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Isz Amerikos
f

TRUMANO KALBA
KONGRESUI

WASHINGTON, D. O. —
Prezidentas H. Trumanas, 

pasakė prakalbas visiems Kon
gresmenams ir Senatoriams kai 
Kongreso posėdžiai vėl prasi
dėjo. Jis vieszai praszo Kon
greso ‘palengvinti taksas tiems 
kurie mažai uždirba, o visai ne- 
taksuoti apie deszimts milijo
nu žmonių.’ Jis sako, kad ga
lima ir reikia kompanijas ir fa
brikantus daugiau takšnoti, 
nes jie dabar daug daugiau už
dirba.

Jis pataria numuszti ketu
rios deszimts doleriu beveik vi
siems darbininkams nuo j u 
taksu, ir keturios deszimts do
leriu del kiekvieno vaiko szei- 
mynoje.

Jis pats szita ineszima pa
skelbė savo metinėj e prakalbo
je Kongrese. Jis sako kad rei
kia fabrikantus taksuoti pen
kios deszimts nuoszimti. Fa
brikantai ir kompanijos dabar 
moka trisdeszimts asztunta 
nuoszimti taksomis.

Trumanas pataria, kad visi 
darbininkai kurie neuždirba 
daugiau negu septynis szimtus 
ant metu, butu paliuosuoti nuo 
visokiu taksiu.

Jeigu Kongresas priimtu ta 
Trumano patarima, vyras su 
žmona ir dvejais vaikais sutau- 
pintu nuo taksu szimta ir sze- 
szios deszimts doleriu in metus.

Trumanas savo prakalboje 
stengėsi eiti Prezidento Roose- 
velto prakirstu keliu. Jis ypa
tingai stengėsi kreiptis in vi
sus tuos kurie dabar buvusi 
Prekybos Sekretorių Henry 
Wallace remia del Prezidento.

Prezidentas Trumanas ypa
tingai pabrieže penkis punktus 
del kuriu jis su Demokratu Par 
tija kovoja:

1— Visiems užtikrinti, garan
tuoti visas piliecziu teises.

2— Apsaugoti ir patobulinti 
visa Amerikos turtą.

3— Taupinti Amerikos gam- 
tiszkas jiegas ir turtus, kaip tai 
aliejų, anglis ir ūkio vaisius.

4— Pagerinti visu gyvenimą 
ir atpiginti pragyvenimą.

5— Invykdinti Taika po visa 
svietą.

Prezidentas Trumanas, at- 
kartuojo kad jam nepatinka ta 
Taft-Hartley Byla, kuri suvar
žo unijos vadu veikla. Jis sako 
kad jis nesutinka su tuo insta- 
tymu, bet ji pildys tol kol jis 
bus instatymas.

Jis sako,kad reikia investi 
instatymas imti visus musu vy 
rukus in vaiska; parūpinti 
daug daugiau nauju namu, ir 
pertaisyti ta apdrauda, (insur
ance) kuri yra investa del dar
bininku kai jie darbo netenka.

Prezidentas Trumanas daug 
ko reikalavo, daugiau pasakė 
ir prižadėjo, bet visa ta jo pra
kalba buvo taikinta ypatingai 
in taksas. Trumanas pats gerai 
Žino kad nieko panaszaus ne-

New York miestas, kurio 
gyventojai taip giriasi kad 
ežia viskas nuo geriausia ir 
kuo didžiausia, dabar gales 
girtis kad jie ir daugiausia 
sniego turėjo. Kaip pas mus 
seneliai ir moeziutes mums 
pasakoja kad tais ir tais me
tais pūgos virsz tvorų buvo 
suvarytos, taip New York 
miesto žmones gales savo 
vaikams ir savo vaiku vai-

_____ j______ .............. ................ ......

bus padaryta, kad taksos darbi
ninkams negali ir nebus suma
žintos. Bet jis to taksu sumaži
nimo reikalavo žiūrėdamas in 
ateinanezius rinkimus, kada jis
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PAVOJINGA
VAŽIUOTI

HARRISBURG, PA. — 
Valstijos policija pranesza kad 
beveik visi keliai ir vieszkeliai 
apszale ir slidus. Visiems pata
ria namie tupėti ir niekur neva
žiuoti jeigu tikrai nereikia.

Po pirmo sniego darbininkai 
nuvalia, nukasė beveik visa 
sniegą nuo vieszkeliu ir pele
nais nupylė kalnus. Bet kai da 
antru kartu pasnigo, tai tas 
naujas sniegas uždengė pelenus 
ant kalnu ir visas slidžias vie
tas ant vieszkeliu.

Už tai, jeigu dabar kur jau 
turite važiuoti, tai susimildami 
nesiksubinkite, nes galite saw 
sprandą nusisukti ar kita už- 
muszti.

Daug geriau ir saugiau kai 
sniegas būva gilius, bet kai bū
va tik koks colis kaip dabar tai 
labai pavojinga, nes automobi
liai tą sniegą sutrina, sumala ir 
suplaka kad lieka vien tik le
das.

Daug varytoju (draiveriu) 
per daug pasitiki ant lenciūgu. 
Kai jie ant savo ratu užsideda 
lenciūgus, tai jie manstina kad 
jie gali jau galvatrukcziais 
dumti ir Važiuoti. Kai sniego 
mažai randasi ant vieszkelio ar 
kai tas sniegas pavirsta in leda, 
lenciūgai beveik nieko nereisz- 
kia ir nieko negelbsti. Beveik 
geriau visai be j u važiuoti, nes 
tada daug atsargiau važiuosi
me. /

Gamtos Paklode Karaliams Dienos 
Suskaitytos

Prez. Trumanas Nori Suma
žinti Taksas Žmonėms; Eropla
nas Skrido In Miami9 Ir Sudužo; 
H. Wallace Su Savo Treczia 
Partija Viską Sumaisze; 15
Žuvo Nelaimėje Paryžiuje^

kams, anūkams papasakoti 
kad tais ir tais metais tiek ir 
tiek pėdu sniego krito ant tu 
didingu New York miesto 
ulycziu.

Kai ta sniego paklode už
klojo visa miestą, tai tas ga
lingas miestas buvo labai pa- 
naszus in maža kaima ar 
kaip mes ežia sakome “pe- 
czia, ’ ’ nes New York miesto 
žmones buvo taip užsnigti, 
kad jie butu galeje būti kur 
toli ant ūkio, one' mieste; 
niekur negalėjo iszeiti, o isz- 
eje negalėjo pareiti.

Automobiliams buvo už
drausta važiuoti. Bet daugu
ma j u vistiek jau buvo ligi 
stogo užpustyti. Autobusai, 
strytkariai ir net traukiniai

Karas Palestinoje

Karas, kaip mirtis, nežiū
ri in dantis, bet ima ir trau
kia visus. Czia Žydelkaite 
pritūpus ant stogo, laiko ka- 
riszka karabina ir laukia 
prieszu Arabu ant kelio tarp 
Tel Aviv ir Jaffa, kur tiek 
daug susikirtimu jau buvo 
tarp Žydu ir Arabu. Szita 
Žydelkaite priguli prie ka- 
riszkos draugystes Haganah.

Kasdien laikraszcziuose 
skaitome apie tuos susikirti
mus tarp Žydu ir Arabu už 
ta Szventa Žeme.

Tautu Sanjunga nutarė \ 
slenksczio.

buvo inklimpe ir negalėjo isz 
vietos pasijudinti.

In szesziolika valandų 
daugiau negu dvideszimts 
penki coliai sniego prisnigo. 
Tukstancziai darbininku ne
suspėjo pareiti namo ir turė
jo liktis ten kur tas sniegas 
juos užklupo ir užpustė.

Didžiausi vieszkeliai ir til
tai buvo uždaryti ir nebuvo 
valia jais važiuoti. Pulaski 
Skyway vieszkeli 5 kur diena 
ir nakti automobiliai dunda 
ir važiuoja, kur szeszi auto
mobiliai gali viens kita lenk
tis, buvo per kelias dienas 
uždarytas.

New York miesto gyvento
jai negreitai pamirsz szita 
sniegą.

padalinti ta kraszta lygiai 
Žydams ir Arabams. Arabai 
isz sykio nesutiko ir pareisz- 
ke kad jie paskelbs Szventa 
Kara po visa žeme. Žydai 
pradėjo lysti isz visu krasztu 
ir plaukti in Palestina. Ang
lijos valdžia jau seniai žino
jo kad szitoks to klausimo 
iszriszimas nieko neiszrisz ir 
nieko nesutaikins. Už tai 
Anglai dabar traukiasi isz to 

i krasztb. Kiek dabar matyti 
tai vibais tas klausimas bus 
palikta^, kaip koks povaini- 
kis vaikas, ant Amerikos

NEW YORK. — Nuo Pirmo Pasaulinio Ka
ro prasidėjimo iki dabar jau deszimts karalių ne
teko savo sostu. Vieni patys savanoriai, gra
žumu susipakavo savo karaliszkus drabužius ir 
ožiukus ir sau iszkeliavo, kiti buvo po prievar
ta iszvaryti, isztremti, o kitiems buvo nuo^sos- 
tu nuversti, nužudyti. Bet visi jie mate kad ju 
dienos suskaitytos, kad ju karaliszko gyveni
mo amžius užsibaigė.

Ne tik szitie karaliai dingo, bet sykiu su jais 
ir ju valdžia, nes nauja politika, ar tai ant gero 
ar blogo, ju vietas džeme ir užima.

Mums beveik gaila kad karaliai taip greitai 
ir taip negarbingai nyksta. Gal už keliu metu 
tik pasakose skaitysime kad buvo ar gyveno ka
ralius. O musu vaikai, su iszverstomis akimis
paklaus: “Kas tai yra karalius?”

Deszimtas isz szitu tuszcziu sostu yra Rumu
nijos Karalius Michael. Kai karalius Michael 
nužengė nuo savo sosto, vienas musu draugas 
mums primine ta sena priežodi kad “Neramiai 
miega vainikuota galva.” Mums szitas priežo
dis mažai ka reiszke iki mes nepasiskaiterce apie 
visa eile szitu karalių kurie iszkilo, pakaraliavo 
ir nukrito. Visiems mums kaįp ant delno aisz- 
ku kad jaunasis Karalius Michael ne savo noru 
nuo to sosto nulipo- Jis gerai žinojo, kad jei
gu jis nepasiskubins nuo to sosto nulipti, jis 
bus nustumtas. -

Kai kurie raszytojai suskaito tik deszimts 
tokiu nelaimingu karaliszkos szeimynos ir bajo- 
riszko kraujo žmogeliu, bet mes suskaitome vi
sa deszimts, užtai, kad Turkijos Sultanas bu
vo karalius tikrąją to karaliszko žodžio prasme. 
Ir jis buvo nuo savo sosto nuverstas.

Žmones mums tankiai sako kad didžiūnai, 
valdytojai ir karaliai tyczia surengia vainas, 
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16 ŽUVO EROPLANE

SAVANNAH, GA. — Pa
samdytas DC-3 eroplanas, vež

damas Puerto Rica kraszto gy
ventojus nukrito in pelkes ir 
susidaužė. Szesziolika žmonių 
žuvo szitoje nelaimėje.

Eroplanas skrido isz Ne? 
wark, N. J., in Miami. Jis nusi
leido in Raleigh, N. C., del gazo
lino. Darbininkai czia sako kad 
ant eroplano buvo apie dvide
szimts penki žmones.

Buvo sunku tikrai sužinoti 
kiek žmonių ant to eroplano iss 
tikro buvo, nes eroplanas buvo 
pasamdytas ir kompanija sako 
kad ji nežino kiek tenai žmonių 
važiavo.

Szitoks pats eroplanas nukri
to Francuzijoje ir užmus^4?eną 
kiolika žmonių.

Tie, kurie greitai pribuvo 
prie tos nelaimes pelkese sako 
kad ne visi keliautojai buvo už- 
muszti, kad liko da ir gyvu.

Eroplano kompanija sako 
kad to nelaimingo eroplano Jac
kūnas buvo A. Antoioli isz Jer
sey City, N. J., ir jo pagelbinin- 
kas buvo Ray Eric isz Trenton, 
New Jersey.

PRANCŪZU
EROPLANAS 

SUDUŽO

PARYŽIUS, FRANCIJA.— 
Trys Amerikiecziai, isz j u vie
na moteriszke dipliomate žuvo 
kai penkiolika žmonių žuvo 
eroplano nelaimėje. Didis ero
planas skrido isz Brussels in 
Paryžių ir jau leidosi ant Le 
Bourget eroplanams vietos.

Tik viena Lenkaite iszliko 
gyva isz szesziolikos žmonių 
ant to eroplano, kuris veže vie
nuolika keliautoju ir penkis la
kūnus darbininkus.

Žuvusieji Amerikiecziai bu
vo: Mrs. Jane Ballis Burrell, 36 
metu amžiaus dipliomate Ame
rikos Ambasadoje Paryžiuje. 
Jis vyras gyyvena in Scarsdale, 
N. Y. Louis Sibre, Animex 
Trading kompanijos direkto
rius isz New York. John Sher
rod Power, 30 metu amžiaus ci
vilinis darbininkas su armija. 
Jis pareina isz Waco, Texas. 
Eroplanu kompanijos virszi- 
ninkai sako, kad tas eroplanas 
sukosi apie Le Bourget per visa 
valanda, laukdamas pakol mig
los ir ūkanos prasiskirstys. 
Paskui, už valandos, lakūnas 
mėgino nusileisti, bet nepatai-
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Kas Girdėt
Mokykla Visiems

A. Sadauskas, maisto 47 sv. 
Westfield, p. R, Julkeviczienc 
15 sv. Worcester, p. A. M. Sida
brą 97 sv. ir St. Patrick Gena- 
cle 20 svaru.

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

New Jersey: Barrington, S. 
Kiszonas 23 sv. Bayonne, J. 
Judrevich 7 sv. Newark, p. M. 
Zorskis 24 sv. ir ponas Kauk- 
iis 45 svaru.

Pažinau viena vyruką, kuris 
* daug uždirbo fabrike kaipo me- 

kanikas, bet labai prastai rėdo
si ir pinigus czedija.

Karta patikau ji mieste ir 
kalbėjome apie-szita, ant galo 
parėjo sznekta apie darbus ir 
uždarbius ir paklausiau: Kur 
jis deda savo pinigus jeigu 
tiek daug uždirba?

Tasai nesisvarstydamas at
sake:

— Dali uždirbtu pinigu pa- 
\ skyriau ant iszmokejimo sko

los, o dali nesziu in banka kas 
. sanvaite.

j „ — Asz žinau, jog tu jokiu
skolų neturi, ba gyveni prie tė
vu,\ o velei ne maeziau tavos ne 
viena karta karezemoja ar,ko

i' kiama suėjime!
\ — Isztikro asz teisybe kal

bu, .turiu skola, kuria turiu bu- 
tinai'užmoketi. Kokie tik pini
gai atlieka neszu in banka. Rei- 
kia'tau mano prieteli žinoti, jog 
tėvai mano, maitino mane nuo 

'■' užgimimo ir dėjo ant manes pi
nigus, kada pradėjau eiti in 

\ mokykla. Sziandien gi uždirbu 
ant sanvaites apie $35, tai ne
galėčiau nakti. užmigti, jeigu 
tuos pinigus praleiscziau, taip 
kaip daro kiti.

Tėvai mano nesigailėjo nie
ko, idant prigulineziai apsi- 
szviesti, tai noriu jiems užsi
mokėti. Ly g sziol daviau del j u 
jau suvirsz tūkstanti dolerius 
ir to nesigailiu, ba tai užmoku 
skola,

— Jeigu kožnas mano me
tuose jaunikaitis jaustųsi to 
privalumo, tai sziandien seni 
tėvai nė reikalautu sunkiai fa- 

^brikuose dirbti ir da suaugu
sius sūnelius szerti kaip peni
mius.

Tokiu jaunikaieziu mums 
daug reiketu, pagalvojau sau ir 
suspaudęs ranka gera su mano, 
nuėjau namo.

Daug tėvu del vaiku viską 
atiduoda,

O'vaikai ant senatvės, 
tėvams; duonos ne duoda!

Suvien. Valstijų pasztas turi 
uždėjus bausmia. ant visu tu, 
kurie prisisavima arba, iszima 
laisžkus ir laikraszczius prigu- 
linczius prie kitu ypatų. Jeigu 
laikais gaunate per klaida 
laiszka, arba laikraszti adre
suota kitai ypatai, tai tuojaus 
sugrąžykite laiszkanesziui ar
ba ant paszto.

DAUGIAU
NEMANSTINO APIE

PERSISKYRIMĄ

ROOSEVELT
COLLEGE

Sieniniai

Netikėkite, jog dalykai kurie 
turi užrubezinius vardus paei
na isz tojo sklypo. Kaip tai: 
Turkiszki paperosai paeina isz 
Virginijos, Suvien. Valstijos. 
Francuziszka porcelna yra pa
dirbta Ohio vals., Persiszki di- 
vonai dirbami Massachusetts; 
Rusiszkas kavioras isz Michi
gan©; Anigliszkas silkes atga
benta isz Oregon; Norvegiszkos 
sardinkos isz Maine; Havanisz- 
kas tabakas isz Kentucky; 
Szvaicariszkas suris yra spau-l 
džemas Wisconsin; Irlandijos 
audeklas yra audžemas New 
Yorke. Matoma jog visoki už- 
rubežini tavora padirba Ame- 
rike!

Gyventojai Indijos kalba 
apie 150 visokiu kalbu, ir yra 
padalinti ant 43 atskyriam u 
tautu. Priek tam randasi 2,378 
visokiu szaku ir mažesniu sza- 
ku. Hindusu randasi 200 mili
jonu, 62 milijonai Mahometo
nu, o tarp Hindusu randasi 
apie 50 milijonu tokiu gyven
toju kurie yra netinkami drau
gauti su žmonimis. Visa turtą 
Bombejos laiko savo rankosia 
taip vadinama turtingesne 
kliasa žmonių Farizejai, kurie 
gyvena puikiausuosia palo- 
cziuosia pagal Europiszka ma
da, o norints perimti Europisz- 
ku apszvietiniu, bet nepaliovė 
garbinti.

Tūlas gydytojas duoda gerus 
patarimus, ka reike daryti ne
laimėje.

Del daugelio žmonių, paten
ka nelaime darbe, važiuojant ar 
einant ir būną sužeisti, .bet ma
žai rūpinasi apie tokius žaidu- 
lius. . Surudyjusia vinimi pėr- 
siduria ranka ar koja ir isz to 
nieko sau nedaro, o bet tokis 
šusižeidimas kerszina mirczia. 
Toki susižaidimai nuo vinių, 
szakaliu ar kitu atmatų, koki 
guli ant ulycziu, gatvių, tan
kiai buna pavojingi, o ypacz 
vaikams, kurie bėgioja ant uly
cziu, o tėvai tuom visai nesirū
pina? Ka jie daro? Ugi paplau
na kiek vandeniu, paskiu da 
muilo su cielbuliu uždeda, na ir 
ant to pasibaigė gydymas ir 
žaidulys užgyja.

Kokios sanvaites, pasirodo 
ženklai ligos, vadinamos ‘Lock 
Jaw’ (Žandu Surakinimai?), o 
jeigu toji liga prasiplatina, tai 
pagelbos jau nėra! Surakina 
žandus, burnos atidaryti1 negali 
sutraukia burnos raumenis ir 
tai tankiai taip kad žandakau- 
lis trūksta, ir ligonis mirszta 
baisiuose kancziose.

Vietoje nuėjus pas gydytoja 
daktara, tuojaus po susižeidi- 
mui idant inskiepinus sužeis
tam “antitoksino,” kuris tin
kamai iszplautu žaiduli ir gy
vastį apsaugotu, kas kasztuotu 
nedaugiau kaip dgsgimts dole
rius, tai žmones gydasi nami
nėmis gyduolėms, o paskui mo
ka graboriui už laidojima kelis 
szimtus dolerius!

Petras su Mare gyveno drau
ge jau beveik dvideszimts me
tu, o kad jiems Dievas nedavė 
vaikeliu, tai jiems nubodo gy
venti sieratysteje ir nutarė pa
simesti, persiskirt. O kad tai 
buvo žmones dievobaimingi, ne 
norėjo padaryti taip svarbaus 
žingsnio be žinios savo klebono.

Nuėjo abudu pas kleboną su 
praszymu idant juosius per
skirta. Pirmutini karta kuni
gas juos gerai iszbare, aiszkin- 
damas, kad katalikiszka- baž- 
nyczia ne pavėlina porai atsi
skirti. Bet kada atėjo antra ir 
treczia karta, kunigas paman.s- 
tino sau: “Reike tai poriliai 
reikalu geriau iszaiszkyt. ” Pa
liepė jiems ateiti in bažnyczia 
ant paskirtos dienos su liudin- 
tojais, tai ta visa reikalą atsa- 
kaneziai užbaigs.

Porele atėjo ant paženklintos 
dienos, o su jais beveik puse 
kaimo ir gimines, kurie buvo 
akyvi pažiūrėt kaip juosius kn- 
talikiszka bažnyczia perskirs.

Kunigas pasirėdė in kapa, 
paėmė in ranka pusėtina krą- 
pyla, liepe porai klaupti, suri- 
szo abieju in viena rankas, kaip 
prie szliubo, tik drucz’.au. Po 
tam paėmė in ranka brevizoria, 
užsidėjo ant nosies akulorius ir 
pradėjo garsiai melstis isz kny
gos. Po kožnam pervertimui la
po, suduoda gerai per rankas 
su kotu krapylo, kiek tik turė
jo pajiegu, idant “atskaityt” 
szventa luomą moterystes.

Petras ir Mare isz pradžių 
nieko ant to nekalbėjo. Bet ka
da kunigas pervertu
lapu, o rankos jiems pradėjo 
baisiai skaudet, nes 
buvo drūtas, o krapytas gana 
storas. Marei ant galo leidosi 
aszaros isz akiu nuo to “skai
tymo” o ir Petras negalėjo il- 
giaus iszlaikyti. Per tai atsilie
pė tykiai’in kunigą:

— Jegamasteli! Ar daug’ da 
to “skaitymo?”

—’ Tiek kiek lapu randasi 
szioje knygoje. Turiu viską 
perskaityt nuo A lyg Z.

— Vai je! Suszuko Petras, 
ar žinai ka Mariuk ? Vcluk duo
sim tam persiskyrimui gala. 
Tokis atskaitymas, tai arszes- 
nis kaip czysccius. Eikime ve- 
luk namo!

’Nuėjo, ir nuo to laiko jau 
daugiau nemanstino apie per
siskyrimą,

Iowa: Sioux City, Szv. Kazi
miero par. 183 svaru.

New York: Binghamton, Szv. 
Juozapo parapija, maisto 450 
svaru. New York City, Auszros 
Vartų parapija 46 sv. Nellie C. 
Glinsky 5 sv. Brooklyn, p. A. 
Jachanin 10 sv. A. Skapeika 10 
sv. Agnes Marky 9 sv. J. Virga- 
lis 37 sv. K. Kairys 10 sv. Juo
zas Baliunas 10 sv. Violet Yo- 
kaitis 9 sv. A. J. Apanaviczius 
3 sv. J. Auksztuolis 10 sv. A. 
Juszkauskas 6 sv. Jonas Brund- 
za 8 s v. Juozas Macke vieži us 
120 sv. Charles Jondžius 36 sv. 
J. Tulcis, batu 385 svaru.

Pennsylvania: Allison Park, 
Seseles isz Devine Providence 
20 svaru. Bridgeville, Kun. A. 
Jurgutis 75 sv. Hazleton, p. F. 
Rindes 22sv. Shenandoah, Szv. 
Jurgio par. 4180 svaru.

Vermont: Brattleboro, p. 
Ludžius 17 svaru.

Wisconsin: Kenosha, J. Mi 
notas 21 sv.

Nebraska: Hastings, Joyce 
Does, Jr. Chamber of Com
merce 6 svaru.

Wyoming: Buffalo, John Pa- 
szinas 8 sv.

Ohio: Cleveland, ponas Le
kas 37 svaru.

A.

keliolika

kunigas

Sziuo laiku vyksta tremti
niams rubu ir avalynes vajus. 
Szalcziams užėjus apdangos ir 
apsiavimo reikalingumas didė
ja. Skyriai, parapijos ir atski
ri geradariai praszome ir to
liau viską siusti in Balf sande
li: United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y

Kataliku Vyskupai Vėl 
Apdovanoja Lietuvius

BROOKLYN, N. Y. — BAL- 
F Pirmininkui Kun. Dr. J. B. 
Koncziui praszant, “War Re
lief Services-National Catholic 
Welfare Conference” Lietu
viams Tremtiniams Vokietijoj 
ir Austrijoj szelpti paskyrė 
460,000 svaru invairaus maisto 
dovana.

NEW YORK. — Suvien 
Valstybes padare stebėtina 
progresą universale apszvieta 
savo žmonėms. Sziandien turi 
daugiau mokyklų ir kolegija 
negu kada. Tarpe mokiniu ma
tome invairiusiu žmonių. Bet 
amerikiecziai da neisznaikino 
visiszka neapykanta ir skirtu
mą isz savo vieszu ir privaczi j 
mokyklų ir kolegijų. Daugelis 
“liberal arts” kolegijų priima 
paskirta skaicziu mokiniu vie
nos tikybos arba rases, kaip ir 
isz geografines sekcijos, ir t,t.

Pasekme szios kvotos sutai- 
symos yra sulaikymas jaunu 
žmonių isz tu kolegijų, kurias 
jie patys nori lankyti. Nors ku
rie žmones mano, jog szi sutai- 
syma yra reikalinga, kiti skel
bia ja nedemokratine, bet dau
guma žmonių pasyviai priima. 
Mažai Amerikiecziu žino apie 
Roosevelt College, Chicagoje, 
kuri neklausia jokiu klausimu 
apie rase, tikyba arba tautine 
praeiti.

Tik pagalvokime ka tas 
reiszkia tokiam miestui kaip 
Chicago, su jos invairiausiais- 
gyventojais kurie perstata tiek 
daug tautiniu kilmių — Lenku, 
Czekiu, Lietuviu, Vokiecziu, 
Meksikiecziu, Airiu ir visas ti
kybas ir visas rases.

Roosevelt College insteigta 
1945 m., po gi nežili Young 
Men’s Christian Association 
Kolegijoj Chicago jo. Iždo Glo
bėjai paprasze D r. Edward J. 
Sparling, kolegijos prezidentas 
nuo 1936 m., duoti raportą apie, 
tikyba ir rase studentu del in- 
steigimo kvotos sutaisymos. 
Dr. Spraling suprato kad daly
kas buvo “svarbesnis negu 
jis.” Jis atsake, “nelaikome to
kiu rekordu.” Buvo papraszy- 
tas atsisakyti isz vietos ir visi 
mokytojai ir studentai balsavo 
atsitraukti isz Y. M. C. A. Su 
pagelba užkvatytu piliecziu jie 
pradėjo Roosevelt College.

In trumpa laika reikėjo nau
ju patalpų ir kolegija nupirko
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istorini Auditorium Hotel ir 
Theatre Building Chicagoje. 
Szis pastatas, Chieagos seniau
sias kultūrinis centras ir miesto 
didžiausias aptarnavimo cen
tras po karu. Kambariai virto 
iii kambarius kliasoms, labora
torijos statomos. Senas valgo
masis kambarys yra 'biblioteka 
ir mokykla ketina vėl atidaryti 
garsu teatra.

Apsaugoti naujos mokyklos 
svarbumus, Board of Trustees 
susideda isz teisėju, laikrasz
cziu redaktorių, keliu darbo va
du, financieriu, mokslininku, 
laikrascziu reporteriu, mokyto
ju, ir t.t. Studentai ir mokyto
jai dalyvauja susiedijos reika
luose. Labor Education Divi
sion buvo insteigtaas 1946 m., 
ir mokina kaip bendradarbiau
ti su darbo unijoms.

Roosevelt Kolegijos konsti
tucija. nepaprasta Amerikos' 
szvietimo istorijoj. Garantuoja 
inleidima visiems, kurie tik isz- 
laiko kvotimus. Neklausta apie 
rase, tikyba, tautine kilme, so
cialu stovi ir finansini stovi. 
Mokiniu organizacijos negali 
rinkti naryste pagal rase, tiky
ba, spalva ar tautinė praeiti.

Studentai pradėjo vaju rink
ti $3,000,000. Nors negauna 
stambiu sumų, bet instojimo 
mokestis nedidelis, visiems pri
einamas ypacz mažu-algu pilie-

ežiams. Del ju svarbiu pareigu, 
kolegijos ir universitetai netur 
mokėti taksu. — C.

Palaiminti ::
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:: Mielaszirdingi
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

gu ir iszgel'bejau nuo tikros 
smerties! Ne dekavok man po- - 
nas tiktai Dievui, kuris mane 
tame atsitikime.nusiuntė, idant 
savo geradeju iszgelbet už mie- 
laszirdinga apsiejima su ma
nim.

— GALAS —

Akyvos Pamokinimai
— Jeigu nori malsziai val

gyt midų, turi užmuszt bites.
— Kvaila peluke žino tik

tai viena skyle.
r į

— Kur randasi dideli ir 
turtingi palocziai, ten randasi 
mažiuleles grinezios vargszim

— Kur daktarai turi gin- 
ežius ant ligoniu, tai ligonis 
greieziau mirszta.

— Geriau turėti gerus kai
mynus arti, ne kaip gerus gi- 
mines toli.
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Vatikane, tai yra Popiežiaus 
namuose kasdien gaunama nuo 
22 iki 25 tukstancziu laiszku ir 
laikraszcziu, Už tai Popiežius 
turi nuskyres 35 žmones, kurie 
ta viską turi perskirti. Suvie
nytu Valstijų prezidentas kas 
dien gauna apie tūkstanti laisz
ku ir apie 4,000 invairiu laik
raszcziu ir žurnalu. Anglijos 
karalius gauna apie 1,000 laisz
ku ir apie 2,000 laikraszcziu ir 
.žurnalu. Hollandijos karaliene 
gauna kasdien tiktai apie 150 
invairiu siuntiniu. Szios skait
lines paimtos isz laiku priesz 
kara.

Palaimintu dalyku yra del 
moteres ar vyro, jeigu turi ge
ra prieteli, dranga; viena žnm- 
giszka ypata, kuriai gali užsi- 
tiketi visame; kuri žino gera ir 
bloga musu gyvenimą; tokis 
kuris mus myli norints žinotu 
apie musu blogus darbus; kuris 
kalbėtu tikra teisybe apie mus 
kada svietas mus paniekina ir 
szandyje isz mus; kuris duotu 
mums gera patarimą arba pa
peikimą ar tai tada kada esame 
turtingi ar vargsziai, bet toki 
kuris mus suramintu, prikal
bintu nepasiduot vargoje ir nu
liūdime, kada visas svietas ap
leidžia tave ir palieka tavo ne
vidonus. Bet ar yra tokiu prie- 
teliu ant svieto?

BALF Sandelyje Gauti 
Rubai Per 1947m., 
Gnmdžio-Dec. Men., 

Svarais

Istorija apie “AMŽINA ŽY 
DA.” Jo kelione po svietą 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Publishing Co.,

California: Los Angeles, 
Szv. Kazimiero parapija 435 sv, 
San Francisco, J. Liesyte 50 sv.

Connecticut: Danielson, po
nia Adele Dvarcas 29 sv. Put
nam, Vargdieniu Seselių Vie
nuolynas 131 svaru.

Illinois: Springfield, BAĮ.F 
560,sv. Waukegan, Szv. Bart
holomew Mokykla 120 sv.

Maryland: Baltimore, BALE 
64, 679 svaru.

Massachusetts : Athol, BALE 
3000 svaru; Boston, Szv. Petro 
ir Povilo parapija, BALF 1300 
sv, Cambridge, BALF 60 491 
svaru. Hudson, Moterų San- 
junga 180 sv. ir ponia Shaw 22 
svaru. E, Weymouth, p. Mary 
Gailius 16 sv. Northamton, p.

Apie szios dovanos paskyri
mą, BALF Pirmininkui prane- 
szesze Monsinjoras Edward 
Swanstrom, War Relief Servi
ces ins teigus vedėjas,

Szi dovana nuo bado Lietu 
viams Tremtiniams gelbėti yru 
paskirta isz Amerikos Vysku
pu vardu sėkmingai pravesto 
vajaus visose Kataliku bažny- 
cziose Amerikoje, Dekavoues 
sanvaitej.

Tai jau kelinta stambi Ame
rikos Vyskupu dovana Lietu
viams Tremtiniams gelbėti.

Kilnus Kataliku Vyskupu 
žygis yra gražiausias paskati
nimas visiems Lietuviams dos
niau gelbėti vargsta nežinosiąs 
ir badaujanezius musu tautos 
brolius Europoje.

Dovanas pinigais ir daiktais 
ir toliau praszome siunsti, ad
resuojant: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc.,. 
105 Grand Street, Brooklyn 11, 
New York

—
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r. Palaiminti Mielaszirdingi « ~
PUIKIAI pasirėdęs, su links

mu veidu ėjo ponas Leopol
das vakare ulyezia per miestą. 
Jaunas, gražaus pavidalo, tur
tingas, ne žinojo kas tai yra rū
pestis sziame gyvenime, o kad 
priek tam 'buvo doras ir tvirtas 
tikėjime, tai ir sanžine turėjo 
czysta. Sziaridien jautėsi su vi
sai laimingu, La ketino praszyt

Mielaszirdysteje apimtas vė
lei užklausė.

— 'Ar galiu tau kuom pri- 
gelbet? Turi krauja ant kaklo, 
reikia pirma tame apžiūrėt ir 
kuom sudrutint. Eime, prigel
bėsiu kuom galiu, mano vietoje 
tu gal padarytum!

Tai isztares, paėmė ji už ran
kos, o vargszas atsiliepe:

rankeles del saves puikios pa
nos, dukters turtingo kup- 
cziaus kuria mylėjo jau nuo se
nei, o kuri jam bus prielanki, o 
tėvai ne buvo prieszingais ju 
susiporavimui, ba. ji palguodo- 
davo labai.

Sugryžo jisai tame laike isz 
savo kromo namo, idant persi- 
redyt ir nusiduot pas tėvus sa
vo mylimos. Neužmirszo jisai 
savo laimėje, kam yra dėkingu 
už ja, nes svietiszka laime, dan- 
giszka per gerus darbus ‘žmo
gus gali dasilaukt, del to deka- 
vojo Dievui ir manstino sau: 
tiek yra nelaimingu ir biednu, 
kaip tai butu gerai, jeigu ture- 
czia proga padaryt laimingu 
katra isz artymo savo ir nu- 
szluostyt jam aszaras.

Tai buvo puiki Krikszczio- 
niszka mintis, o Dievas ja tuo- 
jaus ir iszklauso. Kada prisiar 
tino prie tamsios ulycziukes, 
iszgirdo laukinius riksmus ir 
juokus vaiku, o tarp ju szauki- 
mas pagelbos. Tuo jaus pasuko 
in ten isz kur riksmas paėjo ir 
pamate liūdna perstatymą.

Ant akmens priesz viena na
rna sėdėjo jaunas vyras; galva 
turėjo nuleista isz nuvargimo 
ir pailsumo o rankoms uždengė 
sau veidą nuo kumszcziu keliu 
vaiku kurie ji su kumszcziom 
musze ir lazdom bade. Greitai 
prisiartino Leopoldas, drūtas 
ir narsus vyrukas, stojo priesz 
go veda; akimirkio trys isz ber
nuku aplaike smarkius ypus 
per veidą, ketvirta suėmė už 
kalnieriaus ir pacestavojo per 
veidą keliolika kartu, o vaiki
nais reke kiek galėdamas kad ji 
paleistu.

— Tu eisi su manim in po
licija! Paszauke Leopoldas, o 
atsikreipęs in vargsza prakal
bėjo:

— Kas tau kenke? Užklau
sė.

— Jisai girtas! Reke vaiki
nas, kuri laike už keteros ir 
stengėsi iszsisukt isz jo ranku 
ir tik pasiliko apykakle ranko
se Leopoldo. Vaikinas dingo 
tamsoje, o vargszas atidengęs 
sau veidą nusistebėjo pažiurę-
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jes ant Leopoldo.
— Pone, tikėt man, atsake / . Jjisai vos girdėtu balsu, ne es

mių girtas; vaikai meluoja!
— Matau ta! Bet ko tu 

czionais sėdi? Del ko nei eini 
namo?

— Taip eiezia, bet ne turiu 
namu, jeigu turecziau norints 
mažiausia kampeli szitam dide- 
liam mieste, tai nesiraszcziau 
sziandien ant ulyczios. Bet pir-

— Dabar turiu atszaukt ta, 
ka priesz valandėlė buvau pa
sakęs. Baladojau in visas duris, 
bet visur radau žmonis be jaus
tos; matau jog klaidžiojau. Po
nas mane kitaip perkanojai ir 
kaip galiu ponui būti dėkingu, 
dekavoju tau kaip broliui, ba 
matau broliszkai su manim ap
siėjai.

Leopoldas klausė žodžiu 
vargszo susigraudinęs, ir paži
no isz jo kalbos, jog nepažins-: 
tamas turėjo gera auginimą, o 
kad papuolė in varga, tai ne isz 
savo locnos kaltes.

— Kaip man rodosi, tai esi 
be jokios vietos? Užklausė.

— Esmių suvisai apiplesz- 
tas nuo visko. Nei szirdiės del 
manes nei vilties jokios- De 
szimts metu pergyvenau Ame- 
rike! Ka sau uždirbau ant Ves
tu, tai vela kone viską pralei
dau, o likusius pinigus kuriuos 
turėjau tai likausi apiplesztu 
Najorke. Czionai ne turiu jokiu 
pažinstamu. Stengiausi aplai- 
kyt czionais- koki užsiėmimą, 
bet niekas man nedave. Da ne 
suprantu kaip pabaigiau ta 
varginga gyvenimą szokdamas 
nuo laivo kada in czionais 
plaukiau. Drūtas mano tikėji
mas tiktai mane sulaikė nuo 
pat-žudinstos. Užsiėmimą! Gal 
ponas turi koki del manes užsi
ėmimą? Norints tai butu sun
kiausias darbas!

— Tik ant kokio laiko ga- 
lecziau tave priimt ant neszio- 
jimo visokio ta voro mano sklo- 
de, o paskui gal geresnio' kas 
atsirastu. Tuom kart paimk 
szita mano bilietą su adresu ir 
pinigine pagelba, už kuria gali 
sau pasidrūtint ir pernakvot 
kokiam prastam kotelyje, rytoj 
lauksiu tavęs savo krome.

Tai kalbėdamas inbruko 
vargszui bilietą ir masznele su 
pinigais ir greitai atsitolino.

Nelaimingas nutirpo isz nu
sistebėjimo ir stovėjo ant vie
tos, ne žinojo ka su savim pra
dėt. Nuėmė kepure nuo galvos, 
dirstelėjo in dangų ir dreban- 
cziu balsu isztare:

— Vieszpaties Dieve! Da
bar tau prižadu visa szirdžia, 
jog niekados tave neapleisiu! 
Laiminki© taji žmogų, kuris ne
pažines mane, tiek man gero 
padare, dabar ir ant visados. 
Amen.

Nusidavė in miestą idant sau 
pasijieszkot kvatiera. Užtiko 
viena prie geležinkelio ant ku
rio diena ir naktį ėjo trukiai 
per ka nakvyne buvo ne bran
gi. Ine jo in vidų, iszeme kelioli

ka smulkiu pinigu isz Leopoldo 
maszneles, suvalgė pigia vaka
riene ir tuo jaus pasijuto jog 
naujas gyvastis inženge in ji. 
Pasidrūtinęs nusidavė ant atil
sio. Buvo tai mažas kambarėlis 
perskirtas tiktai su plonom 
lentutėm. Namas radosi ne toli 
geležinkelio ir visas drebėjo 
kada trūkis praėjo. Pasimeldęs 
da karta už savo geradeju, už
migo, o

* * *
Leopoldas ne galėjo užmigt 

ta nakti ir džiaugėsi jog mieris 
jo geidimo iszsipilde. Atejas 
namon, apsirenge, paėmė sun
ku auksini laikrodėli su lenciu- 
geliu, masznele su pinigais ir 
deimantini žiedą kuri ketino 
dovanot del savo mylimos ir 
taip iszsirenge in narna savo 
busimos paezios. Tėvai priėmė 
ji linksmai ir ta vakara tarp ke
liu patinstamu atsibuvo suger
tuves. Žinoma jog niekam nie
ko apie tai ne sake. Buvo jau 
vėlus laikas kada sugryžo na
mo.

Ėjo sau po valiai .nuo uly
czios in ulyezia ir butu isz 
džiaugsmo dainavęs, bet ne bu
tu buvęs tekis linksmas jeigu 
butu apsidairęs in užpakali ir 
patentines dvi ypatas slenkan
čias paskui ji. Ko toliams jis

ėjo in užmiesti kur jau namai 
recziau stovėjo, tuom du >sze- 
szeliai labiau artinosi prie jo. 
Ant kart du valkatos priszoko 
isz užpakalio ir suėmė ji už 
gerkles, o in kelias miliutas po 
tam jau gulėjo surisztas ant 
ulyczios. Mate Leopoldas kaip 
jam valkatos paėmė viską isz 
kiszeniu: laikrodėli, lenciugeli, 
masznele ir puiku žiedą. Su
žeistas ne buvo, už tai su dide
liu akyvumu prisižiūrėjo 
dviem valkatom kad veidus ju 
gerai insitemint.

Vienas isz valkatų patemino 
tai ir atsiliepe Angliszkai in 
savo dranga:

— Žiūrėk kaip toji lape ant 
mus prisižiūri! Tai man suvisai 
nepatinka! Asz noreczia ji pa
tikt tarp numirusiu. Numirė
liai moka tylėt. Isztrauk tik 
peili, pasielgsiu su juom grei
tai.

Antras valkata pažiurėjo ant 
gulinezio ir po tam tarė:

— Trūkis ketino ateiti an
tra adyna po pusianakt.

— Ar-gi lyg tam laikui ne 
ateitu kokia pagelba? Pamans- 
tino sau Leopoldas, ir pradėjo 
melstis, o viltis inženge in jo 
szirdi. Atsiminė ant savo myli
mos, ant josios skausmo ir nu
liūdimo, kada da'žinos apie jo 
baisia smerti.

Laikas bego, o ne žingsnis 
žmogaus nepertraukte tykumą 
nakties. Vagys jau seniai nubė
go, o pagelba jokia nesiartino. 
Ir vela iszmusze ant tolymo 
bokszto pusią po pirmai. Da tu
ri pusią adynos laiko, o sunki 
maszina ketina ne užilgio pe
reit per jo kuna! Minu tos bego 
pasiutiszkai. Dabar Leopoldus 
ketino prisirenginet ant smert, 
atsiminė savo visus nusidėji
mus ir už juos gailėjosi, norints 
buvo nelabai seniai in iszpažin- 
ti todėl smertelno grieko netu
rėjo. Tegul buna valia Dievo!

Jau davėsi girdėt paskutinis

Sztangis jau drebėjo nuo ar- 
tinanezio trūkio. Su keliais 
smarkiais ypais nepažinstamas 
perpiove virves, kuriomi nelai
mingas buvo pririsztas prie 
sztangu, jau trūkis mete savo 
szviesa ant dvieju szeszeliu, ku
ris viena kita stengėsi nurist 
nuo sztangu.

Maszinistas in pati laika pa
regėjo. Szvilpimas maszinos 
davėsi girdėt ir tame paeziame 
laike sugriežė ratai maszinos, o 
trūkis sustojo su triukszmu ke
lis žingsnius nuo nelaimingo; 
kunduktorius su pasažieriais 
szoko isz trūkio ir dažinojo 
apie szetoniszka darba žadinto
ju. Bet nepažinstamas paklausė 
karsztai.

— Ar nesiranda policijos 
ant trūkio? Kas eis su manim 
idant suimt žudintojus? Jie 
randasi czionais ne toli ir neti
ki jog likos atidengti ir pažin
ti. Galime juos mieganezius su
imt.

gandes, jog nei žodžio ne galėjo 
isztart. Tik viena mintis džiau
gėsi, jog yra prie gyvasties ir 
liuosas. Kada žudintojus nuga
beno in kalėjimą, apsidairė in 
apstojanezius ir užklaušė:

— Ir kas tokis buvo mano 
iszgelbeto  jum ?

— Ar ponas jau mane nepa • 
žinsti. Juk ponas kėlės ądynąs 
atgalios iszgelbejai mane nuo 
vargo ir badines smertieš!

Leopoldas pažino nusistebė
jas jame žmogų kuriam atėjo tfi 
pagelba, kada ji gauja i Ulyczi
ne buvo apsiaubus. •

— Dieve mano, kaip tai ga
lėjo atsitikt ? Paszauke.

— Labai prastai, arba ki
taip tarant pats Dievas taip su
teikė. Kada mane ponas taip 
gausiai apdovanojai, nuėjau 
pasidrūtint ir pernakvot in ta 
netolima resturacija, Užmigau, 
bet neužilgio pabudau. Naktis 
buvo tyki. Iszgirdau už sienos 
balsus.

mucziaūsia turiu (ponui pade- 
kavot ir tegul Dievas poną 
szimtaropai užtai isznągradina, 
jog mane apgyniai priesz ta 
ulyczine gauja! Ir dideliu sten- 
gimu vos atsikėlė isz vietos.

r • ; (

— Ar sergi ? Paklausė susi-, 
grandines Leopoldas.

— Ar sergu ? Taip badas ir 
liga! Buvo atsakymas, o Leo- 
poldas patemino jog vargszas 
kitados turėjo būti geresniame 
padėjime :

Jau ir praėjo szventes, 
Musu rupeseziai ir bėdos.

Taigi musztynos buvo 
miestuose, 

Ir bobeles nemegojo.
Argi jau niekad 

nepasitaisysite, 
Ar visados žmonis 

juokysite.
Ne viena pasigėrus, 

Dirstelek iii veidrola, 
Pamatysi kaip iszrodo, 

Biauriai tavo terla,
Lupos storos, 
Be valdžios,

Isztikruju geriau 
susivaidykite,

Ir guodoneję del 
visu busite.

* * *
Vienu tėvu dukrele, 

Puiki Lietuvaite, 
Su kito tauto vyruko 

traukosi, 
Ir savo tauta paniekina.

Tasai vyrukas apie 
ja vis tupinėja, 

Ant balių su ja

— Tai bus nereikalingas 
praliejimas kraujo ir da gal 
mum atneszt nelaime. Geriau 
padekim ji ant geležinkelio, o 
reikalas 'bus trumpai atliktas.

Dovanai Leopoldas stengėsi 
isz paneziu iszsivalnyt, bet val
katos nunesze ant geležinkelio.

Negana to, da pririszo prie 
sztangu ir pabėgo in tamsia 
ulvcziuke, kad sztai iszmusze 
ant iniestiszko laikrodžiaus 
pirma adyna.

szokinejo, 
Meilei su ja sznekucziavo, 

Ir ant galo apsivedė.
Praėjo koks tai laikas, 

Ir tasai szlapnosis 
vyrukas,

Nori dabar pasimesti, 
Ir su savo tautie 

apsivesti, 
Mat, Lietuvaite jau 

negera, 
Ja paniekino, 
Ir baisiai ja 

iszvadino.
Visur tankiai taip 

atsieina,
Lietuvaite patinka, 
Ant trumpo laiko 

del kito tauto,
Po tam ja iszvaiko, 

Ta nelaiminga mergele,
Pas tėvus sugryžta, 

Ir negreitai savo 
bedas užmirszta.

• Yra tai mergelėms 
geras pamokinimas, 

Kad musu Lietuvys 
tai vaikinas,

Geriausia nemaiszykite 
tautos,

O gyvenime neturėsite 
jokios bėdos, 

Klausykite manes, 
Puikios rūteles, 

Apsisaugokite nuo 
tokiu szlap-nosiu, 

Ka paniekina jus, 
Nes tas jum ant 

gero neiszeina, 
Ir palaiko už nieką,

signolas nuo paskutinios sto
ties, jog trūkis jau apleido. 
Leopoldas klauso drebėdamas 
nudavė jam jog pajuto drėbėji- 
ma geležiniu sztangu ant kuriu 
gulėjo ba trūkis jau buvo begi- 
ja.

Sztai atbėgo kokis tai žmo
gus. Užkimęs balsas davėsi gir
dėt isz jo lupu, nepažinstamas 
mėtėsi ant gulinezio, o peilis 
sužibėjo jo rankoje.

— Kur ponas esi pririsz
tas? Szauke, Noriu perpiaut 
virves!

Tuojaus atsirado keliolika 
vyru isž kuriu keli isztrauke 
revolverius isz kiszeniu.

Kalbėjo Angelskai o kad tą
ją kalba iszmokau Amerikė, 
viską supratau gerai. Latrai

Tai teisybe, ar ne? 
Jokio melo nėra!

ATSARGA GIEDOS 
NEDARO

Apsisaugok, Apsižiū
rėk, Ilgiau Pagyvenk!

Nuvažiuok ar pasiunsk sa-lJSr3 
vo automobiliu in garadžiu kur 
automobilius peržiūri. Prisi- 
rengk ir prisiruoszk del žiemos 
važiavimo. Patikrink savo ka
ro stabdžius, briekas, rata ir vi
sus guminius ratus, tajerius, 
kad viskas butu tvarkoj del va
žiavimo ant szlapio, slidžio ar 
ledais nukloto kelio. Prižiū
rėk kad automobiliaus szvies- 
os butu gerai nustatytos ir kad 
visas tavo karas patikrintas ir 
tvarkoj.

Nepamirszk kad tavo karas 
turi būti peržiuretas ir valdžios 
patvirtintas kad jis yra tinka
mas vežti ir važiuoti.

Valdžia nepratęs, nepailgins 
laika, nustatyta del tos peržiū
ros.

Tau nebus valia automobiliu 
varyti, draivinti, jeigu jis ne
bus valdžios paskirtu darbinin
ku peržiuretas iki Sausio - Jan. 
31-mos dienos.

Patikrink savo automobiliu 
kad jis butu geras ir saugus...

Tada važiuok saugiai ir su 
protu.
COMMONWEALTH OF PA.
James H. Duff, Governor

David W. Harris, 
Sec’y of Revenue

REDDY KILOWATT .... Free Enterprise PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

UNITED STATES HAS 
^THMONE-THIkD 
OF ALL THE ELECTRIC 
POWERS THE WORLD, 
DEVELOPED BY INDIVIDUALS 
LIKE FRANKLIN AND EDISON 
UNDER MS/NESS MANAGE
MENT & FREE ENTERPRISE.

wiffln my /

— Kur tieji? Užklausė.
— Eikite su manim, atsake 

nepažinstamas, ir visi nusidavė 
paskui ji, o trūkis nuėjo ant ki
tos stoties.

Ne perėjo czvertis adynos, o 
abudu latrai kuriuos užtiko gu- 
linczius, likos suimtais ir su- 
risztais. Atėmė jiems viską ka 
buvo paėmė, o keliolika vyru 
pasiliko prie pl'esziku pakol ne 
paėmė juos in ten kur prigulė
jo, už geležiniu sztangu. w 7 O O

dalinosi su pavogtais daigiais. 
Ant galo skaitė pravardę savo 
aukos ant bilieto, kuri rado 
masznelej ir pažinau jog tai 
ponas buvai apiplesztu. Paszo- 
kau isz lovos, iszemiau savo ii- 
ga peili, kuri ne karta buvau 
naudojas ant savo pireszu Ves^ 
tuose began ant geležinkelio vi
som pajiegom idant sustabdin- 
ti truki, ba ne žinojau kokioj 
vietoj ponas buvai pririsžtad. 
Ir taip atradau poną ant sztan-

Leopoldas buvo taip persi- (Tasa Ant 2 puslapio)
■ . I ri^a^į.
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M i C Ca date w'^MIOO danger...
by keeping a date with your nearest official 
car inspection station.

Prepare for winter driving. Know your 
brakes ... steering gear ... and tires are 
ready to meet the hazards of wet and icy 
roads as well as normal driving. Know 
your headlights will focus correctly. Kno^* 
your car is mechanically safe to drive.

If you haven’t already done so—make sure 
your car is State inspected without delay.

Your car must be inspected by January 31;

There will be no extension of this period.■
You cannot drive legally unless you have an 
official inspection sticker by January 31st.

MAKE SURE YOUR CAR IS SAFE.

THEN DRIVE IT SAFELY

’ t * i $; 1 :
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COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
DAVID W. HARRIS, Secretary of ReveneeJAMES H. DUFF. Governs
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Velione atvyko isz Lietuvos 45 
metu atgal. Buvo nare Szvento 
Jurgio parapijos taipgi prigu
lėjo prie Said. Szirdies ir Ra- 
zanczios draugijų. Paliko savo 
vyra Matiejusa; 4 sūnūs: Vin
cą, Aleksandra, Mata visi na
mie ir Petra mieste. Laidotu
ves atsibuvo Ketverge su Szv. 
Misziomis Szv. Jurgio bažny
czioje 9 valanda ryte ir palai
dota in Szv. Marijos kapines. 
Graborius Chaikauskas laidojo.

ZiniosVietines
— Petnyczioj pripuola SS. 

Juliano ir Basilio.
•t— Gerai žinomas James H. 

Kirchner, nuo 76 So. Main Uly- 
czios, redaktorius laikraszczio 
Record-American, randasi Jef
ferson ligonbute Philadelphijo- 
je, del operacijos. Ponas Kirch- 
neris jau nuo koki tai laika ne- 
sveikoja.

— Sukatoj Szvento Vilio.
— Pagal oro inspetojus tai 

turėsime da daugiau sniego ir 
oras bus szaltesnis.

— Senas gyventojas An
drius Staszaitis kuris kitados 
laike saliuna mieste, numirė 
Nedelioj 3:45 valanda ryte 
Schuylkill Haven ligonbute. 
Velionis sirgo nuo Liepos me
nesi. Gimė Lietuvoj, atvyko in 
Mahanojuje būdamas da jau
nas vyrukas. Buvo angliakasis 
per daugelis metu. Prigulėjo 
prie Szvento Juozapo parapi
jos. Paliko dvi dukterys: Marie 
pati John Burns isz Jacksono 
peczes; Emilija, pati Jos. Seku- 
lo mieste; anuka Joną Staszaiti 
mieste ir anūke ponia Marijo
na Waitkaviene isz Kearney, 
N. J. Laidotuves invyko Sere- 
’doj. su apiegomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje 9-ta vai. ryte ir li- 
Mos palaidotas in parapijos ka
pines. Graborius Liudvikas 
p?raskauskas laidojo.

■; i. — Daug žmonių serga 
jnieste nuo szalcziu ir gripo.

Kasyklos dirba be pa
liovos kas diena. Uždarbai geri, 
bet kitiems sunku dauba aplan
kyt, o katrie darbus turi tai ir 
laikosi.
j — Ana diena ponia Jeva 
Petuszkiene, sūnūs Vincas ir 
anūkėlis Jonukas, visi isz She- 
nadoro, motaravo in miestą su 
reikalais ir prie tos progos at
silankė ir ‘ ‘ Saules ’ ’ redakcija 
atnaujinti savo prenumerata už 
laikraszti, nes pone Petuszkie
ne yra musu sena skaitytoja ir 
myli skaityti ‘ ‘Saule. ’ ’ Szirdin- 
gai acziu visiems už atsilanky
mą.

— John Wargo pirko narna 
nuo Adeles D. Baloniene mies
te už $2,500. Taipgi Jonas An- 
ceraviczia pirko narna nuo Ho
mer C- Bachert mieste už viena 
doleri.

, — Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szventoji Szeiminele; 
Panedely je Szv. Arkadijo; 
Utarninke Szv. Veronikos; Se- 
redoj Szv. Hilaro; Ketverge 
Szv. Povilo tyruolio; Petny- 
ęzioj Szv. Marcelio; Subatoj 
Szv. Antano.

. \ — Utarninke apie 11:15 va
landa ryte, gaisras isztiko ke
lis namus ir garadžius po Nr. 
1204 iki 1216 E. Mahanoy Uly- 
ėzios. Gaisras jau buvo 
gerokai insigalejes pirm negu 
ugniagesiai pribuvo ir už tai 
tiek daug bledies padare.
į Ugniagesiams buvo sunku ta 

gaisra užgesinti, nes vanduo vi
sai nesmarkiai bego isz paipu. 
Bliedies padaryta ant daug 
t.ukstancziu doleriu.

. Tik keli metai atgal Mahano- 
; jaus miestas turėjo baisiai di
deli gaisra kuris sudegina du 
ar tris blokus namu ir biznio 
yietu. Iszrode kad ir szitas 
gaisras gali taip pat insigaleti, 
bet ugniagesiams pasisekė ji 
Užgesinti.

Frackville, Pa. — Laidotu
ves a.a. Jono J. Alanskio (Al
len) invyko Seredoj, isz Nr. 201 
Broad Mt. Avė., su apiegomis 
Apreiszkimo P. M. bažnyczioje 
9 valanda ryte ir palaidotas in 
Szv. Vincento parapijos kapi
nes.- Graborius Vincas Barta- 
szius laidojo. Velionis paliko 
paczia Jean ir sunu Jurgi.

*
Hazleton, Pa. — Sarah Gil

lespie, 60 metu amžiaus mote- 
riszke buvo užmuszta ant smert 
labai keistame ir nepaprastame 
atsitikime. Ji važiavo su Jo
seph Kriss, nuo Huntington 
ulyczios Philadelphia. Kai jo 
automobilius del kokios ten 
priežasties sustojo ant kalno, 
kuris buvo slidus ir ledais nu
klotas, kitas automobilius, va
žiuodamas nuo kalno atsimu- 
sze in ta sustojusi automobiliu. 
Tu laiko pirmo automobiliaus 
draiverys buvo isz automobi
liaus iszlipes pažiūrėti kas at
sitiko kad jo automobilius ne
važiuoja. Kai tas antras auto
mobilius in pirma atsimusze 
nieko jau taip 'blogo nebuvo. 
Tik vienam sparnas buvo in- 
lenktas. Kai tie draiveriai isz 
automobiliu apžiurėjo, jie rado 
kad Sarah Gillespie buvo po 
pirmo automobiliaus ratais. 
Kriss sako kad jis neinate kada 
ji iszlipo isz jo automobiliaus. 
Jis sako kad kai jis pats iszlipo 
tai Sarah Gillespie da. sėdėjo 
automobilyje. Policija spėja 
kad ji iszlipo pažiūrėti kas atsi
tiko, ir kai tik ji iszlipo tas an
tras automobilius pastūmė pir
mąjį kuris ja ir suvažinėjo. Ji 
numirė Hazleton ligonbuteje. .

TRUMANO KALBA 
KONGRESUI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gales sakyti kad-j is norėjo dar
bininkams padėti, bet Republi 
konai jam rankas suriszo.

Czia labai gražus triksas ir 
begalo gudrus žingsnis, nes Re- 
publikonai liks kalti nežiūrint 
ka jie darys. Jeigu Republiko- 
nai sutiks ir sumažins taksas, 
tai iždas isztusztes ir Republi- 
konai bus kalti; jeigu jie nesu
tiks tai Trumanas bus darbi- 
nipku užtarytojas, o Republi- 
konai darbininku isznaudoto- 
jai.

Trumanas kalbėjo labai nuo
bodžiai, ir jeigu jis nieko apie 
taksas nebutu pasakęs, tai var
giai kas butu buvę apie jo ta 
kalba paraszyti.

Francuzu Eroplanas
Sudužo

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ke ant tos vietos kur eroplanai 
nusileidžia ir jo ratai inklimpo 
in suarta žeme, asztuoni szim- 
tai mastu nuo geros ir saugios 
vietos. Eroplanas apsivertė, su
dužo ir užsidegė.

Shenandoah, Pa. — Ponia 
Marcelia Linkiene, nuo 119 N. 
Market Uly., numirė Nedelioj 
popiet Locust Mt. ligonbute.

Rado $2,000 Senam Kreslia

LOUISVILLE, KY. — Po • 
mirczia Mrs. J. Smith, gimines 
ate j a perkratinete narna, ar 
kur neras kokio turto, netikė
tai užtiko senam kreslia du 
tukstanczius doleriu. Smithie- 
ne gyveno pati viena ir szalino- 
si nuo žmonių.

Pati Instojo in Tarnysta

ALLENTOWN, PA. — Arti 
czionais Mary Wilkinsoniene, 
ūkininke, instojo prie Raudono 
Kryžiaus ir sako kad sutiko su 
savo vyru jog jisai dažiures 
ūke, o ji sužeistus kareivius li
gonbuteje.

Karaliaus Dienos 
Suskaitytos

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
karus ir paskui juokiasi kai 
durni prascziokeliai peszasi ir 
viens kita žudo.

Mes dabar supratame, kad 
mes pirmiau nieko nesuprato
me. Per Pirmutini Pasaulini 
Kara Karaliai labiausiai nu
kentėjo ir daugiausia prakiszo. 
Vieni savo sosto neteko, kiti ir 
galvos neteko!

Kai karo gaisras praūžė ir 
kai didžiūnai apsidairė, jau ne
buvo Europoje matyti trijų ga
lingu ir didingu Imperatorių: 
Rusijos Tsaras Nicholas, Vo
kietijos Vilhelm ir Austrijos- 
Vengrijos Kari. Tuo paežiu lai
ku, kitas Nicholas, Montenegro 
valdytojas jau svajojo apie ki
ta karalyste, kuri susidarytu 
isz Serbu, Croatu, ir Slovėnu. 
Szita sanjunga vėliau tapo in 
kraszta kuris sziandien yra va
dinamas Yugoslavia. Ir Yugo- 
slavijoje sziandien karaliaus 
nebera.

Su Vokietijos galingu Kaize
riu krito ir kiti karaliai, kara- 
liszkos szeimynos; ir bajorisz- 
kos kraujas jau pradėjo skys- 
tieti.

Bavarijos, Saxony ir Wurt- 
tembergo mažesni karaliai nu
sileido ir nutilo. Bet, mes juos 
in savo skaieziu nededame, nes 
jie buvo tik bajoriszko, o ne ka- 
raliszko kraujo.

Keliais metais po Pirmojo
Pasaulinio karo pabaigos Is
panijos Karalius Alfonso Try
liktasis turėjo greitai nusiimti 
savo karūna, susipakuoti savo 
karaliszkus rubus ir iszbegti 
isz savo kraszto. Tai buvo ne 
taip jau seniai: septyniolika 
metu atgal! Paskui del keliu 
metu likusieji karaliai atsidu
so, j u karaliszkos kiszkos jau 
nustojo drebeje. Viskas vėl 
tvarkoj, karalius savo soste, 
Dievas danguje ir viskas ant 
žemes tvarkoj.

Bet Antras Pasaulinis Karas 
ir tuos likusius sostus taip pa
kratė kad net karaliszki dantys 
iszbyrejo. Trys karaliai tuoj aus 
neteko savo karaliszku sostu: 
Albanijos, Yugoslavijos ir Ita
lijos. Prie szitu trijų dabar tu
rime pridėti ir Rumunijos ka
ralių Michael, kuris tik ana 
sanvaite paliko savo sostą.

Gal ir teisybe, kad jis paliko 
savo sostą del merginos. Bet ka 
toks jo pasielgimas parodo? Ar 
jau tokia baisiai didele meile 
kad jis sostą apleido del tos 
meiles? Tai butu labai gražu ir 
malonu žinoti kad tokia meile 
vis ant szios žemes randasi? 
Bet kai musu draugas musu už
klausė: Argi taipgi nebutu tei
sybe sakyti kad jis ta sostą ap
leido, už tai, kad tas sostas jau 
nebuvo niekam vertas, tai mes

© REDDY KILOWATT
Your Electric Servant

Wow! What a storm that was! It certainly 
gave us a going over. With all our efforts, pre* 
cautibns, and safety measures too, it knocked us out.

Even though it wasn’t fit weather for man or 
beast, our people were on the job almost as soon as the 
damage was reported. Supplies were rushed and 
repairs were started by fellows prepared for any 
emergency. Men who’ve learned through years of 
experience to be “Johnny-on-the-spot” whenever your 
electric service is interrupted.

Until damage is completely repaired and all ser
vice restored, ordinary working shifts are to be for
gotten. Long hours of grueling work are performed 
gladly and uncomplainingly.

I’m mighty proud of those men. And glad of the 
fact that such interruptions, are not caused by any lack 
of effort on our part. Despite every possible pre
caution we can take, Mother Nature occasionally plays 
tricks on us with serious consequences.

I’m sorry if the interruption caused you any in
convenience. And we all appreciate the way you folks 
have cooperated with us while we corrected the 
trouble. I hope we don’t have another blow very soon, 
like that last one.

Paskutinieji Amerikie
cziai kareiviai apleidžia Ita
lija ant Leghorn uosto ir lipa 
in Amerikos laiva. Laivas 
‘ ‘ Admirolas Sims ’ ’ matyti 
užpakalyje. Amerikiecziai 
iszsikrauste isz Italijos be
veik deszimts valandų priesz 
nustatyta laika. Amerikie- 

jam in ta j d klausima negalėjo
me atsakyti,?

Dabar vis Europoje pasi
liko tik vierk ra karalių. Ir
jie visi tik IBflSaus varda ne-

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Paskutinieji Amerikiecziai Isz Italijos

cziu darbas atliktas. Dabar 
tik lieka prižiūrėti kapus, 
prirengti grabus del parveži
mo namo Amerikiecziu žuvu
siu kareiviu.

Italijos valdininkai džiau
giasi kad Amerikiecziai isz
sikrauste, Italijos valdžia su

szioja, bet ju jiegos nuslopintos 
taip kaip ju dienos suskaitytos.

Kai mes buvome maži ir ne
kalti, ir in viską tikėjome ka 
tik iszgirdome ar skaitėme, mes 

sirūpinusi kad Amerikie
cziai pasitraukė, o Italijos 
žmones nuliūdo, nes Ameri
kiecziai buvo tokie geri spor
tai ir j u kiszeniuose pinigu - 
ežiai vis skambėjo, o Italijos 
merginos verkia kad neteko 
tokiu sztarkiu kavalierių.

daug gi/rdejome apie karaliaus 
rūstybe’ kaip žmones bijodavo 
užsirūstinusio karaliaus. Dabar 
net ir pasakose vis skaitome 
apie gerus, malonius ir miela- 

szirdingus karalius. Taip ir tu
ri būti, nes j u jiegos kaip ir j u 
kraujas suskystiejo.

Pirmiaus, kai kurio kraszto 
karalius pasimirdavo, visi žmo
nes susirinkdavo prie palociaus 
ir vienu balsu szaukdavo “Ka
ralių Mirė! Lai Gyvuoja Kara- j 
liūs!” Bet dabar, mes tiems ka
raliams galime tik Amžina At
ilsi pasakyti, nes jie jau nebe- 
grysz!
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Jieszkomi Asmenys

Lenkutis, Stasys, isžf Mari
jampolės ap., New York.

Levendauskas, Antanas isz 
Kybartu vai. • , • t

Liaugaudas, Vacys, Chicago- 
je ar New York. : C

Linski, Antanas, gyvenęs 
Chester, Pa., 901 Morton Avė., 
vėliau iszsikeles kitur.

Liubinskas, Juozas ir žmona 
Monika, Brooklyn, N. Y.

Lukoszius (Lukoszeviczius), 
Antanas, isz Gadunavo va)., 
Telsziu ap.^Chicago.

Mackeviczius, Julius, isz Vil
niaus ap.

Marcinkevicziene — Rakaus
kaite, Petronėle, isz Mažeika 
ap., ir vaikai Emilija, Juozas ir 
Vytautas, New York.

Marmiene — Szaltyte, Bro
ne, isz Czekiszkes vai.

Martiszaite ar Martisziute, 
Maryte, isz Szakiu ap., . duktė 
Jurgio. • • ■ i;. i i

Martiszius Jonas ir Juozas, 
isz Sintautų vai., Szakiu ap. .

Masiulis, szeimyna Juozo 
Masiulio, Brooklyn, N. Y.

Matulevicziene — Petraity
te, Antanina, isz Kėdainių ap.

Medeliene —■ Kairyte, Ona, 
Detroit, Mich. , >

Medutis, Vladas, isz Panevė
žio ap., gyv. Philadelphia, Pa.'

Meszkauskas, Jonas, isz Kel
mės vai.

Ay vaz — Deimantaite, Bro
ne, gyv. Washingtone, isz Ma
žeikų ap.

Bakszniene — Sasnauskaite, 
Anastazija, isz Pajevonio vai., 
Vilkaviszko ap., Chicągo, III.

Baleviczius, Kazys sun. Si
mono isz Ratnyczios parap.

Baliukoniene — Daukszaite, 
Anele, gyv. New York, isz Tau
ragės ap., Vainuto vi.

Baltakyte, Anele, isz Užpa
lių vai., Utenos ap., isztekejusi, 
rodos už Anužio.

Baltruszaityte, Matilda, isz. 
Gelgaudiszkio vai., Szakiu ap.

Bartuszeviczius, Adolfas i^z 
Paszvitinio vai., Sziauliu ap., 
gyv. San Francisco, Calif.

Baužiene — Žigaityte, Ane
le, isz Sartininku vai., Taura
gės ap., Chicago, Ill.

Bendžius, Simonas isz.Slavi
kų parap., Szakiu ap., Water
bury, Conn.

Beržanskaite, Marcele isiz 
Kelmes vai., Raseinių ap.

Bindokaitis, Juozas isz Sla
vikų parap., Szakiu ap.

Jieszkomieji ar apie juos ži
nantieji prąszomi kreiptis iii: 
Consulate General Of Lithua
nia 41 West 82nd Street, New 
York, N. Y.

L. TRASKAUSKAS :
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA. I 
— >1 ........ —


