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Nori Pasilikti Amerikoje

Penkios deszimts vieno 
meto .amžiaus Leo Killoren, 
trylikos vaiku tėvas, kuriu 
du dabar randasi Amerikos 
Laivyne, ežia sėdi savo na
muose New York mieste, su 
savo jauniausiu keturiolikos 
menesiu Paul, ir laukia žinių 
apie likimą. Jam gal bus in- 
sakyta gryszti in savo krasz- 
ta, isz kur jis atvažiavo, in 
Irlandija.

Isz Amerikos
KARININKAS

PRISIPAŽINSTA;
JIS SUKLYDO

WASHINGTON, D. C. — 
Armijos karininkas prisipaži
no, kad jis klaida padare, kai 
jis pakele Kapitoną Irving Pe- 
ress iki Major karininko vie
tos.

Karininkas Major Floyd E. 
Van Sickle Senato Komisijai 
prisipažino, kad jis neapsižiu-; 
rejo ir nepatemino kad prie 
Kapitono Peress vardo ant ar-' 
mijos korteliu buvo pastaba, į 
kad jis yra Senato intartas kai
po Komunistas.

Buvęs Major Peress yra dan
tistas, New York mieste.

Major Van Sickle buvo pa
gelto ininkas vyriausiajam kari
ninkui in chirurgijos ofisą, 
Pirmosios Armijos New York 
mieste, kai Peress buvo gavės 
Kapitono komisija, 1952 me
tuose. Jis dabar Senato komi
sijai prisipožinsta kad jis ne- 
apsižiurejo ir taip klaida pa
dare. Y

Senatorius McCarthy buvęs 
tos Senato komisijos pirminin
kas, kuris pernai buvo taip su- 
sikirtes su Armija kaslink to 
karininko Peress klausimo ir
kaslink keliu kitu klausimu, Gerald Morgan ir kitiems pa- 
atkartuojo savo intarima, kad sakyti kas buvo svarstoma per 
augszti Administracijos vir- mitinga, kuris buvo invykes 
szininkai “pasekmingai susi- Sausio dvideszimts pirma die-

• tarė” ir sustabdė to tardinimus na,-. 1954.

Jam buvo duota tik szeszi 
menesiai savo reikalus susi
tvarkyti, ir paskui jis turės 
iszvažiuoti, nes jis in Ame
rika neteisetinu budu buvo 
atvažiavęs. Mat jis savo 
brolio varda buvo pavartuo- 
jes kai jis ežia atvažiavo, 
1925 metuose. Jis kreipėsi 
in Prezidentą Eisenhoweri, 
ir dabar lauke atsakymo.

□ o o

Komunistu, ne tik armijoje, 
bet ir administracijoje.

Senatorius McClellan kuris 
Sen. McCarthy vieta užėmė, 
kaipo tos komisijos pirminin
kas, dabar visa ta klausima vėl 
iszkele. Jis kaip ir Senatorius 
McCarthy, dabar intaria armi-' 
ja ir visa armijos sztaba, kad ! 
armija tyczia “slepia daug 
svarbiu žinių kaslink szito 
klausimo.

McClellan savo komisijos na
riams papasakojo, kaip Armija 
buvo tai komisijai davus ir 
iszleidus beveik pilna raportą 
kaslink szito Komunisto Peress 
klausimo, ir paskui staiga at
siėmė ir dabar niekam jo nero
do.

Sen. McCarthy sako kad ne
gana paimti nagan vien tik Ar
mijos virszininkus, bet parei
kalauti kad ir pats Prez. Ei- 
senhoweris pasiaiszkintu, ko- ■ 
del jis uždraudė vieszai pa
skelbti ta laiszka kuri Senato
rius McCarthy norėjo komisi
jai vieszai perskaityti.

Vietoj kad Sen. McCarthy, 
su savo komisija isztirtu to
kius Komunistus kaip Peress, 
Armijos sztabas ir Eisenhowe- 
ris pradėjo pati Sen. McCarthy 
tardyti.

Sen. McCarthy sako kad 
Prez. Eisenhoweris buvo už
draudęs Attorney General 
Brownell, Baltųjų Namu pagel
to ininkams, Sherman Adams ir

17 KAREIVIU
SUŽEISTA

Autobusas Susimusze
Su Troku

«

M00REST0WN, N. J. — 
Autobusas, su trisdeszimts ka
reiviu invažiavo in troka ant 
New Jersey turnpike, in Mt. 
Laurel Township apie keturios 
mylios nuo Moorestown, apie 
ketvirta valanda isz ryto.

Trylika kareiviu: trys mari
nai ir vienas kareivis buvo su
žeisti. Vien tik kareivis buvo 
pavojnigai sužeistas. Jis yra 
Mehmed Aliko. Jis buvo nu- 
vesztas in armijos ligonine in 
Fort Dix.

Marinas, Saržentas George 
Milroy, dvideszimts dvieju me
tu amžiaus, isz Philadelphijos 
buvo tik mažai sužeistas.

Valstijos policijantas Paul 
V. Magee sako kad autobusas 
ir trekas važiavo in New York 
miestą. Trokas isz lėto važia
vo ir autobusas taip greitai 
važiuodamas ji pasivijo ir ne
suspėjo ji pralenkti, bet visu 
smarkumu davė jam in užpa
kali.

Seka Rauduonuju 
Žingsnius

Komunistai jau tiek sykiu 
yra sulaužė 1953 metu sutar
ti, kad Amerikos Apsaugos 
sztabas dabar labai akyviai 
seka visus Komunistu žings
nius, stengdamiesi sužinoti 
kaip dabar stovi Pietų Korė
ja : jeigu karas vėl iszkiltu 
Sziaurineje Korėjoje. Yra 
žinoma kad Komunistai 
Sziaurineje Korėjoje yra pa
sirūpinę daugiau tvirtovių, 
nežiūrint kad sulyg sutar
ties tai ne vale daryti,

Formosa sala dabar labai 
labai muss rupi. Generolas 
Chen Yi, Komunistu bosas 
in Shanghai, yra paskirtas 
virszininku del vajaus priesz 
tautiszkus Kinieczius, ir jo» 
darbas ir pareiga paimti 
Matsu ir Quemoy salas.

Jis teipgi susikirto su Will
iam M. Brucker, Apsaugos 
Sztabo patarėju. Jis sako kad 
Eisenhoweris, per insakyma,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Suvaržė Paskolas

Wm. McChesney Martin, 
Federal Reserve tvarkos gu
bernatorių sztabo pirminin
kas, kalbain Senato Banku 
Komisijos narius Vaszingto
ne, ir paaiszkina kaip ir ko
dėl valdžia yra dabar suvar
žius paskolas del pirkimo 
stocku ar bonu, nuo Sausio 
menesio. Jis sako per daug | 
žmonių skolinasi pinigus ir 
perka stockus ir bonus, tikė
damiesi daugiau taip pasipi-

I niguoti, negu procentas kuri 
jie už tuos pasiskolintus pi
nigus turi mokėti. Tokie 
žmones butu pirmutiniai nu-

i kentėti jeigu tie bonai savo 
| verte eitu žemyn, atpigtu.

KITA REDAKCIJA '
UŽSIDARĖ DURIS

Paskutinis “Brooklyn | 
Eagle” ‘Laikraszczio j I

Numeris Į

NEW YORK. — “Brooklyn! 
i Eagle” laikraszczio redakto
rius trumpai pasakė, kad laik
raszczio spaustuve nutilo am
žinai. Laikrasztis ėjo ir augo 

j per szimta keturiolika metu, ir 
kelis sykius buvo laimėjęs aug- 
szcziausia laikraszcziu garbe,

i “Pulitzer Prize.”
Redaktorius Frank D. Sch- 

roth paskelbė kad kai “CIO” 
Unijos Darbininkai sustraika- 
vo Sausio-Jan. dvideszimts de
vinta del didesniu algų, ir iki 
dabar nesusitaike, tai “Brook
lyn Eagle” dabar nutilo am
žinai.

Bet unijos vadai sako kad 
darbininkai ta redakcija vis 
piketuos, nes teisetinai rokuo- 
jant, straikos dar neužbaigtas. 
Unija teipgi sako kad dar sten
giasi susitarti ir susitaikinti.

Redaktorius Schroth savo 
laiszke in unija pasakė: “To
kie pareikalavima duoda 
mums tik dvi iszeitis: sutikti 
ant tu pareikalavimu ir padvi
gubinti savo nuostolius nuo 
praeitu metu, ar visai užsida-
ryti. “Mes nutarėme užsida
ryti!” Szitokiose aplinkybė
se mums nėra jokios vilties eiti 
toliau. Laikraszcziu, News-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

\ LAIVAS NESIEKS
ANGLIJOS UOSTUS

Veža Eroplanams
, Aliejų In Kinija

I
HEI SINKI, FINLAND!JA.

— Savininkai to Finu “tanke- 
rio” laivo “Aruba’’, kuris ve
ža aliejaus Komunistams Ki- 
niecziams, sako kad tas laivas 
apsilanks ir nesustos in Singa
pore uosta.

Kai szita straipsni raszome, 
tai, kiek buvo galima sužinoti, 
ats laivas “Aruba” randasi 

i kur nors ant Indian mariu. Jis 
j veža trylika tukstaneziu tonu 
: aliejaus, kuris yra variuojama 
ka riszkiėms “ Jet ” eropla
nams.

Szitas laivas šukele daug 
tarptautiniu klausimu ir pasie
kė net ir Amerikos Senata.

Tas laivas gavo sau aliejaus 
paskutinaji syki Constanta 
uoste, Juodosiose Jurose, kur 
Komunistai valdo, Rumunijo
je.

Anglijos virszininkai, Singa
pore mieste staeziai pasakė kad 
tas laivas savo inžinams ežia 
aliejaus negaus. (Laivo inžinai 
toki aliejų koki tas laivas veža 
negali vartuoti). Jie pasakė 
kad ir nei viename kitame 
Anglijos valdome uoste tas lai- ■ 
vas nieko negaus.

Gunmar Damstroem-, Re-Be 
laivu kompanijos prezidentas, 
ir to “Aruba” laivo savininkas 
sako kad tas laivas nesustos in

Karaliene Atsilanko Fu Masonu Mokykla

Asztuoniu metu Rosemary 
Kidson, mokine in Mergai- 
cziu Masoniszka mokykla, 
in Rickmonworth, Hertford
shire, Anglijoje, gražiai lin
ktelia kai ji Anglijos Kara
lienei inteike tas kvietkas.

Nežiūrint viso to lermo 

Singapore uosta, bet plauks 
sta ežiai in Hainan salas, netoli 
nuo Kinijos. Szitaip plaukda
mas, tas laivas aplenks Angli
jos uostus ir tuo paežiu sykiu 
paspruks pro Tautiecziu Kinie- 
cziu jo laukianczius laivus.

Laivyno virszininkai sako 
kad jie tiki kad tas laivas ga
les pasiekti paezia Kinija visai 
be jokio sustojimo pasiimti 
daugiau aliejaus.

Vaszingtone, Amerikos Lai
vyno virszininkai pranesza kad 
Amerikos kariszkas laivas, 
Kearsarge, su kariszkais ero- 
p Janai s yra priplaukęs prie 
Singapore uosto, bet aiszkina 
kad tai nieko naujo, nes buvo 
seniai ketinama ji pasiunsti te
nai prisidėti prie Septinto mu
su Laivyno.

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles, sako kad sulyg 
Amerikos nusistatymu, musu 
Septintas Laivynas negalėtu ir 
jam nebutu pavėlinta ta “Aru
ba” laiva sustabdinti. Jis aisz
kina, kad sulyg tarptautines 
sutarties, negalima kito krasz- 
to laiva sustabdinti, taikos lai
ku. O mes, aiszkina Amerikos 
Sekretorius John Foster Dul
les, neesame paskelbė kara nei 
priesz Finus, nei priesz Rumu
nijos valdžia, nei priesz Kinija.

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT!

Anglijoje, apie tuos gandus 
kad Karalaite Margarita ke
tina iszteketi už Kapitono
Peter Townsend, Karaliene 
nuduoda, kad ji nieko neži
no ar nieko nepaiso, ir eina 
savo pareigas kaip paprasti.

□ o o

Žulikas Norėjo
Nužudyti Ambasadorių

Ruskis žulikas insilauže in 
Anglijos Ambasados kamba- 
ruose, Maskvoje ir norėjo 
nuszauti, keturios deszimts 
asztuoniu metu amžiaus 
Anglijos Ambasadorių, Sir 
William G. Hayter, kurio 
ežia paveikslas.

Bet laime kad Ambasado
rius tuo laiku buvo iszejes 
ir tas žulikas jo nerado. Vie
nas sargas buvo sužeistas 
pirm negu tas žulikas buvo 
suimtas.

Rusijos valdžia atsiprasze 
už ta nelemta atsitikima ir 
sake kad tai nebuvo kokis 
politinis kersztas, ir kad Ru
sijos valdžia nieko apie tai 
nei nežinojo.

SLAPTI YALTOS 
RASZTAI PASKELTI

- Amerika-Anglija
Nepasitikėjo Ant

Rusijos

WASHINGTON, D. C. — 
Yalta konferencijos, iki sziol 
paslėpti rasztai, skamba kaip 
kokia pasaka, kaip Roosevelt- 
as, Churchillis ir Stalinas sten
giesi pertvarkyti visa svietą in 
viena trumpa sanvaite. Dabar 
tie rasztai yra vieszai paskel
bti.

Po keliu dienu tarptautiniu 
pasitarimu tie rasztai isz 1945 
metu konferencijos in Crimea 
buvo paskelbti. Senatoriai tuo- 
jaus pareiszke savo nepasiten
kinimą, kad taip ilgai tie rasz
tai buvo nuo ju sulaikyti. Jie 
sako kad “N. Y. Times” laik- 
rašztis visus tuos rasztus jau 
seniai turėjo.

Nežiūrint ka tie rasztai isz 
Yaltos konferencijos dabar vie
szai parodys, jie mažai ka pa
sakys kas iki sziol nebuvo žino
ma. Bet jie šukele'daug gin- 
czui ir nesusipratimu.

Daugiau kaip keturi szimtai 
tukstaneziu žodžiu sudaro tuos 
rasztus. Gal svarbiausi punk
tai tu rasztu yra:

1—Trys vadai sutiko suskal- 
dinti Vokietija. Rooseveltas 
su Stalinu norėjo kad Vokieti
ja butu suskaldinta in penkias 
atskiras valstijas, ir vieszpa- 
tystes, o Churchillis norėjo 
kad ji butu per puse perkirsta.

(Tasa Ant 4 Puslapio)



Kas Girdėt
In Coney Island, New York, 

penkios deszimts metu am
žiaus Charles J. Busch, pienius 
ir “Geras Samarietis”, beva
žiuodamas ,su savo pieniniu 
apie penkta valanda isz ryto, 
pamate žmogų begulinti ant 
ulyczios. Jis greitai sustabdė 
savo troka ir iszszoko ir nubė
go tam nabagui in pagelba. 
Tas “sužeistas” žmogus staiga 
sukruto ir jo draugas isz kur 
ten pasirodė, ir jiedu ta ‘ ‘ Gerą
jį Samarieti” apvogė ant pen
kios deszimts doleriu.

planu fabrikuose yra moterys.
■■ —

New Jersey valstijos teis
mas nusprendė, kad jeigu ku
ris 'žmogus norėtu paszerti po- 
licijanto arkli, ir jeigu tas 
arklys jam inkastu, tai nei 
arklys nei policijantas nekal
tas.

. Pennsylvanijos valstijos in- 
statymas uždraudžia sizaudyti 
varles Nedeliiomis.

Ohio valstijoje uždrausta 
ant asilo joti greicziau kaip 
szeszias mylias iii valanda.

R t t ) 1 'f MAHAftOt O! T Y J

Pirkie U. S. Bonus

Pirkie U. S: Bonus

Teisėjas labai greitai panai
kino szita szliuba: Richard C. 
Burke, dvideszimts vieno meto 
amžiaus jurininkas, in Cam
bridge, Mass., pasiskundė kad 
jo nuotaka, dvideszimts pen
kių metu Mariquita Camlpas- 
trano, buvo nuo jo paslėpus 
klad ji 'buvo deszimts sykiu isz- 
tekejus pirm negu ji talpo jo 
nuotaka. Ir nei vieno divorso!

State Farm Insurance kom
panija in Salisbury, Maryland 
nutarė kad jeigu arklys inkan- 
da autoniobiliaus sparna, tai 
to automobiliaus savininkas 
gali ‘gauti penkis dolerius ap- 
draudos.

----- v.—,—

Los Angeles miesto, Califor
nia teismas nusprendė kad vy
rui valia syki in sanvaite ap
lankyti savo divorsuotos žmo
nos szuni, ir ji iszsivesti pasi- 
vaikszczioti.

BALF’O PRANESZI- 
MAS IMIGRACIJOS 

REIKALU

Musu naujuosius kariszkos 
tankos, musu greicziausi ka- 
riszki eroplanai jau dabar yra 
isz madso iszeje. Už tai mums 
reikes daug daugiau pinigu pa- 

, skirti del apsiginklavimui ir 
del nauju ginklu.

Illinois valstijos, teisinos nu
sprendė kad negalima szuni 
kaltinti, jeigu jis neatskiria 
kostumerio nuo vagies.

Lutherland mieste, Anglijoje 
miesto valdžia iszleido insaky- 
ma, kad moterims nevaliai pa
džiauti savo kelnaites ant vir
ves savo darže. Jos turi kel
naites ir kitus nenlinetinus 
apatinius džiovintis savo stu- 
bose. O jeigu ne, tai isz tenai 
turi iszsikrausti.

Pypkes Durnai

Bukie Musu Kraszte 
Laimingas

Republikonai augsztose sa
vo partijos vietose jau ima, 
nors pakukždomis abejoti ar 
butu patartina antru kartu 
statyti Vice-Prezidenta in rin
kimus, 1956 metais.

Jie nujauezia, kad jeigu’ Ad- 
lai Stevensonas vėl stos in De
mokratu eiles del Prezidento 
vietos, jis atsakomingai su- 
musztu Nixona. Jie jauezia 
kad Nixon per daug balsu ne
galėtu prie saves prisitraukti.

Kiti Repulblikonai sako kad 
Vyriausias Teisėjas Warren 
butu labai geras ir intaikingas 
kandidatas del tos vietos.

Bet pats Teisėjas savo drau
gams sako kad jis nenorėtu 
apleisti savo Teisėjo vieta.

Jeigu Eisenlioweris vėl stos 
in tuos rinkimus, tai nuo jo 
prigulėtu kas bus kandidatas 
in Vice-Prežideijto vieta. Jis 
greicziiausia stotu už Nixon. 
Bet klausimas ne tokis leng
vas. Eisenhoweris tur 'žiūrėti 
ne tik in kandidata kuris jam 
daugiau balsu atnesiztu, bet in 
savo inpedini, jeigu kas jam 
atsitiktu. Kaip tik už tai Ei
senhoweris laibai rūpestingai 
rinksis ta kandidata.

Daibar 'bus maižiau atsivertė
liu isz Komunizmo. Valdžia 
daug daug sargiau apsieis su 
tokiais atsivertėliais ir taip 
greitai jiems neintikes. Dve
jopos iszd'avikas ir melagis , 
Matusow visus daug ko pamo
kino.

In Los Angeles, California, 
dvideszimts ketvirtas nuo- 
szimtis visu darbininku ero-

Bukie, mus kraszte, 
Bukie, laimingas, 
Dievo žadėtas, 
Mus numylėtas, • 
Bukie laimingas.
Musu broleliai 
Vargo suspausti, 
Raskit linksmybe, 
Raskit ramybe 
Liaukit vaitoję.
Žaliosios rūtos, 
Baltos lelijos, 
Su kuo dabinos 
Skaisczios merginos, 
Visada žydėkit.
Žaliosios girios, 
Augsztos siubones, 
Amžių sodintos, 
Saules augintos 
Amžius žaliuokit.

Kaip vejas puczia, 
Sunkiai kvepuojat, 
Sunkiai kvepuojat, 
Skaudžiai dejuojat, 
Jus mus nuskundžiat.

Kaip musu didvyriai 
Eidavo kovon 
Stot už tėvynė, 
Davėt nakvyne, 
Duokit ir mumis.
Spygliai paklode, 
Szakos antklode, 
Migdė sietynas, 
Dainiu kaimynas, 
Auszrine kele.

Lytus juos prausė, 
Vejas szukavo, 
Girios poszkejo, 
Žvėris penejo, 
Maista szapavo.

Tai-gi ir sziandien 
Paczios žaliuokit, 
Szali raminkit, 
Meile sodinkit, 
Veiskit brolyste. %

BROOKLYN, N. Y. — Di- 
džiosioms Amerikos ipaszelįpos 
organ izaci j oms d ai y vau j an- 
czioms naujojo imigracijos in- 
statymo, Refugee Relief Act of 
1953 vykdyme, pavyko iszru- 
pinti ‘žymu palengvinimą dar
bo ir buto garantijų sudarymo 
veikimoje.

Pagal susitarimą su valdžia, 
sudarant garantijas per kuria 
nors organizacija (Ipvz., Na
tional Catholic Welfare .Confe
rence, Church World Service, 
National Lutheran Council, In
ternational Rescue Committee 
ir kitieji), nebereikia pridėti 
jokiu kitu dokumentu ar pažy
mėjimu. Ypacz svarbu, kad pa
gal nauja potvarki, nebereika
lingas Darbo Instaigos (Uni
ted- States Employment Ser
vice) pažymėjimas (Clearance 
Order), kad darbo garantija 
yra ju patvirtinta.

Kadangi jokiu kitu pažymė
jimu pristatyti nebereikes, or
ganizacijos praszo garantijų 
sudarytojus* blankas užpildyti 
kuo tiksliau ir pilniau. Ypatin
ga dėmėsi praszome atkreipti 
in garantijų blanku psl. 2, Sec
tion III, kur kalbama apie 
“terms of employment”. Toje 
vietoje būtinai reikia nurodyti 
sekanezius duomenis:

a— nurodomas darbas yra 
pastovus (‘ ‘ permanent ’ ’ arba 
“indefinite”);'

b—ar kviecziamas asmuo tu- 
. .c—kiek valandų sau vaite jo 
res stoti in unija;
kviecziamas asmuo dirbs;

d—koki atlyginimą gaus 
(pažymint “these are the pre
vailing wages in this area”).

Jei darbdavys sutinka, labai 
svarbu pažymėti, kad kvieczia
mas asmuo bris mokomas siūlo
mo darbo (“employer will 
train, no special ' skills requi
red”); kad , nereikalaujama 
A n g 1 u kalbos mokėjimo- 
(“knowledge of English not 
required”); kad darbas bus 
pr-itaikytas fiziniam kvieezia- 
mo asmens pajėgumui s (“du
ties commensurate with physi
cal ability”).

Yra atveju, kad kviecziamas 
asmuo moka kurio nors amato 
ir atvažiavęs in Amerika gautu 
darbą toje srityje, vienok ga
rantijų sudarytojas neranda 
darbdavio, kuris sutiktu toki 
daiba isz anksto garantuoti. 
Tada garantijų sudarytojas, 
tvirtai pasitikėdamas, kad 
kvieeziamasis gaus dauba, kai 
atvyks in Amerika, gali nenu
rodyti nei darbdavio, nei in- 
morres vardo ar adreso. Kvie
tėjas turi pažymėti darba, ku
ri kvieeziamasis gales be sun
kumu toje vietoje gauti, valan
dų skaieziu, kuri jam teks dirb
ti, atlyginimą, kurio jis gali ti
kėtis ir panasziai. Nurodant at
lyginimą, svarbu pažymėti:

‘these are the prevailing wag- 
?s in this area”. B'lankose, kur 
klausiama darbovietes adreso 
ir darbdavio pavardes ir adre
so, reikia inraszyti: “Care of 
(kvietėjo pavarde ir adresas). 
Reikia vienok paibrežti, jog pa
tartina, jei tik yra galimybe, 
nurodyti darboviete, ir darb
davį lengvesnio garantijų Vei- 
kavimo sumetimais.

Garantijų sudarytojai labai 
praszomi užpildyti blanku 3 
psl., 3 par., nurodant pavardes 
ir giminystes ryszi szeimu, ku
rioms jie jau yra sudaro garan
tijas pagal Refugee Relief Act 
o! 1953, ir garantijų sudarymo 
data.

Kaip ir ankseziau, garanti
jas gali sudaryti tiktai Ameri
kos įpilieeziai. Vienok darbda
vys gali būti nepilietis; taip 
pat ir butas gali būti nurodytas 
pas rrepllieti.

Ta paezia proga svarbu pa
brėžti, kad minimos lengvatos 
netaikomos toms garantijoms, 
kurios sudaromos tiesiai per 
Washingtona, naudojant blan
kas DSR-1 ir DlSR-2. Tuo atve
ju visos ankseziau paskelbtos 
nurodymo® tebegalioja ir visi 
reikalaujami pažymėjimai turi 
būti prijungti.

Visu'' didžiųjų paszelpos or
ganizacijų blanku galima gau
ti Balfo Centre, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. Balfo in- 
staiga mielai suteiks invairiu 
paaiszkinimu apie garantijų 
sudarymą ir nurodys, kur už
pildytas blankas reikia siusti.

Naujieji patvarkymai žy
miai palengvina garantijų su
darymo veikimą. Todėl dabar 
garantijų sudarytojams ‘bus 
mažiau formalumu ir dideliu 
palengvinimu tokias garanti
jas sudarant ir savo tautie- 
cziams, norintiems in Jungti
nes Amerikos valstijos atva
žiuoti, padedant. —C.

SENAM MALŪNE

(Tasa nuo 3-czio puslapio)
1 —* " W

nesugryszi norint ir aki szi- 
czion užmirsztum. Teik asz sau 
pamislinau szitaip:

Pradėjau mano Prūseli su 
darbu spaust jog rodos ne da- 
laikys. Miegot mažai daviau, 
pasilsio jokio, nei atsikvėpti 
Dirbk szimsbroli ir ranku lig 
ai kimiu ne tek kad ir žeme su 
nosia knisk, mistinu sau, tai 
tau atsinores mergina paikint. 
Ir pilu be atlaidos jevus in 
piestas, o maiszus liepiu ne- 
sziot, ka nuodidžiausius, jog ir 
arklis nepakeltu, nuo virszaus 
žemyn, nuo žemai augsztyn 
kad ir sprandas nutruktu val
gyt, neduodu, ariu su juom 
ticip, jog tegul Dievas myli. 
Prūselis sukumpė, pabalo, isz- 
džiuvo kaip silke rakinta, akys 
kaip vilko žibėjo nuo szalczio, 
ir nieko. Dantis būdavo sukan
da, net jam girgžda, o dirba už 
tris! Tiek to, gerai. Szvenst ne 
duodu, nieko. Net ir mergina 
pabalo, nulindo, ir pradėjo pa
kampėse 'žlūmbinet. Skaudėjo 
man szirdi, nes asz užsikietejau 
ir užsispyriau ant savo pasta
tyt. O nebutau asz szlekta nuo 
Lomžos! Dukteriai nepavelin-’ 
siu su Prūsei u užsidavinet, 
Prūsas ne del manes žentu!

Papeszi žil-ausa ir nustojo 
ant valandėlės.

— O ka, praėjo sanvaite, 
dvi sanvaites, tris ir nieko. Ma
no Prūselis nemislina isz malū
no trauktis. O jau net asz pats

:ielp tuom persiemiau jog vos 
<ojas valkiojau. Palauk tu ra- 
<ali, mistinu sau. Ne ipa'baidy- 
siu tave su darbu, tai tave su 
szposu iszginsiu. O žinojau vie
na szposa malonini, ka mane 
vienas senas maluninkas pamo
kino, o tai 'buvo ne Prūsas, tik
tai Prancūzas, kuris daug vi
sokiu szposu mokėjo.

Tai kalbėdamas, pasznabž- 
doms pradėjo.

— Seiliaus, tai už jokius 
pinigus ne butau pasafibs, nes 
dabar, tegul ten!

Mostelėjo su ranka ir sun
kiai užsimislino ir volei prade- 

/ < - jo:
— Pamenu buvo tai Sukata, 

kalbėjo pamaželi Balseras:
Isz vakaro tuojaus iszsiun- 

cziau Prūseli isz malūno; o 
pats’ likausi. Pasilsekie sau 
Hansai, tariau, ba nuo gaidžiu 
paleisime maitina. Jau mat ir 
Dievo nesibijojau ir Nedėliojo, 
kįtip kokis pagonas in darba 
gojau, o tai vis isz to piktumo. 
Teip mano Hansas nuėjo sau.

Kaip Hansas nuėjo, teip asz 
griebiausi in kiszeuuka, kuria
me turėjau plunksnele su gyvu 
sidabru ir inpylau in prapieste 
didžiausio akmenio. Tarp ak
menų pasiliejo ir jau. O reike 
žinot, jog tokios girnos1 ne
mals. Sukasi ir sukasi o grūdo 
nekanda. Daryki e ka nori ir 
pakelinek ir nuleidinek akme
ni, kaip nieko, teip nieko! Tai 
yra nemažas szposas. O ka! 
Girnos teip kaip aut niek. Vi
sas gruo'bles teip užlygina ir 
iszkalimas nieko negelbsti. 
Tiktai reike nudegint. Tai rots 
iszposas!

Nes asz jau ant to nepaisiau, 
tiktai jieszkojaii priekabiu 
prie Proso, kad ir su savo ble- 
dies. Tegul ir ubagaut pareitu, 
mistinu sau, o tu, Prose, szalin 
isz malūno! Daibo pridėta pil
na, apie pusiaunakti pabudi
nau Vokietuką, o pats atsigul
iau, nes ne miegu. ‘Kur ten ki- 
szis miegas! Szvintant nuėjau 
in maitina, o ežia vyreli viskas 
sumalta ir maiszose stovi. Ma
lūnas iszszluotas, o mano Han
sas įpriesz maitina iszrites gir
niui us akmenius nudeginoje su 
szaudais.

Iszbales kaip drobe, akys ži
ba ir da pagonas sau szvilpau- 
je-

Nes persižegnojau. Gal vel
nias ji pamokino, mislinu. Ir 
dauba pabaigė ir girnas isz ma
limo iszrito laukan, ir szposo 
padaryto dasiprato ir žinojo ka 
■padarytie. O szlulbi tiktai turė
jo ipagelboje ir Žydą mekleri 
isz Lažnicos, ka po sza'bui atve
žė jevus del malinio.

Vos nenumirau tai pamatęs. 
Kada po pusrycziu Hansas pa
sikėlė nuo stalo tare in mane 
Vokiszkai, ba jau supratau 
sziek tiek jo kalba:

Mandras tu, nes asz ne kvai
las. Ir iszejo.

— BUS DAUGIAU —

"TataTogaIT
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isž 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines-puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
iideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupiiiis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
ao. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
pin, 35c. k

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, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

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

No. 166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.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

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- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
Uekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No. 196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanežios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko ibuda, 15c.

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 Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĮgVr* Užsisakant knygas is« 
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, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S.
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SENAM MALŪNE
pACZIAME kilyje Noro ir

Vartos ėtovejo malūnas. 
Kada tai maluna pažinau, tai 
jau jis vadinosi “Senu Malū
nu”. Nebuvo tas malūnas teip 
senas kaip 'žmonis ji pramynė, 
tiktai del to pramynė, jog' 
priesz du ar tris metus, pasta
te kita maitina ne toli pirmuti
nio ir ta antra pramynė žmonis 
‘ ‘ Naujas Malūnas ’ ’, kuris buvo 
matyt isz tolo gcltonuojentis, 
kailpo irau jas nuolatos malantis 
dienai ir nakti.

Nauja maluna valde Vokie
tis Strausas, su trumipais plau
kais tankais kaip szepecziii, su 
storu kaklu kaip jauczio intu- 
kusio, jog taukiai net ant apy
kakles gulėjo, su mažom ako- 
lems kaip knypkais ant vir- 
szaus iszszokusi, om, apsisku
tęs veidą, kuris isz raudonumo 
kaip skilvys buvo pamėlyna
vęs. Strausas konia nieko ne 
velke, tiktai szilo ir keikė. Szi- 
lo žiema ir vasara, o keikė ar 
jam 'buvo gerai ar kiek kadai 
kame neipasiseke.

Prasti 'žmonelei tuju visu 
keiksmu Vokiszku nesuprato, 
nes gizeliai lakstė, kaip drignių 
apsiedia, o tai nuo meistero 
keiksmu.

Kas diena apie maitina buvo 
pilna 'žmonių kaip^jomarkas, o 
kožnas krutėjo, kaip muses in 
karszta sriuba iupuolusios, ba 
pats Strausas trepsėjo ant sa
vo trumpu kojų, kaip szuo tak
sais ir be paliovos keikdamas.

O kaip naujam malūne kru
tėjo kas diena, teip senam ma
lime kas diena darėsi tikimi, 
kas kartas tuszcziau. Iszlpra- 
d'žios retai kas ant dienos kar
ta atvežė koki kartuka jiems 
sumalt, paskui in sau vaite sy
ki, ant galo, niekas nedirstele- 
jo.

Maluninkas Baisėtis visiem 
pažinstamas,. kuris sakėsi paei
nąs nuo kokiu ten bajoru, tu
rėjo dabar laiko invales, tiktai 
savo pypkute pulkszeno iii 
marszkoni kiteli inliudes, kas 
kartas ilgiausi in upe insižiuri- 
nejo, o ir in putas ateinantes 
nuo natijo malimo.

Nuo keliu metu nebagelis net 
sukumpo, o ir pasibaigė.

Mažai kas ji galėjo matyt ir 
kad butu kas pamatęs isz seno
vės patinstamu nuo keletą me
tu, tai butu nepažines.

Buvo žmogelis kaip nesavas 
ir ne dylvai, be darbo ne buvo 
suvis; o norint ir kas rytas ap
žiūrine jo girnas, pitlus ir spus- 
kus, vienok nemale ir teilp pasi
rėmęs žiurėjo in vandeni ir 
lauke. Nežiūrėjo ant vieszkelio 
kuriam kas galėjo važuot in 
maluna, nes žiurėjo in szali gi
rios, szale kurios stovėjo senas 
kryžius, o szale jo ant žemes

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

<; SAULE PUBLISHING CO., >
J MAHANOY CITY. PA. U.S.A. < 

baltavo paplokszes akmuo. Po 
teisybei nebuvo ko žiuretie ant 
kelio vedenezio in nialuna, ba 
jau tas buvo užželas. Tiktai 
slankoje tuoni keliu szlubaši gi-

Stebėtinai, ir isztikruju kad, 
Da niekados nebuvo taip 

lengva, 
Vaikams apgaudinėt savo 

tėvus, 
Kaip szian dieniu in u o se 

laikuose, 
Gali juos taip puikiai 

Apgauti ir aipmiulyt jiems 
akis, 

Kad toli nueina ant 
prapulties kelio, 

Kol tėvams atsidaro akys! 
O sziandien mergina gali 

Nusiduoti kelis blokus nuo
savo namo,-

Ir gyventi su vedusiu vyru, 
Netoli jo paeziules ?r ant tos 

paezios ulyczios.
Toki gyvenimai abudu gali 

Vesti per daugeli metu, 
Kol viskas iszsiduoda.

Žinoma, tas" negali atsitikti 
-mažam miestelyje, 

Tiktai didesniuose!
Kiek tai kartu skamba žines, 

Ajpie vaikus turinezius 
Deszimts ir daugiau, metu 

amžiaus,
Kurie apvogineja namus ir 

kitokius pildo prasižengimus.
Taipgi apie visokius 

Užklupim u s, žud i n st as, 
Aresztavojimus ir pakorimus 

Rodos užmirsztame apie 
viena dalyku, 

O tai tas, kad visi tieji 
prasižengėliai 

Kitados buvo vaikai!
Tas duoda suprasti kad 

Visuomene privalo daugiau 
rūpintis, 

Apie isz auklejima valdu, 
Kad butu naiidingiesnais,

Del sklypo ir tautos, 
Ir butu geresnais ukesais.

Daugeli žudintoju pakaria 
ar elektrikuoja, 

į Bet taip darydami
Ndpermaina juos ant 

geresniu žmonių.
Tukstan-czius žmonių galima 

patalpinti kalėjimuose, 
Bet tokiu budu juos 

nepermainysime!
Apsz vie ta pask u t inuose 
Metuose daro stebuklus

Visokį bandymai yra daromi 
tame tiksle,

Bet sunku pasakyti katras 
Budas isz ju yra geresnis.

Bet daugiausia turi rūpintis 
apie tai,

Tėvai kuriu užduotis yra 
Iszaukleti savo vaikus ant 

* geru žmonių, 
O ne ant piktadariu.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

zelis, kurio burna nuolatos at- 
sidarinejo nuo žiovavimo, ba 
isz nuobodumo, jog neturėjo ka 
veikt, o szeip gyvos duszios 
daugiau ne buvo.

Už tai nuo naujo malūno at- 
siniuszine jo 1 arumas.

Ratai malūno uže ir dundėjo, 
vežimai ant kelio tarszkejo ir 
tai kiek vasara, tiek žieme, ar 
geri ar blogi kolei nuolatos ve
žimai gimžejo. 'Szlubis ne viena 
karta stovėdamas žiurėjo- susi
raukęs ant to jomarko.

Oj pamestu, pamestu jis savo 
maluninka kad nebūtu tinginy^ 
nes jau nuo darbo atprato ir 
teip slankiojo diena, už dienos. 
O ežia badai tas Vokietys savo 
gizelius netikusiai valgydina. 
Už tai szlubas Jokūbas; tankiai 
dūsaudavo kaip kalvio dump
les, o kada iszalkdavo, eidavo 
iii stulba, kur sena gaspadine, 
naszle po senam kareiviui Lu- 
kosziur duodavo kokio viralo 
ir prisirebes invales, guldavo 
kur pavesije.

Kam da Balser i ui tasai ber
nas, ar gizelis, net žmonis isz 
to- juokėsi. Turėjo ji maitint, 
ap-denginetie ir da badai kiek 
mokėt. Luko-szene konia visa 
daržu diliais užsodydavo, o tik
tai del jojo ant viralo; buvo-gi 
dienos, jog iszlysdavo isz szau- 
du, pavalgydavo ka norėjo. O 
kaip kada tik pasirodydavo 
Balseriui.

— Na ka? Paklausdavo 
trumpai senis, žiūrėdamas in 
akis szlubiui.

— U-gi nieko, meistereli, 
atsakydavo szlubis ir ant to 
būdavo visos dienos pasikalbė
jimas.

Kaip pasakojo Jesenauskas, 
isz Ąžuolines jog priesz szeszis 
metus sename malime, ėjo dar
bas po szimts pypkių puikiai. 
Visos girnos sukosi diena ir 
nakti, ratai dūzgėjo, p-ytliai 
klegėjo ir net nuo puse mylo-s 
buvo- girdėt. Kėlės; buvo iiuva- 
žinetas kaip plautas, vežimai 
tarszkejo ir vos galėjo- ipasiti- 
kia prasilenkt pro vieni kitus. 
O kaip susivažuodavo pas ma
lūną, tai kaip- ant jomarko ir 
niekur apie nialuna nebuvo 
tuszczios vieteles, nei pievukes, 
Viskas buvo nuo vežimu nusto
vėta. Isz aplinkines kaimu, isz 
miestu ir dvaru, prikrauti veži
mai pribuvinejo ir net kėlės 
dienas turėdavo laukt kol gau
davo katrie savo je-vu užpilt.

Nes ir puikiai maldavo, o 
kruopos iszrodydavo kaip žein- 
cziugai.

Už tai Nedeliomis apsimal-
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szindavo tasai užimąs ir dun
dėjimas, o tada tik buvo girdė
tas nuo -pats ryto plonas balse
lis Julės, pono Balserio vien- 
turteles dukreles, kuri laksty
dama po darželi tarp kvietke- 
liu linksniai dainavo:

Augino mergaite, augino 
mergaite,

Puil;u p-ovaiti, puiku povaiti.
Arba szitaje dainele.
Puikios rūteles, gražus 

gvazdikelei,
Kur tu Jonuti, mano

„ pasidejei!
Mokėjo- jijie daugybe viso

kiu dainelių, ant visokiu alasu, 
kuriu czion negaletumei sutal- 
pint.

Senis Balseris klausydamas 
tuju dainelių savo vienturteles, 
net jaunesniu stodavosi, usus 
sukdavo ir szips-odavosi.

Ir szlubis iszgirdes, kur dar
žinėje tysodamas ant szaudu 
paszokdavo nuo miego ir įnik
davo s-aii pono-se:

O asz sau szlub-ineju,
Ant Julelės žiurineju.

- Daugiau jis nemokėjo kaip 
tiktai taisės dvi eilutes per sa
ve iszmislytas.

Kiti gizelei iszjuokdami szlu- 
bi, prikiszinejo jam, jog jis la
bai myli, tai jis ant to tiktai 
rudus dantis parodydavo. nuo 
džiaugsmo.

Sziandien tas viskas dingo, 
ne buvo girdėt balso Julukes. 
Gizelei iszlbeginejo in platu 
svietą, maitinas apjuodo ir sto
vėjo tuszęzias-, kėlės užlželiais 
žolinais.

Tas didele intekme isz-vere 
ant seno m ai liniuko ir prisku
bino senatve.

Sulaukės Nedėlios, Balseris 
pasirodydavo szvariau, paemes 
lazdele traukdavo saui in baž- 
nyczia.

Bažnyczioje sėsdavo sau ant 
suolelio, netoli duriu, ir karsz- 
tai melsdavosi.

Pamenu viena rudeni, buvo 
graži diena, norint ne karszta, 
naujam malūne dūzgėjo ratai 
net Balseriaus butinėje maisze 
tykumą.

Stovėjome a,sz ir senas Balse
ris ant tiltelio szale sipusku, ta
me iszgirdome 'baisa linksmos 
dainos ir barszkinima rodo-s in 
kokia blesziue.

Senis sudrėbėjo ir ramstida- 
masis ant tvoreles tiltelio su• 
abiem, rankom pakele pageltu
si veidą ir dirstelėjo ant kelio 
in szalli nuo kur blasas buvo 
girdėtas.

Keliu ėjo du žmonis, galima 
buvo pažint, vandruojenezius 
gizelus. Turėjo trumipais jaku- 
tes pilnus krepszus ant pecziu, 
kaip kareiviai ranoai ant pet- 
neszu, su trumpom pypkutėm 
dantyse, su leksztais szlikelei 
ant virszugalviu, o buvo pažint 
kokio amato tuodu gizelei, ba 
kepuraites buvo miltuotos, tu
rėjo rankoje lazdeles.

Žemesnis, su juodais gar'bi- 
nuotais plaukais, turėjo prisi
juosęs blekine dėže, ant kurios 
barszkino dainuodamas ir pa
baigia viena', pradėjo kita:

Wer in dem Himmel, sagt 
man.

Wolte geli’n — sagt man,
Der muss ein Peltz- — sagt 

man,
Mit sieli neliman sagt man.
iSusirauke Balseris iszgirdes 

pirmutinius žodžius, tosios dai
neles ir net kumszczias su
gniaužė. Pakele vingi prisiarti
no pas maluna. Vienas isz jųd
viejų kilstelejas kepure tarė:

—- Glueick aut! Tarė meilei.
— Nes Balseris nedavė 

daugiaus kalbėt, tarė:

They said old Andrew Jackson was so fierce 
he could stare a raccoon out of a tree.
So (the story goes) a friend made
a bet on it. And “Old Hickory,” who could be
as obliging as he was terrifying, set out to help 
his friend win.

The raccoon 
that wouldn’t 
come down

One night he and the financially interested 
parties went into the moonlit woods. They 
spotted their game, a small round silhouette high 
on a limb.
Fixing his baleful eye on the target, Andrew 
Jackson stared. He scowled. He glowered. He 
glared all night—but the raccoon never came down.
Even so, Andrew Jackson hadn’t failed. For at 
sunup the men saw that what he had been staring 
at wasn’t a raccoon after all, but a huge knot 
on the tree. And he had stared some of the 
bark off that!

A TALL STORY. But no taller than the man, born
188 years ago, about whom it was told. For 

rough, tough Andrew Jackson—soldier at 13, sen- 
, ator at 30, major general at 35, and our seventh

president at the climax of his career — was one of 
the true giants of our nation’s youth. Personally 
fearless, relentless toward his enemies, but self- 
reliant, honest and straightforward, he was the 
very embodiment of the early American spirit.
That spirit is as vital today as it was then. And 
you are an active part of it every time you invest 
in another United States Savings Bond.

For Bonds, which pay you good interest (3% com
pounded semiannually, when held to maturity) can 
make you personally independent in the best 
American tradition.
If you haven’t already started on the Savings Bond 
road to individual security and independence, why 
not begin today? Sign up for Bonds through the 
systematic Payroll Savings Plan where you work. 
Or invest in them regularly where you bank.
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' U. S. SAVINGS BONDS • .

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Depart
ment thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa. I
— Nėra! Ir su ranka pamo

jęs kalbėjo: Nėra daibo! Ken 
aikeit! Weg! Pas Prusa! In 
nauja maluna! Weg! In fenais 
tiki-tai!

Rode su drebante ranka in 
szali naujo malimo su apkaitu- 
siu veidu.

Gizelei pažiurėjo ant Balse
riaus, paskui ant malimo, ant 
ratu, marmalavo tarp saves ir 
pasuko in szali naujo malimo 
Strauso.

Jau ipaejo gala ir velei uždai
navo, o senis žiurėjo įsu piktu
mu ant einaneziu, o kaip isz 
akiu isznyko, atvėso ir net pra
kaitą nuo veido nusiszluosti.

— Kad juodu skradžiai že
me nueitu! Žmogus nei nežino, 
kokia kvaralba in grinezia in- 
Icndžia!

Kvėpavo staigai ir garsiai. 
Matomai kas tokis slėgi jojo 
szirdi. Asz tylėjau ir in vande
ni žiurėjau. Pažinojau jojo bū
da tai nenorėjau pertraukt.

— Toki tik in narna insi- 
leist, tarė 'Balseris, tai jau po 
ramybei. Nemiegosi, gero nere

pamenamas! Žmonis kaip ant 
atpusko trauke, jevai užderėjo 
baisiai, grūdu iszdave ka nuo 
daugiaaše, ka su spragilu už
duos, tai gorezius jevu! Tai 
vaikine tuo jaus in maluna! Bu
vo labai geras metas.

O mano Hansassukase kaip 
voverukas- ir nuolatos dainuo- 
je. Tokias jau. dainas kaip 
anuodu nudainavo. O dabar 
malunia ėjo po szimts pypkių! 
Penkerios girnos ėjo, ir -da ne
galėjo- spėt. Du gizeliai da pri
ėmiau berną ir da negalėjome 
ajpsidiibt. Kitais metais būda
vo priesz pavasari susimalžin- 
davo darbas, o szi meta vyreli 
mano, nebuvo galo!

— O ka? Tarė rodydamas 
su pirsztu ir pertraukdamas 
kalba in nauja maluna nuėjo, o 
ka?

Oj žalcziai, žalcziai, prakeik
ti ! Ir dievaži ligi sziandien ne
žinau, kaip juodu! susikalbėjo. 
Mergina nei žodžio szvabiszkai 
nemokėjo-, o jis musiszkai. O 
vienok... O miel'aszirdingas 
Dieve! Uždengk su savo miela- 
szirdinga ranka mano senas 
akis, idant to neregecziau.

Pridėjo delną prie akiu ir va
landa tylėjo. Palaukes tarė :

— Kaip asz tikrai suvuo- 
džiau, jog Juluke nuolatos pas 
gizeli atbėga ii* deszimts veika
lu in valanda atranda, o tai 
kad tiktai ant to Prūselio dirs
telėt, teip sau pamislinau: Pa
lauk, szuns broli! Iszvaryt ta
vęs neiszvaryšu, ba mergina 
ant manes supyktu. O ne vie
na jaje turėjau, kaip saulele 
ant dangaus, kaip viena duszia 
kūne. Nes tokiu tau pipiru duo- 
su, jog pats isz czion iszleksi ir

(Tasa Ant 2 Puslapio)

- B - CELA

gėsi, džiaugsmo nedasilauksi. 
Pagonai! Baime ima, kokius 
sziposus varinėje. Tai negerai 
ne yra jo, da niekam Oj, vargas 
niano, vargas! 'Nėra gero ant 
sviet. Sunku gyvent Katalikui 
ant svieto.

Balseris pasirėmęs alkūnėm 
ant tvoreles, tarė pamaželi:

— O ka? Nuėjo sau? Din
go? Nematyt! Tegul nueina 
skradžiai žeme.

Paskui prisilenkęs prie ma
nės tarė:

— Tai-gi, atsivilko pas ma
ne tokis jau gizelis. Hansas. 
Kur ten isz Prūsu. O mano ma
limas tame laike buvo labai 
garsus, nėra ka kalbėt, visi 
apie’tai žinojo. Teip ir užsiliko 
pas mane. Tokiai valkatai tik
tai po malimas valkiojasi, 
jieszkodiami naujo darbo ir mo
kinasi ko nežino. Pas mus to 
nėra, tiktai pas Prusus. Tiek to 
gerai. Likosi, tai ir likosi. Gize
lis naujais, vis prie malūno tiks. 
Buvo skabrus, iii dąrlba -sma
giai ėmėsi ir užsiliko.

O metas buvo tokis, jog ne

I
arba pradžia 
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“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 
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— Gal jus u draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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Žinios Vielines
vilione nuo 511 So. Tamaqua 
uly., pasimirė pareita Petny- 
ezia. in Szv. Juozapo- ligonbute- 
je Hazletone. Velione atvyko darbininku ir neturime pinigu, laiko ims Japonus sumuszti
isz Lietuvos 1895 m. Paliko tris I ir visai neturime noru toki biz- kad ir su Sovietu pagelba. 
sūnūs: Antana ir Alberta isz ni vesti! 
Hazleton; ir Henrika,

“Dabar mes NIEKO neturi- niolika menesiu sumuszti Ja
me; neturime skaitytoju, netu- ponus, kai karas su Naciais už- 
rime pagarsinimu, neturime/ sibaigs. Jie tikino kad tiek

— Pavasaris!
—• Seredoj pripuola. Szv. 

Bonoventuro, Szv. Viktorino, o 
Tau'tiszka Vardine: Viszmam- 
to, menulio atmaina, Jaunutis. 
Ir ta diena: 1950 m., B-50 ero- 
planas nukrito netoli nuo Hy
der miesto, Arizona, dvylika 
žmonių žuvo; 1933 m., Vokie
cziu valdžios sztabas “Reich
stag” paveda visa- savo krasz- 
to valdžia Hitleriui del keturiu 
metu; 1901 m., Filipinų sukili
mo vadas Aguinaldo 'buvo su
imtas ir Fililpiniecziu sukilimas 
numalszintas. Emilio Aguinal
do buvo ginies 1872 metuose; 
1775 m,. Patrick Henry pasako 

' savo audringąja prakalba 
priesz Anglija, sakydamas: 
“Asz nežinau kuriuo keliu ki
ti keliaus, bet del manes, duo
kite man laisve ar mirti!”

— Ketverge pripuola Szv. 
Galbrielio, ir Szv. Timbtiejo, o 
Tautiszka vardine: Glaudė. 
Taiipgi ta diena: 1882 m., raszy- 
t o jais, poetas ir dainius, Long
fellow pasimirė. Jis daug buvo 
paraszes alpie Amerikos pra
džia ir pirmųjų Amerikie-cziu 
vargus svetimoje žemoje, Ame
rikoje; 1945 m., Generolo Pat- 
toiio armija, persilaulže skersai 
Rhine upe priesz Nacius; 1949 
m., viesulus užmusze dvide- 
sziln’ts szeszis žmones Arkan
sas., Oklahoma, Texas, Missis
sippi ir Louisiana valstijoje; 
1934 m., Prez. Franklin D. Roo
seveltas pripažinsta Fililppinu 
NcĮpriklausomybe, kuri buvo 
jiems jau seniai žadėta.

— Petnyczioj pripuola Ap- 
reiszkimo Szvencz Paneles Ma
rijos ir Szv. Irinejo, o Tautisz
ka Vardine: Narimanto. Taip
gi ta diena: 1913 m., Potvanis 
Indiana valstijoje, septyni 
szimtai trisdeszimts du. 'žmones: 
žuvo, o Texas valstijoje penki 
szimtai žuvo.

Atomine bomba dar nebuvo 
Unija dar vis reikalauja kad iszmeginta, nors musu moks- 

s. 7".' i redakcija iszmoketu $750,000 iįnczįaį buvo Rooseveltui pri- 
Ražiutiene, Rochester, N. Y ir algomis. Unija reikalauja dar-|žadeje kad viena tokia bomba 
C. Hopeckiene, Hazleton. Tai- Liniukams $5.80 daugiau per 
gi iscseri Agota Skiptinienė, isz I sanvaite ir ilgesnes atostogas, 
Frackville ir daug antikų ir (per kurias darbininkai butu 
anūkes taiipgi penkiolika pro-Įpįinaį atmokėti, taip kaip kad
anukus ir viena pro-proanuka. 
Laidotuves invyko Utarninko 
ryta su r.ipicgomis in Szv. Kazi
miero bažnycizioje ir palaidota 
iii paraipjios kainuose.

KITA REDAKCIJA
UŽSIDARĖ DURIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jie per ta laika dirbtu.
Redaktorius buvo pasiulines 

$2.50 per sanvaite daugiau, bet 
unija nesutiko.

Algos ežia buvo ne tokios 
prastos. Prascziausias darbi
ninkas gavo ne mažiau kaip 
$47.50; laikrasztininkai, raszy- 
tojai, raporteriai ir pagelbinin- 
kai redaktoriai gavo $131.50 
in sanvaite.

paper Guild Unija yra, žalinga 
ir visiszkai negera.”

Jis toliau pasiaiszkino: 
‘‘Sausio dvideszimts asztunta 
diena musu laikrasztis turėjo 
130,000 skaitytoju dienomis;! 
185,000 skaitytoju Nedeliomis; 
ir daug pagarsinimu. Mes taip
gi turėjome 630 darbininku!

SLAPTI YALTOS
RASZTAI PASKELTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bus pagaminta Rugpjuczio me
nesyje 1945 metuose.

3— Tuose rasztuose matyti 
kad net ir tada Amerikos ir 
tada Amerikos ir Anglijos de
legacijos per daug nepasitikė
jo ant Sovietu, bet visiems rū
pėjo kara laimėti, nežiūrint 
kiek kasztuos. Jie turėjo vii-j 
ti, kad kai karas bus laimėtas, 
kai taika vėl užvieszpataus gal 
bus galima kad ir su Sovietais 
sugyventi.

4— Sovietai negavo viską ko 
jie buvo reikalaVe, kaip jie 
nuolatos giriasi. Jie norėjo 
Turkijos ir Irano Perzijos. Jie 
teipgi negavo viso Vokietijos 

| grobio, kaip jie buvo reikala
vę. Bet jie gavo, be jokio pa- 
siprieszinimo ' Sakhalin, Kuri
les salas ir Kinija.

5— Alger Hiss buvęs val
džios virszininkas, kuris ve-

2—Rooseveltas su Churchil
liu sutiko pavesti daug krasztu 
Tolimuose Rytuose Sovietu 
Rusijai. Augszti karininkai liau buvo suaresztuotas ir nu-
jiems intikino kad karas bus ii- teistas, szituose rasztuose buvo 
gas, kad ims mažiausia asztuo- daugiau kaip laikrasztininkasNepaprasta Keleive

negu patarėjas. .
Kai szita Yaltos konferenci

ja buvo laikoma, nuo Sausio I 
ketvirtos dienos iki vienuolik
tos, karas su Vokiecziais bai
siai siautė, ir tuose rasztuose 
galima matyti kaip visi buvo 
nusistatė priesz Vokieczius. 
( Pavyzdžiu: kai Rooseveltas 
buvo atsilankęs in Pietine Ru
sijos dali ir pamate kaip Na
ciai buvo sunaikinę ta kraszta, 

i jis Stalinui ir Churchilliui bu
vo pasakęs kad jis norėtu Vo
kietija ne tik padalinti in pen
kias ar septynias dalis bet taip 
ja suvaržyti, kad Vokiecziu 
gyvenimas butu tokis, kokis 
yra Ruskiu, muziku.

Nors Churchillis, Teherano 
konferencijoje buvo pataręs 
Rooseveltui liautis, kai Roose
veltas norėjo su Stalinu iszger- 
ti toasta ant pasekmingu sker
dynių, kai keturiosdeszimts de
vyni tukstaneziai Vokiecziu 
buvo iszžudyta, Rooseveltas 
Yalto konferencijoje pasveiki
no Stalina ir iszgere vodkos 
toasta su Stalinu ant iszžudini- 
mopenkios deszimts tukstan- 
cziu Vokiecziu. Churchilliui 
baisiai nepatiko.

Toliau, Rooseveltas kitiems 
nariams buvo pasakęs kad 
Amerika antru kartu nesuklys, 

. kaip suklydo po Pirmo Pasau-
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yra vaidingi, barningi žmones, 
net tik Amerikoje, bet ir Už-

Shenandoah, Pa. — 
Keturios Deszimts Valandų 
Atlaidos, prasidėjo Nedėliojo, 
Kovo 20-ta diena, 8-ta valanda 
ryte, Szvento Jurgio bažny- 
czioje o 7-ta valanda vakare su 
Iszkilmingais Nis^parais. Dau
gelis kunigu pribuvo in ipagel- 
ba del Klebonui Kun. J. Kara
liui.

— Pranas (Masters) Mo- 
sauskas, nuo 117 N. Union uly., 
numirė pareita Ketverga savo 
namuose. Velionis sirgo nuo 
aszinos. Gimė Lietuvoje. Atvy
ko in Shenadoryje 1915 metuo
se. Buvo veteranas isz Pirmos 
Svietines Kaires. Paskutini 
karta dirbo Hammond kasyk
lose. Paliko savo paezia Mari
jona; duktė Mare, namie ir sū
nui Prana (isz Patriotic Hill. 
Laidos Seredos ryta su ūpingo
mis. in Szv. Jurgio baižnyczioje 
ir palaidos in parapijos kapi
nes. Gralboiiius L. Czaikauisikas 
laidos.

McAdoo, Pa. —
Sena Gyventoja Jieva M. Gai-
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linio karo, kai Vaszingtonas 
sumusztiems Vokiecziams da
vė baisiai dideles paskolas. Jis .sienyje, ir jis pasiaiszkino, ir 
teipgi sake, kad Amerika savo vėl labai netaktingai, kad jis 
vaiska nepalaikys ilgam laikui į turi atsiminti kad Amerikoje 
Europoje. Ilgiausia, kokiu du randasi daugiau kaip szeszi 
metu po karo.

Kai Stalinas su Churchilliu 
kalbėjo apie politinius klausi
mus, Rooseveltui, rodos, tik 
viena rūpėjo: kara užbaigti; 
juo greieziau, juo geriau. Jam 
baisiai rūpėjo pasikviesti So
vietus in talka priesz Japonus

Stalinas sutiko stoti in talka 
priesz Japonus, kai karas Eu
ropoje užsibaigs. Karas Euro
poje užsibaigė Gegužio septin
ta diena. Rusija stojo in kara 
priesz Japonus Rugpiuczio de
vinta diena 1945m; trimis die
nomis po tai kada Amerika bu
vo paleidus atomine bomba ant 
Hiroshima miesto. Japonai 
pasidavė Rugpiuczio keturio
likta diena 1945m.

Reiszkia, Sovietai nei vieno 
szuvio nesuspėjo paleisti per ta 
kara priesz Japonus.

Daug Senatorių pasmerkė 
Roosevelta, sakydami kad jis 
visai už dyka, tiek nuolaidu bu- 
voSovietams padaręs, tiek jam 
prižadėjęs.

Isz visu tu rasztu matyti kad 
Churchillis nuolatos buvo at
sargus, kad jis nesiskubino, 
kad jis klausima isz visu pusiu 
pirmiau gerai apsvarstė, pirm 
negu jis prasitarė.

Kai Lenkijos klausimas isz- 
kilo, tai Churchillis baisiai pe- 
szesi su Stalinu, bet Roosevel
tas, jau darbo ir ligos nuka
muotas, mažai prisidėjo. Jis 
tik prasze kad Lenkams butu 
Lenkams butu pavėlinta laiky
ti laisvus rinkimus. Jis pada
re labai nelemta, gal kad ir 
teisinga pastaba, kad Lenkai

milijonai Lenku.
Po dvieju menesiu, Roose- 

veltas pasimirė. Jeigu Roose- 
veltas tuo laiku butu buvęs 
sveikas, gal ne tik Lenkijos, 
bet ir visos Pa-Baltijos ir Lie
tuvos likimas butu buvęs visai 
kitokis negu dabar!

KARININKAS
PRISIPAŽINSTA;

JIS SUKLYDO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Gegužio septyniolikta diena, 
pernai uždraudė valstijos dar
bininkams ir armijos nariams 
svieczyti ar pasakyti ka jie 
girdėjo ar iszgirsta savųjų tar
pe. McCarthy dabar nori žinoti 
ar Senato komisija dabar jau 
nepaisius Prezidento insakymo 
ir pavėlins visiems laisvai ir be 
jokios baimes sviėczinti.

Brucker atsikirto, sakyda- 
masj kad Prezidento insaky- 
mas dar vis stovi ir stovės.

Naujas komisijos pirminin
kas sako kad Armija turėtu 
būti priversta iszduoti visas ži
nias, visus raportus kaslink to 
Komunisto Peress klausimo. 
Armijos Sekretorius Stevens 
atsikirto, kad tie raportai turi 
baisiai daug slaptu žinių, ku
riu negalima vieszai paskelbti. 
Jeigu Armijos Sekretorius bi
josi parodyti tuos raportus, tai 
aiszkus dalykas kad kas nors 
ko nors bijosi, ir kad ne viskas 
tvarkoj.

Neszioia Kiaulių Snukius

Besmer City mieste in North 
Carolina valstija, randasi in- 
statymasi kad szunims nevalia 
pesztis su katėmis.

Elida Englund, nors dar 
tik keturiu metu amžiaus, 
yra jau gerokai svieto ma- 
czius. Czia ji laukia eropla- 
no in International Airport 
Idlewild, New York, kuris 
ja nuvesz atgal in jos gimti
ne, Finlandija. Du menesiai 
atgal ji pati sau viena atva
žiavo isz Finlandijos in 
Amerika, aplankyti savo gi
mines in Port Arthur, Cana
da.

BRIDGEPORT, N. Y.
Try s vaikucziai ir j u motina 
žuvo kai ju namai sudege. Tuo 
laiku labai snigo ir negreitai 
buvo galima ta gaisra užtikti.

To gaisro aukos buvo trisde- 
szimts septynių metu amžiaus 
Ponia Bernard Brockway, ir 
jos vaikucziai, septynių metu 
Elaine, vienuolikos metu Do
nald ir penkiolikos metu 
James.

Tėvas, kuris iszliko gyvas, 
buuvo labai apdegintas. ♦

Policijantai spėja kad gais
ras prasidėjo nuo pagedusio 
aliejaus pecziuko.

Keleiviai ant Wes Shore 
traukinio, norėdami palody
ti savo nepasitenkinimą ge
ležinkelio virszininkui Ro
bert R. Young, važiuoja ant 
to traukinio užsidėję szitus 
kiauliszkus snukuis.

Robert Young, naujas vi
su tu geležinkeliu bosas, no
ri nauja tvarka ežia investi 
ir nuimti visus traukinius,
kurie veže žmones ir vartuo
ti ežia tik freit-karius, tarpSAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa

Orangeburg, New York ir 
vWeehauken, New Jersey.

Jie dabar szitam ponui 
Young primena jo obalsi ke
li metai atgal: “Parszas gali 
važiuoti skersai musu krasz- 
ta, niekur nepersimainyda
mas traukinaais, bet tu ne
gali!” Jie dabar jam sako 
su tais savo kiaulių snu
kiais: ‘‘Parszas gali važiuo- . 
ti ant West Shore geležinke
lio—kodėl ne mes?”
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