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Isz Amerikos
— --------------------------------------------------—.—  ---- ------------------- *
DARBININKAS MIR- PRALOTAS NENORI AMERIKIECZIAI PA
TINGAI SUŽEISTAS GARBES

STRAIKOS
ATIDĖTOS

Vienna. — szvento stepo-Neketina Isz Vokieti“! 
no Katedroje viskas buvo pri
rengta: Tukstancziai žmonių 
susirinko. Kardinolas Innitzer 
stovėjo prie altoriaus ir lauke 
prisiartinanezios procesijos. 
Arkivyskupas Franz Kam- 
prath su Vyskupu Ernst Seydl yra sudaręs savo užmanymus 
iszkilmingai prie altoriaus pri- .ir nustatęs savo tvarka pasilik- 

leriu daugiau ant vede Pralota, Monsignora ti Vokietijoje del dar penkių 
Franz Jachym, kuris Szvento metu. 
Tėvo Popiežiaus Pijaus Dvy-1 
liktojo buvo paskirtas net Ar- masi apie kariszka apsigink- 
kivyskupu ir Kardinolui Innit
zer “pagelbininku. Tai nepa
prasta garbe!

Bet visi nustebo, kai tas 
Monsignoras, priėjės prie alto- 
riaus pasakė Kardinolui Innit
zer kad, “Jis nenori tos garbes 
ir kad jis nėra vertas tokios 
augsztos vietos Bažnyczioje!” 
Jis garsiai taip pasakė Loty- 
niszkai ir Vokiszkai, ir paskui 
užsigryžes ir niekam daugiau 
nieko nesakęs, pats sau vienas 
iszejo isz Katedros, inlipo in 

MOTERIES LAVONA savo automobiliu ir nuvažiavo 

DEMOKRATU VA-

Geležinkeliu Darbinin
kai Derinsis

Prasze Boso Pakelti
Jam Alga

PROVIDENCE, R. I. —
Darbininkas Donald R. Rankin 
dvideszimts septynių metu am
žiaus, paprasze savo boso kad

WASHINGTON, D. C. — jis jam pakeltu alga. Jis prasze 
Geležinkeliu straikos buvo ati- septynių dol ‘ 
dėtos iki Gegužio (May) de-; sanvaites. 
szimtos dienos. Per ta laika 
unija stengsis susitaikinti su 
kompanijomis.

Nesusipratimai ir ginezai 
iszkilo kai geležinkeliu darbi
ninkai pareikalavo kad ant vi
su aliejaus inžinu butu palai
kytas firemonas, darbininkas 
kuris pila anglis in anglies in- 
žinus. Kompanija sako kad to 
antro darbininko dabar visai 
nereikia, kaip ir anglių nerei
kia nes tie nauji inžinai aliejų 
variuoja.

Valdžios paskirta komisija 
dabar tariasi su unijos ir kom- RADO NUOGA 
paniju atstovais. *

Tas jo bosas, keturios de
szimts keturiu metu amžiaus 
William A. Pratt, taip supyko 
kad jis jam reže per galva. Do
nald R. Rankin susmuko ir pa
simirė.

Bosas buvo suimtas ir su- 
aresztuotas. Jis sakosi kad jis 
nekaltas. Jis yra paleistas ant 
keturiu tukstaneziu doleriu 
kaucijos iki Gegužio antros 
dienos, kada teismas svarstys 
ta klausima.

SILIKS VOKIETIJOJE Komunistai Uži-
>^' ma Hainan Salas

Penkių Metu

L«

FRANKFORT, VOK. — 
Amerikos Karo Sztabas jau

Bat ar daugiau yra rūpina-

lavima ir mažiau apie pramo
ne ar paszelpa.

Amerika praleis Vokietijoje 
szeszics deszimts milijonu do
leriu per ateinanezius metus. ;

Dar nieko negirdeti apie už
manymus pasiunsti daugiau 
Amerikiecziu kareiviu in Vo
kietija, bet jau dabar matyti 
kad, kai vis daugiau ir dau
giau darbu užima eiliniai žmo
nes ir užima kareiviu vietas, 
tai vis daugiau ir daugiau ka
reiviu ir karininku bus paskir
ta del vien tik ginklavimosi ir 
kariszku darbu.

Dabar beveik visa Vokieti- 
TTu>TTTA\7'<r o NASSAU, BAHAMAS. — Tai pirmutinis tokis invykis jos policija yra sudaroma isz 

DAS NUŽUDYTAS Policijantai rado nuoga mote- apie kuri mes esame iszgirde. paežiu Vokiecziu ir taip musu 
NllSZaUtaS Savo Ofise ries lavona szuiinyie- Jie sPeJa Yra tmve Kunigu ir' Pralotu kareiviai gali kitokius karisz- 

’ kurie tos garbes buvo atsisakė, kus darbus užimti.
bet vargiai kada taip iszkil- 
mingai prie pat altoriaus ir per 
pat tas inszventinimo iszkil- 
mes.

’ kad ji buvo iszniekinta, nužu
dyta ir paskui in ta szulini in- 
mesta. Ji buvo Panele Betty 

ST. PETERSBURG, FLA. Renner, trisdeszimts asztuoniu
— Floridos valstijos Kongres-j (Tasa Ant 4 Puslapio) 
menas Charles J. Schuh, vadas 
savo valstijos Kongreso nuo 
1949 metu buvo ant smert nu
siautas savo ofise.

Septynios deszimts vieno
meto amžiaus buezierys, Char
les Gifford buvo suimtas ir in- 
tartas už ta žmogžudyste.. Jis 
policij antams prisipažino kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Floridoje

TĖVAS PRAKEIKIE
SUNU

Tėvas Apvogtas Ir 
Labai Sumusztas

FLINT, MICH. — Du jauni 
vyrukai baisiai apmusze viena 
sztorninka ir paskui pavogė 
nuo jo $6,690. Už keliu valan
dų policij antai suėmė tuodu 
vyruku kurie jau buvo sykiu 
su sztorninko sunu.

Sztorninkas Michael Isaac, 
penkios deszimts keturiu metu 
amžiaus, sako kad jis tikrai ži
no kad ežia jo sunaus darbas, 
ir kad jis nenori to savo sunaus 
matyti, nes jis yra negeras.

Tas sūnūs Charles trys metai- ’ •! 
atgal pasivogė nuo savo tėvo 
tūkstanti doleriu ir viską in ke
lias dienas praszvilpe. Ta syki 
jam tėvas dovanojo, bet szita 
syki, tai tėvas sako kad tas jo 
sūnūs gali kalėjime tupėti, jis 
jo visiszkai iszsižada!

Kaulu Banka

Kaip ten bus sutvarkyta, dar 
per anksti pasakyti, bet jau da
bar matyti kad Amerikos Ka
ro Sztabas neketina isz Vokie
tijos pasitraukti, nežiūrint ir 
nepaisant kaip visa tai Sovie
tams nepatinka.

STRAIKOS LONDONE

bet 
dar

;ka

Kim j oj e
Amerikos Karo Sztabas Neketi-• i

na Isz Vokietijos Pasitraukti; 
Geležinkeliu Darbininku Strai
kos Atidėtos; Buczierys Nužudė 
Kongresmona Floridoje; Tėvas 
Iszsižada Sunaus Flint. Mich.7

KOMUNISTAI WASHINGTON, D. C. — Prez. Trumanas
KINIJOJE garsiai ir didingai per savo prakalba, pa- 

Yuiin, Hainlnšaia, Kinija, smerkė Sovietu Komunizmą. Ir gerai jis 
- Kiniecziu vadas, Chian® (jare, sakydamas kad “Amerika yra laisves 

Hai- užtarėja ir globėja priesz kitu krasztu smurtą.” 
Nieko prieszinga negalima pasakyti apie 

jo trijų punktu programa priesz Komunizmą: 
Jis sako reikia kitus krasztus szelpti ir savo 
rubežius sutvirtinti, 
sutinkame.

Jis sako reikia ir 
valdžia tobulinti, kad 
kad musu valdžia ir musu tvarka yra ge
riausia. Ir su tuo visi mes sutinkame.

Jis sako kad visi mes turime darbuo-

Beveik kiekviena ligonine 
dabar turi kraujo bankas, 
kur jes laiko gyvo kraujo 
tiems kuriems prireikes. Bet 
dabar Laivyno ligonines lai
ko ir kaulu bankas, kur jie 
turi visokiu žmogas kaulu, ir 
kuriuos jos laiko tiems kurie 
bus sužeisti.

Daktarai ir mokslincziai 
stengiasi iszrasti būda taip 
taupinti ir žmogaus oda,

skūra, kad butu galima žmo
gaus oda palaikyti, kaip da
bar yra laikomas kraujas ir 
kaulai.

Czia, vienas Daktaras in 
Bethsėda ligonine Maryland 
viena žmogaus szlaunies 
kaula prirengia kad butu ga
lima ji in tokia taip vadina
ma banka padėti kol bus rei
kalas kam tokio kaulo.

LONDON, ANGLIJA. — 
Darbininkai kurie dirba ant 
laivu uostuose sustraikavo. 
Anglijos valdžia sako kad sai
tas straikas yra surengė Komu
nistai. Straikos prasidėjo kai 
trys darbininkai buvo prava
ryti. Apie dvylika tukstaneziu 
darbininku straikuoja, 
apie trylika tukstaneziu 
dirba.

Valdžia partrauks va
užimti tu straikuojaneziu dar- 
tininku vietas. Tūkstantis ju
rininku ir karininku jau pri
buvo, ir dar tūkstantis penki 
szimtai kareiviu yra tam dar
bui paskirti. Daugiau negu sze- 
szios deszimts laivu stovi uos
tuose. Ant tu laivu randasi la
bai daug visokio maisto, kuris 
suges jeigu nebus greitai nuim
tas.

------- n--------
Pilypiene — Tai tu nori 

sau mano dukrele paeziuo- 
tis?

Mikas — Teip, neriu!
Pilypiene — Kad tu Mikai 

nieko neturi, jokio turto!
Mikas — Tai nieko, kaip 

apsipaeziuosiu tai turėsiu, 
juk del dukreles duodate na
rna!

Kai-shek prisipažino kad Ko
munistai yra jau užėmė ! 
nan Salas ir kad jie apsupo 
daugiau negu 125,000 Kinie- 
cziu. Jis iszleido insakyma vi
siems Kiniecziams pasitraukti 
nuo tos salos.

Keturi laivai tame uoste lau
kia paimti valdininkus ir visus 
kitus valdžiai reikalingus žmo
nes.

Penkios Kinijos Tautininku 
armijos bus ant tos salos pa
liktos, nes vargiai bus galima 
tekiu trumpu laiku 125,000 ka
reiviu ir karininku isz ten isz- 
traukti.

Szita Hainan Sala yra nema
ža; 13,500 myliu skersai ir isz f js sustabdyti ir panaikinti Komunizmo dar- 
ilgai.

Komunistams szita sala la
bai reikalinga, nes czia. randasi 
apie 3,500,000 tonu geležies, 
kuri karo ginklams labai reika
linga.

Szita Komunistu pergale vi
sus labai nustebino, nes tik ke
lios dienos atgal Kiniecziu 
Tautininku Armijų vadai buvo 
pranesze kad jie tuos Komunis
tus musza ir veja ir kad Komu
nistai nei ant vieno franto te
nai neatsilaiko.

Laikrasztininkai dabar sten
giasi inspeti ir nors sau pasi- 
aiszkinti kas ten atsitiko? Jie 
spėja kad vienas isz trijų pa- 
aiszkinimu czia tinka:

1— Tautininku Armijos va
dai per daug savimi ir savo jie- 
gemis pasitikėjo ir apsiriko.

2— Komunistai juos prigavo, 
iszkeldami baltas vieliavas, pa- 
reikszdami kad jie pasiduoda, 
ir paskui isz pasalu užsipuolė.

3— Tautininku Armijos va
dai tyczia tas neteisingas ži- -I

(Tasa Ant 4 Puslapio) i

bus savo kraszte. Ir 
siprieszins. Bet, kaip 
me Pono Prezidento 
Ar io žodžiai derinasi

Su tuo visi mes

savo Demokratiszka 
kitiems parodžius,

czia niekas jam ne
tik czia mes gali- 
Trumano paklausti: 
su juo darbais?

Jis czia, ant to treczio punkto labai 
plastai pasirodė ir dar praszcziau, mik- 
cziodamas pasiaiszkino.

Pradžioje savo kalbos jis drąsiai ir moks- 
liszkai visiems pasakė, kad Komunistai ma
žai ka reiszkia Amerikoje, kad ju skai- 
czius mažas ir vis mažėja, kad jie yra vi
su neapkeneziami. Biski toliau jis sako, 
kad Komunistai vra rieksniai ir kitu kurs
tytojai, bet jie nesudaro pavojaus musu krasz- 
tui. Bet, paskui toje paezioje kalboje, 
jis pamirszo ka jis buvo sakes apie tuos 
rieksnius, kurstytojus Komunistus kurie ne
sudaro jokio pavojaus, ir pradėjo aiszkinti 

‘ (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Vienas darbininkas atėjo pas 

savo bosą ir jo paprasze, “Ar 
pavėlintai man rytoj neiszeiti 
in darba, nes mano žmona nori 
eiti in miestą apsipirkti ir ji 
nori kad asz eicziau su ja?

“Visiszkai ne P Atkirto bo
sas piktai.

“Labai acziu, Tamsta,” at
sake darbininkas, “asz vis ži
nojau kad tu gero velija savo 
darbininkams. ’ ’

mums rupi, ar turėtu rūpėti 
vargai, skausmai ir kentėjimai 
tu pavergtuju, bet Spauda ir 
Literatūra būtinai reikalauja 
invairumo. Mes skaitome, ne 
vien tik pasimokinti, ne vien 
tik atsiminti, bet ir pasilinks
minti.

SOCIALIS KLAUSIMAS IR BAŽNYCZIA
Parasze Pralotas FULTON J. SHEEN, Phd., LL. D.

Iszverte Petras Aiksznoras - Kun. J. A. K., Premijuotas Vertimas

(Tasa)

“ Kada nesiranda revoliuci-1 ' 7“.... ’ ....
nes paramos, Komunistine Par-! KATALOGAS 
tija turi inteikti nepilnus szau-j F XTVPTT 
ksmns, kuie sutiktu su diiiban-j K. 11 1 U V 
eziuju žmonių kasdieniniai: 
reikalais, sujungdami juos

Maine valstijoje, vienas ūki
ninkas savo bulves1 valdžiai 
pardavė u'ž $2.90 ant szimto 
svaru. Valdžia visas tas bulves 
nuveže in Chicaga, kur jos val
džiai jau kasztaivo keturis do
lerius už szimta svaru, ir tenai 
kitam ūkininkui tas bulves 
pardavė už viena centą ant 
szimto svaru.

Viena automobiliu kompani
ja garsinasi, kad ji dabar par
duoda pigiausi automobiliu už 
devyniolika szimtu doleriu. Del 
sziu dienu, tai tikrai yra pigus 
automobilius. Bet, kur dingo 
tie automobiliai kuriuos mes 
galėjome pirktis už keturis ar 
penkis szimtus doleriu? Szian- 
dien darbininkas dvigubai 
gauna mokėti, bet trigubai už 
viską turi užsimokėti.

APGAULINGA DOVANA

Ūkininkas Illinois valstijoje 
užmokėjo valdžiai asztuonioli- 
ka doleriu už tūkstanti ir asz- 
tuonis szimtus svaru bulvių, 
kurios valdžiai buvo kasztavu- 
sios septynis tukstanezius du 
szimtu doleriu. Ūkininkas tas 
bulves suszere savo parszams, 
už kuriuos jis gavo po dvide- 
szimts. asztuonius dolerius nuo 
szimto svaru ir paskui jis tuos 
1,800 tuszczius bulvių maiszus 
pardavė po deszimtuka. Mat 
tai kur geras geszeftas!

Ka Senatorius McCarthy yra 
paskelbęs apie Komunistus ir 
Komunistiszkus musu atstovus 
ir valdininktfs, tai dar mažmo
žis. Ne už ilgo Kongreso komi
sija atskleis visokiu suktybių 
Armijos Iždo Centro in St. 
Louis miestą. Pats Armijos 
Sztabas jau nujauczia kad czia 
kas verda. Kai Armija pradėjo 
tirti ir pareikalavo kad sze- 
szios deszimts trys darbininkai 
pasiaisz'kintu, keturios de
szimts trys buvo tuojaus pra
varyti ar jiems buvo leista sa
vanoriai pasitraukti. Bet ežia 
dar tik pradžia.

Lietuviu Kataliku Spaudos 
Draugija stengiasi platinti 
Lietuviszkas knygas. Pirmoji, 
iszleista knyga buvo “Istori
niai Padavimai. ” Jau iszejo 
“Už Spygliuotu Vielų” kuria 
parasze buvęs Stutthofo kali
nys, A. Gervydas.

Kongresmonai per Velykas 
parvažiavę namo stengiesi da- 
žinoti: Ar žmones dar vis stoja 
už ir remia Prezidentą Truma- 
na? Jie sako kad žmones ima 
jau Prezidentu nepasitikėti, ir 
kad darbininku uniju vadai 
yra nusivylė su Prezidentu 
Truman u.

Thomas Pineletter nesisku
bino užimti Lakiniu. Sekreto
riaus vieta, kai Apsaugos Sek
retorius Louis Johnson jam ta 
vieta pasiulino. Jis nesiskubino 
už tai kad jis buvo vienas isz 
tu kurie tam paczia Apsaugos 
Sekretoriui taip prieszinosi. 
Jis reikalauja kad Lakunu 
Sztabas turėtu septynios de- 
szimts grupiu kariszku eropla- 

mu. Apsaugos Sekretorius ant 
to nesutiko. Bet dabar matyti 
kad Apsaugos Sekretorius 
Louis Johnson nusileis, jeigu 
jis praszosi Thomas Fineletter 
in talka.

Popiežius savo aplinkrasz- 
ty je, ‘ ‘ Bedieviszkas Komuniz- 
mas” perspėja, žmones apie 
Komunizmo apgaulingus bu
dus sziais žodžiais: “Isz pra
džios Komunizmas pasirodė vi
same isztvirkime; bet ne už il
go pastebėjo, jog tuo budri ati
tolino žmones nuo saves. Už 
tai Komunizmas periname sa
vo būda dabar mėgina suvilioti i 
minias invairiomis prigavyste- 
mis, paslėpdamas savo tikra 

i tikslą gražiais pasiulinimais 
kurie savyje vra. geri pritau- 
kianti. Komunistai taip veid
mainiauja, kad jie sako ir pri- 

; žada, kad Komunizmas tuose! 
į krasztuose, kur randasi tikėji
mas ir kultūra stipriau laikosi,1 
tampa kitokis ir visiems kad ir j 
tikintiems priimnesnis. Jie sa
ko kad Komunizmas nesikiszl 
in tikėjimo klausimus, kad jis 
gerba sanžines laisve.

‘ ‘ Apsižiūrėkite, Garbingieji 
Broliai, kad Tikintieji nepasi
duotu tokiai apgavystei! Ko
munizmas yra per dem, isz vi
daus klaidingas, ir nei vienas, 
kuris norėtu palaikyti Krik- 
szczioniszka. tikėjimą ir drau
gija, negali Komunizmu užsi
imti jokiame darbe. Tie, kurie 
pasiduoda szitąi prigavystei, 
ir prisideda prie Komunizmo 
darbo ir stoja Komunistams in 

! talka del tos pergales, bus pir
mutines tos klaidingos perga
les aukos.”

Szis Komunizmo apskundi- 
mas nėra nei per asztrus, nei 
per neteisingas, nes viską kai 
Szventas Tėvas sako apie Ko
munistinius budus, patys Ko
munistai prisipažinsta. Geriau 

j ir tikriau inrodyti szita teisybei 
i kiekvienas musu priparodini- 
imas sziame straipsnyje bus pa
imtas vien tik isz Komunisti
niu szaltiniu.

i eialu nelyguma yra per insta- 
, tymus, o ne per revoliucija.
į “Prisitaikinant moderniszkam 
protavimui, Komunistai nuta
rė praszalinti Revoliucines kal
bas ir jn vieton skelbti ir plėsti 
kalbas apie ‘‘Demokratija,” 
“Taika,” ir “Faszizmui Ne
apykanta.” Szita nauja ju 
tvarka reikalavo “Suvienyto 
Fronto,” su visomis grupėmis, 
szakomis, partijomis ir progra
momis, ir visa tai reikėjo kuo 
geriausiai sujungti.* *

Szitas nauja,s būdas buvo la
bai panaszus in kazyru loszi- 
ma. Apsukrus isz pinigu loszi- 
kas pirmiau užpundina kitam 
iszsigerti. Nemokytas ir žalias 
loszikas nežino, kodėl jam taip 
draugišzka pundina ? Bet to 
seno kazirninko draugiszku- 
mas ir vaiszingumas, jo malo
numas ir linksmumas yra pa
rengimas to Franto del to ka- 
zyriavimo.

Visi pirmieji Katalogai dabai
SU i yra negeri. Szis Katalogas 

užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

saito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. >101 Kapitonas Velnias, 
didele

munisto tikslais” Maskoj (Ko-i 
munistu Programa) pusią. 81.
“ P a r t i j a u u st a t o s a vo s z a u k -: 

ėmus ir kovos budus pagal ap-: 
linkybes, turėdama mintyje 
žmonių suvienyjima kuo pla-, 
cziausiai. Ji tai invyko beples-'
dama propaganda del daugiau Puikus apraszymas 
radikaliszku ir žiauresniu knyga, 404 puslapiu. 50c. 
szauksmu (ir) szis visuotinis 
veikimas suima: Straikas, Pa
rodas ir pagaliaus bendras 
Streikas kartu su ginkluotais 
ginklais ir paskui jau ir sukili
mas priesz teisetina valdžia.” 
(Komunistu Programa, pusla
pis 80).

(BUS DAUGIAU)

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

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

No. 119 Keturios istorijos 
apie G aržia Ha rėmo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne
mano. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
„ apie Stebuklingas zerkolas, Si-

apraszymas,, cĮabrinis grabelis, Drąsus szuo,

L. TRAŠKA USK AS

Iždo Sekretoriui, John W.| 
Snyder yra dabar siūloma; 
Wall Street pramonininku Pre
zidento vieta. Esamasis Prezi
dentas Emil Schram nesveiko-! Sztai vienas punktas: Komu-

Prezidentas Trumanas1 pa
skyrė John Foster Dulles, kai
po patarėja del Užsienio Rei
kalu. Prezidentas Trumanas 
nori kad Republikonas butu 
ant komisijos, kuri, jis gerai ži
no viską prakisz. Tada jis ga
las visa kalte užkrauti ant Re- 
publikonu. Tai senas ir papras
tas Politikierių “triksas.”

ja ir nori pasitraukti. Alga 
ežia yra szimtas tukstancziu 
doleriu ant metu. Tai keturis 
sykius daugiau negu Amerikos 
Iždo Sekretorius gauna isz 
valdžios.

Pypkes Durnai
Pendergast politikierių ma- 

szina Kansas City mieste dabar 
jau tvarkinasi ir politikieriai 
viens kita žudo. NepamirszkL 
me kad musu Prezidentas, Tru
manas pareina isz tos politikos 
maszinos,

“Tik Ne Pavasaryj”

Hudson Anglių Kompanija 
atpigina savo anglis, kad galė
tu daugiau parduoti. Kitos 
kompanijos gal isz szitos kom
panijos pasimokys, ir paskui 
gal ir mainieriai ir mainieriu 
unija pasimokys ir gal dar bus 
galima anglių ir mainieriu biz
ni palaikyti del keliu metu.

1 ■■ ' ■ • • ■
Per kara, Anglu spaudoje 

tiek daug knygų paplito apie 
kara, kad visiems nusibodo ir 
msipyko jas skaityti. Kaip tik 
bzitos klaidos Lietuviu Katali
ku Spaudos Draugija turėtu 
iszvengti. Nors tos jau iszleis- 
tos ir dabar leidžiamos knygos 
yra geros ii’ vertingos, nors

Czia, man namie, mažai yr’ kas 
sakyt.

Saliunai ir kliubai dar vis 
pilni.

O atmintis galiu vis sulaikyt.
Gal kartais iszsispaudžia 

aszara,
Parodydama sužeistos szirdies
Žaizdas. Balandžio tekanti

auszra
Kas rytas visa gamta uždega, 
Ir aszaras nuszsluosto nuo 

veidu.
Kaip savo szirdžiai pasiaisz- 

kinti?
Kaip tas svajones iszblaszkyt?
Kaip likusias dienas suderinti, 
Kad meile szirdyje reik 

užrakyt!?
Bet kai kitam jau rengsies 

szirdi raut,
Susimylėk, Pavasario nelauk!

Komunizmo S u vien y t a s' 
Frantas, panasziai nėra Komu-1 
nizmo tikras veidas. Tveriant į 
Suvienyta ar Populiariszka 
Frunta, Komunizmas nieko ne
sako apie asmens nuosavybes 
ar apie ju sunaikinimą, nieko 
apie neapykanta tikėjimui, nie
ko apie Lenino pareiszkima,! 
jog “nužudymas nėra žmogžu
dyste,” (isztraukta isz Nr. 20, i 
Lenino Laiszkai, atspausdinti 
Hill & Mudie, puslapis 401).

Prieszingai, jis kalba apie 
meile Amerikai, apie darbinin
ku teises, apie užuojauta tikė
jimui, ir apie savo karszta mei
le Demokratijai.

Ar tai reiszkia kad Komnni- 
' zmas pakeitė savo nusistaty- 
nius, ar kad jis iszsižadejo savo 
pasiryžimo nuversti dabartine 
tvarka? Visai ne! Reiszkia tik

rais, kad jis yra nutaręs, kol 
j kas nekalbėt apie tokius daly-! 
kus. Ne laikas, dar per anksti.' 

1 Jis tiktais pakeitė savo būda,! 
bet ne savo pasiryžimus.

Suvienytas arba Populiarus 
Fruntas yra tik laikinis būdas, 
panasziai kaip to apsukraus 
kazyrninko vaiszingumas ir! 
malonumas. I

Mes tai gerai žinome isz Vy-1 
riausio Raszytojo Komunistu 
Partijos Amerikoje, kuris savo 
knygoje “Kas Yra Komuniz
mas,” raszo: “Mes turime ypa
tingai prisiminti ir nuolatos ži
noti, kad szi Suvienyto Franto 
valdžia bus tik pereinama, tik 
laikina tvarka,. . .paprastiems 
žmonėms, iki sziol nepasiren
gusiems Sovietu valdžiai.” 
(puslapis 99).

Szvento Raszto žodžiais tai 
į reiszkia, kad Suvienytas Fran
tas yra vilkas aviu rūbuose.

Szitie Komunizmo žodžiai 
yra tik aidas, tik atgarsis ofi- 
cialio Tarptautinio Komunis
tinio Programo, kuris diktuoja 
insako kuriais budais bus ren
giamasi priesz-revoliucinio lai
ko.

Szitas oficialus Komunistu 
Programas skelbia: “Per iszti- 
sa prieszrevoliucini laikotarpi, 
svarbiausia pagrindine parei
ga Komunistines Partijos yra 
Suvienyto Franto Veikla, kuri 
yra kelias in sėkmingiausia ko-

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 

Laidoja Kūnus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

»3S WEST CENTRE STREET , 
Telefonas Nr. 76 

MAHANOY CITY, PENNA.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas
202 puslapiu. 35c. i Kolera, Senelis, Vargo sapnas

No. 103 Vaidelota, apysaka- jr pasaka apie čigonus. 45 pu- 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
11a isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

slapiu. 15c.
No. 127 Trys istorijos apie 

Duktė Pustyniu, Peleniute it 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas .Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsintus prigauna. 58 
puslapiu. 15c. ,

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszkn, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c. 
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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nizmas yra pakeitęs savo būda 
bet ne savo tikslą, būtent savo 
revoliucini dabartines tvarkos 
nuvertima.

Kada Komunizmas prasidė
jo Rusijoje 1917 metais, visi 
mistino, kad, praėjus keliems 
metams visa Europa, pajus Ko
munistine revoliucija. Del tos 
priežasties Maskva insake sa
vo delegatams visose pasaulio 
svalyse vieszai skelbti revoliu
cija ir užsiimti žiaurumu. Bet 
pasaulis greit pamate ir supra
to jog Rojus ne kraujo pralieji
mu yra insteigtas, ir pasiprie- 
szino Komunizmo žiaurumui ir 
ji nugalėjo.

Pati Rusija pagaliaus paste
bėjo ta tiesa ir Liepos ir Rug- 
pjuczio menesius 1935 metuose 
suszauke Komunizmo Septinta 
Pasaulini Kongresą, kuris su
tarė pakeisti Komunizmo eiga 
ir būda. Nuo to laiko buvo nu
tarta vieszai naudotis taikinga 
kalba, indant atsiekus revoliu
cinius tikslus.

Nors vieszai nebuvo prisipa
žinta kad pasaulės dar nepri
rengtas del revoliucijos, Sep
tintas Pasaulinis Kongresas 
nutarė, jog jo pirmieji žiauru-,
mo žingsniai buvo klaidingi. ' va priesz Kapitalą, geriausias 
Per visa svietą dar nebuvo; inrankis suvienyti paprastus 
kaip Rusijoje. Daug žmonių, žmones, iszduoti, ar atskirti 
dar vis tikėjo kad geriausias ir vadus nuo tu žmonių.” (Ko- 
vienatinis budaš iszlyginti So-'munistu Programa, pusią. 82),

Each distinctive invitation 
thermographed on 25% rag 

china-white vellum paper, 
giving you fine raised lettering 

that speaks of the 
highest quality.
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shotvn below.

ii:

Also matching reception cards 
response cards, thank you cards 

at home cards and informals
Come in today and make your 

choice from our 
"Flower Wedding Line” catalog.
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J Jo Mylimosios Drauge
lykus, žinoma, isz perskaitytos 
brosziureles.

VEBERIS buvo vienu y
nimu augszeziau už

< aįigu. Kokia laime! Ež sau-) 
a aifes laiko jis taps vyru gra
žiausios turtingos Julės Kame- 
i iites. Jis neturtingas knygve-' 
i ys, jis be jokiu saugumu!

Jo sanžine truputi kankino) 
tas, kad jis ingijo szi pasiseki-) 
ria ne kokiais savo gabumais,! 
bet tik savo gražia pavirszuti-) 
ne isz va i zd a, savo veidu, 
bet reikia būti filosofu.

Vėberis iszsitiese ant 
truputi nudėvėto divono 
simerke. Jo savajojimai 
užburti paveikslai:

gyve-Į nepakenezia. I'žkviesk ji, su- kines, kad jis nevisai tinkamas, 
pati pranti! 1 Ant rytojaus A eberis užėjo

Gerai, bet asz esu imsit i-) in dailydes dirbtuve, kurioje 
rado ta jauna vaikina, viena. 
Be jokiu ilgu kalbu jis tuoj isz- 
pasakojo savo . atsilankymo

— ' Tai vis reikia, priprati
mo, kalbėjo Gizeras. Tas pat ir 
su lokiojimu ore, kaip pripran
ti, tai leaigva pakilti ir misi-

rini, kuris taiji paprastai kai ■ fu, motoras pradeda smarkiai' — Kurgi ponas Gizeras? 
bėjo apie tokius didelius daly- ■ suktis ir leki. Tai paprastas da-■ paklausė ji tyczia dedama kirti 
kus. Kai]) menki buvo kiti visi dykas. ) ant žodžio “Ponas.“
vyrai priesz ji! ; — Ar jus jau gavote dova-| Viename akiesmirksnyje Gi

zeras priszoko prie jos.
— Jis ežia, tarė jis.
Elziute pažiurėjo in ji ir mt-

— Bet visgi iszmokti ore 
lekioti tai sunkus dalykas,)

Bet,)

savo 
ir už-j 
bego) 

nuotaka, i 
vestuves, pinigine szepa.

Bum... bum... staiga suskam
bėjo jo ausyse, ir visi paveiks
lai jo orines pilies sugriuvo.

Vėberis paszoko. Kas ten pa- 
barszkino in duris.

— Ineikite!
Szeimininke padavė jam 

laiszka. Jis greitai perskaitė 
laiszka ir numėtė ji.

— Vėl atsisako! Jo pažins-) 
tarnas vėl atsisako būti jam j 
pirmuoju vestuvėse broliu; vėl) 

' jis atsako būti kavalierium jo 
mylimosios geriausiai draugei.

Nusiminęs Vėberis stovėjo 
.prie lango ir žiurėjo laukan. Jo į 
mylimosios drauge, p-le Bau-j 
iszaite, vienatine duktė turtin-i 
gu tėvu reikalavo, kad jos ka- 
•' alierius butu vidutinio ilgio, 
; ‘ražus, nesenesnis kaip trisde
šimts metu ir kas svarbiausia, 
meilėje apsigavęs. Vėberis ta) 
■, iska savo nuotakai prižadėjo ; 
iszpildyli; bet dabar pamate, i 
kad tai sunkus dalykas. In 
paskutini ji reikalavimu jis, 
veik neatkreipė jokios domes . 
dėlto kad jau sunku surasti 
jauna vyra, kuris nebūtu meile-; 
j e apsigavęs. Nusiminęs Vėbe
ris jau norėjo pasisakyt apie 
nepasisekimus savo jaunajai,) 
kaip staiga, jis kieme pamate 
jauna vyra prie dailydes dirb
tuves. Jis obliavo ilga lenta. Jo 
graži pavydala priverto Vėberi 
pamausi y t i, ar tai nebūt u tin-) 
karnas kavalierius panelei; 
Bauszaitei. Isz kitos puses vėl 
jis maustė, kaip jai nepatiktu,' 
jei ji žinotu, kad paprastas dai-1 
lydė. !

Kuomet jis pasakė savo bu-; 
išima jai žmonai, kad del Bau-j 
sząites neatsirado tinkamo' 
draugo, ir kuomet jis pamate,) 
kad jo mylimoji užsirūstino, jis ) 
pridūrė:

— Asz žinau viena. Bet 
patiks jis Bauszaitei?

— Ar gražus jis?
— Taip, bet...
— Jaunas?
— Suprantama, bet,
— Augsztas, tiesus?
•— Taip, taip, bet,
— Palik ta savo “ bet. “ 

ežia svarstyti?
— Hm, taip. Isztikriiju jis) 

gražus vyras! Bet, bet labai le-Į 
tas, retai vaikszczioja in ba- į 
liūs; jam trūksta gero apsieji-) 
mo ir jis kiek biski nemiklus,; 
bet labai žingeidus. Paskui,

-— Jis instaibus žmogus! Tu; 
sakai, perkirto jo jaunoji. Bau-; 
szaite musiszkiu vyru tiesiog;

Mai guduos, 
Gavau tiligrama su 

tokia žinia: 
Kad merginos užsimanė 

zyliot, 
Bėga in Czikaga.

Gal darbu jieszkot, 
Ar gal vyriu viloti, 

Ko kimbate prie 
doru vyriu, 

Gal manote,
Jog Czikago vyrai, 

Tai kokie monkiniai?
O ne yra gana protingi, 

O del ko ?
Del to, kad ne visi 

paezedus, 
Labai metynejh savo 

pinigėlius, 
Del visokiu mergų, 

Pribuvusi u valkatų, 
Asz kitu kartu apie 

tokias pasakysiu, 
Bet turint da 

kantrybes, 
Da nutylėsiu.
* * *

Sako kad girtuokliaus 
tai linksmas gyvenimas,

ne ėdi as,
Ir pasineiias kaip

Be sveikatos suvis!
Kad degtines iszrauke,

ar i

Bet vi s. gyva t a, 
Linksmas ir gana!

Kad ir neturi jokio 
amato,

Bet gyvuoje ir 
s vynioję.

Teisybe sakant, 
Piktas kada yra blaivas, 

Ba apmislina apie 
savo vargus, 

Bet kaip tik degtines 
gauna, 

Tuojaus at sigau na, 
Apie savo vargus 

užmirszta.
Gerk žmogeli, 

Nes greieziau vargus 
pabaigsi, 

O bus daug lengviau.
Girtuoklis sarmatos 

neturi, 
Nepaiso kaip ant jo 

kiti žiuri, 
Kada svyruodamas eina, 

Ji tas suvis nieko
neapeina!

* ' *
senas vyras, 
savo dranga :•

Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai ::

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa-

*
Vienas

Sako in
Nekurie vyrai gyrasi,
Jog a ps i vedima s tai 

ftfiniauses dalykas.
Sziur, tai neszlekta 

pra pozicija,
Jeigu tavo boba,

Atnesza keliokika 
tukstaneziu pasogaus.

Bet kaip beda užeina, 
Tai ir karszcziausia 

meile velniai paima!
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

tikslą, nieko neslėpdamas; isz-) 
1 skaitliavo net, kas bus užkvies-) 
ta svecziuosna. Pabaigoj gi ji®; 

) pastate tam naujam draugui;
klausima, ar jis iszlaikys savo 
role Ivgi galui, ar neiszsiduos,) 
kad jis nemoka didžiumo apsi- i 

; ėjimo ir tam panasziai.
Isz karto tas jaunas vyrukas) 

nustebo; bet paskui truputi už
sigavo, pastaruoju klausymu. )

— Jus manote, kad asz na-1 
mie sriuba, valgau be szauksz-Į 
to? Atsake jis klausymu.

Vėberis ji nuramino. Ir juo 
jis ilgiau kalbėjo su jaunu dai- 

i lydė, tuo labiau juo užimanto- 
i jo. Dailydes vardas buvo Karo- 
; lis Gizeras; jis dailiai kalbėjo; 
■ jo veidas rode tvirtuma. Kibk 
) pakalbėjus juodu * susitaikė. | 
) Pasiliko tik da truputi pasimo-) 
kyti didžiusoj^ apsieejimo, kad 
neiszsiduoti, jog esąs prasezio- 
kelis. Nors dailydyte visu ger- 

; biama, bet tarp augsztesniu 
luomu visgi skaitoma žema. 
Apie tai Gizeras isz kart neno
rėjo ir klausyti. Bet kad pada
ryti ji žymesniu Bauszaites 
akyse, nutarta, kad geriausia 
bus jam save pasivadinti lakū
nui. Gizeras juokėsi isz tokio 
iszmislo, bet visgi priesz ves
tuves perskaitė pora brosziu- 
raieziu apie lekiojima ore.

* * *
Ant galo prisiartino vestu- 

i viii diena.
i Dailiai pasiūtame frake Gi- 
j zeras iszrode ptiikum vyru. Jo 
| graži eisena ir figūra ir tvir- 
| tas pobūdis aiszkiai liudijo, 
) Xad jis lakūnas, kad jis myli ta.) 
darba, o tas viskas labai
skyrė ji isz tarpo kitu vyru. El
ziute Bauszaite laike visu ves-i 

; tuviu džiaugėsi savo kavalie-) 
i rimu; kitos merginos net jai! 
: pavydėjo.
į Tiiom tarpu Gizeras vis pra- 
) dėjo apsiprasti su savo role. Ir j 
; apskritai jis buvo geras darbi.-) 
į ninkas, daug apsiskaitęs, tai g;i 
greit ir szia savo nauja. • role' 

i . . ■ lĮiersieme. A’ienok lakinio role
I atkreipė visu vestuvininku do- 
| ma. *
; Laike vakarienes jaunasis
1
tankiai dirsteldavo in dailyde) 
ir turėjo pripažint, kad jis 
puikiai savo role losze, niekur) 
iieiszsidiiodamas. Nors jis visai 
nebuvo pripratęs vakarieniau- 

i ti prie tokio stalo, bet jo ingim-; 
tas apsukrumas ir czion iszgel-l 

' bėjo. Laike vakarienes jis link- 
; smai kalbėjo, pasakė tosto kal- 
) bele, ir viskas klojosi kuoge- 
riausiai. Nuotaka gi isz Bau
szaites žvilganeziu akiicziu 
mate, kad ji septintame dangu-

i Baigiantis vakarienei dauge- 
) lis svecziu prasze dailyde, kad ;
) jis ka nors papasakotu isz savo 
) lekiojimu. Bet ir ežia jis pui- 
) kiai mokėjo iszsisukti pasaky- 
į'damas, kad jis dabar užsiėmęs, 
j nauja orlaiviu būda, todėl bijo) 
. ka nors prasikalbeti.

Pats sunkiausias valandėlė) į 
buvo, kuomet po pora rauko-. * 

! mis susikabinę svecziai ėjo ki- * 
tau kambarin. Tarp paprastu $ 

i niekniekiu Bauszaite jo pa-!*

isz-

Elziute visai patenkinta žiu-
vo eroplaną, padarai keletą ra-

Pavasaris

Jaunutes vysznaites žydėti pradėjo .. 
Ir jau apsivilko in baltus raibus, 
Kaip nuotakos mergos, kur rengias teket, 
Vis žiuri in rūtas, kad dabint vainikus. 
Taip žydinczios vysznios, sustojusios eilen 
Pas rutu merginu gražias lysvutes, 
Tarytumei, juokias ir rodo jos meile,* 
Dainuoja, pavasario giria dienas.
Szakutes isztiesusios, rodosi, siekia 
Žaliųjų ruteliu ir jos pasiskint, 
Pasiekt bet negali, szeszeliu tik pliekia 
Ir nori neduoti szviešos joms matyt. 
Birute, mažiule, panokusi žiedą, 
Prilėkus tuoj pradeda jiji bucziuot, 
Ir kažin ka jam pamažu jiji gieda, 
Ir pelną atsiemus in avili duot 
Tuoj žinia nuzimbe. O ten isz abipus 
Stovi obels ir džiaugias isz vyszniu žaismu, 
O ten prie pat galo žiuri kriausze suklypus 
Ir sergsti vysznias nuo sziauriniu veju.
Varginga senute, ji taip gi dabinas: 
Koks žiedas ir jos net virszunej/szlys, 
Bet ten jau necziauszka laksztingals jaunikis, 
Ten tupi tik žvirblis ar strazdas naszlys.
O nakti menulis užmirszes jieszkoti 
Sau mylima žvaigžde, tik žiuri in vysznias, 
O vysznios ja szoca tuoj rengiasi szokti 
Ir klauso, kada tik laksztingals užves.
O ryto dienutej pakilus saulelei 
Tik cziulba, tik ulba lakūnai sode, 
Taip džiaugias tarytum sugryžtant svodbelei, 
Dainuodami jauna vedini marczia.
Tik linksmo pavasario dainiaus najauczia 
Iszblyszkus, isztroszkus, atszalus szirdis, 
Tevyneje dainiaus dar darganos siauczia, 
Tamsybe dar temdina broliu akis. 
Oi! Kur gi pavasaris tavo, tėvynė? 
Oi! Kur gi linksmybes tavoji diena? 
Oi! Kokiu ežia raganų, iszgamu minioms 
Susprausta, nuvarginta tavo galva? 
Oi! Užkite draganos, spiegos, tu, szalti, 
Dar musu pavasaris, broliai, toli, 
Dar musu viengeneziai retežiais apkalti, 
O, likusie stoti in kova akli.
Kaip daina linksmybes tėvynei dainuoti? 
Tai butu del tavęs tik viens iszjuokimas, 
Nes kovos tavųjų karžygiu žaizduotos, 
Isz lupu ju bėga vaitojims, keikims.... 
O nors apdainuoeziau asz gražia tėvynė, 
Nors daina linksmybes užtraukeziau asz tau, 
Nors veseziau ja taip, kaip laksztingals vysznyne, 
Bet baigdamas daina raudoeziau greieziau.
Kada gi ateisi tu, diena laiminga, 
Kada gi Lietuvis gales pasakyt: 
Oi! Linksminkis, džiaukis, viengenti szirdingas, 
Dabar mus tėvynės kanezia pabaigta: 
Jau josios pavasaris linksmas užstojo, 
Jau dukters jos skinas ir proto rūtas, 
Jau laikraszcziu pilna, jie visur lakioja, 
Ir eina per didelio mažo rankas.
Jau cziulba tarp musu laksztingals vienybes, 
Girtybe ibiaurioji paliovė pliovot, 
Jau jauezia Lietuvis savo stiprybe 
Ir jau pasistengia su prieszais kovot....

skritai Vokietijoj dovanos to
kios mažos, kad neužsiinoka 
del ju ir darbuotis, beszaliszkai 
pasakė jis.

— Vienok, pertarė ji, pen
ki ar deszimts tukstaneziu, tai 
suma gana diktoka.

žiūrint, kas skiria dovana. Gal 
jus norėtumėte paskirti dova
na ? Juokėsi jis, Tuomet asz tik
rai 'pasistengeziau ja gauti.

daug turiu pinigu.
'— Kam gi tik pinigai? Pa

klausė Gizeras. Vynas, szokiai 
ir artumas gražios merginos ji 
padare labai drąsinu.

-— Kamgi tik pinigus skirti į 
dovanoms, nesibijodamas pa
sekmių szios kalbos, pakartojo 
jis. Galima pasiūlyti ka gores
nio, brangesnio.

Elziute, užraudo; jos szirdelei 
•pradėjo smarkiai plakti.

— Isztikro, pertikrinę jo ja 
Gizeras ir pažiurėjo jai in akis. 
Asz del Jusu pasirengęs pada
ryti viską gatavas lėkti ant me
nulio!

— Tai per toli, juokėsi ji. 
O jeigu ir kitas užsinorėtu gau
ti dovana?

— Asz tikrai iszloscziau 
dovana. Galime ginezytis.

—• Ne, ne! Asz galiu pra-
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—- Karoliai!! Ant galo ji 
suszuko ir linksmai nusijuokė, 
kaip tu iszrodai?

— Asz taip paprastai isz- 
rodan, balsiai atsake jis.

— Atleisk, meiliai tarė ji, 
asz ir nedasiprotejau, kad tu 
fraku apsitaisęs negali būda
vot i orlaivius.

.Ji atkiszo jam ranka.
— .Gerbiamoji Elziute, tarė 

jis no tai asztriai, ne tai szvel- 
iiiai visai nematydamas jos at- 
kisztos rankos, asz, asz apga-

loszti.
— Ar tai jums butu nesma

gu ? Paklausė jis spausdamas 
jos ranka. Ji nieko neatsake. 
Gizeras szia valanda laike už 
patogia del saves ir pasinaudo- ' 
damas tuomi, kad kambaryje 
buvo tik juodu vienu, jis ja pa-; 
bueziavo. Po pirmajam buez- 
kiui seke kiti buczkiai. Tiktai" • | 
baigiantis vestuvėms ji prade-; 
jd graužti sanžine. Jis neabejo-! 
jo, kad Bauszaite ji myli; bet' 
ar ji mylės, kuomet dasižinos, 
kad jis tik dailyde? Jis nerima
vo; ežia pat norėjo viską prisi-) 
pažinti, bet vis tai atidėliojo; 
tolyn. Ant galo, kuomet jis ren
gėsi namon ir kuomet jau ji 
maldavo jo, kad raszytp laisz- 
kus, jis vienu valandėlių jau) 
buvo besirengiąs viską pasaky
ti, bet ir vėl susilaikė.

— Alan reikia užeiti pas 
dailyde ir užsakyti nauja mo- 

) deli. Asz turėsiu žingeidžius 
) daiktus, ir asz papasakosiu 
) jums apie tai. Bet asz mažai tu-t 
) riu laiko. Ar negalėtumėte tre- I
) cziadieni ateiti pas dailyde ant 
trijų ?.

) Szi savotisžka pakvietimą 
Elziute paskaitė kaprizu; bet ji 
girdėjo, kad dideli žmones visi 

į turi kaprizus, todėl ir jis turi) 
j teise juos turėti, ir prižadėjo 
ateiti.

* * *
Nekantriai dailyde lauke pa

skirtos dienos. Jis skaitė va- 
) landas ir miliutas lygi jos ateji- 
j mo ir kuomet jis pamate ja 
ateinanezia per kiemą, ji aplei
do jo drąsą; szirdis jo gatava 
buvo iszszokti isz jo krutinės ir 
pavirsti in ežia esanezias 
skiedras. Jis pasislėpė kam
pan.

— Sveiki! Pasigirdo nuo 
duriu Bauszaites balsas. Ar 
galima matyti lakuna p. Gize- 
ra ?

Jei reikėjo laukti atsakymo 
keletą miliutu dėlto, kad visi 
dailydes. buvo užsiėmė darbu. 
Ant galo vienas ju iszsitiese ir 
pamaželi tarė:

— Taip, p. Gizera galima 
matyti.

— Ka? Suszuko ji.
Nuo tu žodžiu jai pasirodė, 

kad Karolius yra ženotas, kad 
jis apsuptas szeimyna, vaikais, 
nes kame kitame jo apgavyste 
galėjo būti.

— Kaip jus drysote taip 
blogai su manim pasielgti, per 
aszaras suszuko ji.

— Argi jau taip blogai? 
Žiūrėdamas žemyn tarė jis.

— Taip, blogai! Labai pik
tai suszuko ji. Ar gi gerai, kuo
met jaunas vyras vilioja mer
gele, kalba jai apie meile, o už
tyli, kad jis yra vedes ?

— Vedes? Asz? Labai nu- 
sistebejes paklausė jis.

— Na, juk tik ka pats sa
kei!

— Asz! Nežiūrėdamas savo

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Sukatoj pripuola Szv. 

Petro isz. Veronos ir Roberto. 
Ir ta diena 1933 metuose mirė 
garsus Lietuvos raszytojas ir 
įlaiikrasztininkas Kanauninkas 
J. Tumas — Vaižgantas.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczio Velykų Nede- 
lia, taipgi Szventos Katarinos 
Šiemetes. Ir ta diena: 1945 me
tuose Amerikos vieliava iszkel- 
ta virsz Naciu Tarybos ofisu 
Berlyne. 1904 m., atgauta teise 
spausdinti Lietuviszkas kny
gas Lietuvoje. 1789 m., Jurgis 
Vaszingtonas, Amerikos pir
mutinis Prezidentas buvo in- 
vilktas ar invezdintas New 
York mieste. Antras invezdini- 
mas buvo Philadelphia, Pa.

Nedelioje, szviesos sutaupi- 
nimo laikas prasideda antra 
valanda isz rvto. V \

— Panedelyje pripuola pir
ma diena Gegužio — May. Me- 
nesis paszvcnstas del Szvencz. 
Paneles Marijos.

Ūkininku priežodžiai: Gegu
žis inenesis vėsus, Birželis 
drėgnas, pildo skunes ir aro- 
dus. Gegužes lietus sėjimams 
ženklina auksa ūkininkams. 
(.< gužio menesis turi būti ve
istis, I et ne szaltas. Jeigu pirma 
< eita Gegužio puola szarma ta 
ca hus apsitidaga. Petronėlės 
lietus žegnoja miežius.

Menulio Atmainos: Pilnatis, 
j ‘ima. ir trisdeszimta diena; 
UĄczia, asztunta diena; Jau
nutis, szesziolikta diena; 
Prieszpilnis dvideszimta ket
virta diena.

Taipgi pirma diena pripuo
la rSzvento Pilypo ir Szvento 
Jokūbo szvente. Ir Vaiku Svei- * 
kata diena. Ir ta diena: 1533 
metuose numirė Ostraga, ga
biausias Lietuviu karvedys.

Darbo žmonių ir tautu suvie- 
nyjimo, arba Komunistu szven
te. 1933 metuose Hitleris insa- 
ke kad visos Vokietijos jauni
mas turi priverstinai stoti in 
darba. 1898 m., Admirolas De
wey sutriu'szkino ir sunaikipo 
Ispanijos laivyną prie Manila 
uosto. 1932 m., Ant viso svieto 
didžiausias elektros fabrikas 
buvo sunaikintas in Dniepros- 
troy, Rusijoje.

— Ųtaminke pripuola Szv. 
Zigmanto ir Szv. Antanuzo. 
Tautines vardines yra Dauge- 
ruczio. Ir ta diena 1945 m., Ber
lynas paimtas.

— Anglia kasyk los mokėjo 
savo darbininkams isz sekan- 
cziu kasykliu: Ketverge, Ba
landžio 27-ta diena: Continen
tal ir Locust ; Petnyczioje, Ba
landžio 28: Midvalley, German
town, Gilberton, Morea, Rep- 
plier, Buck Run, Mammoth ir 
Packer Nr. 5.

— Ponia Marijona Nava- 
kiene isz Shoemakers kaimelio, 
turėjo operacija Locust Mt. li- 
gonbute.

—• Musu senas skaitytojas 
ponas Antanas Einikis isz New 
Philadelphijos, lankėsi in 
“Saules” redakcija atnaujinti 
savo prenumarata už laikrasz- 
ti. Acziu už atsilankyma.

Admirolui i PAVOJUS ISZ
KREMLINO

KEISTA TRUMANO I ve?a Benno Blum-kai jits. nT:; sidave ir norėjo pabėgti, kai
I jis buvo užtkitas pas viena sa-Į
i vo drauge.

KALBA
WASHINGTON, D. C. —

Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson sako kad visam svie
tui gresia pavojus isz Kremlino 
ir kad Kremlinas laiko Ameri
ka kaipo savo didžiausi ir ga- Komunistu buvo suaresztuota 

ir nuteista New Yorke. Bet jis 
nepasake kad czia nebuvo jo 
darbas, kad jis tam teismui net

JO MYLIMOSIOS
:: DRAUGE ::

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

kaip valdžia kovoja priesz Ko
munistus ir priesz Komunizmą.

Jis aiszkino kaip vienuolika

DEMOKRATU VA
DAS NUŽUDYTAS blo"os padėties jis gardžiai nu- 

Lsijuoke. Ne, tai asz negalėjau
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Admirolas William F. Hal
sey, bevažiuodamas atostogų 
in Hawaii, sustojo ant keliu 
dienu in Hollywood, Califor
nia. Jis nerejo ežia pamatyti 
kaip tie Muving Pikczieriai 
yra daromi ir norėjo susitik
ti su tais loszikais ir loszike- 
mis.

Ir isz paveikslo matyti 
kad jam neprastai pasisekė.

Czia, dvi aktorkos, loszikes 
gražuoles pataiso jam nak- 
taiza. Gražuoles yra, graži 
geltuonplauke isz kaires, 
June Haver 5r juodbruve 
Gloria de Haven.

Musu iszrokavimu, Admi
rolui jau nėra reikalo toliau 
važiuoti del maloniu atosto
gų, vakaciju.

Yokimiute; W. Kocberham irj 1925 metuose pe.rsikrauste in 
New Philadelphia. Kitados 
dirbo angliakasyklose. Paliko 
.savo paezia Klera ; dvi dukte
rys: Ona isz Philadelphia, ir 
Victoria, Pana, Florida ir šu- 
nu Alberta namie; broli Edvar
dą, Washington; dvi seserys: 
Mare Seigh, AVashington, D.
Katarina, pati And. Palaikio, 
New Jersey, taipgi keletą anū
kus. Laidotuves invyks Suba- 
toje, su apiegomis Saldž. J. 
Szirdies 9-ta. valanda ryte, ir 
palaidos in parapijos kapines.

i Grab. AT. Bartaszius laidos.
— Puldama, trepais žemyn 

in skiepą, Seredos vakara, po
nia. Ona Bancniene, nuo 146 
Water uly., likos sužeista ir nu
vežta in Pottsville ligonbute.

T. Dziadosz visi isz Brooklyn, 
N. Y., sunu Klerenca Lapinka 
namie; tris anūkas; dvi sese
rys: Adele ir Katarina, Lietu
voje; du brolius: Antanu, -Ra
vine, Wis., ir Kazimiera, Cleve
land. Ohio. Laidotuves invyko 
Ketverge su Szv. Misziomis 
iSzv. Jurgio bažnyczioje 9-ta 
valanda ryte ir palaidota in pa
rapijos kapines.

— Sirgdamas tik trumpa 
laika, gerai žinomas gyvento
jas Pranas (Subatonas) Sabas- 
tinas, nuo 349 Turkey Run, pa
simirė Nedėlios ryta, savo na
muose. Velionis gimė Lietuvo
je ir atvyko in czionais 1900 
metuose. Paliko savo pa,ežia 
Morta; dvi dukterys: Adele 
Shomershoe, Philadelphia ir 
Ona. 'Snarponiene, Trukey Rmi; 
sunu Alponsa, Philadelphia ir 
keturis anūkus. Likos palaido
tas Seredoje su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta va
landa ryte ir palaidotas in pa
ra pi jos kapines.

— Sekantieji iszeme laisz- 
nus del apsivedimo: Urszule 
Barkauskiute, nuo 515 W. Cen
tre Uh’., ir John Pennock, Car
bon Uly., isz miesto. Lorraine 
Subacziute, 100 John Uly., Gi
rardville ir Vincent J. Flaher
ty, 231 Indiana Uly., Shenan
doah Heights.

Girardville, Pa. — Puldama 
savo namuose, ponia Ona Lc- 
viuliene, nuo 147 W. Ogden 
VI y., sus iže i do kai ra ranka. 
Gydosi namie.

Philadelphia, Pa. — Trys 
vyrai buvo suimti ir suaresz- 
tuoti kai jie
Ends. .Jie rado tik viena doleri. 
Policijantas George Coggins ir 
policijantas John Quinn pribu
vo kai tie trys vyrai pasileido 
bėgti. Tie vyrai inszoko in au
tomobiliu, bot policijantai juos 
tuojaus pasivijo ir suareszta vo. 
Tu trijų vagiu vardai yra: El
roy Jones, Erwin Owens ir An-

Shenandoah, Pa. — Sena gy
ventoja Margarieta (Yokima s) 
Lapinskiene, nuo 314 W. Ar
lington uly., numirė Panedely
je, 1:35 valanda ryte, Locust 
Mt. ligonbute, po trumpai ligai. 
Velione gimė Lietuvoje, atvy
ko in Shenadoryje daugelis me
tu atgal. Velione vedusi du 
syk. Paliko keturios dukterys: 
W. Rittliene, mieste; Alesia

lingiaiisi priesza.
Sekretorius sako kad mums 

dabar yra reikalinga: Tikėji
mas, Vienybe, Stiprybe ir Pra- įr pries2įnosį 
mones Turtas, jeigu mes nori- Jis ais2kjn0 
me pasekmingai Kuškiams ke- Komunistu buvo 5uimtai kaip 
lia užkirsti. ■ dau„ kj+u buv0 suaresztuota

'J

Jis kalbėjo in laikraszcziu kai jie nesutiko prisipažinti ar 
redaktorius ir pasakė kad vie- užsiginti kad jie priguli prie 
natinis Kremlinui stabdis yra Komunistu Partijos. Bet jis 
Amerika. Jis sako kad nėra ko- pamirszo pasakyti kad visa tai. 
kio vieno iszriszimo visam tam buvo daroma be jo pagelbos. 
klausimui kaslink musu susi
kirtimo su Rusija. Jis pasiuli- paaiszkinti apie iszdavika Al i 
na net szeszias iszeitis, ar sze- ger Hiss, kuris turėjo szilta ir 
szis iszriszimus, ir sako kad atsakominga vieta Amerikos1 
reikia visus szeszis pavartuoti.

Pirmas — Žmones turi turėti 
gyva ir tiksa Tikėjimą in Lais-1 
ve, ne vien tik sau ir savo 
krasztui, bet visai žmonijai.

Antras — Patys Amerikie- 
cziai, tikėdami in ta laisve, tu
ri ir kitiems iszaiszkinti ir pa
rodyti ka ta laisve reiszkia ir 
ka ji gali visiems nuveikti.

Treczias — Ta laisve turi bu-

ta Kongresmona nuszove, — Nevedės? Dabar ji labai 
nusistebėjo. Bet jus, juk sake- 
et.

— Asz sakiau, kad asz jus 
apgavau. Ir tas teisybe. Jus 
manote kad asz moku ore 1c- 

I kioti, kaip asz jums gyriausi'ir

is
kai jie rado jo kiszeniuje revol
veri. Jis sako kad jis sutinka 
pasiraszyti iszpažinti ir prisi
pažinti kad jis ta Kongresmo
na nužudė. Jis sako kad jis 
nori stoti in teismą ir visai 
nori gintis.

Kongresmenas Charles
Schuh buvo penkis sykius pa- 
szautas.

m x , Policijantai sako kad jie darTrumanas butu galejes dar .nežino kodėl tas buczierys ta 
Kongresmona nuszove? Keli 
žmenes buvo mate kaip ta pati 
ryta tie vyrai susitaikė ant uly- 
czios pasisveikino ir draugisz- 
kai pasisznekejo.

Taryboje; jis butu galejes pa-1 
minėti ir ta Žydelkaite Judith 
Coplon, kuri dirbo Tiesos Ta
ryboje; jis galejes nors žodi pa
sakyti apie Harry Bridges, ku
ris tiek straiku yra surengęs ir 
kuris in szita kras^fa atvažiavo 
su palszyvais paspdrtais ir ku
ris yra nuteistas kaipo Komu
nistas; ir pamirszo paaiszkinti i 
apie Gerhard Eisler, vienas isz 
vyriausiu Sovietu agentu, ku-‘

BACZKOS VYNO 
UŽ DYKA

Gere, Baliavojo 
Ir Pagiriojo

ti ir pramonėje, kad per pra- rįs per kelis metus Amerikoje 
mone visu gyvenimas butu ge-| savo darba dirbo, ir buvo teis. 
resnis ir turtingesnis. į mo nuteistas, paskui paspruko

Ketvirtas — Reikia ta laisve: pabėgo. Bet Prez. Truman- 
taip apsaugoti, taip apginkluo- as v^sa *,aa labai parankiai pa
ti kad butu galima ja ne tiktai mirszo. < . _ _
palaikyti, bet ir kitiems užtik- mums pasakyti kad jis pats bu-

Jis teipgi pamirszo

rinti. vo pasakęs kad visi tie Komu- 
. | nistu tardymai ir teismai yra 

Laisve mylinti j jadęo aikvojimas jr kad Komu-Penktas —
krasztai turi palaikyti tarpui išmotai™ ar pavojus yra tik 
saves tokia vienybe kad jie sa-l bobu plepalai
vo laisves siena galėtu pastaty-' ________________
ti, kaip Ruskiai yra pastate sa-l t A TAT
vo plieno ir nelaisvės sienas. MERGINA, DU

Szesztas — Mes turime Rus- 
kius intikinti kad mes nesiren
giame in joki kara ir nenorime 
to kas jiems priguli, bet kad 
mes tuos paežiu sykiu esame 
pasiryžę pasilaikyti sau kad 
mes dabar turime, ir kad esame j 
pasirenge kad ir in kara

Esrael ^el to kas Yra muSu-

RADO NUOGA
MOTERIES LAVONAI

I

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

VYRAI NUTEISTI
Vogė Žmones Sovie

tams, Viennoje

Frackville, Pa. — Adele Sa-
boliene, nuo 148 S. Second Uly., J'ony Pompey, 
kuri likos priimta in Ashland trisdeszimts metu amžiaus, 
ligonbute del gydimo Nedelioje

asztunta . . TT. , c. , , .....jauni High School mokiniai ir 
vienas jaunas kumsztininkas 
žuvo kai trokas susimusze su 
automobiliu per lietu. Du kiti 
mokiniai ir troko draiverys bu
vo sužeisti. Policijantai sako 
kad asztuoni jauni mokiniai 
važiavo tame automobilyje kai. 
jis susikūlė su troku apie sep
tynios mylios nuo Binghamton. 
Jaunas kumsztininkas,. dvide
szimts motu. Raymond Scud
der draivino ta automobiliu.

metu amžiaus isz Vaszingtono.
Policijantai pradėjo

numire Panedelyje, 
valanda ryte. Gimė Shenadory
je, po tėvais vadinosi Adele 
Sinkievicziute. 1925 metuose 
persikraustė in Frackvilleje. 
Paliko savo vyra Joną; dukte- 
re Irene; du sunu: Toma ir Jo
ną, savo tęva Mykolą .Sinkievi- 
czia visi namie, taipgi du bro
lius: Juozą, Frackville ir Pra
na, Maple Shade, N. J. Laido
tuves atsibuvo Ketverge su 
apiegomis Apreiszkimo Pane
les Marijos bažnyczioje 9-ta
valanda ryte, ir palaidota in j 
Szv. Liudviko parapijos kapi
nes Frackvilleje.

New Philadelphia, Pa. —Se
nas gyventojas Juozas Kisie
lius, kuris sirgo jau nuo Gruo
džio menesio, pasimirė Seredos 
vakara, 9:10 valanda, savo na
muose, 146 Water uly. Velionis 
gimė Shenadoryje. Per koki tai
laika gyveno New Ringgold, o parszu?

Binghamton, N. Y. — Penki

Visi yra apie: jieszkoti kai jie rado jos dvi
rati girioje, ir kai ji nesugryžo! 
in savo kambarius.

Ji buvo atvažiavus ežia ato
stogų su savo drauge Alice j 
MacDonald. Bet jos drauge bu
vo iszvažiavus kelios dienos 
priesz tai atgal in New York, o 
ji buvo pasilikus dar ant keliu 
dienu atostogauti.

Medford, Oregon. — Buczie
rys Walter Faux jau buvo pa
sirengęs papjauti parsza. Kai 
jis iszkele peili, parszas jam į 
taip spyrė kad tas peilis iszleke . 
isz jo rankos in ora ir krisda
mas pataiko buezieriui staeziai 
in peczius. Buczierys buvo nu- 
vesztas in ligonine kur dakta-. 
rai ta peili jam isztrauke, bet! 
nedažinota 'kas atsitiko su tuo
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i kaip jums p. A’eberis sake. Ta- 
j I me ir yra visas prigavimas. Ta.

nesmaguma isztikro asz jums 
padariau, bet tai kaltes didžio
ji dalis krinta ant jusu drauges 
vyro. Tame ir yra visas priga
vimas. Argi asz, dailyde. būda
mas, negaliu draugijoj atlikt 
visa taika atlieka lakūnai;

: sztai mano ranku darbas. Asz 
Ine lakūnas,bet dailyde.
'. Ji isz kart nesuprato, kas su
i ja dedas. Ji džiaugėsi, kad jis • 
da nevedąs irtas jau viską ki
ta Užtemdo. Bet paskui ji viska.

j suprato ir karcizai pasityczio- 
jimo.

— Argi asz, kaipo dailyde, 
neatlieka draugijai naudinga

: darba, kaip ii- lakusas? Argi 
mano darbas žemina mane?

Ji in ji pasznairavo. Jo atvi
ras drąsus pasielgimas padare 
ant jos dideles intakes. Pasa-

l kius “sudiev” ji pamaželi isz- 
ejo.

Einant namon ji negalėjo 
nors maustyti, 

kaip tik apie Gizera. Ir delko 
amatu inkas?

instabus žmogus.

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Daugiau negu tūkstantis gor- 
cziu gražaus, gardaus raudono ;1 
vyno plauke kaip isz krano, ir 
Francuzai ta vyną tikrai kaip p.; 
vandeni gere.

Viena vyno kompanija, nore- apįe ba 
dama savo nauja vyną iszgar- 
sinti, paskelbė kad visi galėsi jį.s paprastas 
gerti kiek nori ar panesza to Vienok tai i 
vynuezio visai už dyka. Tik; jej jam pagelbėtų. Szi min- 
reikia savo stiklą ar uzbona at- tis.ja visa apėmė 
sineszti.

Ketvirta valanda po pietų 
tas vynas pradėjo plaukti, papsakojo savo 
Apie szeszta jau daktarai sku- pradėjo veikti.. Jis surinko ži- 
binosi pas tuos kurie per daug nias apie Karoli Gizeri, kurios 
buvo iszgere. Buvo ir daug buvo labai geros. Jis taip pat 
pesztyniu ir musztyniu, bet po- pora kartu su juomi pasikalbę- 
licij antai vėl tvarka invede ir 
apie asztunta valanda vakare, 
viskas vėl buvo tyku ir ramu.

Bet tos vyno kompanijos at
stovai sako, kad negreitai jie 
vėl taip savo ta vynuti garsins.

rĮC

Viena gražia diena ji viską.
levui.- Tėvas

KOMUNISTAI
KINIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

VIENNA, AUSTRIJA. — 
stoti; Amerikos teismas nuteisė vie-

I na mergina ir du vyru už žmog-
Į vagyste.

Visi trys prisipažino kad jie 
prisidėjo prie žmogvagystes, 
norėdami pavogti Viktorą Mo- 
rejew isz Amerikos puses ir ji 
perduoti Sovietams. Už toki sa
vo darba Ruskiai buvo jiems 
prižadėję apie du szimtu dole-

jos1 riu.
Mergina Giesela Sell, dvide- 

szimts keturiu metu amžiaus 
buvo nuteista ant septynių me
tu in kalėjimą; Rudolf Wei- 
chelberger, dvideszimts penkių 
metu amžiaus, gavo asztuonis yra laimėje, 
metus in kalėjimą; Michael 
Berger, dvideszimts septynių 
metu amžiaus gavo asztuonis 
metus ir szeszis menesius in ka
lėjimą.

Mergina Gisela Sell aiszki- 
nosi kad Sovietai ja privertė 
prie szito darbo, grasindami 
jos motina nubausti Berlyne ir 
jos sužieduotini suimti jeigu ji 
nesutiks daryti ka jie jai insa- 
ko.

Kitas kuris buvo suimtas, 
Max Bair, kuris buvo iszleistas 
ant trijų tukstaneziu doleriu 
kaucijos kol teismo dienos, pa
bėgo pas Sovietus.

Amerikos kariszka policija 
sako kad visi szitie prigulėjo 
prie tokios žmogvagiu ir žuli-l 
ku gauja, kuriu vadas buvo 
Benno Blum, Bulgaras. Ameri
kos kariszki policijantai nuszo-į

jo ir labai juomi pasitenkino. 
Niekam nežinant, Elziutės tė
vas nupirko jam dailydybes 
dirbtuve kitame mieste. Elziu
tės varduvių dienoje buvo pa
sveikinimas ir nuo savininko 
dideles dirbtuves P. Gizerio. 
Pabaiga tos dienos pasibaigė 
isz k i 1 m i n gom is sužiedo tu v emi s 
Gizero su mylimąją mergele.

Kuomet jaunoji Vėberiu po
rele gavo spausdinta užkvieti- 
ma in vestuves su Gizero para-

nias paleido ir paskelbė, kad| szu ..Bnvusis Laknnas.” Vebe- 
žmones ir kareiviai neiszsigas-; ris pamane> kad tai ,ik pasi. 
tu ir nepradėtu trauktis, kadį illokimas. Bet czia pat ,.aszvta9 
auvszti valdininkai ir karinin-. Bauszailcs iaiszkas poniai Ve. 
kai turėtu progos ir laiko pa-. iw,,ionci viska iszaiszkin0.

Į bėgti pirm negu visi dažinosj _ Jia ir nclaku.nu būdamas 
kad Komunistai jau ta musziį augsztai iszleke? }nokdamasis 

- ‘ Vėberis tarė savo žmonai.
— GALAS —
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8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
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pieros virszeliuose. :: ::
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Pajieszkojimas
Jonas Bliudžius, sūnūs Juo

zo Bliudžiaus, pajieszko savo 
tėvu ar giminiu, kurie apie ke
turios deszimts metu atgal gy
veno Shenandoah, Pa. Jis pa
reina. isz Lietuvos, isz Mikal- 
iszkiu Kaimo ir Kalvarijos pa
rapijos. Jo tėvai dabar butu 
apie szeszias deszimts penkių 
ir septynios deszimts metu am
žiaus jeigu gyvi. Jonas Bliu
džius pabėgo isz Lietuvos kai 
Sovietai Lietuva užėmė, dabar 
randasi Anglijoje. Malonėki- 

i te kas ka žinio apie juos, pra- 
I įieszfi ant adreso:
: Mrs. M. Sucavage,

385 M7. Main Str., 
Girardville, Pa.
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