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Isz Amerikos Gražus Bet Brangus Vaizdas

REIKIA
GRIEŽTESNIU 

INSTATYMU

Sznipus Ir Szpiegus Su
imti Ir Susekti

WASHINGTON, D. C.
Tom C. Clark Bendras Valdžios 
Advokatas pataria, kad mums 
reikia griežtesniu ir platesniu 
instatymu priesz sznipus ir 
szpiegus ir kitus iszdavikus, 
kuriems dabar lengva iszsisuk- 
ti, ir kuriuos labai sunku su
sekti, nes musu instatymai juos 
apsaugoja.

Jis sako kad jis jau pasiuntė 
savo patarima Kongresmonui 
Sam Rayburn, isz Texas, kad 
jis padarytu toki inneszima in 
Kongresą.

Valdžios advokatas pirmu- 
cziausia reikalauja, kad vai-! 
džios nusistatymas kuris poli
cij autams ir slaptos policijos 
FBI agentams uždraudžia 
klausyti kaip intarti szpiegai 
sznekasi per telefoną. Policija 
ir musu slaptos policijos FBI 
žmones tankiai labai daug žino 
apie tokius szpiegus, kai jie isz- 
girsta ju pasisznekejimus per 
telefoną. Jie ne tik iszgirsta, 
bet ir ant tyczia prirengtu ma- 
szineliu visus tuos pasiszneke- > 
jimus paima ir teisme gali tu 
paežiu intartu žmonių balsu 
priparodyti ka jie sake ir kam 
jie sake. Bet teismas, del kokiu 
ten durnu priežaseziu tokio 
priparodinimo nepripažinsta.

Jeigu policijai valia pavar
tuoti laiszkus ir kitus rasztus 
tai kam jiems draudžiama pa-' 
vartuoti intarto žmogaus baisa, 
per maszinele?

Tom Clark teipgi praszo kad 
butu investi griežtesni instaty
mai priesz visus tuos kurie sve
timam krasztui, bet kokias ži
nias apie musu vaiska ar apie 
musu kariszkus fabrikus pra- 
nesztu.

t Czekai Susikirto 
Su Amerikiecziais&

Ant Rubežiaus1

Per Kalėdas atsitiko daug 
gaisru, kai namai užsidegė ar 
tai nuo perkaitytu pecziu ar 
nuo Kalėdinės egleles. Daug 
bledies buvo padaryta.

Kai ugniagesiai per pen-

kias valandas stengėsi užge
sinti szita gaisra, in Minnea
polis miestą, tai tenai taip 
buvo szalta kad vanduo su- 
szalo ir sudarė szita gražu 
nors baisiai brangu vaizda.

Ant ulyczios stovi automobi
lius, ledais apszales. Vaizdas 
nepaprastas ir gražus, bet 
sanvininkui brangus.

[Kinijos Vice-Prezidentas Už
ima Chiang Kai-shek vieta; Me- 
\sa Atpigo Apie Dvideszimts 
Nuosžimczio; Graikijos Val
džia Pranesza Kad Sukilėliai

Paėmė Karpenision Miestą
GYVANASZLE

APLEIDO SAVO
KŪDIKI

CZEKAI IR AMERI
KIECZIAI SUSIKIRTO^

ANT RUBEŽIAUS
PHILADELPHIA, PA — 

Policij antai suėmė ir suareisz- 
tavo dvideszimts keturiu metu 
amžiaus gyvanaszle, vieno me
nesio kūdikio motina, Betty 
McCann. Ji paliko savo ta ma
žuti ant tuszczio lauko.

Policijantai ja suaresztavo in 
Claridge vieszbuti, hoteli, kur 
ji buvo apsistojus. Jj gyvena in 
Maple Shade, New Jersey. Po
licija rado penkių puslapiu 
laiszka, kuri ji sako ji ketino 
pasiunsti in vaikucziu prie
glauda.

Mažuti ant to tuszczio loto 
užtiko jaunas vyrukas William 
R. Mershcen su savo drauge 
Lena Ruccole. Mažutis jau bu
vo pamelynaves nuo szalczio, 
bet daktarai sako kad jis svei
kas ir viskas gerai.

Gyvanaszle sako kad ji sten
giesi savo mažuti kam atiduoti, 
ir jau derybos buvo užvestos 
net pirm jo užgimimo, bet pas
kui nepasiseke.

MESA PIGESNE

Negu Pernai Buvo

Kitas instatymas, kuris yra 
sziandien labai reikalingas tu-! 
retu būti investas apie visus 
musu valdininkus, kuriu ran
kose randasi svarbus valdžios 
rasztai. Jeigu tie rasztai del ko
kios priežasties dingsta, tai tie 
valdininkai turėtu būti atsako- 
mingL Dabar nieko panaszaus 
nėra!

ISZDAVIKAS
KALTAS

Dar kitas geras instatymas 
butu uždrausti musu valdinin
kus pavartuoti valdžios rasz- 
tus kai jie užsimano paraszyti 
savo prisiminimus. Tie rasztai 
jiems nepriguli, bet yra val
džios nuosavybe. Pastaraisiais 
keliais metais per daug tokiu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KINIJA. — Kinijos Prezi- 
Kai-shek pasitraukė isz Pre- 
ir jo inpedinis pareiszkia, 
derintis su Komunistais ir

TRUMANUI ALGA

PAKELTA
CHICAGO, ILL. — Biznie

riai ir mėsos pardavėjai sako 
kad mėsa dabar jau yra piges
ne negu pernai buvo. Jie sako 
kad pernai Rugsėjo menesyje

WASHINGTON, D. C. — 
Naujas Demokratiszkas Kon
gresas nubalsavo pakelti Prezi
dentui Trumanui alga. Tik ke
li Republikonai pasiprieszino, 
bet j u pasiprieszinimas visai 
nieko nereiszke.

Prezidentas Trumanas dabar 
gaus szimta tukstaneziu dole
riu ant metu. Jis pirmiau gau
davo septynios deszimts penkis 
tukstanezius doleriu ant metu. 
Jam buvo paskirta daugiau pi
nigu del iszlaidu. Pirmiau jis 
gaudavo keturios deszimts 
tukstaneziu del iszlaidu, o da
bar gaus devynios deszimts 
tukstaneziu ant iszlaidu in me
tus.

Ir Vice-Prezidentui alga bu
vo padidinta. Jis gaudavo dvi
deszimts tukstaneziu in metus; 
o dabar gaus trisdeszimts tuks
taneziu.

--------- — r-xxxx — , Trumanas turiszitabylapri- 
gu tos viesulos ir pūgos pa- kmo, kad taryba iki vidurnakties to pa- imti ir ant jos pasiraszyti 
skand;;notuosuMusirsuSzaidereiszkjmo nepaskelbe. Jie ta jo paieisz- P™8,2 Ketverga- k±jis buvo 

j-cLo o muas mvyivu n. ai tiek daug galviju. Kiek žalos, , ... -’v iszkilmmgai ir tikrai pa-
vienas troko draiverys norėjo iszkados buvo padaryta dar kima permaine ir pertaise pirm negu iszleido, skelbtas prezidentu dei atei-

Czekai Kareiviai Palei
do Szuvius In Ameri- 
kieczius; Amerikiecziai 
Su Szuviais Atsake Ant 

Rubežiaus

FRANKFURT, VOK. — 
Amerikos kareiviai ir Czeko- 
slovakijos rubežiaus sargai su
sikirto ant rubežiaus, ir vieni 
in kitus pradėjo szaudyti. 
Amerikos Karo Sztabas pra- 
nesza, kad nei vienas Ameri
kietis nebuvo nei sužeistas. 
Kas atsitiko su Czekais dar 
nežinia.

Amerikiecziai kareiviai tik
rina, kad Czekai buvo pirmuti
niai pradėti szaudyti ir kad 
Amerikiecziai jiems tuo pa
ežiu saiku atmieravo.

Susikirtimas buvo ant rube
žiaus, netoli nuo Schirnding, 
apie septynios deszimts pen
kios mylios nuo Nuremberg.

Tas susikirtimas invyko kai

NANKING, 
(lentas Chiang 
zidento vietos? 
kad jis sutinka
sudaryti paliaubas jeigu ne taika.

Vice-Prezidentas Li Tsung-jen dabar už-
mesa buvo brangiausia, o da- ima Prezidento vieta, kuria Chiang Kai-
bar mesa atpigo nuo penkiolik
to ligi dvideszimto nuoszim- 
czio.

shek vieszpatavo Kinijoje per dvideszimts 
du metu. Jam visi jo draugai

Reiszkia mesa turėtu dabar'J™narįaį natare pasitraukti, 
būti dvideszimts centu ant do
lerio pigesne. Gal taip ir yra, Kai tik Vice-Prezidentas stojo 
uXti^ucnze“ pl?um° nzident0 vieta, pakilo gandai, kad

Tie biznio mokslincziai sako, FCIIgCS derintis su Komunistais 
kad mesa jau ima atpigti ir da 
labiau atpigs. Jie sako kad ga
lime tikėtis kad visa mesa dar nistu virszininkus, bet kas ta 
labiau atpigs, už tai, pernai ja- sudaryS!

Komunistai per savo radiįa

Kai tik Vice-Prezidentas stojo

tuoiaus pasiims savo delegatus

vai labai gerai užderėjo, ūki
ninkai turi gana visko gerai sa
vo galvijus paszerti ir riutukin- 
ti.

ir VISI

in Pre-
• •
JIS pasi-
kad jisir

pas Komii-
delegacija

tuojaus pa-
reiszke, kad jie tu delegatu laukia ir juos priims.

Kai Chiang Kai-shek apleido savo vie-*Bet visi szitie biznieriai ir
biznio moksiincziai savo rapor-jr jSZVažiavo isz sostines, jis tai neafez- 
tus padare ir iszleido pirm ne- i „ _ _ . _ . .

per rubežiu pervežti in Czeko-: negalima pasakyti, bet galima 
Slovakija pilna troka uždraus- tikėtis, kad tai gali ‘ atsiliepti 

-------- -i tu daigtu. ant prekių ir kasztu.
NEW YORK. — Martin Vokiecziai sargai sustabdė--------------------

Monti buvęs Amerikos Lakūną ta troka ir tada tie kurie buvo SUKILĖLIAI
Armijos karininkas buvo su-. ant tQ troko pradejo szaudyti 
imtas, parvesztas in Amerika ir |n ^uos Sjargus. Czia du buvo 
intartas už savo kraszto iszda- su^eisti. Už pusvalandžio pri-i 
v^ma* buvo Amerikos kariszka poli- ATHENS, GRAIKIJA. —

Jis prisipažnio kad per karai cija. Kai tik Amerikos karisz- Sukilėliai Graikijoje paėmė 
jis apleido Amerikos armija ir ka policija pasirodė, tai Czekai Karpenision miestą, apie szim- 
nuejo pas Nacius ir jiems pade-1;] 
jo kariauti priesz savo kraszta.

Jis buvo nuteistas ant dvide
szimts penkių metu in kalėjimą 
ir turi užsimokėti deszimts 
tukstaneziu doleriu bauda, fai-
nos.

GRAIKIJOJE

kareiviai ant rubežiaus prade- tas myliu nuo Athens miesto, 
jo in juos szaudyti. Amerikie- Jie ežia kariavo tris dienas, 
ežiai jiems su szuviais atsake. Graikjos valdžia pranesza

Isz szito susikirtimo dar nie- kad apie penki tukstaneziai ka- 
ko taip svarbaus nėra ir neisz- rciviu sukilėliu apsupo miestą, 
eis, bet visgi parodo, kad tenai ir valdžios kariuomenes buvo 
neramu. - (Tasa Ant 4 Puslapio)

nancziu keturiu metu. Ameri
kos instatymai sako, kad nei 
vienas valdovas negali sau pa
kelti ar padidinti alga kai jis 
savo tarnyba eina, bet gali del

Chiang Kai-shek iszvažiavo in savo pro- 
1 teviu gimtine. Fenghwa, du szimtai ir de

szimts myliu nuo sostines.
Pertaisvtas pareiszkimas, szitaip skamba: ateinancztos tarnybos Permai-

“ nyti algas. Trumano tarnyba
Su viltimi, kad karas pasibaigs ir kad prasidėjo Ketverge, Sausio 20- 

žmonių kentėjimas bus palengvintas, Asz tadI6na- 
nutariau afsk'Avti Keli Republikonai pasiprie-UUiaiiaU ars SaKyil. szino sakydaniį kad Amerikie-

“Nuo Sausio, dvideszimts nirmos dienos Cžiai Per r:nk™us iszri“k° , j . , “ , , Prezidentą kurio alga buvo
Vice-rrezidentaSj Li Isung-jen eis visas septynios deszimts tukstaneziu 
Prezidento pareigas sulyg keturios deszimts in metus*0 dabar tas pats Pre- 

, . zidentas nutarė sau pasipini-
devinto Konstitucijos instatymo, kuris sako guoti. Bet retas kuris tu Re- 

publikonu klausė ar paisė.' (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
tik vaiku darželis kur lavinsi 
ne kareivius, bet lepszes.

Buvo daug gandu, kad tak
sos bus padidintos ant fabri
kantu pelno, Ibet 'dabar matyti, 
kad nei Kongresas, nei Senatas 
neiszdryS tas taksas padidinti.

Trumano sztabas, Taryba ir 
Kongresas neiszdrys valdyti 
kasztus ar darbininku algas.

Merginos kurios stoja, in Lai
vyną. dabar įgaus ne tik laivyno 
paskirtas kariszkus dreses, 
sukneles, bet joms bus parūpin
ta ir gražios, szilko giliai isz- 
kirptos sukneles del balių ir 
vakaruSzku. Mes esame tikri, 
kad jos 'Ims pasirengusios stoti 
in kara. su tokiomis suknelėmis 
ir priesziu szi ta parodyti.

GALVOS
SKAUDĖJIMAS

Mandagioje draugijoje, nie
kuomet nekalbama apie galvos 
skandejima. Bet namie, sunku, 
turint galvos skandejima, ne
būti sumigusiam; trumpai, nie
kas galvos skaudėjimu nemėgs
ta ir tikrai tas kuris yra galvos 
skaudėjimo auka, užsipelno už
uojautos ir pagalbos.

Dabar, kas yra. galvos skau-7 »/ cu

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

Eina gandai kad algos vi
siems kareiviams bus pakeltos, 
padidintos. Taip bus daroma 
kad pritraukus, daugiau jaunu 
vyruku in vaisku.

Amerikos ir Anglijos diplio- 
matai ir karininkai dabar 
pyksta, ir irszta už tai kad jie 
negali suprasti kasten darosi 
Palestinoje. Jie vienaip prana,- 
szaVo, o visai kitaip iszejo.

Beveik visi karininkai buvo 
tikri ir tarpu saves sake, kad 
gal Žydai kelis menesius iszsi- 
laikys, bet, paskui Arabai Žy
dus isz tenai iszgainios. Jau 
metai praėjo, O Žydai dabar te
nai beveik vieszpatauja.

Ban kiemai ir dideliu banku 
virszininkai sako, kad žmones 
dabar jau daug mažiau skoli
nasi isz banku. Tai iszrodytu 
kaip geras ženklas, bet hankie- 
riai sako, kad kaip tik atbulai. 
Jie paaiszkina, kad kai biznie
riai ir fabrinkantai daug pini
gu skolinasi, tai reiszkia. jie 
daug visko perka ar savo fabri
kus didina. Per pirmutine sziii 
metu sanvaite Amerikos liau
kos sako kad biznieriai net 
$195,000,000 mažiau skolinasi.

Jau matyti kad vis daugiau 
ir daugiau (žmonių yra 'be dar
bo. 58,000 daugiau žmonių pa
reikalavo bedarbe paszelpos 
New York mieste.

Karininkai dabar pyksta ant 
dipliomatu ir politikierių, ne
žinodami ka kaltinti. Jiems ru
pi Arabu krasztas, Egipto 
krasztas, aliejaus szuliniai ir 
Arabu kariuomenes. O musu 
politikieriams rupi Žydu intek- 
me ežia namie. Karininkai pir
miau sake kad vien tik Ameri
kos armijos gali iszgelbeti Ay- 
du nauja tauta Israele; dabar 
jie turi prisipažinti kad tos 
Amerikos armijos yra Arabams 
reikalingos.

Plienas dvejais doleriais ant 
tono atpigo, Pittsburghe. Ženk
las kad 'biznis prastai eina.

Keliu dideliu banku. Prezi
dentai jau duoda biznieriams 
žinoti, kad jie negali tikėtis 
gauti toki pati nuoszimti ant 
paskolintu, pinigu kaip jie pir
miau gaudavo.

Ant szito Szventos Žemes ir 
Palestino- klausimo Anglijos 
valdžia daug protingiau žiuri 
negu Amerikiecziai diplioma- 
tai. Amerikos dipliomatams ru
pi Žydu nuomone namie, (bet 
Anglijai rupi Užsienio reikalai 
ir kariszki daigtai. Anglijos 
valdžia, kaip ir Amerikos val
džia gerai žino kad jeigu karžts 
vėl isz,kils, tas kuris valdys 
Arabu žeme ir Arabu aliejaus 
szulinius 'bus galingas. Uiž tai 
Anglija stoja už Arabus. Bet 
Amerikos politikieriai dar vis 
seilinasi prie Žydu namie ir už 
tai sd Anglija skiriasi ant to 
klausimo.

Dabar jau galima pirktis 
naujas automobilius, galima ir 
pasirinkti, jeigu tik turite ga
na pinigu.

Bet tai dar nereiszkia; kad 
bus be darbo dienos. Nors biz
nis eina, ir eis vis praseziau, bet 
valdžia dabar pradeda savo 
bizni vesti ir pinigus spendyti.

Valdžia statys kariszkus ir 
prekybinus eroplanus. Yra pa
skirta $1,718,000,000. Reiszkia 
eroplanu fabrikai diena ir nak
tį dirbs ir daugiau darbininku 
r ei kalaus.

Nors Žydą visus muszius ir 
beveik visa kara laime ja Pa
lestinoje priesz Arabus, bet 
jiems dabar labai reikia Ameri
kos pinigu. Ar Amerika tuos 
Žydams reikalingus pinigus 
pristatys yra, klausimas in ku
ri mes nedryistame dabar atsa
kyti. Amerikos politikieriai la
bai (greitai tuos pinigus prista
tytu, bet Amerikos karininkai 
ežia turi savo žodi tarti, o jie 
labiau linksta, prie Arabu ir 
statosi priesz ta nauja Žydu 
tauta.

Armijos. Sztabas iszleido nau
jus insakymus savo karinin
kams ir Sabžentams, kad jie tu
ri mandagiau ir szvelnian apsi
eiti su naujokais, kurie stoja, in 
vaika. Dabar kai jaunas vyru
kas atvažiuoja, in paskirta, vie
ta, Saržentas turi juos ant sto
ties pasitikti, ji linksmai pa
sveikinti, parodyti jam jo vieta 
prižiūrėti, kad tais naujokas ka
reivėlis raszytu lai.szku namo. 
Saržentas negali kareiviui in- 
sakyti, bet praszyti ‘kad loska.’ 
Matyti, kad musu armija taps

Kariszku tvirtovių ir armi
jai ir laivynui reikalingai kam- 
baru statymas gauna. $595,000,- 
000. Reiszkia, daugiau kontrak
tu, daugiau darbo ir daugiau 
pinigui darbininkams.

Europai paszjelpa kasztuoja 
$4,500,000,000. Sziais metais 
valdžia siuns Europai ne vien 
tik maisto, bet ir kitokiu reika
lingu daigiu. Reiszkia ir 
ežia 'bus daug daibo.

Ii pasakyti, kad, 1 ‘bile kas žino 
kas tai galvos skaudėjimas.” , 
“Negerai.” Tai negeras atsa
kymas. Kartais sunku net pa
ežiam gydytojui surasti kastai 
galvos skaudėjimas. Kitas gal 
sakys, kad “galvos skaudėji
mas, daugiau,s nieko.” Ne, gal
vos skaudėjimais nėra tiktai 
galvos skaudėjimus ? ’

Bet kode! reikia. 1 urėti gal
vos skaude j im u s ?

Yra daug galvos skaudėjimu 
ir daug priežaseziu vedaneziu 
prie ju. Svarbu, kad pirmiau
siai suradus priežastį. Labai 
mažai žmonių supranta, kad 
daugumas ligų per serge jim o 
ženklai yra galvos skaudėjimas.

Galvos skaudėjimas kuris 
paeina, nuo sumuszimo lengvai 
suprantamas, bet gali būti tik
ras, kad kitoks skaudėjimas 
reiszkia, kad prasižengi priesz 
szvelnius kūno maszinierijos. 
Turi tuojaus jieszkoti priežas
ties. Jei pats negali surasti tu
ri gauti pagelbininka, būtent, 
gydytoja. Didžiuma, galvos 
skaudėjimu galima iszgydyti 
jei priežastis randama ir reika
linga priežasti surasti, nes gal
vos skaudėjimas yra. pavojingu 
pasekmių persergėjimu, jei ne
padarysi permainų savo gyve
nimo paproeziuose.

Kad suradus, kodėl turime 
galvos skaudėjimus, reikia pir- 
miausiia dome kreipti in būda 
skausmo jaueziamo, kur jis yra 
kokiame dienos laike jis buvo 
jauczia.mas ir visus kitus prie
žastis, kurie su juo pasirodo. 
Kaslink paties skausmo budo, 
jis gaili būti drebantis, lengvas 
arba, gali būti parokiszministai 
yra, atsikartojantis laikais tan
kumais ir gali būti isz prežas- 
ties judėjimo ar ]5adeties. Dre
bantis (galvos skaudėjimas, pa- 
praseziausiais isz visu, dažnai 
reiszkia persižengima valgime 
kartais valgant perdaug mėsi
niu valgiu, krakmoliniu ir cuk
riniu arba, kartais, perdaug vi
su trijų. Kitais sykiais, gal bū
ti isz priežasties, kad valgis per 
senas arba pagedęs. Drebanti

Bet visi tie užsimojimai, 
dalbai ir ta paszelpa eina isz 
vieno kiszeniaus; Amerikieczio. 
Galima tikėtis kad taksos bus 
padidintos. Kai kurie daigtai 
biski atpigs, bet ne per daug, 
nes labai daug visko vis bus 
siuneziama in. užsieni.

isz

tie

X - * ★ ★ ★

galvos skaudėjimas gali būti ir. 
isz priežasties didelio kraujo 
spaudimo neįžiūrint koks valgis 
nebųtu. *

Kaslink galvos skaudėjimo 
d a b u v im o vi et oc; j i s ga 1 i b u t i, 
tik -vienoje pusėje, labiausiai 
smilkiny abba tiktai kaktoj, da
žniausiai virsz akiu. Tokie
skausmai arsziausi buna ryt- ■ 
mecziais atsikėlus. Vėl, skaus
mas gali būti pakauszy ar vir- 
szum galvos. Turint inkstu li
ga, skausmas dažnai buna kak
toj arba, pakauszy. Turint su- 
tynima antsmegenu, voti ant 
smegenų ar vidurinėj ausy, 
skausmais yra tik vienoj pusėj. 
Skausmą, kaklo gyslose nerei- 
kia, sumaiszyti su galvos skau
dėjimu. Galvos skaudėjimas 
turintis ryžius su smegenų liga 
dažniausiai -blogėja nakties lai
ku ir neduoda miegoti. Galvos 
skaudėjimas, kuri kartais jau- 
cziame atsikėlus rytmetį daž
nai yra isz priežasties neužtek- 
tinai oro ar perszilto kambario. 
Kuomet galva, skauda, vakare, 
galima, kaltinti protini suvar
gini a. ar akiu pers įdirbimą, 
ypacz tuomet jos nesveikos, 
akis galima pagydyti neszio- 
jant akinius tuomi praszalin- 
ant galvos skaudėjimus.

Abelnai. imant, galima, saky
ti, kad yra daug priežaszcziu 
p r i e ga 1 vo s s k and e j i m o.

Yra smegenų ligos, akiu ausu 
ir nosies ir visos jos yra prielžas 
t imi galvos skaudėjimu. Yra 
kiti galvos skaudėjimai paei
nanti nuo kvėpavimo blogo oro 
prasižengimu valgime, vartoji
mo spirito, guzutes, ir kartais 
nuo perdidelio rūkymo. Viso
kios inkstu ligos veda prie tu. 
paežiu pasekmių nors jos yra 
jau gerai insigalejusios, kuo
met galvok’skaudėjimai prasi
deda. Butu galima daug da 
pasakyti apie galvos skaudėji
mus, bet svarbiausia žinoti tas 
kad galvos skaudėjimas yra 
pavojaus ženklu ir neturi Imti 
užmirszama. Yra tai'ženklas ir 
neturi Imti skaitomas kaipo 
liga. t

Žinoma, galima nueiti in bile 
kuria vaistine ir paprasti vais
tu galvos skaudėjimui. Gali 
tau isztiesti visa eile visokiu 
gyduolių nuo galvos skaudėji
mu, visos garantuoja iszgydy
ti, vienos per pusvalandi, kitos 
tuojaus. Yra, daug vaistu, 
praszalina galvos skaudėjimus 
laikinai, bet mirtis dažnai bu
vo pasekme, o ne iszgydymas, 
tiktai galvos skaudėjimas su
stabdytas, bet liga ir priežastis 
vedanti prie jos nesustabdoma, 
ir taip plėtojasi, kol padėtis pa
st d a ro pa vo ji n ga.

Todėl, niekuomet nereikia 
apleisti galvos skaudejinm. Jei 
negali ju iszvengti 
paproeziai s, vagant 
va Igius, iszor i n e t i 
kambarius, ofisus ir darbo vie
tas tuomet gali žinoti, kad jau 
blogai yra.

Keipkis prie 
kad jis surastu 
jimo priežasti.

?
I
l

tinkamais 
tinkamus 

miegamus

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
k r i m i n al i szk as a p ra szy m a s,
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
liekn. 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
gan iszka 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 
apie Garžia 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. 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 daigias turi savo vieta, Ka 

paeziuotas. 76

gero gydytojo 
galvos skaude-

pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. .133 Dvi
Neužmokamas

Ant Pardavimui Ar 
Raudos

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

Mrs. J. Aekelaitis,
Cor. Main and Bridge Strs., 

Box 218 - Mahanoy Plane, Pa.
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★ 
★ 
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* 
* 
★ 
★ 
★ 
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arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.
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“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA. 

««**-*¥**¥ **#¥♦*<***♦

Ka raszo ponas J. Kiedis isz 
Cleveland, Ohio: — Prisiuncziu 
užmokesti už laikraszti ‘ ‘Sau
le,” kuri myli labai skaityti ir 
vėlinu tamistoms nuoszirdžiai 
geros sveikatos iszleidineti 
laikraszti ilgus metus. Lai jum 
Dievas laimina jusu darbuosia 
ir prailgina gyvastį kanuoil- 
giausia darbuotis toliaus del 
musu tautiecziu szioje szalyje. 
Lai jums Dievas gelbsti visa
me. r

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

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

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- į 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie Į 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi
Anka. Nihilistu, Stebuklas ku
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos
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. 
15 c.

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, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Sza,kinis . Nedoras 
Žydais ir Du Drangai. 136 pus
lapiu 25c.

158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

istorijos apie

apie

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, Gudras 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. 176% Trys Istorijos 
apie Irla.nda, Robertas V elnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 178 Tikransias Kabalas 
arba atidengimas paslapc'ziu a- ♦ 
teites su pagelba kazirom. 10c.

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

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 181 Kvitu 
draugystėms,

apie
Nno-

apie

istorijos apie 
žiedas, ir apie 

Drūta Alsui. 62 puslapiu.
No. 134 Dvi istorijos 

Žudinsta,

15c 
apie 

Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaįninka. 43 puslapiu. 15c.

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidulis, Atmokejimas 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. 
apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

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

No. 161 Keturios istorijos 
apie Ant Prapulties Kranto, 
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 
Sūnūs Mulkinus, 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, Pasitaisius 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

No. 171 
istorijų (su 
Džiaugsmas 
vu, Kalėdų
varno, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo pa- 
czia, Mailacb, Paskutinei va
landoj, Slaptybe gimimo mu- 
misie Dievo musu jame atsigi- 
mimo, Metai Svarbiausiu atsi
tikimu, Nusiminimas seno jau
nikio, Suvirsz 100 pus. 25c.

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

k n y g n t e 
iszmokejimo 
25c.
k n y g n t. e

del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

No. T 86 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
da 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.

No. 196 Stacijos 
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
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.

25c.
arba Kal-

K ristu so

Verksmai 
prie Ap-

Vieniolika puiku 
paveikslais), apie 
ir nuliūdimas te- 
vakaras, Isz Aky-

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
gistruoti laiszka su pinigais.

Visi Money Order e i ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

Kitokios Knygos

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia. skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 15c.
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KALENDORIAI
1949 M.

I15 coliu ploczio x 23% cd. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. ¥

¥
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Atvažiavo In Sveczius

ME, raszysiu, būtinai raszy
siu praszyma, ūkio dalies I 

virszininkui, kad duotu man 
bent kelias dienas vakaciju, ta
re ginklu skyriaus X., pulko 
ūkio dalies rasztininkas Stasys 
Gaigalas, savo, draugui An
driui. Taip pasiilgau teveliu, 
broliuku, kad, žinai Audrink, 
niekas nemalonu, o tos regis-- 
įmotes sanskaitos, visoki dar-- 
bu-darbeliai, szimta sykiu sun-j 
kęsui pasidarė nuo tos dienos, 
kuria, gavau iszA namiszkiu 
laiszka, kuriame rasze labai 
manės pasiilgę ir lankia parva
žiuojant, su ilgesiu pabaigė 
Stasys.

Juk jau ir ibe praszymo tau 
reiktu gauti vakaciju. Kai sa
vuosius aplankai maloniau ir 
lengviau ežia, rasztineje lupe
li, — duodamas Stasiui papiro
są pastebėjo- Andrius.

— Acziu, acziu Audrink! 
Padėkojo ir jie užsirūkę.

Rūkydamas Stasys vis ka- 
žinka maustu dirbo savo raszti- 
nes dauba. Paskiau užvertė 
knygas, sutvarko savo stalu ir 
atsikėlęs nuo kėdės nuėjo pas 
Andriu, kuris tame paeziamo 
kambaryje diitbo prie kito sky
riaus stalo ir paklausė;

— Andriau! Ar'baigi dau
ba? Man tai]) nuobodu, saky- 
cziau eime in teatra.

— Tuoj, pora eilucziu, pa
baigsiu, busiu atlikęs. Ir asz 
ketinau ta pati tau sakyti, nu- 
j an sdamas d ra u go neramumą, 
atsake Andrius.

Pabaigus Andriui raszyti, 
užsimetė jie apsiaustus, susi
juosė ir iszejo. Rasztineje liko 
da keletas rasztininku, kurie 
pabaigė darbus priesz vakarai 
iszvaikszcziojo, palikdami vię- 
na sargybini.

Po valandėlės inejo ūkio da
lies virszininkas ir paklausė

•J***********************^************
Price $2.00su,e p°in‘,,yle
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Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., IT. S. A.

sargybinio: Ar namie ginklu 
stalo rasztininkas Stasys Gai
galas ? Sz i s at sa k e, k ad, k a t i k 
iszejes. Tuo tarpu virszininkas 
padėjo ant ginklu skyriaus sta
lo raszeziuka ii- paaiszkino 
sargybiniui, kad tai esąs vaka
ciju lapelis.

— I ja i m e S t as i n i G a i gal u i! 
Galvojo sargybinis vaikszczio- 
damas po dideli kambari. Jau 
asztuonios, reiktu neužilgio 
gryžti, kiszdamas laikrodi ki- 
szenen mausto szis.

Vos. spėjo - sargybinis insi- 
kiszti laikrodi, prasivėrė du
rys ir inejo keletas rasztininku 
kuriu tarpe buvo ir Stasys su 
Andrium. Sargybinis pastebė
jos ginklu skyriaus rasztininka ' 
kreipėsi in ji:

— Atsipraszau, nesenai bu-Į 
vo ežia rasaiinejo virszininkas 
ir klausė Tamstos, bot, kadangi 
Jusu nebuvo, tai paliko ant sia
lo Tamstai vakaciju lapeli.

— Vakaciju! O laime! Kur 
jis? Paklauso linksmai Stasys.

— Ant. Tamstos dirbamojo 
stalo. Be to virszininkas pra- 
sze gerai sutvarkytus palikti 
rasztines popierius, pridūrė 
sargybinis.

Stasys greit pribėgo prie sa
vo stalo ir atradęs sakyta, lape
li, griebė ji skaityti.

— Isz tikrųjų! Ir d a dviem - 
sanvaitems nuo 15 dienos iki 30 
szio menesio. Bravo! Sziandien 
14-ta, reiszkia rytoj iszvažino- 
ju gimtine, pas tevuczius, bro
liukus, — galvojo Stasys ir 
džiaugėsi.

— Audrink! Koks asz lai
mingas! Szukterejo Stasys in 
bekalbanti apsnūsta. Andriu.

— Taigi, vakaciju gavai? 
Užklausė szis inspedamas Sta
sio linksmumo priežasti.

— Taigi, Audrink, dviem 
sau valiem nuo 15-tos iki 30-tos 
szio menesio. Rytoj busiu kė
liojo. O dabar te rukykiva, kol 
parvažiuosiu algos pakaks, o 
namuose tai ja,u, džiaugėsi Sta
sys.

— Acziu, acziu drauguti, 
atsilyginsiva, dėkojo Andrius 
degdamas sau ir draugui papi
rosus.

Ilgai d a Stasys kalbėjo su 
draugais apie kelione, o ypacz 
su Andrium 'dalinosi savo lai
me. Paskui sėdo prie darbo, 
viską, surasze, suregistravo, su
tvarkė. Kiti rasztininka! senai 
jau miegojo, kada Stasys bai
gė tvarkyti savo stala. Jis mie
gojo viename kambaryje su 
akio dalies virszininku ir kuo
met Stasys inejo, virszininkas 
jau rengėsi gultu. Jis paklausė 
Stasio:

— Ka. Tamsta taip ilgai 
veikei rasztineje? Kitais vaka
rais sziuo laiku jau miegoda- 
vai.

— Tvarkiau rasztine, pone 
virszininke, atsake Stasys.

— Gerai, gerai! Labai gir
tinas dalykas! Bene Tamsta ir 
vakaciju kvitą pasirasziai? Už
klausė virszininkas.

— Taip, pone virszininke. 
Dėlto tiek ilgai ir dirbau. Rei
kėjo viską pavyzdingai sutvar
kyta palikti, atsake Stasys.

Virszininkas pasznekejęs su 
Stasiu, užsidegė cigara ir atsi- 

'gule. Stasys, atsipraszes, pus 
valandi da triūse, tvarkydamas 
kelionei daiktus. Pagaliau at

sigulė ir saldžiai užmigo.
Rytmetį atsikėlė kibk anks- 

cziau, kai]) paprastai. Nuėjo in 
kliuba pusrycziu, o pavalgęs 
sugrvžo in skubotai rengėsi ka- 
lione, Andrius nuo szirdies pa
dėjo Stasiui, paskui iki stoties 
palydėjo. Atsisveikindamas pa
linkėjo jam laimingos keliones 
ir linksmo pasimatymo su na- 
miszkiais. A tsidekuodamas 
Andriui už szirdinguma Stasys 
paliko jam pakinką, papirosu, 
kas Andriui labai patiko, nes 
alga menkutes, o iszlaidu-isz- 
laideliu daug.

— Sudiev, mielas Panevė
žy! Galvojo Stasys pasijudinus 
trukini ir žiurėjo in pasilikusi 
platformoje nuliudusi Andriu. 
Isz tvarkraszczio Stasys žino
jo, kad Skuodo stoty jis bus ta 
paezia diena apie 2 ar 3 valan
da po pietų. Linksmai niūniuo
damas važiavo gimtines linkui. 
Važiuodamas galvojo apie sa
vo namiszkius: tevuczius ir 
brolius.

Szaltos Kalėdos i Geriau Valgyk, Geriau Iszrodyk,

Geriau Jauskis
Nereikia jaustis 
“nupuolusiam” vien 
del užkietėjusiu vi
duriu ir ju skaudė
jimu! Tu gali but 
taip jau smarkus, 
kaip tukstaneziai 
kitu, ka nuo 1887 
žinojo ir vartojo

garsu vaista skilviui liuosuoti, Trine- 
rio Kartuji Vyną. Jis moksliszkai su
taisytas isz Gamtos szakneliu, žolių ir 
augalu. Jis veikia maloniai, szvel- 
niai ir tikrai iszvalo užkietėjusius vi
durius. Gauk, bonka Trinerio szian
dien ir pats patirk jo geruma. (Pa
staba: Jei negautum Trinerio savo 
artimoje krautuvėj, atsiusk $1.50 su 
tos krautuves adresu mums: Joseph 
Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chi
cago, ir jums tuoj bus pasiusta didele 
18 oz., bonka Trinerio apmokėtu pa- 
sztu).

BALTRUVIENE

Szitas paveikslas buvo 
nutrauktas nuo kito eropla- 
no, kuris pribuvo lakūnams 
in pagelta in Greenland. 
C-47 kariszkas eroplanas bu
vo priverstas ežia nusileisti, 
ir septyni lakūnai ežia sniege 
insikase sau buvienes ir lau
ke pagelbos. Keturi kiti la
kūnai pribuvo su eroplanu 
jiems in pagelba, bet audros

ir j u eroplana sudaužė ir jie 
likosi ant szitas salos. Tai 
vienuolika lakunu praleido 
Kalėdas ant szitos salos, kur 
baisiai szalta, ir kur del au
dru negalima privažiupti. 
Kariszkas laivas skubinosi 
jiems in pagelba, daug ka- 
riszku eroplanu skrido in ta 
vieta ir jiems isz padangių 
pristatė maisto ir drabužiu

ir kitu jiems reikalingu daig- 
tu.

Paskui vienas lakūnas, pa
sirinkęs drąsiausius ir ga
biausius lakūnus nuskrido 
ant tos salos ir paėmė visus 
tuos lakūnus. Jis vietoj ratu 
ant eroplano užsidėjo paeziu- 
zas, kaip ant rogių ir taip ga
lėjo nusileisti ant tos pavo
jingos salos.

TRINER’S 
BITTER WINE

Nežinau ar tai gali but 
teisybe,

Kad Laurince girtybe, 
Kad tenaitienes moterėlės,

Gere per nakteles,
Tai visai negražu, 

Neprižiūrėti savo szeimyna, 
() per naktis tik girtuokliauti, 
T)a apie tai visko nesakysiu, 
Ant kito karto pasiliksiu.

Vienas senas Skulkilo miesto 
nevedąs,

Apie moterėlės tupinėja, 
Guzutes del ju neszioja,

Ir per vakara gere,
Ir per vakara gere,

Ir jo girineja,
() tasai kvailys isz to 

džiaugėsi,
Nesupranta kad isz jo juokėsi, 
Moterėlės per kruki trauke,
Pasigeria klykė ir riaukė,

O kada gerai atsigėrė, 
Palikių kvaili, visos namo 

nore,
Taip bobeles darykite, 
Tokius durnius proto 

mokykite.
* * *

Pribuvau in viena kaimeli, 
Kur daugelis Lietuviu gyvena,

Bet ka. bobeles,
Giedos jokios neturi,

Ant savo doros visai nežiūri, 
Per naktis valkiojosi,

Vyrukus in saliuna vedasi, 
Kad jomis trytuotu,

Ir kad su jomis linksmai laika 
praleistu,

Josios netiki in nieką, 
Nei in pekliszka vieta,

Bet kaip josios vyrelis in 
darba nueina,

Tai bobeles ant visos dienos 
isportauna,

O jeigu kada vyras in miestą 
iszeina,

Tada kila tikra velniava, 
Tai vyrelis su kumszczia 

apmalszina,
Visus pareigius juokina, 

Apie tais monkies bus gana.

Ta diena Skuode buvo tur
gus. In turgu suvažiuoja žmo
nių ii- isz tolimesniu apylinkių. 
Tuomi Stasys ir pasinaudojo. 
Jis susijieszkojo turguje pa- 
žinstama žmogų, kuris malo
niai sutiko Stasi pavėžėti iki 
namu. Apie 6-ta valanda vaka-. 
ro Stasys jau ženge per savo so
dyba Daibotu kaime.

*
Ta paezia diena, kai Stasys 

ėjo visai artpgimtines ir sku
binosi kaip galima greieziau 
pasimatyti su namiszkiais, du 
jo broliu-gimnazistu buvo isz- 
ejusiu medžiotu. Budamu ta 
laiko tarpa laisvu nuo mokslo 
ir jo gana nukamuotu, juodu 
nors ir daug vaiksztinejo po 
Eidejaus giras, miszkelius ir 
palaukes nefaip norėdama ka 
nors nuszauti, kaip sziaip pa
sismaginti. Kai jos saulute bu
vo visai arti laidos Jurgis pra
tarė broliui:

— Vincuk, ar nelaikąs na
mon, saulute jau visai žemai o 
iki namu bus kokie 2 ar 3 vars
tai?

tave rasiva namie, nebueziau 
intikejes!? Tarė, pabueziaves 
broli, Jurgis.

— Na praszom sesti prie 
arbatos. Papasakokite kas pas 
jus naujo begirdėti, raginda
mas brolius, tarė Stasys.

— Sėskite, sėskite, insi- 
maisze, ten pat sedejes, teve- 
džiotoju domes visai neatkrei
pė.

— Mama, atneszk da pora' 
stikliniu arbatos, kalbėjo tėve
lis.

— Gerai, gerai tik gerkit1 
pakaks visiems, paaiszkino ma
ma.

Jurgis su Vincu isz pradžių 
Ibijodamu, kad mažai arbatos 
iszvirus, nenuskriaustu iszal- 
■kulis, brolio, didžiavosi, bet su
žinojusiu nuo mamytes, jog ar
batos pilnas virdulys yra, sė
do ir gere visi drauge. Linksma 
pilna, meiles ir kalbu buvo szi- 
ta vakariene. Klausinėjo vieni 

' kitu, tai Stasys apie mokslo se
kimas! broliams, tai broliai ir 
tevelia! apie Stasio nuotakius. 
Tėvelis, būdamas tikras Lietu-

— Tiesa įsakai. Tik gaila, 
kad mudu tiek ilgai medžioju
siu vos viena kiszeli tenuszove- 
va. Juoksis isz mudviejų sesu
te, Rože, atsake szis.

Tuo tarjiu Vincas stipriai ke
lis sykius suszvilpe ir neužilgo 
po to atbėgo nuilsės, liežuvi, be
veik sprindžio ilgumo, iszkiszes 
ir smarkiai alsuodamas ju szuo, 
Basis.

— Basuk, Basuk eisime na
mo! Szukterejo Vincais. Szis gi 
uodega mnosuodamas pribėgo 
prie Jurgio kojų ir iszsitiese. 
Sziek tiek atsilsėjo visi skubė
jo namo.

Inžengdamu broliu (namo) 
seklyczion labai nudžiugo pa- 
maeziusiu broli Stasi, begerian
ti su teveliu, mamyte ir Rože, 
aibata ir linksmai bepasako
jant! jiems savo vargus.

— Žiūrėk, Staselis . parva
žiavęs! Paskubomis eidamas

vis, karsztai mylis savo tėvynė, 
klausinėjo apie musu kariuo
mene, apie muszius su Bolszevi- 
kais ir Lenkais ir 1.1. Stasys, 
nenorėdamas tėveliams užduo
ti širdgėlos, visus savo vargus 
stengėsi nupieszti geresneje 
spalvoje. Galu gale, kuomet jau 
szitoje meiles vakarienėj ir 
vieni ir kiti buvo užmirsze iki 
sziol taip slėgusi ilgesio skaus
mą, mamyte nujausdamas Sta
sio nuovargi tarė:

— Staseli, tu gulsi su V i n- 
cu viename kambaryje. Lovas 
abiem tarnaites jau parengė. 
Juk kelionėje gerokai pavar
go? Eikim pasilsėti.

— Acziu, aežiu mamyte ir 
už atilsi ir už vakariene — tarė 
Stasys eidamas padėkoti ma 
mytei ir tėveliui už viską. Va
landėlė praleidus palinkėjo vie 
ui kitiems “labanakt!” ir isz- 
siskirste gultu.

'brolio pasveikinti, pabueziuoti, 
pratarė Vincas.

— Taigi, gavau keletą lais
vu dieneliu, sujaudintai ir 
linksmai keldamasis prabilo 
Stasys.

— Niekados nesitikėjau kad 
butu kas sakes, kad parojusiu

Vincas, būdamas vaikinas 
jautrios szirdies, labai mylėjo 
savo tėvynė Lietuva, labai nu
džiugę, kad Stasys su juo mie
gos, nes tikėjosi daug nuo bro
lio sužinoti apie sunkiu Nepri
klausomybes kovu invykius. 
Nors daug jis buvo laikrasz-

cziuose skaitės, bet jam daug 
maloniau ir indomiau buvo be
tarpiai paklausyti brolio kal
bos, ir jausti, kad ir jo brolis 
vargo už vusu mylima tėvyne. 
Vakaris tu pasakų niekas ne
trukdo ir 'buvo malonu abiem 
broliam dalintis savo mintimis.

* *
Pirma ir antra vakara Vin

cas nujausdamas kad jo broliu
kas nėra da pilnai iszsiilsejes 
isz keliones nieko neklausinėjo. 
Gi treczia vakara vos atsigulė, 
jis tuoj užgriuvo su savo klau
simais:

— Na, kaip tau, Staseli, at
rodo Lietuvos armijoje tarnau
ti?

— Kokia pyragai kariuo
menėj tarnauti kiekvienas žino. 
Vienok man, netekus visa tar
nystes laika, būti eiliniu, nieko 
sunkaus nėra, nors aiszkir, vis 
ne namie, atsake Stasys.

— Ar teko bent kuomet bū
ti arti musziu? Vėl užklausė 
Vincas.

— Na, kaip gi, broliuk, kur 
negausi. Daug sunkiu valanda 
prisiėjo ir man perkošti, kai]) 
ii- visiems pirmiesiems Lietu
vos kareiviams. Antai kai tar
navau N., sztaibo pasiuntiniu, 
labai pavojingu laiku pralei
dau. Reikia būdavo praneszti 
kas nors iszsztabo kariuomenei 
nieko nežiūrėsi, ar naktis, ar 
lietus, ar žaibai, ar armotas 
griauna, sesi ant žirgo ir josi. 
Iszjojus būdavo pradės isz ar- 
motu, kaip griaustinis, griau
ti, nežiūrėsi, reikalas yra, josi 
ir gana, kartais rodosi tiesiai in 
mirties nagus. Ypatingai nak
tį būdavo baugu. Kartais ežia 
pat arti nukrisdavo szovinys ir 
pokszt, ru-ru-ru! Nuaidėdavo. 
Net arklys sudrebėdavo. Tokiu 
invyku teko man daug girdėti 
kovojant mums su Bolszevi- 
kais apie Ežerenus.

— O! Baisu, neduok Dieve! 
Nusistebėjo Vincas.

— Netik armotu, bet misz- 
kuose, kartais ir vilku reikėjo 
pasisaugoti, tose Stasys. Antai 
man ten pat tarnaujant, vilkai 
buvo užpuolė Ežerenu apylin
kėje, gerai ginkluota raiteli. 
Nors jis ir turėjo szautuva ir 
keletą granatu, iszalkusiu vil
ku gauja sudraskė ir arkli ir ji

pati.
— Ar velnias juos ežia p& 

Lietuva neszioja! Ir be ju mes, 
jau turime užtektinai prieszin, 
pyko Vincas. O už valandėlės, 
sziek tiek nurimęs paklausė 
Stasio ar narsi Lietuvos jaunu
te kariuomene? '

— Apie tai, ‘broliuk, nerei
kėtų ir klausti. Kuomet da bu
vome geruoju su likusiais Vo- 
kiecziu armijos kariais ir ben
drai kovojome priesz Bolszevi- 
kus, tai jie begliniai stebėjosi 
isz musiszkiu narsumo. Musu 
pulke buvo du stebėtinų karei
viu ir ju pavardes da atsimenu: 
vienas, Katinas, antras, Vana
gas. Žinai, juodu susikalbėju
siu, apsikaisze rankinėmis gra- 
netomis nakti užeidavo slap- ■ 
ežia už Bolszeviku vietos už
pakalio ir kai pradės svaidyti— 
granatas! Bolszevikai, many- 
damies esą apsupti, kartais 
vienmarszkinia.i, traukdavosi 
atgal, gi sziuodu, tuo pasinau- 
dodamu, gryždavo in musu ap
kasus sunkiomis karo inrankiu 
grobio nasztomis.

— O, kad tokie butu visi 
musu kareiviai! Gėrėdamasis 
insikiszo Vincas.

— Bet žinai, broliuk, liūd
nas galas buvo sziu dvieju did
vyriu! Viena diena, Bolszevi- 
kams paszelusiai smarkiai 
szaudant isz anapus Dauguvos, 
tuodu drąsuoliu, nežiūrėdami 
in draugu perspejnnus nelipti 
isz apkasu, iszlipo ir nuėjo 
Dauguvos pakrantėmis pasi- 
vaikszczioti. Tuo tarpu pasiu
tusiai szaude, dirbo visu rnsziu 
ginklai. Po valandėlės vienas 
isz ju, gerai nėbepamenu kris, 
gavo kulka per galva, o ant
ram tas pat atsitiko keliomis 
dienomis vėliau, užbaigė Sta
sys liudnu -balsu.

— O, didžiausias nuosto
li s! G a i 1 a man, begalo gaila, tu 
vyru! Gailestavo Vincas.

— Matai, Vincuti, kad tok
sai neatsargus drąsumas sziu 
dienu kovos bucini netinka., ga
lima gyvybes nustoti ir tiek, 
paaiszkino Stasys.

Daug da klausinėjo Vincas 
savo brolio ta vakara apie nuo- 
tikius Bolszeviku fronte, kol 
galu gale saldus miegas užmer
kė abieju blakstienas.— BUS DAUGIAU— 1

— Tikra meile panaszi in 
velnius, apie kuriuos kožnas 
pasakoja, bet niekad ju nema
tė.

Pirkie U. S. Bonus



E r S X U L E ’ * MAHANOY CITY, PX.

Žinios Vietines
i

— Atmainingas oras.
— Del daugelio patinstama 

ponia A. Matulaitiene isz mies
te, gydosi Gero Samaritono li
gonbute Pottsvilleje.
"Ana diena keturiolika 

vyruku isz Schuylkill pavieto 
instojo in tarnyste.

— Utarninke pripuola Szv. 
Povilo Atsivertimo.
— Seredoj Szv. Polikarpo.
—- Ketverge Szvento Jono 

Auksaburnio.
— Petnyczioj, apie septinta 

valanda vakare, Eugene Pryz- 
blick kuris turi gazoliui stoti 
ant Ellangowan kalno, likos už
kluptas ir baisiai sumusztas in 
galva per Edvardą ir Joną Sa
likai isz Patriotic Hill, isz prie
žasties ginc° dalyka. Salukai 
broliai likos suaresztuoti ir 
randasi Pottsville kalėjime, o 
Pryziblick likos nuvežtas in Lo
cust Mt. ligonbute.

Shenandoah, Pa. — Vela vi et
ilas isz musu senu 'gyventoju, 
isz William. Penn, persiskyrė 
su sziuom svietu Petnyczioje, 
Kazimieras Lavis, kuris sirgo 
per koki tai laika. Velionis nu
mirė pas savo duktere ii’ szenta 
Alex Boublius, 135 Schuylkill 
Ave., Shenandoah Heights. Isz 
priežasties senatvės, turėjo ap
leisti darba, kuris per daugelis 
metu dirbo William Penn ang- 
liakasyklose. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos ir Unijos 
lokalo Nr. 1398 William Penn. 
Paliko dvi dukterys: A. Baub
liene isz Shenandoah Heights, 

, iv G. Padamonskiene, Conner
ton; penkis sūnūs: Matiejusa, 
William Penn; Juozapa, Hunt
ington; Edvardą ir Danleda, 
Frackville ir Vinca, Shenan
doah. Taigi 9 anūkas ir 4 pro- 

■ anūkas. Laidotuves in vyks 
Utaminke, su Szv. Misziomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9-ta 
valanda ryte ir bus palaidotas 
in parapijos kapines.

Girardville, Pa. — Antoinet
te Strockiene, nuo 419 E. Main 
Uly., numirė Seredos vakara 
savo namuose, kuri sirgdoma 
per koki tai laika, likos palai
dota Pa-nedelyje, su apiegomis 
Szv. Vincento bažnyczioje 9-ta 
valanda ir kuna palaidojo in 
parapijos kapines. Velione at
vyko isz Lenkijos trisdeszimts 
penki metai atgal in czionais. 
Jos vyrąs Matiejuszas mirė de
vyni metai atgal. Paliko dvi 
dukterys, du sunu ir szeszis 
anukus. Graborius William Tu 
son laidojo.

Nanticoke, Pa.— Sena gy
ventoja Katarina Lakickiene, 
94 metu amžiaus, nuo 229 E. 
Ridge Uly., numirė Sausio 10 
diena isz Hanover kaimelio. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in czio- 
riais daugelis metu atgal. Pali
ko dvi dukterys, dvylika anū
ku ir penkis pro-anukus. Lai
dotuves invyko Sausio 13-ta 
diena su Szv. Misziomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje, iszlydeta 
iri Dubois, Pa,

Wilkes-Barre, Pa. — Nedė
lioję, Vasario 13-ta diena in- 
vyks didelis Koncertas Lietu
viu Nepriklausomybes Szven- 
tes paminėjimui. Koncertą ren
gia szios organizacijos: Liet. 
Radijo Draugija;... Liet. Rymos 
Kataliku Susivienijimo Ameri
koje, 4-ji Pennsylvanijos Ap

skritis ir Wyoming Klonio Lie
tuviu Moterų Kliubas.

Kulpmont, Pa. — Laike dar
bo Central Mining Co., mai
nuose, Petras Saleskis, 42 metu 
amžiaus isz miesto, likos su
žeistas in veidą ir kaira ranka, 
per sprogimą dinamito. Nelai
mingas angliakasį s likos nuvež
tas in Ashland ligonbute del 
gydymo.

NEW YORK. — Sausio Jan.
20 diena, in New York uosta, 
laivu “Marine Marline” atvy
ko 40 Lietuviu tremtiniu:

Atkocziunas, Baltrus; Bajer- 
czius, Vladas; Butkus, Edmun
das ir Rože; Dūda, Bronius, 
žmona Agota ir vaikai; Kasa- 
kaitis, Bronius ir Birute; Mit- 
rulevicz i us, V i n c a s; Rauck i-, 
na s, Stasys ir szeimyna; Sczes- 
nuleviczius, Kazimieras ir Va
lentina; Staras, Aleksas; Za- 
bolskis, Elsie, Jurgis, Felix; 
Jurkūnas, Jonas ir szeimyna; 
Mulokas, Jonas ir szeimyna; 
Pesys, Antanas ir szeimyna; 
Ruksztele, Bronius; Smulksz- 
tys, Vincas ir Magdelena; Bu
das, Matilda ir Marija; Perva- 
žaite, Eugenija.

Atvykstanczius uoste pasi
tiko BALF’o atstovai.
' — BALE’o Imigracijos Ko

mitetas.

— Sausio (Jau.) devynio
likta diena, Lietuviu Kunigu 
Vienybes valdyba laike posėdi 
New York mieste. Posėdyje da
lyvavo Kun. Konstantas Vasys, 
Auszros Vartų parapijos kle
bonas, Worcester, Mass., Kuni
gu Vienybes Pirmininkas; Ku
nigas Mykolas Daumantas, 
Szv. Vincento parapijos klebo
nas, Girardville, Pa., Iždinin
kas; Kunigas Leonas Pecziu- 
keviezius, Szv. Andriejaus pa
rapijos vikaras, Philadelphia,, 
Pa.; Kunigas Daktaras Juozas 
Konczius, BALF ’o pirminin
kas ir Kunigas Stasys Raila, 
Szv. Kazimiero parapijos vika
ras, Philadelphia, Pa. Posėdy
je buvo nutarta atgaivinti ir 
vėl iszleisti “Biuletini” vi
siems kunigams. Szitas Biuleti- 
nis nespauzdins jokiu pamoks
lu ar pamokinimu, kaip buvo 
ąnkseziau daroma, bet tik pa
skelbs parapijų veikla ir eiga ir 
duos Kunigams reikalingu ži
nių apie savo brolius Kunigus 
kitose kolonijose. Valdyba nu
tarė darbuotis ir stengtis visus 
Kunigus prisitraukti ir prira- 
szyti prie Kunigu Vienybes. 
Buvo nutarta dar ir toliau rem
ti BALF’a. Buvo sužinota kad 
vienas raszytojas rengia knyga 
apie Lietuviu Kataliku parapi
jines mokyklas, ir nori kad Ku-• . . , z nigai jam inteiktu reikalingu 
žinių. Kunigu Vienybe remia ir 
rems Lietuviu Kataliku Akci
jos Fonda,, ■ isz kurio tada bus 
galima ir kitus savuosius rei
kalus aprūpinti.

Stockholm, Szvedija. — Szia 
sanvaite Szvedijos delegacija 
važiuoja in Moskva pasitarti 
su Sovietais, apie prekybne ir 
biznio sutarti del sziu metu. 
Szvedijos Užsienio iSztabo at
stovas sako Szvedija sutiktu 
siunsti Rusijai geležies ir gero 
plieno ir gautu isz Rusijos 
Szvedams reikalingu daigtu. 
Kaip szitos derybos nusiseks 
ir kokia sutartis bus sudaryta,’ 
pareis nuo Sovietu, kurie yra 
jau pripratę ne pasitarti, bet 
insakyti ir pasakyti.

Ant szito ūkio, s kur yra 
auginami krokadiliai yra 
prie tvoros prikaltas perspė
jimas: “Nekiszkite rankas 
už szitos tvoros, nes jusu 
ranka gali tenai ir pasilikti 
su krokadiliais.”

KOMUNISTAI
TEISME

Reikalauja Laisves

NEW YORK, N. Y., —
Vienuolika Komunistu vadu 
dabar yra patraukti in teismą 
už savo nieksziszkus darbus 
Amerikoje. Buvo dvylika j u, 
bet visu ju vadas, susirgo ir 
pasiprasze kad jis butu patei
sintas kol pasveiks. Kažin ar ir 
Stalinas mus taip iszteisintu?

Visi jie dabar nusiskundžia 
kad Amerikos teisėjai ir advo
katai nori juos iszgazdihti, kad 
per daug policijantu randasi 
apie teismo ofisus, kad jiems 
nėra laisves laisvai veikti.

Jie dabar nori savo prakal
bas, spy ežius sakyti teismo of i • 
suose. Jie pamirszta kad Rusi
joje tik trumpas žingsnis isz 
teismo ofisus in kapus.

Szitie tu Komunistu tardy
mai užims kokius du menesiu 
ir kasztuos musu valdžiai bai
siai daug pinigu. Rusijoje daug 
pigiau, nes kelios kulkos daug 
mažiau kasztuoja.

Harry Sacher, vienas isz ad
vokatu sako, kad ežia ne keliu 
prasikaltėliu klausimas, bet 
vienos isz Amerikos Partijų 
nuskriaudimas. Kitas advoka
tas szita teismą prilygina prie 
Naciu, sakydamas, kad ežia nei 
laisves nei teisybes nėra ir ne-' 
gali būti. Komunistu advokatai 
intaria valdžios advokatus ir 
pati teisėja.

ŽYDAI PERSPĖJA
ANGLUS

REHOVOTH, ISRAELIS.— 
Laikinis naujos Žydu tautos 
Prezidentas Daktaras Chaim
Weizman, vėl perspėja Angli
ja, kad jos insikiszimas in ta 
Arabu ir Žydu klausima yra la
bai pavojingas ir gali kita kara 
sukurti ir visus krasztus invel- 
ti. Jis kreipiasi in Anglijos 
valdovus ir praszo kad jie 
liautųsi reme Arabus. Jis sa
ko kad Arabai gali patys susi
taikinti su Žydais be Anglijos! 
insikiszimo. Žydu nauja tauta 
Israelis nori tik “Laisves, Ne
priklausomybes ir Taikos.”

Daktaras Weizman staeziai 
užsigina, kad Sovietai juos re
mia. Buvo gandu, kad tenai 
randasi ir keli Rusijos eropla- 
nai, bet jis visiszkai užsigina, 
sakydamas, kad Israelio krasz- 
te nėra nei vieno Sovieto pilie- 
czio. Jis toliaus aiszkina, kad 
Žydai Szventoje Žemeje kar-.

Nėr eikalingas Perspejima s

Tik syki dirstelėjus in to
kius krokadilius, jau rodos 
nereikėtų nei perspėjimo 
rankas nekiszti tenai.

Paprastai mes kalbame 
apie Florida kaipo in gražu,

Vengriszka Prisieka

Istavan Dobi vienos parti- 
• jos vadas Vengrijoje daro 

prisieka kai jis priima Mi- 
nisterio vieta. Jis užima bu
vusio Ministerio, Lajos Din- 
nyes vieta.

iauna vien tik del ‘savo teisiu’ 
kad Tautu Sahjunga Žydams 
paskyrė tenai žemes ir davė 
teises, kurias jie dabar visomis 
galiomis gina.

Jis teipgi užtikrina visus, 
kad Žydai nesipuola ant Egip- 
tiecziu ir visai neketina ta 
kraszta užkariauti, kaip musu 
laikraszcziai skelbia. Israelio 
armijos buvo atszauktos isz 
Egipto ir dabar nesiranda nei 
vieno Žydo kareivio ant Egip
to žemes. Tik syki Israelio ka
reiviai perženge ta rubežiu ir 
tai buvo tik kada Arabai ant ju 
užsipuolė apie dvideszimts my
liu nuo Tel Aviv miesto.

Baigdamas savo pasiaiszki- 
nima, Daktaras Weizman sako, 
kad Arabams iszeis ant naudos, 
kai jie susitaikins su Žydais, 
nes jie viens kitam padės ir pa
matys, kad viens kitam yra rei
kalingas. Anglijos valdžia 
dar nieko neatsake in szita 
Prezidento, Daktaro Weizman 
pasiaiiszkinima.

TYLA PRIESZ
AUDRA

Komunistai Gerinsią, 
Jieszko Taikos, Vėl

Meluoja
WASHINGTON, D. C. — 

Kai didžiausias Komunistas 
Italijoje, Palmiro Togliatti sa
ko kad Rytai gali labai gražiai 
susitaikinti su Vakarais, ir kad 
Sovietu Rusija visai nei nemis- 
lina apie revoliucija.

Ir kai beveik tuo paežiu sy
kiu Francuzijos Taryboje visu 
Francuzijos Komunistu vadas 
Marcei Cachin, sako kad Rusi
ja jau ne taip labai atsiskyrus 

szilta ir malonu kraszta, kur 
viskas malonu. Bet szitokie 
szliaužiantieji krokadiliai 
nėra nei gražus nei malonus. 
O j u baisiai daug randasi 
Floridoje.

nuo vakariniu krasztu, ir nesu
sipratimai tarp Rytu ir Vaka
ru nėra j u tokie dideli, kad 
nebutu galima susitaikinti.

Tai tada mes jau galime būti 
tikri kad ežia, szitiedu Komu
nistai ne savo insitikinimus 
mums sako, bet kad jie tik at
kartuoju kas buvo jiemdviem 
isz Kremlino insakyta.

Kodėl Rusijos didžiūnai da
bar jau kita daina ima riesti? 
Mes nežinome, kode! jie dabar 
jau saldžiais žodžiais seilinusi, 
bet mes tiek žinome, kad jie tai 
daro ne ant gero. Jie dabar duo
da visiems žinoti kad vien tik 
jie rūpinasi apie taika ir tos 
taikos jieszko, kad jie yra tai
kingi žmones.

Tik praeita sanvaite szitie 
du Komunistai Italijoje ir 
Francuzijoje prakeikė kapita
listus ir kapitalistinius krasz
tus, o dabar jau jos draugais 
vadina.

Tai ne pirmutinis sykis Ko
munistams apie taika ir ramy
be kalbėti. Tik beda kad jie vi
sados viena ranka isztiesia 
sveikintis, o kitoje pilei laiko.

Komunistai taip daro. Jie 
sukasi, lenkiasi, traukiasi ir 
paskui puolasi. Jeigu vienas 
būdas nepatinka, tai jie tuojaus 
kiokiu priemonių stveriasi.' 
Jiems visai nerupi, kad jie vie-! 
naip sako ir prieszingai daro, 
nes melagyste, veidmainyste ir 
priga vyste yra j uju biznis.

Vien tik Politbiuras Kremli- 
ne žino, kodėl Komunistai da
bar aikos nendre mums siulina. 
Bet galima nors spėti kokios 
priežastys privertė Komunis
tus nutilti apie revoliucija ir 
kara, o apie taika szneketi.

Mes žinome, kad Komunis
tams labai nepasiseke Italijoje 
ir Francuzijoje kur jie taip 
drąsiai ir galingai stojo ir vi
siems grūmojo. Rusijos tvarka 
jau buvo nustatyta, kad szitie
du krasztai turi būti Komunis
tu valdomi. Bet jiems nepasise
ke. Komunistams dabar nesise- 
ka nei Italijoje, nei Francuzijo
je. Jiems dabar sunku net ir 
straikas iszszaukti.

Mes žinome kad Rusija nesi
tikėjo kad Amerika taip drą
siai pasipnieszins Berlyne ir 
taip ilgai viską tenai vesz su ■ 
eroplanais.

Mes žinome, kad Rusijai ne
pasiseke ta propaganda, kuri 
buvo Amerikoje paplitus, kad 
kad musu Taryba nusileistu 
Rusijai ir Sovietams pataikau
tu. Mes teipgi žinome, kad 
Rusijai baisiai nepatiko kai 
musu valdžia suėmė tiek daug 
Komunistu, iszdaviku ir szpie- 
gu, kurie visi yra intarti kaipo 

Rusijos tarnai. Tai labai ne
gardžiai atsirugsat ir Rusijai 
varda ir intekme sugadina.

Dar kita priežastis gali būti 
kad Sovietai nori visas savo 
tvirtoves sustiprinti tuose 
krasztuose kuriuos ji yra užka
riavus, ir tuo paežiu kartu nori 
mums akis apmuilinti, mus nu
raminti, kad mes nieko nesibi
jotume ir apie apsiginklavimą 
per daug nesirūpintume.

Jeigu Sovietai ir Komunistai 
dabar tikrai nori taikos, nori 
žmoniszkai pasitarti ir žmon- 
liszkai gyventi, tai jie mums ga
li parodyti ne žodžiais, bet dar
bais. Isz ju darbu juos pažin
site. Jie gali pradėti su Berly
nu, su Vokietija ir su musu 
Lietuva.

SUKILĖLIAI
GRAIKIJOJE;

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

priverstos pasiduoti. Apie pen
ki szimtai žmonių dingo.

Szitame mieste buvo apie ke- : 
turiolika tukstaneziu tautiniu-j 
ku pabėgėliu, kuriu likimas da
bar nežinomas.

Szitas miestas buvo pirmuti- i 
nis kuri valdžios armijos pa-j 
eme nuo sukilėliu kai Ameri
kos karininkai stojo valdžios Į 
armijoms in talka. O dabar jis 
yra treczias didesnis miestas, 
kuriuos Komunistas Generolas 
Markos Vafiades su savo suki
lėliais jau apsupo ir užėmė.

Laikrasztininkai sako kad 
sukilėliai nuszove viena val
džios eroplana, kuris skrido 
virsz miesto per muszi.

Eina gandai kad kitos dide
les sukilėliu armijos dabar ar
tinasi prie Leonidion miesto ir 
Aegean uosto. Czia szitame uos
te randasi du kariszki laivai.

REIKIA
GRIEŽTESNIU
INSTATYMU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
_____

valdininku, generolu ir kitu di-! 
džiunu užsimanė kalti knygas, 
paraszyti savo prisiminimus ir 
apraszyti savo nuveiktus dar
bus.

Isz vienos puses, visi jie var- 
tuojo valdžios rasztus ir val
džios knygas ir knygynus visai

už dyka, o isz kitos puses, jie 
gavo savo algas ne del knygų 
raszymo ar straipsniu pyszki- 
nimo, bet kad jie valdytu ir 
musu kraszto reikalus tvarky-. 
tu. Reiszkia mes, su savo takso
mis jiems mokame už viena 
darba, o jie ta laika pavartuoja 
savo’užgaidoms. Dar ir to ne
gana, retas kuris isz j u, po tei
sybei pats parasze tas savo 
knyga. Jie pasisamdo koki vi
sai nežinoma bet gera raszyto- 
ja, kuris jis ta knyga parasžo, 
bet tas valdininkas ar kitas 
koks didžiūnas savo varda pa- 
siraszo. Ir paskui visi perka ta 
knyga, nes ta valdininką ar 
generolą gerai pažinsta, ir mis
tiną kad knyga turi būti gera, 
nes tas valdininkas ar didžiū
nas daug žino.

Bet, ar tokie instatymai bus 
investi sunku pasakyti!

KINIJOS VADAS
PASITRAUKIA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad jeigu Prezidentas del ko
kiu priežaseziu negali savo pa
reigas iszpildyti, tai Vice- Pre
zidentas in jo vieta ir tas pa
reigas atliks.”

Dipliomatai ir tokiu rasztu 
žinovai sako, kad Chiang Kai- 
shek taip savo atsisakyma isz- 
deste ir pareiszke, kad jis ga
lėtu dar sugryžti in savo vieta, 
jeigu aplinkybes leistu ir jeigu 
jis norėtu. Jie sako, kad kai 
jis pareiszke kad jis pats “nu
tarė atsisakyti,” jis davė vi
siems žinoti, kad jie niekieno 
nebuvo priverstas, bet isz savo 
valios taip padare.

Komunistai ant tokio pa- 
reiszkimo gali nesutikti. Daug 
augsztu žmonių valdžioje ir ta
ryboje sako, kad labai galimas 
daigtas kad Chiang Kai-shek 
isz tikro tikisi sugryžti in savo 
apleista vieta.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 
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