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MAISTAS ?IGESNIS
Isz Amerikos Japonijos Imperatorius

NUSIKRATO
SOCIALIZMO

Nenori Kad Valdžia 
Kisztusi In Žmonių 
Reikalus Ar Biznius

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar visi szalinasi nuo socia
lizmo ir nenori kad valdžia 
kisztusi in pramone ar in bizni.
Amerikiecziai pirmiausiai nu

sikratė visu tu suvaržymu ir 
pavede pirkėjams ir pardavė
jams nustatyti kiek Amerikos 
doleris dabar bus vertas.

Italija paseke Amerikos pa
vyzdžiu 1947 metuose kai val
džia paleido Italijos pinigus, 
“lyra” žmonių valiai ir nesi- 
kiszo in bizni ar in pramone.

Nors Francuzijos valdžia nu- 
musze verte savo pinigu 
‘ ‘ Frankos, ’ ’ bet paliko visa biz
ni ir pinigu invertinima arba 
valuta biznieriams.

Vokietijos pramone atgytu 
ir greitai pakiltu, jeigu visi tie 
geradariai tiek daug nesikisztu 
ir duotu patiems Vokiecziams 
progos savo reikalus susitvar-

Vien tik Anglija nepasiduo
da, vien tik Anglijoje dabar so
cializmas valdo ir viską tvarko. 
Anglijos valdžia vis griežtes
nius ir didesnius suvaržymus 
deda ant biznio ir ant žmonių. 
Jau dabar matyti kad Anglijos 
valdžia ilgai taip negales žmo
nes varžyti. Anglijos valdžia 
visomis galiomis stengiasi pa
laikyti savo pinigu svaro verte 
augsztai, bet jau net ir Anglai 
prisipažinsta kad ilgai taip ne
gales būti, kad ne už ilgo Ang
lijos valdžia turės panaikinti 
tuos suvaržymus ir leisti biz
niui ir pramonei nustatyti kiek 
Anglijos pinigai verti.

Isz viso to aiszkiai matyti, 
kad valdžia negali bizni vesti, 
negali žmones, kaip fabrikan
tus, taip ir darbininkus valdyti 
ar varžyti.

Imperatorius Hirohito ku
ris pirmiau nebuvo toks prie
lankus ir toks demokratisz- 
kas kaip dabar, iszrodo labai 
vieniszas ir apleistas kai jis 
dalyvavo Japonu Tarybos 
posėdyje Tokyo mieste, kai 
pirmutinis tikras demokra- 
tiszkas susirinkimas buvo

suszauktas. Tai pirmutini 
syki visoje Japonijos istori
joje, kad paprasti žmones ga
vo baisa Japonijos taryboje.

Eina gandai kad Impe
ratorius Hirohito ketina pa
sitraukti isz valdžios ir savo 
vieta užleisti savo vaikui.

VAGIS NUSZAUTAS

Policija Lauke Jo 
Eroplanu Stotyje 

.1.

NEW YORK, N. Y. — Vagis 
ar razbaininkas lakydamas ma
ža vaiku karabinuka popieri
niame maisze inejo in eroplanu 
stoti, puse po szesziu vakare, ir 
atkiszo savo ta popierini mai- 
sza, sakydamas: Sztai asz vėl 
sugryžau. Asz ežia turiu re
volveri. Atidaryk man duris ir 
pasakyk visiems kitiems grei-

- taiiszeiti!”
Darbininkas, Mr. Mahoney

buvo visai vienas toje stotyje. 
Jis atidarė duris tam razbainiu- 
kui kad jis galėtu ineiti, kur 
žmonių valizai ir kitos nuosa
vybes yra laikomos.

Szita eroplanu stotis buvo 
apvogta Gruodžio (Dec.) penk
ta diena, kai vagis gavo pusan
tro szimto doleriu. Nuo to lai
ko eroplanu kompanija pasi
samdė policijantus, kad jie die
na ir nakti butu ant sargybos. 
Szita vakar a policijantai Will
iam Murdy 26 metu amžiaus ir 
Terrence Rogers 40 metu am
žiaus buvo pasikavoje toje sto
tyje. Kai tik tas razbaininkas 
inejo in kambarį kur visos nuo
savybes yra laikomos jis susiti
ko su szitais pclicijantais, ku
rie jau turėjo atprovintus re
volverius rankose. Vagis pa
kele savo ta popierini maisza 
rodos norėdamas szauti. Poli
cijantai paleido savo revolve
rius jn ta vagi, kuris ant vietos 
sukniubo. Viena kulka patai
kė jam staeziai in kakta. Per 
ta sumiszima ar strioka vienas 
policij antas kita policijanta 
perszove per peti. Kai jiedu 
atidarė to vagio ta popierini 
maisza, jie rado maža, vaiku 
karabineli, kuri jis nesziojosi 
kaipo tikra revolveri.

VATIKANAS. — Gennaro 
Kardinolas Granito Pignatelli, 
96 metu amžiaus, kuris staiga 
susirgo pereita sanvaite, numi
rė. Gydytojai sako kad Kardi
nolas Pignatelli turėjo tulžinia 
liga. I

GENEROLAI
PREZIDENTAI

Generolas Eisenhower
Ne Koks Durnius

WASHINGTON, D. C. — 
Generolas Eisenhower daugiau 
žino apie Amerikos praeiti ne
gu musu politikieriai tikėjo, ir 
už tai jis atsisakė stoti in kan
didatus del Prezidento. Jeigu 
musu pargryžusieji kareiviai, 
veteranai jaueziasi kad jie yra 
dabar visu stumdomi, tegu jie 
tik pasiskaito kad atsitiko su 
musu kraszto didvyriais, 'kari
ninkais, generolais.

Generolas James Garfield, 
mokintas, iszkalbus ir labai pri- 
imnus, dvideszimtas Amerikos 
Prezidentas per keturis mene
sius buvo musu kraszto Prezi
dentas. Per ta laika jis buvo 
szmeižiamas, intariamas, nieki
namas ir pajokiamas. Jis užbai
gė savo garbinga darba nusivy
lime, sarmatoje ir galu gale 
birtyje.

Jis teisingai stengėsi isztirti 
kas valdžios pinigus iszeikvoja 
ir kas neteisingai sau pinigus 
kitu žmonių savinasi. Iszejo in 
virszu kad jo paties isztiki- 
miausi draugai buvo didžiausi 
vagiai, ir generolas buvo už tai 
apszmeižtas, paniekintas ir 
paskui vienas armijos žmogus, 
kuris norėjo sau insikurti szil- 
ta vieta valdžioje, taip inpyko 
ant Generolo Garfield kad ji 
nužudė. Tik keli menesiai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LIETUVE GAVO
SAU BAGOCZIU

PALM BEACH, FLA. — Ba- 
joriszko kraujo ir karaliszkos 
gimines ainiai ir anūkai, nuo 
kunigaikszczič ir kunigaiksztos 
isz Windsor ligi karalaiczio 
Mike Romaoff susirinko pa
sveikinti kelis sykius milijonie
rių Winthrop Rockefeller ir jo 
mylimąją, Ponia Sears, Lietu
ve, Jievute Paulekiute, kuri su 
tuo milijonierių apsiženijo.

Visa Palm Beach grietine, 
bagoeziausi ir iszkilmingiausi 
žmones buvo pakviesti in szitas 
vestuves milijonieriaus su Lie
tuve. Tik penkios deszimts 
žmonių buvo pakviesta, nors 
keli szimtai tukstaneziu norėjo 
ir tikėjosi gauti pakvietimą.

Bagocziai savo limozinus, 
puikius automobilius nusimaz
gojo ir apsidailino del szito isz- 
kilmes. Jie ne taip gerai pažino
jo jaunaji Winthrop Rockefel
ler bet visi pažino jo szeimyna, 
jo tėvus ir tėvukus ir už tai 
jiems buvo labai didele garbe 
kad jie buvo užkviesti.

Bajoriszko kraujo grietine 
nieko nežinojo apie szitas ves
tuves ir visai nepažino to mili
jonieriaus nuotaka, ir už tai vi
si net nustebo kai jie iszgirdo.

Winthrop Rockfeller yra ar 
buvo bagoeziausias singelys 
Amerikoje, ir szimtai motinu 
stengėsi ir sukosi savo dukre
les jam inpirszti, bet nei vienai 
nepasiseke. Jis pasirinko Lie
tuve, kurios tėvai neturi milijo
nu ir nėra isz bajoriszko krau
jo.

Jievute Paulekiute buvo pir
miau apsiženijus su Richard 
Sears, treczias sekretorius 
Amerikos Ambasadoj Paryžiu
je. Ji nuo jo gavo divorsa, per
siskyrė, ir paskui susitiko ir in- 
simylejo in Winthrop Rocke
feller, milijonierių.

Ji su savo tėvais pareina isz 
Pennsylvanijos. Jie apsigyve
no Chicago j e, kur Jievute lai
mėjo garbe būti pavadinta vi
sos Lietuvos gražuole 1933 me
tuose.

Jos motina taipgi yra divor- 
suota ir gyvena su antru vyru 
Petru Nevecku. Jiedu turi ūki 
in Lowell, Indiana. Motina ke 
tino važiuoti in savo dukreles 
veseile, bet paskui pasiteisino 
kad per daug darbo namie ir 
negali važiuoti.

Kiek isz laikraszcziu buvo 
galima dasižinoti, tai Jievute 
da vis labai gražiai Lietuvisz- 
kai kalba. Ji yra tikra, graži 
Lietuvaite, geltonplauke.

Del tu persiskyrimu ir divor- 
su tai nėra kuomi piktinis ar 
pykti, nes kiek galima dasižino
ti, tai ji ir jos motina yra Pres- 
byteronkai, protestonai, kurie 
pripažinsta divorsus. Bet mums 
žingeidi! dažinoti ar jie visados 
buvo, gimė ir augo kaipo Pres-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Mainieriu Pensija 
Lewisas Vėl

Reikalauja
Chile Valdžia Priima 6,000 
Darbininku Isz Europos; Maisto 
KasztaiEinaZemyn, SztoraiA t- 
pigina Sviesta Ir Mesa; Bridges 

Prieszinasi Marshallui, 
Gal Bus Pravarytas

WASHINGTON, D. C. — Jau kelios 
dienos kai visi laikraszcziai daug raszo a 
pie maisto atpiginimą: Kviecziai, Mesa, Svies
tas ir kitokis maistas ima atpigti.

Tie kurie perka ir parduoda szierus, 
bonus dabar nustojo pirkę ir laukia pama
tyti kas ežia bus. Daug bagoeziu dabar 
net parduoda savo szierus ar laukia ir dau
giau neperka, nes nežino ar kasztai grysz 
vėl augszcziau, ar kris žemiau.

Vieni iszaiszkina, kad szitas atpiginimas 
yra visai suprantamas dalykas. Ūkininkai 
kas metai apie szita laika nori nusikraty
ti savo galviju, nes jau maisto ir paszaro 
jiems trūksta.

Kiti, sako ežia nereikia nei per daug 
džiaugtis, nei per daug jau iszsigasti kad 
maistas taip netikėtai atpigo. Jie sako, 
kad ilgai taip nebus, kad viskas vėl pa
brangs. Jie aiszkina, kad vien tik mais
tas atpigo, o niekas kitas, tai reiszkia kad 
ežia tik laikinis dalykas ir nieko nereiszkia,

Visi sutinka ir sako kad visiems mums 
pritruks mėsos szi pavasari ir tada mesa 
turės vėl pabrangti.

Buczieriai dabar parduoda mesa už ma
žiau negu jiems kasztavo, nes žmones pa
siskaito kiek mesa atpigo ir reikalauja, kad 
buezierys jiems už tiek ir parduotu, nors 
jie pamirszta kad tas buezierys pirko ta 
mesa kai ji buvo labai brangi. Sviestas 
jau beveik visu deszimtuku atpigo.

Bet kad taip ilgai nebus galima matyti
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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MAINIERIU
PENSIJA

Lewisas Vėl Reikalau
ja; Visus Bosau ja;

Nesusiszneka .
WASHINGTON, D. C. — 

Liepos (July) septinta diena, 
1947 metuose, minksztos ang
lies kompanijos susitaikė su 
Mainieriu Unija ir sutiko su
daryti Fonda del Mainieriu Pa- 
szelpos ir Senatvės Pensijos.

Tas fondas turėjo būti suda
rytas, imant deszimtuka nuo 
kiekvieno tono anglių. Szitas 
fondas turėjo būti sutvarkytas 
ir nustatytas trijų žmonių: vie
nas mainieriu atstovas, kitas 
kompanijos, o treczias turėjo 
visus žmones atstovauti.

Szitos komisijos pareigos bu
vo nustatyti kaip ir kiek butu 
geriausia mokėti paszelpos ir 
pensijos. Komisija per penkis 
menesius tariesi, ginszinosi ir 
nieko nenutare. John L. Lewis 
mainieriu atstovas ir Ezra Vau 
Horn, kompanijos atstovas ant 
nieko nesutiko. Jiedu nesitaro 
bet viens kitam norėjo insaky- 
ti, ir viens kitam ant nieko ne
nusileido.

Ana menesi mes jau iszgirdo- 
me kad Lewisas reikalauja 
szimta doleriu ant menesio pen
sijos mainieriams kurie sulau
kia szeszios deszimts metu am
žiaus.

Kompanijos atstovas Van 
Horn ant to nesutiko, sakyda
mas kad tiek pinigu nebus ta
me sudarytame fonde.

Žmonių atstovas, Mr. Mur
ray, kuris yra lietas ir tykus 
žmogus tik sėdėjo, klausiesi ir 
tylėjo kai tiedu galiūnai pe- 
sziesi. Kai Lewisas susikirto su 
Van Horn, tai ponas Murray 
patarė kad abu nusileistu ar vi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Rusija susitarė su Anglija 

kad Ruskiai siuns Anglams ja
vu, o Anglai siuns Ruskiams 
dideliu maszinu, bet tu javu ne
matyti Anglijoje.

" 1 • • ■
Bankos dabar visai nenori 

skolinti pinigus del nauju na
mu, nes tie namai per brangus 
ir ne už ilgo atpigs.

' • •
Amerikos Slapta FBI Polici

ja, Kovo menesi, iszleis savo 
metini raportą apie prasižengi
mus. Tame raporte matysime 
kad 1947 metais buvo daugiau
sia visokiu prasikaltimu, daug 
daugiau negu bet kuriuose me
tuose. Ir didžiuma tu prasikal
tėliu buvo jaunuju tarpe.

• •
Lenku Komunistiszka val

džia, Danzige iszleido nauja in- 
statyma kad visi tie kurie susi- 
nesz, kalbės ar kitokiu budu su 
“Vakaru Svetimtaucziais” su
sipažins, bus baudžiami ir su- 
aresztuojami.

——— —r-" ■

Fraucuzu valdžia jau rengia
si vėl vesti praminė ir bizni s n 
Ispanija. Rubežius tarp Fran- 
cuzijos ir Ispanijos bus vėl ati- 

r tas. Fraucuzu valdžia už- 
v^are va ruoeziu, nes jie norėjo 
Ispanus nubausti, bet dabar 
Fraucuzu valdininkai prisipa- 
žinsta kad Francuzai daug dau
giau nukentejo negu Ispanai.

.xinerikos valdžia nutarė ne- %
oiunsti savo vaisko in Szventa 
Žeme, Palestina apsaugoti mu
su Ambasadorių ir jo sztaba. 
Nutarė nesiunsti už tai kad jie 
dabar supranta, kad toks žings
nis duotu ir Sovietams priežas- 
te tenai savo kariuomenes sius
ti. Mes taip ir raszeme, kai tik 
iszigirdome gandus kad Ameri- 
kiecziai kareiviai bus siunczia 
mi tenai. Mes raszeme kad toks 
žingsnis yra nepatartinas ir bu
cu pavojingas. Mes spėjome 
n-aci valdžia gerai apsisvarstys 
ir nutars nesiunsti. Dabar atei
na patikrintos žinios kad Ame
rikos kareiviai nevažiuos, bei 
kad ju vieton yra siuncziama 
taip sau vyru sargu, kurie bus 
kaip policijantai, bet ne karei
viai.

tiems kurie Naujoje Anglijoje 
ar prie Atlantiko mariu kranto 
gyvena.

■ • •
Vis ateina gandai kad val

džia bus priversta vėl visa me
sa dalinti, mėsos pardavima ir 
pirkimą suvaržyti, kaip buvo 
per kara daroma. Agronomijos 
Sztabas sako kad nieko aisz- 
kaus nežinoma, bet jie jau vis
ką rengia, kad jeigu kils reika
las, viskas bus prirengta.

Mėsos bus daug mažiau bu- 
czernese sziais metais. Kiek 
dabar galima dažinoti, tai kiek
vienam bus pustreczio svaro 
ant sanvaites. Paprastai kiek
vienas Amerikietis suvalgo 
apie tris svarus ant sanvaites.

Anglijos valdžia uždraudė 
kompanijoms statydinti nau
jus fabrikus, kad visas tavoras 
butu sunaudotas ant tu daigiu 
kuriuos Anglija gali iszsiunsti 
in užsieni. Del tos paezios prie
žasties dabar keliai, viesskeliai 
ir geležinkeliai nėra taisomi.

Chile valdžia, Pietų Ameri
koje priima szeszis tukstan 
ežius darbininku isz Europos. 
Dauguma szitu darbininku pa
reis isz Italijos, Ispanijos ir 
Francuzijos.

Amerika siunczia anglis in 
Italijos uostus. Isz ežia tos ang
lys yra siuneziamos skersai Eu
ropa in Austrija. O anglys isz 
Lenkijos yra siuneziamos sker
sai Austrija in Italija. Szitoks 
kvailas ir baisiai brangus biz
nis yra taip suraizgytas sumaz
gytas kad gal nei pats Saliamo
nas negalėtu iszriszti.

Niekados negalime pamirsz- 
ti kad Sovietu Rusijos vieninte
lis tikslas yra užkariauti visa 
Europa.

■ • • - --
Mes kartais per daug giria- 

mies savo galybe. Sztai kaip 
dalykai stovi Europoje tarp So
vietu ir Ameirkiecziu :■

Rusija turi kariuomeneje 3,- 
800,000 kareiviu. Amerika turi 
800,000. Anglija galėtu pa- 
siunsti in karo lauka apie vie
na milijoną dabar, bet jau Ko
vo menesyje ir Anglija galėtu 
pasiunsti tik 700,000.

Sovietai dabar turi apie ke
turiolika tukstaneziu kariszku 
eroplanu. Amerika tik treczia 
dali tiek turi.

Amerikos laivynas yra galin
gas, bet laivynas mažai ka 
reiszkia Europos ar Azijos vi
duje. Ir mes nežinome kiek ir 
kokius povandeninius laivus, 
submarinus Sovietai dabar turi 
nes jie beveik visus tokius lai
vus pasiėmė isz Vokiecziu.

Vokietijoje ir Austrijoje 
Amerika turi apie 125,000 ka
reiviu. Sovietai turi du sykiu 
tiek.

Trieste mieste nėra Sovietu 
kareiviu, bet penki tukstan- 
cziai Amerikiecziu ir Anglu 
stovi priesz Yugoslavijos armi
ja, kuri turi daugiau negu tris 
szimtus tukstaneziu kareiviu 
prie pat rubežiaus.

Graikijoje penki tukstan- 
cziai Anglijos kareiviu su ke
liais Amerikos karininkais sto
vi priesz Graikijos sukilėlius, 
kuriems in talka stoja Rusijos 
tarnai, vergai ir padupeznin- 
kai.

Apart to Rusija turi daugiau 
negu du szimtu tukstaneziu ka
reiviu Vengrijoje, Rumunijoje 
ir Bulgarijoje. Amerikos karei
viai jau apleido Italijos krasz- 
ta.

ORVILLE WRIGHT
DAYTON, OHIO. — Orviilo 

Wright mirtis visiems mums 
geriausiai parodo kaip greitai 
musu eroplanas užaugo ir kai]) 
toli mes jau esame nueje su isz- 
radimais ant eroplanu. Orville 
Wright buvo eroplano iszrade- 
jas ir pirmutinis žmogus pakil
ti nuo žemes su maszina. kuri 
buvo sunkesne už orą.

Ponas Wright 'buvo triscle- 
szimts dvieju metu amžiaus kai 
jis pirma syki nuo Kitty Hawk 
ūkio, 1903 metuose ir per dvyli
ka sekundų iszkilo net iszimta ir 
dvideszimts pėdu nuo žemes. Jo 
eroplanas skrido trisdeszimts 
tris mylias in valanda.

Kai jis pasimirė, sulaukės 
septynios deszimts szesziu me
tu, eroplanai jau skrenda įgrei- 
cziau negu balsas, ir pakyla 
tukstanezius pėdu in padanges, 
lekia skersai placziausias ma
res ir virsz augszcziausiu kai- 
nu, veža szimtus žmonių.

Eroplanas sziandien yra rei
kalingiausias ir galingiausias 
ginklas per kara. Visi krasztai 
rūpinasi kuo dauviausia ero
planu pasistatyti.

Jau nuo 1923 metu Ponas 
Wright neskrido ant eroplano, 
bet jis vis seke eroplanu moks
lo pažanga. Jis dyvinosi kad to
kiu trumpu laiku eroplanai 
taip butu isztobulinti. Jis ne 
karta prisiminė kai jis su savo 
broliu Wilbur stengėsi pirmuti
ni eroplana pastatyti ir nuo že
mes pakilti, ir kaip visi isz jųd
viejų juokiesi ir szidinosi.

Nei jis nei jo brolis nebuvo 
kokie mokslincziai. Nei vienas 
isz ju neužbaige augsztus moks
lus, bet jie buvo labai nagingi 
su maszinomis.

Orville Wright gyveno gana 
ilgai pamatyti kaip jo iszradi- 
mas, eroplanas, tapo baisiau
sias karo ginklas, bet jis visa
dos sakydavo, kad eroplanas 
daug daugiau gero žmogui at- 
nesza negu 'žalos. Jis vis saky
davo, kad eroplanas kaip ug
nis. Ugnis gali būti gaisras, 
bet be ugnies žmogus butu žu
vęs. Taip ir su eroplanu.

Eroplanas kaipo karo gink
las yra tik vystykluose. Karisz- 
kas eroplanas, bomberis už ke
liu metu bus daug didesnis, 
dauggreitesnis, ir daug baises
nis, nes jis skris skersai van
denynus ir krasztus ir virsz 
augszcziausiu debesų be lakū
no, be jokio žmogaus ir vesz 
pražūti tiems in kuriuos jis bus* 
siuneziamas. Nebus galima nei 
girdėti kai jis atskris, nes jis 
skris greicziauuž baisa.

Prezidentas Trumanas keti-' 
no del Orville Wright suteikti 
garbes medali, kaip pripažini
mą jo tokio garbingo darbo ir 
pasiszventimo, bet nesuspėjo. 
Orville Wright pasimirė pirm 
negu ta garbe buvo jam suteik
ta. Buvo rengiamasi paskirti 
Generolą Carl Spaatz, Karisz
ku Lakunu Vada ir John Vic
tory Eroplanu Komisijos vir- 
szininka, kad jie du iszkilmin- 
gai ta garbe eroplano iszrade- 
jui Orville Wright suteiktu. 
Bet mirtis ji pasveikino pirm 
negu Amerikos Karo Sztabas 
prisirengė.

SIUSKITE BALF’UI
DOVANAS

SZIANDIEN

BROOKLYN, N. Y. — Dau- 
' gelyje saliu ir sandėliuku yra

Jau dabar matyti kad nei 
Kongresas nei Senatas nieko 
nedarys ir nieko nenutars apie 
ta klausima ar imti visus jau
nus vyrukus in vaiska. Tik Įei
tas’karas tuos vyrukus dabar 
iszšzauktu in vaiska.

■■■ fe ■ •• ----—'
Visi politikieriai dagar rūpi

nasi sutaupinti pinigu, nori ma
žiau valdžios pinigu praleisti 
ant'lokiu reikalu kaip apsi
ginklavimo. Karo Sztabas sako 
kad geras apsiginklavimas ir 
ėmimas visu vyruku in vaiska 
valdžiai kasztuotu apie $2,000,- 
000,000 in metus, ir praszo ke
turių szimtu milijonu del pir
mųjų metu.

Pargryžusiems kareiviams, 
Veteranams bus paskirta szeszi 
bilijonai doleriu.

Aliejaus vis bus trumpa. 
Daug namu negaus gana alie
jaus del sszilurnos, ir daug žmo
nių'negaus gana gazolino del 

■ siuvo automobiliu ateinanezia 
vasara,^ jeigu valdžia nesusiru- 
pins ’■ir? nepristatys daugiau 
aliejaus ir gazolino, ypatingai

surinktu rubu, apsiavimo, 
maisto, medikamentu ir kito
kiu gerybių, kuriems in BALF 
sandeli pasiusti vis laukiama 
didesnio kiekio. Tuo tarpu Eu
ropoj Lietuviai laukia maisto 
ir drabužiu, vaistu, vitaminu ir 
mokykloms reikmenų. Ypacz 
visko daugiau reikia žiemos 
laiku. Del to praszome visus 
BALE skyrius, parapijas, salia 
vadovybes ir pavienius žmones 
neatidėliojant tuoj visas gery
bes siusti in BALF sandeli. •

Praszome ir drabužiu dova
notojus nelaukti, iki kas ateis 
ju paimti. Dabar, žiema, esant 
blogiems keliams, sunku tikė
tis, kad greit automobiliais ju- 
su dovanas kas pasiimtu. Ge
riausiai, greieziausiai — patys 
siuskite tuoj, nelaukdami, sius
kite in savo BALF skyriaus 
sandeliuka, aiba tiesiog in BA
LF Centro sandeli, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.

Pavasariui artėjant, kai ru
bu szepas szeimininkes valo, at
siranda daug daugiau drabu
žiu. Del to ka galite siusti da
bar, nelaukite. Iki didesniais 
siuntiniais spėsite atsiusti, ma
žesni siuntiniai jau bus pasiekė 
tremtinius ir jiems pagelbeje. 

v
Tremtiniai negali sziandien 

misti pernai padovanotu ir su
naudotu maistu! Tremtiniu ne
gali pridengti pernai gauti ir 
jau sudėvėti rūbai! Sziandien 
paaukotos tremtiniams gerybes 
pagelbės nulemti net ateities 
Lietuva!

Viską siuskite adresuodami: 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc., Warehouse 
105 Grand Street Brooklyn 11, 
New York.

Aukos United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
atskaitomos mokant income 
tax.

mus ir laiko' iki sueina pilnu 
metu.

Tėvai norėdami savo dukte
rims tokio vargo stengiasi vi
somis iszgalemis gelbėti, bet 
retai kuri mergaite gali isz- 
trukti isz žiauriu teisybes nagu.

Gal tėvai, ypacz motinos, isz- 
gel'betu mergaites, kada da ne- 
pervelai, bet tos vargszes bijo
damos slepiasi iki galo, iki jau 
būna pervelai, ir tada praside
da nabagei didesne beda, o ka
da sugryžta isz tu namu jau esti 
visu pirsztais badoma.

Vyrai, vaikinai to visko ne- 
perkenezia ir isz ju retesnis ku
ris turi pereiti “iszpažinti” 
teisme ir nesmaguma koki pa
kelia mergaite.

Gerai kad Amerika yra dide
le ir plati, tai tokios nelaimin
gos mergaites turi proga isz- 
važiuot kur kitur, užmirszt sa
vo jaunystes klaidas ir kitos 
iszeina gana rimtos moterys, o 
kitos nuvalkioja visas savo jau
nystes dienas ant nieko.

Blogiau yra mažu miesteliu 
merginai, ypacz prakilnesniu 
tėvu, nes tada su duktere ken- 
czia ir tėvai. Jai duktė kur ir 
iszvažiuoja po tam bet tėvai vis 
turi gyventi. Mažuose mieste
liuose ir Amerikoje in prasižen- 
gusnas mergaites žiuri su tokia 
pat panieka kaip žiuri tamses
nėse szalyse, nes nekaltybes su- 
terszimas užsilikęs žmonyse 
kaipo vienas isz didžiausiu pa
saulyje prasižengimus, antras 
po užmuszimo žmogaus.

Visuomenes gyvenimo gerin
to jai, visokiu reformų jieszko- 
tojai kaltina už tai gyvenimo 
apylinkybes, skurdą ir sako 
buk daugiausia skurdas prie to 
jaunimą priveda. Sako, dau
gelis regaledami apsivesti pa
pildo tokius darbus.

Jeigu to nebutu tarp auksz- 
tuju luomu, tai hutu galima ti
kėti jog tame kaltos ekonomi
nes sanlygos, biednysta nepri
leidžia jauniems apsivesti. Bet 
taip dedasi ir tarp tu kurie yra 
gana turtingi apsivesti ir deda
si labai daug tarp tu kurioms 
da labai per anksti vesti. Yra 
atsitikimu, kad mergaite eida
ma trylįktus' ar keturio liktus 
metus, (o tarp tu ir 18 metu yra 
labai daug tokiu prasižengėliu) 
jau stovi priesz akis tu kurie 
ulycziia in ja akmeni mesti kai
po in nusidėjėlė ir teisėjas prie 
aukszta stalo sėdėdamas klau
so jos apkaltinimas ir iszspren- 
džia, kad nuo sziandien jos gy
venimas prasidės pataisos na
muose iki ji bus pilnu metu.

* * *
■Sztai maždaug paveikslas 

didmiesezio tos paslaptingos 
gyvenimo dalies, kur gamtos 
geidulius turėdamos, nuo žmo
nių slėpdamosi mergaites ir vy
resnes merginos (o daug ir mo
terų), pergyvene ta geiduli, pa
skui bando paslėpti jo pedsa- 
kius.

Viena moteris policijante, 
iszbuvus prie New Yorko poli
cijos devynis metus, sztai kaip 
apraszo apie randamus pames
tus kūdikius.

Kūdikius randa pelenu bacz- 
kose ir tamsiuose karidoriuose, 
randa telefonu budelese ir pui
kiuose hoteliu kambariuose, 
bažnycziu lonkose ir tuszcziuo- 
se laukuose. Viena mergina pa
liko savo kūdiki geležinkelio 
stotyje, kuri padavė su valiza 
palaikyti, ir ten kūdikis už- 
trozko. Ji niekad nesugryžo 
tos valizos atsiimti.

Kita del kokiu neaiszkiu 
priežaseziu paliko savo kūdiki 
urve parke, kur ji žiurkes su

♦I**I**I**I'»*>*T'»*T**>*T**T**T*C**>.

PAMESTI VAIKAI 
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Jaunos mergeles papuola 
“in beda,’’ labai dideliais skai- 
cziais ir kuriems pasitaikė bū
ti nepilnamecziu teismuose did- 
mieseziuose tie mate tragingas 
scenas. Teisėjai ir persekioto
jai prisispyrę nori iszgaut isz 
jaunos mergaites kas yra kalti
ninkas jos nelaimes, kas yra tė
vas jos kūdikio, bet labai retai 
kuri isz jaunuju iszduoda. Isz- 
duoda tankiausia tik senesnes, 
o kitos ir paezios eina skustis ir 
gaudo savo kūdikiu tėvus.

Vieni vyrai kaltininkai pa
bėga, kiti sziaip apleidžia ne
laimingas ir pradeda suktis 
prie kitu, o tos nelaimingos li
kusios bedoje kankinasi.

Suaugusiu, pilnamecziu mer
ginu niekas nepersekioja, joms 
lieka tik paezioms persekioti 
savo buvusius mylimuosius ar
ba suviliotojus, ir yra daug at
sitikimu kad paezios merginos 
inveda vyrus in pinkles norėda
mos paimti sau už vyra kuris 
jai patinka, o kitaip prigriebti 
jo negali. Tokiu daug pasitai
kydavo tarp ateiviu merginti 
seniau kada ateivybe buvo at
vira ir suvažiavusios merginos 
norėdavo vestis, nepratusios 
dirbtuvėse dirbti, o negalėdavo 
kitaip sau vyro gauti.

Sunkiausi! padėtis yra jau
nu niepilna-mecziu mergaieziu. 
Jos kaip tik susekamos tuoj 
paimamos im nesuaugusiu teis
mą, kur jas paima ir pasiun- 
czia in mergaieziu užžiuros na

graužė. Treczia, lyg parnogž- 
džiodama biblisžka motina ku
ri paleido savo pirm-gimi kūdi
ki upe plaukti ir kuri iszgriebe 
Faraono duktė, suvyniojus sa
vo kūdiki storame blankete, in- 
dejus in medini kubilą papluk- 
dino vandeniu visai netoli vi- 
durmiesezio. Kūdikis rastas 
negyvas nuo perszalimo, nes už
ėjo lietus ir sulyjo.

Kitus kūdikius randa trau
kiniu Pullman vagonuose, ba
gažu lentynose ir ant laiptu 
vieszuose namuose. Harlem, 
New Yorke prie vienos naszlai- 
•cziu prieglaudos būdavo kabo 
pakabinta kaszele tam tikrai 
intaisyta palikimui kūdikiu. 
Ten atneszdavo savo kūdikius. 
Ten atneszdavo savo kūdikius 
suvargusios apimtos, biednos 
moterys ir mergaites, nes žino
jo kad vienuoles paims ir už
augins.

Gal nuostabu bus iszgirsti 
jog szeszi žymiausi Amerikos 
miestai bendrai tokiu pamestu 
kūdikiu randa po 22 kas 24 va
landas. Vienas New Yorkas su
renka ju po asztuonis in diena. 
Isz ju daugiau neigu puse ran
dama gyvi. Jie pavedami vi- 
suomeniszkoms arba pusiau-vi- 
suomeniszkoms instaigoms kur 
suregistruojami, nuimama ju 
kojų nuospaudos ir aprengia
ma naujais apvalkalais. Belle
vue ligonbutyje (New Yorke) 
kūdikiai gauna vardus isz ilgo 
suraszo vaiku ir mergaieziu 
vardu. Randa vai’ka, užvardija 
isz eiles kokis sekantis vardas 
lape stovi. Taip pat ir mergai
tėmis. Pavarde duodama to 
arba tos kas pirmiausia užtiko 
aiiba pritaikoma pavarde pagal 
vietos. Tas daroma, žinoma, 
jeigu prie kūdikio nerandama 
prisegta jokio rasztelio su nu
rodymu vardo. Jeigu kūdikis 
yra vyriszkos lyties ir ji iszgel- 
bejo isz pelenu baczkos polici- 
jantas Patrikas O’Brien tai kū
dikis gauna varda Patrikas 
Ashe (pelenai); taip pat su 
mergaite, jeigu rasta ant Sta
ten Island arba Weehawken 
pervažo (keltuvo), ji užvardi- 
navo Anne Ferry (keltuvas), 
ji Elizabeth Ferry arba Marga
ret Ferry, koks vardas paeiliui 
stovi vardu lakszte.

Pavardes buna ir Church 
(bažnyczia), Street (ulyczia) 
ir Park, ir Storm (audra), ir 
Hail (lietus su ledais), ir Snie
gas, jeigu pasitaiko kūdiki ras
ti ulyczioje žiema.

* * *

Keistas dalykas, kad motina 
savo kūdiki palieka ulyczioj 
žūti, bet nenesza in prieglauda. 
Kitos nežino, kad tas galima 

i padaryti, kitos-gi byjo paezios 
pakliūti už tai, tokiu atsitiki
mu būna ir suaugusioms. Taigi 
merginos, kankinamos tuks
taneziu baimių, palieka savo 
nauja-gimius invairiose vieto
se. Daugelis pataiko palikti 
pas duris turtingu žmonių tikė
damos kad jie paėmė iszaugins 
jos kūdiki ir taip kūdikis turės 
gera gyvenimą. Bet tik retuo
se atsitikimuose žmones painia 
rasta kūdiki auginti, daugiau
sia tuoj atiduoda in prieglauda.

Taip tai musu civilizuotoje 
visuomenėje auga tukstaneziai 
kūdikiu,- kurie nežino isz kur 
jie kilę ir kas yra ju tėvai, nors 
daugelio ju gyslose teka krau
jas aukszto's kilmes tėvu! .

EROPLANAS
PARSZLUBAVO

65 Žmones Iszgelbeti;
Vienas Darbininkas 

Žuvo

BUNNELL, FLA. — Didelis, 
keturiu inžinu eroplanas, skris
damas isz New York miesto in 
West Palm Beach, Florida, vė
žė szeszios deszimts keleiviu ir 
szeszis lakūnus, darbininkus.

Kas ten atsitiko su vienu to 
eroplano inžinu, kad jis suspro
go. Kai inžinas susprogo tai jis 
iszmusze baisia skyle in ero
plana.

Sprogstantis plienas ir gele
žis nuo užsidegusio inžino už- 
musze G. P. Foltz, dvideszimts 
szesziu metu amžiaus vyruką 
isz Miami.

Kai tik ta skyle pasidarė in 
eroplana tai visas oras isz ero
plano pradėjo musztis in lauka 
ir visas eroplano vidurys pa
skendo tirsztose miglose, nes 
oras eroplane buvo daug tirsz- 
tesnis ir sziltesnis negu padan
gėse.

Kapitonas Johnson, kuris ta 
eroplana vairavo, visiems ant 
eroplano pranesze kad jis turės 
nusileisti ant mariu. Jis tuo pa
ežiu sykiu, per radija pranesze 
laivynui ir armijai kad jo ero
planas bėdoj ir kad jis leidžia
si ant mariu.

Eroplanu kompanija tuoj aus 
pasiuntė kitus greitus eropla- 
nus surasti ta krintanti eropla
na. Armija pasiuntė savo grei- 
eziausius eroplanus in ta vieta. 
Laivynas tuoj aus pasiuntė savo 
laivus kad jie lauktu ant mariu 
to krintanezio eroplano su vil
timi kad nors kiek liks gyvu.

O tuo laiku visi ant eroplano 
tvarkingai ir ramiai užsilaikė. 
Nei vienas nesitikėjo iszlikti 
gyvas, nes visi žinojo, ka tai 
reiszkia isz padangių kristi ant 
mariu su eroplanu kuris tik del 
ant žemes nusileidimo yra in- 
taisytas.

Ant saito eroplano važiavo 
kaipo paprastas keleivis, Kapi
tonas Henry T. Merrill. Jis gry- 
žo isz Bostono, kur jis buvo nu
važiavęs isztirti kito eroplano 
sudužimą. Kai lakūnas Kapito
nas Johnson visiems pranesze 
kad jis rengiasi paleisti eropla
na in mares, Kapitonas Merril 
paprasze kad jam butu pavėlin
ta paimti eroplano vaira in sa
vo rankas.

Kapitonas Merrill yra daug 
nietu iszdirbes prie eroplanu ir 
szimtus tukstaneziu myliu isz- 
skrides padangėse. Kai Kapi
tonas Johnson pavede jam ta 
eroplana, jis už dvieju valandų 
ta eroplana gražiai patupdino 
netoli nuo Bunnell, Floride, kur 
per kara Laivyno eroplanai nu
sileisdavo. Nei vienas eroplane 
nebuvo sužeistas, nors keli su- 
sikriete, kai isz to strioko jie 
iszszoko per langus kai tik ero
planas sustojo. Jie bijojo kad 
jis neužsidegtu.

Daug žmonių ant to eroplano 
visai nežinojo kad eroplanas 
bėdoj ir kad jiems gresia pavo
jus, pakol jie iszgirdo insaky- 
ma užsidėti tam tyczia prireng
tus paltus ar coatus kad jie ne
nuskęstu kai eroplanas nukris 
in mares.

Ant szito eroplano važiavo 
labai daug bagoeziu ir taip sau 
garsingu žmonių.

Neužmirszkite ka,d dabai 
“Saules“ prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Ne Turtuose Laime
VIENAME kaime, gpveno 

turtingas ūkininkas Vaisza, 
žmogus dar'bsztus ir mylis tvar
ka. Vaiszos asmenyje galima 
buvo matyti visos gerosios žmo
gaus savybes, tik tikybos daly
kuose jis buvo gan abejingas. 
Vaisza turėjo dvi dukterys ir 
viena Simu, kuris, nors priesz 
tėvo norą buvo likes kunigas. 
Vyresnioji duktė, Anele, gyve
no prie tėvu; Ona, 17 m, mer
gele lanke namu ruoszos mo
kykla. Kambariu papuoszime 
matėsi daug prabangos, bet toji 
prabanga tik rode szeimininkiu 
darbsztuma. Niekur nebuvo ne 
mažiausio daigtelio, kurio ne
būtu palietusi visa sugebanti 
ranka. In vairus kilimai, langu 
ir duru užlaidos, visokį užtiesi 
mai buvo, iszsiuvineti .gėlėmis, 
kurios, rodos, kalbele kalbėjo 
apie szeimininkiu sugebejima. 
Be to, mano minimos szeiminin- 
kes turęjo viena tiktai mote- 
riszka ypatybe, mėgo gėlės. 
Svecziu kambarys ir žiema at
rodė lyyg koks turtingo sziltu 
szaliu gyventojo sziltnamis. 
Pirma vieta užėmė dideles, lu
bas siekianczios palmes ir mir
tos; sienomis tiesėsi iszsidrie- 
keliai vijokliai, languose stie
pėsi nenustoja žydėti radastai.* * *

Buvo graži rudens diena. 
Balti voratinkliai tiese tankiu 
tinklu baigianezias žydėti pie
vas. Soduose obeliu ir kriau- 
sziu szakas svėrė žemyn kekes 
raudonu ir geltonu vaisiu. 
Brandus javai jau buvo baigia
mi vežti: tik kur-ne-kur stūk
sojo viensėdes rikes. Tokiu lai- 
ku žmones buvo visai linksmi 
ir gėrėjosi Dievo dovanomis. 
Net ir žvirbliai landžiodami žy
miai sumažejusiose palėpėse 
linksmiau czirszke ir szokinejo. 
Nebuvo linksma tiktai Vaiszos 
namuose: viską, rodos, laike, 
apgobus juoda liūdnumo 
skraiste ir prislėgusi savo sun
kia ranka nelaime. Nuo nekuriu 
laiko Vaiszos sveikata pradėjo 
eiti blogyn. Namiszkiu rupes- 
cziu ji lanke geriausi gydytojai 
bet ligonis nesveiko ir, kaip 
pripažino gydytojai, jo liga bu
vusi neiszgydorna.

— Nejau man dabar ir rei-' 
kės mirti? Kalbėjo Vaisza, pa- 
siszaukes savo dukteris Anele 
ir Ona.

— Teveli, tu neturi mirti! 
Atsake mergaites su aszaromis. 
Nejau Aukszeziausias nemato 
kaip tu mums reikalingas ir ne
jau Jis neiszklausys musu 
karsztu maldų už tave.

— Taip, taip mano vaike
liai. Kas-gi jus aprūpins? Tau, 
Anele, vis vien teks teviszke, 
bet tu Onyte. Ka-gi tu veiksi? 
Kad butu bent Kazys namie gy
venos, tai kas kita, o dabar sve
timas atėjės ar sugebės visus 
aprūpinti? Del to sztai ka asz 
sumaniau: asz norccziau ana
pus miestelio nupirkti ūki ir tu, 
Ony te, baigusi mokslą, galėtum 
ten apsigyventi.

— Teveli, tau ir taip sun
ku, nesirūpink tiek daug. Tau 
reikalingas poilsis. Kad tik tu 
pasveiktum tada viskas vėl eis 
kuo geriausiai, užbaigė susijau
dinusi Ona.

Atėjo žiema. Visa buvo ap
klota minksztu, baltu, aki ve- 
rianeziu sniegu. Szen ten skam
bėjo rogių varpeliai, Vaiszu na

muose vieszpątavo diena ir 
nakti slegianti tyla. Motina ir 
dukters vaikszcziojo labai nu
siminusios. Ine jus in ju namus 
da buvo galima pastebėti seno
vinis jaukumas, bet pasižiurė
jus in namu gyventojus, tuojau 
apimdavo kažkokia slegianti 
nuotaika. Ligonis gulėjo su 
silpna nuovoka klaikiai dairy
damasis in visas szalis, lyg ko 
jieszkodamas, o prisiartinu
sioms motcriszkoms kažka ty
liai kalbėjo. Retkarcziais, lyg 
atsibudęs isz tos mirtinos, ago
nijos klausinėjo apie namu dar
bus, tarnu elgesį ir apie toli
mesnę savo gyveninio ateiti.

Viena karta motina ir duk
ters,'būdamos prie ligonio, eme 
kalbėti:

— Tėtuti, prakalbo pirmo
ji motina, daug mes rūpinamės, 
bet ar nereikėtų pasirūpinti ir 
apie duszios reikalus.

— Tai, motin, atsake ligo
nis, tu manai, kad asz dabar jau 
mirsiu ? Asz da vis manau pa
sveikti ir tokiems dalykams 
yra laiko. ,

— Taip, mano mielas, bet 
kas žino, kada reikes duoti at
skaita Aukszcziausiam isz mu
su darbu? Taigi reikia bull 
kiekvienoj valandoj pasirengu
siam. Asz del tavo pasveikimo 
neabejoju ir visada tau tos ma
lones nuo Dievo praszau, bet 
tetuszi, man rodos, butu ge
riau, jei tu pastiprintum savo 
siela dangiszku maistu, tada ir 
kūno skausmai butu' lengvesni 
Be to, tu dabar toks neramus ir 
rupeseziai tave kankina.

— Teveli, tarė bucziuoda- 
ma tėvo ranka Ona, rytojui 
mes paruoszime Vieszpacziui 
sutikti kambari, o tu, teveli, pa- 
ruoszk jam savo szirdyje vieta. 
Gerai ?

— Tegul bus ir taip, tarė li
gonis, nes nedryso prieszintis 
savo dukrelei, kuria taip karsz- 
tai mylėjo, bet paskui da pri
dūrė: Rytoj da. negaliu, geriau 
poryt.

Senoviszkas Karabinas

Albert Mosher isz Port 
Byron, Ill., ugininkas inpila 
parako in senoviszka karabi 
na, kuri parsivežė jo tėvelis 
1880 metuose. Tais laikais

■ karabina paszmeruodavo su 
su vaszku ar su taukais pirm 
negu isz jo szaudavo. Prie 
ūkininko Mosher stovi Su
siedas Prang M. Ziegler ku
ris žiuri ir dyvinasi isz to se- 
noviszko karabino.

—Gerai, atsake Ona ir jos 
liūdnose akyse sužibo džiaugs
mas.

Rytojaus diena jau nuo pie
tų mergaites darbavosi kamba
riuose. Visa laika jos vaiksz
cziojo labai tyliai, kad neinki- 
retu ligoniui. Pirmiausiai jos 
rūpestingai isz visur iszvale 
dulkes ir apdengė szvariais, 
baltais užtiesalais baldus, pas
kui pradėjo ruoszti Vieszpa
cziui staleli ir tvarkyti gėlės. 
Visa buvo atlikta, kuo rūpes
tingiausiai. Gėlės sustatytos 
kambario kertėse ir prie duru 
stovėjo ramios, nulenkė virszu- 
nes, tarsi pasirenge sutiki sa
vo Tvėrėja.

Prisiartino lauktoji diena. 
Ligoni nuprausė ir szvariai ap
taise pernesze in parengtąjį 
kambari. Netrukus atvyko ku
nigas su Szvencziausiuoju. 
Prieangyje ji pasitiko žmones 
su uždegtomis žvakėmis giedo
dami giesmes. Szitas vaizdas ir 
graži giesme taip sujaudino li
goni, kad jis vos galėjo atlikti 
iszpažinti. Kada kunigas pake
les Szv. Ostija, isztare: “Pri
imk palydovą.” Ligonio veidas 
persimainė ir in jo siela inžen- 
ge szventa ramybe. Kunigas, 
suteikęs patepimą Szv. aliejais 
ir atlaidus, paguodos namisz- 
kius ir ligoni, iszejo. Vaisza, ar 
tai isz nuovargio ar nepapras
tos sielos nuotaikos, gulėjo lyg 
miręs: tik silpnas, bet dažnas 
krutinės alsavimas rode kad jis 
yra gyvas. Namiszkiai ir kai
mynai, nenorėdami jam poilsio 
trukdyti, prasiszalino.

Praslinkus gerokai valandai 
ligonis nubudo.

BALTRUVIENE

Per Gavėnia 
Dorai užsilaikykite!

Jau kad norints karta 
tieji girtavimai nustotu, 

Ir tiejei staugimai 
isznyktu, 

Tada kitaip butu 
Ir mus paiguodotu.* * *

Tai buvo priesz Gavėnia, 
Nežinau ant kokio 

tai susirinkimo, 
Didelio, seniu, vaiku 

ir jaunimo, 
Kur szoko ir klykavo, 
Ba kožnas in gerkle 

gavo, 
Tegul sveiks szoka 

Kaip moka.
Tame atsirado milžinas, 

Kaip gyrėsi, drūtas esamas, 
Kožnam lindo in 

akis, 
Gal su juom pasimergis.
Sztai szoko vaikinukas. 

skabus, 
Priszoko prie milžino, 

Ar ne parmusz,
Isz to pasidarė didele 

musztyne,
Tame policija pribuvo, 
Viskas apsimalszino, 
Ir po visam buvo, 

Ant to susirinkimo buvo 
ir mergina, 

Nes jau gana!

— Kaip gerai ežia man, ta
re ir pabraukė ranka per gyve
nimo szalnos nubaltintus plau
kus. Passkui sudėjo rankas, pa
kele in virszu akis ir atsiduso:

— Vieszpatie! Tik dabar 
asz pažinau Tavo geruma ir su
pratau kokias malones suteiki 
tiems, kuriuos atlankai. Neap
leisk manes ir mirties valandoj. 
Tariant paskutinius žodžius ke
lios aszaros nusirito per isz- 
blyszkusi ir raukszlemis isz- 
vinigiuota jo veidą.

Prasiskleidė duru užlaidos ir 
tyliai inejo Ona. Pamacziusi, 
kad tėvas nemiega sz vėlu i a i už
klausė:

— Gal, teveli, pusrycziu ka 
nors norėtumei’? Bent tavo mė
giamojo vyno pasistiprinti.

— Acziu, vaikeli, acziu. 
Asz dabar labai gerai jaueziuo- 
si ir man nieko nereikia.. Bet 
asz jau pavargau bekalbėda
mas. Eik, dukrele, asz noriu 
truputi pasilsėti.

Atėjo vakaras. Dangaus me- 
nyneje slaptai viena po kitos 
sužibo žvaigždutes. Vėliau jos 
susitelkė mažomis draugijėlė
mis ir tyliai mirkeziodamos 
kalbėjosi. Isz už miszko iszlin- 
do menulis ir liūdnai žiurėjo 
pro Vaiszos kambario Įauga si
dabruodamas ligonio plaukus. 
Ilgi geliu szeszeliai dailiai den
gė kabanezius ant sienų dide
lius paveikslus. Prie ligonio lo
vos sėdėjo jo žmona ir retkar
cziais jam davinėjo po szauksz- 
ta vandens.
, — Matusze, prasznibždejo 
jis, dabar man priesz akis stovi 
visas mano gyvenimas. Dirbau, 
vargau, rupeseziais savo galva

Kožnam vyrui in 
ausia sznabždejo, 

Ženytis su juom žadėjo.
Jau tai vyrucziai 

ne kas,
Jeigu mergina praszo 

kad imtu kas,
Ženytusi ir džiaugtųsi, 

O vyrucziai 
Jau tikrai proto 

ne turite, 
Tas tai buvo Vestuose.* * *

Nežinau ka daryti, 
Nes nenore tau garsyti, 

Tiek to, visus prasergesiu, 
Ir teisybia pasakysiu.

Bet nesakysiu, 
Kur tas dėjosi,

Ba da ir sziandien, 
Apie tai juokėsi.

Pribuvo mergina isz 
kitur, 

Ant duonos lengvos.
Per keturis metus 

bijojo, 
Ne viena vaikina 

apszukojo,
Net tris vyrukus ant 

juoko paliko.
Sziandien gyvanaszle pasitiko, 

Nuo visu vyru atliko, 
Dabar vyrai pasilsės, 

Nuo jos baimes 
neturės, 

Daug czion turime tokiu, 
Ka prisikabina prie 

vaikinu.
O kad ir priverezia 

paeziuotis,
Tai negali isz to ilgai 

džiaugtis,
Ba kad telpa, kaili lupa. 

Ant galo ne trukus 
pamesta, 

Kokia vestuve,
Tok is gyvenimas, 

Nuo pavietres ir karos,
Ir nuo prieplakos 

i mergos, 
Iszgelbek. Vieszpatie!

Traukinys Pabėgo

Szitas didelis ir sunkus 
traukinio, inžinas perszoko 
per savo stabdžius ir kad bis
mutu ant ulyczios nukritęs. 
Inžinierius buvo invežes di
deli traukini in Los Angeles 
stoti, atkabino inžina ir ren
gėsi važiuoti in traukinio 
stoti, kai tas inžinas kaip

sunkinau ir kas isz to? Kas isz 
tu mano puikiu namu, kad asz 
tuos, gal but, turėsiu palikti? 
Asz dabar jau laukiu tiktai va
landėlės. Acziu Vieszpacziui, 
kad Jis man bent priesz mirti 
isz savo malones teikėsi paro
dyti tikrąją laime sziame gyve
nime. Tiesa, asz jos siekiau vi-, 
sa savo amželi, bet niekur nera
dau.

Praslinko kiek laiko. Vaiszu 
namuose invyko visai netikėtu 
atmainų, Vaisza, rodos nepa
gydomas ligonis, pradėjo gryž- 
ti in savo senąją sveikata. 
Džiaugsmas ir szvieši gyveni
mo viltis vėl apsupo visa Vai
szu szeimyna. Labiausia džiau
gėsi pats szeimininkas, nes be 
visu instaigu, kurias jis turėjo 
isz: Dievo1 malones savo gyveni
me, jo sieloje buvo giedru ir 
szviešu, o jo sanžįne buvo tyra 
kaip szaltinio vandens laszelis. 
Džiaugėsi jis ne tik del to, kad 
atgavo sveikata, bet ir del to, 
kad jis jautėsi esąs nauju žmo
gumi. Dirbo jis vėl senu papra
timu ir dažnai sau kalbėdavo:

— Vieszpatie, ne man su
prasti Tavo maloniu gausumą 
ir ne man iszniatuoti Tavo ge
radarybių gelmes! Kodėl asz, 
Vieszpatie, to pirmiau nesu
pratau ?!

Motina ir dukters, matyda
mos toki ju mylimo tėvelio at
sivertima, dėkojo Dievui, o ju 
veidus glosto nežemiszkos lai
mes szypsena.

Kaimynai pastebeje Vaiszos 
gyvenime perversmą kalbėjo:

— Žiūrėkite, kas nutiko. 
Pirma koks buvo o dabar, visai 
rodos, ne tas. Žinoma kad butu 
neragavęs kartumo tai ne sal
dumo nepažintu, pasakė vienas, 
jau pagyvenęs ir daug patyręs 
žmogus. GALAS.

SNIEGAS, DIEVO
DUOTAS, ŽMOGAUS

UŽMOKĖTAS
NEW YORK.—Vienas Pran

cūzu dainius, poetas, Francois 
Villon, kuris daugiau svajojo 
negu protavo, sudarė laibai gra
žias eiles, klausdamas: “Bot 
kur dingo vakarvkSzczios die- 
nos sniegai ? ’ ’ Jeigu tas poetas 
sziandien gyventu New York 
mieste, jam ne taip rupetu va- 
krykszczios dienos sniegai kaip 
tas sniegas kuris sziandien 
stūkso ir riogso szaligatvese ir 
kuris nėra baltas ir skaistus, 
bet rudas, juodas ir purvinas. 
Tas poetas gal sziandien galėtu 

baugus arklys perszoko per 
savo stabdžius ir kad biski 
butu nuszokes nuo begiu ir 
staeziai ant ulyczios. Niekas 
nebuvo sužeistas, bet buvo 
daug darbo ta truki, inžina 
vėl atitraukti ir pastatyti ant 
begiu.

kitas eiles paraszyti apipasako
damas apie sniegą, pūgas, szal- 
czius ir tikrai senoviszka žie
ma.

New York miestui kasztavo 
apie asztuoni milijonai doleriu 
iszsikasti isz to sniego. Mat, 
Dievasi visa visai už dyka da
vė ta sniegą, bet žmogus, Dievo 
tvarkai pasiprieszindams turė
jo beveik asztuonis milijonus 
doleriu prakiszti kad ta Dievo 
dovana kaip koki mara nuo sa
vo miesto paszalinti.

Per ta sniegą, per tas pūgas 
ir per ta szalti du tukstaneziai 
szeszi szimtai ir keturios de- 
szimtai ir keturios deszimts 
vienas žmogus buvo sužeistas 
ar in kokia kita nelaime pakliu
vo; trys szimtai ir keturi žmo
nes turėjo nuostolius ant savo 
namu ar kitokios savo nuosa
vybes.

Saliuninkai, kliubai/ teatrai 
ir kiti biznieriai labai skun
džiasi kad sniegas jiems labai 
bizni sugadino.

Hudson upe, kuri vasaros 
laiku taip ramiai ir tykiai plau
kia pro New York miestą, žie
mos laiku yra. ledo nuklota ir 
•suvaržyta. Skaisti saulute nie
ko nereiszkia tai upei kuri sa
vo ledo ir sniego naszta nesza ir 
visai, nerugoja.

Netoli nuo Bear Mountain, 
kur tik milijonieriai gali savo 
laika praleisti, ta Hudson upe 
yra daug siauresne, bet tuo pa
ežiu kartu daug ir gilesne. Czia 
ledai ir sniegas nukloja upe nuo 
kraszto ligi kraszto. Czia snie-

Obeliu Žiedu Karaliene
Uncle Sam Says

Graži Lila Lee Hatley isz 
Washingtono valstijos, buvo 
iszrinkta kaipo 1948 metu 
Obeliu Žiedu Karaliene. Ji 
karaliaus in Wenatchee Klo
ni Balandžio menesi kai te
nai visi obelies žiedai gra
žiausiai žydi. Lila Lee yra 
asztuoniolikos metu gražuo
le. Ji per vasaros atostogas 
renka obuolius ant ukes.

-gas buvo kaip kokia milžinisz- 
ka paklode ir nuklojės ne vien 
tik upe bet ir pakrante ir krasz- 
tus ir kalnus ir namus.

Jeigu sniegas kristų vien tik 
ant upes ir ant pakraneziu tai 
butu labai gražu, bet tas pats 
sniegas krito teipgi ir ant gele
žinkeliu, kur traukiniai turėjo 
sustoti ir laukti. O kai trauki
niai laukia, tai ir žmones laukia 
ir pyksta. New Yorko žmones 
pasitiki ant traukiniu kaip ant 
Pono Dievo, ir jie baisiai supy
ko kai tie traukiniai nepribuvo 
ant laiko. O tas sniegas, Dievo 
duotas visus tuos traukinius su
stabdė ir suvėlino.

Žmones kurie gyvena ant 
ūkio ar mažesniuose miesteliuo- 
se yra priprato prie sniego ir 
prie pugu ir visai nepyksta kai 
negalėjo per kelias dienas ar 
sanvaites iszeiti? Jie priima 
Dievo duota pavasari ir žiema; 
bet miestietis jaueziasi kad jis 
ir jo maszinos gali visa svietą 
ir gamta valdyti. Kai Gamta 
parodo savo galybe ar su snie
gu, audra ar lietumi, miestietis 
pyksta ir plusta, kad jis negali 
gamta, Dieva ir visa svietą val
dyti kaip jis tas savo maszinas 
valdo.

Bet kai veverselis pranesz 
kad pavasaris jau drengia ūki
ninkas irmažo miestelio žmoge
lis ta ve veršeli pasveikins ir nu
džiugs, bet nabagas miestietis 
to veverselio nematys ir neisz- 
girs, ir už tai gamtos nepažines 
neinvertins. Tada ūkininkas, 
su tuo daininku galės vėl klaus
ti: Kur vakarykszczios dienos 
sniegai kai veverselis gieda, bet 
miestiecziai tik ruguos ir skai
tys kiek jiems szita žiema su sa
vo sniegu ir pūgomis kasztavo.

Primina
Salliuninkas sako in sve- 

czia, kuris neužmokėjas už 
alų, ėjo per duris.

— Ei ponas! Jeigu kur 
pamestum masznele su pini
gais tai atsimink apie tai, jog 
czion isz kiszeniaus ne isz- 
emei suvis!

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

:: Tiktai 15^ ::
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

What would you say if you saw a 
groundhog emerge from his l.ole 
this month with a stock of Savings 
Bonds in his paws? Millions of my 
nieces and nephews, who own Sav
ings Bonds and are adding to their 
bond holdings regularly through the 
Payroll Savings or the Bond-A- 
Month Plans, would say that Mr. 
Groundhog has at last acquired 
common sense as a prophet of an 
early spring. There is no better har
binger of a bright, happy future is 
there than the growing, safe, profit
making financial reserve of United 
States Savings Bonds.

U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziadienl
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ŽiniosVietines
— Szaltas oras.
— Szia sanvaite czvertis 

meto, pasninkas: Seredoj, Pet
nyczioj ir Subatoj.

— Petnyczioj apie 4-ta va
landa popietu, Mahanoy City 
kasyklose, Henry Picciano, Ita
las, 58 metu amžiaus, nuo 210 E. 
Market Uly., likos užmusztas 
per nupuolimą anglies. Velio
nis gimė Italijoj. Pribuvo in 
czionais 40 metu atgal. Prigulė
jo prie Saldž. Szirdies Italu pa
rapijos mieste. Paliko paczia, 
szeszis sūnūs, dvi dukterys, 
tris anukus ir dvi seserys. Lai
dotuves invyks Utarninke.

— Petnyczios vakara 7:25 
valanda, ugnis kilo pas Her
bert C. Noakes, 25-27 E. Maha
noy Avė., bledies padaryta ant 
keliolika tukstancziu doleriu. 
Taipgi ir kiti namai panesze 
daug bledies prigulinti prie 
James G. Miles, Mrs. Mattie 
Ritz, Mrs. William Meese, ir J. 
B. Reinoehi.

— Kitas ugnis kilo Nedė
lios ryta apie ketvirta valanda 
kada padanginys prie Tregellas 
Bztoro, E. Centre Uly., užsidegė 
nuo cigarete. Ugnagesiai pri
buvo ir užgesino liepsna.

—• Utarninke pripuola Szv. 
Flavijono.

•— Seredoj Simeono, taipgi 
pasninkas.

— Bronius Miliukas nuo 
W. Spruce Uly., puldamas ant 
ledo, likos sužeistas in tiesa 
klubą. Randasi Locust Mt. li- 
gonbuteje.

— Ketverge Szvento Gabi- 
no.

persikraustė in Pottsvilleje. 
Buvo angliakasis ir dirbo prie 
Repplier Coal Co., kasyklose. 
Paliko savo paczia Julija 
(Krist); dvi dukterys: Viola, 
pati Lawrence Phelan ir Irene 
pati Walter Roberson isz mies
to, taipgi du anukus.

Girardville, Pa. — Szv. Ro- 
žaneziaus t)raugija rengia Kor
tu Loszimo vakarėli Kovo ket- ft
virta diena, Szvento Kazimiero 
Szventeje. Szita draugija pra
deda Klebono Sidabrinio Jubi
liejaus vaju, kuris invyks atei- 
naneziais metais. Kbe'bonas, 
Kunigas Mykolas Daumantas 
apvaikszczios savo kunigystes 
Sidabrini Jubilieju 1949 me
tais. Tai pirmutinis tokis invy- 
kis Szvento Vincento parapijos 
parapijiecziams, ir už tai visi 
jau isz anksto rengiasi prie tos 
iszkilmes. Szvento Vardo Drau
gija rengia “Pypkoriu Vakarė
li,” bet da dienos del to vaka
rėlio nėra nustatyta. Szv. Var
do Draugijos jaunieji nariai 
imasi sportuose ir visoje apy
linkėje atsižymėjo kaipo ne
prasti sportininkai. Jie dabar 
rengiasi paremti vyresnuosius 
Szv. Vardo Draugijos narius 
tame “Pypkori’u Vakarėlyje. ’ ’

Sodalietes rengia gražu szo- 
ki, bet da nenustato dienos ka
da tas szokis invyks.

Lietuve Gavo Sau
Bagocziu

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

byteronkai, nes tokiu labai ma
žai randasi tarp Lietuviu.

Jievute yra pragarsėjus kai
po loszike ir artiste ir nesza 
garbe visai musu tautai. Mes 
musu Jievutei ir jos milijonie
riui linkime ir vėliname viso 
gero ir kuo puikiausios ir kuo 
laimingiausios kloties.

KOMUNISTAI LAIKO 
AMERIKIECZIUS

TSINGTAO, KINIJA. — Ki- 
nijos Komunistai prisipažino 
kad jie sugavo penkis Ameri- 
kieczius marinus, kareivius per 
Kalėdas netoli nuo Tsingtao, ir 
kad vienas isz j u pasimirė nuo 
žaizdų. Jie sako ir tikrina kad 
tie Amerikiecziai buvo iszeje 
meszkerioti kai jie buvo suimti. 
Komunistai sako kad tie mari
nai, kareiviai kariavo su Kini
jos armija ir buvo prieszai Ko
munistu.

Shenandoah, Pa. — Gerai ži
nomas visiems Mykolas Vailio
nis (Wylonis) 67 metu amžiaus 
nuo 20 Upper William Penn nu
mirė Subatoj 6-ta valanda ryte 
Ashland ligoributeje, sirgda
mas trumpa laika. Velionis gi
mė Lietuvoj pribuvo in czionais 
būdamas jaunas vyrukas. Per 
daugelis metu dirbo angliaka- 
syklose. Prigulėjo prie William 
Penu Lokelio Nr 1398. Buvo 
džanitorius del West Mahanoy 
Township Mokykla. Taipgi pri
gulėjo prie Susivien. Lietuviu 
Am., ir prie Wm. Penu Ugnage- 
siu Draugijos. Paliko sunu Ed
vardą namie; dvi dukterys: V. 
Callahan isz Long Island, N. Y. 
ir L. Zubritskiene isz Dearborn, 
Mich., taipgi szeszis anukus ir 
dvi seserys: Rože ir Marijona 
Lietuvoje. Laidotuves invyks 
Seredoj 10-ta* valanda ryte ir 
bus palaidotas ant Kalvarijos 
kalno kapines. Graborius J. Le- 
vonaviezius laidos.

— Sirgdamas nuo dusulio, 
seina.s gyventojas Juozas Idake- 
yiezius, nuo 116 N. Bowers uly., 
staiga numirė Petnyczioj 10-ta 
valanda ryte, namie. Buvo ang- 
liakasis ir dirbo prie Packer 
Nr. 5 kasyklos. Gimė Lietuvoj 
ir. atvyko in czionais daugelis 
metu atgal. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko pa
czia Ona; viena duktere Marie, 
pati Viktoro Alaburdo isz Cam
den, N. J., du sunu: Alberta na
mie ir Edmundą, Camden, N. J.

Naujos Mados Virtuve

Pottsville, Pa. — Senas ang
liakasis Vincas Minseviczius 
(Williams), 59 metu amžiaus, 
isz Pottsvilles, numirė Petny
czios vakara, Good Samaritan 
ligonlbuteje. Velionis igime Lat
vijoje ir atvyko in Shenadory- 
je daugelis metu atgal, po tam

Kiekviena szeimininke my
li gražia, szviesia ir patogia 
virtuve. Czia jau naujau
sios mados virtuve szeimin- 
inkei kai ji zulinasi ir skubi
nasi pietus pagaminti. Ma
tote czia jau nėra nei szluotu 
nei puodu. Viskas turi sa
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Mainieriu Pensija
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

sai isz naujo pradėtu derybas.
Bet Lewisas visai nei ne

klausė; jis nenori derėtis, bet 
tik insakyti. Mat jis jau pripra
tęs kitiems insakyti ir nežino 
kaip kitu patarimo pasiklausy
ti. Jis antra diena szio menesio 
pasiuntė laiszka kompanijai, 
sakydamas kad kompanija su
laužė sutarti, už tai kad ju at
stovas Van Horn nesutiko su 
Lewiso insakymais. Jis sako 
kad dabar Mainieriu unija jau- 
cziasi kad jai valia savotiszkai 
szita klausima iszriszti.

Tuo paežiu laiku kai Lewi
sas savo ta laiszka pasiuntė 
kompanijai, ponas Murray vi
sai atsisakė ir pasitraukė isz 
tos komisijos, sakydamas kad 
nieko gero isz viso to nebus tol 
kol Lewisas savotiszkai strak
sės ir visus kaip kokius bernus 
stramužins.

Isz to Lewiso laiszko matyti 
kad jis rengia ar nors jau gra
sina kad szi pavasari jis gali vi
sus mainierius iszszaukti ant 
straiku.

Tokia paszelpa ir pensija 
mainieriams yra gera ir reika
linga, bet negalima jau taip pa
vesti vienam žmogui viską sa
votiszkai tvarkyti. Jeigu ežia 
vienas žmogus gali viską taip 
nutarti tai kam ta komisija bu
vo paskirta?

MAISTAS PIGESNIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

isz musu banku ir bankieriu, 
kurie jau ima atsargiau skolin
ti pinigus. O kai bankos suma
žina paskolas, nors turi per 
daug pinigu, tai reiszkia, kad 
jos jau ko nors laukia ar bijosi!

PALSZYVOS
MINISZKOS

Moterys, Apsirengusios
Kaip Sesutes Kolektuo- 

ja Po Saliunus
NEW YORK, N. Y. — 

Naujas ir geras biznis praside-

vo vieta tam tyczia įtaisy
tuose stalcziuose. Namu Sta
tytoju fabrikantai dabar szi- 
tuokias virtuves rodo ir ro
dys per paroda kai jie laikys 
savo seimą Chicagoje (III.), 
Vasario (Feb.) 22 iki 26 d.

Sonja Henie taip gerai, 
taip gražiai ir taip greitai 
ant ledo cziuožia, kad sunku 
jos paveikslas nutraukti. 
Vienam laikrasztininkui pa

jo New York miesto saliunuose. 
Moterys ir merginos, apsiren
gusios kaip Katalikiszkos Se
sutes eina per saliunus, restau- 
ranus ir sztorus ir renka aukas 
del mielaszirdingu darbu ir del 
Bažnyežios. Jos užsimoka pus- 
treczio dolerio ant dienos ko
kiai ten draugystei ar organi
zacijai, isz kur jos gauna mi- 
niszku rubus, ir kiek jos susi
renka sau pasilaiko.

Tiek tokiu palszyvu minisz- 
ku priviso, kad New York Ar- 
kidecijos kardinolas uždraudė 
visoms tikroms sesutėms dary
ti kolektas ar rinkti pinigus. 
Septynios kitos bažnyczios vie- 
szai paskelbė kad j u sesutes 
niekur nekolektuoja.

Per pastaruosius kelis mene
sius, vis daugiau ir daugiau to
kiu palszyvu miniszku atsiran
da, kuriuos eina per saliunus ir 
renka pinigus.

Sesutėms valia eiti per na
mus ir rinkti aukas, bet joms 
uždrausta eiti per biznierius ar 
per saliunus. Ir tos sesutes ku
rios eina, per namus, yra vi
siems pažinstamos. Yra patar
tina nepažinstamai sesutei nie
ko neduoti.

Visi mes turime gana pažins- 
tamu kunigu, bažnycziu ir se- 
sueziu ir mes savo mielaszir- 
dystes darba pilnai atliksime 
jeigu mes tiktai savo apylinkė
je gera darysime ir busime 
duosnus.

Isz kitos puses, kai jau yra 
koks labai geras reikalas ir dar
bas ir kai sesutes, broliukai ar 
kunigai eina kolektuoti, tai ju- 
su klebonas jums isz anksto 
pranesz. Be jo pavelinimo, ar 
be jo žinios, niekam nieko ne
duokite, nepaisant kaip dievo
baimingai ir lipszniai tie dva- 
siszkiai jums kalbėtu. Klebonas 
pirmueziausiai dažino kur, kiek 
ir kam ko reikia.

Geriau, paveskite savo aukas 
savo klebonui; jis daug geriau 
žino ir supranta kur jusu aukos 
daugiausia gere padarys.

Mes jau kelis sykius norėjo
ms apie tokias kolektas ir apie 
kad ir tikras sesutes raszyti, 
bet vis neiszdrysome. Mes neži
nome kaip musu skaitytojai in 
tokius dalykus žiuri, bet mums 
tikra sarmata it musu tikėji
mui maža nauda ar garbe jeigu 
musu sesutes turi po saliunus 
vaiksztineti, rinkdamos aukas 
del kokio mielaizirdystes dar
bo. Toks darbai nėra musu se
sutėms tinkama s.

Karta mes ui e j ome in saliu-

Du Paveikiai — Viena Mergina

sisekė ne tik vienas, bet net 
du paveikslas nutraukti, 
ant sykio. Sonja Henie ežia 
manksztuosi ir pratinasi del 
parodos ant ledo in Madison 

na, ar tikriau sakant in kliuba 
iszsigerti. Tuo kartu ant estra
dos szoko ir kraipiesi pusnuoge 
mergpalaike, o pragramos ve
dėjas pasakojo ne taip jau gra
žias pasakas. Kliubas buvo pus
pilnis, vyru, merginu, bobų ir 
bobelku, insikauszusiu ir vi- 
siszkai girtu. Triukszmas ir ler- 
mas vieszpatavo. In ta visa 
triukszma inejo dvi sesutes ko- 
lektuodamos aukas. Jos prie 
visu prie baro priėjo ir paskui 
net ir prie visu stalu szokio sa
lėje priėjo. Jau kur, kur, “bet 
tenais tai jau nebuvo sesutėms 
vieta. ’ ’

Paskui, kai vyrai fabrikuose 
savo pedes gauna, tai ta diena 
prie visu vartų stovi sesutes vėl 
kolektuodamos. Ir tas mums 
Katalikams ne in garbe. Fabri
kuose visokiu žmonių randasi 
ir nekarta tos sesutes turi nu
kentėti kai buvo paniekinamos 
ar iszjnoktos.

New York Diecezijos nusista
tymas, kad sesutes daugiau ne
eis per tokias vietas rinkti au
kas yra pagirtinas ir kitu turė
tu būti pavyzdys.

Generolai Prezidentai

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

priesz tai Generolas Garfield 
buvo vieszai pasakęs: “Jeigu 
man reikes per keturis metus 
iszkenteti szitoki nežmoniszka 
gyvenimą, tai asz pasiliksiu 
kvailas ir kvaiszas ant visa
dos!”

Politikieriai dabar nori at- 
kartuoti kas atsitiko 1840 me
tuose kai tu metu politikieriai 
pastate Generolą William Har
rison kaipo kandidata del Pre
zidento. Generolas Harrison bu
vo tikras didvyris armijoje ir 
ant karo lauko, bet kai jis tapo 
Prezidentu politikieriai, taip ji i 
apszmeiže kad jis savo garbes 
vieta palaike tik viena menesi.

Bet, nereikia ežia jieszkoti 
kitu vardu, kitu generolu ar ki
tu Prezidentu. Pats pirmutinis 
Amerikos Prezidentas Jurgis 
Washingtonas buvo garbingas 
ir narsus karininkas ir visu 
gerbiamas generolas. Kai jis ta
po Prezidentu visi to laiko poli
tikieriai ji szmeiže ir niekino. 
Vien tik kai Prezidentas Wash- 
ingtenas pasimirė ir kai tik is 
torijos knygos buvo raszomos, 
žmones pradėjo ji invertinti ir 
gerbti. Mes dabar Washingto- 
na gerbiame kaip koki didvyri 

Square Garden, kur tukstan
cziai žmonių ateina ja pama
tyti. Ji yra po visa svietą 
pagarsėjusi.

bet jo laiko žmones ji intarine- 
jo, szmeiže ir niekino.

Generolas Jackson buvo 
Amerikos Prezidentas. Jis bai
siai neapkentė Anglu, nes kai 
jis buvo tik trylikos metu am
žiaus vienas Anglijos karinin
kas jam per kupra uždrožė su 
szoble už tai kad jis negerai nu- 
valia to karininko cziabatus. 
Jis Anglams niekados už tai ne
dovanojo. Kai jo Sekretorius 
Eaton apsiženijo su Peggy 
Timberlake, kuri buvo tiek gra
ži, kiek intarta ir apsznekama, 
visos tarybos, Kongreso ir Se
nato bobos toki lerma šukele, 
kad nabagas Eaton turėjo isz 
savo vietos pasitraukti. Gene
rolas, Prezidentas Jackson, pri
imdamas jo atsisakyma pasa
kė: “Asz tavęs nekaltinu. Asz 
pats mielu noru stoeziau priesz 
visa gauja prieszo karininku, 
negu priesz saujale tokiu bo
bų.”

Generolas Eisenhower moki
na istorijos, praeities invykiu 
universitete. Jis daug daugiau 
žino apie nelaiminga likimą ge
nerolu didvyriu kurie tapo pre
zidentais ir ramybes neteko. 
Gal kaip tik už tai jis visiems 
dabar szpyga parodo, staeziai 
pasako, kad niekas ji neinvels 
in politika, kad jis nestos in 
kandidatus del prezidento ir 
kad jam daug geriau kitus mo
kinti apie kas atsitinka su Ge
nerolais kurie tampa preziden
tais negu savo sprandą kiszti in 
kilpa kuria musu politikieriai 
ir jam buvo prirengė.

Sziltas Vanduo

Westinghouse elektros fa-
brikantai iszrado ir padare 
labai patogu ir gera szildy- 
tuva, pecziuka, kuris dabar 
szildo vandeni nežiūrint kaip 
szalta butu lauke. Szitas ar
klys dabar gali atsigerti van
dens nepaisant kad visur ki
tur vanduo pavirtęs in leda.

POPIEŽIUS PRASŽO

RYMAS, ITALIJA — Popie
žius Pijus Dvyliktasis vadina 
ta sprogstanezia “Atom” bom
ba, “baisiausiu ginklu, kuri 
žmogaus protas ir mokslas isz- 
rado.”

Popiežius, kalbėdamas in 
mokslinczius, ragino kad ta 
baisi sprogstanti “Atom” bom
ba butu uždrausta ir kad nie
kam nebutu valia tokis ginklas 
vartuoti kai kariauja.

“Kokios neiszpasakytos bai
senybes laukia žmonijos ateity
je jeigu tokios baisios jiegos 
bus paleistos per kara,” klau
sia Popiežius.

Jis iszreiszkia vilties kad tos 
sprogstanezios “Atom” bom
bos baisios jiegos bus variuoja
mos vien tik del žmonijos gero
ves, taikos metu.

Popiežius sako, “Žmogaus 
protas pasiekė mokslo virszu-. 
nes, tas protas dabar isz tikro 
kalnus nuverezia. Žmogaus 
protas tiek daug žino apie dan-> 
gaus žvaigždes, apie žemes tiir-h 
tus, apie mariu giliausias pa
slaptis, bet saves nesupranta ir 
savo brolio neinvertina.

Popiežius visiems moksliu- 
cziams primine, ka Szventasis 
Augustinas jau taip seniai bu
vo pasakęs apie karo baiseny
bes, ir pridėjo:

“Jeigu jau Szventojo Augus
tino laikais karas buvo toks 
baisus, ir jeigu jau tada buvo 
taip smerikiamas, tai kokiais 
žodžiais ir kokiais perspėjimais 
mes dabar turėtume savo gady
nes žmones perspėti; kada tie 
karo pabūklai, kaip ta sprogs
tanti “ Atom” bomba, kuri gali 
visus ir viską ant szio svieto su
naikinti?”

Paskui Popiežius stengiesi 
paaiszkinti kokios nelaimes ir 
baisenybes visu musu laukia 
kai treczias pasaulinis karas vi
sus mus paskandins.

Tukstancziai girdėjo szita 
Popiežiaus kalba ir perspejima 
szimtai tukstancziu laikrasz- 
cziuose pasiskaitę, bet retas ku
ris paklausys.

Dabar jau visi krasztai, visos 
vieszpatystes stoja in lenkty
nes gaminti tokias sprogstan- 
czias bombas, ir jokie gražus 
žodžiai ir juodi perspėjimai jU 
nepermainys ir nesulaikys.
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