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Lewisas IntariaUniju Vacius
Visi Mainieriai 
Tures Straikuoti

Kita Sanvaite

Isz Amerikos
VISI ANGLIAKASIAI
TURES STRAIKUOTI

KITA SANVAITE
WASHINGTON, D. C. — 

Panedelyje pusianaktyje visi 
angliakasyklos Amerike (U.S.) 
sustos, ant paliepimo Angliaka
siu Prezidento John L. Lewiso. 
Apie 500,000 angliakasiu turės 
straikuote isz priežasties Nauju 
Instatymu.

EROPLANAS NU
KRITO IN MARES

53 Žuvo

SAN JUAN, P. R. — Dvieju 
inžiniu prekybinis eroplanas su 
asztuonios deszimts vienu ke
leiviu ir visais lakūnais ir dar
bininkais nukrito. Penkios de
szimts trys žmones žuvo szitoje 
nelaimėje. Trisdeszimts keturi 
suaugusieji ir devyniolika ma-

■

žu vaiku žuvo kai tas eroplanas 
nukrito. Visi tie mažucziai bu
vo jaunesni negu vienuolikos 
metu.

Amerikos armijos ir lakunu 
vyrai iszgelbejo dvideszimts 
asztuonis žmones isz to sudužu
sio eroplano. Keturi lakūnai, 
darbininkai buvo iszgelbeti, bet 
du pražuvo.

Laivyno vyrai nusileido in 
mares ir isztrauke trisdeszimts 
ketinius lavonus isz mariu, kur 
tas eroplanas nukrito. Daug isz 
tu keleiviu, nors iszsigelbejo isz 
tos nelaimes, bet prigėrė nes 
nemokėjo kaip plaukti.

Tas eroplanas buvo paskirtas 
del keturios deszimts apsigink
luotu kareiviu, bet szita syki 
veže suvirsz asztuonios de
szimts žmonių.

Visi važiavo isz Puerto Rico 
in Newark miestą. Kaip ir ko
dėl ta nelaime atsitiko niekas 
nežino. Bet eroplanu kompani
jos atstovai dabar stengiasi isz- 
tirti kas ten atsitiko.

ŪKININKAS • NUŽU
DĖ SAVO ŽMONA

s

Buvusi Karalaite
1

I
i

Pasakodama kad ji du sy
kiu szoko kazoka su Rusijos 
Tsaru ir paskui turėjo mie
goti su kiaulėmis, septynios 
deszimts devynių metu am
žiaus buvusi Rusijos kara
laite atvažiavo in Amerika. 
Ji ežia pasiszneka su viena 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus darbininke. Ji atvažia-

vo in Amerika ant kariszko 
“Marine Marlin” laivo su 
asztuoniais szimtais ir ketu
rios deszimts keturiais kitais 
Benamiais. Ji laikrasztinin
kams paaiszkino kad Komu
nistai ja nuteisė ant mirties 
1941 metais, bet jos draugai 
ja paslėpė kol ji galėjo isz 
Rusijos pabėgti ir atvažiuoti

in Amerika. Ji savo vardo 
laikrasztininkams neiszduo- 
da, pasiaiszkindama kad ji 
bijosi kad Komunistai savo 
pagieža neiszlietu ant jos 
draugu ir giminiu, kurie 
randasi Rusijoje. Ji dabar 
važiuoja in San Francisco, 
kur ji ketina stoti in klioszto- 
riu.

Eroplanas Su 81 Keleiviu Nukri
ko In Mares; Ūkininkas Nuszove 
Žmona, Privertė Savo Sūneli Ji 
Pati Nuszauti Mt, Pleasant, N. 

\ C.; Uniju Vadai Iszdave Darbi
ninkus Ir Sutiko Ant Instatymu

me laukan bovintis.” stabtelti ir saves pasiklausti ka riszke, iszszoko isz troko ir din-
Tiedu mažucziai dar vis bo- jis gauna ar pelynja isz tu ke- g0. Policijantai dar nepranesza 

vinosi darže, kai Susiedas užėjo liu minueziu kurias jis sutaupo vardus tu razbaininku.
ir rado tėvus negyvus. Polici- savo greitu ir padukusiu važia- 
jantas C. R. Cook sako kad Po- vimu.
nia Carrie Sue Talbert buvo net Del keliu minueziu jis stato 
septynis sykius perszauta, o pavojun savo ir kitu gyvybe.
jos vyras buvo tik syki perszau- 
tas.

Jiedu buvo persiskyrė ir ne
gyveno sykiu. Jis stengiesi ja;
perszneketi kad ji vėl su juo 
gyventu, kai jam nepasiseke,
tai jis supykęs ja nuszove.

policijan'ias

WASHINGTON, D. C. — John L. Lewisas, 
mainieriu bosas kareziai ir asztriai užsipuolė 
ant William Green, Amerikos Darbininku 
^Federacijos Prezidento ir ant Philip Mur- 
i ■ ■ ■ .... ( .. ....... Ą ; ” ■ T ' ’

ray, CIO unijos Prezidento, sakydamas kad
NUBAUSTAS jiedu save parsidavė ir visus darbininkus

MAŽIAU DARBO

Daug Darbininku 
Be Darbo

RAZBAININKAS
NUSZAUTAS

Kitas Paszautas

19 VAIKU
SUARESZTUOTA

Pavelinimai Vairuoti
Automobilius Atimti

Atimti

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantas, kurio praeitis ne
buvo kokia, buvo nubaustas in! 
kalėjimą del keturiu menesiu. 
Policijantas Finley Ellis, tris
deszimts trijų metu amžiaus 
žmogus, nuo Alder ulyežios ne- 

; toli nuo Poplar ulyczios buvo 
paskirtas policijantu Spalio 31, 
diena 1942 metuose.

Teismas be jokio tardymo ra
do kad jis yra kaltas už tai kad 
jis pareikalavo ir gavo penkio
lika doleriu ant sanvaites isz

ant Nauju Insta
te Taft-Hartley

Thomas, Demo-

PHILADELPHIA, PA. — 
Amerikos augszcziausias teis
mas pripažino mažesnio teismo 
nusprendimą kad laisniai, ar 
pavelinimai vairuoti automobi
lius butu atimti nuo tu vaikezu 
kurie labai greitai su savo au
tomobiliais važinėdavo.

Szitokie vaikezai nusiperka 
tikrus laužus ir paskui pasitai
so tu automobiliu inžinus kad 
jie galėtu labai greitai važiuo
ti. Tu vaiku vardai nebus pa
skelbti nes beveik visi yra jau
nesni negu asztuoniolikos metu 
amžiaus. Mes nenorime tokiu

WINTER PARK, FLA. —
Vienas razbaininkas, vagis bu
vo ant smert nuszautas ir kitas 
paszautas ir labai sužeistas, kai 
trys razbaininkai norėjo ap
vogti Seminole kliuba ankst isz 
ryto Nedelioje.

Vienas isz razbaininku pabė
go. Jis nusistvere už vienos mo- vieno mažo biznierio, kuri jis 
teriszkes ir ja laike prie saves grasino kad jis ji iszduos už tai 
kad niekas nedrystu in ji szau- 
ti.

Tie trys razbaininkai sau ty
kiai inejo in ta kliuba ir paskui 
paleido kelis szuvius isz savo 
revolveriu sakydami kad jie 
nori pinigus isz visu.

To kliubo prižiūrėtojas, ma- 
nedžieris, Tony Rocci, nusi
stvere revolveri isz anapus ba-j J., už tai, kad tas policijantas ji 
ro ir pradėjo szaudyti. Jis pa- taip labai persekiojo, 
leido tris szuvius staeziai in 
krutinę vieno isz tu razbainin
ku, kuris ant vietos pasimirė. 
Antras stengiesi pabėgti, bet 
buvo paszautas in peczius ir

! sukniubo ant grindų. ’Treczias i 
razbaininkas nusistvere už vie
nos moteriszkes kad in ji nie
kas nedrystu szauti. Jis taip 
iszejo isz to kliubo, sustabdė

kad jis parduoda alų be jokiu 
laisniu. Policijantas szitoje vie
toje neturėjo jokios teises ar jo
kio ingaliojimo kaipo polici-; 
jautas.

Alonzo Marsh, mažas sztor-’ 
ninkas apskundė szita polici- 
janta, sakydamas kad jis ture- ' 
jo iszsikraustyti in Trenton, N. į

MT. PLEASANT, N. C. —
Ūkininkas Fetzer L. Talbert, 
trisdeszimts septynių metu am
žiaus nuszove savo žmona ir vaiku vardus skelbti nes kai jie 
paskui privertė savo keturiu 
(metu sūneli ji pati nuszauti.

Mažutis vaikas Doyle szitaip 
polici j antams pasiaiszkino:
“ Asz su savo sesute bovinomies 
ant poreziu, tėvelis pasiėmė ka- 

. rabiną ir mama krito negyva. 
Jis mama nunesze ant lovos ir 
paskui man paliepė paspausti 
karabino gaiduką. Tada jis už
migo ir mudu su sesute iszejo-

užaugs ir in protą ateis tokis 
paskelbimas jiems butu nema
lonus ir gal ir negerai jiems pa
darytu.

Bet tas greitas važiavimas’ viena troko draiveri, jam pasi-
tas padūkęs skubumas yra visu! aiszkino kad jo drauge serga ir 
musu Amerikiecziu liga. Mes kad jis juodu nuvežtu in mies- 
taip skubinamies, tai striokoja- ta. Kai jis insisedo in ta trokaį 
me bevažiuodami kad rodos jis iszsitrauke revolveri ir pri
musu gyvastis kybo lygsvaroje.! verte ta draiveri ji nuvežti už 
Kiekvienas Amerikietis turėtu; miesto, kur jis paliko ta mote-Į

Teisėjas Alessandroni vie- 
szai paskelbė to policij anto pra- 
eiti pirm negu jis ji nuteisė ar nebUVO ir IiebllS, 
nubaudė. Tas Policijantas bu
vo suaresztuotas Rugpjuczio 
dvideszimts penkta diena, 1932 
metuose už vagyste ir buvo pa- 
tupdintas in Huntington kalėj i- , 
ma. Spalio septinta diena, 1936 
metuose jis buvo suaresztuotas 
ir nuteistas už tai kad jis savo 
namuose paslėpė vagi ir žmog
žudį.

Teisėjas Alessandroni jam 
pasakė kad gal policijos szta- 
bas visu tu žinių neturėjo ir ne-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

iszdave, kai jiedu sutiko 
tymu, kurie užims vieta 
Instatymo.

Senatorius Elbert D.
kratas isz Utah valstijos, ir pirmininkas 
Senato Darbo Komisijos tuojaus pareikala
vo kad tas Taft-Hartley Instatymas butu 
panaikintas.

Tuo paežiu sykiu Lewisas iszpyszkino 
telegramos visiems Senatoriams. Jis sako 
kad jis dažinojo kad tiedu uniju preziden
tai slaptomis sutiko priimti kelis punktus 
pridėtus prie to Taft-Hartley Instatymo, ir 
kad taip darydami, jie nuskriaudžia visus 
darbininkus.

Nei vienas, 
neprisipažinsta, 
nas Amerikos 
sztas atstovas

nei kitas isz tu Prezidentu 
bet ir nesigina. Bet vie- 

Darbininku Federacijos aug- 
sako kad nieko panaszaus 

kad Lewisas nežinoir
ka jis plepia.

Tie nauji punktai 
sas kalba yra:

1—Valdžia gales 
kurie straikuoja jeigu tos 
visam krasztui.

apic

paimti

kuriuos Lewi-

tuos fabrikus
straikos kenks

WASHINGTON, D. C. — 
Darbo Taryba Washingtone 
iszdave savo raportą del Balan
džio menesio kaslink darbu ir 
darbininku. Septyni szimtai 
tukstaneziu darbininku dabar 
mažiau dirba fabrikuose, negu 
dirbo po karo.

Szita taryba sako kad var
giai bus galima padidinti žmo
nėms taksas, nes dabar daug 
nedirba, ir tie kurie dirba ma
žiau gauna dirbti ir mažiau pe
des parsinesza namo.

Darbo Taryba pranesza kad 
dabar pusantro milijono ma
žiau darbininku dirba negu 
dirbo Rugsėjo menesyje, 1948 
metuose.

Nuo anų metu Spalio mene
sio iki dabar vis daugiau ir 
daugiau darbininku randasi bo 
darbo, ir fabrikai vis mažiau ir 
mažiau visokio tavoro pagami
na.

Valdžia ne taip labai jau rū
pinasi apie ta pusantro milijo
no bedarbiu, bet valdžiai bai
siai rupi kai fabrikantai ima 
mažiau visko gaminti, nes tada 
tie fabrikantai mažiau taksu 
moka, O didžiausias taksas mo
ka tie fabrikantai.

Kongresmenai dabar tikrai 
susirūpino ir rengia kelis in- 
neszimus sumažinti kasztus 
valdžios.

Senatorius Walter F. George; 
Demokratas isz Georgia valsti
jos perspėjo Prezidentą Tru- 
mana per daug nesiskubinti 
taksas padidinti, pakelti. Pre-

2Unijos turės duoti apyskaitas savo zidentas Tr,uma"as buvo K™'
1 rr'v* n c* ii1 na calrnn Irn z4

pinigu, kaip ir kompanijos.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

gresui pasakęs, kad jam reikia 
keturis bilijonus doleriu dau
giau isz taksu, j (



MAHANOY CITY, Pi.

Kas Girdėt
ja Fordo darbininku straikas.

Vokiecziai Džiaugiasi KELEIVIAI

Jau matyti kad Sovietai ne
gali suvaldyti ir sutvarkyti vi
sus Vokieczius Vokietijoje. Per 
Raudonąja Diena vienas Sovie
tu atstovas per prakalbas prisi
pažino kad keli Vokiecziai bu
vo pasirengė susprogdinti 
Klingenberg fabrikus. Vokie
cziai įieapkenczia Sovietu ir 
dabanju visai nesibijo.

Amerikos Tarybos nariai da
bar jau mažai ka. paiso apie vi
sus tuos gandus, kad buk Rusi
ja paslaptomis ir tykiai jieszko 
susitaikinimo ir taikos. Jie da
bar sako kad jie tokiems gan
dams neklausys ir ju nepaisius 
jeigu tikros žinios neateis stlai- 
cziiai isz Kreminio.

Turkijos taryba ir valdžia 
gal bus nuversta nes visiems 
Turkiams nepatinka valdžios 
nepalsisekimas vidaus reika
luose ir su Amerika. Visi jau- 
czia ir mislina kad Užsienio Mi- 
nisteris Sadak nieko gero ne
gavo isz visu tu pasikalbėjimu 
su Amerikos atstovais Wash
ingtone, ir visi yra nepatenkin
ti klaid Turkija negalėjo stoti in 
ta Atlanto Kariszka Sutarti. 
Apart to, vidaus reikaluose irgi 
beda. Kai beveik visur viskas 
ima atpigti, Turkijoje viskas 
dabar dar brangiau. Rinkimai 
bus už. dvieju metu bet prieszin- 
gos partijos jau dabar rengia 
savo rinkimu vajus priesz esa
mąja valdžia.

Acheson 
su Senatoriais 

ar pripažinti 
Seniatorilai dar 
ant Sekreto-

Sekretorius Dean 
dabar susikirto 
ant to klausinio 
Ispanija ar ne. 
ir dabar pyksta
riaus, už tai kad jis nieko nesi
klausęs insake Amerikos dele
gatams Tautu San jungoje, vi
sai nebalsuoti, kai Brazilija iii- 
nesze ta klausima, ir pareikala
vo kad dipliomatiniai santykiai 
butu užmegsti su Ispanija.

Po-Sekretorius Webb turės i
dabar su Senatoriais susikirsti, 
nes Sekretorius Acheson dabar 
randasi Paryžiuje.

Kongresmenai ir Senatoriai 
daug kalbėjo apie sumažinimą 
iszlaidu ir apie sutaupinima 
valdžiai nors kiek pinigu, bet 
visai nieko isz to nebuvo.

Daug Japonu biznierių dabar 
jau prisiraszo prie Komunistu 
Partijos. Kai jie buvo užklaus
ti: Kodėl jie taip daro? Jie pasi 
aiszkina kad ‘ ‘ Biznis tai biz
nis,” jie kad ir su Komunistais 
sutiks jeigu ju bizniui bus ge
riau? Taip ir Amerikos val
džia dabar žiuri in tuos Komu
nistus Kinijoje.

Per visa 'ana žiema Japonai 
reikalavo kad Sovietai sugra
žintu 398,743 belaisvius, kurie 
iki dabar buvo Sovietu ranko
se. Ana sanvaite Sovietai pra- 
nesze kad likusieji 95,000 be
laisviu yra dabar sugražinami. 
Kas. atsitiko su 303,743 belais
viais, Sovietai nei žodžio nesa
ko. Bet Japonai jau žino kad vi
si jie žuvo Sovietu kalėjimuose 
ir lageriuose.

Meksikos krasztas nori ir 
praszo dvieju szimtu milijonu 
doleriu isz Amerikos, kad Mek
sika galėtu pasilaikyti slavo 
aliejaus saulinius. Amerikos 
valdžia nesiskubins szitokia 
paskola Meksika duoti, nes mu
su atstovai ir komplaniju nariai 
dar nepamirszo kad Meksikos 
valdžia pasisavino daug tu 
aliejaus sauliniu, kuriuos daro; 
do ir pradėjo Amerikos aliejų 
kompanijos. Musu biznieriai ir 
piniguoeziai teipgi nesiskubins 
kiszti savo pinigus in Meksika, 
nes Meksikos instatymai yra 
tokie kad musu biznieriai nega
li tenai palaikyti nuosavybes.

In Teigiate miesteli, Italijoje, 
kur gyvena apie du tukstan- 
cziai žmonių, rinkiniai del 'bur
mistro buvo du sykiu atidėti už 
tai kad nebuvo nei vieno kandi
dato, kuris to darbo 'butu norė
jęs.

Apie tūkstantis Žydu atvla- 
žiuoja in savo nauja kraszta Is
raeli, kasdien.

Kai vagis inejo in viena 
vieszbuti ir pareikalavo kad 
vienas darbininkas, P, C. Tay
lor jam atiduotu visus pinigus, 
tas darbininkas supykęs tam 
Vagiui pasakė: “Tu pasitbauk 
isz czia jeigu nenori gauti in 
kakta!” Vagis iszsigando ir 
laikydamas savo revolveri ran
koje, pasitraukė, sakydamas 
kad jis sugrysz su kitu vagiu 
kuris yra drąsesnis.

HOME SWEET HOME
Gegužio menesyje buvo Ame

rikoje apie trys milijonai dar
bininku be 'darbo. Tai dlam tik 
puse bedos-ir pavojaus nematy
ti. Bet kai tokiu bedarbiu atsi
ras apie keturi milijonai, tai 
jau bus ženklas kad ne viskas 
tvarkoj.

IR JOS AUTORIUS

Birželio menesyje bus dau
giau tokiu žmonių be darbo, bet 
tai suprantamas dalykas, nes 
jaunei ji isz mokyklų, kolegijų 
ir universitetu dalbai* ima. darbo 
jieszkotis.

Biznieriai ir fabrikantai ne
sitikėjo kad darbininkai ir ju 
unijos sziais metais iszdrys isz- 
szaukti dideles straikas. Bet 
Fordo automobiliu darbininku 
stiiaikos parodo kad gal visuose 
fabrikuose ko panaszaus gali
ma tikėtis. Beveik visos unijos 
rengiasi ketvirta syki pareika
lauti didesniu algų. Dialbar fab-

• • • . . 1 . riklantai ir unijos seka ir temi-

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

jau
in

pražus! Man pasirodo, jog 
nieks nenorės iii pavoju, 
liepsnas lysti ir mano kūdiki

kius palaiminimus siunezia!
Su tais žodžiais, kiaralids sa

vo karaliszka arnota kardu 
perpjovė ir susirinkusiems 
džiaugiantis Liudvikui viena 
dali atidavė.

— BUS DAUGIAU —

gelbcti! Bet sztai szitas svetim- 
žemis vos iszgirdes mano pa- VOKIETIJA

Kai Sovietai vėl pavėlino 
Amerikie ežiams ir Anglams 
vežti maista ir tavora in Ber
lyną, tai visi Vokiecziai isz 
to džiaugsmo pradėjo paro
das rengti ir baliavuoti. Jie 
bado nemate per ta laika ka
da Sovietai buvo visus kelius 
ir vieszkelius uždare, bet 
jiems daug kitu daigtu pri
truko. Ir jie vis bijojo, neži
nodami kaip ilgai Amerikie- 
cziai su Anglais juos szelps 
ir maitins, veždami maista su 
eroplanais.

Bet Amerikiecziai visus 
nustebino su savo eroplanais 
ir parode Sovietams kad

Amerika yra turtinga ir ga
linga. Stalinas su Molotovu 
baisia klaida padare kai už
dare visus kelius in Berlyną, 
nes jie inpykino Vokieczius 
ir davė Amerikai progos pa
rodyti savo turtą ir galybe.

Czia Vokiecziai vaikai, su 
isztiestomis rankomis laukia 
ir praszo orineziu, kurie yra 
labai brangus Europoje. 
Dauguma tu vaiku iki sziol 
nebuvo nei mate orineziu, nes 
per kara nebuvo galima už 
jokius pinigus Vokietijoje j u 
nusipirkti. O czia jie gauna 
visai už dyka.

namus parasze tuos graudingus 
dainos žodžius.

daina už kelis szimtus doleriu 
ir jam teko tik garbe.

Jis sugryžo in .Suv. Valstijas 
1832 metais be pinigu, ir drau
gai turėjo ji užlaikyti. 1841 m., 

amerikos kon-
, 'bet su valdžios

Bud'amas trylikos metu jis 
apleido savo linksmus namus ir 
pradėjo dirbti krautuvėje New 
Yorke. Jis norėjo būti akto-j buvo paskirtas
riuin, bet tėvas nepavelino. Jis suliu in Tunis 
pradėjo ir rėdegavo drainatisz- permaina neteko darbo, ir jo 
ka laikraszti po Vairdu “The draugai vis bandė pertikrinti 
Thespian Mirror.” Vienas jo, valdžia, jog Amerikos žmones 
straipsnis buvo taip puikiai pa- turėtu invertisti Payne nes pir- 
raszytas, jog “Evening Post”, nia ainerikoniszkas dramų ra- 

szytojas kuris pripažintas Eu
ropoje. Vėl jis buvo paskirtas 
konsuliu in Tunis, bet antra 
syki jo dipliomatiszkai darba 
užbaigė smertis. Jis mirė be 
draugu Balandžio 9, 1852, ir 
buvo palaidotas toli nuo tos 
szalies kuria taip mylėjo. Tris- 
deszimts metu po palaidojimo, 
turtingas amerikietis, kuris 
brangijo jo neužmirsztanczia 
daina, pergabeno jo lavona in 
Amerika, ir buvo antra syki 
palaidotas in Oak Kapines, 
Washingtone.

Kaikuriu žmonių sakoma, 
jog melodija tos dainos parasze 
Sir Henry Rowley Bishop. Jis 
iszleido tautiszkas dainas visu 
szaliu ir kuomet negalėjo rasti 
tinkama daina del Sicilijos, jis 
indejo viena savo veikalu, ir 
keli metai po tam kuomet rasze 
muzika del Payno operettes, jis 
vartojo muzika savo Sicilijos 
dainos. Bet kiti žmones sako 
jog Payne pirmiausia iszgirdo 
ta melodija Italijoj, ir jam mu
zika taip patiko, jog ant vietos' 
užsirasze.' — C.

Evening Post ” 
redaktorius William Coleman,j 
paminėjo ji editoriale/Tas isz-' 
gazdino vaika ir 'bijodamas jog 
jo tėvas sužinos ka jis veikia, 
ypatiszkai nuėjo pas redakto
rių papraszyti jo neperspiauz-' 
dint jo straipsneli. Coleman nu' 
siste'bejo rasti jog to straipsne
lio raszytoju buvo jaunas vai
kas. Po tani Coleman savo pi
nigais pasiuntė vaika iii kolegi
ja. Bet neužilgo jo motina mirė! 
ir vaikas negalėjo užbaigti' 
mokslą atsimindamas savo 
biedna szeimyna. Ir todėl tapo 
aktorium. Jis Amerike losze 
gana svarbias roles, bet neužil
go iszvažiavo in Anglija kur 
netaip gerai jam sekesi. Buvo 
priverstas jieszkoti kita užsi
ėmimą ir pradėjo idszyti dra
mas in laikraszczius. Po tam jis 
parasze operete “Clari, arba 
Milano Mergaite” kuria su 
dviejais kitais veikalais parda
vė Co vent Garden teatro direk
toriui. “Clari” buvo pasaka 
apie biedna, doringa mergaite, 
kuri pabėgo su nedoru kuni-: 
gaikszcziu, ir kuri sugryžo in 
savo namus kuomet iszgirdo 
keliaujanczius loszeju dainuo-; 
jaut daina isz jos miesto.

Ta daina, “Home Sweet 
Home,” buvo operettes pasek-

Gegužes (May) 8, 1823, Co- 
vent Garden Teatre, Londone, 
pirma syki buvo loszta opera- 
tisz'ka melodrama, kuria para
sze jaunas įamerikietis, John 
Howard Payne, .dramų raszyto
jus ir aktorius. Veikalas buvo 
užmirsztas, bet viena daina to 
veikalo sužadino klausytoju 
jausmus, ir neužilgo pasiliko 
populariszkiausia daina Angli
joj, isz kur neužilgo dasieke pa
saulio toliausias dalis. Szian- 
dien ta daina yra žinoma kiek
vienoje civilizuotoja kalboje ir 
dainuota kiekvienoje szalyje. 
Ta daina yra “Home Sweet 
Home.”

John Howard Payne' buvo . . .
I mingiausią dalis ir visiems at- 
nesze aukso, tik ne autoriui. 
Dainininke kuri sudainavo ja,: 
isztekejo už turtingo vyro, ir 
iszleidejai padare daugeli pini-

Amerikietis, bet praleido di
džiausia dali slavo gyveninio 
Anglijoj, Franci jo j, Vokietijoj 1 
ir kitose szalyse. Jis gimė New • 
Yorke, Birželio 9, 1792. Gal at-į
simindamas savo kūdikystes! gu, bet Payne pardavė savo taį

Mokykloje
Mokytoja in Verkauti Jo

nuką — Neverk Jonuk. Ba 
kaip jaunas tankiai verke, 
tai ant senatvės biauriai isz- 
rodo. .

Jonukas — Tai ir tyczerka 
turėjo daug verkti kaip ma
ža buvo.

i ežios kliksųia, jau kaipo kulka 
mėtėsi in liepsnas ir, su kūdi
kiu atgalios iszsprudes, paduo
da ji mano paežiai ir patsai pa
sitraukia. Kūdikis buvo visisz-

■. kai sveikas. To, didis karaliau, 
da negana! Tasai jaunikaitis da 
daugiau geru darbu yra pada
ręs. ų

Karalius su visais susirinku
siais davė ženklą savo didžio 
užganedinimo.

— Negana sakau, jog man 
mano vienturti kūdiki ‘iszgel- 
bejo, bet pasirodė mano di
džiausiu draugu. Menkai ka isz 
deganezio namo tegalėjo isz- 
gelbeti; namas su visais turtais 
suliepsnojo. Likausi vargdie
niu ir nežinojau kur ina pasidė
ti. Bet tasai svetimtautis kuo- 
greieziausiai skubinasi prie na
mu statytojaus, su anuoni susi
dera ir begyj keliolikos dienu 
iszstato nauja, puiku narna. 
Paskui man ir reikalingiausius 
daiktus superka. Mat, viską už
baigus, jis pas mane užeina ir 
da maldauja, kad asz jam to 
visko už bloga įiepalaikycziau, 
ima mus visus su savimi ir in 
naujus namus nusivedęs, viską 
locnai man paveda, aiszkinda- 
mas, jog toksai jo pasielgimas 
yra pirmiausia prideryste. Mel- 

’ džia manės už jo toki žingsni 
nesirustinti ir jeigu jis kuom 
norints yra prasižengęs, jam 
viską atleisti. Prisiriszimo asz- 
aros mums visiems isz akiu isz- 
siliejo ir prie ta,ves, garbus jau
nikaiti, amžina dėkingumą at- 
jaueziam. Asz jo karszcziau- 
sias prieszas, likausi jo tikru 
garbintojumi ir su skausmu sau 
primenu savo 'blogus pasielgi
mus, su kuriais geriausi paisau- 
lej žmogų persekiodavau. Jo 
kuklumas pereina viską. Sztai 
jis tokiame iszkihningame lai
ke pasisako, jog jis nežinąs ka 
butu tokio brangaus nuveikęs. 
Jis prie jokio savo gero darbo 
nenori prisipažinti.

Liudvikas tarė:
— Mano karaliau ir viesz- 

patie! Mano darbu taip laibai 
da'ug neauksztink. Dėkingumas 
ir pasitaisymas vyro, kuris ka 
dalbar kalboje priduoda esy- 
Ibiszka mano darbui vertybe. 
Asz-gi buvau atlikęs tik tai, ka 
urano prideryste 'buvo man pri
sakiusi, pertai visame tame isz 
savo puses nematau jokio užsi- 
tarnavimo ir bueziau neatmi
nęs, jeigu tasai vyras nebūta 
czionai apie viską iszaiszkines. 
Kožnas geras žmogus panasziai 
man pasielgtu!

Karalius nuo sosto nužengė 
ir Liudvika apsikabinės tarė:

— Tobulas svetimžemi! 
Vertas esi czionai mano vietoj 
sėdėti; priimk nuo manės pagy
rimus už toki savo puiku dauba 
ir priimk sztai puse mano dra
bužio del ženklo didžios tavo 
vertybes. Antrinu, jog ant to
kio kaip szis sostas esi vertu 
sėdėti, nes tokiam atsitikime 
visiems būtimi pavyzdžiu. Tavo 
gražusis pasielgimas ir visokie 
atlikti darbai isz apylinkes in 
apylinke keliautu, tais puikiais 
darbais gyventojai persiimtu ir 
visi butu laimingais. Bet ir su 
tuo tavo siauru darbavimosi 
a ugszczia usiai esybei didini 

Į garbe. Tegul ji ant tavęs viso-

LYGSVAROJE

Vokiecziai Tarp Rytu 
Ir Vakaru

nuosza-

Vokie-

baigtos

BERLYNAS, VOKIETIJA. 
— Dabar jau visiems aiszku 
kad didžiausias ir svarbiausias 
tarptautinis klausimas yra Vo
kietija. Atlantiko Kariszka Su
tartis negales būti intakinga ar 
tobula be Vokietijos. Vokie
cziu vaiskas, Ruhr slėnio pra
mone ir fabrikai galėtu daug 
prisidėti ir Amerikai junga pa-i 
lengvinti, ir duoti ta, ka nei 
Anglija nei Francuzija szian- 
dien negali duoti.

Amerikos virszininkai ir dip- 
liomatai szitaip vieszai nekal
ba ir nieko panaszaus nesako, 
bet Vokiecziu vadai visa tai 
gerai žino ir už tai dabar jie ga
li derintis su Rusija ir su Ame
rika.

Svarbiausias klausimas da
bar yra: In kuria puse Vokieti
ja links ar stos kai Rusija su 
Amerika susikirs?

Rungtynes del Vokietijos yra 
szitaip vedamos:

Sovietai prižada Vokie
cziams kad užkariavimas tuo- 
jaus bus baigtas, Vokietija bus 
palikta vieninga; Vokiecziai 
valdys Ruhr slėni ir gyvens 
taikoje. Už visa tai Vokiecziai 
tik turi priimti ir pripažinti 
Komunistiszka valdžia.

rus, Rusija ir Amerika. Daug 
Vokiecziu dabar pataria sa- 
viemsiems nepasižadeti nei vie
niems, nei kitiems, bet palaiky
ti ta lygsvara, ir laikytis nuo- 
szaliai. Bet szitokis Vokiecziu 
nusistatymas yra negalimas, 
nes nei Amerika, nei Rusija, 
neleis Vokietijos taip 
liai gyvuoti.

Amerika prižada 
ežiams baisiai daug:

Bausmes diesos jau
Vokiecziams. Dabar Amerika 
nori talkininkauti.

Kariszki teismai baigti. 250 
Vokiecziu buvo pasmerkti mir
ties bausme. Jau tiems teis
mams galas.

Naciai jau iszraveti. Už Na
cius Vokiecziai nėra dabar kal
tinami.

Vokiecziai dabar gali tver
tis savo armijas ir savo Karo 
Sztaba; Amerika nieko nesa
kys.

Kariszki fabrikai jau panai
kinti. Amerika dabar ne tikta 
ka pavėlina bet ir padeda Vo
kiecziu pramonei pakilti ir fab
rikams atsistatyti.

Amerika duoda apie viena 
bilijoną du szimtu milijonu do
leriu vertes maisto ir tavoro 
Vokiecziams kas metai ir dar 
daugiau prižada.

Amerika leidžia Vokiecziams 
savuosius valdininkus . iszsi- 
rinkti ir daugiau in ju tvarka 
ar valdžia prižada nesikiszti.

Bet ne vien tik Vokiecziai 
prieszinasi Amerikiecziams; 
Anglijai ir Francuzijai nepa
tinka Amerikos nusistatymas. 
Anglija bijosi Vokietijos laivy
no, Francuzija bijosi Vokieti
jos fabriku. Bet ir czia matyti 
kad Amerika laimes ir jos vir- 
szus bus, nes Amerikos doleriai 
už viską užmoka!

Amerika gerinasi su savo do
leriais, prižada atstatyti visa 
Vokietija, leisti Vokieczius sa
ve valdytis ir paskui sujungti 
su kitomis Vakarinėmis Tau
tomis taip kad Vakarines tau
tos butu galingesnes už visas 
Rusijos armijas. Bet jeigu Vo
kiecziai su Amerikiecziais su
sitartu, jie turėtu kitais budais 
nukenteti: Vokietija butu su
skaldyta per keletą desietku 
metu.

Vokiecziai nori pasinaudoti 
visais tais kitu krasztu pasiža
dėjimais. Vokiecziai nori užtik
rinimą kad kitas karas nebus 
vedamas ant j u žemes. Be t jie 
nenori nei Komunistiszkos val
džios, nei suskaldytos Vokieti
jos.

Sovietai prižada Vokie
cziams Vokiszka valdžia, Vie
nybe ir Taika, jeigu Vokietija 
stos sykiu su Rusija priesz Va
karines Tautas.

SKANDINAVAMS
PAVOJUS ISZ RYTU

Sovietai prižada panaikinti 
užkariavima, jeigu Komunis
tams pasiseks prisivilioti ir 
Vakarine Vokietijos dali prie 
saves. Rusija primena Vokie- 
cziams kad karas jiems dar vis 
grasina. Sovietai aiszkina, kad 
didžiausias Vokiecziu nepriete
lius yra Dede Šamas, Amerika/ 
Jie neduoda Vokiecziams pa- 
mirszti, kad Amerikos kariszki 
eroplanai, bomberiai sunaikino 
Vokietijos miestus, suardė j u 
fabiikus ir dabar nori kad tie 
patys Vokiecziai kariautu 
priesz Sovietus.

Sovietai baisiai gazdina Vo
kieczius ir baisiai daug priža
da.

Vokiecziai, dabar atsidūrė 
tarp kūjo ir priekalo, matyda
mi kad jie randasi^lygsvaroje, 
nori isznaudoti Rytus ir Vaka-,

COPENHAGEN, DEN. — 
Trys Skandinavijos krasztai 
gerai aprokavo ir dabar inver- 
tina koks pavojus jiems giresia 
isz Rytu, kai jie pasiraszys ant 
tos Atlanto Kariszkos Sutar
ties.

Denmarko Taryba nubalsavo 
penki priesz viena stoti in ta 
Sanjunga. Visu szitu trijų 
krasztu atstovai ir valdininkai 
gerai , žino kad toks j u žingsnis 
baisiai nepatiks Rusijai. Jie 
teipgi gerai žino kad pirmuti
nis Rusijos kariszkas žingsnis 
butu skersai j u rubežius, ir j.u 
krasztai pavirstu in karo lau
ka.

Sz vedi j a butu pirmutine taip 
nukenteti.

Finlandi j a gal randasi dar 
didesniame pavojuje, kai ji sto
ja in szita sanjunga.

Norvegija ir Denmark teipgi 
žino koks pavojus jiems gresia, 
bet jie nors kiek drąsos ir sura
minimo randa, isz to kad dabar 
žino kad galingos Vakaru Tau
tos prižada jiems in talka stoti.

Kai visi szitie krasztai stos 
in ta Atlanto Sanjunga, tai jau 
tas Rytu-Vakaru suskilimas in 
dvi galingas armijas 
siszkai atliktas.

bus vi-

Dabar tik liks 
krasztai, kur Rusija 
galiomis stengiasi Yugoslavi- 
jos vada Tito nuversti ar nudė
ti ir ta kraszta atgal is savo avi
de nusivesti. O Amerika su 
Anglija teipgi visomis galiomis 
stengiasi Graikijos valdžia su
stiprinti, ir Turkams kariszku 
ginklu pristatyti.

Balkanų 
visomis
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Nuplaukė szeszi menesiai ir 
visokie apie svetimžemius ka-. 
raliui prauieszimai buvo plaka-' 
jingais. Karalius su žisgeidu- 
mu norėjo žinoti kokie isz ju 
darbai yra godones verti, ne tik 
tuorni apie tikra tikyba gali 
kuoveikiaus persitikrinti ir 
isz anų pasielgimo viską su
prasti. Ant karaliaus noro tar
nai svetimžeinius sujieszkojo 
.ir liepe paskirtoj dienoj vi
siems pas karalių atvykti. 
Liudvikas, Žydas Jusuf ir Tur
kas Zebit netrukus in karaliaus 
palociu atvyko. Karalius alky- 
veizdoj savo dvaroka sekaii- 
cziais žodžiais prie svetiniže- 
niiu prabilo:

— Lai isz jusu lupu iszgir- 
siu koks jusu vercziausias 'bu
vo darbas begyj jums paskirto 
laiko? Asz tuom noreęziair .... . . ! persitikrinti sulyg jusu tikybų 
kuri yra tikra, o kuri ne

Ant tu karaliaus žodžiu Tur
kas Zebit atsistojo ir pasiklo- 
siojes, tarė:

— Mano karaliau ir viesz
patie! Ar-gi galima pagal dar
bus apie musu tikybas ka nors 
manyti? O kaip tankiai viso-' 
kie darbai ir žmonių veikmes j 
po teisybes ploszcziumi guli ir 
kaip neretai savo locnai tiky
bai prieszinasi. Juk kartais 
žmogus turi ir purvina szirdi, j 
bet darbuose yra vienu papik
tinimu. Taigi, isz darba žmo
gaus szirdies jokiu budu nega
lima suprasti, taip kaip negali
ma in jo dvasia insigilinti ir 
blogas ydas matyti. Kartais 
žmogaus ir mislys su jo darbais 
ir žodžiais negali sutikti ir ne
gali lygintis. Kas gali atminti 
priežastis, kurios mus prie to
kio arba kitokio darbo priver
tė. Daugumas pavirszutisiai 
stengiasi būti doringais, kad 
tuo tarpu ju sanžine vienais 
purvais yra. iszklota.

Karalius pralbilo, tarė:

— Gerai pasakei, jog žmo
nes gali save perstatyti dorin
gais ir gerais ir tuo budu ilgai 
kitus apgaudinėti, 'bet mlain ro
dosi, jog žmogaus gyvenimas 
yra kaipo begaliniu visokiu 
dar'bsztumu retežiu, pertai ne
per daug yra sunku persitikrin
ti, kokiomis žmogus mintimis 
duksauja, vienok žmogaus pik
tumas visuomet ant virszaus 
iszeina ir visiems pasirodo. Asz 
laikausi tankiausia ir tos mis- 
lies, jog musu darsztiunas ir vi
sokie pasilinksminimai tur vi
sa pradžia nuo tiesos balso, kal- 
banezio visuomet prie musu, 
tas yra geru, o tas ,yra blogu. 
Taipgi tankiai atsitinka, jog 
vieni visus savo pasielgimus 
sukaupina prie kokios tai mir
tinos, o antri-gi prie semirtinos 
a ugszcziausios esybes.

— Jeigu taip, mano viezpa- 
tie ir karaliau, vieszai musu 
darbus pęrkratyk ir persitik
rink, kuri tikyba yra geresne, 
tarė Turkas.

— Ir ko laukiau, kodėl ant 
mano užklausymo nieko neat
sakėt Užklausė kakalius Ulin.

Tuo kart Turkas Ze'bit da 
žingsni artyn karaliaus nužen
gė ir tarė:

. Sztai syki buvo sekantis 
atsitikimas. Tasai atsitikimas 
tavo ausu niekad ndbutu pasie-

< I
kės, jeigu butum savo tarno 
pas save nepavadinęs. Vienok 
ka asz nuveikiau, tas viskas 
mano atmintyj ant visados pa
siliks, kadangi asz savo darba J 
priskait'au prie vereziausiu iri 
tobuliausiu daibu. Visa savo 
gyvenimą paiiaszaus darbo ne
buvau nuveikęs.

Karalius su susirinkusiais 
tik ausis 'atstatė.

Zebit tolinus kalbėjo:
— Isz tavo iždo, mano ka

raliau ir vieszpatie, tokiu asz 
turtu susilaukiau, kad tavo 
karalystei menkai kas galėjo su 
manimi turtuose lygintis. Pre-i 
kyboj asz visuomet 'buvau gy
vu ir visuomet pagal savo isz- 
gales darbavausi, o Allaclias 
buvo su manimi. Mano turtas i 
kas kartas vis didinosi. Dides
nes laimes pasaldei nemacziaui 
ir neturėjau, o taipgi ir turėto 
nenorėjai. Tula vakara mariu 
pakrantėmis iszejau pasivaik- 
szczioti. Greitai iszgirdau ko
ki tai arti kalbėsi, pradėjau su 
žisgeidumu klausytis, bet o, 
dangai, ka iszgirdau! Persi- 
gandan, už medžio užsiglau
džiau ir kalbantiems daleidau 
net prie saves prisiartinti. Nak
tis buvo tamsi, manes nieks ne
inate. Tos ypatos manydamos, 
jog vienos atsiranda, pradėjo 
kalbėt:

— Jau viskas surengta, ta
re vienas, kolaik žuvininkas an
tru kartu ant saules savo tink
lą iszties, jis jau negyvos!

— Nebgyves! Paantrino 
antras, ir jo vieszipatavimas pa
sibaigs; kas-gi gali tokias pa
niekas iszkeiiteti? Žmogus nei 
kantrybes tiek negalėtum turė
ti!

— Reikėtų 'būti biauriau- 
įsiu žmogumi, tarė pirmutinis, 
kad nejausti tapszmeižimo, koki 
jis mums pagimdė. Plienas ma
no jau asztras. Rytoj melsiu 
dasigauti del pasimatymo, o 
kad priesz karalių atsistosiu, 
savo plieną jam in szirdi in- 
smeigsiu ir jis akyveizdoj viso 
dvaro ant grindų puls ir bus po 
viskam. Turiu tiesa jam už pa
niekinimą manimi laitkerszyti.

Karalius Ulių su susirinku
siais sudrėbėjo!

Taip yra, kalbėjo toliaus 
Turkas, ant tavo gyvasties, ma
no vieszpatie ir karaliau, kėsi
nosi. Tuokart dideliam pavo
juj buvau. Paskui abudu suo
kalbininku nuvyko miestan, o 
ir asz paskui anuos slaptingai: 
slinkau. Alaicziau iii kuriuos na-' Į 
mus jie inejo ir tuojaus persi
tikrinau, jog jiedu prigulėjo 
prie geriausiu tavo 'tarnu. Vy-j 
ru visoj karalystėj placziai bu
vo žinomu. Ir kaip asz turėjau 
tam viskam užbėgti ir kai pra
dėti ? Ar tau ta suokalbi turė
jau pasakyti, apreikszti? Ne, 
asz negeidžiau tau liūdnumo 
gimdyti, nes žmogžudžiai buvo 
tavo artimiausiais tarnais, bet 
sykiu ir gudrais prieszais. Be ■ 
tavo žinios tuodu prieszu nore-' 
jau praszalinti ir visa pavoju: 
užtrinti. 

■*Geizdamas ta viską nuveikti, 
rytmetyj, da priesz 'anszra, in 
tavo palociu nusiskubinau, j 
Žmogžudis taipgi tuojaus pas
kui mane atėjo. Ant jo veido 
nieko- blogo nebuvo matytis, i 
Jau rengėsi kitam tarnui apie 

į save apreikszti ir jau ruoszesi 
[ tau persistatyti, bet asz nieko į

Kad ir seniais 
Bile drūtas ir 

geras vyras, 
Bet jeigu senas 

singelys, 
Ir be sveikatos,

Tai-jau ir ant ženybu, 
Tekis neturi akvatis.

Viena moterėlė, 
Turi keletą dukreles,

Mat, ir da ęuvis 
jaunas, 

Ir nori kanecz tam 
seniui viena duoti, 

Tokia motina negerai 
daro, 

J eigų priverstinai 
už senio iszvaro,

Alano rodą tokia: 
Geriau tu monkie, 

Pati su tokui 
apsivyniok, 

0 mergelei paika j u 
duok, 

Tegul pati iszrenka, 
Katras jai patinka.* * *
V i e n anie m i es t ei y j e, 

Yra viena bobele 
nelaba,

Nesenei savo vyro 
iszsižadejo,

Czion su savo dukrele 
laipsisedo.

Kitas bobeles apkalba, 
Ir pasielgineja 

nedorai.
Ir nieko isz to 

nepaiso, 
Jus tenaitĮneš 

moterėles 
Argi negalite in

kaili duoti, 
Ir in užmiesti iszginti.* * *

T e i s y b i a p asak y s i u, 
Bet kur tas dėjosi 

nesakysiu, 
Badai viename mieste

Giliojoje, 
Yra ten toki vyrai, 

Kimi e pasielgė negerai, 
Kaip laukiniai ėdasi, 
Ir už plauku kabinaisi, 

O pas ka nužvelgė 
pinigus, 

Tai net atkisza
nagus, 

Gatavi iszbelsti,
Ir pinigus atimti. 
Taipgi yra tokiu, 
Kurie mano kad 

dideli ponai, 
Pirmiause reike tokiam 

plegu, 
Kad nesikabytu prie

kitu, 
Jeigu taip darysite, 

Teismai už tai atsimokėsite.
Dabar sveikinu visus 

Ant sziandion 'bus 
glana.
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nelaukdamas prie jo prisiarti
nau ir panines ji už rankos, tar
si, su svarbiu reikalu, nusi
traukiau iii artima kambarį. 
Mudu kalbaryj tik abudu buvo
me. Atgavės spėkų ir drąsos,
greitu laiku insikabinau jam in 
krutinę ir suszukau: užmusze-

I jau iiĮUSu karaliaus!
Žmogžudis persigandęs isz- 

balo ir pradėjo drebėti. Tuo
kart asz jam ru'ba perplesziau

ir plienini durtuvą iszlupau.
Negeidžiau nelaimingojo žudy
ti, bet geidžiau kaipo tave taip 
ir ji nuo mirties'-apsaugoti. Tu
rėjau taipgi vilti, jog ji man 
pasiseks ant doros kelio atves
ti, kad paskui savo darbus ap
verktu ir jau aini daugiau ne- 
lapkestu, 'bet vos spėjau keletu 
žodžiu jam isztarti, jis tuojaus 
per duris iszsinesze ir kažin kur 
dingo. Iki s-ziain laikui asz jo 
niekur nemaeziau. Po tam atsi
tikimui, mieste -buvo pasako
jama, jog jo lavonu mariu vil
nys ant kranto iszmete. Mato
mai, žmogžudis del baimes nu 
siskandino.

Turbūt taji nelaimingaji ži
nai, mano karaliau ir vieszpa
tie, ir gali suprasti kodėl ir kits 
tavo tarnas greitu laiku iszny- 
ko. Galbūt jis jau gerai suprato 
lapie atidengta paslaptį.

— Sztai plienas! Tarė to
liaus Zebit, paduodamas ji ka
raliui, kuris tavo kraujuose tu
rėjo būti sumirkytas. Taigi, 
maiio karaliau, dabar supranti 
apie mano didžiausia nuveiki- 
ma ir pasiszventima. Bucziau 
apie viską užtylėjęs ir tik savo 
szirdyj ta paslaptį užlia-ikes, bet 
patsai to visko geidiai ir man 
liepei, todėl asz karaliszka pa
liepimu szventai iszpildžiau.

Visi tylėjo.
Karalius Ulin tarė:
— Svetimžemi, prisiartink 

areziau prie manes ir priimk 
nuo manės mano padėka! La
bai gražiai ir nuoszirdžiai pa
sielgei. Ir iiorints nuoamžino 
Upupaclio nepažysti, vienok 
pagal anuo mokslą elgiesi, ka
dangi jis nuims liepia: nuo kož- 
no žmogaus atitolink nelaimes 

; ir godok ir nenaikink jo gero 
pasivedimo.

Karalius Ulin Zdbitui pada
vė didi auksini reteži ir tarė:

Tai nesziiok savo pui
kaus dar'bo atmineziai!

Dabar reikėjo Žydui Jusufui 
isz savo būvio ka nors papasa
koti, todėl jis tuojaus atsistojo 
ir prabilo:

— Karaliau ir vieszpatie! 
Tu ma patsai suteikei budus 
didžiu darbu nuveikimui. Tavo 
geradejingai ranka man didžius 
turtus sukrovė. Buvau neapsa
komai užganėdintu ir jaueziau- 
si laimingu. Keliaudamas po vi
sa tavo karalyste užtikau tū
loj vietoj nepažinstama ir la
bai nuvargusi žmogų. Jis nei 
savo nuogo kimo neturėjo 
kuom pridengti, badas mirtimi 
baugino. Jo padėjimas man 
szirdi taiip sujudino, kad pasi
ryžau ji su savimi pasiimti. Da
viau jam rūbus, pavalgydinau 
ir pas save ant ilgesnio laiko 
užlaikiau. Jis m!an buvo dėkin
gu, manės*’, kaipo savo tikro te-- 
vo, visuomet klausė ir viskas 
buvo malonu. Kasdiena vis la
biau asz ji mylėjau ir labiau vi
sokiuose dalykuose pradėjau 
užsitiketi. Mat, jis man pasiro- 

i de tokiu geru ir prisiriszusiu, 
kad del jo geros szirdies asz 
jam visus savo turtus daboji- 
mni pavedžiau. Likosi neapri- 
'buotu visu turtu užveizda.

Bet Jehova su tuom žmogu
mi tuomtarpu nebuvo. Jis no- 
rints main buvo prielankum, 
bet savo szirdyj visuomet ne- 
sziojo piktus pageidimus ir no
rėjo isz manos slaptingai visus 
turtus iszpleszti! Tai man buvo 
užmokestimi už mano gera prie 
jo szirdi, už mano numylejima 
ir prisiriszima. Juk asz ji isz 
vargo nelaimes isztraukiau ir 
laimingu padariau.

Tasai apkalbamas nekade-

Cziaudiia

Michael Hippisley, Londo
ne, Anglijoje pradėjo cziau- 
dyti ir negali sustoti. Jis per 
devynias dienas ir devynias 
naktis be jokio sustojimo 
cziaudija ir daktarai niekaip 
negali sustabdyti ar jam pa
lengvinti.

jas man iszkeliavus in kitas 
apylinkes su savais reikalais, 
susiėmęs mano visus pinigus, 
nusidavė ant laivo ir norėjo 
nuo manes iszdumti. Vienok 
Jerova mano pražūties nenorė
jo. Sztai musu garlaiviai ant 
mariu susidūręs, kur tarp kelei
viu savo tania pažinau. Tuo
jaus apie jo blogus dar'bus da- 
siprotejau ir su mislimi neapsi- 
gav'au. Nelaukus nieko apie tai 
pranesziau savo laivo kapito
nui, kuris niekadeja tuojaus su- 
areszltavo. Nelaimingasis vadi
nosi Levat. Priplaukus pile 
kraszto likosi atiduotas šūdam 
Pagal tavo, karaliau, i n st at u s 
ir tiesas tasai žmogelis ant mir
ties buvo užsitarnavęs. Bet jei
gu in žeistasis meldžia prasi
kaltusiam susimyĮėjimo, sūdąs 
bausme ir vietoj mirties nu
baudė ant isztremimo. Asz už ji 
užsistojau ir taip sūdąs ji nu
baudė, kaip esu pasakęs. Jo li
kimas buvo sopulingas ir labai 
graudus. Jau ruoszesi su mani
mi atsisveikinti ir tuomi antru 
kartu mano szirdi sujudino. 
Tuokart asz apie viską pamir- 
szau ir jam viską ka turėjau 
atidaviau. Tasai mano susimy- 
lejimas laibai daug intekmes ja
me turėjo. Ir sztai selaiminga- 
sis apsipylęs graudžiomis asza- 
romis prisiege man, jog jau sa
vo gyvenime panaszaus darbo 
niekuomet nepapildys ir iszkil- 
mingai iszpažino,- jog nuo to 
kriko dora gyvenimą ves!

Esu persitikrinęs, mano ka
raliau ir vieszpatie, jog tasai 
žmogelis ant visados neprapuo
lė, jis yra sziame laike labai do
ru žmogumi; jeigu ji tuokart 
bucziau apleidęs, nebagas mo- 
raliszkai butu pražuvęs!

— Ir tavo pasivedimas, ta
re karalius, reiszkia, jog ir ta
vo mokslas mokslui Upupaclio 
nesiprieszina. Juk Upupach 
kalba: Nebūk savo prieszams ir 
prasikaltėliams nemielaszirdin- 
gu, bet stengkis aniems dory
bes ir laimes kelia nurodyti. 
Tai-gi prisiartink prie manės 
svetimžemi, ir imk sztai szi žie
dą ir del atminties už savo pui
kus darbus visuomet nesziokic!

turtais, kaip ir mano draugu, 
buv'au laimingu. Visus savo 
turtus ant gero apvereziau ir 
norėjau visuomet tavo noriu' 
užgana padaryti, kadangi tu 
ant manės susimylėjai ir mano 
laimiu geidei. Pertai buk ma
loningu ir ant toliaus prie ma
nės. Ir ant toliaus manes su sa
vo karaliszkomis ir teviszkomis 
malonėmis neapleisk!

— Kas tai, tarė karalius 
Liudvikui, tau szeszis mene
sius laiko daviau ir per ta laika 
tu pinko gero nenuveikei. Ar-gi 
galimas daiktas tlaip apsileisti, 
kad nei jokio darbo per tiek 
laiko nenuveikti!

— Vieszpatie! Atsake Liud
vikas, nesirustink ant manės ir 
buk persitikrinusiu, jog jeigu 
man ka nors gero liepsi nuveik
ti, nei vienos valandy tes asz nc- 
nutraukeziau, bet tuojaus vis
ką isztikimai ir sanžiniszkai 
iszpildycziau.

Tuokart isz tarpo susirinku
siu viens iszejo ir priesz kara
lių sekaneziai 'atsiliepė:

— Didis karaliau! Daleisk 
maloningai akyveizdoj visu su
sirinkusiu tau viena daiktu isz- 
pa'žinti ir atiduoti guodone szi- 
tlam sztai svetimžemiui, kuris 
yra tarp visu tavo padonuju 
geriausiu ir iszmintingiausiii 
žmogumi. Suprask mano pikty
bes, o svetimžemiu iszmintyibe; 
man vargszui atleisk, o dora 
žmogeli pagirk!

— Kalbėk, tarė karalius.
Tasai ir pradėjo;
— Didis karaliau! Szitiems 

trims svetimtaueziams atvykus 
in czionai, asz tavo geros szir
dies buvau liudytojumi. Alla- 
cziau, kaip tu jiems savo turtu 
iždą atdarei, ir visomis gėrybė
mis apkrovei. Del tos priežas
ties manyj’ užgimė didi pavydu 
ir ju neapkezdamas slau tariau: 
daugybe szioj szalyj atsiranda 
varguoliu, o karalius iszduoda 
turtus tiems svetimtaueziams, 
kurie czionai visiszkiaii nėra nie
ko dirbę. Negaliu apsakyti, ko
kia tuokart manyj sulyg ju ne
ap y k ant a b u s z a v o.

Lalb i ausi ai n eap ken cziiau
sztai szito, kuris czionai prie 
manes areziausiai stovi. Jam 
turint didžius turtus asz paži
nau, jog jisai mokėjo pas visus 
sau guodone užsitarnauti, visi 
ji mylėjo ir kožnas prie jo arti
nosi, toks visuomet buvo mei
lutis. Ir juo labiau jo meile po 
visur platinosi, juo daugiau asz 
ji pradėjau nelapkesti. Tokiu 
budu visomis pusėmis asz ji 
pradėjau persekioti; visur prie 
progos stengiausi asz jam viso
kius liūdnumus gimdyti. Jis 
dienomis ir naktimis isz mano 
puses jokios ramybes neturėjo. 
Vos tik viena nelaime ir liūdnu
mą ant jo galvos suverzdavau, 
tuojaus svarseziau apie kito
kias da baisesnes nelaimes. Vi
suomet jaueziausi užganėdintu, 
jeigu savo tikslą pasiekdavau. 
Alano szirdis visokiomis biau- 
rvbemis 'buvo pripildyta; szir- J_______________________

i ’ v ' . . .^

Ant galo prisiėjo Liudvikui 
isz savo darbu ir pasivedimo 
karaliui skaitliu iszduoti. Liud
vikas savo draugu pasakojimu 
be jokio iszdidumo klauseisi. 
Todėl prisiartinus laikui jįs 
prabilo:

— Alano karaliau ir viesz
patie! Su skaudumu iszpažins- 
tu, jog asz ne esu atlikęs jokio 
darbo, kuris gimdytu koki nors 
žingeidum’a. Užtikrinu czionai 
prie visu, jog su suteiktais man

r ... i.furmw—■■■ ■ n   w~M»t*a***Hti*&*

dyj buvo vieni baisiausiu žvė
rių nuodai. Jeigu asz bucziau 
kitam panaszias skriaudfais gim
dės, isztikro bucziau ir asz per
sekiojamu buvęs. Tula vakara 
ant ulyczios iszgirdau didi 
kliksma: Ugnis! Ugnis! Ir ne
laime man! Alano locnas narnas! 
dege! Visi gelbėjo kas tik buvo 
galima gelbėti. Tuom tarpu 
mano pati ulycziai bėgdama 
klykia: sztai mano vienturtis 
kūdikis liepsnoje guli, ugnyj

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c,

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Alaurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skait jonai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo Įiežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv,. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso: . i, .
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— Petnyczioj pripuola Szv. 
Margaretos; pasninkas.

—' Sukatoj Szvento Barna-į 
bo; pasninkas.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola Szvencziausoji Trejy-I 
bps, taipgi ta diena 1399 metuo
se Totorai pergalėjo Vytautą 
ties Varksla; Panedelyje Szv. 
Antano, taipgi ta diena 1383 
metuose Sungaila, Sambskis ir 
Gosztautas pergalėjo Vokie- 
czius ties Dauguva, ir taipgi ta 
diena 1525 metuose Martynas 
Liuteris apsiženijo su Cathe
rine van Bora, buvusia vienuo
le, meniszka. Jis 'buvo Kataliku 
kunigas, bet pamėtė kunigyste; 
Utaminke Szv. Bazylio, taipgi 
ta diena yra Amerikos Vėliavos 
Pagerbimo Diena, 1777 metuose 
vėliava, buvo priimta ir pripa- 
žinsta kaipo Amerikos vėliava, 
taipgi ta diena 1940 metuose 
buvo Francuzijai Juoda Petny- 
czia net tik Francuzijai, bet ir 
visam svotui, nes ta diena. Na
ciu armijos inmarszavo in Pa
ryžių, kur niekas jiems nepasi- 
prieszino, Francuzijos valdžia 
pasitraukė in Bordeaux iri 
Francuzijos armijos apleido' 
miestą ir ta diena 1811 metais 
užgimė Harriet Beecher Stowe, 
Apie kuria Prezidentas Lincol- 
nas yra pasakęs kad ji: “Yra 
ta maža moterėle kuri prasze 
ta didele knyga kuri šukele szi- 
ta dideli kara.” Ji buvo baisi Į 
prieszininke visiems tiems ku-| 
ne tars laikais laike ir turėjo: 
vergus, juodukus, nigerus, kai 
ji buvo dvideszimts dvieju me
tu amžiaus ji isztekejo už Cal- j 
yin B. Stowe, Bowdoin Kolegi
jos profesoriaus in Brunswick, 
Maine. Ji szitame Brunswick 
miestelyje parasze ta savo kny
ga “Uncle Tom’s Cabin,” arba 
“Dedes Tomosziaus Bakūže,” 
szitoje knygoje ji priparode ko
kias sklindąs baltieji žmones 
daro ant Juoduku, Nigeru, ,szi- 
ta jos kny'ga. buvo iszversta in 
dvideszimtssvetimu kalbu; Se- 
redoj Szv. Vito ir Komp., taipgi 
ta diena 1940 Lietuvos liaudis 
su pagelba Sovietu San jungos 
Raudonosios Armijos, nuvertė 
Antano Smetono valdžia ir sau 
pasikorė ant sprando. Sovietu 
Rusijos junga, taipgi ta diena 
1448 metuose Didysis Lietuvos 
Kunigaiksztis Kazimieras vai
nikavosi Lenkijos karaliumi; 
Ketverge Dievo Kūno szvente, 
.taipgi ta diena 12G0 metais 
Mindaugas, Lietuvos karalius 
pažadėjo atiduoti Kryžaiviams 
visa Lietuva taipgi ta diena 
1941 metuose Amerikos valdžia 
uždare visus Vokietijos Konsu
latus Amerikoje, nes jau karo 
stovis buvo tarpu Amerikos ir 
Vokietijos; Petnyczioj Szv. 
Avito, taipgi ta diena 1940 me
tais Lietuvoje insisteige taip 
vadinama liaudies vyriausybe, 

j “Tautos Vadas,” Antanas 
, Smetona pabėgo in Vokietija ir 
Lietuviai tapo gyvais vergais; 
Sukatoje Szv. Epfraemo, taip
gi ‘ta diena 1812 metais Ameri
ka antru kartu paskelbia kara. 

■ priesz Anglija, o ta diena 1815 
metuose Napaleonas pralaimė
jo kara priesz Anglija ir priesz 
visa svietą, Napaleonas tik vie
na klaida padare, bet per kara 
yra pavėlinta tik viena klaida 
padaryti ir paskui žūti.

— Valdžia persergsti visus 
sztorninkus, idant nepardavi- 

. lietu jok in “ Fa jerkreki u ’ ’ 
priesz 4-t a Džiula jaus. Peržen-

Shenandoah, Pa. — Sena. g'yL 
. ventoja. Urszule Sziaulys isz 
. Turkey Run kuri sirgo per ke- 
• lėta menesiu, numirė Seredoje, 
' 9-ta valanda ryte, namie. ’Velio
ne atvyko isz Lietuvos apie 50 
metu alga]. Jos vyras Kazimie-

■ ras mirė 1914 metuose. Paliko 
į keturios dukterys: C. Sarniene,
Philadelphia; Marie ir Katari-jkraustė in Washington, D. C.

— Seredoj apie 8 valanda j° ana Panedeli, bet iki sziol, 
ryte George Kraut, 43 metu se- | 
numo, nuo 307 S. Lerigh Avė., i

j
likos nudurtas in kaira rankai

Washingtono, kad jo 
panele Joana, užbaigė savo 
High School mokslą, taipgi ap- 
laikydama garbe už gera, moks
lą. Panele Joana aplaike dykai

““'konferencija
PARYŽIUJE

TEISĖJAS GRASINA LEWISAS INTARIA 
UNIJU VADUSKOMUNISTUS

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
mokinyste kuri mokinsis ant KetUriu Didžiųjų Tautu atsto- 
tyczerkos. Ruth (Rutkauskai) vai, ministerial dabar tariasi ir 
kitados gyveno Frackville, bet' stengiasi susitaikinti Pary- 
apie keturi metai atgal persi-> žiaus Konferencijoje. Konfe

rencija arba mitingas praside-

Jerzy Michalowski, Lenku 
Komunistiszkos valdžios 
Ambasadorius Londone, pa- 
reiszkia savo nepasitenkini
mą ir protestą, kad Anglijos 
policij antai suėmė ir suaresz- 
tavo Komunistą Gerhardt 
Eisler, kuris pabėgo isz Ame
rikos kai jis buvo suaresz- 
tuotas. Anglijos valdžia vė
liau nusileido ir paleido ta 
Komunistą, pasiaiszkindama 
kad Anglijos valdžia nieka
dos nesulaiko politinio prasi
kaltėlio.

Czia Amerikos Užsienio 
ministerija ir Amerikos slap
ta FBI policija turbut kalta, 
nes nebuvo tikru žinių pri
statyta Anglijai ir Anglijos 
valdžia negalėjo ta Komu
nistą prasikaltėli sulaikyti. 
Visos reikalingos žinios bu
vo pristatytos kai tas Komu
nistas Eisler jau buvo sau 
iszvažiaves isz Anglijos.

na namie; ir J. Kaiseriene, Ma-! 
hauoy City; tris sūnūs: Petrai 
isz Gilberton; Prana, Turkey 
Run ir Alberta namie, taipgi 
penkiolika anūkus. Laidotuves . . „ . . . su ilgu peiliu per savo tęvabus isz Graboriaus V. Menkavi- ° 1 ,

. , . . - r,-, oi John Kraut. Simus randasiežio koplyežios, 1 o E.'Cherry .
... „ . J . „ . , , i Ashland ligon'bute, o tęvaUly., Sukatoj, 9-ta valanda ry-1 
te, su apiegomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje, ir bus palaidotai in 
parapijos kapines.

vožė in Danville beproeziu 
gonbute.

isz-Į
Ii- ri?

EROPLANO
NELAIME

Žmones Žuvo 
Brazilijoje

Rio De Janeiro, Brazilija. — 
Dvideszimts septyni Brazilijos 
gyventojai žuvo kai eroplanas 
nukrito isz padangių. Keturios 
moterys ir du maži vaikai žuvo 
szitoje nelaimėje.

Armijos prekybinis laivas

Girardville, Pa. — Kun. My
kolas Daumantas, Szv. Vincen
to parapijos klebonas buvo vie
tiniu Lietuviu kunigu iszrink- 
tas kaipo Garbes Pirmininkas 
del “Lietuviu Dienos” ant 
Lakewood Parko. Kun. Pijus 
Czesna Kunigui Daumantui ta 
garbe suteikė, nes sziais metais 
supuola dvideszimts penki me
tai Kun. Daumanto kunigystes, 
arba Sidabrinis Jubiliejus. Ku
nigas Czesna buvo iszrinktas 
kaipo Pirmininkas arba Prezi
dentas tos dienos komisijos, nukrito kai jis iszsikele isz Flo- 
Kun. Petras Laumakis, kleibo- rianopolis. Jis sudužo in Cam- 
nas St. Clair parapijos buvo birelas kalnus netoli nuo Flo- 
iszrinktas Sekretoriumi, Kun. rianapolis. Jis buvo pasikėlęs 
Kazimieras Rakauskas, Szv. in padanges tik dvi minutas kai 
Juozapo parapijos, Mahanoy jis nukrito. Eroplanai kurie bu- 

! City miesto vikarais buvo isz-į vo pasiunsti pažiūrėti kur tas 
! rinktas Iždininku, Kun. Jonas I eroplanas nuskrido ar nukrito 
! Lukszys isz Szv. Jurgio parapi- pranesza kad toje vietoje kur 
jos, Shenandoah, Pa., vikaras tas nelemtas eroplanas nukrito 

i buvo iszrinktas Anglu kalbos nematyti nei vieno gyvo žmo- 
laikraszcziu korespondentas, o gaus. , 
Kun. Jeronimas Bagdonas, vi-i ----------—----------

ginto jai tiesu bus baudžiami.
— Szvento Juozapo Para

pi jos Vaiku Užbaigimas Moks
lo Programas bus Nedelioje, 7-! — - - - -
ta valanda \ akare paiiapijos; į.aras Vincento parapijos, j 
svetainėje. Mokiniai kuiiepa-j QįrarcĮville, Pa. buvo iszrink-
baigs asztunta skyrių yra:

And ricks, Bernard 
Chivinsky, Joseph 
Grigalonis, Joseph 
Menelis, Vincent 
Mokai, Albert
S a k u sky, E d w a r d 
Semiiiak, George 
Shumanis, Charles 
Urban, Anthony 
Varanavage, Thomas 
Yanaitis, Robert 
Zagarinskas, William 
Ambrose, Marlene 
Boychak, Geraldine 
Krasnickas, Regina 
Kunkle, Rita .
Lewis, Marie
Malisha uskas, Josephine
Pangonis, Victoria
Sharaka, Geraldine 
Sherkness, Martha 
iSieck, Jean 
Tacelosky, Alice 
— Gražus, 'bet vėsus oras.
— Ponia St. Valukoniene, 

isz Frack vi lies lankėsi mieste 
su reikalais, ir prie tos progos 
atlankė ir “Saules” Redakcija j 
latnaujinti prenumerata del sa
vo tėvelio p. And. Zaperecko. 
Acziu už atsilankyma.

— Mahanoy City 
Mokykla užsidarys Petnyczioj, 
po pietį i, o užsilbaigimas ir isz- 
dalinimas diplioinu bus Pane
delyje, Birželio 13-ta diena Vic
toria svetainėje, 2-tra valanda 
po pietų. 141 Graduantai baigs 
mokslą isz Mahanoy City High 
School.

— Seredoj, apie 5:10 valau-!

: tas kaipo Lietuviszku laikrasz- 
! ežiu korespondentas. Kun. Pi- 
• jus Czeisna, kuris yra buvęs tos 
i “Lietuviu Dienos” garbes pir
mininkas per suvirsz deszimts 
metu sake kad sziais metais 
“Lietuviu Diena” indoiiiiiaiusia 
ir didžiausia, nes ji yra užsi- 
kvietes labai garsingus Lietu- '; 
,vius prakalbininkus.

MOTINA, DUKRELE 
ŽUVO

Tėvas, Sūnūs, Sužeisti; 
Automobilius Sudužo 

Iii Troka

NEW YORK, N. Y., — 
Advokatai, kurie gina tuos in- 
tartus Komunistus New York 
mieste, taip prasiszoko kad tei
sėjas Harold R. Medina jiems 
staeziai pasakė, jeigu jie nesi
liaus taip szokineje jis kelis isz 
j u patupdins in kalėjimą.

Advokatai kurie gina tuos

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

3— Darbininkai ir darbda
viai turės po prisieka prisiekti, 
kad jie nėra Komunistai ir kad 
jie nieko bendra su Komunis
tais neturi.

4— Pilna laisve kalbėti ir isz- 
sireikszti ne vien tik unijos 
atstovams, bet ir kompanijos ar

nieko gero ar nieko tikro isz
visu tu pasikalbėjimu neiszejo.

Per pirmąsias penkias die
nas visi keturi atstovai tik Komunistus jau taip insidrasi- fabriko savininkams, 
klausinėjo ir stengiesi dasiži- 
noti ka kiti mislina ir ko jie no-

Kiek mes galime suprasti ir 
dabar matyti, tai ežia nieko blo- 

Bet uniju vadai

BEDFORD, PA. — Szimtai 
tukstaneziu žmonių iszvažiavo 
in sveczius ar taip sau pasiva- 

Frackville, Pa. — Gegužio: žineti per sziais kelias dienas. 
30-ta; diena atvyko isz Vokieti- Bet ne visi pasiekė kur jie keti- 
jos Lietuviai Tremtiniai: Auta-i no važiuoti ir ne visi sveiki ir 

i nas Zapereckas, jo’žmona Stase gyvi sugryžo. Nedėlios vakara 
: sūnūs Algis; ir duktė Žibute, I
pas savo dede Andriu Zaperec- j
ka, 20 N. Spruce Uly. į Daugiausia nelaimiu

— Ponia St. Valukoniene! automobiliais, 
isz miesto aplaike ’žinia nuo p. j 
Prano Ruth, potografisto isz

jau laikraszcziai pradėjo gauti 
žinias apie visokias nelaimes, 

buvo su

Sovietu delegatas Andrei 
Vishinsky innesze kelis patari
mus apie Vokietijos ateiti, bet 
tie patarimai mažai ka reiszke 
kaslink viso to Berlyno ir Vo
kietijos likimo. Vakariniu tau
tu ministerial ar advokatai ma
žai ka innesze ar patarė: jie vi
si laukia pažiūrėti ir pamatyti: 
ko ir kaip Sovietu Rusija, rei
kalaus.

Vakariniu Tautu atstovai ta
da paskelbė ir innesze savo pa
reikalavimus kaslink visos Vo
kietijos. Jie Sovietams staeziai 
pasakė: “Jus szitos konferen
cijos praszete ir norėjote, tai 
sztai dabar szitoje konferenci
joje mes statome savo pareika
lavimus.

Iki sziol Sovietu atstovai bu
vo ponai didžiūnai, kurie ant 
nieko nesutiko, bet visko reika
lavo: Bet dabar tie patys atsto
vai tyli ir laukia kitu tautu pa
tarimo. Jie dabar visomis ga
liomis stengiasi pasirodyti 
draugingais ir gerais priete- 
liais.

Bet kas isz viso szito iszeis, 
kaip viskas dabar bus sutvar- 
kinta, ant kiek Sovietai tikrai 
nusileis, dar per anksti pasaky
ti. Jie dabar lenkiasi ir laižosi, 
bet kodėl jie taip daro ir kaip 
ilgai jie taip darys, sunku pa
sakyti.

Mes per daug negalime pasa
kyti arinspeti apie tai ka Rusi
ja dabar rengia ar ketina dary
ti, bet mums iszrodo kad Sovie
tai dabar yra pasirenge nusi
leisti Europoje, kad jie galėtu 
savotiszka tvarka investi in 
Azija ir in kitus krasztus, ku
rie nieko bendra neturi su Eu
ropa. Jie pasitraukia isz Euro
pos, kad jie galėtu daugiau už
kariauti Azijoje.

no, kad jie visai nepaiso teisė
jo. Tie Komunistai kurie yra 
intarti ir ju advokatai jau taip o° nesimato.
toli nuėjo kad jie rodos nieko baisiai bijosi duoti apyskaitos 
nepaiso ir laiko visa teismą ir &avo turto ir gal už tai czia ir 
teisėja ant juoko.

Mes per daug ta teismą ir 
apie ta tardymą nežinome, bet POLICIJANTAS 
kiek mes suprantame, nebutu 
pro szali ne tik tuos Komunis
tus, bet ir j u advokatus suimti, 
suaresztuoti, in viena laiva su- 
kimszti ir in Rusija pasiunsti!

Teisėjas Medina yra tikrai žinojo apie ji kai jis buvo pa
kantrus žmogus, kad jis taip skirtas policijantu, bet kad da- 
kantriai klauso tu neprausta- bar teismas viską apie ji žino 
burniu Komunistu ir pats nie- ir už tai be jokiu tardymu ji nu - 
ko nesako.

Lewisas taip susirūpino.

NUBAUSTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

teisia ir nubaudžia.

SKAITYKIT - “SAULE” PLATINKI!

Motina Sveikina Savo Simu

Prez, Roosevelto naszle, 
Eleanor Rooseveltiene svei
kina savo sunu Franklin D. 
Roosevelt jaunaji Washing
tone, kai jis laimėjo rinkimus 
New York mieste, nežiūrint 
to kad beveik visi Demokra
tai jam prieszinosi. Demo
kratai buvo pastate savo 
kandidata ir visomis galio
mis prieszinosi Rooseveltui, 
bet jis gavo daugiau balsu

negu tie kurie stojo priesz ji. 
Demokratu partija New 
York valstijoje dabar mato 
kad ji nuo dabar jau turės 
skaitytis su jaunoj u Roose- 
veltu, kai jie turėjo skaitytis 
su jo tėvu Prezidentu Roose- 
veltu. Galimas daigtas kad 
szitas Roosevelto sūnūs 
augsztai prasimusz politiko
je.

Hieii

da po pietų likos iszszaukti ug- 
nagesiai ant kampo 10-tos ii- E. 
Pine uly., bet ugnies nebuvo.

— Nuo Birželio 8 diena, per 
visa vasara k roma i pradėjo ant 
pusdieniuio Laiko vakari ju Se- 
.redomis.

The West Baltimore 
General Hospital Slau- i 

gems, Nursems
Mokykla

> turi trijų metu mokslo
» kursus, mokykla mergai-
> tems, kurios yra baigusios
» augsztesniaja mokykla,
• High School. Szita Slau-
» gi u mokykla yra Maryland
• valstijos pripažinta. Gali-
• ma gauti paskolas del
• mokslo. Stipendijos, mo-
• kesrys yra mažos, nebran-
• gios. Gyvenimo ir mokslo
• aplinkybes labai geros.
• Kreipkitės in:

Director of Nurses, 
West Baltimore 

General Hospital 
Baltimore 16, Maryland.

Isz Audubon miesto, N. J., 
visa szeimynele važiavo in 
Cleveland in sveczius. Ju auto
mobilius sudužo in stovinti tro-Į 
ka ant vieszkelio. Motina, Po-I 
nia Lillian Abrams, trisde- 
szimts trijų metu amžiaus ir jos į 
asztuoniu menesiu dukrele Su-! 
zana buvo ant smert užmusztos. j 
Tėvas, trisdeszimts penkių me-! 
tu amžiaus Charles Abrams iri 
vaikas Charles buvo nuvežti in 
Timmons ligonine, in Bedford 
miestą, ir nežinia kaip labai tė
vas buvo sužeistas, bet vaikui 
galva buvo baisiai sumuszta.

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 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Pagerbia Generolą

Washingtone, Prezidentas 
Trumanas pasveikino Gene
rolą Lucius D. Clay už jo ge
rai atlikta darba Berlyne. 
Generolas Clay pasitraukė 
isz savo vietos Berlyne ir 
pargryžo namo. Jis turi be-

veik visus garbes ženklus, 
kuriuos karininkas gali gau
ti Amerikoje. Jo žmona, Po
nia Clay stovi szalia ir džiau
giasi kad jos vyras yra taip 
gerbiamas. Apsaugos Sekre
torius Louis Jornson stovi už

Prezidento Trumano. Gene
rolas Clay pasakė prakalbas 
Senatoriams ir Kongresme
nams ir visus ragino pripa
žinti Vokietija kaipo tauta ir 
insileisti Vokiecziu atssovus 
in Tautu Sanjunga.


