žmogui naikinti lau
kinius žvėris, su kuriais kitaip 
žmogui butu labai sunku ka
riauti.

BAISUSIS TILTAS
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

’zia jau Baltriene visai jno-

— Ar ne Kazys tau apie ta 
tilta pripasakojo ? Jis mėgsta, 
pajuokt. O tu nieko nebijok, 
sesimes ir važiuosim, su mumis 
tau nieko neatsitiks.

Arkliai jau 'buvo pakinkyti. 
Vincukas nenoroms, bet insili- 
po in vežimą ir atsisėdo greta 
su tetenu, tik vadeliu in ran
kas neeinie,

“Nepirk katino maiše”
Sako senas lietuvių priežodis ■ 
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DARBININKAS
siunčiamas dvi sąvaites nemokamai susipažinti

Visiems 1952 metams Darbininkas tik 2.00
Ypatingą nuolaida naujai užsisakiusiems Velykų proga 

Prašykite siųsti .“DARBININKĄ” susipažinti:
DARBININKAS” 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
zmas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jėrukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c<

.No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Žokoninka Bernadina.^ 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c. 2.1

Kristų so

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldįma Kun. Piliąuškio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

No J 96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No. 198—.Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Krištu. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaiiko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas

US?3 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tąi reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

USgV Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tinio kasztu. '

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “viėada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. B, A.
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DORA MERGELE

jgRAŽIAM kaime Grunova, Į 
Czekijoje, įgyveno naszle, 

turtinga moteriszke ponia 
Grunowska. Eile nelaimiu jos 
gyvenimą, padare jai liudnu ir 
sunkiu. Priesz du metu palai- i 
do jo mylima gera vyra kuris 
paliko ja su trejieta vaikeliu. 
Se.kancziame mete pasimirė isz 
rauplių ligos du jos sūneliai 
kuriuos paguldė szale tėvo, o 
kaph jn visu trijų žiedais apso
dinus dažnai laistė savo asza- 
romis. Prie tu skausmu motc- 
riszkos ir motiniszkos szirdies 
prisidėjo nauji, kadangi aplai- 
ke žinia, jog jos vienatinis bro
lis taranu jautis Austrijos ar
mijoje kaipo alficierrus, pražu
vo kareje. Vienatiniu surami
nimu pasiliko jai dukrele de
vintu moteliu Malvina.

Tula diena ta* nelaiminga 
moteriszke sėdėjo kambaryje 
užimta siuvinėjimo darbu, o 
maža dukrele Malvina sėdėda
ma prie motinos kojų skaitė 
balsu, skambancziu liūdnai 
motinai, kaip dangiszkas var
pelis, kokia taii gražia apysa
kaite.

Tame in kambarį netikėtinai 
inejo nepažinstamas vyriszkis. 
Rankoje laike koki ten raszta 
kuri tuojaus iszvyniojo po pa
sveikinimui naszles linktelėji
mu ^galvos ir apreįszke savo 
pretensija prie pono Grunow- 
skio, reikalaudamas nuo jo su
grąžinimo skolos dvieju tul^s- 
taneziu doleriu.

Naszle negalėjo tikėt pasa
kai nepažinstamo ne prisipa
žint prie savo mirusio vyro 
skolos kadangi apie skola jai 
vyras niekad nepriminęs, o rei
kalaujantis sugržinimo pasko
lintu pinigu iszrode kaip tai 
keistai ir nerodo kad jis1 gailėjo 
but savininku taip dideles su
mos pinigu, vienok galima bu
vo palaikyt ji už valkata negu 
už žmogų, kuris kokius nors 
susineszimus galėjas turėti su 
velioniu jos vyru. Susimaisze 
vienok ir lyg pabūgo, kadangi 
name nebuvo nieko daugiau 
apart jos vienos su kūdikiu. 
Kambarine tarnaite iszejo in 
artima miesteli su reikalu, kiti 
žmones dirbo laukuose prie 
szienavimo.

Grunowska liepe Malvinai 
paszaukt ekanova, kuris rados 
netrukus pribuvo, apžiurėjas 
raszta nepažinstamo, permie- 
ravo akimis žmogų ir rūstingai 
tarė:

— Esmių tvirtu kad para- 
szas padirbtas, nes mires po
nas Grunowskis jokiu skolų 
neturėjus. Tarnauju ežia se
niai, visi dalykai sziu namu ne
esą man svetimais.. Tamistos 
pretensijos neteisingos.

Nepažinstamas užsidegęs 
rūstybe, kuri matomai buvo 
vien loszimu komedijos, pradė
jo plūst ir prakeikimus mėtyt 
ant velionio.

Motina nenorėdama idant 
jos kūdikis žodžius girdėtu,

liepe Malvinai iszeit laukan.
Nefpažinstamasis pradėjo ap- 

sakinet bekeikemas ir beplio- 
vodamas iszmislyta istorija 
praeities, kada jis lankės drau
ge, su Grunowskiu Pragos uni
versitetą ir kaip tada, mirusis 
paskolino nuo jo ant savo pa- 
laiduniszko gyvenimo reikalu 
minėtina suma pinigu.

Rėdytojas gabaus praradęs 
kantrybe suszu'ko:

— Eik sau tamista szalin, 
nes esi szalbieriu, melus kreti! 
Jeigu velionis tau butu kaltas 
bent deszimts doleriu seniai 
bntumiai jau nuo jo reikalavęs 
atidavimo skolos, bet laukiai 
net kol jis numirs ir nori dabar 
apmonyt k a!

Kad tarp nepažinstamo ir 
ukiavedžio pasidarė gan smar
kus ginezas, moteriszke buvo 
baimes apimta, kadangi apart 
vieno ukiavedžio neesant dau
giau žmonių, valkata, galėjo 
pakelt musztyne, bet nepažins- 
tamam turbut ne norėjo gali- 
netis su senesniu už ji ukeve- 
džiu, o gal nenorėdamas aplai- 
ky t guzo del bereikalo, pagrū
mojus Grunowskai apskundi- 
mu in teismą, iszejo keikda
mas.

Moteriszke negalėjo suprast 
reikszmes visos tos atsitikimo 
kame galima buvo patemint 
jog loszikui komedijos nebuvo 
reikalingi pinigai tikrybėje, 
užsisznekejus su ukiavedžiu, 
apie iszsiunsta. mergaite pa- 
mirszo, kada pagalinus atsimi
nė, iszejus pradėjo szaukt, bet 
nusistebėjo, kad Malvina suvis 
neatsiszaukinejo.

Persigandus pradėjo jiesz
kot drauge su ekanomu aplink 
namus, po soda ir kur tik su
mišimo, bet niekur Malvinos 
nebuvo.

Tuoj szale sodo tekėjo upe; 
ant kranto upes atrasta mer
gaite livereli, kuomi matomai 
laistė kvietkeles, nuskendo. 
Baisi mislis sukrėtė visa kuna 
motinos, o tuomi tarpu atbėgo 
piemenelis neszdamas “panai
tes” skrybėlė kuria pagavo , * Jupėje!

— O Dieve mano! Suszuko 
nelaiminga motina.. Tu atimi 
man ja?!

— Nelaime! Pritarė gailiai 
atsidusęs ukevedis, panaite tu
rėjo inpult in upe!

— Begkite, szaukite žmo
nių, jieszkokite, gal da iszgel- 
besit, gelbėkit, gelbėkit, kas in 
Dieva tiki!

Netrukus sujudo visas kai
mas, bet visokia pastanga del 
atradimo bent kūno prigeru- 
sios pasiliko veltui; vanduo 
nunesze kalbėta., bet niekur ne 
atrasta skenduoles ir nelaimin
ga moteriszke pasiliko vienu 
viena kaip stulpas prie kelio. 
Gyvenimai jai dabar pastojo 
liudnu inkyriu kareziu; daug 
naktų nelaiminga praleido ne
sumerkus akiu. Susiraminimo 
ir smagesio jieszkojo dabar jait 
vien maldoje.

— Dieve! Kalbėdavo daž
nai, — mano vyras ir vaikeliai 
pirma nuėjo pas Tave, palikai 
tik mane viena, vargt ant szios 
aszaru pakalnes! Net ir brolis 
paliko mane ant visados, nie
kas manes jau nerisza su že- 
miszku svietu.

Visi žemiszki turtai man ne
reikalingi, man viskas pražuvo 

szioje pasauleje. Liko vien 
troszkimas idant galeeziau ko- 
veikiausiai susijungt vėl su 
brangiom man ypatom. Tame 
vienatine mano viltis. Dangus 
man buvo visad saldžiausiais 
nekartais, dabar-gi tuomi la
binus ilguosiu tos amžinasties, 
kur amžina laime ir ramybe. 
Daleisk, o geriausias Dieve nu- 
eit man in ten koveikiausiai.

Majoras Szezitas, brolis po
nios Grunowskos, kuris likos 
pagarsintas už žuvusi kareje, 
buvo tik pažeistu. Kada jis nu
griuvo nuo arklio Austrijo- 
kiszka. kariuomene priversti 
prie bėgimo, paliko ji ant mu- 
szio lauko. Prieszai radę ji gy
va, paėmė nelaisvėn ir drauge 
su kitais likos uždarytas ne- 
prieteliszkoje tvirtyneje. Ne
galėjo praneszt giminėms apie 
save, ne nuo savųjų aplaikyt 
kokios nebūk žinios, net kol 
kare likos užbaigta. ,

Padarius santaika kovojan- 
czion vieszpatystem, kareiviai 
nelaisvėn paimti likos paleisti. 
Majoras Szezitas su pulku su- 
gryžinejo ih mieląją tėvyne. 
Kelione buvo tolima, ir pulkas 
viena, karta susilaikė de’l pasil- 
sio mažam miestelyje. Atstu
mui keliu myliu nuo miestelio 
senoviszkoje pilyje tarpe giriu 
ir kalnu gyveno senas Majoro 
Szczito prietelius taigi Szezi
tas tuojaus pasiėmęs su savimi 
dranga iszjojo idant aplankyt 
pilaite.

Czia patyrė apie savo seserį 
ir laigona, bet kaip gyvena jo 
sesuo likus naszle su trejetą 
vaikeliu dažinot negalėjo, nes 
pilaitėje nežinota.

Neilgai trukus Szezitas su 
savo draugu turėdamas gryžt 
prie palikto regimento, aplei
do namus prįeteliaus ir vakare 
iszjojo atgal. ' Jojant giriomis 
ir neapgyventom pustynem, ne 
trukus suklydo. Jojo be kelio, 
o rudens naktis buvo tamsi, 
siauras lankutis meno, kuris 
pasirodė, netrukus palindo po 
storu pilku debesiu; vejas 
blasz'ke medžius, giria, osze o

Asz del visu ‘Saules’ 
skaitytoju,

Szv. Velykų veliju, 
Idant visi sveiki 

sulauktume!, 

Linksmai Aleliuja giedotumet, 

Kad daug meteliu 
gyventumėt, 

‘Saule’ linksmai skaitytumet, 

’ Manes ir Taradaikos 
neužmirsztumet, 

Taigi, linksminkite per 
. t . . i.-A < į. ■ 
Szv. Velykas. 

'/ 

Linksma Aleliuja Visiems!

To isz szirdies vėlinu, t '
------------------------- 

szalti smulkus lietaus laszai 
kapojo veidus jojantiems.

Tamsa buvo taip didele kad 
negalima buvo matyt medžiu 
girios ii’ tik dėkui arkliams už 
prasilenkimą ir iszyeygirna už
sigavimo. Arkliai, vienok buvo 
labai nuilsę ir majoras tare in 
savo dranga:

— Szalta ir szlapia, reikes 
vienok miszkuose nakvot nes 
jau ir arkliai visai ilsta.

— Teisingai, atsake drau
gas Bartas, bet ka-gi daryt, 
kareiviui tas no naujiena. Tuo
jaus sukursiu agni, susiszilsi- 
mo ir pernakvosimo.

Tai taros nuszoko nuo žirgo 
ir pradėjo jieszkot užvejo kur 
galima butu pasislepi nuo lie
taus ir szalto vėjo. Apsirinkęs 
vieta po didžia aglia, kuri savo 
nuleistom tankiom szakom da
ro,kaip kad szetra, pradėjo in- 
siskyles ugnies kurt ngni, bet 
sunku buvo inkurt snszlapin- 
tas darganu’ szakntes kurios 
tik durnus troszkinanezius kū
rikus isz saves iszdavinejo, bet 
degt suvis nenorėjo. Besidar
buojant prie sukūrimo ugnies, 
kad viesulą, lyg aptyko ir giria 
no taip smarkiai osze, suklydu- 
sieji keleiviai iszgirdo tolintis 
atbalsius szuns lojimo.

— Aczin Dievui, tarė Bar
tas, neesame toli nuo kaimo ar 
nuo žmogiszkos sodybos.

— Asz taip mislinu atsake 
majoras klausydamas szuns 
balso, kuris keliauninkam da
liai- buvo meilesniu ir už jau
nos mergeles besišzypsojimiis. 
Ugnies nesukursime, vien su
stingsimo czionais, arkliai pa
silsėjo biski, jokime in ten isz 
kur daeina szuns lojimas.

Susėdo ant arkliu leidosi vėl 
in kelione ir po ilgam jojimui, 
kuris žinoma, žymiai prasiilgo 
troksztantiem pastoges, iszvy- 
do žiburėli kuris blykstelėjo 
kaip vilties spindulys, dingo 
vėl, bet netrukus vis-gi atrado 
butą girioje. Namas arba kie
mas gyVentojaus giriu apsup
tas buvo isz visu pusiu augsztu 
muru, tarsi tvirtyne. ' Žiburiai 
per langus apszvietinejo kiemą 
ir szimt-nietinius aržuolus. 
Pats namas iszrode buk nepa
prastinai, tarsi bonka ar koks 
kalėjimas; languose buvo gele
žines grotos, sienos murines, 
vietomis pilkom samanom ap
žėlusios.

*Abudu raiteliai nusėdo nuo 
arkliu vesdami juos už kama
nų, jieszkojo mure vartų ir at
rado drūta bromą. Bartus pa- 
barszkino su kumszezia daužy
damas storas aržuolines lentas 
vartų, kuriuos veik neatidari- 
nejant namiszkiam, pradėjo 
belst inirtos nemaloniai, bet 
spynos buvo stiprios ir vartai 
neatsidarinejo. -
• Pagaliaus kas toks atrakino 
spyna, ir pravėrė vartus. Drau
ge su žiburiu iszžibintes pro 
plyšzi insiyprže klausymas:

— Ka;s ten?
— Keleiviai suklydusieji 

miszke, atsake kareiviai.
— Hm, hm, sumurmėjo už 

vartų kas toks, ne laiku pribu- 
nate in czia. Kiek jus ten yra ?

— Du tiktai, atsake Bartus 
o su musu arkliais ketvertas.

— Taip, ketvertas, atkar
tojo už vartų ir Atsidarius var
tam pasirodė moteriszkas pa
veikslas senos bobos.

— Tsz tikro! Tarė majoras, 
kad nebuezia iszvydes anda.ro- 
ko ir moteriszkes galvos, bu- 
czia palaikes tave moeziute už 
koki uzara, taip sveika, baisa 
turi. Bukite maloni priimt su-

ALYVŲ KALNAS
t ■ 

f

Alyvų kalnas... .Ypatingas jausmas
Užgauna szirdi, varda ta priminus,
Lyg tarsi tyras ir graudingas skausmas, 
Kuris girdis, meiles ilgėsi pažinus.

Lyg tarsi džiaugsmas szventas, sopulingas, 
Kuris skamba, szventa.vyra numarinus;

* Lyg kad ramumas auksztas, slėpiningas, 
Baugaus gražybei dvasioje patvinus.

e
Alyvų kalnas... Varda ta kartoju
Gįliai nudžiugęs.. .Bet kodėl raudoja?
Nors blizga akys... siela nusiminus.

■ ...... I

Alyvų kalnas.. .Mum pravėrė rojų, 
Skaiscziausia toli, troksztina rytoju, 
Szirdis nerimsta, laimei pavadinus.

Laimingas kalnas! Žalia jo virszune 
Szvencziausia koja taip dažnai lytėjo!
Isz szvento džiaugsmo kiek jisai drebėjo, 
Ji lankant Dievui žmogiszkame kūne!

Tylusis kalnas! Liūdnas jis žiurėjo, 
Kad Jėzus Kristus in auksztybes ženge, 
Kad leidos dvasios, žaibu prisidengė, 
Naszlaicziu likes, jis saldžiai liūdėjo.

Laimingas kalnas! Jis džiaugsmingai mini, 
Kaip mielas Veidas dieviszkai blizgėjo, 
Žemyn kad žvelge syki paskutini.

Džiaugsmingai mini brangųjį valandėlių, 
Kad jojo galva Kristus pažymėjo, 
Uoloj inspaudes savo pėda szventa!

szalusius, nuvargusius po savo 
pastoge.

— Gerai ponaiteli, g'erai, 
atsake sene. Tokis patogus ir 
puikus jaunikaitis neprivalo 
vargint saves. Rasis jam vieta 
musu nameliuose.

Inejus in kiemą kareiviams, 
sene pakeleižibinte ir apszvies- 
dama arklinyczia. tare in Bar
ta kuris laike arklius:

— Ten rasite duris stonios, 
pastatykit savo arklius. Prie 
adverijos ant. vinies kabo ži
binte, atneszkit, indesiu žvaku
te, tai su žiburiu rasit abraka 
ir sziena ir paszerkit nuvargin
tus gyvulius.

— Dabar guodotinas po
naiteli, pi’aszau in vidų, tarė 
Atsikreipdama in majora kada 
Bartus džiaugsmingas nuvede 
arklius.

-— Labai esmių dėkingu 
jums moeziute už jusu malone 
nes’visas drebu nuo szalezio ir 
alkanas kaip vilkas žiema.

— Gerai, gerai apsiszilsite, 
ponaiteli, apsiszilsite, kalbėjo 
sene eidama pirma ir apszvies- 
dama kelia svecziui. Kada in- 
vede in stuba, trauke toliaus 
savo teza:

— Bet labai gailiuosiu kad 
negalėsiu užgana padaryti ta- 
mistu norams kadangi sūnūs 
rhano iszvažiavo igz namu, ir 
mudvi su anūkėlė negamina
me daug vakarienes, bet gal 
rasiu ka, idant galėtumėte bent 
sziek, tiek bada praszalint. Ga
mini. tai mano senatvei biski 
jau per sunku, bet ipaszauksiu 
Urszule, o ji patarnaus. Rods 
ta biedna mergaite nebyle, bet 
gerai girdi ir supranta kalba, 
gabi mergaite. Gal už valandos 
sūnūs mano sugryž o tada tu
rėsite smagesni priėmimą.

(TOLIAUS BUS)

PLATINKI!
®=“SAULE”^

m . i . g i . .. ■•••

BAISUSIS TILTAS
yriNCUKAS buvo labai ge

ras kur pasiimsi. Niekad 
neatsisakydavo, jei kur ka nu- 
neszt reikėdavo, ir greitai su- 
vaikszcziodavo. Mat, jisi mėg
davo nubėgt pasisvetinet, pa
matyt, kas ka veikia, o pake
liui lauku oru pakvėpuot.

Tik szi karta kažin kas jam 
buvo pasidarė. Kai mama pa
siūlė jam nuneszt tetai Baltriė- 
nei medaus puodynėlė, o isz 
jos skietą parneszt, tai susi
raukė, pasiraivė ir atsake:

— Kad man sziandien ne
gera, galva, skauda, gal kas ki
tas nueitu.

Molina labai, nustebino. Ka 
tik mate ji linksma bebegio- 
janti, bedžiuigaujinti, ir sztai 
staiga galva taip suskaudėjo, 
jog ir dvieju trijų kilometru 
negal nubėgt. Pažiurėjus in 
vaika prityrusia, akim, aisz- 
kiai pamate, kad czia tik apsi
metimas. Kai neturėjo laiko 
del to reikalo gaiszuot, tai 
striukai ir griežtai pasakė:

— Ka czia prasimanai. Imk 
sztai puodynėlė ir bėk. Kai isz- 
eisi in lauka, tai ir’galva pa
liaus skaudėje.

Vincukui akys aszaromis pa
plūdo. Bet nieko neatsakes, pa
siėmė siuntini ir iszdulino pro 
vartus.

Pasukęs taku in Baltrus, 
sunkiai žengdamas eme galvot, 
kaip czia su tuo upeliu pada
rius, kur per ji patogiau hutu 
perbrist ir da taip, kad niekas 
nematytu, kai bris.

Mat, netoli Baltru reikėjo 
skersai upeli pereit. Per ta 
upeli ties važiuojamu keliu bu
vo neseniai nutiestas naujas 
tiltas, Baltru tiltu vadinamas, 
tvirtas, kad ir sunkiausiu veži
mu galėjai juo važiuot.

Vincukas pats tuo tiltu da 
nebuvo ejes, buvo tik mates, 

kaip ji dirbo. Taigi, rodosi, ne 
brist nereikejo, ne kito kelio 
jieszkot, kai turėjo toki tilta.

Bet apie ta tilta lyginai va
kar buvo jam teke girdot keis
tą dalyką. Tas naujasis tiltas 
neapkenezias melagiu.' Aise- 
kiai pats girdėjo, kaip ' Kazys 
Onai sake: “Meluok, meluok: 
kai eisi 'por Baltru tilta, tai ta
ve staezia galva in vandeni nu
drebs. ” Buvo mėginės tikriau 
ka. apie ta. keista, tilta sužinot, 
bet Kazys skubėjo in lauka ir 
tik tiek suspėjo pasakyt: kai 
ant Baltru tilto užeinąs mela
gis, tai tiltas taip paspurins, 
jog melagis negali atsilaikyt ir 
in vandeni nusiritus.

Vincukas nebuvo koks me
lagis, 'bet tekdavo ir jam su 
teisybe prasilenkt, tai tiltu pa
sitikėt nenorėjo. Na, o‘ dabar 
tai juk aiszkiai pamelavo: jam 
galvos visai neskaudėjo, tik 
bijojo to nelemto tilto. Kai jau 
tiltas su melagiais taip daro, 
tai dabar, ji tikrai in vandeni 
nuris.- Kad nuris, tai du mažas! 
daigias, bet kai kas pamatys, 
tai da visai apylinkėj ji mela
giu paskelbs.

Pagalvojęs, pagalvojęs, pa
suko takeliu in kaire ir prieją 
upeli per keletą szimtu žings
niu nuo tilto. Insižiurejes, kur 
negilu, apsidairęs, ar niekas ne 
mato, nusitaisė ir skubiai per
brido.

Netrukus jau 'buvo Baltrudsį, 
atidavė tetai nuo mamos labui 
dienu ir medų ir papraszė skie
to.

Tuojau norėjo ir namo bėgt, 
bet teta, ar iszleis toki pasiun
tinį nepavaiszinus. Pavaiszino 
ir da pažadėjo pavėžint beveik 
iki namu. Mat turėjo reikalo 
in .miestą, o keliasi in miestą 
ėjo beveik pro Vincuko tęvisz- 
kes lauka.

Kai teta apie tai užsiminė, 
Vincukas labai nusiminė: taigi 
reiks jam važiuot per ta nelem
tąjį tilta, tai kas gi bus?

— Ne, teta, asz parbegšiu, 
juk netoli, bus man daug'sma^ 
giau; gynėsi Vincukas nuo va<- 
žiavimo.

1 Baltrienci toks Vincuko ne
noras pasivežint pasirodė keis
tas, nes žinojo, kad vaikas la
bai mėgsta vežiotis: kai tik ga
li, tai kraustosi in vežimą ir 
džiaugiasi, gavės už vadeliu 
palaikyt ar bizūnu paszmigu,oi.

— Kodėl nedori pasive
žint? Gausi vadele in rankas. 
Juk ir per nauja tilta da neva
žiavęs. Mėgino prikalbinet 
Baltriene.

Bet Vincukas ne ir ne. Isz- 
tikruju gi labai norėjo važiuot, 
tik kad to tilto bijojo.

— O ar negalima, teta, —• 
staiga paklausė jis, be tiltą 
upeli pervažiuot?

— Ar nebijai, kad gal su- 
griūt? Paklausė Baltriene, 
smagiai nusijuokus. Nebijok, 
mes nuolat važinėjam. Tiltas 
tvirtas kaip akmeninis. O kad 
tas meistras in vandeni inkrito, 
tai del to kad tiltas da nebuvoi 
baigtas statyti.

— O ar teisybe, kad tas 
meistras buvo melagis.

(Tasa Ant 2 Puslapio)



ZiniosVietines
įp Didžioji arba Szventa. 

Sanvaite!
Seredoj, Balandžio-Apr. 

9-ta diena, 1952m., 7-ta valan
da ryte, du vyrukai iszvažiuos 
in Wilkes-Barre, Pa., kurie li
kos paszaukti del kariszkos 
tarnystes. Žemiau paduoda
me vardus tuju kurie apleis 
isz: Girardville, Pa. — Rocco 
Zangari. Middleport, Pa., — 
David Angst.

Seredoj pripuola pas
ninkas. Taipgi Szvento Hilia- 
rijo, ir Szv. Marija isz Egipti- 
jos; o Tautines Vardines Re
zas. Ir ta diena: 1847 metuose 
gimė garsus Amerikos laik- 
rasztininkas ir redaktorius Jo
seph Pulitzer.

Gerai žinomas biznierius 
ponas Kaz. Truska ir paeziule 
isz Kingstona, lankėsi ‘Saules’ 
redakcija, atnaujanti savo pre- 
numerta už laikraszti. —Acziu 
už atsilankyma.

Ponstva Truskai teipgi at
lankė ®avo pus-sesere ponia, 
Ona Banuskievicziene, Girard- 
villeje.

& Didžioji Ketvergas. Ta 
diena pripuola Szv. Makaro ir 
Szy. Ezekielio, o Tautines Var
dines: Mintautas. Menulio at
maina, Ketverge 10-ta diena: 
Pilnatis.

Ana diena musu skai
tytojas, ponas Andrejus Mar- 
cinkeviczius, ir jo draugas 
Juozas Undzella isz Shenadoro 
motoravo in miestą su reika
lais, taipgi atlankė savo dran
ga Joną Ambrazeviczia, nuo 
W. Spruce uly., ir prie tos pro
gos atsilankė in “Saules” re
dakcija, atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti. Acziu 
už atsilankyma.

Žydu Szvente prasidės 
Ketverge ir tesis iki Petny- 
czios vakara.

Didžioji Petnyczia Pas
ninkas. Ir ta diena pripuola 
Szvento Juozapo, Sol., Tauti
nes Vardines: Vykintas. Taip
gi ta diena: 1861 metuose Ame
rikos Civilinis Vidaus Karas 
prasidėjo.

Didžioji Petnyczia yra 
Valdiszka szvente. Isz tos prie
žasties visos bankos bus užda
rytos.

Didžioje Suibata, Gavė
nia pasibaigs 12-ta valanda.

Šp Visos kasyklos nedirbs 
pradedant Ketverge isz prie
žasties Velykiniu Szvencziu, ir 
pradės dirbti kita U ta minką, 
Balandžio 15-ta diena.

Up Subatoj pripuola Szv., ! 
Viktaro; o Tautines Vardines : 
Jūrate. Gavėnia (pasibaigs 12- 
ta valanda. Ir ta diena: 1945 : 
metuose Amerikos Preziden
tas Franklin D. Roo^eveltas 
pasimirė, o Vice-Prezidentas 
Harry Trumanas stojo in jo 
vieta; 1861 m.,'Sumter tvirtove 
paimta, per Amerikos Civilini 
Kara.

Nedelioj Velykos!
%p Linksmu Velykų vi

siems gyventojams. Lai Dievas 
užlaiko prie sveikatos ir gy
vasties.

Szvento Juozapo Para
pijos Didžiosios Sanvaites Pa
maldų tvarka: Ketverge Pa
maldos 8-ta valanda ryte. Pet- 
nyczioje, sveikinimas Kry
žiaus visa diena; Kristų Grabe; 
Stacijos 7-ta vai., vakare. Su- 
batoje, Apeigos prasidės 7-ta 
valanda ryte; Szventinimas 
ugnies, Krikszto vandens; Szv. 
Miszios 8-tai valanda; Iszpa- 
žintis, 4-ta vai., ir 6:30 vak.; 
6-ta valanda bobineziuje bus 
szventinimas Velykių Valgiu. 
Nedelioje, Velykų ryta; Prisi
kėlimas, Procesija ir Szv. Mi
szios 6-ta valanda ryte, o kitos 
Szv. Miszios: 8, 9, ir 10 valan
da.. Miszparu nebus.

Mykolas Svirskis, senas 
angliakasis, nuo 818 E. Rail
road uly., kuris sirgo per sze- 
szis menesius, pasimirė Suba- 
tos vakarą, apie devinta valan
da savo namuose. Velionis at
vyko isz Lietuvos daugelis me
tu atgal in Shenadoryje, o 1915 
metuose apsigyveno Maha.no- 
juje. Paskutini karta dirbo 
Packer Nr. 5 kasyklose. Paliko 
dideliame nuliudime, savo pa- 
czia Ona; keturis sūnūs: Jur
gi, isz Minersville; Mykolą, 
Waterbury, Conn.; Edvardą, 
Bel Air, Md., ir Antanu kuris 
tarnauja Amerikos Laivyne. 
Dvi dukterys : Ona, pati Wm. 
Helms isz Wilmington, Del., ir 
Amilija, pati Jono Aitdraskie- 
viezio, mieste. Keletą anukus. 
Taipgi broli Stanislova Lietu
voje. Laidotuves invy'ks Sęre- 
dos lyta su apiegomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidos in parapi
jos kapines. Gralborius Liudvi
kas Traskauskas laidos.

:L. TRASK.AUSKAS'
■•r-' p' ■) ■ ____ \  

i LIETUVISZKAS
* GRABOR’IUS
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del Į
* Laidotuvių, Kriksztyniu
* Vestuvių Ir Kitokiams
* :: Reikalams ::

* * *

*

*

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

9:15 valanda, ir likos nuvežtas 
in Ashland ligoribute, kur nu
mirė Petnyczioj, 6-ta valanda 
ryte. Velionis gimė Lietuvoje, 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Kitados gyveno 
Newark, N. J., ir Minersville, 
o keliolika metu atgal apsigy
veno Ashlande. Velionis buvo 
angliakasis ir dirbo Bast ka
syklose. Laidotuves invyko 
Panedelyje isz Graboriaus A. 
J. Valinsko koplyczios, Girard- 
villeje su apiegomis Szv. Vin
cento 'bažnyczioje, devinta va
landa ryte ir palaidotas in 
Szv. Juozapo parapijos 
nes Fountain Springs.

kapi-

Saint Clair, Pa. %p Szvento 
Kazimiero parapijos Didžio
sios Sanvaites Pamaldų tvar
ka:

Didž. Ketverge : Szv. Miszios 
ir procesija 8 vai., ryte.

Didž. Petnyczioj: Szv. Mi
szios 8 vai., ryte; Stacijos 7:30 
vai., vakare.

Didž. Subatoj: Ugnies ir 
vandens szventinimas 7 vai., 
ryte; Szv. Miszios 8 vai., ryte; 
Iszpažintis: 4 iki 6 valanda po
piet u ir 7 iki 9 valanda vakare.

Velykose: Prisikėlimo Szv. 
Miszios 6 valanda ryte; Vai
kams Szv. Miszios 9 vai., ryte; 
Szv. Miszios 10:30 valanda ry
te. Tėvas Mazukna, Marijonais 
sakys pamokslus.

Sveiki sulaukė Szv. Velykų! 
Tegu Gerasis Atpirkėjas lai
mina kiekviena ir suteika szir- 
dies ir sanžines ramuma.

— Kun. P. P. Laumakis, 
Klebonas.

w _______
t 53S WEST CENTRE STREET
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Shenandoah, Pa. Sena 
gyventoja, ponia Ona Tunilie- 
ne (Ažukaite), nuo 224 So. 
Chestnut uly., pasimirė Petny- 
czios ryta savo namuose. Ve
lione gimė Lietuvoje: Vertu 
Sodžiuje, Krosnos parapijos. 
Atvyko in Amerika su savo vy
ru Kazimiera, 1890 metuose, in 
Shenadoryje.. Sausio (Jan.) 
27-ta diena Kazimierasi ir Ona 
Tunilai apvaikszcziojo savo 
szeszios deszimts du metu ve
dybų sukaktuves. Velione pri
gulėjo prie Szv. Jurgio parapi
jos ir bažnytiniu moterų drau
gijų. Paliko dideliame nuliudi
me, savo vyra Kazimiera; duk- 
tere, Marijona Moliusziene, 
namie; du sunu: Adoma, namie 
ir Petrą isz Mahanoy City, ku
ris yra virszininkais, supraden- 
tas mainose; 6 anukus ir 4 pro
anūkius. Laidotuves invyko 
Utaminke, su Szv. Mišriomis 
Szvento Jurgio bažnyczioje de
vinta valanda, ir palaidota in 
parapijos kapines. Graborius 
L. Chaikows'ky laidojo. “Am
žina atilsi.”
' ------- ---------
Ashland, Pa. Vincasi Pli

kantis, kuris gyveno ant burdo 
pas ponia Marijona Zultaus- 
kiene, 1801 Walnut uly., staiga 
susirgo Ketvergo vakara apie

Frackville, Pa. t£p Apreisz- 
kimo Paneles Marijos parapi
jos Didžiosios Sanvaites Pa
maldų tvarka.:

Didž. Ketverge: Szv. Miszios 
ir procesija 8 valanda ryte.

Didž. Petnyczioj: Szv. Mi
szios 8 vai., ryte; Stacijos 7 va
landa vakare.

Didž. Subatoj: Ugnies ir 
vandens szventinimas 7 vai., 
ryte; Szv. Miszios 8 vai., ryte; 
Iszpažintis: 2 iki 5 valanda, po 
pietų ir 7 iki 9 valanda vakare.

Velykose: Procesija Szv. Mi
szios 6 valanda ryte; Vaikams 
Szv. Miszios 9 vai., ryte ir Szv. 
Miszios 11:30 valanda ryto.

Velykos — tai diena ramy
bes, džiaugsmo ir pergales. 
Szioje dienoje sveikinu Jus ir 
maldauju Prisikėlusio Kris
taus Jus laiminti ir duoti sielos 
ramybes kurios vien Kristus 
duoti gali. Sziose Didžios San
vaites dienose praszykime Die
vo pasauliui ramybes ir san
taikos.

— Kun. S. J. Norbutas,
Klebonas.

Woederhoff, isz Fort Laudef- , 
dale, Florida; Policijos In- 1 
spektorius Thomas V. Boylan, 
kuris tuo sykiu važiavo in po
licijos automobiliu, kuri tas 
krintantis eroplanas sudaužė 
ir uždege; ir du to miesto gy
ventojus.

Kai prasidėjo visokie tardy
mai ir klausinėjimai New York 
miesto Mayoras Impellitteri 
greitai suszauke visus eropla- 
nu kompanijų virszininkus pa
sitarti kaip padaryti, kad butu 
saugiau eroplanams skristi 
virsz ar aplink New York 
miestą.

Valdžios advokatas Quinn 
sako kad nėra jokio ženklo 
kad ežia butu buvę kieno kalte, > 
nes lakūnas skrido sulyg insa- 
kymais nuo Idlewild aerodro
mo. Lakūnas buvo per greitai 
ir per augsztai atskridęs in ta 
Idlewild aerodroma, jis kelis 
sykius apsisuko aplink ta vieta 
ir stengiesi savo eroplana pa
kelti augszcziau, bet jam nepa- 
siseke ir jis nukrito.

Pirma syki jis stengiesi pats 
nusileisti ant tryliktos alėjos 
ant to aerodromo, bet kai jam 
nepasiseke, jam buvo insakyta 
leistis su intaisytomis maszi- 
nomis, kurios nuo žemes pa- 
czios be lakūno, eroplana nusi
traukia isz padangių.

Tie kurie ta nelaime mate, 
sako kad eroplanas jau buvo 
vienas gaisras pirm negu jis 
nukrito, ir kad vienas jo spar
nas nulužo padangėse.

Eroplanas skrido isz Flori
dos in New York miestą su Ve
lykinėmis dovanomis.

Apylinkes žmones reikalau
ja kad kas nors butu daroma 
apie tokias eroplanu nelaimes. 
Jie sako kad dabar pavojinga 
iszeiti ant'ąlyczios ir dar pa
vojingiau pasilikti po stogu, 
kai*tie didieji eroplanai, diena 
ir nakti zvimbia ir staugia vir
šau j u gaivu.

Harrisburg, Pa. Subatoję, 
viešnios ir vėtros apsupo mies
tuose: York, Harrisburg, Sha
mokin ir kitose vietose. Vejas 
sienas, stogus nunesze, iszrove 
medžius, iszverte stulpus, 
daug iszkados padare.

KITAS EROPLANAS
IN MIESTĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

iam B. Crockett, dvideszimts 
devynių metu amžiaus laku- 
nas-pagelbininkas J ack L.

SMARVE
VASZINGTONE

PREZ. TRUMANO 
ŽODŽIAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio) (Tasa Nuo 1 Puslapio)

su valdininkai bijosi tardymo 
tai jau visam krasztui negerai.

Valdžios Advokatas Richar- /
dson Dilworth vieszai sako 
kad Teisėjas James P. McGran 
ery yra visiszkai netinkamas 
tai vietai. Jis sako kad dabar 
bus daug daugiau papirkimu, 
suktybių ir szunyscziu Vasz- 
ingtone jiegu pirmiau. Jis sa
ko kad tas teisėjas nėra tinka
mas tai vietai.

IMIGRACIJOS
INSTATYMO PAKEI

TIMO VEIKIMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jezus Darželyje Alyvų
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

erszkecziu vainiką, uždėjo Jam 
ant galvos, o paėmė nendrine 
lazda musze per galva, idant 
dygliai arba adatos erszkecziu 
sulystu in galva, teipo-gi davė 
Jėzui in deszinia ranka nen
dres lazda, vietoj sidabrinios 
arba auksinios lazdos, kuria 
karaliai turi deszinioje ranko
je. Nekurie isz budeliu pri
klaupdami ant kelio priesz Je- 
zu iszjuokdami kalbėjo: “Buk 
pasveikintas karaliau Žydu!” 
O paskui spjaudė ant Jo ir mu
sze per veidą.

tiems JAV piliecziu;
3—Svetimszaliams, kurie 

tarnauja ar yra JAV-biu gink
luotose pajiegose, j*u-žmonoms 
ir vaikams iki 21 metu am
žiaus.

Vienu szio instatymo pakei
timo projektu punktu reika
laujama panaikinti lyties skir
tumą, kaip pav. svetimszaliu 
žmonos turi teise persikelti in 
szi kraszta, o vyrai ne.

Lehmano biliumi siekiama 
kiek galima sumažinti rasine 
pavydala, suteikiant Azija
tams ir Afrikiecziams, kurie 
sziuo metu neinsileidžiami ap
sigyvenimui, suteikti bent mi
nimalias kvotas.

Bilius insileistu buv. Totali- 
taristiniu Partijų narius, jei 
jie inrodytu ju dabartini pasi- 
szventima demokratijai, asme
nis kurie priklausė minėtoms 
partijoms iki 16 metu amžiaus 
ir, jei Valstybes Gynėjas ras j u 
insileidimas nebutu pavojin
gas JAV visuomeni.

‘ Lehmano biliaus paruoszime 
aktyviai prisidėjo visa eile 
valstybes, religiniu ir civiliniu 
organizacijų, kurioms rūpėjo, 
kad JAV imigracijos instaty- 
mai ne tik kad laidotu gerbūvi 
sziam krasztui, bet kartu butu 
užtikrintas Amerikos padavi- 
mos asylum ir kitos žmonisz- 
kumo padavimos.

Jezu priplakta ir baisiai visa 
sukruvinta parode Pilotas pa- 
rizeusziams ir mokytojams 
Raszto, tarydamas: “Sztai 
žmogus!” Žiūrėkite kaip Jis 
sumusztas; ar-gi nepasigailėsi
te jo? Bet jie vienu balsu kaip 
žvėris laukiniai szaukė: “Nu- 
kryžiavok Ji, nukryžiavok!” 
Pilotas atsiliepe: “Kaip-gi asz 
galiu Ji nukryžiavoti, kad nei 
jokios kaltybes Jame neran
du?” Tada Žydai ketino ap
skusti priesz Rymo Ciecoriu,. 
jeigu nelieptu nukryžiavoti Jė
zaus. Iszgirdes tai Pilotas pra
dėjo da labiaus Žydu bijoties. 
Liepe atneszti vandens, nusi
mazgojo rankas akise Žydu ir 
tarė jiems: “Nekaltas asz es
mių kraujo szio teisingojo, jus 
veizdekite, (kaip atsakysite už 
tai priesz Dieva):” Po tam 
atidavė jiems Jezu, idant butu 
nukryžiavotas.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Prezidentas Trumanas kal
bėjo isz specialiai parengtos 
ant “pakilimo platformos” 
tribūnos, nuo kurios ateityje 
“Courier” in erdves iszkels, 
prie heli j aus balionu pritaisy
ta, antena, in 900 pėdu aukszti; 
tai butu lygiai toki pat auksz- 
tuma kaip du kartus Washing
ton© paminklas.

Sziai naujajai misijai, anot 
Prezidento Trumano, “kurios 
važmuo bus tiesa,” “Courier” 
gavo nauja vėliava padovano
ta Kataliku Karo veteranu. 
Moterų Klubu Federacija lai
vo kapitonui inteike trumpu 
bangu priimtuve, kuri jis vė
liau perduos kuriam Europos 
miestui.

“Kurjerio” transmiterius 
yra tris kartus galingesnis ne
gu bet kuris Jungtiniu Valsty
bių radiofonas.

Vienok Prezidento Kalbos 
diena, szis galingasis radiofo
nas ant vandens neveike. Pre
zidento žodžiai mikrofonu bu
vo perduodami kilnojamai ra
dijo stoežiai ant krantines, o 
isz ežia reguliaria telefono li
nija buvo siuneziama New 
Yorkan. Isz New Yorko, galin
gos “Amerikos Balso” radijo 
stotys da pastiprinamos radio
fonu Tangiere, Muenchene, 
Londone, Maniloje, Honolulu 
ir Ceylone, Prezidento kvieslį 
siuntė aplink visa pasauli. 
Szio j e akcijoje dalyvavo 37 ga
lingi radiofonai.

Tuoj pat, New Yorke, Prezi
dento kalba, isz kitur kilusi 
Amerikiecziu buvo iszversta in 
svetimas kalbas, kaip tai Azer- 
beidzeniecziu, Totorių, .Kinie- 
cziu-Svatow ir Amey dialek
tus, Urdu Vietnamiecziu, Indo- 
nezieežiu, Indu Gruzinu (Sta
lino gimtojo kraszto) Ukrai- 
niecziu, Lietuviu, Estu Latviu 
Turkestaniecziu ir viso labo 45 
kalbas.

“Kurjeris” neveike dėlto, 
kad jo stotis da nebuvo kaip 
reikiant iszbandyta, o antra, 
jog jo antenos butu buvusios 
kliūtis isz szalia esanezio 
Washingtono Aerodromo žu- 
jantiems lėktuvams. Praėjusi 
Subatos diena “Kurjeris” isz-

Iszrinkime Susivieniji
mo Lietuviu Amerikos 

(SLA) Iždininku 
AL. S. TRECZIOKA

Kad butu sutaupyta daug pi
nigu ir laiko SLA nariu naudai 
kad SLA reikalai butu atlikti 
gerai ir greitai, kad SLA ap- 
drauda ir paszelpa butu sti-

ALBINAS S. TRECZIOKAS

priausia ir kad SLA nariu vi-

plauke savo bandymo kelionei. 
Pakildamas kelionei in Karibų 
Jura, laivas, kaip buvo kalba
ma, iszbandysias savo antenas 
da Chesapeake Inlankoje ir vi
so albo, szitaip manievruosias 
apie pora menesiu. O tada jau 
“pakels bures” propagandos 
misziui.

“Kurjerio” keliones marsz- 
rutas laikomas griežtoje pa
slaptyje. Kartais jis operuo
siąs ir isz uostu, tada vielomis 
susijungdamas su galingiomis 
sausumos radijo stotimis.

Kada sekanti syki Jus raszy- 
site laiszka in užsieni, prisi
minkite ka skaitėte sziam ra- 
szinelyje, kuris naudojasi gar
siojo pasaulyje laikraszczio 
“The New York Times” ta v 
proga paskelbtu straipsniu.

— C.

si reikalai butu pilnai apsaugo
ti, yra būtinai reikalinga bal
suoti už

ALBINA S. TRECZIOKA
ir iszrinkti ji in Susivienijimo 
Lietuviu Amerikos Centro Iž
dininko vieta!

ALBINAS S. TRECZIOKAS 
dirba SLA nariu naudai virsz 
25 metu! Buvo SLA seimuose 
iszrinktas in Apszvietos ir Fi
nansų Komisijas ir pavyzdin
gai dirbo jose 10 metu! Taip 
pat be pertraukos yra SLA 245 
Kuopos ir 5-to Apskriczio Val
dyboje virsz 25 metu! Be to, 
jis yra New Jersey - New York 
valstybių pripažintas Apdrau- 
dos Žinovas. Todėl, visi SLA 
nariai yra praszomi balsuoti už

ALBINA S. TRECZIOKA
in SLA Centro Iždininko vieta!

SLA 245 Kuopos ir
SLA 5-to Apskr.,
Valdybos Nariai.

KLAIDA PRIESZ
BOSĄ EITI

Darbo Neteko
WASHINGTON, D. C. — 

Newbold Morris’o vyriausias, 
patarėjas laikrasztininkams 
szitaip aiszkina, kas ten atsiti
ko su tais dvejais didžiunasi, 
kurie taip susikirto Vaszingto- 
ne, kad jje neteko darbo.

Samuel Becker, kuris butu 
buvęs vyriausias tardytojas vi
su suktybių, Morris’o Komisi
joje sako kad, kai Morris’as 
pareikalavo isz Valdžios Ad
vokato McGrath slaptu rasztu 
ir sanskaitu apie augsztus 
žmones valdžioj e, jam buvo pa
sakyta kad jis tik tu žmonių 
sanskaitas gaus, kurie bus in- 
tarti, bet ne kitu.

Tada Newbold Morris, to 
valdžios advokato in ta darba 
paskirtas, pareikalavo isz pa
ties McGrath, kad jis savo vi
sus rasztus ir sanskaites paro
dytu. Tada jau McGrath in- 
irszo. Ir ne dyvai, nes sztai 
kas buvo isz jo pareikalauta:

Kiek pinigu szeimyna turi?
Kiek kasztavo jo žmonos 

žemeziugai ir kailiniai?
Kur, kuriose bankose randa

si jo pinigai?
Kiek kasztavo ar kasztuoja 

jam savo vaikus siunsti in mo
kyklas?

Kiek jis yra laimėjęs ant ar
kliuku 'ar isz kitu isz pinigu 
loszimu?

Ar jis turi pinigu kur po ki
tu vardu? Paskelbti tuos var
dus ir tuos pinigus. Duoti var
dus visu, kurie veda koki bizni 
su juo?

Kiek jis yra uždirbės per pa
staruosius penkis metus?

Kiek jo szeimyna yra pralei
dus per tuos penkis metus?

Kiek dabar jis yra vertas?
Jeigu jis ir kita koki bizni 

veda ar turi, tai koki ir kiek jis 
gauna isz jo?

Jeigu jis davė ar gavo kokiu 
dovanu, vertu daugiau kaip 
pustreczio szimta doleriu, tai 
kam, kieno, isz ko ir kodėl?

Ar jis paveldėjo pinigu isz 
giminiu ar draugu? Jeigu dau
giau kaip tūkstanti doleriu, tai 
kiekir isz ko? • -

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų. 

Per paczta, 25 Centai.
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