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Rusai nesutinka su Japonais
Isz Amerikos

Amerikos Eroplanai Italams

NORĖJO ATVESTI
k

Gyvanaszle Inszoko In
Upe Su Visaįs Savo
Drabužiais

NAUJI KAREIVIAI
LEPSZIAI

Yra Per Daug Lapinami Vaiske, Netinkami
Karui

NEW YORK, N. Y. — Keliu laivu jurininkai ir darbi
ninkai, iszsižioje žiurėjo kai
trisdeszimts trijų metu am
žiaus gyvanaszle (ponia Jean
Nagle isz Altoonaj Pa., priėjo
PHILADELPHIA, PA. —
prie upes kranto, nusiėmė sa
Beveik visi senesni karei
vo
skrybėlė ir savo czevery- i
viai ir visi karininkai dabar
kus ir inszoko in upe. Jie pabedavoja, kad jie negali nauju
szauke
policijantus kurie ja ‘
kareiviu tinkamai iszmokinti
isz Hudson upes ištraukė. Jie
ar juos inpratinti del karo, nes
nuveže
in po.icijos ofisus ir
jiems nevalia tuos naujus ka
paskui in ligonine^ Daktarai ir
reivius asztriau prispausti.
policijantai
nerado nieko broJie nusiskundžia, kad karei
J ko su ja ir prisipažino kad per
viams dabar yra duodama per
toki karszti jie norėtu szokti
daug vakaciju, kad jiems lei
in upe. Ji daktarams ir policidžiama per tankiai važiuoti
jantams
kaip tik taip pasinamo, kad nevalia juos nu
Italai iszkilmingai priima
bausti ar juos priversti eiti ka
mokinti ir lavinti ju kariuo aiszkino kad buvo taip duszna
ir karszta kad ji norėjo pasi
Amerikos pasiunstus grei
ro musztra.
menes.
maudyti,
bet pamirszo nusi
Italu valdžiai buvo gali
Jie sako kad jauni vyrukai tus > F-84 jet e r o p 1 a n u s,
ma atsispirti ir atsikirsti rengti.
ateina in vaiska jau mamycziu bomhneszius, Brindisi mies
priesz Komunistus tik per
iszlepinti, ir vaiske tos mamy te Italijoje.
Amerikos pagelta. Dabar PRIŽADA SU
tes prižiūri kad j u aniuoliukas
Amerika szitųos greitus ir
Italu armija turi naujausius
butu taip pat lepinamas.
naujausius bomhneszius pa
MAŽINTI VALDŽIOS
ir geriausius ginklus, acziu
Jie sako kad kareivio lavi siuntė Italams sulyg ben
mums, Amerikiecziams,
nimas tai ne baikos, nes nuo dros sutarties del apsaugos.
ISZLAIDAS
Bet szitie eroplanai yra
to lavinimo pareina ar tas ka
Per szitas iszkilmes daly
dabar tiriami nes per daug
reivis grysz gyvas isz karo vavo Amerikos Ambasado
NEW YORK, N. Y. — Gen.
ju
sudužo
per
lakai
trumpa
lauko ar tenai liksis su kitais rius, Ellsworth Bunker ir
Dwight D. Eisenhoweris pri
laika. Amerikoje trys su žada sumažinti taksas net apie
lavonais.
Leitenantas Generolas Lausprogo padangėse in dvi keturios deszimts bilijonu do
Studentas turi liktis uni
ris Norstad.
sanvaites,
Prancūzijoje du leriu per du ar tris metus, jei
versitete jeigu jis nori savo
Italams yra pasiunsta
per ta laika susprogo. Dabar gu jis bus Prezidentas. Jis sa
mokslus užbaigti, bet kareivis
daug
ginklu ir jiems yra
valdžia nori isztirti kas ko kad jis sumažins valdžios
kurio mokslas yra daug svar
skiriama
daug pinigu del
jiems brokas kad jie taip, be iszlaidas ir taip sumažins
besnis tik rūpinasi kada jis ga
apsiginklavimo
ir musu ka
jokios priežasties susprogs mums taksas.
lės iszsprukti.
rininkai yra tenai pasiunsti
ta padangėse.
Per daug yra rūpinamasi
Jis sako kad jis tikisi kad
per ta laika jau visa ta Komu
apie kareiviams visokius pa
linksminimus ir per mažai aty- MYLĖJO ŪKININKO lino kad jos laimes dienos nizmo baime bus iszgaravus.
baigtos. Dabar jai antra laime
Generolas Eisenhoweris pados yra‘kerpiama, kaip ta ka
laisves kraszte.
MOTERĮ
(Tasa Ant 4 Puslapio)
reivi tinkamai prirengti jo
Ju
ukes
savininkas,
Susiedas
darbui, kariavimui.
trijų metu am
Beveik visi karininkai sako
Ūkininką Labai dvideszimts
žiaus Max Amerman, kuris gy FORDO FABRIKAI
kad reiketu uždrausti visus
veno su savo asztuonios dė
Patogiai Paszalino
UŽSIDARO
sveczius pas kareivius, kad ir
si imts metu amžiaus pusakle
ju žmonas. Jie sako kad jie
mocziute dare daug geresni
gerai supranta kad tai nemalo- . MEDINA, OHIO. — Viskas
DETROIT, MICH. — Fordo
bizni negu szitiedu jaunave
nūs nusprendimas, bet jie sako prasidėjo kaip turėtu prasidė
kompanijos virszininkai laikdžiai.
kad karas dar nemalonesnis. ti, buvęs kareivis su savo nuo
rasztininkams pranesza kad,
Per 1947 ir 1948 metus Susie už sanvaite, antros, ju fabrikai
Jie sako kad tie kareiviai ku taka, abudu dvideszimts trijų
rie turi daug svecziu ir kurie metu amžiaus, apsiženijo ir ap das Amerman buvo geras ir bus priverstos užsidaryti, nes
patys tiek daug svecziuojasi sigyveno savo namelyje ant draugingas Susiedas ir drau jau ir dabar ima pritrukti plie
nuskriaudžia tuos kitus, kurie ukes, farmos, Ohio valstijoje, gas. Jis net buvo papraszytas no ir geležies per straikas.
pasilieka ir kurie sanžiningai apie tris mylias nuo Medina. būti tu jaunuju pirmos dukre
Vienas Fordo kompanijos
Tai buvo visai arti savo tėvo les kriksztu tėvas.
eina savo pareigas.
atstovas paaiszkino, kad pir
Karininkai sako kad mes farmos ir visi kaimynai užei- j Max Amerman susidrauga- miausia asztuoniolika fabriku
! vo su Jerry Killinger, kuris užsidarys, kurie atskiras dalis
sziandien turime prirengti sa davo in sveczius.
buvo tik keturiolikos me automobiliu sudeda. Pirmieji
Visiems susiedams rūpėjo j' tada
1
vo kareivius stoti priesz bai
siausia priesza, o mes juos tik pamatyti szita nuotaka isz tu amžiaus ir ka tik buvo isz fabrikai užsidaryti bus De
Norvegijos, su kuria Harold kalėjimo paleistas, kai jis no troit mieste.
lepiname.-' ;;
Mast buvo apsiženijes. Ir vi rėjo apvogti viena mokykla.
Paskui, už keliu dienu ims

DURYS UŽMUSZE
MAINIERI
WILKES-BARRE, PA. —
Keturios deszimts septynių
metu amžiaus mainierys, Geor
ge Ondusko, isz Exeter, buvo
užmusztas in Nr. 6 Pagnotti
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Eroplanas Krito In
Pacifiko Mares;
lOLakunu Dingo

Generolas D, Eisenhoweris Prižada Taksas Sumažinti Jeigu
Jis Bus Prezidentas: Fordo FabrikaiUžsidarys Del Plieno Sto
kos; Rumunu Delegacija Atsi
lankė Pas Prezidentą Trumana

Diena po dienos, menesis po
siems ji jatiko ir visi sake, kad
Harold Mast yra laimingas vy ; menesio, Amerman insimylejo
in to buvusio kareivio Harold
ras gauti tokia gražuole.
Nuotaka Randi Leypoldt Mast žmonele. Ir ji in ji. Kur
Mast, žydria ake labai buvo in- tik jie visi važiavo, ponia Ransimylejus in savo Amerikieti' di Leypoldt Mast vis prisitaivyra. Ji jau buvo pažinus var- kindavo sėdėti arti, labai arti
ga ir nelaime. Jos pirmas vy- savo gero Susiedo Amerman.
ras Vokietis lakūnas buvo per
Ji iszsiilgo savo tėvo Norvekara užmusztas, ir ji tada mis- į
(Tasa Ant 4 Puslapio)

RUMUNAI
TOKYO, JAPONIJA. — Sovietai yra
AMERIKIECZIAI Į staeziai pasakė, kad ji neketina iszsikrausWASHINGTON
HINGTON, d
D. c.
C. - jtyti isz. Japonijos, kur jie insibriove, kai
Amerikiecziu Rumunu deiega- Amerikiecziai buvo Japonija užkariavę,
cija atsilankė pas Prezidentą
Trumana ir inteike savo skunda, protestą priesz isztremimus, kankinimus ir pavergi
mus, vykdomus dabar paverg
toje Rumunijoje.
Prezidentas Trumanas, pri
ėmęs ta delegacija ir iszklauses jos skundu, pareiszke ir sa
vo pasipiktinimą tokiais Rusi
jos darbais.
Jis nurodė, kad Komunistai
varo savo paszeliszka propa
ganda priesz Amerika ir priesz
kitas laisvas tautas, ir intarineja jas kad buk jos veda neteisetini kara Korėjoje, pavartuodamos ligas užkreczianczius inrankius.
Patys Sovietai gerai žino,
kad tai grynas melas, bet jie
su tiesa nesiderina.
Kremlius vis kalba apie tai
ka ir sako kad vien tik Rusija
dabar taikos nori.
Nors Prezidentas Trumanas
staeziai nepaminėjo Lietuvos
ir jos nelaimes, bet jis pasakė
kad jis užjauezia visus tuos
žmones, kurie dabar randasi
Rusijos vergijoje. O Pabalczio
pavergtose krasztuose, Sovie
tai yra dar arszesni ir baises
ni!

.

..

.

Sovietai sako, kad jie nemato jokio
-...
reikalo isz Japonijos iszsikraustyti, kadan
gi jie jokios sutarties nėra padare su Japonais.

Japonu Užsienio Sztabas jau kelis sy
kius yra pareiszkes, kad “Sovietai neturi
jokio reikalo pasilikti Japonijoje!”
Japonijos laikraszcziai raszo, kad jie negali
sutikti su Sovietu-Rusu pasiaiszkinimu, kad
jie negali tenai pasilikti, kadangi jie “nępasirasze jokios Taikos!” Jie sako, kad da
bar kai Japonai yra atgavę savo Nepri
klausomybe, tai “Sovietai-Rusai neturi jo
kio reikalo tenai pasilikti!”
Japonams, So
vietu pagelba visai nereikalinga ir nepa
geidautina. Komunistai kelis sykius sten
giesi sukelti maiszta ir sukurti straikas Ja
ponijoje, bet jiems visai nepasiseka.
400 BELAISVIU ISZTRUKO ISZ
KOMUNISTU

KOJE SALA, KORĖJOJE. — Daugiau
kaip keturi szimtai Priesz-Komunistu Be
KAREIVIS
NUTEISTAS laisviu suspėjo pasprukti - nuo Komunistu
Belaisviu, kalėjime, kai Amerikiecziai visus
Nudūrė Du Vokieczius kalinius vede in kitus kalėjimus.

užsidaryti ir didysis fabrikas
in Rouge, o po tam ir kituose
miestuose.
*
I
General Motors ir Chrysler
Automobiliu Kompanijos nie
Tie kaliniai, linksmai szukaudami: “Mes
ko nesako apie savo fabriku j NUERNBERG, VOK. — i
uždarymą, bet prisipažinsta, Į Amerikos Karo Sztabas, ka '
gajesjme gyventi,” begO pUS AmCkad vis sunkiau ir sunkiau nszkame teisme nuteisė Ame- ...
. .
vesti savo fabrikus, del plieno rikieti kareivi devyniolikos rikieczius kareivius, sargus.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
|
(Tasa Ant 4 Puslapio)
ir geležies stokos.

“SAULE”

Kas Girdėt

nu anglių. Da'bar jie pirksis tik
puse tiek.

MAHANOY CITY, PA.

NAUJAS LIETUVIU VASAROS PAVOJAI
MAŽAM VAIKUI
TRANSPORTAS

No.158—A p i o Kapitonas
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Vagis. 60 puslapiu, 20c.
No.160—Apie Po Laikui;
Per Neatsargtima in Balta
Vergija; Pusiaugavenis; Viėszpats Jėzus ir Miszke Medžiai;
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Mesžla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
Apie 100 puslapiū35c.
No.166—Apie Sumiš Malkiaus; Iszklausyta Malda
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

Visa tai, imant aplamai ir
bendrai, sudaro baisu galvo
Kad palaikus sveikata ir gy
NEW YORK. — Birželio
Kelios san vaitos atgal inta- sūki Amerikos valdžiai.
June 10-ta diena in New Yor- vastį mažo vaiko vasaros laiku
kingas laikrasztis “Le Mon
ca. atvyko laivu “General reikalauja daug prižiūrėjimo,
de” paskelbė neva Generolo
Dabar žmones baisiai daug Ballou”, iszplaukusiu isz Bre- kantrybes, sumanumo ir ypa
Fechtler raportą, kuriame jis daigtu perkasi ant iszmokesnerhaven Birželio 2-tra diena tingai žinojimo visu pavoju
buk sakes kad Europa, jokiu czio.
kuriu reikia vengti vasaros
Lietuviai:
budri negalėtu nuo Sovietu ap
Angrick, Johanna, in Alaska laiku. Be abejo vienas isz automobiliai vis
siginti. Ir .Generolas Fechtler .Nauji
— Frank, Arthur, Factoryville svarbiausiu sžiu pavoju tai pa
ir visas Karo Sztabas užsigy brangsta.
Pa. — Jalgst, Heinrich, Regina, prasta muse’, kuriasi priežasti
nė kad kas panaszaus buvo pa
mi mirszta daug mažu" vaiku.
Vis daugiau ir daugiau dar Carmen, Lothar, Regina, Sieg
sakyta; Buvo neužginezyjariia i
Kur tik ji eina, visur užkroezia
priiparodyta kad visa tai yra bininku bankuose vagia pini fried, Lombard, Ill. — Jonusligos perais. Žinoma, kiekvie
grynas melas. Bet propaganda gus. Valdžia pataria darbiniu cheit, Franz, Helene, Frieda,
nas namas turi turėti tinkamus
kus geriau prižiūrėti ir jiems Fremont, Nebr. — Klan, Vic
pasklido po visa Europa.
tor, Santa Barbara, Calif. — sietus, bet ten kur randasi ma
algas pakelti.
1\10.172—Apie Duktė Mariu;
Kremer, Robert, Helene, Har žas vaikas, reikia žiūrėti kad
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
Penki metai atgal Amerikos
ry, Willy, Norbert, Erna, ir sietai labai atsargiai butu su
O
kaslink
vaisko,
tai
mums
piu,
20c.
Sztabas taip sake, bet ne da
dėti. Jo kambarys turi būti
Grete,
Philadelphia,
Pa.
—
Lo

pranesza kad jauniems taime
No.173—Apie Talmudo Pa
bar.
Ju likimas — mušu rankose! pagelbėt pasveikt ir amžių 'pa
apsergėtas nuo mušiu. Muses
riams nereikes in vaiska stoti. renz, Georg, Gertrud, Chicago,
slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszpatraukia valgis. Atsargios Matome BALE p'irmininka ilgint.
Studentai, kurie eina in kole Ill. — Naussner, Chiristian,
davineti Pinigus. 45 pus.^ 20c.
To palszyvo raporto tikslas
Olga, Erwin-Ewald, Herta- szeimini^kes kurios užlaiko Kan. Dr, J. B. Koncziu lankan
Piknikaudami,
vaiszindagijas neturės in vaiska stoti.
No.175—KūCzios Žemaites;
yra parodyti kad AmerikieVanda, Reinhard, Herwid- savo namus szvariai ir tvar ti sėrganczia naszle su mažais miesi, svecziuodamiesi, prisi
ežiai yra bejiegiai, kad visa ta
vaikueziais Teichertjene, in minkim bedaujancziųosius ir Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
Eina gandai kad Komunis Christian,I New York, N. Y. — kiai, turi mažiausia bėdos su
darė Anglis; Kaimiecziu Aimamusu parama ir ipaszelpa yra
Diepholz, Vokietijoj.
ligonius Lietuvius Vokietijoj navymai; Eiles; Kokis Budais
tai rengiasi visu smarkumu Pecholcas, Albertas, Zusana, musėmis. Muses nesza ligos
niekam verta.
Vokietijoj vien džiovininku ir Austrijoj, vargstanezius Ita
vėl pultis Korėjoje. Musu ka Albertas, Chicago, Ill. — Pede- perus savo plaukuotomis ko
Apgavikai Apgauna Žmonis;
jomis
ir
limpancziais
snukusanatorijose Lietuviu yra yirsz lijoj ir Pranzucijoj.
rininkai sako, kad jie prisi rys, Gertrud, Stanislaus, Kas
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Komunistai visoje Europoje rengė tuos Komunistus priim tytis, M a rius, Jurat a, Fair cziais ir taip ulžkreczia neviena 500, iszprotejusiu Lietuviu 38.
Organizacijų vadai, veikė Paveikslai. “ 200.
per szi palszyva iaporta, sten ti ir pasitikti, ir kad tiems view, N. J. — Rekowski, Fran- maža vąįka. Jos užlekia ant
Isz dar Vokietijoj likusiu jai, visi kuriems rupi paszelpos
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
giasi priparodyti kad apsi Bauduoniemsiems baisiai ciszek, Antonina, Sadauskas, pieno kuri prirengi vaikui ir 8,000 Lietuviu BALE szelpia reikalai, kuriems rupi Lietu
Skaitymo
ir Rasžymo. 25c.
ginklavimas Europoje yra už brangiai tokis užsipuolimas Viktor, ir Rokowski, Richard, ten palieka tuos perus kurie
viu
likimas,
turėkim
BALF
5041.
dyka, kad jis niekam nevertas. kasztuos, nes musu armijos Chicago, Ill. — Ropp, Georg, yra viduriu suirimo priežasti
auku lapu. Perleiskim ji per
Kitokios Knygos
Aukodami BALFui pagelbsmi. Apsaugok savo mažyti
Millbrook,
N.
Y.
SvecZiu rankas, tepasiraszo ja
yra pasirengusios net ir Ato
nuo ju. Apsisaugok ir save!
tit in nelaimingiausiu Lietuviu me kaip aukotojas.
—BALE Contras.
Jie ypatingai priparodo kad mines Bombas pavartuoti!
No.178—Tikrausias Kabalas
Kitas sveikatai grasinimas namus inleist Spunduleli sau
tuszczias dalykas apginkluoti
Auku lapus inteikite vietos
NEW YORK. — Birželio, vasaros laiku tai temperatūra. les szviesos, duoti kąsni duo skyriui arba galite -siusti tie arba atidengimas Paslapcziu
Daug Amcrikiecziu mistiną
Vokietija.
Ateitos su pagelba Kazyrom.
kad “Tėvo Diena” tai yra June 13-ta diena in New Yorka Labai sziltas oras kenkia ma nos, gauti vaistu,, vaiikucziai siog. in BALF Centrą, 105
25c.
žiems vaikams ir jie negali ap
Jeigu jie galėtu priparodyti Amerikos iszmislas, 'kad vien atvyko laivu ‘General Hersey.’ siprasti su juo. Reikia stengtis iszlaikyti sveikata, ligoniui Grand St. Brooklyn 11, N. Y.
No.180—Kvitu K n y g u t o
kad Amerika nepasitiki ant tik Amerikiecziai szita diena iszplaukusiu isz Bremerhaven kiek galima kad aipsergejus
del
Iszmokejimb Pinigu Ligo
Europos apsiginklavimo, tai szvenezia. “Tėvo Diena” pra Birželio 3-czia d., Lietuviai:
Ka
pasakė
katras
paeziuojas,
niams. 35c.
'
Bcriiecker, Edmund, New juos nuo karszczio. Reika la
KATALOGAS 76 puslapiu. 25c.
Komunistu Pąrtija galėtu in- dėjo szvensti senovės Graikai,
bai
lengvai
aprengti.
Kasdien
ISO1/-?—Kvitu K try g h t o
York, N. Y. — Babelis, Ilona,
tikinti Prancūzijos valdžia ne ir dar ankseziau Kiniecziai.
No.133—Dvi istorijos: Neuž Draugystėms, del Kasrėriaus
KNYGŲ
prausti
po
kelis
sykius
ar
dau

Pirmieji Graikai garbinda Brunonas, Detroit, Mich. —
sutikti ant jokios sutarties
mokamas Žiedas, Drūta Alks nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
giau tuomi atvėsinant jo kūne
kaslink Vokietijos apginklavi vo “Zeus” visu dievaieziu tę Dengler, Siegfried, Aldona, in li. Vasaros laiku reikia jam Visi pirmieji Katalogai dabar ni. 62 puslapiu, 20c.
kimu. 25c.
va, ir taip geibdavo visus vy Willoughby, Ohio. — Denisen
mo.
yra
negeri.
Szis
Katalogas
No.134—
Dvi
istorijos:
Baisi
duoti
daug
daugiau
vandens,
No.194—Trumpas
Katalirus. Jie atneszdavo dovanas ko, Eugenie, Ewetlana, Ben
užima
visu
anų
vieta,
todėl
Žudinsta,
Urlika
Razbaininka,
kiszkas Katekizmas, pagal iszton Harbor, Mich. — Eiduk, gerti negu kitais metu laikais.
Anglijo’s Socialistu vadas prie jo szventoves ir paskui
43
puslapiu,
20c.
užsisakykite
knygas
isz
Jeigu
galima,
reikia
ji
laikyti
guldima Kun. Piliaūskio, su
Ida., Kasimir, Erwin, Anui,
Bevan da'bar jau vieszai sako paskyrė viena Jiena Tėvus pa Johann ir Edmund, Lemont,“ tyrame pre, nors pora valandų
szito Katalogo
nekurias Naudingais Padėji
No.
138
—
Apie
Trlahda;
Ro

kad Anglai turėtu labiau bijb- gerbti.
kasdien.
Vienok,
nereikia
leis

No.
1952
bertas Velnias; Medėjus; Kaip mais. 35c.
Kiniecziai szvenezia dvi die III. — Gerulat, Emma, Rein
tis Amerikos negu Sovietu Ru
ti saules spinduliams kaitinti
Kuzma Skripkorius Likos Tur No.196—Stacijos arba Kal
nas savo Tėvams, viena pava hold, Chicago, Ill. — Georke,
sijos.
tiesiog
ant
jo.
tingu Ponu. 35c.
ISTORIJOS, PASAKOS,
varija Viesz. Jezuso Kfistuso
sari, antra rudeni. Per szitas Paul, Malwine, Foerke, Hone,
Kitas
pavojus
kurio
labiau

/No.140—Apie Maža Katilu- 15c.
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BROLIS IR SESUO
(Tasū)

Metės greitai akimis ant
Ulycžios, inojo iii prieangi. Pa
kabines ant vagio virszutinius
rubus, pabarszkino iii szonines
duris.
Vaidite! (ineikite). Atsi
liept! storas balsas.
PoVylas (buvo tai jisai) ati
darė duris ir atsirado ptieszai
aūgsžtos žmogystos, apsagytomis isz visu skaliu žvilganęziomis rinkėmis, retežiais ir
kitokiomis žibuklomis, kurios
ženklino Maskolių virszininka.
—- A! Tai ežia jus! Labai
ifia smagu, iszleido per dide
lius, nusikarusius Ūsus ir nuVede sveczia toliaus.
Atsidūręs gana dideliame
kambaryje, virszininkas man
dagiai prasze Povylo prisėst.
Tam atsisėdus, atsiliepe
linksmai, žibėdamas rainomis
akimis:
— Seniai, seniai jus lau
kiau. ŽinO'tė, muhte jau rankos1
niežti! Jeigu, neduok Dieve,
koks 1 kvailys žemskis iszsipliauszkia, o ežia jus neateina t
taip ilgai.
— Klausykit, polis naczelirrnke! Tarė asztriai suraukęs
skruostus Povylas, ar nėra
laiszko nuo gubernatoriaus?
Asz seniai jo laukiu.
Maskolius atydžiai pažiurė
jo ant PoVylo, lyg abejodamas
ar jam sveika galvoj, ir atsa
ke iszleto:
— Navafniai jus sziandien
man isžrodote', ponas PoVyle!
Asž notiu pabaigti’ reikalą,
kaip- žinot, mergisžcžia, ka,
taip sakant, užkliuvo, o jus.
Bėt, kas link laiszko, atėjo
Sziafldien. Girdėjau jus guber
natorius szelpia. Ka jis jum
ėasže? Gal siūlo, taip sakant,
koki m i I ijonuka, ar, gražia
margaite už tuos darbus■'? Hc?
Paskutinius žodžius Masko
lius iszfare linksmai; akys jo
begėdiszkai sžypsojoši. ' ' •
Kibirkszf is pasirodė Povylo
akyšė; per veidą jo perbėgo
sžė'sze'lis piktumo, bet aki: mirksnyj susiinalsze.
A- Parodykite man laiszka
tarė szaltai.
Virszininkas ilgai žiurėjo in
savo sau kalbi, stebėdamas inpatingam jo atinainingumiu,
bet iszpilde jo praszyma. Pri
ėjės prie stalo, apkrauto popieromis, po valandėlei jieszkojinio' atnėsze laiszka.
Povylas godžiai perplesze
koperfa.
Po valandai skaitymo, akys
suszvito negeru žvolgterejimu
6 per veidą perėjo szeszelis
baisaus pifctuino? -Staigiu kru
tėjimu rankos perplesze laisz

ka ir numėtė ant žemes, o pėr
suicziauptas jo lūpas iszsprudo: Prakeiktas senis!
Ir lyg ant patvirtinimo savo
žodžiu su kmnszczia inusze in
stata kad net languose aidas
atsiliepe; bet greitai galva jo
nusviro, o tieseji ranka su nebevilczja in plaukus inkibo.
Maskolius'' žiurėjo iii Povyla
su išž Verstomis Akimis; Valan
da nejudėjo, lyg po intėkme
netikėjo sapno, bet greitai atokes susžūko:
— Ko daužaisi, i))o szi'mts
paibeliu ! Paimk aiit mandagu
mo! Sakyk greieziau kas tau
yra?
' ;i,D
Vietoj atsakymo, Povylas
mėtė jam laiszka. Maskolius,
pūstveres ji, skaitė sziuos žo
džius:
?
“Miels Prokope! Koks tu
mulkis! Kam tau, po galu, tos
Alenos, prie kurios taip jaufrumingai dūsauji? Ar negeriaus naudotis Išž rankos ir
szirdiės sžimto kitu, priesz ku
rias nėreik užsidengti tuom
poetiszku, 0 drauge ir kvailu
debesiu maldų ir g'aikszcziojimu? Ant svieto gana yra mer
gų ir be Aleiids, kuri giliai inkliuvus ir vargiai isžsigel'bes,
net akivaizdoje tavo globos. Ir
gerai: Kam numėtės pinigą in
marias, nori ji rasti ant dug
no? Taigi aeziu tau labai už
grūmojimą, pasinaudosim isz
jos prigulincziai; o sau pasijieszkok kita mergisžcžia, gau
si nuo manes deszimts tukstancziu rubliu. Žinai, dabar pini
gai nepigus — dauginus duoti
tuom syk negaliu,- vienok ir tie
pats verti nė tik vienos, bet ir
keliu Alenu. Tikiuosi, kad man
pripažinsi teisybe ir nėdusūusi
prie saVo iszrinktosiOs, kuri
užtai d u saus kalėjime. Tavo,
P.”
Perskaitęs tai, virszininkas
dvilinkomis akimis pažiūrėjo
ant Povylo.
— He, sapaliojo jisai, o
kas ežia? Kas do jautrumai ?
Kas do Alena? lie? Vaikeli,
tai ežia neprasta grūmojimą?
Ir kur tau in gid va atėjo? A?
Kaip žiūrati, tai isz tavęs su
jungi tatoriums! Meti bumaszkas in agni, idaUt pflškui jas
gelbėtum? Ir pats apsviltum?
Cha!cliū!eha!
Ir ilgai juokėsi nusištebejes
Maskolius, net aidas pnlūbeje
gaude.
Povylas pažiurėjo ib ji stik
linėms akimis ir atsiliepe, lyg
sau:
— Ha! Užsimirszau, kad
ežia 'žmones pasiszventimo nepažinsta.
— Pasišzventimo? Geriaus
sakyk paszventimo! O tai ue-

MABAKOY CITY, FA

Tai tęsęsi valandėlė. Greitai
lyg langas isz lėto subarszkejo.
Povylas krūptelėjo. Greit
dirstelėjo pirmyn ir tamsiam
dugne stiklo lyg S'zvystelejo,
veidas.' Greit pakilęs, prisiar
tino prie lango, bet jau ten nie
ko nebuvo.
Gal jam tik pasirodė.
Kada virszininkas priėjo
prie atsigryžusio Povylo, nepate-myjo ant jo veido jokios
žymes kanezios: Jis buvo szaltas, abejingas, lyg akmeninis.
Tik juodos akys tvirtingiausžibejo.
Szaltai padavė ranka virszininkui.
— Aeziu už suteikimą
laiszko, tarė isz lėto, lyg gėdy
damasis pirmesnio silpnumo.
Virszininkas biski ji palyde.ib.

Viena diena Andrius, isz lė
to eidamas plentu, patemijo už
varsnų skubinanti žmogų ir
s m a r k i a i gestikuliuojanti.
Tuojaus pažino Szukieti ir jau
rengėsi užkurti jam gera, van
ta, kaip senis, nelaukdamas
nieko, pasvėrė ji už rankoves
ir trauke miesto liiikon.
— O ka tai reiszkia ? Už
klausė susiraukęs Andrius.
Szukietis, greitai mirkeziodamas akimis ir priduodamas
savo veidui slapczia tarme, ta
re isz lėto:
— Tuoje pamatysi, tiktai
skubink, in Didyji vieszbuti.
Tie žodžiai da laibiaus užpainuojo Andriu, nes Didžiamjam vieszbutyje nu
sprendė jie atlikti tik svar
biausius reikalus. Bet, idant
nepasirodyti akyvu, jisai tylė
damas ėjo paskui seni.
Szukietis stebėdamasis pa
žiurėjo iii ji.
— Kaip tai? Nieko ne ne
klausi ?
— Nes tu pats nieko neži
nai.
iSzuk ietis pažiurėjo in An
driu kaip žmogus, kuris bai
siai iiuskriaus'tas, ir tarė:
— Nežinau? U-gi Alena,
miela Alenuke vakar policija
paėmė.
Ir aszaros pasirodė akyse
gero senio.
— Jau asz ta vakar žino
jau, sumurmėjo Andrius.
— Ar da tau mažai ? Tai
gi žinok, kad Kazys ana diena,
sugryžo vakare, bet kaip iszrode? Akys žiba, plaukai pasisziauszeje, veidas iszbales.
Klausiu: Kur? Kaip? Anei žo
džio, kaip užkeiktas. Vaikszežioja in kakta muszasi ir dan
timis griežia, bet su tokiu vei
du, kad vakaro net prie žiburio
baisu, kažinkas žmogui ant
misliu užeina. Per dvi dienas,

beveik nieko nevalgė. Tik
sziandien priesz valanda, lyg
isz szalto vandens iszszokes,
stvėrė mane už peties ir suri
ko-: Ant tu pėdu susijios'zkok
Andriu, ateikite abudu in Di
dyji vieszbuti. Norėjau klausi
nėti, taip dirsteleje ant manos,
kad per gyslas sziurpuliai per
bėgo. Taigi sku’binkime, ba,
— Sakai nieko nesznekejo
ir buvo piktas?' Užklausė An
drius.
— Nieko nesake, kitaip
asz buezia viską daejes; žinai,
turiu gera vuosle. Nakczia net
priėjau prie jo, misilyjau, iszsitars ka, sapne, bet žiūrim temyjasi in mane stiklinėmis
akimis. Persižegnojau nusi
gandęs. Kas tau? Nemiegi?
Klausim Ne, smnurmejo ir užsikreipe in siena. Net mane rū
pestis paėmė, sukudau bemislydamas.
Taip įseniui besznekant daejo abudu iki miestui. Keletą
žingsniu ėjo didesniąją ulyczia
greitai pasuko po kairiai ir at
sidūrė prieangyje ilgu namu.
Du žingsniu nuo duriu, medi
niai tropai vede in virszu. Aki
mirksnyje atsidūrė ant antro
gyvenimo, abudu pabarszkino
in baltas duris.
— Kas ten? Atsiliepe bal
sas isz vidurio.
— Asz su Andrium, greitai
atsiliepe Szukietis.
Durys atsidarė. Ant slcnksczio -stovėjo Kazys, bet kaip
persimainęs. Jo visada nuliū
dintas veidas buvo iszbales iki
mėlynumui, indubusios akys
grumojaneziai žibėjo isz po su
trauktu skruostu, o plaukai di
deliuose plosztuose taip buvo
sutarsziyti, jog, rodės, kad
priesz Valanda peszesi su deszimezia pfiėszū, kuriu kiėfcViens taše jo plaukus in atbu
las szalis.
— Kas tau? Ar sergi?
Trumpai užklausė Andrius.
. Szukietis, ji isžvydes susi
davė rankomis per blauzdais,
kaip žmogus, jau artimas nebevilties.
— Priesz valanda da nebu
vai toks! Tarė nupuolusiu bal
su.
—- Skūbinkite in vidų, nėr
ka rūpinti ant slenksezio, tarė
Kazys, szvistelėjes akimis.
Visi inejo in siaura, kambari
gana tamsu, nes vieiiatinis jo
langas buvo stropiai užtiestas.
— Ar isztikro ka nors svar
baus nori pasakyti ? Užklausė
Andrius.

Czia tai didžiausias užsp
mojimas statyti kelius viso
je Pietų Amerikoje. Vieszkelis tesis du tukstaneziu
i szimta ir dvylika myliu ir J

bus vadinamas Pan-Ameri
can vieszkelis.
Czia yra statomas Arnolana tiltas ir bus vienas isž il
giausiu ir didžiausiu. Kai:

szitas vieszkelis bus pasta
tytas, tai bus geriau ir daug
saugiau važiuoti po Chile
krasztg, kur'' dabar randasi
tik takai ir szunkeliai.

dyvas, kad to nesuprantame,
paszvensti kita del saves. Bet
ant galu-galo, tu, vaikeli, isz
to gerai iszeisi, nes mus val
džia apszėziai užmoka už gra
sinimas, be jokio atžvilgio ant
žmogystų, kurios yra paszvenstos.
Tares tai, virszininkas cinisžkai nusiszypsojo.
Povylas drebiutiszkai stvė
rė ji už peties ir suszuko:
— Asz ja myliu! Klausyk:
Asz ja myliu!
— Myli? Ipatingai ja my
li! Matyt, isz meiles neturi kur
dėti, kad net in kalėjimą inkiszai!
— In kalėjimą? Ha! Kas
tai sako ? Taip asz ja prapul
džiau, norėdamas suteikti jai
laime! Asz tikėjausi' ja iszplėsžti isz paezios prapulties,
o paskui valdžia szlovinti už
mielaszirdys. Ha! Dabar tu
riu!
— Valdžia szlovinti už
mielaszirdyste! Cha! Cha! eha!
Juokėsi isz szirdies Maskolius,
ar ja ir taip mažai szlovina ?
Ar negeriaus szuni muszti ir
priversti ji laižyti pėdas, ne
kaip szerti ir laukti nuo jo vi
sos teisybes? Cha! Cha! Cha!
Geras isz tavęs vaikas! Bet ir
pasilik geru, ka maezyja, kaip
viską žinosi?
— Bet mano Alena ? Asz ja
prapuldžiau! Dieve manė, Die
ve! Asz pamelavau! Ir jos ne
gausiu ? Asž ja 'prapuldžiau ?
Prapulk ir tu pats!
Tai tares, sudavė sau in kru
tinę ir, pasistveres už galvos,
pasirėmė ant stalo ir nejudėjo.
Maskolius su sanjausmu žiu
rėjo iii ji.

Durys atsidarė, ir Povylas
dingo tamsoje.
Likes viens sau, Maskolius
atsiduso.
— Gaila vaikino, sumur
mėjo pekliszkai iUpUiniojo sa
vo mylimja. Paikutis! Tikisi
ant inielaszirdystes valdžios.
Na, valdžia jam mielaszirdinga: Isz dvieju kailiu nuluptu
nuo vargdienio, viena duoda
jam užtai, ka nuo tu paežiu
strėnų treczia kaili nulupo.
Vienok, gaila vaikino.
Taip užbaigęs, virszininkas
uždare duris ir sugryžo in
kambarį.
*♦*

— Ant niekniekiu nebucziu kvietęs. Ar seniai būvai
pas Alena ? Gryžosi prie An
driaus.
— Kaip tik nuvedė; o tu?
— Sziandien.
— Kaip isžrodo ?
— Negaliu pasakyti, nesžodžiu neatrascziaU. Laiko

Jeigu moterėlė nori sutikime
gyventi,
Tegu iszpildo sekanezius
prisakymus,
O vargo szeimyniszkam
gyvenime neturėsi:
Tegu tavo vyras buna
valdytojam tavo namo.
Bukie gera gaspadine,
Ir mokekia iszvirti geria valgi,
Laikyk stribą szvariai.
Mokykis suprast, savo
vyro būda,
Ir pasiielginek pagal ji.
Nekaityk vyro už visus
nepasisekimus.
Ne jieszkokie Visokiu
priekalbiu,
Ir nekoliokie ji,
Už mažiausia prasižengimą.
Dalinkis su jo Vargais,
Ir prigelbek jojo
užsiemimuosia.
Laikykis szvariai,
Ne bukie kutvala,
Nes vyrai myli sžvarės
moteres.
Mylekie savo vyra,
Ir pasaldyk jo gy venimą,
Nes jisai rūpinasi tavim,
Ir del tavęs dirba!
*
*
*
Viename mieste įSkulkilo
paviete,
Randasi moterėles didelėje
netvarko',
O kad gėrė, tai gere,
Per visas dienelės.
Kada S u bate ateina,
Tai jau gėrimas nepasilauna,
Tada būna be jokios Valdžios,
Girtos kaip girtuokles.
Ta kuopele susideda isz
szesziu,
Tik tiek Lietuves,
Pulkelis gana puikus,
Jeigu guzute punta,
Tai sžirdeles ir tunka,
Net saves ncpancsža,
Kaip rodos liga gaus.
Salini inkai nuo jū gera
bizni turi,
Su bohkutiėnis nuolat bėga.
Ant nieko nežiūri.
Kažin ar ilgai taip bus,
Ar ilgai rangola pus.
*
*
*
Gavau tiligrama isz vieno
miesto Dilioje,
Ir tuojaus iszkridau su
eroplanu,
C mano rūteles, kokios ten
mergeles.
Pasiputia, uodegos iszputia,
Rodos kaip karves zylotu,
Kožna su ragais badytu.
Jau ka tos moterėles,
Kelios baisiai nelabos.
Vyrai negali su joms iszbuti,
Turi in platu svietą iszrunyti,
O tokia bobele viena, pasilikus,
Būna ant visko tikus,
O ka, gyvuliszkas gyvenimas,
Ant žemes, t o k i sbus ir
amžinas.

draugystėje kitu kaliniu, tik
ant nakties duoda atskiru
kambariuka,. Iszbalūs, kaip
drobe, dvosuoja da'žnai. Neil
gai, turbūt, vargs nabagėlė.
— Tegul tani taip būna,
kur ja intupde, pradėjo Sziuliietis, bet tuoj sukando liė'žiivi, patemyjės baisia atmaina
ant veido Kazio.
Pirma jis iszbales žitiriš isz
paniūru, rodėsi szaltu, abejin
gu. Žodžiai SžukieeZiO uždegė
kibirkszti. Tartum po intėkme
galvaniszkos spėkos, sukruto
Kazys taip sparežiai, taip grei
tai, kad du jo sandraugai Ūespejo afokti. Prisuokęs ’prie
iszsižiojusio Andriaus' pastvė
rė ji už krutu ir kratydamas
taip, kad net to dantys barszkejOj Szauke balsu, kuris in de
javimą greieziaus buvo pMaszus:
— Kas intupde Alend? Ar
žinai? Kas intupde Alena? Ar
girdi ? Povylas!
■Paskutini isztare beVeik jau
smaugdamas ba neatgavusi
nuovokos Andriu.
Kaip bite, inleidus gyli, dre
bėdama stimpa,- taip Kazys, inleides ant syk visus nuodus,
kokius turėjo szirdyjė, puolė
ant lovos, beVėik netekes jiegu.
Inpuolusios još akys užsi
merkė, lupos malszino skaiidu
szypsojima.
Szukietis, kuris isž baimes
buvo nusiires arti duriu, iszgirdės ta Varda pėrsižegilOjo.
Andrius szaip-taip afokes, da
Valandėlė žiurėjo in iszblrszkusi Kaži, paskui, lyg ne savo
burna fare:
l
— Povylas iszdavikas? Ar
gali būti? Isz kur ta žinai?1 Ėsi
persitikrinęs,?'
Valanda Kazys da gulėjo
ant loVoš. Greitai pakilės, su
keitė rankas ant krūtinės ' ir
tarė aiszkiu, išzkilmingū bal
su:
— Akivaizdoje dangaus,
akivaizdoje tėvynės ir akivaiz
doje jus, broliai, kaltinu Povy
la, kaipo niekinga Judosziu,
iszdaveja.
"
— Papasakok Viską, tarė
Andrius.
— Nuo to sykio, pradėjo
Kazys kaip Po vylūs apsiėmė
užstoti už Alena, mano sžirdyje užgimė baisus patemyjikias.
Neužmigdavau per naktis mislydamas apie jo navatnūs žo
džius, ir po visokiais pavida
lais sekiodavau paskui ji. Vie
na syki, apsivilkės su Žydo 'žiponu, patemijau ji einanti ulyczioje. Kita jo pas policijos
virszininka. Sekiau iki paežiu
namu, toliaus nebuvo galima.
Tada asz nuėjau ant kiemo,
žiuriu, viens namu tarnas turi
. menka sermėga. Parduok, sa-,
kau. Gerai. Kiek nori? Du rub
liu, atsake, tlžmokejau ir apsi
vilkės isžejau per vartus. Bu
vo jau pritemę. Pridengtas tar
no serin'ega, nematant vėl įnsprudau in kieina ir nuėjau tie
siog po lango virszininko.' Sto
vėdamas geroje vietojo viską
maeziau ir girdėjau. Neapsiri
kau. Tas nieksžas, tas iszįgaiiia
nuo seniai turi pažinti su poli
cija. Kaip szui eme drai^kytis,
gavės nuo guberhatoriaus
laiszka, turbūt prieSztaraujanti jo nelabiems siekiams. Ar
li kelmu? Jisai myli Alena,' ji■siai norėjo gauti jos ranka ir
paskui sugrumavojo, idant jai
parodyti, jog visiszkai nuo jo
priguli. Bet apsivylė niekszas!
Jis pats dabar pražus su savo
‘ aukai
-! v-’-J'N'"" - t j
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ZiniosVietines
— Su'batos ryta, nelaime
atsitiko ant Mahanoy City-St.
Nicholas vieszkelio, kai Jo
seph Griggs (Grigas) 24 metu
amžiaus nuo 36 W. South uly.,
likos pavojingai sužeistas aūtoinobiliaus nelaime. Vyrukas
vienas važiavo ir pagal tyrinė
jimą padaryta per policija, sa
ko kad gal 'jisai užsnūdo prie
rato, o automobilius greitai
važiuodamas, nuvažiavo nuo
vieszkelio ir trenkė in pagarsinima storlentas ir automobi
lius atsimusze ir apsverte pirm
negu sustojo. Sužeistas vyru
kas nuo to trenksmo buvo iszmestas, ir surastas per kita
automobilistą Heeney. G riggs
likos nuveszta in Locust Mt.
ligonbute, ir randasi pavojin
gam padėjime. Jo automobi
lius vertas $2,000 likos visiszkai sunaikintas.
— Seredoj, Birželio June
18-ta diena, 7-ta valanda ryte,
iszvažuos in Wilkes-Barre,
keturi vyrukai, isz sekaneziu
miestu:
Ashland—Win. M. Gallagher.
Barnesville — John Ruppert.
Zion Grove — Clyde F. Schell.
Colorado — Peter Pengrin.
— Seredoj pripuola Szventuju Efremo, Marino, Elzbie
tos ir Morko, Taautine Szvente
iGimbutes. Taipgi ta diena:
1941. metuose, Turkai pasiraszo ant sutarties Su Naciu Vo
kietija; 1812m., Antrasi karas
priesz Anglija paskelbtas;
1815 m., Napaleonas pasiunstas in St. Helena Salas.
— Ketverge Szvcntos Ju
lijonos ir Szv. Gervazo ir Pro. tazo. Tautine Szvente: Gagže.
Ir ta diena: 1756 metuose, Cal
cutta mieste, Indijoje, szimtas
keturios deszimts szeszi Ang
lijos kareiviai buvo sukimszti
in maža, taip vadinama “Juo
da Skyle” isz kurios iszliko
tik dvideszimts trys gyvi, o vi
si kiti užduso; 1941 m., Vokie
tija ir Italija isavare visus
Amerikos Ambasadorius ir
Kosulus, atkerszindama mums
už tai, kad mes 'buvome panasziai padare; 1935 m., Anglija
sudaro Laivyno sutarti su Vo
kietija, pavėlina Vokiecziams.
palaikyti tiek submarinu, po
vandeniniu laivu, kiek Anglija
sau pasilaiko.
Anglijai jau
ima eiti tuo nelemtu pataika
vimo keliu 'žemyn; 1948 metuo
se, Rusija nutraukia visus san
tykius ir susisiekimus tarp
Berlyno ir Vakariniu Tautu
Vokietijoje.
Amerikiecziai,
Anglai ir Prancūzai visiszkai
nukirsti nuo Berlyno. Ame
rika pradeda visiką eroplahais veszti in Berlyną.
— Panele Eleanora, duktė
pons. Mykolu Szielieku, nuo
1123 E. Market uly., ana die
na užbaigė savo slauges moks
lą Temple Universiteto ligonbutoje, Philadelphia, Pa..
— Petnyczioj pripuola Sal
džiausio Jėzaus Szirdies ir Szv
ento Sylvestro, o Tautine Szv
ente: Genulis. Taipgi ta die
na: 1938 metuose, Prancūzai
paklausydami Anglijos val
džios, uždaro savo ru'bežiu Is
panams ir jokios pagelbbs;
1789 m., Prancūzijos kruvina
revoliucija prasidėjo; 1949m.,
Keturiu Didžiųjų Tautu Minis
teriai baigia savo Konferenci
ja, pasitarimus Paryžiuje. Nie
ko nenutarta, nieko nenuveik
ta. Rusija ant kiekvieno punk
to prieszinosi.

Shenandoah, Pa. — Rozali
ja Naskievicziene, nuo 433 W.
Lloyd uly., kuri sirgo trumpa
laika*, pasimirė Ketverge ryta
12:50 valanda savo namuose.
Atvyko isz Lietuvos 1902 me
tuose. Jos vyras Jonas, mirė
trylika metu atgal. Paliko kelurios dukterys: Ona, slauge,
Pottsville ligonbutejc; Julija
pati Barney Wentz isz miesto;
Marijona, pati Fr. Szukausko
ir Betracija, 'pati Jurgio Pauliono, Frackville, taipgi sese
rį Margarieta Urboniene, Ta
maqua ir szeszis aliukus. Lai
dotuves invyko Panedelio ry
ta., su Szv. Misziomis Szv. Jur
gio bažnyczioje devinta va
landa ii' palaidota in parapi
jos kapines.
— Petnyczioje, susirinki
mas arba semias Lietuviu Ry
mo Kat. Am., Moterų invyko
Szv. Jurgio parapijos svetai
nėje. Delegatai isz sekaneziu
miestu dalyvavo tame seime:
Shenandoah, Girardville, Mi
nersville, Pittston ir Tamaqua.
St. Ubain, Quebec. — Dide
lis gaisras kilo szitame mieste
52 namai sudege, o apie 350
žmones likos 'be pastoges.

400 BELAISVIU
ISZTRUKO ISZ
KOMUNISTU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Vienoje vietoje daugiau
kaip szimtas belaisviu, lyg su
sitarė, sykiu pasileido bėgti
isz eiles staeziai in Amerikieczius sargus. Kiti vienas po
viena isztruko ir kreipiesi pa
geltos nuo Komunistu belais
viu pas Amerikieczius.
Amerikiecziai kareiviai sa
ko kad jie tikrai žino, kad ne
visiems pasisekė nuo tu Ko
munistu belaisviu pabėgti ir
kad kiti buvo nužudyti.
Amerikiecziai dar vis jieszko lavonu tu kaliniu kurie bu
vo kitu kaliniu nužudyti, už
tai kad jie buvo priesz Komu
nistus.
Keliuose kalėjimuose Komu
nistai dar vis stengiesi pasiprieszinti, bet kai iszgirdo insakyma Amerikiecziams juos
paimti ar nugalabinti, jie pa
sidavė.

MYLĖJO ŪKININKO' Amerman beveik kasdien atei
KAREIVIS
davo jam patarti, ji pamokinti
ir jo žmonos pamatyti.
NUTEISTAS
MOTERĮ
■>..

FA' -*■ '

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

metu amžiaus Richard A. Hagelberger, isz Chula Vista, Ca
lifornia, mirties bausme, už
nužudinima dvieju Vokiecziu.
Pirmiau, žemesnis teismas
buvo pasmerkęs kita kareivi,
devyniolikos metu amžiaus
John Vigneault už ta paezia
žmogžudyste.
Jie gali kreiptis in augsztesni Karo teismą, bet vargiai
kas isz to bus.

gijoje, bet jos vyras neturėjo
gana pinigu. Tai jųdviejų ge
ras Susiedas mielu noru be jo
kio procento paskolino jai, ar
jiemdviem asztuonis szimtus
keturios deszimts asztuonis
dolerius. Ir kai jis tėvai atva
žiavo in Amerika jųdviejų Su
siedas juos labai gražiai ir sziltai priėmė.
Jos vyras džiaugiesi kad jo
Susiedas tokis geras jiem
dviem.
Paskui, kai Amermano mo
PRIŽADA SU
čiute numirė ir jis gavo dau
MAŽINTI VALDŽIOS giau pinigu, jis patarė tai gra
porelei užimti jo ūki ir per
ISZLAIDAS žiai
puse viską skirtis. Ponas Mast
džiaugiesi tokia proga.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Jaunas Mast buvo prastas
sikalbejo su Republikonu Par ūkininkas ir už tai jo Susiedas
tijos vadais New York mieste.
Gubernatorius Dewey, ku
TĖVO TROKAS
ris yra uolus Generolo EisenUŽMUSZE MAŽA
howerio rėmėjas, sako kad jis
yra tikras kad Generolas gaus
MERGAITUKE
devynios deszimts penkis Republikonu balsus New York
WILLIAMSTOWN, N. J. —
valstijoje. (New York valstija
isz viso turi devynios deszimts Penkiolikos menesiu mergaituke buvo užmuszta kai jos tė
szeszis balsus.)
Bet kiti Republikonai kitaip vas ja su savo troku suvažinė
mislina, nors beveik visi tikisi jo in Williamstown, N. J.
Dvideszimts penkių metu
kad Generolas Eisenhoweris
tėvas
Stanley Rzeczoski labai
gaus tu balsu dauguma, kad ir
ne tiek kiek Gubernatorius De atsargiai savo troka vairavo,
kad nesužeistu savo kitas dvi
wey prižada.
dukreles darže, bet jis nežinojo
kad mažute penkiolikos mene
DURYS UŽMUSZE siu dukrele Judy Dianne buvo
nuszliaužus ant kelio kur jis
MAINIERI
savo troka vairavo. Jis nežino
jo kad jis ja buvo suvažinejes
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
kol jo dede pradėjo ji szaukti.
Tėvas savo sužeista dukrele
kompanijos mainose, kai du
greitai veže in ligonine. Ji pa
rys staiga atsidarė ir ji pri
sitiko policijantai, kurie buvo
spaudė prie akmenines sienos. jo dėdės paszaukti. MergaituDurys atsidarė nuo vėjo
kes motina apslobo kai dažinotraukimo kuri šukele “jackjo kas atsitiko.
hammeris” kuri Ondusko vartuojo, kasti anglis.

Jis viena gražia diena pabucziavo savo Susiedo žmona ir
tada viskas prasidėjo!
Bet vieno buczkio neužten
ka. Kita diena jis pasigavo ja
kluone. Jo tas draugas Jerry,
jau szesziolikos metu, stovėjo
ant sargybos, kai jis jau pasi
savino sau savo Susiedo žmo
nele. Jis prasze kad ji pames
tu savo vyra ir eitu su juo. Ji
nesutiko! Tai buvo 1950 metai.
Amermanui kraujas virte
virė, net kunkuliavo. Jis nuta-

Tai Nieko Nekenkc
Ponia — Ka dirbi Mariu
te, su skepetaite del nosies,
tu szluostai toriclkas!
Mariute — Tai nieko ne
kenke, nes jiji jau ir taip
yra labai sujuodus!

re kad jo Susiedas turi būti
kaip nors iszbrauktas. Jis su
savo draugu Jerry, kuris jau
buvo septyniolikos metu, pasi
tarė. Argi nebutu galima su
rengti medžiokle, kurioje jos
vyras netyežia butu nuszautas.
Visi pripažintu kad tai buvo
nelaime. Ar nebutu galima pa
dėti dūlio prie jo duriu? Ar
negalėtai in mudu abu szauti
ir pataikinti in ji? Jerry pasi
teisino kad jis ne per gerai
szauti moka ir nežinotu in kat
ra pataikintu.
Isz visu tu planu, užmany
mu, iszejo kad Susiedas Amer
man iszvažiuos in New York
miestą, o Jerry nuszaus Susie
dą Mast, kai jis pargrysz isz
naktines mokyklos. Amermanas buvo tikras, kad kai jos
vyras bus nugalabintas ji su
juo mielu noru susidės.
Jiedu nuėjo pas savo susiedus ir rado tik Ponia Randi
namie, jos vyras buvo nuėjės
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Valdžia Privertė S zita Tilta Atidaryti

East Chicago, Indiana
mieste policijos virszininkas
Michael Rivich, (po kairei)
priverezia John Bialas ati
daryti tilta kuri straikuoj antie j i aliejaus darbininkai
buvo uždare. Didis aliejaus

MAHAN O Y CITY, FA,

tankeris, laivas buvo ežia
sustabdytas per tas straikas.
Jis paskui galėjo sau va
žiuoti su 2,700,000 goreziais
gazolino, kuris yra baisiai
reikalingas fabrikams.
o □ □

HONOLULU. — Deszimts
lakunu dingo, ir jau beveik
vilties nėra juos surasti gyvus,
kai B-29 bombneszis nukrito in
Pacifiko mares, apie 125 my
liu nuo Kwajalein salų.
Vien tik eroplano vairuoto
jas, lakūnas Kapitonas iszliko
gyvas. Jam tik koja buvo nu
laužta. Jis sako kad tik vienas
kitas lakūnas suspėjo isz to
bombneszio iszszokti pirm ne
gu jis nuskendo, bet ir jis nu
skendo pirm negu Kapitonas
suspėjo prie jo priplaukti.
Kapitonas sako kad du jo
inžinai užgeso ir jis buvo pri
verstas ant mariu nusileisti,
bet, besileisdamas ir treczias
inžinas užgeso ir croplanas
krito.
- .
/
.. . . • .
Laivynas greitai iszsiuntc
savo greitus laivus in ta vieta
ir taip iszgelbejo ta Kapitoną.
Tie laivai ilga laika plaukinė
je apie ta vieta su viltimi kad
dar kas nors iszliko gyvas, bet
jie mate tik eroplano liekanas
pluduriuojant bangose. Toje
vietoje randasi daug žmogedriu žuvu ir už tai mažai vil
ties beliko kad kas kitas iszli
ko gyvas.

— Kvailiai paprastai
augszcziause kele galvas in
virszu. Tokius galima greitai
pažinti.
į

trail of flame

burns against the dark night sky

as asbestos-clad Navy gunners launch a rocket
A
from an American ship. An exciting, fantastic sight to

most of us, but all in the line of duty for the Navy
men. It’s part of their job for defense.

You can do something for defense, too ’
—something easy. You can buy United
States Defense Bonds to back up men
like these who are keeping America’s
armed forces strong. For by buying
bonds, you contribute to the mainte
nance of your country’s economic
strength —as the men and women in
the armed forces are maintaining her military strength.
You see, America’s economic stability depends on your
financial independence. And by bonds and other forms
of saving you are building up a sturdy backlog of per
sonal security.
So sign up to buy United States Defense Bonds now.
Buy them today and buy them regularly.
The U. S. Defense Bonds you buy
give you personal financial independence
Don’t forget that bonds are now a better buy than ever. Because
now every Series E Bond you own can automatically go on
earning interest every year for 20 years from date of purchase
instead of 10 as before! This means that the bond you bought
for $18.75 can return you not just $25—but as much as $33.33!
A $37.50 bond pays $66.66. And so on. For your security, and
your country’s too, buy U. S. Defense Bonds now! Bankers
recommend them as one of the safest forms of investment.

Peace is for the strong...
Buy U. S. Defense Bonds regularly!
The U. S. Government does not pay Jot thia advertising. The Treasury Department thanks*
for their patriotic donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

karves pamelszti. Tik pama
tęs gražia žmoniute, jam krau
jas vėl užvirė. Jis jai pasakė:
“Asz tavo vyra nužudysiu! ’ ’
Ji iszsigandus jo prasze:
“Ne, ne, jam nieko nedaryk,
veluk mane nužudyk!”
Kita diena Susiedas Ameman nusipirko medžiokles ka
rabiną, kuri per susitarimą tas
jo draugas Jerry nuo jo pasi
vogė ir nubružino visus nume
rius ir vardus.
Spalio penkta diena Harold
Mast pabueziavo savo žmone
le ir iszejo in njokykla. Asztunta valanda ta vakara Su
siedas Amerman užsirasze in
vieszbuti in Ridgefield, N. J.
Viena valanda po tam jo drau
gas penki szimtai myliu nuo
ten privažiavo su savo auto
mobiliu, ji sustabdė ir paskui
pesezias priėjo apie keturios
deszimts pėdu prie Mast na
mu, ir atsitupės lauke.
Deszimta valanda Jerry isz
girdo seno Forduko bildėjimą.
Jaunas Mast skubinosi namo
isz mokyklos pas savo žmone
le. Jis iszszoko isz savo to lau
žo ir skubinosi prie duriu. Pa
sigirdo karabino trenksmas ir
Mast sukniubo prie pat savo
namelio duru. Jo žmonele isztego isz namelio ir pagriebė ji
in savo glebi.
“Kas tave nuszove? Kas ta
ve nuszove?” ji suspigo.
“Asz nežinau.”
“Ar Max Amerman?”
“Ne, ne, asz nieko nemacziau. ’ ’
Už trijų valandų jis pasimi
rė Medina ligoninėje.
Per aszaras ir jau pagieža
liedama, jo žmona viską iszsi• pasakoj o policijantams. Poli
cijantai jai trumpai pasakė:
“Mes ji pasigausime.”
Tuo laiku tas Jerry dure
kiek tik jis galėjo. Jis in prū
dą inmete ir savo czeverykus
ir ta medžiokles karabina.
Policijantai pabeldė in jo
duris vienuolikta valanda. Jis
nudavė nieko nežinąs, pasiaiszkino kad jis turi gerai iszsimiegoti, nes ant rytojaus jis
turi in mokykla eiti.
Kai Susiedas Amerman par
važiavo isz New York, jis dar
sustojo pas savo giminaiti in
Loudonville, kur jis dažinojo
apie ta “nelaime”.
Jis nustebo kad policijantai
jo jieszko ir pats drąsiai nuėjo
pas policijos virszininka Char
les Williams pasiteirauti kas
i ežia atsitiko ir kas dabar da
rosi. Jis priparode kur jis tuo
| laiku buvo buvęs, kuriame1
vieszbutyje ir jis net turėjo tikietus nuo beisboles loszimo.
4 Policijantai tada jau be jo
kiu baiku paėmė ta Jerry na
gam Tas Jerry, taip prispaus
tas tuojaus prie visko prisipa
žino ir intare ta susieda Amer
man. Jis pasakė, kad tas
Amerman buvo jam prižadėjęs
nauja automobiliu jeigu jis
nudes Poną Mast.
Jerry buvo nuteistas mirties
bausme ant savo asztuoniolikto gimtadienio.
Buvusio kareivio Mast tė
vai baisiai pyko kai jie dažino
jo kad j u vaikas buvo visa sa
vo pomirtine apraszes ant sa
vo žmonos. Jie net in Guberna
torių rasze, kad ji butu pa
smerkta už ju vaiko mirti. Bet
nieko isz to neiszejo. Amerman
buvo nužudytas Lapkriczio
szesziolikta diena.
O nabage naszle su savo
dukrele turėjo net isz tos vals
tijos iszsikraustyti del žmonių
liežuviu.
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