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Isz Amerikos
----,---- 

NEPASTOVUS ORAS

Szaltuose Krasztuose 
Szilta; Sziltuose Krasz- 

tuosc Szalta

WASHINGTON, D. C. — 
Sziaurese, Pietuose, Vakaruose 
ir Rytuose, skersai ir iszilgai 
visa Amerikos kraszta, oras sa
vo szposus krėtė ir visus oro 
pranaszus sudurnino ir tvarka 
kojomis augsztyn apvertė.

In Arkansas baisi viesulą, 
stacziai isz Meksikos Inlankos 
atkeliavo ir su žeme sulygino 
Warren miesteli, užmusze pen
kios deszimts keturis žmones ir 
padare bledies del viso milijo
no doleriu.

Kitos tokios viesulos persi- 
plesze per apylinkes miestus ir 
valstijas.

Upes taip patvino, kad persi-1 
lauže per savo krantus ir tuks- 
tancziai žmonių likosi visai be 
namu.

Sziltoje, ramioje ir malonioje 
Californijos valstijoje, szeimi- 
ninkes, kurios paliko nemazgo
tus indus vandenyje per nakti, 
ant rytojaus atsikelusios turė
jo leda nuo tu indu, disziu nu
kapoti.

Imperial ir San Bernardino 
apygardos susilaukė tokio szal- 
czio, kokio tenai nebuvo per 
trisdeszimts penkis metus. Tas 
szaltas oras, ta visai nelaukta 
ir nesitikėta szalna sunaikino 
citrinius ir pelsinius, (lemeno 
ir orincziu) medžius ir padare 
bledies už daugiau negu dvide- 
szimts milijonu doleriu.

Ūkininkai stengėsi visa 
kiaura nakti deginti lemputes, 
kūrenti peczius ant lauko, da
ryti daug durnu, kad savo tuos 
vaisinius medžius iszsaugojus. 
Bet nepasiseke. Vienas ūkinin
kas, Oliver S. Powell, kuris au- j 
gino apeisimus, orinczius, isz 
to susikrimtimo, kad viskas 
jam dingo, nusižudė.

Sniegas, viesulos ir pūgos 
paskandino sniege vidurvaka- | 
ru valstijas. Keturios deszimts 
coliu sniego buvo visai ne nau
jiena. Traukiniai sustojo, auto-' 
mobiliai inklimpo.

In Kimball miesteli Nebras
ka valstijoje, du szimtai ir sep
tynios deszimts keleiviu, kurie 
buvo priversti ežia apsistoti, 
kas kelios valandos mainėsi su 
kitais kambarius viename 
vieszbutyje, kad visi galėtu 
nors kelias valandas pramigti. 
Tame vieszbutyje, kotelyje yra 
tik asztuonios deszimts kamba
riu, o du szimtai ir septynios i 
deszimts žmonių tu kambariu 
norėjo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MILIJONIERIUS
NUŽUDYTAS

Jaunas Bagoczius Pali
ko $500,000,000

X _________________

TALLAHASSEE, FLA. — 
Grenville Baker, dvideszimts 
septynių metu anūkas bago- 
cziaus George F. Baker, buvo 
nuszautas ant savo szeimynos 
dvaro, netoli nuo Tallahassee 
miesto.

Jis pasimirė su kulka kakto
je. Jo automobilius buvo su
daužytas. Visa tai atsitiko tik 
kelios valandos nuo to laiko ka
da jis buvo isz Nassau atskri
dęs su eroplanu.

Gyvanaszle Thelma Griffin, 
dvideszimts vieno meto mote- 
riszke buvo sykiu su juo. Ji po
licijai paaiszkino, kad kai tas 
bagoczius netyszia sudaužė sa
vo automobiliu jis paleido vie
na szuvi isz revolverio, kad da
vus savo draugams žinoti kad 
jis bėdoj. Kita porele važiavo 
kitu automobiliu ir kur ten pa
klydo. Policija dar nei vieno 
neintaria, ir tik sako kad bago
czius Baker žuvo nuo revolve
rio szuvio.

Grenville Baker pareina isz 
vienos bagoeziausiu milijonie
rių szeimynu Amerikoje. Jis 
buvo apsiženijes su Meksikai- 
te ir paskui persiskyrė ir dabar 
gyveno pats sau vienas su savo 
motina.

MILIJONIERIUS
MIRE BIEDNAS

BE GARBES

Mažai Invertina; Dar 
Greicziau Pamirszo
WASHINGTON, D. C. —

Amerikos tėvai neaugino savo 
vaikus būti kareiviais ar Žal
nieriais. Bet keturiolika milijo
nu isz tokiu vyruku p'aliko savo 
namus del antro to pasaulinio 
karo. Jie vėl sugryžo, bet tenai 
kur kapuose ar ant karo lauko 
paliko tris szimtus tukstan
eziu.

Tie, kurie parvažiavo rado 
parodas ju laukianczias, ju var
dai buvo ant sienų, ant ulycziu, 
bažnycziose ir kitose garbin- 
gose vietose iszkabinti.

RIO DE JANEIRO, BRAZI- 
LIJA. — “Greitai-Praturtek- 
Charles Ponzi” Italijonas ku
ris tiek daug žmonių apsuko ir 
j u pinigus nuszlave Amerikoje 
1920 metais, pasimirė visai 
biednas.

Jis buvo suparalyžiuotas, be
veik aklas ir visai be pinigu. Jo 
lavonas buvo valdžios paimtas 
ir bus palaidotas už septynios 
deszimts penkis dolerius.

Senatvėje jis gavo maža pen
sija isz valdžios, nes jis buvo 
visai be skatiko. Szitokiu žmo
nių daug yra ir rodos ežia ne 
kokie dyvai. Bet szitas Charles 
Ponzi buvo nepaprastas žmo
gelis. Jis daugiau negu penkio
lika milijonu doleriu nusuko 
nuo žmonių, kuriuos jis suve-j 
džiojo, visiems prižadėdamas 
kad jis jiems dvigubai atiduos 
už trijų menesiu. Už tai ji ir va
dino “Greitai-Praturtę d Char
les Ponzi.”

Jis buvo žemo ūgio Italijonas 
isz Parma, Italijoje. Jis buvo 
paprastas darbininkas, atva
žiavo in Kanada ir paskui in 
Amerika. Kai jis buvo tik dvi
deszimts trijų metu amžiaus jis 
pradėjo savo palszyva bizni

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Musu politikieriai ir kiti ge
radariai didžiūnai rado gera 
proga pasirodyti ir save pasi- 
augsztinti pagirdami sugryžu- 
sius ir apgailestaudami tuos 
kurie nesugryžo. Parodos ir 
prakalbos tai buvo dienos tvar
ka.

Ana sanvaite Sužeistųjų Ve
teranu, Kareiviu Administra
cija pareiszke kad apie trisde- 
szimt szesztas nuoszimtis tu 
garbes lentelių su kareiviu var
dais ir žvaigždėmis jau nuim-i 
tos, nuplesztos ar kur in kampa 
nukisztos, kad asztuonioliktas 
nuoszimtis musu miestu ir 
miesteliu visai tokiu garbes 
lentelių nebuvo inrenge ir pa
rodos nedare. O treczdalis visu 
tu garbes lentelių dabar jau. 
yra nublunkusios, apleistos ir 
visu užmirsztos. Net sarmata 
jas laikyti iszkabintas.

“Kaip greitai praeina szio 
svieto garbe! Saliamonas apie 
tai labai gerai žinojo, nes jis 
jau Szventame Raszte apie to
kia garbe rasze.”

PREZIDENTU
INKURTUVES

WASHINGTON, D. C. — 
.Amerikoje turėjome keturios 
deszimts septynias inkurtuves 
del trisdeszimts dvieju Prezi
dentu. Szitos Prezidento Tru
mano Inkurtuves sudaro ketu
rios deszimts asztuntas.

Prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas buvo vienatinis 
Prezidentas keturiu Inkurtu- 
viu susilaukti.

Prezidentas Coolidge buvo 
pirmutinis Prezidentas pavar- 
tuoti radija per savo Inkurtu-' 
ves.

Prezidentas Hardingas buvo 
pirmutinis in Inkurtuves atva
žiuoti su automobiliu. Pirma jo 
visi atvažiuodavo su arkliais.

Rooseveltas permaine Inkur- 
tuviu diiena. Pirmiau būdavo 
Kovo (Mar.) ketvirta diena. 
Kalendorių mokslincziai ir tie 
kurie nustato ar iszrokuoja die
nas ir metus, buvo iszrokave

(Tasa Ant 3 Puslapio)

ŽYDAI ISPANIJOJE 

Žydu Isztręmimas Ir
> Persekiojimas __ .
MADRID, ISPANIJA. — 

Kelios sanvaites atgal maža 
saujale Žydu susirinko in maža 
Sinagoga, Madrid mieste, pa
kabino ant sienos, savo balta ir 
mėlyna vieliava, 'užsideke tas 
savo septynias žvakes ir pradė
jo savo maldas ir giesmes. Jau
nieji Žydai neatsimena ir ne
paiso, bet seneliai atsimena 
kiek laiko prabėgo kai jiems 
buvo valia ežia melstis.

Anais laikąsi bągcoziausi ir 
puikiausi Žydai buvo Ispanijos 
Žydai.

Vienas senelis | Žydas, per 
aszaras sake: “Dabar jau asz 
galiu pas Abraomą keliauti, 
nes žinau kad mane tinkamai 
palaidos sulyg ifiano tikėji
mu!” :

Ispanijos Žydu istorija yra 
ilga ir sena. Daugiau negu du 
tukstaneziai metu atgal jie ežia 
apsigyveno.„Jie mate ir pergy
veno Carthageniecgiu užpuoli
mus. Czia atmarszavo Rymos 
kariuomenes; Gothu, Arabu ir 
Berber armijos vieszpatavo. 
Žydai viską pergyveno ir vis 
pasiliko. Kai Moslemai su savo 
kariuomenėmis ir su savo tikė
jimu ta kraszta užvieszpatavo, 
Žydai tam krasztuo davė daini
ninku, raszytoju, mokslincziu 
ir bagoeziu.

Bet keturioliktame szimtrne- 
tyje Žydu tauta jau buvo pa
ženklinta; jau Žydas tapo am
žinas, nes jis buvo persekioja
mas.

185,000 Žydu iszbego, iszsi- 
neszdino isz to kraszto; apie 
penkios deszimts tukstaneziu 
pasiliko Ispanijoje ir davėsi 
apkriksztyti, kaipo Katalikai.

1492 metais, tais paežiai me
tais kai Khristoferas Kolumbas 
iszvažiavo naujo kelio per ma
res ar naujo svieto jieszkoti, 
Karalius Ferdinand su Kara
liene Izabele, invede instatyma, 
kad visi Žydai turi isz Ispani
jos iszkeliauti ir jau daugiau 
niekados nebegryžti!

Žydija nustebo nusigando, 
Žydams blusos numirė. Di
džiausi Žydu mokslincziai ir 
bagoežiai kreipėsi in Karalių 
Ferdinand ir jo maldavo to in- 
statymo neiszleisti, jo nein- 
vykdinti. Garsus tikėjimo 
mokslinczius, Žydas, Isaac Ab- 
rabanel kreipėsi in Karalių: 
“Nebausk savo tarnus taip 
skaudžiai, j u neisznaudok.” 
Bet Karalius nieko neklause, 
nieko nepaisė. Tiktai kai tas 
mokslinczius, kuris buvo teip- 
gi ir bagotas Žydas, pasiulino 
Karaliui trisdeszimts tukstan
eziu dukatu, jis atlyžo ir jau 
rengėsi prižadėti, kad jis to in- 
statymo neiszleis.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

isi Visa Sanvaite
W ashingtone
Baliavuoja

Jaunas Bagoczius Gren. Baker 
Nuszautas Ant Dvaro Florida; 
Prezidentas Trumanas Gaus 
$100,000Ant Meto; Komunis- 
tams AmerikoslTeismas Nepa
tinka; Apgavikas“Ponzi” Mire

* ----------------------------------------------- ■ "■

WASHINGTON, D. C. — Prezidento In- Musu Prezidentas
kurtuves vis buvo puosznios, didingos ir 
triukszmingos. Bet szitos Trumano Inkur
tuves yra didžiausios, puoszniausios & triuksž- 
mingiausios. *

Laikraszcziai daug raszo apie kas ten at
važiavo, kokias sukneles, dreses moterys ne- 
sziojo, ka valgė, kiek gere ir kur buvo.

Visi labai svarbus žmones valdžioje da
bar Washingtone. Iszkilmes tęsiasi per visa 
sanvaite.
, Szimtai tukstaneziu atvažiavo ir dar atva
žiuoja. Nei vieno kambario nėra tuszczio vi
suose vieszbucziuose. Paprasti žmones kurie 
turėjo pasisamdė kambarius pirmiau buvo isz- 
varyti padaryti vietos tiems labai svarbiems 
žmonėms. O tie labai svarbus žmones szimtus 
ir tukstanezius doleriu mielu noru užsimokėjo 
už savo kambarius.

Sznapsas, alus ir vynas upeliais teka J 
Saliunai paprastai turi antra valanda isz ryto 
užsidaryti, bet per Prezidento Inkurtuves 
jiems valia bizni daryti, szinkuoti net iki trijų 
isz ryto.

Taksiu draiveriai teipgi szienauja, biznis 
niekados nebuvo toks geras. Visi kur važiuo
ja ar isz kur parvažiuoja. Restauranai ir užei
gos labai gera bizni daro, nes czia prasti neat
važiuoja.

Inkurtuviu vakara, du baliai, bankietai ar 
vakarienes ar szokiai sykiu uže ir dūko. Vie
nas balius del tu taip labai svarbiu ypatų, o 
antras del praseziokeliu.

Į In ta tu labai svarbiu ypatų balių tik

HARRY TRUMANAS

tie galėjo ineiti, kurie buvo isz 
anksto pakviesti. Czia inžanga 
deszimts doleriu. Czia trys or- 
kiestros grajys del szokio. Or- 
kiestros pasikeiezia kas dvide
szimts minueziu.

O in ta jau praseziokeliu va
kariene inžanga tik penki do
leriai. Czia tik dvi orkiestros 
grajys. Mat praseziokeliams 
mažiau ir reikia. O isz kitos pu
ses ko daugiau galima tikėtis 
už penkine Washingtone?

Dainininkai, loszikai, gra
žuoles ir kiti artistai suvažiavo 
isz arti ir toli.

Trumano ir Trumanienes gi
mines ir giminiu gimines suva
žiavo. Mat visiems garbe prisi
pažinti kad toks svarbus žmo
gus yra gimine ar giminaitis.

— Nesiranda didesniu tur
tu kaip sveikas kūnas, o nėra 
didesnes linksmybes kaip ra
mi szirdis. -

— Kalnas susideda isz ma
žu trupinueziu, tas pats ir su 
prietelysta, jeigu to nebutu, tai 
didžiausia kalnas sugriustu.

— Apjuodinimas kito tai 
kaip falszyvas pinigas; kožnas 
ji bijo padirbt, bet lengvai pra- 
sklaido po svieto.



I

Buvęs Amerikos Preziden
tas Hooveris su savo komisija 
sako kad reikia visiems taksas 
padidinti, pakelti, nes valdžiai 
dabar reikia apie keturis bili
jonus doleriu daugiau in metus.

' • •

Senatorių žmonos dabar ne
žino kaip bus su ju iszkilminga 
vakariene kuria jos visados su
rengė naujam Prezidentui. Jos 
vis pasikvieczia kaipo garbes 
sveczia ir prakalbininke del tos 
iszkilmes, Vice-Prezidento pa- 
czia ar Senatus virszininko 
žmona. Bet Barkley yra nasz- 
lys ir McKellar yra. nevedąs.

Prancūzijos valdžia prane- 
sza, kad apie keturi szimtai 
Francuzu buvo nužudyti ar su
žeisti kasdien in Indo-Kinija, 
kur dabar yra vedamas nepa
skelbtas karas.

Bet naujas Sekretorius Dean 
Acheson yra nusistatęs priesz 
Rusija. ir jokiu konferenliju ar 
mitingu nenori. Bet palauksim 
ir pažiūrėsim kieno virszus 
bus!

Bet mes nors tiek žinome, 
kad nei Trumanas nei Sekreto
rius Acheson nei nepasiduos, 
nei. nenusileis Rusijai.

Buvęs Sekretorius Marshall 
norėjo isztirti Rusija, pažiūrėti 
ar Sovietai isz tikro tokie drą
sus ir ar jie nesibijo Amerikos. 
Rusija parode Amerikos Sek
retoriui kad Sovietai nesibijo 
Amerikos. Ir dabar Rusija ir 
Amerika žvairai viena in kita 
žiuri ir laukia pažiūrėti katra 
dabar iszdrys dar toliau eiti, 
dar labiau antra inžeisti ir su 
kara grasinti. Dabar grasini
mo ir drąsos darbas yra palik
tas Dean Acheson rankose.

‘‘SAUL®’’ MAHANOY CITY, PA.

“BALF” Praneszimas
D. P. Imigracijos

Reikalu

York 17, N. Y. (liberalu orga
nizacija) ,

5—in United Service for 
New Americans, Inc., 15 Park 
Row, New York 7, N. Y. (Žydu

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar

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

No. 144 Penkios, istorijos

‘ ‘ Nepriklausoma Lietuva ’ ’ 
redakcija pranesza mums, kad 
ju naujas adresas yra: Nepri
klausoma Lietuva, Nr. 3, Four
th Ave., Ville Lasalle, Mon
treal, Que., Canada.

Prezidentui Trumanui buvo 
padidinta alga. Jis dabar gaus 
szimta tukstancziu doleriu ant 
metu. Tai reikėjo jau seniai pa
daryti. Szimtas tukstancziu do
leriu skamba kaip labai gražus 
turtelis, bet tikrumoje, jam 
sunku kad ir su tiek pinigu pra
gyventi. Mainieriu bosas Le
wi sas daug daugiau gauna ir 
neturi jokiu iszlaidu, iszkas- 
cziu!

Dabar eina gandai kad vietoj 
ambasadorių ir dipliomatu, 
bus pasiunsti karininkai derin
tis su Rusija. Tada iszvada bu
tu: Arba derinkis ar kariauk. 
Tokia kalba Sovietai labai ge
rai supras.

Amerika vis daugiau ir dau
giau pinigu, daugiau milijonu 
paskirs del apsiginklavimo, nes 
dabar visi supranta kad Sovie
tai vien tik su ginklais derina
si.

Eina gandai kad Amerika 
jau vėl pradės skolintis milijo
nus doleriu ir siaus savo ka- 
riszkus laivus tiems krasztams 
kurie nepasiduoda Rusijai, taip 
kaip darė priesz Vokiecziu Na
cius.

Trumanas dabar sako kad jis 
kitaip valdys ir kitaip viską 
tvarkys nes dabar jis bosas.

' • •

Kongresas, nors ten Demo
kratai bosauja, mato kad Tru
manas ir Washingtono Taryba 
per daug nenusileis ir savotisz- 
kai eis ir szeimininkaus.

Kariszka sutartis yra. ren
giama su Anglija, Kanada, 
Francuzija ir su kitomis tauto
mis.

Visu kitu tautu dipliomatai 
ir atstovai dabar jau mato kad 
jiems reikes rokotis ir derintis 
ne tiek su Amerikos Kongresu, 
kiek su Trumanu ir su Ameri
kos Taryba.

Amerika vis pristatys maisto 
ir reikalingu daigtu Berlynie- 
cziams su eroplanais. Amerika 
dabar negali nei pasitraukti nei 
nusileisti.

BROOKLYN, N. Y.
BALE valdyba ir jo inkurdini- 
mo komitetas’ vadovaudamiesi 
BALF seimo Chicagoje 1948 m. 
Spalio (Oct.) 16 dienos nuta
rimu, tremtiniu imigracijos 
darbe glaudžiai bendradarbiau
ja su I)P komisija Washingto
ne, su atskiru valstijų (States) 
DP komisijomis ir suvaldžios 
komisijos pripažintomis visuo
meninėmis agentūromis, ku
rioms yra suteikta teise rūpin
tis tremtiniu imigracija.

Ligi sziol DP komisija tas 
teises yra suteikusi pinigiszkai 
pajiclgioms ir ankseziau davu
sioms tremtiniams korporaly
vinius afidevitus organizaci
joms.

Darbo ir 'buto, gyveninio vie
ta garantijas galima siunsti 
tiesiog in DP komisija Wash
ingtone ar per paszelpos orga
nizacijas.

Tarpininkaujanczios organi
zacijos drauge su garantijos 
davėju yra atsakingos; 1—kad 
kviecziamasis tremtinys bus 
aprūpintas darbu ir butu, 2— 
bus sumokėtos jo keliones isz- 
laidos nuo uosto iki paskirtos 
gyvenamosios vietos ir 3— kad 
atvykusis nebus visuomenei 
naszta. Valdžia, žinodama, jog 
pripažintosios DP komisijos 
organizacijos yra pajiegos tesė
ti savo pažadus, garantijose 
nurodytu faktu pati netikrina, 
o palieka tai atlikti paezioms 
organizacijoms. Tarpininkau- 
janeziuju organizacijų atstovai 
rūpinasi jiems patikėtais asme
nimis, tiek jiems esant Europo
je, tiek jiems atvykus in Ame
rika. 'i

Garantijų davėju pageidavi
mu, BALF gautąsias garanti
jas nukreipia

1—tiesiog in DP komisija 
Washingtone (Dsiplaced Per
sons Commission Washington

O Tarybos atskiri nariai da
bar jau mato kad jiems nebus 
taip lengva viską savotiszkai 
vesti ir tvarkyti, bet kad jie tu
rės isz vieno dirbti ir pasitarti 
ir su Trumanu skaitytis.

Visa tai iszeis ant gero. Nes 
iki dabar mes neturėjome vie
nybes nei Kongrese nei Tarybo
je. Dipliomatai, valdininkai ir 
valdžios atstovai savo ožius va- 

s . rinejo ir savotiszkai tvarkė ir 
valde.

Trumanas stengsis visomis 
galiomis palaikyti taika ir isz-' 
v engti karo, bet nei taika nei 
karas nepareis nuo Trumano 
nusistatymo, bet nuo Stalino.

Trumanas sako kad dabar jis 
nustatys Amerikos Užsienio 
tvarka ir eiga, ir kad naujas 
Amerikos Sekrtorius Dean 
Acheson tik iszpildys ir invyk- 
dins, ta ka Trumanas nustatys 
ir insakys. Bet dar per anksti 
pasakyti ar taip bus ar ne.

Trumanas yra nusistatęs da 
kaip nors pasiszneketi su Stali
nu. Tai butu Užsienio tvarka.

Vidaus klausimuose ir reika-, 
luose Trumanas ir jo Taryba 
stengsis kuo daugiausia pagel
bėti visiems, kurie jam ir jo 
partijai reikaling.i

Seni žmones gaus daugiau 
paszelpos.

Ūkininkai, tarnaites, maži 
biznieriai, daktarai, advokatai 
ir kiti gaus tokios paczios se
natvės paszelpos.

Tie kurie serga ar negali 
dirbti gaus daugiau isz val
džios.

Bet visa ta pagelba ir paszel- 
pa kasztuos visiems daugiau 
taksomis.

Apart to, vietines mokyklos 
gaus daugiau paramos isz val
džios.

Mokslincziai kurie dirba val
džios darbus gaus daugiau mo
kėti. Ir tas atsilieps ant musu 
taksu.

Mokyklos vaikai gaus dau
giau maisto del pietų, kuriuos 
mokyklos vaikams pristato.

Ir ežia reikes. taksomis atmo
kėti. Tai isz viso to rodos aišz- 
ku kad taksos vieniems ar ki
tiems bus padidintos.

Fabrikantai ir kompanijos 
jau dabar mato kad jiems tak
sos bus didesnes.

.. *
Ženoti žmones turės daugiau 

mokėti.

2—in War Relief Services — 
National Catholic Welfare Con
ference (NOWC) Resettlement 
Division, 149 Madison Ave., 
New York, N. Y. (kataliku or-
ganizacija),

3— in Church World Service 
(CWS), 214 East 2M St., New 
York 10 N. Y. (protestantu' or
ganizacija),

4— in International Rescue & 
Relief Committee (IRRC), 103 
Park

JUOKAI

organizacija).
Garantuotojai, siųsdami BA- 

jLFui blankas, malonėkite būti
nai pažymėti, kuriuo keliu pa
geidaujate toms garantijoms ■ 
duoti eiga, t. y. per kuria orga
nizacija norite tremtini atsiim
ti.

BALF, norėdamas garantijų 
tekstą pritaikyti visiems atve
jams, toliau naudojasi DP ko
misijos nustatytu blanku teks
tu (forma).

Kurie nori, kad BALF sius
tu garantijas tiesiog in DP ko
misija Wasliingtone, ar Church 
World Service (protestantu or
ganizacija), ar International 
Rescue & Relief Committee (li
beralu organizacija), ar United 
Service for New Americans 
(Žydu organizacija) turi už
pildyti po szeszias (6) kopijas 
blanku kiekvienai szeimynai, 
inimant nevedusius vaikus iki 
21 metu amžiaus. Atskiru ga
rantijų reikia tiems vaikams, 
kurie turi 21 metus arba kurie 
jau yra vede, nors 21 metu ir 
neturi. Tu blanku dvi (2) ko
pijas būtinai reikia notarizuo- 
ti.

Norintiems naudotis Nation
al Catholic Welfare Conference 
(NCWC) kataliku organizaci
jos tarpininkavimu, pakanka 
užpildyti tik 2 kopijas ir ju no- 
tarizuoti nereikia. Sziuo atveju 
reikia taip pat nurodyti: (savo 
gyvenamosios vietos kataliku 
parapijos adresą ir. 2) klebono 
pavarde.

Kurie jau esate betarpiszkai 
pasiuntė garantijas DP komisi
jai Washnrgtone ar kitoms ežia 
iszvardintoms organizacijoms, 
malonėkite apie tai praneszti 
BALFo centrui (United Lith
uanian Relief Fund of Ameri
ca, Inc., 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y.), kad mes ir musu 
atstovai Europoje galėtu sek
ti tu bylu eiga ir, reikalui esant, 
padėti.

Ligi sziol visos užpildytos 
garantijų blankus yra geros ir 
ju keisti nei papildyti nereikia.

Garantija galima siusti tik
tai vienai paszelpos organiza
cijai arba DP komisijai.

Pastaba: Jeigu viena ar kita 
paigelibstinti organizacija atsi
sakys padėti tremtiniui atvyk
ti del kokiu nors priežaseziu, 
tai tik tokiu atveju galima 
kreiptis in kita organizacija, 
praszant užvesta byla paimti 
isz vienos ir perduoti kitai or
ganizacijai.

— BALF Valdyba ir BALF 
Imigracijas- Komitetas.

yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.
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Petras — Girdėjau, kad 
jusu dukrele yra tikru aniuo- 
lu, ponas Alaitis?

Alaitis — Kas isz to, kad 
ne vienas velnias josios ne
nori!

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 Liėtuviszku 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: 
Ila 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 giliuku ingai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

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

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

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

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

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu,’ Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 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 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos 
Baisi Žudinsta,
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• į
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas
senam dvare, Geležinis vyras, džia skaitymo ir įaszymo, del 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c. į Liėtuviszku vaiku. 15c.

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

apie Ranka apvaizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutįlinkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

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

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

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

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

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

No. 153 Trys istorijos 
Gailuti,
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

apie
Nuo-

apie
Du broliai, Majoro

knygute.

istorijos 
Kranto,

Norėjo Žinote
Daktaras — Del ko ponas 

nori idant po smert padaryt 
sekcija (pjaustis) jusu ku- 
na?

Ligonis — Mat, asz nore- 
tau žinot, kokis velnias mano 
viduriuose sėdėjo!

apie 
apie 
15c 

apie
apie Urlika

No. 
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 
100 puslapiu. 25c.

No. 161 Keturios 
apie Ant Prapulties
Mistras ir Krepeszius, Kampe
lis Duonos ir Isz ko Dideli Po
nai. 105 pus. 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 
Simus Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir sorganezio 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- 
misie Dievo musu jame atsigi- 
inimo, Metai Svarbiausiu atsi
tikimu, Nusiminimas seno jau
nikio, Suvirsz 100 pus. 25c.

No. 
Duktė 
tu vos.

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

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde- 
lis, Gudraš Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176U> Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teitos su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10 c.

No. 180 Kvitu k n y g u t e 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu k n y g u t e 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

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, apie 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 Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap-* 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1949 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

J

No.

172 Dvi istorijos apie 
Mariu, Sruolis isz Lie- 
68 puslapiu. 15c.

Kitokios Knygos

176 A-Be-Cela arbapra-

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre-^ 
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“SAULE” MAHAN O Y CITY, PA.

Užgeso Svajones
(Tasa)

Užtekėjo raudonoji saulute 
ankstu ryteli, bere dideli ’dide
li pluoszta aukso spinduliu pa
sauliui, praiszvito; krisztali- 
niai rasos laszeliai lenke žolių 
galveles žemyn. Džiaugėsi pa
saulis !

Agute gyveno pas savo uosz- 
vius mažame; skurdžiame kam
barėlyje, bet ji neinate to skur
do, ji pridengė josios Juoze
lis. Dabar jie laime kvėpavo. 
Jautėsi laimingiausiais pasau
lyje; žiurėjo ji szviesiomis aki
mis. Agute pamylo savo Juoze
li da labiau. Jai rodėsi, be jo 
negalėtu pasaulyje gyventi! Jis 
pareis dirbės, Agute iszsiilgu- 
si, tartum kelis metus nema- 
cziusi, sveikina, glamonėja, 
džiaugiasi.

Bet, kaip giedria vasaros 
diena po dideliu kaitru atsi
randa ant dangaus vienas kitas 
juodas debesėlis, paskiau ir di
delis, didelis debesys su lietu
mi, griausmais, perkūnijomis 
taip ir ant jos gyvenimo skais- 
cziosios saulutes, atsirado dė
miu.

Szit, Juozą in kariuomene 
szaukia! Ir skiriasi dvi mylin- 
cziosi szirdi per skausmus ir 
aszaras. Juk karas. Gal amži
nai nebesugrysz! Agute ji pa
lydi keliu. Atsisveikino! Ir se
ka Juozą aszarotom akimis in 
miglota toli; pagaliu isznyksta 
jis isz akiu, tik vaizdas amži
nai liko atmintyje: sztai eina 
Juozelis liūdnas, nusiminęs, 
jau nyksta!

Grąžtą Agute kukcziodama 
namo.

Ir vėl aszaros, nuliūdimas, ■ 
viltis.

— Tegul bus pagarbintas, 
Jėzus Kristus, pagarbino se
nyva moteriszke, inejusi Vosil
ku kambarin. Sustojo pas du
ris. Jos veide kažin kas ypatin
ga slėpėsi.

— Ant amžių, ant amžių, 
praszom arcziau, atsake senis 
Vosilka. Na, kas girdėt, kurna, 
rodos buvai miestelyje?

— Buvau, kur busi nebusi 
bet, naujiena, tai naujiena at- 
nesziau! Tik nenusigąskit!

Visi sužiuro isztempe akis, 
Agutei smilktelėjo per szirdi, 
ar tik ne jos Juozeliui kas bai
saus atsitiko? Stovėjo nutirpu
si, lauke kokia naujiena pasa
kys ; tos kelios sekundos tylios, 
jai metai.

— Kokia naujiena girdė
jai? Lyg su baime klausė ir se
nis.

Senoji žmonele dirstelėjo in 
Agute liudomis akimis.

— Ka gera girdėsi? Einu 
per miesteli namo, stovi du mi- 
licijantai ii’ sznekasi: “Girdė
jau Juozą Vosilku perszove bė
gant isz kariuomenes.” Kitas 
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klausia: “Ar teisybe?” Neži
nau, ir asz, tail) girdėjau žmo
nes kalbant,” pirmasis bamte- 
lejo. Daugiau negirdėjau, nu
ėjau.

— Ka? Mus Juozą perszo
ve? Da laibiau isztempes akis, 
tartum perkūno iszgazdintas 
kalbėjo senis Vosilka. Nejaugi 
jis belgo ?

— Taip, taip, kumuti, apie 
jus Juozą ne milicijai!tai szne- 
kejo, sake isz Vilkunes.

Pakilo dūsavimai, aimnavi- 
vai Vosilku szeimynoje. Agute 
kai stovėjo, taip ir liko, tik už
laužusi rankas ant galvos, kar
tojo ta viena dejone, pilna gi
liausio nusiminimo: “Dievu
liau, Dievulėliau, mano Juoze
li perszove!”

Ir vėl aszaros nusiminimas.
*♦* *♦*

Graži rudens naktis. Žvaigž
dutes mirguliuoja bierybeje 
dangaus erdvoje. Teka raudo
nas, kai kraujas menulis. Visur 
tylu! Tylu!

Girgžt atsidarė Vosilku du
rys, inejo kambarin Juozas. 
Bailiai apsižvalgė. Visi miega, 
net knarkia, niekas nei nepa
budo, kai jis sugirgždino du
ris. Klauso sustojęs. Sudejavo 
kas. Gal serga ji? Perbėgo per 
galva baisi mintis. Puolėsi prie 
Agutes lovos, budina ja: “Agu
te, Agute, ar tu sergi?

Agute praplesze akis, pažino 
mėnesienoj Juozą ir nusigando.

— Dvasia matau! Vos gir
dimai pratarė.

— Agute, Agute, kas tau? 
Argi tu manes jau nepažinsti? 
Juk asz gyvas! Tu sergi?!

— Tai tu gyvas? Neperszo- 
ve tavęs! Asz sunkiai sergu. 
Gal jau amžinai reikes mu
dviem skirtis. Vėl užmerkė 
akis, užmigo.

Juozas puolė ant keliu pas 
lova, griaudžiai verkdamas: 
“Agute, Agute!” Tas griau- 
dus vaito jimas visus iszbudino. 
Sukilo. Žiuri visi nusigandę, 
vyriszkis apsikniaubęs pas lo
va verkia.

— Juozai, ar tai tu ežia? 
Liūdnai paklausė tėvas.

Jis pakele galva.
Tete, kas Agutei yra?
— Tu gyvas ?

■ — Kodėl? Agute ir jus 
klausiant, ar asz gyvas? Kas 
ežia tokio yra?

— Mums pasakė, kad tu bė
gai isz kariuomenes ir tave per
szove; mes visi nusiminime, o 
Agute nuo tos dienos vaiksz- 
cziojo rankas užsidėjusi ant 
galvos ir verke: “Dievuliau, 
Dievuliau, mano Juozeli per
szove!” Paskiau iszejo peš sa
vo tėvus; ir ten tik verke. Gryž- 
dama namo nuszalo; parėjo, 
kaip gule, tai ir dabar. Žmones 
pas mus sziltine serga, gal ir ji.

— Asz gyvas, bet mano 
Agute!

Vėl paskandino galva pagal
vėje, o griaudžios aszaros by
rėjo isz akiu.

Iszaugo rytas.
Agute ka tik gyva gulėjo. 

Pirmiau žydrutis jos veidelis, 
dabar buvo iszblyszkes, kai 
drobe, paakiai, pajuodę, žyd
riosios akutes inpuolusios gi
liai, vos spinksi, tai gestan- 
czios gyvybes ženklas.' Lapu
kes, kurios da nesenai laime

jszypsojosi, dabar pasmėlusios |

prasivėrusios! Indoniecziai Kovoja Priesz Holandijos Kareivius
Ketverge ryta liūdnas var

pa gaudimas: “'Dangaus, dan
gaus, dan-gaus,” slkelbe pasau
liui, kad jau vienas jaunystes 
žiedas, vos prasketes lapelius, 
nukrito! Ir skrido liūdnasis 
“dangaus” toli, toli per tam
siuosius miszkus, per placziuo- 
sius laukus. Atsimusze upelio 
skardyje. Ir upelis liūdnai 
pliuszkeno. Risdamasis per ak
menėlius, tyrasis vandenėlis 
kartojo: “Užgeso jauna gyvy
be, užgeso jos svajones!”

GALAS

Girdėt kad 
Viename mieste Ohajoje 

steite,
Moterėles ant kitu 

užsipuldineje, 
Ant ulyczio užklupinejo, 

Badai sorkeis rodineje, 
Po tam pas policija 

pasiduoda, 
O jiegu katros vyras 

prisiduoda, 
Tas už bobele turi 

užmokėti, 
IPinigelus daug padėti, 
Mat, geriau kad vyrai 

malsziai sėdėtu. 
Ir in moterėliu reikalus 

nesikisztu.
* * *

Taigi, daug moterėliu, 
Nuo guzutes kipsziu teks, • 
Jeigu geryma nepaliaus,

Tai dideli vargu 
sulauks,

Nes, nuo girtavimo 
svaiguli gauna.

* * *
Ana diena viename 

miestelyje,
Parte buvo, 

Keletą vyruku,
Taigi, buvo parte 

del ju varduvių, 
Ant stalo buvo alaus, 

guzutes ir kito ko, 
Mat ir mergeliu 

buvo, 
Ir prasidėjo varduvių 

parte,
Tos mergeles sau 

nieko nepavydėjo,
Gere, valgė, kiek 

tik norėjo, 
Bet kas toliaus 

atsitiko, 
Tai to negaliu 

sakyti,
Nei apie tai žinia 

skambyti,
Ir nei in laikraszti 

garsyti!
* * *
In Merilandes 

pribuvau, 
Keliose vietos puikiu 

funiu maeziau, 
Vienoje pleise pekla 

atsibuvinejo, 
Ir ten beveik vyreli, 
Ant smert nepataise, 
Kalbėjo apie bedarbe

su vienu, 
Su senyvu diedu,

O tasai baisiai 
pasiuto,

Ant kito žmogaus 
užklupo,

O kad tas senas,

Indoniecziai kareiviai už
sidėję Japonu kareiviu ke
pures, prastai apsirengė ir 
dar praseziau apsiginklavę, 
sudaro Indonezijos Republi- 
konu armija ir drąsiai stoja 
in kara priesz Holandijos už
puolikus.

Nors Jie drąsiai gyniesi ir 
kariavo, bet buvo sumuszti

Butu pajiegas turėjus,
Gal butu ta j i 

žmogeli suedes.
Sviete kvailu visur 

turime,
Bet publika ant

tokiu mažai žiuri.

Buvo szilta ūkanota diena 
ir konia pietus, kaip advo

katas pasakė kad jau savo pro- 
va pabaigei Mažai buvo sznabž- 
dejimo terp žmonių nes valstis 
pripažino kad kaltininkas bu
vo kaltas. Žmogus buvo nudur
tas, jojo rankos radosi ant žai-
dulio kas parode kad neatsigy- 
ne savo neprietelio. Kada ati
darė rankas, peilis iszpuole ir 
kaip sudžia liūdino kad kalti
ninko moteris pagriebė ir pa
slėpė. Kam ji paslėpė peili jei
gu jos vyras ne papilde ta 
žmogžudy sta?

Mažai žmones temino kaip 
kaltininkas Benediktas Tho
mas atsistojo priesz sudžia ir 
pradėjo liudyti. Jis savo istori
ja papasakojo aiszkiai, kaip jis 
užmusze žmogų gindamas sa
ve; kaip peilis iszpuole isz nu
žudytojo ranku ir buvo tas pats 
peilis su kuriuom nudurtasis 
dure Benedikta. Bet buvo ma
toma, kad jo žodžiai jam neisz- 
gaus liuosybes, Iba jau džiure 
(sudžios) iszrado kad jis yra 
kaltu. Su dideliu dūsavimu ap
kaltintas atsisėdo. Kada taip 
kaltininkas stovėjo priesz sli
džia, kokis tai senas žmogus su 
žilais plaukais, apsiredias in 
pilka žipona, inejo in kambarį 
ir stovėjo prie duriu. Kada Ta- 
moszius pabaigė savo pasalko- 
jima, advokatas atsistojo ir su 
sziais žodžiais atidavė jo gy
vastį in džiures rankas:

“Kaltininkas nudūrė kita 
žmogų ant smert. Jeigu tas pei
lis prigulėjo prie nudurto, ko
dėl jis ne buvo parodytas ant 
sūdo? Jo moteris paėmė ta pei
li.”

Jau džiure atsistojo ir pradė
jo savo nusprendimą bet kad 

ir Holandijos armijos tuo- * 
jaus užėmė sotine, Jogjakar- 
tax ir neužilgo paskelbė kad 
karas baigtas, darbas atlik
tas ir viskas tvarkoj. Ameri
kos atstovybe pareiszke savo 
pasipiktinimą, kad Holandi- 
ja taip pasielgė ir pavergė 
laisva ir nepriklausoma

sztai nepažystamas senukas at
sistojas paszauke: “Kad jusu 
malonybes loska, kaltininkas 
turi gauti paskutini iszklausy- 
ma, o kad nėra daugiau liūdin
toji), pavėlink man prakalbėti 
už kaltininką.” “Ponas Rasz- 
tininke, ’ ’ atsiliepe sudžia, 
“užraszyk Generolą Baltru Ta- 
mosziu kaipo liudintoju už kal- 

i t įninka.”
Kambaris kur pirma girdė

josi žmonių sznalbždejimai, da- 
■ bar buvo tykus. Generolas Ta- 
moszius liūdina už ta prasikal
tusi, kas ežia gali but? Ar kas 
iszrado nauja davada priesz jo 
nekaltybia?

Tik szitas senelis stovėjo 
kaip mūras terp kaltininko ir 
mirties. Stovėdamas kėlės mi
liutas dairydamasis apie kam- 
bari generolas tarė; “Tas peilis’ 
kuris buvo rastas szale nužu-1 
dyto szono tai buvo jo. Jis isz- 
trauke ji pakol jis da buvo ne
nudurtas. Benediktas yra ge
ras ir narsus žmogus; drūtas 
žmogus: jis butu nevartojus jo
kio ginklo kad jo neprietelis 
butu nebuvęs apsiginklavęs. 
Nusūdytas trauke savo peili, 
kaip jis pamate peili nepriete
lio rankoje, jis trauke peili ne 
isz baimes, tik kad galėjimas 
butu lygus. Kodėl asz sakau 
kad jis yra narsus ir geras? 
Kožnas vyras ant szitos (Įžiu
ręs nesze savo karabina laike 
kares. Gal keli isz jus kovojote 
Gettysburg? Asz ten ir bu
vau.” Jo žodžiai atgaivino tas 
dienas kada visi vyrai isz visu 
aplinkiniu stojo in kara, ir kiti 
buvo po jo kamanda. “Asz ir 
mano brolis kovojome tonais. 
Asz neužmirsziu to kraujo pra
liejimo. Eilia po eilai krito kaip 
kviecziai priesz dalgi ir jus ži
note kaip pasibaigė tas muszis.! 
Isz tos ugnies ir kraujo liejimo 
tik sauja sugryžo. Mateme visi 
kaip kokis tai juodas žmogus 
bego. Greit jis bego, viena mi- 
nuta matėm, o kita ne, jis ėjo 
net lyg spiaunanezios ugnies 
armotu. Jis pasilenkė ir in sa
vo rankas paėmė nuo žemes la
voną. Svyruodamas, bėgdamas 
su savo sunkia naszta jis gryžo 
adgal, tuom mirties keliu pa
kol puškeliu asz nuo jo paė

kraszta. Bet Holandijos val
džia visai nieko nepaiso. Net 
ir Tautu Sanjunga ežia nieko 
negali padaryti. Holandijos 
valdžia visiems pasakė kad 
ežia vidaus reikalas ir nie
kam negalvoj, ka ir kaip jie 
tenai su sukilėliais apsidir
ba.

miau ta sunkenybe. Tas lavo
nas buvo mano brolis!” Gene
rolas sustojo kalbėjus ir eida
mas greitai prie kaltininko, pa
kele savo ranka augsztyn ir 
garsiai prakalbėjo: “Suszau- 
dytas, sumusztas, kruvinas, bet 
aeziu Dievui gyvas! Ir tas vy
ras kuris nesze mano broli, ku
ri atnesze ir padavė in mano 
rankas kaip motina savo ser
ganti kudkii, jis pats sudrasky
tas per kulka ir jo szirdis pul
dama isz krutinės, tas vyras sė
di priesz ju kaltintas už žmog
žudyste.” Kad da iszaiszkinti 
savo maldavima jis atplesze 
kaltininko marszkinius ir paro
de žaiduli nuo tos baisios die
nos. — “Žiūrėkite” jis suszu- 
ko, “szitas ženklas buvo laimė
tas per nevalninka, tam laike, 
kada mes kovojome už jo liuo- 
sybe! Ne jokis vyras neužsitar
navo tokio žaidulio durtu pei
liu in neapsiginklavusi priesza. 
Asz atėjau net septynesde- 
szimts myliu pasakyti jums 
szituos žodžius, neteminda
mas ant savo senatvės.

Sudžios visai neapleido savo 
sėdynės, bet tuojaus nusprendė 
savo nuomone, buk tasai žmo
gus yra: “Nekaltas!” Net ir už- 
sikietejas advokatas kuris ap- 
laike žaiduli per ta namine ka
ra, pasveikino “nekalta” kada 
jis su džiaugsmu apleido sūdo 
kambari. — E. B.

-----GALAS-----

Rūpestinga
Gaspadine — Onuk!
Onute — O, ka misiute?
Gaspadine — Asz iszeinu 

in ana gala miesto. Pasaky- 
kie maniszkiui kaip isz dar
bo pareis, tegul vaikus ap
žiūri ba asz be vakaro nesu- 
grysziu ir tegul man nezauni- 
je, jog asz vaikus užmirsztu!

Jonukas — Dede, ar man 
duosi viena zuikuti?

Dede — Kad asz vaikeli 
neturiu!

Jonukas — Tai meluoji de- 
duti! Tete sake kad turi pil
na galva zuikucziu!

PREZIDENTU
INKURTUVES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad Kovo ketvirta diena po tu 
metu prie kuriu yra prideda
ma viena diena, niekados ne- 
pripuls Nedelioj. Už tai ta die
na buvo parinkta. Bet tie moks- 
lincziai suklydo jau keturis sy
kius, kada Kovo ketvirta die
na per Prezidento Inkurtuves 
pripuolė Nedelioj.

Jeigu Rooseveltas nebutula 
diena permaines tai Inkurtu
ves vėl butu pripuoĮusios Nedė
lios diena 1945 ir 1973 metais. 
Visgi matyti, kad tie kalendo
riaus mokslincziai žinojo savo 
bizni gana gerai.

Per Inkurtuves buvo ir sai
tu, karsztu dienu ir szaltu, snie
go, lietaus ir pugu. Per Prezi
dento Grant Inkurtuves buvo 
taip szalta, kad Kariszkos Aka
demijos studentai, bemarszuo- 
dami labai suszalo.

Prezidentas Henry Harrison 
per visa valanda stovėjo be pal
to, be pirsztiniu ir be skrybė
lės, pagavo szalti ir už menesio 
pasimirė.

Per Jacksono Inkurtuves 
žmones insilauže in Prezidento 
namus, iszvarte baldus, sulaužė 
stalus ir krieslus, iszdauže lan
gus ir daug bledies padare.

James Monroe Inkurtuves 
buvo sename mažame name, 
New York mieste, nes Wash
ington© ofisai buvo sudeginti. 
Anglijos . kariuomenes buvo 
tuos ofisus Washingtone sude
ginus, tik trimis metais priesz 
tai.

Visu kitu Prezidentu Inkur
tuves būdavo tik viena diena. 
Trumanas yra pirmutinis Pre
zidentas visa sanvaite toms isz- 
kilmems paskirti.

Komitetai kurie viską tenai 
renge del szitu iszkilmiu, viena 
dalyka pamirszo ir neapsižiu- 
rejo. Kai jie nustatė prekes del 
tu dvieju balių, viename de- 
szimtine, kitam penkine, jie pa
mirszo apie taksas, kurias rei
kia už pasilinksminimus mokė
ti. Politikieriai mislino kad po
litikieriai politikieriams viską 
“pafiksys.” Bet jie apsiriko, 
pamirszo, kad “vilkas, vilką 
ėda!”

Kai tas klausimas buvo Kon
grese iszkeltas, kad paliuosuo- 
ti visus nuo pasilinksminimo 
taksu, Kongresmonai ir Sena
toriai nesutiko, sakydami, kad 
jeigu paprasti žmones tokias 
taksas turi kasdien mokėti, tai 
kuo geresni tie ponai ir tos po
niutes! Iszkilo triukszmas ir 
lermas, bet Kongresmonai ne
nusileido. Dabar tie komitetai 
kurie tuos balius surengė tu
rės daugiau negu szeszios de- 
szirnts tukstaneziu doleriu tak
somis iszmoketi.

— Mažai apie save kalbėk, 
ba žmonis ir taip tau netikės. 
Klausyk ka kiti apie tave kal
ba.

Ant Pardavimui Ar 
Randos

Kotelis; 28 kambariai. Arba 
pajieszkau pusininką prie biz
nio. Meldžiu atsiszaukti sziuo 
adresu:

Mrs. J. Ackelaitis, t
Cor. Main and Bridge Štrs., 

Box 218 - Mahanoy Plane, Pa.
Telephone 202 (t.F.3)
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Žinios Vietines Kardinolas Suaresztuotas

— Szaltas oras.
—- Petnyczioj pripuola Szv. 

Agnieszkos.
— Szia sanvaite angliaka- 

syklos dirbo tik tris dienas.
— Subatoj Szv. Vincento 

Anast.
— E. T. Everett, Sr., senas 

ibiznierius, kuris insteige E. T. 
Everett & Sons Memorial Dir- 
tuves paminklu, ponminku del 
kapinu, numirė Panedelyje va
sara, savo namuose, 134 E. Ma- 
hanoy Uly., kuris nesveikavo 
per visa meta. Velionis turėjo 
82 metu amžiaus. Jo pati mirė 
Gruodžio 25 diena 1934 metuo
se. Paliko 5 sūnūs ir 4 dukte
rys. [Laidotuves invyko Ket
verge po pietų ir palaidotas in 
Masonu kapines Tamakveje.

—■ Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczia Nedelia po 
Trijų Karalių, taipgi Szveuto 
■Reimundo; Panedelyje Szv. 
Timotiejo; Utarninke Szv. Po
vilo atsivertimo; Seredoj Szv. 
Polikarpo; Ketverge Szv. Jono 
Auksą., Petnyczioj Szv. Petro 
Nolasco; Sukatoj Szv. Pran- 
ciszko de Sales, taipgi ta diena 
1843 metuose buvusis Ameri
kos Prezidentas William Mc 
Kinley gimimo diena.

— Lavonas Ist/Lt. Jono M. 
Sluzeviczio, sūnūs ponios Sta
cijos Sluzeviczienes, nuo 1115
E. Pine Uly., likos parvežtas 
Seredoj, 8:10 valanda vakare, 
nuo Readingo stoties, del pa
laidojimo. Velionis instojo in 
Amerikos tarnystėje Spalio 20, 
1941 metuose, o Spalio 9-ta die- 
1944 m., likos užmusztas ant

"fcareš'lauko Holandijoje. ■ Pri
gulėjo prie Szveuto Juozapo 
parapijos. Paliko savo motina, 
du brolius: Juozapa ir Antanu 
mieste, trys seserys: E. Pieva, 
mieste; T. Boylan, Girardville 
ir J. Soperiene, Newark, N. J. 
Laidotuves atsibus Subatoje 
su Szv. Misziomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte ir 
Ibus palaidotas parapijos kapi
nes. Amerikos Legjontas ir V.
F. W. draugijos dalyvaus lai
dotuves. Graborius L. Traus- 
kauskas laidos.

' — Gerai žinomas Jonas 
Brazo wski, Lenkas, kuris per 
daugelis metu gyveno mieste, 
ir dirbo angliakasyklose, bet 
keli metai atgal turėjo užsiėmi
mą Hamburg* sanitorija, numi
rė Utarninke, Ashland ligonbu- 
te, po trumpai ligai. Gimė Len
kijoje, atvyko in miestą 40 me
tu atgal. Prigulėjo prie Szv. 
Kazimiero parapijos, Szveuto 
Vardo ir Szv.-Jono draugija. 
Paliko’broli ir seseri Lenkijoje. 
Laidos Subatoje su apiegomis 
in parapijos kapines. Kūnas 
paszarvotas pas Grab. Wentz 
koplyczioje mieste.

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Panedelyje, Sausio (Jan.) 
24 diena 1949 bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 1 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuojaus.

Mahanoy Township Authority.

Vengrijos Komunistiszka 
valdžia intaria Kardinola 
Josef Mindszenty kaipo 
szpiega ir savo kraszto isz- 
davika. Szitas Kataliku baž- 
nyczios augsztas dvasiszkis 
yra suimtas ir suaresztuotas 
ir yra kaltinamas už tai kad 
anot Komunistu jis darbuo
jasi savo kraszto valdžia su
ardyti ir nuversti.

Czia nereikia jau nei jo
kio paaiszkinimo kas kaltas 
ir kur teisybe. Kad ir nieko 
nežinodami apie Kardinola 
Mindszenty, mes galime jau 
tikrai sakyti kad jis nekaltas

Szv. Kazimiero bažnyczioje; 
9-ta valanda, ir bus palaidotas

— Ponia Margarieta Czes- 
kevicziene, isz Tamakves, lan
kosi mieste su reikalais, ir prie 
tos progos atlankė savo drauge 
ponia Morta Bružinskiene, ku
ri gyvena ant W. Mahanoy uly., 
taipgi ‘ ‘ Sau les ’ ’ redakcija,, at- į 
naujinti savo prenumerata už 
laikraszti il Saule.” Ponia1 
Czcskevicziene yra musu sena- 
skaitytoja ir sako: “Asz vėliniu 
jums viso labo szio svieto ir Ii n-' 
kojinius, ir kad “Saules” laik-' 
rasztis niekad nepaliautu iszei- 
tineti del labo musu tautos.” 
Szirdingai acziu už atsilanky- 
ma.

Shenandoah, Pa. — Marioj 
Ambrulevicziene isz miesto tu-; 
rejo operacija Locust Mt. li- 
gonbute.

— Henrikas Suraviczia, 34 
metu amžiaus nuo 21(>,/2 W. Ar-j 
lington Uly., likos sužeistas in 
nugara, kaira kulszi ir tiesa ko
ja per nupuolimą anglies, Ma
ple Hill kasyklose, ir likos nu
vežtas in Pottsville ligonhute, 
o John Mitchell isz Lost Creek 
Nr. 2, likos pavojingai sužeis
tas per szuvi Packer Nr. 4 ka
syklose, Locust Coal kompani-i 
jos. Likos nuvežtas in Locust1 
Mt. ligonbutc.

— Albertas E. Valukonis 
nuo 108 S. Bowers Uly., ir Elz
bieta C. Lutkevicziuto nuo 7 W. 
Cherry Uly., isz miesto iszeme 
laisenius, pavelinima, isz Potts- 
villes korto del apsivedimo.

— Thomas P. Antanovagel 
ir Valeria . Antanovage, nuo 161 ; 
Schuylkill Ave., Heights, pra-i 
szo Pottsvilles korto kad per-j 
mainytu ju pravarde ant An
ton. i

Minersville, Pa. — Buvusis j 
miesto gyventojas J u r g i s 
Griszkauskas, numirė Taylor 
ligonhute, Ridley Park, Phila

ir kad jis yra už dyka perse
kiojamas, nes jis buvo ir Na
ciu intartas ir suaresztuotas 
už tai kad jis stengėsi in savo 
kraszta investi Demokratisz- 
ka valdžia.

Visi Amerikos žmones bai
siai pasipiktino kai iszgirdo 
apie szita suaresztavima. 
Amerikos valdžios atstovai 
ir valdininkai pareiszke sa
vo nepasitenkinimą. Laik- 
rasztininkai sako kad Kar
dinolo suaresztavimas tai tik 
pradžia visu Kataliku perse
kiojimo tame kraszte.

delphia. Apie trys metai atgal’ 
Griszkausku szeimyna persi
kraustė in Chester, Pa. Velonis 
prigulėjo prie Szv. Prancisz-j 
kaus parapija, mieste. Paliko j 
savo paczia Mari jona, dukterį! 
ir tris sūnūs. Laidotuves in- 
vy'ks czionais su apiegomis Szv, j 
Pranciszkaus bažnyczioje iri 
parapijos kapines.

____________

Scranton, Pa. — Apie 800 
mainieriai sustraikavo Panede- 
lyje, kurie dirba Storr’s kasyk
lose prigulinti prie Moffat Goa] 
Co. Angliakasyklos randasi ar-j 
ti Dickson City. Mainieriai sa-j 
ko kad ju Unijos virszininkai i 
“iszpardave juos,” apie mo-j 
kęst is kur jiems teisingai pri-Į 
guli už ju daiha.

Ne\V York. —- Pakrasztinis 
sargcutin'is laivas “Eastwind” 
susidūrė su aliejini laiva “ U. S. 
Gulfstream” ant Atlantiko ma
riu ir užsidegė. 10 žmones žu
vo liepsnoje, 19 sužeisti, o 9 i 
dingo, nesurandami.

NEPASTOVUS ORAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Briedžiai apleido miszkus ir 
atklumpuojo in miestą, drąsiai 
szoko in daržus, bejieszkodami 
maisto, nes sniegas miszkuose 
buvo per gilus.

Raudonasis Kryžius ir Penk
toji Amerikos Armija iszsiun- 
te savo žmones pagelbeti tiems 
kurie buvo to sniego apsupti 
ar kurie in pūgas inklimpo.

O Naujoje Anglijoje, kur vi
sados taip szalta ir nyku buvo 
sziuo laiku, ana sanvaite me-j 
džiai pradėjo sprogti ir kviet-l 
kos pradėjo žydėti.

Daug Indijonu kurie gyvena 
Maine valstijoje kur baisiai 
szalta, negalėjo in miestą ateiti 
už tai kad ežere ledas buvo per 

plonas, nes buvo per kelias die-! 
nas labai szilta. Paprastai jie 
visa žiema rogėmis važiuoja 
skersai visus ežerus. O ana san-1 
vaite jie turėjo kelis vaitelius 
pasisamdyti.

MILIJONIERIUS
MIRE BIEDNAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vesti; užsidėjo maža ofisą Bos
tone, Mass., ir paskelbė kad jis 
penkios deszimta nuoszimti 
moka ant pinigu kas pusantras 
menesis.

Jis kaip ponas gyveno. Žmo
nes ji sveikino kur tik jis ėjo, 
nes tokio biznieriaus dar nieka
dos nebuvo niekur nei matyti 
nei girdėti. Jis visiems savo 
bizni aiszkino szitaip: Jis per
ka Užsienio pinigus ir paskui 
juos vėl parduoda ir taip labai 
daug uždirba. Ir žmones jam 
tikėjo, nes per kelis menesius 
jis taip ir dare, paimdamas 
tūkstantį doleriu ir sugražin
damas du tukstaneziu. Tai kur 
tu žmogau geresni bizni rastai?

Valdžia jam netikėjo ir pra
dėjo ji intarti, bet žmones ji 
ant ranku nesziojo. Ir jam biz
nis gerai ėjo, nuo vienu jis eme 
ir kitiems atidavė. Laikraszti- 
ninkai buvo pirmutiniai užuos
ti kad czia koks “monkey-biz- 
nis.” Kai laikrasztininkai pra
dėjo raszyti apie ta bizni, val
džios policija ir susirūpino. Ne
užilgo pasirodė kad Bagoczius 
Ponzi turi inemes septynis mi
lijonus doleriu ir turi bankoje 
tik keturis milijonus, kad jis 
jokio biznio neturėjo ir nevede, 
bet žmones tik mulkino. Pasi- 
rode kad jis tik vogė nuo Petro 
ir davė Povilui.

Už szitoki bizni jis gavo tik 
keturis menesius in kalėjimai 
Paskui Massachusetts valstija 
ji apskundė už suktybes per 
paczta. Jis buvo nuteistas ant 
septynių iki devynių metu in 
kalėjimą, bet jam buvo pavėlin
ta iszeiti isz kalėjimo kai užsi- 
state kaucija.

Jam dar nebuvo gana. Jis- 
nuvažiavo in Florida ir tenai 
kitokias suktybes pradėjo su 
žemes pirkimu ir pardavimu, j 
Buvo suaresztuotas ir ant metu i 
nuteistas in kalėjimą. Ir cziaj 
jis užsidėjo kaucija ir paskui? 
pabėgo, bet buvo suimtas ir su- j 
gražintas in Massachusetts’ 
valstijos kalėjimą, kur jis szita 
syki jau turėjo tupėti. Kai jis 
isz czia buvo paleistas 1934 me
tuose, Amerikos valdžia ji isz- 
vare isz Amerikos ir nusiuntė 
atgal in Italija, kaipo prasikal
tėli ir nepageidaujama žmogų.

Isz Italijos jis nuvažiavo in 
Brazilija. Jau beveik visi jo pi-1 
nigai buvo pradingę. Bet iri 
czia jis be biznio negalėjo gy-' 
venti.

Jis tik ana pavasari pats pa-; 
sipasakojo kaip jis stengiesi 
Rusija invelti in kita bizni. Jis 
su Rusijos atstovai derinosi del 
dvieju bilijonu doleriu, priža
dėdamas slapta isz Amerikos 
iszvežti tiek aukso. Jis sako 
kad jis ta auksa butu vėžės ne j 
in Rusja, bet in kitus Europos 
krasztus, ir Rusija butu gale-i 
jus pasiszvilpti. Bet ir czia jam; 
nepasiseke, ir kai jis pasimirė 
tai tik tuos septynios deszimtsj 
penkis dolerius turėjo.

— Tasai laimingas, ubagas 
ar turezius, katras užganady- 
tas isz savo darbo arba isz savo 
butes. '

ŽYDAI ISPANIJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kaip tik tuo laiku inejo in 
Karaliaus ofisus, Tomas de 
Torquemada, viso to persekio
jimo vadas. Istorikai, kurie 
apie tuos laikus ir apie tuos at
sitikimus raszo, sako kad To
mas de Torquemada, laikyda
mas kryžių rankose, priėjo prie 
Karaliaus ir jam pasakė: “Ju
das Iskariotas pardavė Kristų 
už trisdeszimts sidabriniu: Ju- 
su Augsztenybe dabar parduo
date ta pati Kristų už trisde
szimts tukstaneziu dukatu. Im
kite ji ir parduokite.” Jis pali
ko ta savo kryžių ant stalo ir 
iszejo.

Nabagas karalius iszsigando, 
neprieme tu pinigu ir pasakė 
kad jis ta insakyma priesz Žy
dus tuojaus iszleis ir paskelbs.

Amžinas Žydas tese toliau 
savo amžina kelione. Paskuti
nieji Žydu laivai iszplauke isz 
Ispanijos žemes, ir ant ryto
jaus Kristoferas Kolumbas su 
savo trimis laivais iszplauke in 
ta nauja svietą, Amerika.

Napoleonas panaikino ta 
persekiojimą 1808 metuose; tas 
instatymas buvo vėl atgaivin
tas 1914 metuose; Bažnyczia 
visiszkai panaikino ta instaty- 
ma 1834 metuose. Bet Žydas 
vis buvo amžinas Žydas, be 
kraszto, be tėvynės ir be savu 
namu. -»

Tik ana sanvaite Francisco 
Franco, Ispanijos valdovas isz- 
leido instatyma, kad Žydai ga
li tapti pilni Ispanijos pilie- 
cziai ir turėti pilnas piliecziu
teises. Už tai dabar, Žydai isz- je gali melstis ir giedoti savo apie pataisyma paties.
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dryso ir savo sinagoga pasista
tyti ir atsidaryti tame kraszte, 
Ispanijoje, isz kur jiems buvo 
insakyti iszsineszdinti ir nie
kados negryžti.

Kai jie turėjo isz Ispanijos 
iszbegti, jie nežinojo kur dėti 
ar kur pakavoti savo sena ir 

■ szventa knyga, ‘ ‘ Torah. ’ ’ 
Franciszkietes sesutes ta j u
szventa knyga paėmė ir paka- 
vojo savo vienuolyne, Murcijo- 
je, ir tik kelios sanVaites atgal 
to vienuolyno sesutes sugraži
no Žydams ta ju knyga, ir už 
tai kiti Žydai, kitoje sinagogo- 

maldas ir giesmes isz senos ir 
szventos knygos “Torah,” ku
ria j u tėvu tėvai buvo vartuoje 
priesz ta persekiojimą ir isz- 
tremima.

— Kaip plienas ugnyje, 
teip būdas žmogaus gelbėjasi 
bedoje.

— Neskolink pinigu savo 
prieteliui, ba paskui turėsi tik
tai isz dvieju ant vieno: Ar tu
rėti prieteli, ar atgauti savo pi
nigus.

— Nepavydėk gabumo ki
tiem žmoniem, bet rūpinkis


