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Rusija Kaltina Amerika
Isz Amerikos
*
Komunistai
Tarp Losziku
------WASHINGTON, D. C. —
Loszikai, aktoriai, kurie mili
jonus susikaruna isz Amerikiecziu kurie kailai, durniai ir
aklai bėga in krutamuosius pa
veikslus, moving pikczierius
pasižiūrėti ir pasilinksminti isz
loszimu ir paveikslu, yra dabar
valdžios imami in teismą ir intarinejami kaipo Komunistai
arba nors Komunistu draugai.
Charlie Chaplin, tas szeivakojis juokdarys, kuris visus
mus juokindavo ir isz tu juoku
sau milijonus susikrovė bus pa
trauktas in teismą ateinanti
menesi. Jis visai nėra Ameri
kos pilietis, nors ežia sau puiku
turteli susikrovė. Jis yra Ang
lijos pilietis, ir nenori iszsiimti
pilietybes popieras Amerikoje,
nes pasziepia ir pasijuokia isz
visu Amerikiecziu.
“Saulėje,” apie ta Charlie
Chaplin jau buvo du metai at
gal raszyta.
Net 43 kiti loszikai ir kitoki
darbininkai kurie prie tu pa
veikslu ir prie tu loszimu dirba
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Laimingos Keliones Prezidentui Trumanui

A

Kai Prezidentas Trumanas iszkeliavo isz Rio de Ja
neiro su juo iszkilminga at
sisveikino to kraszto atsto
vai. Czia, ant kariszko laivo

------- ----

“Missouri” Amerikos juri
ninkai ir marinai sveikina
savo Prezidentą.
Prezidentas Trumanas in
Rio de Janeiro uosta pasira---- --------------

LaGuardia Pasimirė
Buvo Mayoras Tris Sykius

politika ir nuo to laiko jau
NEW YORK, N. Y., —
Fiorello H. La Guardia, politi jieszkojo vietos valdžioje. 1917
kierių pramintasai kaipo “Ma metuose jis buvo iszrinktas in
žoji Kvietkele,” pasimirė savo kongresmonus.
namuose. Jis buvo 64 metu am Per Pirmąjį Kara La Guar
žiaus.
dia stojo in vaiska ir buvo la
Nors beveik visi Italijonai kūnas. Jis buvo sužeistas kai jo
PIGESNIS MAISTAS būva Katalikai, La Guardia bu eroplanas nukrito.
vo Episkopalas. Jis pragarsėjo Kai blaivininkai invede tuos
po visa kraszta kaipo intakin- instatymus kurie uždraudė vi
WASHINGTON, D. C. —
gas
politikierius ir iszkalbus siems daryti ar pirktis svaigiGeriausios ir maloniausios žiniutes kurios ateina isz Wash prakalbininkas. Jis buvo, per naneziu gėrimu, jis savo ofisuo
ington©, tai yra tos, kurios sa savo politikos metus, kongres se tyczia raugdavo ir darydavo
ko kad javai ir kviecziai atpigo menas ir New York miesto alų, parodyti visiems kongresMayoras.
ir pigesni bus.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
La
Guardia
pradėjo
savo
po

Kai tik tos žiniutes buvo pa
skleistos ir paskelbtos, tai tuo litikos gyvenimą kaipo RepubAmerikos Gražuole
paežiu sykiu biski atpigo gala- likonas, bet per savo gyvenimą
vijaį. Ir yra vilties kad dabar jie nei vienos partijos nesilai
gal nrs keliais centais atpigs ir kė. Jis keturiolika sykiu stojo
in rinkimus ir prisilaikė ar pri-.
mesa.
Czia gali būti pradžia ar nors siskaite prie devynių atskiru
ženklas kad pragyvenimas da partijų. Tarp savo draugu jis
bar jau bus nor kiek geresnis. skaitė gerus Republikonus ir
Bet ant to negalima per daug raudonus Komunistus.
pasitikėti. Kaip staiga tie kvie Gimęs Amerikoje isz ateiviu
cziai atpigo, taip staiga jie ga tėvu, kurie tik keturi metai
li paszokti, pabrangti ir dau priesz tai buvo atvykę in Ame
rika, Gruodžio 11 diena, 1882
giau negu buvo.
Vienatine viltis del atpigimo metuose, La Guardia, paaugė
yra kad jeigu darbininkai, kaip! jęs nori arkliais jodinėti lenk
ūkininkai, fabrikuose darbi tynėse, bet jo tėvas buvo su ar
ninkai, mainieriai ir visi kiti mijos benu Arizona valstijoje,
daugiau iszdirbs, daugiau pa tai ir sūnūs pradėjo muzikos
Barbora Jo Walker, dvi
gamins, tik tada bus galima ti  mokintis.
deszimts pirmu metu gražuo
kėtis ir laukti kad nors kai ku Kai jis užbaigė augsztesnia- le isz Memphis, buvo iszrie daigtai ir nors koks maistas ja mokykla, “High School” jis rinkta ir paskelbta kaipo
nors biski atpigtu.
gavo paskyrima kaipo klumo- gražiausia gražuole visoje
Žmones jau dabar ima boiko czius Amerikos Konsulatui Bu- Amerikoje. Ji dabar da mo
tuoti, nepirkti ir priversti dapeszte. Paskui jis sugryžo in kinasi kolegijoje ir sako kad
sztorninkus viską atpiginti. Amerika ir buvo klumoczius ji nori iszmokti kelias sveti
Bet nabagas sztorninkas, ar bu ant Ellis Island, kur visi atei mas kalbas kad ji galėtu mo
czierys nekaltas: jis turi taip viai turėdavo invažiuoti.
kytojauti. Gražuoliu paroda
gi baisiai brangiai mokėti už 1910 metuose jis gavo advo atsibuvo in Atlantic City,
visa tai ka jis isz savo puses kato laipsni isz New York Uni kur suvažiavo szimtai tuksperka.
versiteto. Jis tuoj aus stojo in taneziu pažiopsoti.
- ,-L.., v
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sze ant tos sutarties, kuri surisza daug tampriau ir glau
džiau santykius visu Ameri
kos krasztu.
Kai kariszkas “Missouri”

laivas plauke jau namo, per
radijo jurininkai iszgirdo
apie tas viesulas ir apie ta
audra ant mariu. Bet jie nie
ko nepaisindami ir nesibijo
dami, trauke namo, nes ka
riszkas laivas toks didelis,
sunkus ir greitas kad audros
ji nebaugina. Prezidentas da
plaukdamas laivu dažinojo
apie Amerikos Sekretoriaus
Marshall prakalbas Tautu
Sanjungos posėdyje ir taip
gi žinojo kad Rusijai nepati
ko ir kad Sovietu atstovas
jau tada rengėsi atsikirsti.
Prezidentas Trumanas, ne
laukdamas pakol laivas pri
plauks prie namu, per radij a
paskyrė James V. Forrestai
kaipo Apsigynimo Virszininka, kad Amerikos armija,
laivynas ir lakūnai butu po
viena vadovybe.
Szitoks netikėtas ir nepa
prastas žingsnis kaip Apsi
gynimui Virszininko pasky
rimas per radijo, parodo kad
karo pavojus daug didesnis
negu laikraszcziai gali mums
praneszti.

Vishinsky PasmerkiaUSUžsieno Nusistatymus
Rusijos Užsienio Ministeris
Sako Amerika Jieszko Kito
Karo; Amerikos Valdžia Sugra
žino Vengrams Du Milijonu
Doleriu; Buvusis Majoras N. Y.
F. LaGuardia Pasimirė
*
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Rusija Priesz
Amerika

FLUSHING MEADOWS, N. Y. — Andrei
Y. Vishinsky, Sovietu Rusijos Paskirtas Užsie
nio Ministeris piktai ir žiauriai atsikirto priesz
Amerikos Sekretoriaus pasakytas prakalbas,
—
kai prasidėjo antras Tautu Sanjungos Posėdis. Francuzai Bijosi Kad
Vishinsky piktai kalbėjo pusantros valan Amerika Susikirs Su
dos. Jo piktumas, kersztingumas ir intaringuz Rusija
( !
mas nustebino visus klausytojus, ir prigesino
NEW YORK. — Francuzija
ta paskutine vilties liepsnelė, kuri da iki sziol neatszaukiamai nusistatė remti
liepsnavo. Dabar visi, su nuliūdimų sako Amerika ir stoti už Amerikos
Sekretoriaus nusistatymą kaskad, “vilties del taikos beveik nėra su Rusija.” link Rusijos. Francuzai nemato
Intardamas beveik visus Amerikieczius ir
sakydamas kad Amerikiecziai dabar stengiasi
visus krasztus taip subuntavuoti, taip su karo
grasinimais iszgazdinti, kad nebus kitos iszei
ties kaip tik stoti in kara kad tos karo baimes nu
sikratyti. Jis sako kad Amerikiecziai dabar
taip szmeižia Sovietus ir nori patys visa svie
tą užvaldyti.

Jis toliau vardais iszvardino daug Amerikie
cziu ir Amerikos draugyseziu ir sake kad visi
stengiasi kita kara pradėti. Jis, rodos, di
UNIJOS
džiausia pagieža lieja ant Amerikos bagoeziauDARBININKAI
siu milijonierių, kaip Fordas, Morganas ir
SUSIKIRTO R ockefeller. Jis nepamirszo paminėti ir Ame
YONKERS, N. Y. — Trys rikos Legijonierius.
Jis sako kad Amerikos
darbininkai buvo sužeisti, pa
siauti, kai susirinkimas suiro bagoeziai per kara užsidirbo daugiau negu $52,kuriame dalyvavo apie du
000,000,000 ir už tai, jie dabar ir kita toki bizni
szimtai darbininku.
Frank Fitzpatrick, 48 metu nori surengti.
amžiaus darbininkas buvo intartas kad jis nori uždrausti vi
Jis toliau puolėsi ant Prezidento Trumano ir
siems svetimtaueziams stoti in
unija. Per barnius ir nesusipra Sekretoriaus Marshallo, intardamas juos kad
timus susirinkime, jis iszsijie nori visa pasauli užvieszpatauti ir su savo mi
trauke revolveri ir paleido pen
kis szuvius. Jis pataikė in tris lijonais visus in vergyste investi.
|
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)

jokios vilties, kad Amerika ga
lėtu susitaikinti su Rusija.
Francuzijos Užsienio Minis
teris, George Bidault, sako kadį
visi tie nesusipratimai turi bū
ti tuojaus iszaiszkinti, o jeigu
ne, tai visa konferencija nueis
niekais.
į
Georges Bidault atkirto Ru
sijos Vishinskiui, sakydamas;
kad nėra nei trupinėlio tiesos
tame priekaiszte, kad Amerika
rengia ir nori da kita syki ka
riauti. Jis staeziai pasakė kadį
Rusijos Ponas Vishinski neži
no ka jis kalba kai jis sako kad
Amerika nori pavergti visus
pasaulio krasztus.
Priesz Francuzijos Užsienio
Minister! atsistojo Czekoslovakijos Užsienio Ministeris, Dak
taras Jan Masaryk, kuris pasi
sakė kad jis ir jo krasztas pri
taria Rusijos Ministeriui, bet
tuo paežiu sykiu stengsis sutai
kinti Amerika su Rusija.
Visi delegatai tame posėdyje
lauke pažiūrėti ka Francuzai
darys: Ar jie kryps in kaire ir
rems Rusija ar laikysis su Ame
rika. Georges Bidault visiems
davė žinoti kad nėra jokios abe
jones kur Francuzai stovi:
Priesz Rusija ir už Amerika.
Jis staeziai pasakė kad Fran
cuzijos atstovybe mato baisrj
(Tasa Ant 4 Puslapio) , j
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szinimais. Kaip dabar dalykai
giiianeziomš LiėfŪVoš ir C trem veiksniai isz pagrindu iszaisz- saule nutupi*. Kitoj pusėj spok tie krumokszniai tei’natys. Me
stovi, tai jeigu vieha’i’šz didžių
tiniu reikalus.
kino tarpusavio bendradarbia sojo viena kita žvaigžduke ir nulis truputi juoksis ir links
jų tautu nesutinka ant kurio
iv.
vimo galimybes ir sutarė, lai jaunas menulio plutgalis. Tilo. mosios žvaigždes kryksztaus.
klausimo, tas klausimas yra
■ v
i „ 4
•
Konferencija konstatavo, kad kantis 1-sios konferencijos Tik kai kur pasikeverzuodavo Musu jaunyste, musu vakaras
tuojaus iszmestas. Szitokia be
tremtiniu bendruomene jau žy sprendimu, bendradarbiavimu viena kita varna nubreždama ir kiekviena minute.
■■ Žydelis Ben Gold yra vienas tvarke jau ligi gyvo kaulo inmia dalim yra atlikusi savo po da labiau suglaudinti ir pato kreivio kryžiaus ore. ’ Kažkur
NEW YORK. (LAI.O)
Ir ji visai nusidengė szokti
isz raųdoniausiu Komunistu. sipyko Amerikiecziams, kurie
litine misija,' atkreipti pasau bulinti.
toli
surikdavo
straizdžiokas
alsva, drėgna pieva. .Juozas sa
Jisi yra virszininkas visu dar dabar reikalauja dažinoti kaip Lietuvos laisvinimo veiksniu, lio
likimą ' sp'rendžianeziii
visa
gerkle
ir
kurkė,
kurkė
vo krūtinei sudega bent penkis
bininkų kurie dirba kailiniu ir ilgai Rusija szitokius szposus esaneziu Europoje ir užjūryje, veiksniu dėmėsi iii tai, kad''D P
varles.
laužus ir keliolika lajiniu žva
invykusi 11-oji konferencija
odos, sk u ros fabrikuose.- Kai kries.
dalyką negali būti patenkina
Juozas
laukia
ir
nekantraukių.
apsvarstė Lietuvos, Lietuviu
jam rėikejo po prisieka pasa
mai ir pastoviai iszspresta ki
mo
jausmas
kas
kartaji
užJau matyti kad neužilgo tremtiniu pedeti ir sutarė isz- taip, kaip tik sudarant sanlyJi palengva pradėjo ir juo to,kyti ar jis Komunistas ar ne,
klumpia, kai jis Aliutės laukia.
vadas
tolimesnei
veiklai.
lyn, juo smarkyn szoko. Szojis pasitraukė ir nieko n’esake. Amerika susikirs su Rusija to
gas tiems szimtams tukstanAteis, greit, ne.
I.
ko, kaip dvasia, kaip pietų ve
je Tautu San jungo jų.
cziu gryžti in ju laisvus nepri
Laukia. Senai nutriubijo, vis
Konferencija
vieningai
pri

jas. Paskiau eme ilsti ir svirti.
' CIO unija dab.ar duoda Hen
klausomus krasztus, paszalinns
da nieko nėra. Erne kojos tru
ėjo.
iszvada,
kad
tarptautine
Ir tik tada kai jos keliai sulin
Nematyti nei galo, nei kraszry Wallace žinoti kad jis yra
isz ju sVetima okupacija: visi
puti szalti nuo rašos žoles. Gal
ko ir labai nerami pasidarė
nepageidaujamas žmogus ir ne to visų to brąngumo. Maistas policine padėtis yra žymiai pa kiti sprendiniai tegali būti lik
va nuleista.
sikeitusi
Lietuvos
naudai,
pa

krutinę. Juozas prisiartino ir
leidžia jam sakyti prakalbas vis brangsta ir sunku pasakyti
laikinio pobūdžio.
Ir kai jis ja pakele, pamate
lyginti
su
pereitais
metais.
Va
kad nepavirstu ant žemes, pa
kas
toliau
bus.
darbininkams. Unijos vadai
Dabartines sanlygos tremti
kažin ka ateinant. Mažo piaukaru
Dęmokfatiju
'
palinkimu!
ėmė in glebi.
pasiaiszkino kad jie jam ne
niu pasilikimą Vokietijoje da
tuvelio szviesa sziek tiek žibi
daryti
nuolaidas
"Sovietams
Komunistu
Partija
dabar
Jos akys buvo nukartos in
duoda prakalbas sakyti, už tai
ro vis labiau nebeimanoma, ir
no. Juozas pažino Aliute. Bet
žeme
ir visas kūnas drėbėJb. ■
unija ųepritarią tai trecziai jieszkpsi intakingu ir turtingu mažėjant, pramatoma Lietu del tų*ju laikinis inkundinimas
keistai apsirengusi. Kažkuo
vos
naudams
vis
daugiau
pa

darbininkii partijai kuria Hen draugu Kongrese, nes Komukituose'' au'ksztos 'kultūros
iiisisupusi.' Priėjo. Jis paszb- Kojos nębejo kojų pareigų. »> ■
lankumo.
mstai
nujauezia
kad
ne
už
ilgo
ry Wallace grasina sutverti.
krasztuose — SuVie'n. Valst.,
ko nuo kelmo ir norėjo jos ran — Brangusis! Man skau
bus investas inneszimas Ko Kintanczios politines sanly- Kailadoj, Britanijoj, tani tik
ka nutverti. Ji stovėjo nejudė da szona. Nuvesk mane iki
Anglijos valdžiai ir visiems munistu Partija panaikinti gos sustiprina viltis, o taip put rom sanlygom Francuzijoj ir
Doris Duke milijonierka, dama ir szypsodamosi žiurėjo pirteles, tarė tyliai. Ir Juozas
inparėigoja
siuntensyvinti Belgijoj randamas- aktualus,
žmonėms ateinantieji metai Amerikoje,
in Juozą.
eme vesti.
veikla stiprinant vieningumą bet vykdytinas planingai, be kuri paveldėjo tabako biznio
nieko gero neprižada. Anglija
Ji buvo dabar gražesne, ne Paskui paėmė rankomis ir
Chester Boles, kuris taip ge savo tarpe ir jungiantis ben pėnikos ir neapdairumo. Tam milijonus antru kartu iszte- gu bent kada.
negali save nęi iszsimaitinti nei
Tik veidas ir nunešze. In pirtele jau vyrai
išzsilaikyti be mušu pagelbos. rai vede ir tvųrke visus reika drai veiklai su visais tais, ku reikalui visos lietuviu iszeiviu kejo už Porifirio Rubirosa nuogos kojps teisimate.
ėjo. Ir toki kontrabanda krito
Juodos ęĮienos Anglijai tik pra lus ir sulaikė kasztus, kad vi rie siekia laisves, o politiniam 6'rg-jbš, ypatingai Amerikoje, Paryžiuje. Jos antras vyras
— Tu laukei manes? Se nevienam in aki. Juozas ja iii
yra dipliomatas isz Domini
sideda. Washingtone Amerikos. siems buvo galima visko nors pasauliui skylant iu Rytus ir praszomos remti visomis"iszganai?
Suszalai. Gerutis. Nebi pat kamara nunesze..
can Republikos krasztu.
Valdininkams rupi kaip greitai po biski pirktis per kara, da Vakarus visomis iszgalemis lemiš pastangas, kad butu at
Nors ji apsiženijo, bet ji per jok, nebus szalta. Asz noriu už Kita diena Žobernis smar
tos juodos dienos užeis ant bar jau pasitraukė isz valdžios. jungiant savo likimą su Vaka vertos' durys gaušesilėi trėmtiteismą pabrieže kad visas jos save ir už tave paszokti. Toks kiai iszbare savo berną ir su
Anglijos. Londone Socialistu O Senatorius Taft, kuris viską rais ir su kylancziu Jungtiniu riiti1 imigracijai, o taip pat pa
mokėjas jam uždirbtus pini
turtas ne vyrui, bet jai vie dainuojąs vakaras.
valdžia dabar rupi ar žmones taip sumaiszė ir kuris ‘ buvo Europos Valstybių sąnjudžiu imti matėrialinėn ir moralinėm
Ir ji palengva pradengė sa gus, iszvare.
nai priguli.
vis kentės ir ųieko nesakys, kai pirmutinis reikalauti kad visi ligi pagaliau bus tikrai inma- globon besirėngianezius emi
vo apsiausta.
Ji buvo visai Žobernis buvo žmogus, kuris
rėikes vis daug visko sumažin suvaržymai butu panaikinti, noma susijungti su drašisžkai gracijai ar jau nuvykusius. Isz
nuoga. Jos ka tik nesenai butą savo sprendimo nekeiezia ir
ti ir’prašzyti kad žmones kentę- dabar stoja in rinkimus del kovojančzia tauta paežioje tė kitos pusės atitinkami veiks
pirtyj ir nuo jos kūno garavo. sz i r dies nemaigo priekaisztais
vynėje.
niai insipareigojo jiešzkoti
tu, ir bųdąuiu. Darbininku ar Amerikos Prezidentu.
Juozas sustingo, kaip priesz del padaryto žingsnio. Tai bu
.
i
i
II.
tremtiniu inkurdinimui para
Socialistu valdžia dabar jau
audra vejas. Jis nieko tuo lai vo tikras Žemaitis.
Dabar penkios deszimtys do Sanlygos daugiau ingalina mos per vyriausybes ir per tam
neteko savo gero, vardo.
ko nesuprato ir nežinia ko bijo Butkaus kieme buvo nera
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
leriu mažiau nuperka negu dvi- stiprinti informacija apie Lie reikalui susidariusias prof, ar
i
.
damas, eme atapesezias trauk mu. Iszvarytąsai Juozas nu
■ Anglijos ir Amerikos karisz- deszimts szeszi doleriai nupirk tuva ir Lietuviu,1 ypatingai konfesines organizacijas.
Ateik'ir atsisėsk, va, ant tis. Nuogas kūnas, gražus kū dūlino in juos.
tuose krasztuose, kurie teigia Jau iszsikelusicji tremtiniai ti.
kas .sztabųs prisipažinsta kad davo priesz kara.
mai gali lemti pasaulio taigi ir skatinami laikyti savo pareiga szito kelmo. Palauksi manes ? nas; viejiiems szventas, ki Aliute gulėjo lovoj ir gana
viskas labai prastai eina Vo
Juozas galva sumiknojo, tiems prakeiktas. In Juozo sunkiai alsavo. Sirgo. NuszviValdininkai ir Kongresmo- musu tėvynės, likimą tiek ati ti,esiogiai ir netiesiogiai remti
kietijoje.' Anglai su Amerikiereiszkia,
sutiko. Bet jo minty blauzdas atsigrūdo drugys: ‘Tr to jos veidas, patekėjo saule
tinkama spauda, tiek meniniais Lietuvos laisvinimą ir naujose
> ežiais stengiasi atgaivinti ir nai jau ima kalbėt apie sugrą
kas su ja pasidarė ? Ar tik iie kai pamate Juozą. Norėjo pa
sportiniais pasirodymais.
buveinėse būti pasiruoszus se prabėgo mintis, kad Sukatoj
atstatyti Vokiecziu pramone ir žinimą tu suvaržymu kaip bu
eina žmones in pirtaite plautis. piktoji dvasia.’ Alksniu szaki- sakyti kažin ka; Bet vėl tik
ibizni, bet hekišeka. Vokiecziai vo per kara, kada nebuvo va Atitinkami veiksniai insipų- gryžti in tėvynė, kai tik bus — Tai kažin. Mus kas nors galiai eme tauszkinti dantimis.
atsikviepe ir nutylėjo.
ima neapkesti Amerikiecziu ir lia taip isz žmonių pinigus lup reigojo pastaruosius imti spe tam sanlygoskai tėvynė bus da inspitres, abejojo Juozas.
“Ko ji nori nuo manes ” Ne In vakara, visai nebegerai.
ti.
cialion savo globon, o visuome laisva.
Anglu.
— Eik tu mano, pabueziuo- galvojo,' bet jausmais jaute. Pų, Atbungino isz miestelio felczeO svarbiam tremtiniu būties
nines
organizacijos,
tiek
trem

i k.
••
dama, kas raus inspitres? .Tu duszia ir po krutinę grūmėsi du ri, bet tas pasznibždomis pasa
'.Sziais metais bus mažiau Jie mato kad ilgai szitaip tiniu, tiek ir iszeiviu, skatina ir taip pat rezistencijos laiko moki slėptis, o asz da geriau. velniukai ir du aniuoliukai. kė szeimininkąms, kad esąs
kviecziu ir mažiau javu ir visi negali būti, kad jeigu viskas mos mėgsti ar intensyvinti ry- tarpiui dokumentuoti konfe Tada kaip tik moterys eis.
Vienas po kito sziurpulys dro plaucziu uždegimas ir iszgyti
krasztai nukentės. Amerika taip brangs, tai už keliu mene szius su kitu tautu draugiszko- rencija pritarė mineziai steigti
Sutiko Juozas. Negi spirsies žė per pakinklius ir per nugara vargu begalima.
siunezia daugiau doleriu ir siu viskas eis žemyn. Bet tada mis organizacijoms ar asmeni tos ruszies archyvą. Jo surink priesz jos ir, beveik, savo norą, o paskiau galvoj state staezius
Juozas pasiliko slaugyti, sė
ta tremtiniu gyveninio ir rezis
mis.
daugiau maisto badaujaneziai ir algos kris.
klaukus. Juozas da daugiau
ar
vienas
kitas
žodelis.
Lupu
dėti prie jos. Keista atrodė
tencijos medžiaga turės patar
1 III.
Europai. Kanados krasztas
susigužo in save.
pukszterejimas.
Ir
bėga
abu

szeimininkąms ir visam kai
Eina gandai kad plieno ir ge Buvo pareikszta pasigėrėji nauti ir kovai už tremtiniu tei
isziais metais daug mažiau javu
Jos akyse užsidegė dideles,
du namo.
mui.
Bet Juozas nebejautė dro
ležies
kompanijos
ir
fabrikan

ses
ir
tėvynės
laisve.
mo ligszioline tremtiniu laiky
ir kviecziu turi. Argentina
elektros lemputes. Ne jau ir
Sukata.
Darbai
nudirbti.
Ir
vumo. Sergaųczios mylimosios
V;
ežiais metais daug mažiau javu tai dabar tyczia mažai plieno sena, kuri kad ir sunkiomis
Juozas iszejo. Slaptoms atsi dabar jis ledinis ? Ir jos kūno mergos jis negalėjo palikti. Nu
Lietuviai
iszeiyiai,
iszsiir kviecziu turi. Argentina pagamina ir iszleidžia, kad ga sanlygomis leido iszlųikyti, pa
grūdo iki pirteles. Pro stogo gražumas neužkariaus jo sau
sziais blefais daug mažiau javu lėtu labai brangiai už ta plieną lyginti, gera Lietuviu varda. blaszke po visa pasauli, skati kraiga pasididžiuodami lindo ne atskiriamas ? Ne jau ir da nyko kelios dienos ir Elena vi
sai silpna pasidarė.
imti. Kiti sako kad tie fabri Pareikszta pasitenkinimo nami organizuotis, centralizuogaĮės iszsiunsti in užsieni.
bar jis leda griausz ir nenorės
durnai.
kantai jau numato kad viskas tremtiniu kultūrine veikla, ko- tis, jungtis in viso pasaulio
— Asz nebeilgai bebusiu,
Nuėjo in krumokszni ir pri suprasti aistros.
eis trepais žemyn už dvieju vojanezia su tremties stagnaci Lietuviu bendruomene, kuri
" Rusijos javai labai gražiai
sėdo vieno kelmo pakauszi. Te Ir ji szpsojosi in atokiai sto visai tyliai susznibždejo. Ka
metu ir už tai jie dabar naujo ja ir demoralizacijos intaku; o energingai ir vieningai talkin
jis galėjo atsakyti? Jis tylėjo.- j
užderėjo. Ji sziais metais turi
vinti Juozą.
tu Lietuvos laisvinimo veikla mo. Rausvos, žalsvos, melsvos
fabriku nestato.
taip
pat
pritarta
szvietimo
Atėjo vakaras. Pro kaĮmietisaliet ir per daug kviecziu. Sovievadovaujantiems veiksniams ir da kitokios juostos staiposi -— Brangusis. Asz paszok- ka, užbarbusi langiuką lindo, .
krypeziai
specializacijos
ir
sve

.tui dabar ships tuos atliekamus
dangaus pakraszcziuose, kur siu, ji pati savimi netiki. Tu ii
Beveik visi žurnalai Ameri timųjų kalbu mokymo linkme, ginti Lietuvos ir tautiecziu rei
kaip valkatos užsimerkusios
javus in tuos krasztus, kurie
koje jau pabrango. Kiti dabar naudinga ne tik tremtiniam as- kalus, tautiečiu tremtyje, tėvy
saule spinduliai ir slankiojo po
yra Rusijai palankus.
jau pakelia savo kainas ar pre meniszkai, bet ir atsikursimai nėje ir prievarta deportuotus
asla,
po palovius.
•
' 1 *
in Rytu gilumas.
kes ir pasiaiszkina kad popie- tėvynei.
Tikrasis pavasaris už sienos.
Francužija szaukįasi pagel
VI.
ra labai brangi ir darbininku
Buvusi raudona, dabar Elena
Tebeliekantieji Vokietijoje Akcijai reikalingu leszu rei
ios. prancūzams labai reikia
ąlgos augsztos.
pasidarė
popierine ir stebėti
kviecziami ta paezia kryptimi kalu Konferencija pritarė ini
javų įr kviecziu. Jiems labui
nai graži. Saule nurietėjo. Ir
reikia maisto isz užsienio, bet
New- Britain mieste, Conn. nesumažinti pastangų, jieszko- ciatyvai savanoriszkai apsideti
sauleledžiai iszsidraike. Tųlo.
valdžia neturi pinigu pirktis, 8,500 vaiku turėjo ilgesnes at ti visu galimu budu sugyventi ne tik tremtiniams Vokietijoje,
— Tu buvai ledinis. Tu ma
jtlž tai dabar yra pavojaus kad ostogas sziais metais, kai vi su kitom tautybėm. O isz kitos bet ir iszeiviams kituose krasz
ne
suszaldžiai, mano brangusis
Komųųistai vėl neinsigaletų.
sos mokytojos sustraikavo del puses atitinkami veiksniai insi- tuose, apskritai viso pasaulio
ir todėl asz mirsiu!
pareigojb ginti tremtinius nuo Lietuviams pastovia tautinio
•• L
geresniu algų.
Bet jos akys da vis žųide
nenupelnytos moralines skriau solidarumo ir laisves rinkliava.
b Indijoje žmones tarp saves
pirmykszcziu
judrumu ir szyppeszasi ir viens kita žudo. Per
Gary mieste, Indiana, Mo dos, kylanezios isz nedraugin Lig sziol politinei akcijai rei
sena.
'
visas tas kautynes, mažai kas kyklų virszininkas Charles D. gos ir piktos svetimųjų propa kalingos leszos buvo laisvos at
siejo ar akiejo ir dabar visam Lutz pravarė isz mokyklos 600 gandos, ginti be teisingo pa sitiktines aukos. Konferencija
Nieko Juozas pasakyti nega
grindo
iszskirtuosius
isz
trem

irąsztui gresia badas.
lėjo
ir neturėjo. Tik rankomis
Vaiku už tai kad jie sustraika
pareiszke už jas nuoszirdžios
tiniu
bendruomenes,
kelti
trem

pasakojo jos galvai nesuprtuipadėkos visiems aukotojams,
vo. Vaikai sustraikavo už tai
Chile valdžios Prezidentas kad Juędukai (nigeriai) buvo tiniu maitinimo ir patalpų ge ypatingai Jungtiniu Amerikos
tamus kasu pasakas ir savo be;
rinimo reikalą.
Gabriel Gonzalez Videla pasza- in tas mokyklas priimti.
žodiszku mintimi ramino ja.
Valstybių Lietuviams, kurie
' lino visus Komunistus isz val
Apie pusiaunakti jos jau ne
^Užjūrio Lietuviu, ypatingai per ALF’o surengta rinklia ve
džios ir dabar visame kraszte
bebuvo!
Amerikos valdžia sugražino BALE’o materialine parama sudėjo tam reikalui didžiausias
randasi daug geresne tvarka. Vengrams du milijonu doleriu. tremtiniams rado visuotinio sumas, o taippat tremtiniams,
Po laidotuvių Juozas kažkur
Sztai, szitas eroplanas da lius armotus, trokus ir ki
Kai Komunistai buvo valdžio Szitie pinigai buvo isz Vengri pripažinimo ir dėkingumo, sy kurie isz savo skurdžiu isztek- yra statomas. Kai jis bus pa
tus sunkius karo pabūklus. iszejo. Niekas jo daugiau ta
je/tai visokios straikos nieka- jos iszvežti in Vokietija, kai kiu ir vilties, kad ju pastangos liu gausiai parėmė Tautos Fon statytas ir užbaigtas su juo
me nemato.
Jis visas padarytas isz me
doš rieužsi'baige. Dabar kai Ko- Sovietu armijos artinosi prie nesusilpnes, nes paramos rei dą.
Tik paskiau kaimo bobutes
bus galima vežti labai dide
džio, kad butu lengvesnis.
liiuriistai buvo iszmesti, ir visos Vengrijos. O kai Amerikiecziai kalingi gausėja. Tokis pat dė
dažnai
pasakojo apie keista
lius
ir
sunkius
daigtus.
Szita
VII.
Visa
jo
apaezia
atsidaro
kai
ė tfaikoš užsibaigė.
užėmė Vokietijos dūli, tai visi kingumas priklauso Amerikos
Juozą ir Elena, kuri buvusi
vadina
“SkyNumatė artimiausios ateities croplana
r
*~^—‘-------reikia in ji tuos sunkius ra klajūnes czigones meiles vai
tie pinigai papuolė in Ameri Lietuviu Tarybai ir kitom or darbu būda Lietuvos iszlaisvi- truck,” nes jis bus kaip koks
Visa Tautu Sanjungos darba kos valdžios rankas.
kas.
—GALAS.
ganizacijom gynusioms ir be nimo akcijai vadovaujantieji didelis trokas ir vesz dide kandus indeti.
N ardo Rusija su savo pasiprie-
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’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.
! jo, apsisuko keletą kartu ant
Ir buk tu man szitokiam žvilgsni in ji. Alano sz'eiminin- * važiavo ir ta nelaboji mintis terti szeimiuinkui ir tada...
1 mergiszkam, mane ji. O nuo kas uždraudė, buksztu, sueiti paskui ji: “Eiti ar ne?”
— Kad asz niekad nesu szo- Į drėgnos žoles.
Sulaukės
didžiausiu
nekan

paties kelmo gražus vyras. Pas-' su jusu szeimyna, 0 dabar,
kęs, teisinosi, asz niekados ne — Eiksz! Pašzoksim. Isžtrumu Nedeldienio vakaro, isz einu in vakaruszkas, todėl ir moksi. Tas taip visai nesunku.
kiau jau pilna burna paklausė: ėmiau ir suėjau.”
— O kur jus tarnaujate?
in ta puse ejo.
Jis vėl tylėjo.
neszoku. Gal ir, nemoku, pro | Eiksz.
ŽUBKRNIS su Butkum buvo ’ veja ir skuba,
Juozas stovėjo. Kojos smego
Atsiduso jis; “Pats nelemtu- nukulniavo su savo kalba. O Po kaklu pasiriszo motinos, dantis iszsunke.
kaimynai. Vieno ūkininko Juozas net stabterėjo. Pasze- mas praėjo. Dabar galėsimo pa Į gal pamėginti?
da prie pirmos komunijos pri Buvo apytamse ir nebuvo ga in veja.
jam kažkas in szirdi in- sikalbėti. ”
trobos langai lindo in kitos iusiai
j
Koki jau czia beda Bene ėjus, padovanota szalikeli pu lima pastebėti ar szy.ps.osi ar — Vis man pradėti! Priszptrobos langus. Kaimynai, nors sivože.
;
'— Asz pas Žoberni.
lankuose mus kas mato ? Ne ju- siau isz bovelu-os nunerta. Kiek
. ''I raukėsi Elena.. Juodu ėjo. to ko prie jo. ‘ ,
nusivalo
szvarka.
Kiaulinius
pasiusk. Bet ar tikri kaimynai Ėjo Butkaus samdininke.
— O asz pas Butku.
cziomis, iszsprudo.
limu. Iszejo pro-atszlainlo .yarr; Atsistpjo* tiesiai priesz ji, paKad nesudrektu sijono pa- — Tai mes gi isztikruju kai -—: Mat kaip! Bene kas, ma batus. Ėjo nedrąsiai, bot kai | tus in užklojimi. Lygi pieve- ome abi rankas ir paskiau visą
bent karta esti tikri kaimynai ?
dalkos,
visas sijonas buvo de- mynai, vėl tempe jis.
Abieju kaimynu klojimai ir <
to! Szetau! Isz tokio drovaus: priėjo Baliu triobos duris, kaž- liukszte. Toliau negilus upeliu drebėdama pakabino jo lieme
kųtes stumdosi savo pasturga szines rankos trijų pirsztu
— Kaimynai, tai kaimynai, Bene kas mato! Alatau, kad isz kas prie kojų szvino stainaites kas gurguoliuoja. Žole apsi- nį ir peczius.
!prikabinėjo.
smarkiai
pažabotas
ir
leido
ko

liais. Reiszkia, trobesiu labai
bet reikia ir szeimininko klau tavęs puse vyro yra!
aszarojusi. Juozas pažiurėjo in — Mes kita karta paszoksiarti stovėta.
;jų baltumui nežmoniszkai klyk syti, paslapczicm sviedė viena Jis susitempe. Patiko toki Susikaupė. Visas jiegas suvil kojas sau ir Aliutei:
me. Gerai? Arba asz tau. vienas
ti.
Žaibavo
nuogos
blauzdos.
Nuolat, žiūrėk vieno viszta,
mergos pagira. Jis jaute kad ko in kojas ir ženge in prieme- — Tai kad rasa tavo barziu- partypsiu. Tu tik juoksies. 0tokiu da nebuvo mates.
' del szitokios mergos Poną Die- |iie. Viduj dūko, szoko. Pravėrė kams nepakenktu kartais, rūpi ho! Pavydi, kai asz szoku, daug
versziai suvirsta pro apgriuvo- Juozas
■
va isz dangaus iszpravodytu. duris, veik nieko nesimato. Gal. šia tvora ir atsiduria svetimoj Lieknos, szvelniai nutekintos ir
kas.
nosi.
nuszlifimtos, kaip klebono sta-j
“teritorijoj.”
Paskiau pagąlvojas ar nebus ne vos, liemenys, kojos. Moterų,
— Bet , klausyk, Juoziuk.
Elena
garsiai
suskvatojo.
lo kojos. O baltos!
vyru, pusberniu. Durnu kamuo
gerai, da debterejo.
Prąsząu, barniu pradžia.
Paszoksime. Ir ji numetusi są—
Ir
kuo
jis
rūpinasi!
Che,
Jis
prisiminė
savo
laikrodžio
liai,
isztisi
debesys,
o
pro
juos
—
O
kas,
jai
ir
pamatytu!
]
Iszlakina gyvulius, susilaižo
’ vo visokias manieras, juoką ir
Ka mums gali padaryti? Ar pažvelgus, kertej matėsi kruvi che, che! Kas man tie bacziu- koketavimą, vėl prisiglaudo
liežuviais ir vėl, tarytum, grandinei!, prie kurio buvo pri
kabinta kažkokios moters gal
nomis aszaromis beverkianti kai! Tie nuskurs, bus kiti. Asz' prie Juozo. Dabar ji buvo silpmes maži ar ka?
sznapszt.
pyksule, lempute. Kažin noriu tave pamokyti! Asz noriu1 na, suglebusi, kaip iszvirtas ko
j Paraudo ir kumszti suspau- maža
:
_
Bet szi karta buvo daugiau, va, padaryta isz labai baltos,
de. Ji juokėsi savo akimis,
koks bernas gvoltavojo armo iszmokyti.
kaip su kaupu. Butkaus degla, kietos medžiagos. Juozas visai
pūsto lapas, kaip daugelis mo
Juozas pasipurto. “Ir ka ji toru tokiu atveju.
j — Dabar tai jau visai vy nika o ta, kaip gyvate, kaip
parszinga kiaule inselino in Zo- sustojo.
ras! Puiku! Ka mums gali pa czigone, tai susirieczia, tai vėl iszsimane! Jam reiks su ja — Mudu galime sueiti daž
''- jbernio nelabaja puse ir eme at- Kai buvo netoli nuo tako, ku
daryti? Kas, kad užgynė? Daug iszsitiesusi meilinasi ir r.oman- szokti. Rasota žole, galvojo. — niau. Ten, galilaukei prie upe
kasinėti visai to atkasinejimo ris insisuka in kita laka, Elena
pamate
bestovinti
berną
ir
Jar

ka pasaulyj užgina, bet tikram tiszkai gargaliuoja ar cypia. Jam reiks būti jos mokina lio, kur tie didieji gluosniai au
nenorinezius burokus.
I vyrui nieko užginamo nėra! Už Prakaitas tik triūsia po kakta, mam ! ’ ’
Pastebėjo Žobernis. Ilgai ne turn tyczia da aukszcziau sijo
ga yra pirtele. Musu niekas ten
BALTRUVIENE
tat jis vyras! Nepasiseks, pa pažastis. Veiduose sziluma Bet vistiek jis su. ja sžoks. Ir nematytu, nes retai kas teužmaustydamas, iszsipesze isz ną patraukė. Elena ėjo. Ir ėjo
puls, nukentės,.bet vyriszkai! imasi su raudonumu.
arti. Susiglaudė. . Praslinko eina. Ten, ten pasimatykime,
tvoros riki ir slenka prie nela pirma.
Juozas taipogi pasijudino ir
Jo akyse eme szokineti pra Kai ka isz szokaneziu paži pastarajai mineziai.
pasvirusi in Juozą sznibždejo.
bosios patvoriu.
Taip, Taip,
vėžio
ristele,
lyg
nenorėdamas
ėjusios
dienos
ir
po
galva
szvilno.
Bet
mažai.
Ir taip užkinkė per strėnas,
Aliute pasitraukė kiek nUo Nebe ta Aliute buvo. Juozas tu
Tiligramai pribuna kas
pineti
jaunyste
su
vaikyste.
rėjo ja prilaikyti.
kad szi nesavu balsu sužvigusi nubaidyti judanezio ir aki die‘
‘
O
kur
Aliut
?
’
’
Pamanė.
Ir
diena,
gianezio
reginio,
selino
atokai
“Sėdi,” jis mausto, sene isz vos spėjo szi mintis galvoj vie
susimėtė in baronka, o paskiau
Ji buvo dabar tikroji mote
Kad patalpyt naujienas,
Legijonieriu
ligonbute
ir
mokina
katekizmo
ris.
Juozas pasijuto esąs stip
stypt ir iszsitiese. Pajuto But- paskui. Saule eme kiszti savo
na
kulverti
padaryti
kaip
jo
Žinoma, asz negaliu
žvilganti
snuki
isz
alksnynojo.
O kiek ji ten visokiu “negali peti kažkas lietserejo. Atsisu
kai. Nors kiaule ir pakilo, bet
atsisakyti,
Pagelbininke resnis ir galis valdyti. Jis nu
ma
”
iszrykiuodavo.
visi parszai atsigrūdo in pa Krestelejo painžulniu spindu
sprendė ir sutiko. Sutiko pasi
ko. Priesz ji stovėjo Elena. PaKa daryti,
liu
visa
pluokszta.
Ji
nesisku

Susikimszo mažas būdamas sipuoszusi. Ant kaklo pustiniai
matyti. Jo baimei ir valioj, per
sauli negyvi ir pati kiaule nau
Turiu iszklausyti,
bino.
Gal
tyczia?
Jis
da
lejuos
in
galva.
Jie
viso
jo
gyve

versmas.
jam pilnaezui stojus, nugaiszo.
blizga karoliai raitėsi. Kasose
Ir pradėti:
nimo pagrindas. Ju neiszmesi žaibavo rausvas
kaspinas.
O po szirdi griaužesi pervers
Kilo ilgi barniai, o paskiau cziau. Pagaliau ji atsisuki ir
Vai jus mergeles,
apsistojo.
Kur
eiti
jam?
taip
strioku
ir,
gal
nėra
reikalo
kiaules vardas buvo tampomas
mas jau tada, kai jis pirma kar
Akys matyti, buvo drueziai
Baidai in naktinia biznis
mesti.
iszalkusios.
Atrodė
tikra
čigo

ta pamate jos baltas kojas' ir
po apskriezio teismo kameras — Vyras, ir taip ne vyriszszkule,
kai
žengia
!
Skruostuose
duobu

Bet
ka
atsakyti?
ne.
klykinezias akis.
ir smulkmeniszkai užraszinejaDvylikta valanda naktyje
—
Jus
jau
gal
perdaug
drą

*
*
*
mas. Abudu ūkininkai pribabi- tes darydama ji suszuko, pasi— Vis vėluoji. Szelmis. Ei
sugryžta,
spirkim,
gal,
mažu,
irpusrysiai? Norėjo jis prądeti.
jo savo szeimynu pakauszius
Keista pirtelaite. Aplink alknam truputi laukan. Per karszKas kartas,
—
Sztai
tau
devintines
!
Kas
snynojai.
Upelis. Dideli, vienas
visokiu uždraudimu ir net isz ežiai jau auszta!
ta
czia.
To neužmirszta,
Jis
nenoromis
ir
kartu
pa
per
drąsiai.
Ar
negalima
pasi

pro
kita
pralenda
gluosniai ir
tolo uždraudė vieniems su kiIszejo.
Sacksvillio vyreliams velniu
blųdusiai
norėdamas,
akis,
nu
juokti ar ka? z. •
.
mažucziai karklai. Szioj vietoj
' ■ tais kalbėtis. Ir nors pro langus
Tas pats oras, kii%io atėjo
duoda,
korės,
eme
artintis.
Jau
visa
Jus
nenuvokiate
moters.
dažnai Juozas Aliute ar Aliute
nosimis galėjo badyti, vieni ki
Juozas, toks neindomus ir ne
Kur tik pamato,
Pagaliau kuo vardu esi?
Juozą rasdavo. Juozo naivu
tu lovoj gulinczius matyti, du arti. Pakele galva. Klykiau
gražus buvęs, dabar staiga pa
Ant ju užpuola,
.
ežios
akys
ji
in
gabalus
suraižė
Pasukinėjo
jis
savo
galva
mas ii- motęriszkumas po tru
nors klojimai ir kūtes smudegražėjo.
Ir visokiais iszvadina,
Nors
ir'
vyras,
nors
ir
stiprus
ant
stambaus
kaklo
ir
nedrą

puti nyko, bet tik jam vienam
si, bet kalbėtis ir sėbrauti, už
Badai ir in plaukus
— Puikus esi vyras, tik ne
bet
priesz
szitoki
ginklą,
neri
siai
iszžaksejo:
“
Juozas.
”
esant. Da nesutikęs Aliutės sa
drausta.
insikabina,
rangus, eiliavo Aliute. Ar szoPonia Mrs. Lee William
atsparos.
— Tai gerai, Juozai! Namai
*
*
*
O gal ir gerai daro,
ki Jei szoki, tai galėsimo szok Hutton, isz Excelsior, Minn., vo szirdyj save užtikrindavo ir
>
Jis
toks
drovus,
niekuome
arti.
Ne
paskutini
karta
suseiDaug kaimo bernu graižė
Kad nuo saves varo,
ti. Puiku. Kai kas szels. Tegul buvo iszrinkta kaipo pirmoji tarėsi pasirodysiąs tikras vy
su
moterimis
nesueinas
pasi
name.
Ales
gi
kaimynai.
O
kai
ras. Bet užteko tik Aliutės sijo
akis in Butkaus merga. Jau vi
Ba toki vaikinai,
pakramto nagus!
moteriszke visu legijonieriu.
norėsi
mane
paszaukti,
tai
sudralyti
vakaruszkose,
pasiniur
nui suszlameti ir szeszeliui pa
sa puse metu, kaip ji atsikrausPasielgineja biauriau ne
Juozui pro akis prasprūdo Nei viena moteris nestojo in sirodyti: Juozas, kosze! Aliute
kyti
kamarose.
szuk:
“
Aliut!
”
Ir
jau
asz
už

cziusi isz kažkokio kito valskaip piemeniai.
raukszletasai szeimininkas ir rinkimus priesz ja. Ji užima
uosiu.
buvo labai svylanezio kraujo.
jeziaus. Liemuo, tartum dieva Ir dabar, po szitokios pui
*
*
*
ausyse bupterejo uždraudimas. vieta ponios Norton H. Pearl
kios
mergos
kulkasvaidžiai
Da
nusijuokė
zokristijos
sigTikra moteris mėgsta, kad vy
dirbio tekintas. Skruostai: pa
Jau tik toje Viskonsinoje,
Jei jis szoks, gali kas nors lep- isz Detroit, Michigan.
atsistoti!
noriaus
balsu
ir
deganti
merga
ras ja valdytu. Ir ji visomis
imk rožių, jurginiu, pinaviju
Tegul Dievulis apsaugoja,
Gal
gi
nestovėsime?
Vėl
st
nudume namo. Kol tik szvaisjiegomis norėjo, kad Juozas ja
žiedu, gudriai jos suglausk
Kas dedasi ten keliose
kusejo
ji.
Buvo
drąsi.
Nes
t<
tesi,
tol
Juozas
seke.
valdytu.
sztai ir bus jos skruostai. PaGryžta Isz Europos
vietuose,
kia
moteris
numano
savo
ka
“
Bet
ka
asz
durnas
apie
to

Ji jo akyse buvo žarija ir tar
juodake , pajuod-plauke, bet
Ir didesniuose miestuose,
na.
0
jis
kaip
sueziupo
dviei
kias
kvailystes.
”
Suniekino
sa

tim pilna spirokliu, nenustomerga, ugnis!
Daugelis girtavimui
pirsztais
savo
szvarko
kukav
ve.
inti vienoj vietoj. Tas Juozą
Jei meta in kuri berną aki
atsidavė,
ni
guzika,
taip
ir
laikėsi
ins
Gryžo
vėliau,
kaip
kitais
ry

nutrenkdavo..
kiaurai szirdi ir krauja nudie
Nei geru apredaliu neturi,
kabinės.
tais.
Szeimininkas
pastebėjo
Bet Juozas ant savo pirsžtu
gia. Gi in Žobernio ūki da tik
Nekurie aut tikru giltinių
szias
susitiktuves.
Rustus
Žounarste daug laimingu valankelios dienos, kaip atsidangino
iszžiuri,
berilis
užtriubijo
bosiszkai
inIžiųkiu,
kurias jis šu Aliute
naujas bernas. Diktas, stiprus
Bobeles nevos su savo
Legijonieriu
Naujas
ejusiam
bernui:
Irauge sulipdydave.
bernas.
' vyrais gyvena,
—
Juozapai!
Jei
nori
man
Artėjo Sekmines. Gamta,
Nedaug insisp.itr.eti reikia,
Vadas
Bet ir kitus prie savos
tarnauti,
tai
su
visokiomis
taip
po patalais. Szilta. Linkskad žmogaus iszore jo jieguma
priima,
I
szliondromis isz anuo gyvates
na. Tik vakarais da druskinis
ir gražuma užimtu. Su žmo
Po tam teisojasi,
gurbo
nesisnukiuok
ir
netarsz-'
•ūkas po žeme raitėsi, nes pa
gaus vidumi, siela, kitas daly
Ir po kortus trankosi,
- kek! Kitaip iszpravodysiu isz
dalas nespėjo isz žemes; isžsikas. Czia neinlysi.
Moterėles negražiai darote,
savo
pastoges!
iuprinti.
Buvo skaidrus vėlybo pavaJeigu toki gyvenimą
Juozui ne pyktis, ne, bet bai
— Juozuk, tu ateik Subatoj
,.. sario rytas. Kai kur pievose jau
varote!
me
perbėgo
staibiais
ir
jis
tuoj
?zia. Ateik tuo laiku, kai nak
puvenos kaisziojo snapus. Ve
*
*
*
pasižadėjo niekuomet nesikal
tigoniai puczia raga nakties joja, kaip žalia gelumbe. ŽoberKad tave, dvaroke,
bėti
su
anuo
kiemo
“
gyvento

[Tasa Ant 2 Puslapio]
" nįo bernas, buvęs iszejes virbu
Isz Virginios,
jais.
”
prasikirsti in alksnynoju, gry
Atėjo tiligramas,
sis į
*
žo szvilpaudamas, kaip veverISTORIJEaple na iM
Kad nedorai apsieina,
Juozas prižadėjo ir saugojo---------------- iszo iszlins, Al*
sys.
Gerus tik kvailiais vadini, si. Bet Aliute susitikti jam pm
yva in viražu iszkils, Kaip ui*
Galva atmetės gaude akimis
Geriau apsimalszyk,
szelusiai
niežėjo.
laikyti sveikata ir apsaugoti
lekianezius baltasvernius, pū
Juoku isz saves
Karta jis vede in kute ark
szeimynele nuo lygu,Verta Nekinius debesiokus.
nedaryk,
lius,
isz
vežimo
iszkinkytus,
o
užmirszt, Kaip dagyvent 100
‘ ‘ Lietaus jau gana ’ ’ — manė
Į Daugiau rūpinkis apie savo už tvoros pasirodė Aliutės gal
metu, Pamokinimai, Apie boba
< sau “dirva jau kiek apsirpusi
James F. O’Neill, 49 metu
vyra,
; ka negalėjo savo liežuvio su
ir žambis nebekliurks traukia amžiaus žmogus isz Man- Kuris nuo seniai ligonb'utyje va.
me
in
Europa,
ir
nors
Eurokus
andarokus
kuriuos
jo
laikyti, Leibaus gimoras, Gir*
—
Juozai!
Tu
vėl
in
boba
mas,” vėl szvilpauja. Paleng chaster, N. H., buvo iszrink. yra,
piecziai
biedavoja
ir
vis
aldraugas,
Claude
Goldsmith,
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
va, besidauže visais pašzaliais tas kaipo Legijonieriu Ko- Žmones tave labiau paguodos, virsti? Ne žodelio žioptert! ne
mužnos
praszo;
szitie
vaikai,
isz
Pert
Arthur,
Texas
nemaina oro, Ožka isz Dzūkijos
nori?
Klausyk,*
Nedeldienio
akiu žvilgsniai, kaip vartų kar mandcrius, vadas. Jis yra sa Ir pagelba visame tau duos,
szioja. Tukstancziai Ameri- Geros rodos, Gailinga ypata.
vakara aname kaimo gale v.a- skautai gryžta isz Europos
tys nusviro ir eme sekti laukais vo miesto policijos vadas.
O priek tam burna gerai
visko
prisirinkę
ir
prisipir

kiecziu vaiku, skautu pribu Galybe Meiles, Juokai, Ragankaruszka pas Bali. Ateik!”
plasdenanczia ne tolima žmo Legijonieriai per savo suvauždaryk,
Juozas norėjo da pasakyti kę. Czia Jerry Strader, po kai- vo in yaiku skautu seimą iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
gysta. Kaip ana rasa ant nedi žiavima, seimą ji iszrinko už
Bus geriau,
“
kažin,
” bet Aliutės nebebu-Į re, isz Fort Worth, Texas,
Moissons mieste, Prancūzi ba kaip ir visos Bobos. 15£.
vada. Jis buvo vaiske per
lt- į dukes žoles.
Taip padaryk !
Saule Pu b. Co., Mahanoy City
vq. paskiau vaikszęziojo,. dirbo> kuris vos gali pakalti, savo | joje.
jauna mergina žalia pirma ir per antra kara.
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Kutskielis nuo 328 E. Lloyd mirtis atėjo isz priežasties szir- Reiszkia, jeigu norime Ko
riu siuneziame kad jie galėtu
Arkliai Su Szviesomis
Uly., numirė Ketverge 6-ta va dies atakos, nes Kunigas Žekas munistus isz Hollywood iszguiatsilaikyti ir apsiginti ne vien
landa vakare, Geisinger ligon- da buvo jaunas žmogus.
ti, tai reikia Amerikos sostinė
tik nuo bado bet ir nuo to Su
bute, Danville. Velionis kita
je, Washingtone ta darba pra
siedo.
• — Lytingas Oras.
dos laike buezerne mieste. Pas
dėti.
Dabar visas svietas žiuri ir
— Ponia Helena Simanai- kutini karta dirbo kaipo ang- LaGuardia Pasimirė
laukia
pamatyti kas bus tame
tįene nuo 917 E. Centre Uly., liakasis prie Maple Hill kasyk
kraszte, kuris yra Amerikos
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Unijos Darbininkai !
turėjo operacija Szv. Luko li- lose. Gimęs Lietuvoj, atvyko in
szelpiamas. Jeigu ežia Ameri
gonbuteje Filadelfijoje.
czionais būdamas jaunas vyru- monams kad tie instatymai yra
Susikirto
i
kai nepasisektu, tai visi kiti
’
Utarninke pripuola Szv. ;kas. Buvo narys Szv. Jurgio
durni ir kvaili.
krasztai jau ant Amerikos., ne
Lino. ■
?
S- parapijos. Paliko paezia Ona;
(Tasa
Nuo
1
Puslapio)
Kelis sykius jis stojo in rin
pasitikėtu ir kreiptųsi in So
' — Ruduo prasideda Utar- duktere J. Melauskiene isz
kimus
del
miesto
mayoro,
bet
vietu Rusija.
nihke, Rugsejio (Sept.) 23-czia Brooklyn, N. Y., du sunu: Pet
žmones kurie dabar randasi livis
buvo
sumusztas,
iki
1933
Sovietu armijos Bulgarijoje •
dieha 4:29 valanda popiet.rą namie ir Juozapa mieste; se metu kada jis buvo iszrinktas. gonbuteje.
yra padidintos ir geriau ap
Spalio (Oct.) ;llma ir serį Ona Dereszkievicziene
Paszautu vardai ir pavardes:
Jis
mokėjo
kaip
gerai
kalbėti
ginkluotos. Sovietai tik laukia
2-tra dienomis Seradoj ir Ket mieste taipgi du brolius: Jurgi
Frank Schmidt, 50 metu am- į
Žydiszkai,
Vokiszkai,
Italijoprogos ar priežasties pultis ant
verge, 4-ta valanda po pietų su ir Bernarda Lietuvoje. Laido
žiaus žmogus, kuris intarinejo
niszkai,
Francuziszkai
ir
SlaGraiku. Rusija jau davė Grai
trakais invyks drabužiu rink tuves atsibus Utarninke su Szv.
ta pesztuka Frank Fitzpatrick;
vokiszkai.
kams žinoti kad Rusijos Amba
liava Mahanoy City, Pa., var Misziomis Szv. Jurgio bažnyWilliam Freal, 47 metu am
Hempstead
mieste
Long
’
Per
Antra
Pasaulini
Kara
La
autemobilius
sumuszdavo
sadorius jau nebegrysz in Grai
dan Bendrojo Amerikos Lietu czioje 9-ta valanda ryte, ir pa
žiaus isz White Plains buvo in Island, N. Y., buvo investas
Guardia
buvo
virszininkas
Na

kija. Reiszkia visi santykiai
arkli
nes
nematydavo
ant
ke

viu Paszelpos Fundo (United laidotas in parapijos kapines.
peti inszautas, ir Robert Hen- instatymas kad visi arkliai
mu
Apsaugos
Armijos,
ir
pas

Lithuanian Relief Fund of Graiborius Vincas Menkievilio. Czia Alfred Surprise pri bus nutraukti. Rusija taipgi
drie,
43
metu
amžiaus,
isz
New
nakczia turi turėti szviesas
kui vede susirinkimus tarp Ka
davė Amerikai žinoti kad Ru
America, Inc.,) skyrius Nr. 83, czius laidos.
Rochelle, kuris buvo in koja in taip kaip automobiliai. Tas kabina liktame ant arklio sai szi rudeni jau pripažinsnados
ir
Amerikos
del
bendro
Szv. Juozapo parapijos Maha- , — Bronislavas Balaviczia
galvos, o jo patarnautojas
szautas.
instatymas buvo investas už
Graiku Komunistu valdžia.
noy City, Pa. Seredoj, Spalio isz miesto, likos sužeistas in apsigynimo ir apsisaugojimo.
Archie
Young
užkabina
vie

Szitoje
“
Steamfitters
”
uni

tai
kad
ežia
daug
žmonių
my

Dabar jau visiems aiszku
1-ma diena 4-ta valanda po pie kaire ranka laike darbo Win. Po tam jis buvo paskirtas virna
szviesa
ant
arklio
pastur kad Graikijos klausimas tai tik;
jos
vadovybėje
jau
seniai
eina
li
naktimis
arkliais
jodinėti,
szininku
Suvenytu
Tautu
Ben

tų, varpais skambant, Kaierio Penu kasyklose. Gydosi namie.
dros Paszelpos Administraci ginezai, barniai ir susikirtimai. ir tankiai pasitakydavo kad
galio.
priezastia Rusijai ir Amerikai'. ^
eWhistle” riekiant, trukiai va
— Sekantieji turėjo opera jos. 1945 metuose jis pranesze Szitos unijos darbininkai su
Per Graikus ir ant Graikijos
žios ulycžiomis tik “West
cijas Locust Mt. ligonbute: Ro kad jis.pasitraukia isz visu sa stabdo daug karpinteriu ir sky. Tai suprantamas dalykas. giasi Amerikos atstovus supju žemes Rusija su Amerika jau
End” iki Main Ulyczios. Ket
zalija Szepenas, Zion Grove; vo tarnyseziu nes sveikata jam kontraktoriu nuo savo darbo. Bernas priverstas ponui czieba- dinti, suvedžioti ir subunta- statosi savo karo linijas savo
verge Spalio 2-tra diena, tas
Feliksas Czesonis, mieste; Ka neleidžia toliau darbuotis. Lai Keli vadai szitos unijos jau bu tus valyti. Arabu atstovai taip vuoti.
fruntus. Dabar tik su žodžiais
pats invyks ta paezia valanda,
relas Bogdanaviczia mieste; dotuves invyko Utarninke.
vo in teismą patraukti, suaresz- gi stojo už Vishinsky. Bet, ir Karaliszkos partijos virszi ir su pinigais, bet ne už ilgo
bet jau anapuse Main ulyczios,
Viktoras ir Vaitiekus Bugdatuoti ir net nuteisti in kalėjimą. czia suprantamas daigtas, nes ninkas yra Constantin Tsalda- galimas daigtas kad susikirs ir
arba-“East'End.” Tai žmones
navieziąi isz Mahanoy City.
tik diena priesz tai, visi Arabai ris. Jis yra beveik galingiau- su armijomis.
gales iszdeti drabužius ant porRusija Priesz Amerika
baisiai pyko ant Amerikos Sek-, sias ir intakingiausias politi
ežiu szalia ulyczios ir Szv. Juo
RUSIJA KALTINA
Girardville, Pa. — Szv. Vin
rotoriaus
kai jis pasakė kad kierius, nes jo partija palaiko
zapo mokyklos vaikai gales pa cento parapijos parapijiecziai
SAULE” YRA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
AMERIKA reikia tuojaus iszriszti Žydu ir net 141 balsu taryboje, kur ran
imti drabužius.
rengia szaunu ir didinga vaka
Arabu klausima Szventoje Že dasi 354 balsu isz viso. Jo drau
GERIAUSIA
į Drabužiu rinkliava ken- riene, pagerbti savo gera ir pavoju visai Sanjungai isz to
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
mėj e, reikia padalinti tarp gas ir rėmėjas yra Policijos vir
cziantiems Lietuviams pabėgė darbsztu kleboną, Kunigą My susikirtimo tarp Rusijos su
DOVANA!
abieju ta žeme ir sutverti dvi szininkas Napoleon Zervas.
liams pareita mėta gerai pasi kolą Daumantu. Vakariene yra Amerika.
Vishinsky paskui užsipuolė Nepriklausomas Tautas.
Szitas policijos virszininkas
sekė. Suvirsz 6,000 svariu dra rengiama per Mykolines, pa Prancūzai sutinka su Ameri ant Anglijos ir Prancūzijos at
Zervas
szventai tiki kad visi
Bet, abelnai imant, szitos
bužiu buvo surinkta. United gerbti klebono varduvių diena. kos Sekretoriumi ir sako kad stovu, sakydamas kad Anglija
Jeigu nežinai kokia
Vishinskio prakalbos baisiai kalėjimai turi visados būti pil
Lithuanian Relief Fund of Kiek dabar teko sužinoti, tai būtinas reikalas Rusijai kelia su Francuzija padeda Amerika
nepatiko. Dabar visi vieszai ni. Jis ant vieno sykio suaresz- nupirkti Dovana savo
America, Inc., skyrius Szv. beveik visi miesto Lietuviai da pakirsti. Szitoks iszsireiszki- vesti szita nieksziszka ir veriszgirdo ir dažinojo kad “Ru tavo ir in kalėjimus padėjo 12,Juozapo parapijos invertino lyvaus toje vakarienėje ir su mas isz Francuzu baisiai nepa giszka darba.
sija neketina dirbti isz vieno, 000 piliecziu. Kai kurie buvo Draugui ar Draugei,
■žmonių gera szirdi. Tikimės, savimi atsives ir apylinkes tinka Sovietams.
Paskui jis vėl atsisuko in nenori taikintis ir tik jieszko Komunistai, bet daugumoje bu
kad szi meta žmones nesigailės draugus ir drauges.
Amerikos Sekretorių ir ji me priežastį isz Tautu Sanjungos vo tie kurie tam policijos vir- tai užraszk jiems laikda karta suszelpti vargstanlagiu iszvadino, sakydamas pasitraukti ar ta paezia san- szininkui nepatiko. Kai szitas raszti “Saule.” Pra
Komunistai Tarp
czius brolius ir sesers Lietu Philadelphia, Pa. — Szvento
kad visi tie priekaisztai apie junga suardyti.”
Zervas kreipėsi in Amerikos
vius. Jiems labai reikalinga vi Jurgio Parapijos atsibus Ketu
Korėjos
Salas
ir
apie
Graikijos
atstovybe kad jam padėtu su- linksmins jiems gy
Losziku
sokiu drabužiu, apatiniu, batu, rios Deszimts Valandų atlaidai
pavoju yra vien tik paties Sek
gryžti in taryba, Amerikos val venimą, ant viso me
POLITIKIERIAI
kojiniu, sukniu, vaikucziams 28, 29 ir 30 diena. Klebonas Ku
retoriaus
prasimanymai.
džia jam staeziai pasakė kad
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
megstiniu ir sziltu drabužėliu. nigas Vitas Martuseviczius užAmerikiecziai laikrasztininGRAIKIJOJE jis yra Faszistas ir jokios pa- to ir džiaugsis isz ta
Praszome visu, kas tik gali pa- sikviete visus vietinius ir kai
gelbos negaus.
bus taipgi patraukti in teismą kai, kurie tenai buvo ir girdė
vo dovanos! Prenu
jieszkotu ir paaukotu drabužiu mynus kunigus in atlaidus. Ti
Themistoęles Soproulis yra
jo
tas
Vishinskio
prakalbas
sa

pasiaiszkinti ar būti liudyto
saitam geram tikslam.
Tarpi Liberalu partijos vadas. Jis no merata Suv. Valstijo
kimasi kad daug žmonių pasi jais priesz kitus Komunistus. ko kad jie nieko panaszaus ne Amerikiecziai
-jyjau mes gerai žinome, kad naudos szitais atlaidais.
metams $5.00
Hollywood meste, kur randa buvo girdėję nuo to laiko kada ninkai Reikalauja Kad ri kad Amerika stotu už ji ir se
musu broliai ir seserys Lietu
pavestu Premieriaus vieta jam.
si
Amerikos
loszikai ir bago- Naciai, visoje savo galybėje di- Į
viai neapsakomai kenezia nuo
džiavosi ir visiems grumuojo 'Politikieriai Susitaikin Amerikos atstovas jam pasakė Kitose VieszpatysKansas City, Mo. — Kun.
karo. Isz Lietuvos szeimynos Pranas Žekas, Lietuviu vieti cziai, taipgi randasi gyvas Ko Sportsbalast susirinkime, Ber
kad ta vieta jam gali duoti vien
tese $6.00. Užraszant
tu
turėjo priverstinai bėgti, pali nes parapijos klebonas staiga munistu lizdas. Czia jau seniai lyno mieste.
tik Graikijos taryba.
reikėjo
valdžiai
insikiszti,
bet
ko Lietuvoje visa savo turteli, mirė Rugsėjo 15 d. Kūnas buvo
Yra kitos szeszios partijos reikia drauge ir pre
Dauguma atstovu greitai pa
ATHENS. GRAIKIJA. — Graikijoje. Ir jos visos nori
neteko drabužiu. Jau treczias parvežtas palaidojimui in Steu valdžia nedryso, nes daug sitraukė isz svetaines po tos
augsztu žmonių ir valdininku
Amerikos valdžia stengiasi vi
numerata siunsti per
metas kaip musu broliai ir se benville, Ohio, kur velionio tė
Washingtone apie tuos dalykus prakalbos, nenorėdami iszsi- somis galiomis padėti Grai pirmenybe ir visos kreipiasi in
serys laukia gryžti in savo my veliai gyvena. Nors tikslesniu
arba
jau seniai žinojo ir nieko nesa reikszti ka jie mausto apie to kams, bet pirmiau reikalauja Amerika pagelbos ir paramos Money-Orderi
lima tėvynė arba kur kitur. Da
kius
žodžius,
pirm
negu
jie
Trys
kiti
kandidatai
laukia
žinių neturime, spėjame kad kė.
Svetimoj szalyje, be maisto ir
gaus progos gerai persiskaity- kad patys Graikai politikieriai progos stoti in Premieriaus vie pinigais registruotam
susitvarkytu ir susitaikintu. ta. Generolas Alexander Papū
drabužiu, patys sau ne daug ga
ti ir pasitarti.
Kraustosi
Po
Žeme
Amerika nenori valdyti Grai gos, karaliaus draugas, kuris laiszke.
li iszsigelbeti. Jau artinasi treBet Anglijos
Ministeris,
ežia žiema svetur ir da būtinai
Hector McNeil visai nebuvo kus ar jiems insakyti kaip tvar ima garbe už sumuszima Italikytis, bet reikaaluja kad patys jonu per kana, 1941 metuose.
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