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Lietuvius Sibirija
Isz Amerikos 
Nužudė Savo

Broli
Pavydėjo Ir Neapkentė 

Savo Jauno Broliuko
JERSEY CITY, N. J. — 

Pearl Silverman, 18 metu am
žiaus mergaite neapkentė savo 
mažo broliuko net nuo laiko 
kada jis užgimė. Ji pasiaiszki- 
no kad jo tėvai ta maža broliu
ką taip mylėjo kad ji nutarė 
jam atkerszinti ir jau kelis sy
kius stengėsi j u nužudyti.

1941 metuose ji su maža sto
vy lele norėjo savo broliuką už 
muszti, kai davė jam per galva. 
Ji tada buvo padėta in dumiu 
namus, kur ji iszbuvo du metu.

Paskui kai ji buvo paleista 
isz tu namu ji vėl pargryžo na
mo, bet vis neapkentė savo vie- 

Anuolikos metu broliuko.
Kai tėvai iszejo in sveczius 

viena vakara, szita isz pavydu
mo pakvaiszus mergiszczia pa
lauke pakol jos broliukas už
migo. Tada ji nuėjo in skiepą, 
susijieszkojo savo tėvo du 
plaktuku ir su jais taip sudau
žė savo broliuką kad jis tenai, 
bemiegant ir pasimirė.

Paskui szita mergiszczia isz
ejo sau ir po ulyežias vaikszti- 
nejo. Po tam, ant rytojaus ji 
nuėjo pas Raymond Kurcieski, 
dvideszimts metu vyruką, ku
ris neseniai pargryžo isz vais- 
ko. Ji jam pasisakė ka ji buvo 
padarius, bet jis netikėjo, pa
kol nepasiskaite laikrasztyje 
apie to mažo vaikuczio nužu
dymą. Tada jis paszauke poli- 
cijantus, kurie ta mergiszczia 
suaresztavo.

Ji policijai pasiaiszkino kad 
jos tėvai daug labiau mylėjo 
jos broli negu ja, ir už tai ji ta 
savo broliuką nužudė.

Europai 
Pagelba

Reikalinga
gi : 1--------

Negalima Laukti
( -— 'ji

WASHINGTON, D. C. —
Robert A. Lovett, kuris užima 
Amerikos Sekretoriaus Mar- 
shallo vieta, kai Sekretorius 
iszvažiuoja su reikalais, sta- 
cziai pasakė kad Europai pa- 
gelba szitai, ežia dabar reika
linga. Europa negali laukti 
pakol Paryžiaus Konferencija

Robert M. Rownd, 102 me
tu senelis isz Ripley, N. Y., 
buvo iszrinktas kaipo augsz- 
cziausias Komandorius Gar
bingos Armijos. Visi da liku
sieji kareiviai isz tos senos 
armijos’susirinko in Cleve
land miestą ant seimo. Ro
bert M Rownd vaiske buvo 
visu kapelionu virszininkas,

per visus savo ergelius ka nors 
nutars.

Jis duoda visiems žinoti kad 
Anglijos ir visos Europos to
kia pavojinga padėtis dabar 
kad jau negalima laukti jokiu 
nutarimu, kad visiems Euro
poje pagelba reikalinga sziais 
metais. Jis net sako kad Kon
gresas su Senatu turėtu susi
rinkti ir nutarti kaip ir kuomi 
Europos žmonėms padėti.

Robert A. Lovett ne vien tik 
nuo saves szitaip kalbėjo. Pats 
Sekretorius Marshallas su ero- 
planu labai greitai pargryžo 
isz Rio de Janeiro, kur jis buvo 
ant konferencijos, ir dabar 
kaip tik tuo klausimu susirū
pino.

Sekretorius Marshallas pa
tvirtino savo pagelbininko žo
džius ir sako, kad ja*u dabar 
daug vėliau negu mes manome 
ir kad pagelba Europai jau ir 
taip pasivėlinus. Jis sako kad 
visiems aiszku kad vien tik 
Amerika dabar gali Europos 
žmones iszgelbeti. Tie krasz- 
tai kurie pasižadėjo sykiu su 
Amerika szelpti Europa dabar 
patys ubagauja ir pagelbos 
jieszko.

Iszmintingi Žodžiai

Visi žmones skundžesi ant 
silpnos sveikatos, bet ne vienas 
nesiskundžia ant silpno proto.

Tinginys žmogus del visu ne- 
apkeneziamu bus.

Tiktai silpna dusziai baido
si, kada gerbūvis ant blogo 
mainosi.

Tada motere buna geriausia 
kada savo burnos neatidaro.

i

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Isztvirkimas
Paleistuvystes, Žmog

žudystes Atlanta
Mieste

ATLANTA, GEORGIA. — 
Moterys ir merginos jau be sa
vo vyru ar broliu nei kojos ne- 
drysta iszkelti isz namu. Vyrai 
perkasi karabinus ir revolve-j 
rius, ir mokina savo tarnaites 
kaip priimti tuos kurie ateina 
nekviesti in ju namus. “Jeigu 
kas ežia ateis ir nepasitrauks 
kai jus jam duris norėsite už
daryti, tai tuoj aus pradekite 
spiegti, spirkite jam staeziai in 
pilvą ir trenkite duris jam in 
snuki.“

Vienas sztorninkas Atlanto 
mieste, paklausė vieno žmo
gaus, “Kas ežia darosi? Kodėl 
visi perkasi karabinus ir re
volverius?“ Tas žmogus rimtai 
atsake, “Szita syki jau mes ne
galime kaltinti Amerikieczius 
isz sziaurines Amerikos puses, 
ežia jau musu paežiu reikalas 
ir mes savotiszkai apsidirbsi
me.“

Dvi baisios žmogžudystes 
šukele visus Atlanto miesto gy
ventojus. Szitame mieste jau ir 
taip baisiai daug žmogžudys-j 
ežiu buvo. 1946 metuose net 97\ 
žmogžudystes buvo papildytos, 
ir 58 žmogžudystes buvo Ful
ton apygardoje. 351 moteris 
buvo užpulta ar iszniekinta. 
Visokiu kitokiu prasikaltimu 
szitame mieste buvo daug dau
giau negu kituose miestuose.

Jaunieji nevidonai, kurie per 
kelis menesius vieszai ir drą
siai gazdino visus gyventojus, 
apvogė daug sztoru ir užpuldi
nėdavo ant jaunu mergaieziu, 
staeziai juokėsi isz policijos, 
kuri visus juos gerai pažino bet 
nedryso ar nenorėjo juos su- 
aresztuoti.

Kas vakaras toki jauni raz- 
baininkai zulinosi po ulyczias 
ir užpuldinėdavo mergaites ir 
moteris, ant Lucille ulyczios 
prie West End. Eroplanu sto
ties virszininkas iszniekino 
trylikos metu mergaite.

Vienas vyras, iszlipdamas 
isz tramvajaus, strytkario pas
kui viena mergina, iszsitrauke 
vieszai revolveri ir pareikalavo 
kad ta mergina eitu su juo na
mo. Ta mergina ji prisiviliojo 
in tamsia ulyczia, kur buvo jos 
brolio namas ir tenai ji pradėjo 
spiegti pakol jos br olijTiszgir- 
do ir laiku pribuvo savo sesu
te iszgelbeti.

Beveik visi szitie jaunieji 
zulikai ir nevidonai pareina isz 
geru ir pasiturineziu szeimynu.

Miesto Mayoras William B. 
Hartsfield jau 1946 metuose 
patarė ir ragino kad valdžia ir 
policija susirupintu jaunaisiais

Nepaprasto Gabumo Lietuvoje Per
Daug Žmonių

Sako Sovietai

Kai Raymons Schiff buvo 
tik keturiu metu amžiaus 
berniukas jis jau labai gerai 
mokėjo loszti szakmatais; 
kai buvo augsztesnioje mo
kykloje, “High School” jis 
parasze disertacija apie 
sprogstanezios Atom bombos 
jiegas; sziandien jis dirba su 
kitais mokslineziais Pitts
burgh, Pa., universitete, kur 
yra vedami tardymai apie ta 
sprogstanezia bomba. Jis 
yra vienas isz jauniausiu to
kiu mokslincziu.

prasikaltėliais. Bet niekas jo 
nepaklausė. Tėvai visai nepai
sė.

Policijai darbas per didelis. 
Visame mieste randasi tik 747 
policijantai. Ir tarp szitu poli- 
cijantu randasi daugiau negu 
szvertis tu Ku Klux Klanu, ku
rie nieko nepaiso apie tvarka. 
Jie tinginiauja ir tik jieszkosi 
vietos kur laika praleisti ba- 
liavuojant. Dauguma polici- 
jantu tiek mažai algos gauna, 
kad tik valkatos tokius darbus 
ima.

Niekas nežino kas taip bai
siai sumusze ir apdaužė Ponia 
Antoinette Farnsworth Drew 
ir paliko ja negyva jos namuo
se ant 88 Ellis ulyczios.

Niekas nežino kas nužudė 
Ponia Dessie Mae Smith, dvi
deszimts keturiu metu darbi
ninke, kai ji ėjo ant krutamu.)u 
paveikslu (movies) ir numėtė 
jos lavona ant Hood ulyczios 
netoli jos namu.

Niekas nežino kas smertinai 
sumusze Poną F. G., Campbell, 
isz 430 Washington ulyczios ir 
paliko ji negyva ant Wood
ward ulyczios.

Niekas nežino kas iszsitrau
ke revolveri ir nuszove sanvi- 
ninka C. A. Wallace Bathouse. 
Nors tuo laiku net deszimts vy
ru kazyravo. Ir vienas isz tu 
kazirninku buvo miesto virszi
ninkas.

Niekas nežino kas perskele 
jaunam kareiviui, William M. 
Bohannan galva ir paliko jo 
negyva kuna prie Penktos ir 
Tifton ulycziu.

Niekas nežino kas nužudė 
Ponias Margaret Alston Re- 

(Tasa Ant 2 puslapio)

Amerikos Po-Sekretorius Sako 
Europai Pagelbai Būtinai Rei
kalinga, Negalima Laukti; 
Žmones Reikalauja Kad Val
džia Vėl Mėsos Pardavima Ir
Pirkimą Suvaržytu Ir Prižiuretu
Praszo 

Amerikos
Aukso

Anglijos Sekretorius 
Sako, Auksas Mums

Nereikalingas
SOUTHPORT, ANG. — 

Anglijos Užsienio Sekretorius 
Bevinas, kalbėdamas darbinin
ku unijos susirinkime, pasakė 
kad visai Europai butu daug 
lengviau ir Amerikai daug ge
riau, jeigu Amerikos valdžia 
savo susikrovusi auksa iszsi- 
kastu isz Fort Knox ir paleistu 
ant prekybos ar staeziai iszda- 
lintu.

Jis sako kad tada butu ne 
vien tik Europai gera pagelba, 
bet tuo paežiu sykiu ir Ameri- 
kiecziams butu taksos suma
žintos.

Anglijos valdžia nieko neži
nojo apie szitas prakalbas. Visi 
valdininkai Anglijoje nustebo 
kai jie iszgirdo savo Užsienio 
Sekretoriaus Bevino patarima.

Jis taipgi visiems darbinin
kams pasakė kad dabar negali
ma parsitraukti daug visokiu 
maszinu, ir už tai darbininku 
pareiga savo prakaitu ir darbu 
tu maszinu vieta užimti. Darbo 
žmones labai myli Bevina, nes 
jie jaueziasi kad jis yra vienas 
isz ju. Kai jis ragino visus dar
bininkus sunkiau ir ilgiau dirb
ti, kad daugiau visko pagami
nus, visi ji rankomis plojo.

Bevinas taipgi visiems davė 
žinoti, kad jis ir visa valdžia 
daug ko gero tikisi isz visu Mi- 
nisteriu konferencijos, kuri bus 
laikoma Londone Lapkriczio

(Tasa Ant 4 Puslapio)

STOCKHOLM. - 
niai ir gerai žinome 
tai kankino ir žudo, 
buvo daroma slapta, 
rikoje užsigindavo ir 
tik prasikaltėliai yra
tuviai gali sau ramiai ir gerai gyventi po 
Sovietiszka valdžia. “Patys Sovietai jokiu 
žinių isz Lietuvos neiszleisdavo. Viskas 
buvo tyku ir nyku už tos geležines sienos.”

Bet dabar jau ta Sovietiszka ir Komu- 
nistiszka valdžia vieszai pranesza kad Eš- 
tonijoje, Latvijoje ir Lietuvoje randasi per 
daug žmonių. Dabar Latvius, Estonus ir 
Lietuvius Sovietai perkelia in Sibirija, ypacz 
in Khabarovsk ir Primorskaya.

Mes tikrai tikime kad dabar Lietuvoje 
ir yra per daug žmonių, bet ne Lietuviu! 
Sovietai szimtus tukstaneziu savo Komunis
tu atgabeno in Lietuva ir jiems labai mie- 
laszirdingai suteikė Lietuviu žemes, ukius 
ar jo padupezikus.

Szitokios žinios, kad ir liūdnos ir bai- 
r

sios, bet mums visai ne naujiena. Czia 
tik kitas žingsnis in Rusijos planus, kurie 
yra taip sudaryti ir nustatyti, kad ne vien 
tik Lietuvos Tauta panaikinti, bet ir visus 
Lietuvius isznaikinti. Jiems tas ju darbas 
dabar puikiai sekasi. Tegu tie musu rau- 
donskuriai ir Bolszevikeliai szitokias žinutes 
pasiskaito ir tegu tada pateisina ta Stalina 
ir turtus.

- Nors visi mes jau se- 
kaip Lietuvius Sovie- 
bet iki sziol visa tai 
Komunistai ežia Ame- 
sakydavo, kad vien 

baudžiami, o geri Lie
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Kas Girdėt
Unijos vadai ir kompanijos 

dabar apeina ir iszsisuka isz tu 
nauju instatymu kurie yra tai
kinami priesz uniju vadus. 
Unijos dabar jokio kontrakto 
su kompanijomis nedaro, 'bet 
tik žodžiu šiįsitaria. Szitaip da
rydami, unijos vadai labai gra
žiai iszsisuka isz tu instatymu 
ir gali kaip po senovei savotisz- 
kai szeiminipkauti.

Czia didžiausiai prasikalsta 
fabrikantai ir kompanijos. Jei
gu kompanijos dabar pareika
lautu kontrakto, taip kaip pir
miau visi darbininkai visados 
reikalaudavo, tai tie vadai tu
rėtu derintis ne vien tik su 
kompanijomis, bet ir su val
džia.

Kelios sanvaites atgal, vie
nas laikrasztininkas parvažia
vo isz Europos ir laikrasztyje 
yiešzai parasze kaip ponas Lei
tenantas Generolas John Lee 
gyvpua kaip koks karalius ir 
laiko visus savo kareivius kaip 
kokius2 vergus. Leitenantas Ge- E ‘ ...
nerolas John Lee skaitosi save 
lygiu su paežiu Vieszpacziu 
Dievu, kuriam visi turi vergisz- 
kai tarnauti.,
* Jis turi sau keturius bran
gius automobilius, savo visa 
traukini, puikiai szpuoszta, ke
lis savo eroplanus, ir gyvena 
tikrame palociuje. Jam karei
viai turi kaip vergai tarnauti. 
Ir visi tie posznumai ir pato
gumai nepareina isz jo paties.1 
kiszeniaus, bet isz armijos pi-, 
nigu.

Tas Ponas Leitenantas Ge
nerolas John Lee, piktai užsi
gynė kad nėra nieko pana- 
Sząus, kad tas laikrasztininkas 
meluoja. Bet jis to laikraszti- 
nĮnko neapskundę. Armijos.! 
Sztabas neužsigyne ir tam laik- 
rasztininkui nieko nesake ir 
nedare, nors tos žinios baisiai 
pakenkė Armijai, ir jos gera 
yąrda pažemino ir sutersze.

Paprastai tas pats Genero- 
las ir Armijos Sztabas pareika
lautu kad toks laikrasztininkas 
atsžauktu tokius szmeižtus ar 
jis butu tuojaus suaresztuotas. 
O dabar nieko panaszaus neat
sitiko. 1

Mes nežinome kiek tenai tie
sos yra ir kiek tas laikraszti
ninkas perdėjo ar pridėjo, bet 
mes isz praeities jau žinome ko
kio plauko yra tas Ponas Lei
tenantas Generolas John Lee.

Kai kompanijos ir pavieni 
žmones ir Karo Sztabas pasiun
tė milijonus cigaretu jo karei
viams: tai kareiviai tu cigaretu 
visai nematei Karo Sztabas tik 
ųž keliu menesiu sužinojo kad 
tie cigaretai buvo parduoti ant 
to “Black Market,” o kiti ci
garetai liko in Normandy, už 
tai kad tas Generolas neparu- 
■piho nei laivu nei eroplanu juos 
pristatyti, nors tuo laiku buvo 
daug tįiszcziu ir dyku eropla
nu. Jam netruko cigaretu, tai 
ką jis paišė apie kitus.

1944 metuose, kai valdžia ir 
Karo Sztabas visus mus ragino 
ankseziau kareiviams siunsti 
Kalėdinės dovanas, Generolo 
John Lee armijoje buvo 125,- 
000 tokiu dovanu prisiunsta. 
Bet Generolas nieko apie tai 
n.edąre ir paliko tas dovanas 
vienoje krūvoje Cherbourg 
mieste. Generolas Bradley ir 
gražumu ir piktumu prasze 
kad Generolas John Lee pa
siaustu eroplanus tas dovanas

paimti ir savo kareiviams isz- 
dalintu. Bet Generolas John 
Lee vėl nieko nedare, nieko ne
paisė ir visi jo kareiviai likosi 
be dovanu per Kalėdas. Nors ir 
tada buvo baisiai daug tuszcziu 
ir dyku eroplanu. Paskui Vo- 
kiecziai prasimusze per Ameri- 
kiecziu frunta, ir daug kareiviu 
žuvo, visai nežinodami kad kur 
ten Cherbourge laukia ju Ka
lėdinės dovanos.

Paskui žiemos laiku, vėl tas 
Ponas Leitenantas Generolas 
John Lee per nėapsižiurejima 
ar per nepaisinima neparupino 
savo kareiviams sziltu cziebatu 
nors tie cziebatai buvo pri- 
siunsti. Daug kareiviu neteko 
kojų nuo to szalczio.

Kai Generolo George Patton Į V;SĮ 
kareiviai susilaukė savo žiemį-, 
piu cziebatuį kurie turėjo Uiti 
per Leitenanto Generolu'John 
Lee rankas, jie pamaje kad tie 
cziebatai be sziltu vilnų ir be 
aulu. Generolą^ Patton nelau
kė pakol Leitenantas Genero
las John Lae susipras ir tuos 
aulus pūsiuns, bet jis insake 
supjaustyti, sudraskyti paklo
des, blanketus ir isz ju padary
ti cziebatams aulus.

Paprastai, laikrasztininkai 
daug daugiau žino negu jie pa
raszo. Jie apie szita Leitenantą 
Generolą John Lee nutylėjo, 
pakol jis viena ju broliu raszy- 
toju užpuolė ir melagiu iszva- 
dino, tada viši kiti pradėjo sa
kyti ir raszyti ta ka jie iki 
sziol buvo nutylęje.

LAISZKAS ISZ
VOKIETIJOS

Kuri aplaižė musu skaitytojas 
p. Juozapas Danielius isz 

Mahanoy City, Pa.

Vienas pacztorius, net per 
aszaras prasze kad jam alga 
nebutu pakelta. Jis iki sziol už 
dirbdavo 2,900 doleriu in me
tus, o dabar jam alga buvo vie
nu szimtu doleriu pakelta. 
Reiszkia dabar jis gaus 3,000 
doleriu ant metu. Pacztorius 
szitaip pasiaiszkino: Kur jik 
dabar gyvena ant randos, yra 
instatymas kad tie kambariai 
yra randavuojami tik tiems ku
rie mažiau negu tris tukstan- 
czius doleriu ant metu uždirba. 
Dabar jis sako kad jam reikes 
isz ten iszsikraustyti, o kitu na
mu ar kambariu jis niekur ne
gali rąsti del saves ir del savo 
asztuoniu vaiku.

Nors Rusija reikalauja kad 
Lenkai visas anglis siunstu 
jiems, bet, kiek dabar galima 
numatyti, tai Lenkai ir Ruskiąi 
turės sutikti siunsti daug tu 
anglių in vakarus. Rusijos ge
ležinkeliai nėra ' tinkami tas 
anglis vežti, o Lenkai neturi 
gana geležinkeliu. O isz kitos 
puses, Lenkai turi daugiau 
anglių negu jie patys gali su- 
vartūoti. Lenkija susiderėjo su 
Rusija pasiunsti 9,000,000 tonu 
anglių Ruskiams, bet tik maža 
dalis t,epai bus ten galima pa
siunsti. Lenkams ir Ruskiams 
nėra kitos iszeities kaip par
duoti tas anglis tiems kuriu jie 
dabar neapkenczia.

Italijos valdžia sutiko pa
siunsti 200,000 darbininku in 
Francuzija. Bet matyti kad Ita- 
lijonai ne taip jau nori tenai 
važiuoti. Per penkis menesius 
tik 18,558 Italijonai iszvažiavo 
iii Francuzija.

nori 
sunn,1

Jr„

Prezidentas Trumanas ir ki
ti augszti Demokratai 
Prezidento Roosevelto 
Franklin D. Roosevelt,
kaip nors priraszyti prie parti
jos, ir dabar stengjasi paskirti 
jam vieta kaipo virszininku ant 
namu statybos komisijos.

Dillingen a/Donau 
Vokietija, Liepos 25, 1947 

Mielas Dede!
Nuozirdžiausia dekuoju už 

siuntini, kuri sziandien gavo
me. Visa szeimyna labai džiau
gėsi gavusi tiek daug ir tokiu 
brangiu valgymo produktu. At
rodo kad viskas,, kas buvo sius
tą gavome pilnoje tvarkoje. 
Tik desz’;a kiek buvo papelėju
si, bą,t numazgojus ir apvalius 
v „si skaniai paragavome. Jeigu 
reiketu ežia tiek nusipirkti, tai 
czia kainuoju apie 1,5.0 r., (tik 
žinoma ne krautuvėje, nes 
krautuvėje neparduoda mu
su). Taip pat aeziu už jusu laik- 
raszczius, nes jusu laikrasz
cziai da daugiau paraszo teisy
be neįu musu. Musu taip visko 
raszyti neleidžian^a, nes czia 
arti yra tie, kuriems ta teisybe 
nepatinka.

Už siuntini czia reikėjo pri
mokėti tik 90 feningu, tai yra 
la'bąi mažai, tiek kiek kainuoja 
laiszko ženklelis. Isz viso czia 
Vokiszki pinigai labai mažai 
vertinami, o užsienyje jie visai 
nevertinami ir nemaino in kitu 
krasztu pinigus, nes už viena 
doleri gali gauti iki 200 mar
kiu, o darbininkas uždirba 150 
iki 200 r., per menesi. Krautu
vėse uždėti kainos taip pat yra 
žemos, bet galima pirkti tik pa
gal korteles. Vienuok isz ranku 
galime taip pat szi ta nusipirk
ti, bet czia jau reikia mokėti la
bai auksztos kainos, kaip tai: 

' cukraus svaras 100 r., taukų 
150 r., amerikoniszkos cigare
tes pakelis 100 r., ir 1.1. Taip 
jau yra visuose krasztuose kur 
karas sugriovė tvarkinga gy
venimą, kur žmoniems trūksta 
.valgio, drabužiu ir kitu reika
lingu daiktu.

Jau dvi sanvaites kaip serga 
mano žmona. Sanvaite iszgule- 
jo ligoninėje, vela pasveiko, o 
kai sugryžo, vėl atsigulė ir iki 

; sziol vis neeina geryn. Tai man 
paeiam tenka ir vaikus prida
boti ir ligoni slaugyt, taip kad 
turiu daug klapato. Gerai kad 
nereikia eiti in ino*kyklą, mat 
dabar pas mus atostogos ir mo
kiniai paleisti iki Rųgpiuczio 
15 dienps.

Musu gyvenimas nelabai pa
togus, turime nedideli kamba
rį kuriame viskas turi tilpti ir 
viską dirbti- Medines lovos su 
įentu dugnu, net ir pagalviu 
neturime. O Lietuvoje turėjo
me tris kambarius ir virtuve su 
visais patogumais, turėjome 
visokiu baldu ir drabužio. Vie
nu žodžiu gyvenome, dirbome 
ir visko užtekome. Kai dabar ( I ‘
prisimenu, tai net szirdi su
spaudžia. Ir už ka! Ar mes kam 
blogo padarėme, ar mes kara 
kam paskelbėm? Ar mes kam 
kelia pastojome? Ne! Tik už 
tai, kad mes buvome silpni ir 
negale jorrie patys apsiginti. 
Teisybe dabar uždaryta yra už 
stipriu grotu ir nežinia ar pa
siseks ja iszvaduoti.

Kuo asz galecziau Dedei at
silyginti ? Juk asz dabar uba
gas. Gal man pasiseks nors mu
su laikraszcziu pasiust jums 
pasiskaityt. Taip pat indedu 
maža nuotrauka prie Dunojaus. 
Tai sziuo tarpit ir baigiu. Lauk
siu atsakymą nuo Dėdės.

Siuncziame jums visiems ge
riausiu linkėjimu, o Dede il

giausiu metu. Perduokit geru 
linkejomu poniai Ednai. Su
diev, jusu, Stasys Jasutis.

' ■

Kas Gali Pasakyti, Kas 
Atsitiks Rytoj, Už San
vaites Arba Už Meto?

Kas gali pasakyt ar rytoj < 
bus jis>ąi sveikas, ar turės dar- ’ 
ba ar ne? :

Ant tuju klausymu niekas 
negali atsakyti tikrai. Žmo
gaus gyvenime atsitinka kad 
viena minuta, gal ir viena se
kunda permaino žmogaus gy
venimą ant gero, bet tankiau
sia ant arszesnio.

Todėl, kožnas isz mus priva
lo būti pasirengęs ant kožno at
sitikimo kad netikėtinai nesi- 
rastunlem “ant ledo.”

Rodą del senesniu žmonių, 
kaip apsisaugo t nuo nežinomo 
rytojaus, gal butu jau per vė
lai kad mokytis. Bet del jaunu 
gali prisiduot pakol pradės už
sidirbt ant savo užlaikymo. Ro
dą toji yra: Iszsimokyk kokio 
nors amato aiJba profesijos. Ne
užtenka būti mokytu bet būti
nai reikia turėti koki nors re- 
mesla (amata) kuris vėlesniam 
gyvenime žmogui prisiduotu.

Amato geriausia mokytis isz 
jaunystes kada protas yra ge- 
riaus.es, kada rankos yra mik 
lios. Jeigu žmogus, iszskiriant 
savo tikros profesijos, turi ko
ki kitoki amata, tai turi užtik
rinimą ant rytojaus, bus jam 
lengviau pasijieszkoti kito ko
kio darbo, ne kaip tam, kuris 
supranta tiktai viena darba. O 
geras amatas užtikrina žmogui 
gera atlyginimą.

Kas iszskiriant savo amato 
turi da kita, tasai liuosam lai
ke suras užganadinima prie Jo 
namo. Kas, sakysime, moka 
griežti ant kokio instrumento,' 
taipgi suranda linksmumą va
karais, pralinksmindamas ne 
tik'save bet ir kitus su muzyke.

Priek tam, žmogus privalo 
rūpintis apie savo sveikata. 
Nuo to turime daktarus idant 
laike pareikalavimo galime pas 
juos gauti rodą, patarima kain 
nuo ligų apsisaugoti.

Ant galo kožnas žmogus pri
valo stengtis suezedint dalele 
savo uždarbio ant “juodos va
landos” kad turėtu ant ryto
jaus nes nežino ka jam tas ry
tojus gali atneszti.

arba pradžia 
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Gera rodą buna gera, bet ne- 
visada; ir niekiausia buna gera 
kaip kada.

foule ir Jeanette Reyman.
Szitos paskutines dvi baisios 1 

žmogžudystes inpykino ir isz- ; 
gazdino visus to miesto gyven
tojus. Czia paaisžkejo kad poli- 
cijantai ar nesupranta, nemo
ka, ar nenori savo darba ir pa
reiga atlikti.

Ponios Refoule lavonas buvo 
surastas Peachtree upelyje 
prie jos namu; Ponia Reyman 
buvo nužudyta už szesziu san- 
vaicziu po Ponios Refoule.

Laikraszcziai per szitas dvi 
žmogžudystes drąsiai ir aisz- 
kiai parode kokie liurbiai, dur
niai ir pusgalviai yra visi to 
miesto policij antai.

Ponia Refoule, graži gielton- 
plauke pareina isz geros ir gar
singos szeimynos. Ji grožio ir 
dailybos mokslo ėjo Paryžiuje, 
Sorbonne universitete, kur ji 
savo vyra Paul ir susitiko. Jie
du sugryžo in Amerika ir apsi- 
ženijo.

Kai karas iszkilo jos vyras 
stojo in Prancūzu armija ir pa 
teko in nelaisve Dunkerque ka
ro lauke, ir buvo iszvežtas pir
miau in Vokietija, paskui In 
Lenkija. Per tuos penkis me
tus Ponia Refoule su savo šu
neliu Jon gyveno ir vargo po 
Vokiecziu užkariavimu nežino
dami ar j u tėvas gyvas ar žu
vęs. Ponui Refoule pasisekė 
nuo Vokiecziu pabėgti ir jis su 
savo szeimynele sugryžo in 
New Orleans, kur jie gražiai 
gyveno.

Viena diena parėjo isz mo
kyklos ir rado savo motina ne
gyva. Ji buvo pasmaugta. Poli
cijos vadas tuo laiku atostoga
vo Floridoje, ir visi policijan
tai be jokios tvarkos stengėsi 
szita žmogžudyste iszriszti. Vi
si norėjo vadovauti, bosauti ir 
visi garbes jieszkojo.

Tardymas buvo teisiog vai- 
kiszkas ir net juokingas: Poli
cija sugautu intarta žmogų, 
paklausdavo jo: “Ar tu Ponia 
Refoule nužudei?’’ Intartas 
žmogus trumpai pasakydavo 
“Ne,’’ ir policija ji paleisdavo.

Galu gale policija intare jos 
vyra Paul Refoule, priparode 
kad jis nežmoniszkai su kitais 
vyriszkiais susidėdavo lytisz- 
kais pasitenkinimais. Policija, 
dažinojus kad jos vyras yra 
Prancūzas, artistas, tuojaus ji 
intare ir suėmė ir in kalėjimą 
patupdino.

Dabar ponas Refoule ap
skundė miesto policija už 
szmeižtus ir už jo szloves nu- 
plieszima, ir reikalauja 50,000 
doleriu.

Ponia Rewman buvo biznie- 
I riaus žmona, Bogart miestely
je. Ji nuėjo in sztora in Atlan
ta apsipirkti, ir buvo ant smert 
sumuszta. Jos lavonas buvo su
rastas. Ji buvo suriszta ir in 
paklode suvyniota ir in troka 
inmesta.

Policija nei vieno' žmogaus 
neintare nei vieno nesueme, 
tik pareiszke kad niekas nieko 
nežino.

Už tai dabar, beveik visi vy
rai perkasi revolverius ir moki
na savo moteris ir dukreles 
kaip isz j u szauti, už tai dabar 
nei viena moteriszke nedrysta 
nei ant ulyczios pasirodyti be 
draugo ar palydovo, už tai, vie
nas vyras, ate j as in sztora pirk
tis revolverio szitaip iszsireisz- 
ke: “Asz neesu koks bailys ir 
kaip kokia boba neiszsigastu, 
bet atsarga giedos nedaro. ’ ’

Viena didele ūkininke nuola
tos dejuodavo del savo nepa
sisekimu: viskas ūkyje mažina, 
viskas nyksta, puola žemyn.

Susirupinusi ūkininke nuėjo 
pas viena kleboną, kuriam ap
sakė visas savo nelaimes ir pa
galinus pridūrė:

— Be abejo, kas-nors mane 
užkerėjo, kas-nors užsiunte ant 
manes tokius nepasisekimus.

Klebonas kunigas kuris bu
vo labai sugabus ir geros szir- 
dies, nuėjo kitam kambarį ir 
tuojau atnesze maža dėžutė.

— Imkie tamsta szita dė
žutė, tarė kunigas: Kiekviena 

| diena ir nakti po tris kartus a- 
peikie su ja visa ūki, tuomet 
pamatysi kaip viskas tamstos 
ūkyje pakils, pamatysi kaip 
viskas greitai persimainys; pa- 
sibaigus-gi metams szia dėžutė 
gražinkie tamsta man.

Ūkininke nuožemiai padėko
jo kunigui ir džiaugdamosi 
gryžo namo.

Sugryžusi namo ūkininke 
tuojau nuėjo apeiti su dėžutė 
ūki.

Inejusi kamarom, pamate 
tarnaites gardžiai valganczias 
kiausziniene, eidama nakczia 
svirnan susitiko berną tem
pianti maisza grudu, inejus 
tvarton rado nesvertas purvy
ne stovinczias karves, žodžiu, 
kur žingsni žengė" tai pastebė
davo szioki ar toki negera.

Taip ūkininkei kas diena ir 
kas nakti apvaikszcziojaut sa
vo ūki, ūkis tuojau eme kilti ir 
pakilo taip, kaip niekad nebu
vęs.

Po metu nunesze ūkininke 
kunigui dėžutė, linksmai tar
dama :

— O, dabar mano ūkyje 
viskas kitaip. Todėl nuoszir- 
džiai praszau jusu, malonusis 
kunigėli, paskolinti man ta dė
žutė da metams. Matau kad 
dėžutė yra stebuklinga, kad jo 
je yra stebuklingi vaistai.

Kunigas juokdamasis tarė:
— Geroji kaimynėlė, nega

liu tau toliau skolinti dėžutės, 
bet joje esahčzius vaistus noro
mis atiduodu.

Tuos žodžius tardamas, ku
nigas atidarė dėžutė ir padavė 
nustebusiai ūkininkei koreziu- 
ke, ant kurios buvo paraszyta: 
“Ant tarnu neatsidek, patsai 
viską prižiūrėk! ’ ’

Nekalta Mergaite
Uoszve in ženteli: Mano 

duktė su tavim jauezesi labai 
nelaiminga. Tu da vis tiki 
in garni!

Atsirado Muzikaliszku
Artistu X.

Aficierius in kareivius: 
Visi tiejai, kurie turi paszau- 
kima prie muzikes, tegul isz- 
eina isz glitos!

Szeszi kareiviai iszženge 
isz glitos, manydami kad 
juos perkele in kapelyje.

Gerai, paszauke aficierius 
nuneszkite piana pas poną 
kapitoną ant trecziu auks- 

czio.

Geri Patarimai
s -------

Reikė paežiam teisingu bū
tie, o paskui nuo kitu tiesu 
reikalauti.

Kožnas szauke apie tiesas, o 
pats sukezius; niekam never
tas. '

Jordano marios yra 14 myliu 
ilgio ir szeszios mylios ploczio.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Buriką 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgali® 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. , .25^5

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Pamokinimai
200

sau-
Jeigu žmogus sverentis 

svaru galėtu gyventi ant 
les, tai tenais svertu apie 5,200 
svaru.

Biblija arba Senas ir Naujas 
Testamentas turi 774,696 žo
džius arba 3,586,489 litaras.

Žmones kurie iszmogo kitus 
apgaudinėt, visados yra baimė
je kad juos kas neapgautu.

Vyras su vyru gyvens prie 
teliszkai ir sutaikoje, bet, dvi 
moterys niekados!

ĮLEA Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik 
raszti “Saule.” Del daugeli: 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneSzeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalaujp 
kožna doleri. ACZIU!

Skaitykite “Saule”

ISTORIJEapie na i8Z 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, 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. 15<.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

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

Mahanoy City, Pa.
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tis pertraukta pradžioj arba' dėt isz pradžių, mato, o 
viduryj savo! Bet naturaliszkuj 
•budu gyvastis besiartinanti 
prie galo da paneszesne yra in 
ugnele naikinanezio iki pabai
gai savo žarija ir jos skaiseziai 
nors ant trumpo laiko szvie- 
ezianezia!

Taip duszia sunaudoja pas
kutines spėkas ‘susilpnėjusi o 
kūno del prailginimo jo gyvas
ties, paskutini lasza stengstan- 
czio kraujo priverezia prie ti
kėjimo, isz giliausio kampuezio 
krutinės iszspaudžia kvepavi- 
ma ir praszvinta da akyse kal
boj aiszkiam supratime: ir ka
da jau rodosi, kad jos nėra, vėl 
pasirodo isznaujo, ir isznaujo 
nyksta! Manyti galima, kad 
senatve turi krautuve gyvas
ties pajiegu rūpestingai sudėtu 
kaip skarbai pas skupuoli gi
liausiose slaptingose kavonese
kurias laiko ant paskutinio rei- mas iszkelta.ant žmonių kaipo 
kalo, ir kurias iszduoda isz va- ‘ ugnele 
lips ir paezedlyvan atidaryda
ma po viena pakol ne iszsems 
iki dugnui, tada galas!

Užmigdavo nuo nekurio lai
ko ir paeiliui vėl pabusdavo

asz ir atsisveikinu jus ir vaike- 
lus jusi ir turteli ir stubeles ju
sti ! Dekavoju jumis už jus veli
jimus del manes ir už darba ju
sti, ir už duona!

Czia nutruko balsas senelio; 
silsejosi ir rinko paskutinias 
pajiegas savo.

— Atleiskit man jeigu kuri 
nors isz jus ne norom nuskriau
džiau atleiskit del Meiles Die
vo! Kas jus nuo mano smert 
skriausti iszdrystu ta paszau- 
kiu priesz baisu suda Dievo!

Tuos paskutinius žodžius isz- 
tąre garsiai ir tuojaus po tam 
nutilo.

Ūkininkai gailesezio apimti 
patys nežinojo, kad daryti. Vie
ni aszarom apsilieje suklaupė 
palei lova ir bucziavp krasztus 
paklodes, kurioje mirsztantis 
uždengtas, kiti palenkė galvas 
prie žemes dasilytejo deszine 
ranka abieju savo veidu, yra 
tai pas juos ženklas npsižemi- 
nimo ir nuliudimo, kiti puolė 
kryžium ant žemes su ponu Jo
kūbu ir kalbėjo drauge su juom 
litanija.

Ant galo mano senelis pamo-

po tam Muzikantas Dirigantaspaskutines valandos savo.
Teisingai tiek kartu besibai- 

gianeziai gyvasti žmogaus pri
lyginta prie gestanezios lieps
nos! Staigus vejas tankiai už- 
puezia ja ant kart, didelis lie
tus užlieja ja, kada da skais- 
cziai’szvieczia, ir tai yra gyvas-

giesme:
“Dangus žeme, svietas, mares 
Viskas, kas tik jumis rastis

K uo'žem i a us i a i nupul k i te, 
Garbe Dievui atduokite.” 
Pasijudino senelis isz vietos, 

norėdamas pulti ant keliu. Isz 
pradžių norėjom ji sulaikyti, 
polam turėjom prigelheli isz- 
pildime jo užsimanimo ir pri
taikyt klūpojanti. Pirmiausiai: 
pasirodė isztolo didelis kryžius 
neszamas pono Jokūbo kurisai 
tos privilegijos niekad ir nie
kam nepavede. Augszcziau jo 
ir už jo sklaistė vejas vėliavas, 
po tam artinosi tankios ugnys 
žibanezios rankose kunigu bro
lijų ir vaiku ramiai szvieczian- 
czios tykam ore giedros tos 
dienos, paskui ėjo kunigas kle
bonas po Caldachimu įieszda-

kineja maži takeliai isz visu 
krasztu. Prie bažnyczios medi
nis mažas, kliosztorelis, ka
daise deszimti Jėzuitu, o szian
dien pusiau sugriuvęs vos du 
kunigu patalpinti galintis, Ne
toli namas paczto, ir kelios ūki
ninku stubeles užima visa plo
ta paveikslo, kuriam žemos bu- 
davones namo senelio netoli isz 
szalies pastatytos, da aiszkesni 
priduoda prasta kaimiszka isz- 
žiura.

Atitolinta nuo didesniu mies
tu ta aplinkine neturi judėjimo 
nei persikeiczianczio kas va
landa invairumo, kaip tai pa
prastai yra didesne ir užden- 
cziau apgyventose vietose. Ty
ki nuolatine ramybe supama 
ant vilniu gražiu 
giancziu placziu 
ant tamsiu vagų 
vos retai czionai

(Tasa)

danguje
Tamista
O kada

— O kam tas daktaras1? Asz 
sveikas, ne turiu jokios ligos, 
tiktai pabaiga gy veninio, ant 
to nėra gyduolių.

— Tamista ne mirsi! Pa- 
szauke vėl ponas Jokūbas, ku
rio szirdis buvo dabar ant lu
pu; tamista ne mirsi! Kalbėjo 
graudžiai verkdamas, nes jeigu 
tamista numirsi, tai ir asz mir
siu; o ne tai eisiu pekszczias 
nors už mariu ir Jerozolima, 
kaip kunigaiksztis Sierątka, 
melstis už duszia tamistos!

— Nereikia taip tolimos ke
liones ponas Jokūbai, ant kiek
vienos vietos melskis ir pamink 
ant mano duszios.

— Tamista busi 
dievaži! Busi danguj! 
toksai geras žmogus! 
duszia reikalaus pagelbos, tai 
tamista pasirodyk man; asz ne 
nusigasiu arba prisisapnuok 
man tamista; tai paskutine 
skranda parduosiu, o iszkelsia 
exekvijas! Pamatysi tamista!

Verke ponas Jokūbas, nors 
klejojo; senelis vienok suprato 
jo prie saves prisiriszima no
rint taip ypatingai ir navatnai 
žiurėjo jisai ant gyvasties ir 
smerties.

— Na! Gana to, ponas Jokū
bai, tarė jisai, nuveskit mane in 
lova; nes kojos mano tirpsta ir 
kokis tai drebulys eina per ku
na.

Atsigulė. Iszejas su ponu Jo
kūbu, užklausiau, apie koki ku- 
nigaikszti Sierotka minėjo.

— A! Susimanstinas! Atsa
ke. Buvo koksai tai kunigaiksz- 
tis, apie kuri turbut raszo 
“Tūkstantis Naktų ir Viena,” 
kurisai ilgai vandravojo po vi
sa svietą, ir nuėję net in Jero
zolima, o vadinosi jisai Sierot
ka. Ponas iždininkas žino gerai 
apie tai nuo pradžios iki pabai
gai, bet asz jau to ne pamenu.

Tarpe placzios ir atviros ap
linkines, kuria, didelis vieszke- 
lįs medžiais iszsodytas vedan
tis in giluma sziaurines*Lietu
vos in dvi dali perskiria, ant 
kalno vieszpataujanczio visam 
apskrityje savoi murine bažny- 
cza prię kurios veda per kal
nelius, nevos in laukus iszsisu-

Raupsuotojo
Misijonierius

Katalikas Kunigas Pere 
Henri Phillipe D’Orgeval 
Dubouchet, Francuzas Misi- 
jonierius pargryžo in savo 
teviszke del atostogų ir pa- 
silsieti. Szitas septynios de- 
szimtys penkių metu kuni
gas praleido dvideszimts vie
na meta tarp raupsuotuju 
ant Molokai salų. Jis in ta 
savo parapija sugrysz kita 
meta.

javu už.den- 
laukus arba 
iszartos dir- 
kuom ■ nors1

buna pertraukta! Kada ne ka
da pasirodo isz tolo ant viesz
kelio ilgas trūkis Maskoliszku 
“telegu,” ir tingiai persivelka 
nuo vieno iki kitam krasztui 
apskriczio: kai kada taip-gi 
bliksteleja per berželiu ginklai 
einanczios vieszkelio rotos 
“Maskolių,” kareiviu: o kelis 
kartus ant sanvaites pasirodo 
dulkėse ant vieszkelio trejetas 
(troika) pacztoriszku arkliu 
sklaidydamas po orą antbal- 
sius linksmos trinkeles arba 
garsiai skambanczio varpelio 
ir duoda priežastį kunigui kle
bonui ir jo kamendoriui del at- 
lankymo tuojaus pacztinio 
rasztininko arba už praszymo 
jo in klebonija del iszriszimo 
trijų svarbiu klausymu: “Kas 
važiavo ? O jau tas tada, jeigu 
da rasztininkas pridurti gali 
“ka jisai pasako jo?”

Kiek isz to isztraukimu gin- 
czu ir diplomatiszku dasiprote- 
jimu! ?

Bet kiekviena sanvaite arba 
bažnytine szvente ta aplinkine 
atgija ir žmonių prisipila. Isz- 
sitiese ir atsitiesė ir atsistoja 
nuo žemes apszluoste prakaitą 
nuo visos sanvaites darbo dar
bininkai žmoneles visokiais 
kaobeliais ir didžiuoju vieszke- 
liu suplaukia in bažnyczia. 
Girgžda kalamoszkos ir veži
mai, o antrina jiem tankiausiai 
skripkos muzikantu vedancziu 
prie szliubo skaitlinga ir 
triukszminga vestuvių pulką.

Po tam susitelke atskyriais 
būriais minios visokiu parvu 
ant bažnytinio kiemo, raiti ir 
pekszti, glaudžiasi prie tvorų 
ir garsiai besikalbėdami laukia 
prasidedanczios dievmaldystps. 
Ant galo važiuoja briczkos ir 
daro kelia dek gražiu karietų 
pribunancziu vėliausiai, ir pri
pildytu gražioje lyczia kaip 
pintines kvietkom.

Trisdeszimts metu sziandien 
baigiasi, ir trisdeszimtu kartu 
gryžta asztunta diena Sėjos 
menesio, kada tas pats paveiks
las ir tos paczios aplinkines at
gaivintos kaip ir sziandien 
Szvente Dievo Kūno persistatė 
mano nuliudusiom akim! Pir- 
miaus niekam nesiduodantis 
apsilenkti ir visados pirmu- 
cziausiai pribunantis in bažny
czia mano senelis, gulėjo dabar 
silpnas ant lovos. Perleido jis 
nakti be miego, o iszryto anks-i 
ti su didžiausiu dievotumu pri-' 
ėmės' Szventus Sakramentus,1 
prisitaisęs in amžina kelione,' 
nusižeminime ir ramybei lauke

BALTRUVIENE

Badai Skulkine 
Ne kokios naujienos, 

Geras ne vienos, 
Yra ežia visokiu sztamu, 
Geru ir suvis nieksziu, 

Apie dvi bobeles girdėjau, 
Bet ar teisybe, nežinau, 

Sako kad viena kita 
sumuszino, 

Suplūdo ir visaip iszvadino, 
Laike kokios tai 

szventos dienos, 
Viena užklupo ant kitos. 
Na, jus bobeles nelabos, 

Ar bus taip visados. 
Kaip kada gerai jus 

pavelniosiu, 
Ir viską svietui 

iszgiedosiu.
* * *

Asz su kurnu tarėmės 
važiuoti, 

ln viena miestą balavoti, 
Bet smarkus lietus 

atsitiko, 
Tai mano kūmas namie 

mane norėjo palikti, 
Asz szokt negalėjau, 

Tik sau malsziai kamputyje 
sėdėjau, 

Ant szokaneziu žiurėjau. 
Viena Springdales sesyte, 
Keliu bernuku "mamyte, 
Labai smarkiai szoko, 

Isz ko buvo daug 
juoko, 

Kaip ant grindų 
pargriuvo,

Nes užsigerus guzutes 
buvo, 

Geriau szirdeles taip 
nedarykite, 

Per daug guzutes 
negerkite, 

Tada isz to nebus juoko, 
Isz tokio puikaus szokio, 
Ant szokio buvo daug 

ir miestiniu, 
Tarpe tautos vyru 

rinktiniu, 
Bet nė daug nukentejo, 
Be musztynes apsiėjo.

* * *
In Illinojaus valstija 

nupleszkejau, 
Palei hotelio sustojau, 
Gerai ten apsižiūrėjau, 

Kur viską gerai regėjau, 
Ten nuo pat ryto, 

Ant bobelku užklupau, 
O nekurias net in lakupa 

patupdžiau, 
Liepiau keletą szimtines 

padėt, 
Kad negalėtu pabėgt. 

Mat, saliuninkas žinia gavo, 
Tuoj su galva palingavo, 

Baisiai rėkt pradėjo, 
Raukas sudėjo,

O Szventas Antanai gėlbek, 
In pagelta adbegk, 

Sako in tėvynė varys, 
Daugiau man tokio biznio 

nedarys.

szyiesos, tikėjimo ir 
garbes brangia “Monstranci
ja” aptaisyta vainikėliais, isz 
žolelių ir kvietkeliu laukiniu ta 
diena paprastai paszventitu. 
Kas nežino, tvarkos grožybes il

Lorenzo Perosi, garsus 
Sistine Koplyczios choro di 
rigantas, profesorius veda 
choristus per koncertą, ku
ris atsibuvo Rymos mieste. 
Choristai seko szito profeso
riaus pastabas isz jo ranku 
mosikojimo ir isz jo veido 
iszraiszkos. Szitas Sistine 
Koplyczios Choras yra po vi
sa svietą pagarsėjęs.

O! Niekad neužmirsziu kaip
mano senelis, rodos ueiszrode 
taip artymu smerties kaip mes 
manstinom.

Tuomtarpu jau nuo keliu va
landų tęsęsi dievmaldyste baž- 
nyczioj turinti paprastai ta 
diena didele procesija prie pri
taisytu ir gražiai szakelems ža
lioms ir kvietkelem papuosztu 
altorėliu.

Užskambinimas varpu davė 
ženklą iszejimo procesijos isz 
bažnyczios ir pažadino seneli.

— Ar yra altorius prie mus 
kryžiaus? Paklausė jis manes 
nes mano senelis kasmet vede 
celebransa procesijoj prie sta
cijos pas savo kryžių prireng
tos, ir už ta ’iszkilminga afsi- 
lankyma meldėsi karsztom 
maldom Dievui, o paikais pie
tumis atsidekavodavo klebonui 
ir visiem susirinkusiem kuni
gam.

— Kryžius aptaisytas, atsa
kiau.

— Na! Tai ir man prigelbe- 
kit atsikeli, apsirengt ir iszeit!

Taip tada kaip ir vakar tik
tai daug silpnesnis, iszsivilko 
senelis už vartų prie kryžiaus, 
atsisėdo ant paduotos jam pla
czios kėdės ir lauke su giedriu 
visiszkai veidu ateinanezios 
procesijos.

Ir ne užilgo dideliu choru vi
su žmonių giedota davėsi gir-

iszkilmes procesijų? Ir kam ne 
bus mielas, kaip ir man ražan- 
cziam atminimas ju?

Artinanties prie altoriaus 
mainosi giesme: triumfaliszkn 
tonu ir žodžiais ypatingai prie 
to pritaikytais, apsįreiszke pri
siartinimas Vieszpaties:

“Eina, eina Dievas gyvas, 
Eina sudžia spraviedlyvas!
Stokim visi mes aplinkui, 

Duokim garbe kaip pritinka!”
— Mano Dieve! Paszauke 

senelis perverianeziu iki gilu
mui szirdies balsu, iszgirdcs ta 
giesme ir isztiesdama rankas 
prie prisiartinanezio procesi
jos, o mano Dieve! Tai asz! Tai 
asz eina prie Tavos! Asz 'tuo'! 
jaus stosiu priesz suda Tavo! 
O, mano Dieve! Susimilk ant 
manes!

Svyruojantis suvisai ir silp
na seni pasodinom ant kėdės. 
Susijudinimas smarkesnis už 
jo pajiegas atėmė jam kalba; 
aszaros vienok upeliu tekau- 
czios per jo veidą liudijo, kad 
yra prie žado negalėdamas lu
pom meldėsi duszia ir minte.

Atgiedojęs Evangelija pro
cesija gryžo, ir vėl suskambėjo 
žodžiai:

“Eina, eina szvieša amžinoji
Eina, eina galybe tikroji!
Stokim visi mes aplinkui, 

Duokim garbe kaip pritinka.”

Paskutine Vakariene

Ponas F. F. Burfitt buvo 
piumeris, bet dabar jau pa
mėtė savo darba ir amata ir 
taip sau gyvena. Jis susi- 
manstino isz mažu, spalvotu 
akmenėliu nupieszti, nulip
dyti paveiksią. Jis ilgus me
tus dirbo ir darbavosi ant >
szito paveikslo “Paskutines 
Vakarienes” ir galu gale už
baigė savo darba..Paveikslas 
yra penkių pėdu augsztumo

ir deszimts pėdu ilgumo. Jis 
in szita paveiksią sudėjo, su
lipdė net 49,000 spalvotu ak
menėliu, kuriuos jis susirin
ko ant pakraneziu nuo Port 
land ligi Californijos. Jam 
eme net 9,700 valandų del 
szito paveikslo kuris yra in 
viską panaszus tam paveiks
lui kuri garsus Leonardo Da 
Vinci nupiesze.

(—_—į*----------

tada iszrode veidas mano sene
lio! Mano jaunoj vaidintuvei 
pasiliko paveikslas jo ant visa
dos: visa pasilikusi, jo gyvas
tis susirinko ant jo veido; o gy
vastis ta jau buvo tik viena 
meile Dievo ir troszkimu susi
vienijimo su “amžina szviesa” 
kuri atsitolindama trauke pas
kui save duszia jo! Pakele vėl 
ir isztiese rankas prie procesi
jos ir puolė atgalios ant kėdės. 
Nuneszem apalpusi in lova be 
vilties, kad da kada atgautu 
žada.

Tuomtarpu kaip galėdamas 
kuogreieziau po dįevmaldystei 
pribuvo kunigas klebonas se
nis mažas’ jaunesnis • už musu 
seneli, kelesdesziintinis jo prie- 
telis, kasdieninis draugas jo 
gyvenimo pasilinksminimu ir 
visu užsiėmimu, o kaipo sargas 
sanžines visu jo kaipo ir min- 
cziu. Sujuomi pribuvo kunigas 
definitorius ir keli kiti kuni
gai.

Ponas Jokūbas pirmiaus at
bėgės klūpojo pirmam kamba
ryj priesz paveiksią Motinos 
Szveucziausios ir surinkęs, ap
link save namine szeimyna mel
dėsi su verksmu ir dejavimu.

Kunigai apstojo lova, ir ko- 
link da matyt buvo koks ženk
las gyvasties pradėjo kalbėt li
tanija už mirsztanczius. O asz 
drebėdamas isz baimes persi- 
gandimo ir gailesties taipgi 
stovėjau tarp ju.

Tame kvėpavimas mirsztan- 
czio stojosi vis drutesniais; ati
darė akis, apžvelgė ramiai ant 
mus visu, po tam paėmė už ran
kos kunigą kleboną ir tykum 
isz pradžių bet vis aiszkesniu 
balsu kalbėjo:

— Acziu tau mano teve kad 
manes neapleidai szitoj pasku
tinei valandoj.

— Meldžiu Dievo prie alto
riaus, atsake klebonas, praszy- 
damas del tavęs sveikata.

— Ach! Mano teve! Tegul 
geriaus melstųsi už mano du
szia ! Paszaukit ir mano pras- 
cziokelius! Reikia man ir su 
jais atsisveikinti!

Ne reikėjo ju sząukti: visi 
jie tieteiog nuėjo in dvareli ir 
priemenioj neramiai lauke kas 
stosis su ju mylimu ponu.

Tada atidarė duris ir prisi
pildė grinezia ūkininku.

Atkreipė prie ju galva mano 
senelis ir kalbėjo kuoaiszkiau- 
siai. ■

lupu savo prispaudė,

jo kad asz prisiartinezia ir at- 
siklaupczia. Isztiese ranka ant 
mano galvos, ir per valandėlė 
taip palaikes padare ženklą 
kryžiaus ant mano kaktos at
kartojo ji kita ir treczia syki 
stengdamasis isztart del manes 
palaiminima!

Ant nelaimes! Tiktai akys, jo 
kurias turėjo in mane insmei- 
ges apsipylė aszaromis ir ran
ka nupuolė nuo mano galvos, 
da viena karta pakele ja piano 
senelis nutverė medini kryželi 
su paveikslu Iszganytojaps ku
ri ant krutinės nesziojo ir prie 

bet su-
cziaupti lupu ir pabueziuoti 
kryželi jau negalėjo: Ir taip su 
kryželiu ant lupu pasiliko.

Matydamas kas kart silpnes
ni ir vertesni kvėpavimą mirsz- 
tanezio, kunigas klebonas pa
davė jam in ranka uždegta 
gramnyczia ir savo rankom ja 
prilaikydamas tarė iszkilmin- 
gu balsu:

— Atsiduok Dievui Kriksz- 
czioni!

O stovėdamas szalia kunigas 
definitorius pridūrė baigiu bal
su:

— Iszeik duszia Kriksz- 
czioniszka! Sudrėbėjau ant tu 
pekliszku žodžiu! Suspaudi
mas rankas klebonaus ir gram- 
nyczios davė suprasti, kad da 
gyvas mirsztantis! Po tam už
gulė gilus tylėjimas visam 
kambarį aszaros bego per visu 
veidus, bet niekas tylos, per- 
traukti ne dry so! Anipolas 
smerties jau buvo tarpe musu!

Tada kunigas klebonas pasi
lenkė prie mirsztanczio. Po va
landėlei atsitiesės pakele akis 
in dangų ir užputę gramnyczia!

Neužilgo suskambėjo bažny
tiniai varpai ir iszpilde vaka- 
rykszczia prijautimą mano se
nelio. * * *

I Sztai akmuo apsamanojęs 
I ant kapo jo o ant jb vos galima 
perskaityti žodžius ‘^Gyveno 
gerai” tikėjo tvirtai! Ir numi
rė ramiai!

—GALAS— .

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 150 ::
Saule Publishing Co., I

Mahanoy City, Pa.

—■ Mano vaikeliai! Mirsztw
i

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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Žinios Vietines Af F SI Komunistas? sa^° Jau ^a^ar daug ma-jsipįrko ir dabar negali parduo-
* 1 X4r.il nnnLi On + nwriKiliii (Tolimo'■ žiau nauju automobiliu galima

| gaminti. Reiszkia, tie automo
biliai bus ne tik sunkiau pirk- pirktis, kad viskas taip brau
tis, bet brangiau kasztuos.

ti.
Ir kaip-gi dabar galima ir

Gražiausias Paveikslas

“Dede Šamo’

’ — Utarninke pripuola Szv. 
Petro Kliavero.

•— Subatos ryta, 9-ta va
landa Szvento Juozapo bažny
czioje, Kunigas Bernardas 
Szimkus, vikaras isz Szv. Jur
gio parapijos Shenadoryje, su- 
riszo mazgu moterystes panele 
Helena Strockiute, duktė 
ponstvos Juozapu Doniku nuo 
514 W. Pine Uly., su Bernardu, 
sūnūs pons. Petru Yodžiu nuo 
937 E. Mahanoy Avė. Po suri- 
sžimui jaunavedžiu, Kunigas 
'Szimkus taipgi atlaike Szv. Mi- 
szias. Laike Szv. Miszias pane
le Teresa Paserpskiute pagie
dojo “Avė Maria” ir Veni Je- 
su,“ taipgi grieže ant vargonų. 
Svotai buvo jaunavedžio brolis 

’Edvardas Yodis, su nuotakos 
sesuo ponia Rita Boczkauskie- 
ne- ir Regina Idukaicziute, Flo
rence Szimkiute, Jurgis Stul- 
ginskas ir John Nolter. Panele 
Helena dirbo del
Washington, D. C. Svodbinis 
pulkas nusidavė in Szv. Kazi
miero parapijos svetainėje ant 
skaniu pietų ir pasilinksmini- 
;mo, kurioje dalyvavo artimi gi
mines, prieteliu ir pažinstamu. 
Jaunavedžiai iszkeliavo an, 
saldžiosios keliones in New 
įYorka. Vėliname jiems ko ge
riausio pasisekimo vedusiame 
gyvenime.

—< Seredoj Szv. Mikolo To- 
Jent.

. ' — Ženybu laisnus iszsieme 
Maurice Gandio isz Hazletono 
su Teofilia Žernauskiute, nuo 
518 W. Pine Uly., mieste.

■< - — Nominacijų balsavi
mai Utarninke. Lietuviai turė
tu balsuot už tuos kurie yra 

. daugiausia prielankus ir savo 
prižadėjimu nelaužo po rinki
mu. Rinkite gerus ir tinkamus 

, žmonis, nesiduokite papirkt, 
nes tas nužemina varda visu

.. “Foreigneriu.”
t —■ Ketverge SS. Proto ir 
įHy. M.
į — Mykolas Sivak, nuo 513 
W. Pine Uly., netikėtai rado 
maža kiekine dėžutė szaslavo- 

.se ant W. Pine Ulyczios, o ka
da atidarė dėžutė rado net $750 
aukse, pinigais.

Panele Barbora Mathyer 
laiko rankoje dvi popieras 
kurias kiekvienas valdžios 
darbininkas turi dabar isz- 
pildyti, kad parodžius kad 
jis nėra Komunistas ir nieko 
bendra neturi su Komunis
tais. Tai pirmutinis tokis pa
reikalavimas isz Amerikos 
valdžios. Amerikos slapta F- 
BI policija szitus tardymus 
veda ir prižiūri.

NUBAUDĖ VAIKUS

Pravarė Isz Mokyklos
600 Studentu

GARY, INDIANA. — Mo
kyklų virszininkas, Charles D. 
Lutz uždraudė visus sportus ir 
pasilinksminimus visoms mo
kykloms, ir pravarė isz mokyk
los szeszis szimtus studentu, 
kai trylika szimtu tu studentu

numirė Petnyczioj 4:05 ryte 
Ashland ligonbuteje. Prigulėjo 
prie Szvento Juozapo parapi
jos likos palaidotas Panedelyje 
10-ta valanda ryte, su apiego- 
mis Szv. Juozapo bažnyczioje, 
ir parapijos kapines Fountain 
Springs. Velionis neturėjo jo
kiu giminiu.

Saint Clair, Pa. — Senas 
angliakasis Pranas Bakas kur 
jis sirgo trumpa laika, numirė 
Pottsville ligonbuteje. Velionis 
atvyko isz Lietuvos 45 metai 
ądgal in czionais. Paliko paezia 
Ona ir du vaikus.

NERADO VIETOS

Senele Nusižudė

Shenandoah, Pa. — Antanas 
Žukauskas, kur jis numirė Se- 
redos ryta namie, 438 W. Penu 
\Uly., likos palaidotas Subatoj, 
su apiegomis Szv. Dvasios baž
nyczioje 10:30 valanda ryte ir 
palaidotas ant Kalvarijos ka
pinėse. Velionis gimė Lietuvoj 
ir-atvyko in czionais daugelis 
metu adgal. Buvo angliakasis 
ir kitados dirbo prie Gilberton 
kasyklose. Paliko paezia Mari
jona; tris sūnūs: Klemensą isz 
Mount Carmel; Edmundą ir 
Viktorą mieste. Į)vi dukterys: 
Adelia, pati Juozapo Greszko, 

/West Hazleton ir Marijona, pa
ti George Greener namie, taip
gi paliko penkis anukus.
.' —- Pranas Zinkaviczius isz 
Pattersonville likos sužeistas 
in veidą laike darbo Knicker
bocker kasyklose.

— Žinios pranesza kad pa
nele Helena Czabatoriute, isz 
■New York o numirė Petnyczios 
ryta, Kings County ligonbute. 
Velione sirgo per koki tai lai
ka. Paliko savo tėvelius Edvar
dus Czabatorius ir seserį Mar
lene mieste. Gra'borius J. Cho- 
.wanes laidos.

PHILADELPHIA, PA. — 
Mrs. Fannie Melville, szeszios 
deszimts metu senele, kuri per 
septynis metus gyveno ant bur- 
do ant 118 Harmony Ulyczios, 
nusižudė, už tai, kad ji negalė
jo sau vietos susirasti gyventi.

Visiems tiems kurie tenai ant 
burdo gyveno buvo praneszta 
kad jie turi iszsikraustyti. Szei- 
mininke szitu namu pranesze 
kad nuo ateinanezios sanvaites 
ji ant “burdo“ nelaikys, nei 
moterų nei vaiku, ir kad dabar 
burdingieriai mokes dvylika 
doleriu ant sanvaites vien tik 
už kambarį. Pirmiau visi mokė
jo deszimts doleriu ant sanvai
tes ne tik už kambarį, bet net ir 
už burda, reiszkia valgi.

Senele per kelias dienas 
klumpuoja ir jieszkojo kad kas 
ja priimtu. Bet jai nepasiseke. 
Jos duktė Janet, kuri su ja ežia 
gyveno, kelios sanvaites atgal 
isztekejo ir paliko savo motina.

Viena vakara ta senele užėjo 
in savo kambarį, užsirakino du
ris ir atsuko gaso kranus. Ant 
rytojaus kiti burdingieriai ra
do ja negyva.

MAŽIAU NAUJU
AUTOMOBILIU

Girardville, Pa. — Mykolas 
Lakonis, nuo 106 Ę. Main Uly.,

DETROIT, MICH.
geležinkelio darbininkai su- 
straikavo ir kai plieno fabrikai 
negavo gana plieno, automobi
liu fabrikai turėjo tuojaus pa
leisti daug savo darbininku. 
Keliu automobiliu fabrikantai 
sako kad dabar jie turės paleis
ti kelis “sziptus“ darbininku. 

^Nash automobiliu kompanija

Kai

gu, o kiszeniai tusztieja.
“CIO“ automobiliu darbi

ninku unijos prezidentas da
bar jau kreipiasi in Prezidentą 
Trumana ir praszo, visu darbi
ninku vardu, kad valdžia vėl 
imtu valdyti ir prižiūrėti par
davima ir pirkimą ir kad nusta
tytu kiek galima imti už mais
tą.

Amerikos valdžia tiek daug 
rūpinasi apie Europos žmones 
ir stengiasi tenai kasztus suma
žinti, kad žmones galėtu iszsi- 
maitinti, o apie savo žmones

nutarė sustraikuoti ir in mo- czįa Amerikoje, valdžia dabar 
kykla neeiti.

Studentai, ar tikriau sakant 
mokiniai sustraikavo kai in j u 
mokyklas buvo inleisti Juodu
kai (nigerai). Mokinai sake 
kad jie nesedes sykiu su Juodu
kais ir su jais sykiu nesimo- 
kins.

Virszininkas Charles Lutz 
susiszauke visus fut-bolininkus 
ir j u gražumu prasze kad jie 
gera pavyzdi visiems moki
niams parodytu ir nestraikuo- 
tu. Szitie fut-bilininkai, kuriu 
raumenys dažniausia stipres
nes negu j u smegenys nesutiko 
ir pasiprieszino mokyklų vir- 
szininkui.

Tada virszininkas mokyklų 
iszleido insakyma nutraukti vi
sus sportus, atsisakyti nuo vi
su pasižadėjimu ar pasirengi
mu su kitomis mokykloms fut
bole sziais metais loszti. Ir visi 
kiti pasilinksminimai, invairu- 
mai ir sportai yra griežtai už
drausti. Szeszi szimtai didesniu 
buvo pravaryti isz mokyklos ir 
dabar turi savo tėvus atsivesti 
ir pasiaiszkinti: Kas mokyklo
je bosas, ar vaikas ar mokyto
jas?

Szitas virszininkas labai ge
rai padare. Ir kiti musu mo
kyklų virszininkai galėtu isz jo 
pavyzdžio pasimokinti. Bet, 
czia ne vien tik vaikai kalti. Tu 
vaiku tėvai kaltesni, nes vaikai 
sau vieni nieko panaszaus ne- 
prasimintu. O isz kitos puses, 
kur buvo tie tėvai kai vaikai 
pasiliko namie ir neejo in mo
kykla, Už toki prasiszokima 
reiketu vaikams diržu, o 
vams lazdų.

visai nesirūpina ir nieko neda
ro ir rodos nepaiso.

PRASTOS DOVANOS

Europiecziams Musu 
Dovanos Perdaug 

Kasztuoja
Euro- 
viso- 

reikia

te-

ŽMONES MĖSOS
NEPERKA;

PERBRANGI
NEW YORK, N. Y., —

Kai visa mesa da syki pabran
go ana sanvaite, tai žmones jau 
ligi gyvo kaulo insipyko. Mo
terys pradėjo jau tiek daug 
mėsos nepirkti, ir buezieriai 
dabar jau per daug mėsos turi 
ir per mažai kostumeriu.

Žmones dabar nori ir prade
da reikalauti kad valdžia vėl 
mėsos pardavima ir pirkimą 
suvaržytu ir prižiuretu. Kai 
valdžia nustatydavo kiek mesa 
turi kasztuoti ir kur galima mė
sos pirktis, tai visi žmones py
ko ir reikalavo kad valdžia ne- 
sikisztu in tokius dalykus. Po
litikieriai, ypatingai Republi
konai, sake kad kai tik valdžia 
nesikisz in bizni, tai viskas at
pigs. Dabar valdžia jau nesi- 
kisza, vietoj atpigus, viskas pa- 
szieliszkai brangsta!

Buezieriai ir sztorninkai 
New York, Chicago, Denver, 
Omaha ir San Francisco jau sa
ko kad jie per daug mėsos pri- ir jokios mantos, taksu ar kito-

NEW YORK. N. Y.— 
pos žmones tikrai reikia 
kios pagelbos; jiems 
maisto, drabužiu ir visokiu ki
tokiu reikmenų. Amerikiecziai, 
kurie tenai turi gimines ar pa- 
žinstamus, mielu noru perka 
visko ežia ir siunezia jiems te
nai.

Tai isz tikro parodo labai ge
ra ir mielaszirdinga szirdi 
Amerikiecziu. Bet nors visi tie 
žmones praszyte praszosi pa
gelbos, vienok j u valdžios yra 
kietos szirdies ir skriaudžia sa
vuosius žmones, ir meldžia 
Amerikieczius.

Kai jus pasiuneziate ka nors 
savo giminėms Europoje, jus 
tiems savo giminėms vis sun
kesni naszta uždedate. Gero vė
lindami ir darydami, jus ati
mate isz tu savo giminiu pasku
tinius skatikėlius. Sztai kaip 
dalykai tuose krasztuose dabar 
stovi:

Kai koks žmogelis tenai susi
laukė maisto ar drabužiu isz 
Amerikos, jis turi tokia didele 
manta, taksas užsimokėti, kad 
tas maistas ar tas drabužis nei 
puses tiek nevertas. Czia ne 
musu valdžia kalta, bet tos val
džios Europoje kurios nori kad 
ir isz žmonių bado pasipiniguo- 
ti.

Jeigu jus, sakysime, pasiuns- 
tumete czeveryku už penkioli
ka doleriu in Europe savo gi« , 
minems, tai tie gimines tenai 
turėtu užsimokėti net trisde- 
szimts doleriu mantos už tuos 
czeverykus.

Jeigu pundelis kuri jus siun
eziate in Europa bus keturioli
kos doleriu vertas, tai tenai tie 
jusu draugai ar gimines turės 
apart mantos, takszu turės už
simokėti mažiausiai szeszis do
lerius už atvežimą ir apdrauda.

Ir visai savo laiko nėaikvo- 
kite eidami ant paczto pasi
klausti ir netikėkite ka tenai 
jums pasakys ar prižadės. Jie 
tik tiek žino kiek ir jus apie to
kius reikalus užsienyje.

Mes savo skaitytojams pata
riame nieko nesiunsti in Euro
pa savo giminėms taip papras
tai per paczta, nes jus tik suda
rote daugiau bėdos tiems savo1 
draugams ir giminėms. Jeigu 
norite ka nors siunsti, tai pata-! 
riame siunsti per ta draugija 
kuri vadinasi ‘ ‘ CARE. ’ ’ Szita 
draugysta turi sutarti su be
veik visais Europos krasztais,

Szita paveiksią nutraukė 
Lloyd McLean už kuri jis lai
mėjo pirmutine dovana. Hol- 
lyyood fotografai, pikczier- 
ninkai kas metai iszrenka 
paveiksią kuris yra gražiau
sias ir geriausiai nutrauktas. 
Szitas žirgo paveikslas buvo 
gražiausias ir geriausiai nu
trauktas.

SZVENTOJI ŽEME;
TIKRAS PRAGARAS

rimus kaip szitas klausimas 
galėtu būti iszrisztas. San jun
ga pataria kad reikia Palesti
na perskelti; viena puse duoti 
Žydams, kita Arabams. Tai la
bai gražiai ir sziauniai skamba 
bet Tautu Sanjunga pamirszta 
kad ežia reikia skaitytis ir su 
Arabais, kuriu skaiezius yra

PALESTINAS. — Mažas 
szmotaš žemes; mažesnis negu 
puse New York valstijos, ran
dasi pasaulio kryžkelyse, neto
li nuo Suez Canal. Szitas žemes
szmotas yra Szventa Žeme, Žy- 1,200,000 ir kurie ant tuo jokiu 
dams Žadėta Žeme, Palestinas, budu nesutiks. Tautu Sanjun-

Czia randasi apie 625,000 Žy- ga yra be jiegos, ji nieko negali 
du, kurie reikalauja kad vi-Į po prievarta priversti, 
siems Žydams butu pavėlinta!

neima užkiu kasztu valdžios 
szitokius siuntinius.

Ir kas vis geriau su szita 
draugyste “CARE“ tai yra 
kad ji užtikrina, gvarantuoja 
kad tas siuntinys tikrai nueis 
staeziai in rankas to, kuriam 
mes siuneziame. Jeigu nenueis, 
tai szita draugyste mums musu 
pinigus sugražina. Tas kuris 
gauna tuos siuntinius turi savo 
ranka pasiraszyti kad jis gavo, 
ir tada tas paraszas buna pri- 
siunsta jums, parodyti kad jn- 
su gimines ar draugai tikrai 
gavo ka mes siuntėme.

Tai da syki patariame savo 
skaitytojams nieko per paczta 
paprastai dabar nesiunsti in 
Europa. Jeigu siuneziate, tai 
siunskite per draugyste
re“ kurios antrasza bile kur 
galite gauti.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 
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Paskui da pataria kad Pales- 
in czia važiuoti be jokio suvar- tinos krasztas turi gauti savo 
žymo. Žydams rupi szita der
linga ir turtinga žeme ne tik 
del pragyvenimo ar del vietos 
in kur kreiptis, bet ir kaipo 
vieta kur sutverti Žydu žeme, 
Žydu kraszta, Žydu tauta.

Szitoje paežio j e vietoje ran
dasi apie 1,200,000 Arabu, ku
rie yra daugumoje ūkininkai. 
Arabai czia gyveno per szimt- 
meczius; jie nieko netaisė, jo
kios pažangos nepadare ir ne
norėjo padaryti. Kas buvo gera 
ju tėvams tas ir jiems szian- 
dien gerai. Kaip Žydai nori 
szito kraszto del žemes ir del 
savo tautos, taip Arabai nori 
szita kraszta pasilaikyti del sa
vo tikėjimo. Arabu pranaszas 
Mahometonas szita kraszta 
jiems paskyrė.

Arabai nei po akiu neapken- 
czia Žydo. Jie nenori insileisti 
in savo kraszta nei vieno Žydo.

Anglijos valdžia kuri czia 
jau nuo 1929 metu valdo ir 
vieszpatauja, turi apie 100,000 
kareiviu, kurie turi Žydus nu- 
malszinti ir Arabus sutaikinti. 
Anglijai szita žeme labai rupi 
ne del kokio tikėjimo ar apgy- 
venimo, “bet del aliejaus,“ 
nes czia randasi baisiai dideli 
szuliniai aliejaus. Anglijai 
taipgi rupi Palestinas, už tai, 
kad isz Palestino laivynas gali 
prižiūrėti ir net valdyti pasau
lio kryžkeles prie Suez Canal, 
per kuria kariszki laivai turi 
plaukti.

Szitas nelemtas, trejopas su- 
! sikirtimas jau baisiai daug

laisve ir nepriklausomybe. Tai 
ir labai gera ir gražu, bet kas 
tada tenai valdys? Dabar, gy
vendami po Anglijos priežiūra 
tenai randasi riauszes, žudynes 
sukilimai ir tikros skerdynes 
tarp Arabu ir Žydu. Kas tada 
butu, kai Anglijos kariuome
nes pasitrauktu?

Matyti kad ežia nei Tautu 
Sanjurjga nieko gero nepada
rys. Kiek mes suprantame szi
ta klausima, tai jis yra vienos 
Anglijos klausimas ir galvosū
kis, ir juo mažiau mes ar kiti 
kiszis su savo patarimais, juo 
greieziau ir geriau Anglija ta 
klausima iszrisz. \

Amerikos valdžia kartais 
per daug už Arabus eina ir sto
ja, nes Arabu rankose visi tie 
aliejaus szuliniai, kur yra in- 
kiszta milijonai Amerikos do
leriu. Bet Amerikos valdžia pa- 
mirszta kad per kara, Arabu 
vadai buvo labai palankus Vo- 
kiecziams ir Hitleriui, ir lauke 
tos dienos kada Hitleris pa- 
klupdins ne vien tik Anglija, 
bet ir Amerika. Jie nors ant 
tvoros tupėjo, bet jie lauke ir 
visomis pastangomis stengėsi 
Hitleriui padėti.

Ca-I, . .. . .kraujo praliejo ir pralies.
Keli menesiai atgal Ameri

kos Prezidentas prasiszoko, ir 
nieko nesiklausęs norėjo Angli
jos valdžia pamokinti, patarda- 

j mas kad Anglija tuojaus in ta 
Szventa Žeme inleistu szimta 
tukstaneziu Žydu. Jis gavo per 
nosi ne vien tik isz Anglijos 
valdžios, bet ir isz Arabu. O 
Arabu prietelyste mums labai 
reikalinga, nes ir mes turime 
kelis milijonus doleriu indėj e 
in tuos aliejaus szulinius.

Suvienytu Tautu Sanjunga 
dabar innesza net szeszis pata-'

Praszo Amerikos
Aukso

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Nov.) menesyje. Jis sake kad 
szita konferencija tai yra pas
kutine Anglijos viltis.

Jis su nubudimu prisipažinę 
kad jau dabar nėra Europos, 
kaip pirma buvo. Europa da
bar nukamuota, susilpnėjus ir 
suskaldyta. “Ar tie vargszai 
dabar gali ko geresnio tikėtis? 
Ar jie gali su mumis žengti in 
geresni gyvenimą? Ar tie 
krasztai gales iszsilaikyti 
priesz tuos kurie panaikina 
laisve ir nepriklausomybe? O 
gal visiems teks vergijos pan- 
cziai.” Jis sake kad visus szi
tus klausimus turės iszriszti 
Ministeriu konferencija, Lon
done, Lapkriczio menesyje.
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