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Isz Amerikos
APVOGĖ BANKA

Vagis Nudurtas Ir Pa
liktas Ant Vieszkelio

CHICAGO, ILL. — Rolfe O. 
Dreng, trisdeszimts penkių me
tu amžiaus vyrukas, kuris pa
bėgo su bankos $11,658, buvo 
nudurtas ir iszmestas ant viesz
kelio, netoli Wheaton, Chica- 
gos priemiesczio. Darbininkas, 
beeidamas in darba užtiko jo 
lavona ir policijai pranesze. Jo 
rankos buvo surisztos užpaka 
lyje ir jo burna užlipdyta 
pleisteriu.

Policijantai spėja, kad 
buvo kur kitur nužudytas
paskui ežia atvežtas ir iszmes
tas. Jis buvo nudurtas su dide
liu ir ilgu peiliu. Rolfe Dreng 
buvo darbininkas banko j e, isz 
kurios jis pasivogė $11,658 ir 
paskui pabėgo. Jis ežia buvo 
aszdirbes tris metus.
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APVOGĖ
SZTORNINKA

PHILADELPHIA, PA. - 
Du vyrai inejo in Zelig Flax 
sztora ant 2016 Diamond uly., 
sumusze sztorninka ir atėmė isz 
jo. keturios deszimts asztuonis 
dolerius. Policijantai suėmė ke
lis juodukus kuriuos jie inta- 
ria del daug vagyseziu, bet 
sztorninkas negali tikrai pasa
kyti ar buvo tiedu ar ne.

Philadelphijos policijantai 
dabar diena ir nakti dirba ir 
sergsti ir jieszko ne tik vagiu ir 
'žmogžudžiu bet suima visus 
kuriuos jie intaria. Policijos 
virszininkai baisiai susirupine 
kad tiek daug vagyseziu ir ki
tokiu prasikaltimu yra papil
doma beveik kasdien ju mieste.

Mes policija negalime ir ne
ketiname pamokinti, bet mes 
tik tiek norėtume patarti ar 
nors szitokia pastaba padaryti: 
Philadelphijos mieste reikia 
daug daugiau policijantu ir da 
daugiau szviesu ant ulycziu 
iiakczia. Kad ir paeziame mies
to viduryje, staeziai baisu eiti 
sau vienam nakezia, nes uly- 
czios apitamsios.

JIESZKO MAZOS
MERGAITES

Sprogstanczia Bomba Ir Rusija GEGUŽES
MENESIS Lewisas Rengiasi

Gegužes (May) menesis yra 
visu Kataliku, p ypatingai Lie
tuviu Kataliku, paskirtas Die
vo Motinai, Panelei Szven-I 
cziausiai. Lietuviai gal szita 
menesi pavadino nuo paukszte- 
lio gegutes. Anglai szito me
nesio varda ima isz Lotynu.. 
Rymietis Romulus, vienas isz 
tu kurie insteige ir pastate ta 
galinga “Septynių Kalnu Mies
tą” Roma užvardino szita me
nesi. Jis szita menesi pavadi
no “Maius” gerbdamas visus 
tuos augsztesniuosius “majo- 
res” Senatorius ir Ponus.

Kiti mokslincziai sako, kad 
Mojaus ar Gegužes menesis ga
vo savo varda nuo dievaites 
“Maina” kuri buvo dievaieziu 
pasiuntine.

Gegužes menesyje apvaiksz- 
cziojame pavasario sugryžima. 
Kiekviena tikyba vienaip ar ki- 

I taip apvaikszczioja szita me
nesi.

Szitas menesis yra geliu, 
kvietku menesis^. Beveik visur 
yra iszrenkama “Gegužes Ka
raliene.” Pirmieji balti žmo
nes Naujoje Anglijoje, Purita- 
nai, buvo baisiai prieszingi to
kioms ‘ ‘ Gegužes Karalienes ’ ’ 

jieszkoti. Mažoji tinkamo darbininkams maisto, parodoms ir stengiesi visas tas 
Bet didžiausia priežastis yra, iszkilmes iszkasavoti, bet jiems

Kontrakto

Sprogstanczios “Atom” 
bombos mokslinczius, David 
Bradley, po kairei, pasiszne- 
kejo su keliais valdininkais 
per Amerikos Burmeistru 
Konferencija, ir jis jiems pa
sakė kad Sovietai jau szian- 
dien žino kaip pagaminti to
kias sprogstanczias “Atom” 
bombas kurias Amerika tiki
si kad ji viena turi. Jis sako 
kad jis tikrai tiki kad Rusija 
žino kaip tokias bombas pa-

daryti, bet ar Rusija turi to
kiai bombai reikalingo tavo-, 
ro, medžiagos, tai kitas klau
simas.

Su mokslincziu Daktaru 
Bradley pasiszneka, isz kai
res in deszine, David Lilien- j 
thal, tos sprogstanczios 
bombos komisijos pirminin
kas, Senatorius Brien McMa
hon, isz Connecticut ir kitas 
mokslinczius, Ralph J. Wat
kins.

gu ji szauktusi pagelbos. : per kara. Karas nepasieke
Jellice & Virginia Anglių Amerikos žeme. Europoje ran- 

Kompanijos virszininkas, H. C. dasi politikos, valdžios nepa- 
Kivett uždare net dvi mainas, stovumas, permažai fabriku, 
kad visi mainieriai padėtu tos permažai maszinu ir permažai 
mergaites ;
Wanda buvo labai lengvai ir :
plonais drabužiais apsirengusi kad tu krasztu valdžios yra pa-‘ visai nepasiseke. 
kai ji pradingo. O naktys ežia 
yra labai szaltos.

PRAGYVENIMAS

staeziusios baisius rubežius 
tarpu saves su savo muitais.
Viename kraszte randasi per ’ munistu Diena del parodo ir 
daug maisto; bet muitas per prakalbu. Jie szita diena pasi- 
brangus ta maista iszvežti in savinti, sudarydami savo paro-

Szi menesi daug kas atsitiko: 
Gegužio pirma diena yra Ko-

CZIA BRANGUS kita kraszta; aname kraszte; das ir prakalbas.
randasi per daug- geležies, ang- Gegužio 1, 1898 metuose Ad- 

Jeigu mes bedavojame kad lies ar kitokio kito tavoro, bet mirolas Dewey nuvyko in Ma- 
-------- "““‘i paszieliszkai muitas per brangus kitur par- nįia

“ - _ ______________ .

MARION, TENN. — Apie 
keturi szimtai žmonių, daugu
ma isz ju mainieriai, jieszko 
Cumberland kalnuose mažutes 
septynių metu amžiaus gelton
plaukes, kuri trys dienos atgal 
dingo isz savo namu. Jos tėvas 
sako kad jo dukrele Wanda, ne
gali garsiai kalbėti, ir už tai 
jiebutu galima jos iszgirsti jei-

pragyvenimas ]
brangus, tai gal nors kiek sura- duoti. ,
minimo rasime dažinoje kad
Europoje tas pragyvenimas yra KRAUSTOSI ISZ 
baisiai daug brangesnis ir sun- j 
kesnis.

Pennsylvanijoje žmogus gali 
sau nusipirkti nauja eile drabu
žiu, siutą, su vienos sanvaites 
darbo alga; (nuo $50 ligi $100)! kaį pasitranktu isz Kinijos ir 
reiszkia, jam reikia viena san- kad Amerika su Anglija parsi.j 
vaite iszdirbti, kad galėtu sau ( 
nauja siutą nusipirkti.

Budapeszte toks darbininkas 
turėtu daugiau negu tris san
vaites iszdirbti kad galėtu toki 
siutą sau nusipirkti.

Darbininkas Londone turi 
septyniolika minueziu iszdirbti 
kad galėtu švara mėsos nusi
pirkti; Amsterdam mieste jis 
turėtu visa valanda dirbti; Hel- vus tenaį pasiuntė, 
sinki mieste jis turėtu net dvi Amerikos Marinai, kareiviai1

KINIJOS

U, S. Jau Dabar Yra Insisko- 
linusi Daugiau Negu Du Szimtu 
Penkios Deszimts Bilijonu Do
leriu; A rgentinos Prezidentas 
Sako Kad Neužilgio Iszkils Ka
ras Tarpe Rusijos Ir Amerikos

WASHINGTON, D. C. — Kongresas 
dabar turi darbo ir rupeseziu ligi ausu. Viso
kiu Bylu ir inneszimu dabar randasi Kon
grese, bet svarbiausi isz ju visu yra trys Reikalaus Daugiau Al 

gos; Trumpesnes 
Darbo Dienos

S1O

LEWIS RENGIASI
STRAIKUOTI

1, 1533 metuose, numirė Os- 
targa, vienas isz gabiausiu Lie
tuviu karininku.

2, 1729 metuose, gimė Kata
rina Didžioji, duktė mažo Vo-

cnANpir at TrTNTTA _  kieczio Kunigaikszczio. Ji isz-Ko= Tad tekėjo nž Rusijos Didžiojo Ku-

Amerikiečiai ir Anglai visisz- nigaikszčio Petro. Ji buvo gu- 
k,! „įtrauktu isz Kimios ir ciri- kytra> naginga ir graži. Ji

labai greitai susidraugavo su 
š'zaukt'u namo visus.Tavo karei- Tsar° sost° intakingais nariais 
viūs isz to kraszto ir kad musu 
kariszkai laivai greitai isz 
plauktu isz tu uostu.

Amerikos Laivynas jau ir 
traukiasi, bet dar keli laivai 
pasiliko iszvežti Amerikieczius 
kurie dar tenai randasi.

Anglijos Laivynas nesitrau
kia, bet dar kelis kariszkus lai-

Amerika paskiria nuo da- 
(June) trisdeszimtos die-

Nors tiek jau paskirta 
tuos pi-

“Atlan-
Prezidentas Tru-

ir pastūmė savo vyra in szali. 
Jis turėjo apleisti savo sostą ir 
paskui buvo nugalabintas. Kai 
Katarina Rusija valde, tai 
buvo Rusijos garbingi metai. 
Daug krasztu buvo užkariauta; 
menas ir literatūra labai augsz- 
tai pakilo.

3, Gegužio, Szvento Kryžiaus 
Atradimas.

3, 1940 metuose, Alijantu ar- 
valandas iszdirbti; Rymoje jis rengiasi pasitraukti. Ju ežia mijos apleido Norvegija ir jau 
turėtu pustreczios valandos isz- apie sgptyni szimtai randasi, nesiprieszino Vokiecziams.
dirbti del to mėsos svaro; Ang- jįe buvo atsiunsti apsaugoti 3, 1469m., užgimė Machiavel-
liakasis turėtu tik dvylika mi
nueziu padirbti ir jau užsidirb
tu gana del to paties mėsos sva
ro.

Yra daug priežaseziu del szi- x „ ... __  „... _____
to nelygumo. Europos fabrikai ketina užvesti nors kokius san- szvietimo. Bet retai kada vie- 
irmaszinos buvo sunaikintos; tykius su tu atstovus krasztais. (Tasa Ant 2 puslapio)

Amerikieczius. Ii, Florentinos, raszytojas ir
Konsulu ir Ambasadorių na- mokslinczius. Raszytojai 

mai ir vietos dar nėra paleis- mokslincziai, dipliomatai ir ge- 
tos. Komunistai szitokias vie- nerolai kartais prisideda prie 
tas palieka ramybėje, nes jie visos žmonijos mokslo ir ap-

klausimai, ir visi jie lieczia kiekvieno pi- 
lieczio kiszeniu.

PIRMAS KLAUSIMAS: Tai yra Buvu- 
Sekretoriaus Planas ar Tvarka.

Ana sanvaite, Kongresas su Senatu pri
ėmė ir patvirtino inneszima paskirti Penkis 
Tukstanczius, Keturis Szimtus Trisdeszimts 
Milijonu Doleriu. Szitie tukstaneziai mili
jonu yra skiriami Europos krasztams pa
dėti atsistatyti.

Szitiek pinigu 
bar iki Birželio 
nos 1950 metu.
Europai, bet Kongresas dar turės 
nigus gauti irtam tikslui paskirti.

ANTRAS KLAUSIMAS: Tai ta 
to Kariszka Sanjunga.”
manas inteike Senatui szita Atlanto Karisz
ka Sutarti, ant kurios yra pasirasze dvy
likos Tautu Užsienio Ministerial.

Du treczdaliai visu Senatorių turi su
tikti, kad szita Atlanto Sutarti 
rikos priimta.

Visi Senatoriai sutinka, kad 
szaus yra sziandien reikalinga, 
kiti klausimai rupi:

Kiek mums kasztuos?

butu

kas
Bet

Ame-

pana
giems

2— Ant kiek mes turime pasižadėti ki
tiems krasztams?

3— Kokia bus ta kariszka pagelba?
(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — . 
Kas metai apie szita laika, jau 
galima iszgirsti kaip John L. 
Lewisas rengiasi prie Naujo 
Kontrakto Mainieriams, ir ima 
visiems grūmoti ir visus gra
sinti.

Mainieriu bosas Johii' Lewis
as suszauke savo dvieju szimtu 
nariu komitetą ir jau pasitari
mai eina. Szitas komitetas nu
tars ar geriau sakant pritars 
Lewisui apie Nauja Kontrakta, 
nes senas kontraktas baigiasi 
Birželio (June) trisdeszimta 
diena.

Dar vieszai nepaskelbta ko 
ir kiek J. Lewisas reikalaus, 
bet jau visi žinome, kad jis rei
kalaus daug daugiau pinigu1 
del Paszelpos Fondo. Dabar 
imama dvideszimts centu nuo 
kiekvieno tono anglių. Lewis
as dvigubai tiek reikalaus! 
Jis teipgi reikalaus trumpesne 
darbo diena ir trumpesne dar
bo sanvaite.«

Pats Lewisas dar tyli, bet 
Vice-Prezidentas Thomas Ken
nedy jau paskelbia ko Unija 
reikalaus. “Unija nori, kad < 
mainieriai mažių dirbtu, ma
žiau anglių iszkastu ir daugiau1 
gautu mokėti! Jie reikalaus 
dirbti septynias valandas ir 
gauti mokėti už asztuonias! ”

Kelios kompanijos praszo, 
kad Lewisas greieziau paskelb
tu ir pasakytu: “Ko jis nori? 
Nes kompanijos nenori straiku. 
“Jos sako, kad Lewisas gali 
gauti ka tik jis nori, bet, tas 
pats Lewisas gali tiek daug 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Australijoje neseniai pasiro

dė naujas pirmas Lietuviszikas 
laikraztis, pavadintas “Musu 
Pastoge.’’ Laikraszti surengė 
ir iszleido raszytojas J. Žu
kauskas. Atvykusieji lietuviai 
jam padeda ta laikraszti reda
guoti; daugiausia A. Bauže. 
Laikrasztis rado kad ežia gali
ma daug kas nuveikti, nors da
bar kliueziu ir netobulumo ran
dasi gana daug. Australijoje ir 
kitas laikrasztukas yra. leidžia
mas, bet dar spaustuves neturi 
ir szriftas, raides sunku inskai- 
tyti.

Australijoje jau randasi pus
antro tukstanczio benamiu 
tremtiniu Lietuviu. Daugiausia 
Lietuviu atvažiuoja in Austra
lija. isz Vokietijos ir ne už ilgo 
Australijoje rasis didžiausias 
būrys jaunu Lietuviu.

Ar musu skaitytojai pyks ari 
ne, ar jiems patiks ar ne, mes 
kitaip negalime raszyti kai]) 
tik “teisingai:” Tegu visi mu
su gerbiamieji skaitytojai atsi
mena, kad mes t-u žinių ir tu 
naujienų nesudarome, neiszpe- 
riame, bet lik s'avo skaityto-! 
jams praneszame kas atsitinka!I 
Daug tokiu atsitikimu gal' . . Imums labiau nepatinka negu 
musu skaitytojams, bet toks 
jau musu darbais.

Tiems kuriems musu tokios 
žinios nepatinka, mes' pataria
me kitus laikvaszczius pasi
skaityti ir pažiūrėti kaip kiti 
atsiliepia in toki kaip John Le
wisa.

Kai mes raszeme kad mainie
riu bosas John L. Lewisas gavo 
su szlapia mazgote per uosi 
New York mieste kai jis insiki- 
szo in Takri Draiveriu unijos 
klausimus, mes tas1 žinias patys 
nepadareme, bet tik paskelbė
me kas atsitiko! Ai' už tai mes 
kalti kad tas Lewisas taip ne
gerai pasielgė?

Kas metai būva paskirta 
garbes ženklai geriausiam 
loszikui ir loszikei in Holly
wood, California. Isz kaires 
in deszine yra: loszikas Ro

Garbes Ženklai Del Loszimo

nald Coleman, kuris inteike 
ta garbes ženklą loszikei 
Jane Wyman, antra yra ta 
loszike Wyman; loszike Lor
etta Young inteikia garbes 

ženklą loszikui Sir Lawrence 
Oliver, kuris negalėjo pribū
ti, tai loszikas Douglas Fair
banks priėmė ta garbes dova
nele jo vardu.

14, 1686m., gimė Gabriel Da-! 
niel Fahrenheit, kuris iszrado 
termometrą, su kurio galima 
taisyklingai pasakyti, kiek yra 
szalczio ar karczio. Jis gimė 
Danzig mieste, iszvažiavo in 
Anglija ir paskui in Holandija 
kur jis pasimirė 173G metuose.

15, 1602 m., Kapitonas Bar
tholomew Gosnold, isz Falmou
th, Anglijos, atplaukė in South 
Dartmouth, netoli nuo New 
Bedford, Mass. Jis buvo pir
mutinis baltas žmogus tikrai 
pasiekti Amerikos krauta.

1G, 1801m., gimė William H. 
Seward. Retas dabar atsimena 
szito žmogaus varda sziandien, 
nors jis Amerikai daug gero pa
dare. Jis buvo advokatas, Se
natorius, juoduku vergijos 
prieszas, Prezidento Lincolno 
draugas ir rėmėjas ir paskui 
Amerikos Sekretorius. Jis bū
damas Amerikos Sekretorius 
nupirko nuo Rusijos visa Alas- 
kos kraszta už $7,200,000. Visi 
ji iszdurnino, iszjuoke ir intare 
kad jis ta plota žemes tiek

sybes Teismas nuteisė Lietuvo
je suszaudyti keturis valstie- 
czius: Alfonsą Petrauska, Kaži 
Narkevicziu, Broniu Pratasc- 
vicziu ir Petra Szarkauska.

24, 1819m., gimė Anglijos ka
raliene Viktorija, Visa ta ga
dyne yra vadinama Viktorijos 
gadyne, nes per jos valdymo 
laika ne tik jos krasztas, bet vi
sas svietas daug pažangos pa
dare.

24, 1883m., Brooklyn, N. Y., 
tiltas atidarytas.

24, 1819m., Pirmutinis laivas 
garu varomas perplauk© sker
sai Atlanto mares.

24,1701m., Garsus jurininkas 
razbaininkas, Kapitonas Wil
liam Kidd, Amerikietis, ir de
vyni kititokia razbaininkai bu
vo pakarti Londone. Jis buvo 
Anglijos valdžios pasamdytas, 
sugaudyti kitus razbaininkus, 
bet jis užsipuolė ir paėmė viena 
Anglijos laiva ir apie szeszis 
kitus laivus. Anglijos valdžia 
taip inpyko, kad tas razbai- 
ninku razbaininkas buvo suim-

Vienas musu labai geras, isz- 
tikimas ir senas skaitytojas, 
kuri mes gerbiame ii- isz tikro 
vertiname ir mylime, mums ra- 
szo kad jam nepatiko keli musu 
straipsniai apie mainierius ir 
apie mainieriu bos’a John Le
wis. Mes su szituo skaitytoju 
ant visko sutinkame. Ir mums 
tie straipsniai baisiai nepatiko. 
Bet, matote, kaip dalykai stovi 
su laikraszcziu: ‘ ‘ Laikraszczio 
raszytojai ir net pats redakto
rius tokias žinias isz. pirszto 
neszcziulbia, bet raszo apie tai 
kas atsitinka.”

Vienas isz musu raszytoju, 
beeidamas mokslus, per atosto
gas, vakacijas, dirbdavo ant 
“Briekerio,” paskui mulus 
“draivino” mainose; po tam 
lieberys buvo mainieriams ir 
paskui pats tapo tikru pirmos 
ruszies mainieriu, ir už tai gali
me sakyti, kad jis mainieriams 
darba ir gyvenimą gerai pa- 
žinsta.

Tie straipsniai apie mainie
riu bosą, John Lewisa nebuvo 
taikinti priesz mainierius, “bet 
priesz mainieriu isznaudoto- 
jus.” Mums pikta darosi, kai 
mes matome kaip tie mainieriai 
yra isznaudojami!

Mes jau seniai raszeme ir pa
rodėme prilyginimais kaip kitu 
fabriku darbininkai gavo tris 
ar keturis sykius daugiau negu 
mainieriai visai be jokiu strai- 
ku. Mes prikiszamai priparode- 
me kaip automobiliu darbinin
ku unija darbininkai sziandien 
tris sykius daugiau visokios 
pas'zelpos gauna ir turi negu 
mainieriai, nors mainieriu bo
sas giriasi kad jis tiek daug pa
dare mainieriams. Mes tik vie
na klausima užduotame to
kiems kurie taip giriasi ir di
džiuojasi mainieriu unijos nu- 
veikimaiS: “Kiek ligoniniu in- 
steige mainieriu unija savo na
riams? Kur ligotas mainierys 
gali kreiptis pagelbos kai jis 
suserga? Kiek paszelpos mai
nieriu unija, duoda savo na
riams per straikas? Kuris mai- 
niėrys kada nors gavo tikra 
apyskaita viso to savo unijos 
turto? Kas ingalioja ta. didžpo
ni John Lewisa remti viena po
litikos partija priesz kita ? Ar 
kas drystu pasakyti, kad visi 
mainieriai yra Demokratai ar 
Repulblikonai ? Kas ingaliojo ta 
mainieriu bosą paskirt tukstan- 
czius doleriu del politikos, kai 
mainieriai nėra vienos minties 
apie politika?”

Plieno kompanijos gal sutiks 
savo darbininku algas biski pa
kelti, bet nei pusiau tiek kiek 
tos unijos pareikalaus.

Plieno fabrikantai sako kad 
jie bus priversti mažiau plieno 
pagaminti, ir daugiau darbi
ninku pravaryti isz darbo, kad 
butu galima ta plieną pigiau 
parduoti.

___________ • •_____
Kompanijos ir fabrikantai 

ima. jau paskelbti koks biznis 
buvo ir kiek jie uždirbo per tris 
menesius: Sausis, Vasaris ir 
Kovas. Biznis dar. buvo geras ir 
pelnas neblogas.

Bet daug kompanijų ir dar 
daugiau biznierių nusiskundžia 
kad biznis jau ne koks.

Antru ranku automobiliai 
jau visai pigus); tik per puse 
tiek kasztuoja, kiek kasztavo 
pernai. Bet ir už tiek jau baisiai 
sunku juos parduoti.

Biznieriams Velykos buvo 
prastos. Žmones daug mažiau 
pirkose, daug mažiau baliavuo- 
jo negu biznieriai tikėjosi; ir 
už tai dabar po Velykų sztor- 
ninkai ‘siutina visokius “Bargi- 
nus,” ir stengiasi viską atpi
ginti, kad tik žmones pirktu.

Daug fabriku ir kompanijų 
savo daigtusi taip staigiai ii- vi
sai netikėtai atpigino, kad 
daug sztorninku dabar turi už 
pigiau parduoti negu jie patys 
pirko.

iSztorninkai pyksta, ant kom
panijų ir dabar reikalauja kad 
tos kompanijos jiems tiek at- 
musztu, nuo ju kasztu, priesz 
Velykas, kiek tie daigtai atpi
go po Velykų.

Kiti sztorninkai pareikalau
ja kad kai kompanija jiems ka 
parduoda tai rasztu turi priža
dėti kad ji tuos daigtus neatpi
gins per tris menesius).

In Columbus miestą, Indiana 
valstijoje kita, moteriszke rei
kalauja “divorso.” J i sako, ji 
labai gražiai sugyveno su savo 
vyru net nuo 1892 metu kada 
jiedu apsiženijo. Bet, kai jiedu 
iszkilmingai apvaikszcziojo 
savo penkios deszimts savo ve- 
dybino gyvenimo iszkilm.es, tai 
nuo to laiko jau pradėjo nesu
tikti, pesztis ir musztis.

GEGUŽES
MENESIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

nas žomgus sugebėjo per savo 
amžių tiek daug blogo mokslo 
palikti kitiems, kiek paliko 
szitas raszytojas.

Jis labai daug rasze ir dar 
daugiau mokino. Sziandien vi
si atsimena jo knyga užvardin
ta “Karalaitis.” Jis szitoje 
savo knygoje duoda patarimu, 
kaip valdytojas turi valdyti, 
nepaisindamas nei Dievo Insa- 
kymu nei valdžios instatymu, 
kad jis savo tautai tarnautu ir 
pats pasipiniguotu.

Jo szitas mokslas iszmokino 
musu sziu dienu diktatorius, 
kaip pavargti žmones ir užka
riauti tautas.

3, 1791m., Konstitucijos pa
skelbimas Lenkijoje ir Lietuvo
je.

3, 1851 m., gaisras sunaikino, 
2,500 namu San Francisco 
mieste.

4, 179Gm., gimė Horace Mann 
kuris insteige Publikinas mo 
kyklas Amerikoje.

5, 1821m., Napaleonas numi
rė ant Szventos Elenos Salos.

5,1818m., gimė Kari Marksas 
insteigejas Socializmo. Jis mo
kino kad visi žmones turi pasi
pelnyti isz tautos turto. Jis 
numirė isztremime, Londone, 
1883 metuose. Jis ežia parasze 
savo knyga “Das Kapital.”

G, 1943 m., Japonai paėmė 
Corregidor; Amerikiecziams 
nesiseka.

G, 1624m., Peter Minuit nu
pirko nuo Indijonu ta žemes 
sklypą, kur dabar randasi di- į 
dingas New York miestas. Jis 
Indijonams užmokėjo apie dvi- 
deszimts penkis dolerius.

G, 1889 Paryžiaus Pasauline 
Parode atsidarė.

G, 1937 m., didingas Vokie- 
cziu Zeppelinas “Hindenburg” 
užsidegė padangėse virsz Lake
hurst, New Jersey. Kai kurie 
keliaviai iszszoko, bet trisde- 
szimts szeszi žuvo. Szitas Zep
pelinas buvo pripildytas tokiu 
gasu, kuris labai baisiai dega, 
ir kai jis užsidegė- tai buvo gy
vas pragaras padangėse. Ame- 
rikiecziai tokio gaso nevartuo-' 
ja.

7, 1915m., Amerikos laivas 
‘Lusitania’ Vokiecziu paskan
dintas. Tūkstantis viesas 
szimtas ir devynios deszimts (

penki žmones prigėrė.
7, 1833 m., gimė Vokietis mu

zikantas Johannes Brahms, ku
ris yra paraszes labai daug gra
žios muzikos.

8, Gegužio, tai-Amerikoje pa
skelbta kaipo ‘Motinos Diesa.’

8, 1884m., gimė Prezidentas 
Harry Trumanas.

8, 1945m., Antras Pasaulinis 
karas užsibaigė Europoje.

9, 1800m., gimė John Brown, 
kuris buvo vienas isz pirmuti- 
nuju prieszintis priesz juoduku 
nigieru vergija Amerikoje. Jis 
norėjo iszlaisvinti juodukus. 
Jis su keliais savo pasekėjais 
buvo suimtas ir buvo pakartas. 
Bet jo dvasia kitus inkvepe, 
kurie jo darba už ji atliko.

10, 1857m„ Sukilimas Indijo
je tęsęsi per kelis metus ir kasz
tavo daugiau negu szimta tuks- 
taneziu gyvaseziu. ‘

10, 1868m., pirmutinis susi
siekimas geležinkeliu tarp 
Amerikos Rytiniu ir Vakariniu 
Valstijų.

10, 1871m., Frankfort Taika 
užbaigė Francuzijos-Rusijos 
kara.

11, 1858m., Minnesota valsti
ja buvo priimta in Suvienytu 
Valstijų Unija.

12, 1571m., numirė Sangusz- 
ka, narsus Lietuvos karininkas.

12, 1937m., Jurgis Szesztasis 
su savo žmona Karaliene Elz
bieta užėmė Anglijos sostą.

12, 1823m., gimė Florence 
Nightingale, sužeistųjų ir ser- 
ganeziu kareiviu szventoji. Ji 
buvo pirmutine pareikalauti 
kad kareiviai ant karo lauko 
gautu nors kokia pagelba kai 
jie buvo sužeisti. Ja dėkui kad 
dabar daktarai ir slauges, nur
ses eina in karo lauka aprūpin
ti sužeistuosius.

13,184Gm., Amerika paskelbė 
kara priesz Meksika.

13, 1607m., Pirmieji Anglai 
atplaukė in Jamestown, Virgi
nia ir ežia apsigyveno. Kapito
nas John Smith su 105 žmonė
mis atplaukė in 3 mažus laivus.

13, 1434 m., numirė Jagela, 
Lietuvos Kunigaiksztis.

14,1787m., Amerikos Konsti
tucija sudaryta per valstijų de
legatu seimą, kai jie susirinko 
Philadephia, Pa.

Nurnbergo Kiauszinis

Nurnbergo kiauszinis bu
vo pirmutinis laikrodžius, 
padarytis su springsais, su 
spyruoklėmis. Apie ta pati 
laika, kada Kristopheras 
Kolumbas iszvažiavo in 
Amerika, tai Peter Henlein 
iszrado kaip laikrodžius da
ryti su spyruoklėmis.

Jo tas pirmutinis laikrodė
lis buvo ilgokas ir apvalas, 
kad iszrode kaip kiauszinis. 
Tas iszradejas parėjo isz 
Nurnbergo, Vokietijoje, ir už 
tai ir jo tas laikrodėlis buvo 
vadinamas Nunbergo Kiau
szinis.

o ra ra 

daug užmokėjo. Bet sziandien 
Rusija mielu noru szimta sykiu 
tiek mums duotu, kad galėtu 
Alaska atsiimti.

17, 1814m., Norvegija sudarė 
nauja konstitucija, bet ji nebu
vo pripažinta iki 1905 metu. 
Per visa ta laika Szvedijos ka
ralius valde Norvegijos krasz
ta.

17, 1833m., Abed Hussey isz
rado kaip kvieczius ir ru
gius pjauti su maszina.

17, 1749 gimė Edward Jen
ner, kunigužio sūnūs ir dakta
ras, gydytojas. Jo laikais bai
siai daug žmonių, ypacz vaiku, 
mirdavo nuo rauplių ligos. Jis 
iszrado kaip žmones paeziepin- 
ti, kad jie nuo tos ligos apsisau
gotu.

18, 1898m., Rusijos Caras su- 
szauke Tarptautine Konferen
cija in Hague.

18 Gegužio Taikos Diena.
19, 1536m., numirė Anne Bo

leyn, Karaliaus Henry Asztun- 
tojo antra žmona ir pirmutine 
karaliene. Jis paskui insimyle- 
jo in Jane Seymour ir savo 
žmonai Anne Boleyn nukirto 
galva. Ji priesz savo mirti jam 
visai neprikaisziojo, tik eida
ma prie kalades ji jam pasakė: 
“Isz paprastos mergaites tu 
mane padarei karaliene; ir da
bar kai negali mane dar labiau 
iszaugsztinti, tu siunti mane 
tapti szventaja danguje.”

20, 1550m. numirė Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikszczio Au
gusto žmona, Gertule, Lietuvos 
Kunigaiksztiene.

20, 1799m., gimė garsus 
Francuzas raszytojas, Honore 
de Balzac. Jo rasztai yra isz- 
versti in beveik visas kalbas.

20, 1927m., Charles Lindber
gh pats vienas su eroplanu per
skrido Atlanto mares isz New 
York in Paryžių.

21, 1542m., numirė Hernando 
De Soto. Jis su szesziai szim- 
tais vyru atplaukė in Florida 
aukso jieszkodami. Jie norėjo 
vien tik aukso, ir jo nerado, bet 
jie buvo pirmutiniai balti žmo
nes pamatyti Mississippi upe 
ir pereiti skersai Georgia ir Al
abama valstijas. Kai jis numi- 
me, jo vyrai slaptai ji pakavo j o 
kad Indijonai nesurastu jo la
voną ir kad jie nedažinotu kad1 
tu baltu vyru vadas yra numi
ręs.

22, 1813m., gimė Richard 
Wagner, Vokietis muzikantas,

j kuris parasze daug visokios 
muzikos ir daug operų.

23, 1936m., Smetonos vyriau-

tas, nuteistas ir pakartas. Jis 
daug savo grobio buvo pakavo- 
jes ant Gardiner Salos, New 
York. Dar ir sziandien daug 
žmonių vis jieszko to grobio.

25, 1887m., Paryžiaus Operos 
svetaine užsidegė. Du szimtai 
žmonių žuvo tame gaisre.

25, 1803 gimė Amerikietis ra
szytojas Ralph Waldo Emer
son. Jis savo rasztuose ragino 
Amerikieczius nusikratyti An
glijos kultūros ir mokslo ir pa
tiems isz gamtos mokintis.

26, 1323 m., Didysis Lietuvos 
Kunigaiksztis Mindaugas ap
skundė popiežiui kryžeiviu zo- 
kona už skriaudimą Lietuviu.

27, 1919m., pirmutinis ero- 
planas perskrido skersai At
lanto mares.

28, 1701m., insteigtas Yale 
Universitetas in Saybrook, 
Conn. Paskui už septyniolikos 
metu jis buvo perkeltas in New 
Haven, Conn. Universitetas 
gavo savo varda nuo pirmo sa
vo rėmėjo Elihu Yale.

28, 1940m., Vokietija sutiko 
ant Paliaubų su Belgija.

29, 122Gm., Lietuviai perga- 
Įėjo Mozūrus.

29, 1736m., gimė Patrick He
nry, didis Amerikos patrijotas. 
Visi mokiniai atsimena kaip 
vaizdžiai jis iszreiszke visu 
Amerikiecziu jausmus kai jis 
per prakalbas pasakė: “Asz ne
žinau kuriais keliais kiti eis, 
bet kaslink manes, duokite man 
laisve, ar leiskit man mirti!”

30, }883m., Dvylika žmonių 
buvo sumindžiota ant smert kai 
žmones del kokios ten priežas
ties iszsigando ant Brooklyno 
tilto New Yorke ir pradėjo 
bėgti.

30, 1537m., Lietuvoje buvo 
pradėta skelbti Martino Liute
rio mokslas ir tikėjimas.

30, 1431m., Rouen mieste, 
Francuzijoje, Anglai kareiviai 
ir kunigai stovėjo ir žiurėjo kai 
jauna devyniolikos metu mer
gele, ant laužo, prie stulpo pri- 
riszta sudege. Jie ta mergaite 
pasmerkė ir sudegino už tai, 
kad ji jiems pasakė, kad ji bu
vo su Dievu kalbėjusi. Szian
dien ta jauna mergaite yra 
Francuzijos Globėja, Szventoji 
Joan of Arc. Ja sudegino kaip 
kokia ragana ir sziandien ger
bia kaip szventaja.

30 Gegužio yra Kapu Lanky
mo Diena; Žuvusiu Kariu Pri
siminimo Diena, Amerikos 
Tautiszka Diena.

31, 1425m., Lietuviai perga
lėjo Gudus, Romelyje. «

iszkilm.es
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| Bruzdos Joniukas
e toli nuo Kauno riogsojo'Uždarbio nėr, tai ir isz kur pa-j 
didelis kaimas, Klapiszkiai s! imti ? 0 jus kaip padarysite, Jo-

' nai?
— Tai ir asz ne žinau, atsa

ke Jonas), kai]) man mokesczius 
apmokėti, kad da pernykszcziu 
visu neužmokėjau. 0 ežia ir pa
ti ir vyresnioji mano duktė kas 
tai dejuoja, ir sūnūs mano labai 
nulindęs, nes niekur negali ras
ti uždarbio. Jeigu nesusimyles 
ant musu vyresnybe, jeigu ne- 
iszgelbes kasi manes, tai jau, 
tur'but, ir visa mano gerybe, 
grinczia, ir žeme iszparduos!

— O kam jinai turi susimiy'- 
leti, tarė Pranys, ir susimyĮėji
mo jokio nebus, ir pagelbos jo
kios nebus. O tiktai priseina 
laukti ir žiūrėti, kas Ims to
liausi? Asz tai pamišti jau slan 
mokeseziu nemokėsiu, tegul 
sau daro, ka nori!

— O, ka jus kalbate, atsa
ke Jonas, tegul daro, ka nori— 
tai ateis ir be jokio pasigailėji
mo isfeparduos jusu gerybe ir 
eisite sau kaledotie! Žinote, ka 
asz jums pasakysiu? Eime pas 
musu Bruzdos Jonuką; tegul 
eina ry t isz anksto Kaunan, gal 
ten iszpraszys, ir mums mokes
czius atides, nors iki apsidirb
sime. Te pasako kad dabar mo
kėti negalime.

Teip jiems besznekant, sztai 
atėjo ir patįs Bruzdos! Joniukas.

Buvo tai labai protus bernu
kas. Jo tėvas, senas Simonas 
Bruzda, buvo darbsztus ūki
ninkais!, o kad isz jaunu dienu 
sielius Nemunu laide, tai sziek-- 
tiek skatiko susirinko ir nebu
vo labai bednasl. Jonukas mažu 
da būdamas ir kaimo mokslai- 
ne eidams, labai gerai mokino
si, teip, kad mokytojas prikal
bėjo seni Bruzda atiduoti vai
kina Kaunan mokytis;. Liūdna 
tai tėvui rodėsi iszsiusti aunu 
vienaturti isz namu, bet koks 
tėvas nenorėtu, kad ju vaikui 
geriausi butu. Tai ir jis pasi
klausė mokytojaus žodžiu ir 
nuvežė sunn in Kauna.

Mieste Joniukas mokinosi 
gerai, neisi gera galva turėjo tai 
neužilgo raszyti ii' skaityti, 
kaip pats mokytojas, mokėjo, 
ir gražias knygutes ©kaitė apie 
tai kas ant svieto destis ir kaip 
pirma buvo. O >SfjH’iau®ia buvo 
tai, kad niekad neužmirszdavo, 
kad jis ūkininko sunum yra, ir 
kaip mokinosi, tai nemislijo 
apie tai, kad kuo greieziausia 
in ponus) pavirsti, bet kad savo 
broliams, ūkininkams, savo 
mokslu kuo greieziausia patar
nauti.

Bet, kaip ir tyczia negalėjo 
musu Joniukas! mokslo pabaig
ti. Užėjus Kelerai numirė sykiu 
Joniuko tėvas ir motina. Prisi
ėjo in kaimu gryžti gaspado- 
riauti. Liūdna buvo is'z pra
džios musu Joniukui, net apsi
verkė. Tėvu jam buvo baisiai 
gaila, ir mokslo nesinorėjo mes
ti. “Bet nėr ko daryti, kaip pri
seina.,” pasakė jis pats siau, tai 
ir kaime dabar nevienam galė
siu jau padėti, ne viena pamo
kyti, ir su slavais žmoniszkai 
gyventi. O kas bus paskui, pa
žiūrėsime.

Ir sugiyžo; emesli už arklio 
ir pradėjo gaspadoriauti. Su 
gaspadoryste jis sziaip-taip 
vertesli, bet dažnai nedatekda- 
vo laiko prižiūrėti ja; nes kaip 
tik pamate kaimiszkiai, koks 
tai isz Bruzdos berniokas, tai 
tuojau visi ir pradėjo szauktie-

vadinamas. Visados, kaip tik
tai kaimas didelis, taipripraista 
©akyti, kad ir turtingas. Ir taip 
bet kas pamislintn, kas eidams 
nuo Kauno, žvilgterėtu in kai
mą nuo artymo kalnelio. Tuo
jau jis pamatytu dideli narna 
ant dvieju gyvenimu; gretina 
su juomi, tolinus traukiasi sku- 
nes, svirnas, arklines ir kitos 
mažesnes ukes triobos. Bet vie
nos isz tu triobn yra pono, ki- 
tos-gi kunigo. Viskas tai mūry
ta, ar isz storu medžiu pastaty
ta, pono-gi dvaras tai net ble- 
ke dengtas.

Bet kaip tiktai in kalina in- 
važiuosi, tuojau pamatysi, kad 
tai ne taip graižu, kaip isztolo 
Parode. Ulyczia ilga, purvo ant 
jos vai ink ratu, ūkininku grin- 
czics viena nuo kitos netoli, 
žiamutes, mažutes, isz plonu 
šieno jeliu, lyg tam kartui su- 
ėzlintos, pakrypę. Langeliai 
maži, kamina retai kur pamaty
ti. Dažnai grinczioje, kur žmo
nes gyvena, atsitinka ir karve, 
ir parszeliai, kaip kada. Trio
bos menkos, nėr kur gyvulio 
padėti, prieg to da žiema, ne
karta malku neda.tenka, tai su 
gyvuliu lyg szilcziaus.

Gyveno sau Klapiszkiai tam 
kaime nuo amžių, teip, kaip ir 
visi ūkininkai gyvena. Bau
džiavoms) esant jie ponu junga 
nesze, dejavo labai, bet sake 
sau: kaip baudžiavų nebus, bu
sime sau jau ant visados lai 
mingais. — Isznyko baudžiavos 
o Klapiszkiai vis dejavo; ir 
kasmet bloginus buvo, kasmet 
SUnkians buvo sulaukti naujos 
duonos, kasmet mokesczius 
sunkinus buvo apmokėti. Tur
tingu ūkininku tai ir visiszkai 
nebuvo Klapisz kiliose. Keli, 
truputi skatiko turint iejie, 
Amerikon iszsikrauste laimes 
už mariu, jieszkotie, pasilikę 
kaip galėdami, gyveno, skolino
si pas poną, pas randauninka, 
pas kunigą, klebonus už geras 
palūkanas skolino. Ne vieno 
jau ir grinczia ir žeme pardavė, 
ir po svietą turėjo eiti kalėdoti.

0 visi Klapislzkiecziai buvo 
žmones darbsztus, prikibti 
prie savo žemes pripratę, ant 
susligerinimo ^negreiti. Visoj 
apylinkėje tai niekas apie juos 
kitaip ir ne kalbėjo, kaip kad 
Klapiszku vyrai geri, bet, kas 
isz to kad jiems visiszkai ne 
pasiseka.

Buvo tai apie Velykas, Nede- 
lioj. Saule jau neaugsztai buvo 
bet ore taip gražu ir szilta bu
vo, kad žmonėms; nesinorėjo 
gryžti namon, ir jie stovėjo ir 
sznekucziavos ant ulyczios. 
Vieni kalbėjo apie tai, kad ru
giai nieko sau sudygo, kiti vėl 
kad jomarkas ant Szv. Stanis
lovo, ateina, tenai moterys vėl 
apie szi ta pl'eszkejo.

Prie vienos grinczeles stovė
jo pulkelis žmonių ir kalbėjo 
apie mokesczius. Mokesczius 
reikėjo mokėti, ba. su valdžia 
tai ne juokas, o ežia nėr isz kur 
paimti. Kajus padarysite, Vin
cai, pasako vienas isz ju senam, 
pasilakusiam jau nuo senumo, 
bet da stipriam žmogui.

— Ar asiz žinau, atsake Vin
cas. Va ateina Velykos, Žydui 
reikia palūkanas užmokėti, cze- 
batus del vyresnioji anūko nu
pirkti, grinczele teip pat jau 
reikia paspirti ir gerai reikia. 

si in ji. Ar kas norėjo praszyma 
koki praszyti, ar apskusti ka, 
tas staeziai ėjo pas Joniuką. 
Joniukas visiems padeda, nie
kad neatsisakydavo, dažnai sa
vo daiba pametėsi, rodą duoda
vo, raszydavo, gelbėdavo. Tai
gi ir patiko visiems ir nors da 
jaunu buvo, visu buvo garbėje 
laikomas.

Pernai Rudeni Joniukas) ap
sivedė su Mare Sztaiczia, kam
pininko duktere; vienok jis vi
siszkai neatsimaine ir, kaip pir
ma 'Slavo kaimynams padėdavo, 
teip ir dabar ju neu'žmirszda- 
vo.

BALTRUVIENE

Moterėles; Aleganije vyrus 
stramuzije,

Kaip neduoda penkine tai 
ruzije,

Valgi neduoda,
Ir didelia mandrybia nuduoda.

Szirdeles mano,
Tai negražu, 

Vertos esate dirželio.
Bet kas bus isz mergeliu?
Girdėt kad nenori vyreliu, 

Kad su kuom apsivesti, 
Ir savo būda permainyti.

Sztai, vyrai tokiu labai bijosi,
Nuo tokiu mergeliu 

szalinasi,
Nenori nei amt tokiu žiūrėti, 
Nei su joms žodelio kalbėti.

O tai del to, 
Kad vyrukus iszjuokina, 

0 mergele ne sziokio, ne tokia, 
Tik ten kur pastatyt,

Kad žvirblius nuvaikyti.
* *

Arti Tailersvilles, 
Viena moterėlė atsirado, 
Badai su kitais gyveno, 
Vyrelis tosios nelabos ir 
szeimyneles iszsižadejo, 
Su ta ja bobele gyventi 

negalėjo.
Dabar szeimynele varga 

kenezia,
Verke ir valgyti meldžia, 

Toji nelaba per naktis guzule 
dabar gere.

Isz to sau nieko nedaro. 
Visiems tik gieda daro, 

Ka ji jie lenais su prielaidinui 
iszdaro,

O tu begėdi,
Viską ant tos nelabos, 

pradeidi, 
Per dienas pats ne ėdi.

O tu menkinąs seni,
Be giedos, beproti, 

Vaikus ir pa,ežia Vestuose turi,
Tas negerai,

Susiprakit gerai 1
* In akis vyrams neylskie,

Turėjai gera vyra,
Kuris tave pamėtė, 

Norints ilgai jau nuo tavęs 
baisiai kente.

Jeigu nepasitaisisite, 
Tai jus nubaus Dievas'!

* * *
Mokslas sako: 

“Visados turėk gera nuomone 
apie kitus, 

Bet, ka jie apie tave mano, 
Tai tegul mano kaip sau nori.” 

* * *
Tai ir bus gana ant sziandien, 

Sveikinu visus.

Toksai tai buvo Bruzdos Jo
niukas.

/Jc
— Apie ka-gi teip szneka- 

te, paklausė Joniukas.
O apie ka mums szneketi 

kai]) ne apie mokesczius, pasa
kė senas Jonas. Negalime mo
kėti ir gana.. Reiketu Tamstos, 
Joniulk, papraszyti, kad Kau
nan nukaktum. Gal, ten Tams
tai ka pasakys, gal kaip atided
ant Rudenio ba dabar niekas 
isz musu neturi kuom užmokėti 
ar jau prisiais viską iszparduo- 
ti.

— Nuveiti tai asz galiu, at
sake Joniukas, bene jau-gi jus 
nežinote, kad nieko isz mano 
vaikszcziojimo ne bus? Ar-gi 
Kaune iszgirs kada žmonių 
skunda, ar-gi musu gyvenimas 
jiems galvoj? Sėdi jie ten Sau 
kanceliarijose, plunksnomis ra- 
szineja ir kas menuo sizimtus 
rubliu ima. O kad mums pasku
tine karve už mokesczius par
duok, tai ai- jiems galvoj? Kad 
tiktai jiems savo pinigus gau
ti ! Žmogus gyvena dėlto, kad 
mokėtu, o kaip mokėti negali, 
tai teprapuola!

Tamstos teisybe, atsake Jo
nas, bet ar nesusimyles dabar? 
Pasakyti jiems kad pernai ru
giai neiszdygo, kad upe užplo- 
ve ir daug blogo mums padare, 
kad jau daug reikėjo iszmoketi, 
tai gal ir dovanos dabar.

— Jeigu norite, asz nueisiu, 
— atsake Joniukas. Kas man! 
Tiktai pamatysite, kad teisybe 
jums sakiau. Nekaip mes nuo 
ju neatsikratysime, blogai 
mums dabar, paskui da blo- 
giaus bus!

—. Teip, teip, Pranys pri
dėjo.

— Ir blogiausiu tai, tolinus 
Joniukas kalbėjo, kad niekas 
mums ne sako, kai]) padaryti 
kad kiek kartu mes apie tai 
mislijome, nieko neiszinislijo- 
me. Dirbame per visa diena 
kai]) tie jaueziai, gyvename 
bloginus už musu kiaules, o už
dirbti nieko neuždirbame. Grin- 
czios mušiu griūva, purvinos, 
gyvenimas musu sunkus, liūd
nas, vaikai musu nemokyti, nuo 
mažu dienu turi pasipažinti su 
vargu. Mes patys teip pat tam
sus, bada keneziame. Kas tiktai 
nori, ar tai ponas ar jo tarnas, 
ar a kantonas, ar apicierius, ar 
kareivis, visi mus, kaip galėda
mi, niekina, spaudžia, kai]) in- 
mano, nes su žmogumi ji viską 
gali daryti, žmogus viską turi 
nukenteti. O, kada-gi mums ge- 
riaus bus! Kas-gi mums paro
dys;, kai]) padaryti, kad jau 
toks gyvenimas pasibaigtu. Sa
ke mums: “Leiskite vaikus in 
mokslaine; mokes raszyti ir 
skaityti, bus geriau.” Nu, kas- 
gi? Ar gerinus tiems kurie mo
kinosi ©kaityti ir raszyti? Ne! 
Paskui kunigai ir ponai drau
dė mus nuo gerymo, ragino, 
kad daugiau dirbtumėme. O 
kas isz to ? Paklausiu a©z jusu 
ar geriate jus ?

Czia. pasirodė, kad vieni bur- 
non arielkos neema, kiti visisz
kai mažai geria.

— O tai-gi ne jus, nei asa 
negeriame, o ar daug mums isz 
to prisidėjo? Kaip buvome ne
turtėliai© teibeesame, ir nežino
me, ka jau ir daryti.

Ir ilgai da Joniukas teip kal
bėjo saule jau seniai buvo nusi
leidusi visi kiti atsigulė, tiktai 
musu pulkelis da stovėjo, kal- 
bedams apie mokesczius, var
gus, menka padėjimą ir da 
menkesne ateite.

* * *
Kelioms dienoms praėjus, Jo-

Szeszkas Gražiai Smirda

Smirduoklis arba szesz
kas yra visu žmonių vengia
mas už tai kad jis gali paleis
ti baisiausia smarve. Szitos 
dvi mergaites, May Gray, 
keturiu metu amžiaus ir Ann
Spcerl, keturiu metu am
žiaus, giminaites, isz Manito- 

niuka© iszejo in Kauna, kaip man tuojau biaury.bes!
buvo pri'žadejas. Bet ten atsi
tiko teip, kaip jis kalbėjo. Vie
noj kancelarijoje pasakė jam, 
kad jis ne in savo darba uosi 
kisza, kitoje, kad reikia eiti in 
treczia kancelarija, isz ten su
gražino in pirma, isz kur jau in 
ketvirta nusiuntė. Czia pasakė 
kad rytoj ateitu. Ne buvo ka 
daryti, ir Joniukas turėjo per
nakvoti Kaune. Ant rytojaus 
ateina kanceliarijon, o czia jam 
ir sako:

— Nieko nebus isz jusu 
]).raszymo; valdžia negali da- 
leisti, kad žmones krautu pini
gus, o mokeseziu ne mokėtu.

— Tai mes duonos pristigo
me, atsake Bruzda, nežinome, 
kai]) rugpjutes sulaukti, o kur 
jau mums pinigus krauti!

— Labai tai man galvoj, 
atsake kancelarijos virszinin- 
kas. Pasakyta jums mokėti, tai 
ir niokokite! Darykite kai]) ©au 
norite, iszparduokile viską, bet 
mokėkite! O kai]) mokėti neno
rėsite, tai valdžia, žinos, kai]) 
savo atsiimti. O jus su savo 
praszymais czia daugiau nelys- 
kite, neš isz to nieko nebus!

Iszejo Joniukas. Jis isz pra
džios žinojo, kad jam toki atsa- 
kyma duos, ii- kad czia nėr ko 
ilginus laukti. Tai-gi nusipir
kęs, ko jam reikėjo, jis jau gry- 
žo namon, bet atsiminė, kad da 
reikia užeiti in viena kareziama 
kur Žydelis turėjo parduoti pa
laikius pavalkus.

Karcziamoje, Joniukui, in- 
ejus, žmonių nedaug buvo; tik 
kampe prie stalelio sėdėjo trys 
vyrai ir gerdami alų sznekejo. 
Bekalbant Joniukui su • Žydu 
apie pavalkus, ineina in kar
eziama žandaras. Atsisėdo prie 
stalo, liepe paduoti sau alaus, 
užsidegęs cigara. ir, būdams jau 
gerai inszutes, tuojau užkliudė 
žmones.

— Ei, jus, chamai, chamu 
gimine, ka jus ten sznibždate 
tarp saves, suriko jis.

Žmones nieko neatsake, tik
tai žvilgterėjo viens in kita nes 
nežinojo, ko nuo ju nori žanda
ras.

— Ko-gi tylite, chamai, to
liau rėkdavo 'žandaras. Ar ne
norite, kad asz proto pamoky- 
cziaus kumszczia? Atsakykite 

woe, Wisconsin pasigavo szi- 
ta szeszka kai tik jis iszlindo 
isz žemes. Jis iszrodo gerokai 
prijaukintas ir malonus, bet 
mergaites visgi ant jo nepa
sitiki ir ji mazgoja kvepalais 
kad jis gražiai ir gardžiai 
smirdėtu.

Vyrai nieko jam neatsake, 
tiktai klausėsi. Klausėsi ir Jo
nukas, bet ant galo jam kantru
mo pritruko, priėjo prie žanda
ro paėmė už krutu ir suriko.

— O ar žinai tu, kvailiau, 
kad jai ne szitie chamai, tai tu 
badu dvestum ir tavo ponai, 
kurie czia, tave atsiuntė. Taigi 
ne.užjuokti juos tau reikia, bet 
rankas bueziuoti ir dekavoti 
užtai, Įcad mes toki geri ir duo
dame tau dykavoti, gerti, val
gyti ir po miestus valkiotis. 
Kaip be matant, iszsikraustyk 
tu man isz czia.

Ir ne paspėjo da žandaras nei 
žodžio atsakyti, paėmė ji musu 
Jonukas už sprando ir iszstume 
pro duris laukan./

Karcziamoj pasidarė tylu, 
tartum, visi iszmire. Bet. tuoj 
Žydas iszleke perpraszyti pono 
žandaro, Jonukas, atsisveiki
nęs su žmonėmis, užsidėjo ke
pure ir ženge sau namo.

* * *
Sugry’žes namon, Jonukas 

pasako savo kaimynams^ kad 
nieko gero Kaune nepadare;

Vyno Jomarkas

Philadelphia, Pa. — Apie 
6,500 Philco Radio kompanijos • 
darbininkai straikuos, reika
laudami daugiau mokesties.

Charlotte Mayer, prisi
rengdama prie Vyno Jomar- 
ko, kuris yra laikomas kas 
metai, parūpina gražiu geliu 
puokszte in vyno bonka. Ca
lif ornijos biznieriai kurie ga
mina ir parduoda Rhine vy
ną stengiasi savo Vyno jo- 
marka ir savo vyną kuo pla- 
cziausiai iszgarsinti. Jie gi
riasi kad Amerikoje gamin
tas vynas nėra ne biski pras
tesnis už ta kuri mes parsi
traukiame isz Francuzijos ar 
Italijos,

paskui parėjės in .savo grinczia, 
pasisveeikino su savo paezia ir 
atsisėdės už stalyje, taip su ja 
kalbėjo:

— Ar žinai, Marut, ka žmo
nes kalba ant rinkos, karezemos 
ir visur? Sugavo nesenei Kaune 

| keletą tokiu žmonių, kokiu da 
pas mus ir matyt neinate; So- 

, cijalistais, regis juos vadina. 
Pasodino juos kaline ir sūdys 
juos, tiktai laukia pakol visu

I nesugaus.
— C) už ka juos sūdys? Pa

klausė Mare.
— O apie tai visaip kalba, 

' atsake Jonukas. Turbut, priesz 
karalių ėjo, sake, esą kad Tie 
turi būti nei turtingu, nei ne
turtėliu, nei ponu, nei karalių, 
visi turi būti lygus.

— Na, tai ir kas, ar tai jie 
blogai kalbėjo, szitie Socijalis-

, tai ? Paklausė Mare.

—■ Matyt, blogai del polici
jos, kad juos suėmė, atsake Jo
nukas. Ir nusprendys juos sun
kiai.

Tiktai norecziau aisz labai 
žinoti, ar teisingai apie juos 
kalba žmones? Skaicziausi asz 
Kauno kunigu litanija apie szi- 
tuos Socijalistus, kad tai koki 
baisus žmones, bet ar tai gali
ma tikėti viskam, ka kunigai 
zaunija. Ar žinai ka, Marut, to- 
liaus kalbėjo Jonukas, gal ir 
man atsieis ne užilgio pasima
tyti su Socijalistais. I

— Kaip tai? O tave už ka 
turėtu kalinei! pasodinti, ar tu 
t ii kam bloga padariai? Paklau
sė Mare.

— Mat, vienam žandarui 
nelabai intikau. Czia Jonukas 
apsakė, kas karezemoje atsiti
ko. Tiktai Mare nesitikėjo, kad 
kas isz to butu, nes mistino, kad 
žandaras ilutyles, nenoredamas- 
prisipažinti, kad ji pro duris 
kas iszmete. Bet neilgai, jai 
kai]) pamatysime, prisiėjo save 
raminti tokiomis mislimis.

— BUS DAUGIAU —

‘ Shenandoah, Pa. — Jonas 
Kandis nuo 236 E. Centre Uly., 
ir Ona Palaviczienc nuo 31 E. 
Lloyd Uly., likos nuvežti in vie
tine ligonbute del gydymo. Ona 
Palaviczienc in trumpa laika 
numirė.

— Ponstva P. Sinkiai, nuo 
311 S. Ferguson Uly., ana diena 
apvaiksztinejo savo vedusi die
na.

Uncle Sam Says

I am looking for a man who vows 
he is going to save some money and 
yet never seems to get started. I am 
going to ask this man to go to his boss 
or down to his bank and sign up for 
the Automatic Savings Plan for the 
purchase of U. S. Savings Bonds. Then 
lie can sit back and watch his Savings, 
Bonds pile up. Save the automatic way, 
through the Payroll Savings Plan where 
you work, or if self-employed, the 
Bond-a-Month Plan where you bank.

U.S. Treasury Department
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PRAKALBOS
ISZ MADOS

Nėra Ūpo Klausytis;
Nėra Pinigu Aukoti

ŽiniosVietines
— Utarninke pripuola Szv. 

Kryžiaus atradimo.
— Nedėliojo invyko Szv. 

Juozapo Mokyklos Pirma Ko
munija. Kum Klebonas P. Czes- 
na 9-ta valanda ryte su Procesi
ja ir Bažnyczios varpui skaim 
bant invede Pirmos Komunijos 
vaikus ir mergaites isz svetai
nes in Bažnyczia. Pats Kum 
Klebonas P. Czesna atlaike Szv.

MAHANOY CITY, PA. — 
Pralotas Krupaviczius, Kunigo 
Pijaus Czesno kviecziamas, at
važiavo in Szv. Juozapo Para
pija su Prakalbomis.

Žmonių tik maža saujale su
sirinko ; kas nepatiko. Pralotu! 
Krupavicziui, ir jis pareiszke 
savo nepasitenkinimą, padary
damas pastaba, kad jis tikėjo
si kad jis atvažiuoja in Tikra 
Užsienio Lietuviu Kraju! Jis 
sako, kad. jis stebinsi, kad tiek 
mažai jaunu Lietuviu Lietu
viszkai szneka!

Miszias už Vaiku intencija ir 
pasakė pamokslą. Sekantieji 
vaikai priėjo prie Szv. Komuni
jos: Jonas Butchko, Vincas 
Boychack, Robertas Baker, 
Juozas Czesaikis, Antanas Da- 
nisevicz, Martynas Kunkle, Da
nielius Kluczinskas, Neal Ko
walskis, Raimondas Laureatas, 
Andrius Pancurak, Leonas 
Rufus, Robertas Smigo, Rober
tas Szerksznis, Tomas Tras- 
kauskas, Jonas Yanaitis, Vaite- 
kus Bagdanaviezia. Sekanczios 
mergaites priėjo prie Pirmos 
Komunijos: Mildred Andosca- 
vicziute, Mare Bokiute, Char- 
lette Banonis, Karolina Feclor- 
czaek, Joan Kralikiute, Ona 
McKerns, Olesa Minkevicziute, 
Mare Ollin, Joan Pangoniute 
Angeline Peregrine, Kristina 
Ragažinskiute, Elaine Saba- 
lauskiute, Tekia Tacielauskiute 
Marie Traskauskiute, Loretta 
Vasilauskiute, Andrea Yaki- 
mavicziute, Rita Sebastian 
Jean Zuberiute, Mare Deriske- 
vicziute, Victoria Bagdanavi- 
'Cziute. Isz viso 36. “Lai Geras 
Dievas juos laimina.“

— Seredoj Sol. Szvento 
Juozapo.

— Ana diena lankėsi in 
“Saules redakcija, musu skai
tytojai, ponios: Magdalena Me- 
trikiene ir Petronėlė Vaitukie- 
ne isz Worcester, Mass. Taipgi 
atlankė savo gimines ir pažins- 
tamus, pone P. Žaliene, mieste; 
pus-broli Kazimiera Raslavi- 
czia ir szeimyna, ir P. Vaiszno- 
rius visi isz Coaldale, Pa. Szir- 
dingai aeziu už atsilankyma.

— Ketverge Szv. Pi j ūso V., 
pop.

— Juozapas Mikelsaviczius 
isz miesto turėjo operacija Lo
cust Mt. ligonbute.

— Nedėlios ryta apie 4:30 
valanda, likos paleistas ugninis 
signolas isz dėžutės Nr 3-1 ant 
Main ir Spruce Uly., bet pasi
rodė kad ugnies nebuvo

Vienas Kz jo prilyginimu, 
mums rodos jau nebuvo vieto
je. Jis papasakojo kad jis buk 
kur ten iszgirdes du Lietuviu 
ginezinantis. Vienas kitam sa
ko:“ Ar t u Li etų v i s ? ’ ’ Antras 
atsako “Ne; asz esu Amerikie
tis.“ Pirmas paklausia, “Tai 
kaipgi Amerikietis, juk tavo 
tėvai ir tu esi Lietuviai?“ An
tras pasiaiszkina: “Mat, žinai, 
asz esu gimęs Amerikoje, tai 
esu Amerikietis.“ Pirmas at
kerta: “Tai jeigu tu butai gi
męs kiaulių tvarte, kas tu 
sziandien butai?“

Jau musu iszeivijos jauna ja 
karta prilyginti su kiaulėmis, 
tai biski per daug!

Jis toliau aiszkino, kad ke
lintos kartos Prancūzai isz Ka- 
nadaos, apsigyveno Naujoje 
Anglijoje dar vis Francuziszkai 
kalba, ir isz to vede savo prily
ginimą, kad ir musu jaunieji 
turėtu Lietuviszkai kalbėti. Ar 
ponas Pralotas kada nors pri
lygino Francuzu kalba prie 
Lietuviu ir ar jis žino kuri kal
ba sunkiau iszmokti?

Jis net iszdryso pasziepti 
tuos kurie kalba Senoviszka 
Lietuviszka Kalba, sakydamas, 
kad visi turėtu grynai Lietu
viszkai raszyti, skaityti ir kal
bėti !

Bet ne viskas ka Gerbiamas 
Pralotas Krupaviczius sake yra 
neigiama. Jis pagyre iszeivijos 
Lietuvius už ju aukas praeityje 
jis mums vaizdingai nupiesze 
kas dabar darosi Lietuvoje ir 
parode kaip tie musu tėvai, tė
veliai ir broliai kenezia ir 
mirszta už savo motina, Ievyne 
ir Lietuva.

Ta jo kalbos dalis sujautrino 
ir sujudino visu klausancziu

Frackville, Pa. — Ignae Sus
kis, nuo 222 E. Penu Uly., nu
mirė Petnyczioj, 8-ta valanda 
ryte, Locust Mt. ligonbute, 
sirgdamas per du menesius. Gi
mė iSlienadoryje. Buvo anglia- 
kasis ir paskutini karta dirbo 
Maple Hill kasyklose ir prigu
lėjo prie Lokalio Nr. 807, U. M. 
W. A., taipgi prie Apreiszkimo 
P. M. parapijos. Paliko savo 
paezia Amelia (Besparis); dvi 
dukterys Eleanora ir L. Roma- 
kiene, slauge ir viena anuka, 
namie; du brolius: Bernarda, 
Brooklyn, N. Y., ir Prana, mies
te, ir seserį J. Jadusiene, mies
te. Laidos Utarninke, su apie- 
gomis Apreiszkimo P. M. baž- 
nyczioje 9:30 vai., ryte, ir palai
dos in parapijos kapines.

Rožes Ir Pavasaris

Tarptautine kvietku paro
da, New York mieste yra lai
komas kas pavasaris. Czia 
Ponia Marshall Lowman žiu
ri in dideli pyraga kuris yra 
su 350 rožėmis padabintas ir 
iszpuosztas. Gieliu, kvietku 
yra partraukta isz visu Ame
rikos valstijų.

Beisbo liniukai

Bing Crosby, krutamu j u 
paveikslu loszikas, radijo 
szpcsininkas ir garsus juok- 
daris, (po kairei) turi daug 
pinigu indejes in Pottsburgo 
beisbolininku rateli, kurie 
vadinasi save “Juros Pleszi- 
kais,“ czia pasitaria su 
Clevelando beisbolininku ra

szirdis! Bet mes ir be jo tos 
kalbos atjaueziame savo Lietu
vius Lietuvoje.

To ko Pralotas nori; kad visi 
Lietuviszkai kalbėtu ir mes no
rime. Teisybe prisipažinus ir 
mums butu maloniau ir pinigin- 
giau kad taip butu. Bot apylin- 
kybes ir likimas kitais keliais 
visus mus veda ir priesz ta. ve
ja nei mes nei kiti nepapus.

Toliau, Gerbiamas Pralotas 
nusiskundžia., kad mes iszeivi
jos Lietuviai nesuprantame 
Lietuvos Lietuviu dvasios! Mes 
jam czia. pritariame ir sakome, 
kad tai tikra ir szventa teisybe. 
Bet, kuris kuri turėtu stengtis 
suprasti? Ar mes juos ar jie 
mus? Jeigu mums reikėtų va
žiuoti in Lietuva elgetauti, tai 
mes labai greitai prisitaikintu
me prie visos tos j u dvasios ir 
paproeziu. O kai jie czia atva
žiuoja su prakalbomis ir su ko- 
lektomis, argi, inebutu protin
giau jiems prisitaikinti prie 
musu paproeziu ir sanlygu?

Dabar, kai musu klebonai 
rengia Misijas ar kad ir Ketu
rios Deszimts Va landų Atlai
dus, jie parūpina pamokslinin
kus Anglu ir Lietuviu kalbo- j 
mis, nes jiems rupi net seniai ir 
seneles parapijos, bet ir jauno
ji karta. Argi nebotu daug ge-| 
riau ir pelningiau jeigu tie mu- ] 
su prakalbtu inkai isz Lietuvos i 
parūpintu savo prakalbas abe 
jomis kalbomis? Lietuviai isz 
Lietuvos jau baigia mirti, musu 
darbas yra. su antra, ir treczia 
karta. Jeigu toks musu darbas, 
tai toks ir tu musu Lietuvos pa- 
trijotu.

Jeigu mes nuvažiuotume ini 
Lietuva, mes gerai iszmoktumeĮ 
kaip kalbėti ta Nauja Lietu
viszka Kalba, tai kodėl jie, czia. 
pas mus atvažiuodami, neisz- 
moksta musu Žargoniszkos 
Lietuvos Kalbos ir Amerikie- 
cziu Anglu Kalbos? Jeigu sale 
tuszczia per ju prakalbas, tai ne 
kieno kito kalte, kai]) tik t.u 
prakalbininku!

Jau seniai praėjo tie laikai, 
kada bet koks prakalbininkas
galėjo szimtus ir tukstanezius 
sutraukti iu prakalbas. Musu 
žmones labai brangiai užsimo-į 
kejo už ta. mokslą kaslink pra- i 
kalbininku po Pirmojo Karo,] 
kai visokie dykaduoniai ir fel- i 
czeriaį' pyszkino prakalbas ir 
melže iszeivijos Lietuvius.

Už szita ūpo pakrikimą mes 
nekaltiname Gerbiamo Praloto, 
Bet jam tik paaiszkiname kaip 

telio virszininku Lou Bou
dreau. Clevelando beisboli- 
ninkai save vadinasi “Indi- 
jonais.“ Jiedu czia baikau- 
darni ir tokias kepures ne 
szioja; Bing Crosby turi už 
sidejes juros plesziko skry 
bele, o Lou Boudreau neszio 
ja Indijonu plunksnas.

dalykai stovi. Ir isz kitos pu
ses, musu žmonėms jau ligi gy 
vo kailio insipyko visos tos ko- 
lektos ir va jai! Pats Pralotas 
gali ta pamatyti isz musu BA
LE’o, kuris sziais metais nei 
treczdalio nesurinks kiek jis 
yra nusistatęs. O prie viso to 
visas tas Praloto marszrutas 
labai nelemtai yra nustatytas. 
Jo Ekselencija Vyskupas Briz- 
gys tik kelios sanvaites priesz 
ji czia, szitoje apylinkėje apsi
lankė. Tai Gerbiamojo Praloto 
atsilankymas vyksta labai ne
patogiu laiku.

Isz visu tu musu pastabu, 
mes norime pasakyti, kad czia! 
ne musu iszeivijos Lietuviai; 
kalti, bet kad visa ta nelemta 
tvarka kalta.

Mes norėjome dar daug kitu 
klausimu iszkelti apie to isz- 
tremimo Komiteto veikla ir su
darymu’, bet paliksime visa tai 
del vėlesnio laiko. Gal dar vis-] 
kas paaiszkes.

Turime pasakyti; tad Pralo-’ 
to Krupavicziaus kalba mus la
bai sužavėjo. Pralotas yra isz- 
kalbus, sumanus ir apsukrus 
Dipliomatas. Jeigu jis tik su
prastu musu iszeivijos žmones,! 
jam visi savo szirdis atidarytu!

NORĖJO SUDEGINTI
BAŽNYCZIA

PHILADELPHIA, PA. —
Gerai kad vienas parapijietis 
užėjo in Szyentos Elenos Baž-j 
nyczia ant Penktos ir Godfrey 
ulycziu ir užtiko jau liepsno- 
janezia ugni bažnyczios vidų-! 
ryje. Ugniagesiu virszininkas, 
George Kington sako kad kas 
nors tyczia norėjo ta bažnyczia1 
sudeginti, nes buvo viduryje 
bažnyczios surinkta visokiu 
popieru ir skuduru ir paskui 
jie buvo su keliomis žvakėmis 
uždegti.

Kunigas Thomas J. Harron, 
Szv. Elenos Bažnyczios klebo
nas sako kad iszkados padary- . . i ta uz daugiau negu penkis 
szimtus doleriu.

Liepsnojanti ugnis buvo vie
no parapijieczio užtikta apie 
antra valanda po pietų. Klebo
nas sako kad apie asztuonioli- 
ka menesiu atgal kas panaszaus 
atsitiko, kai bažnyczia užside
gė. Ir tik ana sanvaite kiti pa- 
rapijiecziai rado uždegtas žva
kes paguldytas lonkose, kad jos 
tas lankas uždegtu. Policijantai 
dabar stengiasi surasti kas taip 
padare.

; LEWIS RENGIASI 
STRAIKUOTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

reikalauti, taip anglis pabran- 
! ginti, kad niekas tu anglių ne
pirks ir mainieriai gales kitur 
kur darbo jieszkotis!“

Beveik per visa žiema dau
guma mainieriu dirbo tik tris 

į ar keturias dienas per sanvaite 
dabar iszrodo, kad jiems dar 
mažiau darbo bus!

AMERIKAI NAUJOS
PAREIGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
_____

4— Kas nutarė kiek reikes 
kuriam krasztui pagelbos?

5— Kas bus ingaliotas kara 
paskelbti?

TRECZIAS LABAI SVAR
BUS KLAUSIMAS: Tai tos
* ‘ Atlanto Sutarties ’ ’ priedas ar 
parama. Prezidentas Truma- 
nas inteiks Kongresui Byla, 
praszydamas suvirsz bilijono 
doleriu, kad butu galima dau
giau kariszku ginklu pasiunsti 
Europos krasztams, taip kaip 
laivai ir ginklai buvo siunezia- 
mi tiems krasztams pirm negu 
mes stojome in ana kara. Kai 
mes taip siuncziame ginklus, 
mes sakome, kad mes tiems 
krasztams paskoliname, paži-i 
cziname, nors gerai žinome, kad 
jie mums niekados tos skolos 
neatsilygins. Tokis biznis yra 
vadinamas “Lend-Lease.“

Szita parama daug padėtu 
invykdinti ir paremti Atlanto
Kariszka Sanjunga ar Sutarti.

Ketvirtas teipgi svarbus ir 
mums daug kasztuojantis klau
simas, yra ta taip vadinama 
“Trumano Tvarka.“

Pinigai, paskirti Graikijai ir 
Turkijai atsiginti nuo Komu
nizmo ir nuo Rusijos, jau bai
giasi.

Prezidentas Trumanas Kon
greso praszys dvieju szimtu mi
lijonu doleriu del tu dvieju 
krasztu ateinantiems metams.

O penktas nei kiek ne mažes
nis klausimas yra pinigai del 
musu apsiginklavimo.

Prezidentas Trumanas ne tik 
praszo, bet staeziai reikalauja, 
kad Kongresas paskirtu dau
giau negu penkiolika bilijonu 
doleriu Amerikos vaiskui nuo

Dvylika parinktu Graiku 
kareiviu, Evzones vadinamu 
atvažiavo isz Graikijos del 
parodos ir del pagarsinimo 
savo kraszto. Jie pareina isz 
tu Graikijos armijų, kurios 
dabar muszasi su sukilėliais 
Graikijos kalnuose.

Jie czia marszuoja isz ero- 
plano kuris juos atveže isz 
Graikijos in La Guardia

Liepos (July) menesio.
Kongresas paskyrė net dau

giau negu Prezidentas Truma- 
nas buvo pareikalavęs.

Bet dabar iszkilo kitas labai 
svarbus klausimas: Kaip tuos! 
pinigus pavartuoti, kaip juos 
paskirstyti?

., Laivynas reikalauja daug di
deliu kariszku laivu ir kitu lai
ku eroplanams vežti.

Oro kariszka jiega, lakūnai 
sako kad svarbiausia ir reika
lingiausia kariszka jiega szian
dien turi būti padangėse. Už 
tai, reikia daug dideliu ir grei
tu kariszku eroplanu.

Armija reikalauja daugiau 
kareiviu, daugiau karabinu, 
daugiau tanku, daugiau anuo
tu ir daugiau kariszku tvirto
vių.

Armijos generolai priparodo, 
kad net nei Naciu galingi lakū
nai negalėjo nei vieno miesto, 
nei mažiausio kraszto sumuszti 
ar užkariauti be marszuojan-

Mokslinczius Pagerbtas

Albert Einstein, tarptau
tiniai garsus mokslinczius, 
(po deszinei) priima garbes 
paliudinima isz Daktaro Is
rael S. Wechsler. Philosofi- 
jos garbingas laipsnis buvo 
szita m mokslincziui suteik
tas Žydu Universiteto, isz 
Jeruzolimo. Garbingo laips
nio inteikimas atsibuvo in 
Princeton, N. J., mokslin- 
eziaus Einstein namuose.

Daktaras Wechsler yra 
Žydu Universiteto Rėmėju 
Draugystes Pirmininkas 
Amerikoje.

Profesorius Albert Ein
stein taip giliai yra isztyres 
skaieziavimo ir matematikos 
mokslus, kad mokslincziai 
sako kad tik dvylika žmonių 
ant viso svieto randasi, kurie

Graikai Ant Parodos

Field, New York miestą.
Graikai sziais metais ap- 

vaikszczioja savo szimta ir 
dvideszimt asztunta meta sa
vo kraszto nepriklausomy
bes.

Szitie kareiviai atvažiavo 
vesti paroda ant Fifth Ave., 
kada visi Graikai iszkilmin- 
gai ir triukszmingai czia 
Amerikoje apvaikszcziojo ta 

czios armijos. Hitlerio eropla- 
nai paklupdė Anglija, bet neuž
kariavo. Francuzija Hitlerio 
kareiviai užkariavo, ne eropla- 
nai.

Armija ir laivynas teipgi sa
ko kad ir jiems reikia kariszku 
eroplanu paremti ir palydėti 
laivus ir armijas.

Saitus klausimus negreitai 
iszrisz, nes visu kariszku szaku 
Generolai ir Admirolai negrei
tai ir nelengvai pasiduos ar nu
sileis.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 
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gali szita mokslincziu su
prasti.

Isz visu tu savo giliu 
mokslu Profesorius Einstein 
priparodo kad tolumas, ju
dėjimas, jiega ir stovintieji 
dalykai turi daug ka bendra; 
jis per savo mokslus parodo 
kad žmones klysta kai jie sa
ko kad trumpiausias kelias 
isz vienos vietos in kita yra. 
tiesi linija ar tiesus kelias. 
Paprastai mes sakome ir ti
kime kad jeigu žmogus nori 
eiti isz vienos vietos in kita, 
tai trumpiausias kelias bus 
jeigu jis eis tiesiai, be jokio ' 
užsisukimo. Bet szitas moks
linczius priparodo kad tai 
netiesa, kad tiesus kelias ne 
visados yra trumpiausias.

• ra □ o 

savo kraszto szvente.
Graikijoje szitie kareiviai 

sergsti savo kraszto karalių. 
Nors jie labai keistus drabu
žius neszio j a, bet niekas isz 
j u nesijuokia, nes jie yra 
skaitomi kaipo geriausi ir 
drąsiausi kareiviai Europo
je.

□ □ □


