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Tautu Sanjunga Be Jiegos
Isz Amerikos
PASZELPA DEL

GRAIKAMS IR TUR
KAMS REIKALINGA

FINLANDIJA
RUSIJOS

SZESZELYJE

Raudona Nagaika Vis 
Siekia Toliau Ir Toliau

Laisve Ar Vergija?

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius George 
Marshall ne tik praszo, bet be
veik ir reikalauja kad Ameri
kos Kongresas tuoj aus paskir
tu $275,000,000 pagelbos Tur
kams ir Graikams. Jis sako kad 
Rusija prisirengus szitus krasz- 
tus užimti, jeigu Amerika jiems 
nestos in pagelba.

Amerikos Sekretorius, kalbė
damas už Prezidentą Trumana, 
kuris dabar atostogauja, visam 
Kongresui staeziai pasakė kad 
Amerikos pagelba turi dole
riais plaukti in Graikija ir Tur
kija per visus szitus metus.

Jis Kongresui pasakė: “Ma
no nuomone ir insitikinimas 
yra kad szita pagelba Turkams 
ir Graikams yra ne tik paszel- 
pa tiems krasztams, bet ir musu 
kraszto apsisaugojimas.“

Pernai Gegužio menesyje 
Amerika paskyrė keturis szim- 
tus milijonu doleriu Turkams ir 
Graikams. Bet visi tie pinigai 
jau isznyko. Dabar reikia dau
giau pinigu.

Amerikos Sekretorius sta
eziai pasakė kad svetima viesz- 
patyste vis stengiasi pasiimti 
Salas ir tvirtoves Dardanelles 
jurose nuo Turku. Jis vardu ne
paminėjo kad ta svetima viesz- 
patyste yra Rusija, bet visi tai 
gerai žino.

Graikijos susiedai isz sziau- 
rines puses, Yugoslavai, Bulga
rai ir Albanai, remia ir szelpia 
Graikijos sukilėlius, kurie nori 
Graikijos valdžia nuversti ir in- 
steigti Komunistiszka valdžia.

Sekretorius nepasake kiek 
katras krasztas gautu isz to
kios paszelpos, bet jis visiems 
davė žinoti kad Graikams dau
giausia dabar reikia.

Amerika prižadėjo daugiau 
pagelbos Graikams; prižadėjo 
daug ginklu ir kareiviu. Ame
rikos Karo Sztabas prižada pa
didinti Graikijos armija ligi 
dvieju szimtu tukstaneziu ka
reiviu.

Prezidentas Trumanas ren
giasi pertvarkyti Karo Sztaba 
ir Amerikos dipliomatus Grai
kijoje. Ambasadorius Ameri
kos Graikijoje bus pasiunstas 
in Portugalija kaipo Amerikos 
Ministeris. Musu Ambasado
rius Graikijoje vis nesutiko su 
Karo Sztabo virszininkais. 
Trumanas dabar paskirs Am
basadorių kuris dirbs isz vien 
su Amerikos Karo Sztabu Grai-

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Rusija iki dabar tik trukdė ki
tiems, tik viską atidėjo, tik lau
ke ir visus planus stengėsi su
ardyti ar suvėlinti. Bet dabar 
Rusija pradėjo skugintis. Ar 
Sovietai ima prisibijoti Vaka
riniu Tautu jiegos; ar gal Juo
zas Stalinas nori visa Europa 
užkariauti greieziau negu Hit
leris ketino? Kas atsitiks atei
nanti pavasari? Kaip toli Sta
linas ketina eiti, ir kaip toli jis 
isz tikrųjų nueis?

Szitokie klausimai dabar ne
duoda ramybes beveik visiems 
musu delegatams Tautu San- 
jungoje. Tie patys klausimai 
atnesza nemigo naktis musu 
laikrasztininkams, kurie dabar 
tik gali spėti kas tenai darosi už 
tos geležines sienos, kur Rusija 
palaiko savotiszka taika.

Sovietai vis pilnai ir galuti
nai neužeme Czekoslovakija, 
kai savo nagaika parode Fin- 
landijai. Finlandija jau dabar 
baisiai daug mokėjo ir moka 
Ruskiams už kara, Finlandija 
yra nukamuota, be ginklu ir be 
armijos. Dabar eina balsas isz 
Kremlino kad apsigynimo su
tartis su Finlandija yra Rusijai 
reikalinga.

Finlandija negali nei in Tau
tu Sanjunga kreiptis pagelbos, 
nes ji in ta Sanjunga nebuvo 
priimta, kai Rusija pareikalavo 
kad Finlandijai tenai vietos ne
būtu.

Dabar vis aiszkiau ir aisz- 
kiau matyti, kad Tautu Sanjun
ga yra visai be jiegos. Ko gali
ma tikėtis del Finlandijos kuri 
visai nepriguli prie Tautu San-

Kongresmonas Everett M. 
Dirksen, Republikonas isz 
Illinois valstijos, pasakė pra
kalbas per Prezidento Lin
coln© szvente. Jis aiszkiai ir 
staeziai pasakė kad Ameri
kos laisve ir Komunizmas 
“gali greta gyventi tik tada, 
kada mes iszsižadesime lais
ves ir sutiksime gyventi ver
gijoje.“

junges, kai Czekoslovakija bu
vo praryta. O Czekoslovakija 
buvo Tautu Sanjungos nare.

UŽMIRSZTA

RANKSZLUOSTI

SAN MATEO, CALIF. —
San Francisco daktarai iszeme 
isz ponios Lillian Arthuros pa- 
vilves rankszluoszti, kuri Bre- 
mertono, Wash., ligonbutes 
daktarai priesz du metu ten pa
liko. Gimdimo laiku ponia Ar- 
thuriene reikėjo daryti opera
cija, dvynukai laimingai gi
mė, ligonbutes daktarai užsiu
vo rankszluosti. Ponia Arthu- 
riene skundėsi tuojau po opera
cijos ir jai buvo padaryta x-ray 
nuotrauka, paveiksią, bet dak
tarai rankszluosczio nepastebe- 
jo-

Amerikos Raudonojo Kryžiaus Vajus Prasidėjo

ikijoje.

— Niekas negali tam kenk
ei, kuris pats sau nekenke.

Lietuviai esate tauta mie- 
laszirdinga ir žinoma isz sa
vo geros szirdies ant paauka- 
vimo del gero tiksl/b. Pasiro

dykite ir dabar su savo auka. 
Aukos rinkamos nuo Kovo 
(March) 1 d., iki 31 dienos.

SPAUDOS LAISVE
PANAIKINTA

Czekai Uždraudžia 27
Laikraszcžius

PRAGUE, CZEKOSLOVA
KIJA. — Komunistas Premje
ras Gottwald tuoj aus uždraudė 
savo žmonėms pirktis ar skai
tyti dvideszimts septynis laik- 
raszczius isz Užsienio. Dau
giausia laikraszcziu ir žurnalu 
kurie yra uždrausti yra Ameri
kos ar Anglijos spausdinami ir 

Dabar visa spaudos laisve 
yra panaikinta, redaktoriai yra 
pravaryti, laikrasztininkai ir 
raszytojai yra suaresztuoti. Vi
sos žinios kurios yra skelbia
mos per radija turi eiti per Ko
munistu sztaba.

Visos draugystes, kurios nė
ra Komunistiszkos dabar yra 
suardytos ir panaikintos.

Komisija kuri yra sudaryta 
isz septynių žmonių ir kurios 
vadas yra Komunistas Rudolf 
Stransky dabar iszvalo, iszgai- 
nioja visus vadus isz visu liku
siu draugyseziu.

Žinių Ministeris pasiaiszki- 
no: Kodėl visi laikrasztininkai 
isz Užsienio turi greitai iszsi- 
kraustyti isz Czekoslovakijos? 
Jis sako, kad tie laikrasztinin
kai ir raszy tojai nieko blogo ne
pasake ir neparasze apie nauja 
Czeku valdžia, bet taipgi jie 
nieko ir gero nesako ir isz tokiu 
krasztui nėra jokios naudos.

Kai Amerika, Anglija ir 
Francuzija pareiszke savo ne
pasitenkinimą su tokiu grubi- 
joniszku valdžios užgrobimu,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

RUSIJOS LAIVYNAS

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Laivyno virszininkai 
sako, kad jie turi tikras žinias
kad Rusija dabar skubinasi sta
tytis net keturis laivynus. Vie
nuolika Raudonu Laivyno Ko
legijų dabar mokina Ruskius.

Dabar jau Rusija turi kelis 
kariszkus laivus prie Mur
mansk, Baltikes jurose, Juo
duosi Mariose prie Arthur-Vla
divostok uosto.

Kai visi kiti statomi laivai 
bus pastatyti, tai du didžiausi 
laivynai bus pasiunsti in Balti
kes Juras ir in Pacifika.

Dauguma Rusijos Laivyno 
laivu yra maži pesztukai; dau
giausia bus povandeniniu lai
vu, submarinu. Bet jie stato ke
lis laivus, kurie vesz ir karisz
kus eroplanus.

Rusija gamina apie du szim- 
tu savotiszku submarinu, po
vandeniniu laivu, jleszimts to
kiu, kokius Vokiet ziai vartuo- 
jo, o kiti tik gamir imi, tik sta
tomi ir negalima j 
kie jie bus.

asakyti ko-

275 Milijonai 
Graikams Ir 

rūkams
Stalinas Sako Apsigynimo Su
tartis Su Finlandija Yra Rusijai 
Reikalinga; Tikėjimas Susi
kerta Su Politika Lenkijoje;

Palestinoje Reikalinga 
Tarptautinas Armijos^

• LAKE SUCCESS, N. Y. — Tautu Sanjun
gos Komisija praszo kad tarptautine armija bu
tu pasiunsta in Palestina Gegužio penkiolikta 
diena palaikyti tvarka ir invykdinti Tautu San
jungos nutarimą suskaldyti ta kraszta tarp Žydu 

ir Arabu.
Szitas klausimas yra toks svarbus kad pati 

Tautu Sanjungos gyvastis kybo ja lygsvaryje. 
Nuo szio klausimo iszriszimo pareis priparodini- 
mas ar ta Tautu Sanjunga kam verta ar jai jau 
laikas pasimirti kaip ir ana Tautu Sanjunga pa
simirė po Pirmojo Pasaulinio Karo.

Komisija sako, kad Arabai drąsiai ir visai 
vieszai prieszinasi Tautu Sanjungai Už tai, 
nieko negalima Palestinoje padaryti be tarptau
tines armijos. Szita komisija sako kad Angli
jos kariuomenes turi vieta užleisti tarptautinei 
armijai, nes Anglija jauvistiek rengiasi pasi-
traukti, o kai Anglijos kariuomenes isz tenai 
pasitrauks, ir jeigu tarptautinis vaiskas nepri
bus, tai ežia bus baisios skerdynes.

Anglija rengiasi isz Palestinos pasitraukti 
Gegužio penkiolikta diena. Tautu Sanjungos 
Komisija sako kad jau pirm to tarptautines ar
mijos turėtu tenai pribūti.

Mes labai abejojame kad Tautu San junga pa
klausys tos komisijos, nes ne visi tos Sanjun- 
go nariai taip pat žiuri in ta klausima. Kai ku
rie pataria kad reiketu visus Žydus gerai apgink

luoti ir leisti jiems atsikirsti priesz Arabus. Bet 
szitoks susikirtimas tik sudarytu ir baisesnes 
skerdynes tenai. Buvo inneszta panaikinti 
instatyma kuris uždraudžia visoms tautoms duo-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MAŽIAU ANT

PASILINKSMINIMU

Atostogoms Vietos 
Tuszczios. Žmones

Skaito Savo
Skatikus

MIAMI, FLA. — Žmones da
bar daug mažiau praleidžia pi
nigu del pasilinksminimu ir jau 
nemato savo pinigus kaip dare 
per kara. Per kara ir kaip tik 
po karo visi szvaiste pinigus ir 
nepaisė kas kiek kasztuoja, bet 
dabar jau visur matyti kad 
žmones nors kiek proto gavo ir 
skaito savo pinigus.

Žiemos atostogoms vietos sa
ko kad daug mažiau žmonių 
sziais metais atvažiuoja; ir tie 
kurie atvažiuoja vis jieszko ir 
praszo pigesniu kambariu, pi
gesniu pietų ir pigesniu pasi
linksminimu.

Kliubai, saliunai ir kitokios 
užeigos sako kad biznis prastas. 
Daug mažiau sznapso yra par
duodama dabar. Daug žmonių 
dabar tik alų maukia prie baro 
ir sznapsa geria namie.

Net ir tie kurie pinigus deda 
ant arklio ir tik uodega pamato 
lenktynėse sziais metais jau 
mažiau pinigu deda ant tu ark
liuku.

Žmones visur mažiau pinigu 
praleidžia ant pasilinksminimu 
Aes pragyvenimas yra toks 
brangus.

Dauguma dabar savo pinigus 
indeda in naujus automobilius 
naujus namus, drabužius ir 
maista.

Bet, nežiūrint viso to taupu
mo Amerikiecziai praleidžia 
daugiau negu 3,600,000,000 do
leriu ant visokiu pasilinksmini
mu.

Vieszbucziai da vis pilni, bet
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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nebus toks geras kaip fbuvo ir 
už tai mažiau perkasi, mažiau 
pinigu kisza in savo bizni ar ta- 
vora.

Rangia si Prie Visokiu Nuoytkiu

Visi tie pikti laiszkai tarp 
Rusijos ir Amerikos mažai ka 
reiszkia! Suprantamas daly
kas, kad Sovietai dabar 'baisiai 
pyksta, kad Amerikos karisz- 
ka jiega vis artinasi prie jos ru- 
bežiu.

Amerikos kariszki eroplanai 
tppi nuo Azores, Portugualijos 
Salose ligi Ispanijos, ligi Afri
kos ir po visa Vidurrytu krasz- 
ta. O kur Amerikos eroplanai 
nepasiekia, tai Anglijos eropla
nai pribūva. O tas Rusijai bai
siai nepatinka.

MB—————— # e 1

Amerikos kariszki ginklai 
yra siuncziami kaipo dovanos 
Graikams ir Turkams ir dabar 
eina derybos daug kariszku 
ginklu parduoti Beržams. Ir tas 
Rusijai baisiai nepatinka.

Anglija parduoda daug gink
lu Arabams. Ir tas Rusijai bai
siai nepatinka.

" • • ■ I I ■

Amerikos karininkai ir ka
riszki patarėjai dabar Grai
kams padeda sutverti armijas 
ir net ant karo lauko tvarka da
ro. Amerikos karininkai dabar 
randasi Turkijoje ir Perzijoje. 
Ir tas Rusijai baisiai nepatinka. 
O kituose krasztuose Anglijos 
karininkai toki pati darba va
ro ir veda.

O Perzija su Turkija yra Ru
sijos susiedai ir už tai Rusija 
jauczisi kad Amerika jau per 
daug ir per arti kiszasi in bizni 
kuris priguli Rusijai.

1 • •
Iraq krasztas, Perzijos Susie

das, susikirto su Anglija ir tai
kos sutarti panaikino. Szitas 
atsitikimas ir visi tie sukilimai 
ir buntai Palestinoje duoda Ru
sijai proga grasinti ir gazdinti 
Perzija.

Kas dabar bus ar atsitiks pa
reis isz Kremlino. Amerika yra 
nusistacziusi ir nenusileis. 
Kongresas da daugiau karinin
ku ir kareiviu rengiasi pa- 
siunsti in Graikija, Turkija ir 
Perzija ir duoda Rusijai žinoti 
kad Amerika nepaiso ir nesibi
jo visu Rusijos grūmojimu.

• • T • • 1

Vienas daktaras buvo nuva
žiavęs in beprocziu narna pas 
viena ligoni. Isz tenai jis norė
jo per telefoną paszaukti savo 
žmona, bet telefono opereiterka 
del kokios tenai priežasties il
gai delse ir nesiskubino gauti 
jam jo numeri. Supykęs jis in 
ta telefono darbininke suszuko: 
“Klausyk panele, ar tu žinai 
kas asz esu?” O ji jam atkirto, 
‘ ‘Asz nežinau kas tu esi, bet asz 
žinau kur tu esi. ’ ’

Ana sanvaite maisto atpigi
nimas ir szieru nukritimas isz- 
gazdino daug žmonių, kurie 
galvojo kad dabar jau viskas 
pakriks, kaip buvo po ano karo.

Bet, kiek dabar galima nu
matyti, tai nieko panaszaus ne
bus. Žmones vis daug visko 
perka, beveik visi dirba ir fab
rikai daug visko gamina. O vi
sa tai yra pramonei ir bizniui in 
sveikata.

——— # t
Tie kurie szierus parduoda ir 

perka per anksti ir greitai isz - 
sigando. Ir už tai szierai atpi
go. Biznieriai bijosi kad biznis

Fabrikantu, ir biznierių pel
nas bus mažesnis, nes darbinin
kai jau dabar ima reikalauti 
daugiau algos. O fabrikantai 
negali per daug savo tavora pa
branginti, nes žmones jau ir 
taip jieszkosi kur pigiau.

Daug mažiau tavoro yra 
siuncziama in užsieni, nes kiti 
krasztai dabar laukia ir neper
ka ir tikisi kad Amerikos pra
mone eis trepais žemyn ir tada 
viskas bus pigiau.

Biznis ir pramone pagerės 
kai tik taksos bus sumažintos; 
tada visi turės daugiau pinigu 
ir daugiau pirks. Kai Kongre
sas galutinai nutars kiek ir kas 
bus siuncziama in Europa, ta
da valdžia ims pirkti ne tik 
maisto, bet ir visokiu daigtu isz 
musu fabrikantu ir siunsti in 
Europa. Darbininkai gaus dau
giau mokėti ir turės daugiau 
pinigu, ir turėdami daugiau pi
nigu, daugiau pirks. O kai tik 
daugiau visi ims pirkti, tai vėl 
viskas ims brangti.

O maistas, ypatingai kvie- 
cziai jau buvo per brangus, ir 
visiems in sveikata kad jie at
pigo.

Ūkininkams tas kviecziu at
pigimas nepatinka, bet jie per 
daug nenukentes, nes valdžia 
vis primoka ūkininkams jeigu 
kviecziu ar kito tavoro preke 
per žemai nupuola. Darbinin
kams bus geriau kai maistas at
pigo; jie dabar turės daugiau 
pinigu del kitu daigtu. O tas 
biznieriams in sveikata, nes kai 
darbininkai gales pigiau pra
gyventi, jie daugiau visokiu ki
tokiu daigtu pirksis.

’ • • ' 1

Per anksti pasakyti, kas isz 
viso to bus. Bet jau galima tik
rai sakyti, kad maistas atpigs. 
Bet mėsa ne tiktai ka neat
pigs, bet pabrangs. Dabar gal 
buczernese rasite kad mėsa, ke
liais centais atpigo, bet tai ne
ilgam. Už keliu sanvaicziu visa 
mėsa bus brangesne. Dabar at
pigo, už tai, kad ūkininkai ne
teko paszaro ir daug savo gal
viju pardavė.

Nors maistas, iszimant mesa 
biski atpigs, bet pragy venimas 
vis kils augsztyn, bus branges
nis. Ir tai taip bus iki Liepos ar 
Rugpjuczio menesio, kada jau 
ir pragyvenimas ims atpigti.

—————— e e ' ' 11

Aliejaus del szilumos dabar 
visur trumpa ir trūksta. Nebus 
gana aliejaus ir del kitu metu. 
Per daug žmonių dabar variuo 
ja aliejų ir mes Amerikoje netu
rime tiek aliejaus ir negana 
parsitraukiame isz kitu krasz- 
tu. Mes dabar suvartuojanie 
daugiau aliejaus negu per ką
rą, kada eroplanai, laivai ir vi
sokie ginklai reikalavo tiek 
daug to aliejaus.

— e • 1

Daugiausia aliejaus mes gali
me gauti isz Saudi Arabijos, 
Iraq ir Perzijos. Bet szitie 
krasztai yra pavojingai arti 
Rusijos. 

——— i a 1

Szia vasara bus ir gazolino 
del automobiliu daug mažiau. 
Kompanijos dabar daug dau
giau aliejaus gamina ir mažiau 
gazolino.

Amerikos lakūnai karei
viai yra mokinami ir lavina
mi save iszsigelbeti visokiuo
se nuotykiuose. Czia keli la
kūnai nuduoda kad jie nukri
to ant dykumynu kur vien 
tik ledas ir sniegas. Jie ant

VARGSZAI
MANO vienatine Mariuką 

mano vargingas kūdikis!
Atsitiko, jau nematysiu tavęs 
daugiau! Kaip-gi galima nu
mirt szesztam mete, būdama 
taip mylima per savo motina? 
Kaip tai liūdna žiūrėt ant 
mirsztanczio kūdikio kuris žiū
rėdamas su aszaromis rodos 
meldžia palengvinimo, kuri ne
galima jam duot! Ar-gi kūdi
kis nemanstina jok motina tai 
yra paskutine pagelba ir viltis ?

Vakar da kalbėjo su manim 
laike tojo nuobrodo kosulio, 
kuris jai drasko szirdele, sza.uk- 
dama: “Mamyte, palengvink 
man!

— Palengvint tau, mano 
kūdiki. Reikėjo tau, kaip kal
bėjo gydytojas, geroves, ant 
szviežio ir czysto oro ant kaimo 
žinai gerai jog tavo motina, ku
ri atiduotu už tave savo gyvas
tį, negalėjau tau to visko duot, 
nes esiu vargsze!

* * *
Toji diena iszsiduoda man 

baisiu sapnu. Kokiu spasabu 
sugryžau nuo kapiniu? Nieko 
sau neatsimenu. Atsimenu sau 
tiktai ta viena dalyka, jog es
mių pati viena ant szio pasau
lio, ir jog neturiu nieką kuris 
verktu su manim!

Tykumą! Kas tekis ateina ? 
Tai ji, mano Mariukai Nes ne, 
juk asz josios daugiau jau nere
gėsiu, juk girdėjau neseniai 
puolanczia žeme ant josios gra
belio.

Kada metas adgal, numirė 
mano vyras, galėjau tada ji pa
laidot be jokio ergelio; priete- 
liai jo ėjo paskui jo graba, nes 
visi mylėjo ji, už jo teisingysta. 
Prie jo kapo tankiai ejome su 
Mariuką pasimelst. Bet dabar! 
Štokas darbo, prieteliai pama
žėl! visi atsitolino nuo manės, 
atėjo po tani liga, o ant galo, 
kas-gi su manim dabar stosis 
kada netekau savo vienatines 
dureles ?

Numirė tykiai, bueziuodama 
mane, o asz stovėjau prie josios 
loveles, be pajiegu, be aszaru 
akyse, isz didelio gailesczio, ne
galėjau verkt, kad sztai inejo 
iii grinezia mano kaimynas tė
vas Rakves, kuris taip mylėjo 
mano Mariuką, ir tare in mane:

— Negalėsi ponia padaryt 

sniego su didėlėmis raidėmis 
iszraszo kad jiems reikalinga 
pagelba. Kitas eroplanas isz 
padangių pamato tas raides 
ir tuoj aus su parasziutais pa
leidžia roges, szunis ir dakta

laidotuvių, ar ne teisybe? No- 
recziau tau prigelbet, nes ant to 
neturiu pinigu. Gminas užsi
ims laidotuvių, paduosiu inne- 
szima..

Geras 'žmogelis manstino ir 
rūpinosi apie viską. Neturėjau 
jam atsakyt, nes kada atsitoli
no pamanstinau sau, jog tai la
bai liūdna, kada reike szauktis 
pagelbos nuo žmonių. Nes ka 
galėjau pradėt!

In kėlės dienas atnesze du 
vyrai grabeli paskirta del 
vargsziu; keturios plonos len
tos isz balto medžio, kurios vos 
laikėsi.

Tieji žmones nepatiko man 
isz pradžių: vienas buvo augsz- 
tas, kudas ir iszrode ant žmo
gaus be szirdies; antras storas 
su raudonu veidu buvo už daug 
linksmas. Pastate grabeli ant 
grindų, o augsztasis su neužga- 
nadinaneziu veidu dirstelėjo
ant Mariukes.

— Per mažas bus, tarė. Pa
sakė mums Gmine, jog tai sze- 
sziu metu mergaite, o ji iszrodo 
taip didele kaip asztuoniu metu 
mergaite.

—■ Ba! Atsake kitas, tai nu
pjausim jai kojas ir pridesim 
szale josios, grabelyje, bus jai 
szileziau!

— Niekadejai! Nedalyps- 
tesit mano kūdikio!

O jisai atsake nusiszypsojas: 
Na, na, motin, juk ne imkite tai 
už pikta. Juk tai szposai, ry
toj atneszime didesni grabeli.

Juokai tokioj valandoj ir to-
Juokai tokioj valandoj ir to

kiam laike ? Ar-gi negalima tu- 
ict trupinėlio gailesczio del mo
tinos skausmo už savo kūdikio ?

Buvau da nusiminus tuom at
sitikimu kada inejo tėvas Rak
ves. Perpykęs nubėgo in gimi- 
no urėdą idant daneszt apie ne
dorus žmones ir sugryžo su ki
tais žmonimis, kurie buvo tru
puti szirdingesni. Grabelis ve
la buvo per didelis nes kitokio 
neturėjo ir davė man suprast 
jog neturiu tiesos reikalaut už 
daug. Indejau mano Mariuką in 
grabeli ir pridėjau senu drapa
nų idant kūnelis nesibaladotu.

Po tam užkalė grabeli ir bu
vo laikas eiti.

Kokis ilgas iszrode man tas 
kelias! Norėjau eit paskui gra
beli nes jer 
kas-gi eitu 
man iszrodt 
ant kurio 
kasztu, nep

u nebueziau ėjus, 
įaskui ji? Laikais 
jog tas pagrabas 
nepanesziau jokiu 
įgulėjo prie manės.

rą, kurie nusileidžia ir sutei
kia pagelba.

Amerikos lakūnai prati
nasi szalcziausiuose krasz- 
tuose. Szis paveikslas buvo 
nutrauktas prie Goose Bay, 
Labrador.

Paryžius, juodas ir pilnas dul
kiu, kada, radomes užmiestyje 
ant szviežio oro keikiau taji 
milžiniszka miestą kuris užinu- 
szineje nekaltus kūdikėlius.

Pasirėmus ant peties tėvo 
Rakves, tarp troszkinancziu 
dulkiu ir karszczio, atbuvau la
ja kelione be jokio murmėjimo 
su ramia, galva. Nemanstiiiau 
apie nieką, kaip tik apie ta, jog 
mano szirdis plyszta su kožnu 
drebėjimu vežimo ir rodėsi man 
jog mano kūdikis verke ir szau- 
ke manės gulėdama nesmagiam 
grabelyje. GALAS.

BAŽNYCZIA IR 
VALDŽIA

Jaunimo, Moterystes 
Ir Persiskyrimo Klau
simai Svarbiausi Tarp 
Kataliku Ir Komunistu.

ISZ LENKIJOS. — Nuo pat 
pirmųjų krikszczionyste metu 
ir dienu buvo vedama kova 
tarp Bažnyczios ir valdžios, 
tarp, taip sakant, Petro ir Cie- 
szoriaus. Tas klausimas kuris 
buvo Kristui užduotas: “Ar de
ra mums mokesezius mokėti 
Ciesoriui, ar ne?” Buvo Kris
taus paaiszkintas pilnai ir aisz- 
kiai: “Duokite Ciesoriui, kas 
Ciesoriaus, O Dievui kas Die
vo.” Bet da iki sziai dienai,

Paleistas Isz Vaisko

Generolas Dwight D. Ei
senhower, kuris visiems pa
sakė kad jis nestos in kandi
datus del Prezidento vietos, 
buvo paliuosotas isz vaisko. 
Jis armijoje iszbuvo trisde- 
szimts szeszis metus ir pas
kui savo vieta užleido Gene

niekas mums nepaaiszkino ir 
nepasake, kas isz tikro priguli
Cieroriui ir kas Dievui. Czia ne
galima kaip kirviu atkirsti ir 
sakyti; sztai, czia Ciesoriaus, o 
czia Dievo!

Dabar ir Lenkijoje tas klau
simas yra nagrinėjamas ne ko
kiais augsztais mokslais ir pri- 
parodinimais, bet kulkomis, su- 
aresztavimais ir kruvinu smur
tu.

Bažnyczia Lenkijoje nebus 
patenkinta pakol visai kita, 
nauja valdžia bus iszrinkta ir 
Komunistai paszalinti.

Kcmunistiszka valdžia neb us 
patenkinta pakol Bažnyczia ne
taps Markso tarnaite ir Sovie
tu Rusijos amžina verge.

Bažnyczia Lenkijoje reika
lauja savo vieta, kuria ji turėjo 
priesz kara kada Bažnyczios 
dvasiszkiai turėjo lygu baisa 
valdžioje ir galėjo priimti ar 
atmesti valdžios instatymus. 
Bažnyežios priežiūroje buvo vi
sas jaunimas. Kataliku Bažny
czia buvo pripažinta kaipo vi
so kraszto bažnyczia ir gavo isz 
valdžios penkis milijonus dole-
riu in metus.

Dauguma Bažnyczios vyres
niųjų dvasiszkiu dabar jau pri- 
sipažinsta kad jau negalima ko 
panaszaus tikėtis. Jie sako, kad 
Bažnyczia sutiktu ir susitaikin
tu su esamaja valdžia ant daug 
ko, jeigu valdžia isz savo puses 
taipgi nusileistu.

Bažnyczia dabar nori ir rei
kalauja; kad moterystes arba 
ženystvos instatymai butu per
mainyti ir divorso, persiskyri
mo instatymai butu ar viszsz- 
kai panaikinti ar suszvelninri. 
Ir kad valdžia užtikrintu Baž
ny ežiai pilna laisve jaunimą 
vesti, organizuoti ir mokinti.

Komunistiszka Lenku val
džia invede Persiskyrimo in- 
statymus, per kuriuos daug 
lengviau gauti persiskyrimas, 
ir dabar visus priverezia pir
miau imti szliuba pas valdinin
ką ar kaip czia sakoma, pas 
skvaiera, o tik paskui valia 
bažnyczioje.

Valdžia vis pavėlina ar nieko 
nesako kad jaunimas yra tikė
jimo mokinamas mokyklose, 
bet tas tikybos mokslas nėra 
priverstinas, kaip pirmiaus bū
davo.

Bažnyczia taipgi reikalauja 
pilnos laisves leisti savo Kata- 
likiszka laikraszti, be jokiu su
varžymu isz valdžios, ir kad 
Bažnyežiai butu pavesta jauni
mo auklėjimas ir mokinimas.

Valdžia sako kad instatymai 
del moterystes ir “divorso,” 
persiskyrimo negali būti per- 

rolui Omar Bradley, kuris 
pirmiau buvo Kareiviu Ve
teranu Administratorius. Ge
nerolas Eisenhower užima la
bai augszta vieta kaipo Co
lumbia Ūniversiteto prezi
dentas. ) 

mainyti, nes tokie instatymai 
randasi beveik visuose krasz- 
tuose.

Valdžia sako kad ji pasiren
gus tartis su Bažnyczia ir nusi
leisti ant visu kitu klausimu, 
jeigu Bažnyczia isz savo puses 
prižadės nesikiszti in valdžios 
ar politikes reikalus ir jeigu 
Bažnyczia rems esamaja val
džia ir prisidės prie viso krasz
to geroves.

Kai Bažnyczia nesutiko ant 
szitu valdžios pareikalavimu, 
tai valdžia tuojaus atsake, ne 
žodžiais, bet instatymais. Buvo 
tuojaus iszleistas instatymas 
pareikalaujantis kad visas jau
nimas, kaip vyrukai taip ir 
mergaites nuo szesziolikos ligi 
dvideszimts pirmo meto turi 
stoti in valdiszkas jaunimo 
draugystes. Szitokios draugys
tes yra kaip tik prieszingos vi
siems Bažnyczios norams ir pa
reikalavimams.

Czia szita kova veda tik val
džios ir Bažnyczios didžiūnai. 
Paprasti žmones nieko apie tai 
nežino ir nepaiso. Jis eina kaip 
ir ėjo in savo bažnyežias kas
Ncdele ir meldžiasi kaip ir mel
dėsi.

Bažnyczios vadai sako kad 
daugiau negu devynios de- 
szimts szesztas nuoszimtis visu 
Lenkijos žmonių yra Katalikai.

Valdžia gerai žino kad ji ne
gali prisitraukti Bažnyczia 
prie saves dabar, bet ji tikisi 
kad kita Lenkijos karta jau 
bus toliau atsitolinusi nuo Baž
nyczios jeigu jaunimas bus po 
valdžios, o ne po Bažnyczios 
priežiūra. Už tai Bažnyczia ir 
Valdžia taip peszasi ir viena ki
tai nepasiduoda ant jaunimo 
klausimo.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo (kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.
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G¥VENO pacziame kaimo ga

le, viename isz didžiausiu ir 
gražiausiu kaimu iszmetytu 
Lugudoro kalnuose. Grintele j u 
maža, juoda, buvo ant pat kal
no virszaus ir savo mažais klau- 
gelais žiurėjo in apžėlusia kad- 
giais, szilojais ir visokiais me
džiais pakalne.

Toj mažoj grintelej juodoj, 
su stogu žalioms samanoms ap
žėlusiu, medžiu pavėsyj, visoj 
gamtos puikybei, gilioj, pilnoj 
poezijos tykumoj Saverija gy
veno taip laimingai, kaip tik 
galima perstatyti, szalia jauno 
vyro su žerinczioms akims, rau
donoms lupoms kaip krumu uo
gos, in kuriuos jis vare savo 
avis, tverianczias vienatini jo 
turtą. Vardas jo buvo Antonio. 
Jis taipgi nuo apsivedimo su 
maža jo sapnu karaliene buvo 
su visu laimingu.

Ant nelaimes, vienok, nuo tū
lo laiko laime j u pradėjo niauk 
tiesi. Jau perejo du metai nuo 
apsivedimo, o vaiku neturėjo ir 
nematyt 'buvo kad greitai su
lauktu. Buvo liūdna ateitis, la
bai liūdna.

Iszmeldimui sau dideles lai
mes Antonio karsztai meldėsi. 
Kalbėjo novenas, vaikszcziojo 
in szventas vietas, ėjo basas, su 
atidengta galva in Bitto, in 
bažnyczia Madonnos dei Mira- 
coli. Užpirkinejo dievmaldys- 
tes su giedotoms miszioms, ža
dėjo Madonnai tiek svaru ge
riausio vaszko, kiek svers jo sū
nelis. Viskas buvo veltu.

Grindelėj buvo tuszczia, tyku 
ne 'buvo girdėt vaiko riksmo, 
nebaladones supamo lopszio, 
vargsze Saverija ne turėjo kam 
dainuoti migdant. Abudu bai
siai norimojo ir palengva žudė 
visas viltis. Bet viena karta at
lankė Saverija viena drauge su 
paslaptingu iszveizdžiu, pasi
sveikinusi, tarė:

— Argi isztikro nieko ne
žinote kumute? Peppe Longu 
man sake, kodėl jus neturite 
vaiku.

— Kodėl? Klause nusisie- 
gejusi Saverija placziai atida
rydama akis.

— Todėl, fese anoji, mažin
dama 'baisa. Del Dievo, buk jus 
žinote gerai kad Peppe yra gar
siu raganium, nes visi žmones 
taip kalba. Ir jis pats man ta 
pasakė, kad per jo prisidėjimą 
jus neturite vaiku.

— Dieve susimylėk! Suszu- 
ko Saverija, juokdamasi, ir 
greitai darydama ženklą szven- 
to kryžiaus.

Kaip visos kaimo moterys, 
intikejo in visokius niekus ir 
užkerėjimus: net viena karta 
locnomis akimis mate vaiksz- 
eziojanezia kalnuose balta dva
sia, bet kad Peppe, nors ir di
džiausias raganius, galėtu ta 
padaryti, tai jai rodėsi jau per 
daug. Bet anoje, inžeista neti
kėjimu Saverijos, vis tvirtino 
savo ir tiek prikalbėjo, kad ant 
galo pertikrino.

Ant galo nusiminusi ir nera
miai Saverija paklausė;

— Bet pasakykite man, ar 
jis negalėtu nuimti to užkerė
jimo jeigu norėtu?

— Rodosi kad ne, jis pasa
kė man, kad už nieką ant svie
to. Turbut jis turi koki piktu
mą ant jus vyro.

Besileidžiant saulei, ant di
delio arklio suigryžo Antonio, 
neszdamas krepszi pilna ka tik 
padirbtu suriu ir sviesto. Jam 

kavojant darbo vaisius in kel
ti ore ir valant arkli, Saverija 
viską jam papasakojo. Visai 
nesijuokė, tik piktai sutraukė 
tankius blakstienus ir pakrai
pė galva. Bet kada jau viskas 
buvo tvarkoj, pienas pakavo- 
tas, arklys prie ugnies liepe pa
antrinti visa istorija.

— Bet kas atsitiko tarp jų
dviejų su Peppe? Kodėl jis taip 
baisiai kerszija, paklausė Save
rija.

— Nieko! Atsake Antonio 
gal dėlto, kad visada isz juoki u 
jo burtus.

— Tai blogai, labai blogai! 
Ar ne matai kaip užleido žio- 
vus ant vyno daržu Don Gio- 
vanuio ir Julgio Luppeddu.

— Teisybe ! Teisybe, bet na, 
pažiūrėsime. Rytoj su juo pa
kalbėsiu.

— O, kad panorėtu nuimti 
tuos burtus, su persiemimu su- 
szuko Saverija.

Ta nakti abiem, sapnavosi 
gražus vaikiukas ir tuojaus ant 
rytojaus Antonio nuėjo pas 
kaimo burtininką praszyti nu
imti užkerejima, bet tas ne
klausyti ne norėjo.

Buvo tai ne paprastas pavy
damas tasai raganius. Gyveno 
kaip visi žmones, gal net geriau 
nors nieko ne dirbo. Teisybe, 
apart visokiu vieszu burtu, 
kuom net gyrėsi, kaip isznaiki- 
nima žiogu, iszgydyma sergan- 
cziu aviu tik kokiais ten pa
slaptingais žodžiais, už ka ne
ėmė ne jokio užmokesnio, nak
tims priiminėjo skaitlingus 
sveczius.

Matyt Antonio kitaip apie 
tai mano nes, matydamas kad 
ne jo gazdinimai, ne meldimai 
negelbi, nuėjo viena nakti ir pa
žadėjo dvideszimti lyrų auksu, 
kad tik nuimtu baisu užkereji
ma. Isz pradžių Peppe ne norė
jo klausyti, net iszrode inžeis- 
tu, bet ant galo, pamatęs žvilgė
jimą auksinio pinigo, truputi 
atsileido.

— Tai gerai, tarė, padary
siu ta tik besigailėdamas Save
rijos, ne del tavo praszymo, nes 
tu ant pasigailėjimo neužsipel
nai, tu visada juokiesi isz ma
nės.

Antonio užsigynė ir Peppe 
paskyrė jam susitikima naktyj 
vietoj labiausiai kalnuotoj ir 
tusztezioj. Aviniukas turėjo at- 
sineszti ne užprovyta karabinu, 
skoterte ir dvi žvakes. Antonio 
paliko pinigus ir ant visko su
tiko. Vienok atsiradęs ant tam
saus kelio, su piktumu sugniau
žė kumszczias, pagrūmoję in 
szali sugriuvusios grinteles, isz 
kurios ka tik iszejo ir nusijuo
kė.

Sekanczioj naktyj Antonio 
pirmutinis atėjo in paskirta 
vieta. Buvo ta vieta kalnuose 
baisiausia ir tuszcziausia, stati, 
pilna ravu, menulio szviesa fan- 
tastiszki apszviesta. Naktis bu
vo szviesi, tyki, nemažinusias 
vejalis ne ■suszlamszte, paslap
tingai, be krutėjimo stovėjo žy
dinti krūmai, tamsios rietenos, 
kvepianezios kvietkos tarp uo
lu apszviestu raudona szviesa 
besileidžianczio menulio. Pie
muo padėjo karabiną, kurio 
taip kaip Peppe liepe, ne užpro- 
vijo, skoterte, žvakes prie uolos 
ir lauke.

Neužilgio atėjo ir Peppe ir 
pirmutiniai jo žodžiai buvo; 
“tikras laikas,/ pusnaktis.'’ 
Greitai isztiese /skoterte ant di-

•»
delio akmens stovinezio toliau 
nuo kitu inkiszo žvakes in žeme 
ir liepe piemenų! ant valandė
lės atsigulti ant pilvo.

Kada Antonio atsikėlė ant 
skortertes, pamate uždegtas 
žvakes ir karabiną.

Burtininkas pradėjo szokius

Ana diena buvau Nuvarke, 
Kur ten ant Brad ulyczios, 
O gavausi da isz pats ryto,

Panedelio diena, 
Macziau komedija ne viena.

Vyrucziai,
Kas ten darosi,

Net žmogui plaukai 
sziaiuszesi,

Ten'brace girtuokliu invales, 
Ten ne žmonys tik 

pasiutėliai,
Nuo gėrimo iszdegia gerkles, 

Kaip pradeda gerti nuo
Subatos,

Tai geria per tris dienas be 
paliovęs.

O koki cipyinai, Staugimai, 
Keiksmai,

Ir vaidai;
Muštynes ir pesztynes,
Isz teisinos taisynes!

Geri žmonys ilgai negali būti, 
Turi sueinia skvernus bėgti,

Net mane vemt verezia,
■ Teisybe!
* * *

Kad tai galingas buezia, 
Tai kožnam dvasia inkvepezia, 
Idant laikrasziczius skaitytu, 

Po pabulkes nesitrankytu.
Niekas ant to nedboja, 

Sako Taradaika, 
Kad ir dainiuoja,

Man nieko nepadarys 
Kad ir ant galvos pasistatys. 
Juk iszsigert žmogui reike, 
/ To ne asz,

nei niekas nepeike, 
Nes visa uždarbi pragerti. 
Tai vyrucziai reike verkti.

Yra ir tokiu, apygardų,
Ka nesiranda saliuna,

Tai kada pedes diena ateina, 
Susitaria iii kita 

miestą eina.
S u g ry ž ta v id u r n ak t y j e,
Eidami vos strapalįneje, 

Ant rytojaus in darba eiti 
negali,

. Sviruoje in abi szali, 
Vienas, antras, kaltina.

Jog eiti in miestą vadina, 
Ir paeziuoti velkasi draugia, 
O pareja, kaip vilkai staugia. 
Pareja su paezia vadus kete, 
Vaikelius isz miego prikėlė, •

Moterių perpykęs torioja, 
Visaip ant josios loja.

Prageria viską,
Nepaiso ant graszio,

O jeigu pati, keliu centu 
papraszo,

Plusta ir visaip keikė, 
O ar tau žmogų to reike ? 
Jeigu tau žmogeli nuobodu 

namie sėdėti, 
Eikie su szeimyna paveikslu 

pažiūrėt,
Arba užsiraszyk sau 

laikraszti,
Apsirink malszia vieta, 

Pypkele užsirūkyk, 
Ir akyvai skaityk!

in ka szypsodamas žiurėjo An
tonio. Labiau negu kada nors 
norėjo jis juoktis isz burtinin
ko. Greitai apėmė ji baime. 
Peppe atsikreipęs in akmeni už
dengta skoterte, pradėjo jo 
klausinėti kokioj ten instabioj 
(gal tai buvo Lotyniszka) o.ak
muo atsako liūdnu balsu toj pa- 
czioj kalboj. Toj paežio valan
doj žvakes užgeso nors ne buvo 
ne mažiausio vejaiio ir Peppe 
stovėjo toliau atsikreipė net 
prie Antonio kuris drebėjo kaip 
labiausiai drugio krecziant ir 
tarė:

— Akmuo sako jog karabi
nas pasakys ar užbūrimas nu
imtas ar ne.

— Kaip? Paklausė Antonio 
kaipo prikeltas raganiaus bal
so.

— Ar ne u'žprovytas tavo 
karabinas?

— Ne u'žprovytas kaip Die
va myliu! Suszuko piemuo.

— Tai paimk ir szauk in 
ora jeigu iszszaus tai 'bus ženk
las kad užbūrimas nuimtas.'

Antonio buvo prisirengęs ant 
visko, bet ne ant nieko pana- 
szaus: prisiartino prie kaliban- 
czio akmens paėmė karabiną ir 
szove.

Peppe puolė ant žemes nei ne 
sustenėjo su perszauta szirdžia.

Vietoj szauti in ora Antonio 
szove in raganių.

Po tam atsitikimui nors bu
vo persi f ikrin.es kad karabinas 
ne iszszaus. Antonio norėjo 
bėgti bet pagalvojus kad nieks 
apie tai nežino, susi ringavo 
skoterte paėmė žvakes ir kara
biną ir sugryžo in kaima eida
mas uolomis kad nepalikti nei 
jokio pedsakio.

Niekada, netikėdamas bur
tams drąsus su žibanezioms 
akinis piemuo niekada nemo
kėjo sau iszaiszkinti negalėjo 
suprasti, kas atsitiko kad ak
muo prakalbėjo, kad žvakes už
geso ir karabinas iszszove. Tik 
in devvnis menesius vėliau, ka- 
da paėmė in glebi drūta kaip 
isz bronzo nulieta vaiku kuri 
pagimdė Saverija gailėjosi kad 
neszove in ora.

Negalėdamas vienok isz nu
mirusiu prikelti raganiaus, nu
ėjo užpirkti miszias už jo du- 
szia.

— GALAS —

Pirmutinis Eroplanas

Szitie darbininkai stato
toki eroplana, kuris buvo
pirmutinis nuo (žemes pakilti.

Orville Wright, kuris ne
seniai pasimirė pastate pir
mutini eropla ta, kuris nuo

gemis pakilo, 
aas randasi 
dabar Ameri- 

|kad jis butu

žemes savo ji 
Szitas eroph 
Anglijoje. Bet 
ka reikalauja

Raudonojo Kryžiaus Vajus

Szeszios deszimts szeszi 
metai atgal Prezidentas 
Chester A. Arthur pasirasze 
ant Tautu Sanjungos Taikos 
sutarties Genevos mieste, ir 
su tuo pasiraszymu pareiszke 
kad Amerika prisideda ir re
mia Raudonąjį Kryžių.

Per tuos metus Rauduona- 
sis Kryžius parode kiek pa- 
szelpos ir pagelbos jis sutei
kė ir suteikia tiems kuriuos 
kokia nelaime isztinka.

Rau duonoj o Kryžiaus va
dai sako kad sziais metais 
reikės devynios deszimts sep
tynių milijonu doleriu del to 
paszelpos darbo. Dvideszimts 
du milijonai yra like nuo pra 
ėjusiu metu. Bet dabar reikia 
surinkti septynios1 deszimts 
penki milijonai doleriu. Va
jus yra varomas per visa szi- 
ta menesi.

AMERIKOS LAIVY
NAS TRAUKIASI ISZ

ITALIJOS UOSTU
RYMAS, ITALIJA. — Hali- 

jos Premieras De Gasperi jau 
antru sykiu perspėja Amerikos 
Ambasadorių Italijoje, Dunn, 
kad jeigu Amerikos kariszki 
laivai nepasitrauks isz Italijos 
uostu ir nenustos rodydavę sa
vo galybe Viduržemiu Jurose,

mums sugražintas. Už tai 
Anglija skubinasi kita toki 
eroplana pasistatyti. Tas ero
planas yra statomas DeHa- 
villand mokykloje, in Hat
field miestą, Anglijoje.

Amerika nori kad tas ero
planas butu mums sugražin
tas nes mes norime ji pasilai
kyti del atminties.

Basil O’Connor, Rauduo- 
no j o Kryžiaus Prezidentas, 
vesdams szita vaju, visiems 
primena kad Rauduonasis 
Kryžius szelpia ne vien tik 
Amerikieczius, Amerikoje, 
bet savo gera darba veda ir 
Europoje ir Azijoje.

Per pastaruosius metus 
Rauduonasis Kryžius padėjo 
ar suszelpe daugiau negu tris 
milijonus pargryžusiu karei
viu ir j u szeimynas.

Prezidentas Trumanas i 
kreipiasi in visus Amerikie
czius ir ragina visus duoti ir 
aukoti kiek tik kas iszgali. 
Jis primena visiems kad per 
praėjusius metus tas Rau
duonasis Kryžius suteikė pa- 
gelba del ,3,650 nelaimiu. Jis 
ne tik prakalbas pasakė bet 
isz savo kiszeniaus paaukojo 
szimtine.

tai Komunistu Partija daug 
žmonių patrauks per rinkimus. 
Nes tada Komunistai visiems 
sakys kad Italijos valdžia par
sitraukia svetimtaueziu karisz- 
kus laivus palaikyti tvarka.

Premieras De Gasperi vis ti
kisi kad jis gales susiszneketi 
ir susitarti su Komunistai 
priesz rinkimus ir juos prisi
traukti prie saves.

Amerikos kariszki laivai pa
sitraukia isz Italijos uostu, bet 
ne isz Viduržemiu Juriu, nes 
szitos Juros daug daugiau 
Amerikai reiszkia negu vien tik 
Italijos kraszto rinkimai.

Amerikos Laivynas Vidurže
miu Jurose duoda visiems Ko
munistams ir sukilėliams Grai
kijoje, Turkijoje, net ir visuos 
Balkanuose, žinoti kad Ameri
kos kariszka ranka gali juos in 
kelias valandas pasiekti.

19 ŽUVO EROPLANO
NELAIMĖJE

LONDON, ANGLIJA. — 
Devyniolika žmonių žuvo kai 
Sabena DC-3 eroplanas, isz 
Brussels nukrito, sudužo ir už
sidegė. Lakūnas stengėsi nusi
leisti per miglas ant Heathrow 
eroplanams vietos.

Trys žmones buvo iszmesti ar 
iszszoko isz deganezio eroplano. 
Jie visi trys buvo greitai nu
vežti in ligonine. Vienuolika isz 
žuvusiu buvo Anglai, du Itali- 
jonai, vienas Ruskis, kitas Len
kas ir treczias isz Kuba.

Eroplanas su tokiu smarku
mu nukrito ir taip sudužo kad 
nebuvo galima nei pažinti žu- 
vusiuju.

Kiti eroplanai kurie turėjo 

ežia nusileisti gavo insakymuš 
skristi in kitas vietas nes ežia 
miglos buvo per tirsztos. ,

------------------------------------------------------------

Saliunoje
(

Juozas — Ar ir tu geri gu- 
zute? Juk priguli prie drau
gystes blaiviu!

Motiejus — Na taip, tiktai 
da ne esmių pilnu sunariu! 
Nes ne suėjo szeszi menesiai!

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorukas, maldų knyga Tilžės 
spaudimo grąžais celuloidos apdarais, 
misziu maldos su paveikslais $1.75'; 
Vainikėlis, maža maldų knygele, pa
veiksluotos misziu maldos 75c; AficL 
eraus auksztu klausimai, o kareivio 
mandagus atsakymai, maiszas juoku 
15c; Alenute ir Jonukas gražios pasa
kos 25c; Apie dangų, saule ir kitas 
planetas 10c; Biblija su apie 379 nau
jais paveikslais su apskaitymu ka jie 
reiszkia $2.25; Celibatas arba neže- 
notu kunigu gyv. 30c; Burtai ir bur
tininkas 35c; Dainų knyga gražiausiu 
dainų 75c; Detroito lietuviu muszty- 
nes, už dalinimą nekatalikiszku lape
liu prie bažnyczios 35c; Pamokslai, 
spyeziai, monoliogai ir pilnas trokas 
juoku 35; Eustachijusa graži apysa
ka isz pirmutiniu amžių krikseziony- 
bes 35c; Iszganingi dunojimai apie 
sopulius Motinos Dievo 35c; Girtuok
liu gyvenimas, ju gadzinkos ir szei- 
miniszkas gyvenimas. Nupiesztas su 
15 paveiksliu 35c; Geros rodos ir nau 
dingi pamokinimai 15c; Gudrius pie
menukas, žiemos pasaka 25c; Istorija 
seno ir naujo Testamento 25c; Kaba
las, laimes nuburimai 15c; Karves ir 
gardu suriu padarimas 25c; Keliau
tojai in szventa žeme 35c; Lengvas 
būdas iszmokt angliszkos kalbos, be 
kito pagelbos 35c; Laime ir planetos, 
nuspejimai 25c; Paparczio žiedas, nu
sako kur ir kaip ji atrasti 25c; Pata
rimas vyriams ir moterims apie lyties 
dalykus ir kiti szeiminiszki patarimai 
su paveikslais $2.50; Pontsko Piloto 
galas kuris apsud. Jez. 10c; Pekla, 
kur ji yra ir kam reikalinga 30c; Rak
tas in geresni ir laimingesni gyveni
mą nurodo kaip tapti turtingu $1.00; 
Sveikata ligoniams knygute apraszo 
apie 350 visokiu vaistiszku augmenų 
ir nuo ko jie yra 25c;Naujas saviszro- 
las su paveikslais juokingi skaitymai 
40c; Praloto olszausko darbai ir nuo
pelnas už pasmaugima savo meilužes 
su paveikslu 25c; Virėja, kepeja su 
apie 450 visokiu reikalingiausiu re
ceptu $1; Laiszkams popiera in Lie
tuva su pasveikinimais ir dainei, 1 
tuz. 40c. ŽOLES ARBATOS FOR
MOJE: Kiekvienos rusies atskiriąi in 
pakelius su lietuviszkais ir angelskais 
nurodimais. Nuo nervu, iszgasczio, 
bemieges, galvos ir sprando skaudėji
mo ir visokios nervu suirutes 85c;Nuo 
suvalinjimo ir pataisimo kietu viduriu 
60c; Nuo inkstu ir streinu skaudėji
mo, varo laukan akmenėlius 60c; Ne- 
sislapyk bemiegant 60c; Nuo kosulio, 
dusulio ir mainu astmos, lengvina at- 
koseti 60c; Nuo cukrines ligos 85c; 
Nuo nemalonaus kvapo isz burnos 85 
c; Nuo užisenejusio nosies ir galvos 
katario, hay-fever, $1.25; Nuo viso
kiu rumatisku sausgeliu 60c; Vyrisz- 
kumo pataisimui, oh boy, geraveikia 
ne tik vyriams, bet ir sutingusias lei- 
dukes pa-akstina $1.25; Moterių mė
nesiniu reguliavimas 60c; Gimdos to
nikas praszalina kliūtis nevaisingu
mo 75c; Trajanka del arielkos 75c; 
Pailiu arbata 85c, Mostis $1.25; Nuo 
surūgusio pilvo, heart-burn 85c; Nuo 
szirdies ir vandeninies ligos 60c; 
Kraujo valytojas valo krauja 60c; 
Plauku tonikas augdina plaukus valo 
paliszkanus ir apsaugoja nuo slinkimo 
ir pražylimo 60c; Seneliu arbata ku
rie nuvargę ir negali ramiai pasilsėti 
85c; Aukszto kraujo milteliai 5 unc. 
$1; Tyra mostis malszina bilė koki 
nežiuli rože, eczema ir t. t. $1.25; Ra
munėlės, trukszoles, liepos žiedai, Va
lerijonai, peliunas po 25c; gausit pas

M. ŽUKAITIS, 336 Dean Park, 
Spencerport, N. Y.

ANT GAVĖNIOS

Stacijos arba Kalvarija, 10c. 
Graudus Verksmai,....... 10c.
Maldeles Arcibrostvos Szv.

Veido Jėzaus Kristaus, .. .25c.
Trumpas Katekizmas, pagal 

iszguldima Kun. Pilauskio su 
nekuriais naudingais pridėji
mais, ........... . .  t. J......... 10c.

Tretininkių Serapphiszkas 
Officium, ......................  10c.

Novena, Stebuklingo Meda- 
liko Dievo Motinos Garbei, 10c.

.Siuskite orderi, ant adreso: 
Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

ikrin.es


"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

'Adriano, taipgi pasninkas.
,— Ponia Agnieszka Little, 

sūnūs Vincas ir anūkai Vincu
kas Little ir Leonardas Kalėda, 
visi isz Sliengdoro, ana dieila 
motoravo in miestą su reikalais 
ir prie tos progos atlankė ‘ ‘ Sau
les” redakcija. Ponia Little yra 
musu sena skaitytoja ir myli 
laikraszti 1 ‘Saule.” Acziu vi
siems už atsilankyma.

— Sūbatoj Szv. Koleto.
t Marijona (Yodesky) Že

bely nuo 607 W. Mahanoy Uly., 
numirė Panedelyje 2:30 vai., 
popietu, Szv. Luke’s ligonbu- 
teje, Philadelphia, Pa., po 
trumpai ligai. Velione gimė 
Mahanojuje, po tėvais vadinosi 
Marijona Lapinskiute. Prigulė
jo prie Szv. Juozapo parapijos, 
Lietuviu Moterų Kliubo isz 
Schuylkillo pavieto, ir bažnyti
niu draugijų. Paliko dideliame 
riuliudime sunu Jeronimą; pen
kios dukterys: Florence, na
mie; Aselma McMonigle, Hele
na, Leonora ir Genevefa, taipgi 
Viena anūke. Laidotuves in vyks 
Petnyczioj su Szv. Misziomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9-ta 
valanda ir bus palaidota in pa
rapijos kapines. Graborius Leo
nardas Wentz laidos.

*— Panedelyje apie 2:10 va
landa ryte, John Coyle, darbi
ninkas del Readimgo stoties, 
mate kaip nežinomas vyras no
rėjo padegti garažu ant E. Rail
road Ųlyczios. Coyle tuojaus 
davė žinia per telefoną in poli
cijos stoti ir pakol policija pri
buvo ant vietos, padegėjas pa
bėgo. Garažus priguli prie Wil
liam ir Joseph Smith ir John 
Matlaga. Policija jieszko pade
gėjo.

— Kita san vaite: Medelio j 
pripuola Ketvirta Gavėnios Nc- 
delia; Panedelyje Szv. Jono nuo 
Dievo; Utarninke Szv. Pran- 
ciszka Rymo; Seredoj 40 Kan
kiniu, taipgi pasninkas; Ket
verge Szv. Eulogio; Petnyczioj 
Szv. Girgalio Did., taipgi pas
ninkas ; Subatoj Szv. Enfrazijo.

— Raudono Kryžiaus Va
jus prasidėjo. Aukaukite kiek 
galite ir nesigailėkite, nes pini
gai eina ant gero tikslo.

Szirdingai Esate Kviecziami Atsilankyti In 
Nauja Kvietku Sztora

Isabelle’s Flower Shop
(Isabelle Shucavage, (Shuck) savininke) 

1639 E. Centre St. Mahanoy City, Pa...
r ■ ’

Atidarymas-- Grand Opening
Ketverge, Kovo 4 Diena

Kvietku del Visokiu 
Pareikalavimu už že
miausias prekes. Sutai
so Dailius Bukietus del

Vestuvių
Ligonbucziu 
Laidotuvių 
Kapinu

— Miesto konsilmonai pirks 
nauja ugnagesini troka del 
West End Fire Co.

— Gerai žinomas Vincas 
Kriezina, nuo 823 E. Pine Uly., 
gydosijAsliland ligonbuteje.

Shenandoah, Pa. — Sekan
tieji gydosi Locust Ml. ligonbu
teje: Helena Butlis, Agnieszka 
Urbon ir Petras Kalulis, visi 
isz Shenadoro.

Girardville, Pa. — Jonas Vi- 
lamitis likos surastas negyvas 
savo miegkambaryje Seredas 
ryta apie 7:15 valanda kuris 
gyveno pas Kazimiera Patasz, 
213 B Ųlyczios. Gimė Lietuvoje 
atvyko in Girardville 1911 me
tuose. Buvo nevedąs. Kitados 
dirbo prie Packer Nr. 5 kasyk
lose. Laidos Petnyczioj 9-ta va
landa ryto isz Willinsko koply- 
czios, 28 E. Main Uly., ir bus 
palaidotas in Szv. Vincento ka
pines.

Frackville, Pa. — Gerai žino
mas biznierius Benas Svirskis 
likos paskirtas kaipo narys 
Globėju Komisija prie Locust 
ML ligonbuteje.

— Joseph Mallick, 56 metu 
amžiaus, likos sužeistas in kai- 
ra koja Dark Water kasyklose. 
Gydosi Ashland ligonbuteje.

30 ANGLIJOS KA
REIVIU ŽUVO

JERUZOLIMAS. — Dvide- 
szimts asztuoni Anglijos karei
viai buvo ant syk užmuszti kai 
trys karai traukinio buvo su
sprogdinti, kai traukinys užva
žiavo ant Žydu padėtos bom
bos. Du kiti kareiviai? pasimirė 
ligonbuteje. Asztuoniolika kitu 
Anglijos kareiviu buvo sužeis
ti.

Žydu ‘ ‘ Stern ’ ’ draugyste vie- 
szai prisipažino ir net pasidi
džiavo kad jos nariai ta bomba 
tenai padėjo.

Žydai per savo radija prane- 
sze kad szitas traukinio su
sprogdinimas buvo Žydu atsa
kymas ar kersztas už anos san- 
vaites skerdynes ant Yehuda 
ųlyczios, kur penkios deszimts 
keturi Žydai žuvo.

Žydai intaria Anglijos ka-

Biznieriai ir piniguocziai 
po visa Amerika labai nusi-» 
gando, kai kviecziai taip 
staiga atpigo. Kai kviecziai 
atpigo, tai tuo paežiu sykiu 
atpigo galvijai ir parszai. 
Tas prekių nupuolimas, tas 
maisto atpigimas pirmu- 
cziausiai pasirodė tenai, kur 
piniguoeziai perka ir par
duoda szierus ir stockas.

Kviecziu atpigimas pir- 

riuomene už tas skerdynes, bet 
Anglijos Karo Sztabas užsigina 
ir sako kad Anglijos karininkai 
nieko apie tai nežinojo ir neži
no.

Anglijos Karo Sztabas neke
tina Žydams atkerszinti, tik sa
ko kad szitos skerdynes buvo 
visai be prasmes ir be priežas
ties, nes visi tie kareiviai nebu
vo pasiunsti in koki darba, bet 
parvažiavo isz atostogų. Ang
lijos Karo Sztabas tik tiek pa
sakė, kad szitokis Žydu pasiel
gimas neiszeis Žydams ant ge
ro.

Anglijos Karo Sztabas dabar 
ima asztriau suvaržyti visus 
žydus ir isz j u visa laisve atim
ti.

Anglijos valdžiai jau ligi gy
vo kaulo insipyko visas tas er
gelis toje Szventoje Žemeje. 
Anglijos atstovai Tautu San- 
jungoje davė visiems žinoti kad 
Anglijos kariuomene pasitrau
kia isz Palestino Gegužio pen
kiolikta diena. Tada tegu Tau
tu San junga rūpinasi savo to 
iszperetu kūdikiu ir tegu Tru- 
manas ir Amerika paragauja to 
Palestino pyrago!

DULAIKRASZTININ-
KAI KALĖJIME

NEWBURGH, N. Y. — Du 
laikrasztininkai, kurie dirbo ir 
rasze del Newburgh News, bu
vo in teismą patraukti, suaresz- 
tuoti ir nuteisti in kalėjimą, už 
tai kad jie nei teismui nei poli
cijai nepranesze isz kur jie ga 
vo savo žinias apie tuos kurie 
numerius raszo ir pinigus ima 
isz tu kurie loszia ant numeriu.

Viena gražia diena, szitiedu 
laikrasztininkai, norėdami pa

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

L. TRASKAUSKAS
REDDY KILOWATT .......Simple Self-Service ....

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 

Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

IT’S EASY to 
CHANGE A FUSE 
o

TURN OFF MAIN
SWITCH. STAND 

ON DRY
SURFACE

UNSCREW FUSE 
WITH BURNED 
PATCH IN THE 
WINDOW AT TOP 

o
REPLACE WITH 
SAME SIZE FUSE. 
TURNON SWITCH.

Pirkti Ar Parduoti?

iniausiai pasirodė Chicagos 
biržoje, kur szis paveikslas 
buvo nutrauktas. Kai tik 
kviecziai pradėjo atpigti, 
svarbiausias klausimas buvo 
ar laikytis savo szierus, dau
giau pirkti ar visus parduoti.

Czia, tie kurie tikisi kad 
viskas vėl pabrangs dabar 
vis daugiau szieru perka, o 
tie kurie numato kad viskas 

rodyti kokie mulkiai ir durniai 
yra miesto policijantai, isz- 
spauzdino in savo laikraszti 
daug žinių apie tokius gernble- 
rius ir net indėj o antspauda ti- 
kietu kuriuos žmones perka del 
tu numeriu.

Teismas ir policija norėjo ži
noti isz kur jie gavo tuos tikie- 
tus ir tas žinias. Laikrasztinin
kai, Ponas Clarke, 33 metu am
žiaus ir Charles L. Leonard 
teismui pasakė, kad jiems neva
lia iszduoti savo žinių szalti- 
nius. Teisėjas pasmerkė jos ant 
deszimts dienu in kalėjimą ir 
po szimta doleriu baudos. Jie 
mielu noru užsimokėjo po szim- 
tine ir nuėjo in kalėjimą.

Szitoks policijos ir teismo 
pasielgimas yra smerktinas ir 
visai negeras! Kaip daktaras 
negali visiems skelbti savo Ii 
goniu ligas, kaip kunigui neva
lia skelbti spaviednes paslap
tis, taip ir laikrasztininkui ne
valia skelbti savo žinių szalti- 
nius. Ir teismas turėtu pripa
žinti tokias laikrasztininko tei
ses.

Tukstancziai žmonių kasdien 
atsilanko pas tuos laikraszti- 
ninkus kalėjime ir jiems atne- 
sza visokiu dovanu ir linkėji
mu. Kataliku kunigas, klebo
nas ir Monsignoras Henry 0’- 
Carroll, 82 metu amžiaus atėjo 
pas juos in kalėjimą ir jiems su
teikė savo palaiminima. Jis 
jiems pasakė, kad jie yra lais
ves spaudos muczelninkai, kan
kiniai.

Kalėjimo prižiūrėtojas, Dill
on sako kad da nieko panaszaus 
niekados neatsitiko tame kalė
jime. Svecziu tiek daug ateina 
in kalėjimą, kad dabar kalėji
mas iszrodo kaip koks didelis 

eis žemyn ir pigyn, stengiasi 
visus savo szierus parduoti.

Tie kurie seka Amerikos 
pramone ir gerai supranta 
bizni, sako kad nėra reikalo 
per daug iszsigasti, bet taip
gi nėra reikalo per daug nu
sidžiaugti, nes prekes per 
daug nenupuls, viskas per 
daug neatpigs, bet viskas vėl 
grysz kaip ir pernai buvo ir 
viskas vis bus brangu.

vieszbutis.
Teisėjas, teismas ir visi to 

miesto policijantai baisiai apsi- 
szauke su tokiu durniu ir netei
singu nusprendimu!

SPAUDOS LAISVE 
PANAIKINTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tai Amerikos Žinių Sztabas 
Pragos mieste indėj o in savo 
langa ta trijų vieszpatyscziu 
pareiszkima. Pragos Policijos 
vadas tuojaus atėjo in Ameri
kos Sztabo ofisus ir pareikala
vo kad tas pareiszkimas butu 
isz lango iszimtas.

Czekai dabar, kaip Vokie- 
cziai per kara, ima slaptai klau
sytis per radija žinių isz Ame
rikos ir isz Anglijos.

Ne tik Amerikos ir Anglijos 
redaktoriai buvo suaresztuoti 
ir j u laikraszcziai sustabdyti, 
bet szeszi Czeku laikraszcziai 
buvo uždaryti. Katalikiszkas 
laikrasztis, kuris turėjo dau
giausia skaitytoju buvo tuo pa
ežiu sykiu uždarytas.

Dvideszimts penki redakto
riai ir daug daugiau laikraszti- 
ninku buvo isz savo darbu pra
varyti. Jie buvo ne tik pravary
ti, bet j u vardai buvo paskelbti 
visiems kitiems redaktoriams ir 
visiems insakyta kad szitie re
daktoriai ir laikrasztininkai 
užsitarnavo valdžios rūstybe ir 
kad niekam nevalia j u pasisam
dyti.

Vienas redaktorius buvo pa- 
szalintas vien tik už tai kad jis 
bendradarbavo su Anglijos 
laikraszcziais.

Socialistu Partijos laikrasz
tis, kuris dabar yra Komunis

tams paklusnus, pakeis, per
mainys savo varda. Jis buvo 
vadinamas ‘ ‘ Laisvas Žodis. ’ ’ 
Dabar valdžia nepareiszke koks 
bus naujas to laikraszczio var
das.

Teismo ir Tiesos Minister is 
Prokop Drtina buvo surastas 
szalia savo namu. Jo galva bu
vo praskelta ir jis buvo labai 
sumusztas. Policija saki kad jis 
norėjo save nusižudyti. Bet 
žmones ima putas plakti kad 
tas ministeris buvo policijos 
primusztas už tai kad jis neno
ri bendradarbiauti su Komu
nistais.

Policija yra pastatyta prie 
kiekvieno universiteto ir prie 
visu mokyklų. Premieras Gott
wald sako kad visas biznis su 
Užsieniu dabar eis per valdžios 
rankas ir kad biznieriams ne
bus valia nei pirkti nei parduo
ti svetimtaueziams be valdžios 
žinios. Jis taipgi paskelbė kad 
rinkimai bus laikomi Gegužio 
menesyje. Bet tie rinkimai bus 
tik szposai nes niekam nebus 
valia kitaip balsuoti, kaip tik 
už tuos kandidatus kuriuos Ko
munistai pastatys.

Daugiausia Nelaimiu
Valdžia mus kas metai per

spėja kad daugiausia nelai
miu atsitinka ne ant eropla- 
nu, geležinkeliu ar kelionių, 
bet namie. Dažniausiai taip 
atsitinka per neapsižiureji- 
ma, nepaisinima ar per strio- 
ka. Žmona nori ka isz sziepos 
augsztai pasiekti. Ji grei- 
cziausiai pasistos ant krieslo. 
Czia, paveiksle parodo kaip 
Linwood Lyons, apsaugos 
mokytojas in San Jose, Cali
fornia, pamokina savo žmo
na patardamas jai vartuoti 
mažus laiptus, kopieczias, ir 
nestoti ant krieslo kuris gali 
labai greitai pavirsti.

Kasdien daug daugiau 
žmonių susižeidžia savo na
muose negu ant vieszkeliu su 
automobiliais ar traukiniais. 
Ir visos tos namu nelaimes 
gali būti iszvengtos jeigu 
mes tik stabtelsime, apsiro- 
kosime ir taip nesiskubinsi
me.

Tautu Sanjunga Praszo 
Vaisko
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ti ar parduoti ginklus Žydams 
Palestinoje, bet tas klausimas

yra toks keblus ir pavojingas, 
kad Tautu Sanjunga ji paliko 
visai neiszriszta.

Tel Aviv miesto Mayoras pa
siuntė laiszka in Tautu Sanjun
ga, kuriame jis sako kad Žydai 
kantrybes neteko ir yra baisiai 
supykę už tai kad Arabai taip 
tankiai puolasi ant szito mies
to. Jis sako kad Žydai szitame 
mieste jau rengiasi paskelbti 
viesza kara priesz Arabus.

Mažiau Ant 
Pasilinksminimo
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jau dabar galima gauti kamba- 
ris beveik visuose vieszbucziuo- 
se. Miami mieste pernai kamba- 
ris kasztavo apie trisdeszimts 
penkis dolerius ant dienos. 
Sziandien ta pati kambarį gali
ma gauti už asztuonis ar de
szimts doleriu.

Pernai reikėjo keliomis san- 
vaitomis isz anksto užsipraszy- 
ti vieta ant traukinio ar eroplą- 
no. Sziandien galima nueiti in 
stoti ir sėstis in traukini ar ero- 
plana be jokio isz anksto užsi- 
praszymo. j

Meksika dare labai gera biz 
ni per kara ir po karo, bet da
bar jau ir ten biznis prastas, 
nes Amerikiecziai ima skaity
tis savo doleriukus.

Dabar žmones ima daugiau 
vartuoti savo automobilius ir 
važiuoti in tokias vietas kur ne 
tiek daug kasztuoja.

Daug biznierių ir taip sau 
žmonių pasistatė namus ir kam
barius Floridoje, tikėdamiesi 
kad jiems bus geras biznis szia 
žiema. Daug tokiu nauju namu 
iki sziai dienai yra tuszti.

Didesniuose miestuose viesz- 
bueziai, hoteliai yra pilni, bet 
juose randasi daug žmonių ku
rie atvažiuoja ant seimu ar su
sirinkimu ir jie per daug pini
gu nepraleidžia. New York 
mieste dabar galima kambaris 
gauti be jokio užsipraszymo. 
Vieszbucziai, hoteliai New 
York mieste jau ima atpiginti 
savo kambariu kasztus ir pra- 
szosi svecziu.

Krutamieji Paveikslai taipgi 
jau ima atjausti szita pinigu 
trukumą. Kliubai, saliunai ir 
kitos užeigos labiausiai nuken- 
czia. Daug tokiu vietų yra visai 
be kostumeriu. Jau daug tokiu 
kliubu užsidarė. Beveik visi 
kliubai dabar jau ima samdytis 
pigesnius loszikus ir orkiestras 
nes jiems neužsimoka per daug 
pinigo inkiszti. Laivai dabar 
plaukia in Europa pustuszti. 
Nėra gana keliautoju, nėra ga
na pinigu.

Brangus moterims kailiniai 
“fur coatai” jau ima atpiginti. 
Nabagas žmogelis jau neiszgali 
nupirkti kailinius nei savo žmo
nai nei savo meilužei.

Abelnai žiūrint jau matyti, 
kad visi ima savo pinigėlius 
skaitytis ir jau taip neszvaisto 
kaip szvaiste per kara. O biz
nieriai jau ima Lozorių giedoti 
kad niekas nieko neperka.

Taipgi turime visokiu Kvietku pasodinti 
in puodus 
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