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Isz Amerikos
AMERIKOS PASZEL- 

PA; EUROPOS
VILTIS

WASHINGTON, D. C. —
Lewis Douglas, Amerikos Am
basadorius Anglijoje, sako kad 
dabar Europos krasztai drysta 
prieszintis Komunistams, nes 
visi tikisi Amerikos paszelpos 
ir pagelbos.

Bet tuo paežiu sykiu, jis sako 
Sovietai deda visas pastangas 
niekinti ir szmeižti Amerikie- 
czius. Jis sako kad propagan
da priesz Amerikieczius eina 
po visa Europa ir kad Komu
nistai ta propaganda skleidžia 
ir platina.

Amerikos Ambasadorius An 
glijoje sako kad be Amerikos 
pagelbos, Sovietams butu labai 
lengva beveik visus Europos 
krasztus pavergti.

Bet dabar, kai Europos žmo
nes mato, kad Amerika jau bai- 
ku nekreczia, bet isz tikro stoja 
visiems in pagelba priesz Kom
unizmą, tai visi žmones gavo 
vilties ir drąsos ir dabar jau 
vieszai Komunistams prieszi- 
nasi.

Už tai net ir ežia, Amerikoje 
visi Komunistai isz paskutirtu- 
ju prieszinasi ir stengiasi viso
kiais budais sutrukdyti ta pa- 
szelpa kuria mes duodame ir 
rengiamies duoti Europos žmo
nėms. Jie gerai žino, kad Ame
rikos vardas, Amerikos mais
tas ir Amerikos pinigai tai yra 
didžiausias Komunizmo prie- 
szas.

UNIJU VIENYBE 
SUSKALDYTA

WASHINGTON, D. O. —
Darbininku vadai dabar prisi- 
pažinsta kad jie dabar neturi 
jokios vienybes del ateinaneziu 
rinkimu. Visi jie buvo isz pra
džios pasirenge balsuoti priesz 
Trumana; paskui, kai Truma- 

91 nas atmete ta Taft-Hartley By
la ir parode kad jis stoja už uni- 
jas ir darbininkus, visos unijos 
nutarė remti Trumana ir eiti 
priesz Republikonus.

Bet dabar didesne beda! 
Henry Wallace, buvęs Preky
bos Sekretorius, isz kurios vie
tos jis buvo pravarytas, Komu
nistu nesziojamas ant ranku, ir 
redaktorius žurnalo kuris visai 
in kairiaja puse nukrypės, tas 
Wallace dabar stoja in rinki
mus ir tveria treczia, taip vadi
nama darbininku partija.

Unijos vadai dabar nežino in 
kuria puse szokti, kuri kandi- 
data remti ir kaip balsuoti. 
Unijos, vadai ant maiszu aukso 
tupi, bet nežino ka su tais pini
gais daryti, kuriam kandidatui 
patepti.

Isz viso to nežinojimb pasi
rodo kad linijos visai mažai in- 
tekmes turės per szitus rinki
mus nes jos neturi vienybes. 
Darbininkai balsuos taip kaip 
jiems patiks, ar taip kaip ir 
jkiek jiems kas pateps.

Kviecziu Jomarkas Ir Didelis Biznis

Czia matome kaip bago- 
cziai užsidirba savo pinigus 
ir susikrauna savo turtelius. 
Matyti kad ir j u darbas sun
kus, nes visi vienmarszki- 
niai. Jie czia perka ir par
duoda su vienu rankos mos
telėjimu tukstanezius busze- 
liu kviecziu ir kitu javu.

Apie szitokius pirkikus ir 
darbininkus Kongresmonas 
Clarence Brown, Republiko- 
nas isz Ohio, kalbėjo ir ra- 
sze kai jis sake Kansas City 
biznierių prekyba daro daug 
daugiau biznio ir gauna 
daug daugiau orderiu isz 
Washington, D. C., negu isz 
bet kurios kitos valstijos. Jis 
sako kad politikieriai Wash
ingtone veda ar kitu mokina, 
kitiems pataria kaip ta bizni 
vesti.

PAVOGĖ $130,000
ISZ BANKOS

Trys Jau Suimti

NEW ORLEANS. — Penki 
vyrai apvogė Hibernia Nation
al Banka paeziame miesto vi
duryje ir pabėgo su $130,000. 
Trys buvo tuoj aus sugauti kai 
kokia ten mergina pasakė po
licijai kur jie randasi.

John Hasselbach, vienas isz 
tu trijų sugautu vagiu buvo po 
grindomis pakiszes $21,000. 
Tommy Ricketts, dvideszimts 
vieno meto amžiaus ir jo dede 
George W. Ricketts buvo sua- 
resztuoti. Jiedu su savimi tu
rėjo krepszi kuriame policija 
rado $44,000.

Policija suėmė trisdeszimts 
penkių metu mergina, kurie 
pranesze policijai apie szitus 
tris razbaininkus. Policija ja 
laiko už tai kad tie du vagiai 
kurie nėra sugauti galėtu jai 
atkerszinti.

Ji sako kad ji norėjo polici
jai praneszti apie szita vagyste 
kelios dienos atgal, bet negalė
jo policija priszaukti ant tele
fono. Ji sako kad ji per kelias 
dienas su tais vagiais gere ir 
baliavuojo ir girdėjo kai jie ta
riesi vogti.

Apdraudos, insurance kom
panijos atstovai sako kad tai 
buvo daugiausia pinigu pavog
ti isz vienos bankos ant sykio, 
ir jie neatsimena kad tiek daug 
pinigu butu pavogta isz vienos 
bankos.

Politikieriai ir valdininkai 
Washingtone labai gerai ži
no kada kviecziai atpigs ar 
pabrangs, ir tokias žinias tu
rėdami jie labai gera bizni 
varo.

O visu szitokiu makamo- 
liu iszeitis yra kad ne tik 
kviecziai brangus ir brangs
ta, nes juo brangesni kvie
cziai juo daugiau szitokie 
biznieriai uždirba. Kviecziai 
tik tada gali atpigti, kai vi
siems bus gana tu kviecziu. 
Ir už tai szitie biznieriai ne
nori kad visiems butu gana, 
ir už tai jie perka kai tik 
kviecziai nors kiek patinga, 
kad vis butu sunku ir brangu 
pirktis. Labai geras biznis: 
keli turtelius susikrauna, o 
milijonai ubagauja ar badau
ja.

MERGINA APVOGĖ 
DU VIESZBUCZIU
NEW YORK, N. Y., — 

Mergina kuri apvogė du viesz- 
buciu anksti isz ryto, buvo su
imta ir suaresztuota. Ji padavė 
savo varda kaipo Madeline 
Ruth Evans, dvideszimts devy
nių metu amžiaus, isz Youngs
town, Ohio. •

Ji drąsiai inejo in Hanover 
vieszbuti, hoteli ir iszkiszus isz 
kiszeniaus revolveri pasakė 
darbininkui, Thomas Burns: 
‘ ‘ Tu tylėk, nes asz biski ner- 
vuota ir galiu tau smegenis isz- 
taszkyti. Duok man visus pini
gus ! ’ ’

Darbininkas Burns ka tik 
buvo visus pinigus padejes in 
banka ir su savimi turėjo tik 
penkine, kuria jis tai merginai 
ir atidavė. Ji iszejo isz vieszbn- 
czio atbula ir paskui pabėgo.

Kai policij antai pribuvo in 
ta vieszbuti ir klausinėjo apie 
ta mergina, jie gavo kita žinia 
kad kokia mergina apvogė 
Globe vieszbuti kur ji gavo dvi
deszimts doleriu nuo darbinin
ko ir dvideszimts viena doleri 
nuo vieno sveczio.

Už valandos po tam, vienas 
taxi draiverys patelefonavo po
licija kad jis mate viena mer
gina užeigoje isz kurios kisze
niaus kyszojo revolveris. Poli
cija greitai pribuvo ir ta mergi
na suėmė.

Ji prisipažino. Policija sako 
kad ta mergina buvo vaiske per 
trisdeszimts septynis menesius 
ir buvo Leitenantas. Ji sako 

kad gėrimas ja prie tu vagys- 
cziu privedė, ir sako kad ji nei 
laszo neims in burna kol ji bus 
gyva.

ARABAI UŽSIPUOLĖ
ANT MIESTU ■

•r

JERUZOLIMAS. — Apie 
szeszi szimtai ginkluotu Arabu 
užsipuolė ant dvieju miesteliu, 
Dan ir Kfar Szold. Žydai szi- 
tuose miestuose nebutu gale j e 
atsilankyti ar atsiginti be Ang
lijos kareiviu.

Kai Anglijos kareiviai pri
buvo Žydams in pagelba, tai 
Arabai pradėjo kariauti ir su 
Anglais. Bet Anglijos kareiviai 
buvo daug geriau apsiginklavę 
ir prisirengė ir tuoj aus sumu- 
sze tuos Arabus, kurie pasi
traukė. Anglijos du kariszki 
eroplanai suardė visa Arabu 
tvarka. Ir Anglijos szarvuoti 
automobiliai buvo pasiunsti in 
tuos miestus.

Sunku pasakpti kas ir kiek 
žuvo ar buvo sužeista, nes nei 
vienas neiszduoda savo nuosto
liu. Anglijos valdžia sako, kad 
nei vienas Anglas nebuvo su
žeistas. Žydai ir Arabai taip 
pat giriasi ir ant nieko neprisi- 
pažinsta, Bet laikrasztininkai, 
kurie tenai buvo sako kad trys 
Žydai buvo užmuszti ir asztuo- 
ni sužeisti. Jie sako kad ir Ara
bai turėjo nuostoliu, bet kaip 
ar kiek nei laikrasztininkai ne
žino. •

Arabai butu tikrai susikirte 
su Anglijos kariuomene, jeigu 
nebutu tie kariszki eroplanai, 
kurie isz padangių Arabams 
kaili pyle. Arabai neturėjo sa
vo eroplanu ir tuoj aus suprato 
kad jiems butu riestai czia su 
Anglais susikirsti. JJž tai jie ir 
pasitraukė. Dabar viskas tyku 
ir ramu ant rubežiaus, bet Ara
bai tik laukia progos vėl pultis 
ne tik ant Žydu, bet ir ant 
Anglu.

ALIEJAUS TRŪKSTA
PHILADELPHIA, PA. — 

Aliejaus del szilumos dabar jau 
trumpa ir trūksta beveik po vi
sa Amerika. Daug namu dabar 
jau visai be szilumos, nes alie
jaus nėra ir sunku pasakyti ka
da bus galima gauti.

Fabrikai gamina ta aliejų 
diena ir nakti, bet dabar tiek 
daug žmonių nusipirko ir insi- 
dejo aliejinius peczius, kad ne
galima visiems to aliejaus pri
statyti.

Aliejaus yra gana ir gal net 
per daug tenai kur aliejaus szu- 
liniai randasi, bet kompanijos 
sako, kad jos negali gauti gana 
freit-kariu ta aliejų atvežti.

Tik kelios sanvaites atgal vi
si Pennsylvanijos laikraszcziai 
rasze ir politikieriai ragino vi
sus prieszintis ir protestuoti, 
kai kompanijos ketino in Penn
sylvania investi gazo ir alie
jaus paipas. Visli tada sake, 
kad tas gazas ir aliejus pakirs 
mainieriu darbus ir visiems bus 
blogai. Dabar tij patys laik
raszcziai pyksta a nt valdžios ir 
reikalauja kad va
aliejaus pristatytu.

džia daugiau

Amerikiecziai
In Palestina

Aliejus Trūksta Visur; Anglijos 
Kareiviai Iszgelbejo Žydus 
Jeruzolimoje; 780 Keliuotojai 
Iszgelbeti Isz Skestanczio Laivo 
Arti Japonija; Banditai Apvogė 

Banka New Orleans
Naujas Sovietu 
Ambasadorius

Alexander Semonivich 
Panyushkin yra Sovietu 
naujas Ambasadorius Ame
rikoje. Jis užėmė vieta ir 
darba Ambasadoriaus Nico-. 
lai V. Novikov kuris buvo 
paszauktas namo “del svei
katos.” Bet gal mes geriau 
galėtume inspeti del kokiu 
priežaseziu tas Novikovas 
buvo parszauktas namo.

TĖVAS; VAIKU
ŽUDYTOJAS

CORANGIE, AUSTRALIA. 
— Ūkininko George Thorne 
Bennet vyriausioji dukrele yra 
pabalus, plona ir sunykus de
vyniolikos metu mergele, var
du Iris. Ūkininkas Bennet tu
rėjo dvylika vaiku, bet pasku
tinieji trys negyveno gana il
gai susilaukti vardu.

Ūkininkas Jurgis, ar Bennet, 
sako jo žmona, prigirdė viena 
po kito tuo tris paskutinius vai
kus in vedra kai tik jie užgimė.

Policija nenorėjo jo žmonai 
intiketi kad tėvas taip padary
tu. Bet ana sanvaite, ta sulysus 
ir pusgyve dukrele Iris ta pa- 
czia pasaka papasakojo ligon- 
buteje, kur ji dabar yra gydo
ma. Ji sako kad ji pati gerai 
atsimena, kad kai ji buvo tryli
kos metu amžiaus ji padėjo 
akuszerei su gimdimu. Ant ry
tojaus ji paklausė savo motinos 
ar reiketu naujai gimusi kūdi
ki iszprausti. “Nėra reikalo 
prausti,” atsake jai jos moti
na, Audrey Bennet, “tavo tėvas 
ji prigirdė vakar.”

WASHINGTON, D. C. — Eina gandai, 
kad Amerikos valdžia tariasi su Anglijos > 
valdžia apie pasiuntimą Amerikiecziu karei
viu, marinu in Palestina. Valdžia sako 
kad tie kareiviai siuneziami vien tik del 
apsaugojimo musu Konsulato tenai.

Szitas klausimas iškilo kai konsulato na
mai buvo subombarduoti ana sanvaite. Ang
lija jau rengiasi visus savo kareivius isz- 
sitraukti isz to krcszto. Už tai dabar eina — 
pasitarimai kaip palaikyti tenai tvarka kai 
jau nebus Anglijos kareiviu.

Amerikos valdžia nieko vieszai nesako 
apie szita klasima. Kai laikrasztininkai 

dažinojo kad Amerikos jau tariasi su Ang
lijos valdžia apie pasiuntimą Amerikiecziu 
kareiviu in Palestina, jie staeziai užklausė 
tu valdininku: Ar tai teisybe? Visi val
dininkai užsigynė.

Bet Amerikos valdžia jau duoda isz 
anksto žinoti, kad jeigu ir bus reikalas 
siunsti musu kareivius in Palestina, tai te
nai važiuos apsaugoti vien tik Konsulata, 
ne musu biznierių aliejaus szulinius ar ki
tas nuosavybes.

Isz Jeruozolimo ateina žinios, kol kas 
da nepatikrintos, kad jau nutarta pasiuns
ti tris szimtus Amerikiecziu kareiviu, ma
rinu. Bet Amerikos Konsulatas tenai sa
ko kad jokiu žinių nėra.

Arabai tuojaus davė Anglijos valdžiai 
žinoti kad jiems baisiai nepatinka kad Ameri
kiecziai rengiasi in Szventa Žeme siunsti 
savo kareivius. Jie sako kad jeigu Ame
rikiecziai gali czia atvažiuoti, tai ir visi ki
ti gali važiuoti ir valdyti.

Arabai sako kad Amerikiecziai eina už 
Žydus ir už tai yra Arabu prieszai. Jie

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Republikonai Kongrese da

bar invede instatymus, kurie 
perspėja biznierius, kad jie tu
ri visaka greitai atpiginti gra
žumu. Jeigu ibizznieriai szito 
patarimo ar peršpejimo nepa
klausys, tai už keliu menesiu 
bus investi labai asztrus ir 
griežti instatymai, kurie vėl 
suvaržys visus kasztus ir nu
statys kiek biznieriams bus va
lia imti už savo tavora.

Komunistai dabar savo pro- 
pdganda vis asztriau ir geriau 
varo Amerikoje, Italijoje ir 
Graikijoje. Sulyg Komunistu 
aprobavimu, jeigu jiems pasi
sektu užimti Italija ir Graikija 
tai visa Amerikos tvarka del 
taikos butu suardyta Europoje.

Paprastas Amerikietis yra 
dabar nusistatęs priesz, bet ko
ki nusileidimą Rusijai. Dau
guma žmonių sako, kad jeigu 
karas su Rusija yra neiszven- 
giamas, tai kuo greieziau, tuo 
geriau.

Jau dabar matyti, kad Kon
gresas neužilgo inves labai 
griežtus instatymus ir ims vis
ką varžyti.

Republikonai prisipažinsta 
kad Trumanas yra geras ir ap
sukrus politikierius. Jis yra 
didžiausias ir intakingiausias 
žmogus Demokratu partijoje.

ATMOKĖJO UŽ
ISZGELBEJIMA

> JO GYVASTĮ
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Szitie maži ir doros silpni in- 
statyihai yra perspėjimas dar
bininku unijoms ir patiems 
darbininkams, kad jie turi sa
ve susivaldyti ir nors kiek pro
to gauti. Nes kiti instatymai 
jau bus nustatyti priesz darbi
ninkus.

■ l

Visi žino isz praeities kad 
Republikonai yra biznio ir fa
brikantu draugai. Republiko
nai dabar valdo Senata ir Kon
gresą; ir dabar jau beveik tik
rai galima sakyti kad Republi
konai laimes ateinanezius Pre
zidento rinkimus.

Demokratai tikisi, kad R-3- 
publikonai bus priversti inves
ti suvaržymus ant kviecziu ir 
mėsos. Tada Demokratai kal
tins Republikonus ir sakys kad 
jie žmonių laisve varžo.

Jau vis mažiau ir mažiau 
žmonių reikalauja naujo auto- 
mobiliaus. Didžiausia prie
žastis yra tai, kad nauji autobi- 
liai yra per brangus.

Kava bus dvejais centais ant 
svaro brangesne.

Eina gandai, kad Repu'bliko- 
nai Kongresmonai ir Senato
riai rengiasi investi instatymus 
kurie uždraus tiems darbinin
kams straikuoti, kuriu darbas 
yra visam krasztui reikalingas.

Mes spėjame ir jau dabar su
sakome, kad neužilgo iszeis in 
virszu daug kitos žinios apie 
Komunistus Amerikoje. Eina 
gandai kad daug Komunistu 
inlindo in mokslincziu eiles, 
kurie rengia ir daro tas sprogs- 
tanezias “Atom” bombas.

Demokratai tikisi, kad iiir m 
Kaip mes raszeme priesz 

LoncLmo Konferencija, kad 
Amerikos Sekretorius Mars
hall tenai laiko neaikvos, ilgai 
nesiderins, frėt viską mes ir 
parvažiuos namo. Taip ir bu
vo.

Aiszkiausias ženklas, kad 
Sovietu Rusijoje ne viskas 
tvarkoj pasirodė kai Sovietai 
numusze savo rublio verte. Ru
sijoje rublis tiek nukrito, kad 
dabar, prilyginus su musu pi
nigais, jie gauna deszimtuka už 
doleri.

Kaip Amęrikiecziai, taip ir 
Rusijos žmones, per kara pirko 
Karo Bonus. Mes da su nuo- 
smmcziu gausime visus savo 
pinigus atgal. Sovietu Rusija 
paskelbė, kad Rusijos žmones 
gaus,tik treczia dali savo isz- 
moketu pinigu.

Henry Wallace, buvęs Pre
kybos Sekretorius, buvo ar- 
cziausia uniju szirdies. Jis bu
vo statomas kaipo darbo žmo
nių draugas. Uniju bosai gal
voje kad Wallace patrauks vi
sa Demokratu partija in kai
riąja puse.

Paskui. Komunistai ta Wa
llace prisiglaudė ir su juo pasi- 
bučziavo. Komunistai pradė
jo ta Wallace gundyti ir sutver
ti treczia partija ir stoti in rin
kimus del Prezidento.

Bet dabar unijos ir darbinin
kai to Wallace iszsižadejo. 
Kaip kokia .^na mazgote visi 
darbininkai ta WallaC? D.umete 
in szali.

Sovietai jau dabar mato kad 
laikąs jiems bėga, kad jie turi 
skubmtis jeigu jie nori visa 
svietą užkariauti. Jie turi sa-

■ ■ ■J' ■ . ;

vo darba atlikti sziais metais, 
nes po sziu metu visi Europos 
krasztai jau bus tvirtesni ir ga
les atsikirtis.

.Jeigu Sovietams nepasiseks 
Amerikos Sekretoriams tvarka 
dėl paszelpos suardyti Europo
je, tai jie rudeni ar gal vasaros 
pabaigoje ims taikintis ir pra- 
szys taikos sutarties.

, Sovietai tikisi kad Amerikos 
paszelpa Europai ateis per vė
lai. Jie laukia, kad da syki ja
vai mums neužderetu; jie lau
kia kad Amerikos pramone su
irtu. Tada pragyvenimas da 
labiau pabrangtu ežia namie, ir 
tada mes mažiau siunstume in 
Europa.

Republikonai dabar reika
lauja kad taksos butu sumažin
tos. Jie žino kad Prezidentas 
Trumanas toki inneszinia ne
priims. Jie tada sakys žmo
nėms kad jie norėjo pagelbeti 
visiems bet kad Trumanas juos 
neleido.

Bet ir Trumanas ne durnas. 
Jis pats pasiulino inneszinia 
taksas žmonėms sumažinti, o 
fabrikantams pakelti. Jis ge
rai žinojo kad Republikonai to
kio inneszimo nepriims, bet jis 
norėjo pasirodyti visiems dar
bininkams koks jis geras. To
kia yra politika!

Popiera kuri yra variuoja
ma del spaudiniam laikrasz- 
cziu vėl pabrangs. Jau dabar 
laikraszcziams popiera yra 
penkis sykius brangesne negu 
buvo priesz kara.

Viena didele elektros darbi
ninku unija yra visiszkai Ko
munistu valdoma.

Kaledos jau praėjo. Biznie
riai jau rengiasi del Velykų.

VELIAS vedė per giria, buvo 
tai pusiaunaktis, mažos ro

gutes neszanczios locnininka 
dvaro isz miesto slinko greitai 
per sniegą. Roges inslinko in 
giria, navatnas nerimastis ap
ėmė locnininka dvaro norints 
pats papuolė in tokia baime.

— Martynai, važiuok grei
eziau! Tare in važnyczia. Tasai 
klausydamas pono užkirto ark
lius.

Ant kart iszszoko isz tanku
mynu asztuoni vyrai apsigink
lavę kūjais, peiliais ir kirviais.

Du sulaikė arklius, du mėtė
si ant važnycziaus du ant pono 
o likusieji greitai ėmėsi ant 
perkratymo rogių, ar ne ras ko 
naudingo.

Jau vienas isz ju pakele kir
vi idant kirsti ponui in galva, 
kad sztai isz jo krutinės iszejo 
balsas nusistebėjimo:

— Nustokite! Tai mano ge- 
radejas, kuris man gyvastį isz- 
gel'bejo. Leiskite ji, tegul ke
liauja pakajuje!

Tuo jaus likos iszpildyta va
le vado, o jisai pats paszauke in 
poną:

— Guodotinas pone! Tu 
man kitados iszgelbejai gyvas
tį, o asz tau už tai atsimoku per 
iszgelbejima tavo, duodu tau 
gyvasti už gyvasti! Atsimoke- 
dintojas negali tau atsimoket. 
dintojas negali tau atsimiket.

Ponas norėjo ka toki isztart 
bet žodžiai numirė jam ant lu
pu.

Nukeliavo toliaus neisztar- 
damas nei žodi, dekavodamas 
Dievui už iszgelbejima.

* * *
Žadintojai tuojaus nusidavė 

in savo abaza. Tenais pradėjo 
vienbalsiai klausinėt Juozo, 
kas tai do ponas ir kaip jisai 
iszgelbejo jam gyvasti?

— Tuojaus jum pasakysiu. 
Bus tai szeszi metai adgal kaip 
pas ji buvau už berną. Viena 
karta iszsiunte mane in miestą 
su reikalu, o pats iszejo pasi- 
vaikszcziot tuom paežiu keliu 
kuriuom ir asz ėjau.

Kelias vede per laukus, o vie
noje vietoje, radosi gana gilus 
upelukas. Vos užėjau ant tilte
lio, kad sztai tas sulūžo ir in- 
puoliau in vandeni. Nemokėjau 
plaukt, o trumpam laike aplei
do mane pajiegos ir pradėjau 
skenst, Tada surikau “gelbėki
te!”

Taja valandėlė paregėjau po 
na, kuris nieko nealukdanias, 
szoko in vandeni ir isztrauke 
mane. Už minutėlės ilgiau bu- 
czia prigerės! Su aszaromis de- 
kavojau ponui už iszgelbejima 
mano gyvasties, po kokiam lai
kui užmirszau apie tai, jog es
mių dėkingas jam už iszgelbe
jima mano gyvasties, ir pradė
jau vesti paleistuvinga gyve
nimą jog turėjo mane mio dar; 
bo atstatyt.

Tada negalėdamas surast 
taip greitai darbo, pristojau 
prie justi bandos, bet kalbėda
mas teisybe, nubodo jau IMI 
tasai darbas ir noringai sutik- 
ežia idant vėla pasilikti teisiu 
gu ir dorum žmogų. Sziandien 
kada ant jo užklupote, o asz ji 
pažinojau, norėjau jam atsily
gint už iszgelbeta gyvasti ir 
prasziau jus paleisti ji ant liuo- 
sybes. Dekąvoju jums už tai 
szirdiugai, jog manės paklau
sote.

Ir czionais užbaigė savo ap

sakyma.
Ant razbaininku iszvere tai 

didele intekme, nes per ilga 
laika sėdėjo visi giliai užsi- 
manstine, ant galo pradėjo 
viens su kitu sznabždetis ir ro- 
davintis ir ant galo atsiliepė.

— Ar žinai ka Juozai, kal
bėjai jog tau razbaininkysta 
nu uodo, ir mums davėsi gana 
in ženklus, pameskime mes ta 
nedora amata ir pasilikime do
rais žmonimis. Esame drūtais 
vyrais, tai darbo gausime vi
sur.

— Gerai! Gerai! Suszuko 
visi ir pradėjo viens kita sti- 
spaudinet kaip broliai.

Ant galo paszauke Juozas:
— “Tikekite man jog szian

dien yra linksmiausia diena 
mano gyvastyje, jog nuo laiko 
kada pristojau in justi kuopa, 
neturėjau niekados atilsio, nie
kas mane nesuramindavo. Da
bar turėdamas vilti Dievuje, ti- 
kiuosiu jog užeis geresnes die
nos, laime ir linksmybe.

—’ Dabar klaupkime ir pra- 
szykime palaiminimo nuo Die
vo ant to naujo kelio.

Atsiklaupia visi, melde ka,‘- 
sztai Dievo gal pirma karta sa
vo gyvenime! —GALAS.

NAUDOKIS, LIUOSU
■ LAIKU

Karta liesas, bejiegis berniu
kas pasibeldė in duris vienos 
mokyklos direktoriaus, ir pa- 
prasze leisti jam truputi pasi
kalbėti.

Tarnas su panieka pažvelgė 
in Vaika, nes jis atrodė kaip el
geta ir liepe eiti jam aplink 
troba isz kitos puses, in virtu
ve. Vaikas padare, kaip jam bu
vo insakyta. Inejas nedrąsiai 
atsistojo prie duru.

— Asz labai norecziau pa
sikalbėti su direktoriumi p. Il
giu, sake jisai.

— Gal but norėtum pusrV- 
cziu, tarė virtuves tarnaite, tai 
asz pati galiu tau duoti, kam 
ežia da direktorių trukdyti.

— Labai aeziu, tarė bernu
kas, man labai butu pravartu 
gauti duonos szmoteli. Bet asz 
taip pat labai norecziau pasi
kalbėti su ponu direktorium.

— Ar gal nori kokiu apne- 
sziotu drabužiu? Pastebėjo tar
naite, da syki atydžiau prisi
žiūrėjusi in bernaiezio sulopy
ta kelines. Asz 'bijau, gal direk
torius daugiau jau jokiu neturi. 
Jis labai daug iszdalina nerei
kalingu drabužiu vargszams,

kalbėjo tarnaite. Nepaisydama 
daugiau jo praszymu, ji nuėjo ■ 
prie savo daibo.

— Ar galima su ponu di
rektorių, savo poną. Vienok ji 
nusiszluoste rankas ir liepe 
sekti paskui. Atidarius knygi
uos duris, ji tarė:

— Ponas direktoriau, ežia 
kažkoks vaikezas labai skver
biasi su jumis pasikalbėti.

— Asz nežinau, kaip tas 
berniukas užsirekomendavo ar 
kaip jis savo praszyma iszdes- 
te. Tik žinau, kad ponas direk
torius, valandėlė pasikalbėja., 
padėjo Knyga, kuria jis tik ka 
skaitė, ir paęme keletą Grekisž- 
ku knygų, kad iszbandytu atė
jima. Kvotimas užsitęsė ilgoką 
laika. In kiekviena pastatyta 
klausymą berniukas atsakinėjo 
patenkinamai.

— Stebėtina, suszuko p. II- 
aikinius nuo galvos iki kojų, 
kaip tu galėjai taip gerai isz- 
mokti ?! Pasakyk, mano vaike 
isz kur tu tai iszmokai ’?

— Visa tai asz surinkau 
per savo liuoso laiko valandė
lės, atsake 'berniukas.

Jis buvo neturtingas, turėjo 
sunkiai dirbti ir'buvo visai ma
ža laukes mokykla. Vienok jis 
buvo beveik pribrendęs univer
siteto mokslui. () vis del to, kad 
jis mokėjo invertinti liuosas 
valandėlės ir jomis pasinaudo
ti. Isz tikro, ar tai ne auksas, ni
ne brangenybes žmogui liuoso- 
laiko valandos? Kaip mes jas 
turime branginti! Ar galėtum 
duoti sanskaita isz savo liuos- 
laiku? Ka turėtumei in tai pa
sakyti! Pagalvok! Szitas ber
niukas tau gali pasakyti, kaip 
daug galima padaryti, jas |e- 
rai apvertus. Betgi daug yra 
kitu jaunuoliu, net baisu ir sa
kyti, kalėjime, gėdos namuose, 
prie pragm-iniu žaislu arba 
smuklėse! Jei ju paklaustum, 
kada jie pradėjo savo nuodė
mingus durims, jie galėtu at
sakyti: “Liuosomis savo valan
domis iszmokau loszti korto- 

j mis,” “Savo nesunaudotu liuo- 
su laiku asz pradėjau rūkyti ir 
gerti.” “Tai atsitiko liuosu 
nuo darbo laiku, tuomet asz pa
vogiau isz teenos pardavėjos 
obuolius.” “Žuvo mano Kuosos 
valandos, kurias asz praleidau 
su bedieviais draugais.”

O, buk labai atsargus,
leisdamas savo laisvaji laika! 
Pagundos vargins tave • kaip 
tik tada, kai tu nebusi užsiėmęs 
darbu. Per tokius plyszius jos 
lengvai insiskverbs in tavo 
szirdi. Tenai jos pasislėps ir ga-
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pra-

mins tau visokias nelaimes. 
Stenkis savo Kuosas valandas, 
liuesą laika geram sunaudoti!

Generolas Zvejotojas

Mokinta Beždžione

Beždžione ‘ ‘ Cheta, ’ ’ net 
moka kaip pritaikinti szilu- 
ma del namu. Ji važinėja po 
Amerika su automobiliu ir 
ežia prižiūri, sziluma automo
bilyje. Kai kurie žmones sa 
ko kad beždžione turi tiek 
proto kiek žmogus. Susipaži
nę su daug žmonių, mes ne- 
dryštame nei vienaip, nei ki
taip sakyti.

SKAITYKIT
=“SAULE”=

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

“Saules” Redyste.

Pirkie U. S. Bonus

M
VQUR 
FUTURE
JOIN

Nepaisant to kad tiek 
daug gandu dabar visur 
plaukiu apie Generolą Eisen
hower, ikaipo musu busianti 
prezidentą, jis daugiau rūpi
nasi apie žvejojimą negu 
apie Amerikos prezidentys
te. Jis c
džiuojasi kad jis sumeszke- 
riojo szita trisdeszimts sep-

zia rodo ir labai di-

tyniu svaru žuvį in Pend 
Orielle ežerą, Idaho valstijo
je. Žuvis buso iszkilmingai 
intsikta jam p ir Steve An- 
tc.ncich, isz Seattle, Wash
ington. Kongresmonas Abe 
McGregor stovi ir žiuri in 
Prezidentą kai Prezidentas 
džiaugiasi savo dovana.

PASMERKTASIS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

pasmerkė miriop. Tas szautu- 
vas, už kuri dabar mirti važiuo
ju, kaimyno kersztu atnesztas 
ir mano stogan inkisztas buvo. 
Jis apskundė mane, jis nekal
tas tėvu szirdis sopuliais pri
pildė. Mirdamas asz jam nedo- 
vanoju už toki judiskarijotisz- 
ka darba. Tepajunta nors dali, 
mano ir mano motinos szirdies: 
skausmo, o tokiuos, kad isz. 
sanžines graužimo, savo valiai 
atsigultu szalia manės. Žinokit 
gerai: Nekalti pralietas krau
jas szaukiasi dangun kerszto!”

Lydi sziurpulys visa kuha 
matant baisu persiskyrimo sū
naus su tėvais regini. Nusimi
nė visi žmones iszlydi isz mies
to mirtin pasmerktąjį, ranku . 
mostikavimu atsisveikina su « 
juo. J

Sukryžiuoja gale miesto sar
gyba ginklus, sulaiko žmones 
ir nusiveža Vokiecziai pakal
nėn ji viena, atskyrė nuo savų
jų. Bucziuoja nelaimingasis sa
vo pirsztus ir duoda atsisveiki
nimo ženklą visiems ji paly dė
jusiems. Privažiuoja. Sustoja 
vežimas ties Piliakalniu, pri
veda jaunuoli prie duobes, pri- 
risza prie stulpo, užrisza akis; 
ir tik po valandėlės pasimato 
durnu kamuolys, užsigirsta vi
so būrio vienbalsis, baisus 
szautuvu “trof” ir virsta iu 
duobe da sziltas lavonas^

Atsiliepia szuvio atbalsis mi- 
•nios szirdyje liūdnas “oj,” su- 
szunka tėvai balsu ir valande 
le ant kalnelio pasimeldė, gryž- 
ta aszarodami namo, gryžta gi-- 
mines nubudę, gryžta žmones 
atgal palydoje gyva in kapus. 
Jo jau nėra!

Nėra tėvams sunaus, sese
rims brolio, nėra artimiesiems 
draugo! GALAS.

niaay things have you had to 
forego because you did not save up 
money ta pay for them? Perhaps in 
your own experience you muffed an 
unusual opportunity to get ahead or 
to {nake a dream come true. You 
simply didn’t have enough money. 
Millions of Americans are' buy
ing Savings Bonds either on the par
tial payment plan where they work 
or oh the Bond-A-RIontli Plan where
by your bank deducts the full amount 
of a Bond monthly from the money 
you /have on deposit. They will be 
read\y for opportunities, but how 
about you? U. S. Tieasury Department 

Pirlie U. S. Bonus Sziandien!
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J^ELIOLIKA szimtu metu at
galios, vienos karalystes 

kaimelyja gyveno sau vargin
gas gaspadorius su paczia, ku
rie turėjo viena maža sūneli 
vgrdu Jurgis. Aly Įėjo ji abudu 
kaip maža paukszteli ir saugo
jo kaip savo akiu.

Taip augo net iki dvideszim- 
tu metu.

Kada suėjo jam dvideszimts 
metu, prasze tėvu idant leistu 
ji in kariuomene.

Tėvai iszgirde apie tai, neno
rėjo leisti bijodami kad kartais 
atsitikus karėj nepražūta. Bet 
Jurgis taip užsispyrė, jog tėvai 
turėjo leisti.

Jurgis 'būdamas patogu vyru 
tuojaus likos priimtas in sargy
bini pulką prie paties kara
liaus. Ten būnant tankiai pa
matydavo karalaite in kuria 
buvo insimylejes net iki ausu.

Žinojo gerai,' jog jos negaus. 
Per tai bandė užmirszti, bet 
viskas buvo ant tuszczio.

Suėjus penkiems metams pa
sibaigė Jurgio tarnysta ir gry- 
žo namo.

Kada pargryžo namo, tėvai 
labai nudžiugo matydami svei
ka ir gyva. Jurgis tuojaus pa
pasakojo ka buvo sviete mates.

Po kokiam laikui pradėjo 
tėvai kalbinti Jurgi kad tas 
pacziuotusi, per ka jiedu gales 
ant senatvės ramiai pagyventi.

Jurgis apie tai ne pamansty- 
te nenorėjo, bijodama kad kar
tais nepataikintu paimti kokia 
griežle, 'žinodamas gerai kokis 
yra gyvenimas su tokia paczia.

Matydami tėvai, jog nepri
vers prie to, nustojo kalbine.

Netrukus numirė tėvai palik
dami Jurgiui vis/i gaspadorys- 
ta.

Jurgis likes locnininku gas- 
padorystes, pradėjo gaspado- 
riauti kaip pats galėjo. Bet nie
kas jam nesiseke. Visokios ne
laimes užpuldinėjo; tai szalna 
javus nuszalde, tai viesulą su 
ledais iszkapojo, tai vela nuo 
pavietres gyvuliai iszstipo ir 
taip tęsęsi toliaus.

Ant galo taip ji nuvargino 
jog neturėjo ka valgyt. Maty
damas tai viena karta nusispio- 
ve ir tarė:

. ■ i :

— Po szimts paraliu ar asz 
eisiu kalinis kad asz czionais 
turiu kankytis kaip kokiam 
kalėjime? Parduosiu, o pasi
ėmęs savo daiktus eisiu in svie- 

, ! t

ta laimes jieszkoti.
* * *

Kaip pasakė taip ir padare. 
Pasiėmęs pinigus paimtus už 
gaspadoryste ir sudrikusias 
savo drapanas indejo in kufa- 
ra, o užsidėjus ant pecziu iszejo 
in svietą.

Eidamas keliu klausdavo 
kiekviena, susitikusi poną ar 
ūkininką; ar jam ne duotu dar
bą. Bet žmogus pažiurėjas in jo 
sudriskusias drapanas atsaky
davo ka del jo neturi darbo, 
maustydamas kad kokis valka
ta.

Taip praėjo iu metas, bet nie
ko naudingo nerado. Drapanos 
jo buvo pavirtę in skarmalus 
rodos kokio pustelninko. Nuo 
paežio iszejimo isz namu da ne
buvo pas žmogų nakvojas, ba 
niekas nenorėjo priimti maus
tydami kad valkata. Per tai 
nakvojo ant žoles pakeliui. 
Maitinosi vienais rieszutais ir 
vaisiais, ba buvo praleidęs vi
sus pinigus ir neturėjo už ka 
daugiau pirkti.

Viena diena keliaudamas 
priėjo prie vienos girios per 
kuria ėjo kelias. Inejas in ja ke
liavo per keturias dienas, bet 
kraszto nepriėjo isz ko nemažai 
stebėjosi.

Viena vakara kada atsigulė 
po medžiu, pamate toli tarp 
medžiu koki tai žiburėli.

Nudžiugo tai pamatęs maus
tydamas jog galės po stogu per
nakvoti.

Atsikėlęs pasuko žingsnius 
link žiburėlio.

Netrukus prisiartino prie 
vienos mažos grinteles isz ku
rios langelio pylėsi aiszki gel
tona szviesa.

Priėjės prie duru pabarszki- 
no ant ko atsiliepe baisus bal
sas, jog jam net sziurpeliai pe
rėjo per kuna.

— Kas ten?
— Pakelevingas jieszkantis 

nakvynes, atsake Jurgis.
— Jeigu taip tai eiki in vi

dų atsiliepe balsas grinteleje.
Jurgis padare kaip buvo 

liepta.
Inejas pamate sėdinti ant 

kėdės ir taisanti cziebatus bai
su seni visa apžėlusi plaukais 
ant ko pažiurėjas Jurgis supra
to kad tai esą raganis.

Isz baimes Jurgis norėjo 
bėgti per duris laukan. Bet ra
ganis buvo greitesnis. Paszo- 
kias nuo kėdės pagriebęs už 
rankos kalbėdamas :

— Ne bijoki manes. Ne 
esiu tokis kokis tu mane maus- 
tini. Seskie ant kėdės ir apsa
kyki man kas tu esi per vienas 
ir kaip in czion atkliuvai. Tik 
žiūrėk kad nemeluotai, ba asz 
tuij suprasiu, o supratęs tau 
sprandą nusuksiu.

In baugintas Jurgis viską tei
singai apsakė. Kada pabaigė 
kalbėjus raganis tarė:

— Gerai kad in czionais 
atėjai. Asz reikalauju berno ir 
noriu kad tu man ant vieno me
to dirbtai. Asz tau gerai užmo
kėsiu.

Jurgis ir sutiko ant to. Tar
navo per visa meta teisingai isz 
ko raganis labai buvo užgana- 
dytas.

Kada pasibaigė metas raga
nis tarė:

— Tarnavai man teisingai: 
Tai dabar noriu tau už tai už
mokėti. Eisime in skiepą. Tai 
isztares pamojo Jurgi idant tas 
paskui ji eitu.

Jurgis ir nuėjo paskui raga- 
ni.

— Jeigu netiki tai pats pa
bandyki.

Jurgis norėdamas iszbandy- 
ti patrynė lazda tris kartus su 
nykszcziu pagalvojus idant bu
tu karaliaus sostmiestija.

Vos tik pagalvojo, pamate 
kad randasi viduryje puikaus 
miesto. Dabar suprato kokia 
galybių lazda turi, isz ko labai 
, V. * i ■

džiaugėsi.
Inejas in viena kroma nusi

pirko sau puikias drapanas 
taip, jog kaip apsirėdė jomis 
tai isžrcde ant karalaiczio.

Pasisamdęs puiku pakaju 
viename vieszbutyje smagiai 
dienas leido, žinodamas kad 
jam pinigu užteks ant viso gy
venimo.

Viena vakara sėdėdamas 
manstijo apie karalaite kuri se
nai jam galva grauže, norėda
mas iszgalvoti spasaba su ku- 
riuom galėtu gauti ja už paczia. 
Ilgai apie tai manstino, bet ant 
galo iszgalvojo spasaba, isz ku
rio ketino tuojaus pasinaudoti. 
Patrynęs lazda su nykszcziu 
tris kartus pamanstino idant 
tuojaus rastųsi karalaites kam
baryje. Vos tik pamanstijo tuo
jaus radosi karalaites kamba
ryje, kuri pati ant lovos miego
jo.

Tarnaite kuri sergėjo kara
laite pamaezius nepažystama

Ineja in skiepą, rado daugy
be geležiniu puodu pilnu auksi
niu pinigu. Raganis tarė: .

— Tmkie szitu pinigu tiek, 
kiek tu nori, o kurie bus' leng
vesni už plunksnas.

Jurgis net paszoko isz 
džiaugsmo pamatęs blizganti 
auksa ir nieko nelaukdamas at- 
sineszo savo kufara kuri pilna 
pripylė. Kada užsidėjo ant pe
cziu tai nejautė jokio sunkumo 
rodos kad kufaras buvo tusz- 
czias.

Kada Jurgis atsisveikinę jo 
raganis inteike jam labai sena 
lazda kalbėdamas:

— Priimkie szita lazda nuo 
manes kaipo dovana, kuri tau
bus labai reikalinga. Jeigu no
rėsi tai patrinki lazda su nyksz- 
cziu tris kartus ir pamanstyk 
kur nori but, o tuoj ten busi.

Jurgis pažiurėjo in ragani 
netikineziai maustydamas kad 
tas szposuoja.

Matydamas taii raganis tarė:
/ i " 

Jeigu jus mergeles 
szio darote,

Tai norints svieto 
nejuokinkyte,

Merginos turi visur 
mandagiai pasirodyti,

Žmonis susirinkime 
ne pikdyti.

Pameskite mergeles 
biaurius papratimus,

Nebaidykite nuo saves 
vaikinus,

Žinoto, kad tai didele 
gieda,

Nors imk mergele ir 
pasikarki,

Dorai elgkites,
In bažnyczia eikite, 
Dievo praszykite,

O jaunikiai jus mylės, 
Baltruviene tylos, 
O kur gera iszgirs, 
Tai jauniki pripirs,

Bus meile, 
Netrukus vestuve.

Szoksime,
Ir uliavosime,

Už stalo dainuosimo, 
Kaip sveiki sulaukime.

* * *
Jeigu sena boba pliovoja, 

Pasigėrus szoka,
Rankom ploja,

Tai juokingai labai 
iszrodo, 

Tokios reike lenktis 
isz tolo.

Mat bobele,
Ne ilgai taip 

trepsėsi, 
Ar po szokui nestenesi?

Norint steni ir 
nepasiduodi.

Vietoje szokinet, 
Geriau poteri kalbėt,

vyra ir nežinodama kaip galėjo 
gautis in ežia norint kareiviai 
buvo apsupia palosi ir durys 
buvo užrakytos, suklyko isz 
baimes maustydama kad vel
nias.

Kliksmas tarnaites subudi- 
no visus tarnus kurie atbėgta 
ir pamate Jurgi norėjo ji gerai 
apkulti ir iszmesti laukan. Bet 
Jurgis suriko:

— Nedryskite mane paju
dinti! Jeigu kas pajudintu tai 
tam galva persekelsiu. Veskite 
mane pas karalių.

Po tokiu grasinimu tarnai 
atsžoko bijodami pajudinti, 
manstydami kad raginis ar vel
nias jeigu taip kalba, ir nieko 
nelaukdami nuvedė pas kara
lių.

Kada radosi prie karaliaus 
tarė:

— Asz noriu kad tu savo 
dukteria duotumei man už pa
czia. Asz esiu raganis ir jeigu 
tu man neduosi tai, asz visa ta
vo karalyste užlesiu ligomis ir 
tau mirti padarysiu!

— Karalius tarė:
— Jeigu tu esi raganis tai 

padarykie taip kad greieziau 
ne kaip asz galėsiu tave pama
tyto butai ant mano augszcziau- 
sio bokszto. Jeigu taip padary
si tai tau atiduosiu dukteria.

Kaip karalius norėjo taip

BALTRUVIENE

Burnai valios neduok, 
Biauriai nepliovok. 

* * *
Viena bobelka nežino 

nuo ko padūko, 
Jog net palicijantai 

atvyko, 
Norėjo in lakupa 

paimti, 
Nes per daug guzutes 

insigere, 
Tai savo protą pragėrė, 
O kad siausti pradėjo, 

Tai girtuokle in 
lakupa nuėjo.

* * #
Asz sakau, 

Jog vyrai kalti 
ir gana, 

Jeigu savo bobas 
iszdykina, 

Ne vienas viską sako 
bobai sutaiso, 

O ta suvis apie ji nepaiso, 
Intaiso ka tik boba 

užmano.
Tuom tai boba laibai 

iszdykina, 
Jog ant galo turi kartu 

gyvenimą.
Vyras nuolatos savo 

persekioja, 
Mažinusias klaidas prikaiszoja, 

Ba pati latrant 
norėtu, 

Kad tiktai proga 
atsitaikytu.

Dora motere niekad 
ne bezdžionkaus, 

Norints ir bloga vyra 
gaus, 

Ypacz ji visados paguodoje, 
Ne plusta ant jo 

ir ne lojo, 
Boba gera savo vaikus 

apžiūri, 
Ne plusta ant vyro, 

Jeigu ko neturi, 
Visus vargus panasza 

kantrai, .'U.-'. ■■ > į$:-
Ne buna namie joki 

barniai, 
Nerugokite, jeigu boba 

pameta, 
Ba kaip sakiau yra 

priežastis ta, 
, alios neduokite, 

O kaip prasikals, 
In 1 :aili duokite, 

malsziai sau sėdės 
o niekad nepames.

Bobai y

Tada boba
Savo vyri

Jurgis ir padare.
Karalius tuoj suprato kad 

tai raganis, kada pamate kaip 
Jurgis isz akiu isznyko, o isze- 
jas laukan pamate ji stovinti 
ant bokszto. Tuojaus prižadėjo 
atiduoti dukteri.

Ant rytojaus Jurgis likosi 
su karalaite suvineziavotas. 
Jurgiui buvo džiaugsmas tai 
negalima no apraszyti.

Ilgai abudu po veseilei gyve
no medyje. Karalaite labai ji 
mylėjo nepaisindama ant to 
kad buvo raganis, ba buvo la
bai meilus ir patogus vyras.

Ne trukus numirė senas kara
lius, o Jurgis apėmė sostą.

Po mirėziai karaliaus Jurgis 
pasakė karalaitei, jog jis ųe y r 
raganius, bet prastas žmogių 
ir papasakojo kaip jis ta ste
buklą padare parodydamas laz
da.

Iszgirdus tai, karalaite da la
biau ji pamylėjo.

Ilgai Jurgis vieszpatavo pa
kol mirtis^nepaeme jo.

----- G ALA S------

- - Pasmerktasis » »
TYKUS, gražus žiemos rytas.

Raudonas, kaip žarija dan
gus szvyto rytuose. Rausta jis 
vis labiau ir labiau, kol paga
liau iszlenda isz už miszko ap
sisiautus aukso rūbu szviesi, 
skaisti saule. Kila ji vis augsz- 
tyn, maino skaistu veidą, kei- 
czia dangaus raudonumu. Žėri 
saules spinduliai paberti ant 
sniegu apklotos žemes, puoszia 
ja krikszto žvaigždutėmis. 
Linksma sziryt paszoko augsz- 
tyn saulute gausiai spinduliais 
apibėrė savo dukra-žeme, lyg 
norėdama suszildyti ja, paliuo- 
suoti isz po žiauraus szalczio 
glėbio. Bet viskas veltui: miega 
jos dukra-žeme prislėgta storu 
sniego sluogsniu, jokios szili- 
mos nejunta. Veltui saulutes 
spinduliai, kada da sziaurys 
laiko e-iliai inleides in žeme na- 
gus. Pakyla Saule da augsz • 
cziau, apszvieczia spinduliais 
kalėjimo murus, inspindi pro 
geležimi iszpintus langus vidun 
ir atranda gulinti ant szlapiu 
sziaudu iszblyszkusi, sudžiuvu- 
si kalini. Apiberia spinduliai 
pageltusi jo veidą, iszbucziuo- 
ja pamėlynavusias lupas, nu- 
szvieczia pelėsiais apaugusias 
kambario sienas. Ir ežia jie ne
veltui inspindo. Pakila , nuo 
szlapiu sziaudu kalinys ir 
džiaugiasi paskutiniais’ saules

Jauniausi Piliecziai

Valdžia nepripažinsta nei 
senatvės nei jaunystes kai 
yra klausimas del pilietybes. 
Szitos dvynukes, gimusios 
Graikijoje, tapo jauniausios 
pilietes Amerikos. Urania ir 
Marija Mistiloglou penkioli
kos menesiu mergeles yra 
jauniausios pilieties kurios

Szitas devynių metu vai
kutis atvažiavo in Amerika 
su visu savo turteliu, pusan 
tru doleriu. Jis yra benamis, 
kuris save pasivadina John
ny Fagan. Jis nežino savo 
tikro vardo ar savo tėvu, ku
rie per kara dingo. Jis su sa
vo pusantrų doleriu ketina 
savo turteli ežia susikrauti ir 
ežia apsigyventi.

spinduliais. “Niekas manes ne
aplanko, visiems durys užda
rytos, tik jusu nesuvaldo kru
vina Vokieczio rauko. Radę 
sienoj koki nors plyszi, jus ver
žiatės pro ji vidun, nesigedijate 
mano prasto kambario, puikiu 
savo mirgėjimu puosziate ap
leistas sienas. Bet deja! Pasku
tini sziandien karta mano akys 
mato szviesa, greitai jos bus 
apibertos szalta žemele! Da va
landėlė, ir suskambęs prie ma
no duru raktai, atidarys jas ir 
iszves mane isz szio kambario, 
kuriame tik deszimti dienu gy
venau, atiduos mirties asza- 
rams. Ir ka asz pamatysiu isz- 
vestas oran? Ar žino tevas-mo- 
tina mano mirties valanda? Jei 
žino, atėjo paskutini karta pa
lydėti savo sunaus, stovi jie szi
ryt nuo pat saulėtekio prie ka
lėjimo vartų, ir kas gali atjaus
ti tokius szirdies sopulius, ko
kius dabar mano motina pergy
vena! Niekas tiek daug neisz- 
kentes, kiek motina del savo 
mylimo sunaus. O! Kad isztekc- 
tu man aszaros, gal kiek leng
viau pasidarytu,” griuvo vėl 
ant szlapiu sziaudu, pleszo isz 
neramumo savo marszkinius. 
“ O! Vieszpatie, kam man davei 
toki skausmą, kam skyriai taip 
žiauru likimą, kad asz numirti 
ramiai negaliu. O! Pasauli, pa-

tapo Amerikietes. Jos ežia su 
savo motina Georgia Misti
loglou Chicagos teismo kam
bariuose kuriose jos priėmė 
Amerikos pilietybe. Jųdvie
jų tėvas parvažiuos kai tik 
jis bus paleistas isz Graikijos 
armijos.

sauli, tu vargais klotas, asza- 
rom nuplautas!” Nutilo ir u$si- 
manste valandėlei kalinys.

II.
Gražus, saulėtas rytas, bet 

szaltas jis. Stovi apszerkszno- 
je medžiai: Vietoj lapų, Rengia 
szakas sniegas. Liula virsz 
miesto, lyg koks pilkas debe
sys, durnu sluogsnis, kurie isz- 
eje isz kaminu, kyla stulpu i n 
yirszu niekeno neiszsklaidoini, 
nes nėra jokio vėjo, nieks neju
dina nuogu medžio szakeĮiu. 
Renkasi prie kalėjimo žmonių 
vis daugiau ir daugiau; 'bežiii- 
rint susidarė jau nemažas 'bū
rys prie vartų. Stovi vyrai ap- 
szerksznotais ūsais, moterys 
galvas paslėpusios skarose; vi
si trepsi, nes, matyti, kojas nū- 
^zalo, nori užsitrenkti. Gurgž
da sniegas po kojų, sznekasi 
žmones tarp saves liūdnu bal
su kiekvienas jauezia nemalo
nu pryszaky regini, kad girdi

4 ’ i ~ ■ - V- ■

skurdu tėvu vaitojima. Tik 
sztai atveda isz vidurio miesto 
buri ginkluotu kareiviu, atva- 
žiuoja paskui ji,du pę pora arlę- 
liu vežimu isz kuriu pirmame 
sėdi nuogais peiliais ant szaų- 
tuvu užmautais keturi Vokie- 
cziai, o antrame važiuoja gra
žiai lekeruotame važi du stori 
ponai; isz ju yra vienas gydyto
jas, o antras taip vadinaihas 
“Kreishauptmanas. ’ ’

Sustoja būrys prie variu, 
privažiuoja vežimai pri^ kalė
jimo duru, sujunda nerami rtli- 
nia, užsigirsta skurdus balsūs 
savųjų duoda “Kreishau^tttia- 
nas” ženklą sargybai, ta atida
ro geležines duris ir iszvaaa 
žvangancziais ant ranku pan- 
ežiais iszblyszkusi, kaip drobe 
balcziausia, nuvarginta ja;unti6- 
li. Nudžiunga isz karto tnolltik 
pamaeziusi savo sunu; būt tas 
pamatymas jai dvigubai' padi
dina szirdies sopuli. Suklinka 
ji nežmoniszku balsu, puola Iš
kabinti sunu, bet nuogas VoKU- 
ežio peilis sulaiko jū. Ir szauk 
kia tada motina, pasijutusi be- • 
jiege esanti: “Sunau, slinkti, 
mano vieninteli sunau, paskuti
ni karteli asz tave ,berila.tatt,,, 
alpsta, motina po beszirdžiu 
Vokiecziu kojų del sūvo myli
mo sunaus. ■ v, ;• 
“Vieszpatie! Vieszpatie! Kam 

leidi tiems piktadariams *is2- 
pleszti isz manes brangiausiąjį 
turtą, vieninteli mano sųnu,” 
Inverczia, nieko nelaukdami 
kareiviai jaunuoli in plaežias 
roges, atsisėda isz szaliu po du 
ginkluotu Vokiecziu ir veža ji 
Piliakalnio link. “Sztai, sunau, 
rodo iszkelusi, sudžiuvuslos, 
suvytusios rankos, kurios tava 
užnesziojo, sergėjo kaip aki 
nuo krislo, kol pastate ant ta
kelio. Sztai jos, kurios netenka 
to, kuris senatvėj joms žadėjo 
parama suteikti. O, sunau, su
nau!” Vėl sukniumba, ant že
mes. Slenka vežimas pamažu, 
žengia paskui ji tvirtais žings
niais apginkluotu kuolagąlviu 
būrys, už ju skuba, bęga žmo
nes viens kita pralenkdami.

“O, motin, motin! Szaukia 
keturiais durtuvais suremtas 
vežime, man neleista buvo, ii- 
įau prie tavęs gyventu Da ne< 
spėjau tau atsilyginti už ne
miegotas naktis, už prąrymotas 
valandas. Sztai kelios mįnutos 
ir jau ‘ sudie ’ ’ pasauliui paša * 
kyšiu. Greitai apibers mane že
mėm, o tau motin, bueziuoja sa
vo ranka siunezių paskutinius 
atsisveikinimo žodžius “Su
die,” “sudie!” Ne už vagyste, 
ne už pleszima ir žmogžudyste 
nuteisė mane, bet nekaltai jie
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’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ZiniosVietines Karaliszkas Acziu

— Utarninke pripuola Szv. 
Veronikos.

— Seredoj Szvento Hilaro. 
Taipgi ta diena 1923 metuose, 
sukilę Klaipėdos kraszte Lietu ■ Į 
viai nugalėjo Prancūzus ir pa- 
erne Klaipeda.

— Ketverge Szvento Povi
lo Ty.

— Ponas Steponas Gudale- 
viczius ir sūnūs Vincas, isz Ta- 
makves, motoravo in miestą su 
reikalais, taipgi atlankė savo 
dranga Mykolą Stepanaviczia 
ant W. Mahanoy Avė., ir “Sau
les” redakcija atnaujinti savo 
prenumerata už laikraszti, nes 
p. Gudalevįczius yra musu se
nas skaitytojas. Acziu už atsi- 
lankyma. „

— Ponia W. Baczvinka isz 
Gilberton© ana diena lankėsi 
mieste pas gimines ir pažysta
mus, taipgi atlankė “Saules” 
redakcija; atnaujinti savo pre- 
numarata už laikraszti- “Sau
le. ’ ’ Acziu už atsilankyma.

Seattle, Wash. — Szeszi mi
lijonai (6,000,000) saradinku 
blokiniu buvo isztraukta isz 
paskendusio laivo “Diamond 
Knot, ’ ’ kuris keletą menesius 
susidaužė su kitu laivu arti 
ezionais.

TRAUKINYS
APSIVERTĖ

10 Žmonių Sužeista

Ir Mažas Vaikas Juos Ves

Shenandoah, Pa. — Rozalija 
G. Brukiene, pati Vinco G. Bru
ko, nuo E. Centre ulyczios, gy
dosi Geisinger ligonbuteje Dan-

-■ y Gilberton, Pa. — Albertas 
jjįbinskas, likos sužeistas in 
Paira szona, taipgi in nugara, 
laike darbo Gilberton kasyklo
se. Gydosi Ashland ligonbute- 

f3ei

Saint Clair, Pa. — Gerai ži
nomas saliuninkas, Petras Žu- 
kis, 63 metu amžiaus, nuo 601 
Wade Road, kuris sirgo trum
pa laika numirė Ketverge Potts 
villes ligonbuteje. Velionis at
vyko isz Lietuvos 48 metai at- 

sgal ir laike bizni per 25 metus. 
.Prigulėjo prie Lietuviu Sunu 
Amerikos Draugijos. Paliko 
paczia Ona; trys dukterys: Ona 
pati Francis Benedict, Essex, 
Md., Mildreda, pati Joseph De- 
linick, mieste ir Dorota namie; 
du brolius: Mykolą mieste ir 
Antana, Minersvilleje, taipgi 
seseri pone Else Balsziene isz 
Orwigsburg, Pa. Laidojo Ne- 
deloj, 2-tra valanda popietu. 
Gralborius Leonardas Akelaitis 
isz Mount Carmel laidojo.

Hazleton, Pa. t Gerai žino
siąs senas gyventojas Kazimie
ras Matuleviczius isz Harwood 
Mines, sirgdamas ilga laika, 
persiskyrė su szuoni svietu Su- 
batoj, Sausio (Jan.) 10-ta die
na, 11:15 valanda vakare, na
mie. Velionis, gimė Lietuvoj isz 
Vilkaviszkiu Red., Veiseliu Pa
ra., Kalveliu Kaimo. Atvyko in 
.Amerika 40 metu atgal. Prigu
lėjo prie SS. Petro ir Povilo pa
rapijos Hazleton, ir prie Liet. 
R. Kat. Susi vien. Am. Paliko 
-didėliame nuliudime savo myli
ma p.aczia Teofilą; trys dukte
rys: Jenina, pati Viktoro Gaj, 
Bethlehem, Pa., Anelia, pati C. 
Nicholas, Harwood Mines ir 
Leona, pati A. Lamtz, Akron, 
Ohio, du sunu: Juozapa, Har
wood Mines ir Kazimiera kuris 
randasi Honolulu, taipgi 12 
anuku ir anūkes. Laidotuves 
invyks Seredoj 9:30 valanda 
ryte su Szv. Misziomis SS. Pet
ro ir Povilo bažnyczioje ir bus 
palaidotas in parapijos kapi
nes. Gralboriai Grontkauskai 
laidos. A. a. Kazimieras buvo 
senas skaitytojas laikraszczio 
C Saules.” Amžina Atilsi!

Kai keturiu metu amžiaus 
Julie Alloro isz Brooklyn pa
siuntė Karalaitei Elžbietai 
kalakuta kaipo dovana del 
veseilios. Ji visai nesitikėjo 
kad Karalaite Elžbieta jai 
padekavos už ta jos dovane
le, bet už keliu sanvaicziu 
sztai ateina laiszkas su kara- 
liszka antspauda stacziai isz 
Buckingham Palociaus. Už 
kalakuta gražiai padėkojo ir 
atsiuntė to kalakuto kaula 
tikrai parodyti kad kalaku
tas buvo gardus, ir geras.

Chicago. — Birželio (June) 
4-ta diena, miestas rengia ap- 
vaikszcziojima 100-ta mecziu 
paminė jima kai in Illinois val
stija Szvedai keleiviai atvyko. 
Bus kviecziama Szvedijos ka
ralių in ta apvaikszcziojima.

— Per 1947 metais, buvo 
pavogti apie 3,387 automobi
liai, o 1946 metuose 'buvo pa
vogtu 3,384 automobiliu.

Washington, D. C. — Ameri 
kos Iždo Skyrius pranesza, kad 
neužilgio iszleis nauja pus- 
doleri (50^). Vienoje puse bus 
Benjamin Franklino paveiks
las, o ant kitos puses Laisves 
Varpas (Liberty Bell).

Shamokin, Pa. — Sena gy
ventoje Viktorija Ignatavicz- 
iene (Eagan), 86 metu amžiaus 
numirė, sirgdama tik tris die
nas. Atvyko isz Lietuvis 61 
metai atgal. Paliko 4 sūnūs ir 
3 dukterys.

Donora, Pa. — Ponia Marijo
na Urbaitiene, pati J. Urbai- 
czio nuo Thompson Avė., mies
te, nesenei turėjo operacija 
Pittsburgh ligonbuteje. Ponia 
Urbaitiene ant trumpo laiko 
bus Pittsburgh© pas savo sunu, 
ir neužilgio sugrysz namo.

Binghamton, N. Y. — Jonas 
Žukauskas, kumsztininko Jack 
Sharkey tėvas, numirė Sausio 
4-ta diena.

Jersey City, N. J. — Ana die- 
New Yorko policija sulaiko di
dele baksa, dožo, kurioje rado
si 6-5 tukstancziu svariu dina
mito, badai ketino suinsti in 
Palestina, Žydams. Kontra
banda nepraėjo del negero 
adreso, vietoj “Tel Aviv,” tai 
ant bakso buvo užraszyta 
“Talavin.”

Raleigh, N. C. — Buvusis 
Sekretorius Amerikos Laivyno 
Josephus Daniels, 85 metu, pa
vojingai serga plaucziu uždegi
mą.

Naujas Paveikslas

Szitas yra visai naujas pa
veikslas Abrahomo Lincolno 
kai jis buvo apsigyvenęs Illi
nois valstijoje. Szitas pa
veikslas buvo paaukotas De
catur miesto knygynui. Pa
nele Grace Farnwall ji tam 
knygynui paaukojo. Per pas- 
taruosios metus daug nauju 
rasztu, prakalbu ir knygų 
pasirodė apie ta garsu ir di
dinga prezidentą Lincolna,

Tsingtao, Kinai. — Sako kad 
penki Suvien. Valstijų marinai 
isz czionais, per szventes iszvy- 
ko medžioti in Kinu Komunis
tu vieta ir dingo nežino kur. 
Amerikos marinu valdyba da
bar juos jieszko.

BOSTON, MASS. — Trauki- 
nys kuris važiuoja isz Provi
dence in Bostoną, apsivertė 
Back Bay stotyje. Apie szesios 
deszimts trys žmones buvo su- 
kriesti. Keli buvo ir sužeisti. 
Kelios moteriszkes baisiai isz- 
sigando ir susinervavo.

Ligonbutes daktarai prane- 
sza kad beveik visi sužeistieji 
jau sveiksta ir bus isz ligonbu
tes paleisti.

Kai trukys, inžinas apsiver
tė, tai ir gaisras iškilo. Bet ug 
niagesiai greitai užgesino ugni.

Visi labai iszsigando, nes ne
žinojo kas atsitiko, bet laime 
kadnei vienas nebuvo labai su
žeistas. Inžinierius John L. 
Morehead, kuris dirba ant New 
Haven geležinkelio buvo biski 
apdegintas, nes kai inžinas ap
virto tai inžinerius nespėjo isz- 
szokti. Ugniagesiai turėjo in- 
žino duris nudeginti pirma ne
gu jis galėjo iszlipti.

Rio De Janerio. — Buvusis 
Brazilijos ambasadorius in Ru
sija, Mario Brandao, sako kad 
Juozaas Stalinas paralyžiuotas 
desziname szone ir vaikszto su 
krukiu. Sako kad Stalinas pa
vojingai serga ir badai Moloto
vas užims jo vieta.

VAGIS NUTEISTAS.
ŽMONA APSLOBO

PAJIESZKOJIMAI

Kotryna Vasaitiene ir duktė 
Nelia, gyveno Bradley, Ill., 329 
Broadway. Josephine Short, 
Vasaicziute, gyveno Cicero, III. 
dabar gal Detroit, Mich. Vasi
liauskiene, naszle Baltraus Va
siliausko, kilusio isz Lietuvos: 
Naumiesczio, Szakiu apskr., ir 
du sunu, Pittsburgh, Pa. An
tanas Vazgys ir žmona Stasz- 
keviute, Stefa isz Krakių para.

Jieszkomieji ar apie juos ži
nantieji, praszomi kreiptis pas:

Consulate General of Lithu
ania, 41 W. 82nd St. New York.

APVOGĖ KAREIVI

Terry Tullos, garbiniotas 
vaikutis, kuris buvo tos bai
sios “Polio” ligos prislėg
tas, Laurel, Miss., buvo isz- 
rinktas del visu plakatu, ku
rie garsina vaju del “De- 
szimtuku Parodos” 1948 me- 
tuise. Trijų metu berniukas

yra j agniausias vaikas ku
riam teko būti iszrinktam vi
siems parodyti kokia baisi 
yra ta “Vaiku Paralyžiaus” 
liga. Vajus surinkti pinigu 
del gydinimo nuo szitos ligos 
bus vedamas nuo Sausio, 
January 15 iki 30, 1948 m.

SOVIETU LAIVAS

PRANCŪZIJA IR
NAUJIEJI METAI

PHILADELPHIA, PA. — 
Moteriszke apalpo teisme kai 
jos vyras buvo nuteistas nuo 
pustreczio meto iki penkių me
tu in kalėjimą už vagyste. Po
licija priparede kad nuteistas 
žmogus, William Bolton, 23, 
nuo Grove ulyczios, netoli nuo 
Wharton, prisipažino kad jis 
buvo insilaužes in szeszis na
mus per viena menesi ir pasi
vogęs drabužiu už apie trijų 
szimtu dolelriu vertes. Kai jo 
žmona iszgirdo nuteisinimą, ii 
apslobo ir b,uvo nuvežta in 
Hahnemann ligonbute kur ja 
atgaivino.

Kunigas in vaika — Paša- 
kykįe man Jozuk, kas stosis 
isz to žmogaus, kuris nesirū
pina apie iszganyma savo 
duszios, o tiktai apie kuna?

Juozukas — Tai toks žmo
gus stosis riebus!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien’

PHILADELPHIA, PA. — 
Kareivis Charles Arnold, dvi
deszimts vieno meto amžiaus, 
isz Ontario, California, buvo 
paleistas isz vaisko Pefnyczios 
vakar a. Jis pasiskundė Phila- 
delphijos policijai kad ji kas į 
nors apvogė kai jis užsnūdo ant Į 
buso stoties, kur jis lauke au- ' 
fokuso važiuoti in Washingto- ' 
na. Jis atbudo ir pasigedo savo i 
pinigu, 545 doleriu.

Kitas kareivis, Joseph Metz
ler dvideszimts trijų metu am- ■ 
žiaus, isz Gilmore, Va., kuris 
taipgi buvo isz vaisko paleis
tas, užėjo in viena saliuna isz- ■ 
sigerti ir susiszilti kai jis lauke ■ 
autobuso. Kai jis isz to saliuno 
iszejo tai vienas jaunas vagis 
prie jo priėjo ir revolveri atki- 
szo, ir pavogė tris szimtus ir 
penkios deszimts doleriu. Po
licija už keliu valandų suaresz- 
tavo viena vyruką kuris sako 
kad jo vardas yra Doc Kirven 
ir kad jis pareina isz Darling
ton, S. C. Jis yra dvideszimts 
penkių metu amžiaus. In jo ki- 
szeinaus policija rado to ka
reivio pinigus.

SKAITYKITE “SAULE

SKĖSTA

szviesomis visa ta skęstanti lai
vą nuszviete isz visu pusiu, kad 
joks kitas laivas neprisiartintu.

TOKYO, JAPONIJA. — Du 
Sovietu laivai pribuvo ‘Dvina’ 
laivui in pagelba, kai tas laivas 
pranesze kad jis skėsta. Maži 
laiveliai plaukia ten ir atgal ir 
veže žmones nuo to skestanczio 
laivo. Tas skęstantis laivas jau 
tris dienas kaip koks sziupulys 
plūduriavo, bet nedasileido 
Amerikiecziu ar Japonu laivu, 
kurie pribuvo in pagelba.

Rusijos atstovai czia stacziai 
pasakė, kad jie nieko nežino ir 
nieko nenori žinoti apie ta lai
vą, jo tavora ir jo keliautojus. 
Jie da prideda, kad niekas nie
kados nedažinos kas ant to lai- 
vo važiavo.

Net ir per radijo lakai mažai 
kas buvo sakyta ar szneketa 
tarp tu kapitonu ar keliautoju.

Matyti kad Sovietams labai 
rupi kad kiti nedažinotu kas 
ant to laivo važiavo ir kur va
žiavo ir kodėl. Jie su didėlėmis

AMERIKIECZIAI
IN PALESTINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

teipgi sako, kad Amerikiecziai 
kareiviai neiszgazdins Arabu, 
bet tik labiau inpykins.

Czia nebutu nieko naujo jei
gu Amerikos valdžia pasiunstu 
kareivius, marinus in Palesti
na. Mes jau seniai turime savo 
kareivius prie Konuslato Kini
joje. Bet jeigu mes pasiunsime 
savo kareivius in Palestina, tai 
visi kiti krasztai taip pat galė
tu padaryti ir tada iszkiltu bai
siai keblus klausimas.

Sovietu Rusija neturi savo 
Konsulato Palestinoje, bet Len
kija atstovauja Rusija. Ka mes 
pasakytume jeigu Sovietai nu
tartu pasiunsti savo kareivius 
in Palestina, taip pat pasitei
sindami ir pasiaiszkindami 
kad jie nori tik Lenkijos Kon
sulatą apsaugoti (?)

Graži Atostogoms Vieta

Visi mes svajojame apie 
atostogas, vakjacijas toli nuo 
namu ir visu bedu. Czia in 
Sun Valley, I(ia., valstijoje 
galima praleisi! malonias at
ostogas jeigu qoleriuku nesi- 
gailiame. Szitas mažas kai
melis viską duoda, viską pri-

žada jeigu tik doleriuku ran
dasi. Czia galima ant sniego 
cziožti ir paskui gerai iszsi- 
maudyti sziltame vandenyje. 
Czia tik bagocziai atvažiuo
ja praleisti savo laisvas die
nas ir savo doleriukus. Czia

galima ant kalnu vasaruoti 
tarp sniego ir paskui sauletis 
szildytis in šaulyje kaip va
sara. Czialtik reikia pinigu ir 
laisvo laiko, o visa kita to 
kaimelio szeimininkai pri
statys. \

PARYŽIUS. — Gal nei vie
name kitame kraszte nebuvo 
liūdnesniu ir juodesnių Nauju 
Metu kaip buvo Francuzijoje. 
Ir nei vienas krasztas nei vieno s- 
kraszto likimas tiek daug visai; 
Europai nereiszkia kiek Fran- 
cuzijos.* v

Prancūzams sziais metais 
nebuvo szvencziu, jie nesilinks- 
mino, nei> viens kitam nevelino 
laimirigu Nauj u Metu, nes • ■ tie v 
metai bus per daugreikszmin- 
gi ir per daug pavojingi. Pran
cūzai susirupine.

Laikrasztininkai kurie buvo 
Paryžiuje per Kalėdas ir per 
Naujus metus raszo kad negali
ma pažinti nei maisto nei gy
ventoju. Francuzu didžiausia 
szvente yra Szvento Silvestro 
Szvente kada visi baliavuoja 
daug daugiau negu per Kalė
das, Velykas, Nepriklausomy
bes diena ar Užgavieniu Diena. 
Per szitas szventes Paryžiaus 
ulyczios būdavo kaip koks jo- 
markas ar bazaras. Nuo Mont- 
marte ligi Boul Miche žmones 
dainuodavo, gerdavo ir links
minosi per visa nakti.

O sziais metais priesz vienuo
likta valanda kliubai, saliunai 
užeigos ir ulyczios buvo tusz- 
czios.

Vieni iszaiszkina kad Pran
cūzai dabar neturi pinigu ir ne
gali baliavuoti. Straikos visus 
pinigus sūede, ir viską paszįe- 
liszkai pabrangino. ‘A.

Bet nežiūrint viso to vargo ir 
pinigu trūkimo, Prancūzai ne 
tiek nuliude del to kas buvo ar 
yra, bet susirupine su tuo kas 
bus ar gali būti.

Anglijos žmonėms dabar tik 
vargas ir skurdas rupi. Jie žino 
kad jiems ims kelis metus pa
kol jie vėl gales gryžti in savo 
paprasta gyvenimą, Prancū
zams rupi ne tik pinigai, mais
tas ir pragyvenimas, bet patį 
savo ir savo kraszto gyvastis. 
Prancūzams dabar gresia pavo
jus isz visu pusiu, ir jie negali 
atsilaikyti, atsispirti, už tai 
kad j u valdžia nėra pastovi.

Prancūzai žino kad dvi galin
gos partijos sziais metais susi
kirs Francuzijoje. Komunistai 
laikosi už Prancūzijos kaip 
skėstas žmogus už sziaudo. Ko
munistai gerai žino kad jeigu 
jie Prancūzijoje pralaimės, tai 
jiems bus riestai visoje Euro
poje. Generolas de Gaulle, tas 
didingas ir puikus generolas ži
no kad jis turi sziais metais su- 
gryžti in valdžia jeigu jis nori 
savo pirmenybe palaikyti. O 
esamoji Prancūzijos valdžia ži
no kad ji turi isz paskutinuju 
laikytis, nes jeigu ji dabar bus 
rinkimuose sumuszta, tai ji jau 
ant visados dingus.

Prancūzai nujauczia kad 
Naujame Kalendoriuje randasi 
jiems tik juodos dienos, ir už 
tai Kalėdos ir Naujieji Metai 
praėjo be jokio linksmumo ar 
paprasto triukszmo.
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