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F r ancuza GinkluM

Isz Amerikos
NORI IMTI VYRU

KUS IN VAISKA

CHARLESTON, S. C. — Ja- 
mes F. Byrnes, buvęs Amerikos 
Sekretorius, sakydamas pra
kalbas per iszkilmes kariszkoje 
akademijoje, patarė ir pareika
lavo kad Amerika tuoj aus pra
dėtu imti visus jaunus vyrukus 
in vaiska ir sutverti net galin
gesne armija negu turėjo per 
kara. Jis sako kad jau praėjo 
laikas tik protestus ir laiszkus 
siunsti Rusijai ir ja perspėti. 
Dabar turime Sovietams paro
dyti kad mes ne tik patariame, 
bet ir gera lazda turime.

Buvęs Sekretorius sako, kad 
jis kalba kaipo paprastas Ame
rikos pilietis, ir kad jis nepasi
tarė nei su Marshallu nei su 
Trumanu pirm negu jis savo 
prakalbas pasakė.

Plieno siena jau apsupo Cze- 
koslovakija, jis sake, ir Fin
land! j a priversta po prievarta 
sudaryti sutarti su Rusija. Ne
ims daug ar ilgai pakol ir ant 
Finlandijos ta plieno siena nu
sileis.

“Jeigu mes norime drąsiai 
kalbėti,“ jis sake, “tai mes tu
rime galingi būti. Mums nega
na tik didžiuotis, girtis ir kitus 
gazdinti. Turime dabar ir apie 
ginklus ir apie kariuomenes 
rūpintis!“

Jis sako kad ežia ne karo 
klausimas, bet vien tik apsau
gos. Jis sako kad ne tada laikas 
tvertis armijas ar gaminti 
ginklus, kai prieszas mus jau 
užpuola. Reikia mums sustip
rinti savo eroplanu jiegas ir 
szimta sykiu daugiau bomberiu 
ir kariszku eroplanu tuoj aus 
pasistatyti.

Labai gerai kad buvęs Sek
retorius Byrnes taip dabar su
sirūpino, taip susiprato ir pa
mate koks pavojus Amerikai 
gresia. Bet tik tiek mums gaila 
kad tas protas jam biski per vė
lai ateina, gaila kad jis taip 
drąsiai nekalbėjo kai jis buvo 
Amerikos Sekretorius ir kai jis 
su paežiu Stalinu derinosi ir 
derėjosi.

194,000 MAINIERIU 
NEDIRBA

Klauso Lewiso; Reika- 
Jauja $100 Pensijos
PITTSBURGH, PA. — Be- 

veik puse visu minksztos ang
lies mainieriu nutarė nedirbti 
ir stoti už savo vada, John L. 
Lewis, kuris dabar reikalauja 
kad kompanijos mokėtu szimto 
doleriu pensijas visiems mai- 
nieriams kurie iszdirbo dvide-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PREZ. TRUMANAS 
DALYVAVO AIRI-

SZIU BANKIETE

NEW YORK. — Prezidentas 
Trumanas atskrido su eroplanu 
isz Washington in New Yorka 
mieste, dalyvavo iszkilminga- 
me Airiszi Bankiete. Jis per 
savo prakalbas pasakė kaip ir 
kur Amerikos santykiai su Ru
sija stovi ar eina.

Kai dauguma musu skaity
toju szita skaitys, tai jie jau 
bus iszgirde Prezidento prakal
bas.

Prezidentas nei laikraszti- 
ninkams szita syki nepasake 
ka jis sakys. Bet mes jau isz 
anksto spėjame ir sakome, kad 
nieko gero isz visos tos prakal
bos nebus, jeigu jis savo Kon
gresui ir mums neduos kokio 
aiszkaus nusistatymo ka daryti 
apie Rusija ir in kuria puse da
bar mums keliauti. Jau per 
vėlu kaltinti Prezidentą ar Kon 
gresa už isztraukima musu ka
riuomenių isz Europos pirm ne
gu taikos sutartys buvo suda
rytos, jau per vėlu kaltinti mu
su politikierius, kurie taip rei
kalavo kad armijos butu panai
kintos, jau per vėlu ir save kal
tinti, kad tėvai taip reikalavo 
kad j u vaikai butu paleisti isz 
armijos, kai tik karas užsibaigė 
jau per vėlu prikaiszioti ir sa
kyti kad mes sakeme kad nieko 
gero nebus isz tos Tautu San- 
jungos. Kas buvo, tai buvo: 
Žmogus ne aniuolas; jis klysta 
ir kitus klaidina, ne isz blogos 
valios, bet isz blogo supratimo.

Dabar jau ne laikas viens ki
ta pirsztais badyti ar kaltinti. 
Dabar mes norėtume žinoti: 
Kaip Prezidentas Trumanas ti
kisi pastoti Rusijai kelia, jeigu 
Rusija nesustos.

Ar Trumanas tikisi kad 
Amerika gali vėl kita kara ves
ti kaip tik keli metai atgal vede 
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Iszsižadejo Amerikos SZVEDAI
GINKLUOJASI

STOCKHOLM, SZVEDIJA. 
—Szvedijos Karo Sztabas pra- 
szo ir reikalauja kad Karalius 
Gustaf Penktasis investu insta- 
tymus ir paskirtu daug dau
giau pinigu del kraszto apsau
gos ir apsiginkliavimo.

Save laiszke in Karalių, Ka
ro Sztabas kad ‘ ‘dabar yra tik
ras karo pavojus, kad Sovietu 
Rusija stengiasi susitverti savo 
apsauga Rytuose, ir visai ne
paiso kas turi nukenteti del jo
sios tikslo, kad Sovietai jokiu

MinieriaiNedirba
Henry M. Noel, kuris isze- 

jo mokslus in augszcziausi ir 
garsiausi Amerikos “Har
vard” Universitetą, iszsiža
dejo savo kraszto pilietybes 
ir tapo žmogus be tėvynės. 
Jis dabar dirba in Kassel 
miesteli, Vokietijoje už dvi- 
deszimts penkias markes ant 
sanvaites.

Jis pasiaiszkina, kad jis 
negal apkėsti kai žmones va
dina ji Amerikiecziu. Jis no
ri būti ne kurio vieno krasz
to, bet viso svieto žmogus. 
Mums rodos kad jam keliu 
szulu trūksta. Gal vienas 
tas jo mokslas jam protą su- 
maisze.

SUGRAŽINA
ITALIJAI LAIVUS

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia sugražina It
alijai dvideszimts devynis lai
vus, kurie buvo suimti per ka
ra. Ne visi prigulėjo Italijo- 
nams. Keturiolika isz tu laivu 
buvo Italijonu ir buvo suimti, 
bet visi kiti yra Amerikos lai
vai kurie buvo per kara variuo
jami vežti musu kareivius. Szi- 
tuos musu laivus mes daveme 
Italijonams in vieta tu kuriuos 
mes nuskandinome ar taip su 
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VERBŲ NEDEDA

Bažnyczia apvaikszczio- 
ja ir szvenezia Kristaus gar
binga ir iszkilminga inejima 
in Jeruzalima miestą.

Nuo szios Verbų Nedė
lios, prasideda Didžioji San- 
vaite, kaipo /paskirta ant 
ypatingo apdūmojimo auksz-

cziausiu paslapczių, neap
imamos meiles Dievo del 
žmonių. Pažadinkime tai gi
liausi savyje, taipgi vadina
me Sz venta, rūpinkimės di
džiausioj szventenybej pra
leisti.

-----------;--------------

Szvedai Atsako Rusija Su Gink
lais Ir Tvirtovėmis; Jeigu Ko
munistai Užims Valdžia Itali-

teisiu nepripažinsta, ir kad ne
susipratimai tarp Vakariniu 
Tautu ir Rusijos vis didėja.“

Karo Sztabas tame laiszke 
sako kad karo gal greitai nebus 
ries Vakaru krasztai vis nepri- 
sirenge, o Rusija per silpna.

Generolas Helge Jung. Szve-
du armijos vadas, pasakė Kara
liui, kad armijai reikia daug 
daugiau pinigu, kareiviu, ka
riszku ginklu, ir kariszku fab
riku. ..

“Reikia,“ tas generolas sa
ke, ‘ ‘ daug daugiau visko parsi
traukti isz Užsienio, ypatingai 
tu dalyku kurie buvo karui rei
kalingi. “ Jis kelis sykius savo 
laiszke paminėjo pavoju kad 
Sovietai per Komunistus per 
smurtą neužimtu j u kraszta 
kaip kitur jie padare.

Tuo paežiu sykiu visi Komu
nistai buvo iszvaryti isz valdy
bos didžiausioje unijoje per rin
kimus. Ir mažesniuose mieste
liuose Komunistu jiegos pradė
jo eiti trepais žemyn, kai jie 
prarado savo vietas valdybose.

PERSPĖJA
VOKIECZIUS

Amerikiecziai Tuojaus 
Pasitrauks, Sako

Rusija

BERLYNAS. — Sovietai da
bar ima gazdinti ir perspėti vi
sus Vokieczius, kad jie per 
daug nepasitikėtu ant Ameri
kos ar ant Amerikiecziu karei
viu. Rusijos laikraszcziai ra- 
szo kad Amerikos kareiviai ne 
užilgo pasitrauks isz Vokieti
jos ir tada Vokiecziai negales 
tikėtis pagelbos isz Amerikos.

Szitoks perspėjimas yra duo
damas Vokiecziams kad jie 
daugiau kreiptųsi in Rusija ir 
pasitrauktu nuo Amerikos.

Szitie laikraszcziai sako kad 
Amerika dabar per daug kalba 
apie kara, už tai kad Amerika 
žino kad ji negali dabar in kara 
stoti ir pati bijosi. Jie sako 
kad Amerika sulaužo visas su
tartis, darydama kitas sutartis 
tarpu saves ir Anglijos, ir kad
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joje Negaus Paszelpos Isz Ame
rikos; Buvęs Sekr. Byrnes Sako 

Reikia Galingos Armijos
PARYŽIUS. — Prancūzijos karininkai sa

ko kad jiems reikia daug daugiau kariszku gink
lu negu ju fabrikai gali pagaminti. Jie sako 
kad jeigu visos tos Vakaru Europos tautos nori 
susivienyti ir pastatyti bendra frantą priesz So
vietus, tai Prancūzams reikia daug daugiau 
ginklu.

Szitie Prancūzai karininkai visiems laikrasz- 
tininkams greitai pasiaiszkino kad jie nekalba 
už valdžia, ar kad valdžia jiems pritaria, jie 
sako kad ežia yra vien ju paežiu nuomones ir jie 
nekalba už Prancūzu Taryba.

Jie, maž-daug, szitaip iszsireiszkia: Jeigu 
tie szesziolika krasztai Europoje nori pasistoti 
priesz Rusija, tai nėra Europoje gana kariszku 
ginklu, ir Europos fabrikai negali tiek ginklu 
pristatyti.

Už tai reikia kreiptis in Amerikos Sekretorių 
Marshall ir praszyti kad su ta jau rengiama Eu
ropai paszelpa, Amerika pristatytu ir kariszku 
ginklu. Prancūzu karininkai sako kad jie ge
rai žino kad Prancūzu fabrikai negali ir negales 
gana ginklu pristatyti, bet jie prižada kad jie 
gales gera vaiska sudaryti, jeigu jiems bus ga
na ginklu pristatyta.

Prancūzai jau dabar 120,000 jaunu vyruku 
ima in vaiska kas metai. Jie už keliu metu ga
les sudaryti apie dvideszimts ar dvideszimts 
penkias kariszkas divizijas. Prancūzai sako 
kad jiems daug lengviau palaikyti galingas ar
mijas negu Amerikai, kur žmones yra labai 
prieszingi imti vyrukus in vaiska. Už tai, jie 
sako, kad jie pristatys armijas, jeigu Amerika 
pristatys ginklus. x

PRIESZ GENEROLĄ 
MacARTHUR

Kolegistai Nenori Ir 
Nemyli Generolo

MacArthur
BOSTON, MASS. — Bostoną 

buvo sutverta nauja draugyste, 
kurios obalsis yra “Visi Vete
ranai Frieszingi Generolui 
MacArthur!”

Kolegistai, pargryžusieji isz 
vaisko kareiviai ir kiti pareisz- 
kia kad jie nenori kad Genero
las MacArthur stotu in rinki
mus del Prezidento. Szita nau
ja priesztaraujancziu draugys
te susidaro isz kolegistu isz 
Harvard Universiteto ir isz 
Massachusetts Institute nf 
Technology, du garsiausi ir 
augszcziausi universitetai vi
soje Amerikoje.

Szics naujos draugystes ko
misija, kuriai pirmininkauja 
Donald Rugoff, isz Harvard 
Universiteto, John Carr, isz 
Massachusetts Institute of 
Technology ir Claude Solana 
isz Bostono Universiteto suda
rė obalsi kuris szitaip skamba: 
“Duokite MacArthuriui Gar
bes Medalikeli, bet ne Prezi
dento vieta!“

Szita komisija sako kad jau 
dabar eina planai suorganizuo
ti visus pargryžusius kareivius 
Naujoje Anglijoje, kad visi sto
tu priesz Generolą MacArthur.

Jie sako kad Generolas Mac- 
Arthur gal yra vertas garbes 
ženklo ar kokio kito pagerbimo 
bet nėra vertas Prezidentūros. 
Amerikos Prezidento pareigos 
ir darbas yra toks atsakomin- 
gas ir svarbus, o Generolas 
MacArthur visai nėra tokiam 
darbui ar tokiai vietai tinka
mas.

“Generolas MacArthur,” jie
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
liomatijos, ir per daug bijosi 
ka kiti sakys. Kongresas, kaip 
ir Trumanas susirupines atei- 
nancziais rinkimais.

j Jau beveik laikas kada yra 
laikomas susirinkimas pasitar
ti apie Lietuviu Diena, Lake
wood Parke. Szita diena yra 
viena isz svarbiausiu ir di
džiausiu, jeigu ne iszkilmin- 
įgiausiu visoje iszeivijos Lietu
viu Amerikoje.
..'Kas metai iszkyla klausimas 

ka pasikviesti už garbes pra- 
kalbininka in ta Lietuviu Die
na."

Visokiu kalbėtoju ir prakal- 
'bininku tenai buvo; kalbėjo ir 
straksėjo. Kai Prezidentas An
tanas Smetona buvo pakvies
tas, tai ne visiems patiko. Vieni 
visokius priekaisztus state, ir 
visokiais szlamsztais drapste 
ant savo kraszto Prezidento. 
Taip darydami jie save laibai 
gražiai apsiszauke. Kas savo 
Vadus niekina, tas pats save 
szmeižia.

Prezidentas Smetona pribu
vo abt Lietuviu Dienos per pa
stangas ir pasirūpinimą Szv. 
Juozapo parapijos klebono Ku
nigo Pijuszo Czesnos ir juo tuo 
laiku vikaro, Kunigo Jeronimo 
Bagdono. Visiems Komunis
tams ir kai kuriems ir Katali
kams baisiai-nepatiko. Bet da
bar visi tie kurie prieszinosi 
mato kad jie klaida padare, kad 
jiems reikėjo gerbti savo Pre- 
zidąpta kaip ir kitataucziai 
gerbia savo vadus.

Musu patarimas del sziu me- 
tu Lietuviu Dienos butu kad 
Lietuviu Dienos Komitetas pa 
sikviestu milijonerka Ponia 
J ievute Sears Rockefeller. Szi
ta Lietuvaite, apsiženydama su 
didžiausiu Amerikos milijo
nieriumi atnesze daugiau gar
bes Lietuviams ir Lietuvai ne
gu visi musu vadai ir neva- 
vadai su visais savo darbais ir 
spycziais. Ji iszgarsino Lietu
vos ir Lietuviu varda daugiau 
ii? placziau negu visos musu 
draugystes, visa musu propa
ganda, ir visi musu vadai. Ji at
nesze mums pagarsinimu apie 
Lietuva, kuriu mes nei su ke
liais desietkais milijonu dole
riu nebūtume galeje gauti.

Szita Lietuvaite, milijonier
ka yra labai galbi. Ji moka gra
žiai szokti, turi gražu baisa, 
gražia iszvaizda, puikiai kalba 
Lietuviszkai ir neprasta pra-

LIETUVOJ BELIKO
TIK VIENAS

VYSKUPAS

nustatė kad darbininkas dirbs 
tik septynias ar asztuonias va
landas in diena penkias dienas 
in sanvaite. Dalbar jau tik pen
kias dienas in sanvaite dirba ir

Kai žmones sziandien ima at
ostogas, vąkacijas jie skaito 
mylias ir valandas, kaip toli in 
kiek laiko jie gali nusibalduoti 
ir kiek laiko ims parsibaladuo-

rankas, ir paskutinis liejo van
deni ant ugnies. Kibiras per 
stovincziuju kitoje eileje ran
kas gryžo atgal. Jau rodės, kad 
ugnis apgesinta.

Pirkie U. S. Bonus
IUncle Sam Says

Bet ir Trumanas ir Kongre
sas jau ima atbusti, jau ima su
prasti kad ežia nelbaikos. Jau 
eina reikalavimai del galinges
nes armijos, del didesnio vais- 
ko, del greitesniu ir didesniu 
kariszku eroplanu.

Armijai labai reikia daug 
daugiau vyru. Neturime gana 
eroplanu ar lakunu. Musu lai
vynas galingas, bet per mažai, 
jurininku. 

—————— • • ,
Major Generolas Hershey 

prisipažino laikrasztininkams 
kad Karo Sztabas dabar viso
mis galiomis stengiasi gražumu 
prikalbinti jaunus vyrukus sto
ti in vaiska savanoriais, bet jau 
yra prirengta ir paruoszta imti 
visus kaip per kara, jeigu tik 
nuotykiai Europoje ir labiau 
pablogės.

Ta musu Lietuvaite kuri ap- 
siženijo su tuo milijonierių, ne- 
szioja maža 'žiedą kuris kaszta- 
vo penkios deszimts tukstan- 
cziu doleriu.

Amerika pasiuntė daugiau 
negu devynis szimtus kariszku 
eroplanu Kinijai, kad Kinijos 
valdžia galėtu kariauti priesz 
Komunistus.

PARYŽIUS. (LAIC) — 
Prancūzu Kataliku dienrasztis 
“La Croix” (Kryžius) Sausio 
25 d., indejo platu pasikalbeji- 
ma su Jo Eksc. Vyskupu Vin
centu Padolskiu, Vilkaviszkio 
diecezijos apasztaliszkuoju val
dytojam, dabar esancziu trem
tyje- Vysk. V. Padolskis, nupa 
šakodamas Lietuvos golgota ir 
bažnyczios persekiojimą Bol- 
szeviku okupacijoj, tarp kitu 
skaudžiu tikru nurodė:

“Lietuva turi szeszias diece
zijas. Keturi vyskupai depor
tuoti in Sov. Rusija, o du yra 
tremtyje Vokietijoje. Tik vie
nas vyskupas teiszliko okupuo
toje Lietuvoje. Kunigai depor
tuojami szimtais. Sovietu vai-' 
džia isz keturiu seminarijų, 
tris uždare. Paliktoj vienoj se
minarijoj klieriku negali but 
daugiau, kaip 150. Kiekviena 
menesi tukstaneziai Lietuviu 
iszvežami in nežinia. Rusai ko
lonistai atgabenami vietoj isz- 
deportuotu Lietuviu. Visi 
auksztieji valdininkai yra Ru
sai. Miestuose ir kaimuose isz- 
liko tik seniai, moterys ir vai
kai, jaunimas iszejo partiza
nais in miszkus. Pasiprieszini- 
mas okupantui yra tylus, bet 
kietas.”

Amerikos valdžia stengėsi 
paremti ar papirkti Czekoslo- 
vakijis valdžia kad Czekoslova- 
kai pasiliktu prie Vakariniu 
tautu būrelio. Mes tiems Cze- 
kams daveme 440,445,518 dole
riu kaipo paszelpa ar paskola. 
Rusija nei surudusio skatiko 
nedave ir Czekoslovakija prie 
saves prisitraukė.

■ • •
Viena Yugoslav© moteriszke 

nuėjus in bažnyczia, karsztai 
meldėsi. Komunistas kareivis 
ja ten užtiko ir pasityczioda- 
mas jos užklausė: “Už ka tu 
taip meldėsi?”

“Už musu vada Tito,” atsa
ke moteriszke.

“Kas isz tu tavo maldų?” 
Atkirto Komunistas. ‘1 Žiūrėk, 
tu ir už karalių tiek maldų su
kalbėjai ir jo dalbar nėra. ’’

‘ ‘ Taip, ’ ’ atsake moteriszke, 
“už tai, asz dabar meldžiuosi 
už Tito.”

PAMIRSZOME KAIP 
PASIVAIKSZCZIOTI

Kai automobiliai, strytkariai 
busai ir taksės atėjo in mada, 
net ir paprastas žmogelis pra
dėjo visai užmirszti kaip 
vaikszczioti, o pasivaikszczioji- 
mas visai iszejo isz mados.

Dabar jau vėl žmones ima. at
siminti kad kojos yra padary
tos ne tik po stalu trūnyti, bet 
ir vaikszczioti. Musu 'beisbole, 
kumsztynes, moving pikezie- 
riai, radijo, kareziamos, užei
gos, restauranai ir kitos pana- 
sziai patogios vietos musu gy
venimą taip apėmė kad mes 'be
veik užmirsžome kad galima 
ant kojų vaikszczioti.

Musu daktarai ir kiti moks- 
lincziai jau seniai mums sake ir 
sako kad žmogui yra in sveika
ta dirbti devynias valandas iu 
diena, szeszias dienas in sanvai
te. Bet, musu galingos unijos

gauna mokėti už szeszias. To
kia tvarka gal gerai del kisze- 
niaus, bet žmogui ne in sveika- . 
ta. Sziandien jau darbininkai 
yra nustato kad darbiu inkus 
dirbs keturios deszimts valan
dų in sanvaite. Klausimas sa- 
vaimi kyla, ka tas darbo žmoge
lis darys ir daro su visu kitu 
savo laiku per ta sanvaite.

Ūkininkas kuris dirba sze
szias dienas in sanvaite ir pas 
kui Nedelioj apsidirba, apsi- 
triusa. apie savo namus nesirū
pina ka jis darys su savo liuosu 
laiku. Jis prisimena kad keii 
metai atgal reikėjo szeszis ar 
asztuonis sykius daugiau va
landų darbo ir prakaito pri
rengti viena marga žemes su 
arkliais, kuri sziandien yra isz- 
ariama ir iszakejama ir iszsie- 
jamo in pusvalandi su maszino- 
mis. Jam reikėjo visa diena 
prakaituoti kai jam reikėjo su
pjaustyti ir suskaldyti malkas, 
kurias jis dabar in kelias miliu
tas su maszina supjaustė ir su
skaldo.

Dabar elektros maszinos pa
melžta karves, pristato vande
nio namams, suvirszkina pieną 
ir net padaro surius.

Ūkininkas nepamirszo kaip 
vaikszczioti ir kaip eiti pasi- 
vaikszczioti. Jis eina pesezias; 
eina per lygumus ir per kalnus, 
per kluonus ir per miszkus. Jis 
daug daugiau mato negu tas 
kuris važiuotas važiuoja; jam 
gamta daug areziau negu tam 
kuris sėdėdamas ir cigara 
traukdamas praszvilpia pro ta 
kraszta su automobiliu.

Dabar jau visai isz mados 
iszejo pasivaikszcziojimas. 
Žmones staeziai nemoka kaip 
pasivaikszczioti. Visi dabar 
skubinasi ir bėga, bet kur jie 
skubinasi ir kur jie bėga tai 
niekas nežino, net ir jie patys 
negali pasakyti kur jie taip su 
strioku eina ir bėga.

O kai žmones nemoka kaip 
pasivaikszczioti, tai jie nemoka 
kaip protauti, nes protavimas 
negali būti skubotas kaip auto- 
mobiliaus greitumas. Pasi- 
vaikszcziojimui, kaip protavi
mui, reikia laiko, reikia apsi- 
svarstymo, reikia suderinti 
žmogaus jausmus ir žmogaus 
szirdi su gamtos alsavimu.

ti. Visas ju liuosas laikas yra 
meruojamas ne poilsiu bet bė
gimu in ten, isz ten kitur ir pas
kui namo.

Gamtos grožis sziandien ma
žai ka reiszkia. Žmogus kelis 
szimtus myliu nupyszkins ir 
sustos in alude, saliuna, kuris 
niekuomi nesiskiria nuo saliu-, 
no jo miestelyje; jis galvatruk- 
cziais skubinsią in koki pajuros 
vasarnami ir paskui visa laiku 
praleis kazyruodamas prirūky
tame kambaryje. Jis ta pati bu
tu galejes padaryti namie be 
jokio triukszmo ar važiavimo.

Bet jeigu tu drysta pasi
kviesti savo kaimyną eiti pasi
vaikszczioti po apylinkes lau
kus, jis in tave pasižiūrėtu kaip 
in nabagu kuriam keliu szulu 
trūksta.

Kaip Mirszta
Geri Žmones

pLAUKIA per juras laivas;
daug jame keleiviu tarp ju 

daugiausia moterų ir vaiku. 
Jau tiktai penkios valandos li
ko keliauti. Keleiviai žiuri, ar 
da nematyt prieplaukos. Prie 
vairo stovi varininkas. Jisai di
delio ūgio, apdegęs saule, tvir- 
ta ir prityrusia ranka valdo lai
vu. Perejo valanda, dabar jie 
da areziau prie prieplaukos. 
Sztai ant laivo lubu iszeina ka
pitonas. Jisai galvos linktelėji
mu paszauke jurininką.

— Isz sandelio eina durnai. 
Pažiūrėk kas ten darosi!

Jurininkas tuojaus iszpilde 
kapitono insakyma ir pranesze, 
kad sandelyje gaisras. Tuojau 
kapitonas nubėgo pažiūrėti, ar 
didelis gresia pavojus. Anks- 
cziau niekas nepastebejo gais
ro, o ten jau dege netiktai viso
kį daiktai, 'bet ir visa siena bu
vo jau ugnies apimta. Akies 
mirksnyje keleiviai sužinojo 
apie pavoju ir visi baisiai nusi
gando, tuo labiau, kad laive ne- 
buvo maszinos vandeniu pum- 
puot. Kapitonas surinko visus 
jurininkus ir kelevius, sustato 
in dvi eili taip, kad vienas ga
las buvo ant kraszto laivo, ki- 
tasgi prie sandelio. Vandens ki
biras, pasemtas prie laivo 
kraszto, ėjo per sustatytuju

— In kokia szali mes plau
kiame? Paklausė kapitonas vai
rininko.

— Tiesiog prieplaukon, at
sake vairininkas.

— Pakreipk truputi in ry
tus, nes galime sudegti pirmiau 
negu inplauksime prieplaukom 
Mums reikia kuonuogreieziau- 
sia prie kraszto.

* * *
Tuo tarpu pakilo vejas, ir vėl 

pradėjo da labiau degti laivas. 
Jau pradėjo degli ir kajutes 
(kambariai). Keleiviai turėjo 
iszeiti isz kiautu laukan, nes te
nai likti buvo pavojinga. Ma- 
szinistas vare laiva, kiek tik 
galėdamas. Bet pavojus buvo 
vistiek didelis. Ant virszaus 
kaip ir pirmiau, stovėjo jaunas 
vairininkas. Po jo kojų buvo di
džiausia ugnis. Juodi durnai isz 
apaezios ėjo jam in akis, o nuo 
ugnies jam buvo labai karszta; 
kiekviena minuta lauke, kada 
ugnis apims lubas ir ta tilteli, 
kur stovėjo vairininkas.

Bet jisai nesitraukė isz savo 
vietos: norėjo iszgelbeti kelei
vius. Vis labiau jam buvo 
karszta. Keleiviai vis nuėjo In 
kita laivo gala. Jurininkai bū
vi pritaisė lentas, kad pririszus 
moteris jeigu reiktu ju iszgel- 
bejimui. Vyrai rengėsi ir taisė
si kaip in kova už savo gyveni
mą. Tuo tarpu laivas jau buvo 
visai arti nuo kranto. Reikėjo 
pusvalandis važiuoti, kad ji pa
siekus. Nuo krasztogi buvo pa
siusti pagelbon luoteliai.

— Vairininke! Szaukia ka
pitonas.

— Ko reikia? Klausia jisai 
stovėdamas savo vietoje.

— Ar galėsi pasilikti vie
toje penkias miliutas?

— Asz pasistengsiu, kapi
tone4 Atsako jisai.

Ugnis vis areziau ir areziau, 
ir karsztis neapsakomas. Jisai 
vis traukiasi nuo ugnies, da pa
sitraukė užpakali, bet kaip ga
lėdamas laikosi, kad tik nepa- 
leidus rato. Kairiaja ranka 
stipriai valdo vaira, keliai 
karsztis da pakeneziamas. Jis 
da syki permaino ranka ir ne 
nesudejaves da syki iszkentejo 
tokius pat kentėjimus. Per du
rnus jisai nieko nemato, tik tai 
girdi kapitono baisa:

— Vaikai ir moteris, pir-

Does a $1,000 in savings seem as 
elusive as the rainbow’s pot of gold 
to you? Then, think about these 
facts: By joining the Payroll Sav, 
ings Plan where you work and al
lotting just $2.50 a week for United 
States Savings Bonds, you will ac
cumulate $1,440.84 in io years. Mil
lions of my nieces and nephews are 
learning from experience that they 
can owiran even greater amount 
of Savings Bonds through this par
tial payment plan. In the event you 
are self-employed, automatic bond 
buying is available to you through 
the Bond-A-Month Plan at your bank.

U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

SKAITYKITE “SAULE”

kalbininke. O prie viso to ji 
yra milijonierka. Retas kuris 
isz musu Lietuviu yra kada ma
tes tikra milijonierių ar jo mo
terį. Už tai mes dry štame tam 
komitetui, kurio mes nei nepa- 
žinstame, patarti, jeigu jie pa- • • •.tarimus priima, kad jie steng
tųsi pakviesti ta Lietuvaite 
gražuole, milijonierka Ponia 
-Sears Rockefeller in Lietuviu 
Diena. Jeigu ji sutiktu pribūti, 
tai mums butu ne tik garbe, bet K - ■ rmusu vardas vėl pragarsėtu po 
visus viso kraszto laikrasz- 
czius. O mes del visai prastu pa
garsinimu iszleidžiame tuks- 
tanezius doleriu ir nei deszim 
tos dalies tiek neatliekame kiek 
ji atliktu vien tik su savo atva
žiavimu.

Bucharest mieste viena mo
teriszke paklausė savo drauges 
ar teisybe kad jos dukrele keti
na iszteketi už vieno tokio vy
ro, trisdeszimts metu senesnio 
už ja. “Kaip tu gali sutikti ant 
tokiu vedybų. Juk jis tavo duk
relei per senas, nei skatiko ne
turi ir visai kurezias!”

“Gal ir per senas ir ubagas 
ir kurezias,” atsake motina, 
“bet jis turi pasporta in Ame
rika!” •

Isztusztyk pilna stikleli; pri
pilk tuszczia stikleli: negražu 
per ilgai laikyti pilna stikleli 
ir nemandagu palikti tuszczia 
stikleli.

Lakūnai Straikuoja

Czia namie mes mažai ka da
rome, beveik visai nesirengia
me. Musu vadai per silpni, kaip 
kiszkiai baimingi. Trumanas 
daugiau rūpinasi ateinaneziais 
linkimais negu ateinanezia Ru
sija. Marshallas 'buvo geras ii’ 
gabus generolas, 'bet nesupran
ta nei politikos nei užsienio dip-

Keli žmones mums kelis sy
kius prikaisziojo kad mes per 
daug raszome apie Juozą Stali
na ir apie Komunistus ir Rusi
ja. Bet dabar ir jie mato ka^ 
darosi Europos krasztuose, kas 
atsitiko su Czekoslovakija ir 
kaip tas Stalinas grasina Fin
land! jai.

myn, kiti-gi pulkite ir plauki
te.

“Iszgelbeti,” mano vairinin
kas ir džiaugėsi kad savo pa- 
szventimu iszgelbejo keleivius 
nuo tikros mirties.

Visi laimingai iszlipo ant 
kraszto.

Suskaite visus, tik vairinin
ko truko. GALAS.

Lakūnai sustraikavo del 
didesniu algų. Jie iszgalvojo 
savo straiku plakatus vi
siems isz oro parodyti. Jie 
pasiėmė mažus eroplanus ir 
pradėjo ant padangių raszy-

ti, kad jie straikuoja ir kodėl 
jie straikuoja. Jie visiems 
pranesza kad dabar visai ne
mokyti ir nepatyrė lakūnai 
vairuoja eroplanus ir kad

tikras pavojus važiuoti ant 
eroplano. Jie szitokius savo 
plakatus paskelbė padangėse 
virsz Miami miesto, Flori
doje.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie B u rike 

r Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25f

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20< 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa

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

201Centai.
Saule Publishing Co.t

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; Afici. 
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 35‘c; 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 padavimas 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 atskiriai 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 paitaisimui, 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 bile 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. _ j
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UŽ VAKARIENE
'J'AME povakary pirmas žie

mos sniegas iszpuole. Diena 
buvo nesmagi ir liūdna. Netu
rėdamos ka veikti, keletas 
draugingu moterų sumanė tin
kamai nuobodu vakara praleis
ti, pavaiszinti savo “duszeles” 
steiko vakariene. Todėl jos su
sirinko pas ponia Raudoniene, 
susiszauke savo vyrus, iszkepe 
tiek svaru steiko, kiek ypatų 
dalyvavo, surado puskvorte 
“nuo szakneliu” susėdo prie 
stalo ir tusztino kupinas jautie
nos leksztes.

Laike vakarienes mažai kas 
kalbėta. Visi buvo sudomėti 
skania jautiena ir skaiiskoniais. 
Tik baigiant valgyti, pritrukus 
“skystimėlio,” pradėjus ne- 
perjauniausiems kūnams nepa
prasta ugnimi degti ir vyrams 
užsirukius cigarus ir pypkes, 
prasidėjo platesni pasikalbėji
mai - p a s ak o s. S va ribi a u s i a - g i 
pasaka pasakė sveczias, Juozas 
Banaitis.

Kada asz tik valgau steika, 
man visuomet prisimena da 
viena steiko vakariene, sake 
Banaitis, jau antra syk kimšo
damas pypke. Kaip žinote, asz 
esu trijų, suaugusiu kūdikiu 
tėvas. Juozas da eina mokyklon 
nevedės. Jonas jau vedės iv au
gina pora augancziu kūdikiu. 
Albudu jie, kiek nutemiju, lai
mingu, abiems gyvenasi gra- 
žiai. Tik mano Milda, nekalu 
szio pasaulio gyvenimu džiau
giasi. Ji yra ir gi vedusi, bet ji 
nemyli savo vyro ir jau du me
tai su juo negyvena.

Czia, gerbiamieji sveteliai, ir 
apsistosim ir kiek platėliau pa
kalbėsim apie aukszcziau mi
nėta vakariene, mano Mildute 
ir kas ja privertė su vyru atsi
skirti.

Milda yra mano vyriausioji 
duktė. Ji, kol da buvo nevedu
si, buvo pirmutine motinos ran
ka visa musu szeimvnele isz- v

auklėti. Ji podraug yra ir le- 
cziausia musu szeimyneles na
re. Kol jaunesnieji augo, Milda 
gelbėjo motinai. Sziems gi pa
augus, ji dirbo fabrike, tarnavo 
pas svetimus ir visa tai dare 
pagal mano patvarkymo.

Visuomet būdama užimta, 
Milda neturėjo laiko eiti in ba
lius, puotas ar sziaip jaunimo 
rengiamus pasili nksm iri imu s. 
Todėl, kiek buvau patyręs, ji 
neturėjo ir meilužio, nežinojo 
kas tai yra meile, ka reiszkia 
smagios jaunystes dienos.

Mildai einant asztuoniolik- 
tus, karta mane užsikviete va
karieniauti tūlas, jau pagyve
nęs jaunikaitis.

Nuėjus mudviem valgyklon, 
jis užsakė gera, dviems vaka
riene, steika. Rodos ir dabar 
matau. Jis sėdi vienoj stalelio 
pusėj, asz antroj. Tarpe mud
viejų, ant staliuko, stovi pri
krauta steiku lekszte, antra pil
na Francuziszku bulvių, tre- 
czia, Francuziszku keptu cibu
liu, toliau, buteliukas degtines 
ir visa, kas reikalinga prie to
kio vakarienes.

Valgeva mudu, gereva ir pa
mažėl sznekucziavomes. Jis bu
vo arti mano amžiaus, augsz- 
tas, gelton-plaukis ir, pagal ma
no nuožiūros, neblogas vaiki
nas. Kame reikalas, kode! jis 
kelia man tokia szaunia vaka
riene, niekaip negalėjau insi- 
vaizduoti. Tik jau gerokai in- 
drisiis ir inpusejus, visa paaisz- 
kejo. Tuomet jis pasuko kalba 

visai kiton pusėn ir paklausė:
— Kaip-gi tamstos Milda®
— Kaip tai, “kaip-gi?”
— Na, ar da neketina teke

ti?
Asz patrukeziojau petim is, 

pasakiau:
— Jei pasitaikytu geras ir 

tinkamas asmuo, kodėl gi ne? 
Manau bent bandytu.

Man tai pasakius, jis pasi
žiurėjo in mane, maloniai nusi- 
szypsojo ir pradėjo rimtu tonu:

— Atleisk man, tamsta. 
Dabar tamsta asz vadinsiu tėvu 
ir noriu pasisakyti, kad asz ju
sti Milda jau senai myliu, ja 
gyvenu ir, jei man butu leista, 
manycziau su ja apsivesti. Tai
gi, tevel, leiskite Milda už ma
nes. Busiu jai isztikimas vy
ras, ir tamstai dėkingas tarnas.

Asz truputi pagalvojau.
'Per greitas tai užsipuolimas. 

Bet, vyras rimtas, iszmintin- 
gas, pasiturintis. Tiesa, Milda 
ji vos keletą kartu teniacziusi, 
gal jo nemylėti. Vienok reikia 
neužmirszti seno priežodžio: 
“Meile atsiranda apsivedus.” 
Todėl, kiek pagalvojęs, atsa
kiau :

— Pilnai sutinku. Kaslink 
Mildos, tai ir nuo manes pri
klauso: Mano patarimus szir- 
dingai priima ir kaip asz jai 
liepsiu, taip darys.

Tai iszgirdes, jis suspaudė 
mano ranka, pabueziavo man 
veidan ir mudu sugerem už jau
navedžiu sveikata ir laiminga 
gyvenimą.

.Sugryžes namo, visa tai pa
pasakojau savo žmonai ir Mil
dai. Milda iszsyk lyg ir nuste
bo, prieszinosi, bet man karsz- 
tai palaikius jaunikio puse ir 
ja pusėtinai apibariau, ji pasa
kė:

— Atsiduodu tėvelio nuo
sprendžiui.

Sekamame po to vakare pas 
mus atvyko svecziai: Antanas 
Rokas, junikis ir Juozas Maka
ras, pirszlys.

Visa vakara kalbėjome tik 
apie vestuves ir iszsiskirsteme 
geriausiame upe: Susitarėm 
trijų sanvaieziu bėgy Milda su 
Antanu apvezdinti.

Už trijų sanvaieziu atsibuvo 
szaunios vestuves ir mano duk
tė jau vadinosi Milda Rokiene.

Apsivedus, kiek nužiūrėjau, 
ju pirmos vedusiu gyvenimo 
dienos buvo smagios: Milda pa 
tenkinta nuolankiu vyru, An
tanu, tuo labiau patenkintas 
Antanas gražia, jauna 'žmonele, 
Milda. 

t

Milda, kaip sakiau, buvo ma
no pirmutine ir vyriausia duk
tė. Podraug ji buvo ir visa ma
no laime. Ja labiausia už kitus 
savo vaikus mylėjau. Mylėjau 
ja gi delei keliu priežaseziu. 
Pirma, veidu ir visu savo elge
siu, tai tikras mano atvaizdas. 
Antra, buvo gera patriote, seko 
Lietuviu gyvenimą ir atitrukus 
nuo darbo, dalyvavo musu Lie
tuviu vieszame gyvenime. Taip 
dalykams esant, mudu dažnai 
praleisdavome isztisus vakarus 
besikalbėdami apie invairius 
reikalus, veikimą. Iszejus bet
gi jai už vyro, vakarais asz jau- 
cziausi apvienejusiu.

Bet, kaip ten nebutu, visu 
tuo nuotikiu, tai yra Mildos 
iszejimu už vyro, asz, kaipo tė
vas, podraug ir džžiaugiausi. 
Jog mergaites tam tik ir gema, 
kad jas do ra ii iszauklejus, isz- 
leidus už vyi® ir kad jos vėliau 

butu geromis motinomis. Tėvai 
jomis pasidžiaugia tik tol, kol 
jos mažos, kol jas augina. Už
augę, iszlekia kaip paukszteliai 
isz lizdo. Tėvams, kurie tiek 
daug vargo ir t ruso padeda kol 
iszaukleja, lieka tik atmintis ir 
szirdpersza.

Neperdaugiausia laiko pra
slinkus, džiaugsmas, sumaiszy- 
tas su tevo-aukletojo skausmu, 
da padvigubėjo: Milda susilau
kė sūneli. Kas gal apsakyti 
džiaugsma motinos, kuri susi
laukia pirmo kūdikio?! Vienok 
kas gal apsakyt smagumą to 
tėvo, kurio kūdikis susilaukia

Girdėjau kad Misureje 
atsirado ra d i o gra f i s t a s, 

Ka be drata leidžia 
radiografa, 

Daugeli žmonių suvedžioja, 
In klaida gyventojus 

vedžioja, 
Tokio radiografisto reikia 

szalintis, 
Nuo jo kuotoliause 

szalintis, 
Visai neklausyti, 

Geriau jam ant peczius 
radiografa uždėti. 

* * *
O yyrucziai, jau gana, 

Kas pasidarė jum, 
Jau bobeles pradeda 

. taisytis, 
Visame savo valdytis, 
Mano kurna pasakė, 
Ir staeziai in akis 

apsako, 
Kad musu bobeles iyztikruju 

taisosi, 
In visokias kuopeles 

riszasi:
O ka., gerai labai daro, 

Ba kas isz jubus ant galo? 
Bobeles jau mirti prijauezia, 

Jau ne taip gerai ir 
nesiimta, 

Moterėles iszganyma 
nusipirkineje, 

Pinigus už dyka iszleidineja, 
O vyrelis geruš laikus turi, 

Ant jokiu szventenybiu 
nežuri, 

Tankiai sau gerai užsitraukia, 
Ant savo motorėliu darbu nei 

nesusiraukia, ■ 
O ar žinote kad senmergių 

prisivaise, 
Apie ka gerai žino vyrai visi.

Isz pradžių bijojo visi, 
Gere ir labai lebavojo, 

Sziandien ir vyrai szalinasi, 
Jau už mergicas nesieda, 

Bet Dievas ir jas 
aprūpino, 

Vieta gera joms pagamino, 
Netrukus kliosztori pastatys, 
Ir visas isz turgaus iszejusias 

ten patalpys, 
Bus tai geriausia del visu, 

Meileje isz gesusių, 
Tik nežinau ka su senais 

sportais padarysiu, 
■V In kur juos patalpysiu?

Nekuriu jau taip palūpis 
dreba, 

Nusiskust negali niekada, 
Ant veidu daug riaukszliu, 

Ant kuodynes randasi 
plauku žilu!

kūdikio ?!
Apie tai nekalbėsiu! Jei ku

ris jus tai pergyvenot, gerai ži
note. Tiek tik priminsiu, kad ta 
diena, kuomet Mildute pagim
dė sunu, asz nejau in darba ir 
galutinai pasigeria v.

Czia Juozas atsiduso. Palei
do keletą pluosztu durnu, kiek 
nusiminė ir tese toliau savo pa
saka.

Bet tėvo džiaugsmas nevi- 
suomet esti kūdikio džiaugsmu. 
Leisdamas Milda už vyro, ma
niau parinkęs jai atatinkama 
gyvenimo dranga, ir kaip sa
kiau, tuomi džiaugiausi, ir nie
kuomet nepamaniau, kad tasai 
mano džiaugsmas gali but ga
lutinai sutruszkintas.

Taip buvo.
Milda su savo vyru laimin

gai gyveno vos du metu. Po to 
ji juomi ir kūdikiu pradėjo 
piktetis. Ji, mat, prisiminė kul
tai jaunystėje, matyta jauni
kaiti, jam prižadėta savo pirma 
meile ir tik apie ji dienomis ir 
naktimis svajojo. Iii Antanu ji

:: Kas Ka Myli::
'pRYS atsirado ant isztekeji- 

mo. Tai]) trys: Ponia Ho- 
norta Ciumalskiene, naszle; pa
na Darata Pasternokiute ir pa
na Antanina Kindibasinkiute.

Naszle turėjo ketur^sde- 
szimts ir asztuoniolika, ka pik
ti kaimynai suskaite isz viso. 
Burnele turėjo apvalaina kaip 
obuolys, rankutes puikios kaip 
volelis, kaklas kaip stovylas 
tampos, kūnas kaip katilėlis. 
Turėjo du namus po nebasznin- 
kui; bevaikiui vyrui. Viena 
randavojo žandarams, o kitam 
pati gyveno su sena Agnieszka.

O kokia szirdis buvo pas ta 
motore! Neapsakytai, jausli. 
Kas Nedolia bažnytėlėje nuneš
davo in dežiukia, viena knypki 
nuo kelnių nebaszninko savo 
vyro.

Mate, josios geradejyste visi 
parapijonai, mate kunigas kle 
bonas nuo altoriaus ir temiiio 
ant josios ponas Mykolas Greb- 
lis, zakristijonas ir taip-gi 
sziauczius, o priek tam ir loc- 
nininkas grinczeles su darželiu, 
senas jaunikis.

Reike ir tai primint, jog po
nas Mykolas daugiau temine in 
josios mėlynas akutes ne kai]) 
ant dežiukes. Nėr ko stebėtis

Gana Silkių Visiems

Žvejoto jai! atveže in San už pusdyke pirktis kiek tik
Francisco daugiau negu
szimta tonu silkių. Tai di
džiausia žvejokle per trisde- 
szimts metui Silkes taip at-
pigo kad buvo galima beveik 

ne pažvelgt nenorėjo. Sužino
jus gi, kad Antanas mane vai- 
szino steiko vakariene, jam sa
kydavo:

— Tu mane nusipirkai už 
steiko vakariene!

Po to ju namuose kilo tikras 
pragaras, nesusipratimai. Mil
da, tartum pagautas narvely 
pauksztelis, daužėsi 'nerimo. 
Antanas isz tos priežasties pra
dėjo gerti, vėlai namo gryžti.

Žodžiu, ju gyvenimas galuti
nai suiro.

Sziaip-taip, susitarusiu, Mil
da su Antanu atsiskyrė.

Dabar Antanas gyvena su 
kita moterimi ir auklėja kūdi
ki.

Milda gi gyvena viena, dirba 
audinyczioje ir manstina apie 
savo jaunu dienu iszsisvajota 
laime,-pamylėta jaunikaiti. O 
kuomet tik niane sutinka, pa
sako :

— Teve, tu mano jaunas 
dienas, mano laime, mano visa 
gyvenimą pardavei už steiko 
vakariene! GALAS.

jeg po keliu tokiu sutikimu, su
sitikęs su naszle ant ulyczios, 
prakalbėjo in ja. staeziai:

— Ar poniute Ciumalskie
ne gerai verda? Ka?

Naszlei szidris sudrėbėjo.
— Ar gerai? Nusijuokė 

gailingai. Mano nebaszninkas 
numirė nuo sutukimo szirdies!

— Ar tai taip poniute ji 
maitino?! Na, na.

Akys jam praszvito ir dūda
vo:

— Ar žinai poniute Ciu
malskiene, mudu sutiktumėm 
poroje puikiai.

■ — Gerai kalbi, ponas My
kolai. Ka-gi žmogus daugiau 
geidžia ant svieto kaip ta, ka 
suvalgo ir iszgere?

— Taip. Priduoda tai žmo
gui pajiegas del duszios ir ku- 
110.

Ponia Ilonorata apžiurėjo 
gerai kuria zakristijono ir pa- 
manstino sau:

— Visos kelnes mano ne
baszninko tiktu ant jo kai]) pri
lipytos.-

Po tam pridūrė garsiai:
— Praszau rytoj ant piet, 

tai persitikrinsi ar moku virti 
ar ne.

— Bucziuoju szirdele po-

kas norėjo. Czia Florencija
Zacher padeda tiem žvejoto- 
jams tas silkes iszkasti, isz- 
“iszluoduoti” isz laivu.

niutes. Ateisiu!
— Žinoma! Bus ir sriuba, 

kepsnis szutinti kopūstai, py
ragėliai ir t.t.

— Del Dievo! Suriko za
kristijonas, ateisiu! Ateisiu ly
giai dvylikta, valanda!

Ir kas gali žinot, gal ir butu 
sueja in pora, kad ne tas ne
laimingas knypkis!

Naszlei laike virinio sriubos 
atėjo nelaiminga mintis, iszne- 
sze isz kambarėlio kelnes na- 
baszninko, o pakraezius kelis 
kartus manstino: kaip tai pui
kiai tiks ponui zakristijonui. Ir 
sztai kokiu tai nežinomu budu 
inpuole vienas knypkis in sto
vi nezia sriuba!

Nepatemino tai sveczias, net 
po penktam szauksztųi iszeme 
isz burnos knypki!

— Ar-gi kas mate pana- 
szaus atsitikimo? Suriko, tieji 
knypkei mane visur persekio
ja ! Dežukeje bažnyczioje, sriu
boje !

Poniai Ciumalskienei net 
kraujas iszsimusze ant veido, 
o ponui Grebliui atėjo giliuk- 
ninga mintis in galva!

— C) kad tave! Tare in sa
ve. Poną Dieva apgaudinėja, o 
ka darytu su vyru?

Suvalgė gardžius pietus lyg 
pabaigai, iszsikalbejo jog turi 
būti ant krikszto ir dure per 
duris, ir daugiau jau negryžo.* * *

Pana Pasternokiute, sierate- 
le, antra, kandidatka ant iszte- 
kėjimo buvo gimus, kaip kalbė
jo, mete tūkstantis asztuoni ii .szimtai, tam, tam devintam, tu
rėjo taip-gi puikia szirdele! Pa
skolino savo vargingai giminei 
likusi turteli po tėvui ant sze- 
sziolikto procento nereikalau
dama jokios parankos. Padare 
tai isz geros szirdies. Priek tam 
turėjo apie szeszes pėdas dyd
žio ir lengvai galėjo pakelti su 
viena ranka karti rugiu!

Atsitiko karta jog ponas 
Jurgaitis, kriauezius, paregėjo 
per Įauga pundą bumaszku ku
rias pana Pasterniokiute dėjo 
in szepukia, ir insimylejo in ja 
pasiutiszkai! Tuojaus ant ryto
jaus po piet, atsiklaupė priesz 
ja, sudėjo rankas kaip ant pote
riu ir tarė:

— Daratele, patogi panai
te! Bukie mano pati!

Ant nelaimes! “Panaite” 
dirstelėjo szaltai ant jaunikio 
kuris buvo vos keturiu pėdu 
augszczio ir tarė jam:

— Didele tai del manes bai
me, ponas meisteri! Bet pasa
kyk man, kur asz ponuli tave 
padeczia kad eiezia pasivaiksz- 
eziot? Ar in kiszeniu ar in ma
no rankini krepszeli? Vyges 
neturiu, tik lova, o del tokios 
moteres kaip asz tai reikia 
sztant vyro, ne kūdiki kuri va, 
tai]), galiu pakelti už kalnie- 
riausi ir iszmesti per duris kaip 
pundeli sziaudu!

Ir bambt, iszpuole! Ponas 
Jurgaitis pasijuto gulintis ant 
slenksczio ir iszgirdo uždary
mą smarkiai duriu!* * *

Antanina Kindibasinkiute, 
treczia kandidatka ant iszteke- 
jimo buvo tai tikra lelija! Szva- 
ri, puikaus sudėjimo, nedrąsi 
mergaite. Radosi ant tarnystes 
jau penkiolika metu pas grofie- 
ne kaipo kukarka. Buvo tai ku 
karka kokios kitos panaszios 
jai nesirado. Kada ka iszvire 
tai tinkama buvo del dievai- 
cziu!

Insimylejo in ja ponas Gra
mozdaitis, (žmones kalbėjo jog 
turi kelis szimtelius), buvo tai 
mėsininkas. Nuejąs pas pana 

Antanina iszreiszke savo meile 
ir per truputi butu likes priim
tas.

Bet kas isz to ? Karta po pui
kiu pietų, taip karsztai pade- 
kavojo ir suspaudė pana Anta
nina jog net iszsuko rankele.

Daktaras sutaisė viską ko- 
geriausia, bet panai ant visa
dos atsinorejo turėti mėsininką 
už vyra idant nesulaužytu jai 
kada kauleliu.* * *

Kur-gi žmogus pirmiausia 
nusiduos jeigu turi koki nuliū
dima, jeigu ne in karezema ant 
užmirszimo savo vargo? Pas 
Mauszku Subatos vakara suėjo 
visi trys atmesti jaunikiai per 
tris kandidatkas in stoną mote
rystes.

Alutis atriszo liežuvius, vie
nas kitam pradėjo apsakinet 
apie savo nelaimes, ir kas isz 
to iszejo ?!

Klausydamas apsakymo apie 
ponia Ciumalskiene, užsidegė 
ponas Jurgaitis. Mėsininkas 
Gramozdaitis net suplojo del
nais kada iszigirdo apie Paster
niokiute, o zakristijonui, net 
nosis susisuko kada iszgirdo 
apie gera kukarka ir josios ste
buklinga virimą panoš Kindi- 
basinkiutes!

Visi trys ta j i vakara iszsi- 
skirste kožnas pilnas mineziu ir 
paslaptu užmanymu.

O gal užklaust kokiu? Ha! 
ha! Iszdave juosius kunigas 
klebonas ateinanezia Nedelia 
skaitydamas nuo pamoksliny- 
czios sekaneziai:

“Mykolas Greblis su pana 
Antanina Kindibasinkiute.’’

“Juozas Jurgaitis, kriau
ezius, su pana Ilonorata Ciu
malskiene.”

‘ ‘ Grigorius’ Gramozdaitis su 
pana Darata Pasterniokiute. ’ ’ ,

“O kas žinotu apie kokia 
perszkada, praszau duoti žinia 
in rzionaitine parapija.” 
in ezionaitine parapija.” ' 
szau sukalbėt tris Teve Musu ir 
t.t.”

' Tai-gi visi gavo ta, kuria gei
de ir mylėjo! O kaip gyveno po 
susiporavimui tai ne musu rei
kalas.” GALAS.
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Žinios Vietines Treįata Dvynuku

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Juozapo. Taipgi pirma diena 
Pavasario. Yra tai susilygini
mas dienos su nakezia.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Verbų Nedelia. Pas
ninkas : Seredoj, Petnyczioj ir 
Subatoj. Panedelyje Szv. Kata
rinos; Utarninke Szv. Bono- 
venturo; Seredoj Szv. Gabrielio 
taipgi pasninkas; Didysis Ket- 
vergas, taipgi Szvencz. P. Ma
rijos Pasveikinimas; Didysis 
Petnyczia, pasninkas; Didysis 
Su'bata, pasninkas.

—• Laidotuves a. a. Vinco 
Kritczino atsibuvo Ketverge, 
10-ta valanda ryte ir palaidotas 
in Protestonu kapines. Grabo- 
rius Liudvikas Traskauskas 
laidojo.

— Ponia Elzbieta Vosiliene 
L. Markauckai ir M. Katulakai j 
visi isz Nanticoke ir Edvardas 
Vosilius ir szeimyna isz Wilkes 
Barre lankėsi pas ponia M. 
Svirskiene, 520 W. South Uly., 
prie tos progos atlankė “Sau
les” redakcija, nes ponia Vosi
liene yra musu sena skaitytoja. 
Ącziu visiems už atsilankymu.

— Wm. K. Jefferson, 20 
metu amžiaus vyrukas, likos 
užmusztas per eksplioduojama 
dinamito, kuris diribo Oak Hill 
kasyklose arti Minersville.

—- Mykolas Slaptka, 33 me
tu isz Mount Carmel, likos su
žeistas in peczius ir kakla, Lo
cust Gap kasyklose. Likos nu
vežtas in Ashland ligonbuteje.
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Visi daktarai nustebo ir in 
savo knygas insirasze kai po
nai Mr. ir Mrs. John Walsh, 
isz Quincy, Massachusetts 
susilaukė trecziu dvynuku.

Daktarai sako kad tai at
sitinka tik koki syki in kelis 
szimtus tukstanczius kartu. 
Jauniausi dvynukai yra Ke
vin ir Kathleen keturiu me-

nešiu amžiaus; vyriausieji 
dvynukai yra Vincas ir Jo
nas, dvideszimts asztuoniu 
menesiu amžiaus. Tarp tu 
dvieju dvynuku atėjo Myko
las ir Maureen, szesziolikos 
menesiu amžiaus. Tai grei- 
cziausias būdas pasirūpint 
sau szeimynele.

Sugražina Italijai
Laivus

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. — Laidotu
ves a. a. Marijonos J. Bobbinie- 
ne, nuo 207 N. Main Ulyczios, 
invyko Seredoj su apiegomis 
Szv. Jurgio ’bažnyczioje 9-ta 
valanda ir palaidota in parapi
jos kapines. Ponia Bobibiniene 
numirė Subatoj 10:45 valanda 
vakare namie turėjo 86 metu 
amžiaus. Gimė Shamokin, Pa. 
Jos vyras mirė 1917 metuose. 
Paliko trys dukterys :A. Roge- 
riene, namie; M. Bamlbrickiene 
isz Girardville; ir R. DiSanto, 
Suffolk, Va., ir sunu Reimonda 
isz Upper Montclair, N. J., 
daug anuku ir anūkes, taipgi 
dvi seserys: K. Dickiene isz 
Manistee, Mieli.', ir Ag. Dense- 
vieziene, Shamokin, Pa.

— Sirgdamas per koki tai 
laika Jonas Vilamaitis, 180 
Schuylkill Ave., nuo Heights, 
numirė Seredos ryta Schuylkill 
Haven ligonbuteje. Velionis gi
mė Lietuvoje, atvyko ’in czio- 
nais daugelis metu atgal. Buvo 
anigliakasis. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko paezia 
Katarina; duktė Marie, namie; 
taipgi dvi po-dukres; V. Czepu- 
kaitiene ir V. Norakiene ir po- 
sunu Joną Noraka, namie; taip■ 
gi broli Antana, Catawissa, Pa. 
Laidos Subatoj, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 va
landa ryte ir bus palaidotas in 
parapijos kapines.

— Sena gyventoja Morta 
Navitskiene numirė Seredos ry
ja namie, 219 E. Mt. Vernon 
Uly. Atvyko isz Lietuvos būda
ma da jauna mergina. Jos vy
ras Jurgis mirė dvideszimts 
metu atgal. Buvo nare Szv. Jur
gio parapijos ir Moterų Drau
gijų. Paliko dideliame nuliūdi
me: du sunu, Tamosziu isz 
Frackville ir Juozą, Shenan
doah Heights; penkios seserys: 
G. Repella, mieste; Morta ir 
Verna namie; P. Paikieniene, 
Frackville; sesute vienuole Ma- 
rie Konrad isz East St. Louis,

Ilk, ir 7 anukus. Laidotuves in- 
vyks Panedelyje Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9 valanda ryte ir 
bus palaidota in Szv. Marijos 
kapines.

— Rose A. Krankowski, 
nuo 20 S. Main Uly., praszo 
Pottsvilles korto kad permai
nytu jos pravarde ant Cronk. 
Taipgi Anthony Stanislaus Ka- 
nigoski ir Florence Kanigoski, 
kad permainytu j u pravarde 
ant Anthony Stanley Kabe ir 
Florence Kane.

— Juozas Traskauskas isz 
William Penn likos sužeistas in 
kaira koja laike darbo Klimas 
kasyklose. Gydosi namie. O 
Leonardas Kalėdas isz Shaft 
turėjo operacija Locust Mt. li
gonbuteje.

Girardville, Pa. — Kelios 
Szv. Vincento parapijos mote
rys laibai gražiai ir maloniai nu
stebino Pone J. Pužienę, Sere- 
dc'S vakara, kada’buvo Pužic- 
nes Gimtadiena sukaktis. Mote
rys surengė gražu ir jauku va
karėli pagerbti Pužiene, kuri 
nieko panaszaus nesitikėjo. Po
ne Pužiene, kuri turi buezerne 
ant 206 N. Second Uly., yra isz- 
tikinia “Saules” skaitytoja. Ji 
labai gražiai darbuojasi para
pijoje ir prisideda prie visos 
darbuoties. Visas “Saules” 
sztabas linki Poniai Pužienei 
viso gero ir vėlina ilga 
minga metu.

pasisekė sugauti. Matyti kad 
Klebonas Klemensas Balutis 
yra ne vien tik savo parapijie- 
cziu mylimas, bet ir visu savo 
draugu kunigu gerbiamas, kad 
jie tai]) gausingai dalyvavo szi- 
tose parapijos iszkilmese. Pa
mokslus per Atlaidus pasakė 
Kunigas Kazimieras Rakaus
kas isz Mahanoy City, Kunigas 
Andrius Degutis, isz Maizville 
ir Kunigas Pranciszkus Moc
kus isz Coaldale.

daužėme per kara kad jie dabar 
negali būti vartuojami.

Amerikos taryba nutaikė szi- 
tuos laivus Italijonams sugra
žinti kaip tik priesz rinkimus, 
kurie bus ateinanti menesi, pa
rodyti visiems Italijonams kad 
mes nieko priesz juos neturime 
ir kad norime su jais gražiai su 
gyventi.

Komunistai visomis galiomis 
stengiasi Amerikos valdžia pa
niekinti ir apszmeižti Italijoje, 
nes jiems szitie rinkimai labai 
rupi. O Amerikos valdžia re
mia ne Komunistus, bet valdžia 
kuria Komunistai nori nugriau
ti. Komunistai dabar Italijoje 
darbuojasi, kaip jie darbavosi 
ir Czekoslovakijoje. Bet kai jie 
pamate kad jie nieko nesuveiks 
per politika ir per rinkimus 
Czekoslovakijoje, tai tada jie 
per smurtą visa valdžia užka
riavo. Toks pats pavojus da
bar gresia ir Italijai.

New York. — Arabu Komite
tas Palestinos reikalams, nuta
rė tartis su Tautu Sanjungoms 
del Palestinos. Szita žinia pa
skelbia įsa Nakhleh, Arabu Ko
miteto atstovas New Yorke. 
Dabar galingosios valstybes 
kreipusi in Žydus ir Arabus 
praszydamos sustabdyti tarpu- 
saves žudvnes.

Tamaqua, Pa. — Szv. Petro 
ir Povilo parapijoje atsibuvo 
Keturios Deszimts Valandų At
laidai, kuriuose dalyvavo be
veik visi Lietuviai Katalikai 
Tamaqua mieste. Buvo pirmu
tinis sykis kada szis laikraszti- 
ninkas mate tiek daug žmonių 
taip gražiai pasinaudojant sa
vo Bažnyežios pamaldomis.

Bažnyczia buvo pilnutėlė kas 
vakaras. Tai taip nebuvo nuo 
pat bažnyczios pastatymo. Ir 
kunigu svecziu pribuvo labai 
gražus skaiezius 'kas vakaras. 
Tarp kunigu svecziu buvo: 
Klebonai, kunigai Mykolas 
Daumantas, Pijus Czesna, Juo
zas Karalius, Stanislovas Na- 
norta, Petras Laumakis, An
drius Degutis, Daktaras Vytau
tas Martuseviczius, Prancisz
kus Mockus ir Stanislovas Nor- 
buta; vikarai kunigai: Jeroni
mas J. Bagdonas, Kazimieras 
Rakauskas, Bernardas Szimkus 
Jonas Lukszys, Bielskis, Lauri
naitis, Leonas Pecziukeviczius, 
ir apie tuzinas kitu klebonu ir 
vikaru, kuriu vardus mums ne-

Amerikos Karo Sztabas Vo
kietijoje nieko in tuos straips
nius neatsako, bet isz visos mu
su politikos Vokietijoje, matyti 
kad musu kareiviai tenai ant 
ilge laiko pasiliks.

PRIESZ GENEROLĄ
MacARTHUR

PERSPĖJA
VOKIECZIUS
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irtoliau aiszkina, “per kara 
dabar Japonijoje pasirodė kai 
po iszdidus, puikus bajoras, sa
vo norus ir užgaidas varo, nie
ko neklauso, nieko nepaiso ir 
su nei vienu žmogumi nesiskai
to, niekam nenori už savo dar
bą atsakyti. Szitoks žmogus, 
gal gali būti geras, nors niekie
no neapkeneziamas Generolas 
bet jis jokiu budu negali būti 
laisvo kraszto Prezidentas. 
Toks žmogus, tapdamas laisvo 
kraszto Prezidentu, ta kraszta 
tuoj aus padarytu ne demokra- 
tiszka, bet kariszka, kur tik 
vienas žmogus valdytu, kaip 
dabar yra valdoma Europoje.”

Amerika jau dabar rengiasi 
parsitraukti visus savo karei
vius. O kai Amerikos kareiviai 
pasitrauks, tai visi tie Vokie- 
cziai politikieriai kurie gavo 
savo darbus ir savo vietas per 
Amerikos insikiszima in Vokie- 
cziu reikalus, bus pravaryti ir 
kiti j u vietas užims.

PERSPĖJA ITALIJA

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Taryba visiems Ita
lijonams davė aiszkiai žinoti 
kad jeigu Komunistai užims 
valdžia Italijoje, tai Italijonai 
visai negaus paszelpos ar para
mos isz Amerikos.

Szitas paskelbimas dabar nu
skambėjo po visa Italija. Ko
munistai sako, kad jie visai ne
paiso, nes jie tos paszelpos ne
imtu kad Amerika ir duotu. Bet

kiti Italijonai visai kitaip da
bar in ta klausima žiuri, ir tie 
kurie butu balsavę už Komu
nistus dabar jau ima apsisvars- 
tyti ir apsirokoti.

Paprastas Italijos pilietis nė
ra Komunistas, bet jis teipgi 
nėra toks geras ir uolus pilietis. 
Jis mažai kada rūpinasi su po
litika ar su savo kraszto valdy
mu ir už tai ji beveik visi politi
kieriai už nesies vedžioja.

Retas kuris Italijonas prita
rė Mussoliniui kai jis paskelbė . 
kara in Afrikos sziaurine dali, 
bet niekas negalėjo jo sustab
dyti. Beveik visi Italijonai bai
siai neapkentė Vokiecziu, bet 
kai Mussclinis paskelbė kad 
Italija stoja Vokietijai in talka 
ir vėl Italijonas neturėjo balso, 
negalėjo savo valdžiai, ar tik
riau sakant, savo valdovui pa- 
siprieszinti.

Tai taip ir dabar gali būti: 
Italijonai nėra Komunistai, nes 
jie beveik visi yra Katalikai, 
kokie jie nebutu. Bet Komu
nistai labai greitai gali visa 
valdžia pasisavinti, visa-krasz- 
valdyti.

Už tai net ir Popiežius beveik 
insakyte insako ir reikalauja, 
kad katalikai, dvasiszkai ir 
dvasiszkes eitu balsuoti per 
ateinanezius rinkimus.

PREZ. TRUMANAS
DALYVAVO AIRI- 

SZIU BANKIETE
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Europoje? O kas musu armi
jas sudarys? Isz kur mes gau-

sime kareiviu? Kaip Kard 
Sztabas atstatys musu armijas? 
Isz kur mes gausime gana ka- 
riszku eroplanu? Kaip greitai 
kas mums pastatys kariszku 
laivu?

Kaip ir kiek, apart paszelpos, 
mes ketiname ir rengiamies pa
gelbsti tokiems krasztams, ku
rie jau dabar stoja priesz Rusi
ja, kaip: Italija, Turkija, Aus
tralija ir kiti Skandinavijos 
krasztai?

• Mums visokie dalykai rupi! 
Kaip su propaganda, su žinio
mis? Italijos dabar trumpa ir 
trūksta popieros del laikrasz- 
cziu. Sovietai pristato milijo
nus geriausios pepieros in Itali
ja, bet vien tik Komunistisz- 
kiems laikraszcziams. Jeigu 
mums to kraszto valdžia taip 
rupi, tai kaip su propaganda su 
žiniomis, kurias valdžios laik- 
raszcziai dabar negali skelbti 
nes neturi popieros. Jeigu Ru
sija gali tiek savo laikrasz
cziams pristatyti, tai ko mes

> laukiame.
Prezidentas Trumanas turi 

dabar, be jokio atidėliojimo in 
: tokius klausimus atsakyti ir 

aiszkiai pasakyti ka jis ir ka 
Amerikos Taryba ketina daryti 
ka darys ir ka isz tikrųjų gali 
daryti.

Jau mums seniai insipyko ir 
ligi gyvo kailio inkiro saldus 
gražios kalbos ir gražesni pasi
žadėjimai. Iki sziol, visi jie bu
vo kiauri ir tuszti. Su prakal
bomis ar su grasinimais mes ne- 
iszgazdinsime Stalini, kuris 
mus daub geriau pažinsta, negu 
mes patys savo pažinstame.

Dykumos Visiems Rupi

Kviecziu Karalius

— A f rike ir Europoje yra 
daugiau moterių negu vyru.

— Skripkos buvo žinomos 
jau 5000 metu priesz Užgimimą 
Kristuso. Badai jaises iszrado 
Karalius Ravanie isz Ceilono.

J. .F Brensing, isz Hudson, 
Kansas, buvo nubalsuotas ir 
iszrinktas kaipo kviecziu ka
ralius, kai jo kviecziai buvo 
paskelbti kaipo geriausi ir 
gražiausi. Pillsbury miltu 
kompanija taipgi suteikė 
jam garbes dovana.

Per szimtus ir tukstanczius 
metu niekas nepaisė ir niekas 
nenorėjo szitu dykumu, kur 
tik sniegas, pūgos ir ledas 
vieszpatauja. Bet dabar tik 
sykiu tos dykumos pasidarė 
labai pageidaujamos ir rei
kalingos visiems krasztams. 
Kaip pirmiau žmones kelia
vo in tolimiausius krasztus 
bejieszkodami aukso taip da
bar jie keliauja ir jieszko 
“Uranium” geležies kuri

szimtus sykiu brangesne už 
auksa ir daug reikalingesne.
Isz “Uranium” geležies yra 

daroma tos sprogstanezios 
“Atom” bombos ir ta geležis 
teipgi reikalinga del gydini- 
mo nuo vėžio ligos.

Czia, paveiksle matome 
Anglijos drąsuolius ant Wie- 
noke Salos, kuri sala priguli 
prie Falkland Salų. Czia ir 
Chile vieszpatystes valdžia 
kiszasi ir sako, kad tos salos

priguli jai. Chile vieszpatys- 
tes Prezidentas Gabriel Vi- 
dela pats, asmeniszkai szitas 
salas aplanke ir parvežė tos 
geležies parodyti kad tenai 
tikrai randasi daug tos visu 
reikalaujamos geležies.
Anglijos valdžia duoda Chi

le valdžiai žinoti, kad Angli
jai nepatinka kad Chile ki- 
szasi ir lenda in tas salas, 
kurios, anot Anglijos, prigu
li Anglijai.

194,000 MAINIERIU
NEDIRBA
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szimts ar daugiau metu maino- 
se ir kurie dabar turi szeszios 
deszimts metu ar daugiau.

In vienuolika valstijų dau
giau negu 194,000 mainieriu nu
tarė nedirbti sulyg Lewiso pa
tarimo.

Pennsylvanijoje, kur randa
si geriausios minksztos anglies 
mainos, ir Virginijoje, daugiau 
negu 93,000 mainieriu nedirba.

Unijų vadai sako kad. ežia ne 
straikos, kad unija mainie- 
riams nieko neinsako ir nieko 
nepataria, bet kad mainieriai 
patys dabar neeina dirbti ir 
parodo savo nepasitenkinimą 
su kompanijomis, neiszlaike sa
vo pasižadejima, kuri jos pa
dare pernai apie tas pensijas.

Kompanijos sako kad tai per 
daug mokėti, bet Lewisas rei
kalauja. Szitokiai pensija buvo 
nustatytas fondas, kuris yra 
sudarytas imant deszimtuka 
nuo kiekvieno tono anglių. Szi- 
tame fonde randasi dabar apie 
trisdeszimts milijonu doleriu.

Jeigu mainieriai per kelias 
dienas nedirbs, tai daug plieno 
ir geležies fabriku turės užsi
daryti. Plieno fabrikantai sako 
kad jie turi gana anglių tik del 
deszimts dienu.
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