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Amerika Stos Už TaikaA

★

Isz Amerikos 
Milijonas

Doleriu Ant
Valandos

lr ---------
WASHINGTON, D. C. — 

Utarninko ryta prie beveik vi
su banku buvo eile jaunu vyru
ku, kurie lauke pakol bankos 
durys atsidarė devinta valanda 
kad jie galėtu iszsimainyti sa
vo tuos bonus in pinigus.

Nepaisant to kad Preziden
tas Trumanas visiems pargry- 
žusiems kareiviams patarė ne- 
iszsimainyti tuos bonus, bet pa
likti su valdžia ir gauti pus tre- 
czio cento procento, szitie ka
reiviai per visa diena trauke 
pinigus isz banku.

Kiekvienas kareivis- gavo 
nuo vieno szimtu ligi trijų 
szimtu doleriu. Bankos sako ir 
pranesza kad apie milijonas do
leriu buvo iszmainoma kas va
landa.

Reiszkia, dabar vėl biski 
daugiau pinigu atsirado. Dabar 
bus žingeidu pažiūrėti kur tie 
pinigai eis, ant ko tie vyrukai 
tuos savo pinigus praleis.

Jau dabar matyti ikad saliu- 
nuose prie baro randasi daug 
daugiau biznio. Bet mes tiki- 
mies kad dauguma musu tu vy
ruku ras ant ko geresnio savo 
tuos pinigus praleisti.

PAKELTOS ALGOS 
GELEŽINKELIAMS 

* ___

CHICAGO, ILL. — Daugiau 
kaip visas milijonas darbinin
ku kurie dirba ant geležinkeliu 
gavo penkiolika ir puse cento 
ant valandos daugiau mokėti. 

( Unijos reikalavo dvide- 
szimts centu ant valandos dau
giau, bet komisija, kuri iszty- 
re visa klausima paskyrė pen
kiolika ir puse cento daugiau 
ant valandos. Unijų vadai da 
nieko nesako ar jie yra užga
nėdinti ar da daugiau reika
laus. Geležinkeliu kompanijos 
sako kad joms dabar kasztuos 
438,340,000 doleriu daugiau in 
pietus.

Jau ir taip geležinkeliu kom
panijos bedavoja kad jos negali 
iszsilaikyti ir praszo valdžios 
pavelinimo pabranginti visus 
keliones tikietus. O dabar tai 
jau nėra jokios abejones kad 
kompanijos pabrangins visus 
savo tikietus.

Kai szitos unijos gavo dau
giau mokėti, tai visos kitos jau 
rengiasi taip pat reikalauti 
daugiau mokėti.

Fondas Del Vėžio Ligos Daug Tautu
Randasi Vergijoje
Sako P. Truman

I

Daug Kareiviu Iszsimaine Savo 
Bondas In Pinigus; Baisi Ne
laime Ant Geležinkelio, 35 
Žmones Žuvo Kanadoje; Milijo
nas Geležinkelio Darbininkai

Californijos valstija gavo 
savo pirmutini czeki, 100,000 
doleriu isz fondo, kuris buvo 
sutvertas per kolektas po vi
sa Amerika del gydyjimo vė
žio liga. Szitas fondas yra 
vadinamas “Damon Runy
on’’ fondas. Damon Runyon 
buvo labai garsus laikraszti-

ninkas ir raszytcjas. Visi ra- 
szytojai prisidėjo prie szito 
fondo, ir dabar yra statoma 
ligonines ir samdomi geriau
si ir mokincziausi daktarai 
isztirti ta vėžio liga ir steng
tis surasti kaip nuo vėžio li
gos iszgydyti.

Californijos valstijos to 
vajaus vadai ežia sustoję žiu
ri in ta szimto tukstaneziu 
doleriu czeki: Tyrone Power 
Danny Kaye, Greer Garson, 
Daktaras Kinney, Frank Si
natra, Bob Hope ir Jimmy 
Durante. "

Gavo Pakelt Mokesczius

Per Darbo Dienos
454 Žmones Žuvo

“Labor Day,’’ Darbo Dienos 
atostogos, vakacijos sziais me
tais supuolė Panedelyje ir taip 
visiems darbininkams davė net 
tris dienas vakacijos. Subatoj, 
retas kuris dirba, Nedelioj nie
kas nedirba, o Panedelyje buvo 
“Labor Day’’ apvaikszczioji- 
mas.

Miestuose ir miesteliuose bu
vo piknikai, baliai, szokiai, va- 
karuszkos ir visokios parodos. 
Ne vienas žmogelis gerokai in- 
kauszęs parstrepaliojo ar viso
mis keturiomis parėpliojo na
mo, ne vienas ant rytojaus liūd
nai kiszenelius krapsztiesi ir 
galvele rankomis suspaudęs 
smutnai dainavo “Dul dul, dul- 
dele; Skauda mano galvele!”

Bet tokios bėdos tai tik bai- 
kos. Kas sudarė szitoms atosto
goms skerdynes tai tie kurie 
per savo tuos “good times” ne- 
apsižiurejo, ar gerokai iszsi- 
trauke ir kelis kitus, “ant drą
sos” iszlenke, sėdosi in auto
mobiliu ir vėjais važiavo. Jie 
rado trumpa kelia pas Abrao
mą.

Per szitas trijų dienu isz viso 
454 žuvo. Ant vieszkeliu ir au- 
tomobiluose 293 žmones žuvo. 
Vieni girti važiavo, per greitai 
važiavo, kiti neapsižiuredami, 
žiopsodami važiavo, o da kiti 
gerai, atsasrgiai ir žmoniszkai 
sau važiavo, bet koks kitas dur
nius sau galo jieszkodamas ir 

j visai nekaltus nužudė.
I Ant eroplanu kurie lekia isz

miesto in miestą, isz vietos in 
vieta, nei vienas keleivis nežu
vo. Tai isz tikro geros žinutes! 
Keli eroplanai pateko in mig
las ir audras, bet Acziu Dievui, 
nei Vienas nenukrito.

Ant eroplanu, kuriais drą
suoliai lakūnai skrido in pa
danges stengtis kuo augsz- 
cziausiai pakilti ar kuo grei- 
cziausiai skristi, ar ant tu ma
žųjų eroplanu kurie nepriguli 
kompanijoms, žuvo penkiolika 
žmonių.

Ant traukiniu Amerikoje, 
nei vienas keleivis nežuvo, nei 
vienas traukinys nesusimusze. 
Ir szitos žinutes mums links
mos, nors labai liūdnai iszgirs- 
ti apie tai baisia nelaime Kana
doje, kur tiek daug žmonių žu
vo traukinio gaisre.

Pamarese ar kur kalnuose 
prie ežern, žmones mirkinosi ir 
maudiesi, nes buvo duszna ir 
karszta. Keturios deszimts pen
ki prigėrė. Vieni per toli nuo 
kraszto ir per drąsiai iszplan- 
ke ir negalėjo sugryžti; kiti 
per greitai po pietų szoko in 
vandeni; da kiti, nemokėdami 
kaip plaukti netyczia inkrito 
in vandeni ir prigėrė.

Visokiose kitokiose nelaimė
se žuvo trisdeszimts septyni 
žmones.

Isz viso szitos trijų dienu 
atostogos, vakacijos Amerikai 
kasztavo 454 žmones, kurie isz- 
važiavo pasilinksminti ir ne- 
besugryžo.

KOMUNISTU
ŽINUTES

NEW YORK. — Mes ana mė
nesy paraszeme kelias žinutes 
kurios buvo plikos melagystes 
ir isz pirszto iszlaužtos svajo
nes apie viena Amerikos loszi- 
ka.

Dabar kitas Komunistu laik- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

NELAIME ANT
GELEŽINKELIO

DUGALD, MAN, KANADA.
— Kanados valdžia sako kad 
tokios baisios nelaimes nebuvo 
visame kraszte, du traukiniai 
susimusze ir trisdeszimts pen
ki buvo užmuszti ir penkiolika 
labai sužeisti.

Vienas traukinys važiavo isz 
Minaki, Ontario ir susimusze 
su kitu traukiniu kuris ant vie
tos stovėjo. Inžinai susikūlė ir 
karai užsidegė.

Daktarai ir slauges greitai 
pribuvo, bet buvo sunku, ar 
staeziai negalima daug tu ne
laimingu žmonių pasiekti, nes 
baisus gaisras iszkilo ne tik 

' nuo deganezius karu, bet ir ke- 
f lios aliejaus tankos szalia gele
žinkelio užsidegė ir susprogo.

Sužeistieji buvo nuvežti in 
Szvento Bonifaso ligonbute. 
Žuvusiuju kūnai buvo taip bai
siai sudaužyti ar sudeginti kad 
buvo sunku juos pažinti. Kun- 
duktorius kuris visu žmonių 
vardus turėjo susiraszes dingo. 
Nežinia ar jis žuvo, buvo su
žeistas ar kur dingo.

RIO DE JANEIRO, BRAZILIJA. — Prezi- 
den tas Trumanas nuvažiavo in visu Amerikos 
tautu konferencija, kur eina pasisznekejimai 
ir pasitarimai kaip geriausiai apsaugoti visus 
Amerikos krasztus ir visus rubežius,

Jis pasakė prakalbas tenai ir visoms Ameri
kos tautoms prižadėjo kad Suvienytu Valstijų 
Amerika liksis galinga ir visados stos už taika ir 
tvarka.

“Daug tautu sziandien randasi vergijoje,” 
sake Prezidentas Trumanas, “ir daug tautu 
sziandien gyvena paeziame szeszelyje kariszko 
užgrobimo, Amerika žino ir supranta kad po
visa svietą dabar neramu ir už tai Amerika pasi
liks galinga ir pasirengus stoti už taika ir teisy
be ”

Szitoįe konferencijoje buvo nutarta, kad 
jeigu tik viena kuri tauta bus užpulta, tai visus 
Pietų Amerikos, Suvienytu V aisti ju ir Kanados 
kariuomenes stos tai užpuolusiai tautai in ka- 
riszka pagelba. Argentinos krasztas isz pra-
džios nenorėjo sutikti ant szitokio plataus pasi
žadėjimo.

Argentinos valdžia norėjo kad butu nusta
tyta kad tik jeigu užpuolikas butu isz Europos 
'ar Azijos, tai tik tada visi stotu in pagelba. 

Mat Argentinos valdžia pramato kad galimas 
daigias kad neužilgo ir ji susikirs su kuriuo sa
vo Susiedu Pietų Amerikoje. Argentina sako 
kad toks su susiedais susikirtimas yra vidaus 
reikalas ir kitiems nereikėtų kisztis. Bet galu 
gale, Argentina turėjo nusileisti ir sutikti kad 
nevalia net ir su savo susiedais pesztis.

BALSAVIMAI ** i 
VENGRIJOJE
-------- * ) ifUKĮ 

Visi Džiaugiasi Kad 
Komunistai Laimėjo

BUDAPESZTAS, VENGRI
JA. — Komunistiszka Vengri
jos valdžia paskelbia kad visas 
krasztas džiaugiasi žiniomis 
kad Komunistiszka valdžia su
gražino Vengrams laisve ir ne
priklausomybe.

Ar Vengrams teks paragauti 
tos sugražintos laisves ir nepri
klausomybes tai kitas klausi
mas.

Vienas milijonas ir du szim- 
tai tukstaneziu Vengrijos pilie-
cziu negali balsuoti. Ju pilie
tybe buvo isz ju atimti iki po 
rinkimu. Valdžia nei. neprisi- 
pažinsta, nei neužsigina!

Ivan Boldizar, Vidaus ir Už
sienio reikalu Po-Sekretorius 
sako kad 5,407,893 piliecziai 
gales balsuoti. Tai butu 243,232 
daugiau negu balsavo 1945 me
tuose.

Kai laikrasztininkai jo už
klausė: Kiek isz tikro yra žmo
nių kuriems uždrausta balsuo-
ti? Jis atkirto, kad tai visai ne
svarbu bile tik žinoma skai- 
czius tu kuriems valia balsuoti. 
Kai tie laikrasztininkai jam 
paaiszkino kad Amerikoje taip 
pat svarbu žinoti, skaiezius ir 
tu kuriems nevalia ar kurie ne
gali balsuoti, jis pasakė kad 
valdžią del susidariusiu aplin
kybių nenori iszduoti skai- 
cziaus tu kuriems uždrausta 
balsuoti, nes valdžia in politika 
nesikisza to toks klausimas yra 
politiszkas.

Su szitokiu kvailiu pasiaisz- 
kinimu viskas buvo baigta. Jis 
da pridėjo kad po rinkimu visi 
tie, kuriems dabar yra uždraus
ta balsuoti, gales kreiptis in

(Tasa Ant 4 Puslapio) %.



Kas Girdėt
Visos tos kalbos ir visi tie 

gandai kad Rusija jau gamina 
tas baisias sprogstanczias 
“Atom” bombas, yra tik pa
skalos ir bobų pasakos. Sovie
tai, Komunistai turi kur kas 
galingesni ir geresni ginklą ne- 
gU:’ visos tos'' sprbigštanczibs 
bombos. Ponai Stalinas ir Mo
lotovas dabar ruoszia ir rengia 
savo tarnus, Komunistus szni- 
pus, szpiegus, kurie inlenda in 
svetima kraszta ir su savo pro
paganda ardo visa tvarka, isz- 
kelia straikas, sudaro buntus 
ir tuos kariszkus fabrikus už- 
daro. ’ Komunistu geriausias 
ginklas "tai melaginga ir veid
maininga propaganda. ,

• ■ '■'-i- r' - ■ . v
’ • • ' ‘

* Amerikos atstovas Konfe
rencijoje labai užėmė visa ta 
Suvienytu Tautu Taryba kad 
ta Taryba greitai ir be jokio 
iitideliojimo iszrisztu Graiki
jos klausima. Jeigu ne, tai 
Amerika visa klausima paims 
in savo rankas. Szita perspėji
mą Tarybai davė atstovas 
Herschel V. Johnson. Bet jis 
ne savo vardu kalbėjo. Ameri
kos Sekretorius, George Mar
shall jam insake ka ir kaip sa
kyti.

Reiszkia, krasztas turi jau per 
daug pinigu.

Kai tik mes tas linksmas ži
nutes, negirdėtas naujienas 
pasiskaitome, mes kazoka szo- 
kome ir plojome kacziutes. Da
bar jau ir mums lengviau ant 
szirdies ir smagiau ant kisze- 
niaus, nes pirmutinis žingsnis 
tu geru ir gerbiamu Demokra
tu bus visiems taksas sumažin
ti. Tai tau kur geras, darbsztus, 
taupus ir sanžiningas Prezi
dentas! Kaip jis darbuojo, kiek 
jis mums pinigu sucziedino! 
Bet per greitai mes szokome, 
per greitai nudžiugome, per 
greitai rankomis plojome, ir 
baisiai apsirikome!

Ateina balsas isz valdžios: 
.Nors pus-penkto bilijono dole
riu randasi kraszto ižde per 
daug; taksas kaip mokėjome 
taip ir mokėsime!

Isz tikro: “Pinigai tai galva
sukiai!”

Graikijoje dalykai jau taip 
prastai stovi, kad teveik visi 
didesni biznieriai bėga in Am
basada ir reikalauja pasportu, 
ir vizų sau ir Savo szeimynoms. 
Jie nori kuo greicziausiai iszsi- 
neszti isz to kraszto.

Valdininkai Washingtone 
vis garsiai ir drąsiai szneka 
apie Europos reikalus ir viso
kius kitokius klausimus, bet 
kai su jais pasiszneki ir kai jie 
žino kad laikraštininkai ne
girdi ka jie sako, tada jie sta- 
cziai prisipažinsta kad visas 
svietas dabar kojomis augsztyn 
ir kad visiems gresia, didesnis 
pavojus negu valdininkai drys- 
ta prisipažinti ar žmonėms pa
sakyti.

Rusija visai nesibijo tu grū
mojimu ir perspėjimu, kuriuos 
Amerikos Sekretorius dabar 
tenai siunezia ir josios diplio- 
matams duoda.

Kai Dwight Griswoldo komi
sija pribuvo in Graikija pasi
teirauti kaip ir kur Graikai su- 
yartuoja maistą, tavora ir 
ginklus kurie yra jai siunczia- 
mi, ta komisija rado prie vieno 
uosto, už visa milijoną doleriu 
tąvorc, kuris buvo jau seniai 
Graikams prisiunstas per UN- 
RRA. Paskui jie rado visokiu 
tulsziu, kurios visai nebuvo 
■variuojamos, ir kurios mums 
kasztavo $550,000. Ir visas fab
rikas guminiams ratams, taje- 
rįams daryti buvo tenai nuga
bentas. Alums tas fabrikas 
kasztavo 300,000 doleriu. O 
Grąikai jo visai nei neatidare.

Suvienytu Valstijų Sanjun- 
ga jau ima irti; Suvienytu Tani 
tu Taryba jau pradeda trepais 
žemyn eiti. ,

Nieko nėra nutartą apie su
valdymą tos sprogstahczios 
“Atom” bombos. Dabar visi 
krasztai visomis pastangomis 
stengiasi iszrasti kaip ja daryti 
jeigu jau dabar nedaro.

Prezidento Trumano nusi
statymas stoti Graikams in pa- 
gelba priesz Komunistus jau 
dabar pasivėlino ir vargiai ta 
pagelba ka pagelbos tiems 
Graikams.

Kai Amerikos Sekretorius 
Marshall pradėjo Europos rei
kalus tvarkyti, ir kai jis su- 
iszauke visu tautu atstovus in 
susirinkimą, Wlashingtono 
mokslincziai spėjo kad toks 
darbas mums kasztuos apie du 
ar tris bilijonus doleriu.

Bet mokytesni mokslincziai 
kurie tuose susirinkimuose da
lyvauja ir daug geriau su Eu
ropos reikalais yra susipažinę 
sako kad tas darbas Amerikai 
Ipasztuos apie szeszis bilijonus 
doleriu ant metu, ir tesis per 
keturis metus. Nuo tiek pinigu 
mums galva svaigsta.

Sakoma kad pinigai, tai gal
važudžiai. Mes norėtume ta 
taip teisinga priežodi biski isz- 
kreipti ir pasakyti kad pinigai 
tai galvasukiai. Mums tie mili
jonai ir bilijonai jau seniai gal
va apsuko. Dabar labiau mums 
musu maža proteli sumaisze 
kai Prezidentas Trumianas pa- 
skeble kad jis su savo Demo
kratais, taip gerai valde ir 
tvarkė, kad sziais metais 
kraszto ižde randasi net 4,500,- 
g00?900 dolerio pertekliaus,

Egipto krasztai kruvini susi
kirtimai; Balkanuose armijos 
rikiuojasi; ant Graikijos rube- 
žiaus neramu, paezioje Graiki
joje brolis žudo 'broli; Palesti
noje skerdynes; Kinijoje tiek 
bėdos dabar randasi kad Ame
rikos valdininkai už galvos 
stveriasi. ( \

Anglija ubagauja; Anglijos 
valdžia be jiegos. Socialistai, 
kurie tenai valdo, dabar taip 
viską supainiojo, sumaisze, 
taip jiems galvos apsisuko, kad 
nežino kur kreiptis ar kaip isz 
lysti. Vien tik Komunistu par
tija Anglijoje eina, pirmyn ir ži
no ko ji nori.

Rusijoje, Raudonoje Armi
joje, paprastas kareivis gauna 
trisdeszirats rubliu ant mene
sio, o antras leitenantas gauna 
szeszis szimtus ir penkios de-

į ■ ' . • '

szimts rubliu ant menesio. 
Amerikos armijoje paprastas 
kareivis gauna 75 doleriu ant 
menesio, o antras leitenantas 
gauna 130 doleriu ant menesio. 
Skirtumas Rusijoje tarp karei
vio ir praseziausio ir mažiausio 
karininko yra baisiai didelis 
kaip matyti isz algos.

' S A H r

IN MOKSLĄ AR IN 
DARBA .

■J ■

Ar Užsimoka In Mokslą 
Leisti?

Mes, Amerikoje labai giria- 
mies ir didžiuojamies kad visi 
musu vaikai eina in mokyklas, 
žmonėmis. Mes, Amerikoje tu- 
mokinasi ir tampa mokytais 
rime daugiau mokyklų negu vi
si kiti krasztai sykiu. Czia, mu
su vaikai yra už dyka, valdžios 
mokinami iki szesziolikos ar 
net asztuoniolikos metu. Ir už 
tai mes taip didžiuojamies kad 
Amerikoje visi yra mokinti.

Bet dabar, kai jau kiti moks
lo metai prasideda, nebutu pro 
szali visiems mums in ta da sy
ki pažiūrėti ir ji pilnai inver
tin ti.

Turime prisipažinti kad 
mums daug labiau rūpėjo ir 
sziandien rupi kuo daugiausia 
mokyklų pastatyti ir atidaryti, 
bet labai mažai mums rupi ko
kios tos mokyklos bus ar yra. 
Mes didžiausius kambarus sta
tome del mokyklų, ir paskui 
praseziausia alga mokame mo
kytojoms ir mokytojams. 
Reiszkia, už prasta alga mes 
gauname ir prastus mokytojus.

Turime taipgi prisipažinti 
kad kai Amerikoje buvo daug 
mažiau mokyklų, tuo pat kar
tu buvo daug daugiau tikrai 
mokintu žmonių, mokslincziu.

Mes ir sziandien gerbiame ir 
mokinaimies isz tu Amerikos 
pirmtakunu, kurie neturėjo to
kios progos mokslui, kaip mes 
sziandien turime.

Musu Senate ir Kongrese 
sziandien visai nėra mokslin
cziu. O, kai pasiskaitome apie 
tuos politikierius, valdininkus 
isz anų dienu, mes matome kad 
jie buvo mokslincziai tikra to 
žodžio prasme.

Anglu raszytojas, Samuel 
Butler jau seniai nujautė ir 
pramatė kiek žalos ir bledies 
musu mokyklos padare ir daro. 
Jis, raszydamas apie Italijonu 
meno, grožio suprastėjimą, szi- 
taip paaiszkina: “Kai menin- 
kai, artistai pasirinkdavo ir 
pasisamdydavo vaikus ir juos 
mokindavo kaip pieszti pa
veikslus, tai jie pasirinkdavo 
tik geriausius ir gabiausius. Ir 
tada tie vaikai ne tik mokinda- 
vosi, bet tuo paežiu sykiu ir 
dirbdavo Bet kai tik atsidarė 
mokyklos del meno ir grožio, 
tada menas ir grožio mokslas 
pradėjo eiti trepais žemyn. Kai 
mokyklos pradėjo vaikus vien 
tik isz knygų mokinti, tai vai
kai pradėjo tinginiauti ir ne- 
paisinti. Mokykla parodo vai
kui kaip reikia kas daryti, dar
bas, gi parodo vaikui kaip rei
kia dirbti.

Pirmiau vaikas beveik visko 
iszmoko namie. Bet kai dideli 
fabrikai atsirado, pirmiausiai 
tėvas neturėjo laiko savo vai
kus pamokinti, nes jis visa die
na fabrike dirbo, paskui ir mo
tina tame fabrike darba gavo 
ir vaikai buvo iszgujami isz 
namu židinio in mokyklas ar in 
vaiku darželus.

Su fabrikais sykiu atėjo ir 
visos tos musu bendros, vieszos 
mokyklos, in kurias tėvai vare 
savo vaikus, nepaisindami ar 
vaikai norėjo mokintis ir ar jie 
buvo mokslui tinkami.

Musu mokslincziai mums 
aiszkino kad jeigu vaikas isz- 
moks skaityti, jis geras knygas 
skaitys ir pats taps geru vaiku
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ir geru žmogumi. Bet jie pamir- 
szo mums pasakyti, ar gal pa
tys nesusiprato, kad tas pats 
vaikas, iszmokes skaityti, gali 
ir blogas knygas skaityti ir 
tapti blogu vaiku ir da bloges
niu žmogumi.

Tėvai sziandien nežiūri in 
mokslą kaipo in tobulybes sie
kimą, bet kaipo in bizni. Ju vai
kas eis ant daktaro ar ant ad
vokato, už tai, kad toks gyve
nimas yra lengvas ir pinigin
gas. Jeigu tėvai turi isz ko, tai 
jau j u Jonukas ar Mariute eis 
in universitetą. Czia tėvas, mo
tina visai nieko nepaiso apie 
savo sūnelio ar dukreles gabu
mus ar norus. Gal tas tavo vai
kelis visai netinkamas augsz- 
tesniam mokslui!

Dabar visi nori būti specia
listai, savo mokslo szakos bai
sus žinovai. O tokiu baisiu ži
novu, specialistu, ir ekspertu 
jau mes per daug sziandien tu
rime.

Mes per daug žiopsome, žiū
rėdami in žvaigždes; musu vai
kas, mergaite turi eiti ant dak
taro, advokato, mokytojos ar 
slauges. O gal musu tas vaikas 
butu kur kas linksmesnis ir pa- 
sekmingesnis jeigu jis butu ge
ras dailde, karpinteris, buczie- 
rys, darbininke fabrike, ar gas- 
padine. Mes vis negalime atsi
kratyti tuo musu pro-tevu nusi
statymo: “Jeigu ne in kunigus 
tai kam in mokslus?” Kaip tik 
toks nusistatymas mums davė 
ta kita iszsireiszkima: “Jau 
kas Seminarija pameta, ta ir 
Dievas pameta.” '

Bet gyvenimas parodo kad 
visai kitaip dalykai stovi. Žmo
gus gali būti laimingas ir be 
augszto mokslo. Žmogus, kuris 
insibriauna, insilauže in luomą, 
kuriam jis nėra tinkamas, yra 
tikrai nelaimingas žmogus. O 
tokiu sziandien baisiai daug 
randasi.

Musu Universitetu virszi- 
ninkai sziandien prisipažinsta 
kad dabar yra per daug moks
leiviu ir per mažai mokintu 
žmonių. Jie staeziai sako, kad 
vaikas kuris nenori mokintis 
turėtu mesti mokyklos mokslą 
ir eiti in darba.

Mums taip labai svarbu vai
ko metai. Net valdžia yra nu- 
staezius kad vaikas iki szeszio
likos metu turi priverstinai ei
ti in mokykla. Toks nusistaty
mas skriaudžia ta vaika kuris 
nenori mokintis ir tuo paežiu 
sykiu nuskriaudžia visus tuos 
kurie nori mokintis. Trylikos 
ar keturiolikos metu amžiaus 
vaikas, kuris nenori mokintis 
jau galėtu dirbti ar mokintis 
darbo. O dabar jis tik savo ir 
kitu laika eikvoja.

Vienas Ispanijos garsus ir 
garbingas Ministeris syki atėjo 
pas mokslinczziu Castillejo ir 
jam su pasididžiavimu pasigy
rė kad jis pastatys baisiai daug 
mokyklų ir taip visiems duos 
proga tapti mokintais. “Mu
du,” jis su pasididžiavimu gy- 
riesi, “Kalnus Nuversime!”

Mokslinczius jam trumpai ir 
ramiai atsake. “Mudu negali
ma sykiu dirbti ir darbuotis. 
Mat tau rupi mokyklos, o man 
mokytojai. Tu gali tukstan- 
czius mokyklų pastatyti, bet 
kas isz j u kai asz negaliu rasti 
gana tinkamu mokytoju del ta
vo tu mokyklų? Tikras moks
linczius pirmiau susijieszko 
mokytoja ir tik paskui stato 
mokykla”

Mes kaip tik taip Amerikoje 
ir padarėme; mes tukstanezius

ir szimtus tukstanc’iu mokyk
lų pastatėme, pabudavojome, 
bet pamirszome kad mokykla 
tik tiek verta kiek tas mokyto
jas kuris joje mokins.

Taikos Žmogus

Cyrus Stuart Ching yra 
Prezidento Trumano paskir
tas kaipo tarpininkas tarp 
uniju ir kompanijų, tarp 
darbininku ir darbdaviu. Jo 
darbas yra stengtis be strai- 
ku ir be pesztyniu sutaikin
ti darbininkus su fabrikan
tais.

Kiek dabar matyti tai szi- 
tas žmogus visai jokio darbo 
neturės savo naujoje vietoje, 
nes dabar unijos vengia kon
trakto kaip velnias szvento 
vandens. Uniju vadai vien 
tik žodžiu susitaria su fab
rikantais ir jokio kontrakto 
nesudaro ir nepasiraszo, nes 
bijosi valdžios.

Pirmiau visi darbininkai 
visa kosere rėkdavo ‘ ‘Mes be 
kontrakto nedirbsime!’’ 
“Nėr Kontrakto, nėr dar
bo!” O dabar kaip tik atbu
lai, darbininkai nedirbs jei
gu bus kontraktas.

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka
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(Tasa Nuo 3 Puslapio)

sės raszyti pamokslą, koki sa
kys ant palaidojimo kūno ta- 
mistos!

— Pasidėk, tariau, kunige 
savo norą ir iszkalba del saves. 
Ponas iždininkas nori spavic- 
dotis, tai teisybe, bet iszpažin- 
tis, da žmogaus nenumarina 
prieszingai, tankiai pagelbsti 
O ant galo, da pradėjo dava 
džioti, kad. tamista privalą 
liepti save pakavo t abite Ber 
nardiszkam, nes esi tercijotin 
ju zokono.

— Insimanstimas! Atsa 
kiau. Ponas iždininkas yra ba 
joru isz senu proseniu, tai bu: 
palaidotas mandieroj, ir kvitą’’ 
Jisai savo, asz savo, ponas prit 
kopturo, o asz prie munduro 
Nuo žodžio, prie žodžio, paroj, 
ant to, kad jis man pasako 
“Eik tamista gult, nes esi gir 
tas,” asz pasakiau: “Katila 
puoduo iszmetineja, ” trenkia, 
durimi, kad net langai suskam 
bėjo ir iszejau.

—: Negerai padariai, poną: 
Jokūbai, tarė mano senelis. Ku 
nigas definitorius yra tai die 
votas kunigas ir del manes la 
bai prielankus. Ka tik jis sake 
tai isz geros szirdies. Jisai ži 
no, kad asz kaipo Krikszczioni: 
užsitikejes mielaszirdystej Die 
vo smęrties nesibijau': o kas 
link ceremonijų laidotuvių ta 
jau seniai tas surėdytas. Testą 
mentas mano randasi pas mane 
mylima susieda poną marszal- 
ka: ir jo taipgi rankose men
kos mano už duszia aukos, ku
rias visas palieku gatavas.

— Asz nusiusiu paszaukti 
daktara, atsiliepe ponas Jokū
bas.

—BUS DAUGIAU—

Trys Istorijos apie Irlandr 
arba Nekaltybe suspausta; Ro 
bertas Velnias; Medėjus; Kai] 
Kuzma Skripkorius liko Tui 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20 
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Pasitraukė Isz Vaisko

Generolas Jonathan M. 
Wainwright pasitraukė isz 
vaisko po 41 meto darbo ir 
pasiaukojimo armijoje. Ge
nerolas Wainwright buvo 
tas drąsuolis kuris pasiliko 
ant Bataan Salos, kai jo ka
reiviai isz ten pasitraukė. 
Kai Japonai apsupo tas sa
las isz visu pusiu ir jau ne
buvo vilties iszsilaikyti, Ge
nerolas Wainwright savo ka
reiviams insake pasitraukti,

o jis pasiliko ir lauke Japo 
nu. Japonai ji suėmė ir laike 
nelaisvėje pakol karo pa
baigos.

Jis stovi kai jo paveikslas 
yra piesziamas. Jis sako kad 
taip sztyviai ir tykiai stovė
ti tai sunkesnis ir didesnis 
darbas negu priesza ant karo 
lauko susitikti. Pieszejas 
yra Joseph Cummings Chase 
isz New York miesto.
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(STORIJEapie isz----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ra negalėjo savo liežuvio iu- 
iaikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 150.
Saule Pub. Co., Mahahoy City

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
10 centai. Adresas: *
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa.
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Uncle Sam Says

“What’s in it for me?’’ Any time 
you buy something or invest money 

i in something you should ask this 
question and get a gilt-edge answer. 

: Supposing a U. S. Savings Bond could 
talk—it would say: “Here’s what’s 
in it for you. When you exchange 
your money for me you get for 

; yourself these things: future secu
rity, safety of your investment, 
profit ($4 for $3 in 10 years), the 
means to take advantage of oppor
tunities, ą nestegg to handle any 

, emergencies.’’ , U.S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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1 akimis mano senelio, užeme ji 
j dabar tuom labiau, kad buvo 
ypatingam susijudinime, sėdė
damas su manim ant gonku.

(Tasa)

— Ponas geradejau, suszu- 
ko, bliudas ant rytoj!

— Ant užporyt, atsake mano 
senelis.

— Iszmanima! Užporyt pc 
teisybei Petnyczia, bet užtai ve 
pakratysim varžas arba nu-’ 
plauksiu in užtakas. O rytoj 
tikri svecziai tai suvalgysim 
szita už tamistos sveikata!

— Ponas Jokūbai! Tariau 
apsiverkęs, senelis sako, kad 
rytoj mirs!

— Mirs! Sapnas! Tamista, 
aeziu Dievui sveikesnis taigi 
drauge su mumis paszcziavosi 
lydeka! Gėdinkis, tamista to
kius daigtus szneketi!

— Na kaip bus, taip bus! Po
nas Jakubai, tarė mano senelis, 
asz praszau tamistos kad ma
nes paklausytum, ir viską taip 
pataisytum, kaip smertis man 
rytoj paręiti turėtu! Gyvenom 
drauge keliolika metu; ir ne 
užmirszau apie duona ant tavo 
senatvės; rasite mano testa
mente. Dievas paszauke priesz 
mane in garbe savo visus, kurie 
man czionai mieliausi, ir nuo 
seniai troksztu sueiti su jais 
ant amžių. Pasiliko man tiktai 
szitas vaikas, anūkas mano, 
kraujas mano! “Os ex ossibus 
meis!” Ir tėvas jo, o mano žen
tas ! Taigi nusius tamista pas ji 
kuogreieziausiai daneszdamas, 
kad esu labai silpnas pribūtu!

— Ar tamista isztikro taip 
sakai? Pertrauke ponas Jokū
bas, szluostydamas su rankove 
aszaras nuo veido.

— Kas tamistai prie to? 
Praszau, kad darytum, kaip sa
kau.

Ponas Jokūbas iszmete lyde
ka, ir klausė, o aszaros vis , 
stambesnes byrėjo isz akiu jo.

— Da sziandien pasiturba- 
cyk in klebonija, baigė mano 
senelis, ir papraszyk kunigą 
kleboną, kad rytoj priesz . 
dievmaldyste pribūtu czionai 
iszklausyt mano iszpažinties, 
ir pritaisyt mane in kelione 
amžina, pagal apeigas musu 
szvento.s religijos!

Czia nutilo senelis; primer
kė akis, lyg meldėsi dvasioje; 
o potam garsiau su iszreiszki- 
mu gilaus jausmo prakalbėjo:

— “Ne memineris domine 
delieta juventutis” (Ne pa
mink Vieszpatie nusidėjimu 
jaunystes!)

Na! Ponas Jokūbai, 
prigelbek seniui eisim! 
reikalą in svirną.

Ponas Jokūbas padavė ran
ka, ir vede Seni povalei, asz vil
kausi paskui.

Paszguke akonoma su rak
tais, o kada tas atrakino svir
ną tare in ji:

— Užlipk tamista maloniai 
ant virszaus: rasi tenai graba: 
iszpilk isz juo rugius, o graba 
atsargiai nuleisk ant žemes. 
Užlipo akonomas ant virszaus 
ir po valandai atsiszauke:

— Yra grabas, poneli, bet 
nei rugiu nei jokiu javu jame 
nėra, tuszczias .pone!

■— Kaip tai gali būti ? Pats 
pamenu, kad priesz kelis metus 
kada ji liepiau padirbti pripy- 
lem pilna rugiu!

— Teisybe, poneli pamenu, 
bet dugnas truko ir visi grudai 
povalei iszbego. Ponas Jokū
bas, kurisai žinojo kad ponas 
iždininkas, eidamas pagal pri-

dabar
Turiu

imta paproti dievobaimingu 
bajoru, turėjo gatava del saves 
graba, bet visados rugiu pripil
ta, ir kuris tikėjo taipgi, kaip 

' ir visi užlaikantieje ta paproti, 
kad grabas pilnas grudu veda 
gineza svirne, o tuszczias yra 
pranaszyste neiszvėngtos smer- 
ties gaspadoriaus: Iszgirdes žo-‘ 
džius ekonomo, baisiai persi-' 
gando, ir tarė užsimirszes:

— O, ka, dabar, tai ir asz pa-' 
sakysiu, kad teisybe. Susigrie-Į 
bes vienok, greitai pridūrė — 
Bet tai tik sapnas! Bet mano 
senelis liūdnai szypsodamasis 
atsake:

— A! Ne sapnas. Grūdas po 
grudu bego isz grabo, o drauge 
bego diena po dienai gyvenimo 
mano, ir sztai ant galo namas 
tuszczias pritaisytas, laukia 
ant priėmimo gyventojo savo. 
Tuomtarpu ekonomas smarkiai 
pastūmė graba, kurio puse 
staiga pasirodė ant trepu!

— Jėzus, Marija, Juozapai 
Szventas! Suriko ponas Jokū
bas, o asz persigandęs iszbegau 
net ant kiemo: visos baidykles 
užkeiktieje, numirėliai, dva
sios kuriu turėjau pilna galva, 
stojo dabar man priesz akis. 
Mano senelis negalėjo ramiai 
perneszti tos regyklos!

— Nuvesk mane ant gonku 
ponas Jokūbai, tarė su matomu 
skausmu ant veido, ir eik pas 
kunigą; o kai pareisi, tai vėl 
pasikalbėsim.

Sėdėjo po tam senelis per ko
ki laika ant gonku, silsėdamas 
ir žiūrėdamas ant kiemo ant 
visu budavoniu ir gaspadorys- 
tes ant dideles lankos ant ku
rios tiek kartu per visa savo 
gyvenimą žiurėjo! Liūdnos tu
rėjo but jo mintys ir atsisveiki- 
mas! Nes po kelis kartus akys 
jo apsiliejo aszaromis, ir po ke
lis kartus pakeles jas in dangų 
gal melsdamas palinksminimo 
ir suraminimo nuliudusiai savo 
šzirdžiai!

Ant galo pamate mane sė
dinti nuo jo isztolo.

— Mano vaikeli! Tarė jisai, 
kas tai? Ar da gyvo bijaisi?

Inspejo senis; nes mano vai- 
dentovai nuo mažumos pripra
tusio j prie navatnu, baisiu pa
sakų apie numirėlius, grabas 
isz svirno jau stovėjo viduryj 
grinezios, senelis gulėjo jame 
numiręs kunigai giedojo, žva
kes ir liampos žibėjo, viskas 
buvo baisu, juoda ir tamsu! To
kiu budu senelis mano sėdintis 
ant gonku, buvo numirėliu ant 
kurio sunku man buvo dirste
lėti drąsiai o tuom sunkiau 
prie jo prisiartinti!

Bet ant galo jauslus mano 
prie jo prisiriszimas pergalėjo, 
kada pažvelgiau ant nuliudu- 
sio veido senelio, isz tiesian- 
ezios in mane rankas savo; pra
puolė baime: gailestis ir meile 
apėmė mano szirdi ir puoliausi 
in jo glebi!

Diena jau baigėsi saule leis
damasi žemyn, rodos susilaikė 
ant girios užbaigenezios regi
ma apskriti, ir auksavo gyvu 
blizgėjimu du kryžiil kurie isz
tolo augsztai žibėjo ir dabar

TARADAIKA

Nuo Girtuokliu, 
Biznieriai turi būti atsargus 

visados, 
Ba naudos isz tokiu 

neturi, 
O in beda papulti gali, 

Toki tik laruma padaro, 
Geriausia tokius iszvaryt, 

Kaipo kostumerius 
nelaikyt,

Tegul sau eina
, po velniu,
Ant plynių sausu.* * *

Pažinau motere vieno 
biznierio,

Gana gero vyruko, 
Bet jau jo motere, 

Isztikruju yra nelaba.
Liežuvi ilga turi, 

Kožna motere nužiūri, 
Plesze szlove kiek 

tik gali, 
Brangus tu mano

Dievuli, 
Jeigu greit nesusivaidys, 
Tai perkūnu nuo mano 

kūmos aplaikys.
* . * * 

Vyreliai, gerai apsižiūrėkite, 
Jeigu paeziuotis norite, 

Ba czionais visokiu kutvalu

Ir už visokias save statosi, 
Ne viena jau kėlės mokslas 

isze j usi, 
Save už mergina da. vis 

statosi, 
Norints jau suvirsz tris de- 

szimts meteliu turi, 
Bet apsivynioti nori, 

Kvaili greit sau atitinka, 
O kada in tokia insiklepoja, 
Kad be jos jau nerimauja, 
Geriau iszsirinkti sau kokia 
- mergele,

Negu su vaikais bobele, 
Juk apsibebuot netruksi, 
O jeigu da in kaili lupsi, 

Žinoma, jeigu tik ingalesi, 
Tai da butu puse bėdos, 
Nes jeigu tau butu ant 

visados, 
Tąi saugok Dievuli nuo tokios 

merginos.
* *

— Ar matai mano vaikeli? tinosi in ta szali manydamas 
Tarė jisai po trumpam t,y Įėji- kad jeigu ne ant savo budu isz 
mui, kili]) ten gražiai žiba du kuriu niekados taip ne szviete 
auksiniai kryžiai?

— Tai Buclavas, atsakiau.
' — Taip Buclavas mano vai-
'keli! Bet da niekad ne pasako
jau tau apie stebuklinga užde-j takeliu pamate kad randasi 
jima tos bažnyezios ir kodėl ta ' prie paezios savo koplyczeles,

tai ant kito kokio žmogiszko 
gyvenimo pataikė.

Bet kaip nusistebėjo kada 
iszsires isz tankumyno siauru

vieta Buclavu praminė?
— Ne,.'seneli, niekados! Ir 

, jeigu senelis malonus.
1 Praszvito veidas senelio, 
I liūdni prijautimai matomai pa- 
I vede vieta paprastu!' jo norui 
I pasakojimo istorijų ir pamink- 
|lu jo. Taigi gryžo da karta, bot 
jau paskutine valanda mielo 
ramaus ir tiesaus, kaip visas 
gyvenimas senelio mano, pasi
kalbėjimo su manim kurio asz 
tiek kartu klausydamas, pri
pratau szirdžia ir protu prie jo 
mineziu ir idėjų ne sekaneziu 
paskui begi laiko ir dalyku bet 
gestaneziu isz valios po žemu 
stogu naminei szventinyczioj 
senoviszku dorybių musu!

— Taigi mano vaikeli kas 
link Bučiavo, tai taip buvo, 
pradėjo mano senelis.

— Vieno isz senovės kara
lių musu szalies Alexandro Ja- 
gelioniszko prasze Vilniaus 
Bernardinai, kuriu turbut ir 
fundatorium buvo kad jiem da- 
skirtu ir duotu kiek girios del 
malku kliosztoriui. Kadangi ir 
tuose laikuose matyt buvo tan
kus nesutikimai ir provos apie 
rubežius, kuriu vargszai zoko- 
ninkai labai bijojo, melde jie 
tada karaliaus, idant jiem pa
skirtu vieta tarp tokiu rubežiu 
apie kuriuos nieks ir niekados 
ne galėtu iszmanstyti nei pada
ryti jokiu abejojimu nei užme- 
tinejimu. Sunkus tai buvo da
lykas mano vaikeli, bet mato
mai Dievas inkvepe Dievobai
minga karalių1 ir iszrinko pagal 
praszyma kunigu ir valia ka
raliaus, apie du szimtu valaku

o augszcziau jos paregėjo ne- 
iszpasaky to j sz viešo j. paveiksią 
Motinos Dievo lygiai toki ko
kis buvo vienam isz altorių Vil
niaus bažnyezios.

Tada atidavęs prigulinczia 
garbe stebuklingam apsireisz- 
kimui nubėgo in kliosztoriu ir 
prikėlė savo brolius ir kunigą. 
Suėjo visi, ir visi pamate ta pa
ti apsireiszkima, puolė visi ant 
keliu ir meldėsi kol paveikslas 
ir apsireiszkimas neisznyko. O 
suprasdami kad Dievo Gimdy
toja apsirinko tenai vieta ant 
ypatingos garbes savo dancsze 
viską in Vilnių.

Apsireiszkimas tas atsinauji
no kelis kartus, o tuom tarpu 
pribuvo ant vietos vyriausybe 
zokono, ir po priesiegdinimui 
liūdintoji! kurie akimi savo ta 
mate, atgabeno isz Vilniaus ab- 
roza kuris taip stebuklingai 
pasirodė, o kurisai ir po sziai 
dienai szvieczia didžiamjam al
toriuj Bučiavę ir patalpiiįo ji 
mažoj koplyczelei.

Greitai pagarsėjo vardas tos 
vietos, pradėjo isz visur plauk
ti minios dievuotu žmonių, o isz 
to praėjo reikalas didesnio na
mo Dievo ir gyvenimo del kuni- 
su-;......; '-IS

Tai ėmėsi prie darbo tėvai 
Bernardinai. Kasdienines au
kos prastu žmonių ir dovanos 
ponu taip juos suszelpe kad 
trumpam laike prie Dievo pa
gelbės, pastate teisybe, medine 
bet užtenkaneziai didelia baž
nyczia ir kliosztoriu del kelio
likos zokoninku.

Maistas Brangsta, Maistas Pūva

K

randasi, ' girios padėtos tarp trijų upeliu

*
Aplaikiau laiszka isz 

Filadelfijos,
Bet nežinau nuo ko,
Nes perskaityt vis 

negalėjau,
Muczija.usi, ir negalėjau, 

Ant galo net svaiguli gavau,
In szali padėjau,

Ir apkvaitus atsiguliau, 
Kaip pasitaisysiu,

Vėl skaityt paimsiu.
Tegul ja kvaraba, 

Bus ant sziandien gana.

t) kad vigas prasidejer^-ezio- 
nai nuo budu kad patiko .Die
vui ta varginga gyvenimą tar
nu savo stebuklu pagarsinti ar
ba paszlovinti, tada ir vieta už- 
vadino “Budu-Szlove” “Bud 
Šlove” arba “Buclavas.” y

Kunigai perkeitė potam giri
ni savo plota ant kapitalo, ku
risai kada užaugo išz kitokiu 
doyariu ir legaciju, su laiku isz- 
state puikia mūrinė bažnyczia, . 
taipgi ir klosztoriu o taip pasi
didino garbe Dievo ir nbiida 
žmonių, nes apie szimtas ypatų 
visokios luomoš turi užsiėmimą 
prie kliosžtoriaus tai mčlšlai- 
nei, tai tursoj, tai tarnystėje 
prie bažnyezios, tai ant galo 
prie kapelijos, kuri szventomis 
dienomis daug skaistumo pri
duoda dievmaldystem.

O paveikslas nei viena diena 
nepersto ja būti garsingu viso
kiom maloniom motinos Dievo! 
Papasakosiu da tau, mano vai
keli. Kad sztai pasirodo ponas 
Jokūbas, gryžtantis isz klebo
nijos, ir su matomu ne užgane- 
dijimu mano Senelio pertrauke 
pradėtus jo žodžius. Nesunku 
buvo inspeti, kad ponas Jokū
bas sunkiame nuliudime savo 
ne užmirszo suraminimo jiesz- 
koti degtinei.

— Bus, ponas geradejau ku
nigas klebonas rytoje anksti 
priesz dicvmaldyste: yra tenai 
ir kunigas dėfinitorius isz Bu
čiavo, kloniojasi tamistai gera- 
dejui! Norint su manim tai ki
taip buvo: ne labai szvelniai 
atsiskyrėm ant “labanakt:”’

— O tai delko? Užklausė 
mano senelis.

— Delko? Sztai ne praszy- 
tas, nei dekavotas iszvažiavo 
su savo dekleracija kad tuojaus

[Tasa Ant 2 Puslapio]

%

Anglijos žmones tiek ma
žai maisto gauna, kad jie be
veik galima sakyti bada ken- 
czia. O tuo paežiu sykiu tuk- 
staneziai tonu visokiu daržo
vių, fruktu ir kitokio maisto 
pūva sztoruose ir turi būti 
iszmestas ant “dumpo.”

Czia, paveiksle matome 
kaip in Covent Garden, Ang
lie j e turi iszmesti daug mais
to kuris pagedo.

Sztorninkai kaltina tuos 
kurie jiems parduoda, ir sa
ko kad viskas per brangu. 
Tie kurie sztorninkams par
duoda, sako kad sztorninkai

tyczia visai mažai perka kad 
jie galėtu baisiai brangiai 
parduoti. 0 Anglijos žmones 
turi už kąsni duonos pesztis.

Ne vien tik Anglijoje ran 
dasi tokis kvailiszkumas. Ir 
ežia, Amerikoje musu didieji 
biznieriai panasziai dare ir 
tebedaro. Kad kiauliena ne
atpigtu tai valdžia nutaria 
iszskerdyti szimtus tukstan- 
cziu kiaulių ir jas po žeme 
paarti; kad kviecziai neat
pigtu, valdžia isz ūkininku 
brangiai perka ir svetimiems 
krasztams už dyka atiduoda.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

Serverziu, Tereku ir Zuja. To
kia sala atidavė karalius ant 
amžinu laiku tėvams Bernardi
nam Vilniaus idant sėdėdami 
szilumoj garbytu Dieva ir mels
tųsi už duszia savo geradejaus.

— Tai dvideszimts kelios 
mylios nuo Vilniaus; bet Ber- 
nusiai davė sau rodą: Nes upe
lis Serveczas inpuola in Vilija; 
ir taip kožna pavasari pakilus 
vandeniui tiek medžiu nuleis
davo in Vilnių kad netik tai 
ant apkurenima kliosžtoriaus, 
bet ir ant pardavimo užtekda
vo.

Kadangi vienok taip didelis 
plotas reikalavo priežiūros, ir 
per visa žiema geru darbininku 
prie kirtimo suvežimo madžiu 
o ant pavasario prie leidimo j u 
vandeniu; tada kliosztoriiis 
Vilniaus pasodino tenai kelis 
broliukus, kurie del gyvenimo 
pasistatė sau kėlės budeles ir 
pabudavojo maža kaplyczaite 
del Misziu szventu kurias toj 
puszczioj paeiliui isz Vilniaus 
atšiuneziamas kunigas kasdien

I laikydavo.
Viena žiemos diena mano 

vaikeli, vienas isz trijų broliu 
apžiūrėdamas girias' pavakare 
gryžo in būda savo, ir naktis 
užpuolė ji girioj. Šzaltis ir ve
jas pute baisus?, tamsu nors aki 
iszdurk: vilkai staugė aplinkui 
baisiai, vargsžas kunigėlis ne
teko vilties, ir atsidavė ant va
lios Dievo drebėdamas visas 
nuo szalczio ir baimes. Jisai ne
žinojo, ar randasi arti, ar toli 
nuo namu, kad staiga pamate 
didele szviesa kaipo kokia ug-

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

?

Pasiskaitymo Knygeles
žiba ant boksztu labai gražios ’ -------
bažnyezios Bučiavo, keliom
mylem atitolintos nuo namelio ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
mano senelio, bet kurios gie- Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
driose dienose lėnggvai galimo pasaka); Užliekos isz Senovės
buvo iszžiureti: 1 Padavimu; Peary ant Žemgalio

Regykla ta papuoszianti vi- (Atminimas isz keliones in Le-J ni szvieczianczio per medžius.
sa aplinkine, o visados miela dinius Krisztus). 96 pus. ..25$ Tada pradžiugęs greitai ar-

Penkios Istorijos apie Burike

t.

r t
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Žinios Vietines
■ •— Petnyczioj pripuola Szv. 
Lauryno Just.

—■ Ojsteriu sezonas jau at
ėjo, nes menesiai kurie turi sa- 
Vije litera “Ii” tai ta ji menesi 
ojsteriai yra geri del valgymo.

—• Subatoj Szv. Onesiforio.
— Kita sanvaite: Nedelioj 

pripuola 15-ta Nedelia po Sek
minių, taipgi Szv. Reginos; Pa- 
nedelyje Szvencz. Paneles Ma
fijos Gimimas arba Szline; 
iUtarninke- Szv. Petro Kliave- 
ro; Seredoj Szv. Mikolo To- 
lent., Ketverge SS. Proto ir Hy. 
M., Petnyczioj Szv. Marijos 
Vardo; Subatoj Szv. Maurilio 
Vysk.

—- Jonas A. Hmelar (Mil
ler) Slavokas, nuo 414 W. Pine 
Ulyczios likos mirtinai sužeis
tas Utarninkio ryta laike dar- 
!bo Mahanoy City kasyklose. 
Szuvis likos parengtas ir stai
ga dinamitas ekspliodavojo. 
Nelaimingam žmogui nutraukė 
'beveik visa tiesa ranka ir su
žeidė krutinę. Velionis gimęs 
ĮOpina, Slovakija, turėjo 63 me
tu amžiaus, atvyko in czionais 
turėdamas szesziolika metu. 
Prigulėjo prie Szv. Marijos 
Slavoku parapijos. Paliko di
deliame nuliudime savo paczia 
Marijona, penkis sūnūs ir trys 
dukterys, taipgi dvi seserys. 
Laidotuves invyks Sukatoje, 
su apiegomis Szv. Marijos Sla
voku bažnyczioje 9-ta valanda 
ir bus palaidotas parapijos ka
pines. Graboriai J. A. Orvavitz 
ir Sunai laidos.

— Ana diena ponas Anta
nas Juodgudis isz South Bos
ton, Mass., lankėsi szioje apy
linkėje pralcidamas vakacija 
pas pažinstamus. Taipgi at
lankė ir “Saules” redakcija, 
nes ponas Juodgudis yra musu 
skaitytojas. Acziu už atsilan
kymą.

— Gerai žinomas visiems 
mieste p. Juozapas Domkus 
nuo 514 W. Pine Uly., likos su
žeistas in tiesa ranka laike dar
bo Mahanoy City kasyklose. 
Gydosi namie.

— Suraszas parodo kad 
1157 mokytojai eina in Maha
noy City miesto Pu'blikinia 
mokslą, o in ISzvento Juozapo 
parapijos 238.

— Gerai žinomas advoka
tas Michael J. Ryan, nuo Cata
wissa ir Market Uly., staiga 
numirė Ketverge,. 11-ta valan
da ryte, namie. Velionis gimė 
Mahanojuje. Prigulėjo prie 
Szv. Kanikos parapijos. Paliko 
paczia Veronika, sunu Joną, du 
brolius ir dvi seserys.

— Reimundas Buszniaus- 
kas isz Detroit, Mich., lankosi 
mieste pas gimines ir pažinsta
mus, taipgi atlankė “Saules” 
redakcija. Acziu už atsilanky- 
ma.

Shenandoah, Pa. — Ponia 
Helen (Boxter) Rudaloniene, 
nuo 100 Schuylkill Ave., 
Heights, likos . pavojingai su
žeista puldama trepais žemyn 
Subatos ryta namie, likos nu
vežta in Locust Mt. ligonbute 
ir ten numirė Nedelioj 10:45 
valanda ryte. Velione gimė Lie
tuvoj ir atvyko in czionais bū
dama da. jauna mergina. Prigu
lėjo prie Szvento Jurgio para
pijos. Paliko 4 dukterys: Ona 
Andreskevicziene, Heights; J. 
Dorbuck, New Britain, Conn., 
Elzbieta Yurgiliene, South 
Bridge, Mass., ir S. Graff isz 
Cleveland, Ohio. Taipgi 2 sunu: 
Juozapa ir Joną Boxteriai isz 
miesto. Viena broli Augusta 
Leskaviczia, Girardville; 16 
aliukus ir anūkes taipgi 5 pro
anūkes. Laidotuves atsibuvo 
Ketverge su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9-ta valan
da ryte ir palaidota in Szv. Ma
rijos kapinėse.

Maizeville, Pa. — Nedelioj 
apie 7-ta valanda vakare, ponia 
Marijona (Smith) Stacziokic- 
ne nuo Main Uly., numirė Lo
cust Mt. ligonbute. Gimė Lie
tuvoj, atvyko in Amerika dau
gelis metu adgal. Prigulėjo 
prie Szvento Liudviko parapi
jos. Paliko du sunu: Adoma isz 
Upland ir Juozapa mieste; ir 
viena po-dukteria Marijona. 
Lucas isz Chicago, 111. Laidotu
ves invyko Ketverge su Bzv.-

Misziomis Szvento Liudviko 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte, 
ir palaidota in Szv. Jurgio pa
rapijos kapines Shenandoah.

VODKOS VAGIS
Pavogė 60,000 Bonkas 
Vodkos Gavo 25 Me

tus In Kalėjimą
MOSKVA, RUSIJA. — Dar

bininku laikrasztis “Trud” di
dėlėmis raidėmis pranesze savo 
skaitytojams kad riet ir Rusi
joje ne visi teisingi: “Vagiai 
Apvogė Vodkos Fabrikai” 
Laikrasztis paskui apraszo 
kaip vienas virszininkas ir dar
bininkas pavogė daugiau negu 
60,000 tukstanczius bonku vod
kos isz Balashov Vodka fabri
ko, ir paskui pasiaiszkino kad 
tos bonkos kur ten ir kaip ten 
kaž-kur pradingo.

Virszininkas Novkov labai 
gudriai szeimininkavo, ir net 
savo kasieriu pasisamdė kad jo 
knygas suvestu. Jis visiems 
savo darbininkams, kurie apie 
jo bizni žinojo labai gerai pa
tepdavo delnus, ir labai gra
žias brangias dovanas pa- 
siunsdavo savo vyresniem- 
siems.

Kas ten atsitiko ir kur tas 
apsukrus virszininkas suklydo 
ir suklupo, laikrasztis “Trud” 
nepaaiszkina, tik tiek pasako 
kad Ponas Novkov su savo pa- 
gelbininku buvo apsūdytas ant 
dvideszimts penkių metu in ka
lėjimą. Kiti darbininkai kurie 
apie szita gera geszefta žinojo 
ir tylėjo ir tas priiminėdavo 
buvo taipgi nubausti. O tie vir- 
szininkai bus vėliau teisiami.

Balsavimai Vengrijoje
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

valdžia ir jiems bus sugražin
tos pilietybes teises. Bet tik po 
rinkimu.

Laikrasztininkai jau dabar 
spėja kad net ir tas skaiežius 
tu kuriems buvo valia balsuoti 
yra neteisingas ir per didelis. 
Valdžia iszdave toki dideli 
skaieziu, kad Komunistams bu
tu galima du, tris ar keturis sy
kius balsuoti.

Komunistu Žinutes
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rasztis, “II Trovatore, Tries
te mieste sztai kokias žinutes 
savo skaitytojams pranesza:

“Treczia diena Birželio 
June menesyje, kryžkelyje, kur 
Broadway sueina su Szeszta 
ulyczia, jaunas Amerikietas lo
szikas, Buster Crabbe, buvo 
ant smert nuszautas su maszi- 
niniais karabinais. Buster 
Crabbe sukniubo ir pasimirė 
savo kraujuose.

“Buster Crabbe buvo labai 
gabus ir garsus loszikas, bet 
daug žmonių jo neapkentė už 
tai kad jis buvo darbsztus na
rys Komunistu Partijoje. Jis 
buvo Leitenantas per kara ir 
buvo sužeistas.

“Buster Crabbe daug labai 
svarbiu žinių paskelbė apie to
kius Amerikieczius kurie dar
buojasi priesz Komunistus ir 
priesz Amerikieczius.

“Gegužio (May) 31 diena 
Buster Crabbe apsilankė pas 
kita loszika Spencer Tracy, kū

nam geram žmogui iszsireikszti 
ar teisingai parodyti savo ne
pasitenkinimą su ta valdžia.”

Kai szitas laikrasztis atėjo in 
New York miestą, Ponas Bus 
ter Crabbe vis buvo sveikas h 
gyvas ir laisvas ir linksmas.

Per daug laiko nenorime pra
leisti su szitais Komunistu ple 
palais ir melagystėmis. Tik szi 
tiek norime pasakyti ir paaisz 
kinti apie szita toki mokslisz- 
ka žinelių straipsneli:

Broadway ulyczia niekur 
New York mieste nesusieina su 
Szesta ulyczia. Jus, New York 
miesto gyventojai pajieszkoki- 
te ir pažiūrėkite kur randasi to
kios kryžkeles.

Buster Crabbe buvo Los An
geles mieste kai, anot to laik- 
raszczio jis New York mieste 
sukniubo savo kraujuose.

Buster Crabbe niekados ne
buvo Leitenantas ir nebuvo su
žeistas ant karo lauko. Jis nie
kados nebuvo in sveczius pas 
Spencer Tracy.

Birželio (June) pirma diena 
Henry Wallace buvo in Des 
Moines, Iowa.

Buster Crabbe niekados ne
susitiko ir net nepažinsta nei 
Henry Wallace, nei Ponios 
Rooseveltienes, ne La Guardia, 
nei Pono Stettinius.

Sumner Welles niekados ne
buvo Senatorius. Bilbo nieka
dos nebuvo Senates pripažin
tas kaipo Senatorius.

Buster Crabbe yra Republi- 
konas.

Bet geriausias priparodini- 
mas yra kad tas loszikas Bus
ter Crabbe, kuris buvo taip 
žiauriai ir nemielaszirdingai 
ant smert nuszautas dabar apie 
savo mirti ir laidotuves skaito-

on the ELECTRIC HOUR
Phil Spitalny and his HOUR of CHARM ’ 

All-Girl Orchestra
¥30 P.M., E.D.S.T. -SUNDAY, CBS

PENNSYLVANIA POWER & LICHT COMPANY

ALUTIS
MOTERĖLĖMS

Žmogus Važiuoja Su Ožkomis

Czia, szalia greito ir mo- 
derniszko traukinio, sau ra
miai sėdi Charles McCartney 
keturios deszimts penkių 
metu žmogelis isz Mount 
Eagle, Georgia. Jis, pasikin
kęs asztuonerias ožkas sau 
po valiai ir ramiai važiuoja

isz Arlington Heights, Illi
nois in Green Bay, Wiscon
sin. Jis turi net dvylika ož 
ku; asztuonios traukia, o ke
turios seka paskui ir ilsisi 
Jis sako kad jis su savo ož 
komis jau beveik visa Ame
rika yra iszvažinejes.

* ' ¥
¥Ant Teisejaus 

(Judge)

Geri-Baimingi Amerikonai

Svetines Kares Veteranai

Prakilni Republikonai

Atsižymėti Ukesai

Atsovingi Advokatai

Charles W. Staudenmeier ¥Howard G. Stutzman

Rinkimai September 
įRepublikonai - Balsuokite RepublikoniszkaiĮ

9, 1947
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ris yra uolus rėmėjas Komunis
tu partijos. Jiedu ilgai ir drau-
giszkai pasisznekejo apie Ko
munistu partijos reikalus. Ant 
rytojaus jis sykiu su Tyrone 
Power ir Gary Cooper, abudu 
garsus loszikai, nuėjo pasikal
bėti su Henry Wallace.

“Paskui, už keliu dienu jis 
su eroplanu nuskrido in Wash- 
ingtona, pasikalbėti su Prezi
dentu Trumanu, bet Trumanas 
jo neprieme. Kai Prezidentas 
jo neprieme tai jis pasitarė su 
Henry Wallace, Elliot Roose
velt, Eleanor Roosevelt, Fiorel- 
lo La Guardia ir Edward Stitti- 
nius ir nutarė paskelbti viską 
ka jie žino apie tuos Amerikie
czius kurie Komunistams ir
Amerikiecziams prieszinasi.

“Tada Sumner Welles, bu
vęs Senatorius, pasakė Ponui 
Buster Crabbe liautis ir savo 
burna užsidaryti. Kai Buster 
Crabbe nepaklausė, tai jis buvo 
begiediszkai nuszautas, nužu-
dytas už savo iasitikinimus. 
Szitas Sumner Welles, buvęs 
Senatorius apszmeiže garbinga 
Italijonu Komunistu Partija; 
jis prieszinosi Gerbiamam Se
natoriui Bilbo, kuris Juodukus 
(nigerus) kankino, kardavo ir 
žudydavo ir visus ateivius pra
keikdavo.

“Buster Crabbe krito Broad
way ir Szestos ulyczios kryžke
lyje. Jo kūnas buvo baisiai su
žalotas ir supleszytas nes net 
46 kulkos in ji pataikė.

“Per laidotuves susirinko 
daugiau negu 150,000 žmonių. 
Visu Komunistiszku partijų 
vėliavos buvo ant jo grabo.

“Garsaus Buster Crabbe, lo- 
sziko nužudymas parodo kaip 
Faszistai veikia ir kaip jie vi

si ir dyvinasi.

Saugi Vieta

Kai viena motina norėjo 
ineiti in viena sztora apsi
pirkti, ir nenorėjo nesztis sa
vo dukrele, ji ta savo dukre
le Barboryte Salsmon indejo 
in beske, pintine ant ulyczios
ir uždėjo parasze kad jos 
dukrele nepamesta ir nepa- 
klydus. bet kad ji savo moti
nos laukia. Barboryte, rodos 
labai myli savo nauja vyge, 
o motina gali sau ramiai po 
sztora pirkinetis ir nesibijoti 
kad kas jos dukrele nenuves
tu in policijos ofisą ir pasa
kytu kad ji pamesta ar pa
klydus.

Kas in ponus pavirsta tai da 
vis ne ponas. Reikie turėti isz- 
mintinga protą ir mandagus 
pasielgimus.

Vaikai, kurie laiko savo tė
vus už kvailus, gali to paties 
tikėtis nuo savo vaiku ateityje.

sus kitus kankina ir naikina Apjuodinimas per nedora 
Amerikoje, parodo kaip Tru-| žmogų suvis nekenkia niekam 
manas ir jo partija visus laiko' kaipo ir jo pagyrimas nieko ge- 
vergijoje ir neleidžia nei vie-jro niekam neatneszįi.

ISZ ANGLIJOS. — Senove- 
j e alus buvo daug smarkesnis 
negu vynas ir nuo juo žmones 
daug greieziau pasigerdavo. 
Visi maukdavo ta gardu ir stip
ru aluti isz dideliu, vyriszku 
skuneriu, kuriuos bartinderys, 
saliuninkas laikydavo ant szie- 
pos.

Kiekvienas kostumeris turė
davo savo nuosava stiklą “sku- 
neri, ’ ’ su savo vardu ar su savo 
ženklu. Buvo nustatyta mada ir 
paprotys kaip madingos mote
rėles gali ir turi ta aluti mauk 
ti.

Patarnautojas atneszdavo 
alaus stiklą moterėlei, kuri sė
dėjo prie stalo. Jis palaikyda
vo maža servetele, skepetaite 
po moterėles gražia ar antra 
smakrele, kad ji nesusitersztu 
savo suknele.

Senoveje, kai žmones nega
lėjo taip patogiai ir gerai pasi
rūpinti sau vandenio, bet turė
jo eiti in szulinius parsineszti, 
ir tankiai tas vanduo būdavo 
neezystas ir. nesveikas, beveik 
visi gerdavo ar maukdavo alu
ti. Motinos duodavo alaus savo 
vaikams ir mažucziams.

Pirmiau vien tik moterys alų 
rauge ir gamino, tik vėliau at
sirado bravorininkai. Jeigu tu 
moterėliu alaus nebuvo geras 
ar gardus, jos būdavo labai nu- 
baustaus, gaudavo muszti, ap
daužyti ir kartais jas in prūdą 
inmėsdavo kad iszmokinus jas 
kaip gera aluti gaminti.

Penkioliktame szimtmetyje, 
alutis buvo toks prastas, kad 
visi bravorininkai buvo su- 
szaukti in bažnyczia, kur jie 
buvo priversti prisiekti kad jie 
tk gera aluti gamins, kad jie 
“toki gera ir sveika - aluti ga
mins, koki ju gabumai ir ju 
silpnumai jiems pavėlins.” Bet 
matyti, kad tu bravorininku 
silpnumas buvo stipresnis negu 
j u gabumai, nes daug bravori
ninku buvo nubausta už prasta 
aluti.

Buvo griežtai uždrausta in- 
deti cukraus in alų. Valdžia la
bai baudė tuos bravorininkus 
ar tuos saliuninkus kurie inde- 
davo cukraus in alų. Geriausias 
būdas dažinoti ar yra inmai- 
szyta cukraus, buvo szitas. Val
dininkas ar miesto virszinin
kas apsiaudavo skurinemis ke
linėmis, ineidavo in saliuna, 
papraszydavo dideli alaus stik
lą “skuneri.” Paskui jis ta alų 
iszliedavo ant krieslo ir in ta 
paliejusi alų atsisėsdavo. Jis in 
ta alaus bala iszsededavo visa 
pusvalandi. Jeigu jo kelines 
prilipdavo prie krieslo, tai bu
vo ženklas kad alus negeras, 
kad jame yra inmaiszyta cuk
raus ir saliuninkas ar bravori- 
ninkas būdavo suaresztuotas.

Valdžia nustatė kiek buvo 
galima imti už stiklą alaus, ir(

valdžia uždraudė bravorinin- 
kams straikuoti.

Anglijos karaliene Elžbieta 
mylėdavo toki stipru alų, kad 
buvo sunku jai parūpinti ar 
rasti tinkamo stiprumo alaus, 
nes jokis vyras tokio alaus ne- 
dryso nei paragauti ar pa- 
gurkszncti.

Karalius Henrikas Asztun- 
tasis nustatė kad Karalienes 
tarnaites gali iszgerti ne ma
žiau kaip asztuonis gorezius 
alaus in diena. Bet Karalius, 
būdamas geras žmogus ir su- 
pratlyvas, prie to instatymo 
pridėjo: “Jeigu kuri tarnaite 
da po to butu isztroszkusi, ji 
gali nueiti prie baczkos ir insi- 
leisti da kita goreziu.”

ANGLIJOS MAINIE-
RIAISTRAIKUOJA
DONCASTER, ANG. — Ne- 

žurint to kad visiems Anglijoje 
baisi beda, ir nepaisant to kad 
pats Anglijos Užsienio Sekre
torius Bevinas gražumu visu 
darbininku prasze ilgiau, dau
giau ir sunkiau dirbti, mainie- 
riai susimanstino straikuoti.

Vakar apie trisdeszimts tuk- 
staneziu mainieriu sustraikavo 
apie Yorkshire. Kiti jau kelios 
sanvaites kai straikuoja. Isz vi
so jau apie penkios deszimtys 
tukstaneziu mainieriu strai
kuoja.

Anglams jau ir taip anglių ir 
trumpa ir trūksta, o dabar per 
szitas straikas Anglai netenka 
apie du szimtu tukstaneziu to
nu anglių ant dienos.

Czia daug didesnis ir svar
besnis klausimas negu tik mo
kestis, algos ar uždarbis. Ang
lijos gyvastis pareina isz tu 
kasyklų. Be kasyklų, be anglių 
visas krasztas pražuvęs.

Mainieriu unijos pareikalavo 
isz valdžios kad mainieriai 
dirbti tik penkias dienas in 
sanvaite, bet gautu mokėti už 
szeszias. Valdžia buvo privers
ta nusileisti ir sutikti. Tada 
kompanijos turėjo pakelti ang
lių preke, kasztus asztuonios 
deszimtys centu ant tono.

Dabar visai keblus ir nema
lonus dalykas visai valdžiai: 
Valdžia kreipiasi in mus pa- 
gelbos, praszo kad mes stotu
me Anglams in pagelba, o patys 
Anglai straikuoja ir nedirba.

Biednam, vargo prispaus
tam žmogui mes mielu noru isz- 
tiesiame pagelbos ranka ir ji 
szelpiame kiek tik galime; bet 
kaip dabar su tokiais tinginiais 
ir nenaudėliais, kurie patys pe- 
szasi, straikuoja, tinginiauja ir 
paskui almužnos reikalauja?

Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!




