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Anglij a Pasirengus DelKaro
Isz Amerikos
38 LENKAI

PASIDUODA »
Nori Czia Pasilikti; Bi
josi Gryžti In Lenkija

—,------
NEW YORK, N. Y. — Pra-Į 

džioje sziu metu, apie asztuo- 
nios deszimts Lenku jurininku 
pabėgo nuo dvieju laivu New 
York miesto uoste. Trisde- 
szimts asztuoni isz ju dabar 
Amerikos valdžia pasidavė ir 
praszosi kad jiems butu pavė
linta czia pasilikti, nes jie bijo
si gryžti in savo tėvynė, kur 
Komunistiszka valdžia valdi.

Kai “Sobieski” laivas isz- 
plauke isz New York miesto 
uosto in Genoa, Vasario (Feb.) 
dvideszimas penkta diena, sze-j 
sziis deszimts penki Lenkai j u 
rininkai ir trys Italijonai pabe-; 
go ir laivas be j u turėjo isz- 
plaukti. Tai buvo antras sykis 
kad Lenkai apleistu savo lai
vus. Devyniolika Lenku juri
ninku apleido “Batory” laiva, 
kai jis inplauke in New Yorka 
isz Gydnia, Sausio (Jan.) pen
kiolikta diena.

Laivo virszininkai pasiaisz- 
kino, kad tie jurininkai apleido 
savo laivus, už tai, kad jie tikė
josi gauti geresnius darbus 
Amerikoje. Bet tie jurininkai 
visai kita pasaka papasako
ja. Jie sako, kad jie bijosi 
gryžti in savo kraszta kur Ko
munistai dabar jau vieszpatau- 
ja. Kai tie trisdeszimts asztuo- 
ni pasidavė, tai vienas Lenkas 
Kunigas Burant, juos užtarė, ir 
teismas pavede visus juos po jo 
globa kol Washingtone bus nu
tarta kas su tais jurininkais 
bus? Visi jie nori czia pasilik
ti ir jau dabar rado sau vietas 
pas savo draugus ar gimines. .

Su tais jurininkais apleido 
tuos laivus ir dvi moterys, ku
rios teipgi nenori gryžti. Vie
na moteriszke paliko savo dvy
likos metu amžiaus dukrele 
Gydnia mieste, ir sako, kad ji 
jau žino kad ji savo dukreles 
jau daugiau nematys.

TAIKOS ŽODŽIAI

Kariszki Žygiai, Taikos 
Balandėlis Ginkluojasi

WASHINGTON, D. C. — 
Jeigu Diede Stalinas tikrai bu
tu taikos jieszkojes, ir jeigu tas 
jo “Taikos Balandėlis” nebutu 
turejes tokius pleszrius nagus, 
tai dabar viskas kitaip butu ir 
viens in kita žvairai nežiūrėtu!

Kai Sovietai užsipuolė ant 
Kataliku ir Protestonu Bažny- 
czios vadu dvasiszkiu jie paro
de, kad visi tie Stalino taikos

I ____ -

Stalinas N ori Suar
dyti Atlantiko
Kariszka Sutarti

Su plesziku didingu “Jol
ly Roger” ženklu, plevesuo- 
jancziu nuo laivo, szitie drą
suoliai inplauke in Tampa 
miesto Hillsborough upe. 
Ant szito taip vadinamo ple
sziku laivo plaukia trys 
szimtai juros plesziku.

Szitos iszkilmes buvo ap- 
vaikszcziojamos per Gaspa- 
rilla laivo prisiminimo szven- 
te. Gasparilla laivo pavardi- 
nimas pareina isz juros ple- 
sziko Jose Gaspar prisimini
mo, kuris su savo žulikais at
plaukė isz Ispanijos.

Daugiau negu penki szim
tai tukstancziu žmonių susi
rinko Floridoje del szito isz- 
kilmingo apvaikszcziojimo. 
Dauguma susirinkusiu buvo

isz tu kurie buvo atvažiavę 
in Florida tik del žiemos.

Floridos valstija stengiasi 
inrengti ir paruoszti visokias 
iszkilmes ir invairius ap- 
vaikszcziojimus, kad susily
gintu su Mobile ir su New 
Orleans, kur kas metai yra 
rengiama didingos ir milži- 
niszkos parodos kad kuo 
daugiausia žmonių pritrau
kus.

Sziais metais Floridos biz
nieriai labai bedavoja ir nu
siskundžia kad biznis labai 
prastas. Visi sako kad žmo
nių sziais metais czia atva
žiavo net daugiau negu ki
tais metais, bet kad jie savo 
skatikus skaito ir j u ne- 
szvaisto, kaip per kara.

Miami mieste sziais metais 
biznieriai pastate du baisiai 
puoszningus vieszbuczius, 
hotelius kurie milijonus do
leriu kasztavo. Ir dabar tie 
vieszbucziai yra pustuszti. 
Žmones važiuoja in Florida, 
bet pinigu, neišduoda!

Szitokis nusiskundimas 
yra mums labai gerai žino
mas ir suprantamas, nes ir 
czia, mainose mus saliunin- 
kai ir kiti biznieriai taip pat 
nusiskundžia. Jie sako kad 
kostumeriu jie turi ir per 
daug, bet visi nusiperka ke
lis alus ir visa vakara pra
leidžia siurbdami tuos kelis 
aluczius, ir savo pinigus 
spaudžia ir skaito.

□ o o

Yugoslavai Ima Persekioti Ka
talikus Ir Protestonus Kaip Ir Ki
tuose Krasztuose Dar ome A Ko-&

munistai Pralaimėjo Kara Grai
kijoje; J. Lewisas Neapkenczia 

J, Boyd, o Mainieriai Skursta

žodžiai buvo tuszti ir melagin
gi. Demokratiszkos Tautos pa
siskubino savo prekybines su
tartis paremti su kariszkais 
ginklais ir sutartimis ir taip 
tam Stalinui parode, kad nei 
viena tauta ant juo nepasitiki 
ir jo žodžiu neklauso.

Prezidentas Trumanas vie- 
szai pasmerkė visa ta teismą, 
kuris nuteisė Kardinola Mind- 
szenty iki gyvos galvos in ka
lėjimą.

Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson pasakė; “Amerikos ir, 
viso svieto žmones baisiai pasi-; 
piktino isz tokio neteisingo tei-1 
smo ir tokio persekiojimo.”

Visas Amerikos Kongresas 
vienbalsiai nubalsavo parėiksz- 
ti savo pasipiktinimą, pareiksz 
darnas, kad tokis teismas ta 
yra teismo pajuokimas.

Visas Amerikos krasztas, yi 
įsi žmones supyko ir pasipikti- 
ino. Katalikai Kunigai, Pro- 
testonai Kunigužiai, Žydai Ra
binai, darbininku uniju vadai, 
valdininkai, dipliomatai ir po
litikieriai vieszai ir piktai atsi
liepė in toki teismo pajuokima.

Du tukstancziai darbininku 
susirinko New York mieste ir 
sudarė paroda, pareikszdami ir 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

STALINAS GAZDINA

IR GRASINA VAKA

RINIU TAUTU

Apie Atlantiko Karisz- 
ka Sutarti

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Susikirtimas tarp Vakariniu 
Tautu ir Rusija vis eina asz i 
tryn ir blogyn. Stalinas viso
mis pastangomis stengiasi ta 
sutarti ir panaikinti, bet jam 
nepasiseka.

Paryžiuje, Komunistu Parti
jos vadas stacziai visiems duo- 

a žinoti, kad jeigu Francuzija 
įsikirstu su Rusija, visi Ko- 
nunistai remtu Rusija.

Rymoje, Italijos Komunistu 
Partijos vadas jau vieszai sako 
kad Komunistams nėra jokios 
galimybes ar vilties susitaikin
ti su Kataliku Bažnyežios Vati
kanu. Jis dabar sako, kad Ko
munistai yra nusistatė Italijoje 
kovoti priesz Sutarti Su Dievu, 
Atlantiko Sutarti ir Amerikos 
Kapitalizma.”

In Helsinki, kur Komunistai 
tik per du balsus pralaimėjo

rinkimus, jie dabar jau rengiasi 
isz visu pusiu pultis ant val
džios.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

GRAIKAI MUSZA
KOMUNISTUS

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Leitenantas Generolas James 
A. Van Fleet, Amerikos Karo 
Sztabo virszininkas Graikijoje 
sako, kad “Tarptautinis Ko
munizmas prakiszo dar kita ka
ra, kai Komunistai pralaimėjo 
kara Graikijoje.”

“Jau dabar visai nėra klau
simo kas szita kara laimes,” 
Generlas Van Fleet pranesza. 
“Mes Komunistus isz visu pu
siu muszame. Komunizmas bus 
visiszkai isznaikintas Graikijo
je. Sukilėliams czia nebus vie
tos.” Generolas Van Fleet pa
sakė prakalbas kai viena Grai
ku draugyste turėjo susirinki
mą. Graikai dabar jau apvaik- 
szczioja “Darbo ir Pergales 
Sanvaite.” Jie tuo paežiu sy
kiu iszkilmingai apvaikszczioja 
Dvideszimts Penkių Metu su 
kakti kai jie iszsilaisvino nuo 
Turku.

LONDON, ANGLIJA. — Anglijos Ka
ro Sekretorius, Emanuel Shinwell, innesz- 
damas Armijos pareikalavima del 304,700,- 
000 svaru, ar Amerikos pinigais $1,218.- 
000,000 del apsaugos ir apsiginklavimo, už
sigynė ir stacziai pasakė, kad visi tie ku
rie sako, kad Anglijos Armija dabar nėra 
prisirengus del karo, klysta!

Jis sako, kad Anglijos Armija dabar tu
ri divizijas visiszkai prirengtas stoti, kad 
ir ant rytojaus in karo lauka! Jis nepa
sako kiek tuokiu divizijų randasi, nes jis 
sako, kad tokios žinios iszduotu Anglijos 
padėti ir pagelbėtų Anglijos prieszus.

Tas Karo Sekretorius primine Anglams 
kad Anglijos kariuomenes ir dabar randasi 
ant daug salų, kur jos palaiko tvarka ir 
kur jos parodo prieszams, kad ir isz ten 
jos gali pultis ar gintis. i

Jis apart kito ko pasakė, kad Anglijos 
Karo Sztabas rengiasi laikyti manevras, pra- 
tymus, Anglijoje ir Vokietijoje szi rudeni. 
Jis taip pat sako, kad Anglija pasirengus 
savo armijas pasiunsti in kitus krasztus, 
jeigu iszkiltu reikalas.

i
Vienas Tarybos narys, Darbininku Par

tijos atstovas R. T. Paget pareiszke, kad 
Anglijos kariuomenes svarbiausias darbas 
per kita kara bus užimti visas vietas ir 
visus krasztus, kad Amerikiecziai kareiviai 
vėl neinlystu. Matyti, kad Darbininku 
Partijai labai malonus Amerikos pinigai, 
doleriai, bet patys Amerikiecziai yra 
neapkeneziami!

GEDULIO DIENOS

MAINIERIAMS

WASHINGTON, D. C. — 
Mainieriu bosas, kurio beveik 
niekas niekas neapkenczia, isz- 
imant jo padupezninku, kurie 
sau sziltas vietas pasirūpino, 
dabar pareiszkia, kad ir jis ko 
nors neapkenczia. Lewisas ne
apkenczia Pono James Boyd. 
Lewisas, jeigu teisybe prisipa
žintu, ne tiek to James Boyd ne
apkenczia, kiek Vidaus Sekre
toriaus Julius Krug neapken
czia!

Kai Vidaus Sekretorius Jul
ius Krug patarė Prezidentui 
Trumanui paskirti James Boyd 
Mainu Direktoriumi, tai Lewis 
pasisziausze ir savo neapykan
ta iszliejo ant James Boyd, nes 
jis negalėjo Vidaus Sekreto
riui Julius Krug atkerszinti.

Iki anos sanvaite, niekas ne
paisė kaip ir ant ko tas mainie
riu bosas pyko ir savo pagieža 
liejo, nes niekam neskaudėjo. 
Niekam neskaudėjo, iszimant 
tam Ponui James Boyd keturiu 
mažu vaiku tėvui, kuris per du 
metu be algos ta savo darba dir
bo, nes jis nebuvo pripažintas 
ir priimtas in ta savo darba. 
Republikonas Eugene Millikin 
isz Colorado valstijos pastojo 
jam kelia ir nedave jam to dar
bo, ar geriau sakant tos algos.

Alga tam darbui yra de
szimts tukstancziu doleriu in 
metus. Bet ana sanvaite jau vi
si pajuto ta Lewiso pagieža. Be 
jokio perspėjimo, Lewisas insa- 
ke visiems mainieriams szaa- 
pus Mississippi upes nedirbti.

Keturi szimtai septionios de
szimts tukstancziu mainieriu 
gavo vakacijas, atostogas be 
piedes!

Lewisas paskelbė, kad szitos 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Dabar beveik visi mažiau už

dirba ir už keliu menesiu dar 
mažiau uždirbs, nepaisant kiek 
jie gauna ant valandos ar ant 
dienos, nes dailbo visiems ma
žiau. Ir visa tai gali būti vi
siems in sveikata, nes tada vis
kas turės atpigti.

——————— • • I I

Dabar vėl pinigai kiszoniuje 
turės nors kokia reikszme. Da
bar vėl bus galima už pinigus 
nors szį-ta nusipirkti; dabar 
biznieriai vėl pradės lenktis ir 
gerintis žmonėms.

■ • • 1

Dabar jau bus labai pavojin
ga užsitraukti skola., nes skola 
užsitraukta kai viskas brangu 
tampa dvejopai sunki kai vis
kas ima atpigti. Kai viskas ims 
atpigti ir kai pinigu bus’visur 
ir visiems mažiau, ta užsitrauk
ta skola nei per nago juoduma 
nesumažės.

Dabar, tie, kurie susitaupino 
kelis dolerius bus ponai, nes tie 
doleriai daug daugiau visko ga
lės nupirkti.

Antru ranku automobilius, 
kuris ana menesi buvo penkio
likos szimtu doleriu vertas, jau. 
sziandien nėra nei penkių szim
tu doleriu vertas.

Namas, kuris ana menesi 
kasztavo dvideszimts tukstan- 
cziu, jau sziandien kasztuoja 
tik penkiolika tukstancziu. Ir 
tie namai dar labiau atpigs ir 
gal jau ir atpigo per ta tarpa 
kada mes szita straipsneli ra- 
szeme ir kada musu skaitytojai 
ji pasiskaitys.

Biznieriai dabar nėra ponai 
bet tarnai, ir jie dabar jau jiesz- 
ko draugu irkostumieriu. Ir vi
sa ta i visiems mums in sveika
ta.

• • ——— •.-----------

Dabar jau galima nusipirkti 
naujas automobilius be jokio 
praszymo ar nusilenkimo ar be 
jokio pakiszio; Koki tik norite 
automobiliu galite dabar tik 
nueiti padėti pinigus ant stalo 
ir sau kaip ponas iszvažiuoti. Ir 
ežia geras ženklas.

Ana diena atvažiavo pas mus 
vienas agentas, norėdamas 
mums nauja, automobiliu par
duoti. Jis mums užpundino 
sznapsa, alų ir cigara ir labai 
maloniai ir lipszniai kalbėjo. 
Ana menesi mes buvome pas ji 
nuvažiavę, ir jis mus nei nein- 
sileido, sakydamas kad jis yra 
užimtas. Dabar jis jau paskui 
mus bėga!

Antru ranku automobiliai 
dabar labai pigus ir bus dar pi
gesni.

Kontraktoriai, tie kurie sta
to naujus namus dabar bijosi 
daugiau tokiu nauju namu sta
tyti, nes jie negali parduoti 
tuos kuriuos jie turi pastate. O 
tuo paežiu sykiu karpinteriai, 
dailydes reikalauja, dar dau
giau algos. Mes ju reikalu neži
nome ir nepažinstame, bet >nes 
tiek žinome, kad jie durnai da
ro, nes, kad ir jie gautu dides
nes algas, jie darbo neteks. Da
bar vis mažiau ir mažiau nau
ju namu yra. statoma kaip tik 
už tai, kad tie karpinteriai per 
daug reikalauja!

Nauju automobiliu pardavė
jai pirmiaus reikalavo kad 
žmogus jiems duotu savo sena 
automobiliu pirm negu jie jam 
parduos nauja automobiliu. Da
bar jie tu senu automobiliu vi
sai nenori ir praszo savo kostu- 
meriu kad jie patys parduotu 
savo senus automobilius ir 
pirktusi už grynus pinigus ta 
nauja antomobiliu.

Prezidentas Trumanas neno
ri prisipažinti kad dabar jau 
tie geri laikai praėjo; jis nori 
kaltinti biznierius ir fabrikan
tus. O biznieriai ir fabrikantai 
kaltina Prezidentą Trumana. 
Viens kitam nepasitik'i.

Dabar jau gal ima sfacziai sa
kyti, kad Trumanas nebus toks 
durnas ir Kongresas nesutiks 
žmonoms taksas pakelti,’ padi
dinti, nes visiems jau pinigu 
trumpa, ir trūksta.

Valdžia buvo bankoms insa- 
kius per daug pinigu neskolin
ti, bet dabar tos banko s nežino 
kur savo pinigus dėti ir nori 
visiems skolinti kiek tik jie no
ri. Tik ant nauju namu bankos 
nelabai nori skolinti pinigus.

' • •
Valdžia dabar ima daugiau 

pinigu iszduoti ir visokiems 
darbams paskirti. Trumanas ir 
Kongresas tikisi kad su val
džios pinigais bus g'alima. dar 
vis palaikyti pragyvenimo 
branguma ir darbininku algas.

Valdžia vėl pavėlins žmo
nėms daugiau daigiu pirktis 
ant iszmokejimo, nors iki da
bar ta pati valdžia stengiesi to
kius ant iszmokejimo biznius 
suvaržyti.

~'■ • • '

Dabar jau vis daugiau it 
daugiau žmonių randasi be dar
bo ir valdžia, stengiasi daugiau 
tiems bedarbiams paszelpos pa
skirti.

Seniemsiems bus padidinta 
paszelpa, nors Kongresas nesi
skubina szitabyla, invest).

■ • •
Trumanas ir Kongresas tiki

si kad visam bizniui ir visiems 
darbininkams bus nors kiek ge
riau kada valdžia pradės siaus
ti ginklus in Europos krasztus, 
ir kada musu Karo Sztabas ims 
rūpintis apie musu kraszto ap
siginklavimą. Tada daug dau
giau fabriku pradės daugiau 
darbininku priimti ir samdytis 
ir tada daugiau pinigu žmones 
turės del pirkimo ir taip sau 
del praspendinimo.

Uncle Sam Says

Buying U. S. Savings Bonds is the 
best way I know to stop worrying about 
money. And if you persist in worry
ing, after starting to pile up money the 
sure, automatic way, the only worry 
you’ll have is how best to spend it when 
you ^tart cashing in after ten years.

Your government offers two great 
plans, I ath of them automatic and 
both profitable. They are the Payroll 
Savings Plan where you work, or, if 
self-employed, the Bond-a-Month Plan 
at your bank. If you can sign up for 
a $37.50 bond each month they’ll grow 
to $4,998 in 10 years.

U.S. Treasury Department

NAUJAS TREMTINIU
TRANSPORTAS

NEW YORK. — Nedelioj, 
Kovo (Mm-.) 20-ta diena, laivu 
“Ernie Pyle’’ in New Yorko /
uosta, atvyko sekantieji Lietu
viai Tremtiniai:

Babarskyte, Elena pas: 1621 
Miami St., South Bend, Ind.

Bajei-ežius, Edvardas, Alek
sandra pas: 49 Buttonwood, S.
2-nd St., Dorchester, Mass.

Bobelis: Bronius, Stase, Sta
se-A u d rone pas: 365 W. 27-tli 
St., New York, N. Y.

■Gimbutis: Jurgis, Marija, 
Danute, Živile ir Elena, in: Mid
dlebury, Conn.

Gri'szkenas: Stasys pas: 513 
Gregory St., Bridgeport, Conn.

Gulbiną,ite: Elzbieta, in: Rt.7 
Evansville, Ind.

Juszka: Juozas, Elona ir Au
drone pas: 1159 Kipling Road, 
Elizabeth, N. J.

Kybartaite: Marija, pas 3422 
So. Morgan St., Chicago 8, Ill.

Lapinskaite: Vale pas: 3632
S. Hamilton Ave., Chicago, Ill.

Lėkštutis: Juozas pas: 75 In
tervale St., Brockton 39, Mass.

Macziunas: Visvardas, Ona, 
Guoda ir Jonas pas: 101-51
104- th St., Ozone Park, N. Y.

Nakas: Alfonsas pas: 9342 
Petoskey Ave. Detroit 16 Mich.

Naras: Jonas pas: 342 East 
St., Philadelphia, Pa.

Paplauskiene: Karolina, pas: 
So. Bond St., Baltimore, Md.

Sakinskas: Julija, Petras if 
Alma pas: 2514 W. 70-th St., 
Chicago 29, III.

iSalteniene; Domicėlė ir Al
vydas pa.s:285 Clinton St. Bing
hamton, N. Y.

Sidlauskas: Romualdas pas:
105- 56 89-th St., Ozone Park 71, 
N. Y.

Simonaitis: Ignas, Antanina 
ii- Algimantas pas:90-jJ6 149-th 
St., Jamaica. 2, L.I., N.Y.

Simu lynas: Kazys, Izidora, 
Vanda ir Teofile pas: 29 Cutler 
St., Worcester, Mass.

Sklindis: Stasys ir Janina 
pas: 514 E.. Kiarsley St., Flint, 
Mich.

Stankeviczaite: Katarina (?)
Stankūnas: Aleksandras, So

fija ir Aleksandras in: Rl. 3, 
Sparta, Wise.

Stulgaitiene:Juzefą pas :1769 
De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

Velikonis: Tomas, Apolonija 
Vita ir Aldona pas: 218 E. Main 
St., Amsterdam, N. Y.

Vasiliauskas: Antanas pas: 
R t. 3, Caledonia, Minn.

Veselka: Viktoras ir Birute 
pas: 35 Fresh Pond Road, Mas- 
peth, L.I., N.Y.

Vilutis: Jonas pas: 23 Metro-

PAKARS UŽ
KIAULES

BELGRADE, YUGOSLA- 
VIJA. — Osijek miesto teismas 
nuteisė keturis vyrus ant mir
ties bausmes, už tai, kad jie ke
tino nutrucinti szeszis szimtus 
ir asztuonios deszimts kiaulių 
lint vieno valstybinio ūkio. 
Jiems pasisekė septynias kiau- 
lias nutrucinti.

Sritie keturi vyrai, teismas 
darado, stengiesi atgaivinti 
“Kryziuocziu” draugyste, ku
ri per kara žudė galvijus kad 
krasztui pristigtu maisto ir 
paskui butu lengviau valdžia 
nuversti ir kraszta užkariauti. 
Vadas saitu sugautu, Mijo Pa- 
cek buvo nuteistas mirti ant 
kartuvių, o kiti trys bus su- 
szaudyti.

,se Square East Norwalk, Conn. į 
Vilkaitis: Ramutis pas: 65

Center St., Thomaston, Conn.
Volgaite: Marija pas 41 .John 

St., Waterbury, Conn.
Žukas: Vytautas pas: 105-56 

89-th St., Ozone Park 17, N. Y.
Atvykstanczius pasitiko or

gan izaciju atstovai.
—BALF Imigracijos Kom.

GELBĖKIME
TREMTINIUS!

BALF-ui Reikia 3,500 
Talkininku

BROOKLYN, N. Y.—BALS” 
o Valdyba skelbia Balandžio 
(Apr.) menesi, rinkliava Trem
tiniams. Sziai rinkliavai rei
kalinga visoje Amerikoje 3,500 
auku rinkėju geros szirdies 
Amerikiecziu tarpe, kuriu:

500 sutiktu surinkti Auku po $100 

1000 ” ” ” ” $ 50

2000 ” ” ” ” $ 25

BALF’o Valdyba vykdys szi 
tvarka pradedant Balandžio 
(Apr.) 1-ma diena.

Visi BALF’o skyriai, visos 
Lietuviszkos organizacijos ir 
draugijos praszomos paremti 
rinkliava, Tremtiniams gelbėti. 
Aukas rinkite ne vien isz Lietu
viu, 'bet ir isz kitu tautybių 
Amerikiecziu. Todėl nebus nei 
vienos organizacijos, vieno as
mens, kuris darbu ar aukomis 
neprisidėtu prie szio kilnaus 
darbo. Mes visi dirbame vie
ningai BALF’ui ir lodei sukei
kime reikalingu paszelpos dar
bui leszu. Taigi kviecziame vi
sus in bendra talka!
Kūjį. Dr. J. B. Konczius, Pirmininkas 

Ant. A. Olis, Juozas Boley, A. Do- 
veniene, S. F. Bakanas, Vice-Pir
mininkai. jN<»ra M. Gugiene, Sek., 
A. S. Trecziokas, Ižd., Ant. Žilinsf 
kas, Fin. Sekretorius.

Pajieszkojimas
Asz Jonas Zarniszkis, sunns 

Vinco ir Onos Zaniszldii, gi
męs 1898 m., Vasario 18-ta die
na, kilęs isz Szuns'ku kaimo ir 
valscz., Marijampolės apskr., 
maloniai praszau paskelbti ju- 
su redaguojamam laikraszityje 
“Saules,” pajieszkojima. mano 
giminaieziu:

1— Abrailis Mary (Marija) 
duktė Gvazdiko Jono, apie 60 
ai- 62 metu amžiaus, kilusi isz 
Vilkaviszkio apskr., Paežerių 
valscz., ir iszvykusi in Amerika 
(U.S.A.) apie 1906 metuose pas 
savo tėvus. Ji mano puseseri.

2— Gvazdikas Edvardas, sū
nūs Vinco, gimęs apie 1907 m., 
U. S. A., ir visa laika tenai gy 
veliantis. Iki 1931 m., jis pri
silaikė pas dede Gvazdvika 
Andriu, minėtais metais gryžu- 
si in Lietuva, isz miesto Aim 
Harbor, Mich., ar East Hart
ford, Conn. Edvardas Gvaz
dikas yra: mano pus-'brolis.

3— Popiera Michael (Myko
las) apie 55 metu amžiaus, ki
lęs isz Marijampolės apskr., ir 
valscz. Puskepuoiu kaimo, at
vykęs in Amerika (U.S.A.) 
priesz 1-ji pasaulini kara. Po
piera yra broliu vaikai su ma
no žmona (Arnastauskaite) isz 
Ta-rpucziu, nuo Marijampolės).

4— Pa jreszkau gy venanezi u 
Amerike, U.S.A., savo bendra 
pavardžių Zarniszkiu, kuriuos 
praszau atsiliepti nurodant gy
venamuosius adresu:

Barniszkis Jonas, 
Seligenstadt, b. / Wurzburg, 

Lithuanian D. P. Camp, 
United States Zone, Germany.

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102 Prakeikta., meilingas 
k r i m i nal i szkas a p ra szymas, 
202 puslapiu-. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszkn už
lieki!. 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), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakai tymai 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, Liioszis, Viena, motina, Vai- 
kucziii plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne
mano. 58 pusi a] tin. 15c.

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

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu, Peleninio 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 Tj-ys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

No. 134 Dvi istorijos apie 
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuoli mas Totorių, Baltas 
Vaidulis, Atmokejimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

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

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

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

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apvaizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakntninkas, Ar pa- 
szaukt lova zokoninka Berna- 
dina. (ii puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malimas, Kai]) stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios naktį. 61 puslapiu. 15c.

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

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko mot eres 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 apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo
gutis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c. o

No. 155 $zakinis . Nedoras 
Žydais ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25 c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
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, 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, 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 Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

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

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

Kitokios Knygos

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ii- raszymo, del 
Lietuviszkn vaiku. 25c.

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, Gudrus 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. 1761/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ii- Medėjus. 78 ]ms. 20c.

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites 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 knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybUs. 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 Jeznso Kristaus. 25c.

No. 196 -Stacijos arba Kai-' 
varija Viesz. Jeznso Kristnso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jeznso 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.

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 Orderei 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.

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

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

iszguldima Kun. Pilauslcm su 
nekuriais naudingais pridėji
mais, ...................... 10c.

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

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

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

—SKAITykit
“SAULE”

Mocziut.es


"SAULE” MAHANOY CITY, PA.URBONIENE
t kas galėjo spėti, jog vie-] 
no garsesniųjų musu raižy

tojų, Asnyk’o varda pirmiau
siai iszgirsti teks man virtuvėj. 
Ir da isz musu senos szeszias 
dienas sanvaitej pasigėrusios 
virėjos Urbonienės. Szitoji ki
tados tarnavo pas jo tęva, dak
taru.

Tasai ponas daktaras del la
bai meskos priežasties nuolat 
buvo minimas. Būtent del su
daužyto puodo.

Pas mus, tiesa, sakant, puo
dai duždavo kits kita pralenk
dami. Mat, ryto meta. Urbonie
nei, nežinia ko rankos drebėjo, 
vakare-gi visai negalėjo, jos pa- 
czios žodžiais betariant.

Jei kartais pasitaikydavo, 
kad galėjo, tašyk būtinai valan
dėlei greta turėjo užbėgti. Pas
kui Urbonienei atbėgus, virtu-j 
vej buvo tikras muszio laukas, 
puodu ir lekszcziu lavonais nu
klotas. Puodai duždavo galia 
pasakyti jau dalbai, kuomet Ur- ■ 
boniene to negirdi. Jau ii se- 
nai, labai senai žemes aidams! 
ne pa s i ė k iama t a po.

Jai girdint niekuomet neisz- 
driscziau pasakyti: Puodas su
dužo. Jis galėjo, in trukti, susi
trenkti, sutežti ar aplamai 
parsprogti tik ne sudužti.

Kadangi puodai neduždavo 
tai Urboniene nei vieno tu isz 
slydusiu ar intrnkusiu indu nei 
neiszmesdavo. Tokiu eilėmis 
sustatytu szukiu virtuvėj buvo 
net kokios lentynos. Visas jas 
,U rboni en e pavyzd i ilgiausi o je 
tvarkoje laike. Kasdien priesz 
kaisdama pietus, ji dūsaudama 
ir galva linguodama, imdavo 
pirma isz eiles puodą ar tikriau 
sakant, jo likuczius ir tardavo:

Da butam galejes gyventi, 
nabagėli, jei ne szita rinke. 
Puodas lyg ridikas buvo svei
kas. Tartum varpas skambėjo. 
0 sztai eme ir Litruko.

State ji ton paezion vieton 
kame seniau stovėjęs ir imda
vo kita.

Gorczinis puodas. Kad taip 
sveika bueziau. C) koks jo stip
rumas. Jis ir dabar daugiau] 
vertas nei kuris sveikas! Pas
kui, da sunkiau atsidususi, 
siekdavo trecziojo.

Per žolynes jomarka. ji pir
kom. Jau szeszios sanvaites su
kako. Ne meluoju ! Penkios san
vaites ir trys dienos. Auksina 
ir du deszimtuku mokėjau. Ne
meluoju. Jei nebūtu sutežes, 
kelis metus da laikytu.

Paskiau seke ketvirtas, 
penktas ir taip toliau. Visus 
juos Urboniene Ibarszkino, stuk
seno žiūrinėjo prie szviesos.

Tasai szukiu žiurinejimas 
baigdavosi tuomi, kad puodas, 
kuriame Urboniene jau ketino 
kaist valgi, isz drebancziii ran
ku jai iszslysdavo.

O kad tu parsprogtum! Su
rukdavo sene, laužydama savo 
iszdžiuvusias, raukszletas ran
kas, vėl szuke! Kas ežia ju gali 
prilėkti tu szukiu. O kad gala 
gautum! Toks naujas puodas. 
Pus-septinto auksino mokėtas. 
Dar sanvaites nėr kai pirktas! 
O vis tai dėlto kad geležiniu 
puodu name nėra, vien szukes! 
Kai buvau pas poną daktara* 
juokiu szukiu ten nei matyte 
nemaeziau! Puodai buvo vien 
geležiniai. Kiti kito geresnis, 
lyg parinkti! Nemeluoju! Vien 
geležiniai.

Paskui iki pat vakarui vir

tuvėj ir tegirdėjai: Pas ponai 
daktara taip buvę, pas poną 
daktara anaip nebuvo, pas po
ną daktara to iszmokusi, pas 
poną daktara taip inpratusi.

Ir pas mus daugelis dalyku 
taip buvo daroma kaip pas po
ną daktara. Viena geležiniai 
puodai sunku buvo investi, nes 
tėvas, kaip daugumas senesnes 
kartos žmonių, tvirtino, jog mo
liniame inde virtas valgis yra. 
skanesnis. Tas skirtumas pa
žiuro tėvo ir Urbonienės del ge
ležiniu puodu buvo priežastim 
nuolatiniu tarp jųdviejų nesu- 
sipratimu.-Motute tuo laiku bu
vo jau mirusi ir asz invairiais 
budais stengdavausi tiems vai 
kams užkirsti in musu namus' 
kelia.

Vienok tas retai tepavykda- 
vo. Urboniene labai maža krop
davo domes in mano pasaky
mus, o dažnai net isz virtuves 
liepdavo man iszeiti.

Turiu dargi prisipažinti, jog 
Urbonienės iszmetinejimu ir 
aimanavimu ir pusėtinai bijo
jau. Todėl ir nevejama tuoj isz 
virtuves bėgdavau, kai tik Ur
boniene savo geležiniu puodu 
Odisėjo — Homero veikalas, 
kame nupasakojama Odisejaus 
Graiku karžygio keliones, klai
džiojimai ir prietikiai jose pra
dėdavo.

O tas vis dažniau ir dažniau 
atsitikdavo. Pradžioje viena, 
kita karta, sanvaitej, paskui 
kasdien, o nuo pat ryto iki vė
lam vakarui. Vien Su'batdie- 
niai sudarydavo iszimti.

Sn'batdieniais ir rankos Ur
bonienei mažiau drebėdavo nei 
kitomis dienomis ir reiziau jai 
viskas isz ausu slydo ir paga
lios nebuvo to nuolatinio taisz- 
kejimo apie geležinius puodus 
poną daktara.

Nuo pat vidurdienio lasyk 
szilde Urboniene vandeni, o 
kartais net szarma. Isz kama
ros atsincszdavo kelis mesas, 
sūrio ar sziaip gardesnius kąs
nelius.

Rūpestingai, sau nuo burnos 
atitraukdama, rinko juos senu
ke per isztisa sanvaite, kad Su- 
batdieny turėtu kuom Jonuką 
pavaiszinti. Vienok isz savo 
dideles, margos skrynios iszsi- 
imdavo lopu ir siulu. Visa tai 
ruoszdama. verkszleno storu, 
nudėvėtu žiurstu szluoste akis 
ir uosi ir kart kartomis dirstel
davo laiptu link.

Pagalios, jau gerokai sute
mus ateidavo Jonukas. Buvo 
tai auksztas, juosvas, szeszio- 
liktos metu vaikinas. Jau dvie- 
jus metus mokėsi jisai kurpiu 
amato.

Jonukas visuomet ateidavo 
purvinas, apdriskęs, bailiai; 
lyg savo szeszelio pabūgęs, ap
linkui besidairydamas. Atėjės 
pirmiausia buezinodavo moti
nai ranka, paskui, suolai! atsi
sėdės, kiekviena jos žingsni 
sekdavo paniurusiu godžiu 
žvilgsniu.

Nors daugelis metu jau nuo 
to laiko praslinko vienok pri
simenu ir ta godu Jonuko žvil
gėsi ir jo užguita veido iszraisz- 
ka.

Didel i ausi u nekantrumu 
laukdavau Jonuko atsilanky
mu. Tuomet ir apie geležinius 
puodus Urboniene užsimirszda- 
vo kalbėti, ir pono daktaro ne
minėjo. O kiek gražiu pasakų 
teikdavo man Jonukas. Rodos

dienąs, naktis klausytum.
Urboniene, dažnai neleisda

ma nei pasakos galo sūlaukti, 
liepdavo man eiti isz virtuves.

Iszejusi, asz per plyszi dury
se matydavau kai motina nu
rengdavo Jonuką, prilenkdavo 
ji prie kliudo vandens ir praus- ] 
davo, brūžindavo kakta jo, an-! 
sis, galva. Tai atlikdama. Urbo- į 
nieiie verkszleno ir žiurstu akis į 
ir uosi szluoste.

Niekuomet negalėjau supras-

BALTRUVIENE

Sei, jus moteriukes 
apsisaugokite, 

Kad jums sunku per daug 
nebuzikite,

. Jus manote,
Kad drūtumo daugiau 

gausite,
Ir smagesnes busite.

Asz viena tokia. Montkarmes 
pažinau,

Ir gerai ja žinau, 
Jog painta, guzute per diena 

iszmakaloja, 
Ir dži-'burs mai-ti da vakare 

alaus szaukia!
Už tai, vaikai josios ka tik 

vežioja, 
Priesz blaiviu moterių vaikus 

neatstoja,
O tokie vaikai buna

Ir v age i.
Tai tikra szem!
* * *

Vela girdėt, kad daugelis 
vyreliu r ilgoje, 

Kad bobų neiszvakt iioje,
O asz jum rodą, duosiu,

Ir staeziai akis pasakysiu, 
Užraszykite laikraszti ‘Saule’ 

Del savo moterėlėms, 
Tada, nieko daugiau nereikės, 
Nes, kada paeziule atliekamo 

laiko turės,
Ant ra’kin-czieria.us atsisės, 

Smagei supsis,
Ir skaitys.

Jeigu katrie laikraszti 
‘Saule’ skaito,

Tasai veju nesivaiko, 
Linksmai gyvena, 

Ir turi pinigo gana, 
z Ju-Bet!

Jj: * *

Tai buvo da priesz Gavėnios, 
Vienoje vietoje vestuves 

atsibuvo,
Ir viena mergele pribuvo, 

Ten buvo ir daugiau merginu, 
Ba. kaip apie Veselka dažino, 

Tai prigarmejo visokiu, 
Ant linksmu szokiu.

Taigi, ta, apie kuria noriu 
sakyti,

Ir josios mandruma 
jszsakyti, 

Raudona drese turėjo, 
Tai nei kalbėti nenorėjo! 
Vienas, vyrukas szale sesti

Ir kiški mergele paszparkyti, 
Tai kaip 'ta mergele stūmė 

nuo saves, 
Net vyrukas kvaitulį gavės, 
Bet jisai nuo grindų paszoko, 
Ir norėjo už plauku ta mergele 

stverti, *
Ir parmuszes smaugt i.

Taigi, žmonija, prie to 
neda lei do, 

Mergele pre duris iszleido, 
Ir liepe in namus gryžti.

ti ko ji verkia. Ar kad Jonuko 
marszkiniai buvo suplysze, ar 
kad jo peeziai buvo sudaužyti, 
mėlynėm iszmarginti, ar gal 
dėlto, kad visas jis buvo toks 
sudžiovęs, liesas, rodos pakak
tu vėjo pūstelėjimo ir ji par- 
bie’ksztu.

Užbaigusi prausima, Urbo
niene duodavo Jonukui szva- 
rius marszkinius, kuriais anas, 
užpeczkiu užlindės, persireng
davo. Vienok senuke vaišzino 
sunu savo sutaupytais skanė
siais.

k u a p si žilume.
Mirtis patarė viską isz nauja 

pradėti. Aniuolas sėdėjo už- 
peczkin užlindės ir viso to ne
smagaus invykio nežinojo. To- 
del jis kart kartomis, kaip jam 
buvo insakyta, užtraukdavo: 
Gloria! Gloria in exeelsis Deo!

Kipszas gi nieko nepatarda
mas tose vaidinimą toliau. Tuo 
tarini ir Urboniene jau pavyko 
nuraminti. Valdovas atsipeikė
jo ir be jokiu kliueziu susilau
kėm tos valandos, kuomet mir-7

Lis nukirtusi nuožmaus klaštin-

Nuo 1887 Tukstancziai Naudojo
szi Garsu Skilvio Tonika Medici
na Kovojant su Užkietėjimu ir Jo 
Skaudėjimo!

Senesnieji žmones isz patyrimo žino greita szvelnia 
veikimą “Trinerio Kartaus Vyno. Jie žino kad szt 
moksliszka sujungimas paezios Gamtos szaknu, au
galu ir botanikalu, tuoj imasi darbo iszjudinti uzsi- 
kimszusias žarnas ir taip paliuosuoja galvos skaudė
jimus, nervingumą, suirusi skilvi, nevirszkinima, ga- 
sus ir iszputima, taipgi nemigę ir stokaf apetito, kai 
szios negeroves paeina nuo užkietėjimo. Nereikalin
ga kentėti be reikalo, nereikia naudoti asztriu vidu
riu valytojų ar liuosuotoju. Tik gaukit sziandien

Tuomct baigdavosi ir mano 
sargyba ties virtuves durimis. 
Vienatinis mano sargybos tiks
las buvo susilaukti tos valan
dėlės, kuomet Jonukas pradė
davo valgyti, o Urboniene prie- 
szais atsisėdusi, lope jo 'drabu
žius. To susilaukusi asz gryž- 
davau virtuve, o Jonukas saky
davo man kuria, nors savo bi
stabili ju pasakų.

Tuo tarpu susilaukėm Kalė
dų. Buvo giedras, szaltas vaka
ras. Mieste vaikszcziojo taip 
vadinamieji “Trys Karaliai.’’ 
Ju tarpe buvo net mirtis, kip
szas ir aniuolas!

Ateina, ateina, dusliu nuo 
susijaudinimo ir nuovargio bal
su suszuko atbėgusi isz kiemo 
Urboniene. Man ir szirdis nu
stojo plakusi.

Priemenėj iszgirdom snu
kius žingsnius ir rietežiu žvan
gėsi. Vienok duryse pasirodė 
begalo juodas, baisus kipszas. 
Ypatingai baisus atrodė gal del 
to, jog buvo iszkores savo ilgą
jį, raudonos gelumbes liežuvi. 
Paku duris sustojęs, storiausiu, 
jo manymu pragariszku balsu, 
iszleto tarė;

Garbe Jėzui Kristui!
Kipszo pėdomis grakszcziai 

inbego szaunus Karaliaus Ero
do ministeris. Szis inžymus val
dininkas buvo persimetes per 
peti melsva isz send sijono ma
tomai, padaryta apsiausta. Ma
ža jojo kepuraite buvo papuosz- 
ta didele, balta, poperine 
plunksna. Karaliaus dvariszkis 
mandagiai mums visiems nusi
lenkęs, paėmė kede ir, pastatęs 
ja vidury kambario, atidarė 
duris savo valdovui. Raudonais

go karaliaus galva, o kipszas 
szakemis ja. auksztyn iszkeles 
ir pragaran nusineszes.

Nuo to laiko pas mus szis ir 
tas* pakitėjo;

Puodai, tiesa, sakant, dužda
vo kaip ir seniau, bet apie po
ną daktaru jau kur kas recziau 
buvo kalbama. O laiko skaity
mui visi nauja era pas mus pra
sidėjo.

Dievulėliau mano! Sakyda-
i

tais paredelais. Bent syki tavi
mi atsidžiaugsiu.

Jonukas iszpradžift spirda-

Gimė Mirtyje

vosi pagalios apsisukdavo, o 
motina plodama delnais su- 
szukdavo:

Tikras karalius! Jam tik ir 
skirta karaliauti! Kad taip 
sveika bu'cziau, skirta! Insi- 
žiurekil tik mano mieli. Tik
riausias karalius!

bonka Triner’s ir lai jo skanus, užkietejima liuosuo- 
antis veiksnys pradeda jumyse savo darba. (Pastaba: 
Jei negalite gauti Triner’s savo artimoje krautuvėj, 
atsiusk $1.50, su tos krautuves adresu mums: Jos. 
Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chicago, ir jums 
tuoj bus pasiusta didele 18 oz. bonka 1 rinerio, apmo
kėtu pasztu.).

Triners Bitter Wine
siais rūbais insirenges, inkniu- 
bo in .motinos patalus ir net 
pasikukeziodamas verko.

Purpurinis apsiaustas jau 
])erma.ža.s jam buvo ir nesten- 
ge pridengti jo suplyszusiu, 
matomai senai motinos nelopy
tu, kelnaicziu ir purvinu, basu 
kojų.

----- G- ALA S-----

isz keliu impylu padarytais 
dargi plunksnotais savo rūbais 
besididžiuodamas inejo Erodas. 
Inejo apsiniaukęs, užsimanstes 
galva nuleidęs. Jo veidas lyg 
pažinstamas man pasirodė.

Tucz tuojau slenka mirtis, 
baltutėlė lyg toji paklode, ku
rion ji yra insisupusi. Neperil- 
giausieji mirties rubai sieke 
vos iki pusei jas puodu, auksz- 
tais aulais batu.

Asztriu dalgiu pasirausty- 
dama nuėjo ir atsistojo szalia 
sedinezio kedeje Erodo. Vie
nok karalius jos nepastebejes
ir, sekdamas savo baisiais, 
kraugeriszkas mintis, pradėjo 
kalbėti.

Kai kelis žodžius spėjo jisai 
isztarti,.tarpduryje 'kaž kas su
judo, susiibelde ir cipiamu bal
su suszuko:

Szita mažute, užgimė dve
jomis minutomis po to kai 
jos motina pasimirė Newark, 
N. J. ligoninėje. Ponia 
Louise Jones, trisdeszimts 
dvieju metu amžiaus motina 
pasimirė ir po dvieju minu- 
tu daktarai isztrauke isz jos 
dvieju svaru mergaite, kuri 
dabar yra gyva ir sveika. 
Slauge Jean Browning aky
liai prižiūri szita mažute 
mergyte, kuri, daktarai sako 
gyvens ir augs.

Asz nors ir nebuvau tos nuo
mones del Jonuko paszaukimo, 
vienok Urbonienei neprii'szta- 
ravau.

Man jis atrodo tuo paežiu 
juosvu, rauplėtu vaikezu, ko
kiu buvęs priesz ta savo kara
lių v ima. ’Piktai karaliszkieji 
rubai vis trumpesni jam buvo. 
Urbonienės nurodomu privalu
mu nepastebėdavau pas Jonu
ką net tuomet, kuomet jis vai
dindavo mudviem karalių Ero
dą. Vienok tas nei kiek man 
nekliudė jnomi gėrėtis. Ur'lto- 
niem* tai net aszaromis paplns- 
davo.

* arba pradžia »
i SKAITYMO |
* • #

vo Urboniene, asz-gi szita puo
dą pirkau dviem dienom priesz 
tai, kai Jonelis karaliumi buvo, 
o jis parsprogelis jau varva. 
Kartais vėl sakydavo:

Juk mes szita sieksni malku 
pradėjome tašyk, kai Jonelis 
karaliumi buvo.

Ta gi “Jonelis buvo karaliu
mi’’ taip rimtai sakydavo, lyg 
tasai vieszpa.ta.vimas butu tik
rai invykes politinis faktas, o 
Jonelio valdomas szalies ribas 
geografijos 'žemėlapyje galima 
imtu nurodyti.

Be to karta net prasitarusi, 
jog reiktu Joneli nuo kurpiaus 
atsiimti kas jam naudos isz to 
amato.
. Dabar jau Urboniene pati 
karaliaus Erodo ir neprausda- 
vo, tik dabodavo kad jisai pats 
saožiuingai tai atliktu.

Nuo tos minėtos Jonuko
Joneli! Karaliau! Karalaiti 

mano szviesiausis!
Vienu akimirksniu, nedavu

si Erodui nei atsipeikėti, Urbo
niene puolė in ji ir susijaudinu
si pradėjo buczi uoti jo rankas 
ir purpurin i n rubu krasztus. 
Valdovas, turkliuties nepaisy
damas, bandė kalbėti toliau, bet. 
neinstenge. Jo balsas staiga su
virpo, lupos krupterejo viena, 
kita karta, o isz akiu pabyro di
deles, tyros aszaros.

Viskas isziro. Erodo minisie- 
ris garsiai pareiszke savo pasi
piktinimo, kad karalius del nie-

Joks, kad ir gabiausias ar
tistas-! ragikas laibiau su jaudin
ti savo klausytojus vargu sau 
instengtu.

•Prabėgo trys metai. Urbonie
ne pas mus jau nebetarnavo. 
Viena diena gavau žinių, jog ži
nai mirszta, ir kaip buvusi nu
bėgau senukes butan.

Inejusi gera valanda negalė
jau nieko iiržiureti szitoj drėg
noj niūroj lindynėj. Palubiai^ 
slankiojo kamuoliai durnu, bo
bos žinoves tik ka ruko Ilgine. 
Vidu aslyje stovėjo motoru bū
rys, kurios galvomis linguoda
mos kažka slaptingai kuždėjo
si. Palei siena, dideliais mar
gais patalais užklostyta, gulėjo 

‘Urboniene. Josios veidą mirties 
szeszelis buvo jau užstojęs, tik 
pro ramumo ir pasigėrėjimo 
kupinas akis dar skverbėsi du 
szifl.

vicszpatavimo dienos ir rankos 
Urbonienei lyg mažiau drebė
davo ir greta recziau ji. bėg
davo. Pine seniau jau sudariu
sio iszimti Subatdienio, prisi
dėjo dar Nedeldieny.

Nedeldieny po piet Urbonie
ne atsidarydavo savo auksz- 
ta, marga, skryna ir, iszlrauku
si isz. ten Jonuko karaliszkuo- 
sius rūbus ir aukso vainiką, 
verkszlendama ilgokai jais gė
rėjosi.

Jei tuo tarų buvo atbėgės Jo
nukas, raszydavo;

Joneli! Žuvele! Apsisek szi-

Kairoj rankoj ji laike žva
ke; desziniaja glosto sūnaus 
galva, kuris savo karaliszkai-
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Pavasari?
Ateis pavasaris praszytas, 
Saulute vėl linksmai praszvis, 
Bet jaunos dienos sudarkytos 
Daugiau jau niekad neatgis!

Jaunam pavasary laimingai 
Gražiu paukszteliu lėks pulkai, 
Bet nepaguos szirdžiu vargingu 
Kurias kankina sopuliai!

Jaunam pavasary po kaimus, 
Laukuos’ žaliuos žole jauna, 
Bet ne ant džiaugsmo, ne ant 

laimes,
Del tu, kur nyksta, kaip rasa!

Janam pavasary žemele, 
Kaipo pana pasidabys....
Bet neprikels jau isz kapeliu, 
Kurie in žeme sziandien lys!

Žinios Vietines
— Pavasaris!
— Utarninke pripuola Szv. 

Katarinos.
— Seredoj Szv. Viktorinos, 

taipgi pasninkas.
— Ketverge Szv. Galbrielio.
— Laidotuves a. a. Juozapo 

Ragažinsko, nuo 418 W. Pine 
uly., invyko Panedelyje, de- 
szimta valanda ryte ir palaido
tas in Sky View kapines, Home
town arti Tamaqua. Graborius 
L. Traskauskas laidojo.

— Ponia Marijona Sznekie- 
- ne ir sūnūs Jonas isz William 
Penn, motoravo in miestą sn 
reikalais, taipgi atsilankė in 
“Saules” redakcija atnaujinti 
savo prenumerata už laikraszti. 
Ponia Sznekieno yra musu sena 
skaitytoja, kuri isz “Saules” 
turi daug džiaugsmo. Acziu už 
atsilankyma.

Shenandoah, Pa. — Sirgda
mas per koki tai laika, gerai ži
nomas senas Lietuvis, Jurgis 
Bridickas, nuo 151 W. Wash
ington ulyczios, mieste, numi
rė Subatoje, antra valanda po 
pietų, Ashland ligonbute. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in czionais 
būdamas jaunas vyrukas, dirbo 
angliakaisyklose, bet jau de- 
iszimts metu kaip jau nedirbo 
mainuose. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko du 
sunu: Viktorą ir Edvardą mies
te; dukterį C. R. Wilhelm, isz 
Hamden, Conn., keturis anūkus 
ir seiseri Katarina Bocktiene isz 
Shelton, Conn. Laidotuves 
Utarninke su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyežioje 9-ta valan
da ryte ir parapijos kapines. 
Graborius Jeronimas Levana- 
viezius.

— Garnys paliko sveika 
dukrele del pons. Pranams Ta- 
maszauskam, Locust Mt. ligon
bute.

— Staiga numirė senas gy-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

S35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Papūga Tyli, Nieko Nesako

Paprastai mes matome ir 
girdime kaip papūga viso-. 
kius niekus plepa ir pasakoja 
ir atkartoja ka tik ji iszgirs- 
ta. Bet szita papūga, polici
jos suimta dabar tyli, kaip 
žmogus žeme pardavės, ir 
nieko nesako. Policija labai 
daug ko norėtu dažinoti isz 
tos papūgos jeigu ji tik pra
biltu.

Policija szita papūga rado 
vienuose namuose, Troy

>__________________________

ventojas Augustas Mizzera, i 
nuo 1140 W. Centre uly., Ket- j 
verge, 2:50 valanda po pieta 
Schuylkill Haven ligonbute. j 
Atvyko isz Lietuvos daugelis 
motu atgal in Shenadoryje. Bu
vo angliakasis. Velionis buvo 
gerai žinomas del vietiniu gy
ventoju ir per visus mylėtas, 
kuri pažinojo ir guodojo. Pali
ko dideliame nuliūdima savo 
paezia Rozalija; trys dukterys: 
Jeva Benedictiene, Shenandoah 
Heights; J. Juckiene, McAdoo, 
ir Helena Klenavicziene isz Ha
zleton; sunu Alberta, namie; 9 
anukus ir 4 po-anukus. Kūnas 
buvo paszarvotas pas duktere, 
Jeva Benedictiene, 199 Virgi
nia Ave., Shenandoah Heights, 
ir palaidotas Panedelyje, su 
Szv. Misziomis Szvento Jurgio 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte, 
ir palaidotas in parapijos kapi
nes. Graborius Vincas Menke-1 
viezius laidojo. A. a, Augustas] 
buvo “Saules” skaitytojas. Lai 
Dievas suteikia jam ramybių 
amžina ir lai buna jam lengva 
szios szalies žemelyje. Amžina 
atilsi!

I

— Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonbute: Ma
rijona Anceraviczienc, Jurgis 
Stefanavicz ir Kazimieras Mar- 
kaviez visi isz miesto.>

Port Carbon, Pa. — John E. 
Motley, 23 metu amžiaus vyru
kas isz Pottsvilles, važiavo su 
savo draugais, Frederick L 
Wynn, 20 metu, nuo 807 Rowe 
uly., Pottsville, John M. Ziaus, 
21 metu, isz Schoentown ir Ed
ward Noaliis, 20 metu isz Cum
bola. Staiga automobilius nuva
žiavo nuo vieszkelio arti Port 
Carbon ir nusirito in Schuylkill 
upe. Visi vyrukai žuvo. Polici
ja tyrinėja nelaime.

’ Allentown, Pa. — John Vin
cent Franklin, devyniolikos 
metu amžiaus jaunikaitis, isz 

. Janesville, Wisconsin, prisipa- 
, žino prie keletą vagyseziu ir bu
vo nuteistais ant deszimts metu 
in kalėjimu. Kitas jaunas vy
rukas, Martin F. Glass, dvide- 
szimts keturiu metu amžiaus, 
isz Kingston, N. Y., dar nebuvo, 
nuteistas, kai policijantai pri- 
parode kad jis-tose vagystėse 
nedalyvavo. Bet policija ji dar 
sulaikė. Gilbert E. Saunders, 
dvideszimts szesziu metu am-

•mieste, New York, kur tėvas 
su savo sunumi užduso nuo 
gazo duju. Policijantai dar ir 
dabar negali suprasti ar isz- : 
aiszkinti kaip szitas pauksz- 
tis iszliko gyva kai tėvas ir 
sūnūs užduso nuo tu gazo 
duju. Kai policija rado szita 
papūga gyva ir du žmones 
negyvus, jie stengėsi dažino
ti kaip ta pauksztis iszliko 
gyva ten kur du žmones pra
žuvo.

žiaus vyrukas isz Marion, Ohio 
buvo nuteistas nuo trijų iki sze
sziu metu in kalėjimą. Ir jis pri
sipažino prie keletą vagyseziu.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Harry Truman ana die
na sugryžo isz Key West, Flo
rida, kuris praleido savo va'ka- 
lija.

Swoyersville, Pa. — Ana. die
na ponios: Marijona Whitman- 
iene su savoduktere ir Ona Los- į 
niekieno“, visi isz Stamford,! 
Conn., svecziavosi pak savo mo-Į 
tinele, pone Jeva Vitkauskiene, 
35 Mountain uly., taipgi daly
vavo vestuves savo giminaiezio 
Kazimiero Vitkausko, Ed- 
wardsvilleje, taipgi pasimatė 
su giminėms ir patinstamais. 
Ponios Whitmaniene ir Losnic- 
kiene kitados gyveno Swoyers- 
villeje, bet apie septyni metai 
atgal persikėlė in Stamford, 
Conn.

Bangor, Maine. — Kareivis1 
Sarzentas William H. Estler isz 
Morristown, N. J., staiga užbai
gė savo trisdeszimto gimtadie
nio vakaruszkas, kai jis paliko 
savo draugus kurie su juo ba- 
liavuojo, nuėjo in kita kamba
rį, iszsitrauke revolveri ir pa
leido kulka sau in kakta. Leite-! 
mintas Otto Collins sako, kad1 
kareivis Estler paliko savo 
žmona ir kelis sveezius in viena, 
kambarį, niekam nieko nesakęs 
nuėjo in kita kambarį ir nusi- 
szove. Nei jo žmona, nei jo 
draugai, negali suprasti kodėl 
jis taip padare.

Hamilton, Ohio. — Vienuoli
kos metu amžiaus Joanne Still
ings, nusiszove save, už tai, kad 
ji neturėjo draugu mokykloje. 
Ji stengiesi susirasti draugu ir 
draugiu tarpu mokiniu, bet jai 
nepasiseke. Isz to nusiminimo 
ir liūdesio ji pasiėmė savo tėvo 
revolveri ir nusižudo.

PERSEKIOJIMAS
YUGOSLA  VIJOJE]

' :--------
ISZ ITALIJOS. — Ateina 

žinios isz Trieste miesto, kad 
Yugoslavai taip pat ima perse
kioti Krikszczioniu Vadus, Ku
nigus ir Dvasiszkius kaip ir So
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vietu Rusijoje ir kituose Ko- 
munistiszkuose krasztuose.

Trieste Diecezijos vyriausy
be pasmerkia Yugoslavijos Ka
ro Sztaba, už tai, kad tas Ka- 
riszkas Sztabas sulaužo Tikėji
mo Laisves Sutarti.

Italijonu laikrasztininku 
sztabas “Astra” pranesza, kad
Yugoslavai dabar ima perse- Vengrijos Komunistiszka vai- mados iszejus, prilyginus prie
kioti Katalikus ir Protestonus 
taip kaip ir kituose tokiuose 
krasztuose yra daroma.

Yugoslavu vadas Marshall 
Tito nesutinka su Stalinu ant 
politiniu ir tautiniu klausimu, 
bet jis nėra nei biski geresnis 
už Stalina, kaslink tikėjimo ir 
bažnyczios.

MOKYTOJAS
NUŽUDYTAS

Policija Jieszko Jo 
Sunaus

BURLESON, TEXAS. — Dak- 
taras John W. Lord, virszinin- 
kas ir mokytojas in Texas 
Christian Universitetą buvo 
nužudytas ant savo ūkio, kur 
jis apsigyveno tik kokis mene 
sis atgal.

Policijos virszininkas Hous
ton Walling sako kad szito sep
tynios deszimts metu amžiaus 
mokytojo žudytojas ji primusze 
su kokiu labai asztriu daigtu. 
Mokytojo Daktaro automobi
lius pradingo tuo paežiu sykiu. 

Policijos virszininkas sako,' 
kad tuo paežiu sykiu dingo ir 
to mokytojo devyniolikos me
tu amžiaus sūnūs, kuri jis buvo 
pasiėmęs kaipd savo sunu au
ginti.

Mokytojo žmona pasimirė 
apie penki metai atgal. Kiti 
mokintojai tame Universitete 
sako kad Daktaras John Lord, 
po savo žmonos mirties vis dau
giau ir daugiau traukiesi in §a= 
ve ir nenorėjo su kitais užsidė
ti.

Sausio (Jan.) menesio pabai
goje jis su savo augytiniu sunu-
mi nusikraustė in ta j u nameli, 
kuris randasi apie penkios my
lios nuo Burleson miestelio. 
Szita vieta yra girios gilumoje 
ir ežia retas kuris kada nors 
užeina. Artimiausi susiedai gy
vena, apie myle nuo tos vietos.

Du studentai, John Dekker ir 
William Marshall rado jo lavo
ną, kai jiedu buvo pasiunsti pa
žiūrėti kodėl mokintojas, Pro-] 
fesorius Lord neateina in Uni
versitetą? Visi mislino kad jis 
buvo susirgęs. Studentai rado 
jo lavona miegamajame kamba
ryje

TAIKOS ŽODŽIAI
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parodydami savo nepasitenki
nimą ir pasipiktinimą.

New York miesto Mayoras 
O’Dwyer vieszai pareiszke kad 
tam Kardinolui net ir priesz 
teismą buvo surengtos kartu-Į 
ves. Dar daugiau žmonių pasi
piktino *ir labai supyko kai atė
jo žinios isz Bulgarijos, kur 
penkiolika augsztu Protestonu] 
Bažnyczios dvasiszkiu buvo su-i 
imta ir suaresztuota.

Devyni Vengrijos Konsulato 
virszininkai ir atstovai pasi
traukė isz savo vietų, pamėtė 
savo darbus, ir prasziesi, kad.

Amerika juos priglaustu. Ju, 
vadas, Bela Balassa, Konsulas 
New York mieste, staeziai pa
sakė: “Asz pats esu Proteston- 
as. Isz pasirenku laisve: Gy
venimą be baimes žmogaus lais
ve, tikėjimo laisve, kuria asz 
radau Amerikoje.

Kai szitie Vengrijos diplio- 
matai atsisakė, pasitraukė; tai 

džia pasiuto ir pradėjo Ameri
kai kerszinti.

Trbczias Amerikos pasiuntė 
nybes Sekretorius buvo tuoj aus 
iszvarytas isz Vengrijos. Ame
rikos valdžia paskelbė tuo pa
skelbė tuo paežiu sykiu, kad 
Vengrijos pirmutinis Sekreto
rius nėra pageidaujamas Wa
shingtone ir gali važiuoti sau- 
sveikas isz kur atvažiavo.

Vasario (Feb.) dvylikta die, 
na Vengrijos valdžia pareikala- 
vi kad Amerika pasiimtu atgal 
savo Minister!, Selden Chapin. 
Tai pirmutinis sykis, kad kuri 
tauta butu pareikalavus, kad 
Amerika atsiimtu savo Amba
sadorių ar Ministeri isz kurio 
kraszto, taikos laiku.

Amerikos valdžia tuojaus da
vė Vengrams žinoti, kad musu 
Ministeris parvažiuoja in Ame
rika pasitarti. Bet, Amerikos 
valdžia nei žodžio dar nepasa
kė ar kitas Ministeris bus Ven
grams paskirtas.

Isz viso to aiszku, kad taika 
dar labai toli! Dar aiszkiau, 
kad mes vis areziau ir tikriau 
einame prie to susikirtimo, ku
ris gali būti karas!

STALINAS GAZDINA 
IR GRASINA VAKA

RINIU TAUTU
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In Oslo miestą, Norvegijos 
dabar laukia pažiūrėti ka Rusi
ja darys, ir sakys, kad Norvegai 
stojo in ta Atlantiko Kariszka 
Sutarti.

Ir isz paezios Moskvos nega
lima nieko gero iszgirsti. Krem- 
lino taryba stengiasi dauguma

Važiuoja In Re no Del Divorso

Josios szturmingas ir au
dringas apsiženijimas su 
Carlos Guinie, Brazilijos mi
lijonieriumi, jau iszgaravo ir 
atszalo ir dabar Susie Ste
phenson Guinie, New York 
miesto gražuole, važiuoja in 
Reno, Neveda, del “divorso” 
persiskyrimo. Ji ežia su savo 
dukrele, Gandy bovinasi. Jo
sios ženystva tęsęsi tik vie
nus metus su tuo Brazilijos 
milijonieriumi, ir dabar ji

iszgazdinti ir intikinti kad 
tiems krasztams kurie susideda 
su Amerika laukia tik pražūtis.

Sovietu Armijos vadai visam 
svietui giriasi, kad Raudonoji 
Armija dabar gauna vis gėrės-, 
nius ir pavojingesnius ginklus, 
kurie yra geresni už Amerikos. 
“Jie sako, kad musu ta sprogs
tanti “Atom” bomba jau isz

j u ginklu!”
Niekas nežino ir negali pasa

kyti kiek ežia Kremlinas giria
si ir kiek ežia teisybes randasi, j 
Vien tik Kremlinas žino, ir 
Kremlinas nieko nesako.

Bet dauguma raszytoju ir di-! 
pliomatu sako, kad Stalinas tik 
straksi ir gazdina, kad jis nei 
už jokius pinigus drystu ar no-] 
retu Amerikai prasiszokti ar 
prasižengti. “Bet, Rusija slap
tai ir už pasalu stengiasi sukel
ti neramumą Anglijoje, Fran- 
euzijoje ir kituose Europos; 
krasztuose!”

PREZ. TRUMANO 
PAVEIKSLAI

KEY WEST, FLORIDA. — 
Amerikos Taryba isz Washing- 
tono iszleido insakyma, kad 
laikrasztininkams nevalia nu
traukti Prezidento Trumano 
paveikslas kai jis atostogauja 
Floridoje.

Valdžia pasiaiszkino, kad 
toks insakymas buvo iszleis- 
tas del apsaugos, kad visi neži
notu vietos kur Prezidentas at
ostogauja. O antra priežastis
yra, kad ežia ne valdžios daly
kas, bet kad Prezidentas Tru- 
manas turi gauti progos sau 
žmoniszkai pasilsėti.

Laikrasztininkai jau buvo j 
nutraukė daug paveikslu kai 
tas insakymas iszejo. “Visiems 
jiems buvo insakyti ati- j 
duoti valdžiai visus savo pa- ] 
veikslus.” Vieni taip ir padare, į 
bet kiti, ant to piktumu patys 
sudraskė ar sudegino tuos pa
veikslus. Pats Prezidentas Tru- 
manas nežinojo apie ta insaky
ma kol jam laikrasztininkai nu
siskundė. Laikrasztininkams

jieszko persiskyrimo.
Szitu b ago ežiu ir gražuo

liu divorsai ir persiskyrimai 
labai gražiai mums papras
tiems žmonėms parodo kad 
pinigai niekados negali už
tikrinti nei meile, nei laime. 
Jie, rodo, turi viską ka tik jie 
nori, jiems nieko netrūksta, 
o žiūrėkite laime toki nuo ju. 
Jie rodos paparezio žiedo 
jieszko ar aitvaro iszperejf 
mo laukia. 

pikta, už tai, kad isz Washing- 
tono buvo gave pavelinima nu
traukti paveikslus ir už tai jie 
ežia ir atvažiavo. Jie sako, kad 
jie visai už dyka pinigus iszlei
do ir savo laika gaiszino.

Laivyno Sztabas buvo davės 
tiems laikrasztininkams payje- 
linirna tik tiek pareikalavo kad 
tie laikrasztininkai nenutrauk-- y ■ ’ • tu paveikslu per arti prie Lai- 
vyni uostu ir tvirtovių.

O kai tik tie laikrasztininkai 
nusitraukė tuos paveikslus, 
Laivyno Sztabo atstovas parei
kalavo visus tuos paveikslus, 
sakydamas, kad Laivyno Szta
bas juos peržiuręs ir pagamins. 
Laikrasztininkai to nenorėjo ir 
piktai atsikirto bet nieko nega
lėjo padaryti.

GEDULIO DIENOS 
MAINIERIAMS
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dvi nedirbimo sanvaites paro
dys jo pasiprieszinima valdžiai 
ir tuo paežiu sykiu bus gedulio 
dienos už visus tuos mainierius 
kurie žuvo ar buvo sužeisti per 
visus metus. Tokiu mainieriu 
buvo penkios deszimts penki 
tukstaneziai vienas szimtas. 
penkiolika.

Bet mums iszrodo, kad tos 
taip vadinamos gedulio dienos 
nėra minusiems, bet, “tiems ku
rie dabar darbo neteko ir visai 
isz piedes iszeis kaip tik del 
Velykų!”

Kai tik mainieriai sustojo 
dirbę, tai geležinkeliu kompa
nijos atleido isz darbo szeszios 
deszimts devynis tukstanezius 
darbininku. Ir kitose kompa
nijose, kituose fabrikuose daug 
darbininku dabar neturi darbo!

Kai Lewisas szitaip pasiprie- 
szino ir kai mainieriai, klausy
dami savo ęliktatoriszko boso 
iszejo ant nepaskelbtu straiku, 
visi mislino, kad szitoks pasiro
dymas iszgazdins visus Senato
rius ir Kongresmonus, ir jie vi
si tuojaus nusilenks Lewisui. 
Bet kaip tik atbulai iszejo!

Senato Komitetas labai grei
tai atsake Lewisui, priimdami 
Trumano paskirta James Bo
yd! Balsavimas buvo deszimts 
už James Boyd ir tik vienas 
priesz. Tas pats Republikonas. 
isz Colorado valstijos, Milliken, 
pareiszke savo pasiprieszinima.

Bet Lewisui daug daugiau 
kiti reikalai ir daigtai rupi, ne
gu tik savo kesztai ir pagieža 
parodyti. Kai mainieriai per 
dvi sanvaites nedirbs tai fabri
kai turės daug mažiau anglių 
kai ateis laikas derintis del 
naujo kontrakto.

Priesz szitas straikas, vi
siems fabrikams buvo gana 
anglių del pusantro menesio, 
nes buvo apie septynios de
szimts milijonu tonu anglių. 
Dabar po szitu straiku, fabri
kams reikes anglių ir tada Le
wisas vėl galės savo ožius va
rinėti ir reikalauti kq tik jis 
norės!
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Visa tai iszrodo kad ežia mai
nieriai laimes, kad jiems ant ge
ri iszeis. “Bet, visai ne!” Dvi 
sanvaites be darbo ir be ineigos 
mainieriams sudaro tikra var
gą, ypatingai dabra priesz Ve
lykas ir kada viskas dar taip 
brangu!

Mainieriu kontraktas baigia
si Birželio (June) trisdeszimts 
diena.


