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Stalinas Nori 
Bendrauti 
Su Amerika

Rusija Tikisi Kad Ame
rika Jieszko Bendro 
Kelio. Sako Kad Ame
rika Su Rusija Turi Su

sitaikinti, Jeigu Ne 
Tai Karas

WASHINGTON, D. C. —
Senatorius Harold E. Stassen, 
kuris yra kandidatas in Prezi
dento rinkimus, buvo nuvažia
vęs in Rusija ir su Stalinu pa
sikalbėjo Balandžio (April) 9 
diena. Per ta pasikalbę j ima, 
Stalinas iszsireiszke kad So
vietu Rusija nori isz vien dirb
ti ir darbuotis su Amerika del 
taikos. Stalinas taipgi pasakė 
kad jeigu Amerika su Rusija 
neras bendro kelio in taika, tai 
treczias pasaulinis karas neisz- 
vengiamas.

Keli sekretoriai ir klerkos 
viską surasza ka vienas ir kitas 
per ta pasikalbejima sake. Ir 
dabar Senatorius Stassen vi
siems mums paskelbė kas buvo 
sakyta kas buvo tartasi.

Sovietu Rusija ras bendra 
kelia ir bendra darba su Ame
rika, Anglija ir Kanada ir tada 
suvaldys ir sutvarkys tos 
sprogstanczios “Atom” bom-

Italijonas Dominic Zazza- 
ra, savo namuose pasistatė 
maža bažnytėlė, kuri labai 
panaszi in Szvento Vito baž- 
nyczia. Jo katinas sau Tado 
labai gera ir patogia vieta 
ant tos bažnytėlės bokszto, 
kur ji czia, paveiksle mato
me.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Naujas Kariszkas 
Ginklas

Telefono
Straikas

Amerikos laivynas mėgi
na ir tardo nauja sprogstan- 
czia bomba, kuri labai grei
tai ir labai toli lekia. Szita 
bomba yra iszszaunama in 
padanges ir paskui toli toli 
skrenda. Laivynas szitokias 
bombas daro ir rengia del 
apsigynimo nuo prieszo ku
ris galėtu būti tukstanczius 
myliu nuo musu kranto.

Gal szitokie pasikalbėjimai 
ir ka gero atnesz ar nuveiks, 
bet tiesa prisipažinus, mes ne
galime suprasti, kodėl Stalinas 
taip aiszkiai ir gražiai kalba 
kai pas ji užeina koks Ameri
kietis, o konferencijose, susi
rinkimuose visai kita daina 
rieda.

“ Jeigu Stalinas nori mums, 
Amerikoje ka pasakyti, tai yra 
tam musu Sekretorius, musu 
Prezidentas. Pats Stalinas tu
rėjo gera proga visa tai pasa
kyti ir paaiszkinti kai didžiū
nai susirinko; paskui Moloto
vas kaip tik tokiam tikslui va
žiavo in tas konferencijas. Jei
gu Stalinas per taip sau pa
prastus žmones, nepaisant kad 
jie ir Senatoriai, kaip Stassen, 
pradės mums aiszkinti ir su 
mumis taikintis, tai kam reikia 
tu susirinkimu, tu konferenci
jų ir tu suvažiavimu?!”

Daktaras — Nagi, paro
dyk man vaikeli savo liežuvi.

Vaikas — Bijau!
Daktaras — Kodėl gi taip 

bijai?
Vaikas — Mano tėtis visa

dos lupa kaip liežuvi paro
dau!

WASHINGTON, D. C. — 
Telefono straikos, kurios taip 
ilgai prasitęsė, jau baigiasi. 
Unija nusileidžia nuo savo pir
mo pareikalavimo kad algos 
butu pakeltos szeszis dolerius 
ant sanvaites, o kompanijos su
tinka duoti $4.44 daugiau negu 
piima.

Apie 80,000 darbininku jau 
sugryžo in savo darbus, o 175,- 
000 darbininku rengiasi gryžti 
in darba ar nors prižada gryžti.

Telefono darbininku unijos 
prezidentas sako kad, nors 
daug darbininku gryžta in dar
ba, bet visi darbininkai pripa- 
žmsta tuos kurie straikuoja ir 
juos rems pakol visi sutiks 
gryžti in savo darbus.

Didžiausias klausimas, kuris 
yra labai sunkus iszriszti tai 
yra tu telefono darbininku ir 
darbininkių, kurie dirba prie 
telefono del ilgu ar tolimu su
sisiekimu, “Long-Distance.” 
Kol szitie darbininkai negrysz 
in savo darbus, tol nebus tvar
kos. Bet matyti kad ir szitie 
darbininkai jau taikosi ir neuž
ilgo grysz in savo darbus.
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Vokiecziai 
Fabrikantai

Teisiami
------ (

Kaltina Juos Už Kara, 
Žudinima, Vagyste Ir 

Isznaudojima 
--- -—I

FRANKFORT ON THE 
MAIN, VOK. — Dvideszimts 
keturi augszti ir turtingi fabri
kantai, kurie valde beveik vi
sus didžiausius fabrikus ne tik 
Vokietijoje bet ir visoje Euro
poje, yra suimti ir sudinami už 
Karo surengimą. .

I. B. Farbenindustrie fabri
kantai Vokietijoje valdo ar 
valde net 400 didžiausiu kom
panijų ir fabriku Vokietijoje ir 
daugiau negu penkis szimtus 
tokiu kompanijų ir fabriku po 
visa pasauli. Szitie fabrikai 
pristatė Naciams- visus karisz- 
kus ginklus.

Szitie fabrikantai ne tik tai 
ka pristatė Naciams kariszkus 
ginklus, bet ir sutrukdė Alman
tams, Anglijai ir Amerikai, ku
riuose krasztuose jie didžiau
sius fabrikus valde ar nors juo
se daug szieru turėjo.

Be szitu fabrikantu Hitleris 
nebutu galejes kariauti, be szi
tu fabrikantu Naciai nebutu 
taip pakilę, karo visai nebutu 
buvę.

ALLENTOWN, PA. — Nau
jai gimusieji/kūdikiai staiga 
pradėjo mirti Saldžiausios 
Szirdies ligonbuteje. Daktarai 
isz pradžių negalėjo suprasti 
kas czia darosi, paskui jie da- 
rado kad visi jie susirgo ir pa
simirė labai užkrecziama liga, 
kuri yra kaip mdras vaiku- 
cziams.

Visi kūdikiai buvo greitai 
isz tos ligonines iszgabenti in 
kitas ligonines. Dauguma bu
vo nuveszta in Temple ligoni
ne, Philadelphia, kur moky- 
ežiausi daktarai stengiasi vie
nus iszgydyti, kitus apsaugoti 
ir iszrasti kaip ta liga sustab
dyti ir kokiu vaistu kūdikiams 
duoti.

Kai szita liga insigali in li
gonine kur randasi mažucziu, 
tai iszkyla tikras maras. Po 
tam, kai visi vaikucziai pa
sveiksta ar isžmirszta, reikia 
visi kambariai ne tik iszvalyti, 
iszvedinti, bet beveik visi ra
kandai turi būti sudeginti, 
kambariai turi būti isz naujo 
ne tik iszpopierauti bet beveik 
isz naujo ir perstatyti. Tokia 
baisi ir limpanti ta liga.

Daktarai prisipažinsta kad 
da nėra tinkamu vaistu del szi- 
tos ligos.

Daug Telefono 
Darbininku Su 
gryžo Prie Darbo

Senatas Nesutinka Uždrausti 
Unijoms Palaikyti Vienybe Per 
Derybas; Socialistai Laimėjo 
Rinkimus Francuzyjoje; Mar 
shal Kesselring Bus Nuszautas 
Už Nužudymą 335 Italijonus

Ir kas mums Amerikie- 
cziams ir pikta ir skaudu, tai 
yra kad szitie fabrikantai tuos 
milžiniszkus fabrikus pastate 
su pinigais kuriuos jie pasisko
lino isz Amerikos biznierių ir 
fabrikantu.

Dabar dvideszimts keturi isz 
j u yra patraukti in teismą ir 
yra kaltinami už visas tas nie- 
kystes.

Ir to negana. Kai Hitleris 
paskelbė kara priesz Anglija, 
ir kai Amerika norėjo Anglijai 
in talka stoti ir jai ginklus pri
statyti, szitie fabrikantai už
draudė visiems fabrikams ku
riuos jie valde, siunsti jokio ta- 
voro isz Amerikos in Europa. 
Ir Amerikos valdžia nieko 
priesz juos negalėjo padaryti, 
pakol nepaskelbe pati kara 
priesz Vokieczius.

Szitie fabrikantai buvo tikri 
galvažudžiai, žvieriszki bosai 
ant savo darbininku. Jie paėmė 
visus belaisvius instate juos in 
darba. Paskui jie pasistatė be
laisviu lageri, kalėjimą netoli 
nuo Oswiecim, kuris buvo va
dinamas Nonowitz. Czia tie 
fabrikantai nežmoniszkai bau
dė ir kankino tuos darbininkus 
kurie negalėjo, nenorėjo ar sta- 
cziai nepajiege tiek dirbti kiek 
buvo reikalaujama.

Žmones czia buvo taip žvie- 
riszkai kankinami, kad net ir 
patys Naciai pasipiktino. Kai 
syki keli Naciai augsztose vie
tose Hitleriui pastebėjo kad vi
sam krasztui tikra sarmata, 
kad žmones tenai taip gyvu- 
liszkai užlaikomi ir žvieriszkai 
kankinami, Hitleris trumpai

KOMUNISTAI
PASTUMTI IN SZALI

WASHINGTON, D. C. — Senatas balsa
vo ant naujos bylos, kuri uždraustu visoms uni
joms derintis su fabrikantams iszvien. Byla 
nustato kad kiekviena atskira unija turi pati 
viena su kompanija derintis kaslink algos, ir 
kad visos unijos negali sykiu ir iszvien nustaty- 
tiliei tvarka nei algas.

Szitokia byla labai pakirstu unijos jiegas, 
nes tada nebutu vienybes tarp darbininku.

Senatoriai balsavo del szitos bylos ir per 
viena baisa nubalsavo tos bylos nepriimti. Bal
savimas buvo szitoks: 43 už ta byla, ir 44 priesz. 
Asztuoni Senatoriai nepribuvo ant balsavimu.

PARYŽIUS, FRANCIJA.—
Tautine Socialistu Taryba 
Prancūzijoje nubalsavo kad 
Premieras Paul Ramadier pa
laikytu savo vieta kaipo Fran- 
euzu vadas, nepaisant to kad 
visi Komunistai jam prieszino- 
si ir jis juos visai iszstume isz 
tarybos ir valdžios.

Ramadier buvo pareiszkes 
kad jis pats atsisakys ir pames 
politika, bet per balsavimus 
pasirodė kad Prancūzai nori ir 
myli ji, ir už ji stoja ir balsuoja.

Vieni Francuzai už socialis
tą Damadier balsavo už tai kad 
jis Komunistu neapkenezia, ki
ti už ji balsavo už tai kad jie 
generolo De Gaullebijosi ir jau- 
czia kad De Gaulle dabar tsen- 
giasi sugryžti in valždia.

Priesz balsavimus Komunis
tai reikalavo kad Ramadier 
pasitrauktu ir pasiszalintu, nes 
jie aiszkino kad Ramadier su
skaldys ju balsavimus.

Ramadier dabar tuojaus isz- 
leido insakyma kad pragyve
nimas atpigti, kad viskas butu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Senatorius Taft, kuris szita 
byla in veda ir kuris už ja taip 
uoliai ir karsztai stojo ir ka
riavo, tuojaus pasiaiszkino kad 
jeigu visi Senatoriai butu pri
buvę ant balsavimu, tai ta byla 
butu buvus priimta ir patvir
tinta.

Dabar ne tik Demokratai, 
bet ir Republikonai labai susi
rūpino, nes abiem partijom la
bai rupi artėjanti rinkimai. Vi
si politikieriai dabar stengiasi 
visiems gerintis, visiems intik- 
ti ir nenori nieko užpykinti. 
Priesz rinkimus ir didžiausias 
politikierius statosi darbo žmo
gelio geriausiu bicziuliu.

Szita byla kuri uždraustu 
unijoms iszvien derintis ir 
straikuoti, pakirstu jiegas uni
jos bosams, bet tuo paežiu sy
kiu duotu daug daugiau jiegos 
ir laisves pavieniams darbinin
kams, kurie turėtu, baisa savo 
unijoje, ir patys galėtu nusta
tyti kad straikuoti kada ne. O 
kaip dalykai dabar stovi tai 
paprastas darbininkas negali 
nei žodžio vapteleti.

Tankiai pasitaiko kad darbi-

ninkai kuriame fabrike yra pil
nai užganėdinti ir gražiai su 
savo kompanija sutinka ir vis
kas gerai eina. Bet kitame fab
rike darbininkai sustraikuoja, 
ir visi turi eiti ant straiku, nors 
dauguma tu straiku visai neno
ri.

NACIU KOMANDAN 
TAS APSŪDYTAS 

ANT SMERT

VENICE. — Anglijos ka- 
riszkas teismas pasmerkė ant 
smert Vokieti Marshal Albert 
Kesselring, kuris vede Vokie- 
cziu kara Italijoje. Kesselringo 
advokatai prasze susimylejima 
kai pamate kad jau negali jo 
iszteisinti, bet jo vyriausias 
advokatas Daktaras Hans La- 
ternser tuojaus pasakė kad jis 
visai jokio susimylejimo ne- 
praszo ir nenori nes jis pasi- 
aiszkino kad jam pats Kessel- 
ringas aiszkiai pasakė kad nie
ko nepraszytu isz teismo.

Kesselringas buvo teisiamas
(Tašą. Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdei
maloniai ir lipszniai sutiko, 
bet ten ir liko. Nei jis, nei jo 
krasztas nieko apie tai nedaro 
ir nedaro.

Amerikos valdžia vis nieko 
panaszaus savo žmonėms nesa
ko; nenori ant sykio taip visus 
.nugazdinti; bet neužilgo isz- 
girsime kad, kaip Graikams ir 
Turkams mes stojame in talka 
ir duodame milijonus, taip 
duosime ir Anglijai, Francuzi- 
jai, Italijai, Vokietijai, Austri
jai, Kinijai ir visiems kitiems, 
kurie gali ar nori Rusijai kelia 
pastoti.

Protestonu kunigužis, Bry
an Green, per tris menesius 
važinėjo po Amerika ir kalbė
josi su mokslincziais, studen
tais ir mokiniais. Kai jis par
važiavo in savo parapija in 
Londoną, jis net papiktino sa
vo parapijieczius su savo pa- 
rapijieezius su savo pastabo
mis apie Amerikos jaunimą:

Tas kunigužis per savo pa
mokslą pasakė: “Devynias de- 
szimtas nuoszimtis vyru ir vai
ku studentu ir szeszios de
szimts devintas nuoszimtis vi
su merginu ir mergaieziu stn- 
deneziu prisipažinsta kad jie 
paleistuvauja. Studentai su 
studentėmis palaiko artima ir 
lytiszka pažinti! ’ ’

Amerikos laikraszcziai ir 
mokytojai tuojaus szoko tam 
kunign'žiui in akis. Isz kur jis 
žino, kas jam pasakė. Redakto
rius Josephus Daniels, piktai 
pastebėjo: “Buvo tokie laikai, 
kada už tokius szmeižtus žmo
gui liežuvi iszrove.” Moterų ir 
Merginu Universiteto pirmi
ninke szaltai ir pajuokiamai 
atsikirto: “Niekas apie tokius 
■dalykus negali nieko dažino- 
ti.”'

Kai laikrasztininkai užsi
puolė ant to kunigužio ir parei
kalavo kad jis pasiaiszkintu 
kur jis tokias žinias gavo, jis 
pasiaiszkino kad jam koks ten 
profesorius Amerikoje viską 
pasuke, bet jis dabar negali to 
profesoriaus vardo atsiminti.

Laikrasztininkai ir valdžios 
žmones mums dabar sako ir 
mus tikina kad darbininkai ir 
taip sau žmones dabar neperka 
nieko, už tai, kad viskas per 
brangu.

Mes pasiuntėme savo Įsitiki
ma dranga ir korespondentą, 
seni Butku, paveizdėti, pažiū
rėti kaip žmones priesz sztor- 
riinkus ir biznierius straikuoja. 
Jis kelias dienas slankiojo ir 
valkiojosi po miestą ir sztai ka 
jis mate ir mums pranesze: 
Vienoj vietoj jis pamate apie 
penkios deszimtys žmonių prie 
vieno sztoro. Jie taip susikim- 
szo prie duriu kad nebuvo gali
ma nei ineiti, nei iszeiti. Sztoro 
languose buvo pagarsinta kad 
saldainiu galima gauti visas 
svaras už tris dolerius. Matyti 
szitie žmones taip inpyko ant 

. to isztorninko už toki branguma 

. kad jie pasiryžo visas saldai- 

. nes ant sykio iszpirkti ir taip 

. ta biznierių isz biznio iszvary- 

. ti.

LIETUVOS TREMTI
NIAI PAJIESZKO 
SAVO GIMINIU 

AMERIKOJE
Pajieszkomi Czia Asmenys 
Malones Kreiptis In Lithua
nian Information Centre, 233 
Broadway, New York 7, N. Y.

Kitas kunigužis Anglijoje 
sa.vo parapijieczius da labiau 
nustebino ir papiktino kai jis 
pakaae kad jis nemato nieko 
blogo jeigu “neženotos moky
tojos nori pagimdyti kelis vai
skus.”

Moskvos Konferencijoje Mo
lotovas visa‘tvarka suardė ir 
daug keblumu tyczia šukele, 
nes jis mielu noru ant visko su
tiko nors pats gerai žinojo kad 
jo krasztas ir Kremlinas neno
rės ir negales taip daryti kaip 
jis Konferencijoje prižada,
• j Molotovas greitai sutiko, 
kad, Francuzijai reikia dau
giau anglių, daugiau maisto 
reikia. Vokiecziams reikia ir 
maisto ir drabužiu: Molotovas 
pirmutinis sutiko, ir pirmuti
nis prisipažino kad jo krasztas 
pats badauja. Reikia Vokie
cziams pragyvenimas paleng
vinti: Molotovas, kaip- geriau
sias krikszczionis sutiko ir 
.kaip isztikimas Sovietas pri
mine visiems kad ir Rusija var
ginga. Reikia ru'bežius galuti
nai nustatyti. Molotovas vėl 
pirmueziausia sutiko, nors ge
rai žinojo kad Raudonoji Ar
mija savotiszkai rubežius nu
stato. Jis sutiko kad Anglijai 
reikia pinigines pagelbos ir 
paskui in “Dedes Samos” ki- 
szeniu pirsztu rodė.

Molotovas ant viso to labai

Na, vyrueziai, jus, kurie ’bu
vote jauni ir dabar pasenote, 
kurie prisipažinstate kad jusu 
gyslose karsztas kraujas atau- 
-szo ar visai užszalo, jus kurie 
buvote ligi ausu insiipyleje in 
geltonplauke ar juodbruve, ir 
dabar in protą atėjote, kurie 
praszvipete savo jaunas dienas 
ii’ dabar kaip szyksztuolis skai
tote savo likusias senatvės die
neles, jus kurie cziupinejote 
mergeles ir dabar taksznojate ■ 
savo paeziutes, atsiverskite 
jaunystes dienu knygas, paža
dinkite saldžius prisiminimus; 
pajuostykite anos dienos su- 
džiuvusiu rožių susikrimtimo, 
ir sykiu iszlenkime stikleli tam 
nabagui žmogeliui, kuris jau
nas buvo ir daibar jau paseno. 
Tas nabagas žmogelis yra tu ir 
asz.

Gerkime jo svajonėms ir sap
nams, nes jie buvo, kaip vaivo- 
rykszte invairus ir spalvoti.

Gerkime jo geiduliams, nes 
jie buvo stiprus, aisztringi ir 
karszti.

Gerkime jo klaidoms, nes jos 
buvo dideles, baisios Ir malo
nios.

Gerkime jo mylimajai, nes ji 
buvo saldį, meili ir lipszni, nors 
gal neatsižymejo savo isztiki- 
mu.

Gerkime jo skausmams, nes 
jie buvo skaudus, kartus ir 
kaip naktis nykus.

Gerkime jo laimei, nes ji bu
vo trumpa, tuszczia jr apgau
linga.

Gerkime jo senatvei, nes se
natve atnesze jam protą ir ji 
pati ji atnesze pas mus, kurie 
kaip ir jis buvome jauni ir pa
senome.

Tai toks mat likimas musu 
vyrueziai; Kai galime tai ne- 
drystame; kai drystame tai jau 
nepajiegiame!

433— Stuogyte, Urszule 
Gyvena Chicagoje.

434— Turzinaviczius, Anta
nas.

435— Urbanas, Petras — 
Tarnavo Lietuvos kariuome
nei. Isz Abeles Parap.

436— Uzas, Juozas. (
437— Uzas, Antanas — Gi- 

me Pazaisliuose. Atvyko 1906- , 
10 m.

438— Vaicziulinas -— Algis 
ir penovaite — Galvoku Km. 
Vabalninko Valscz. Biržų 
Apskr.

439— Vaikunaite, Juze — 
Gyvena Chicagoje.

440— Valadka, Stasys —Isz 
Ukmergės.

441— Valikonis, Ignas —sū
nūs Koštanto. Gimė 1891 m. 
Radviliszkio km. Krekenavoj 
Valscz. Panevėžio Apskr. Nuo 
1911 gyvena Amsterdam, N. Y.

442— Valikonuš, Kazimie
ras — Sūnūs Justino. Gimė 
1887 m. Radviliszkio Km., Kre
kenavos, Valscz. Panevėžio Ap
skr. Amerikoje gyvena nuo 
1908 m.

443— Valis, Salomėja— Gi
musi 1888 m. Kretingoje.

444— — Valiulis, Jonas — Mo
tina Paulyna Aleknavicziute. 
.50 m. amž. Isz Pakalniszkiu 
Km. Pasziauszes Valscz., .Šiau
lių Apskr.

445— Veliczka, Pranas ir 
Jurgis — Isz Gineicziu. Gyve
no Philadelphia, Pa.

446— Venclovas, Juozas — 
Isz Kretingos. Atvyko priesz 
pirma Kara.

447— Verbyliene, Antanina
— Isz Seinų Apskr. Leipalin
gio Vals. Jovaiszu Km.

448— Vidžiūnas, Stasys — 
G y v. Waterbury, Conn. Isz Ra
seinių.

449— Viskelis, Adolfas — 
Isz Gedumblio Km. Labanoro 
Parap. Vilniaus kraszto.

450— Vyszniauskas, Jonas 
— Gyv. Montreale.

451— Yanus (Janusevicziaij 
Alfonsas, Edvardas ir Klara— 
Gyveno Dodgerville arba Dol
geville, Penn.

452— Žaltauskaite, (Anasta
zija) — Szilenu Km., Kauno 
Apskr. Iszvyko 1910-12.

453— Zarskaus, Antano — 
60 metu amž. Kilęs isz Sabaliū
nu Km. Panevėžio Apskr.

454— Zeikiute Katarina.
455— .Žemaitis, Vincas — 

Gyvena Waterbury, Conn. Isz- 
važiavo isz Lietuvos 1911-12 m.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANYREDDY KILOWATT .... Odd Jobs ....

LIVE ELECTRICfiUY-ENJOV W
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KA DARYTI KADA 
KAS PRIGERIA

456— Zink, Juozas — 60 m. 
amžiaus. Gyvena Nanimo, Ca
nada.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS

GRAB ORIUS 
Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuyiu, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams
Reikalams

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

457— Zitkauskiene Agniesz
ka — (Raseckiute) 50 m. amž. 
Budviecziu Km.

„458—• Žolyniene, Pruszins- 
kaite.

459— Žukauskas, Ignas, 
Ona ir Cecilija- — Isz Panevė
žio Apskr.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji praszomi atsiliept, 
Lithuanian American Infor
mation Center, 233 Broadway, 
New York 7, N. Y.

Pirmiausia reikia kuogrei- < 
eziausia isztraukti kuna isz j 
vandens. Visuomet reikia mė
ginti atgaivinti, nors kūnas isz- 
buna deszimts minutu po van
denio skaitomas mirusiu, vie
nok, yra atsitikimu, kuriuose 
žmones buvo atgaivinti, po isz- 
buvimo vandenyj trisdeszimls 
ir keturiasdeszimts minutu.

Reikia prigėrusi paguldyti 
kiupszczia taip kad pilvas bu
tu augszcziau galvos, kad van
duo galėtu bėgti lauk isz gerk
les ir plaucziu. Reikia isz- 
szluostyti visa burnos vidų. 
Kaip tik galima pasiekti ir per- 
pleszti drabužius ant krutinės 
ir nugaros ir duoti burnai už
tektinai oro. Žandus galima 
atidaryti ir indeti ka.nors kad 
neužsidarytu.

Paskui reikia užsigulti ant 
žemutiniu szonkauliu ir su ran
komis spausti per tris sekun
das.

■ Nenuimk ranku nuo szon
kauliu ; bet sustok spaudės 
dviem sekundom.

Po tam vėl spausk tris se
kundas ir velsustok dviem se
kundom. Daryk taip apie dvy
lika sykiu per minuta, kol ap- 
sireiksz kvėpavimas. Toks bū
das greitai iszpaudžia vandeni 
isz plaucziu, ir kvėpavimas tik
rai prasideda.

Jei yra kitas žmogus prigel- 
beti, tegul jis daro ka tiktai ga
li, -kad užlaikius prigerusio jo 
kuna sziltai, trinant jo rankas 
ir kojas ir dedant sziltus kom
presus. Galima dėt kamfara ir 
amonija prie nosies kad pa- 

1 greitinus kvepavima.
Paszauk gydytojas kuogrei- 

i eziausiai po nelaimes. Kuomet 
kvėpavimas apsireiszkia indek 
ligoni in szilta lova tokiam 

- kambaryj kuriame užtektinai 
oro cirkuliuoja. Duok jam po 
biskuti karsztos kavos ar kitu 
stimuliuojancziu gėrimu. Kar
tais yra pavojus, kad ligoniui 
nebutu sunkiai kvėpuoti. Kuo
met tas atsitinka reikia dėti 
garstyeziu kompresą ant plau
cziu.

Septyni tukstaneziai žmonių 
Suv. Valstijose, kasmet neten
ka gyvybių prigerdami. Kad 
apsisaugojus nuo prigėrimo, 
patartina, bet nereikalinga mo
kėti plaukti. Kvėpuok kiek ga
li neiszsigask ir galėsi iszlai- 
kyti galva virsz vandens, tol 
kol pagelbos susilauksi.

Bet geriausias iszsigelbeji- 
mas nuo prigėrimo, tai mokė
jimas plaukti.

VETERANAI PIRME
NYBE VALDŽIOS 

INSTAIGOSE
NEW YORK. — Suv. Valsti

jų “Civil Service Commission” 
pagal “Veteran’s Preference 
Act of 1944, duoda veteranams 
pirmenybe

darbuose.
Buvusis Prezidentas Frank-j 

lin D. Roosevelt' apibudinda
mas szi patvarkyma, pasakė: 
“Pagal mano manyma, Fede
rate valdžia, kuri samdo dar
bininkus, turėtu duoti kitiems 
pavyzdi, ir užtikrinti gryžtan- 
tiems veteranams, kad jie 
gaus pirmenybe valdžios dar
bu instaigose. Taityra neįma
nomas dalykas,, iszrauti mili
jonus jaunu vyru isz papras- 
taus gyvenimo vėžiu tam, kad 
savo szali apginti, ir vėliau ne
padėti jiems surasti tinkamos 
tarnybos.”

Paskyrimai Federates val
džios darbams yra padaryti isz 
vardu saraszu, kurie sėkmin
gai iszlaike kvotimus tam tik
ram darbui. Veteranas, kuris 
nori gauti valdžios tarnyba tu
ri atatikti mažiumumo reika
lavimams, kad prieiti pile kvo
timu. “Preference Points” 
pridėti prie kvotimu laipsniu, 
sudaro pirmenybe ir vardas ta
da yra inraszytas in sanrasza.

Visi, kurie paduoda praszy- 
mus darbams sprendžiami pa
gal 100 laipsniu scale. Tie ku
rie gauna 70 laipsniu arba 
augszcziau už kvotimus (pri
skyrus “Veterans Preference 
Points) gali būti paskirti tar
nyboms. Sužeisti veteranai 
(kurie turi būti parinkti Vete
ranu Administracijos, Karo 
Departamento, arba Vieszosios 
Sveikatos skyriaus) gali pri
dėti 10 laipsniu prie savo kvo
timu laipsniu. Pavardes tu, 
kuris gavo 70 laipsniu arba 
aukseziau už kvotimus inra 
szytos in pirmųjų eiles, ir jiems 
tarnybos greieziau paskirtos 
negu kitiems.

Nesužeistas veteranas - ka
reivis, gauna 5 pirmenybes 
punktus, bet jo vardas neinra- 
szytas in pirmųjų eiles.

Laikas praleistas szalies 
ginkluotose jiegose yra pri- 
skaitytas kaipo patyrimas val- 
diszkui daibui.

Veteranai neturi prisilaiky
ti prie amžiaus, ūgio, svorio ir 
fiziniu reikalavimu.

Juos taipgi nelieczia parupi- 
nimas, kad tik vienas szeimy- 
uos narys gali dirbti valdžios 
instaigose.

Po Gegužes (May) 1-ma die
nai bus galima knygute su pil
noms reikaloms arba informa
cijoms apie pirmenybes vete
ranams. Reikia pasiusti laisz- 
ka in “United Civil Service- 
Commission, Washington, D. 
C.

Jeigu kvotimai yra tarny
boms kurios moka daugiau ne
gu $3,000 metams, sužeistieji 
veteranai gali gauti 10 punktu, 
bet ju vardai negali būti inra- 
szyti in pirmųjų eilių sanrasza.

Nasztes sužeistųjų veteranu 
irgi gali gauti 10 punktu pir
menybe kaip ir žmonos tu ku
rie visiszkai negali dirbti. -*

Skaitykite •‘’Šaute”

"^ THAT'S ME, FOLKS/ IM 
FASTER THAN THE FASTEST 
PLANE - FASTER THAN A 
BULLET ----- QUICKER THAN

SOUND/ 
iP ) IN HOME, 

' ^OFFICE OR SHOP
— ELECTRIC SERVICE 
IS LIGHTNING FAST/

KAIP PRAILGINTI
“MILITARY WAR INSURANCE”

NEW YORK. — Kongresas 
parūpino valdiszka apdrauda 
World War II ginkluotu jiegu t nariams.

National -Service Life Insur
ance, arba NSLI, teike apdrau
dos apsauga nariams ginkluo
tu jiegu ir ju užlaikomiems as
menims, kada jie kitur to nega 
Įėjo gauti.

Nuo 1940 m., ligi 1946 m., 
szesziolika milijonu asmenų 
apsidraudė iki devyniolika mi
lijonu doleriu (iszsiimdami 
“term policies”), bet verte 
(face value) pasiekė beveik 
150 bilijonu doleriu. Bet isz tu 
16 milijonu asmenų net 10 mi
lijonai neatnaujino apdrauda.

Bet vis galima tas “Poli
cies” atnaujinti, pagal biliaus 
Kongreso pravesto ir preziden
to pasiraszyto. Pirmiau, leng
vas atnaujinimo, parupiniami 
turėjo iszsibaigti Vasario Feb. 
1 d. 1947 m. Naujas instatymas 
nustato Rugp. (Aug.) 1 d. 1947

Term Policies, kurios iszsibai- 
ge gali būti atnaujintos tik už
mokant dvieju menesiu mokes- 
czius, “jeigu tik savininkai 
yra tokioj sveikatoj, kokioj bu
vo kada ‘policies’ buvo apleis
tos.” . „

Veterans Administration 
mano, kad veteranai nežino 
apie sziuos naujus parupini- 
mus. Ir todėl veda informacijos 
programa paaisžkinti vetera
nams apie ju teises ir naudas 
pagal NSLI plana.

Originaliai NSLI buvo isz- 
duota pagal penkių metu pla
na, mokeseziai buvo nustatyti 
vien gyvasties apdraudai, “po
licies ’ ’ neturėjo jokios pinigi
nes, paskolos, užmokėtos arba 
pailgintos apdraudos vertes. 
Szi apdraudos forma parūpina 
didžiausia suma laikinos ap
saugos už mažiausia mokesti.

Mėnesines ratos invairioms 
‘ policy ’ rusziems del trijų ti
pingu metu grupiu yra:

m., kaipo paskutine diena.
Iki Rugp. (Aug.) 1 d., NSLI

■X

Mėnesiniai 
$1,000.

mokeseziai del

Ruszis 25m. 30m. 35m.
5 year level term $ .67 $ >71 $ .76
Ordinary life 1.37 1.56 1.80
30-payment life 1.67 1.83 2.03

20-payment life 2.12 2.31 2.53
Endowment at age 65 1.67 1.96 2.87
Endowment at age 60 1.89 2.27 2.82
20 year Endoyment 3.48 3.51 3.56

National Service Life Insur- Tik trys milijonai veteranu
ance žemos mokeseziu ratos ga
limos todėl kad federate val
džia užmoka visas administra
vimo iszlaidas ir t.t.

Kiekvienas inmoketas dole
ris yra investuotas galutinam 
iszmokejimui apdraustiems ar
ba. ju užlaikomiems asmenims.

tikėjo in ta ir neapleido savo 
apdraudas.

Del tolesniu informacijų 
apie National Service Life In
surance kreipkitės in Veterans 
Administration ofisą arba ar- 
cziausias Raudonojo Kryžiaus 
skyrių.

JOHN KOVAL
. . . KVIETKININKAS . . .

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausias 
,, T Prekes W ■ '

Sutaiso Dailius Bukietus Dėl 
c Vestuvių, Ligonbucziu,. .

Laidotuvių, Kapinu ir 1.1.
V ' - - ‘' L1 l ! ■ >-.311 . .

L iii d O t ’ l v i !< -KLp ill! ■? t
Telefonas 764

616 W. CENTRE STR., 
MAHANOY CITY, PENNA.

Ne Žino Kur

Vienam nedideliam mies
telyje, insigeras Lietuvys, 
Mikas Pipkeviczius, ėjo na
mo isz karczemos, nes buvo 
taip girtas, jog negalėjo rast 
savo grinczios ir pasitikęs su

‘O*i" l!ti ' • '• ' ,ęt
kaimynu duktere Mariute, 
klausė josios:

— Ar girdi panaite, ar tu 
nežinai kur gyvena Mikas 
Pipkeviczius?

— Ugi kad pats esi Pipke
viczius!

— Asz žinau, bet tik neži
nau kur jis bunalinstaiguvaldžios
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Paszaukimas Dvasios::
^ZIMUKAS Skolikas nuo 

kada svecziai pribuvo isz 
miesto pas ji ant kvatieros su
vis atsimainė. Landžiojo po 
kalnus kaip o^zka, užsidunkso- 
jas pats nežinojo ko. Prikalbi 
no jam kaip tai smagu gyvent 
dideliam mieste, valgis geras, 
o gerymas koks gardus! Jeigu 
tik pribūtu in miestą ir užsideg
tu sau koki bandeli, o likusi 

’pats isztyrinetu.
Nora labai turėjo nusiduot 

in miestą ant apsigyvenimo, 
nes kaip ežia palikt grinezia ir 
Milda Kiiszcziute, su kuria jau 
buvo sužadėtas.

Dave jam patarima ant to,
jog grinezia gali parudoti arba skarbai!
padidint ant priėmimo vasari
niu .svecziu ir apsipacziuot su 
Milda, arba jeigu ne uores eiti 
in miestą, tai tegul pasilieka 
ant kaimo del kito. Mieste su
ras daug merginu, puikesniu 
ne kaip Milda, kurios prilips 
kaip muses prie medaus prie 
patogaus vyrelio kaip yra Szi- 
mukas.

Ant tu stebuklingu žodžiu 
suvis apkvaito Szimukas. 
Manstino jog Milda in miestą 
ne patinka. Ne czion kaimisz- 
ku .szlebiu nesziot, ba .kabotu 
ant jos, kaip ant stulpo, ne po- 
niszkos burnos ne galėtu pada
ryt, nieko.

Bet nenorėjo ja taip apleist 
ir viena <liena tare in ja.

— Ar girdi Miluk, kas su 
mumis bus? Asz einu in Kro
kuva, tenais puikiau kaip ežia, 
o galima uždirbt per diena dau
giau kaip czionais in sanvaite 

, laiko. Jeigu nori šp manim eiti 
tai kalbėk, tai tuojaus apsipa- 
cziuosiu.

Poniszkos burnos Milda ne 
mokėjo daryt, nes liežuvi turė
jo atsakant ir tuojaus užklausė.

— O kaip ne eisiu?
— Na, tai turėsi palaukt, pa

kol sugryžsziu, o gal ir nieka
dos ne sugryžsziu!

— Taip? Tai taip? Taip sau 
galvojusi? O tu gal galvojusi, 
jog esi doras žmogus ? Tiek me
tu mane suvadžiojai ir prižadi
nėjai, jaunysta savo praleidau 
prie tavęs, 'bucziau jau seniai 
isztekejus už vyro, jeigu ne bu
cziau laukus ant tavęs! Dabar 
nori eiti in svietą, o mane ežia 
palikt ?

-— Juk asz tau kalbu, idant 
su manim eitum!

— Asz nenoriu eiti, ne eisiu 
isz czionais?

— 0 asz czionais nepasilik-

Piktume atsiskyrė ta diena. 
Szimukas nuo tos valandos bu
vo kaip ne tas pats. Pro Milda,' 
praeitinėje rodos jos nepažino, 
su kitais bernais neužsiduoda- 
vo. o su žmonim kalbėdavo 
“poni” ir “ponas.”

— Szimukas pradeda kle- 
jot, kalbėjo žmonys ir juokėsi 
isz jo.

Bet jis nieko sau isz to ne da
re. Meistas jam buvo galvoja 
ir tiek. Dairėsi aplinkui ar ne 
irie suras sau kokios vietos ant 
nupirkimo. Buvo ant padavi
mo pienyczia, o kaip manstino 
gerai ant to iszeitu, nes isz kur 
ežia gaut pinigu? Grinczios ne 
norėjo niekas pirkt, o kad ir 
kas nupirktu tai ne užtektu. 
Turtingu giminiu ir ne turėjo 
kurie pasirenginejo keliaus ant
ano svieto.

Na, da randasi būdas gavimo

pinigu, būdas suvis slaptingas. 
Atėjo jam ant minties senas 
Liszkus. Tasai gyveno bedoja 
,kone per visa savo amži nes ant 
kart stojosi turtingu, pastale 
sau puikia grinezia ir gyveno 
jame kaip kokis grafas.,Tai bu
vo navatna, Bet niekas negale-; 
jo dažinot kokiu budu atėjo 
prie pinigu. Vieni kalbėjo, jog 
iszgrajino ant loterijos, kiti, 
jog aplaike po kokiam tai Ame- 
rikoniszkam dedei, kiti vela 
jog, bet ka ten pikto ne reikia 
kalbėt jeigu ne žinoma teisy
bes. Senos bobos tvirtina jog 
žino. Kalbėjo, jog dvasios pa
rode Liszkui kur užkasti buvo 

Nebutu tai ne galima daigtu. 
Senuosia laikuosia tas tankiai 
atsitikdavo, ba taip knygosia 
yra paraszyta. Jeigu taip būda
vo seniau del kp ir sziadien tas 
giliukas nepatiktu?

Ne vienas apleidžia szi svie
tą su tokia slaptybe ant duszios 
o kad tai Szimukui nusiduota 
pagaut tokia dvasia, kur czio
nais ant žemes užkasa arba pa
slėpė kur pinigus, tai jam iszei
tu ant gero ir labai prisiduotu. 
Ir taip ant paveizdos paimkime 
Steponiene. Badai buvo labai 
turtinga, o turėjo tik viena 
duktere kuri labai nelaimingai 
isztekejo už vyro. Numirė ne- 
bage isz rupesties, o kad nedo
ras žentas neužgriebtu visa 
turtą po jos^smert, sena Stepo
niene badai užkasė pinigus ne
žinia kur. Jeigu taip galima 
but sugaut dvasia jos 
verst ja ant iszdavimo 
bet.

Szimukas pasirenge 
vo slaptingo pasirengimo. No
rėjo bandyt ant Szv. Tamo- 
sziaus nakti, ba tik tokiam 
szalti pasirodinėja dvasios. Ne
siprausė jau tris dienas ir ne 
pamerkė pirsztu in szventinta 
vandeni, iszkrate visus kisze- 
nius idant nesirastu juosia ne 
trupinėlio duonos, ba duona tai 
yra szventas dalykas ir galėtu 
pagadyt visa reikalą. Sujiesz- 
kojo senas slaistes idant dva
sia negalėtu pabėgt, ba kaip ži 
nome, tai dvasios tik paskuti
niame laike iszduoda savo slap 
ty-bes. Paėmė su savim taip-gi 
juoda viszta, ba ir toji iszszau- 
ke dvases ir rykszte del pada
rymo rato aplink save.

Taip pasirengęs leidosi in 
kelione naktyja Szv. Tamo- 
szišus arti pusiaunakti. Vieta 
jau seniai sau iszsirinko; kry- 
žiauna kelia kur nesza lavonus; 
in dvi parapijas.

Kelias vede pro grinezia Mil
dos. Atėjo jam noras pasaky
mo jai keliu žodžiu per Įauga 
ir nugazdint ja truputi.

— Miluk, suriko po jos lan
gu, Miluk, ar atšiguliai jau?

— Ne, o ko nori? Atsiliepe.
— Noriu atsisveikint su ta

vim, ba szia nakti atsitiks bai
sybes, ne paregėsi mane dau
giau. Labanakt, o neapsiverk 
tik paskui manes!

— Szventa Panele! Paszau- 
ke Milda atidarydama Įauga. 
Szimuk, ka tu nori padaryt?

Bet Szimukas ne atsake, nes 
ėjo toliaus.

— Jeigu sau ka pikto pasi
darys? Pamanstino Milda — 
taip ant to iszžiuri. Jau nuo se
niai supratau, jog jam galvoja Bobelėms szonus apkoezioezia.

ir pri- 
slapty-'

ant sa-

mete ant saves skepeta ir nubė
go paskui Szimuka.

Laikrodis po valiai iszmusze 
dvylikta valanda, kada Szimu
kas stojo ant kryžiauno kelio.
Tuojaus padare rata aplink sa-

BALTRUVIENE

Sziandien neturiu daug 
ka tauzyti, 

Apie moterėliu darbus kalbėti, 
Ba jau nekurios pradeda 

turėti protą, 
Nors ir atsiranda tai retai, 

Kurios savo pasiutima 
da nepameta, 

Dabar vyrai guzutes 
nefundina, 

Gal ir girtavimui bus gana.
Mano balandėlės geriau 

pasitaisykite, 
Nuo tojo raugalo atpraskite, 

Žinote kiek tai pi^to 
padaro, 

Kaip motere girtuokliauja 
be galo,

Kaip in girtuklysta 
priprasi, 

Paskui negreitai jau pamesi.
* * *

Žinote kas girtuokliauja, 
Tai ir paleistuvauja, 
Per girtavima daug 

buna negero, 
Ka motere žino ka ji daro? 
Juk stiklelis geros guzutes, 

Yra sveika del kožno 
bobutes, 

Keikia su ezienia gerti.
Bet nepasigerti, 

Juk kas valgo ir geria 
už daug,

Tai jau buna szelauk, 
O priek tam ir yra griekas, 
Dingsta sveikata ir viskas!

* * *
Vai tu Skulkinete 

pasiliaukie,
Badai jau visi žmones 

szaukia,
Kad isz proto iszejai, 

Visai smegenyse 
sveiguli gavai.

Su vyru nedorai apsiėjai, 
Ba in džela atidavei, 

Norėjai po kelis 
szimtus gauti,

Kad su kitais galėtum 
- lėbauti.

Dabar vyrelis likos 
paliuosuotas,

Isz dželos likos paleistas, 
Nusidavė nežine kur in 

kita pleisa, 
Kur surado ramesne vieta, 

Namie atilsio negalėjo 
gauti, 

Dabar moterele gerai,
i Kaip vyro netekai, 

Dabar gali uliavoti,
Per visa dienas ir naktis 

szokti,
Bet ar ilgai tu tęsęsi, 

Ar ilgai taip gyventi galėsi?
* * *

Isz Klevelande reidijo gavau, 
Apie kėlės bobeles naujiena 

aplaikiau,
Vyrai praszo manes kad 

pribuezia,

Taip ir mergelioms in kaili 
duoeziau, 

ve, pastate slaista, pririsžo 
prie jos juoda viszta, o pats vi- 

• duri rato ir lauke ateinanezios 
dvasios senos Steponaites.

Naktis buvo tamsi, taip tam
si, kad rodos aki iszdurk. -Nie
ko nematy t, jokios dvasios.

Bet ko akys nemato tai ausys 
iszgirsta. Sninegas barszkejo, 
rots kas tokis prisiartina, o da-. 
Jiar, dabar, rodosi jam kas to
kis ji szauke. Szimuk! Szimuk! 
Po tam Vėla tyku, bet vela isz
girsta žingsnius. Narsus Szi
muk, ba dvasia jau ateina! 
Susznabždejo in save. Bet jo 
narsumas kur ten dingo. Szi- 
mukas drebėjo kaip drugyja, 
butu pabėgės, nes isz baimes 
kojos jam sustingo ir negalėjo 
isz vietos pasijudint.

Žingsniai artinosi kas kart 
areziau. Pasirodė priesz ji ko
kis tai juodas szeszelis. Szir - 
pulejai perejo ant jo kūno.

Sztai kas tokio subarszkejo, 
viszta. sukleksėjo, o kokis tai 
balsas moteres paszauke:

— Gelbėkit, o tu szunsnuki, 
gelbėkit!

Szimuka baime apleido. 
Dvasia senos Steponienes ga
vosi in šlaistąs, pabėgt ne gali, 
nei jam pikto padaryt ne galės.

Pasisziauszes ėjo prie szesze 
lio, kuris dejavo ant žemes 
stengdamasis iszsigaut isz 
slaisties.

Dasilypstejo jo su rykszte 
szaukdamas:

— Dvasia, kalbėk kas esi do 
vienas ?

— Praszau tavęs, prigelbek 
man iszsigaut isz slaisties, 
szauke dvasia moteriszku bal
su.

— Prigelbet tau? Nepir- 
miau pakol man nepasakysi 
kur užkasiai pinigus, tarė Szi
mukas tuo paežiu balsu.

— Pasakysiu tau, pasaky
siu, tik atliuosuok mane.

— Atliuosuot? O, mano mie
la dvasele senos Steponienes 
niepataikiai. Szimonas , Skoli
kas ne tokis kvailys! Pirmiau-

Sziur, apie tai ncužmirsziu, 
Netrukus su autobilium 

pribusiu!

Prezidentas Trumanas, 
kelios sanvaites atgal vie- 
szai kreipėsi in visus biznie
rius ir prasze ir patarė kad 
visi atpigintu maistus ir ki
tus daigtus. Dauguma biz
nierių paklausė ir pradėjo 
viską atpiginti. Bet ne visi.

Trumanas, praszydamas 
biznierių kad jie atpigintu 
viską, tuo paežiu sykiu visus 
juos ir perspėjo, kad jeigu 

šia man apsakyk kur pašiepei 
skarba, o tada tave paleisiu. 
Reikalauju pinigu, ba einu m 
Kroką va, o tu man tame- turi 
prigelbet!

— Tai tu Szimukas Skoli
kas? Sucypė dvasia, plonu bal
su. Nori mano pinigu? Mano 
mielas, atėjai dvi sanvaites už 
vėlai! Dvi sanvaites atgalios 
paszauke mane Milda Kris- 
cziute ir turėjau jai pasakyt 
kur pinigus paslėpiau.

— Milda Kriscziute? Q kad 
tave! O ar ne meluoji tu man 
dvasia?

— Žinoma kad ne. Milda tu
ri mano pinigus. Kalbėjo jog 
jai reikalingi, ba eina už vyro. 
Dabar mane paleisk, ba man 
velniszkai koja spaudžia.

— Kad tai dabar paimt Mil- 
dele ir jos pinigus ? Suniurnėjo 
sau po nosia. Jezuleliau turiu 
da sziandien su ja pasimatyt! 
O tu dvasia senos Steponienes, 
atsimink sau paleisiu tave nes 
jeigu tai ne teisybe ka man kal
bėjai, tai eisi isz ezyseziaus in 
dugną, peklos!

Šlaistys suskambėjo o kad 
buvo jau sena ir surūdijus tai 
mažai ir spaude ba kitaip tai 
dvasia butu daugiau stenėjus. 
Vos atidarė slaistus, viszta 
kvaksėdama nulėkė. Dvasia 
pasikėlė nuo žemes ir pakol 
Szimukas susiprato kas su juo 
darosi aplaike kelis ypus per 
žandus jog jam net menulis ir 
žvaigždes pasirodė akyse.

. — Taip, suriko dvasia savo 
balsu, tai turi už mano czeve- 
rykus, kuriuos man sudraskiai, 
ir vela pif, paf, pif, per žandus 
tai už mano skaudejima, tu ne
tikėli ka dvasias szauki, pa
lauk ryto pažinos visas kaimas 
o pirmiausia kunigas klebonas.

■— Miluk, Miluk, dejavo 
Szimukas, trindamas sau akis, 
ar tai tu?

— Žinoma jog tai asz,. gal 
pažinai mano rankas. Dabar 
tau pasakau, jog su mumis pa
baiga. O dabar laba nakti! Tu
riu sujieszkoti savo visztele. Ir 
dabar gali pasilikt czionais, 
kas žino, gal sena Steponiene 
ateis tave atlankyt isz anuo 
svieto! Ir nubėgo greitai. Szi-

Maistas Ima Atpigti

viskas da brangs, tai žmones 
ne tiktai ka nenorės pirkti, 
bet ir negales.

Czia, sztorninkas Thomas 
M. Russell, Brookline mieste 
Mass., rodo savo kostume- 
riams pagarsinima in sztoro 
langa. Viskas numuszta, at
piginta deszimtu nuoszim- 
cziu. Jis aiszkina kad jis vis
ką atpigino, bet mėsos jis ne
gali atpiginti nes jam labai

Aplankykite Kareivius

Visos kareiviu ligonines 
paskyrė viena diena, Gegu
žio (May) 12-ta, kaipo ka
reiviu aplankymo diena. Ju 
obalsis yra: “Aplankykie 
sužeistuosius kareivius Ka
reiviu Aplankymo Dienoje,” 

monas nusivilko paskui ja po 
valiai.

Ant rytojaus isz ryto stojo 
priesz Milda su iszputusiu vei
du.

— Tu Miluk, ar girdėjai?
— Lyg sziol nekalbėjai nie

ko da, kaip galėjau girdėt? At
kirto mergina.

— Tu veluk, ne kalbėk nie
ko klebonui, nei žmonim, pra- 
sze Szimukas.

— Juk tau vis tas pats, ka 
kunigas ir žmonys kalbės ir 
maustys apie tave, eini ir taip 
in Krokava tai ne iszgirsi.

— Tik susiprask Miluk! Po 
teisybei norėjau eiti in Kroku
va, bet kitaip sau pamanstinau, 
pasiliksiu ant kaimo.

— Iszmintingai padarysi!
— Bet asz pats nebusiu, pa

ežiam bus nuobodu. Norecziau 
tavęs paklaust, ar ant tikrųjų 
taip ketini padaryt, kaip man 
kalbėjai szia nakt?

— Jieszkai tik pas mane pi
nigu, senos Steponaites.

— Ne plovok! Matau pats; 
jog buvau didelis asilas.

— Na, jeigu pats prisipa
žintu, tai tegul ir taip buna —■

brangiai kasztuoja.
Paug tokiu sztorninku at

pigino viską savo sztoruose. 
Bet pragyvenimo pabrangi
nimas ar atpiginimas nepa
reina nuo sztorninku, bet 
nuo tu kurie sztorninkams 
parduoda, nuo tu dideliu 
biznierių. Jie, kol kas, nieko 
nesako ir nieko nedaro.

----------- *----------- 

ir prisiminkie juosius kas
dien.

Czia matome kaip sužeis
tieji kareiviai linksminasi ir 
tarpu saves sportus žaidžia 
in Hines Veterans ligoninė
je, Maywood, Illinois.

sztai mano ranka! y
— Acziu tau, man ir žodis 

užteks, tavo ranka yra baisiai
* * * 

pavojinga.
In tris sanvaites po tam'bu

vo pirmutinos užsakos. Szimo
nas neturi priežasties gailėtis, 
jog paėmė Milda, ba tai mote
re darbszi ir paezedi, kokiu 
mažai yra. Atvede jam prie pa- 
redko galva, nes kaip kada 
Szimukas da atranda sau .ko
kias ten mintys galvoja, o tada 
ateina pro tokios . perstatymo 
kaip ta ja nakti kada norėjo pa- 
szaukti dvasiai Szimukas tada 
atsisėdo ant suolelio ir gyvu- 
liai atsisėda ant suolelio ir gi
liai atsidusta ant savo gyveni
mo jog pats sau yra kaltas, jog 
pagavo tokia dvasia’in slais
tas! GALAS.

Nepamirszkime 
Sužeistųjų

Karo Veteranai, sužeistie
ji kareiviai, kurie per visa 
savo gyvenimą neszioja To
nas ar yra koliekos, bus visu 
atminti ir tinkamai pagerb
ti per Tautine Ligoniu Die
na Panedelyje, Gegužio-May
dvylikta.

‘ ‘ Aplankykite sužeistaj i 
kareivi Tautinėje Ligoniniu 
Dienoje, ir atsiminkite ji 
kasdien” yra obalsis kuris 
visiems mums pritinka.

Szita Tautine Ligoniniu 
Diena buvo investa 1921 me
tuose ir apvaikszczioja gar
bingos ir pirmutines slauges 
nurses, Florence Nightingale 
gimimo diena.

Florence Nightingale bu
vo drąsi ir pasiszventus mo- 
teriszke, kuri per Crimean 
kara darbavosi tarp Angli
jos kareiviu ir stengėsi in- 
steigti nors praseziausias li
gonines prie karo lauko. Ji ir 
ant karo lauko ir in valdžios 
augszcziausias tarybas ka
riavo ir kovojo, reikalauda
ma kad sužeistieji kareiviai 
butu prižiūrėti. Pirm to, kai 
kareivis krito tai jis buvo 
ten ir paliktas, apleistas.

Ligonines Amerikoje, Ka
nadoje ir Anglijoje, ir kituo
se krasztuose szita diena tin
kamai apvaikszczioja ir'ra
gina visus nors per ta diena 
prisiminti sužeitsuosius ka
reivius ir juos aplankyti.kas tokio negero!

Pamanstinus, greitai 
it

užsi-
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KĮI^tĮU MAHANOY CITY," Mt

Žinios Vietines
' ■—> Petnyczioj pripuola Szv. 
Grigalio. Nas., Subatoj Szv. 
Antonino Vyskupo.

— Ponia Viktorija, ęati p. 1 
And. Reklaiczio j nuo 3 206 W. ■ 
Ceptrę Fly., likos npve^ta in • 
Ashland ligonbute del operaci
jos. . 1

"f, Vėla vienas isz musu se
nu gyventoju pęrsiskyre su 
sziuom svietu, Utarninke apie 
pirma valanda ryte, namie 113 
So. Catawissa ulyezia,« gerai 
žinomas visiems Jonas A. Um 
tonas, po ilgai ir sunkiai ligai 
dusulio. Velionis gimė Lietu; 
voje, pribuvo in Lost ‘Creek, 
Pa., būdamas jaunas vyrukas, 
o apie 35 metai adgal persikėle 
in Mahanojuje. Buvo anglia- 
kasis. Prigulėjo prie Szvento 
Juozapo parapijos. Paliko di
deliame nubudime savo paezia 
Pranciszka (Andrevicziute); 
dvi dukterys: Ona, pati Kor. 
Balkaviczia isz Minersvilleje; 
ir Mildreda, pati Frank Mill
ard, mieste. Taipgi keletą anū
ku ir anūkes. Laidotuves in- 
yyks Subatoje, su Szv. Miszio- 
mis Szvento Juozapo ‘bažny- 
czioje 9-ta valanda ir bus pa
laidotas parapijos kapinėse.

A. a. Jonas A. Urbonas buvo 
“Saules” skaitytojas. Amžina 
flialsi!

—• Kita sanvaite: Nedelio; 
penkta Nedelia po Velykų, ir 
Szv. Pranciszko Jeron., Nede- 
lioj taipgi pripuola “Motinos 
Diena, kurioje tai dienoje vai
kai pagerbia savo gyvas ir mi
rusias motinas. Panedelyje 
Szv. Nereaus ir Komp., Utar
ninke Szv. Roberto Bellardo 
B. C., Seredoj Szv. Bonifaco., 
Ketverge Dangų Žengimo 
Szvente; Petnyczioj Szv. Ubal
do Vysk. C.,» Subatoj Szv. 
Paskalio. ■ ’ '•> .■
. 1— Subatoje; ■ penkta valan
da po piet, Szvento Juozapo 
bažnyczioje, Kunigas C. Ra
kauskas suriszo mazgu mote
rėles panele Konstancija duk
tė pons., Steponiu Krawczoniu 
nuo 427 W. Pine ulyczios, su 
John J. Wilson, sūnūs pons. 
John Wilson isz Robinsono pe- 
czes. Svotai buvo Margareta 
iWilson ir Vincas Kazakievi- 
czius. Jaunavedžiai apsigy- 
yens Elizabeth, N. J.

f Vincas P. Sziukis (Schu- 
kis), 54 metu amžiaus, barbe- 
rys, nuo 609 W. Spruce Uly., 
numirė Utarninke, 7:15 valan
da vakare, namie, Velionis sir
go per keletą metu. — Gimęs 
Vokietijoje, atvyko in czionais 
būdamas jaunas vyrukas. Pri
gulėjo prie Szv. Fideliso para
pijos. Paliko paezia, tris sū
nūs ir viena dukteri, taipgi du 
brolius ir du anukus.

NAUJAUSIOS 
“BALF” SIUNTOS

TREMTINIAMS
BROOKLYN, N. Y. — Sziu 

metu Balandžio (April) men., 
Bendrasis Amerikos Lietuviu 
Paszelpos Fondas Lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje isz- 
siunte sekanczias dvi drabužiu 
ir maisti siuntas: 30 statiniu 
sudytu silkių — 10,500 svaru.

Szi siunta iszejo isz New 
Yorko Balandžio (April) me
nesio pradžioje laivu S. S. 
American Shipper. Siuntos 
verte — $1,500.

Balandžio (Apr.) 18 d., laivu 
S. S. American Veteran iszejo:

226 gabalai drabužiu, avaly
nes, odos, knygų, muilo, kon
servuoto maisto —17,843 sva
rai.

220 gabalai specialaus mais
to kūdikiams — 5,516 svarai. 
Szios siuntos verte $17,000.

BALF nuolatos daro naujus 
maisto produktu ir kitu daiktu 
užpirkimus ir paruoszia naujas 
siuntas tremtiniams. Paskuti
niu laiku tremtiniai prasze vai
kučiams žuvies riebalu (Cod 
Liver Oil), saldyto kondensuo
to pieno ir mėsos. Visi užpirki
mai atlikti ir tikimasi viską 
iszsiusti apie Gegužes (May) 
menesio pradžia.

Aukas lietuviams tremti
niams szelpti siuskite sziuo ad
resu: United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

BALF Valdyba.

kant tikietus ar paskiriant au
ka, nevėliau iki Birželio June 7 
dienai.

Paszto perlaida teikitės isž- 
raszyti: Darius Girėnas Monu- •' 
ment Fund, adresuojant komi
teto iždininkui P. J. Montvila, 
251 Etna Street, Brooklyn, N. 
Y. Jis yra po užstatu ir atsako- 
mingas. Pinigus priėmė prane- 
szime.

Už jusu sau jausmu isz anks
to dėkojame.

Su aukszta pagarba,
Dariaus Girėno Paminklo 

Fondo ir Draugijų Atstovu Ko
mitetas: J. Szaltis, pirm., J. 
Glaveskas, vice pirm., Adv. S. 
Briedis, Jr., fin. sekr., P. J. 
Montvila, Ižd., Chas. Kundro
tas, sekr., A. Gudonis, sekr., J. 
Ambrozaitis, iždo glo'b., ir J. 
Kairis, iždo glob. Draugijų At
stovai: V. Brazaitis, M. Stako- 
vas, A. Balcziunas, P. Kyrius, 
Chas. Brecker, P. Spūdis, J. 
Jankūnas, J. Lugauskas, J. 
Tiszkeviczius, J. Jiesmonta, 
W. Kuraas, J. Paulikonis, D., 
Paleekas, J. Peterson, J. Vysz- 
nius, A. Kulis, M. Karaktinas, 
J. Bakunas, G. Marcinkiene, U. 
Bacevicziene, O. Valaitiene, B.

■ Spudiene, ir Sofia Petkus.

sumanyta 
Brooklyne 
lakūnams

Kesselringas yra treczias 
augsztas karininkas, kuris yra 
apsūdytas mirties bausme už 
tas skerdynes Italijoje. Pirm jo 
buvo apsūdytas Pulkauninkas 
Generolas Eberhard von Mac- 
kensen ir Leitenantas Genero
las Kurt Maeltzer.

WALLACE VIS 
PRIESZ VALDŽIA

New York. — Amerikos ka
riuomenes Vokietijoje virzsin- 
inkiu Generolui Clay iszleidus 
atsiszaukimu in Tremtinius, 
kviecziant juos gryžti in gim
tuosius krasztus, “B. A. L. F.” 
pirmininkas Kunigas Dr. Juo
zapas B. Konczius nusiuntė 
Prezidentui Trumanui telegra
ma. “B. A. L. F,” pirminin
kas savo telegramoje iszreisz- 
ke nusistebėjimo del Generolo 
Clay atsiszaukimo Tremtini
ams siūloma 60 dienu maisto 
atsarga, jei jie sutiktu gryžtu 
in gimtinius krasztus. Pirmi
ninkas nurodė, kad spaudimas 
gryžti ypacz neteisingas Lie
tuviu atžvilgiu, kurie, būdami 
nekaltos karo aukos, tikėjosi ir 
tikisi Amerikos pagelbos ir ap
saugos.

SCHUYLKILL PAVIETO POLITISZKOS REGISTRACIJOS
BALSUOTOJAI:

Girardville, Pa. — Ana die- 
. na garnys paliko patogia duk
relę del ponstvams Antanams 

^lūžiems, Ashland ligonbutoje.

Tamaqua, Pa. — Nedelioj, 
gegužio (May) 11-ta diena, vi
su Sodaliecziu Metimo Suva- 
žiavimas atsibus SS, Petro ir 

. jRpvilę svetainėje.. ...In szita su
sirinkimą suvažiuos Sodalie- 
cziu Valdybos isz: Minersville, 
New Philadelphia, Shenan
doah, Mahanoy City, Mt. Car
mel, Tamaqua, Frackville, Gi
rardville ir Hazleton Lietuvisz- 
ku Parapijų. Sodaliecziu Dva
sios Vadas pribus ir pasakys 
tam suvažiavimui pritaikintas 
prakalbas.

BROOKLYN, N. Y. — Da
riaus-Girėno Paminkliu Staty
ti . Koihiteto Veikla. Brangus 
Lietuviai:

Nuolankiai kreipiamės in ju
mis turėdami vilti rasti jusu 
szirdyse jautru, szventa ir pa- 
trijotinga pritarima sziam kil
niam reikalui.

Kaip visuomenei jau žinoma, 
priesz keletą metu 
pastatyti paminklą 
musu garbingiems 
Dariui ir Girėnui.

Sziuo svarbiu klausimu pa
vesta rūpintis vietiniu ir apy
linkes draugijų susirinkimoje 
iszrinktam komitetui, kuris iki 
sziol darbuojasi sziam tikslui 
be skirtumo visu lietuviu gar
bei. Ruosziant pramogas, lan
kant organizacijų susirinki
mus bei skelbiant spaudoj, to
kiu 'budu paminklo statybai 
yra sukelta auku viso $4,471.- 
76. U'ž szia suma da neinmano- 
ma pastatyti tinkama gražu 
paminklą ii’ garbingoj vietoj.

Komitetas deda pastangas 
užbaigti szi darba taip greitai, 
kaip suplauks pakankamai pi
nigu. Taigi szia proga yra tuo • 
sziamas szaunus pavasarinis 
piknikas, kartu pagerbti drą
siu lakunu Darius ir Girėno 14 
metu sukakti nuo skridimo ir 
paminėti ju netikėta tragiszka 
žuvimą.

Piknikas invyks Birželio- 
June 7 d., 1947 m., Dexter Par
ke, 74-11 Jamaica Ave., Wood
haven-Brooklyn, N. Y. Pradžia 
2 vai. po pietų. Inžanga 60^ as
meniui. Bus pritaikinta sziam 
laikui trumpa riszki programa 
ir szokiai. Taigi szirdingai 
kviecziame visus ir visas daly
vauti. Jusu patogumui prisiun- 
cziame szio pikniko bilietu vi
so -------- vertes $---------. Bran
gieji: Jus visuomet nuoszir- 
džiai atsiliepet in musu praszy- 
ma, tikimės ir sziuo atveju gau-

Shenandoah, Pa. — Jokūbas 
Ginus, nuo West Atlantic uly., 
likos sužeistas in koja laike 
darbo Knickerbocker kasyklo
se. Gydosi namie.

ii jusu malonia talka, uužsisa-

Registratoriai isz Schuylkill Pavieto, Pennsylvanijoj priims REGISTRACIJOS NUO 
BALSUOTOJU, kurie priguli prie politikiszkos partijos arba nori.permainyt savo baisa 
ant kitos partijos, arba permaine savo gyvenimo vieta nuo paskutinio balsavimo arba 
kurie permaine savo pravardes nuo paskutinio užregistravimo. Balsuotojai turi ateiti 
ypatiszkai užsiregistruoti, nes turi pasiraszyti savo varda ir pravarde- ant Registracijos 
Korcziukes. Atneszkite savo ukesiszkas popieras (Naturalization Papers), jeigu esate 
ateivys. Registratoriai bus sekancziosia vietosią ir dienosią distriktosia priimte regis
tracijas: 'WASHINGTON, D. C. — 

Henry Wallace, kuris visus 
Amerikieczius papiktino ir vi
sus valdininkus inpykino su j 
savo prasiszokimais svetimuo
se krasztuose, kur jis labai in- *arinejo Amerikos nusistaty
mą pastoti Rusijai kelia Vidur
žemiu krasztuose, dabar par
važiavo namo ir sako kad jis ta 
pati sakys ir tokias prakalbas 
rengs ežia Amerikoje.

Jis su laikrasztininkais ir 
korespondentais pasisznekejo 
ir davė savo pastabas apie Eu
ropos krasztus.. Jis sako kad 
Prezidento Trumam* nusista
tymas paskolinti Graikams ir 
Turkams1 400,000,000 doleriu 
suskaldė visa Francuzijos poli
tika, nes dabar visos partijos 
eina in kaire ar in deszine ir 
viena kitai prieszinasi. Jis sako 
kad Francuzijoje dabar galima 
sakyti yra dvi armijos, viena 
kitai prieszingos.

Jis sako kad jis nevažiavo iii 
Europa kritikuoti Amerika, 
bet ‘ ‘ stoti in talka tiems žmo
nėms, kurie darbuojasi del tai
kos ir stengiasi sutverti viena 
pasauli, be jokiu rubežiaus 
skirtumu, ir invykdinti Tautu 
Sanjungos nusistatymus. Bet 
jis atkakliai ir storžieviszkai 
užsispyrės prieszintis Prezi
dentui Trumanui ir tam nusi
statymui kuris pastoja kelia 
Rusijai. Jis sako kad toks nu
sistatymus. Bet jis atkakliai ir 
storžieviszkai užsispyrės prie
szintis Prezidentui Trumanui 
ir tam nusistatymui kuris pa
stoja kelia Rusijai. Jis sako 
kad toks nusistatymas suskal
do pasauli ir “'rengia treczia 
kara.”

Nors jis baisiai piktinasi kai 
Trumanas nori Graikams ir 
Turkams paskolinti keturis 
szimtus milijonu doleriu, be", 
jis tuo paežiu sykiu pataria ir 
net reikalauja kad mes Rusijai 
septynis bilijonus doleriu tuo- 
jaus paskolintume. *

Kai laikrasztininkai užklau 
se jo apie Komunistus Ameri 
koje, ir Amerikos nusistatymą 
paszalinti visus Komunistus 
isz valdžios, Wallace, kaip ma
žas vaikas, akis iszverte, ir pa
sakė kad jis tik du Komunistu 
pažinsta Amerikoje, ir kad net 
ir tiedu Komunistai ne visados 
seka Rusijos instatymusj'ar in- 
sakymus.

Mes vis užtarėme Henry 
Wallace, nors nesutikome su jo 
iszsireiszkimais. Mes sakeme ir 
sakome kad ežia Amerika, ežia 
laisves szalis: Žmogus gali 
laisvai iszsireikszti, daryti ir 
sakyti kaip jis nori. Bet dabar 
jau ta laisve Henry Wallace ne 
tik naudoja bet ir isznaudoja. 
Nėbutu pro' szali pasiteriauti ir 
paklausti, kas už visas tas pra
kalbas jam užmoka? Kalbėti 
per radija in visus Amerikie
czius atseina labai brangiai. 
Važiuoti in svetimus krasztus 
su prakalbomis irgi reikia pi
nigu. Isz kur tie pinigai plau- 
kia, kas remia Henry Wallace 
ir padengia kazstus? Gal ne už 
ilgo dažinosime. Tada daug 
kas paaiszkeS

KOMUNISTAI
PASTUMTI IN SZALI

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

tai kaip buvo priesz kara.
Kaip paežiam Premieriui 

Ramadier, taip ir visai Socia
listu Tarybai dabar bus sunku 
iszsilaikyti ir tvarka palaikyti, 
nes daug intakingu žmonių ir 
partijų jiems nepritaria; o visa 
Komunistu partija tiesiog 
prieszinasi.

NACIU KOMANDAN-
TAS APSŪDYTAS 

ANT SMERT

ir galutinai apsūdytas mirties 
bausme už tai kad jis insake ar 
nors pavėlino nužudyti 335 Ita- 
lijonus ant kerszto, kai 32 Vo- 
kiecziu kareiviu buvo Italijonu 
nugalabinti.

Komandantas, Marshal Kes
selring drąsiai ir net su pasidi
džiavimu pasakė teisėjams kad 
jis priima pilna atsakomybe už 
visus savo kareivius ir ju dar
bus Italijoje. “Asz daviau vi
sus insakymus,” jis sake, “ir 
asz dabar imu visa atsakomy
be.

MIESTAS VIETA: ANT DISTRIKTU

SEREDOJE, MAY 14, 1947 
FRACKVILLE BOROUGH

Thomas Reed, 
N. E. Cor. Frack & Balliet Sts.

Frackville, Pa.

Frackville Borough, Gil
berton Borough, Butler

Township, South Nr. 2; 
West Mahanoy Township, 
Lost Creek Nr. 4.

KETVERGE, MAY 15, 1947 
SHENANDOAH BOROUGH

PETNYCZIOJ, MAY 16, 1947 
MAHANOY CITY BOROUGH

Rescue Hook & Ladder Co., 
Main & Coal Sts., 
Shenandoah, Pa.

Shenandoah Borough, West 
Mahanoy Township, Browns
ville, Weston Place, Shenan
doah Heights, Raven Run, 
Lost Creek Nr. J, Nr. 2, Nr. 3; 
William Penn Nr. 1, Nr. 2.

Citizens Fire House, 
East Pine Street, 

Mahanoy City, Pa.

Mahanoy City Boro., 
Mahanoy Twp:. Coles Nr. 1, 
Nr. 2; Hills, Buck Moun
tain, Park Place, Jacksons, 
Lanigans, Morea; Ryan 
Twp., Lakeside, Locust 
Valley; Delano Toynship.

Registratoriai kurie užraszines jusu registracija> sedeg
to iki 5 valandai vakare, ir nuo 6 vai., vakare iki 10 valandai vakare f F n T ? 

Paliepimas iszduotas per Registracijos Komisija, Schuylkill Pavieto '

PHILIP EHRIG, 
ALVIN E. MAURER, 
JOHN J. CUFF

Reddy Kilowatt says:

DON’T FLY KITES 
NEAR ELECTRIC WIRES

DON’T USE KITE STRING 
THAT IS WET

DON’T USE KITE STRING 
WITH WIRE IN IT

DON’T CLIMB POLES 
TO RECOVER KITES

DON’T FLY KITES 
FROM THE STREET 

YOU CAN’T WATCH TRAFFIC 
AND YOUR KITE, TOO

DOH'T w

P0WErSVAN|A 
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