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Truman Neprieme Dar. Byla
Isz Amerikos
Bulves Bran
gios; Bulves
Pūva

Vengras Komunistas

Eroplanas Užsidegė
Padangėse
DAMASCUS, SYRIA. — Ki
tas didingas ir greitas eropla
nas nukrito ir sudužo ir asztuo
niolika žmonių žuvo. Eroplane
važiavo trisdeszimts-szeszi
žmones. Kai kurie iszliko svei
ki ir gyvi, kiti buvo sužeisti.

per visa menesi pakilti, bet
paskui jiems vėl pavėlino.
Eustace Varsamis, Graikas
biznierius, kuris iszliko gyvas,
pasakojo kad vienas to eroplano inžinas užsidegė padangėse.
Kai lakūnas eroplana greitai
pasuko staeziai isz padangių in
žeme, antras inžinas užsidegė,
ir 18,000 augsztumo padangėse
visas eroplanas pusiau skilo ir
paskendo liepsnose.
Beveik visos nelaimes szito
kiu eroplanu prasidėjo ar bai
gėsi su liepsna ir gaisrais.
Reiszkia, czia arba inžinai per
daug inkaista, kai eroplanas
taip augsztai lekia, ar elektros
dratai tokiam eroplanui netin
kami.
“Constellation” eroplanai
yra didžiausi, puikiausi, greicziausi ir gražiausi, bet tuo pa
ežiu sykiu ir pavojingiausi.

Unijos Vadai Nu
bausti Už Netei
singas Straikas
Prezidentas Sako Nauja Dar
bo Byla Negera; 22 Unijos Va
dai Gavo In Kalėjimą; Bul
ves Brangesnes Už Orinczius;
Baldwin Locomotive Works
Darbininkai Straikuos

BOSTON, MASS. — Vienas
Szitas eroplanas taipgi buvo
redaktorius Bostone pasiuntė
vienas isz tu geriausiu ir di
viena laikrasztininka in miestą
džiausiu, kurie yra vadinami
nupirkti apelsiniu (orincziu)
“Constellation.” Szitokie eroir bulviu. Szeszi apeisimai svė
planai jau tiek sykiu susidaužė
rė pustreczio svaro ir kasztavo
Vice Premieras Matthias nukrito, užsidegė ar sudužo,
asztuoniolika centu; szeszios
kad sunku suprasti, kodėl val
bulves svėrė pus-treczio svaro Rakosi yra Komunistu parti
džia pavėlina jiems skristi. Jie
ir kasztavo dvideszimts centu. jos pirmininkas. Tie kurie
baisiai augsztai iszsikelia ir
Redaktorius iszrokavo kad da yra susipažinę su Vengru
greitai
lekia, bet jie tokia di
bar bulves brangesnes už apei reikalais ir su ju kraszto deli ir gramozdiszki, kad jiems
simus. Jis taip ir savo laikrasz- klausimu sako kad szitas labai sunku rasti gana vietos
žmogus yra tikras viso
tyje pagarsino.
ant žemes tinkamai ir saugiai
Ana sanvaite jau net ir kraszto vadas sziandien. Ko
nusileisti.
Washingtone tas bulviu biznis munistai per apgaulyste ir
Pernai Amerikos valdžia vi
pradėjo smirdėti. Komisija per smurtą užėmė valdžia
sus
szitokius eroplanus patup
pradėjo tyrinėti ir jieszkineti Vengrijoje ir dabar paskel
dė ant žemes ir uždraudė jiems
ir klausinėti: Koks ežia biznis bė kad nuo szio laiko Vengri
yra varomas? Sziandien su bul jos valdžia Komunistiszka.
Anglija su Amerika grei
vėmis yra taip kaip kadaise
tai
davė szitai valdžiai žino
buvo su parsziukais, kai val
džia primokėdavo ūkininkams, ti kad nieko bendro negali
kad ūkininkai nudėtu parsziu- būti czia su kitu krasztu val
džiomis. Amerika tuoj aus
Badaujantieji Siunczia Maisto
kur ir neaugintu.
Orville Judd, kuris turi res- sustabdė visas paskolas Ven
Amerikiecziams
taurana Richmond mieste, Vir grijai; Anglija pareiszke sa
ginia valstijoje, bulves tokios vo nepasitenkinimą. Ir visa
NEW YORK, N. Y. —
darosi. Isz Graikijos, kur žmo
brangios, kad beveik negalima tai ne kas kitas kaltas kaip Valdžios žmones kurie priimi nes badu mirszta ateina daug
ju duoti tiems kurie ateina in tik Komunistu propaganda nėja ir peržiūrinėja viską, kas pundu ir pundeliu su maistu.
jo užeiga valgyti. Jis kaip ir ir Rusijos insikiszimas.
yra atsiuneziama in Amerika Visi jie yra pasiunsti atski
kiti tokie biznieriai turi bulves
isz užsienio, pranesza kad jie riems Amerikiecziams nuo
pirktis kurios yra atvežamos
negali suprasti kas dabar czia
(Tasa Ant 4 Puslapio)
isz Kanados ir už kurias jie tu
ri mokėti $4.50 už buszeli.
Czia bulves kurios ežia augo
Svieto Sostine
ir kurias musu ūkininkai iszkase ir valdžiai pardavė pūva
urvuose ir baczkose. TrisdeSCRANTON, PA. — Elea
szimts penkios mylios nuo nor Jones, 19 metu amžiaus
Richmond miesto, mažame mergina isz Glenburn, žuvo ir
miestelyje Toano, valdžia isz- trys draugai buvo labai sužeis
verte 35 tonus geru bulviu, ir ti, kai j u mažas automobilius
tenai jos dabar pūva!
apsivertė in Newtown Town
Czia rodos kvailas dalykas ir ship. Eleanor Jones buvo su
paprastam žmogui intiketi, trinta po to automobiliu. Su
bet musu valdžia taip prižadė žeistieji buvo Barbara Butson,
jo ūkininkams. Valdžia užtik 19 metu amžiaus isz Chinchil
rino ūkininkams kad, bulves, la;; Cornelius Ryan, 20 metu
kviecziai, žirniai, visokia vata,' amžiaus isz Clarks Summit ir
tabakas, arbata, kiausziniai, Jack Driscole 21 metu amžiaus
kalakutai, visztos, ryžiai, rie- isz Clarks Summit.
szutai ir kitokį ūkio vaisiai ne
Policijantai sako kad visi
atpigs, ir kad ūkininkas vis
jaunieji važiavo isz Clarks
gaus gerai užmokėti. Jeigu kas
Summit in Lake Ariel, kai ne
isz szitokiu vaisiu atpigtu tai
laime atsitiko.
valdžia ūkininkui arba primo
Automobilius kuriame visi
kės arba visus pati valdžiai nu
važiavo buvo mažas “Jeep,”
sipirks ir sunaikins kad palai
kuriuos kareiviai per kara varkus prangias prekes.
tuojo. Szitie automobiliai da
Sulyg szitu nusistatymu,
bar yra armijos parduodami.
Czia isz eroplano nu tęsiasi nuo 42-tros ulyczios
pernai valdžia isz ūkininku nu
Jie yra pavojingi, nes jie nėra trauktas paveikslas vie ligi 49 ulyczios ir nuo First
pirko 17,500,000 buszeliu bul
pastatyti del taip sau pasiva tos, New York mieste in
Avenue net ligi East upes.
viu. Ir už visas pilnai ir bran
žinėjimo. Su jais per greitai ne Manhattan, kur Tautu SanSzitus kambarius ims kelis
giai užmokėjo.
galima važiuoti, ju durys labai jungos kambariai bus stato metus pastatydinti, nors da
Valdžia paskyrė 450,000 bu
žemos ir jie visai neturi stogo. mi. John D. Rockefeller pa bar jau yra jieszkoma inži
szeliu mokykloms ir biednu
Szitokiu nelaimiu daug dau aukojo szita dideli plota že nierių ir tu kurie užsiimtu
namams, 800,000 buszeliu atigiau atsitiks, kai daugiau žmo mes kuri yra keliu milijonu
tokius didingus ir puoszinių ims jais važinėti.
doleriu verta. Plotas žemes
(Tasa Ant 4 Puslapio)
nius kambarus statydinti.

5,000
Amerika Gauna Paszelpos Straikuos

Automobilius
Apsivertė

WASHINGTON —- Prezidentas Trumąnas gavo nuo Senatos ir nuo Kongreso Byla ar
ba Instatyma, kuri visas Kongresas priėmė ir
Prezidentui pasiuntė. Prezidentas Trumanas
PHILADELPHIA, PA. —
priėmė ta byla ir pasiaiszkino, kad jis turi da
Baldwin Locomotive Works
fabriko darbininkai susitarė bar ja visa gerai perskaityti ir peržiureti
neiti in darba ir straikuoti nuo
ir tik paskui jis gales visiems pasakyti, ka jis
Birželio (June) trisdeszimto.
Jie asko jie be kontrakto ne mausto apie tokius instatymus.
dirbs. Fabrikas yra plieno fab
rikas ir randasi in Eddystone,
netoli Chesterio.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Prezidentas Trumanas pasiėmė ta byla, ir,
gal, kaip vieni pasakoja, užsidarė savo kam
baryje su savo sanžine ir savo partijos didžiū
nais ir pradėjo skaityti ir maustyti, Kas rūpė
jo ir sziandien rupi Prezidentui Trumanui ir jo
Partijos pilvūzams, tai ne darbininku gerove,
biznierių apsauga ar visu piliecziu reikalai, bet,
“Demokratu Partijos ateitis.”Szita “Darbo Byla,” kaip ir “Taksu Byla”
buvo svarstoma, ne už tai kad Prezidentui ar
jo patarėjams rūpėjo dažinoti, kas tuose instatymuose yra užgirta ir kas uždrausta, bet
kaip tie instatymai jiems padės ar jiems pa
kenks ateinaneziuose rinkimuose.

Kai Prezidentas Trumanas kelis paiszelius
sukramtė ir plaukus roviesi nuo galvos beskai
tydamas tuos instatymus, tai visi partijos pa
lydovai ir pilvužai visur bėginėjo ir klausinė
jo, kaip kiti kalba ir isz kur vejas puczia.
Panasziai buvo daroma po
ano karo Versailles mieste,
kur taiko sutartys buvo su
darytos po ano karo. Tie
kambariai sziandien visai
dyki stovi ir visos tos taikos
kurios buvo tenai sudarytos
buvo tik pakuras del szito
pasaulinio karo.

O tuo paežiu sykiu, visi uniju vadai suor
ganizavo didingas parodas Washingtone, pa

sisamdė benus, kapeli jas ir visokius baraba-

nus sukelti baisu lerma ir triukszma ir reika-

lautikad “Darbo Byla Butu Iszmesta!” Unijos
(Tasa Ant 4 Puslapio)

4.
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BALF VAJAUS JEIGOS ŽINIOS

— Ai vai! Mano ožka pra
puolė! Padaviau ja pririszti, o .
dabar jos ne yra. Ponas vartauAmerikiecziai nesuszals, nes
ninke, ponas turi man pasistoBROOKLYN, N. Y. — BALDievas dabar jau visus sžildo.
(Tasa Nuo 4 Puslapio)
rot mano ožka ba asz cziia už ja
F vajus pasiekia vis didesni ir
Jau seniai kaip girdėjome
pONIA Anais yra, jauna iri •— Atminei, daktare.
užmokėjau. Ai vai, ant mano
•Straikos suparalyžuotu visa didesni Lietuviu tremtiniu
nuo siavo seno draugo Butkaus.
patogi
moteriszkaite,
jos
—
Paryžiaus
apylinkes
yra
puse visos Europos valdo, bet ožka!
Jis mums pranesza kad jis la pramone ir bizni ir fabrikus už prieteliu skaieziu. Gegužes
vyras-gi yra depu tas ir žinoma labai sveikos. Tai-gi Versale mažai ka isz viso to ji pelnyja.
Vartauninkas kalba:
bai myli skaityti laiszkus, ypa darytu. Bet kas nori per Liepos (May) menesyje ypacz stipriai
m savo paezia insimylejas. Ka arba Ęontainebleau ?
Vengrija gal ir turėtu daug — Kas man galvoj su tavo
tingai kitu žmonių laiszkus. menesio karszczius dirbti Vi pasistūmėjo Illinois ir Connec
dangi ponia turi daug suma — 0) n e .
maisto,
bet sziais metais mažai ožka? Kad prapuldei tai sau ja
Jis taipgi myli žmonas, kitu siems mums atostogos, vakaci- ticut valstijos, kuriu darbsz
numo,
o vyras daug pavydumo
— Gial Melem?
ežia ko bus del iszsiuntimo in ir susijeszkok!
tus BALF 'bendradarbiai lai
jos butu malonios.
vyru žmonjas.
tai s-uprantamas dalykas, kad
—
Taip,
taip
daktare.
Pakitus
krasztus. Aliejaus ežia vi Tuom laik nuleido 'buomą ir
mėjo daug paramos ir pinigais
rinu-rU
V”
'
Mes patartume Lewisui pą
ji savo valios niekad negali isz- raanstyk tiktąi, kąd tenai nu sai mažai randasi.
•
pasakė Szmuliui kad iszeitu
, Darbininkai jau vėl ima ne laukti pakol rudenio ar žiemos, ir pritarimu.
pildyt tiesiu kėlu. Pereitą žie žiūrėjau puiku vasaros narna
Rumunija turi daug aliejaus, lauk ir jeigu neklausia tai iszConnecticut valstijoje vie- ma ponia labai daug szoko su
rimauti ir rengiasi straikuoti. kada jis galėtu visiems žmo
su paraku 30 akeriu didumo. bet ežia reikia daug visokiu mes per duris, nes nori miego.
Galimas daigtas kad ne už ilgo nems dantis subarszkinti ir szaš rinkliavas miestuose tu jaunu aficierium kurio pulkas
Mažas ii- meilutis namelis ir maszinu, o maszinos pareina Bet Szmulkis ne ėjo tik reke.
rėjo New Britain, Hartford, ir po tam tuojaus buvo perkeltas
iszgirsime nuo jurininku ir vi musu vaikus suszaldinti.
mano vyras jo nenori pirkti, isz Vokietijos ar isz Amerikos. — Asz jus padarysiu ap
Waterbury. New Britain su in Melem. Tai-gi dabar ne szosu tu darbininku kurie ant lai
sakydamas kad nenori paju Bulgarija yra
ūkininku skusti, ejigu jus man neduosi
rinko $1,200; Hartford $1,500 ka ir rodosi susirgus.
vu ,ar prie laivu dirba. Visu ju
Žmogus visa savo gyvenimą
dinti kavo kapitalo. Tegul po krasztas ir fabriku ežia kaip ir te mano ožka, arba penkiolika
ir Wiaterbury $1,345.61. New
kontraktai užsibaigia Birželio
— Brangi prietelka, kalba nas pasako, ar galima žiūrėti
kankinasi tarp meiles ir parei
nėra. Ir susisiekimas labai markiu. Niu, juk, asz ant jam
Britaine rinkliavos komitetui abejodamas vyras, per daug
15 diena.
turiu penkis markius uždirbti.
in tokius niekus, jeigu reika prastas.
gos, tarp palankumo ir neapy
vadovavo Kun. J. Matutis, kankinaisi, reikalauji sudrutilinga
tias
mano
sveikatai,
jeigu
kantos ir tik po žeme sau ramy
Albanija yra tokia biedna ir Bet vartauninkas nedave nei
Hartforde, Kun. P. kabulis ir nimo, taip-gi iszrasziiau penIr mokycziausieji žmones, be susiranda.
man reikalingas atsilsis.
silpna kad beveik neverta jos ožkos, nei pinigu, tiktai paėmė
Waterbury komp. A. Aleksis. kesdeszimts bonku vyno.
didžiausieji ir mokycziausieji
revolveri ir pagrūmojo Szmu
Iki Birželio 15 d. BALF va — Esi labai geras, atsako — Isz tikro nesuprantu to ežia ir paminėti. Tik tiek ji liui, kad jis nuszaus, o kad
mokslincziai tokius paežius
ponios vyro prieszingumo, jei svarbi kad ji randasi ant AdButkus niekados nebuvo biz jaus daviniai invairiose valsti
kvailus niekniekius raszo, kai
ponia
silpnu
balsu.
gu jisai yra viskam prieszin- riatikos juru. Bet be prekybi Szmulius neįgali klausyti balso
nierius, ir niekados per daug jose buvo tokie:
jie, ligi aiisU insimyleje, raszo
—
Tai-gi
gersi
alų?
szuvio per tai tuo jaus iszbego,
gas.
biznierių nemylėjo, ypatingai New York
niu ir kariszku laivu ji nieko
$12,163.89
laiszkeli savo mylimosioms.
—
Kaip
tai,
penkesdeszimts
o vartiaunnikas uždare duris. '
Ach, daktarai, pasitikiu ant nerėiszkia.
kai saliuninkas jam nedave Amer. Kat. Vysk.
10,000.00 bonku?
Szmulius vela eina in ta vie
Į pono persznekejimo, tik paarielkos ir alaus ant knygucziu
11,454.27
Lenkija
turi
daug
anglių
ir
— Na taip.
Asz ja pamacziau, in ja insi- bet jis visgi sako kad ne vien Pennsylvania
ta,
kur buvo pririszta ožka pas
8,464.87 — Jei tau bus malonu in tai maustyk ežia apeina apie pono galėtu visiems szimtus tuks- buomą katras jau 'buvo nuleis
Connecticut
mylejau, ir pasiryžau priversti tik biznieriai kalti del szito pa7,393.93 žiūrėti tai gersiu, bet tas man kuracija, kuri padarys ponui tancziu tonu pristatyti. Bet su tas ir malto savo ožka, pririszta
Massachusetts
ja mane mylėti.
rekliama.
szieliszko brangumo. Jis sako Illinois
' 7,326.51 nieko negelbes.
— Tokioms gražioms aku sisiekimai suardyti ir pramone prie buomo, bet jau gulinezia
kaltas tas kuris per brangiai Maryland
6,204.50 — Kodėl?
ant žemes.
tėms ir luputėms prieszintis ir fabrikai sunaikinti.
•Senis. George Bernard Shaw, lupa parduodamas, bet da la New Jersey
3,696.09
Czekoslovakija
gal
geriausia
— Nežinau.
■ Tuom kart sau pamanstino,
kuris, per visa savo gyvenimą biau kaltas tas kuris per bran
2,214.10 įSusirupines vyras pakvie- negalima, net paežiam dakta stovi, bet ji tokiu budu negali kad 'buvo kvailas tai jos pirma
Ohio
da mėsos beragavo ir nei vieno giai moka pirkdamas.
2,144.50 ežia daktara, kuris tuojaus rui.
Michigan
tiek Rusijai pristatyti nei nemato dabar nusidžiaugė ir
Tai-gi daktaras tuojaus eina
draugo neturėjo, jauniems vy1,649.00 ateina. Yra tai jaunas žmogus
Rhode, Island
maisto nei kitu dalyku kiek: kumsztelejo ožkai in paszone
i ūkams ir kavalieriams pataria
Musu miestelyje vienas ba- Wisconsin
1,316.60 biski iszbales, bet elegantas ap in vyro kambari.
Rusijai yra reikalinga.
kad keltu ir eitu su juom namo.
— Pono pati reikalauja kugerai apsižiūrėti Birželio me goezius, kuris tapo bagoeziumi California
1,119.20 siejime, mylintis muzika, tik
Rusija turi prisipažinti kad1 Bet ožka nesikele ir ne nesijunesyje, kad kokia geltonplauke tik per pastaruosius kelis pie Missouri
625.00 rai moterų typiszkas daktaras, racijos, sako užmianstines dak reikalingiausi daigtai, kurie1 dina. Szmuliu apėmė didele
j’tt hepfisiviliotu. Jis sako: tūs su anglių boOtlegeryste, nu Canada
580.50 kaip tai tuojaus pamatysime. taras.
yra visiems reikalingi ir Rusi• baime ir pradėjo szaukti:
— Daktaras mane labai gaz“Sziuomi asz visus vyrus per sipirko gražu, dideli, puiku, New Hampshire
421.50 Prieina prie gražios pacijentes,
jai reikalingiausi, pareina isz — Givalt, givalt! Pone vardini.
spėju saugotis moteriszkes ku poniszka ir brangu automobi Florida
321.3Q dailiai pasikloniojo, ima už
Amerikos, isz tu prakeiktu tauninke! Mano ožka nori ap
— Nusiramink ponias, dabar
ri turi dideles, gražias akis, liu. Jis užmokėjo suvirsz pen Nebraska
307.62 rankos, isztiestos prie jo. .
Amerikos kapitalistu.
mirti ! Kogreicziausia reikia
ne yra nieko 'baisaus, bet pono
pusmėnulio antakius ir links kių tukstaneziu doleriu. Kiek Minnesota
278.00
actu sutrinti, tai mažam pareis
—
Pagalios
ia:tejai
daktare?
pati labai silpnai subudavota.
ma szypsena. Ypatingai trau- mes apie automobilius žinome Maine
248.00
ant siaves.
— Pagalios? Ar tai iszmeti- Pernai metus pasilinksminimai ATSITIKIMAI
kities nuo merginos kuri jiesz- ir suprantame tai tokio bran Indiana
164.00 nejimas?
Vartauninkas nusidavė kad
ja labai suvargino. Tuojaus
ko stėbąklu mėnesienos. ’ ’
gaus automobiliaus nei viena Texas
112.00
SZMULIO nieko
— Užsitarnauji ant jo, dak privalo Paryžių apleisti ir panegirdi ir pasislėpęs juo
kompanija Amerikoje nedaro, Dist. of Columbia
105.00 tare, kadangi del kitu pialicikėsi.
Szmulius
nubėgo pas du- 1
Kaszytojas John Dewey savo nestato. Reiszkia tas naujas ba- Ne\v Mexico
71.00 jentu katrų ir užsiėmimu pa- dusuoti szvięžių oru Pireneju
Szmulkis, sūnūs Nantano ris ir barszkino, bet durys bu
naujoje knygoje “Freedom goezius už savo nauja automo Kansas
70.50 mirszai mane. Del priemiesezio arba Delfinato.
Hosenburgo, kupeziavojo ver- vo užrakytos, tuom kart vela
apd Culture,’t “Laisve ir Kul biliu po stalu, ar kaip mes sa Iowa
54.00 Saint Germaini apleidi sergan- — Ak, mano Dieve, negali cziais, jaucziaiSj karvėms, ož
nubėgo pas ožka ir pradėjo jos
ma kad be manes važiuotu!
tūra” rasZo kad Amerikos mo kome in delną kelis szimtelius Kentucky
54.00 czius kitur.
koms ir visokiais gyvuliais, o praszyti kad da ne stiptu ir pa
kyklose vaikai yra mokinami inbrauke kad jam, o ne kitam Colorado
46.00 — Ar ponia isztikro esi — Tai-gi ir ponas su ja ke kad turėjo galvoje protą, tai laukti nors sanvaite, pakol ja
liaukim
daug visokiu nereikalingu ži ta automobiliu parduotu. Už So. Dakota
34.85 serganti ?
padare gera giszefta. Viena parduos tai tada gales patinnių ir naujienų, bet jie nėisz- tbki bizni, negalima vien tik West Virginia
33.00 — Žinoma, daktare, ar to — Tas negalima, mano pri- karta ėjo isz kaimo namon kamiau pastipti. Bet visi praderystes mane neiszleidžia, pa plentu ir vede labai džiaugda
moksta, kaip savotiszkai maus biznieriaus kaltinti. Kaltas ir Virginia
31.00 visko nematai?
žadėjau prakalba saviems rink masis, del kam? Niu, padare szymai buvo už nieką, nes kaip
tyti, ir savotiszkai kitu iszra- tas kiris ta biznierių gundo, Louisiana
29.00
— Matau, ponia esi mizerioant buomo kabojo tai jau buvo
dimus ar paskelbimus inver- kuris jam tuos kyszius duoda. Vermont
26.00 ke, matau net maža ir lengva tiniams.
dideli giszefta, nupirko ožka pastipus. Ir vela Szmulius pri
— Labai gaila, bet ponios už deszimt markiu. Buvo jau
* tinti ir patys sau iszsiaiszkinti.
Idaho
25.00 karszti.
sveikata neatbūtinai to reika laibai tamsu ir Szmulkis labai bėga prie lango, barszkino ir
Mes'apie tai praneszeme savo
17.00
Meile intaraia visus, ir net Oregon
— Ar tame yra kas pavojin
lauja, biitent iszsikraustyti isz susirūpino, kada prisiartino rėkia:
draugui Seniui Butkui. Jis nu nei savimi nepasitiki. Už tai, Mississippi
16.00 go?
miesto. Ar negalima: kur mies prie nuleisto buomo, ar jam ne — Ai vai gelbek pone varsispjovė ir piktai atkirto: insimylejes žmogus yra inta- Oklahoma
12.00
— Gal paskui, bet dabar
to apygardoje nusamdyti vasa pasisektu prasprust su savo ož tauninke bia ponas esi Kriksz‘ ‘ Męs jau gana turime tos dUr - ringias žmogus, ir nelaimingas No. Carolina
11.00 reikaliąga pasilinksminimas.
rai namus.
czionis ne Žydas! Ai pone varnos laisves Amerikoje, kur žmogus.
ka per apaezia buomo.
10.00 — Už nieką, daktare.
Georgia
—
0
samdyti,
tai
negeras
kaip kas nori daro. Mano dėta,
Už save plent-piiiigu mokėti tauninke, givalt! Ba jau asz
10.00 — Tai pasivaikszcziojimai.
Montana
reikalas, daktare vereziau jau nereikalaus, nes nepriguli prie manstinu, kad jau jam ne gyva.
tai asz visus tokius mokytojus
7.00 — Ir tas ne.
Karpinteriai, tie kurie na Oklahoma
nupirkti.
galviju, bet tiktai prie labai Geriau kad ponas butum ne gy
kurie musu vaikus mokina to mus stato ir taiso baisiai dide Delaware
5.00
— Kelione.
— Kaip ponui patinka, ga- mokintu Žydu, kur ir iszka lo vas pone vartauninke, asz
kios kvailos laisves, surink- les algas gauna ir ima. Už tai Utah
5.00 —- Tas butu neblogiausia,
ja skaityti mokėjo, bet del ož manstinu kad ponas jau senas,
cziau po vienu medžiu ir visus sziandien taip brangu namas So. 'Carolina
5.00 taip, tas man tai-gi ir reikalin liti jum net vieta prirodyti.
— Szalia paties Paryžiaus? kos turėjo turėti laiszkeli kad o jis turi da įtiktai tris metus,
pakareziau. ’ ’
4.00 ga, reikia czysto kaimo oro.
statydintis. Bet ir jiems dabar Arkansas
— In valanda laiko ponas ožka tu laiszkeliu ir ne ėda, nes ant savo amžio, jam per anksti
3.00
beda, kai žydeliai inlindo in na Nebraska ,
— Manstinu, kad Pireneju geležinkeliu gali davažiuoti ta
butu per brangus maistas, o smerti! Kaip ponas ne atidary
2.00 oras poniąi butu labai naudin
iRaszytojai, kurie nori moks- mu statymo bizni. Žydeliai, su- Tennessee ,,, ,
vieta, taigi, man rodos, ponas kad ji nepagautu, tai ir del ož si, tai kad ir ponas kaip tas ož
liszkai raszyti ir visus mils nu lyg karpinteriu unijos nusistą-, Nieko negauta tik isz Arizo gas. .
ka ! O atidaryk ponas mažam
gali politika su meile sugardy- kos laiszko nereikėtų.
stebinti savo moksliszkumn, tymu, moka savo darbinin na ir Wyoming valstijų.
. — O ne,!
jam
bus galima nugelbeti, jog
ti, Prįek tam, gal ponas myli
Kada Smulkis taip manstino
taikiai daug razso ir mažai pa kams suvirsz. dvieju doleriu
Sziame sanrasze skelbiamos
— Tai Delfiną ts..
vijūnus o tenai ju galima daug pasidarė szviesu per langa isz tai pono laime pone vartaunin
sakojo; bet raszytojas, kuriam ant valandos. Karpiu terys isz- tik aukos, kurios yra pasieku — Ir tas ne.
prigaudyti.
namo, nes vartauninkas atsi ke ba kaip jis ne 'bus gyvas tai
labiau rupi ka jis raszo, o ne dirba sakysime keturios de-, sios
BALF
centrą.
:
—
Ar
neturite
tamstos
bent
” ■ • .■ : ’ • J ; ■ ■' I ‘ .U? ) ’ ii', ' J > ‘ • I
Vyras yra iszginkluotas. Su kėlė ir uždegė žvakia, o tai isz ponas jambus užmokėti, ba po
kaip moksliszkai jo žodžiai szimts valandų in sanvaite. Tie. Visos auįos dėkingai pra- kokios lpcnyb.es Delfina.te ar
padėka daktarui suspaudžia tos priežasties, kad Smulkis la nas jam padariai smerti.
skamba, daug mažiau raszo, Žydeliai jam užmoka pilnai už szoma siusti sekaneziu adresu: Pirenejuose ?
Tuom kart vartauninkas ati
ranka, paszaukia notarijusza, bai garsiai manstino, o ožka
bet daug daugiau pasako.
kiekviena valandą, bet paraszo United Lithuanian Relief Fund
darė
duris Szmulius tuojaus
— Kad'butu ir taip, lai kas perka gražu nameli su parku o mokinosi dain; oti.
tik trisdeszimts valandų tai of America, Inc. 105 Grand St. tai? Ar tai gyventi ant savo ponia drutinasi persitikrinime,
Tai Szmulius tuojaus ptiri- eina in stribą ir manstina ma
.Profesorius Ernest Bradford sanvaitei. Reiszkia jie savotisz Brooklyn 11, N. Y.
locnybes galima pasveikti? . kad Melem oras yra geriausias szo ožka prie buomo, kad neiiu- žam gaus acto, bet ai vai! Var
>
buvo priverstas pasitraukti isz kai moka, 'nepaisant unijos. O
Tai gal kur aplinkui Pa vaistas sveikatos pataisymui. begtu ir inejo in narna užmokė tauninkas perpykęs ant Žydo
savo vietos New York miesto kai karpintei-ys tiems Žyde
ryžiaus ?
— GALAS —
ti už ožka už tai ba mažam per- riksmo, iszbego su stora lazda
Geriau
Mylėjo
Pus.
—
X
,..
■■
___
—
------------------kolegijoje, už tai kad jis per liams prirodo ir primena kad
myne koki akmeni arba pada kuria pradėjo dėti ant Szmulio
sėilds. Kolegijos instatymai sa jis isždirbo ne trisdeszimts, bet
pecziu su tokiu prispaudimu,
Broli
re skyle ant plento.
Szmutorius
Pasakė
ko kad niekas tenai negali mo-; keturios deszimts valandų ta
Stružas paėmė pinigus, davė kad net Smulkus pravirtos lant
kyti kai jau turi Septynios de sanvaite, jie labai gražiai, net
Sūnelis — Tėtuli, mamyte
Szmuliui laiszkeli ir pakele žemes pradėjo rėkti.
Laikrodininkas
szimts metu amžiaus. Profeso- ligi žemes nusilenkia ir jam už myli tave geriau už dede Pet
Ponas in Tama — Jeigu buomą auksztyn, kad praleisti — Ai vai paliauk ponas! Ai
vai, ai vai asz jau mirsztu, ir
rjus Bradford pasitraukė, ir moka pilnai. Bet tas karpinte- ra!
Ponia in Laikrodininką:
kas ateitu, tai pasakyk kad Szmuliu su ožka. Szmulius ant
tuojaus laikraszcziuose pasi rys jau kita saiiVaite hėdirbs,
to nesuprato, paėmė laiszkeli mirsztu drauge su savo ožka.
Atnesziau laikrodėli kuri
Tėvas — Isz kur tu žinai,
asz
busiu
namie
ant
dvylik

Givalt, givalt, asz jau esmių ne
garsino: “Esu pasirengęs eiti nes jam darbo nebus. O tas karir iszejo.
kad mamyte myli mane dau nuo pono pirkau, da ji nesitos. Po adynai, ponas parlaimingas ir mano szeitnyna ne
mokyti in kolegija ar universi pinterys kuris nieko nesakys,,
Bet kada atėjo pas buomą ir
giau?
nesziau
niekur,
o
jau
page

laiminga! Razbaininkas! Pir
gryžes, klausia ar buvo kas?
tetą, kur reikia jauno mokyto ir tylės gavės tik už trisde
norėjo atrisZti ožka, vai! Žiuri
do!
Sūnelis — Ba in tave kal
ma užmuszę mano ožka, dabar
jo.’-' Tai isz tikro darbsztus ir szimts valandų darbo alga,
Tarnas — Buvo trys uba aplink, ne yra ožkos!
Laikrodininkas
—
Hm,
užmuszta
tęva, ai vai, ai vai,
jaunas senelis!
dirbs ir kita sanvaite ir viskas ba: “Myliu tave, guodojli,”
Szmulkis apimtas baime, begai,
pasakiau
kad
ateitu
ant
nesinesži
ponia
laikrodėli,
bus tvarkoj. Toks tai musu Žy o in dede kalba tiktai: '“My
(Tasa Ant 3 Puslapio)
go atgal pas struža rėkdamas: |
dvyliktos!
tai jis isz nuobodumo neeina!
liu tave!”
Mes norėtume mahiieriu bo- deliu biznis,

Kas Girdėt

i-??.

sui, John L. Lewisui patarti
kad jis labai prasta laika past
rinko dabar straikuoti.
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te?I Baisus sziurpuliai ja nu tokia jau yra jiems Dievo baus žystamus, kurie czia guli. Kiek pavasari veverselius, skar
me skirta. Dabar ir ji naszlaite vienas prieina prie jos ir malj- džiau, negu piemenėlius, ir pui
krėtė.
Nežinia už ka, bet, matomai, be pastoges, vienui viena szia- niai žiuri ir visi ka tai tykiai kiau, negu mokyklos vaikus
me pasaulyje. Nebeis in sodžių, tarp saves sznabžda; mato vis misziose, Szvencziausios Pa
»*I**I»*I**i**I**I»*Z**i**I**I**l**I**T**T**T**T**T**l»*T**T**T**J»*T**T**T»*T-»
neatsigryž ne u'ž ka pasaulyje. ką, lyg tikrumoje tik nieko ne neles dienoje:
Nenori matyti nekieno mirties, supranta.
“Tas, kuris vilti Dievuje
JSZSISUKO nuo vidurio ke Sniegas asztriai pliekė jos
Keista jai, jog nebaisu; gu
nei liepsnų, nei gilios duobes
sudėjo,
lio in siaura takeli, einanti veidus, jog negalėjo suprasti
lėtu taip ant kapo amžinai.
ežere.
‘ ‘ Atsikėlimo dienos
po medžiais, ir atsigryžo.
kas tai butu per szvieša ir ne
Gal tai tik naktis tokia bai Ar motule stengiasi ja už
da'gyveno,
Jo žandaras. Tas pats, kuris norėjo sustoti, kad geriau pri
si, gal diena viskas kitaip bus ? migdyti? Padėjo savo rauksz“Alleluja!”
sužeidė Kaži. Matomai gryžo iii sižiūrėjus, bijojo žandaro.
Dabar eis kur akys veda, kur leta ranka ant jos galvos ir
— S. C.
miestą. Jis isz karto jos nepa- Jos krutino szialo! O, gal, tai j
kojos nesza už ežero, o rytoj glosto snieguota galva.
----GALAS
----■
stebejo, tik jo arklys, pasibai gaisras?! Gal tai pas mus de
Dabar jau nežino ar czia sap
grysz.
dė ir pradėjo suktis vietoje. ga? Sznabždejo.
Pradėjo eiti in prieszinga so • nas, ar tikruma; sztai, mato ne
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
Vienok, patraukė pavadžiais,
Vietoj pasukti in keliuką,
džiui puse. O, kaip norėtu tu paprasta szvieša1: kaip ir ant
atydžiai dairydamasis aplin nubėgo tiesiog in užszalusi eže
rėti sakalo sparnus, kad viskas laumes juostos, plaukia pas ja
kui, ir tik tada pamate mergai rą : pro ežia buvo daug areziau
kuo greicziiaus jai isznyktu isz visa žvaigždėse, mėlynu ap
in namus. Ledas stiprus ir ji
te.
akiu. Kur tau! Nors ir nuėjo siaustu apsigaubusi Stebuklin
Prijojo areziau ir paklausė: gerai žinojo kur galima be bai
gera szmota, girdi be perstoji- goji Ponia. Ji supa ant ranku
Kas eina?
mes eiti.
mo pagelbos szauksma, prunk- Kūdikėli, nuo kin io auksine
Jau tai ne žnioniszkai,
Naste nieko neatsake, tik ra Tuo metu visai užmirszo
sztima ir, mano, kad liepsnos szviesa bira.
Jeigu sveczia papraszyt,
miai ženge pirmyn.
apie žmogų, kuris ja persekio
ja vejasi, o jose savo motina
0, sztai, Jos dcszineje Szv.
Paskui ji nugirdyt
Vokietis pasilenke balne ir jo.
mato ir Matausza.
Kazimieras, karalaitis, toks
ir apvogyt,
prijojės visai arti prie Nastės,
Paskui, kai nuėjo pora žings pats, kaip didžiajame altoriu
Ežeras platus; vejas supę
Badai
Najorke
taip
pasižiurėjo tiesiog veidan; sniegą, kaip vilnis, ant užszaniu toliau, rodėsi, mato ji Vy je; kairėje, Szv. Stanislovas,
buvo,
ho.rs.ir tamsu buvo, pažino ja. lusios gelmes. Niekur nei take
tautą, kuris eina paskui ja ir vyskupas. Jie laiko ant jos gal
Vienas
in
latru
gauja
— “Ach, meine shone Fishe lio, nei pėdu, bet mergaite bego
tyliai kalba: “Naste, susilai vos vainiką, gailiai žiūrėdami
pakliuvo, kyk, mergaite mano, gryžki in
rin,’’ linksmai suszuko žiūrė drąsiai.
in aszaru pakalne ir sako ne
Kur ten in saliuna
damas in ja. “Nūn Rounen vir
namus.”
Arklys ženge vis bailiau ir
laimingiesiems:
susirinko,
ganz den Bartkowiak verges- bailiau ant nuezypusiu pasagu.
Norėtu susilaikyti ir gryžti, — Isztesekite!
Have you stopped to consider that
sen.”
bet jos kojos linksta, rodosi,
Isztieses kakla neramiai judi Tuojaus guzutes parvilko,
0,
tiek
skundu
ir
balsu
di

save-as-you-go is as important to
Gere kiek tik intilpo, '
you as the pay-as-you-go plan, which
kris. Szialta!
Nulinkusios szakos trukdė no ausimis, prunkszte ir, lyg ir
džio skausmo veržėsi isz liūd millions of my nieces and nephews
Kad
ne
kojų
liepa
vilko,
’Galvoje lyg varpais skambi no szio svieto, jog rodėsi, lyg are rediscovering this month as
jam artintis prie Nastės, kuri jausdamas pavoju, mėtėsi in
their best friend in meeting income
Ant
galo
da
susimusze,
na; vėl girdi atlekianczius isz kokia giesme.
obligations? When you are signed
tuo laiku drąsiai ženge jau ne szonus.
up on the payroll savings plan or
Ir akis pramusze,
toli,
toli
daineles
aidus:
be takeliu, bet palei sniego pus iSzitoj vietoj vejas nuszlave
have arranged with your bank for
'Stebuklingoji
Karaliene
len

Na ir užmigo kur
monthly purchases of U. S.
“ O gaila man tavęs mergele, kiasi prie tu žmonių vargu ir regular
nis. Szakos plieke jos veidą, vista sniegą; ledas buvo lygus,
Savings Bonds, you’re on an auto
sėdėjo,
matic, easy save-as-you-go plan
“O gaila man tavęs,
nupurtytas sniegas byrėjo už kaip stiklas.
liūdnomis akimis žiuri in which will enable you to meet future
Dabar tasai bus kytresnis,
personal and family obligations, or
gaila!
kaklo, ėjo greitai, nebodama
Ledas skilo.
skriauda, kuri ten dėjosi.
a business of your own, pay for a
Ir iszmintingesnis.
Ka tai reiszkia?
new home, travel or education for
žandaro užkabinejimu.
(Sztai ragino žandaras arkli,
Mielaszirdingu žvilgsniu ap your children. As a good American,
Jiauczia, kad mintys pinasi;
are paying your income tax
žvelgė visas kamezias ir pri you
Isz visos žandaro kalbos su ji plieke, jis cziauže statyda
bill to your Uncle Sam to help pay
tik
tos
vienos
nuvokti
negali,
.
Gana
jau
su
tokia
boba,
for
the
As a good American,
glaudę stipriau Dievo Kūdikė you alsowar.
prato tik ta, kad minėjo Vytau mas kojas.
have the opportunity to
kuri
pasakytu,
kas
su
ja
deda

Kuri kitiems papiktinimą
Tai buvo ežero vidurys.
the tables on your Uncle Sam.
li prie krutinės ir pati už nelai turn
tą ir juokėsi isz jos laukiniu
Investing in U. S. Savings Bonds
si.
duoda,
minguosius pradėjo karsztai regularly, your Uncle Sam will pay
juoku, ir pradėjo ji jo ne ap Tamsi naktis.
you $4 for every S3 in ten years.
Tik jauezia, kad nori bėgti, melstis.
Charlestone tokia randasi,
Mate
žandaras
tolstanezios
U. S. Treasury Departmetr4
kėsti, kad net norėjo, kad jam
bėgti.
Kuri ne Dievo ne žmonių
merginos
szeszeli.
kas blogo atsitiktu. Akla ne
Bėga. Nors nežino kur, ko In Szvencziausiosios Moti
nesaugojesi,
—
“
Tolles
Madchen!
”
Reke
nos praszymus, kelia Kūdikėlis
apykanta užvirė jos sieloje. Bet
dėl?
O tai vis per geryma,
ir
spaude
pentynais
arkli.
Tas
deszine ir laimina, ir 'a, varg- ATSITIKIMAI
kur bėgti nuo jo?!
Kodėl ?
Po tam pamyli.
paszoko,
aatsistbjo
piestu
ir
sze Naste, ir nuliudusi Vytau
Pusznas nebuvo tankus, kad
Kad atsilsėtu; bet niekur nei
SZMULIO
paleistuvysta,
tą, ir užsiverkusi Kaži naszlaigalėtu ja savo szeszeliuose pa staiga mėtėsi in szona, kur
medžio, nei triobos, tiktai pli
Bažnyczios del tokios
sniego kalvele baltavo. Kojos
slėpti. ....
t
ti, ir visus isztremtuosius bro
kas
laukas.’
(Tasa Nuo 2 Puslapio)
nereikia,
lius, ir gimtąją grineziute, ir
Tarp medžiu kamienu kur, inklimpo minksztumoje, da
Ten, prieszakyj, pamate kaž
Ba nuo ryto lyg vakaro
ne, kur matėsi blizgantis ežero karta paszoko ir dingo gelmeje.
tęva mano szeimynos! Jau pa
ką
juoduojant. Pažino kapines. visa szali. ’
pliovoja
ir
keikia,
Baisus
aidas
traszkejimas
ledo pavirszius.
Kas karta vis neaiszkiau re korė, jau asz ne gyvas! Givalt,
Sziurpuliai
perėjo
per
kuria.
Geri vyrai negali klausyti,
Liko tik pasukti in kaire, ten lužtanczio ledo, vandens
givalt Niu kam ponas musza in
Nieks kitas, tik paktybe ja taip gi Naste, kas su ja dedasi.
Turi in kita kambarį
Tik jauezia, kad jos akys smerti ne gyvas žmogų 1 Ai vai,
takelis tiesiai in sodžių, o grin- pliuszkejimas, rėksmas skesiszvakarese
palei
pusnis
va

užsidaryti,
cziuteje jos laukia vargsze mo tanezio žmogaus, tas viskas
džiojo. O, gal, tai ji ir prigėrė sapnuoja, meile szirdyje ir at ai vai! Razbaininkas! Pleszikas
Kada in ten pribusiu,
greit
pasiekė
Nastės
ausi.
leidimas lupose liekai.
tule. •
ežere?
ai vai, givalt, jau mane užmuTai vela padainuosiu,
Sustojo kaip inkasta.
Toji,
kurios
ji
taip
bijojo,
ne
sze!
Dantys
barszkejo
nuo
szal

Buvo stipra ir niekad nieko
Ir apie tuosius latrelius
Norėjo pagelbos szaukti, bet
czio, o ranku ne nejautė. Isz tokia baisi, kaip ant anos juo Tame laikė kada taip Szmunebijojo. Ne karta audroje, kai veltui varste lupas, negalėjo
apsakysiu,
paskutiniuju jiegu pakele de- dos gedulo vėliavos, kuri baž- lius roke, paėmė vartauninkas
niekas nenorėjo keltis in ana isztarti nei žodžio; norėjo bėgti
O gal lyg tam laikui
nyczioje prie duru kaba, bet
szine ranka ir persižegnojo.
krauta, ji imdavo irklą ir be prie bedugnes, bet kojos ne
pasitaisys,
ji už sprando ir iszmete isz
e4
—- O mano gerasai, Jėzau! buvo rami ir saldi, kaip nura priemenijos iii lauka taip, kad
baimes sėsdavo in aldija. Van klausė. Susijaudinusi žiurėjo
Ir truputi susivaldys.
Nėra kitos iszeities, tik pa minimas.
dens rūstybes nurimsta, o ka in ta puse, kur juodavo vanduo
augsztyn kojom užtelegrafavoJauezia, kaip kisza jai balto
silsėti czia mirusiu tarpe.
da-gi jai suszvis saulute?!
Dideliame mieste,
ir plūduriavo ledo šamotai.
jo.
ji po agivai galus ilgųjų spar
Inejo už tvoros.
Ėjo kas karta greieziau ir Daugiau nieko nebuvo; jokio
Keli vyrai insitrauke
Kojos skėsta sniege ant ne nu, ir kas karta toliau ir to iSzmulius da ilgai gulėjo ant
greieziau, o Vokietis kalbėjo ženklo kovos gyvybes su mirti
guzutes gerai,
lygiu kapu; pasuko in deszine, liau neszasi ja su savim, vis žemes rėkdamas bet iant galo
ta pati.
Siuto visi ir dainavo,
mi!
paėmė negyva ožka ant pecziu
toliau ėjo tiesiai: ten tuojaus, aukszcziau ir aukszcziau.
Kai taip skubėdama ji neat Ilgai taip stovėjo. Atsigavu
Kad vos galo negavo,
Ir girdi Naste aniuolu cho ir nuėjo namo, eidamas da save
prie kryžiaus, po placzia obele,
sakydavo ’jam nei žodžia, jis si priėjo areziau. Czia jau vis
Bet to 'buvo da negana,
rus garsiau giedanezius, -negu linksmino, kad gales parduoti
jos tėvelio kapas.
atsiliepe net Lietuviszkai, nors kas nurimo.
In kokia tai vieta
Czia jai niekas pikto negales
visuomet tvirtino, kad nei žo Surinko visas jiegas pri
nusibostino,
padaryti.
džio Lietuviszkai nemoka. Va spaudus rankas prie krutinės,
Kada visi svaiguli
Akims Monai
Pakele in dangų nuvargusias
dino ja puikiausia mergele, to suriko baisiu balsu:
gavo,
kia, kokios nėra visoje apylin — “Kas in Dieva tiki!’’
Namon ulycziia strapaliavo, akis. Auksztumoj, isz po juodo
debesio, iszplaukia menulis, 'že
kėje. Prasze, kad taip nebėgtu,
Mat girti tai mažai
Net miszko aidas neątsake.
miau lekia lengvi pilki debe
jis ja palydesias iki pat namu Tik vejas uže, uže liūdnai, jo
proto turi,
sys.
slenksczio.
Ant giedos nežiūri,
kio kito balso nemaiszydamas.
Jos mintys prasiblaivė.
Taip kalbėdamas jau nesi Baisios nelaimes jausmas
Užkabino kokius tai
Gal tai nebuvo gaisras, tik,
juokė, balsas buvo tylus, su paglemžė ja.
kitus,
kaip paprastai, menulio pilna
varžytas. Viena ranka laike pa Nedryso atsigryžti in so
Ar-gi musztyne nebus ?
tis, tamsia nakti, kad dangų
vadžius, kita, norėjo sulaikyti džiaus puse, kur tikrai, kas
Mat, kad gavo tai
apkeliavus ir vargszams žmo
ja.
gavo,
nors doge.
nėms paszvietus.
Visu terlos paraudonavo,
Tokia jau nelaiminga ir bai
Naste pradėjo tykiai kalbėti
Didele sunkenybe nuriedėjo
Gerai davė tie (berneliai,
'poterius ir drebėjo daugiau isz si diena jai buvo. Užmerkė
jai nuo szirdies. Buvo taip pa
Kiek tik tilpo in valai.
baimes, negu nuo szalczio; be- akis, paskui pratrynė ir vėl at
vargus, kad negalėjo nei gryžt
Vienas vos gyvas
merkė. Nemate kaip kas ryta,
go kiek galėjo.
in namus.
pasiliko,
Takas siauras ir nelygus, baltai iszbaltytos grinezios ir
Be kvapo pargriuvo ant že
Ant ulyczios gulėjo,
vietomis prigrūsta sniego, ku žilos motules, žiurinezios užge
mes. Dabar jai geriau. Czia ra
Nes ji paliko,
nuori .in
susiomis akimis, nei brolio Maris sulaikė jos žingsnius.
mi,
ir vejas ne kaukia, tik szal- '
Palicija
pribuvo,
■■ . .■
tauszo,
kuris
prie
pecziaus
sė

Ir arklys negalėjo gerai eiti.
cziau ir szalcziau, o sniegas
Burtininkas
Jack
Gwynyra patarnautoja ant eroplaVisi
iii
lakupa
Dažnai suklupdavo in szaknis, dėdavo su liūdna szypsena ant
krenta
ir
krenta.
ne
ir
jo
marti,
Helen
Gwynne
nu. Jos vardas yra Irene
pakliuvo,
in žeme ir sunku ji buvo tam- lupu, vietoj to, priesz ja juoda
Fredericks, ir ji su nusiste
Padėjo galva ant byranezio visus nustebino su savo szpoNakvyne gera turėjo,
vo didele vandens duobe.
tumoje valdyti.
sais
ant
lauko
kur
eroplanai
bėjimu
žiuri kai Jack Gwyn
patalo
ir
kalbėjo
sau,
lead
szis
Bet už ja daug
O, kad apsidairius? Pamanė.
Užsisukime kas tai užszvito
Burtininkas
ne savo marezia paguldė ant
sniegas baltesnis, minksztesnis nusileidžia.
užmokėjo,
Gal pamatys ugnies liežuviuo
Nastei in akis.
Jack
Gwynne
parodo
kaip
oro ir parodo kad nėra jokiu
ir
sziltesnis,
ne
žmonių
szirdys.
Ar-gi tai negerai,
se sava grineziute. Taip, nieko
Žvilgterėjo.
Szirdis nurimo; mintys vis jis gali- žmogų ant oro pa ramseziu po ja. Tokiu szpoKad pasielgė kaip
Per tankias ir tamsias sza- kito, tik ta. Gal motina ugnies j
sininku ar burtininku galy
laukiniai! keistesnis sukosi galvoje. Insi- guldyti, be jokiu ramseziu.
kas mate kaip ir gaisro pa- liepsna apsėmė, o gal Mata.u! vaizdiną, kad mato visus pa- Mergina kuri stovi szalia jo
bes randasi Amerikoje.
szas žarijas priėsienyj iszbarsszvaiste.
5

Liūdnas Reginys ::
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mesa ir skūra. Bet apie tai sa-*
vo Sorei nieko ne sake tiktai
'. 'i
sake kad pirko ne gyva ožka,
ba jeigu 'butu teisybe pasakos
tai butu daugiau in skūra ga
vės nuo savo Sores, ne kaip
nuo vartauninko.
GALAS.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::
SEs'U Knygele, Dabar $1.00
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi
Rodykle:
Bažnytini* metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldo* Rytmetinei).
Vieszpatie* malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimti* Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles to
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Miszia.
Misziu Maldos.
Psalme 43.
Giesme Szventas Dievo.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijų*.
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jezaua.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Artindamasi prie Szv. Stalo.
Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiau* atiduodamas Dievui gar
be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po
Komunijos.
Garbinimas Szv. SakramentoMalda Szv. Tamosziaua.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.
Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos
kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz
Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.
Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Mini* tran turas.

Saule. Mahanoy City, Pa.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir
liudymas apie Jezu Kristų.
20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Pirkie U. S. Bonus
Buy U.S. Savings Bonds
REGULARLY

Ask where you WORK
Ask where you BANK
A
!
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS
GR AB O RIU S
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu,
Vestuvių Ir Kitokiams
::
Reikalams
::
535 WEST CENTRE STREET
Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA.

’ •’ MAHANOY CITY, PI.
3* • ■

Žinios Vietines
— Vasara.

AMERIKA GAUNA TRUMAN
PASZELPOS
NEPRIEME
DARBO BYLA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

—• Utarninke pripuola Szv. draugu ir giminiu Graikijoje.
Jono Kriksztytojo.
Isz tikro nesuprantamas da
lykas.
Sztai, mes szimtus tuks•— Seredoj Szv. Viliamo.
tancziu tonu maisto ir drabu
— Ketverge SS. Jono ir
žiu siuncziame Graikams, kurie
Povilo.
nieko neturi ir badauja, tie ba
— Žaistumas ant Keadingo daujantieji mums per pasta
geležinkelio Melvin, 2 meti^ ruosius metus prisiuntė apie
ftmžįaus sūnelis ponst. Francis 160,000 svaru maisto.
Czia isz tikro prasti szposai.
Įtouser isz Pattersonville, arti
Shenadoro, likos mirtinai su Czia arba kokie biznieriai tuos
žeistas in galva per Readingo žmones isznaudcja del savo
trūkio Seredoj popiet. 'Nelai biznio, sakydami jiems kad
mingas vaikutis likos tuojaus Amerikoje žmones badauja, ar
nuvežtas in Locust Mt. ligon- kokia bjauri politika ir propa
bute, bet in trumpa laikas pasi ganda paniekinti Amerikiecziu
mirė. Velionis paliko savo tė varda ir garbe, skelbiant kad
velius, taipgi 5 brolius ir viena Amerika jau visai subankrutavojo.
seseri.
Visi tie maisto pakeliai yra
— Sekantieji turėjo opera
siuncziami sykiu. Isz to matyti
cijas Locust Mt. ligonbute:
kad Graikijoje randasi kokia
Rosemary Matalavage, Anta
kompanija kuri visus juos czia
nas ir Dorota Danisevicziai isz
siunczia.
miesto.
Valdžia stengiasi dasekti ir
dasižinoti kas czia darosi. Jei
Shenandoah, Pa. — Vincas gu da tokie pakeliai bus siun
Anbucziauskas nuo N. Emerick cziami, tai valdžia uždraus,
jUly., likos sužeistas in aki, pul kad nebus valia juos priimti.
damas ant E. Centre Ulyczios.
Gydosi Locust Mt. ligonbute.

. Reading, Pa. — Reading
Electric Kompanijos namas Įl
inkos sunaikintas per eksplioduojama gaza, nuo ko kylo ug
nis. Clarence Covely, 20 metu
amžiaus likos mirtinai sužeis
tas ir pasimirė Community Ge
neral li'gonlbute. Bledies pada
ryta ant $10,000.

Philadelphia, Pa. — Garnys
^ana diena paliko patogia ir
sveika dukrele del ponst. Eledoriams Urbonams, o bobute,
, ppnia Beatrice Urboniene isz
Girardville, Pa., sziomis dieno
mis svecziuojasi pas savo nau
ja anūke. Ponia Eled. Urbonie
ne po tėvais vadinasi Grace
Lacalley.

Knoxville, Ill. — Nelaime invyko netoli nuo miesto, kai du
automobiliai susidūrė, ponia
G. Higgins, 59 metu amžiaus
isz N. Henderson likos užmuszta ir kiti žmonys likos sužeisti.

Manistee, Mich. — Ugnis ky
lo Manistee, geležies kompa
nijoje. Bledies padaryta ant
$150,000.
i ':«■ ;

—___________________________

New York.— Ateinanti ru
deni, mokslo studentams kasztuos daugiau negu prieszkariniais metais.
i

Wilmington, Calif. — Laivas
“Mackay” prigulintis prie
Shell Oil Kompanijos ekspliodavojo. 10 žuvo, 30 sužeisti, o
bledies padaryta ant deszimts
milijonu doleriu.

REIKALINGA
TARNAITE
Mergina, (apie 18 metu am
žiaus, kaipo pagelbini&e in
virtuve. Geras mokestis. Ma
lonus namai. Del informacijos
raszykite ant adreso:
Mrs. Iorio,
Greene County,
Lexington, N. Y.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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—ec kas padaryta tai pada
ryta. Prezidentas Trumanas
savo kelia pasirinko, visiems
davė žinoti kad svarbiausias jo
darbo tikslas ir szveneziausia
pareiga, tai partijos gerove ir
1948 m., rinkimai.

szimtus tukstancziu doleriu
szitokiems dalykams paskiria.
Kai Prezidento palydovai ir
sznipukai visa tai pamate, tai
jiems net plaukai pasistojo. Jie
pargryžo pas savo partijos bo
sus ir pasakė kad: Del partijos
geroves, ir del ateinancziu rin
kimu laimėjimo, Prezidentas
turi atmesti ta byla kuria Kon
gresas su Senatu jam inteike.

Tik tiek gerai kad mes isz
anksto žinome kur jis stovi.
Amerikoje randasi daug dau
giau geru piliecziu negu kairuju, daugiau Amerikiecziu ne
gu Wallace’o raudonųjų. Rin
kimai artinasi. Jeigu Preziden
tui Trumanui pirmiau jau rin
kimai rūpėjo, dabar jau isz.tik
ro jam bus del ko ir už ka rū
pintis.

Prezidentas Trumanas sako,
kad: “Szita nauja Darbo Byla
tik daugiau straiku visur su
keltu!” Kažin ar Prezidentas
isz tikro ta byla perskaitė? Ar
gi jis tenai neskaitė, kad visi
kontraktai tarp uniju ir fabri
kantu kaip ir buvo taip ir bu
tu?

Kongresas per balsavimus
parode kad jie eina virsz Prezi
dento galvos ir parode kad ke
turi priesz viena nesutinka su
Prezidentu Trumanu.
Kai szita straipsneli raszome
tai Senatas tariasi ka daryti
apie Prezidento Trumano at
metimą tos bylos. Jeigu ir Se
natas nutartu eiti virsz Prezi
dento Trumano, tai Trumanas
su visais savo palydovais butu
tikrai kaput del aptenaneziu
rinkimu.

__________

000 buszeliu. Visas szitas bul
ves valdžia iszmete, bet niekam
nei centu pigiau nepardavė!
Szitas bulviu biznis, kuris
sziandien taip smirda ir atsi
duoda pernai valdžiai kasztavo
daugiau negu 85 milijonu dole
riu. Beveik visi Senatoriai ir
Kongresmonai sako, kad tikra
sarmata taip daryti, bet nei
vienas neiszdryso ka vieszai
pasakyti ir tokiai tvarkai pasiprieszinti. Reiszkia, daug dau
giau ne tik bulviu, bet ir kito
kiu daržovių supus ir pages,
bet valdžia palaikys brangius
kasztus ir viską mes ant “dumpo ” ar in riavus kad ten supil
tu.

UNIJOS VADAI
NUBAUSTI
MILWAUKEE, WIS. —
Trys vadai ir devyniolika uni
jos nariu in Allis-Chalmers au
tomobiliu fabriką buvo apsū
dyti ir nubausti už neteisingas
straikas. Ir unijos«kuopa taipgi
buvo apsūdyta ir turi 250 do
leriu baudos užsimokėti.

—------------------------------------- 'V-?'**

\

vo audringos. Komunistai czia Amerika ir traukiasi ir neszainsikiszo ir beveik viską vede si nuo tos raudonos meszkos"\
ir tvarkė.
kiek tik gali. Jeigu mes stosi
me tiems krasztams in pagelba
in talka, tai Rusijos pats Kremlinas sudrebės.

Rusija
Prasiszoko

Rusija dabar mato kad žan
darai, arudonoji armija, armotos ir karabinai yra bejiegiai
priesz Amerikos galinga dole
ri,
kuris badaujanezius iszWASHINGTON, D. C. — .
Sovietu dipliomatai ir politi gelbsti.
kieriai labai retai kada suklys Mes Hitlerį su kariuomenė
ta ar prasiszoksta, nes jie žino mis, bomberiais, bombomis ir
kad tik viena klaida jie gali griausmingomis patrankomis
padaryti. Antras kartas jau nugalabijome. Stalina galime
nepasikartuos, nes tas kuris panasziai patupdinti su savo
suklydo jau bus be galvos.
doleriais. Ir Stalinas ta gerai

Bet szita syki, beveik galima
sakyti kad visas Rusijos sztabas padare klaida, kai taip szoko Amerikai in akis, nes Rusi
ja nieko isz szito prasiszokimo
negaus ir nepelnys. Nepaisant
kad Rusija da kelias tautas pa
imtu kaip paėmė Vengrijos
valdžia, nepaisant kad Rusijai
ir pasisektu sudaryti sziokia
tokia sanjunga ar koki frunta
rytuose priesz vakarines tau
tas, Rusija prasiszoko ir prakiszo proga daug daugiau gau
ti ir daugiau pelnyti.

žino ir už tai taip baisiai pyks
ta ant visu Amerikiecziu.

Dabar szito Amerikiecziu
Doleriu Karas stovi ant trijų
frantu: Vokietija, Francuzija/
ir Italija. Graikijos frantas jau
musu rankose. Czia Sovietai ,
jau mato ir prisipažinsta kad
jie yra nugalėti.

Jis sako kad szitie nauji inVokietija sudaro didžiausi ir
statymai labai susilpnintu
svarbiausi frunta. Czia Anglija
Amerikos darbininku unijas ir
su Amerika turi Ruhr slėni,
pradėtu griauti viso kraszto
kur randasi beveik visos Vo
vienybe. Ar Prezidentas Tru
Unijos trys vadai gavo po
kietijos kasyklos ir fabrikai
manas nori mums pasakyti kad
penkis menesius in kalėjimą.
del anglių ir plieno. Tai tikras
szitas krasztas, Amerika turi BULVES BRANGIOS,
Ju vardai: Robert Buše, prezi Rusija dabar šukele jiegas tūzas musu rankose priesz So
kokia vienai draugystei ar ko
dentas; Joseph Dombek, vice priesz save, kurias ji negali nei vietus.
BULVES
PŪVA
kiam
vienam
luomui
ar
stonui
5,000 STRAIKUOS
prezidentas ir Fred McStroul, suvaldyti nei numalszinti.
Francuzijoje Komunistai tu
tarnauti? Kas mums svarbiau:
sekretorius. Devyniolika uni Amerika dabar mato kad ri beveik visus iszlavintus dar
(Tasa
Nuo
1
Puslapio)
Didžiausia Unija ar Amerika?
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
jos nariu taipgi gavo nubausti. vakarines tautos turi būti isz- bininkus po savo letena. Bet
Ir ar mes jau taip žemai nupuo
davė tiems kurie gamina ir da Szitu nariu tarpe yra ir Owen gelbetos nuo Sovietu, ne tiek
Darbininku unija susikirto lė, kad turime kreiptis in viena ro alkoholiu; 4,000,000 busze- Lambert, kuris pats prisipa- del mielaszirdystes darbo, kiek ūkininkai ir kariuomene Ko
munistams paskelbė žut-butisu fabrikantais del mokescziu unija del vienybes visam krasz- liu buvo paskirta daryti krak žinsta kad jis yra Komunistas. del savųjų apsaugos.
ni kara ir jiems nepasiduoda.
ir visos derybos pakriko. Jeigu tui?
molą; 500,000 buszeliu davė
Amerikos
vadai
jau
dabar
Mums dabar tik reikia tuos
Valstijos teismas priparode
szitie darbininkai sustraikuos,
Prezidentas sako, kad: Butu ūkininkams atgal del paszaro;
supranta
kad
Sovietu
garbes
tai daug daugiau darbininku baisiai pavojinga czia Ameri 3,500,000 buszeliu buvo pa- kad szitoje valstijoje, nei dar žodis yra niekam nevertas ir ūkininkus ir karininkus pa
remti ir Komunistams bus ir
negales dirbti, nes plieno ne koje suskirstyti žmones in gru siunsta in užsieni toms tautoms bininkams nei unijos nariams, kad derybos su Rusija yra
czia kaput.
nevalia kitus stabdyti nuo dar
bus.
pes, in luomus kaip dabar yra kurios sziandien badauja.
tuszczios
be
armijos.
bo per straikas!
Italija, nors biednas ir nuka
Europoje. Jis sako kad, politi Bet, nežiūrint kad tiek daug
Szitos straikos, kurios tęsęsi
Visi
Europos
vakariniai
muotas
krasztas, bet Italija tai
gali sudaryti klasas, luomus
valdžia atidavė, vis liko 8,200,- net per vienuolika menesiu bu- krasztai kreipiasi dabar in yra raktaas ar tiltas in daugiau
Didvyriszka Drąsuole ka
vienas kitam prieszingus.” Bet
negu puse visos Europos; Ita
argi jis pats kaip tik tuos pa
lija yra vartai in Viduržemiu
ežius žodžius pavartuoja, kal
juras.
O Italijos valdžia dabar
bėdama apie uniju vadus ir
isz vij o visus Komunis
iszgujo
unijas? Jau sziandien darbi
ISZ EUROPOS. — Kai Pre | kokia buvo Vengrijoje prade- nesi. Czia jis susitiko su Rako tus isz valdžios. Ir czia mums
ninkas, kuris priguli prie ga
si. Vynas plauke kaip isz kra in sveikata. Tik Italijos val
lingos unijos jaueziasi “Ne zidentas Trumanas užkirto ke- I ta.
, Ha Komunizmui Amerikoje, tai
Yugoslavijoje, Komunistas no, ir Groza visiems paaiszkino džia dabar praszo pagelbos ir
kaip kiti,” jau jis ima sau ir
Komunistai
pradėjo
insikasti ir Stalino padupezikas Marshal kaip ir kur Rumunijos valdžia paramos atsilaikyti priesz tuos
saviesiems daug ko reikalauti.
kituose Europos krasztuose ir Tito in kalėjimą inmete viena ir krasztas stovi.
Komunistus ir priesz Rusijos
Argi ne taip buvo Lietuvoje1 laukti patogios progos. Jeigu
žulikus.
tini savo politikos priesza,
“Jus sakote kad Rumunijos
ir dabar yra beveik visoje Eu negali užkariauti Amerika, tai
mokslincziu Dragolyub Yova- valdžia yra Komunistiszka ir Visi kiti mažesni ir silpnesni
ropoje? Tenai ponai jautiesi jie kitus krasztus užkariaus ir
novich, kuris dryso balsuoti klausiate ka asz toje valdžioje krasztai dabar žiuri in Ameri
geresniais ir susidarė savo at paskui privers Amerikieczius
priesz Komunistu valdžia. Jo darau. Na, gerbiamieji, szitaip ka ir laukia pagelbos. Jie visi
skira draugyste, tenai bernas su jais derintis.
prieszingas balsas buvo viena dalykai stovi. Asz esu buvęs stoja ir stos mums in pagelba
nuo pono, mužikas nuo pono
Komunistu vadas ir bosas tinis rinkimuose. Dabar Komu ministeriu del daugelio valdžių jeigu mes jiems pirmiau padė
skyrėsi ne vien tik pinigais ir Vengrijoje, Matyas Rakosi,
nistas Marshal Tito intarineja ir visados esu buvęs bagotas. sime pasistoti ant savu kojų.
turteliu, bet luomu, ar kaip pa ana sanvaite savo draugams
ji kaipo szpiegu del Amerikos. Ka tik asz paliecziu ar prie ko
Kaip tik už tai Rusija dabar
prastai sakoma “Krauju!” O pasigyrė kad Komunistai pa
Tito vieszai ir su pasididžiavi tik asz prisiglaudžiu tai viskas
visomis galiomis stengiasi
tas mėlynas kraujas, kuris taip ėmė Vengrijos valdžia, “pirm mu iszsireiszke: “Tie kurie
sakant plauke bajoro gyslose, negu Amerika spėjo atsidusti mano valdžiai prieszinasi ir pavirsta in auksa. Asz esu vi Amerikieczius iszstumti isz
sados mylejes merginas ir mo Europos; kaip tik už tai Rusi
gal buvo net ir skystesnis už ar akis praverti.” Kitas Ko
kurie trukdo musu kraszto pa terėles, ypatingai gražias; asz
jos laikraszcziai ir raszytojai
mužiko, bet luomas, darbas, už munistas, Zoltan Vas, Vengri
žanga turės isznykti isz szio myliu sportus ir visokias praszdabar seilinasi prie Anglijos ir
siėmimas skyrė visus juos, la jos prekybos diktatorius sako: svieto.. Kai tik Marshal Tito
matnybes.
biau negu czia mes skiriame “Asz turiu prisipažinti kad pradėjo savo prieszus szpiestengiasi Anglija nuo Ameri
Marie Van Maroke, 25 me balta nuo juodo.
Gal
dabar
sakytumėte
kac
kos
atitraukti. Dabar Rusijos
musu partijoje randasi daug gais pravardžiuoti ir intarinetu amžiaus Belgijos gražuo
Trumanas jau isz anksto ži Naciu. Bet asz velei tūkstanti ti, keli toki “szpiegai” buvo po Komunistu valdžia asz esu propaganda giria, ant ranku
nelaimingas. Visai ne! Kai asz neszioja Anglija ir vis intari
le labai garsingai atsižymė nojo, kad jis szita instatyma, Naciu savo partijoje priglaus- nužudyti.
atsikeliu isz ryto asz pirmiau neja Amerikieczius. Jeigu Ru
jo per kara, ir buvo Ameri szita byla neprimis ir atmes. cziau negu viena biznierių ar
Austrijoje
Komunistai
pra

siai pamatau saulute, tekan- sija pasisektu supjudinti Ang
kos Armijos garbes ženklais Jam visai nereikejo to instaty- kapitalista.”
dėjo visus gazdinti ir visiems czia isz rytu. Tai labai reiksz- lija priesz Amerika, tada So
mo perskaityti ar kitu pasi Vengrijos gyventojai, slap
apdovanota.
sakyti, kad Rusija niekados mingas ženklas mano krasztui. vietai sau vieni Europoje saPer kara ji slapta darba klausti ar pasitarti. Jam tik tomis ir su užrakintomis duri nepasiraszys taikos sutarti jei Kaip negalima pasaulio tvar votiszkai vieszpatautu.
vosi su Belgijos požemine ar reikėjo nueiti pas Phil Murray mis, per radija klausiesi kai gu Austrija vis kreipsis in va kos permainyti ir saulutes te
Bet Rusija padare baisiai di
ir Bill Green, unijos bosus, ku Prezidentas Trumanas visam
karines tautas, in Anglija ir kėjimo ir nusileidimo pakeisti,
mija ir Vokiecziams prieszidele
klaida, labai suklydo ir
rie ji taip iszgazdino kad jam svietui pasakė kad Vengrijos
Amerika. Jie visokiais budais taip ir Rumunijos padėties ir
nosi. Kai Amerikiecziai ren plaukai pasisziausze. Truma
prasiszoko kai ji taip akipleužkariavimas yra tikra sarma
gėsi pultis ant Antwerp uos nas tik da viena prakalba isz- ta ir baisi skriauda visiems stengiasi czia suvedžioti ir in- likimo negalima permainyti. sziszkai ir žiauriai pavergė ma
tarti valdžia.
Jeigu kada nors asz imu abejo ža Vengrija ir susikirto su
to, szita mergina jiems atėjo girdo, kuria buvęs vice-prezi- žmonėms.
Czekoslovakijos
piliecziai ti apie mano kraszta ir mano Amerika, kuri visoms tautoms
in pagelba, nes ji visa miestą dentas Wallace pasakė ir gra
Bulgarijoje, Komunistu bo laukia ir bijosi ir nežino ko jie kraszto likimą, asz tik dirste
Europoje sziandien yra viena
ir visas ulyczias gerai žino sino atsiskirti nuo Demokratu sas, Georgi Dimitrov kaip te
liu in tekanezia saulute ir vis tine geradare.
laukia.
Andrei
Vishinsky,
So

jo. Ji taipgi žinojo kur dau Partijos ir nabagas Trumanas nai staiga dasiprotejo ir surado
kas paaiszkeja.”
nemate jokios kitos iszeities kad Nikola Petkov norėjo Ko vietu Užsienio Ministeris buvo
Sovietai suprato savo klaida,
giausia ir kur mažiausia ran
kaip tik tiems uniju vadams munistus nuo sosto nuversti. pasiunstas in Carsbad pasilsė Szitas iszgama, raudonsku- ir dabar jau rengiasi szvelniau
dasi Vokiecziu kareiviu. Ji nusilenkti ir Wallace’ui gerin
ti.
ris pamirszo jurininku priežo pasielgti ir Amerikai net nusi
Nikola Petkov buvo vadas tu
su Amerikiecziu pirmuoju tis.
di kuris, maždaug, szitaip leisti kai ministerial susirinks
kurie Komunistams prieszinosi Rumunijoje Komunistai su
pulku insilauže in szita Vo
skamba:
ant konferencijos Londone.
Kai iszkilo klausimas del ir jo partija turi apie szimta skaudo sau rojų. Rumunijos
kiecziu užimta uosta. Maria Amerikos geroves ir Partijos vietų taryboje. Komunistas Premieras, baltaplaukis sene Raudonas dangus nakezia:
Bet patys Sovietai nujauezia
Van Maroke dabar dirba labo, Prezidentas turėjo savo Georgi Dimitrov visiems vie lis Petru Groza, neseniai buvo
kad tada gal jau bus per vėlai.
jurininko džiaugsmas.
nuvažiavęs
in
sveezius
in
BuRusija dabar daugiau negu
kaipo patarnautoja ant ero- partijai nusilenkti ir savo szai
Raudonas
dangus
ryte:
pasakė, kad Bulgarijoje
;
jurininko skausmas. ...
(Tasa Ant 2 Puslapio)
kraszta pamirszti.
,dabar eina tokia pati tvarka, dape^o miestą, kur jis mokiplanu Belgijoje.
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