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Isz Amerikos BIZNIS, KASZTAI IR KALĖDOMS PINIGAI 
PRAGYVENIMAS

SUTARTIS SU
RUSIJA

Trumanas Gali Labai 
Greitai Inklimpti

WASHINGTON, D. C. —
Nežiūrint to kad Kongresas 
tarpu saves peszasi ir negali 
sutikti kiek pinigu paskirti Ki
nijai ir Europai, bet visi sutin
ka ir pripažinsta kad reikia 
tuos krasztus szelpti. Czia yra 
klausima tik apie kiek skirti.

Bet Republikonai Kongres- 
monai dabar tik laukia kad 
Trumanas prasižiotu, prasitar
tu apie kokia sutarti su Rusi
ja. Jie tikisi kad Trumanas su 
Sekretoriumi Marshall kokia 
nors sutarti stengsis padaryti 
su Rusija.

“Visi Washingtone dabar 
sako kad, politikos žvilgsniu, 
butu daug geriau kad Truma
nas jokios sutarties nepadarytu 
su Rusija, nes dabar jau vi
siems Amerikiecziams ligi gy
vo kaulo ingriso Rusijos grabi- 
joniszkas pasielgimas.’’

Pernai visi Amerikiecziai bu
vo pasirenge ir net reikalavo 
kad Amerikos valdžia Rusijai 
nusileistu, Sovietams patai
kautu, kad mes duotume Rusi
jai paskolas ir pavėlintume So
vietams važiuoti kur tik jie no
ri.

Bet jau dabar netik Kon- 
gresmonai, bet ir visi Ameri
kiecziai visai kitaip in tuos So
vietu prasiszokimus žiuri ir 
ir reikalauja kad valdžia ne 
tiktai ka kad nenusileistu, bet 
kad atsikirstu tiems prasiszo- 
keliams.

Amerikos Sekretorius žino 
kad Amerikiecziai dabar bai- 
kas nekreczia su Sovietais, ir 
už tai ta Ministeriu Konferen
cija Londone gali būti labai, 
trumpa. Jeigu Rusija ir tenai 
ims savo ožius varinėti, Ameri
kos Sekretorius Marshall gali 
už keliu sanvaieziu ar net ir už 
keliu dienu pakilti, atsisveikin
ti ir parvažiuoti namo.

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia jau rengėsi nustatyti 
kiek ūkininkai gales imti už 
kvieczius. Ateina žinios kad 
valdžios nusistatymas bus kad 
ūkininkams bus valia imti 
$3.25 ar $3.50 už buszeli ir nei 
cento daugiau.

Maszinos ūkininkams, plie
nas ir kita geležis, gazolinas, 
aliejus, anglis, ‘muilas ir visz- 
tiena bus suvaržyta ir paskirta 
kiek kas gali gauti. Apie mesa 
tai rodos jau nėra nei sznekos; 
mesa bus parduodama ant 
sztampu ar tikietu.

Sziais metais fabrikai iszlei- 
do ar iszleis ateinancziais me
tais apie penkis milijonus nau
ju automobiliu. Tai daug ma
žiau negu buvo per 1929 metus. 
Spėjama kad ateinancziais me
tais bus pagaminta apie keturi 
milijonai nauju automobiliu. 
Bet tai nebus gana kad visi ku
rie nori ir laukia naujo auto- 
mobiliaus gautu nors po viena.

Automobiliu fabrikai galėtu 
daug daugiau pagaminti, bet 
kad jiems trūksta ir trumpa 
plieno. Per ateinanczius metus 
bus sunku pirktis naujas auto
mobilius, ir bus brangesnis.

Valdžia dabar turi gana 
kviecziu ir kitu javu del Euro
pos, bet vis daugiau perkasi, 
nes valdžia pramato kad pa
tiems Amerikiecziams pritruks 
kviecziu szi pavasari. Mėsos 
bus visiems trumpa ir stoka szi 
pavasari.

Kasztai vis didėja, pragyve
nimas vis brangieja. Automobi
liams guminiai ratai, tajeriai 
brangsta; muilas, taukai ir vi
sokios tulszys bus brangesnes. 
Vyriszki marszkiniai, czevery- 
kai, ir siutai bus brangesni. Vi
si moteriszki drabužiai jau ir 
dabar paszieliszkai brangus 
bet bus brangesni.

Tie kurie veža naujas auto
mobilius, refrigeratorius ir ki
tus rakandus pareikalaus dau
giau algos ir gaus. Kai jiems 
bus algos pakeltos, visi tie ra
kandai labiau pabrangs.

HARRISBURG, PA.—Penn- 
sylvanijos žmones gavo isz sa
vo banku apie $91,700,000 del 
Kalėdų.' Szimtai tukstancziu 
žmonių per visa meta deda po 
kelis dolerius ant sanvaites in 
banka del Kalėdų. Toki pini
gu taupinima vadina “Kalėdi
niais Kliubais.”

Tie kurie tokius dalykus su
pranta sako kad apie trisde- 
szimtas nuoszimtis visu tu su- 
taupintu pinigu bus vėl padėta 
in bankas. Valdžia pataria su 
tais “Kalėdiniu Kliubu” pini
gais žmonėms pirktis bonus, 
kurie per deszimts metu atmo
ka keturis dolerius už tris.

Visoje Amerikoje Amerikie- 
cziai gavo del Kalėdų daugiau 
negu $747,000,000. Apie 9,500,- 
000 žmonių taip sau taupinosi 
pinigu in 5,500 bankas,

Amerikiecziai turi bonu už 
daugiau negu $45,000,000,000. 
Szitie pinigai parodo kiek biz
nio biznieriai gali tikėtis.

Apie keturios deszimtas nuo
szimtis visu žmonių kurie in 
tuo “Kalėdinius Kliubus’’ mo
kėjo, sako kad jie visus tuos 
pinigus suvartuos pirkdami 
Kalėdinės dovanas.

Valdžia pataria kad labai 
graži dovana draugams ar gi
minėms butu valdžios bonas.

GERAS DARBAS

ŽINUTES

ARABU TARYBA 
PRIESZINASI

CAIRO, EGIPTAS. — Ara
bu Sanjunga pareiszke kad ji 
dabar tariasi ir jau rengiasi ne 
tik protestuoti, bet ir kariauti 
priesz visus tuos kurie nori 
Szventa Žeme padalinti.

Szita Arabu Sanjunga jau 
sudarė planus gerai apginkluo
ti savo ir Palestinos rubežius ir 
pasiunsti “pinigu, ginklu ir 
kareiviu. ’ ’

Mufti, kuris buvo isz Jeruza- 
limo isztremtas sugryžo. Apie 
milijonas Arabu pribuvo isz 
Lebanon. Mufti nieko nesako,

du szim- 
to laiko 

paskelbė

AFL Darbininku unija pa
reikalavo kad Tautu Sanjunga 
isztirtu ir tikrai dasižinotu 
apie tuos priekaisztus kad Ru
sija daug darbininku laiko ver
gijoje. Vienas laikrasztis Ber
lyne raszo kad Rusija palaiko 

• baisesne darbininku vergija ne
gu Vokiecziai po Naciais turė
jo.

Keturi didieji tūzai toje Už
sienio Konferencijoje ant nei 
vieno klausimo nesutinka. Jie 
dabar toliau nuo susitarimo 
negu buvo pirm negu pradėjo 
tartis.

Francuzijoje Komunistai šu
kele toki lerma Tarybos susi
rinkime kad nebuvo galima isz- 
kelti ant balsavimo instatyma 
kuris uždraustu visas straikas 
pakol tvarka bus investa in vi
sa kraszta.

'U — — —
Maisztas Palestinoje. Arabai 

su akmeniais daužo langus de
gina namus ir varinėja; tuomi 
parodydami kad jiems nepatin
ka Tautu Sanjungos nusistaty
mas paskirti Szventa Žeme 
Arabams ir Žydams. Žydai su
spito Arabams atkerszinti ir 
iszkilo gyvas pragaras.

PHILADELPHIA, PA. — 
Lietuviai Kunigai Philadelphi- 
joje ir apylinkėje turėjo susi
rinkimą kuriame jie apsvarstė 
savosius reikalus ir paskui in- 
nesze ir nutarė visais galimais 
budais stengtis suszelpti tuos 
savo brolius kunigus kurie tu
rėjo iszbegti, iszsineszdinti isz 
Lietuvos, ir dabar svetimuose 
krasztuose vargsta.

Tie Kunigai, per savo drau
gyste, kurie jie vadina “Kuni
gu Vienybe’’ nutarė patys pa
aukoti ir kitu kunigu praszyti 
apnesziotu drabužiu, kunigams 
tinkamu ir bažnytiniu rubu. 
Buvo taipgi nutarta surinkti 
isz savo tarpo ir jeigu galima ir 
isz kitu kolonijų kunigu nors 
mažas pinigines, aukas. Su szi- 
tais pinigais, kiek buvo galima 
dažinoti, Philadelphijos “Ku
nigu Vienybe’’ ketina pasiuns
ti tiems pabėgėliams kunigams 
nors kiek maisto per “CARE’’ 
draugyste.

Kunigas Leonas Pecziukevi- 
czius, Szvento Andriejaus pa
rapijos vikaras atvažiavo pas 
Kunigą Piju Czesna, Mahanoy 
City, Pa., Keturios Deszimties 
Valandų ir pasitarė su visais 
mainu kunigais, kurie, kaip 
vienas pasižadėjo stoti jiems in 
talka ir ta mielaszirdystes dar
ba paremti.

sitare kad “kai kardas žvanga, 
tai visi turi tylėti. ’ ’

Jau daugiau negu 
tai žmonių žuvo nuo 
kai Tautu Sanjunga
kad Palestinas bus padalintas.

Laikrasztininkai užklausė 
Riad es-Solh, Lebanono Pre- 
mieriaus ka Arabu vieszpatys- 
tes darytu jeigu Tautu Sanjun
ga pasiunstu kariszka policija 
priversti Arabus priimti ta 
suskaldinim ar padalinimo in
sakyma. Jis trumpai atkirto 
kad tas klausimas da neiszkilo; 
kai iszkils tai tada Arabai ži
nos ir mokės kaip atsakyti.

Samir el-Rifai Pasha, Trans- 
Jordano Premieras sako kad 
“visas Arabu pasaulis savano
riai stoja Palestino Arabams in 
talka ir pasižada Palestina gin
ti.’’

Augsztoji Arabu Taryba ren
giasi praneszti Anglijos val
džiai kad Arabu kariuomenes 
marszuos staeziai in Palestina, 
kai tik Anglijos kareiviai pa
sitrauks.

Anglijos valdžia, rodos, per 
daug nesibijo tu grasinimu ir 
visai nepaiso. Bet visi kita dai
na uždainuos kai iszgirs ka Ibn 
Saud, Saudi Arabijos karalius 
pasakys. Jis per ana. Arabu 
Sanjungos susirinkimą vieszai 
ir drąsiai pasakė, kad, “jis no 
ri mirti ant karo lauko, vesda
mas savo kareivius in kara 
priesz visus savo kraszto ne
prietelius. ’ ’

Szitoks iszsireiszkimas
perspėjimas kara paskelbti nei 
Anglus nei Amerikieczius vi
sai neiszgazdintu, nes 
Amerikos divizija ar kelios
musu bomberiu kariszku ero- 
planu kompanijos, viską tenai 
greitai užbaigtu.

Arabu kariszka jiega mums 
visai nerupi; jie per silpni ir 
per toli. Bet Arabai ir tas Ara
bu karalius žino kur mums la
biausiai skauda, kur jie mums 
gali labai skaudžiai uždrožti.

i “Eina gandai kad tas Saudi 
i Arabijos karalius yra davės 
i Amerikiecziams žinoti kad pir- 
l mutinis ir didžiausias jo ka- 
■ riszkas žingsnis bus uždrausti

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Arabai Rengiasi
Gintis In
Szventa Kara

Politika Sako Butu Geriau Kad 
Trumanas Jokios Sutarties 
Nepadarytu Su Rusija; Straikos 
Baigiasi Francuzijoje; Gal 
Amerikos ValdžiaBusPriversta 
Kareivius In Szv. Kara Pasiunsti

★------------------------------------------------------------------C......... - ■ «

JERUZOLIMAS. — Susikirtimai tarp Ar* 
bu ir Žydu paasztriejo, kai Arabai sudegino ke
lias Žydu namus prie Tel Aviv-Jaffa. Angli 
jos valdžia pranesza, kad keturiolika Žydu, 
trys Arabai ir du Anglai buvo užmuszti ir daug 
sužeisti.

Savanoriai Žydai greitai pribuvo ten kur 
Arabai pradėjo namus deginti ir in Žydus szau- 

dyti, ir iszkilo tikras kariszkas susikirtimas.
Dabar Žydai szaudo Arabus ir Arabai szau- 

do Žydus; o Anglijos kareiviai stengiasi ir vie 
nūs ir kitus numalszinti. Žydai neapkenczia 
Arabu; Arabai nepakenczia Žydu; o Žydai ir 

Arabai sykiu neapkenczia Anglijos kareiviu.

Policija ir armija stengiasi palaikyti tvarka 
ir visus sukilėlius numalszinti, bet matyti kad 
diena po dienos tie sukilimai ir susikirtimai vis 
didėja.

ar

viena

FRANCUZIJOS DAR
BININKU UNIJOS TU

RI PASIDUOTI

Nei vadai, nei valdžia nei valdininkai nega
li savo žmones suvaldyti. Kas rytas policija 
randa kelis nužudytus Arabus ar Žydus ant uly-

ežios.
Žydai pasiryžę Szventa Žeme pasisavinti; 

o Arabai taipgi pasiryžę, žūti o nepasiduoti, 
Žydus neinsileisti.

Anglijos valdžia jau visiems davė žinoti, 
kad jos kareiviai neužilgo pasitrauks isz tos 
Szventos Žemes, kuri dabar pragaru pavirto. 

Jeigu Anglijos kareiviai pasitrauks, tai jau da
bar eina gandai kad Amerikos valdžia kas pri
versta savo kareivius tenai pasiunsti.

PARYŽIUS, FRANCIJA— 
Kai Komunistai per darbinin
ku unijas iszleido insakyma 
kad visi darbininkai ant stryt- 
kariu ir bosu sustraikuotu, jie 
tikėjosi suparalyžiuoti visa 
kraszta. Bet jiems nepasiseks. 
Tie darbininkai nepaklausė ir 
nesustraikavo. Tie kurie turi 
valdiszkus darbus nestraikavo.

Schumano Taryba iszleido 
pareiszkima kad visi tie kurie 
sugrysz in savo darbus gaus 
pakelti algas sulyg valdžios 
nusistatymu. Bet ant visu kitu 
klausimu ir pareikalavimu ku
riuos Komunistai ir darbininku 
unijos buvo pastate, valdžia 
nenusileido.

Straikininku komitetas, ku
ris yra Komunistu valdomas, 
pasmerkė valdžios nusistatymą 
ir szaukiesi in darbininkus ne
pasiduoti ir vienybe palaikyti. 
Darbo Ministeris visiems pasa
kė kad valdžia dabar davė savo 
paskutini žodi ir kad dabar ne
bus jokiu derybų su darbininku 
unijomis.

Komunistai dabar jau prisi- 
pažinsta kad jie viską Francu
zijoje prakiszo, kad jiems ne- 
pasiseke nei žmones subunta- 
vuoti, nei kraszta suparalyžiuo
ti nei valdžia nuversti. Bet jie 
da vis szaukiasi in darbininkus 
ir prižada palaikyti vienybe 
priesz valdžia.

Keli tukstaneziai mokytoju 
sustraikavo ir keli szimtai val
džios darbininku, bet ju nebuvo 
gana tvarka suardyti ar visa 
darba sustabdyti.

Kai valdžia pasiuntė karei
vius in tuos miestus kur mai- 
nieriai straikavo, ir davė vi
siems žinoti kad tie kareiviai

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Sovietai dabar visa kosere 

riekia ir sako kad Amerika no
ri su savo pinigais visus pa
pirkti ir Europos krasztu lais
ve nupirkti. Jiems mat pikta, 
nes jie pasirenge ta laisve visai 
už dyka atimti.

Tautu Sanjunga jau pergy
veno savo dienas. Ji nei mums 
nei Europai dabar jau nereika
linga. Dabar delegatai ir atsto
vai daug kalba, *bet nieko nesa
ko; daug ginczijasi, bet nieko 
nenutaria; jie gali prakalbas 
sakyti, bet neiszdrysta balsuo
ti, nes kiekvienas taip nusista
tęs, kad nei Dievas nei velnias 
juos nepersznekes.

Labai lengva kita apszneketi 
ar apszmeizti. Tokiam darbui 
nereikia nei mokslo, nei proto, 
reikia tik liežuvio.

Persiskyrimai, “divorsai” 
dabar sudaro da didesni pavoju 
musu krasztui negu karas su 
svetimu krasztu. Sprogstan- 
czios bombos sugriauna stubas; 
divorsai sugriauna namus, su
ardo szeimynas.

Dabar tokia mada kad gali
ma ^auti divorsa del durniau- 
siu kvailiausiu priežascziu.

Viena žmona su savo vyru 
golfą losze ir nepatai'ke bole in ■ 
risti in tam tyczia intaisyta 
skyliute. Jos vyras inpykes 
trenke savo golfo lazdele in ja 
ir taipgi nepataike, bet abudu 
pataikė in Divorso teismą, kur 
gavo persiskyrimą.

New Jersey valstijoje viena 
porele susituokė po vakarusz- 
ku. Po ketųriu dienu vedybinio 
gyvenimo jauna pacziute su- 
gryžo pas svao motina, sakyda
ma kad jai vedybinis jungas 
jau insipyko. O jos vyras pasi- 
aiszkino kad visos tos vedybos 
buvo tik baikos ii- szposai.

■ • • ' '

Chicagoje viena moteris ga
vo divorsa, už tai, kad jos vy
ras nemokėjo ar nenorėjo eiti 
in szokius.

Vienam vyrui taip insipyko 
kad jo žmona taip ilgai ir taip 
garsiai paleisdavo radijo, kad 
jis ta radijo sukapuojo. Žmona 
gavo divorsa. Mat radijo svar
besnis tai žmonelei negu vyras.

t << . . . .

Kitas žmogus New Jersey 
valstijoje gavo divorsa už tai 
kad jo namai buvo permaži, 
kad jam tenai vietos nebuvo. 
Jis pasiaiszkino kad jo namuo
se įgyveno szeszi suaugusieji, 
trys vaikai, szeszi szunes ir dvi 
kates.

_ .1

Tennessee valstijoje viena 
jnoteriszke gavo jau devinta di
vorsa. Oregon valstijoje kita 
moteriszke praszo teismo kad 
jai duotu jau penkiolikta di
vorsa. Ji dvideszimts dvieju 
metu amžiaus ir jau penkiolik
to divorso jiesz'ko.

Per visa kara ir net iki dabar 
krutamieji paveikslai, nei vie
no paveikslo nepadare apie Ko
munistus ar apie Sovietus; isz- 
imant tuos kelis, kurie in pa
danges iszfkele ir iszgyre Rusi
jos kraszta. Dabar jau matyti 
kad ir “moving pikczieriu” 
gąnviuinkaį rado proto, ar drą

sos. Už keliu sanvaioziu pasi 
rodys keli paveikslai priesz 
Komunistus ir priesz Rusijos 
Sovietus.

Cžekoslovakijos nepriklau
somybe tik ant plauko kabo. 
Kremlinas jau isz visu pusiu 
spaudžia. Valdininkai kurie 
yra priesz Komunistus JTa pa

* szalinami. Everett Dirksen 
Amerikos 'kongresmenas, par 
gryžes isz Europos sako kad 
Pragos valdžios dienos jau su
skaitytos. Neims nei keturiu 
menesiu pakol Kremlinas ii 
ežia vieszpataus.

Czekoslovakijos Užsienio Mi
nisters, Jan Masaryk prisipa- 
žinsta kad jo krasztui ir jo 
žmonėms Amerikos doleriai bu
tu malonus, bet jis negali Ame 
rikai užtikrinti kad tie doleriai 
nepapuls in Rusijos rankas.

Kanados valdžia uždraudė 
savo žmonėms pirktis isz Ame
rikos radiju, raszomuju maszi- 
neliu ir automobiliu. Kanadie- 
cziams valia tik pusantro szim 
to doleriu praleisti in metus 
Amerikoje. Szitoks Kanados 
nusistatymas jau dabar labai 
kenkia musu biznieriams.

Anglijos valdžia uždėjo di
desnes taksas ant savo žmonių. 
Valdžia paaiszkina kad yra 
dvejopas tikslas szitu didesniu 
taksu. Pirmucziausia, bus dau
giau pinigu valdžiai, o antra, 
žmones neturės tiek daug pini
gu visko pirktis, ir kai žmones 
neturės per daug pinigu, viskas 
turės atpigti.

Szita syki, Užsienio Minis- 
teriu Konferencijoje, Londone, 
Moskva tikrai susikirs su 
Washingtonu. Katras nusileis 
da sunku pasakyti.

Ateina mums žinios ar gan
dai kad Popiežius, Szventas Tė
vas, Pijus Dvyliktasis rengia 
aplinkraszti apie Komunizmą. 
Szitas aplinkrasztis, ar kaip 
Katalikai sako “Enciklika” 
bus iszleista pabaigoje sziu me
tu.

Kitos žinios kurios ateina 
tai sako, kad Generolas de 
Gaulle sugrysz kaipo visos 
Francuzu valdžios vadas už ke
liu menesiu. Amerikos diplio- 
matams ir Amerikos tarybai la
bai nepatiks, bet jau dabar 
augszti dipliomatai ir Prezi
dento patarėjai, sako kad bus 
daug lengviau su Generolu de 
Gaulle susiszneketi negu su ki
tais Prancūzais.

Karpinteriai sako kad dabar 
sunku gauti gana vinių, del 
statymo namu. Kongresas pa
skyrė komisija isztirti kode] 
dabar negalima vinių pirktis.

Kiausziniai dabar baisiai 
brangus. Ūkininkai ir sztor- 
ninkai mums aiszkina kad jie 
taip brangus, už tai kad ju ma
žai yra. Bet valdžia turėjo- nu
pirkti nuo ūkininku 275,000,- 
000 tuzinu kiausziniu sziais me
tais, kad palaikius kiausziniu 
nustatyta kaszta. Ir dabar val
džia turi apie 89,000,000 tuzinu 
kiausziniu, apie $40,000,000 
vertes ir nežino ka su jais dary
ti. Jeigu valdžia tu kiausziniu 
nebutu pirkus, tai tie kiauszi
niai sziandien kasztuotu tik 
treczdali.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Prezidento Žmona Prižada laiminti Maista

Milijonai Amerikiecziu 
-dabar seka Prezidento Tru 
mano žmonos.pavyzdi, ir pri
silaiko nusistatymo ar pata 
rimo nevalgyti su mėsa 
Utarninkais ir nevartuoti

W Will

Szitas plakatas parodo 
kad tas kuris ant jo pasira- 
szo pasižada laikytis ir pil
dyti Valdžios patarimus ma
žiau valgyti ir daugiau tau- 
pinti maisto. Valdžia visiems 
pataria szita pla-kata isz-si- 
kirpti, ant jo pasiraszyti ir 
paskui in savo langa indeti 
ar inlipdyti, kad visi žinotu

Degtino Auka
Į^INU Main ulyczia, žiuriu, 

dairausi, matau: Mano pa
žystamas, nulenkęs galva ir nu
siminęs, eina. Pasiveju, trau
kiu ji už rankoves, tariu:

— Sveikas, Jonai!
Jis nustemba, žiuri in mane in- 
delbtomis akimis. Žiuri syki, 
žiuri antra.

— Sveikas, sako lėtai.
— Tai kad tave kur, nei ne 

pažinau, Pasikeitęs brolau!
— Tu ir truputi kitaip isz- 

rodai.
— Pamenu, anuo syk kai 

maeziau, visai kitokis buvai. 
Tuomet buvai smagus, links
mas. Bet dabar? Kame-gi da
lykas? Kasnutiko? 

kiausziniu Ketvergais, kad 
kutu galima daugiau maisto 
sutaupinti del Europos ba- 
daujaneziu.

Prezidento žmona, Pone 
Trumaniene ežia laiko ran-

kad jus taupinate maista, 
taupinate kvieczius, taupi
nate mėsa, kad iszgelbejus 
Europos badaujanezius ir 
palaikius taika pasaulyje.

Ant paraszo paraszyta: 
Mes taupinsime kvieczius, 
taupinsime mesa, kad galė
tume palaikyti taika, po visa 
svietą.

— O! Daug klausyt, mažai 
girdėt.

— Da nesakai?
— Ka jau czia!
— Na, tai tavo reikalas. 

Bet sakau, pasikeitęs.
i Jonas dūsauja. Sunkiai dū
sauja. Nelaime, matyt, ji ko
kia isztiko.

Da karta jis mane apveda a- 
kimis. Vėl atidusta.
Asz vėl sakau: Dūsauji! Pada
rei ka?

— Prakeikti Biaurybes!
Szaukia jis uždususiu balsu.

Ir jis, pagaliau, lyg ir neno
romis, nuliudusiu balsu pasa
koja,

— Žinai, pati vaikai, deg

ko j e plakata ant kurio ji pa- 
sirasze, pasižadėdama tau- 
pinti kvieczius, taupinti me
sa kad butu galima invyk- 
dinti taika. Po Trumanienes 
priežiūra visas jo vyro szta- 
bas ir visa namu ruosza pri
silaiko to patarimo mažiau 
valgyti kad mažiau Europos 
žmonių badautu.

Szitas vajus del bemesiniu 
Utarninku ir bekiauszininiu 
Ketvergu ne taip jau gerai 
sekasi. Daug vieszbucziu ir 
užeiga visai nesilaiko tokio 
nusistatymo; daug žmonių 
visai nepaiso; o kiti kad ir 
laikosi bet nieko gero isz to 
neiszeina. Jie Utarninke val
go be mėsos, bet paskui ant 
rytojaus du ar tris sykius 
tiek suvalgo.

Visas szitas vajus yra ve
damas kad kaip nors dau
giau maisto sutaupinus del 
Europos badaujaneziu. Visi 
mes galime prisidėti, mažiau 
pirkdami, mažiau iszmesda- 
mi ir rūpestingiau suvartuo- 
dami visa tai kas lieka nuo 
pietų ant vakarienes.

Pirmiau buvo visiems pa
tariama ir per daug visztie- 
nos nevalgyti, bet už keliu 
sanvaieziu valdžia atszauke 
ta insakyma. Tas pats gal 
bus ir su kiausziniais, nes da
bar valdžia turi milijonus 
kiausziniu pirkti kad ūkinin
kams preke ant kiausziniu 
nepultu, neatpigtu.

Mes ant syki raszeme ir 
dabar atkartuojame kad 
Washingtonas butu galejes 
isz Kataliku labai pigiai pa
simokinti ir paskirti Petny- 
czia vietoj Utarninko kaipo 
pasninko diena. 

tine! Juk pameni mano Mag
dute?

— Tai ko butą! Nepamin
siu! Lietuvoje viename kaime 
gyvenome. Kūdikystėje drau
gavome. Kam da klausti? Bet 
kaš-gi su ja nutiko ?

— Amžina atilsi, ji jau po 
žeme!

— Magde? Tavo Magde?! 
Nejaugi ?! Nejaugi ?!

— Tiesa. Ji mirė!
— Bet kaip-gi tai nutiko?
— Ponai, brolau, sako Jo

nas, sunkius laikus dabar mes 
gyvename. Ta degtine, ta pra
keiktoji “degtine” musu gy
venimą ardo! Magde, kaip ži
nai, buvo gera, rimta ir rami 
moteris. O, kokia szeimininke 
ji buvo! Bet užėjo degtino lai
kai. Daro ta pasibiauretina
nuodą visur. Mano Magdute ( a- Magde N., Degtines Auka! 
pasidarė visai kitokia. Pareisi' —P. P- GALAS.

isz darbo, ji girta, namai ap
leisti, vaikai purvini, valkioja
si. Da labiau užpuoliau ja bar
ti. Bet be pasekmių. Tuomet 
Ja tik arszesni barniai, nesusi • 
pratimai; pragaras!

O karta da arsziau nutiko. 
Pareinu tūla diena isz darbo, 
jos nėra! Einu pas savo kai
mynus, einu pas pažinStamus, 
teiraujuos policijoje, niekas 
nežino, niekas nemato, negir
dėjo.

Skaudu. Bet ka darysi, žmo
gus?

IszjiesZkojau visur. Jos nė
ra.

Sziaip, taip sutvarkiau savo 
namelius. Mažesniuosius vai 
kus atidaviau prieglaudon, di
desniuosius pas save pasilikau.

Pradėjome gyventi.
— Ne koks tai gyvenimas, 

bet gyvenom. Juk ne eisi skau
dintis, nesižudys!. Kožnam 
kad ir skaudžiausioj padėtyje 
norėsi gyventi ir gana! Toks 
jau stebuklingas gamtos surė
dymas.

Viena diena bet-gi. Niekad 
asz tos dienos neužmirsziu. Bu
vo tamsus, paniuręs szventa- 
dienio popietis. Sėdžiu asz sa
vo kambarėlyje. Sėdžiu ir 
maustau. Apie daug ka maus
tau. Sunkios mintys ramybes 
neduoda. Svarbiausia man 
vaidenasi: Kaip dabar asz 'gy
vensiu, kuomi mano ir mano 
mažutėliu nelaimingai praside- 
jas gyvenimas užsibaigs? Kur 
jo galas, pabaiga?

Paskendęs mintyse, girdžiu, 
kažkas barszkina in duris. Ati
darau, nu-gi mano Magde!

— A, tai tu, brangioji! Tu 
buvai tik taip su iszejus ? Taip, 
brangioji? Ar ne?!

Sugriebiau ja. Spaudžiu sa
vo glėbyje, bueziuoju.

Kiek džiaugsmo, kiek sma
gumo !

Bet mano Magde?! Ji szalta, 
tartum ledo plytele. Ji žiuri 
in mane perverstomis akimis. 
Ji nieko nesako. Ji baisi isz- 
rodo. Baugu darosi. Mane tik 
sziurpis kreczia.

— Magde, kas tau?! Kas su 
tavim pasidarė?! Kodėl tu to
kia ?! Kodėl tu nieko nekalbi ?! 
Magde, brangioji, tark žodeli, 
sakyk, kas tau yra ?

Ji pradėjo juoktis, kvatotis. 
Ir baisus tasai juokas buvo! 
Kaip kokios tikros beprotes. 
Kaip kokios pamiszeles.

Ji ir buvo beprote!
Sziaip-taip sužinojau kur ji 

buvo dingusi. Ja, mat, nuo ma 
nes paviliojo musu kada tai bu
vęs inamis. Su juos ji gyveno 
ir turėjo 1,1 gerus laikus;” ji a- 
budu gere ir džiaugėsi. Gere 
kiek tik jiems kada norėjosi.

Bet, ant galo, abudu prasigė
rė. Ji pamiszo. Ji kažkur isz- 
sidangino.

A, kokia tai nelaime!
Maniau su ja da gyventi. Ta

riau, ji da pasitaisys. Bet jau 
nebuvo galima. Prisiėjo ja 11- 
gonbute atiduoti. Ten-gi pa
laikius pora menesiu, mano 
brangioji Magdute, Dievui du- 
szia atidavė, amžinai su sziuo 
pasauliu atsiskyrė!

Paverkem su vaikeliais, pa
laidojom. Ant jos kapo-gi pa- 
staeziau gražu kryželi, o ant 

1 kryželio uždėjau parasza: Czia 
' ilsisi a. a. Magde N. Bet jai bu- 
cziau turejas tiesos, tai kitaip 
asz ta parasza bueziau in pa
minklą inraszes. Niekad ne- 
iszdilstancziomis raidėmis asz 
ten bueziau inkales: Czia ilsisi

:: ISZ MEILES :: .
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(Tasa Nuo 3 Puslapio)

* * *
Kas iszaiszkinti visas Galy- 

kas, nueita visu tuojaus polici
jos biuram

Atrasta czia Benjaminas, isz- ;
budintas tik-ka su daktaro pa- '
gelba isz apalpimo. Labai nu
stebintas, taip kaip nieko apie 
nieką nežinodamas, kas aplin
kui ji veikiasi, dairėsi aplink 
save, matydamas pirmu sykiu 
tas sienas ir tuos žmones.

Paklaustas komisoriaus apie 
piktadarystes smulkmenas ne
atsimena nieko, tvirtindamas 
neatmainomai, kad jis ta stebė
tina pasaka pirmu sykiu girdi.

Daktaras susirinkusiems pa- 
aiszkino jog atsirado a'kiveiz- 
doj reto, bet medicinoje ir psy
ch ologi joje žinomo smegenų 
malucinacijos atsitikimo, isz- 
szaukto “antohypnoza.” Jau
nas žmogus hipnotiszkoj kata
lepsijoj persapnavo visa pikta
daryste ir tame padėjime būda, 
mas, atėjo apsiskusti, negale-• 4 t v damas ant saves pakelti min
ties kaltybes.

— Bet del daejimo iki tokio 
nerviszko virszjausmu padėji
mo pridūrė daktaras, turėjo 
jis pereit sujudinanežia visa 
esybe kokio tai intekme, ‘iabai 
dideli sopuli.

Gene vaite girdėdama tuos 
žodžius, kaip tai labai ji buvo 
mylima, pasižiurėjo su aszaro- 
mis ant jauno žmogaus, kurio 
regėjimas darėsi aįszkesniii ja 
matant.

Kiek tai palaukus prisiarti
no prie jo ir, isztiesus jauslin- 
gai abi rankeles, tarė :

— Atsipraszau už mano ne- 
užsitikejima. Mane pertikri
nai ir sujudinai iki szirdies gi
lumos. Kas žino, ar kada nepa
siduosiu tavo užmanymams. 
Reikia tik pirmiau iszsigydyti, 
kame asz pati kiek galėdama 
pagelbėsiu.

Už teisingumą atsako Dr. 
Brings.
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JAMSU i;r vėjuota ant Ang

lijos ulycziu.
Žmoneles plakami szaltu lie

tum, perbėga greitai trotua
rus, pasislėpdami kuogrei- 
cziausia in savo namus. Stebe-j 
tina jiems taip pat turi iszro- 
dyti matymas jaunikaiczio, 
vaikszcziojanczio liuosu žings
niu aplink duris vienos isz di
desniu miesto aptinku.

— Benjaminai, o tu ežia ko 
lukauji? Klausia vienas isz I l'j ,praeinancziu, užgaudamas su 
lietsargiu suszlapusia nuo lie
taus jaunikaiczio skrybėlė.

— Asz? Atsake užklaustas 
ęusimaiszes, ’ asz ? O nieko! 
Vaiksztineju sau.

Prietelius negalėjo susilaiky
ti nuo juoko.

— Sveikinu su pasidaboji- 
mu, tarė, jei sergi orginalisz- 
kumu, tau neužkenksiu. Ser
vus!

Benjaminas nenoromis link
terėjo galva, ir brido toliau sau ", d ' 'per purvyną ir vėtra, nepaisy
damas smarkaujanezios piktu
mu gamtos.

Per galva jam slinko, kad 
“ ji” sziandien neiszeis, kad rū
pestinga apie sveikata savo 
darbininko savininke aptiekus 
sulaikys ja ant nakties, matant 
lauke toki baisu orą. O tokia 
tai-gi drasas ir viltis ■ inženge 
in jo szirdi! Aplaikes prižadė
jimą greitesnio avanso, nu
sprendė praneszti jai savo pasi
ryžimus ir dasižinoti, ar jam li
kimas, taip lyg sziol del jo 
asztrus, atnesz malonu gyveni- 
ina dviese, ar gal vėl vienatu- 
ma kuris varginga sireata per
sekiojo nuo pat kūdikystes die
nu. Laukti ilgiau negali, nei 
vienos dienos net! Nuo poros 
metu maža uredninkelio alga 
uždarinėjo jam bruna; dabar 
kada padidinta alga leis gyve
nimą pradėti dviese, turi dasi
žinoti, ar kas jos, mielosios 
jam merginos, szirdies nepa
veržė, ar gali persitikrinti apie 
tai, apie ka nuo seniai durnojo 
per dienas ir naktis.

Su nekantrybe dairosi aplin
kui, temydamas tarp einaneziu 
trotuarais lempu szeszeliuose, 
ar kartais nesutiks sau žinomos 
ypatos.

Pagalinus!
Laiba, jos iszveizda pasirodė 

isz po vartų szeszelio. Netekes 
kantrybes Benjaminas, bijoda
mas isz akiu pamesti savo mie
liausia, drąsiai jai pastojo ke
lia.

Persigando moteriszke tokiu 
drąsiu tako pastojimu, paszoka 
staiga atgal ir pasirenge gin
ties priesz užpuolimą; jauni
kaitis nedrąsiai teisinasi:

— Nesibijok, ponia, tai asz 
tavo kaimynas, nuo antro 
aukszto.

— Ponas Benjaminas? Kas 
poną ežia atvijo ?

— Laukiau ponios, su vil- 
czia, kad man bus leista jai pa
tarnauti su lietsargiu, palydėti 
namo, naktis tokia tamsi ir 
bjauri.

— Turecziau rustinties už 
tokia globa ant manės užtrauk
ta, apie ka neprasziau ir neda
viau prižadėjimo tarė rimtai 
jauna mergina.

— Dovanoju ponui tuom 
drysau ponia inžeisti, szvapejo 
jaunikaitis.

— Dovvanoju ponui tuom 
sykiu, kalbėjo, lėtai Genovaite, 
'bet atmink ponas, kad mes,

taip vadinamos “emancipant- 
kos,” eidamos lyg sziol neuž- 
želusiais keliais, turime labai 
daug-daugiau apsiruokuoti, 
negu pirmiau. Mažiausias pra
sižengimas nupuls ant visu 
“aptiekoriu” be iszemimo, ką 
asz sakau, ant visu ‘ ‘ pažangiu ’ ’ 
moterų, tai reiszkia tokios, ku
rios sunkioj kovoj už būvi ne
nori daryti kokurencijos nei 
siuvėjoms, nei mokytojoms, 
bandant gabumas' ant mažiau 
isznaudoto lauko.

— Bet-gi ponia prasidirba 
ir, kiek man žinoma, lyg-sziol 
vis be jokios naudos. Isznaudo- 
ja ponios uolumą prie mokslo 
jaunyste, sylas laikant be jokio 
ųžmokescžio ant praktikos taip 
ilgai.

— Ir vėl turiu paklausti, 
kas ponui leido panasziai užsi
iminėti mano ypata?

— Kas leido tai norecziau ta 
leidimą dabar gauti nuo po
nios. Už ja savo gyvastį noriai 
palei tas pėdas paguldau. Leisk 
man būti tavo globėju draugu 
vyru.

— Ka girdžiu? Formaliszka 
apreiszkima?

— Taip. Kiek man žinoma 
ponia esi taip-pat kaip ir asz 
viena ir savo likimo ponia, Del 
to kreipiuosi tiesiog prie po
nios, nežiūrėdamas ten kokiu 
poniszku formaliszkumu. Su
teik man ponia vilti, leisk man 
tave garbinti.

— Bet-gi isztikro tasai isz- 
pažinimas krinta man taip tie
siog su lietum ant galvos ne
tikėtai, prasijuokė mergina 
kryževoja mano, visus dradus 
veikimus. Kaip tai ? Kol atsiek
siu savarankiszkuma, ture-
cziau pasiduoti? O musu mierai
ir pasiryžimai?

— Dirbsime bendrai visuo
menes gerovei.

— Bet asz visai nemanau ei
ti už vyro, o 'be to poną pažins- 
tu tiek mažai.

— Nuo poros metu esu arti
miausiu ponios kaimynu. Per- 
skridau tavo gyvenimą o ir tu 
ponia lengvai viską patirsi.

Madingai Apsirengęs

J. Fred Munnell, Michigan 
kalėj imo f abriku prižiūrėto - 
jas, prisipažino kad kaliniai 
jam szita madinga eile dra
bužiu pasteliavo, pasiuvo. 
Jis buvo pakviestas eiti in 
maskerados szoki, kur visi 
kitoniszkai ar kvailiszkai 
apsiredo. Jis apsirėdė, taip 
kaip musu szios gadynes 
“jitterbugs” rengiasi, nore- 
dams isz ju pasityczioti.
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— Ne, ne. Nemanau apie 
nieką tyrinėti. Praszau ponas 
niekados in mane nekalbėk to
kių budu. Ir pasitrauk szalin 
nuo mano kelio!

— Ir tai dabar pridūrė rim- 
cziau, kadangi sztai artinamos 
prie vartų, o 
mane visi

Sziandien negaliu ka 
sakyti,

Nei blogo raszyti, 
Laike Adventu visi 

gražiai užsilaiko, 
Mat, nuo biaurybiu 

susilaiko.
Juk Lietuviai geri, 

Peikti visados negali, 
Kaip nori, tai buna geri,

Ir kaip užmirszta tai 
vali,

O ka visi Kalėdų 
laukia, 

Tai guzutes tiek netraukia,
Po teisybei jau ir 

susivaldo, 
Jau ir gaivu tiek neskaldo.

* * *
Detroite szimtai merginu 

yra,
Kurios sau jieszkosi vyru, 
Bet toms nereikia lakstyt,

Nes autobiliais gali
, varyti, 

Bet yra ten ir davadnu, 
Mergeliu protingu ir doru,

Bet tosios skaito, 
Naudinga knyga ir laikraszti, 
Apie keletą mergeliu žinau, 

Da apie jais slaptybe 
užlaikau,

Bet jeigu greitai
' nesusivaidys, 

Tai velniu nuo manes 
aplaikys.

* * *
Saliunoj vienoj, 

Badai buvo tai Nedelioj, 
Kokis tai vyrelis pliovojo, 

Kaip'szunelis visaip 
pliovojo, 

Jis nieko nebijojo, 
Kad kas in kaili

jam duotu,
Ir gerai pakoeziotu, 
Nes, tokiu pusgalviu 
Ant svieto yra daug,

Tegul jos velnias 
ima.

* * *
Ana diena bosu in
Shenadoryje važiavau, 

Sztai ka bose maeziau, 
Vienas už daug guzutes 

ragavo, 
Geriau tiek negerkite

Ir bose nevemkite, 
Ba tas kuris už

daug prisitraukė, 
Tegul savo burna

gerai užraukė, .
O priek tam tegul 

neloja,
Biauriai nepaliovoja, 

Matote patys, 
Kas per daug,
Tai szelauk,

Nes kitus subiaurinate, 
Varytojas lauk iszmete

isz boso, 
Sarmata tik Lietuviams

padaro. 

rakto kuri per neapsižiūrėjimą 
paliko namu duryse. Tasai 
raktas mane užhipnotizavo, ne
galėjau nuo jo akiu szalin pa
traukti.

Dėkui tam raktui bueziau 
galcjes pasižiūrėti ant savo 
•brangios mieganezios!

Taip! Galėjau, ir “turėjau” 
tai padaryti. Pagundai lendan- 
cziai tiesiog kraujau negalima 
atsispirti. . ;

Da valandėlė ir insmu'kau in 
jos kambari. Kaip tai ji buvo 
graži ezyseziausiame ir ra
miausiame miege! Tikra Ma
donna! Su meiles virpėjimu 
prisiartinau vis areziau, vis e.r- 
cziau, norėjau savo regėjimą 
prisotinti tuo stebuklingiau- 
siuoju matymu. Staiga jos lu
putes sukrutėjo del ironiszko 
nusiszypsojimo ir rodosi kad 
in mano ausis antru sykiu atsi- 
musze paniekinimo žodžiai.

Matomai ji isz manes juokėsi 
ir miegodama. Tai-gi ji ne bus 
jau niekados mano! Kas kitas 
ta turtą gali gauti, o asz baig- 
suos sutriuszkintos meiles kan
kynėse, meiles pirmos ir viena
tines. Aaa to nepakelsiu. Pra
garas manyj užvirė.

— Ir tada tai ponas komiso- 
riau pridūrė Benjaminas, pul
damas ant keliu nežinojau, kas 
su manim atsitiko. Užsigei
džiau pagiežos ant tos žiau
rios katra mane pasmerkdavo 
ant amžinu torturu. Pasiutimo 
parokszime apkabinau sztai 
tais delnais laiba jos kakla ir 
spaudžiau, spaudžiau kas kar
tas vis tvireziau, gėrėdamasis 
to szviežio kūno matymu, nes 
ta kuna palytėjau tik da pirmu 
sykiu. Kada užduso, kas kartas 
būdama vis gražesne savo 
smerties iszbalime, pasilenkiau 
ir jos lupas karsztai pabuezia- 
vau.

Pakele galva ir su prašzvitu- 
siu neižemiszku džiaugsmu vei
du su drebaneziu nuo susijudi
nimo balsu suszvąpejo:

— Gavau pagaliaus buczki

imtu ant liežuviu kratyti. Inei- 
siu pati viena, Buk sveikas.

— Ponia; Nepalik taip ma
nes nusiminimo prarijimui bet 
palik nors vilties žodeli!

— Nenoriu apgaudinėti po
no, o pagaliaus pripažinstų 
nors esu metais jauna, bet pase
nus persitikrinimais, kitu. In 
taip staigia ir ant taip trum
pos pažinties atremta meile ne 
visai tikiu, o ant ponu abclnai 
negalima turėti susimylejimo 
dadure ironiszkai nusiszypso- 
dama in savo dranga.

Kiemo vartai paskui ja užsi
darė su kureziu atbalsiu, o Ben
jaminui pasirodė jog tasai gra
bo virszus ant visados užkrin
ta ant brangiausiu jo svajoji
mu.

Szirdies skausmu ir kartybe 
parsivilko savo kambarin, at- 
sisezdamas kresen su didžiau
sio nusiminimo ženklais.* * *

Policijos stacijoj apsaugos 
policijantai viena ryta gere sau 
kava, leizdami po-draug durnu 
kamuolius isz pypkių, kad stai
ga greitai inbego in kambari 
koksai tai žmogus.

Mirtinai buvo iszbales, plau
kus turėjo sudraikytus atsi- ' 
duksejimas suspaustas, drabu
žiai netvarkoje. Isztiese ranka 
auksztyn, szaukdamas:

— Praszau mane suareszta- 
voti! Priesz valandėlė nužu
džiau moteriszke kuria myliu! J 
Panczius man uždekite, turiu 
pirkluma ir baime pats priesz 
save!

Policijantai apsupo ratu atė
jusi, o vienas isz ju atsiliepe 
patylomis:

— Duoti žinia komisoriui. 
Greitai! a . ,

— Taip pridūrė piktadaris 
pavadinti komisoriu.

Ir matomai suspaustas savo 
tos piktadarystes skausmo at
sisėdo be pajiegu ant kėdės.

Netrukus pribuvo reikalin
goji valdžia. Sausas ir žiaurus 
senelis atsisėdo už stalo užduo
damas greitu balsu stereoti po
vus klausymus:

— Kur apkaltinimas ?
Žmogus atsistojo su žodžais;
— Sztai esu!
— Pravarde, amžius, užsie- 

mjmas ?
Benjaminas Tox dvideszimts 

penkių metu sziaur rytinio ge
ležinkelio uredninkas.

— Adresas?
— Ulyczia Tems 40.
— Nužudei ka?
— Taip, kaiminka Genovai

te, aptiekorka.
— Del-ko taip padarei?
— Mylėjau ja kaip beprotis, 

negalėjau be jos gyventi. Nepa
dalinti jausmai persimainė in 
kankynes kurios kartais atim
davo man ir protą.

Susilaikė ant valandėlės 
maustydamas apie baisius atsi
tikimus po tam pasakojo toliau 
tragiszkai rankom mojuoda
mas:

— Vakar vakare man buvo 
arsziausia. Sugryžau namo nu
siminęs ir verkiau, verkiau, 
verkiau. Pasitikėdamas atrasti 
palengvinimą miege, atsiguliau 
atsilsėti, bet man kentėjimas 
pasidarė da baisesnis.

Mecziausi kaip karsztligeje, 
kentėjau baisiausias kanezias. 
Tada paszokau isz lovos ir atė
jo man ant mineziu kad tenai 
priesz jos duris, rasiu valandė
lė atsilsiu ir gal man nuo to 
sziek tiek pagerės. Patylomis 
iszejau ant pirsztu in prielangi 
ir sustojau prie slenksczio. Me
nulio spindulys, perskriodžan- 
tis nakties tamsybes, krito ant

į k

nuo taip se-kurio mano lupos 
uiai pageidavo-

Dabar da beverk be eksta 
zos poi-ejinro pradėjo raudot 
„„l Joanos savo- prktadarybes 
ir pradėjo laužyti rankas su 
žodžiais: 1 .

— Esu nieksžas. Užmuszki- 
te mane! Užmuszkite manei.

Ant galo be jausmu parkrito 
ant grindų. .

Komisorius liepe kaltininką 
atgaivinti prisakydamas ke
liems poliicijantams su juo eiti 
in “atsitikimo” vieta.* * *

Pen'kta iszmusze miesto laik
rodis kada sarga pergazdino 
tas baisus varpelio skambini
mas atsistojo kaip inkastas aki 
veizdoje nepažiiistamu atėjimu.

— Ateiname in piktadarys
tes vieta. Praszome mus nuves
ti pas nužudyta.

— Kas tokio ? Paszauke na
mų sargas nesuprazdamas apie 
ka ežia einasi.

— Nužudyta Genevaite B. 
antro aukszto kampininke.

— Ar gali būti? O mano 
Dieve! O mano Dieve! Kas per 
nelaime!

— Vesk mus in vieta per
trauke sausai uredninkas. Grei
tai lipo trepais.

— Tai ežia suszvąpejo tar
nas silpnu balsu.

Raktas teisingai riogsojo du
ryse.

Inejo in merginos kambari. 
buvo8121“?-118 -akim n^ali*a 

pazinh baisaus dramato 
is czionai neseniai atloszta- 

^bario oras atsidavė raim 
be: auka gulėta i • szvn^- J 10V0Je su nusi-

apskritos kratys t’al‘

tas vis labini, J kas kaf- 
^ilesczio Toki108? “110 dideli° 
» takia dai^a‘“^vo .gęra,

tarpa pas,

I icnMfunas ant laTO,1°
atsilieįe su nuostaba:

_  Dūsauja.
Po tu žodžiu mergina staiga 

pašoko isz lovos; pamanius 
keturis vyrus, besitraukian
čius in užpakali, pradėjo 
szaukt balsu, neturineziu savyj 
nieko virsz-žemiszko.

— Pagelbos! Pagelbos!
Sargas persitikrinęs kad ežia 

neturi darbo su dvasia bet su 
gyva esybe, pasiskubino su su
raminimu.

— Tegul panaite nesibijo, 
asz ežia esu.

Genevaite paraudonavus pa
klausė :

— Isz kur ėmėsi tie žmones 
mano kambari? Kas tas viskas 
gali reikszti?

Kamisorius pasikloniojo po- 
niszkai.

— Atėjome patikrinti po
nios smerties, bet ant džiaugs
mo matome, kad niėkšzas pik
tadarys neiszpilde savo baisaūs 
užmanymo.

Jauna mergina nežinojo ir ka 
pasakyti apie ta viską.

— Kokio užmanymo? Pa
klausė.

— Kaip tai? Ar ponia neat
simeni, kad Benjaminas F. 
stengėsi tave pasmaugti?

Mane pasmaugti? Ponas 
Benjaminas? Kas jums pasakė 
ta neverta melagyste?

Pats kaltininkas. 1
~ Nieko, o nieko nesupran

tu. ■ - , .
Dabar visi ežia esantieji pa- 

siziurejo in save su nuosthlia, 
aiytum tyrinėdami patys save 

ar jie turi sveikus protus ir ąr 
^pasiliko aukomis kokio tai 
lcsupi antomos mistifikacijos.

voniisoiius pirmas atsipro- 
ir asztriai isztare> kad ta 

lai 1SJ01 re^^a gerai ir uo-
Pei uesti ir isztirti isz pa- 

sza ^1U.J31^ul ^anias, jog niek- 
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bausme.ZSltaniaV° Sau asztria

CTasa Ant 2 Puslapio]



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ŽiniosVietines
'j-r— Petnyczioj pripuola mu- 

BU panele isz Guadalupijos.
— Tik 12 dienu lyg- Kalė

dų!
— . Ana diena ponia Jeva 

Pilkoniene isz Frackvilles lan
kosi mieste su reikalais, taipgi 
atlankė ir “Saules” redakcija 
atnaujinti savo prenumerata už 
lalkraszti “Saule.” Acziu už 
atsilankyma.

—- Subatoj Szventos Luci- 
JOS.

: — Publikinos Mokyklos už
sidaro Petnyczioj, Gruodžio 
(Dec.) 19-ta diena del Kalėdi
niu ir Nauju Metu Szvencziu, o 
prasidės Panedelyje Sausio 
(Jan.) 5-ta diena. Parapines 
Mokyklos užsidaro Utarninke, 
Gruodžio 23, o prasidės Sausio 
2-tra diena 1948.

Kita sanvaite pripuola 
czvertis meto su pasninku: Se- 
redoj, Petnyczioj ir Subatoj.

X«--. Martin Matsko, 28 metu 
amžiaus isz Barnesville, randa
si Pottsvilles kalėjime, už tai, 
kad jis buvo girtas ir norėjo nu- 
szaut savo motina, broli ir pats 
save. Martynas likos aresztavo- 
tas per policija ir nugabentas 
in kalėjimą.

— Kita sanvaite: Nedėliojo 
pripuola 3-czia Advento Nede- 
lia, taipgi ta diena yra Szv. Al
fredo Did., szia sanvaite pri
puola czvertis meto su pasnin
ku Seredoj, Petnyczioj ir Suka
toj; Panedelyje Szv. Valeriano 
Vysk., Utarninke Szv. Euzebi- 
jo V. M., Seredoj Szv. Lazaro 
Yyk., taipgi pasninkas; Ket
verge Szv. Auxentio Vyk., Pet- 
nyczioj Nemesijono M., taipgi 
pasninkas; Subatoj Szv. Domi- 
pinko Abb., taipgi pasninkas.
i —- Sekantieji praszo “Di- 
Vorso ’ ’ atsiskyrimo per Potts- 
villes Korto: Jennie Stanulis, 
331 E. Centre Uly., Shenandoah 
nuo Prano Stanulio, 42 So. 
Emerick Uly., Shenandoah; 
Mary Benedict, 228 E. Oak 
Uly., Shenandoah nuo Ray
mond Benedict, isz Shenan
doah.

— Joseph B. ir Mary R. 
Balewicz isz Gilberton, praszo 
Pottsvilles korto kad permai
nytu. ju pravarde nuo Balewicz 
ant Bell.
, — Mykolas Kotis isz mies
to turėjo operacija Ashland li- 
gonbute.

— Sekantieji angliakasyk- 
los mokes savo darbininkams 
Gruodžio (Dec.) 12-ta diena — 
Continental Coal Co., Mam
moth Coal Co., Gruodžio 13 — 
Locust Coal Co., Klimas Coal 
Uo. Gruodžio 15 — Midvalley, 

•’Germantown, Hammond, Ko- 
"hlnoor, Gilberton, Morea, New 
Boston, Repplier, Buck Run ir 
Reading Briquet Co.

— Vincas Kazakieviczius 
’ pirko narna nuo Jono J. Busa- 
’ viczio už viena doleri.

-------------------------Shenandoah, Pa. — Rober- 
■> tas Juskaviczia isz miesto ture- 

• jo operacija Ashland ligonbute.
—r Panele Elena M. Valen- 

cžiute, duktė ponios Elenos Va
lentiene isz miesto likos su- ‘i,? • ■ ■riszta mazgu moterystes su 
John F. Shock, sūnūs ponstvos 
Arthur J. Shock isz Mahanoy 
City, Subatoj Lapkriczio 27-ta 
diena, Szv. Jurgio bažnyczioje. 
Svotai buvo ponia Agnieszka 
Verbitskiene ir Joseph J. Yen- 
chick isz Mahanoy City. •

New Philadelphia, Pa. t Ge
rai žinomas senas gyventojas 
Jonas J. Žerdeckas, Sr., (Zer- 
dy) nuo 34 Water Ulyczios, nu
mirė Utarninke popiet namie. 
Velionis gimė Lietuvoj, jo tė
vai vadinosi Karolas ir Ag
nieszka Žerdeckai. Atvyko in 
Mahanoy City 'būdamas jaunas 
vyrukas o apie dvideszimts 
pen'ki metai atgal persikrausto 
su szeimyna in New Philadelfi- 
ja. Velionis prigulėjo prie 
Saldž. Szirdies Lietuviszkos 
parapijos mieste. Paliko dide
liame nubudime savo paezia 
Marijona ir 4 sūnūs: Joną Jr., 
kuris yra savininkas Zerdy 
Lumber Yard, mieste; Vinca, 
namie; Daktara Klemensą, dan
tistas, mieste ir 'Daktara Al- 
ponsa, dentistaš isz Saint Clair, 
taipgi 11 anukus. Laidotuves 
invyks Subatoj su Szv. Miszo- 
mis Saldž. Szirdies bažnyczioje 
9-ta valanda ryte ir kūnas 'bus 
palaidotas in parapijos kapi
nes. Gra'borius V. Bartaszius 
isz Frackvilles laidos. Amžina 
Atilsi.

— Aleksandras Bernitskas, 
35 metu amžiaus likos užmusz- 
tas arti miesto, Panedelyje po 
piet, puldamas nuo platformos, 
tarpe troko ir akmens. Nelai
mingas žmogus likos sužeistas 
in galva ir krutinę. Gimė New 
Philadelfijoj, prigulėjo prie 
Saldž. Szirdies Lietuviu para
pijos. Paliko paezia, du sunu: 
Bernarda ir Aleksandra namie; 
seseri J. Pitmaniene isz Port 
Carbon; szeszis brolius: Juoza
pa, Port Carbon; Antana, Kan
sas; Edvardą, Alberta, Joną ir 
Vinca visi isz Silver Creek. Lai
dotuves atsibuvo Petnyczioj su 
apiegomis Saldž. Szirdies baž
nyczioje 9 valanda ryte, ir pa
laidotas in parapijos kapines.

Washington, D. C. — Ameri
kos Suvien. Valstijų Sekreto
rius pavaduotojas Robert Lo
vett pranesza, kad visoje So
vietu San jungoje kylio didele 
banku ir krautuvių panika. 
Amerikos Ambasadorius sako 
kad apie ilgiausias žmonių ei
les prie banku ir krautuvių. Sa
ko sukilimas, panikas eina ne 
tiktai Moskvoje, bet ir kituose 
miestuose, bet Sovietu Cenzo
riai neleidžia siunsti žinių in 
Užsieni apie sukilimą, panika.

Francuzijoje ir Italijoje val
džia jau ima szioki-atokia tvar
ka invest! ir Komunistus nu- 
malszinti.

Gen. Eisenhower
Garsina

DETROIT, MICH. — Auto
mobiliu unijos darbininkai su
daro didžiausia ir galingiausia

Kai kurie žmones vis stato 
Generolą Dwight Eisenho
wer varda in prezidento rin
kimus. Jie visokiais budais 
stengiasi iszplatinti jo var- 

■ da. Szita mergina, Kay Co- 
minskey, New York mieste, 
neszioja tamsius akinius ant 
kuriu yra iszraszytas Gene
rolo D. Eisenhoyer vardas.

Muzikaliszka Dovana

Daktaras Jury Arbatsky, 
jaunas Ruskis muzikantas ir 
buvęs garsaus muzikanto 
Rachmaninoff mokinys pa- 
rasze muzikos veikalą, sim
fonija pagerbti Anglijos ka
ralaite Elžbieta. Eina gan 
daikad jis ta savo muzikos 
veikalą padovanojo karalie- 
tei kaipo vedybų dovana, bet 
nieko tikra nedažinojome. 

SUIMTAS UZ 
ŽMOGŽUDYSTE

POTTSVILLE, PA. — Vin
cas Riskis, penkios deszimts 
asztuoniu metu amžiaus žmo
gus buvo sumtas ir in kalėjimą 
užrakintas už tai, kad jis yra 
intartas už nuszovima Stanis
lovo Russelavicziaus, penkios- 
deszimts dvieju metu amžiaus. 
Abudu vyrai pareina isz Rei
nerton.

Russelaviczius buvo sužeis
tas Gruodžio (Dec.) antra die
na nuo dvieju szuviu isz kara
bino. Jis numirė Utarninke, 
Gruodžio devinta diena.

Kai ta nelaime atsitiko, poli
cija suaresztavo Vinca Riski už 
užsipuolimą ir paskui buvo pa
leistas ant trijų tukstaneziu do
leriu kaucijos. Bet kai Russele- 
viezius numirė, Riskis buvo vėl 
suimtas ir be jokios kaucijos in 
kalėjimą patupdintas.

Abudu vyrai dirbo Necho 
Colliery mamose, Dcnaldsone. 
Tie kurie abudu vyru pažino, 
sako kad Russeleviczius vis er
zino Riski darbe.

Riskis parsiskubino namo isz 
darbo, pasiėmė karabina ir lau
ke prie savo namu pakol Rus
seleviczius eis isz darbo. Russe
leviczius kaip kitados, taip ir 
ta diena ėjo isz darbo ir trauke 
sau in Moyer vieszbuti, hoteli 
kuris randasi skersai ulyczia 
nuo Riskio namu. Riskis palei
do szuvi kuris pataikė Russele 
vieziui in rankas. Russelevi
czius da vis ėjo ulyczia, bet 
Riskis kita szuvi insidejo in 
karabina ir antru sykiu szove 
in ji. Po antro szuvio Russele
viczius sukniubo ant ulyczios.

REUTHER IR
KOMUNISTAI

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

SAVES YOUR BACK 
SAVES YOUR CLOTHES 
SAVES YOUR TIME

READY TO IRON 
IN THE TIME

REDDY KILOWATT .... Scrub Team ....

ELECTRICALLY
AND ENJOY THE

WASH

unija Amerikoje. Jie turi dau
giau negu 920,000 nariu. Szita 
unija sudaro žmones kurie arba 
labai ka myli arba baisiai neap- 
kenezia.

Jau penkiolika ar dvide- 
szimts metu atgal szita unija 
atsižymėjo savo straikomis, su
kilimais ir susikirtimais su fab
rikantais. 1936 ir 1937 metais 
jie turėjo nemažiau kaip 525 
straikas.

Automobiliu darbininku uni 
ja yra labai demokratiszka. 
Kai kurie darbininkai kalbeda 
mi apie savo unija sako, kad j 
pasiutiszkai demokratiszka. 
Per susirinkimus visi nariai, 
visi darbininkai turi lygu bal 
sa, ir vadai yra priversti klau 
syti paprastu nariu.

Per kiekviena ju seimą ke 
liems buvo kaktos pramusztos, 
galvos praskeltos. Mitingas ne
būtu tikras mitingas jeigu ne- 
iszkiltu pesztynes.

Szitoje unijoje randasi viso
kio sluoksnio, visokiu insitiki- 
nimu, ir visu partijų žmonių. 
Kitos unijos turi savo Komu
nistus ir savo Priesz-Komunis- 
tus. Bet Automobiliu darbinin
ku unijoje randasi Komunistai, 
Socialistai, John Lewiso sekė
jai, Katalikai, Ku Kluksai ir 
gryni politikieriai kuriems 
vien tik turtelis rupi.

Isz pradžios szita Automobi
liu Darbininku Unija seka Ku
nigą Coghlina isz Royal Oak, 
Mich.; paskui paezioje unijoje 
kilo revoliucija. Pirmutinis 
unijos Prezidentas Homer Mar
tin buvo pravarytas. Partijos 
nesutiko ant kito Prezidento 
tai buvo indetas in prezidento 
vieta R. J. Thomas, kuris buvo 
nei sziltas nei szaltas ir kuris 
visiems patiko už tai, kad jis 
nieko nesake ir nieko nedare.

Bet, kaip kitose unijose taip 
ir Automobiliu Darbininku 
unijoje dvi didžiausios partijos 
buvo Komunistai ir Priesz-Ko- 
munistai. Priesz Komunistus 
kariavo du broliai Walter ir 
Victor Reuther.

Walter Reuther buvo isz- 
rinktas Prezidentu. Bet Komu
nistai užėmė beveik visas vie
tas taryboje ir taip padare Pre
zidentą Walter Reuther bejie- 
gi. Prezidento darbas buvo tik 
garbes vieta.

Per rinkimus sziais metais 
Walter Reuther vėl laimėjo 
prezidento vieta, bet tuo paežiu 
sykiu ir beveik visi taryboje 
buvo iszrinkti kurie yra priesz 
Komunistus ir su Walter Reu
ther Prezidentu.

Prezidentas Reuther iszszau 
ke tas dideles straikas in Ge
neral Motors automobiliu fab
rikus. Net ir isztikimiausi jo 
draugai sake kad jis ežia bai
sia klaida padare. Straikos tę
sęsi net per 113 dienu. Jis turė
jo skolintis net $250,000 del sa
vo unijos. Kitos unijos jam in 
talka stojo, žinodamos kad jei
gu Prezidentui Reuther nepasi
seks atsilaikyti tai ir kitos uni
jos nukentės.

Tie darbininkai kurie strai
kavo, negavo to ko jie reikalą-

Valgykite Visztienos, Taupinkite Grudus

i®

Ūkininkai Chicagos mies
te pradėjo vaju visus intikin- 
ti kad geriausia ir daugiau
sia sutaupinsime jeigu dau
giau visztienos valgysime. 
Vaizdžiau ir aiszkiau paro
dyti kaip mes galime visokiu 
javu sutaupinti, jie intaise 
szitus ilgus stiklinius indus 

vo, bet jie prakirto kelia kitoms 
unijoms, ir už tai Prezidento 
Reuther vardas pragarsėjo ir 
pakilo.

Komunistai, norėdami savo 
vado varda iszgarsinti, surengė 
kitas dideles straikas in Allis- 
Chalmers fabrikus ir tas strai
kas pavede savo žmogui R. J. 
Thomas. Tos straikos nepasi
sekė ir Thomas baisiai apsi- 
szauke, nes jis labai daug klai
du padare!

Dabar Prezidentas Reuther 
yra tikras ir vienatinis bosas 
visos Automobiliu Darbininku 
Unijos. Jeigu kada nors Philip 
Murray pasitrauktu isz CIO 
prezidentystes, tai Automobi
liu Unijos Prezidentas Reuther 
butu jo inpedinis.

6 VYRAI ARESZ-
TUOTI UŽ FALSZY

VUS PINIGUS
CHICAGO. — Valdžios FBI 

policija aresztavo szeszis vyrus 
kad jie seje falszyvus pinigus 
(po $5, $10 ir $20)„ Plotas, ku
riame jie darbavosi siekia nuo 
Detroit iki Chicago, o nuo ežia 
iki Los Angeles, Calif.

FBI policija pranesza, kad 
jie suėmė tuos vyrus, kurie tu
rėjo pagaminusi apie $600,000 
falszyvu pinigu. Policija sako 
viename Moshiano Garaže su
rado $450,000 tu pinigu.

Vienas isz suimtu vyru Geor
ge Kanakas nuo 818 Blue Is
land Ave., Chicago, sumokėjo 
ūkininkių $10 už viena kalaku
tą. Ūkininkas girdėjęs apie fal
szyvus pinigus užsirasze Kana- 
ko auto laisni. Kanakis sumo
kėjo su $10. Tas pinigas pasi
rodė falszyvas del ūkininkui, ir 

kurios Nancy Leddy laiko. 
Juose yra inpilta szeszios de
szimts asztuoni svarai gru
dų. Szitiek grudu kiekviena 
szeimyna gali sutaupinti jei
gu per szeszias sanvaites val
gys visztienos nors syki in 
sanvaite.

tuoj aus ūkininkas davė žinia 
FBI policijai Kanako auto lais
ni. Policija suaresztavojo Ka
naka ir kiti jo draugai likos su
imti. Suimtieji vyrai yra: Jos. 
Moschiano, 48 metu amžiaus, 
nuo 914 Oakley Ave., Chicago: 
John Brennan (kuris pinigui 
spaudino), isz Des Plaines; Mi
nas Arėtos, 43 metu amž., nuo 
710 Blue Island Ave., Peter 
Klikas, 47'metu amž., nuo 2247 
W. Roosevelt Rd., ir Vito D’
Agostino, nuo 2248 Washburne 
Ave. Visi vyrai randasi kalėji
me.

Prancūzijos Darbininku
Unijos Turi Pasiduoti

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

apsaugos visus tuos kurie no
ri eiti ir eis atgal in darbus, la
bai daug mainieriu ta paezia 
diena sugryžo in mainas.

Tarybos nariai sako, kad 
Francuzija turi gana anglių 
del deszimts dienu, po tam, jei
gu visi mainieriai nesugrysz in 
savo darbus, tai viso kraszto 
pramone nukentės.

Valdžia taipgi davė visiems 
žinoti kad nei vienas isz tu ku
rie straikavo nebus nubaustas, 
bet tuo paežiu sykiu pasakė 
kad visi tie kurie tas straikas 
vede, kurie žmones taip subun- 
tavuojo bus labai nubausti.

Ims laiko pakol valdžia vi
sus reikalus susitvarkys, bet 
nor tiek gerai, kad dabar jau 
matyti kad Komunistai eina 
trepais žemyn, kad jie patys 
prisipažinsta kad jiems nepasi- 
seke Francuzijoje.

ARABU TARYBA 
PRIESZINASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikos kompanijoms ir 
Amerikos milijonieriams kasti 
aliejaus szulinius Arabu krasz- 
te.” Szitoks žingsnis isz kara
liaus puses butu baisus smūgis 
Amerikai. Amerikos valdžia 
visko iszsižadetu pirm negu 
tuos aliejus szulinius apleistu.

Azzam Rahman Azzam Pas
ha, Arabu Sanjungos bendras 
Sekretorius pranesza kad Ka
ralius Ibn Saud pavede visa sa
vo armija po Arabu Sanjungos 
priežiūra, ir dabar duoda savo 
xaraliszka palaiminima vi
siems kurie stos in kara už Pa
lestina.

Isz visu Arabijos krasztu, 
isz visu Arabu vieszpatyscziu 
ateina žinios kad visi rengiasi 
visi rikiuojasi in žut-buti- 
ni kara.

Bet visi kareiviai, visi kara
binai ir visos armijos tiek ne
padarys, taip visu jiegas nepa
kirs, kaip to Karaliaus Ibn 
Saud nusistatymas atimti isz 
Amerikiecziu visus aliejaus 
szulinius. Jeigu szitie gandai 
taps žiniomis, ir jeigu Ameri
kos valdžia privers Anglija de
rintis su Arabais ir jiems nusi
lenkti. Aliejaus szuliniai ir do
leriai, tai didžiausias ir ge
riausias Arabu ginklas.

H

ZINUTĖS

Italijoje valdžia szioki toki 
susitarimą padare su Komunis
tais kai isz valdžios buvo atsta
tytas Milano miesto virszinin- 
kas.

Ministeriu Konferencijoje 
Londone nieko neatsitiko; tik 
Rusija susikirto su kitu trijų 
krasztu Ministeriais. Bet tai vi
sai ne naujienos.

Senatas priėmė ir patvirtino 
inneszima duoti $597,000,000 
paszelpos Francuzijai, Italijai 
ir Austrijai. Kongresas sutiko 
duoti Kinijai $60,000,000.

Pittston, Pa., — Ponia Mag
dalena Gusiene, nuo 12 Wilford 
Uly., numirė, ir likos palaidota 
su apiegomis Szv. Kazimiero 
bažnyczioje ir parapijos kapi
nes. Velione paliko sunu Prana, 
duktere Ona Kaczergiene ir du 
anukus.

Arabai per tris dienas strai- 
kavo. Jie nori visiems parodyti 
kad jie nepatenkinti su nusta
tymu suskaldyti Szventaja Že
me tarp Arabu ir Žydu.

Tautu San jungos Konferen
cijoje Argentinos atstovas la
bai asztriai užsipuolė ant Ame
rikos, sakyydamas kad Ameri- 
kiecziai nori po prievarta pri
versti Europos krasztus priim
ti Demokratiszka valdžia, kai 
tie krasztai nori socialistiszka 
valdžia.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 
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