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Senatoriai Pyksta Už Klaida
Isz Amerikos

(

Velykiniai Ženkleliai Lewisas Pataria
STRAIKOS

PRISIRENGTI
STRAIKOMS

WASHINGTON, D. C. — 
Mainieriu bosas,1 John L. Le
wisas dabar perspėja visus sa
vo unijos darbininkus, mainie- 
rius, prisirengti del kitu strai
ku szia vasara. Mainieriai ka 
tik sugryžo in savo darbus po 
dvieju sanvaicziu vakacijos, 
kada Lewisas norėjo pasiprie- 
szinti ir pasiszokti priesz Pre
zidentą Trumana. Lewisas nie
ko nelaimėjo, o mainieriai pra
rado daugiau negu szeszios de 
szimts milijonu doleriu algo
mis. Fabrikantai ir tie kurie 
daug anglių vartuoja neteko 
apie septynios deszimts milijo
nu tonu anglių.

Lewisas norėjo kad Truma
nas atszauktu savo paskirta 
žmogų,, Daktara James Boyd, 
kuris buvo paskirtas kaipo vi
su mainu viriausias prižiūrėto- 
jas. Trumanas nepaisė Lewiso 
ir nenusileido, visas Senatas 
patvirtino to Daktaro paskyri
mą kai tik Lewisas paskelbė 
savo mainieriu straikas.

Reiszkia, mainieriai visai už 
dyka straikavo ar atostogavo 
per dvi sanvaites, per kurias 
jie visai pedes negavo, nors 
Lewisas ta paczia pede gavo ir 
gaus, nepaisant ar mainieriai 
dirbs ar badaus!

Billy Greecy, asztuoniu 
metu berniukas ir Helen Tor- 
reyson, deszimts metu mer
gaite, j i e atstovaudami 
Washingtono Kolieku Vai- 
kucziu Draugyste, inteikia 
Vice-Prezidentui Alben W. 
Barkley Velykinius Ženkle-

liūs. Szitie “Velykiniai ženk
leliai’’ yra taip pat variuo
jami kaip ir tie Kalėdiniai 
Ženkleliai kuriuos mes lipdo
me ant laiszku, ryszeliu ir 
taip sau ant dovanu.

Kaip pinigai nuo Kalėdi
niu Ženkleliu eina Džiova
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sergantiems suszelpti, taip 
szitie Velykiniai suszelpia 
visus kolieczytus kūdikius ir 
mažuczius.

Szitas vajus prasidėjo Ko
vo (Mar.) septyniolikta die
na ir tesis iki Velykų.

Mainieriams Prisi
Straiku

Sovietai Aiszkina Kad Vakaru 
Tautos Rengiasi In Kara; Euro
pos Krasztams Reikia Pagelbos; 
Studentai Su Kareiviais Susikir
to Kinijoje; Senatas Atlanto 
Kariszka Sutarti Patvirtins

NUŽUDĖ SAVO 
MEILUŽE

Meiluže Dvieju Vaiku 
Motina

PREZ. TRUMANAS
KALTINA 

REPUBLIKONUS

KOMUNISTAI
MOKYKLOSE

WASHINGTON. — Kai Amerikos Ta
ryba su Amerikos Sekretoriumi, pasikvietė 
visu tu Tautu Garbingus Atstovus pasira- 
szyti ant Atlanto Kariszkos San jungos, (S’jtar-

BAISI NELAIME fe), tai visi tie musu moksiincziai baisiai

CHURCHILLIS
IR RUSIJA

Didžiausias Sovietu
Neprietelis ,

Žmones Jam Netiki;
Demokratai Valdo Ir

Turi Atsakyti

Byla Inneszta Uždraus
ti Komunistus

Mokytojus

Ligonine Sudege; Apie 
Septynios Deszimts 

Žuvo

CHICAGO, ILL. — Harvey 
McDonald, trisdeszimts ketu- 
riu metu amžiaus, apdraudos vija tai netiki.

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas dabar tarpu savo 
draugu sako kad Republikonai 
kalti kad jis negali visu savo 
pasižadėjimu žmonėms iszpil- 
dyti. Jis sako kad jis ne už ilgoj 
ir visiems žmonėms apie tai: 
pranesz per radijo ir per laik-j 
raszczius. Bet net pirm negu 
Prezidentas Trumanas apie tai 
iszsižios, jau beveik visi žmo
nes duoda jam žinoti kad jie in j

klaida padare. Jie pamirszo pasikviesti ir 
savo Senatorius! Czia tai jau nedovano
tina klaida!

Visa Amerikos' Taryba nieko negali nu
tarti ar padaryti apie Sutartis su sve
timais krasztais be Senatos! O Senato
riai buvo užmirszti!

Visa ta taip mokinta Amerikos Taryba 
susiprato per vėlai! Buvo pasiunsti pa
kvietimai visiems Senatoriams jau tada ka-

Per

kompanijos agentas, prisipa
žino kad jis, anot jo, netyczia 
nuszove savo meiluže, kuri jam 
buvo pagimdžius du vaiku. Jis 
yra ženotąs ir szesziu vaiku te-j 
vas. Jo žmona sako, kad jie nie 
kados nežinojo kad jis buvo už
sidėjęs su ta sekretorka, Pane
le Joan Vestai, dvideszimts ke-j 
turiu metu amžiaus.

Harvey McDonald aiszkinasi 
policijai, kad jis netyczia nu- 
szove savo meiluže. Jis sako: 
kad kai jiedu parėjo isz kliubo! 
ji ant jo labai užpyko užtai,

Trumanas negali kaltinti Re-' 
publikonu, nes jo partijos De
mokratai randasi daugumoje 
Kongrese ir Senate ir Taryboje 

: ir nuo ju priklauso kokia tvar
ka bus visame kraszte vedama.

Jeigu teisybe palakius, tai 
didžiausia beda yra kad De-

i mokratu Partijoje nėra vieny- 
J bes, kad Demokratai Preziden

tui prieszinasi daugiau negu
: Republikęnai.

J Washingtone dabar nesiran-j ginimo nereikalauja.
. v, xx4. vwi, nei yieno valdininko ar po- saį0 kacĮ tokis instatymas tik

kad kita moteriszke ar mergina litikiei iaus kuiis galetii būti jjaime sukeltu tarpu mokytoj u, 
pavadintas vadu. Patys Demo- nes ^uris mokytojas galį

EFFINGHAM, ILL. — Bai
sus gaisras apsupo Szvento An
tano ligonine, kurioje pražuvo 
apie septynios deszimts žmo
nių. Policijantai ir ugniagesiai, 
firemonai dar jieszko kitu žmo
nių, kuriu dar nesurado.

Jau žinoma kad deszimts 
naujai gimusiu kūdikiu žuvo 
tame gaisre. Vienas kūdikis
buvo pagimdytas negyvas, kai: da nei vienas isz ju negalėjo ar nenorėjo 
jo motina szoko per langa isz
tos deganezios ligonines. Gdlj dlllL

Ugnis prasidėjo biski priesz (is!
vidurnakti ligonines skiepe ir mypiefi
už keliu minueziu ta ugnis pa- J^UCZiaSl MIZCIStl.

Sutarti priims ir patvirtins, bet nesiskubins, 
kad parodžius savo nepasitenkinimą ir sa-

Czia tai jau nedovanotina klai- 
Senatoriai dabar labai pyksta, nes jie 

Jie ta Atlanto Kariszka

NEW YORK, N. Y. — 
New York miesto Mokslo Tary
ba innesze byla uždrausti visus 
Komunistus mokyti New York 
valstijos mokyklose.

Sharon J. Mauhs szita byla 
innesze. Byloje yra punktas 
kuris sako: “Žmogus, kuris 
yra Komunistu Partijos narys, 
ar kuris nesutinka stacziai’ po 
prisieka pasakyti ir pareikszti 
ar jis yra Komunistas ar ne, ar 
kuris skelbia ir skleidžia Ko- 
munistiszkus mokslus, ar kuris
užtaria ir pritaria Komunis- virto in baisu gaisra. Visas na- 
tams ar j u nusistatymams, ne- mas buvo intaisytas taip kad 
bus priimtas kaipo mokytojas butu apsaugotas nuo ugnies ir 
in New York valstijos mokyk gaisro, bet kaip ten atsitiko yQ kci'SZtžl AniCfikoS Tarybai. 
’ ’ 1 ’ ‘ " kad visas namas pavirto in to

ki krosui niekas negali iszaisz- 
kinti.

Ligoniai arba sudege, i 
užduso savo lovose. Kiti : 
niai sako per langus ir 
užsimusze.

Policijantai sako kad 
sunku ar stacziai negalima 
skaityti visu žuvusuju.

Niekas nežino kaip tas gaiš-

las, kolegijas ar universitetus ’ ’
Ponia Rose V. Russell, nare 

Mokytoju Unijos, pasiprieszi- 
no, sakydama kad szitokia byla 
nustelbia mokslo laisve ir sten
giasi suvaldyti žmogaus insiti- 
kinimus. Ji sako kad szitokia 
byla nuskriaudžia mokytojus, 
nes niekur kitur tokio prisipa- 

. Ji toliau

tarnaite su juo “flirtavo.“ Kai 
tik jiedu parėjo in jos kamba
rius, ji susijieszkojo revolveri 
ir artinosi prie jo. Jis stvėrė 
revolveri isz jos ranku ir kai 
jiedu pesziesi už ta revolveri jis 
netyczia paspaude to revolve- Pirkie U. S. Bonus j mokina musu vaikus, kurie.yra

(Tasa Ant 4 Puslapio)

kratai nusiskundžia kad pa- tajp būti intartas.
ežioje valdžios taryboje nėra. . „ , . . . Kiek mes galime ta byla su-nei vieno žmogaus kuris galėtu . , . . , ,prasti, tai mums dyvai kodėl visus kitus vesti. . . . x . . , . ,jau seniai tokia byla nebuvo in- 

vesta. Mokytojai ir mokytojos

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BOSTON, MASS, 
trisdeszimts metu, Anglijos bu
vęs Premieras Winston Chuf- 
chillis daug asztriu žodžiu yra 
pasakęs apie Rusija ir Komu
nistus. Sztai keli szito iszkal- 
baus buvusio Anglijos Premie- 
rio iszsireiszkimai apie Rusija 
ir Sovietus:

Kovo dvideszimta diena, 
1920 metuose, Churchillis, tada 
būdamas Premieriu, rasze Ang
lijos Ministeriui, Lloyd Geor
ge: “Nuo to laiko kada karas 
užsibaigė, (Pirmutinis Pasauli
nis Karas) ir Taikos Sutartis 
buvo sudaryta, asz buvau nusi
statęs palaikyti taika su Vokie- 
cziais ir paskelbti kara priesz 
Sovietus.’’

Spalio menesyje, pirma die
na, 1939 metuose per radijo isz 
Londono, tas pats Churchillis 
pasakė: “Niekas negali supras
ti ar iszaiszkinti Rusijos, ir nei 
vienas krasztas negali ant jos 
pasitikėti. ’ ’

Birželio dvideszimts antra 
diena, 1941 metuose, kai Na
ciai, Vokiecziai su savo Hitle
riu, užsipuolė ant Rusijos, 
Churchillis isz Londono vėl per 
radija sake: “Per dvideszimts 

• penkis metus niekas taip nesi-

Jeigu paprastas žmogus, del kokio ne-
Isusipratimo klaida padaro, tai protingas 

ar Da 
ago-žmogus jam dovanoja.
keh tarnaite nemoka kaip sveczius priimti tai
bus mes, ranka pamojame ir nieko nesakome.______________

’ suBet szeimininkui mes negreitai dovanojame priešino sovietu Rusijai kaip

Jeigu bernas ar

SU-

jeigu jis kaip nors ar kur nors suklysta ar
asz. Bet dabar asz nusileidžiu, 
nes tas kuris kariauja priesz

ras prasidėjo, bet spėjama kad Ic^jp HWS tink^HIlSl priimti if pS- Macius turi būti mano draugas,
peczius susprogo ar kas ten ki
tas skiepe užsidegė.

Slauge, Panele Fern Riley,; 
dvideszimts vieno meto am-: 
žiaus nepaliko mažucziu, nors, 
ji butu galėjus iszbegti. Ji su 
tais mažucziais žuvo tame gaiš- '

(Tasa Ant 2 puslapio) į

vaiszinti

-----------□-----------
Pirma Kumute — Susimil

dama niekam nesakyk, ka 
asz tau vakar sakiau apie'Pi- 
teriene!

ir mano krasztas jam in talka 
stos.’’

Bet Kovo penkta diena, 1946
Antra Kumute— O, tu ma- metuose, Churchillis, kalbeda- 

no kumute, jau žinai mane, mas in Fulton, Missouri, pasa- 
asz neakysiu, tiktai kad nors ke: “Nuo Stettin Baltikoje iki 
Juozapiene ne ižbliautu apie Trieste Adriatiko jurose, gėlė
tai, ka vakar jai pasakiau! (Tasa Ant 4 Puslapio).
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Kas Girdėt
Bankos geriausiai ir tikriau

siai parodo kaip 'biznis eina. 
Kai biznieriai daug skolinasi 
islž banku, tai rcisz'kia, kad jie 
daug perka, gera bizni daro. 
Tokios banku paskolos nupuo
lė jau treczia nuoszimti.

" • •
Per kara ir net iki dabar par

davėjas, biznierius ir fabrikan
tas buvo ponas, kuriam gerintis 
ir net delną patepti, kad jis su 
mumis; kalbėtu. Bet dabar, jie 
pamato, kad kiekviena lazda 
turi du galu, kad dabar, tas ku
ris perka yra ponas.

Dabar jau galima tikrai pa
sakyti ir musu skaitytojus nu- 
riaminti, kad armija panevalia 
neims jaunu vyruku in vaiska. 
Jau ir per daug tokiu jaunu vy
ruku savanoriais stoja in vais
ku. Armija, Laivynas ir Lakū
nu Sztabas da'bar turi daugiau 
tokiu vyruku negu jiems reikia.

Armija reikalavo 900,000 
nauju kareiviu priesz Liepos 
pirma diena, bet kai jai buvo 
paskirta daug mažiau pinigu 
negu ji tikėjosi, tai armija turė
jo užsiganėdinti su 677,000 to
kiu kareiviu. Taip pat buvo ir 
siu kitomis Karo Sztabo szako- 
mis.

Isz kitos puses, daug dau
giau jaunuoliu stojo in vaiska 
savamoriaisl, negu buvo tikėta
si.

Kai tiek daug jaunu vyruku 
stoja in vaiska savanoriais, tai 
parodo kad pramone ir biznis 
ir darbas eina trepais žemyn. 
Oauguma tu vyruku stojo ir 
stoja in vaiska už tai kad jie 
negali rasti darbo.

Bet Armija, Laivynas ir La
kūnu Sztabas ne už ilgo pradės 
imti daug daugiau kareiviu, 
kai tik ta Atlantiko Kariszka 
Sutartis bus invykdinta. Tada 
reikes daug daugiau vaisko ne 
tik ežia namie, bet ir kituose 
krasztuose.

Sulyg Atlantiko Kariszkos 
Sutarties Amerika yra pasiža
dėjus parūpinti karabinus, ka- 
riszkus ginklus beveik visiems 
Europos krasztams, kad jie bu
tu pasirenge apsiginti jeigu 
koks prieszas ant ju užsipultu.

Amerikai kasztuos; ne tik ka- 
riszki ginklai, bet reikes tuo- 
jaus statyti kariszkas tvirtoves 
svetimuose krasztuose.

'Szitokia Amerikos pagelba 
turės tęstis per dvidesizimts ar 
daugiau metu.

" • • ' " *
Atlantiko Kariszkos Sutar

ties pagelba Amerikai per pir
muosius! metus kasztuos dau
giau negu viena bilijoną ir du 
szimtu milijonu doleriu. O pas
kui dar daugiau kas metai 
kasztuos.

Szita sutartie Amerika bai
siai brangiai kasztuos, bet mes 
daug daugiau pelnysime negu 
iszmokesime. Jeigu szita sutar
tis bus invykdinta, tai Ameri
ka turės daug draugu, kurie 
bus pasirenge stoti priesz Rusi
ja kada tik Rusija prasiszoks 
ar norės; skverbtis in vakarus.

Nors Amerika daugiausiai 

iszmokes pinigais del szitos At
lantiko Kariszkos 'Sutarties, 
bet Anglija labai daug padės 
savo Lakūnu jiega ir savo kad 
ir dabar galingu laivynu. Fran- 
cuzija pasižada pristatyti apie 
dvideszimts keturias divizijas 
armijos. Kiti krasztai prista
tys ar pavėlins Amerikai pa
statyti kariszkas tvirtoves prie 
ju rubežiu.

Szitokia kariszka sutartis 
mums daug kasztuos doleriais, 
bet daug mažiau žmonėmis ar 
gyvastimis.

Kiek mes galime dabar su
prasti ar invertinti toki bizni 
ar tokia sutarti, tai mums isz
rodo kad visa tai iszeis mums 
ant gero. Mums szimta sykiu 
geriau kad kiti su musu gink
lais in kara stos ir musu karei 
viu vietas užims. Tai kas kad 
mes ir bilijonus praleisime, jei
gu tik savo vaikus apsaugosi
me. Ta kariszka sutartis nesa
ko kad mes turime savo vaiska 
siunsti priesz užpuoliką, bet 
kad mes visomis galiomis turi
me tu užpulta kraszta gelbėti. 
‘ ‘ O galingiausios musu jiegos 
yra musu doleriai!”

Des Maines mieste, Bertha 
Elizabeth Simmons, buvo pa
traukus in teismą George Ja
mes Bell, už tai kad jis pavogė 
jos auksini laikrodėli. Kai tei
lsėjas ant rytojaus ja paszauke 
in svietkus, kad ji teisme intar- 
tu ir apkaltintu ta vagi, ji tam 
Teisėjui gražiai ir mandagiai 
pasiaiszkino: “Ne, Ponas Tei- 
įsejau, asz negaliu ji dabar ap
skusti, nes vakar asz su juo ap- 
siženijau. ”

Senmerge Hattie Johnson ir 
senbernis John Perkins in Flo
rence miesteli, South Carolina 
valstijoje, susitarė pavartuoti 
savo ženystvos laisnius', ku
riuos jiedu buvo iszsieme 1932 
metuose.

Mainu miesteliai dabar isz- 
lodo kaip milžiniszki kapai. 
Tie miestai, miesteliai randasi 
tarp augsztu “durbankiu,” 
purvo kalnu. Visa žeme taip 
iszardyta, iszdraskyta ir isz- 
versta, kad nei dangaus pauk- 
szteliai neranda vietos kur nu
tūpti.

Mažos kompanijos ir tie, ku
rie nori greitai pasipiniguoti, 
dabar kasa anglis isz pavir
šiaus ir ardo visa žeme ir pa- 
verezia visa kraszta in atviras 
gamtos žaizdas. Skyles ir kal
nai apsupa visus miestelius.

Prezidentas Trumanas dabar 
kviecziasi ir vaiszina biznie
rius ir fabrikantus1 norėdamas 
juos intikinti kad jiems nerei
kia bijotis valdžios, ir kad val
džia jokiu instatymu priesz 
juos nerengia.

Senatorius1 Scott W. Lucas, 
kuris yra Senato vadas nusi
skundžia kad Taryba Washing- 
tone jam insako ko reikalauti 
isz Senato ir paskui tie patys 
Tarybos nariai ji neparemia 
kai iszkyla ginezai. Jis dabar 
piktas kad tiek daug jo inneszi- Į 
miu 'buvo iszmesta.

Amerikos valdžia rengiasi! 
dar daugiau kariszku ginklu! 
pasiunsti Graikams, bet pini
gai tiems ginklams1 bus pava
dinti paskola.

BULVIU BIZNIS

Per Daug Bulviu Užau
gino; Už tai Tokios 

Brangios

jokio

WASHINGTON, D. C. — 
Jeigu biznierius savo bizni taip 
vestu, kaip valdžia ta savo biz
ni su ūkininkais veda, tai jis 
neilgai butu biznyje, bet su- 
bankrutavuotu ir isz biznio isz- 
eitu.

Ūkininkai praeitais metais 
mažiau hektaru žemes paskyrė 
bulvėms, bet daugiau bulviu 
pasėjo ir daugiau bulviu gavo.

Jeigu ūkininkai butu mažiau 
bulviu paseje, tai mažiau bul
viu butu užaugę ir mažiau bul
viu butu like, ir mažiau pinigu 
valdžiai butu reikeje tiems ūki
ninkams damoketi.

Czia jau nereikia 
augszto ar gilaus mokslo toki 
bizni suprasti. Amerikos val
džia su Amerikiecziu pinigais 
primoka net devyniosdeszimta 
nuoszimti ūkininkams ant tu 
bulviukurias jie negali parduo
ti, kad palaikius bulviu preke, 
kaina taip augsztai, ir brangiai 
kaip sziandien yra.

Už tai, valdžia iszleido insa- 
kyma pernai, kad ūkininkai 
mažiau hektaru žemes paskir
tu bulvėms. Ir valdžia mislino 
kad viskas jau tvarkoj! Bet, tie 
valdininkai nesuprato žmo
gaus godumo, ir pamirszo kas 
buvo ūkininkams prižadėta ir 
parūpinta per kara. Žmogaus 
godumą visi mes žinome ir su
prantame. Per kara, kad ūki
ninkai pristatytu geru bulviu 
armijai, valdžia nustatė ūki
ninkams daugiau negu dvigu
ba preke ant geru bulviu. Už 
geras bulves ūkininkai gavo du 
sykiu daugiau negu už prastes
nes. Iszrodo kad taip gerai, 
taip ir turi būti. Bet sztai kas 
atsitiko:

Kai kurie ūkininkai visai 
nepaisė to valdžios insakymo 
sėti mažiau bulviu. Jie sėjo 
tiek kiek jie norėjo ar galėjo.

Kiti mažiau hektaru žemes 
paskyrė toms bulvėms, bet ten 
kur sėjo, daug areziau lyses da
re ir daug daugiau traszalu ant 
tu bulviu pyle negu kur kitur, 
taip kad ir mažesnio j e vietoje 
jie daug daugiau bulviu prisi
augino.

Isz szitokio parietko iszejo, 
kad ūkininkai pernai mažiau-j 
šia hektaru savo’ukes paskyrė 
bulvėms, bet susilaukė dau-i 
giausia bulviu!

Tie ūkininkai kurie valdžios 
patarimo ir insakymo visai ne
paisė geriausiai pasipinigavo. 
Valdžia isz tokiu ūkininku tu 
ju bulviu nepirko, bet tie ūki
ninkai nieko nepaisė, nes val
džia kitu ūkininku bulves pir
ko ir palaike bulviu kaina, pre
ke jkasztus labai augsztai. Tai 
ir jie galėjo savo bulves labai 
brangiai parduoti.

Kiti ūkininkai taip pat pasi
pinigavo. Jie visas savo gėrės-' 
nes bulves siuntė valdžiai, nes 
valdžia buvo pasižadėjus jiems 
daug daugiau už tas bulves už- o o
mokėti.

O kai valdžia gavo szitas bul 
ves, niekas nežinojo ka su jo
mis daryti. Valdžia tada visai 
už pusdyke tas bulves pardavė 
bravorams, kitas gyvuliams su- 
szere, o dar kitas visai už dyka' 
atidavė, nors už jas baisiai 
brangiai užmokėjo su musu pi 
nigais.

O mes Amerikiecziai negale-

KINIJOJE

NANKING, KINIJA. — 
Szimtas keturios deszimts ke- 

! turi Kiniecziai buvo sužeisti, 
kai kareiviai susikirto su stu
dentais. Studentai marszavo 
parodose parodydami savo ne
pasitenkinimą ir pasiprieszini- 
ma valdžiai, kai valdžia buvo 
pasiuntus savo atstovus derin
tis su Komunistais.

Studentai intaria valdžios 
žmones, sakydami kad valdžia 
nenori taikos, nenori derintis 
su Komunistais bet dar vis prie 
karo rengiasi; jie sako kad val
džios atstovai yra veidmainiai.

Szitie studentai isz valdžios 
reikalauja sau ir saviemsiems 
geresnio pragyvenimo. Jie taip-

Californijos žmones vis 
giriasi kad saule visados 
szvieczia ant j u kraszto, ir 
kad nėra geresnio ir gražes
nio oro, kaip Californijoje. 
Bet sziais metais orą ir gam
ta rodos pamirszo apie ta 
saulėta California, nutarė te
nai szposus kriesti.

Žmones kurie nuvažiavo 
tenai žiema praleisti insau- 
lyje ir kepintis pamarese, 
laikraszcziuose skaitė kaip 

j ome gauti tu geresniu bulviu, 
bet turėjome paszieliszkai 
brangiai mokėti už prastesnes 
bulves.

Ana sanvaite tie musu valdi
ninkai kurie szita nelemta ir 
durna bizni taip sumakaiojo. 
prisipažino, kad ju durnyste 
kasztavo Amerikiecziams, ku
rie taksas moka, du szimtu mi
lijonu doleriu.

Jeigu dabar kada nors szei- 
mininke bmavos kad bulves 
per brangios, tai jai pasakykite 
kad niekas kitas nekaltas kaip 
tik tie musu puskepti moksliu-'1 
cziai valdininkai Washingtone!

Verbų Nedele
_ ___

Verbų Nedele, tai musu 
moteriszkems jau pirma Ve
lykų diena, nes jos jau ren
giasi ir dabinasi kuo gra
žiausiai. Jos straksi ir mar- 
szuoja in bažnyczia kad visi 
jas pamatytu su didesniu 
garbingumu ir iszkilmingu- 
mu negu Kristus injojo in Je
ruzale. Kiekviena mergaite, 
mergina, moteriszke ir mo- 
cziute rūpinasi kuo gražiau
siai pasidabinti ir pasipuosz- 
ti per Verbų Nedele.

Merginos laukia isz savo 
kavalierių geliu puokszteles, 
kad prisisegusios prie savo 
suknelių ar kailiniu galėtu 
visoms kitoms parodyti kad 
jos ne kaip kitos.

Bet Verbų Nedele nėra ; 
vien tik džiaugsmo ir laimes 
szvente. Ji yra susimaiszius 
ir su skausmu ir nuliudimu. j

Verbos ir Bažnyczios Osa- ; 
nos skardžiai kalba apie lai- • 
me ir pergale, bet Misziu pa
kiltos purpuras visiems tuo- 
jaus primena kad Gavėnia da j

Saulėta California

gražu ir szilta sziaurinese 
valstijose, kai jie saulėtoj 
Californijoje nuo szalczio 
drebėjo.

Dar ir to nebuvo gana. Po 
visu tu nepaprastu szalcziu, 
taip ilgai ir tiek daug lijo, 
kad upes patvino ir persilie- 
jo ir užtvenkė ulyežias ir net 
visus miestus.

Czia, in Redondo Beach, 
Californijoje vanduo apsi
ėmė ulyczias ir visa miesteli.

neužsibaige, kad dar vis lau
kiame tos Kristaus Kanczios.

Kataliku Bažnyczia tęsia 
Kristaus gyvenimą czia ant 
žemes. Ji turi savo pralaimė
jimus ir savo pergales, savo 
džiaugsmus ir savo skaus
mus. Mes džiaugiamies jo
sios pergale, bet nei kiek ma
žiau džiaugiamies ir josios 
skausmais, persekiojimais, 
nes tada ji prie savo lupu ke
lia amžino gyvenimo kielika, 
Kristaus Kanczios kielika.

Jeigu teisybe kad žmogus 
tobulėja skausmuose, tai 
sziandien yra Bažnyczios to
buliausi laikai, nes, kaip ug
nis auksa, taip Komunistai

Szriiibeliai Laikrodyje; 50,000 Szriubeliu
Siuvamajame Žiedelyje

Paprastas laikrodėlis, ku
ri mes kisženiuje ar ant ran
kos nesziojame, yra isz labai 
mažu szriubeliu sudarytas. 
Padaryti Szveicariszka laik
rodėli reikia 2,500 atskiru 
darbu ir darbeliu. Jame ran
dasi tarp 150 ir 180 atskiru 
daliu ir daleliu. Kai kurios 
daleles tu laikrodėliu yra 

Vanduo pasiekė pirma auk- 
szti beveik visu namu. Tie 
kurie czia gyvena sako kad 
jie dar niekados nemate tiek 
vandenio.

Szitas žmogus rodos visai 
nepyksta, kad jo automobi
lius yra pusiau apsemtas. 
Kitur, žemesniose vietose au- 1 
tomobiliu Tik stogai buvo 
matyti.

----------------------------------- Į
Bažnyczia sziandien tiria ir 
tobulėja.

Nežiūrint kaip gražios ir 
garbingos musu bažnyczios, Į 
visu juju boksztuose stovi 
kryžius. Szventu Misziu ru
bai puikus ir puosznus, bet in 
visa ta j u iszkilminguma in- 
austa iszganyma neszas kry
žiaus ženklas.

Kaip Bus Ateityje

Jonas — Ar galiu su tavo 
paezia paeziuotis?

Petras — Ka?!
Jonas — Ar tai tau navat- 

na, juk gali su savo paezia 
atsiskirti!

penkios deszimts sykiu plo
nesnes už žmogaus plauką.

Kai kurie szriubeliai kurie 
yra variuojami, iszrodo kaip 
tik kokia dulkele. Penkios 
deszimts tukstaneziu tokiu 
szriubeliu galima sudėti in 
maža siuvamąjį žiedeli, (na- 
perska) ir jis dar nebutu pil
nas.

SUSIKIRTIMAI

gi pareiszkia savo pasiprieszi- 
nima Amerikai, sakydami kad 
Amerikiecziai nori Kinija už
kariauti su savo paszelpa ir sa
vo doleriais.

Apie du tukstaneziai szitokiu 
studentu sau ramiai ir tvarkin
gai marszavo, prakalbas pysz- 
kino ir taip pareiszke savo ne
pasitenkinimą. Bet kai jie nu
ėjo in vieta kur kareiviai yra in 
vaiska imami ir pradėjo savo 
prakalbas pyszkinti ir savo 
plakatus dalinti, tai ir iszkilo 
susikirtimas tarp tu studentu 
ir kareiviu.

BAISI NELAIME

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

re.
Kunigas Jonas J. Goff, tos 

parapijos klebonas ir tos ligo
nines prižiūrėtojas sako kad 
dar negalima tikrai pasakyti 
kiek žmonių žuvo szitoje ne
laimėje.

Da Geriau

Gaspadine namo in sveczia: 
Ana tamista žiovauji!

Sveczias—Kur-gi bus nuo
bodu, juk galite žinoti jog 
žmogus tankiause žiovauja 
nuo bado!
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Turtinga
pETRAS Grigas, kaip ir visi 

kiti jaunuoliai, taipgi nega
li‘jo apsieit be karines prievo
les atlikimo. Tik gal jis laimin
gesnis buvo tuomi,kad jam teko 
apsigyvent Kaune, Ketvirtame 
Didžiojo Lietuvos kuniggiksz- 
czio Vytauto pėstininku pulke. 
Petras savo gyvenime pirma 
syki pateko in dideli miestą, 
nes artimiausis nuo jo tevisz- 
kes miestas tebuvo Ukmerge, 
kurioj irgi vos viena syki tu
rėjo laime but. Dabar jau priesz 
jo akis stojosi visai naujas 
vaizdas: Vietoje placziu, akimi 
nepermatomu lauku, tęsęsi 
siauros Kauno ulyczios; vie
toje nedideliu mažais langais 
trobų, stovėjo tvirti, aukszti 
murai, nakties tamsybes naiki
no szviesi elektros .szviesa; vie
toje basu nevikriu ir nuo riebu
mo sužiebusiu sodžiaus merge
liu, mate gražiais vaksuotais 
batukais apsiavusias, vikrias ir 
laibas gražialiemenes paneles. 
Ir kas tu paneliu per gražumas. 
Visu veidai ir kaklas lyg pie
nas balti, veideliai ir lupytes 
gražia spalva, raudonos toli 
gražu grožiu nesulyginamos su 
saule apdegusiomis sodžiaus 
merginomis.

Petrelis stovi miesto uly'czio- 
je ir neatsigeredamas žiuri ia 
praeinanezias paneles. Ir stebe- 
itnai ji jos vylioja! Viena, gra
ži, antra da gražesne; viena 
gražiai pasirodžiusi, antra, da 
gražiau. Ir kas ju per meilu
mas, kas per linksmumas! So
džiaus mergele pakalbinsi, tai 
ji paraudonuos, akis žemyn nu
leis ir vargiai pavyks žodeli isz 
burnos isztraukt, o ežia prakal
bintos! drąsiai kalbasi, juokau
ja ir net pasivaikszcziot kvie- 
czia.

Petras buvo turtingo dvieju 
valaku ūkininko sūnūs ir todėl 
placzioje apylinkėje gerai žino
mas, del ko ne viena sodžiaus 
mergele stengėsi ji pas save 
pasikviesti, tikėdamosi gyveni
me savo draugu turėt. Todėl 
Petras savo kilme apsvarstyda- 
masl nutarė žut-but iszsirinkt 
sau už paczia gražia mieseziun- 
kele ir tuomi duot “uosi” vi
soms kaimo turtingoms merge
lėms. Bet imti už paczia pirmą
ją mieste pasilaikiusia, Petras 
taipgi nenorėjo. Todėl, jis sten
gėsi vis nauju pažineziu susi
rast ir isz to būrio jau viena 
is'au tinkamiausia iszsirinkt. 
Tokiai susirasti, greitai ir ge
ra proga pasitaikė.

Buvo gražus Nedeldienis. 
Ant Vytauto kalno jaunimas 
linksmiojc gegužinėje žaidė ir 
islzoko. In ta susirinkimą pateko 
ir Petras. Ten bežaidžiant Pet
rui mėtėsi in akis viena jauna 
ir gana graži panele, kuri daž
nai in ji savo žvilgsnius mete 
ir meiliai szypsojosii. Ir juo to
lyn, juo jųdviejų akeles dažnyn 
susitikti pradėjo ir vienos an
troms lyg sakyte sake: “Asz su 
jumis susipažinti nori!”

Žaidimams pasibaigus, 
sidejo sizokiai.
lietosios paneles priėjės žemai' 
nusilenkė ir paprasze eit szokt 
Panele, matyt, tuomi taipgi pa-

toks atrodo. Drąsumo stoka gal 
but tame buvo, kad Petras pats 
jautėsi nemokąs visu mieste 
reikiamųjų elegantiszkumu. 
Bet su panele Ona, kurios var
čia beszokdanias sužinojo, buvo 
daug drąsesnis1. Mat panele 
Ona būdama drąsi, linksmauš 
budo ir iszkalbi, pati stengėsi 
pirmoji Petra in kalba, intrauk- 
ti. Ir juodu kalbėjosi ne vien 
apie miesto gyvenimą, apie in- 
vairius atsitikimus, apie so
džiaus papraezius ir laika, bet 
net apie save kalbėt pradėjo. 
Panele Ona būtinai norėjo suži
not isz kur szio vakaro draugas 
yra kilęs ir jo kilme. Petras 
taipgi panorėjo ir apie panele 
Ona. szi-ta sužinot. Tos ju kal
bos) tai]) juodu suartino, kad 
Petras nieko aplink sąve nebe
matė ir vien tik meiliai in mei
lios Onytės akutes žiurėjo. Ir 
kaip jam dabar graži atrodė 
Onyte! Ta groži tieke kas kart 
labiaus liepsnojantys meiles 
verpetai. Jau Petrui norėjosi 
mylima Onyte apkabint prie 
szirdies priglaust ir, jeigu butu 
galima, bet in szirdi insidet ir 
taij) visa savo'gyvenimą szir
dyje nesziot. Ir jeigu ne toji di
dele besilinksminancziu minia, 
tai isz tikro Petras butu neisz- 
kentes Onytės raudonu lupeliu 
nepabuezia ves!

Kiek meilus buvo Petrui su 
Onyte pasikalbėjimas, tiek 
kankinantis su ja persiskyri
mas. Szitai ir dvylikta nakties, 
jau ir ketvirta, valanda ryto, ir 
vis da tebėra. Petrelis nesumer- 
kes dienos akeliu. Vaizduotėje 
mintys viena po kitos lenda ir 
visaip pinasi. Juk jo Onyte ar
tiste. Ji ne vien savo grožiu, 
bet ir rolėmis opereteje visus 
stebinte stebinto stebina ir ne 
viena szirdi savęsp traukia. Ji, 
sakėsi, nusibodęs jai tas lais
vas ir triukszmingas miesto gy
venimas ir jau norinti susirast 
sau kur nors kita vieta rames- •< .
niam ir malonesniam gyveni
mui. Tai kodel-gi man buvo ne- 
pakalbint, bene sutiktu su ma
nimi bendra gyvenini vest. Juk 
as'z esu turtingas/ gražus ir 
garsus 'vaikinas ir todėl gal 
sziek-tiek vertesnis už koki 
menka miesto žmogeli. O kaip 
butu garbinga tokia žmonele in 
namus parsivežt!

In vairiomis panasziomis
mintimis Petras besikankinda
mas, nutarė pirmame susitiki
me iszreikszt Onytei savo nuo
mone ir papraszyt jos rankos.

Butu jis jai raszes laiszkeli, bu- ; 
tu mielai sutikės atlankyt nu
eit, bet nežinojo kur raszyt ir 
kur eit. Su painaszia szirdgela 
ir Onyte lovoje karsztlige kan
kinosi ir net kliedėdama Petre
li Nzauke, bet Petrelis jos balso 
negirdėjo.

Onyte pasveiko. Jau ir 
vaikszcziot pradėjo. Diena bu
vo gražiausia. Neperkarszta, 
saule viliote viliojo. Onyte, su 
lazda pasiramscziodama, nuėjo

s . s

TARADAIKA į

Girdėt kad Sovietams, 
Jau isz visu szaliu negerai, 

Da nekurie randasi, 
Jog su kitais giųczinasi, 

Ir tai negali būti, 
Kad Sovietai turėtu pražūti! 
Jeigu po Rusu gerai turėjo, 

Tai kam po nogiu iii Suvienytu 
Valstijų atėjo?

Jeigu kas Sovietu szali laiko, 
Tai patys save už niek 

palaiko, 
Nevertas tarp Amerikiecziu 

rastis, 
Geriau kad gryžt u atgal in 

Rusija'.
* * *

Žinios skamba per tiligramus, 
Ir už tylėti negaliu,

Kokie tie seni singeliai kvaili, 
Žiloti ir kaip da!

Sztai, yra toki ka poruotis 
užsimanė,

Bet merginos gauti negali, 
Mat, pikta jiems,

O jauni rodos tyczuojesi,
Su patogioms mergelioms 

paeziuojesi,
Ir daug po Velykų vesis.

O nekurei senyvi singeliai, 
Mato kad bus negerai,

Nes po smert turės ožius 
ganyti,

O negales duszpalaikes 
iszganyti.

Tie seni singeliai,

laikraszcziu,
Jog visi meluoja, 

Ir da kitaip loja. 
Mat, reike tokiems, 

dovanoti.

pra-
Petras prie mi-

Viena. Nedeldieni Petras su 
Onyte* sėdėjo Laisves Alėjoje 
suolelyje ir meiliai sznekuczia- 
vosi. Abudu, matyt, buvo be 
galo patenkinti. Petras minty
je didžiavosi garsia panele už 
žmona gausias, o Onyte džiau
gėsi aiszkindamosi suradusi to- 
k i, kuri labinus už vistis pamy
lėjusi. Ir jei ne vieneri metai da 
turimosios karines tarnybos, 
tai isz tikro juodu jau butu tuo- 
jaus Kaune davė suriszt bažny- 
czioje savo rankytes.

Daug szveneziu ir paprastu 
dieneliu jiemdviem laimingai 
ir linksniai perbėgo; daug 
viens antram meiliu žodeliu

tenkinta, buvo, nes! greitai at- iszpas'akojo; daug invairiu gy- 
siprasziusi szaly jos stovėjusi1 veninio klausymu iszgvildeno,

* * *
In viena Pemisylvanijos1 

miestą pribuvau,
Ir ka ten pamacziau, 

Ant akis ant virsziaus 
pastacziau.

Randasi ten ir daug musu 
žmones,

Taipgi vyruku ir mergeliu.
Yra tokiu kurie jokios dorybes 

neužlaiko. t
Save nei kitu guodoti neturi

laiko,
Kad ant mergeliu 

neužpuldinetu,
Ir tokiu biauriu žodžiu 

neraszinetu.
Reikia žinot,

Jog kas diena asz daug laiszku

bet sztai viena syki Petrelis ne 
besulaukė susitikimo vietoje 
Onvtes. Lauke diena, lauke an- 
tra, lauke visa menesi ir vis

bemeli, iszejo su Petru lietu- 
viszka suktini szokt.

Nors, paprastai Petras prie 
sodžiaus! mergeliu drąsus buvo,
bet prie miesto paneliu, visai ki- Onytės kaip nėra, taip ir nėra.

O tie laiszkai labai užsipuola 
aut mergeliu dorybes, 

Bet paūžtas jau jieszko tuju 
šmeižiku,

O kaip pagaus, 
Už tai turės kelis metus 

kalėjimo atsedet.

Nusitikimo vieton Petrelio 
jieszkot; bet nesulaukė. Petras 
jau senai su savo pulku kiton 
vieton iszvažiavo. Onyte ir ten 
jo jieszkojo, bet jau visai pul
ke nerado. Pulke Petro adresu 
gavusi, Onyte iszejo jo tevisz- 
ken savojo jieszkot.

— Garbe Jėzui Kristui! Pra
bilo in vidų mojusios inotcrisz- 
kes balsas.

— Per amžių amžius, atsa
ke apie krosui trusianti senute 
Grigiene ir insižiurejo in nepa- 
žinstama gražiai pasirodžiusia, 
panele.

Po trumpos tylėjimo valan
dos pirmoji prabilo senute, 
klausdama : Isz kur ir kur ne- 
pažinstamoji eina ir praszyda
ma viesznia sėstis Onyte pasi- 
aiszkino Ukmergei! ir pasisakė 
es'anti labai isztroszkusi ir 
sziek-tiek suvargusi ir todėl 
užėjusi atsigert ir atsilset, bet 
apie savo keliones tikslą ne pu
se žodžio neprasitarė, nors jau 
gerai žinojo, kad savo mylimo
jo Petrele teviszke surado.

Trumpai pasėdėjusi ir pasil
sėjusi, Onyte pradėjo žiūrinėt 
ant sienos kabanezias fotogra
fijas ir priėjusi prie Petro fo
tografijos neva nustebusiai su- 
szuko:

— Žiūrėk, tai ir jis, Petras 
czionais! Tai kasgi ežia tuose 
namuose gyvena: Ar Petro gi
mines, ar jis pats1?

Motina nustebusi, kokiu-gi 
butu tokia graži panele gali su 
jos sūnumi pažinti turėt, pra
dėjo teirautis1 apie pažinties 
vieta ir dažna susitikima ir jai 
kaž kas szirdyje intartima pra
dėjo darytis. Susižinojusi, kad 
juodu. Kaune dažnai susitikda
vo, sykiu ir didžiuotis .mintyje 
pradėjo, kad jos mylimas sūne
lis ne su “prastomis” Kaune 
pažinti turėjo. *

Onyte papraszius, ar negali
ma butu su jos sūnumi pasima
tyt, motina nuvedė ja in kluoną 
kur Petras linams žardu taisė. 
Petras, ja ateinanezia pamatęs, 
tuojaūs pažino. Taipgi prisimi
nė jai duotąjį žodeli — vest, 
kuri sziaindiena vargiai gal be
norėtu iszpildyt, prisiminė mei
linsi Laisves Alėjoje sėdėjimus 
ir nepermatyta persiskyrimą 
nuo ko net sumiszo, o ypacz to
je minutėje, kuomet priėjusi 
Onyte scnoviszku meilumu pa
spaude jo nuo darbo pūslėta 
ranka ir netikėtai in veidą pa- 
bueziavo. Jame viduje dabar 
virė kova del atsinaujinanezios 
meiles ir kova stengiantis sau 
kalbėt, kad toks pasisveikini
mas yra tikras dalykas, del ku
rio, ypacz vyrui, nepridera rau- 
donuot.
. Motina matydama prisimer
kusi bežiūrėdama negalėjo su
prast, ar tai ežia jo tikroji 
žmona savo vyra surado, apie 
kuria jis niekuomet neužsimin
davo, ar taip, buvusi meiluže ir 
lauže galva, kaip dabar daryt. 
Buvo benorint nepraszyta 
viesznia. pradėt koliot ir isz na
mu iszvyt, bet vėl susilaikė su- 
sipratusi kad jeigu jau yra 
žmona, tai ka bepades juodu 
iszskirt ir gyvenimą ardyt, o 
jeigu da tiktai meiluže, tai rei
kia perspet sunu nuo ponia in 
savo namus insivedimo.

Motinai mintyje besviruo- 
jant suims, Petras, paprasze 
viesznia in gidu ir visi trys kal
bėdamiesi per kluoną namu 
link nuėjo.

Onyte keletą dienu pas Gri
gus vieszejo. Tarp kitu linksmu 
kalbu pasisako, kad jau galuti
nai metusi triukszminga artis-

tos ir miesto gyvenimą ir gryž : pamatytąja busimosios mar- 
ezios teviszke. Dar buvo bema
ną užsukt pas artimiausi kai-' 
myna pasiteiraut, bet Onytei 
cinus kalbėt, kad tas kaimynas 
labai nedoras esąs, jos laukus 
naganas ir todėl jie piktuoju^ 
gyvena, del ko apie juos teisin- 

nu-

liai esą seni ir nebegali dirbti, 
del ko reikalauja geresnes prie- ’ 
žiūros. Todėl labai nudžiugę, 
kuomet davusi žinot, kad jau 
visai in namus parvažiuojant- 
ti. Namuose norinti savo trijų 
valaku ūki atimt isz nuominin
ku ir pradėt savistoviai ūki
ninkauti. O gal ateityje rasian- 
ti patinkama berneli, tai ir už
kurius pasikviesianti.

iSeniams Grigams viesznia 
Onyte kas kartas labiaus 
tikt eme, o ypacz tuomet jie ja 
pamylėjo, kuomet sužinojo; kad 
yra vienturte ir turtinga. Ma
tydama tarp sumins ir viesz- 
nios meile, motina pasiūlė sū
nui imt ja sau už paczia. Pet
ras su tuo pasiulymu greitai 
sutiko. Onyte ta sumanymą su
žinojusi, taipgi nesiprieszino. 
Kuomet jau viskas buvo pri
rengta vestuvėms, kad kartais, 
nenupirkus kates maisze, tė
vai sumanė nuvažiuot in pane
les Onos teviszke žvalgais. Sy
kiu ir Onyte iszvažiavo. Antro
je keliones dienoje, prievakariu 
privažiavo gana tvirto ūkinin
ko lauka ir trobesius, kuriuos 
pasakė jos teviszke esanezius. 
Bet tas ūkis stovėjo antroje Le- 
venos upes puseje, todėl reikė
jo da pora verstu tolinus nuva
žiuot iki artimiausio tilto, ku
lia vieta privažiavus pasirodė, gryžo, bet 
kad tiltas vandens nunesztas ii. ' ' ' 
todėl reikėjo vėl deszimt vers
tu kitu keliu gryžt, kad galėjus menesiai. Tėvai Grigai jau ir 
per miesteli kiton upes pusėn ragint eme apie važiavima, nes 
peivažiuot ir paskui paupiu vėl greitu laiku jau reikėjo pradėt 
atgal in tuos namu
kiu budu pasidarė virsz dvide- 
szimt verstu bereikalingos ke
liones. Kadangi arkliai ir jie 
patys jau gana suvargo buvo 
tai tėvai Grigai nutarė atgal 
gryžt, pasitenkino vien isztolo

gu žinių nesuteiksiąs, tėvai 
sileido ir atgal iii namus 
gryžo.

Turtinga ir graziaqianele per 
paczia gaut ne kiekvienam! 
lemta. Todėl Petras tokia lai-

pa.| me susilaukęs be galo džiauge- 
• si ir atmincziai iszkele triuksz-
mingas vestuves. Grieže ka
ri szkasis dudn orkestras. Sve- 
cziu privažiavo kaip isz toli
miausios, taip ir artimiausios 
apylinkes. Nepraszytu žiopliu 
jaunosios pasižiūrėt taipgi su
sirinko didele daugybe. Kadan
gi pagal jaunosios noro visos 
vestuves! atsiliko pas Grigus, 
todėl ežia isztisa sanvaite ap
simainydami svecziai linksmi
nosi ir jauniesiems ilgo ir lai
mingo gyvenimo linkėjo.

. Sanvaitei po vestuvių pra
slinkus, kaip buvo kalbėta, jau
nieji turėjo greitai in žmonos 
puse apsigyvent iszvažiuot, to
dėl Ona Grigiene iszejo viena 
in savo namus ten reikalingos 
tvarkos padaryt. Porai sanvai- 
cziu praslinkus, laimingai su- 

apie iszvažiavima 
•r nieko kalbėt nenorėjo. Teip be- 

go dienos, bego sanvaites ir net

gryžt. To- Pavasario darbai laukuose 
■dirbt. In vyro praszyma. teipgi 
atsake kad jai ir ežia labai ge
ra, todėl nėra ko skubėt va
žiuot. Tėvai matydami mar- 
czios apie važiaviriia nesirūpi
nimą pradėjo abejot, bene ap-

Naujas Pranaszas “Balsas”

Szitas baltais drabužiais 
apsirėdęs žmogus sako kad 
jis yra žinomas nekokiu ten 
vardu ar pavarde, bet vien 
tik kaipo “Balsas.” Jis sako 
kad jis su savo žmona, Rūta, 
važiuoja namo in Los Ange
les. Jis savotiszka Dievo 
mokslą skelbia, mokindamas 
kad protas viską reiszkia ir 
medžiaginis ar kuniszkas pa
saulis nieko nereiszkia, kad 
žmogui reikia vien tik pro
tauti.

Jis sako kad jis su savo 
žmona Rūta yra po visa svie
tą važinėje, visur buvę ir vis
ką mate, ir dabar jis gryžta 
namo tęsti savo darba toliau.

Tokiu nepaprastu ir keistu 
žmonių tukstancziai randasi

t M
in Los Angeles ir in Holly
wood. Ar jie tikrai taip tiki 
kaip jie sako, ar jie taip keis
tai elgiasi ir rengiasi už tai 
kad jie yra taip insitikine ar 
gal jiems keliu szulu trūksta.

Žinoma daug j u taip ren
giasi ir taip darkosi, norėda
mi vienaip ar kitaip žmonių 
akis in save patraukti, kad 
tie kurie daro “moving-pik- 
czierius, ’ ’ krutamuosius pa
veikslus juos pasisamdytu.

Niekur kitur Amerikoje 
negalima rasti tiek daug vi
sokiu keistenybių, nežmo- 
niszku drabužiu, puskeptu 
mokslu ir kvailu madų, kaip 
in Los Angeles ir in Holly
wood.

Pirkie U. S. Bonus
■’ .i i- • • ■■ • ;. •... ‘?r ; ; Ą

vilt i jie likosi ir nutarė tyloms 
vieni nuvažiuot persitikrint. 
Nuvažiavo tuo paežiu keliu, ku
riuo panele Ona buvo vedusi. 
Pavyko teipgi ir jos teviszke 
surast, tik ne tuose puikiuose 
namuose, kuriuos isz tolo buvo 
rodžiusi, o tik netolimoje kai- 
minysteje, menkoje luszneleje, 
gyvno abudu nuskurdusiu jos 
teveliu. Nuo kaimynu taipogi 
sužinojo kad ji visai savo tėve
liais1 nesirūpina ir yra papras
ta miesto ulyczios mergele, in 
kuria visa apylinke su panieki
nimu žiuri.

Ona Grigiene pajutusi tėvu, 
iszvažiavimo tikslą, renge sau 
kitokius1 budus. Pasirodė, kad 
ir toje apylinkėje jos draugu 
jau turėta. Isz anksto jau buvo 
parengtas vežimas, in kuri 
slapczia isztusztinusi skrynia 
ir spintas, susikrovė geriausius) 
daiktus ir lauke laimingos isz- 
sprukimo valandos. O toji va
landa greitai pasitaikė. Sugry- 
že insinervave tėvai isz tokios 
pajuokos ir paniekinimo, ver
kė, marezia kolioj ir net kumsz- 
czia grašy! eme, nuo ko pabū
gusi Grigiene pro duris isz- 
spruko. Tėvai ir vyras nieko 
blogo nemanydami, grinezioje 
v erke ir marezios sugryžtan- 
czios lauke, o tuo tarpu Ona ge
riausi arklį pasikinkiusi visai 
isz namu dingo! Ir kuomet jie 
jau vėlai vakara pastebeje ka 
atsitiko, rengėsi kaimynus su- 
kviest padėt jaunosio Grigie
nės surast, pribuvo policija ir 
visus aresztavo. Mat, Onos Gri
gienės daugu buvo pranesfzta, 
kad Grigai tarp saves nekuri 
laika labai nesantaikoje gyveno 
ir dabar Grigiene Ona yra, be 
žinios pražuvusi. Jie visi buvo 
intarti Onos Grigienei nužudy
me ir pašiepime.

Nors Grigai kalėjimo sėdė
jo, bet policija darbavosi Onos 
Grigienės jieszkodama. Jiesz
kojo kaip negyvos teip ir gy
vos! Gyvos jieszkot verte invai- 
rus isz kaimynių girdėti gandai 
ir teipgi nepaprastu budu tur
to žuvimas.

Policijo triūsas nebuvo vel
tui. Pora menesiu padirbėjusi, 
surado ja viename miestelyje 
tarnaujanezia pas policija kai
po paprasta tarnaite ir aresz
tavo kaipo kaltininke Grigo 
turto pavogime, nuvežė in ka
lėjimu vieton paleistosios Gri
go szeimynos. ;

Nors jau senai nuteistoji 
Ona Grigiene savo bausme at
buvo ir su vyru ir tėvais susi
taikius laimingai gyvenimą 
baigė, o tuo tarpu toje apylin
kėje gyvena nekuriems vai
kinams taikomas priežodis 
‘ ‘ Gavo turtinga kaip Grigo pa- 
epa!” —L.

—GALAS— ,

i
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Žinios Vietines VERBŲ NEDELE

—- Petnyczioj pripuola Szv. 
Marijos skausmu, taipgi pas
ninkas.

—• Subatoj P. Marijos isz

—- Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Verbų Nedelia, taipgi 
žinoma kaipo Didžioji ir SzVen
ta Sanvaite; Panedelyje. Szv. 
Leono Did., Utarninke Szv. 
Viktoro; Seredoj Szv. Henne- 
negildo, taipgi pasninkas; Ket
verge pripuola Didysis Ketver- 
Igas; Didysis Petnyczia, taipgi 
pasninkas; Didysis Subafa, Ga
vėnia pasibaigė Subatoj diena,
12- ta valanda.

—■ Visos parapijos ir Publi- 
kinos mokyklos ant Szvcncziu 
užsidarys Seredoje, Balandžio
13- ta diena.

—- Kazimieras Benderavi- 
ezius (Bender), 42 metu am
žiaus nuo 513 E. Centre uly- 
czios, staiga susirgo pereita Su
katos diena, o Panedelyje apie 
7:15 valanda ryte numirė na
mie. Velionis gimė Mahanoju- 
je, buvo angliakasis ir pasku
tini karta dirbo Knickerbocker 
kasyklose. Paliko paezia Suža
lta (Mellon); keturis sūnūs: 
Kazimiera, Joną, Vincą ir 
Pranciszku, visi namie; pa-tęvi 
Joną Kvedera, mieste; du bro
lius; Vincą, Fort Dix, N. J., ir 
Joną, Homestead Park ir sese
ri Konstancija Yagor, Staten 
Island, N. Y. Laidotuves in vy
ko Ketverge, su apiegomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje 9 valanda 
ryte ir palaidotas in parapijos 
kapines. Graborius Liudvikas 
Traskauskas laidojo.

— Gerai 'žinoma gyventoja, 
isz pirmo vordo, ponia Marijo
na Dziadosziene, (Lenke) nuo 
438 W. Mahanoy Uly., staiga 
Susirgo Seredos vakara 5-ta va
landa vakare, ir apie 7:30 ta pa
ti vakara numirė savo namuo
se. Velione gimė New Boston 
kaimelyje. Jos vyras Antanas, 
mirė 1939 metuose. Prigulėjo 
prie Szv. Kazimiero parapijos 
taipgi keletą draugyseziu. Pa
liko dideliame nuliudime: ketu
rios sūnūs: Teofilių, Juozapa, 
Pranciszku visi isz Philadel
phia ir Edvardu, Overbrook, 
Pa., trys dukterys: Rozalija, 
slauge isz U. S. Marine ligon- 
bute, Staten Island, N. Y., Flo-I

CHURCHILLIS

IR RUSIJA,

NUŽUDĖ SAVO 
MEILUŽE

Vėžio Liga Pavojinga! Žmones Ima 
Suprasti Tos Ligos Pavojingumą

(Tasa Nuo 1 Puslapio) (Tasa Nuo 1 Puslapio)

žine siena, ūži 
( ant viso kraszto.”

ždangala nusileido! rio gaiduką ir kulka jai in gal
va.

Isz pradžios jis policijai sake

Verku Nedelia apreiszkia 
injojima Kristaus in Jeruza- 
lema ant asilo. Ta diena 
Krikszczioniai apvaiksztines

Nedelioj, Balandžio (Apr.) 
10-ta diena. Nuo szios Verbų 
Nedėlios prasideda Didžioji 
Sanvaite.

Užpereita sanvaite, tas pats ^ad jį patį nusįszove( paskui jis 
i Churchillis, dabar jau tik bu-i 
! ves Anglijos Premieras, bet 
visgi intakingiausias ir iszkal-;
bingiausias Anglijos atstovas, dedaTni revolveri \ ‘
kalbėdamas Bostone, kur dau- pa,Spaudavo gaiduką. Revolve

ryje tada būva penki tuszti 
kambariai ir vienas pilnas. Isz 
szitokio sporto norima parody
ti savo drąsumą. Bet kai poli
cija nei in,viena, nei in kita jo 
pasaka netikėjo, jis pradėjo 
aiszkinti, kad jis netyczia ja 
nuszove.

aiszkino kad jiedu žaidė ta Ru- 
siszka sportą: Indėj o viena kul
ka’ in revolveri ir paskui prisi- 
___________ __i prie kaktos

valanda ryte, o 7-ta valanda va
kare invyks Religini Koncertą 
Szv. Jurgio parapijos hažny- 
czioje. Didžiajame Ketverge, 
Balandžio 14-ta diena, 10-ta va
landa ryte, taippat 7-ta valan
da vakare kita Religini Kon
certą per Pottsvilles Radio sto
ti, isz Szv. Jurgio bažnyczios.

Kadangi Gerbiamas Jubili- 
jatas yra Lietuvis Didelis Tė
vynės mylėtojas, daug yra nu
veikęs Bažnyczios ir Tautos, la
bui, per Jo pastangas gražiai ir 
meniszkai yra iszdažyta bažny- 
czia, naujos lempos puoszia 
bažnyczios vidų. Su pasisekimu 
vedamos Katalikiszkos Organi
zacijos ir 8-niu skyrių pampi ji- Į

W v . .
ne mokykla. Dar žada ateityje; 
ir naujus vargonus intaisyti.! 
Nepamirszta ir Tremtyje! 
Vargstancziu. Kiekvienais me- 
taisi kaip ir szimet per Jo pa
stangas surenkama nemažas 
kiekis drapanų ir pasiunezia 
BALF’is kad aprūpinti vargs- 
tanezius 
darlbszti

dėlios ryta, pas savo seseri, po
nia Margareta Kasper (Kaspe- 
ravieziene). Velionis sirgo 
trumpa laika. Buvo nevedąs'. 
Paliko broli Joną; dvi seserys: 
M. Kasperavicziene, mieste ir 
J. Spanskiene, Detroit, Mich., 
taipgi daug anuku ir anūkes. 
Laidotuves in vyko Se redos ry-

Girardville, Pa. — Kazimie
ras Tomaszaitis isz Girardvilles 
turėjo operacija Ashland ligori- 
bute.

— Vincas A. Mažokas, 310 
W. Main uly., ir Helen F. La
velle, 475 W. Mahanoy Avė., 
iszeme laisnus del apsivedimo.

tremtyje. Tyli bet 
/Asmenybe. Mylimas i 

Choras ir Parapijiecziu. netik-’ 
tai Lietuviu, bet ir kita tauezia.!

Tegu Visagalis Jo darbus lai
mina ir toliau kad sėkmingai! 
veikdamas Shenandoah Szv. 
Jurgio Parapijoje susilauktu 
net 100 metu amžiaus.

To linkime Choras, Parapi- 
jiecziai ir Visuomene. — S. Ž.1

Žinios pranesza kad bu
vusi miesto gyventoja Katari
na Vitkauskiene (Witcufsky), 
numirė Nedelioj, Kovo (Mar.) ! 
27-ta diena, Haddon Heights, j 
N. J., ir likos palaidota Utar- 
ninke, Kovo 31-ina diena, sir 

! apiegomis Szv. Jurgio bažny-! 
! ežioje ir palaidota in Szv. Mari-

■ - - - ■ jos kapines Camden, N. J. Ve-!
L.‘udviky pati WateGraeey,j liollo atvy,ko is2 Liotttvos (lauJ

Jos vyras; 
Liudvikas mirė 1930 metuose.! 
Paliko trys dukterys: K. Kati-! 
liene, P. Fogeline isz Haddon 
Heights, N. J., ir V. Babbiriene, 
Philadelphia, Pa., taipgi 
anūkus ir du pro-anukus.

rėnce ir Mare, namie; tris bro
lius: Stanislova, New Boston, 
Alberta ii* Juozapa, Philadel
phia; septynios seserys: Julija 
pati John Mūšiai, Chicago, 111. 
Helena, pati John Laohovicz, 
Sophia, pati John Haigenbath, 
Prancisžka, pati James DeMa-j 
co, Valerija, pati Fred Grack ii

visi isz Philadelphia. Laidotu
ves invyks Panedelyje, su Szv. 
Misziomisi Szv. Kazimiero baž- 
nyczioje 9-ta valanda ryte ir 
bus palaidota in parapijos ka
pines. Graborius L. Traskaus- 
kasi laidos.

— Lietuviu Moterų Kliii- 
bas isz Schuylkillo pavieto, lai
kys savo Pavasarini Ban kieta. 
Balandžio (Apr.) 25-ta diena, 
N ech o Allen svetainėje, Potts- 
villeje.

Shenandoah, Pa. — Dvejoms 
sukaktuvėms minint būtent 60 
metu Gimimo ir 20 metu Kle
bonavimo Szvento Jurgio Para
pijoje. Klebonui Kun. J. A. Ka
raliui pagerbti Choras ateinan
ti^‘ Verku Nedelieni, Balandžio 

"■(Apr.) 10-ta diena, deszimta.

gelis metu atgal.

tris j

Prieszinasi Priesz 
Wallgren

giau negu keturiolika tukstan- į 
ežiu žmonių buvo susirinkę szi-į i
tiek turėjo pasakyti apie Rusi- 
ja, apie Komunistus ir apie So- ’ 
vietus:

Jis staeziai pasakė kad Rusi
ja dabar taikos jieszko ir nesi
pučia ant kitu už tai kad visi 
Sovietai prisibijo Amerikos, 
nes Amerika ir vien tik Ameri
ka turi ta Sprogstanczia Atom 
Bomba. Jis sako kad Komunis
tai tuoj aus pasiunstu savo ka- 
riszkus eroplanus ir bomberius 
virsz Londono, jeigu jie butu 
tikri kad Amerika tylės ir nie
ko nedarys. Jis Rusijos nusista
tymą szitaip iszaiszkino:

“Rusijos vadai ir visas 
Kremlinas labiau bijosi Ameri
kos ir Anglijos draugiszkumo, 
negu piktumo. Rusijos vadai 
negali pavėlinti savo žmonėms 
draugauti su Vakariniu Tautu 
žmonėmis, nes tada Rusijos 
žmones pamatytu koks skirtu
mas tarp Rytu ir Vakaru, imtu 
prilyginti kitu krasztu gražu 
gyvenimą su savo nelemtu ir 
skurdžiu gyvenimu.”

Jis sako kad trylika žmonių 
! Kremline nustato szimtu mili
jonu žmonių likimą. Tas Krem
linas nori ir vįsa svietą valdyti. 
Tie trylika Kremlino valdovu

i mato kad jie turi nustatyti
: augsztas sienas, neperžengia- randasi, ir dažniausiai jie taip 
ma rubežiu tarp laisvu žmonių bėga nuo vienos moteries pas 
ir savo vergu. ,

Į
Visi mes visa tai gerai žino- 

• me ir žinojome, bet nei vienas 
negalėjome taip aiszkiai pasa
kyti kaip Churchillis pasakė.

Jis būdavo gyvena su savo 
žmona sziokiomis dienomis, 
paskui Subatoj ir Nedelioj gy
vendavo su savo meiluže. Da
bar iszeina in virszu, kad jis da 
ir kita moteriszke buvo suvi- 
liijes, kuri jam davė daugiau 
negu du tukstaneziu doleriu del 
naujo automobiliaus. Jis buvo 
jai prižadėjęs kad jis gaus “di- 
vorsa” ar kaip kitaip savo 
žmonos nusikratys ir su ja ap-| 
siženys.

Matyti kad tas Harvey Mc-J 
Donald buvo tikras gaidukas. 
Tokie gaidukai vyru tarpe yra 
visai ne naujiena. Jie nori ki
tiems parodyti ir labiausiai sau! 
parodyti ir save insitikinti kad 
jie to vyriszkumo turi daugiau 
negu kiti, ir už tai, jiems vie
nos moteriszkes neužtenka. Jie 
statosi virszgamtiniais didvy
riais savo lytiniu, vyriszkumu 
už tai, kad jie patys gerai žino 
kad jie geram vyrui negali pri- 
silyginti.

Szitokiu vyru labai daug

Motina Nepaiso

Senatorius Harry P. Cain, 
isz Washington valstijos pa- 
reiszkia savo pasiprieszini- 
ma priesz Prezidento Tru- 
mano paskyrima buvusio 
Gubernatoriaus M o n C. 
Wallgren, kaipo Pirmininku 
tarybos kurios darbas yra 
prižiūrėti musu kraszto ap
saugos sandelius.

Senatorius Cain ežia su sa
vimi atsinesze visokiu rasztu 
ir knygų, parodyti kad tas 
Wallgren tokiam darbui yra 
netinkamas.

Auburn, N. Y. — D u jauni j 
vaikezai žuvo ir du kiti buvo i 
labai sužeisti kai ju automobi
lius susikūlė in stulpą ir paskui

i nusiverte nuo vieszkelio ir su- 
! simusze in du medžiu. Žuvusie
ji buvo James Harrington, sep-.i 

amžiaus ir! 
asztuonio-l 

Pa., duktė ponios St. Burke, į likos metu amžiaus. Policijai!-j 
mieste. Prigulėjo prie Saldž. J. ' tams eme kelias valandas kol j 
Szirdies parapijos. Paliko savo, jie galėjo tuos jaunus vyrukus 
vyra, gerai žinomas barberys isztraukti isz to sudužusio au-■ 
Simona Dragini; keletą vaikus, tomobiliaus. Policijantai day 

negali pasakyti kaip ta nelai-i
I me atsitiko bet jie sako kad tie! 

Cumbola, Pa. — Aleksandras vyrukai labai greitai važiavo, 
senas jeigu automobilius buvo taip' 

sudaužytas. , į

New Philadelphia, Pa., 
‘Izabele, pati Simono DraginioJ ; 
numirė namie nuo .s'zirdies ata- ■ tyniolikos metu 
ko. Velione gimė Middleport, • Haymond Forward, 

duktė ponios St. Burke, į likos metu amžiaus.
J. i tams eme kelias

motina, du broliu ir dvi seserj

Rufus (Rutkauskas'), 
miesto gyventojas, numirė Ne-

Motina paliko szita mažuti 
prie vieno namo duriu. Ant 
mažuczio drapanėlių buvo 
prisegta trumpas laiszkas, 
kuriame motina sako kad ji 
savo sūnelio visai nenori ir 
nepaiso kas su juo atsitiks.

Policija dabar jieszko tos 
motinos. Vaikutis yra penkių 
menesiu amžiaus.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS

G R A B O R I U S 
Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

; kita, ne už tai kad ta viena mo
teris negalėtu ji patenkinti, bet 
kad jis negali tos vienos mote
ries patenkinti, ir nori jai ir 
kitoms parodyti kad ežia ne jis 
be ji ir jos kaltos. Tokie gaidu
kai retai kada gali su kitais vy- 

i rais susidraugauti, nes jie žino 
kad jie nėra tikri vyrai, bet 
statosi didvyriais. Ir tokie gai
dukai su tokia savotiszka veid
mainyste negali prigauti vy-
rus tai jie moteris vilioja.

KOMUNISTAI
MOKYKLOSE

Per ilgus metus žmones 1 
mažai ka žinojo ir dar ma
žiau suprato apie ta baisia 
Vėžio liga, bet dabar jau be
veik visi ima suprasti, kad 
svarbiausia yra ta liga grei
tai pažinti ir dar greieziau 
gydytis.

Pirmiau visi sake, kad szi
ta liga yra neiszgydoma, kad 
žmogus kuris su szita liga su
serga negali pagyti.

Mefford R. Runyon, Ame- ! 
rikos Vėžio Draugystes Vice
prezidentas sako kad vis 
daugiau ir daugiau daktaru 
pranesza kad jiems pasiseka 
tokius žmones iszgydyti.

Jis sako kad daug tokiu 
žmonių buvo ir yra pagydyti, 
už tai, kad žmones dabar jau 
žino ir supranta biski dau
giau apie ta liga, ir žino kad 
reikia labai greitai kreiptis 
prie gydytojo.

Szitoks žmonių mokinimas 
labai daug kasztuoja, ir už 
tai ta Amerikos Vėžio Drau
gyste kas metai veda Vaju, 
kad surinkus gana pinigu 
tam darbui. Szitas Vėžio Va
jus prasidėjo Balandžio 
(Apr.) pirma diena.

Szita draugyste labai gera 
darba dirba ir nebutu pro 
szali kiekvienam prisidėti 
prie to Vajaus ir nors kiek 
paaukoti.

Veda Vėžio Draugyste

Mefford R. Runyon, buvęs 
Amerikos Vėžio Ligos Drau
gystes vedėjas, yra dabar pa
skirtas tos draugystes Vice
prezidentu. Jis užima Doug
lass Poteat, vieta, kuris atsi
sakė Vasario pirma diena, 
kad galėtu vėl savo advoka- 
tystes darba vesti.

Runuyon yra buvęs Co
lumbia Broadcasting System 
Vice-Prezidentas, ir yra 
daug laiko paszventes del 
žmonių sveikatos. Jis tarna
vo in Pirma ir Antra Pasau
lini Kara ir dabar darbuojasi 
toje draugystėje, kuri sten
giasi ta baisia vėžio liga kaip 
nors sustabdyti ir žmones 
pagydyti.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
I 

rytojaus piliecziai ir vadai. Ar 
mes galime nutylėti, jeigu koks 
puskeptn ir trumpo proto mo
kytojas musu vaikus mokins 
Komunizmo ir augins visa ga
dyne Komunistu? “Kur, kur, 
bet mokyklose Komunistams 
tai jau negali būti vietos!”

Ant Pardavimo Ar 
Randos

Dvi Fanuos: Viena 105 akru 
žemes, l’/a myliu nuo miesto 
Ulster, Pa., — Antra farma. 
arti prie pirmos', 50 akeru že-j 

'mes, ne daug maszinu, 
szita farma parsiduoda už 
$1,000 arba tie abidvi fanuos 
parsiduoda tiktai už $5,500. 
Priežastis pardavimo: Senatve 

! ir vienas esu. Mano adresas: j
Walter Serepinas, 

Route 2 -— Ulster, Pa.

Vėžio Operacijos Paveikslai

Amerikos Vėžio Draugys
te parūpino krutamuosius 
paveikslus, “Moving Pik- 
czierius,” kurie parodo kaip 
daktarai, chirurgai daro to
kias operacijas, žmonėms ku* 
rie ta Vėžio Liga serga.

Szitiei paveikslai bus ro
domi ne vien tik daktarams 
bet ir taip visiems žmonėms, 
kad. parodžius visiems kaip

svarbu per ilgai nelaukti su 
tokia liga, bet kuo greieziau- 
siai gydyti ir gydytis.

Szitie daktarai pirmiausia 
nutraukia paveiksią to ligo
niu su mažinomis kurios nu
traukia net ir viduriu pa
veikslą. Isz szitu paveikslu 
jie mato kur ir kaip ta Vėžio 
liga yra ta žmogų paliegus. 
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