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Sovietai Bėga In Vakarus
Isz Amerikos

b*—

JAUNIKAITIS 
PRIGĖRĖ

Upelis Buvo Tik Sze- 
sziu Coliu Gilumo
WILKES-BARRE, PA. — 

Asztuoniolikos metu amžiaus 
jaunikaitis, William Renard 
prigėrė in upeli, kur vanduo 
buvo tik szesziu coliu gilumo.

Jis su savo tėveliais, Mr. ir 
Mrs. George S. Renard nuva
žiavo in Harveys Lake, kur jie 
turėjo sau nameli kalnuose. 
Vaikas, William Renard nuėjo 
prie upelio, kuris plaukia sza- 
lia j u to namelio ir tenai akme
nius rinko isz to upelio. Jis del 
kokios ten priežasties apslobo, 
ir krito kniupszczias in upeli. 
Pirm negu jo tėveliai jo pasi
gedo ir užmatė, vaikas prigėrė.

MEDŽIOTOJAS
*' NUSZAUTAS

i ------:—
SCRANTON, PA. — Dvide-) 

szimts metu amžiaus jaunikai
tis, Richard Boezi, nuo 920 
Throop Ulyczios isz Dunmore 
miestelio, buvo nuszautas in 
Lackawanna Apygarda, kai 
jis iszejo medžioti. Nelaime at
sitiko apie dvideszimts myliu 
nuo Scranton miesto.

Jo draugo karabinas nety- 
czia paleido szuvi kuris patai
kė jam stacziai in pilvą.

Daktaras Gerald Andriole 
isz Scranton ligonines pripaži
no kad jis yra mires kai tik ji 
atvežė in ligonine.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AR BUS TRECZIA Žiedu Laikas
PARTIJA?

WASHINGTON, D. C. —
Nors Henry Wallace buvo taip 
sumusztas per rinkimus kad jis 
pasitraukė pirm negu visi dar 
turėjo laiko balsuoti, ir nors 
beveik tikrai galima sakyti 
kad jis jau antru sykiu nestos 
kaipo Treczios Partijos kandi
datas in Prezidentus, bet dabai 
iszkilo kitas klausimas: Ai 
Treczia Politine Partija insi- 
gales Amerikoje?

Kituose krasztuose yra pa
prastas dalykas turėti tris ga 
lingas ir intakingas partijas. 
Lietuvoje partijų buvo kaip 
pavasaryje grybu. Bet Ameri
ka vis laikiesi prie dvieju par
tijų tvarkos savo politikoje. 
Henry Wallace su savo Pazan- 
guju Partija iszkelia klausima 
ar tokia partija gali ežia insi- 
galeti?
‘ Iszrodo kad galima. Ameri
kos pietines valstijos » visados 
būdavo vieningai Demokra- 
tiszkos. Dabar jau jos susiskal
džiusios ir vargiai kada grysz 
in viena avinyczia, vargiai pa
laikys vienybe.

Darbininku unijos sziauri- 
nese Amerikos valstijose dabar 
gali bosauti ir beveik valdyti 
Demokratu Partija. Demokra
tu Partijai dabar gresia susi
skaldymo pavojus. Isz tokio 
susiskaldinimo gali iszkilti 
Treczia Partija.

Kokia szita partija butu sun
ku pasakyti, bet galime būti 
tikri kad ji nebutu nei Henry 
Wallace, nei Komunistu parti
ja. Greicziausia tokia partija 
butu Darbininku Partija. Ir tai 

i
labai galimas daigtas kad už

TRYS KOMUNIS-
TISZKOS TAUTOS 

INTARTOS
Amerika Siunczia

Dorothy Malone laiko pil
na glebi gražiu geliu. Szitos 
auksažiedes iszauga ir iszbu- 
jeja labai dideles ir gražios. 
Geliu sanvaite yra pašįkelbta 
szi menesi nuo septintos iki 
keturioliktos dienos. Per 
szia sanvaite visi bus ragi
nami pirktis geliu ir savo 
draugus palinksminti su ge
liu dovanomis.

. PARYŽIUS, FRANCIJA. —į 
Tautu Sanjungos Politikos Ko
mitetas vieszai paskelbia ir 
sako kad Albanija, Bulgarija ir 
Yugoslavia remia Graikijos 
sukilėlius priesz teisetina Grai
kijos valdžia, ir taip daryda
mos sulaužo Tautu Sanjungos 
Cziarteri, sutarti.

Komitetas susidaro isz pen
kios deszimts asztuoniu žmo
nių. Isz tu, keturios deszimts 
septyni pritarė tam pareiszki- 
mui. Rusijos ir kitu Komunis- 
tiszku krasztu atstovai pasi
traukia ir visai nebalsavo.

Pirmininkas, Belgijos Pre
miers Paul-Henri Spaak pik
tai kaltino Sovietus ir j u pa- 
dupczninkus, sakydamas kad 
jie tyczia tvarka ardo Balka
nuose.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ginklus In 
F r aneuzij a*

keturiu metu, kai mes vėl rink
sime Prezidentą, mes gal turė
sime tris dideles ir intakingas 
partijas vietoj dvieju.

NUŽUDĖ TĘVA

OAKLAND, CALIF. — Ha
rold Truttner, dvideszimts tri
jų metu amžiaus jaunikaitis 
nuszove savo tęva, Hans, ketu
rios deszimts szesziu metu am
žiaus žmogų. Jis prisipažino 
prie tos tevžudystes, pasiaisz- 
kindamas kad jis savo tęva nu
szove kai tėvas musze jo moti
na ir jai ranka suko.

Jis buvo suaresztuotas. Jo 
motina, Ponia Elizabeth Hein- 
sclmann sako kad ji neapleis 
savo vaiko bet stengsis ji isz- 
gelteti ir jam padėti.

GINKLUOJA

Kareiviai Ir Karininkai Tuks- 
taneziais Neszasi Isz Rusijos; 
Sekretorka Suiimta Pavogimą 
Philadelphijoje; Tautu Sanjun- 

ga Kaltina Tris Tautas 
Už Graikijos Kara

MOTERISZKE
PASIPINIGAVO

DAINININKE
PASIMIRĖ

NEW YORK. — Victoria 
Schools, dvideszimts penkių 
metu amžiaus dainininke buvo 
savo kambaryje surasta negy
va. Policija sako kad ji prarijo 
dvi kokias ten piles ir tuo j aus | 
pasimirė. Kokios ten piles bu
vo policija dar nesako.

Ja negyva rado jos motina 
Ponia Almira Schools isz Nor
folk, Va. , |

Victoria Schools, dainininke^ 
paliko savo namus kai ji buvo 
penkiolikos metu amžiaus ir 
dainavo su garsiu orkiestros 
vadu Rudy Vallee. Ji kelis sy
kius turėjo proga net ir in kru- 
tamuju paveikslus, moving j 
pikezierius dainuoti ir loszti. 
Jau keli menesiai kai ji buvo 
po daktaro priežiūra. Jos moti-' 
na sako kad ji negali suprasti,! 
kodėl jos dukrele norėjo nusi-1 
žudyti jeigu ji tikrai nusižudė., 
Bet gal ji netyczia tas piles, lie- Į 
įkarstąs paėmė. į

BERLYNAS, VOKIETIJA. — Karininkas 
Ivan Ivanovicz sugryžo in savo kambarius in 

. Jis vis
ką savo kambaryje rūpestingai ir sumaniai 
sutvarkė, kad iszrodytu kad jis tik iszejo 
kur ant vakaro ir tuojaus sugrysz. Jis dirs
telėjo in vodkos buteli ir ji pastūmė in szali. 
Vodka szitam jo žygiui nereikalinga. Jis 
giliai inkiszeniu insidejo kelis rasztus. I’as- 
kutinaji syki dirstelėjo in savo kambarį, ty
kiai uždare duris ir iszejo.

Beeidamas ulyczia, jis jautiesi kad szim- 
tai slaptos Sovietu Policijos akiu ji sekė. 
Jis giliai atsiduso kai pasiekė Amerikos Ar
mijos Sztabo ofisus. Jis ežia pasiuntė trum-

PRANCŪZUS fa Berlyno puse kur Sovietai valdo.
FRANKFORT ON THE 

MAIN* — Amerikos valdžia, 
nieko nesakydama, tyliai ima 
ginkluoti Francuzijos armijas 
su naujais Amerikoniszkais 
ginklais. Valdžia dar nieko ne
sako, neprisipažinsta ir neuž
sigina, bet jau beveik visi Eu
ropoje žino kad Amerika “pa
skolino” Francuzijai ginklu 
už penkis milijonus doleriu.

Amerikos Karos Sztabas 
Vokietijoje siunczia daug 
ginklu in Francuzija, o kiti 
ginklai yra siuneziami stacziai 
isz Amerikos. Spėjama, kad 
Prancūzai jau dabar gavo ga- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdeszimts vieno m^tj^ am
žiaus darbininke, sekretorka. 
yra suimta už nusukima ar sta
cziai pavogimą daugiau negu 
dvideszimts tukstaneziu dole- 
riu nuo savo darbdaviu.

Kai policijantai ja suėmė, ji 
ramiai ir tykiu balsu paaiszki- 
no kad ji sau nusisuko ne dvi
deszimts tukstaneziu, bet ly
giai trisdeszimts keturis tuks- 
tanezius, keturis szimtus ir 
septynios deszimts viena dole
ri.

Ta moteriszke yra Ponia He
len Morganstein, kuri gyvena 
ant Marshall ulyczios, netoli 
nuo Master ulyczios, Philadel- 
phijoje.

Sztai Kaip Svietas Iszrodo

Szitas paveikslas buvo 
nutrauktas isz sprogstan- 
czLos rakietosį kuri buvo isz- 
iszauta apie penkios deszimts 
septynis mylias in padanges. 
Ta rakieta buvo taip intaisy-

ta, kad kai ji pasiekė toki 
augsztuma maszinele nu
traukė musu žemes paveiks
lą. Szita maszinele nutraukė 
apie 1,400 myliu žemes, nuo

Wyoming net ligi Meksikos. 
Ta rakieta kuri buvo isz- 
szauta kaip kulka pasiekė 
apie septynios deszimts my
liu augsztumo padangėse.

pa raszteli Armijos virszininkui sakydamas, 
kad jis nori dirbti su Amcrikiecziais ir atsi
sako savo kraszto pilietybes.

Ivan Ivanovicz prisiminė kai slapta So
vietu Policija iszveže jo sesute ana pavasari. 
Jis nuo to laiko, nei žodžio isz savo sesutes 
negavo.

Szitokin karininku ir kareiviu vis daugiau 
ir daugiau atsiranda. Tikrai negalima paša- i 
kyli, nes jokiu rasztu nėra, ir Armijos Szta
bas ar valdžia neiszduoda, del saugumo, bet 
spėjama kad nuo 1945 metu, tarp 30,000 li
gi 100,000 tokiu karininku ir kareiviu pabė
go isz Sovietu Armijos ir rado saugia vieta 
vakaru krasztuose. Kiti tukstaneziai Rus-1 
kin inlenda in Vakarinius krasztus kaip be
namiai.

Kodėl jie savo tėvynė apleidžia? Kode! 
jie bėga isz savo kraszto? Kas jie tokie

(Tasa Ant 4 Puslapio) i

Kai policijantai atėjo pas ja, 
ji jiems ramiai pasakė, kad ji 
j au j u laukia. Ji, tuo laiku klau- 
siesi per radija kaip kolegistai 
futbole losze. Tas radijas per; 
kuri ji klausiesi yra labai bran
gus ir vienas isz geriausiu. Visi 
jos kambariai buvo labai 
puoszniaii ir brangiai iszpuosz- 
ti ir isz,taisyti.

Ji policij autams pasakė; 
“Asz žinau kas jus esate per 
vieni. Jus esate policijantai. 
Asz jau jusu laukiau, nes gerai 
žinojau kad ankseziau ar vė
liau mane suseks.”

Ji prie visko prisipažino, pa- 
siaiszkindama kad ji buvo pri
pratus labai gerai, gražiai ir 
poniszkai gyventi, ir kad ji ne
galėjo taip gyventi ant ketu
rios deszimts doleriu ant san- 
vaites ir už tai, ji pradėjo kny
gas pertaisyti ir sau pinigus 
pasisavinti.

Ji sako, kad jos vyras mažai 
uždirba ir negali nei jai, nei 
sau, gana pristatyti. Ji savo 
draugus ir drauges tankiai vai- 
szindavo ir iszsiveszdavo in pa-

(Tasa Ant 4 Puslapio),
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Vienas saliuninkas ka 
buvo inmiges, kai telefonas 
skambėjo: “Kada saliunas 
sidaro ryte?” Užklausė užki- 
tausis balsas per telefoną.

“Vienuolikta valanda,” pik 
tai atsake saliuninkas ir, trenk
damas telefoną nuėjo atsigulti.

U'ž keliu minueziu telefonas 
vėl suskambėjo, ir tas pats už- 
kimusis balsas paklausė: “Ka
da tu sakei kad saliunas atsi
darys ? ’ ’

“Vienuolikta valanda,” jau 
visiszkai inpykes saliuninkas 
iszkosze pro dantis, “ir tu ne- 
ineisi nei minuta pirmiau.”

“Kas ežia kalba apie Rieji
mą,” tas užkimusis balselis 
pasiaiszkino, “Asz noriu iszei- 
ti isz saliuno.”

Jie reikalauja po septynios de
szimts penkis dolerius ant me
nesio. Lewisas pradėjo pensi
jas darbininkams kai jis parei
kalavo tu pensijų mainieriams. 
Dabar visi kiti darbininkai pa- 
nasziai reikalaus, ir ne už ilgo 
visi kiti Amerikiecziai to pat 
reikalaus.

Europos krasztai jau kalba 
ir tariasi apie vienybe, unija ar 
sutarti tarp tautu Europoje ir 
skersai mares su Amerika.

SZERKSZNA
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Lewisas diena priesz rinki
mus visiems mainieriams insa
ke vieszai per laikraszczius 
balsuoti už Repiiblikonus. “Jis 

• visaip iszvardino ir apszmeiže 
Trumana, kad net ir daug mai- 
nieriu pasipiktino ir užpyko ir 
ant kerszto balsavo už Truma
na!” 

z 4
Amerikos Taryboje eina po

kalbiai ir pasitarimai apie Is
panija. Daug musu karininku 
pataria musu dipliomatams 
kad Ispanijos krasztas butu 
mums labai reikalingas jeigu 
karas iszkil'tu. Posėdžiuose jau 
pramones vadai tariasi kiek 
kasztuotu Ispanijos pramone 
atstatyti ir ta kraszta apgink
luoti.

Belmont Manor vieszbuezio 
sanvininkas Bermudoje pa- 
jrasze Laivyno Sztaibo kad ju
rininkams butu uždrausta eiti 
in ta vie'szbuti, nes jie per pras- 
;i. Rear Admiral Austin K. 
Doyle tam sanvininkui manda
giai astake kad Laivyno Szta- 
jas uždraus ne vien tik jurinin
kams, bet ir karininkams eiti in 
;a vieszJbuti, nes Laivyno Szta- 
jas nedaro jokio skirtumo tarp 
jurininko ir karininko vieszo- 
se vietose. Tam sanvininkui 
buvo baisus smūgis, nes beveik 
visas jo biznis buvo isz augsztu 
karininku.

Jeigu norite kad jusu vaikas, 
užaugės, gera darbu gauti ga
lėtu ir kaip ponas gyventu, mo
kykite ji kaip tapti darbininku 
unijos vadu. Geresnio darbo 
sziandien sunku rasti. Ju algos 
nuo deszimts ligi penkios de
szimts tukstaneziu doleriu in 
metus.

Mainieriu bosas, John L. Le
wisas jau rengiasi statyti kitus 
pareikalavimus. Jis darbinin
kams reikalaus trisdeszimts 
valandų in sanvaite už ta pa- 
czia mokesti.

Dabar jau ir naujas automo
bilius lengviau pirktis, ypa
tingai tie kurie daugiau kasz- 
tuoja, kaip . “Cadillac” ir 
‘ ‘ Lincoln. ’ ’ Prancūzai gamina 
daug automobiliu ir stengiasi 
ežia atsiunsti. Anglija jau siun- 
czia savo automobilius in Ame
rika. “Nash” automobilius da
bar yra naujausias ir gal ma
dingiausias isz visu Amerikos 
automobiliu. “Nash” kompa
nijos iszdavinejo apie penkioli
ka milijonu doleriu pertaisant 
savo maszinas del szito naujo 
automobiliaus. Brangus ir pui
kus 1949 metu “Cadillac” ne 
taip labai jau skiriasi nuo s^iu 
metu mados. Jis yra ilgesnis ir 
žemesnis. Bet jo naujas inžinas 
yra galingiausias už visu kitu 
automobiliu. Jis, kaip ežia yra 
mieruojama, turi szimto sze- 
szios deszimts arkliu jiegas. Su 
szitu nauju “Cadillac” inžinu 
galima per puse minutos jau 
važiuoti asztuonios deszimts 
myliu ant valandos.

sėja. Paraudo, jausdamos! kal
ta.

— O kas ponui kenktu ? Pa
klausė nupuolusiu balsu ir su- 
miszusi nuleido savo puikia-j 
sias akis.

Ponas Mykolas paėmė ja už 
abieju ranku. <

‘— Matai, panele. Asz pa
juokiamu 'būti nenoriu. Tai že
mina mane kitu akyse. Jei asz 
leisczįausi, panele jau senei bu
tu nustojusi mane gerbusi. Bet 
kolei dar laikas tegu panele 
nusistato tame dalyke taip 
kai]) sanžine iszmintingos mo- 
teriszkes sprendžia. Tegu pa
nele griežtai pasako: Asz, ar 
jis?

Iszsitiese ir atsistojo priesz 
ja: Iszbalo, užsidūmojo, kad 
isz syk Ade užhipnotizavo. O 
ji nesurado jam tinkamo atsa
kymo, žiurėjo veidan pono My»- 
kolo placziai atvertom akim.

O jis toliau kalbėjo:
— Nenoriu pajuokiamu bū

ti. Asz jau ne jaunutis, pane
le! Paneles szirdis priversti 
neturiu teises. Jusu norui ne- 
priesztarausiu. Jei Jonulis yra 
meilesniu panelei, —

Adei pasidaro gaila to tvir
to vyriszkio, kuris stovėjo 
priesz ja iszbales ir susijudi-. 
nes. Jaute ji kad labai ji nu
skaudė.

— Kas ponui sake kad “ta
sai” man meilesnis negu jus? 
Meiliai paklausė.

Ir paėmė pono Mykolo ran
ka.

— Nesigincziju, patiko jis 
man. Szokti su juo labai malo
nu, bet,...

Mykolas labiau pasilenkė, 
laukdamas galutino žodžio. Bu
vo mirtinai iszbales.

— Asz poną, juk nuo senei 
pažystu! Asz poną taip gerbiu! 
Už geriausi dranga skaitau. 
Bet, kad tas teikia ponuo ne
malonumą, kad asz, su tuo Jo
tim, tai jau daugiau to nebus! 
Užbaigė ji, ir akys susivilgė 
aszarose.

—Ade! Mano mažute! Bran
giausias mano turte! Kokia tu 
gera! Kalbėjo ponas Mykolas 
bueziuodamas rankas mylimo
sios mergaites.

— Tik buk isztikima, tarė 
ji po valandėlės, trokszdamas 
savo sujudusius jausmus nutil
dyti, nes jis visas virpėjo kaip 
audros draskomas medis.

— Turiu būti isztikima! 
Bet pasakau kaid asz poną la
bai, labai myliu! Pasakė apsi- 
aszarojus mergaite.

Ir jos tamsi galvele atsirė
mė ant jo peties, o ponas Myko
las jau nieko ncbeklause, tik 

lupeles, kurios 
jam jos jausmus

bueziavo jos 
taip meiliai 
pasakė. *

KATALOGAS

I

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

Taksos nesumažės, bet ga 
padidės. Dabar visi reikalauja 
pensijų; armija reikalauja tan
ku, laivu ir eroplanu; pacztas 
valdžiai baisiai daug kasztuo- 
ja; ir vis daugiau ir daugiau 
žmonių gauna valdiszkus dar
bus. Visus szitus kasztus mu
su taksos turi padengti.

Ir kiti nauji automobiliai 
ateinaneziais metais bus daug 
geresni, didesni ir gražesni. 
Tai mes savo skaitytojams pa
tariame, jeigu jus laukiate nau
jo automobiliaus ar ketinate 
pirktis nauja automobiliu, tai 
palaukite kol kompanijos isz- 
leis jau ateinaneziu metu auto
mobilius. Jie gal bus biski 
brangesni, bet daug geresni.

Biznieriai tikisi kad ateinan 
ežios Kalėdos atnesz jiems la 
bai daug biznio.

Sovietai dabar jau mato kac 
jie negali Amerikiecziu sustab
dyti, kad Amerikos eroplanai 
per visa žiema vesz maista ir 
tavora in Berlyną. Jie mato 
kad Vokiecziai Amerikos ir 
Anglijos valdomos dalyse ima 
atsistatyti. Sovietams szitas 
nepatinka, ir už tai galima ti
kėtis kad jie dar ka kita iszsi- 
mislins kad sustabdžius Ame- 
rikieczius.

Walter Seward, kuris buvo 
nuteistas in kalėjimą iki gy
vos galvos, buvo, po dvide- 
szimts dvieju metu paleistas 
isz kalėjimo. Kai jis pamate 
kaip viskas brangu, jis sugry- 
žo in kalėjimą ir gražumu pra- 
sziesi kad jis 'butu priimtas at-
O641*

In Elpy, Arizona, Earl Neal 
paklausė pacztoriaus, J. C. 
Garrett ar jam ta diena buvo 
laiszkas. Kai pacztorius atsake 
kad jam jokio laiszko nėra, jie
du susįginezino, susipyko ir 
susimusze. Paskui abu iszsi- 
trauke revolverius ri viens ki
ta nuszove ant smert.

dabar
Pensijos Amerika kasztuos 

daugiau negu $195,000,000,000. 
Veteranai, pargryžusieji ka
reiviai yra pirmutiniai reika
lauti pensijų nuo penkios de
szimts penkių metu amžiaus.

Jauni vyrukai kurie 
stoja in vaiska ar bus paimti in 
vaisku turės progos mokintis 
ant karininku, jeigu jie gales 
per kvotinius parodyti kad jie 
gali mokintis.

jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi

Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. .175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde

le. ĮiSj Gudras Piemenlis, Isz ko
istorijos apie susidarė Anglis (su paveiks- 
Stebuklas ku- iaįs), Kaimiecziu Aimanavy- 
puslapiu. 15c.' maį? Eiles, Kokais budais ap- 
istorijos apie gavikaį upgauna žmonis, Prie-

Jona ir Alena, Pavojinga klai-j faraį įr Burtai, Keletą Juoku ir 
da. 45 puslapiu. 15c. Paveikslai. 15c.

No. 150 Keturios istorijos j 
apie Duktė akmenoriaus, Kla-’ 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už-i 
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg-; teites su pagelba kazirom. 10c. 
dienis Jonukas'karalium. 61 No. 179 Tikriausia 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos 
Du broliai

Kitokios Knygos
No. 176 A-Be-Cela arba pra

džia. skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 15c.

No. 178' Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a-

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1949 m., 15 coliu plo- 
czio per 2334 coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba' Erpress 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu- 
ri Imti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

* *
Pradėjo temti.
Kai kur dar tebesimate ap- 

siszarmojusiu medžiu szakos, o 
dienos szviesa vis geso ir geso.

Ponas Mykolas atkreipė aty- 
da in žiurinezia per Įauga Ade, 
o jai prisiminė iszmintingos 
aukles žodžiai.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija, apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos A
apie Gaižia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 

paeziuotas. 7'6

apie 
apie 
15c 

apie 
apie Urlika 

Razbaininka. 43 puslapiu. 15c. 
No. 139 Trys istorijos apie 

Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokėjimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 

»senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna, 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae-

istorijos
žiedas, ir

pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos 
Baisi Zudinsta,

61 No. 179 Tikriausia Bury-
I kla, sudėjo cigonka isz Egipto, 

apie Yra tai burykla del vyru ir mo-
Nuo- teru. 10c.

No. 180 Kvitu 
apie draugystėms, del 

Gailuti, Du broliai, Majoro pinigu ligoniams, 
dūktoj. 62 puslapiu. 15c. j No. 181 Kvitu

No. 158 Keturios i 
apie ' 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budy ne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szviesa, Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

No. 171 Vieniolika puiku 
istorijų (su paveikslais), apie 
Džiaugsmas ir nuliūdimas tė
vu, Kalėdų vakaras, Isz Aky- 
vumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo pa- 
czia, Mailach, Paskutinei va
landoj, Slaptybe gimimo mu- 
rnisie Dievo musu jame atsigi- 
mimo,. Metai Svarbiausiu atsi- 

; tikimu, Nusiminimas seno jau
nikio, Suvirsz 100 pus. 25c.

k n y g u t e 
iszmokejimo

k n y g u t e 
istorijos draugystėms, del kasieriaus 

Kapitonas Stormfield1 nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 189 Vaininkelis, kata- 
likiszka maldų knygele, juodi 
popierinais apdarais, 302 pus
lapiu. 75c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei. 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 201 'Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, ajne Jezu Kristų. 
20c.

No. 202 Novena Stebuklin- 
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 195 Maldele Arcibrost- 
vos Szvencziausio Veido Viesz. 
Musu Jezuso Kristaus. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudihimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senovisz)ka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba. Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga- 

No. 172 Dvi istorijos apie! ny to jaus Jexuzolime. 5c.

PONAI
BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo ge
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius
Kalendorius

Ant 1949 m., 
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.
Dabar Laikas! užsi

--------------------kalbyt
ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz
sirinkti puikesnius!!!

SAULE PUBL. CO.,
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guvo vėlus žiemos rytas.
Szvito.- Žeme nesenai apklo

ta minksztu 'baltu sniegu, tylė
jo susimasczius. Medžiai, 'baltu 
apdaru ap’sidare liurni stovėjo 
o ju szakos linkte linko nuo 
baltos nasztos. Kartais žiemos 
pauksztys užlėkdavo ant nus
virusiu szaku ir, jas sujudinęs, 
numesdavo' didelius sniego 
gniužtus ant žemes.

Ramybe glūdėjo laukuose. 
Vejas neszivilpe, nekainavo 
miszku. Laukai ir miszkai bu
vo lyg numirė. Tik kaltais szuo 
savo lojimu darkė tyla.

Tarpumiszke gulėjo miege 
ir tyloj. Kartai augszti, seni 
medžiai, pusiauracziu puiku 
narna apsupę, vėjo linguojami 
kaž ka tarpusavyj prabildavo, 
pasakydavo savo slėpinius, ir 
vėl, kaip pirma, nurimdavo.

Langu uždengtu vai “pane
les” kambary dar buvo užden
gė abu langu. Tuodu langai isz- 
eidavo lauko pusėn kur viskas 
toli buvo matoma. Czia, pas 
langus, deszineje pusėje, augo 
kelios dideles, puikios liepos. 
Artimiausios liepos kelios sza
kos prie pat langu prisiglaudu- 
sios lyg vidun praszasi pasi- 
szildyti, o £al budintu “pane
les.”

—- Bet musu “panele” 
sziandien ilgai miega, ilgai 
miega!

— Pasigesdavo tarnauto
jai, kurie žiūrėdami in uždeng
tus langus tik galvas kraipė.

“Panele” buvo labai darbsz- 
ti ir szeimininkauti mėgo. 
Anksti keldavo, ir jos visur pil
na buvo: Namuose, lauke, dar
že ir tvartuose, kur turėjo ke
lias numylėtas karvutes, ir 
aPklydej, kur vos jai pasiro
džius linksmai žvengdavo jos 
juodbėrėlis, “Szvilpunu” va
dinamas.

Liūdni (ejo sziandien visi 
darbininkai prie savo kasdieni
nio darbo, nes stygo “pane
les,” tos linksmos rytmeczio 
paukszteles, kuri kiekviena už
kalbinti ir pajuokinti meiliai 
mokėjo.

* * *
Durys lengvai suviravo ir 

“paneles” kambarį inejo sena 
aukle Morta.

Aiszki szviesa insiverže 
kambarėliu, .ir tuojau isz po 
patalo pasirodė tamsiaplauke 
merginos galvele, ir pasigirdo 
meilus, jaunas balselis:

— O kas kieme begirdėti, 
miela Morta? ,

— Žeme visa baltai apsire- 
džius, kaip jauna panele die
noj savo .linksmumo, atsake se
nele meiliai žiūrėdama lovos 
link.

Bet tuojau liūdnai tarė:
— Uogele mano taip ilgai 

sziandiena miegojo. Ar tik ne
serga mano mieloji Adute? Na, 
ka-gi pasakysi senai auklei?

Mergaite pasijuokė.
— E, ka ten sirgti, mieloji 

Morta! Buvau pavargus isz va- 
karykszczio vakarėlio. Vakar 
szokome. Gryžau namon jau po 
vidurnakties. Tai ir, žinoma, 
perilgai užsimiegojau, ka? 
Lauke jau diena. Kelinta va
landa, miela Morta?

— Jau devinta, brangi pa
nele, devinta!

— O je! Taip vėlu! Suszu- 
ko Ade ir greitai iszszoko isz 
lOVOS;

Pribėgo prie lango ir patrau
kė uždengtuvus.

Apgaubė ja rytmeczio szvie 
sa, krito akysna reginys apsi- 
szarmojusiu medžiu ir auszros 
kuri jau blėso ant dangaus.

Ade pastovėjo valandėlė ge- 
redainies puikiu rytu, kuris 
buvo nūnai tylus ir szaltas.

— O, Morta, koki didi lai
me gyventi! Suszuko prideda
ma savo ranka prie karsztos 
savo krutinės.

Senute pamurmėjo kaži k a 
neaiszkaus.

— Gyventi, pildyti privalu
mus sziame pasauly, tarė, o jos 
veidas buvo taip linksmas.

— Adute, susiszaldysi ir 
sloga ingausi, persėjo senute.

Sidabrinis juokas suskambė
jo kambary.

— Kas-gi tau, mieloji Mor
ta? Nejaugi asz įgaliu ingauti 
sloga? Atsiliepe. E, tas gali in- 
vykti mažulei Zunei, kuri nuo
lat sziltuose* kambariuose sėdi, 
bet dabar!

Ir atsistojus priesz aukle pa
siraivė; iszrode maloni savo 
jaunysta kvapi sveikata, 
augszta, tinkamoje formoje, 
subrendusi, primenanti topoli 
pilna gaivininezios sulties.

Jos malonus veidas isz 
džiaugsmo szypsojosi, mėlynos 
akys žibėjo, o juodi iki keliu 
plaukai atrodė tarytum paauk
suoti.

Sztai isz raudonu prasivėru
siu lupu vėl pasigirdo balsas:

— Ar Morta kuomet mate 
kad asz bueziau sloga sirgusi, 
tuomet kai asz isz lovos basa 
keliuos, o laike szalcziu jodinė
ju ant savo “Szvilpuno” ne
mažai varstu! O, pasižystu asz 
su szalcziu, kuo jis man!

Ir pribėgusi prie praustuves 
tekėsi szaltame vandeny, ku
ris kas kart buvo jai atnesza- 
ma tiesiai isz szulinio.

Matrona pažiurėjo in savo 
‘1 uogele. ’ ’

— Balta kaip sniegutis, ty
liai sau kalbėjo sene, galva pa
kreipus, iszdidelio džiaugsmo. 
O raudona, kaip uogele! Plau- 
kucziai jos kaip szilkas, o aku
tes kaip žvaigždeles. Tos lupe
les kaip putino uogos raudo
nos. O gražuole mano Adute, 
gražuole, panasziu mažai pa
sauly.

— Ka tu, Morta, taip tyliai 
pasakoji ? Paklausė A d e, 
szluostydamies rankszluoscziu. 
Ar i(įąr bijais del slogos, ka? 
Na, tai apsimaunu szliuremis, 
jau nebeingausiu slogos, juok
damies pabaigė.

Bet matrona nieko neatsake.
Atsisėdo pas Įauga ant mink- 

szto fotelio ir insižiurejo in ap- 
siszarmo j tįsius medžius.

— Ka czia dūmoji, tetule?
— vėl paklausė Ade.

Senute palingavo galva, pa
žiurėjo dar perlanga. Paskui 
mergaites link atsisuko.

— 0, svajoju sau, pradėjo 
nuolatiniu balsu. Svajoju sau 
apie praeities laikus. Adutei 
taip labai nuostabu, <bet ji ir 
neturi ko prisiminti, ko isz pra
eities pasvajoti. Juk dar nese
nai ji nuo žemes paaugo. 0 se
nam ir gerai kad ka nors isz 
praeities pasvajoji. Jaunatves 
laikas prisimena ir taip pasi
daro jo gaila, ir toks liudesis 
prislegia krutinę pamanius kad 
tas auksinis laikas praėjo ir 
jau niekuomet nebegrysz! O, 
nebe'grysz, jaunos dieneles, 
kaip nebegryžta dienele kuri 
jau praėjo. 0, rodos taip nese

nai taip buvo! O, rodos, vakar 
tas atsitiko, o žiūrėk, jau visa 
sanvaite praslinkusi. Bet kiek 
tai laiko praslinko. Gaila! Gai
la ! Ir džiaugsmo toj praeity ne
rasi; tik gailėsis szirdi suspaus

O jus vyrukai,
Katrie mylite skaityti, 
Laikraszti, ar negalite 

nusipirkti?
Kam pinigus pragerete, 
Kaip in bala inmetate. 
Toki ir mandrauti gali,

Ir laiko Komunistu szali. 
Juk ka nuo tokio norėti,

Tik prie gyvulio prilyginti.

Vyrucziai, sziandien darbai 
visur piszka,

Guzute liejasi ir tyszka, 
Pinigu beveik pas kožna 

invales,
Ir kur juos padės?

Kožnas sau trutuoje, 
Pragert pats nevalioje, 

Nieks nesako, užpundyk, 
Pats laki ir man duok.

Bet manes senio paklausykite, 
Badai ilgai taip nebalavosite, 

Užeis kada 'blogi laikai, 
Nustos tieji geri darbai. 
Ne vienas susimylejimo 

szauks,
Bus tieji laimingi,
Ka pinigu turės,

Tieji ant bedarbes nieko 
nepaisis.

Norints sėdės, 
Bet ne stenes,

Ba valgyti ka turės, 
Ant kitu nežiuręs.

O jus mergeles, 
Nekurtos jus mislinate kad 

laimėsite,
Jeigu nuo Lietuviu 

atsimosite?
Ne, nes biednos eisate ir 

tamsunes,
Tikrai pasirodote 

besmegenes,
Taip kaip viena Madisone, 

Su Italu per naktis trankosi,
Del makaroniu žodeli 

pataiko,
O del musu Lietuvius ant 

juoko laiko.
Mergeles darote negerai, 

Užaugo jums ragai,
Talka turėsiu supraszyt, 

Ir tuosius raguczius 
daužyt.

Apie viena musztyne, 
Taigi, ir buvo didele,

Ba, visi daug dolerius pragėrė. 
Sztai, ant galo tarp saves 

/ susirėmė,
Sienos pleise sudrėbėjo, 
Langai net suskambėjo, 

Stalas subyrėjo,
Sumu’szti ant grindų gulėjo, 

Net baisiai stenėjo.
Tai mat, už savo pinigus, 
Nusiperka skaudžia liga,

Ir da bledies padaro, 
Kaip prigėrė be galo.

Vyrucziai negerai,
Sunkaus uždarbio neezedinate, 

Pasigėrė muszates.
Kaip žvėrys ėda tęs. 
Tegul bus ir viskas.

gul Ji, Nekalcziausioji, apsau
gos tave nuo blogo.

Ir kosėdama senute iszejo isz 
“paneles” kambario.

* * *
Ade pyne savo tamsius, auk

su žibanezius plaukus, jos ran
kos virpėjo, o isz akiu veržėsi 
ciszciros.

Lyg toji szerkszna kuri ryt
mety visus medžius apszarmo- 
jo, nūnai paliete jos jauna sie
la. Džiaugsmas jos isznyko. 
Ant veido pasirodo liūdesio 
szeszelis.

— Sakalėlis mano! Jonu
lis! Mano aukso karalaitis! 
Kartojo pabalusiom lupom 
Ade.

Ir sztai užsigavus! prakal
bėjo :

— O kas per nelaime? Ne
jaugi man prievarta mylėti 
Alykola ?! Mylėjau kadaise, 
bet kas-gi isz to! Užtenka man 
jo pavydaus buvimo. Pa- 
siunsti ji ten isz kur atėjo, ir 
galas!

— Toks gerbiamas žmogus. 
Toks kilnus ponas ir artimas 
kaimynas, dar tėvo draugas, 
pradėjo jai sanžine iszmetine- 
tį. Taip negalima pasielgti su 
juo, negalima!

Atsisėdo prie lango ir užsi
svajojo. Aukles žodžiai painio
josi jos galvutėje, o pergyven
tieji atsiminimai tik bijojo jos 
vaidentuvėje. i

Tuo tarpu saule pažvelgė 
“paneles” kambarin. Isz lėto 
kilo ji augsztyn, apipildama 
bri Ii jautu žvaigždelėmis apsni
gusias medžiu szakas.

Ade peibrauke ranka inkai- 
tusi veidą.

— Sake man kad turiu vei
dą in rože panaszu, kad szirdy 
gėles 'saldaus jausmo auga. 
Man sake kad turiu malonu, 
saldu balseli, dainon panaszu. 
Sake kad esu ramumu ir pa
guoda. Ak! Kiek jis man tokiu 
maloniu žodeliu prikalbėjo! Ir 
taip man buvo gera su juo! 
Toks malonus jausmas vyste 
siela. Jaucziau, isztikruju jau- 
cziau, kad auga mano szirdy 
laimes gėlės. Maloniau prie jo 
jaueziausi. Dar nieks man taip 
nekalbėjo. Nieks! Ilgai apie ji 
svajojau. Ir sapne man prisi
sapnavo tas meilus mano saka
lėlis, Jonulis. O paskui, paskui 
atėjo matrona, ir žlugo mano 
auksinis sapnas. Ant bujojan- 
czios vilties sztai krito szerksz
na ir ja apszarmojo.

Atsiduso.
Akyse sužvilgo aszaros.
— “Nori berniukus mylėti, 

buki jau žmogumi,” prisiminė 
jai aukles žodžiai.

— Tiesa,/daviau ponui My
kolui žodi. Gimine, draugai,

1 — Bloga, kad Adute motu- j 
i les jau neturi, pridėjo dūsauda
ma matrona. Musu ponas tėvas.. 
Bet visgi motina tai motina.

— Manai, miela Morta, kad j 
mane tėvas nebara del tojo Jo
nelio studento? Dar kiek! O 
tai turbut ponas Mykolas ma
ne inskunde. Asz ji žinau. Tas 
meszka dar nori jau be laiko1 
mane kilnia matrona padaryti.! 
Ir jo nesusilaikymas! Viena, 
asz esu dar jauna. Dvideszim- 
tuose metuose reikia ir pasi
juokti, pafliytuoti! O jo neisz-Į 
kentėjimas! Kalbėjo nepaten-l- 
kinta Ade.
'— Tik gerai domėkis, tka 

daranti, kad paskui nesigailė
tum, perspėjo mandagiai senu
te. Motinos neturi. Ponas, žino
ma, kaip ir kiekvienas tėvas. 
Atsisėdės kortomis loszti ir 
apie visa užmirszta. Asz visa 
siela tavo labui paaukoeziau, 
bet asz galiu? Sena, žinoma, 
kvaila. Bet tavo drauges, jau
nos, kvailos varnos. Jos pa- 
czios pamiszo tavo Jonuli be- 
viliodamos ir tave prie visokiu 
niekniekiu prikalbinėja. Dievo 
bausme! Tegu jis ten sau buna, 
ir sakalėlis, ir vanagas, ir pats 
kunigaiksztis! Ne jam tu skir
ta, pauksztele, ir jis ne tau 
skirtas. Jis vėl in ta savo Vii-1 
niu nulėks ir tave užmirsz, ži
noma toks, vaikezas! (J tau rei
kia žodžio duoto ponui Myko
lui laikytis. Tu esi iszmintinga 
mergaite ir kilnios ponios duk
tė! Asz tave gerai pažinstu, 
mano uogele. Dalbar t ii 'dažnai 
linksminies, ir dar lyg ant ne
laimes pasivele tas tavo saka
lėlis, ar ten vanegelis. Bet, uo
gele mano! Neraukyk savo bal
to veidelio, asz tave kaip tikra 
motina myliu! Ir sztai dabar 
tau sakau: Geresnio žmogaus 
už poną Mykolą nerasi sziam 
pasauly. Tegul jis buna sulyg 
tavo pavadinimo ir meszka bę+ 
Tiesa, jis ne toks vikrus ir ne- 
tevas kaij) tas sakalėlis. Užtai 
žinoma, kilnus ponas, o tave, 
uogele, visa szirdim mylės. Tai 
ko'daugiau ir bereikia ? Tai tik 
pasakose karalaicziai sau už 
žmonas ima neturtingas nasz- 
laites. Bet gyvenime buna ki
taip! Ateis toksai sakalėlis, 
prikalbęs, apsuks galva ir isz- 
leks nž augsztu kalnu, už srau
niu upiu. O sau žmona renkasi 
visai kitur. Ak, kaip laimingai 
gyventum su Mykolu! Ka da
ryti, uogele mano, jau tau, ma
tyt, toki lemta nuo Dievo dale
le. Bet ir laikas tau teketi, lai
kas! Nori berniukus mylėti, 
buki jau žmogum.

Bet ir iszsiplepejau tai iszsi- 
plepėjau! Eisiu tai už tave prie 
Motinos Dievo pasimelsti. Te

! tarytum replėmis.
Atsiduso, pakraipė galva.
— Taip bus ir su Adute. 

Sziandien jauna, raudono, lais
va. O rytoj, kas? Pasipainios 
naujos pareigos, vyras, vaikai. 
Ir invairus vargai, invairus ru- 
peseziai. Ir jaunysta kaip vily- 
czia praszvilps. Gaila, gaila! O 
iszsigelbejimo jokio nėra. Tiki 
gailėsis szirdi suspaus, akis 
aszarose paskęs, ir tiek!

Ade nuliūdo.
Ant jos jaunystes žiedu ta

rytum krito szerkszna ir ap-l 
szarmojo jos siela.

Senute pažiurėjo in a. Gaila 
jai pasidaro savo “paneles.”

— Na, ko ten liūsti? Links
miau prabilo. O tai dar toli 
miela Adute, dar toli. Metu 
dvideszimts, irgi ta pati skais
tybe ir jaunumas. Gi pasakyk 
geriau kaip praleidai Jasai- 
cziuose vakarėli ? Ar daug jau
nikli priviliojai, ka? Apsakyk, 
uogele, senai auklei, kaip tu 
ten liiiksminais?

Kalbancziosios balsas buvo. I malonus. Pažiurėjo ji mergai
tei! per vos prasivėrusius vo
kus nes ilgai žiūrėdama in bal
ta sniegą turėjo akis primerk
tas ir nuvargusias.

Ade užmėtė ant pecziu ryt- Į 
mėczio andarokeli, priėjo prie 
veidrodžio, iszpyne savo ilgus 
szilkinius plaukus ir eine juos 
szukuoti.

Paneles veidas vėl linksmu
mu nuszvito, senei paklausus.

— O linksminaus, linksmi
naus. Szokeju turėjau galybe, 
prisiszokau už visa laika!

— Už visa laika! Erzino ja 
matrona. Tai turbūt'buvo ir tas 
jaunas sakalėlis studentas isz 
Vilniaus? Ka? Klausinėjo už- 
sindomavusi sene.

Ade paraudus tik galva link
terėjo.

— Buvo, kaipgi! Koks bu-j 
tu buvę linksminimas! nesant Į 
Vilniszkio? Buvo, buvo tas sa-1 
kalelis pavilijietis. Szokau su 
juo tankiai!

Nuoszirdžiai prasijuokė sa
vo baltus dantelius rodydama.

— O ponas Mykolas ar bu
vo? Vėl paklausė sene.

— Buvo, murmtelėjo Ade 
nenoromis.

— Na, tai kas?
— O kas? Landžiojo pas

kui manės, sekė > kiekviena 
žingsni, kad net supykau. Ne
jaugi jau man ir nebegalima 
linksmintis su kitais? Dar ne
esu Mykolo žmona! Kalbėjo 
pykdama Ade.

— Na, taip! Žmona, ne 
žmona! Bet jei kas duoda žodi, 
tai turi joir laikytis, ramiai 
pastebėjo matrona.

Truputi patylėjo.

Laiszkanesziu, Pacztoriu Lenktynes
/

Amerikoje visko prasi
mano kad tik pasigarsinti. 
Czia in Miami, Floridoje, 
Laiszkanesziu, Pacztoriu 
Seimas buvo laikomas. Per 
seimą buvo surengta lenkty

nes, pažiūrėti kuris paczto- 
rius gali greieziausiai savo 
maisza su laiszkais atneszti 
ir isztusztinti in tam tikrus 
baksus. Vietoje laiszku jie 
savo maiszuose nesze koko

sinius riesztus. Buvo ant 
kiekvieno tiems “laisz- 
kams” bakso buvo pasodin
ta gražuole. Earl M. Logan 
isz Staunton, Va., laimėjo 
tas lenktynes.

1 .numylėta aukle, visi nori kad 
tapeziau Mykolo žmona. O, tas 
juod-akis sakalėlis! Ir kam asz 
ji pažinau?! Liūdnai prabilo ji.* * *

Priesz pat pietus ponas My
kolas atvažiavo.

Iszrode rimtas ir užsidūmo
jęs, o sveikindamasis nepabu- 
cziavo savo mylimajai-rankon. 
Panele užsigavo, tik sziurksz- 
cziais žodžiais neiszsireiszke, 
nors keike dvasioje savo poną 
“meszka.” Visgi buvo jai ne
malonu, kad savo prižadėjimu 
duotu ponui Mykolui neiszlai- 
ke. Pažino ji jau senei, pripra
to prie jo, gerbe ji už atvira bū
da.

Ir sztai, atsistoja jųdviejų 
tarpe tas tretysis! Keistas da
lykas! Žiūrėdama in savo my
limojo veidą, pajuto lyg gaile
sį prie savo Jonulio.

Ir norėjo susitakinti su po
nu Mykolu.

Po pietų tėvas nuėjo savo 
miegamajini kambarin, myli
mieji pasiliko vieni.

— Na, pailsėjo gerai pane
le po vakarėlio ? Mandagiai pa
klausė ponas Mykolas.

— Asz niekuomet nenu- 
vargstu tuo kas man teikia ma
lonumą!

Jie tyli. O paskui mandagi 
pastaba:

— Man rodos, kad panyte 
perdaug szokote?

— Dėlto, kad szokau su po
nu Jonu, skubiai ji atsake.

O ponas Mykolas pridūrė;
— Taip, bet tas neigia san- 

tikius tarp mylimųjų.
— Man didelis daiktas!
— Na, žinoma: didelis 

daiktas!
— Na, žinoma: didelis daik

tas. Taip mano labiausia pane
les, kad jos niekam nepriguli 
kol dar neiszteka.

— Del ko tas “labiausia?” 
Ar del to. Ar del to, kad mus 
už neprotingas žąseles laikote? 
Pradėjo karszcziuotis Ade.

Bet pono Mykolo nelengva 
buvo isz lygsvaros iszjudinti. 
Ir dabar jis atsileipe visai rim
tai.

— Del to, kad asmens gar
be yra brangi kiekvienam be 
iszimties, o užvis labiausia del 
jusu kurios pradedate tik gy
venimo jūron inžengti. Bet už
gauti savo mielus kaimynus, 
argi panele norėtumei?

Sucziaupe lupas. Sumusze ja 
savo paprasta iszmintingo 
žmogaus logika.

Bet Ade nenorėjo su juo su
tikti ir vėl paklausė:

— Ir kuom iszdidumas už
kerta mano keli ? Argi kam ga
li kenkti: kad mėgstu szokti; 
szokau!

— Na žinoma, szokimas 
žmogui nekenkia, tik reikia bū
ti atsargiam. Žmones pasikal
ba ir, užmirszta. Kas kita, kad 

. tokie szokiai dažniau kartotu- 
: si. Tada, —

Sumojo ranka, susilaikė, ma
tyt nenorėdamas pavartoti ko- 

| ki tai asztru žodeli.
— Kas ‘ ‘ tada ? ’ ’
— Surastute sau skaudu 

kokietes varda, o asz,...
— O ponui kas-gi pakenk

tu? Sujudus paklausė ji.
— Asz tapeziau kitiems 

pa juoką kaipo buvęs myletinis. 
Tarė atsimainiusiu balsu, po-

; nas Mykolas.
— Kad toks likimas perse

kioja vyriszkius, turiva pasi
kalbėti kol dar laikas.

Jis buvo dalbar labai iszba- 
les, kilnus, rustus. Adei iszro
de kad ji stovi priesz savo tei-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ZiniosVietines
? — Szaltas oras.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Martyno.

— Nedelioj, 2-tra valanda 
po pietų, Szv. Juozapo bažny- 
czioje, Kunigas P. C. Czesnia k 
suriszo mazgu moterystes pa
nele Irene Laukaicziute, duktė 
ponios Ouos Laukaitienės, nuo 
817 E. Centre uly., su Leonar
du Sniscak isz Lansford, sunns 
ponios Helenos Sniscak, nuo 
339 E. Bertsch uly. Svotai bu
vo Dorota Sniscak, Mary Mul
hearn, Jonas ir Antanas Lau- 
kaicziai. Po tam svodbinis pul
kas nusidavė in Said. Szirdies 
parapijos svetainėje, E. Pine 
Uly., ant skaniu pietų ir pasi
linksminimo. Jaunavedžiai isz- 
keliavo in New Yorka.

— Subatoj Szvento Stanis
lavo.

— Margareta Vaitkeliunie- 
ne 815 E. Market Uly., turėjo 
operacija Locust Mt. lig'onbute.

— Szv. Magdalenos Drau
gija laikys dideli Kart-Parte, 
Nedelioj, Lapkriczio (Nov.) į 
1'4-ta diena, 8-ta valanda vaka
re, Szv. Juozapo parapijos sve
tainėje. Pelnas eis draugijos 
naudai. Atsilankykite ir isz- 
laimesite gražu praiza.

—• Readingo angliakasyk- 
los nedirbo Ketverge isz prie
žasties Amerikos szvente 11 Ar
mistice Day—Paliubiu Taikos 
Diena.

— Kita. sanvaite: Nedelioj 
pripuola 26-ta Nedelia po Sek
minių, taipgi Szv. Juozapato; 
Panedelyje Szv. Alberto Did.; 
Utarninke Szv. Gertrūdos, 
taipgi ta diena 1899 metuose, 
mirė Lietuvos himno autorius 
ir raszytojas Dr. Vincas Kudir
ka; Seredoj Szv. Gregorio; 
Ketverge Ded Bas SS. Petro ir 
Povilo; Petnyczioj Szv. Elzbie
tos; Subatoj Szv. Felikso Nu
lieto.

— Gerai žinomas gyvento
jas John B. Dempsey, vetera
nas isz Pirmos Svetines Ka
res, ir narys American Legiono 
Post 74, numirė Seredoj, 6-ta 
valanda ryte, savo namuose, 
318 W. Mahanoy Avė., sirgda
mas ilga laika. Velionis prigu
lėjo prie Szv. Kaniko Airiszu 
parapijos ir Szvento Vardo 
draugijos. Paliko paczia, du 
sunu, dukterį ir trys seserys. 
Laidos Subatoje, 9:30 valanda 
ryte.

Jauni Iszradejai

Kai buvo iszrasta kad 
eroplanai gali pakilti kaip 
isz karabino, kai kurie fab
rikantai stengėsi iszrasti 
kaip intaisinti automobiliu 
kuris galėtu kaip tie eropla
nai labai greitai paszokti 
pirmyn. Bet dabar keli vai
kezai iszsimislino pasiga
minti dvirati, kuris taip pat 
galėtu kaip isz szautuvo isz- 
szokti. Szitie trys jaunuoliai

yra isz Falls Church, Va. Ju 
szitas dviratis gali važiuoti 
apie penkiolika myliu ant 
valandos. Bet jie dabar mo
kinasi ir rengiasi dar geres
ni dvirati pasibudavoti. Vai
ku vardai yra isz kaires in 
deszine: John Hunton, sze- 
sziolikos metu amžiaus, Bob
by Dent, penkiolikos metu 
amžiaus ir Mad Walther, 
penkiolikos metu amžiaus.

Burtinno pasiaiszkino kad jie
du sykiu ėjo per giria, kai me
džio szaka užkliuvo už jo kara
bino ir paspaude karabino gai
duką.

su apiegomis Szv. Jurgio 'baž- 
nyczioje 9 valanda ryte, kana 
palaidos in parapijos kapines.

gonbute. Velione gimė Lietuvo
je, ir atvyko in Amerika būda
ma da jauna mergina. Prigulė
jo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko tris sūnūs: Vaiteku ir 
Prana meste, Antana isz Loui
siana; dvi dukterys: Isabella, 
pati Wni. Portland, Detroit, 
Mich., ir Helena, pati Alberto 
Valento, mieste. Laidotuves at
sibus Subatoje su apiegomis 
Szv. Jurgio ibažnyczioje 9-ta 
valanda ryte, ir bus palaidota 
in parapijos kapines.

— Utarninko vakaru, buvo 
laikytas susirinkimas, Lietu
viu Moterių Kliubo isz Schuyl- 
killo pavieto, Juraiczio svetai
nėje. Daug nares dalyvavo ta
me susirinkime. Kliubas paau
kavo $100 del Szv. Prancisz- 
kaus Naszlaicziu Prieglaudos, 
Orwigsburg, Pa., taipgi pirko nyczioj, Landsberi
viena bona nuo Anti Tubercu
losis Draugijos.

— Steponas

MOTERISZKE
PASIPINIGAVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mares ir kitur.
Ji labai mylėdavo gražius ir 

brangius drabužius ir už tai ji 
pasivogdavo pinigu ir sau gra
žiausias ir brangiausias sukne
les ir kailinius nusipirkdavo. 
Ji turi du puikius ir brangius 
automobilius. Ji sako kad ji 
visai nenori nei advokato ja už
tarti ar apginti. Ji sako, kad ji 
yra kalta, bet kad jos vyras 
yra visai nekaltas, nes jis nie
kados nežinojo isz kur ji tiek 
pinigu gauna. Jis dirba kaipo 
czeveryku pardavėjas.

Ji sako, kad ji prie visko pri
sipažins ir nepaiso ka teismas 
su ja darys, bet ji gina, kad jos 
vyras yra visai nekaltas.

JIESZKO TRIJŲ 
EROPLANU

Stratford, Conn. — Gerai ži
noma musu skaitytoja, ponia 
Rozalija Bertuliene, nuo 1 Do
rus ulyczios, numirė Nedelioj, 
Lapkriczio (Nov.) 7-ta diena 
savo- namuose. Sirgo ilga lai
ka. Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Velione buvo naszle po vyro 
a. a. Prano M. Bertulio, 
ko dideliame nuliudime, 
Petra isz Brooklyn, N. Y

Trisdeszimts Asztuoni 
Žmones Buvo Ant Tu 

Eroplanu

sunu 
, dvi 

dukterys, ponios: Elzbieta Sul- 
liavaniene ir Helena Durnin- 
giene isz Queens Village, N. Y. 
Amžina atilsi!

Miunchen, Vokietija. — Pet- 
go kalėjimo, 

pakarta 14 Vokiecziu, kurio 
karo laiku žudo nelaisvėn pa- 

: imtus Amerikos lakūnus. Kar
tuvių kilpos laikinai iszvenge o 
Georg iSchallermair, kuris kan
kino Dachau stovykloje buvu
sius kalinius.

Shenandoah, Pa. — Panede
lyje, apie 4-ta valanda po pietų 
likos surasta negyva per savo 
anūkes Marijona ir Ona Bano- 
niutes isz Weston Place, ponia 
Viktorija (Luczkauskas) Czer- 
nauskiene, 227% N. Chestnut 
Ulyczios. Daktaras R. C. Moyer 
sako kad moteriszke' numirė 
nuo kraujapludo. Velione gi
mė Lietuvoje, atvyko in She- 
nadoryje daugelis metu atgal. 
Buvo nare Szv. Jurgio parapi
jos. Paliko du sunu: Jurgi, na
mie ir Joną mieste; dvi dukte
rys: Ona Banoniene isz Weston 
Place ir V. Sakalauskiene, 
mieste, taipgi daug anūkus. 
Laidotuves invyko Petnyczioj, 
su Szv. Misziomis Szv. Jurgio 
Ibažnyczioje 9 valanda ryte, ir 
palaidota in parapijos kapines. 
Graboriai J. A. Oravitz ir su- 
nai laidojo.

— Sena gyventoja Antoi
nette Suslevicziene, nuo 1151 
W. Centre Ulyczios, numirė 
Utarninko ryta, vietinoje li-

Abraszioniij, 
nuo 309% E. New York Ulv . . J *’ : nUnnre Utarninko po pietų,: 
Schuylkill pavieto ligonbute. 
Velionis atvyko isz Lietuvos 40 
metu atgal in Sheuadoryje. Bu- ’

i medžiotojas 
kasyklose. Jo pati Marijona 
mirė apie trys metai atgal. Pa
liko tris sūnūs: Kazimiera, na-

■ mie; Joną, mieste; Viktorą ku
ris tarnauja del Merchant Ma
rines; dvi po-dukres: Helen 
Olive ir Ona King, New Yorke,
du anukus ir broli Lietuvoje, tas. Jc draugo vardas yra Ter- 
Laidotuves invyks Subatoje, so Burtinno. Jo draugas Terso

SEATTLE, WASH. — Trys 
eroplanai su trisdeszimts asz- 
tuoniais žmonėmis dingo in Pa- 
cifiko mares. Laivynas ir ero
planu kompanijos iszsiunte 
daug eroplanu tu trijų jieszko- 
ti, bet kai mes szita raszome, 
dar nei vienas nebuvo surastas.

Daugiau negu keturios de- 
szimts eroplanu iszskrido tu 
nukritusiu eroplanu jieszkoti. 
Vienas prekybinis eroplanas 
dingo su septyniolika žmonių, 
du Laivyno eroplanai su sep- 
du Laivyno eroplanai su sep
tyniolika žmonių dingo kur 
nors in Aleutian Salas. Preky
binis eroplanas ir Laivyno 
bomberis dingo Ketverge; tre- 
czias eroplanas dingo Seredoj.

Užklausti: Kodėl jie pabe- žadėjus visus tokius pabege- kito puoliesi, viens kita prie 
go? Dažniausiai jie pasiaiszki- liūs gražinti in Rusija, bet tik- 
na kad jie nesutiko su valdžia, rūmo j e, Amerikos valdininkai 
ir valdžios nusistatymais. Gal akis užsimerkia ir nieko nema- 
ir taip, bet tai tik viena prie- to ir nieko nežino. Amerikos 
žastis ir prašiausia. Kai Rau Karo Sztabas per daug nesiru- 
donoji Armija pirmutinaji sy- pina pasinaudoti tais pabėgė
ki inženge in Europa, 1945 me- iiais, nes visi žino kad tiems 
tuose, Ruskiai kareiviai pir
mutinaji syki inženge in Euro- ■ 
pa, 1945 metuose, Ruskiai ka
reiviai pirmutinaji syki savo , 
gyvenime pamate kaip puikiai 
ir gražiai paprasti žmones gy
vena anapus tos geležines šie- ( 
nos. Jie pamate Budapeszta, 
Vienna ir net Paryžių ir iszsi- 
žiejo.

Jie iszgirdo apie tuos ste
buklingus Amerikieczius, ku
rie Amerikoje varinėja savo 
automobilius, gyvena palo- 
ciuose, valgo ir kaip Moloto
vas, visa diena ruko cigaretus 
ir eina in dark a tik tada, kada I 
nori.

Po karo, Sovietu valdžia sa
vo kareiviams rojų namie pri
žadėjo, bet to rojaus dar ir 
sziandien nematyti! Sziandien, 
Rusijoje žmones dar vargiu- 
giau gyvena negu priesz kara.

Prie to dar prisidėjo dides
ne ir žiauresne slapta policija, 
be kurios žinios negalima nei 
atsidusti.

Paskui dar kita labai su
prantama priežastis prisidėjo. 
Sovietai kareiviai susipažino 
ir užsidėjo su Vokietaitėmis. 
Daug ju apleidžia savo krasz- 
ta, pabėga isz vaisko ir gryžta 
pa.s savo tas mylimąsias, kuriu 
nei vienas nenori parsitraukti 
in ta Rusijos rojų. Kitiems in- 
sipyko Rusijos armijos griež
tumas.

Dauguma szitokiu pabėgėliu 
yra paprasti kareiviai; bet ran
dasi ir karininku, inžinierių ir 
daktaru, kurie sziltas vietas 
tenai turėjo.

Jie pabėga per Vokieczius; 
tie kurie moka Vokiszkai nu
duoda kad iie vra Vokiecziai. 
duoda kad jie yra Vokiecziai. 
Spėjama kad apie keturios de- 
szimts karininku kas menesi s 
pabėga ir atsiranda Anglijos ar 
Amerikos zonose.

Vieszai Amerika yra pasi-

szu skaitė. Bet dabar po Rinki
mės neesame viens kitam prie- 
szai, bet Amerikiecziai, kurie 
savo nesusipratimus iszsiaisz- 
kinaine ne karabinais ar lazdo
mis, bet balsais.

Szitie Rinkimai visus nuste
bino. Visi mislino ir sake, kad 
czia nieko indomaus nebus, nes

pabėgėliams ar nors j u szeimy- 
noms gresia baisus pavojus, 
jeigu Sovietai dazinotu ju var-Į neį vienas neabejojo kad Gu
dus.

Sovietu Armija yra labai su- vai tuos Rinkimus laimes. Vien 
sirupinusi ir visomis galiomis 
stengiasi tokiems pabėgėliams 
kelia pakirsti. Valdžia paskel
bė labai sunkias bausmes, Ar
mijos Sztabas vis stengiasi ka 
rininkus mainyti ir kareivius 
isz vienos vietos in kita per
kelti, kad jiems nebutu progos 
gerai susipažinti su svetimais. 
Bet nežiūrint kaip griežtai Ar
mija savo kareivius ir karinin
kus prižiūri ir sergsti, beveik 
kasdien keli desietkai pasi- 
taukia, pabeg'a ir dingsta 
to rojaus.

bernatorius Dewey labai leng-

NUSZAUTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Policijantai Edward Leh ir 
Edgar Jones sako kad jis buvo 
savo draugo netyczia nuszaU-

9 PM E.S.T. EVERY SUNDAY NIGHT

HM HAYES
WITH AN ALL-STAR 
SUPPORTING CAST

| PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

GINKLUOJA
PRANCŪZUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ginklu isz Amerikos gerai 
prirengti net tris savo armijos 
divizijas.

Kai laikrasztininkai staeziai 
užklausė Amerikos virszininku 
apie toki Francuzijos apgink
lavimą, tie virszininkai trum
pai pasakė, kad jie neturi ka 
atsakyti. Jiems buvo pasakyta 
kreiptis in Amerikos Karo 
Sztabo virszininka Vokietijoje, 
Generolą Lucius D. Clay.

na

PO RINKIMU
WASHINGTON, D. C. —

Nėra geresnio laiko, kaip da
bar stoti Prezidentui Truma- 
nui in talka ir pasižadėti jam 
kaip tik galima tarnauti ir su 
juo isz vieno dirbti, juo isz vieno dirbu.

Rinkimai praūžė, vieni lai
mėjo kiti prakiszo, bet nei vie
nas dabar neturėtu pykti ar 
kerszinti. Per Rinkimu vaju 
vieni kitus kaltino, viens ant

TRYS KOMUNIS-
TISZKOS TAUTOS 

INTARTOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szitas Komitetas dabar in- 
nesza pareikalavima kad Rusi
jai butu staeziai insakyta kad 
ji liautųsi kiszusi in svetimu 
krasztu reikalus, ir kad ji dau
giau pagelbos neduotu sukilė
liams Graikijoje. Sovietu dele
gatai baisiai prieszinasi szi- 
tam inneszimui.

SOVIETAI BĖGA IN 
VAKARUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
—

yra? Kaip jiems pasiseka pa
bėgti? Ar isz ju mums kokia 
nauda? In szitus klausimus 
musu valdžia negali atsakyti, 
nes tiems pabėgėliams butu 
baisus pavojus, ir kitiems to-į 
kiems kelias butu užkirstas.

Bet isz vieno, kito jau gali
ma dasižinoti nors biski apie 
szita bėgimą, savo kraszto ap
leidimą, apie tuos žmones ku
rie dabar blaszkosi po visa 
svietą ir prakeikia savo krasz
to valdžia. Tiek daug pabege- j 
liu nebuvo nuo to laiko kada 
Francuzijoje buvo revoliucija.

Nepaprasta Meszka

tik Trumanas iki pat Rinkimu 
sake ir tikrai tikėjo kad jis ne
gali pralaimėti.

Visi mes kurie buvome taip 
tikri, kad mes žinome kaip 
žmones balsuos, galime, pasi
mokinti kad kaip gyvenime 
taip ir Rinkimuose, ant nieko 
negalima per daug pasitikėti.

Dabar gal mainieriu bosas 
galėtu mums pasakyti apie ka 
jis taip sznekejo ir rasze, ka jis 
taip szmeiže kai jis Rinkimu 
iszvakarese vieszai paskelbė 
kad tas žmogus, yra. “piktos 
szirdies, suokalbininkas ir vi
sam krasztui pavojingas.“ 
Trumanas dabar turėtu Lewi- 
sui padekavoti už toki gražu 
pagyrimą, nes Lewisas daug 
savo mainieriu inpykino ir jie 
tyczia, ant kerszto balsavo už 
Trumana, norėdami Lewisui 
parodyti kad jis negali juos vi
sur ir visados stumdyti.

O tas Pažangiau Partijos 
kandidatas, Henry Wallace pa
sitraukė kai tik žmones pradė
jo balsuoti. Jis pamate kad 
žmones nėr tokie durniai ar 
mulkiai. Jis pasitraukia ir jo 
partija suiro ar suirs. Vargiai 
mes ka apie szita partija iszgir- 
sime per kitus Rinkimus.

Gubernatorius Dewey pasi
skubino pasveikinti Trumana, 
kai jis pamate kad žmones per 
savo balsus Trumana pasirin
ko. Trumanas priėmė tuos pa
sveikinimus ir pats pasiuntė 
telegrama Gubernatoriui.

Kai laikrasztininkai pa
klausė Gubernatoriaus Dewey 
kaip jis dabar jaueziasi kai an
tru sykiu pralaimėjo, jis gar
džiai nusijuokė ir pasakė kad 
viskas pamirszta, ir kad ka jis 
sake per Rinkimus jis dabar 
pamirszo, ir jis žino kad ir Tru
manas viską pamriszo, kad 
Rinkimu prieszai gali būti gy
venimo draugai.’’

Per Rinkimus mes buvome 
Demokratai ar Repnblikonai; 
po Rinkimu mes vėl esame 
Amerikiecziai. Musu pesztynes 
barniai ir susikirtimai yra sta
eziai nesuprantami Europie- 
cziams. Už tai jie tenai stoja in 
kara kai mes einame in rinki
mus.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Musu kolegijų ir univer
sitetu futbolistai ir sporti
ninkai labai norėtu szitokia 
meszka turėti savo ratelyje 
kai jie loszia futbole. Czia 
keli Brown Universiteto stu
dentai žiuri in viena isz di
džiausiu meszku Amerikoje. 
Ji vadinasi “Kodiak Mesz
ka.’’ Kai szita meszka buvo 
gyva ji buvo devynių pėdu ir 
keturiu coliu dydžio. Szito-

kios meszkos žmogaus visai 
nesibijo. Medžiotojai szitas 
meszkas niekados nenuszau- 
na toli nuo savo namu, nes 
jie negali jas parsivilkti na
mo. Jie tankiausiai stengia-

Pajieszkojimas
Pranas Sadauskas, kilęs isz 

Undriunes kaimo, Obelies vals- 
cziaus, Rokiszkio apskriezio, 

i.s ir sūnūs 
isz to paties kraszto:

Vincas Kulys, . t 
Greven, Kreis Minster,

21a. Yosef Str., N. F.
British Zone, Germany.

... I
si tokia meszka prisivilioti jieszko Kulys Vincas i
ar prisivyti arcziau prie na
mu ir tada ja nuszauna. To
kia meszka tikrai galėtu 
daug ka padaryti futboles 
žaidime.


