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Nori Bombarduoti Rusij a
Isz Amerikos Neduoda Szliubo

Vokietaitėms

Spaudos Lais
ve Amerikoje

NEW YORK, N. Y., — 
Komunistai ne tik Rusijoje,' 
bet ir Amerikoje turėtu gerai 
pasiskaityti ir ilgai neužmirsz- 
ti kas ana sanvaite atsitiko 
New York mieste. Tas atsitiko 
New York mieste, kas Rusijoje 
nei sapne negalėtu atsitikti.

Ana sanvaite Amerikos ge
riausias ir mokineziausias 
laikrasztis, “New York 
Times” paskolino szesziolika 
tonu popieros KOMUNISTU 
laikraszcziui “The Daily 
Worker.” Vat tai tau kur 
Amerika! Jeigu randasi du 
laikraszcziai visoje Amerikoje 
kurie skersai ir iszilgai skiria
si nuo viens kito tai yra kaip 
tik szitiedu. O kai Komunis- 
tiszkas laikrasztis tik prasita
rė kad jam popieros pritruko, 
tai “New York Times” redak
cija tuoj aus mielu noru pasko
lino szesziolika tonu.

Kai kurie skaitytojai baisiai 
pasipiktino ir piktai rasze ■ 
“New York Times” redakto
riui reikalaudami kad jis pasi- 
aiszkintu. Redakcija visiems 
vieszai savo laikrasztyje pasi- 
aiszkino kad ežia Amerika, ir 
kiekvienas turi “laisve ir teise 
maustyti ir raszyti kaip jis no
ri.” “New York Times” laik
rasztis savo paskola parode 
kad ta laisve tikrai ežia randa-
SI.

Toliau redaktorius paaiszki- 
no kad nei puses, ir tikėdamas 
in spaudos laisve jis ta laisve' 
turi ir kitiems pripažinti, kad 
ir savo prieszams.
, Ar Komunistai mums ka pa- 
nazsaus galėtu parodyti Rusi
joje?

Rabinas Leitenantas May
er Abramowitz, armijos ka
pelionas Berlyne visiems 
Žydams kareiviams pasakė, 
kad jis neduos szliubo tiems 
kareiviams kurie ženyjasi su 
Vokietaitėmis. Jis sako kad 
Vokietaites limpa prie Ame- 
rikiecziu kareiviu bes jos 
nori pabėgti isz Vokietijos 
arba jos mansto kad kiekvie
nas Amerikietis yra bago- 
czius. Jis sako kad ežia nėra 
jokios meiles ir nebus jokio 
sugyvenimo.

LILIENTHAI
LAIMĖJO

Iszrinktas Komisijos 
Pirmininku

GRAŽULE NEAP- 
KENCZIA MOKSLO

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Jau nuo senovės mums moks- 
lincziai aiszkina kad gražus 
veidas ar laibas ir graksztus 
kūnas nieko bendra neturi su 
protu ar trumpau sakant, mer
gele gali būti graži ir saldi, bet 
tuo paežiu sykiu kvaila ir dur
na.

Dabar gražuole Rita Hay
worth prisipažinsta kad ji ne
gali savo mokslinczio vyro ap
kėsti, kad jai mokslas ir moks- 
lincziai insipyko ir ji nori “di- 
vorso” nuo savo vyro, Orson 
Welles, kuris yra raszytojas, 
loszikas, dramaturgas ir moks- 
linczius. “Asz staeziai negaliu 
apkėsti mokslincziaus, ” ji pa- 
siaiszkino.” Matyti kad graži 
galvele yra tuszczia.

Geras Vaikas Duona
Žmogžudys ®>a^iranso

Duona Už Dyka
NEW YORK. — Gražus, lė

tas, garbiniotais plaukais vai
kas, Peter Russo, kuris apleido 
mokslo suolą ir ėjo dirbtikad 
savo senus tėvelius užlaikytu, 
buvo policijos suimtas už va
gystes ir žmogžudyste. Peter 
Russo, szesziolikos metu geras 
ir pavyzdingas vaikas prie vis
ko prisipažino kai policija ji 

! suėmė ir pasiaiszkino kad jis: 
'turėjo vogti nes jis vis norėjo na atidavė visai už dyka vi- 
gražu drabužiu.

Jis pasakė kad jis nusipirko 
revolveri už $15 ir pradėjo sa
vo razbaininkavima. Jis prisi
pažino prie dvideszimts va- 
gyseziu. Kai jis inejo in czeve- 
ryku sžtora ir paprasze kad 
sztorninkas Ivring Carroll pa
rodytu jam kelias poras czeve- 
ryku, jis iszsitrauke revolveri 
ir pareikalavo visus pinigus. 
Sztorninkas pasiprieszino ir 
tas 16 metu vaikas ta sztornin- 
ka perszove ir paskui su atbulu 
.revolverio galu jam galva in 
kelias vietas perskele. Sztor
ninkas mirė ligonbuteje.

MILWAUKEE, WIS. — 
Kai duona beveik visur keliais 
centais ant bandukes pabrango 
Milwaukee miesto, gyventojai! 
gavo kiek tik norėjo duonos vi-!
sai už dyka.

Troku draiveriai 
straiku ir nustojo 
duona isz kepyklų. 
Bakery visa savo iszkepta duo-

iszejo ant 
iszvežineti 
Tai Omą r

siems kurie atėjo in ju sztorus 
ar kepyklas. Ta kompanija ati
davė duonos už daugiau negu 
$12,000.

Kaip tik 
ka kojomis

szitoki 
virszun

szposai vis- 
viską Ame-

1 Sovic asic as tugsztas
KirinUkas

GALINGAS
LAIVYNAS

REIKALINGAS

PHIL ADELPHI A, PA. — 
Laivyno Sekretorius Forrestal 
kalbėdamas Philadelphijos 
mieste, staeziai pasakė kad 

paskirtas Amerika turi palaikyti dideli

WASHINGTON, D. C. —
David E. Lilienthal buvo Pre
zidento Trumano
Sprogstanezios “Atom” bom-Į ir galinga laivyną tol kol visos 

i bos Komisijos pirmininku, bet tautos nesusitaikins ir pakol 
keli Senatoriai pasiprieszino ir j Suvienytu Tautu Sanjunga in- 
intarinejo ir su priparbdini-j sigales ir pajiegs savo taikos 
mais parode kad Lilienthal instatymus invykdinti.
linksta per daug in Komunistu - - ...
puse ir kad jis su Komunistais 
draugauja. Isz tu intarinejimu 
ir priekaisztu nieko neiszejo. 
Jis buvo Senates priimtas ir 
patvirtintas: asztuoni balsai 
buvo už ji, ir tik vienas priesz.

Visi kiti tos komisijos nariai

| Jis pasakė kad Amerikos 
valdžia visai neketina nusi
ginkluoti ar kitoms tautoms 
nusilenkti. Kai musu atstovai 
derinsis apie taika, musu kari
ninkai rengsis prie apsigyni
mo. Nors jis žodžiu nepasake, 
bet visi suprato kad szita pa

buvo priimti ir pripažinti. Li- staba buvo Rusijai taikoma, 
lienthal užsigynė kad jis nieko 
bendra neturi su Komunistais? 
Kai jis buvo intartas, tai ir ki
ti žmones kurie buvo paskirti 
in ta komisija sake kad jis pa
sitrauks jeigu Lilienthal nebus 
priimtas.

Toks didelis lermas iszkilo

KUNIGAS DR. VITAS 
MARTUSEVICZIUS 

SUSIRGO

MINERSVILLE, PA. —
Toks didelis lermas iszkilo Kunigas Daktaras Vitas Mar- 

apie szitus paskyrimus už tai tuseviczius atvažiavo isz Phi- 
kad szita komisija turės labai iadelphijos su reikalais pas 
atsakominga darba; prižiūrėti Kuniga c j Klevinska, ir ežia1
tos sprogstanezios ‘ ‘ Atom ’ ’ 
bombos gaminimą. Rusijai ir 
visiems Komunistams labai ru
pi szitos sprogstanezios bom
bos paslaptis sužinoti, ir už tai 
tos komisijos darbas toks svar
bus ir atsakomingas.

susirgo ir buvo nuvežtas in 
Pottsville ligonbute. Kunigas 
Dak. V. Martuseviczius yra 
klebonas Szvento Jurgio Para
pijos Philadelphia, Pa.

Skaitykite “Saule”

Kariszki Laivai
Plauks In

Graikijos Uostus
\Hermari Talmadge Praszalin 
tas Nuo Gubernatorystes Geor 
gia Vals., John L. Lewis Pre 
zidentas AngliakasiuUnijiu Sa 

ko Kad Minksztu Anglių 
Straikos Nebus 

■*>

. Ga^^k. PHILADELPHIA, PA. — Buvęs Penn- 
rikad jeigu kompanija tiek sylvanijos Gubernatorius ir Amerikos Mi- 
kompanija, vienaip ar kitaip UlSteHS Bulgarijoje, GeOfge h. Earle pasa
tuos pinigus atsiims Taip ir su Lc prakalbas Phi!sdc!phijoje ir patarė kad 
mis, jeigu sziandien joms kasz- Amerika gerai padarytu, jeigu nelauktu pa- 

Rusija paskelbs ant'musu kara, bet 

nieko niekam už dyka neduo- dabar Rusijos miestus subombarduotu, 
da!

riko j e verczia. Galime būti tik-
• . .i j..... i_________

FRANCUZAI
NEPASITIKI
KONFERENCIJA

Jis sako kad “Amerikiecziai per gražiai 
ir per maloniai elgiasi su Komunistais.” 
Jis teipgi sako kad mums butu gaila Ru
sijos nekaltu moterų ir vaiku, bet, mes

MOSKVA. — Francuzai yra turime atsiminti kad, “Sovietai visai nepa- 
JZ sigailetu nei musu,. nei musu vaiku!” Jis sukriausi dipliomatai ant viso ° ’

svieto. Jie Moskvoje sako kad sako, jeigu jam reiketu pasirinkti ar kad 
nieko svarbaus nebus nutartaK M . v . . . r*
ar nuveikta per deszimts dienu mUSU mOtUlOS IT Vaikai ZUtU 3T kad Rtt- 
ai ilgiau toje konferencijoje. sjjos motinos žutu, jis drąsiai pasakytu kad, 
Jie pastebi kad Anglijos Minis- . . .. . v
teris Bevinas tik lauke szitosgeriau tegu Rusijos motinos ir vaikai žūva, 
progos užsipulti ant Rusijos 
Ministerio Molotovo, o Moloto- “Jeigu Rusija iszdrystu ar 
vas isz savo puses rado gera j j sziaildien HIUSU ISZIiaikintU 
proga mzeisti ir intarti Anglį- J
jos Ministeri. Taip ir eina kon-' taflCZiOHlis boiuboUlis!”
ferencijos tvarka. Szitie didvy-

pajiegtu, tai 
su sprogs-

Generolas Nikolai Alexan
drovich Bulganin buvo pa
skirtas užimti Stalino vieta 
kaipo Visos Armijos naujas 
Ministeris. Ana sanvaite bu
vo “Saulėje” raszyta apie 
szita nauja paskyrima ir 
apie Stalino pasitraukima
isz szitos vietos. Stalinas pa- 'riai Moskvoje, kaip bobos bu- 
sitrauke, ’ pasiaiszkindamas 
kad jo sveikata reikalauja 
kad ji pasitrauktu, bet tikra 
priežastis buvo tai kad Ko
munistai ir pats Politburas 
nenori kad Raudonoji Armi
ja per daug neinsigaletu po 
litikoje. O tol kol Stalinas 
buvo armijos ministeris, ne
buvo galima armijai jiegas 
sumažinti. Nors jau dabar 
daug galingu ir intakingu 

7"| generolu buvo paszalinta,
Į perkelta in tolimas vietas ar 

taip suvedžiota kad jie buvo 
apsudinti ir nubausti. Dabar 
Politburas ir Komunistu 
Partija gales lengvai ir lais
vai visus armijos vadus su
valdyti ir nesibijos armijos.

Earle pasta-Mes su Gerbiamo George 
bomis gal ir sutinkame kaslink Rusijos, 
bet, kaslink tokios iszvados, mes negalime

Pirmutine
“Kad mes esame Kriksz-

czerneje, viens kita kaulija ir< 
savo susiedus apszneka.

Kiekvienas žino ka kitas sa
kys ir pats žino kaip jis jam ,. i • » . v
atsakys Prancūzijos diplioma- Sutikti del dviejU pnezaSCZlU. 
tai pastebi kad konferencijos nrjpynefic yru* 
visai ir nereikia, nes isz vaka-p -
r o vienas žino kaip jis kitam czionys ir negalime kitam daryti kai jis 
ant rytojaus atsakys kai tas . . .

daro ar nori mums daryti; Antra priežastis 
yra, Kad “Laisves ir Demokratijos” szaly-

iszsižios. Visi dabar save
“spyezius” sako ir nei vienas
kito neklauso ir nepaiso. Fran-
, .*.. .♦ • sako kad je togjs fcraszto užpuolimas negalimas,
kai visi tie atstovai savo pra
kalbas iszsakys, kai jau viską IIC S Amerika valdo ne kokie keli galva- 
kaip mokinys iszdeklamuos, 
tai tada pasitarimai isz tikro 
prasidės.

žudžiai kaip Rusijoje, bet, “VISI” žmones 
su savo balsais (Votais) ir jie niekados

Pirkie U. S. Bonus prie to nepristotu!
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Kas Girdėt
Europoje sziandien daug 

daugiau gali nusipirkti su ei-Į 
garėtais hegu su pinigais. Kaip 
mes ežia dolerius skaitome ir 
su jais perkame ar parduoda
me, taip Europoje sziandien 
daroma su cigaretais.

1 • •

Anglija ■turi dabar 211 di- 
džiuprekybiniu eroplanu; isz 
szitu 80 'buvo pastatyti Ameri
kos fabrikuose.

Prancūzija turi 210 eropla- 
nu; Amerikos fabrikuose dau
giau negu puse ju visu buvo 
pagaminta.

Hollandijoje ir Skandinavi
joje randasi apie 121 tokiu ero- 
planu, ir jie visi buvo Ameri
kos pristatyti.

Nei vienas krasztas negali 
prisilyginti prie Amerikos del 
statymo eroplanu! Bet mes to
li atsitikome su savo prekybi
niais eroplanais. Nors mos 
daug ju turime, bet mažai kur 
galime su jais skristi* nes visi 
keliai padangėse jau kitu tautu 
užimti.

Anglija dabar visomis galio
mis stengiasi kuo mažiausia isz 
kitu krasztu pirkti, o kuo dau
giausia visko in užsieni iszvež- 
ti. Tokia tvarka sudarys labai 
gera bizni ir sveika pramone su 
kitomis 'tautomis.

Anglija, kaip ir Amerika 
daug vargo ttiiri su darbinin
kais, kurie vis istraikuoja ir vis 
daugiau mokesties reikalauja. 
■Darbininkai Anglijoje taip pat 
reikalauja trumpesniu darbo 
•valandų, daugiau algos, dau
giau maisto ir žmoniszkesnio 
pragyvenimo. Valdžia .viską 
prižada, bet darbininkams jau 
insipyko saldus žodžiai.

.Ne vien lik Amerikoje mai- 
nieriai daugiausia vargo su
daro valdžiai, bet ir Anglijoje. 
Mąinieriu straikos Anglijoje 
taip sumažino anglies pagami- 
nima kad dabar Anglija visai 
negali in užsieni iszsiunsti ang

elių, nes patiems Anglams da
bar pritruko. Pirmiau Anglija 
iszsiunsdavo daugiau negu 36,- 
000,000 tonu kas metai. Szitas 
biznis dabar jau dingo ant vi
sados.. i.

Anglija jokiu budu negali 
save iszsimaitinti, bet turi par
sitraukti daugiau negu puse 
savo- maisto. Dabar valdžia 
stengiasi raginti ūkininkus 
daugiau sieti, daugiau lauko 
paskirti kviecziams* javams ir 
daržovėms.

Maszinos sulūžo ar iszdilo 
fabrikuose kur automobiliai 
buvo daromi. Naujos maszinos 
sunku gauti. Tai ir automobi
liu biznis, dabar prastas.

Per kara szimtai tukstancziu 
namu buvu sugriauta ar su že
me visai sulyginta. Atstatyti 
da negalima, o szimtai tukstan
cziu szeimynu neturi kur gy
venti. • ■ ’ ‘

Anglija turi palaikyti dideli 
vaiska ir didesni laivyną. Tam 
reikia jaunu vyruku, kurie yra 
taipgi reikalingi fabrikuose.

Bet Anglijos žmones yra la
bai kantrus. Jie daug iszkente- 
jo ir nieko nesake; jiems jau ne 
naujiena pakęsti bada, varga

ir skurdą. Amerikiecziai bai
siai pyko kad valdžia suvaržė 
maista ir kitus daigtus per ką
rą. Anglijos 'žmones ir szian
dien nieko nesako priesz tuos 
suvaržymus kuriuos jie ir da
bar turi palaikyti. Tenai net ir 
duonos banduke negali be kor
teles nusipirkti, o apie gardu
mynus, smagumus ar kokias 
praszmatnybes tai nėra nei 
sznektos!

Julian Hambley sau links
mai važiavo automobilyje. Sza- 
lia jo sėdėjo graži ir maloni 
geltonplauke. Jis viena ranka 
automobiliu varinėjo, o su kita 
glostė savo malonios ir lipsz- 
nios drauges kasas ar kaseles. 
Jis neiszkente, ir bevažiuoda
mas pabucziavo ja syki, paskui 
da syki. Polieijantas patraukė 
ji'in teismą. Teisėjas nuspren
dė kad Julian Harnbley turi 
trisdeszimts doleriu baudos už
simokėti, už tai, kad jis pabu
cziavo savo ‘ ‘ Giri Frentą ’ ’ va
žinėdamas automobiliu. Reisz- 
,kia, du darbu tuo paežiu sykiu 
nevalia dirbti, ar gal tai reisz- 
kia kad vienas buczkis kasz^ 
tuoja penkiolika doleriu.

Pinigai visai mažai vertes 
turi: Jeigu tu man duosi dolę- 
ir asz tau duosiu doleri, nei vie
nas isz mudviejų nebagotesni 
negu pirmiau buvome. Bet jei
gu asz tave pamokinsiu ir tu 
mane pamokinsi, jau mudu 
abudu net dusyk tiek žinome.

■ • •
Amerikos Laivyno vadas 

Admirolas Nimitz rengiasi pa
sitraukti ir kitam savo vieta 
užleisti. Spėjama kad Admiro
las iDenfield ąr Admirolas 
Blandy bus in jo vieta paskir
tas. . ........

Admirolas Halsey jau pasi
traukė nes jo sveikata ne kokia 
ir jis jau ne jaunas. Jis gaus 
apie 16,000 doleriu in metus ir 
jam nereikės jokiu taksu mo
kėti.

Prezidentas Trumanas pra- 
szo Kongreso paskirti 350,000,- 
000 doleriu del paszelpos Euro
pos žmonėms, bet Kongresme
nai su Senatoriais nenori sutik
ti. Jie pasipesz ir pasiginezins, 
bet galu gale sutiks ir tiek pi
nigu paskirs, nes jie mato kad 
ežia žut-butinas reikalas, tik 
nenori Prezidentui ir Demo
kratams gairbe eitu kad jie pir- 
mucziausia suprato ir atjautė 
szita reikalą.

Rusijos dipliomatai jau da
bar sako kad Rusija neprisidės 
prie jokio paszelpos darbo ir 
dirbs, iszviep su kitomis tauto
mis suszelpti badąująnczius. 
Tegu, sako tie dipliomatai, visi 
badaujantieji - ir benamiai 
gryžta namo in savo krasztųs 
isz kur pabėgo ir. viskas bus 
gerai. . ■

—————— e , •
Francesco Moranino, 27 me

tu amžiai us Komunistas buvo 
paskirtas kaipo Kariszko Szta- 
bo Po-Sekretoiius Italijoje. 
Komunistai in beveik visas ar
mijos augsztąs vietas irilindo 
ar dabar lepda Italijoje.

Kiauliena jau pabrango ir da 
labiau pabrangs, bet nėra ko 
ežia per daug iszsigasti. Žiema 
mažiau parszu atvežama ir pri
statoma. Su pavasariu galime 
tikėtis kad bus daugiau parszu 
ir kiauliena vėl atpigs.

Skaitykite ‘’Saule”

Kunigas Henry V. Hug, 
in San Antonio miestą, Te
xas valstijoje yra pravar
džiuojamas kaipo dvasisz- 
kis-policij antas arba kaipo 
polieijantas ilgaskvernis, 
kuris ne tik Evangelija, bet 
ir revolveri moka kaip pa
vartoti. Kai jis buvo paskir

Karabelninku 
Karalius

LONDON, ANGLIJA. — 
Tas karbelninkas yra geriau
sias ir pasekmingiausias, kuris 
gali visus intikinti kad jo vais
tai, jo gyduoles yra geriausios 
ir gali didžiausius stebuklus 
padaryti.

Mes mateme ir pažinome 
daug visokiu karabelninku ir 
burtininku. Buvo tokia mote- 
riszke, vardu Joanna Stephens, 
kuri pasigarsino kad ji gali isz- 
gydyti nuo akmens ligos. Ji 
taip intilkino Anglijos valdžios 
Taryba, kad Taryba paskyrė 
jai $20,000. Szita moteriszke 
nieko bendra neturėjo su pa
prastais ir neturtingais žmonė
mis,’ bet ji tik su ’ valdininkais 
ir bagoeziais savo bizni vare. 
Visoki valdininkai net ir Baž- 
nyczios vyskupai dare kolek- 
tas paremti jos darbus ir iszra- 
dimus.

Vėliau pasirodė kad tos jos 
stebuklingos gyduoles 'buvo tik 
vanduo sumai'szytas su kiau- 
sziniu ‘baltryniu ir muilu.

Paskui pasirodė kitas kara
belninkas, kuris su elektra gy
dė visokias ligas. Net ir Ameri
kos pirmutinis prezidentas 
Jurgis Washingtonas daug pi
nigu papylė ir iszleido besigy- 
dymas su elektra kuri turėjo 
visas ligas isz kūno isztraukti.

Bet didžiausias ir apsuk
riausias karabelninkas 'buvo 
žmogus kuris buvo žinomas tik 
po pavarde Mantacinnie. Jis 
gerai pasipinigavo ir paskui 
labai gudrai iszspruko. Szitas 
Italijonas pasiskelbė kaipo mi
rusiu atgaivintojas. Jis sake 
kad su jo gyduolėms jis gali 
numirusius prikelti. Jis savo ta 
medi pardavinėjo visiems už 
brangia kaina. Ir jis drąsiai ir 
vieszai paskelbė Lyons mieste, 
kad jis ta ir ta n.ąkti prikels vi
sus isznumirusiu. Jis net pra- 
sze kad visi in jo namus susi
rinktu. Jis tuo laiku szimtus 
tukstancziu doleriu susirinko 
nuo savo, tu stebuklingu gy- 
duolu.

Kunigas Polieijantas

tas klebonu Szventos Ag- 
nieszkos parapijos visi va
giai ir razbaininkai neszte 
isz to miestelio iszsinesze. 
Firma negu jis buvo in ku
nigus inszventintas jis buvo 
garsus raitelis, o dabar kai
po Szventos Agnieszkos pa
rapijos klebonas jis visus

Kai atėjo tas vakaras, kada 
jis prižadėjo visus isz numiru
siu prikelti, daug ‘žmonių susi
rinko in jo kambarius. Bet 
ftztai ko jie norėjo ir prasze.

Vienas bagoezius atėjo ir per 
aszaras prasze kad tas karabel
ninkas jo tjevo isz numirusiu 
neprikeltu, peš jis dabar savo 
vaika prakeiktu už turto isz- 
eikvojim'a. *

KitimgrAjA m atėjo baisiai 
SUSli'upimM^ Įor aszams pra
sze: “AszTau duosiu kiek tu 
nori, bet neprikelk isz numiru
siu mano žmogų. Asz tik vakar 
apsiženįjo su savo meilužiu ir 
mudu viens kita mylivo. ’ ’

Ir taip panasziai atėjo pas ji 
tukstaneziai žmonių, visi pra- 
szydami kad jis paliktu miru
sius ramybėje.

Galu, gale,, atėjo ir miesto 
maypras. Jis gražumu ir piktu
mu prasze ir reikalavo kad tas 
karabelninkas-bu'rtininkas pa
liktu ramybėje visus mirusius 
politikierius ir valdininkus. 
Nes, jis pasiaiszkino, kad jeigu 
jie ,visi prisikeltu, tai viso 
miesto tvarka kojomis augsz- 
tyn iszvirstu.

Karabelninkas Mayorui pa
siaiszkino kad jis negali taip 
padaryti, nes tada, žmones sa
kytu kad jis negali isz numiru- 

. siu prikelti žmonių. Mayoras 
miesto prižadėjo kad jis vi
siems pasakys ir užtikrins kad 
jis pats žino ir mate kaip tas 
karabelninkas ir burtininkas 
isz numirusiu prikėlė žmones. 
Tik kad loska jis prasze to ka- 
ralbelninko kad jis liautųsi sa
vo stebuklu ir sau sveikas ke
liautu.

Karabelninkas gavo kelis 
szimtus tukstancziu doleriu ir 
miesto mayoro paliudinima 
kad jis- tikrai isz numirusiu 
prikėlė žmones, ir paskui jis 
sau sveikas, linksmas ir tur
tingas isz miesto iszkeliavo.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.
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sukezius, valkatas, bomus ir 
razbaininkus iszgainiojo isz 
viso miesto. Jis yra visu ger
biamas ir mylimas. Czia pa
veiksluose matyti kaip jis 
arklius myli, kaip su polici
ja jis dirba ir kaip visi vai
kai ji myli ir gerbia.

Septyni szimtai devynios de- 
szirnts septyni metai atgal, Al- 
resford Hants palociaus kam
paruose, ant mirties patalo gu
lėjo turtolio Tichborne žmona. 
Buvo pavasaris ir laukose dir
bo 'baudžiauninkai, laukus are, 
sėjo ir akėjo. Szito turtolio 
žmona nuolatos prasze savo 
vyro kad jis nors kiek žemes 
duotu tiems baudžiauninkams 
kurie nuolatos badavo. Bet jos 
vyras jos niekados nepaklausė. 
Dabar, ant mirties patalo, ji 
vėl kreipėsi prie savo vyro ir 
per aszaras prasze kad jis pasi
gailėtu tu vargszu ir jiems nors 
kiek žemes padovanotu.

Jos vyras szaltai nusijuokė 
ir jai pasakė: “Genai, asz jiems 
tiek žemes duosiu kiek tu gali 
dabar apeiti. ’ ’ Taip pasakęs jis 
sau iszejo isz savo žmonos kam
bario. Ponia Tichborne atsikė
lė isz savo mirties patalo, apsi
rengė ir iszejo in lauka; Ji nuo 
ryto ligi vėlaus, vakaro ėjo, 
szliauže ir savo liga parslegta 
kuna vilkosi per tuos laukus 
pakol ji visai sukniubo ir pasi
mirė. Ji bemirdama apėjo net 
dvideszimts tris hektarus že
mes ir pareikalavo kad jos vy, 
ras savo žodi iszlaikytu ir ta 
žeme vargszams atiduotu. <

Paskui, pirm negu ji amžinai 
užmerkė savo akis, ji ^prakeikė 
visa ta dvara sakydama: “Jei
gu kas metai ant szios dienos 
dvaro valdovas kiekvienam 
tarnui ir darbininkui nepado
vanos viena galioną miltii ir 
kiekvienam vaikui 'ir kūdikiui 
puse galiono miltu, tai visas 
dvaras sutrupės, ir hajoriszkas 
Tichborne vardas visai isz- 
nyks!” Ji pridėjo ir pasakė 
kad szitai bajoriszkai szeimy- 
nai bus viena septynių sunu 
karta ir viena septynių dukte
rų karta, ir paskui visa szeimy-. 
na isznyks, jeigu nedarys kaip 
ji insako.

Per. szeszis szimtus metu visi 
tu dvaru valdovai kas metai 
visiems darbininkams ir tar-j,

nam.s ir ju vaikams iszdalyda- 
vo tuos miltus. Paskui visa 
szeimyna iszvažiavo in Fran- 
euzija ir pamirszo lapie ta pra
keikimą ir neiszdalino miltus 
to dvaro gyventojams. Ta meta 
visas didžiausias palocius buvo 
su žeme sulygintas. Nuo to lai
ko iki sziai dienai visi bajorai 
ir valdovai to dvaro kas metai 
paaukoja tiek miltu žmonėms.

Bet sziais metai buvo 'beda, 
beveik negalima tiek miltu 
gauti, nes visiems Anglijoje 
miltai yra parduodami vien 
tik.su kortelėmis. Esamasis to 
.varo valdovas Sir Anthony 

Doughty-Tichborne pats nuėjo 
in valdžios kambarus paaiszki- 
?.o apie ta praniaszyste ir pra
keikimą ir prasze kad valdžia 
jam parduotu tiek miltu. Jis 
isz visti savo žmonių surinko 
miltams korteles ir in valdžios 
]<am'barus atsinesze .net 14,000 
tokiu korteliu del milteliu kad 
to, prakeikimo iszvengti. Ir 
valdžia jam davė gana miltu, 
nors jam paaiszkino kad val
džia nei in burtus nei ip prakei
kimus netiki.

Kaip vienas mokslincžius 
buvo užklaustas: Ar jis tiki in 
velnią ar ne, jis atsake: “Vi- 
sįszkai netikiu, bet nenoriu su 
juo susitikti.”

MARSHALLAS
IR MOLOTOVAS

MOSKVA. — Amerikos 
Sekretorius Marshallas pirmu
tini syki susitiko su Sovietu 
Ministeriu Molotovu derybose, 
nors jiedu keturis sykius susi
tiko kituose susirinkimuose, 
kada Generolas Marshallas bu
vo tik patarėjas ir palydovas. 
Jiedu susitiko ir susipažino 
Washingtone, 1942 metais; 
paskui vėl susiejo ir susitiko 
Teherano, Yaltos ir Potsdam 
konferencijose. Jiedu viens ki
ta gerai pažinsta ir viens kito 
gabumus pilnai invertina ir 
viens kitam loskos nerodo.

Molotovas tųojaus užkibino 
Amerikos Sekretorių su Kini
jos klausimu. Szitas klausimas 
palieczia Sekretorių Marshall, 
nes jis buvo Kinijoje Ameri
kos Ambasadorius. Dabar jei
gu Molotovas kaltins Amerika 
už Kinijos klausima, jis tuo pa
ežiu sykiu asmeniszkai kaltins

Double Trouble—.

Amerikos Raudonasis Kryžius Pradėjo Savo 
Auku Vaju Visoje Szalyje. Todėl, 

FJepamirszkite Savo Auka!!!

ir Amerikos Sekretorių Mar
shall.

Lafayette Fish Market
204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Atidarytas s Seredoj, Ketverge ir 
Petnyczioje per visa Gavėnia. 

Visiems Draugiszkai Patarnauja.
Mes parduodame visokiu Žuviu, Lobs
ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp. 
Clams, Scallops ir Ousterius, Silkių ir 
Makreliu. Orderius pristatome in 
namus. Telefonas 273.
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Apsakymo Jepo 
ftngliaKa^io

— Kaip matyt, tai esi tei-'gus ir kaip-gi ne turėjo iszmo- 
singas žmogus, o ant skatiko ne ket jeigu patys iaait to gerai už- 
skupus, o kad apsiejiąi su ma-1 dirbo? Bet kas kiszasi apie vai- 
nim teisingai ir da atidavei kiną tai ne turėjo isz to jokio 
pian tą paskutini pinigą, tai už uždarbio da ir buvo jo kalte, o 
tai paįpikie sau viską; turėsi tai už tai jog nepaklausė dva- 
tojo sidabro ant viso savo gy- sios,.nes tenai lipo kur jam bu- 
venimo, tiktgi atsimink, idant vo uždrausta.
daugiau ne geistum po žeme ei-' Puse meto tik iszlaike neei
ti, ba tave patiktu baisi nelai-'darnas in kasyklas bet po tam 
me. j taip ji trauke prie auglio jog

— Varle (dvasia) inpyle vi- niekaip ne galėjo apsieit be ka
sus pinigus in karuti ir iszny- sykiu. Ne galėdamas ilginus 
’ . iszlaikyt ■ nuėjo in kasyklas.'

Brangus Jautis

pASAKYK man teveli, ar
matei kada “Dvasia kasyk- 

-lu.?’-’ . ■ ?'
— Ir kaip, ar tu manai jog 

ji bile kam pasirodo, atsiliepe J 
senas mainierys. O gal ir ma- ko. 
cziau, o nežinau, nes galima ja — Ar anglekasis jau dau-^Betka tik nusileido žemyn, 
matyt, o nežinot apie tai. Isz- giau ne diibo? Užklausė iaky-( kad sztai gengveje nupuolė 
rodo in paprasta žmogų tik tu- vai Jonukas. mažas akmenukas ir pataikė
r.i viena koja panaszia in arklio — Kaipgi galėjo dirbt, jeigu .1aTn tiesiog in galva. Mažiukas 
,pes tą ne visi gali patemint, o jam buvo uždrausta. O ar ma- tai bufo szmotelis, bet nupuolė 
priek tam kasyklose yra. tam- žai jau turėjo: vos nuveže ka- nuo augszto tai ir ant vietos ji 
sp. jKaip kąda ji tik pasirodo vpka namon! .O jeigu nebutu užmusze!
kaip žiburėlis, tąrba pabarszki- paklausęs tai butu atsitikę taip' ne gąlejo vaikinas ne 
na in tapa, o tai yra negeras kaip su tuom vaikinu kuris per'savo metinio uždarbio naudo- 
•ženklas nes kur dvasia barsz? visa meta sėdėjo po žeme, o <is, o užpykino “dvasia kasyk-I . -—  --—•--- ,
kiną tai teniaiis nelaimingas' manstino jog tai per diena tik- lu-”
brastas ir tikrai užgrius.

— Bet, asz to barszikinimo 
niekad negirdėjau! Pertrauke 
Jonukas.

— *Nes ji daugiausia barsz- 
kina pusią,unaktyj. Seni ang- 
lekasiai'kalba, jog tada kalnas 
yra sunkiausias, o seni angle- 
kasiai niekad pusiaunaktyje 
nedirbs tiktai lauke pakol pe
reis toji adyna, nes tame laike 
daugiausia propu sulūžta.,

— Jeigu tai yra kalnu dva
sia, tai privalo prigelbte angle- 
kasiams.

— O gal manstini jog nepri- 
gelbsti, jeigu sau užtinka tei
singa vyra.

— Viena karta tai taip bu
vo: driliuoja vienas anglekasis 
ir driliuoja, net jam prakaitas __ >;__u__ , ___ ________
ant akiu pilasi, o czion vietojeĮ kaip nestos viena karta.ir ne 
anglies nubyra tik akmuo, paszauke:
Sztai isz po szmoto didelio ak
mens -iszszoko varle, didele ru
pūže, taip tosios ka tai kopūs
tuose tankiai sėdi. Kaip svietas 
stovi varliu kasyklose nebūna; 
žiurkes tai atsiranda, bet vąr- 
liu kasyklose da nemaeziau.

Sztai varle iszszokus prisi- 
žiurinejo didėlėms akimi, ang
lekasis matydamas jog tai gali 
būti kokia pikta dvasia, tylėjo, 
nieko nekalbėdamas ir lauke 
ksa czion toliaus pasidarys. 
Varle prakalbėjo žmogiszku 
balsu ir rodo kur turi driliuot 
skyle. Parako nei dinamitą ne
liepė dėt, o skyle pati iszszove 
be parako ir sugriuvo milži- 
niszkas szmotas auglio. Nega
lėjo anglekasis indet tokio 
szmoto anglies in karuka, nęs 
varle paszoko po apaezia ang
lies, sztai szmotas tik kic ir jau 
radosi ant karUko; net ant viri 
szaus visi buvo nusistebėja isz 
kur taip dideli szmota tasai 
anglekasis gavo. Tada tasai 
anglekasis labai gražiai pade- 
kavojo tai varlei o ji vela in ji 
kalbėjo kur daugiau turi sky
lių driliuot, nes parako nedeti 
nes isz kalno ir taip eina anglis. 
Diibo taip su varle per visa 
menesi. Kada atėjo diena pe
des, varle atsiliepe in angleka- 
si: “Paimkie dabar karuka ir 
važiuokle atsiimt sato užmo
kesti, privalo tau duoti ji pilna; 
o kada gausi tai atvažiuokie 
prie szafto. Anglekasis žemai 
pasikloniojo varlei ir taip pa
dare kaip jam paliepė. Pri'bu- . . „
ves su pilnu karuku pinigu (o rukus; taip dabar suprato vai- 
buvo visi vienoki:) ir varle ta-j kinais, jog jisai buvo per visa 
re: “Dalyk.” Taip tasai žmo- meta po žeme.
gelis pradėjo dalyt: “Tąi paąnj Vyresnieji gaišini nusįstebe- 
tai tau, tai man tai tau.” Sztai jo ir ne norėjo tikėt vaikinui, 
ant galo (pasiliko jam tik vie-j bet kada eme jiems apsakinet 
nas pinigas; taip anglekasis ne taip, taip, ir taip, kur ka buvo 
daug maustydamas, o eidamas mates, kur anglis kiecziausia,1 
pagal teisybe, (atidavė ji var- kur reikia kasti, kur vanduo j 
lei. O ji taip atsiliepe: 1 gali užlieti; taip susiprato, jog

tai. '
— Da asz niekad negirdėjau 

apie ta vaikina, apsakyk man 
tėvai apie tai.

— Buvo karta sau jaunas 
vaikinas kuris pribuvo isz toli
mos szalies in czionaitines ka
syklas. Isz pradžių davė jam 
toki darba jog bodavo anglis 
in karus: lįodayo ir bodavo ir 
butu Imdavęs lyg sudnai die
nai, nes svetimam ne taip grei
tai duoda geresni darba: pakol 
kasyklų dvasia ne Susimylėjo t 
ant jo. Vaikinas buvo labai ge-j 
ras ir prijeinnas, o ka jau prie 
kasyklų, tai pirmutinis insi-’ 
leisdavo, o paskutinis iszsi- 
trąukdaivo o ant anglies žiurėjo 
rodos ant savo locno kūdikio? 
Susimylėjo ant. galo dvasia ir’

Oj, toks jau žmonių 'būdas 
jog kaip sau ka toki užsispyrė 
tai jau be to ne gyvent ne gali.

Taip rasziau szita apsakyma 
kaip man senas mainierys pa
sakojo nieko nepermainyda
mas ne perkreipdamas.
tai ne melagyste ir jog para- 
szas dvasios yra teisingas ir už 
visa meta iszmokejo jam pini- 

—GALAS-----

— Eikie paskui mane!
O buvo pasirėdęs kaip pa

prastas mainieris, o vaikinas* 
manstino sau jog tai mainieris 
ir ėjo paskui ji.

O dvasia, tai yra nevos tasai 
mainierys, paklausė:

—- Ar turi aliejaus Įempu- 
keje ?

— Turiu.
— O duonos ar turi?
— Turiu.
—■Tai eikie, parodysiu tau 

kasyklas.
Ir nuėjo. Dąejo lyg naujam 

nunąęriuį, o czionais siena per
siskyrė ir Ine jo in vidurį aug
lio. Ir ėjo taip ėjo, o mainierys 
parodinėje kur yra kokis dar
bas kur anglis kiecziausia, kur 
kokis vanduo, ėjo ir ėjo, o vai- 
kinelis manstino jog per visa 
diena ėjo, nes iszteko jam duo-, 
iros ir aliejaus, bet buvo tai 
puiki diena ho! ho! tokiu dienu 
ne daug žmogus pats praleis. 
Ant galo mainierys o paprastai 
kalbant dvasia iszvede vaikina 
in virszu ir padavė jam kortele' 
su savo paraszu kaipo turi jam 
ant virszaus užmokėt už visa 
laika ka jisai buvo po žeme, nes 
prisakė jam taip-gi idant ne, 
drystu niekad sugryžt in ka
syklas. Vaikinais nuėjo ir atida
vė kortele: vyresnysis matyda
mas ir žinodamas paraszia dva
sios pradėjo jieszkot kada to- 
kis ir tekis darbininkais dirbo 
kasyklosia. Jieszko ir jieszko 
ir vos surado jog jisai priesz 
metalaiko bodavę anglis in ka-

Kvailumas taip daro1 
visados,

Viename mieste vyras 
darbo neturėjo, 

Ne gauti jokio negalėjo,
Kiek tasai vyrelis nuo 

savo bo'belkos nukente, 
Tegul geibsta Dievulėlis!

* * *
Kur ten Rockforde 

yra .sesutes,
Kurios biaurius žodžius 

pliovoja,
Tai mergeles negražu, 

Ir labai kiauru,
Visi isz ju juokėsi, 
Ir taipgi piktinasi.

Asz juoms nedovanosiu, 
Ba kaip vela daiginsiu, 

Tada iszkocziosiu, 
Ir gražiai kalbėti 

iszmokysiu.
* * *

Czikagoje yra mergeliu, 
Visokiu budu,

Ir kelios pagadytos, 
Ligoributese patalpytos.

Yra mergeliu ir geru, 
Katros užsiima skaitymu, 

Bet ne daug tokiu, 
Ba yra ir iszdyku.

Q yra ir tokią,
Ka nesisagmatina kitu, 
Jog net Jausys vysta, 

Kaip plięvones iszgirsta.
Tai bent mergeles, 
Begedes rūteles,

Ko jus sulauksite, 
Ne viena smerties 

neprisiszauksite, 
Kaip taip darysite.

* * *
Mažam miestelyje 

Pennsylvanijoje,
Kaip moterėles ten 

užsitraukė,

Kaip bagocziai ir bajorai 
giriasi savo tėvais ir pro-te- 
vais ir kaip bulve, kurios ge
riausia dalis po žeme, di
džiuojasi kad j u diedas ar 
diedienes ar keliu szimtme- 
cziu ar amžių pro-teviai bu 
vo galingi, garbingi ar bago- 
ti, taip Amerikoje ir jaucziai 
ir karves giriasi savo pro-te-

viais.
Czia szitas jautis pareina 

isz tokios senos ir garbingos 
gimines ar szeimynos kad jis 
vertas $1,441.50. Jo sanvi- 
ninke jauna mergaite, Mary 
Edna Jackson, trylikos me
tu amžiaus, isz Gainesville, 
Fla., pardavė ji mėsininkui 
už tiek pinigu.

I. . 1 . •vyras, ar nenurimo maria, ne- sanžine, kaž-kame iszmetmeja. 
szvinta ir, ar degia, lempa szvy- Kartais iszsiveržia isz jos kra
tinyje. Į tinees szauksmai; “Ka-gi jis

Tamsu. Lyja smulkus, lietus, pasakys! Ka asz padariau! Ar 
Kaimo gale, paczjame krante juokai, penketą savu vaiku, ar 
vandenyno, stovi sena, pusiau mažai jam buvo rupescziu su 
sugriuvusi bakūže, 
siomis, juodomis 
silpnomis durimis, 
girgžda ir treszka
-niam vėjui pautus. Ypatingai Sugirgždo durys, lyg kas ;in- 
piktai klumpa vejas in szia ėjo. Žani krustelėjo ir pasikėlė 
vargsze bakūže, rodos, noreda-J.nuo kėdės. i • ■
mas nusineszti ja;' o durys

j tinees szauksmai: “Ka-gi jis

pakrypu- jais. Tai jis ? Ne, da ne! Imkam 
sienomis, reikėjo imti! Jei jis primusž

Durys mane, gerai, taip ir reikia.
smarkes- Sztai jis! Ne. Na, tuo geriau!’?

Sugirgždo durys, lyg kas iii-

Tuojaus ir dainoje.
Kiti apstoja rankoms 

ploja.
Bet nueja, baisiai 

aploja,
Žinoma, tik tada, 

Kaip užsitraukė guzutes, 
Tada rekie kiek gali 

moterėles.
Yra ir kelios mergos, 

Labai mafiaros paneles,
Irki

Isz kitu£'3
O jaut

Vyru

| girdėt, 
įai atvažiavo, 
mrs'gavo.
el saves 
i neiszsirenka,

Nes tai del saves, 
Visai netinka.

Kaip kita gaus, 
O da viargo paragaus, 

Tada ponysta isz garuos, 
Ir su musu tauto 

vyrukais gyvuos. 
* * * 

Keletos mano rūteles, 
Neturi proto ir gana, 
Po nogiu norints per 

Gavėnia, 
Siųst paliautu.
Ir taip daug 

neiszdykautu.
Nors duokite man 
keletą dienas pasilsėt, 

Su savo pažinstamoms 
pasikalbėt, 

Bet kur tau, 
Daug teligramu pribuna, 

Kožnas szauke mane, 
Kad pas juos pribueziau, 

O ka daryt 
Turiu visur lakstyt, 
Sztai in viena miestą 

nulėkiau,
Tenais apie viena 

(bobele dagirdau, 
Su kokiu ten vyruku 

suėjo, 
Savo vyra ant lentynos 

uždėjo. 
Ir da gerai kad nebageli, 

Su vyruku apdaužo, 
Bet žmogelis.turėjo drąsos, 

Kad muszant vyruką 
prisiegavo, 

Vyrukas suodės nelaime, 
Ir nepasiliko ilginus 

tame miestelyje, 
Iszsinesze in kita pleisa. 

Tai ant sziandien 'bus gana.

SKAITYKIT
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PLATINKI!!

Žmones 
Vargszai

mas nusineszti ja;' o durys1 “Ne! Vėl nieko! Vieszpatie, 
! girgžda ir stena, supuvę sziau-* kam asz ta padariau? Kaip .pa

žvelgsiu asz jam in akis$” Ir 
i meldžia pasigailėjimo. Žani su-' Žani, užsimansezius, ilgai ir .ty- 
stojo ant bakūžes slenksczio ir. liai sėdi prie lovos?
pažvelgė pro kreiva, maža lan- Lietus nustojo lijęs.; praszvi- 
geli in vidų. Bakūžėj tamsu, to, bet vejas staugė ir vandeny- 
“Reik pasižiūrėti in viargsze nas kauke, kaip pirma. Staiga 
ligone,’ pamanė Žani. “Asz durys prasivėrė ir in kambarį 
visai apie ją užąpirszau. Vyras insiverže gryrioįjuibS'.oro ban- 
sake, kad vakar jai buvo blo-’ga, ir auksztas liesas žvejys, 
giau. Be to, ji vienui viena. Ne-* tempdamas paskui savą szla- 

I pips, supleszytus tinklus, įpejp 
' in grindele, tardamas: '

— Sztai ir asz,.Žani! . ...y
— Ak, tai tu! Kalba Žani ir

■ sustoja, nedrysdama in ji pa- 
i kelti akiu. s ■ •

— Na ir naktele! Baisuj m
— Taip, oras buvo baisus! 

Na, o kaip pasisekė?
— Niekai, visai niekai. Nie

ko nepagavau. Tik tinklus su- 
plesziau. Blogai! Taip, na.jr 
oras gi buvo! Ridos, tokios 
nakties ir neužmirsziu. Vejas 
staugė, lyg velnias; mąnojai- 

| veli mete, lyg sviedinį. Kąs ten 
(pasiseks! Dievui dėkui, kad■ • * (pats.gyvas pargrįžau namo.

dėjo drebėti nuo szalczio ir ^a> 0 tu ka veikei be ipaneĄ? 
drėgnumo. Ji jau norėjo eiti žvejys intempe in vidų tįnkjps 
namo, staiga, stiprus vejas tik A1’ atsisėdo prie pecziaus.

j nenuroves nuo jos skaros, pa? — Asz?. Sake žani, is^bąlp- 
krete senas duris ir jos paezios asz- Sėdėjau, siuyjau.
prasivėrė. Žani perženge per, Vejas taip kauke, jog bąiąu.d^ 
slenksti ir inejo. Jos žibintu-, t’esi- Bijająu del tavęs. t
vas apszviete tylios bakūžes' Taip, taip, pramurmėjo 
vidų. Czia buvo taip pat szalta* vyras, oras velnioniszkai biau- 
ir drėgna, kaip ir lauke; mato-Jrus- Na, ka-gi veiksi!
mai, kambarys senai jau neku- Abudu tylėjo.
rentas; stoge, daugelyje vietų Paskui Žani, nedrąsi.ąi, dre
bėtus lyjo, kaip pro reti. Prie beądma, lyg kalta, tarė:
sienos, tiesiog priesz duris, antį Žinai, kaimyne >Simone 
krūvos purvinu sziaudu, guli uiire. Nežinau kada ji mirė; 
lavonas mirusios naszles. Gal-1 gaI da vakar, po to, kaip tu bū
va atmesta atgal; ant szalto pa-* pas ja užejes. Sunku jąi b|i- 
melynavusio veido su atavera mirti! Juk pas ja li^p dnma- 

| burna, suszalo .baimes ir siel-' žutelaicziai kudikiukai. Vienas 
Į varto iszYaiszka. Balta lavono da nekalba, o kits tik ropineti 
. ranka, kaip ir del kažko pra- pradeda.

Žani nutilo. Žvejys susirau-

cziaža ant stogo, rodo

ra kas ja prižiūri. ’ ’
Ir Žani pasibeldė in duris,' in grindele, tardamas 

klausėsi. Bakūžėj tyluma. Nie
kas neatsake.

“Vargsze!” Mano Žani sto
vėdama ant slenksczio. Kaip 
sirgti, kai reikalinga paežiai 
szeima iszlaikyti! Sakysim, 
pas ja tik treji vaikai, bet užtai 
ji naszle, ir visi darbai, visi ru- 
peseziai ant jos vienos gula. O 
czia da liga! O, blogai!”

Ji beldėsi da ir da. Atsako 
nebuvo.

— E, kaimyne! Suriko Žani 
ir pamanė: “Mat, kaip užmigo? 
ii iszbudinti neįgali!”

Vejas tebestauge; Žani pra-’J'AMSl audringa naktis. Ne
turtingoj 'žvejo grintelej sė

di Žani ir taiso senas bures isz 
storos drobes. Ji girdi kaip 
szvilpia ir kaukia vejas, kaip 
beldžiasi in Įauga lietus, kaip 
ūžia, atsimuszdiamos in kranta, 
vilnys.

Lauke audra, tamsu, szalta. 
Neturtingoj žvejo grintelej 
jauku ir szilta. Žemiu asla 
sz variai iszszluota; pecziuje 
pleszka žabai ir žėri ugnis; len
tynoje žvilga szvariai iszmaz- 
goti indai. Kambario gilumoje 
sena lova su nuleistu senu už- 
leidalu, o ant didelio cziužinio 
ant grindų saldžiai miega, ma
ino kauksmu užsupti penkeri' 
maži kūdikėliai. Žani vyras da
bar juroje: jis iszvyko žvejoti.' ir
Baisu plaukti in mariu tokia tegta, ’ nukrito ant sziaudu. 
tamsia, szalta, audringa naktį,' Į)vįejuose .žingsniuose nuo mo- ke; jo geras ir atviras veidas 
bet kas daiyti? Negi leisi szei-j įįnos lavono, neturtingam lop-* surimtėjo ir susirūpino.

I nenuroves nuo jos skaros, pa?

tamsia, szalta, audringa nakti?

rentas; stoge, daugelyje vietų

ma elgetauti?! Žani girdi ma- szėlyj, du maži vaikeliai, iszba-
lio kauksmą, vėjo staugimą; susirangė ir prisi- - - .
letkarcziais girdis staigus Zli"| glaudė viens prie kito balto-j szi- Na, tai kas-gi daryti! .Reik 
vedros riksmas. Lietui lyja ir mis galvutėmis, stipriai' miega,'paimti, o tai pabus, koks malo- 
lyja. Žani darosi nejauku. Jai nežiūrint in lavono artimo ir numas būti prie sustingusio la-

.„„.i ' audluo, Mirdama? vmio? Kaip nors vargsim.-Bik,
sudužę laivai,| motina suspėjo invynioti ju ko- S'b greieziau! ■

Žani nujudeji isz vietos.
— Kas jau? Nepatenkiii^it 

kimusiu balsu lygiai varo: tik? nas berniukas pasidėjo galvyte* Bijai, nenori paimt ju? Žąbi 
tak, tik—tak. Vaikai miega.

Žani užsimanste. O, neleng- spraudė veideliu in brolio kak-
va jiems gyvenasi! A^yras, ne
gailėdamas saves, szaltyje ir

rodosi baisus paveikslai: staugimo audros.
ringoj juroj m;TrQ; .. . .
skėsta jūreiviai. Baisu!

Senas medinis laikrodis, už-
| jytes in didele, sena skara ir 
pridengti senu drabužiu. Vie-

— Sztai tau! .Prakalbo jis, 
galu gale, kasydama? pakau-

ant kumszcziuko; kitas, insi? kas su tavim? "'b > ■ > . ..
Žani atsistojo, tylėdama pri

vedė ji prie lovos ir atitraukė 
' Kvėpavo jie lygiai ir ramiai, užtraukala. Ten gulėjo -vaikai 

audroje leidžiasi in mariu, kas rodėsi, jie taip saldžiai ir stip-( mirusios kaimynes 'ir miegojo 
Diinute galėdamas sutikt tuks- riai miega, jog nieks negalėtu ir-gi saldžiai ir ramiai. .... .z 
tanezius pavoju. Ji sėdi nuo ry- ju iszbudinti. Audra da netilo,1 — GALAS — ' ^,i
to iki vakaro prie darbo. Ir kauke, staugė..Sztai lietaus la- ---------- ---------- —— ...v.
kas-gi? Didus yra ju uždarbis? szas, ■] 
Jos maži vaikeliai ir'žiema ir ant mirusios kaktos ir nureide- 
vasara bėgioja basi; apie kvie-1 jo ant sustingusio veido, lyg 
tinę duona neria kas galvoja — aszarą. • 
gerai, kad yra rugines. Tiesa, žani begte bėga namo. Ji 
kai kada būna žuvies. Dievui kažka neszasi po skara. Jos' 
dėkui, kad da vaikai sveiki. O, szirdis smarkiai plaka; ji ne-;* , . _ j,
Vieszpatie, kaip kaukia vande-j drysta atsigryžti atgal, lyg kas Pa avimu; Peary antŽ^g«^> 
nynas, kaip staugia vejas! Kur^ vytųsi ja. Ar ne pavogė ji ko 
dabar jis ? Apsaugok ji Viesz- (nors pas veikme 
patis!

Miegoti da anksti.

liuką.

pro kiaura stogą, nukrito Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Buiike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 

’(pasaka); Užliekos iszSenovės

I (Atminimas isz keliones in-Le- 
dinius Krasztus). 96 pus. .,25^ 

Trys Istorijos apie Irląnda
I Nekaltybe suspausta; Jto-... ... 7””°™s lr uįt*nkia Albertas VejuiasiMsJeį^S

užmota stora skara. gala. Paskui ima kode, .stato ja Kuzma Skripkorius Srį 
uždega zibmtuva ir iszeina m prie lovos ir sedasr, pakreipus ponu 78 puslapiu ’ ' 204 
ulyczia pasižiūrėti ar negryžta in l0Va galva. Lyg kankina ja saulę PUB. CO.M«h«no, ęįjįįu

Namie skubiai deda neszuli

I i f I
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MAHANOY CITY, PJL.

Žinios Vietines viu nelaisve; Petnyczioj 7 Ma- sake, kad. Amerika stos Graiki- QTTQpn APIMTU A 
rijos Skausmu, taipgi Pasnin- jai ir Turkija in. pagelba ne -IVVKjlzllNV
kas; Subatoj SS. Jono ir Ba- vien tik su pinigais ir tavoru ir TRA1
raksio.

— Ana diena garnys pali
ko sveika ir drūta sūneli del 
•p o n s t va Liudvikams Tras- 
kauskams, nuo W. Centre uly.

■— Jobas T. Zatkaviczius

TRAUKINI
— Szv. Juozapo atlaidai 

Kovo (Mar.) 19 d., 1947 m., 
Mahanoy City, Pa., Szv. Juoza
pe lietuviu kataliku parapijos 
globėjo, patrono buVo ' sžven- 
cziami kaip visuomet'Efebai 'pardavė narna del Jono H.
gražiai. Utarninke, Kovo 18 d., 
7 vai., vakare buvo iszkilmingi 
Miszparai,; kuriuos laike Kun. 
Pr. Mockus. įsz Coal Dale, Pa., 
Asistavo Kun. Albinas Neve
rauskas isz Girardville, Pa., ir 
Kun. A. J. Alauskas isz Read
ing,'Pa. Pritaikinta pamokslą 
dabartinių! laikui ir szventei 
pasakė moksliszkai, netaip 
kaip IdtipKiinJ J. J. Bagdonas, 
Minersville, Pa,

Seredoje, Kovo 19 d., 1947 
m., 5 vai., ryte buvo iszdalinta 
Szv. Komunija darbininkams. 
Miszios pirmutines 7 vai. ryte, 
kurias atlaike Kun. P. Czesna, 
Szv. Juoziapo parapijos klebo
nas; kitas miszias laike, Kun. 
K. J. Rakauskas, Szv. Juozapo 
parapijos įassistentas, Kun. A.
J. Alauskas isz Reading, Pa., 
Kun. Juozapas Neverauskas 
isz Philadelphia, Pa., ir suma 
laike Kun. Juozapas Szukevi- 
czius ir gi isz Philadelphia, Pa.

Sekantieji kunigai dalyvavo 
Szv; Juozapo parapijos atlai
duose: Kun. P. Czesna ir Kun.
K. Rakauskas isz Mahanoy 
City, Pa., Kun. J. Neverauskas 
isz Philadelphia, Kun. J. Szu- 
keviczius1 isz Philadelphia, 
Kun. A. J. Alauskas isz Read
ing, Pa., Kun. Pf. Mockus isz 
Coal Dale, Pa., Kuri. Dr. C. Ba
lutis isz Tamaqua, Kun. Jur
gis Degutis isz McAdoo, Kun. 
K. Klevinskas ir Kun. J. J. 
Bagdonas isz Minersville, Pa., 
Kun. P. P. Laumakis isz St. 
Clair, Pa., Kun. S. Norbutas isz 
Frackville, Pa., Kun. A. J. De
gutis isz Maižėville, Pa., Kuri. 
M. F. Daumantas ir Kun. Alb. 
Neverauskas isz Girardville, 
Pa., Kun. Pr. Garmus isz East
on, Pa., ir Kun. Dr. Vita Martu- 
seviczius isz Philadelphia, Pa.

Parapijiecziai ir parapijie
tes pavyzdingai atliko Velyki
ne nes suvirsz vienas tūkstan
tis iszdalinta komunikantu. 
Szv. Juozapo atlaidais, pa- 
riiokslu ir patarnavimu paten
kinti visi dalyvavusieji kuni
gai ir visi parapijiecziai be pa
rapijietes. —; K.

. — Petnyczioj pripuola Szv. 
Benedikto. Taipgi pirma diena 
Pavasario.

Alanskio mieste už viena dole
ri.

maistu, bet taipgi ir su karisz-  
ka pagelba, jeigu matys kadi JERUZOLIMAS. — Nepa
yra reikalas.

Su szitais kariszkais laivais, 
plaukia sykiu ir didingas ir ga-Į 
liūgas kariszkas laivas kuris 
veža kariszkus eroplanus ir 
bomberius. Visi laivai plaukia 
pilnai ginkluoti ir szarvuoti.

partijos darbas gauti pinigu du klausimas da neiszrisztasj reikalo kisztis, 
kad galėtu savo pasiprieszini- 
ma tęsti toliau.

nes ne musu 
ir bus baisiai sunkus iszriszti. biznis, czia Anglijos, ne Ame- 
Amerikos Prezidentas Trumą- rikos klausimas. Bet musu Pre- 

........ . . nas da labiau viską sumaisze ir zidentas taip iszsireiszke už tai 
Keli kiti laivai su Žydais bu- gydus sukurste priesz AnglijaJ kad jis norėjo Amerikos Žy- 

vo sustabdyti ir suimti. Žydai , 
Anglijos valdžiai atkęrama, už' nesiklauses ir su mįku ne.

pasitaręs, vieszai paskelbė kad 
jis pataria kad Anglijai nors 
szimta tukstaneziu Žydu in- 

Anglijos kareiviams czia tik- ^e^stu in Szventa Žeme. 
1— .1 i. T- n . r, — 1 ...4 n v. '

Shenandoah, Pa. t Sirgda
mas per koki tai laika, gerai ži
nomas buvusis kareivis kuris 
tarnavo Francijoje ir Vokieti
joje, Petras J. Kulkauskas, nuo 
17 N. Emerick uly., numirė Pa- 
nedelyje 3-czia valanda po piet 
namie. Velionis gimė Shenado- 
ryje ir kitados dirbo prie Ma
ple Hill kasyklose. Buvo narys 
Szvento Jurgio parapijos. Pa
liko savo paczia Margaretai (po 
tėvais vadinasi Petrauskiute 
isz miesto); tris sūnūs: Petra 
mieste; Leonarda ir Alberta 
namie; taipgi broli Povilą isz 
Zion Grove. Laidos Seredos ry
ta, su apiegomis Szvento Jur
gio bažnyczioje 9-ta' valanda ir 
bus palaidota parapijos kapi
nėse.

— Sekantieji isz miesto tu
rėjo operacijas Locust Mt. li- 
gonbute: Rože Staukevicz, He
lena Draugeliene ir C. A. But- 
tris.

New Philadelphia, Pa. — Je- 
va Poplauskiene, nuo 124 Wa
ter Uly., numirė Nedėlios va- 
kara 7:30 valanda namie. Ve
lione gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika būdama jauna mergi
na. Josios vyras Jonas, mirė 
keturi metai latgal. Prigulėjo 
prie Saldžiausio Szirdies para
pijos. Paliko keturios^ dukte
rys : Marie, pati Mikolo Zane- 
kausko, mieste; Katarina, pati 
Alberto Geranaviczio, Tama
qua; Adele, pati Jono Babrols- 
kio, mieste; Alberta, pati Oli
ver Eisenhower isz Baltimore, 
Md., keturi sūnūs: Vincą, Joną, 
Juozapa ir Pranciszku mieste. 
Taipgi sesery, vienuolia S. M. 
Rosita isz Kazimiero Akademi
jos, Chidaig’O, III., ir broli Prana 
Krisnitska isz Mahanoy City, 
ir 9 anuku ir anūkes. Laidotu
ves atsibuvo Ketverge, su Szv. 
Misziomis Saldž. Szirdies baž- 
nyczioje 9-ta valanda ryte ir 
palaidota parapijos kapinėse.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

tikrintos žinios ateina kad Žy
dai susprogdino traukini tarp 
Haifa ir Tel Aviv. Nežinia ar' tai kad Anglija tiek daug Žydu 
ta>s traukinys veže tavora ar j suima ir in Szventa Žeme nein- 
žmones.

Kiek ankseziau asztuoni Žy
dai apsiginklavę persilaužė per 
Anglijos nustatyta Žydams ru- 
bežiu ir apvogė Ashrai banka.] darytij ir tik tada gintis. kai prakalbas sakyti> ir jo ^až)1. 
Jie gavo apie 60,000 doleriu.] jau isz tikro ant ju su gįnkiaįs mu ir piktumu prasze neprasi- 
Sunku pasakyti kodėl jie szita užsipuoia. O Žydai isz pasalu'

suima ir in Szventa Žeme nein- 
leidžia.

kai jis keli menesiai atgal riie- dams pataikauti ir pasigerinti.

Jeigu Prezidentas taip lipsz- 
I niai gali Anglija patarti kiek 
ir kada ji-turi Žydu insileisti in 
savo valdomus krasztus, tai 
kodėl jis nesirūpina in Ameri-

i ra beda. Jiems insakyta neki- Anglijos Ministeris dagirdo ka insileisti nors kiek tu Euro- 
binti Žydu ir nieko jiems ne- kad Trumanas rengiasi tokias pos vargszuoliu, benamiu?

banka apvogė, nes ji buvo Žy
du valdoma ir vedama. Czia ar 
razbaininku darbas, kurie pa
sinaudojo szitu sukilimu pasi- 
piniguoti, ar Žydu požemines

puolasi ant Anglijos kareiviu 
kuriems nevalia per asztriai at
sikirsti.

f-' l
Toks Prezidento insikiszid 

szokti, nesiskubinti, bet sn'mas in Anglijos reikalus da ir 
, . I sziandien atsiliepia Szvento j e

Anglijos valdžia ir atstovais1* .° J • Zemeje. Kaip mes nenorime
pasitarti. Trumanas nepaklau- kad musu krasztas butu Žydais 
se ir savo drožė ir gana. ' Czia užpludintas, taip ir Arabai ne- 
musu Prezidentui nebuvo jokio Į nori Szvento j e Žemeje.

— Petras Bursartis isz 
miesto likos sužeistas automo- 
bil nelaimęje1 iri randasi Potts- 
Ville Ugonbute.

— Subatoj Szv. Katarinos 
Szved.

i. j * •
—- Valdžia pranesza kad 

'•ženklelis Nr. .11 (Spare) bus 
geras del deszimts svaru cuk
raus per Balandžio (April) me
nesio.

— Polodoro Augustine, 
. angliakasis, likos sužeistas in 
galva Seredoj 1'2:30 valanda 
T>6pict ekspliozijrije Peoa ang- 
liakasykliose ir randasi pavo
jingam padėjime, Locust M t. 
ligonbute.

— Kita sanvaite, Nedelioj 
Kanczios Nedelia; Panedelyje 
Szv. Gabrielio; Utarninke Ap- 
reiszkimo Szv. P. M., Seredoj 
Szv. Ludgerio Vys., taipgi Pas
ninkas; Ketverge Szv. Jono 
Damasko, ta diena, 1363 m., D. 
į. K. Keistusis pateko Kryže-

Scranton, Pa. — Ana vaka- 
ra, gaisras sunaikino Fell Pub
likos High Mokykla arti Simp
son. Bledies padaryta apt 
$300,000.-

Szitas Szventos Žemes ir Žy-

What happens to my family it I should 
le permanently disabled... or even worse? 
Will they have money for food? Will they 

. have a place to live? Must my wife immedi
ately go to work?

New York. — W. C. Durant, 
85 metu amžiaus, uždetojas Ge
neral Motors Corp. Kompani
jos (1908 mete) pasimirė. Pali
ko paczia ir viena dukteria. 
Durant kitados buvo vertas 
ant milijoną doleriu.

AMERIKOS LAIVY
NAS PAS GRAIKUS

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos laivynas su daug ka- 
riszku laivu rengiasi ir riktuo- 
jasi kita menesi iszplaukti isz 
Amerkios vandenų ir plaukti 
stacziai in Graikijos uostus ant 
Dardanelles juru. Szita musu Į 
kariszko laivyno szaka pasieks 
Graikijos uostus kaip tik tuo 
paežiu sykiu kai musu pinigai 
ir musu pagelba bus pasiunsta 
Graikima ir Turkams.

Prezidentas Trumanas sav©! 
prakalboje kaip tik taip ir pa-j

WILLIAM J. SHEEHAN
When you have a family, you think 

pretty seriously about “family protec
tion.” Here’s William J. Sheehan with 
his family, who says, “The knowledge 
that my family is protected by the PP&L 
Group Insurance Plan sure makes life a 
lot better.”

Bill is a Lineman, First Class, here 
at PP&L in Mahanoy City, and he, his 
wife and family reside at 27 S. “D” Str. 
Mahanoy City has been his home town 
all of his life.

Yes, Bill and his family, like the rest 
of us here at PP&L, are typical home
town folks. You’ll find us among your 
friends and neighbors and fellow citi
zens. Our youngsters in the same 
schools as yours! Our purchases made 
in your stores! Our savings in your 
banks! Our homes on your streets! 
And our interest in the common good 
of the community!

These are some of tfie big questions that 
face every father. They are not very pleas
ant problems to anticipate . . . but they are 
mighty important problems to get solved 
now. And while no insurance policy can ever 
replace Dad, here at Pennsylvania Power & 
Light Company something is done about 
these problems.

* * * *

Many years ago, Pennsylvania Power & 
Light Company made its first group life in
surance plan available to employees, ^ime 
and time again over the vears it has been a 
wonderful blessing to many families.

In 1939. through negotiation betweei 
the Company and the Employees Inde< 
pendent Association, more protection and 
benefits were added. Today, without ques
tion, employees of Pennsylvania Power & 
Light Company have available one of the 
finest group life insurance plans of any 
industry in the United States. A policy 
that helps give Dad a comfortable feeling of 
security about his family! And a good bit 
more to add to what Dad might ordinarily 
buy, for PP&L pays the larger share of the 
premiums.

tn fact, the average policy, for PP&L 
folks participating in the plan is over $4,4Sf 
per employee, for non-supervisory employee 
alone.

So you see why folks, here, have that 
very definite feeling that their company 
helps protect their families. <jji .

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY '
A HOME-TOWN INDUSTRY AND A WILLING. HELPFUL CITIZEN EVERYWHERE WE SERVE
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