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Amerika
Pritaria

Nori Suskaldyti Szven- 
taja Žeme

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Amerika pritaria ir paantrina 
inneszima pusiau perskelti Pa
lestina ir paskirti viena dali 
Žydams, kita Arabams.

Amerikos atstovas Herschel 
V. Johnson prižadėjo kad Ame
rika prisidės palaikyti tvarka 
Palestinoje. Jis sako kad rei
kės palaikyti vaiska Palestino
je per dvejus ar trejus metus. 
Jis taip pat perspėjo Arabus 
kad jie liautųsi siunsti karei
vius prie rubežiaus.

Szitoks Amerikos nusistaty
mas jau buvo visiems laikrasz- 
tininkams žinomas kelios die
nos atgal. Anglijos valdžia pa
vedė visa szita klausima Tautu 
Sanjungai ana pavasari ir nuo 
to laiko nieko nesake ir nieko 
nedare, bet lauke pamatyti ka 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SLAPTA POLICIJA 
■, DIDĖJA _

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Slapta FBI policija 
kas sanvaite didėja ir auga. 
Apie trisdeszimts nauju polici- 
jantu yra priimama kas sanvai
te. FBI policijos virszininkas 
pasiaiszkina kad szitoks savo 
sztabo padidinimas yra reika
lingas, už tai, kad dabar reikia 
daug daugiau policijantu ap
saugoti tos sprogstanczios bom
bos paslaptis. Bet jeigu tas mu
su slapto policijos vadas teisy
be pasakytu, jis stacziai saky
tu kad daug daugiau slaptos 
FBI policijos policijantu dabar 
reikia susekti ir suimti visus 
Stalino tarnus, tikrus Komu
nistus, kurie savo darba varo1 
Amerikoje.

Amerikos Slapta FBI polici
ja daug daugiau žino apie Ko
munistus negu ji dryysta vie-1 
szai paskelbti. FBI policijos 
sztabo darbas yra trukdomas 
musu politikierių, kurie nenori 
Komunistus užpykinti. Jau ne 
karta atsitiko kad FBI policija 
buvo susekus koki Komunistą 
ir norėjo ji suimti ir suaresz- 
tuoti, bet musu politikieriai 
Washingtone jiems rankas su-' 
riszo ir uždraudė.

Senatoriai Su Karo Sztabo Virszininkais Nesu Konsulatas 
tinka Siunsti Amerikieczius in Palestina Bombarduotas

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Visi pritaria Prezidentui Tru- 
manui kai jis pataria isz Tautu 
Sanjungos sudaryti savanoriu 
armija, kuri prižiuretu reika
lus Palestinoje, bet Senatoriai 
ji perspėja kad jam nevalia pa
sižadėti siunsti Amerikieczius 
kareivius tenai. Senatorius Ar
thur H. Vandenberg sako kad 
Prezidentas negali siunsti 
Amerikieczius kareivius in sve
tima žeme be Kongreso paveli- 
nimo ir nutarimo.

Amerikos Karo Sztabo vir- 
szininkai taipgi nepataria 
siunsti musu kareivius in Pa
lestina. Jie sako kad mes ne tu 
rime gana kareiviu del tokio 
žygio, ir kad toks kareiviu pa
siuntimas gali sukelti tikra ką
rą tenai, in kuri ir mes tada in- 
simaiszytume.

Prezidentas Trumanas, szi- 
taip perspėtas, pasiuntė labai 
atsargu laiszka musu delega
tams Tautu Konferencijoje, ku
riame jis visiems pataria labai 
atsargiai kalbėti ir neprasi- 
szokti, nieko nepasižadeti ir 
Amerikos niekur neinvelti. Jis 
pataria jiems vieszai pasisaky
ti kad jie sutinka ant Szventos 
Žemes padalinimo tarp Žydu ir 
Arabu, kad jie taipgi sutinka 
kad butu sutverta Tautu San
jungos savanoriu armija, Pales
tinos kraszta prižiūrėti, bet 
nieko nesakytu apie Amerikos 
armijas ar Amerikos pasižadė
jimus.

Karo Sztabo virszininkai 
nieko nesako ar toks Palestino 
padalinimas yra geras ar blo

gas, jie nieko nesako apie Žydu 
ir Arabu klausimus ir susikir
timus; jie tik trumpai sako kad 
Amerikai ne in sveikata kisz- 
tis in ta klausima ir užpykinti 
Arabus, kuriu žeme j e randasi 
dideli aliejaus sauliniai, kurie 
yra musu Karo Sztabui reika
lingi.

Toje Konferencijoje visi at
stovai, delegatai sutinka ir pri- 
sipažinsta kad negalima gražu
mu Žydus su Arabais sutaikin
ti; kad nei jokia taika nebus 
abieju priimta; kad tvarka, ko
kia ji nebutu, turės būti pane- 
valia, po prievarta investa ir 
palaikyta; kad, jeigu Anglija 
su Amerika ta tvarka inves, tai 
ta tvarka bus gera ir teisinga.

Dabar klausimas iszkilo kas- 
link tos Tautu Sanjungos sava
noriu armijos: ar ir Sovietu 
Rusija prisidės? Kam ta armija 
bus atsakominga?

Amerikiecziai negali per 
daug kisztis in szita klausima, 
nes Amerikos Žydai jau dabar 
ima rėkti “Gyvalt” ir kelia 
agitacija priesz visus tuos val
dininkus kurie sutinka ant Pa
lestinos padalinimo. O isz kitos 
puses, Amerikos karininkams 
rupi Arabu aliejus, ir Amerikos 
biznieriams, milijonieriams ru
pi tie milijonai kurie isz tu 
aliejaus szuliniu plaukia. Už 
tai dabar pats Prezidentas Tru- 
manaas yra perspėtas per daug 
nesikiszti in szita Szventos Že
mes klausima.

Kiek mes apie ta klausima 
suprantame, tai butu visiems
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JERUZOLIMAS. — Arabu 
slapta, požemine partija iszpil- 
de savo grasinimus ir subom
bardavo Amerikos Konsulata. 
Bomba kuri susprogo apie de- 
szimts pėdu nuo Konsulatos 
duriu, buvo prasta, namie pa
daryta ir sužeidė tik viena dar
bininką. Pats namas buvo ap
griautas ir visi langai iszdau- 
žyti.

Deszimts minucziu po tos 
bombos susprogimo, Konsulato 
sztabas per telefoną pranesse 
kad viskas tvarkoj, ir kad Kon
sulatas neturi laiko apie toki 
mažmoži nei kalbėti.

Policija sako kad ta bomba 
buvo visai prasta ir neturėjo 
gana jiegos daug iszkados pa
daryti. Policijantai spėja ir sa
ko kad ta bomba buvo tenai 
padėta karsztuolio Arabo kuris 
priguli prie Arabu Jihad drau
gystes. Szita draugyste perspė
jo ir grumuojo, kad ji užsipuls 
ant visu Amerikos Konsulatu, 
jeigu Amerika pritars prie Pa
lestinos padalinimo.

Vis eina gandai kad Arabai 
turi kelias armijas susirikioje 
prie tos Szventos Žemes rube- 
žiu. Anglijos valdžia duoda 
visiems Arabams žinoti kad 
Szventoji Žeme da randasi po 
Anglijos priežiūra ir kad visi 
yra Anglams atsakomingi.

Arabai, Moslemai pranesza 
kad jie dabar szaukiasi sava
norius, kurie paskelbs szventa 
kara priesz visus tuos kurie no
ri ta kraszta suskaldinti.

Uostas Užsidegė

Jau beveik laikas atskirti 
Amerikos Slapta Policija FBI 
nuo politikos ir sudaryti visai 
nauja ir atskira valdžioje ir 
taryboje szaka, kad ta policija 
nebutu po intaka politikierių.

Szitas paveikslas yra nu
trauktas isz eroplano ir pa
rodo kaip gaisras apsupo 
penkios deszimts septinta 
uosta prie Manhattan, New

York mieste. Pirm negu jis 
buvo užgesintas, buvo suda
ryta bledies už suvirsz pen
kių milijonu doleriu. Penkios 
deszimts ugniagesiu buvo

sužeista kai jie stengėsi ta 
gaisra užgesinti. Laime buvo 
kad prie szito uosto nebuvo 
nei vieno laivo kai gaisras 
isztiko.

Mokycziausi Ir 
Didžiausi Atstovai 
Važiuoja Namo
Senatoriai Prezidentui Truma- 
nui Perspėja Kad Jam Nevalia 
Siunsti Amerikieczius Karei
vius In Palestina; Kunigužis 
Nužudytas Per Moteria Arti 

Baltimore, Md.
___________ *---------- - ------ ----------------- -~3

LAKE SUCCESS, N. Y. — Jau penkta san
vaite kai Tautu Sanjungos Bendras Susirinki
mas tariasi ir peszasi, ir taip viskas suraizgyta, 
sumazgyta kad mokycziausi dipliomatai viską 
mete, nusispjovė ir dabar važiuoja sau namo. 
Jie stacziai ir vieszai sako ka mes keli menesiai 
atgal raszeme, kad nėra jokios vilties ko gero 
isz visu tu susirinkimu susilaukti.^

Pirmutinis dipliomatas kuris vieszai parode 
kad jis jau neturi jokios vilties tuose susirinki
muose, buvo Prancūzijos Georges Bidault. 
Georges Bidault yra vienas isz apsukriausiu, 
nagingiausiu ir mokycziausiu dipliomatu. Jis 
gražiai ir dipliomatiszkai pasiaiszkino ir pasitei
sino kad Francuzijos vidaus reikalai ir ateinan
tieji rinkimai jo kraszte priverczia ji gryžti na
mo. Bet po susirinkimo, prie baro jis savo drau
gams prisipažino kad jis jaucziasi kad jis daug 
daugiau gero gales padaryti savo kraszte negu 
ežia ergeliu ir pesztuku skruzdyne. Jis sako 
kad jam dabar rupi sustabdyti Komunistus Pran
cūzijoje, ir kad jis ta darba daug geriau atliks 
namie, negu ežia prie taikos stalo kur Komu
nistai viską savotiszkai tvarko ir visus kitus nie
kina ir szmeižia.

Nedelioj, Belgijos Ministeris Paul-Henri 
| Spaak, nusispjovė ir viską pamėtė ir sau iszke- 
i liavo namo. Jis buvo vadas ir pirmininkas Po
litinio Tautu Sanjungos Komiteto. Dabar jis 
savo pirmenybe ir savo vadovyste paliko ki
tiems, kurie nėra tokie intakingi, protingi ar 

. iszkalbus kaip jis buvo. Jo vieta užima Yugo
slav! jos AlesBebler, Lenkijos Oscar Lange, 

| i (Tasa Ant 4 Puslapio)

Eroplanas 
Nukrito In

Mares
F /—■ ■
Laivas Iszgelbejo 69 
Žmones. Paskandino

Eroplana / .

NEW YORK, N. Y. — Sze- 
szios deszimts devyni žmones, 
vyrai, moterys ir vaikai buvo 
iszgelbeti, kai milžiniszkas ero
planas nukrito ant mariu. Tuo 
laiku baisios viesulos isztiko ta 
eroplana ant mariu ir bangos 
supo ir daužė ta eroplana.

Buvo gyvas pavojus kad bi
le minuta tas eroplanas bus in 
szmotelius sudaužytas ir pa- 
skandytas.

Didis, milžiniszkas keleivi
nis eroplanas “Bermuda Sky 
Queen’’ skrido isz Airijos in 
Gander, Newfoundland. Pa
dangėse szita eroplana isztiko 
audros ir viesulos ir eroplanas 
visa savo gazoliną suvartuojo 
ir turėjo ant mariu nusileisti.

Eroplano vairuotojas eropla
na nutupdino ant mariu netoli 
nuo Amerikos jurininku laivo, 
‘ ‘Bibb. ” Bet bangos buvo to
kios dideles ir žiaurios kad bu
vo baisiai sunku prie jo. pri
plaukti.

Kai visi keleiviai buvo isz
gelbeti isz to nukritusio eropla
no, laivo ‘ ‘ Bibb ’ ’ kapitonas da
vė insakyma ta eroplana su- 
szaudyti, susprogdinti, kad jis 
nesudarytu pavoju laivams ant 
mariu.

Laivas dabar plaukia in Bos
toną su visais savo naujais ke. 
kiviais. Nei vienas žmogus ne.

(Tasa Ant 4 Puslapio) J
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Francuzai su piktumu ir su 
pavydu žiuri kai Amerika pa- 
siunczia maisto ar duoda pa
skolas Italijonams. Francuzai 
sako kad jiems priguli daug 
daugiau pagelbos ir paszelpois, 
nes jie buvo draugai, Alijantai 
per karu, kai Italijonai kariavo 
priesz ,mus.
pi; n" ::

Sovietu Rusija užsispyrus 
nori inlysti in Persija, nes jai 
rupi gauti aliejaus. Perzijoje 
randasi dideli aliejaus szuli- 
niai. Amerika Rusijai ežia kelia

[.audeklą sįuns Rusams. Viskas 
[ buvo- 'gerai pakpj Rusijos fab- 
I rikantai pranesze kad ju vata 
netinkama del audeklo. Tada 
Czekoslovakai pasiuntė Ru
sams vatos kuria jie buvo gave 
isz Amerikos.

Ruskiams. tas audeklas isz 
Amerikos vatos padarytas, taip 
patiko, kad jie. susimaustiuo 
pasipiniguoti ir visa ta audeklu 
pardavė Szveiėarams. Dabar 
Czekoslovakijos fabrikantai

JUNG. VALSTYBES
IR LIBERIA

„r___ t , ' ■■ O .
—v,.-.. j ...... y

Kai Liberia, vienintele res
publika, Airijoj, apvaikszczio.io 
savo szimtine sukakti kaip ne
priklausoma valstybe, ji pa
kvietė Jung. Valstybių Val
džia dalyvauti iszkilmese. Szis 
pakvietimas, kuri musu. Val
džia priėmė, buvo daugiau ne
gu gestas geros valios, buvo

' L . v. .
neturi nei savo vatos, nei savo pripažinimas artimu rysziu tar- 
audeklo, ir nieko negauna .iszI pe dvieju krasztu ir Amerikos 
Rusijos. j role insteigime Liberijos.

-:: j Kaikurie Amerikos idealis- 
Amerikos Sekretoriaus nu-j tai 1817 m> sumanė nepriklau-

sistatymas szelpti ir maitinti 
Europos krasztus mums daug

inoso FIWU ir Anglu koto- NATŪRALIZACIJA
IR IMMIGRACIJA

VETERANO ŽMONA NORI
> TAPTI PILIETE

lektu-

milži-

tybbsjopieras RIjnIGUŽIS

NUŽUDYTAS

pastoja, nors Amerika neturi 
Perzijoje aliejaus szuliniu. 
Anglija tenai milijonus doleriu 
turi. inkiszus in aliejaus szulį- 
nius, bet dabar nieko nedaro ir 
pesako; leidžia Amerika pesz- 
tįs. su Rusija. .

1 Europos benamiams, tiems 
vargszams, kurie, neturi nei 
kur eiti nei kur gryžti, nėra 
vilties kad sziais metais liki-

kasztuQS. Mes už visa ta pą- 
szelpa užmokėsime su savo 
taksomis. Bet Amerika ne pi
nigais, bet maistu ir tavoru 
szelps tuos knaisztus. Tai tas 
bus visiems mums gerai, nes vi
si mes turėsime daug ir geru 
darbu. Juo daugiau Amerika 
siuns in Europa, juo daugiau 
visiems darbu ežia bus.
; Szitokia tvarka yra labai ge
ra pramonei ir bizniui, bet Ja

soma valstybe Afrikoj. Tuom 
njetu szie Amerikiecziai nuta-
re, kad Negrai vergai turėjo 
būti nupirkti nuo ju Amerikos 
ponu ir sugražinti Vakaru Af
rikoj. Tikslas buvo užbaigti 
vergija Jung. Valstybėse. Su 
pagelba Amerikos kolonizaci
jas draugijų, pirmi keli isz- 
laisvinti Negrai buvo apgyden- 
dinti Afrikos vakaran pakran- 
tyje 1820 m., ir Monrovia 
miestas buvo insteigtas (Mon
rovia buvo pavadintas po Ja-

nijose. Jung, Valstybes pasiun
tė amunicijos ir ginklu Tiberį-! 
jai. Liberia, isz savo dalies pa
rūpino bazes musu Atlantiko 
“air-ferry, tarnybai” ir.pradė
jo Amerikįecį}ianis pastatyti 
militarinius. kelius ir 
varus vietams,.

Liberijos vidus yra
niszkas sandelis žalios medžia
gos. Pav., yna apie 10,0J0,000 
gurnus medžiu giriose. Jau, 
1926 m., Liberian valdžia davė 
Firestone Tįrę and Rubber 
Company of Akron, Ohio, 99 
metu milijonu akru koncesijai į 
Tukstancziai sziu akru gamino 
guma priesz kara ir karo metu 
padidintos pastangos paganu-1 
no da daugiau, kas parūpino 
svarbu szaltini gurno Amerikos 
karo .pastangai. Liberia turi 
svarbiu geležies rudos depozi
tu, ir jau Amerikiecziu būrelis 
insteige Liberian korporacija 
iszsiusti juos in Jung. Valsty
bes.

Liberijos ekonominis iszsi- 
vystijimas padės abiem szalim, 
jeigu tik socialis ir politinis 
iszsivystijimas Liberijos žmo-

Klausimas — Atvažiavau 
szia szali praeitais metais kaip 
Amerikos veterano žmona. M.e-> 
apsivbdėme užsienyje 1942 m. 
Dabar noriu tapti piliete. Ar 
asz turiu laukti penkis metus 
paduoti natūralizacijos aplika- r’ 
ęija.ar turiu kokiu privilegijų 
kaip žmona veterano ?

Atsakymas — Tamstai netei
kiama jokiu specialiu privilegi- 
Įju kaipo žmonai veterano. Bet'

m

instatymas pavėlina Tamstai, 
ka ipo žmonai Amerikos pilie- 
ežio, paduoti natūralizacijos 
praszyma po dvieju metu rezi
dencijos Jung. Valstijose, jeigu 
isztekejai po Sausio 13 d., 1941 
m., ir jeigu gyvenai su savo vy
ru Jung. Valstybėse nors viena 
meta priesz padavimu natūra
lizacijos peticijos. Tamstai ne- i
reikia paduoti “pirmu popie- 
ru. ’ ’

Klausimas — Nesenai nuėjau 
praszyti “civil service’’ darba 
ir tik tada radau] 
cziau savo pilietybes certifika- 
ta. Ka galiu dary ti ?

Atsakymas — Gali gauti 
duplikata “antru popieru. ”[ 
Gali pareikalauti Form N-563 
isz bet kurio ofiso Immigra- 

1 tion and Naturalization Ser- 1 ■.j vice. Su aplikacija turi prisius 
į ti tris fotografijas ir paszto 
i “money order’’ vienam dole- 
i riui, vardu 'Commissioner of 
I Immigration and Naturaliza- 
tion, TVashington, D. C. Viskas

I iszpildyta blanka, money or- 
bgrafijos turi būti pa

siustos areziausiam natūraliza
cijos ofisui. In laika gausi an
tru popieru duplikata.

Istorija apie Amžina Žyd» 
lo kelione po svietą ir liudyma 
apie Jezu Kristų. Per paczb 
20 centai. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

Ma h a noy City. Pa.

kad pan,,,- P0ĮjCjja Jįeszko StOFOS 
Moteriszkes

rpa^ pageres. Pirmiau buvo vi
sokiu kalbu .ir Jgandu. kad apie 
500,000 bus in kitus krasztus 
isgsiupsti ir priimti. Bet visji 
tię gražus pasižadėjimai nie
kais nuę jo. Tįe. kurie szita be
namiu klausima svarsto .sako 
kad ims mažiausiai tris metus 
ar ilgiau pakol szitas klausimas 
bus iszrisztas.

Apie szeszios deszimtas nuo- 
szimtis visu tu benamiu yra 
Katalikai, dvideszimtas nuo- 
szimtis yra- Žydu ir apie pen
kioliktas nuoszimtis yna Pro- 
tegtonu.

Avienas Katalikas Kunigas, 
kuris redagavo Katalikiszka 
žurnalą, dabar apskundė ir pa-, 
trauke in teismą visa. Tautu 
Sanjunga. Jis reikalauja kad, 
Tąutu Sanjunga visai iszsi- 
kraustytu isz New York ir isz 
Amerikos. Savo skunde jis rei
kalauja kad Amerika atsmauk
tu ir atsiimtu savo ta dovana, 
per kuria. Tautu Sanjunga in- 
gijo tiek daug žemes New, York 
mieste.

Jis savo skunda remia ant to 
kad Tautu Sanjunga nieko ge
ro nenuveike ir nenuveiks, kad 
ežia tik baisus szposai, kad 
Tautu Sanjunga yra tik gera 
Komunistams proga savo pro- 
paganda. vieszai skelbti visam 
svietui. Szito Kunigo nusista
tymas turi daugiau teisybes, 
negu dauguma žmonių prama
to,. ay supranta. Jeigu nieko ge
ro isz tos Tautu Sanjungos ne
bus, .tai kam mums tiek milijo
nu dolęriu visai už dyka prg- 
lęįsti. O kad nieko gero isz visu 
tu susirinkimu nebus, tai jau 
visi mes matome ir žinome.

Amerikos žinovai ir valdi
ninkai pranaszaujai kad ne tik 
sukilimai, bet vieszas karas isz- 
kils Szventoje ŽĮemeje, kai 
Anglija padalins ta žeme Ara
bams,..ir. Žydams. Anglijos val
dininkai taip pat sako. Arabai 
ant tokios-padalinimo ar su
skaldymo jokiu budu .nesutiks.

■ ''-.•"b A ' *
Czekoslovakijos fabrikantai 

dabar sau galvas kasosi ir ne
gali suprasti koks ežia biznis 
su Rusija eina. Rusija sudarė 
kontrakta su Czekoslovakijos, 

'fabrikantais del audeklo. Abu
du kraisztai mainikaus, Rusija 
savo audeklą siuns C'zekosla-• > ! ’’ yakams, o Czekoslovakai .savo

bai atsilieps ant visu musu ki- 
Tszeniu, nes viskas labiau pa
brangs. Reiszkia, mes kaip po - 
nai uždirbsime, bet kaip ponai 
ir praleisime del pragyvenimo.

Žiemos badas, žiemos szaltis, 
bedarbe ir skurdas jau vieszpa- 
tauja. Europos krasztuose, ir 
musu paszelpa ateis jau perve- 
lai tiems žmonėms in pagelba.

-. . . .
Amerikos valdžia baisiai su

sirūpino apie Komunizmą Eu
ropoje, bet akis užsimerkia R- 
nenori matyti kas darosi na
mie. Keli Komunistai buvo 
suimti Amerikoje, bet tai tik 
laszas. Beveik visuose mies
tuose ir miesteliuose randasi 
tu raudonskuriu. . Valdžia ir 
policija apie juos žino, bet nie
ko nedaro. Slapta FBI polici
ja labai daug žino apie tuos 
Komunistėlius, bet tos polici
jos rankos suriszo musu politi
kieriai, kuriems daug labiau 
rupi balsai, votai, negu viso 
kraszto gerove,

Dabar, kur tik pasisukame, 
kur tik važiuojame, matome 
kad miestai, valstijos ir net 
valdžia taiso ir tęsia naujus 
kejius ir vieszkelius. Kai tik 
matome kad keliai yra taisomi 
tai žinome kad. rinkimai arti
nasi. Visi politikieriai, visos 
partijos ligi žemes klonojasi ir 
parodo kaip jie nori žmonėms 
patarnauti priesz rinkimus. 
Priesz rinkinius paprastas žmo
gelis tampa ponu, kuri visi po
litikieriai pažinsta. O po rinki
mu ponai politikieriai nei “la
bo ryto” mums neduoda!

Rusijos laikrasztininkas Ilya 
Gayda dantis rodo Amerikos 
laikraszcziams ir sako kad 
Amerikoje neria jokios , laisves, 
spaudai. Jis szidinasi ir ty- 
cziojasi isz musu laikraszcziu 
ir laikrasztininku.

Per kara tas pats Ilya Gayda 
drąsiai rasze kad Ruskiai So
vietai isznaikins visus Vokie- 
czius ir Vo.kiečziu tauta panai
kins. Vienas augsztas Komu
nistu Partijos vadas jam pasa
kė daugiau taip neraszyti, nes 
Rusijos Komunistu partijos ne 
toks nusistatymas. Ponas Ilya 
Gayda, kaip žeme pardavės 
žmogelis nutilo ir nuo to laiko 
nei žodelio nevaptelejo. Tai te
kia spaudos laisve Rusijoje.

mes Monroe, , .tu laiku Jung. 
Valstybių prezidentas) iszlais- 
vinu žmonių kolonija reme 
Amerikoniszkos filantropisz- 
kos organizacijos. Jos, laikui 
bėgant, pasitraukė, ir 1847 m., 
Liberia paskelbta respublika. 
Pavyzdi eme isz Jung. Valsty
bių ir priėmė anglu kalba ofi- 
cale kalba,
. Kada naujos respublikos ru- 
bežiai buvo galutinai nustaty
ti,, jos didumas buvo lygus 
Pennsylvanijos. Szi szailis susi
deda isz dvieju atskiru daliu, 
pakrantine dalis su gražiais pa
statais ir organizuota valdžia, 
ir laukine dalis, kuria valdo 
szeimu vadai (tribal chiefs).
, Anksti Antrame Pasaulinia
me Kare, Jung. Valstijos ir Li
beria buvo artimiau surisztos. 
Liberia sziaurej dalyje Pietų 
Atlantiko Afrikoj, guli skersai) 
Brazilijos, kuri buvo neiszpa- 
sakytos svarbos musu Sziaures 
Afrikos ir Viduržemio kovose. 
Ji reikalavo militarines pagel
bos nes Vokiecziai buvo netoli-

Jaunas Kareivėlis (

Charles E. Kelly, kuris 
taip garsingai atsižymėjo 
per kara ir gavo augszcziau- 
sius garbes laipsnius isz 
Kongreso susilaukė jauno 
kareivęlio. Czia jis žiuri in 
save sūneli kuris guli szalia 
savo motinos. Jeigu jaunasis 
kareivėlis bus laimingas ir 
jeigu pasaulio didžiūnai tu
rės nors kiek proto, tai gal 
jam nereikes kariauti kaip 
jo tėvas kariavo. Bet visos 
tos konferencijos ir visi tie 
tarptautiniai susirinkimai 
rodo kad kaip tik szitokie 
vyrukai už keliu metu stos 
in vaiska ir vėl kovos del tos 
laisves del kurios ju tėvai 
taip sunkiai kariavo.

niu lygiai vystysis. Afrikos ra
ses žmones gyvena Liberijoj.

Jung. Valstybes padeda Li
berijai pagerinti gy venimo san- 
lygas kaip ir Liberijos ekono
miniam iszsivystijimui. Bet 
reikes ilgai laukti pakol pasi
rodys daug progreso. Didžiuma 
gyventoju priklauso invai- 
rioms siavotiszkoms szeimy- 
noms. Tik tie, kurie gyvena 
prie pakranezio, apie 100,000, 
ainiai Negru iszlaisvintu isz 
Amerikos, kurie turi bažny- 
ezias, kelius, mokyklas ir gyve
na po organizuota valdžia.

Nuo 1944 m., musu Jung. 
Valstybių Vieszos Sveikatos 
Tarnyba turi gydytoju, slau
giu ir maininimo ekspertu Li
berijoj. Tarnyba tiki, laikui bė
gant, iszlavinti paežius Liberie- 
czius vesti szi svarbu sveika
tos darba. Ir pagal praszyma 
Liberijos Valdžios Jung. Vals
tybes padeda investiapszvietos 
programa, kuri prisidės prie 
Liberiecziu ekonominio ir so
cialinio išzsivystijimo. Liberie- 
cziams reikia pplitinęs apszvie- 
tos, ir Liberijos prezidentas 
Tubman, iszrinktas 1944 m., 
stengia suvesti žmones tikroje 
demokratijoje. Liberijos Kon
gresas jau teike baisa szeimu 
nariams (tribesmen) ir mote
rims.

Jung. Valstyba ir Liberia tu
ri artimu rysziu.

— Jeigu nori būti prilau
kus kitiems, užmirszk apie sa
ve, 5 .

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios’ Istorijos apie Burikė 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas May Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senoyes 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas, isz keliones in Le? 
dinius Krasztus). 96 pus.

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorįus liko Tur
im g Ponu. 78 puslapiu, .. 2U< 
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AR MANE GALI ISZ- 
DEPORTUOTI?

Klausimas — Esu szioje sza- 
lyje keturis metus. Priesz ke
lis menesius užsikrecziau skar
latinai. Iszgulejau vieszoj ligon- 
butej kelias sanvaites. Man 
draugas dabar pasakė, kad 
kaip ateivis, tas reiszkia kad 
asz skaitomas ‘viesza naszta. ’ 
Kad mane gali iszdeportuoti. 
Ar teisybe? Jeigu teisybe, ka 
asz galiu daryti ?

Atsakymas — Jeigu buvai 
inleistas in Jung. Valstybes pa
stoviam apsigyvenimui, viskas 
tvarkoj. Teisybe, kad jeigu 
ateivis tapsta viesza naszta iii 
penkis metus po atvykimu ji 
galima iszdeportuoti, jeigu jis 
negali inrodyti kad tapo viesza 
naszta isz priežaszcziu po at
vykimu czionai. Tamstos isz- 
buvimas ligoninei buvo pasek
me užkreeziamos ligos, kuria 
tik neseniai užsikretei. Del tos 
priežasties, nesi deportuoja
mas.

PAMECZIAU SAVO PILIE-

Atomine Bomba —

Fredrick Thomas Humph
reys, isz Perth, Australijos 
yra gydomas su vaistais, 
liekarstcmis kurie pareina 
isz tos atomines sprogstan- 
czios bombos. Amerika yra 
pirmutine iszrasti kad gali
ma ne tik naikinti bet ir gy
dyti su ta “Atom” bomba. 
Szitas žmogus dabar gali jau 
pasėdėti ir gerai pavalgyti 
už tai kad jis yra gydomas 
šuto “Atom” bombos lie
karstcmis. '

Szilumos Ir Szviesos Anglijai

Szitie dideli kaminai fab
rikuose parodo kad yra ir 
vis bus szilumos ir szviesos 
Anglijos gyventojams. Ran
dasi gana gazo ir anglių 
nors del szilumos ir del 
szviesos, Valdžia prižada 
kad szia žiema visiems bus

gana szilumos ir szviesos. 
Pernai Anglams pritruko 
anglių del szilumos ir jie tu
rėjo deginti žvakes del szvie
sos. Valdžia prižada kad szia 
žiema jau bus nors kiek ge
riau.

BALTIMORE, MD. — Kuni- 
gužis Charles Raymond 
Vaughn, isz Ohio buvo nuszau- 
tas ir paskui baisiai apdaužy
tas Nedelio nakti vienoje užei
goje, kur jis buvo pasisamdęs 
kambarėli su moteriszke, kuri, 
anot policijos buvo storoka. Jo 
nuogas lavonas buvo policijos 
surastas netoli nuo Halethorpe, 
Baltimores apylinkėje.

Policija szalia jo ant lovos 
rado revolverio rankina, su ku
ria, jie spėja jis buvo taip bai
siai sudaužytas.

Policijos Leitenantas Earl 
Smith kad viena tarnaite in 
restaurana reportavo kad ji 
tam kunigužiui patarnavo kai 
jis inejo in restaurana su mote
riszke, kuri buvo stora. Jis už
siregistravo, užsirasze toje 
nakvynes užeigoje, kaipo C. 
Pat McGuire, Subatos vakara.
Jis po szita pravarde daug ra.- 
szydavo straipsniu ir pamoks
lu.

Moteriszke kuri buvo su jo 
tenais, dingo, ir dabar policija 
iszsiunte perspėjimus septynio
likos valstijo policijantams 
kad jie jieszkotu tos moterisz
kes kuri, anot tos restaurano 
tarnaites yra tarp 45 ir 50 metu 
amžiaus, penkių pėdu ir szesziu 
coliu dydžio ir sveria apie 185 
svaru.

SKAITYKIT J 
sr “SAULE”

PLATINKI!!
ISTORIJE8pie n“ *“ 
--------------- iszo iszlįos, Ai
wa in virszu iszkils, Kaip ui- 
aikyti sveikata ir apsaugoti 
izeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
ižmirszt, Kaip dagyvent 100 
netu, Pamokinimai, Apie boba 
<a negalėjo savo liežuvio atl
aikyti, Leibaus gimoras, Gir- 
noklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15f. 
4aule Pu b. Co.. Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus
Uncle Sam Says

Many tributes will be paid news
paper boys on annual Newspaper 
Boy Day this month. Thousands of 
newspaper boys are members of 
thrift clubs, sponsored by the In
ternational Circulation Managers* 
Association. Perhaps no greater 
honor will come to these boys than 
to point them out as school boys 
who are demonstrating how to go 
into partnership with their Uncle» 
Sam in building a growing fund for 
future education. By investing their 
newspaper boy earnings in U. S. 
Savings Bonds regularly, they are 
getting their Uncle Sam to pay part 
of the expense. Your bond officer 
or banker will explain how regular 
bond buyings can provide four years 
of college education, one year of 
which will be paid for by your Uncle 
Sam as interest on your investment.

17. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziadienl;
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Kaip visuomet yra, kuo dau
giau. jis jos vengdavo, tuo la
biau ji pastodavo jam kelia. 
Viena, karta Konstancija suti-

1780 metai artinosi prie pa
baigos. Buvo vidurnaktis. Tyla 
vieszpatavo senoje Kluginsz- 
telnio pilyj. Aukszcziausiuose 
pilies boksztuos, pro maža lan
geli mirgėjo mažas žiburys. 
Ten buvo slaptas susirinkimas. 
Senas.ir žiaurus Kluginsztelno 
vadovais sėdėjo užsimanstes. 
Po valandėlės jis atbudo isz 
svajonių ir tarė:

— Mano duktė.
Jaunas vaikinas apsiszarva- 

ves plieno szarvais nuo kojų 
iki galvos tarė:

— Klausau teve.
— Mano duktė, tese valdo

vas. Jau atėjo laikas atskleisti 
ta uždanga, kuri laike tave ap
gobusi iki sziol. Tavo gimimas 
turi saryszi su ta paslaptimi, 
kuria asz dabar tau pasakysiu, 
tai gerai insidemek kiekviena 
žodi. Mano tėvas mirdamas pa
liko dvejata vaiku: mane ir ma
no broli Ulricha Brandenburgo 
valdovą. Testamente jis para - 
sze, kad po mano ir brolio mir
ties, mano ir jo valstybe turi 
susijungti ir tapti viena vals
tybe. Valstybes valdovu tampa 
mano sūnūs, bet jeigu neture- 
czi-au sunaus, tai valdovu tam
pa jo duktė su sanlyga kad isz- 
silaikys nekaltybėje, kitaip 
sostas atitenka mano dukteriai, 
žinoma, ta paczia sanlyga. Taip 
asz ir mano geroji žmona karsz • 
tai meldemes, kad mums duotu 
sunu. Mano brolis gi gyveno 
jau keletą metu susivedes, bet 
inpedinis negime nei vienos, 
nei antros lyties. Mano gi nelai
mei tu gimei ir mes nuliudome 
bet nesakiau asz, da ne viskas 
žuvo. Kai tu gimei, niekas neži
nojo, kurios lyties esi, iszsky- 
rus szeszias tarnaites ir priėmė
ja, bet asz juos pakoriau valan
dai ne praslinkus. Visa valsty
be siuto isz džiaugsmo deliai 
gimusio sunaus. Tave auklėjo 
tavo motinos sesuo ir paslaptis 
buvo gerai užlaikyta, ir asz. su 
tavo motina pradėjome svajoti 
apie Brandenburgo puikybe. 
Prakeikimas tegul buna aut 
jos, mano broliui gimė duktė. 
Mes truputi nuliudome, bet tai 
yra niekis, ar mes neturime su
naus, ar ne tiesa, mano mielas

Nors duktė ir karsztai mal
davo tėvo, kad tas jos neverstu 
taip daryti, bet niekas negalė
jo suminksztinti jo kietos szir- 
dies. Su didžiausiu skausmu 
szirdyj .dukte, jodama tarp gin
kluotu tarnu, mate paskutini 
karta tėvo duris užsidarant už
pakalyj. Valdovo žmona iszlei-i 
dus dukterį pradėjo bijoti, kad 
kas nors neatsitiktu jai.

— Ko tu bijai, at mes ne ap
saugoti gerai. Jeigu iszdidus ir 
puikusis Detsinas atliks ta vel
nio sumanymą gerai pas mano 
brolio dukterį Konstancija, tai 
joki galybe nesutures mano 
dukteriai tapti karaliene. Mat, 
viskas reikia isz visu pusiu ge
rai apsaugoti szitam klastinga
me pasaulyj. Eik mano mieloj 
gulti ir sapnuok apie Branden
burgą.

* * *
Ulricho pilies rūmuose, Bran

denburge, didžiausia iszkilme. 
Didžiojoje saleje tukstancziai 
žvakių dega, visi ežia susirin
kę linksmi. O visoje szalyje 
laužai dega: Konradas jauna
sis valdovas atvyko. Senojo 
Brandenburgo szirdis buvo 
linksma, ir jis negalėjo atsi
džiaugti Konrado iszmintimi 
ir skaistumu.

Pacziame sales gale ėjo liūd
na scena. Konstancija, Ulricho 
duktė, sėdėdama pas langa, ty
liai verke.

— Nevidonas Detsinas ir 
asz maniau, kad jis mane mylė
jo, o dabar jis pabėgo nuo ma
nės, gi asz'•jam pasitikėjau, 
bet — staigia atsikėlė, nusi- 
szluoste aszaras ir szypsodama 
nuėjo in savo kambarį.

* * *
Keletas menesiu praslinko ir 

liūdesio szeszeliai Konrado vei
de pamažu pradėjo nykti. 
Kraszta labai sumaniai valde, 
ir žmones gerbe ir mylėjo ji. 
Konstancija taip pat paliko 
skaistesne ir linksmesne. Kon
radas su baime pamate, kad 
Konstancija myli ji. Mylėti ir 
būti mylimam, tai didžiausia 
laime, bet szitokia meile tai 
baisi — meile sau vienodos ly
ties.

Viena Ohajos moterele, 
Neiszmintinga yra, 
Vos apsipaeziavo,

Konrade. Ali, ar ne taip? Links
mai kvatojosi valdovas isz savo Gardus Alutis
gudraus sumanymo.

— Tai szitam tikslui asz 
esu iszaukleta, kad galeeziau 
atimti savo sesers teises in sos
tą. Ne, teve, asz negaliu taip 
padaryti. Pro aszaras kalbėjo 
duktė. *

— Ka iszdykele, tai toks 
mano atlyginimas už mano 
triūsa tau, del tavo laimes, pik
tai suriko tėvas. Tuojau szia 
nakti iszvyksti in Brandenbur
gą. Mano brolis senas ir kvie- 
czia tave, kad tu ateitum ir val
dytum kraszta žodžiu, bet var
du da ne. Valstybes reikalai ji 
silpnina ir jis nepažiegia viską 
tvarkyti. Žinok tai, insidemek 
gerai, kad yra instatymas se
nas kaip ir pati Vokietija: 
“Jeigu nevainikuota moterisz- 
ke atsisėstu nors vienam va,- 
landeli Didžiojo Kunigaiksz- 
czio soste, tai ji turi mirti.” 
Taigi, nuduok nusižeminimą ir 
duok- savo insakymus isz Pre- 
miero kėdės, kuri stovi sosto 
apaezioj. Atvirkszcziai pasiel
gus pražūtis tau ir man.

Szitas milžiniszkas czere- 
pokas, purpelis kuris vadi
namas ‘ ‘ Amelia ’ ’ Londone 
neragavo alaus per szimta ir 
penkios deszimtys metu; bet 
kai jis paragavo jis taip ta 
aluti pamėgo kad ežia jis ki
ta maža czerepoka mokina 
kaip alų maukti. Visai nedy- 
vai kad szitie czerepokai ta 
aluti taip myli, nes jie dabar 
gyvena Anglijoje, kur visi 
žmones aluti maukia kaip 
musu vaikai pieną.

Jau daug tunu pridarė. 
Naktimi valkiojasi, 

Po pakampes trinasi, 
Publikai in akis 

szoka, 
Visus aploti gražiai moka. 
Kad daugiau taip nedarytu, 

Po szimts velniu!
* * *

Jeigu dukrele tikrai 
nori vyruką gaut, 

Tai laikais nei su vaszeliu 
negali pritrauki, 

Badai tėvai nuo jaunikiu 
nori pinigus iszvilioti, 

Bet vyrukai nei manstina 
duoti.

Užkvieczia pas save 
atsilankyti, 

Kad ju dukreles pamatyti, 
Vieszina su gėrimais, 

O kada pinigu negauna, 
Pradeda vaidus, 

O da kaip koki vyruką, 
Nuszauti keršzina.

Ar žinote ka tėveliai, 
Taip nedarykite, 

Vaikinu nuo dukrelių 
nebaidykite, 

Ba tas ant gero 
joms neiszeis, 

O dukrelei pražilti 
pareis!

* * *
Girdėjau kad mieste 

Toledoje, 
Yra kokiu tai pasileidele, 

Ir visokiu bobelių 
smarkiu, 

Kurios mala per diena 
su liežuviu, 

Nesenei kokia tai sueiga 
buvo, 

Ir kitu in ten pribuvo, 
Jau ka tieji vyrai nukentėjų, 

Kad ant galo dalaikyti 
negalėjo.

Bet apie tai sziandien nutylėsiu 
Kita karta apie jas 

pauainuosiu, 
Geriau bobeles pasitaisykite, 

Su bonkutems pas kitas 
nelakstykite, 

Savo burna uždarykite,
Ba kaip >asz prižadu, 

Tai ir isztesu.
* * * 

Isztikruju nežinau,
Ar tai sapnas ar teisybe, 
Isz Filadelfijos tiligrama 

gavau, 
Kad ten vienas apsipaeziavo, 

Patogia mergele gavo, 
Bet ne ilgai su ja 

džiaugėsi, 
Kvarabai in kur tai 

isznesze, 
Už tai vyreliai turite 

gerai apsižiūrėti, 
Jeigu norite paeziule 

turėti, 
Juk tai ne gyvulys, 

Ne parduosi, 
Paėmei kaltūną 

Dabar turi ant visados.

ko ji einant isz savo kambario:
— Konradai, kodėl tu visuo

met begi nuo manes. Asz tau 
būtinai turiu pasakyti, asz ne
begaliu ilgiau tverti — asz ta
ve, Konradai, myliu. Konrado 
veidas iszblyszko ir apsitraukė 
ligos szeszeliu.. Jis neturėjo ka 
jai atsakyti. Konstancija klai->1 
dingai supratusi jo tylėjimą, ji 
pabueziavo ir tarė: . .

—> Tu mane myli ir asz tai 
matau. Bet Konradas ne žodžio 
netare atstume ja ir nubėgo in 
savo kambari. Konstancija pa
liko nustebusi ir aszaros pasi
rodė jos akyse. Jis mane iszn.ie- 
kino, atstume mane, kuomet 
asz jau maniau kad jis mane 
myli. Keista ugnis sužibo jos 
akyse ir...

Brandenburgo pilyj pasigir
do keistas sznabždejimas kaip 
nuo baidykles. O, asz nelaimiu-i 
goji, ir kam desys. Sznabždesys 
paliko garsesnis, jis perlekia 
visa szali. Sztai ka jis kiekvie
nam sake:

-— Princesei Konstancijai 
gimė sūnūs. Kluginszteino vah 
dovas suko savo szalma aplink 
galva ir siuto isz džiaugsmo ir 
reke ■:

— Gerai asz tam laidokui 
Detsinui atlyginsiu už jo gražu 
darba. Dabar mano dukteriai 
laisvas kelias. Ulrichas gi isz to 
nemalonaus smūgio staiga su
sirgo. Atėjo teismo diena,. Teis
mo sale buvo pilnutėlė. Atsida
rė durys ir inejo teisėjai. Žmo
nes nutilo, kad net buvo girdė
tis muse skrendant. Konradas 
ingi buvo ežia, bet ne savo no
ru. Jis labai prasze, kad tėvas 
pats teistu savo vaika. Bet jis 
atsisakė sakydamas, kad jis ne 
galis žiūrėti in ja. Liepe tiesti 
ja lygiai kaip ir visus.

Atsistojo yyj’iausiąs teisėjas 
ir prabilo:

— Princese, priesz valstybes 
instatymus jusu skaistybei gi
mė sunu neteisėtoje moterystė
je. Tuomet teisėjas atsikreipė 
in Konradą ir tarė:

— Praszau jusu didenybe 
tarti savo žodi. Atsistojo Kon
radas ir norėjo kalbėti, bet tei
sėjas ji pertrauke sakydamas: 
— Ne ten jusu didenybe, isz 
Premiero kėdės negalima teis
ti karaliszkieji asmenys, bet isz 
didžiojo kunigaikszęzio sosto 
tegalima. Konradui apmirė 
szirdis ir baisi mintis insmego 
galvon, mintis apie paczia mir
ti. Konradas žinojo, ka reiszkia 
nevainikuotai moteriszkei sė
dėti ten, o ji buvo nevainikuo
ta. Ilgiau užtrukti nebuvo gali
ma, žmones pradėjo jau žiūrėti 
in ji. Jis atsistojo ten ir isztie- 
ses galybes lazdele tarė:

— Gerbiamoji, pasakyk sa
vo kaltes dranga. Atsistojo isz- 
didžiai princese ir piktai rody
dama pirsztu in Konradą, tarė:

— Tu esi mano kaltes drau
gas. Konradas pabalo: ji žino
jo, kad jokia galybe negali jos 
iszgelbeti. Iszsiteisinti reikėjo 
pasakyti, kad esi moteriszke, o 
nevainikuotai moteriszkei sė
dėti didžiojo kunigaikszęzio 
soste reiszkia mirti. Tuo paežiu 
momentu ji ir jos tėvas, kuris 
taip pat buvo atėjės krito apal
pę ant žemes.

Gerbiamieji skaitytojai, asz 
savo didvyrius palieku skaity
tojams iszteisinti, jeigu yra ga
limybe.

----- GALAS-----

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo'kelione po svietą ii 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mąhanoy City, Pa.

NE JOS PLAUKAS
—————— f

(Juokinga Apysaka)

gLOGAMETYJE asz, kaip ir 
visi kiti bedarbiai gogline- 

jau gatvėmis. Ir netikėtai ma
no akys sutiko pažinstama vei
dą. Atkreipęs daugiau, domes, 

1 pažinau, kad ežia Anicetas. I
— Ka tu ežia veiki? Paklau-i 

siau. I
— Sugedo mano automobi

lius, atsake. Taisau.
Man bežiūrint jo automobi

lius pradėjo sznypszt, ūžt. Ir 
jis dabar szluostesi rankas.

— Sėsk! Tarė. Pavėžėsiu.
Ar taip, ar taip, neturiu kur 

dingt. Uždėjau koja ant pasto
vo ir buvau belipąs.

— Ne ežia, — pasakė. Sėsk 
ten, szale jos.

— O! Szale jos! Atkartojau. 
Da mian geriau!

Teisybe, asz jos visai nebu
vau patemyjes. Mat, ji sėdi ir 
murkso susitraukus. Atsida
riau duraites ir insilipes atsi
sėdau, anot Aniceto, szale jos. 
Automobilius suuže ir pradėjo 
plėszket gatve.

— Ar galiu jus pasznekint ? 
Pratariau.

— Kodėl ne? Ji atsake ir 
Szyptelejo.

-— Leiskite man paklaust, 
kas tamsta? Mergina ar mote
ris?

— Kodėl to klausiate? Ji 
kuždėjo. O tamsta?

— Asz ? Na, asz bernužėlis.
— Tai asz mergužėlė!
— O kai szitaip, tai asz ga

lėsiu prisiglaust?
— Žinoma, ji pridėjo. Nebus 

taip vešu.
— Be abejones.
Nei nepasijutome, kai isz- 

pleszkejome isz miesto.
— Bet, kur mes važiuoja

me?
— Tai vis kur nors, ji atsake.

— Pasakykite gi!
— Na taip sau važiuojame 

ir gana.
Dabar mudu metėme žvilgs

nius in apylinke. Giria nuoga; 
be savo žaliųjų rubu. Dirva 
juoda; be jokiu žaliumynu. Vis-* 
kas taip keista. Tik kelias nu
sitiesės, lyg kokia begaline 
juosta. Bežiūrint in apylinke ji 
isz netycziu prie manes taip ar- 
ti prisiglaudė, kad jos pasipū
tė plaukai sieke mano- veidą. 
Automobilius netikėtai sukrė
tė, ir jos sziltas žandas dasily- 
tejo mano veidą. Pasislinkau 
staiga tolyn ir pasakiau:

— Puikiai veža!
— Asz labai mėgstu greit 

važiuot.
— Bet ve! Asz atsisukęs 

pratariau. Namu jau ne žy
mes!

— Paklaidinsime jus, ji tarė.
Ir sztai netikėtai isz užvin

gio iszszoko vyras su revolve
riu ir suszuko:

— Stok!
Asz ne nepajutau, kaip tū

piau užpakalinėje sedyneje. Ta 
mergužėlė irgi. Ta gūnia, kur 
turėjome ant keliu dabar užsi
dengėme galvas. Ir musu nėra.

— Lipk laukan! Girdime.
Strakt, iszszoko Anicetas. 

Vėl suuže, susznypszte ir ve 
pleszka automobilius.

— Ka darome? Kuždu asz 
jai. Kur tas velnias dabar mu
mis vesz?

—- Vistiek mes gyvi neisz- 
liksime, tarė ji drebėdama.

Perstatė Prezidentą
Trumana

Mažoji Margaret O’Brien, 
loszike apturėjo labai didele 
garbe kai jai teko proga per
statyti Prezidentą Trumana 
per radija, kai Prezidentas 
Trumanas iszkilmingai pra
dėjo vaju del “Community 
Chest.” Per szita vaju sten
giamasi surinkti pinigu del 
pagerinimo savo miesto ar 
apylinkes.

pratariau. Gal but galima isz- - 
sigelbet.

Staiga asz pajutau jos ranka 
ant mano peties.

— Nepalik mane! Dreban- 
cziu balsu ji tarė. Vistiek jau 
tašyk asz bueziau žuvusi.

— Szokime abudu!
— Ne! Ji vėl tarė. Jus gal ir 

iszszoktumet, bet mano užklius 
sijonas ir, po manes.

Dabar ir ji spaudėsi prie ma
nes ir bueziavo drebėdama ma
no peti. Jaucziau, kad jos ran
čos tvirtai insikibusios in ma
no sermėga. Supratau, kad ji 
mane nepaleis.

— Nepaliksiu! Pasakiau jei 
žūsime, žūsime abudu!

Jos ranka užgriebė geležgalį 
tai buvo raktas, ka užsuka mu 
;erkas. Asz ji paėmiau už ran
kenos. Pats tas tikrasis.

—- Ka, jus darysite? Ji pa- 
xliause.

— Resziu, atsakiau. Ir jis 
užmigs!

— Tai mus iszliuosuos.
— Bet,, jei jis tave patemy- 

tu?
— Tai butu po manes.
Asz pro gūnios kraszta iszki- 

sziau galva. Automobilius taip 
eina, kad net ausys szvilpia. 
Tik, žip! Banditui in galva ir 
jis nuvirto in szali. Ji griebe už 
rankenos ir perlipus in prie- 
szakine sėdynė sustabdė auto 
mobiliu. Atememe ginklą ir isz- 
meteme. Banditas iszdribes ant 
kelio suvaitojo.

— Ata, ta, ta! Ji suszuko. 
Dabar jau mudu iszsigelbejo- 
me. ;

Greitai ji sutaisė viską ir ap
sisuko pleszkejome adgal. J tfu 
buvo suteme, o kol parvažiavo
me ntejo vėlus laikas.

Privažiavome prie man neži
nomo namo ir ji tarė:

—Eikime pasisakysime kaip 
mes iszsigelbejome.

— Vėlu! Asz atsakiau. Iki 
sziol asz nenamie. Mane žmona 
vistiek jau mane bars.

— Žmona! Ji atkartojo. Per 
klaida pasivadinau bernužėliu.

— Tai net klaida! Ji stebejot 
si. Atleidžiu tamstai. Visiems 
pasitaiko padaryti klaida.

— Jau ka maža, tai geriau 
didele klaida daryt. Ar ne?

— Na tiek to, ji pasakė. Vis
tiek puikia atminti apie jus tu
rėsiu.
, Ji atveže mane prie pat du
riu latsisveikinome ir persisky-

=— Kažin,, kad. sgok.t? Asz reme.

Theina in vidų, žmona žiuri in 
mane.

— Kur tu iki sziol buvai?!
— O taip ’Sau, atsakiau. Tai 

szian, tai ten ir užtrukau.
— Nemeluok! Ji tarė. Tavo 

veidas rodo, kad tu pergyvenai 
ka nors netikėto?

— Visiszkai nieko.
— Žiūrėk man in akis, ji ta

rė. Kodėl tu giediesi munes?
. M^n kvapu užėmė. Asz.netu
rėjau ka sakyt. Ji priėjo ir už
sirėmė alkūnėms ant kėdės, kur 
asz sėdėjau. Nuo mano, peties 
nuėmė ilgią plauką,

— Kas ežia? Tarė. Kurios 
tas ?

— Czia aszutas isz balaka- 
no.

— Nemeluok! Ji 'atrėmė. 
Czia plaukas.

— Tai nuo tavęs užsidrieke.
Ji pradėjo prie, savo plauku 

ir tarė:
— Ar tokis-gi mano ?
— Glamonejausi, kibinau 

merga, pasakiau ant gajo.. Ar 
gerai ? . . t

— Tai žinoma, ji pridūrė. 
Juokingas tu.

Norėjau kad ji mane bartu. 
Bet ji pasidarė man nesuptam- 
tama. Ant jos veido netik nesi
matė piktumo, bet ji linksmai 
szpysojosi.

Mane apėmė piktumas .nuo 
pat galvovirszio iki kojų padu, 
ir asz norėjau ant kerszto isz- 
muszt Įauga, bet susilaikiau ir 
tariau:

— Tu netiki? Pasakiau. O 
gal nepaistai?

-■-- Netikiu, ji atsake. Tu ty- 
czia nuduodi, lyg klejojancziu 
ir nebūtus daigtus pasakoji,- 
kaip tikriausia teisybe.

— Tu visai nepaistai, kad 
asz mergas kibinu?

— Nepaisytai!, ji atsake. Tu 
tokis netikės ir asz tikrai žinau 
kad tave jokia merga nepristos.

— Szitaip?’
Blogesniu iszgyrimu nebu

vau girdėjęs, kaip gyvas. Norė
jau paimt lekszte nuo skobnio 
ir tekszt in asla. Bueziau pasi
rodęs kad esu vyras. Vėl susi
laikiau ir pasipūtės, pasisziau- 
szas nuėjau sau gult. — S, 
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Žinios Vietines
! — Ant savo susirinkimo , 
laikytas Utarninko vakara Ne- < 
cho Alien svetainėje, Pottsvil- 
Ibjė, Lietuviu Moterių Kliubas ( 

•isz Schuylkillo pavieto nutarė 
paaukaute $100 del Kencziau-

? tiems Lietuviams Pabėgėliams, , 
per United Lithuanian Relief 

■ Fund of America, Inc., Skyrius , 
83, Mahanoy City. Kitas susi
rinkimas bus laikytas Ijapkri- 
ezio (Nov.) 11-ta diena, Jurai- 
czio svetainėje Shenandoah, 
Pa., 8-ta valanda vakare.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Marg. Marijos Alakok.

. — Gerai žinomas Frank 
Pardee, 89 metu amžiaus isz 
Hazleton, Pa., kuris valde 
Cranberry angliakasyklas, nu
mirė Utarninko vakara namie, 

,123 N. Vine Uly., Hazleton. Pa
liko paezia ir keletą vaikus. 
Bus palaidotas Petnyczioje, 
jHazleton, Pa.

.. j., r—■, Packer Nr. 5 angliaka- 
syklos už keliu dienu atsidarys 
ir mąinieriai vėl sugrysz in 
(darba.

— Subatoj Szvento Luko 
įEvangelisto.
i — Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola 21-ma Nedelia po Sek
minių, taipgi ta diena pripuo
la Szv. Petro Alkantro; Utar- 
pinke Szv. Jono Kantietio; Se- 
jredoj Szv. Ųrszules, taipgi ta 
įdięna 1383 metuose, D. K. Vy
tautas priėmė Krikszta, o Spa
lip 21-ma diena 1430 metuose 
mirė D. K. Vytautas; Seredoj 
|Szv. Marija Salomėjos; Ket
verge Szv. Verio Vyk., Petny
czioj Szv. Rapolo Ark., Subatoj 
SS. Krizanto ir Karijos.
„• — Garnys paliko patogia 
ir sveika dukrele del pons. Al
bertam Matalavicziams, Locust 
Mt. ligonbute.

Seredoj apie 3:09 vai., 
popiet užsidegė namas Morijo; 
peczes kuri ugnegesiai isz Ma- 
hanojaus užgesino.

ir uolu darba | Andriejaus parapijos, Phila-I 
delphia, o paskutini vakara' 
pamokslą pasakė Kunigas Je- 
seviezius, jaunas Jezavitas.

Szvento Kazimiero parapijos 
žmones užlaiko savo tėvu pa-> 
proezius ir tikėjimą ir labai 
gausiai lankosi ant atlaidų.) 
Bažnyczia buvo pilnutėlė kas 
vakaras, ir per visas tas atlaidų 

’ ’i-/ ,dienas žmones laukiesi m baz- 
i nyczia. i

— Kunigais Saliamonas Ma
žeika buvo paskirtas vikaru in

už jo toki gražu ir 
ir pasiszventima darbininku 
labui ir miesto gerovei. Jiedu 
staeziai pasakė Kun. Dauman
tui, kad be jo pasiszventimo 
nieko nebutu buvę, nes santy
kiai tarp Girard Estate, dvaro 
ir žmonių buvo visiszkai nu
traukti. Tik Kunigui Dauman
tui dėka kad viskas taip gerai 
ir gražiai iszejo ir dabar ta 
Packer 5 pradės dirbti.

Ponas Andrew O’Boyle, Nr. 
9 mainieriu unijos organizato
rius taipgi buvo atėjės.
isz savo puses padėkojo Kuni
gui Daumantui kad jis sutaikė 
mainierius su unijos nusistaty
mu-gryžti in darba.

Ponas Dan. Gallagher, Penn- 
sylvanijos Elektros kompani
jos virszininkas szitoje apylin
kėje, taipgi pribuvo ir padėko
jo Kun. Daumantui už jo pasi
szventima mainieriu labui ir 
miestelio gerovei.

Klebonas visus gražiai pri
ėmė ir tikrai Lietuviszkai pa- 
vaiszino. Kai jo buvo užklaus
ta kiek jis nori už savo darba. 
jis atsake kad jam jokia užmo 
kestis nerupi ir kad jis ne de 
kokio atlyginimo darbavosi 
bet kad jam rūpėjo ir rupi dar
bininku labas. Labai gražiai vi 
si vakarėli praleido. Iszvažiuo 
darni tie Girard Estate, dvare 

. atstovai da kelis kartus pade 
kojo Kunigui Daumantui i:

■ prižadėjo ji ateityje neužmirsz 
ti.

— Pons. Pranciszkai 
Služaliai, nuo 371 W. Mahano; 
Avė., apvaikszcziojo savo ve 
dusi diena. Pone Služaliene p< 
tėvais vadinasi Irene Druliute

rys ir mainieriai vėl grysz in 
savo darbus. Kontraktas tarp 
naujos kompanijos ir Girard 
dvaro sanvininku jau pasira- 
szytas. Unijos vadai laike bal
savimus visiems darbininkams 
pažiūrėti ar jie nori gryžti in 
darba ar vis be darbo vargti. 
Per balsavimus iszejo kad be- 
veik visi nori tuojaus stoti m 
darba. Balsavimai iszejo kad 
trys szimta ir septynios de- 
szimts asztuoni darbininkai su
tinka kad ir sziandien eiti in 
darba, o tik deszimts neklauža
dų pareiszke kad jie nesutinka 
dirbti. Reiszkia, nubalsuota be 
jokios abejones kad visi grysz 
in savo darbus.

Ir kitos labai linksmos žinu
tes atėjo in redakcija vakar 
vakare. Naujas fabrikas atsi
darys Girardvilles mieste. Vie
nas Žydelis
del siuvimo drabužiu. Czia jis 
pasisamdys ne vien tik mote
ls ir merginas, bet ir daug vy- 
•u. Ims koki menesi pirm negu 
viskas bus prirengta ir sutvar- 
<yta del szito fabriko, bet visi 
Girardvilles gyventojai jau da- 
oar mato kad ju miestelyje biz
nis gerai eina ir eis ir kad tas 
ju miestelis augs ir bujos.

Packer 5 mainu kasyklų ati
darymu ir naujo fabriko in- 
vedimu daug pasidarbavo nau
jai susidaryta komisija del 
miesto labo ir žmonių gero. To
je komisijoje daugiausiai dar
bavosi ir darbuojasi Szv. Vin
cento parapijos klebonas, Kun., 
Mykolas Daumantas, kuris bu
vo tarpininkas tarp unijos ir 
darbininku ir tarp Girard dva 
ro atstovu ir unijos vadu. Kai 
iszkildavo kokie nesusiprati
mai ar susikirtimai, tai tada ir 
vieną ir kita puse kreipėsi in 
Kunigą Dąumanta, ir jis vis 
ramiai ir gražiai visus sutai
kindavo.

Seredoje atvažiavo isz Pliila- 
delphijos Girard Estate, dvaro 
atstovai pasveikinti Kun. My
kolą Daumanta ir jam padėko
ti už jo gera darba tarpininka
vimo tarp darbdaviu ir darbi
ninku.

Atvažiavo Ponia Mrs. Ed
ward A. Shumway, Jr., kuri 
yra nare Bendru Santykiu Ta
rybos del Girard Estate. Sykiu 
su ja atvažiavo ir Ponas Nigel 
O. C. Wolff, kuris taipgi yra 
tos tarybos narys. Jiedu pribu
vo pas Kun. Daumanta in sve- 
czius ir jam gražiai padėkojo

Keistas Akmuo Amerika Pritaria

atidarys fabriką

Ir jis i Szv. Jurgio parapija, Richmon- 
*, pas kleboną Kunigą Vitau- 

Martusevicziu. Kunigas Sa- 
amonas Mažeika pareina isz 
outh Philadelphijos, isz Szv. 
azimiero parapijos. Jis vika- 
ivo New Philadelphijoje, bet 
įsirges pasitraukė ir gydiesi 
er metus. Dabar, susveikes, 
'un. Saliamonas Mažeika sto- 
i in vi karys tos darba tarp

ri
r as Nukrito In

Mares

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Philadelphia, Pa. — Szv. Ka 
zimiero Parapijoje atsibuv 
Keturėsdesziintes atlaidai. Le 
bai daug svecziu kunigu pribn 
vo ant kiekvieno vakaro. Pas 
kutini vakara visai netikėta 
suvažiavo daug Kunigu is 
mainu, kurie visi myli ir gerbi 
Szvento Kazimiero parapijc 
kleboną, Kunigą Valancziui 
ir ji vadina savo dvasiniu tėve 
liu. Beveik visi jaunesnieji ki 
nigai buvo kada nors vikara 
Szv. Kazimiero parapijoje, 
už tai, dabar laiko už garbe si 
gryžti tenai nors per atlaidų.-

Nedėlios vakara pasakė gri 
žu pamokslėli Kunigas Juozi 
Neverauskas; Panedelio vak; 
ra pasakė pamokslą Kunigi 
Jonas Gibas, vikaras Szven

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

, Shenandoah, Pa. — Gerai ži
nomas Pranas Praskieviczius 
isz Lost Creek, numirė Nedėlios 
yakara, sirgdamas keletą san- 
yaites. Velionis atvyko isz, Lie
tuvos in Shenadoryje ir apie 35 
metai atgal persikėle in Lost 
Greek. Buvo angliakasis ir dir
bo prie Locust Coal Co. Paliko 
savo paezia Margarieta; dvi 
■dukterys: Ona, pati Ant. Pros
per, Chester ir Millie, pati Geo. i 
Boxter, Lost Creek; tris sūnūs: 
Kazimiera, Shenandoah; Ta- 
moszius ir Kenneth namie. 
.Taipgi broli Mykolą isz Wor
cester, Mass., ir 11 anūkus. Lai
dotuves atsibuvo Ketverge su 
Szv. Misziomis Szv. Jurgio haž- 
nyczioje 9-ta valanda ryte ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse. Graiboriai J. A. Oravitz ir 
ganai laidojo.

— Helena Krystulis isz 
miesto turėjo operacija Locust 
Mt. ligonbute.
y Ponia Margarieta L. 
Brobst isz miesto ana diena su
žeidė koja, puldama trepais že
myn. Gydosi namie.

Andrew Denlachie isz 
miesto, staiga susirgo laike 
darbo Knickerbocker kasyklo
se'ir likos tuojaus nuvežtas in J 
Locust Mt. ligonbute del gydy
mo.

Žuvusiu Kareiviu Motinos Pas ■

mvo sužeistas, nors visi buvo 
abai iszgazdinti. Laivo kapita
las Paul B. Cronk, per radijo 
iranesze kad “Mes džiaugia- . 
nies kad viskas gerai iszejo ir 
Labar plaukiame in Bostoną.’1 

Vyriausias to eroplano laku- 
las, inžinierius, Walter S. Ya- 
■amishyn, nusileido ant mariu, 
eur bangos kilo net trisde- 
szimts penkias pėdas in augsz- 
;i ir daužė ir supo ta jo eropla- 
aa. Jis taip taikė nusileisti kad 
jis butu arti to laivo, kuri jis 
per radijo rado ant mariu. Jis 
nusileido apie tris mylias nuo 
to eroplano, ir’ paskui per tas 
bangas pasuko savo eroplana 
in ta puse kur tas laivas stovė
jo ir lauke. Laivo kapitonas sa
ko kad tik per stebuklą tas mil- 
žiniszkas laivas taip gražiai 
nusileido per tokia audra ant 
audringesniu mariu.

Eroplanas nusileido nakezia. 
Kapitonas laivo ir visi jurinin
kai tuoj aus suskubo in pagel- 
ba. Jie greitai insisedo in ma
žus vaitelius ir stengėsi irtis 
prie to eroplano, bet bangos 
taip siūbavo taip daužė ir vartė 
ju laivelius kad jie turėjo lauk
ti iki praszvito pirm negu ga
lėjo visus žmones nuo to ero
plano paimti.

Ant eroplano buvo visai ma
žu kūdikiu, bet jie, rodos ma
žiausiai nukentejo. Visokie in- 
taisai buvo iszmieginti tuos 
žmones paimti nuo eroplano, 
bet laiveliai apsivertė, pasken
do, virves truko ir visus kitus 
intaisus bangos sudaužė. Visi 
jaueziasi labai laimingi kad jie 
gyvi iszliko.

Kai visi buvo nuo to eropla
no paimti, Kapitonas Cronk da
vė insakyma ta eroplana pa- 
skandyti, kad jis kartais kitus 
laivus nesudaužytu ant tokiu 
audringu mariu. Jurininkai pa
leido kelis szuvius in ta eropla
na ir jis nuskendo ant mariu 
dugno.

Blowing Rock apylinkė
je, North Carolina valstijo
je randasi szitas akmuo, nuo 
kurio negalima nieko nu
mesti. Vejas vis puczia in szi
ta akmeni taip kad jeigu ka 
numeti nuo jo vejas atpuczia 
atgal. Priparodyti kad taip

ir būva, szita mergina numė
tė savo nosinėlė nuo to ak
menio ir vejas ta nosinėlė at
puczia jai in ranka. Daug 
žmonių ežia atvažiuoja kas 
metai ant to akmenio pa
stovėti ir in laukus pasižiū
rėti.

Tautu Sanjunga nuspręs. Da
bar Anglija staeziai pasakė kad 
ji savo vaiska isz tenai iszsi- 
trauks jeigu kitos tautos nieko 
nedarys.

Kai tik Amerikos atstovas 
pareiszke kad Amerikos val
džia stoja in talka Anglams ir 
ima rūpintis Palestinos klausi
mu, jis pasakė Anglijai kad da
bar ne laikas Anglijos karei
vius isztraukti isz tes žemes. 
Jis sako kad dabar, kai Palesti
nos krasztas bus padalintas, 
reikia, ir labai reikia Anglijos 
kareiviu, kad jie tvarka palai
kytu pakol patys gyventojai 
savo reikalus susitvarkys.

Szitoks Amerikos nusistaty
mas užpukino Žydus ir Arabus. 
Žydai sako kad jie jokiu būda 
nesutiks ant tokio paskirtymo. 
O Arabai, savo žarų sako kad 
jie paskelbs szventa kara ir ka- 
naus iki paskutinio žmogaus 
nepasiduoti ir savo kraszta ne- 
iszsižadeti. . , J

“Maukit, Maukit Virszutinius
r Tik Palikit Apatinius”

Amerikos atstovas gali labai 
gražiai patarti ir Anglams pri
žadėti kad mes Anglijai in tal
ka stojame, visi Tautu Sanjun
gos nariai gali užgirti ir priim
ti teki inneszima, bet visa tai 
nieko nereiszkia jeigu ta Tau
tu Sanjunga neturi jokios jie* 
jos ta savo inneszima ingyven- 
iinti, invykdinti. Tokios jiegoš 
Pautu Sanjunga neturi ir var
giai kada turės! •

Girardville, Pa. — Visiems 
Girardvilles ir apylinkes gy
ventojams labai linksmos nau
jienos ir geros žinutes kad Pac
ker 5 jau už keliu dienu atsida-

Ponia Mathilda Burling, 
isz Richmond Hills, N. ¥., 
pirmininke visu motinu ku
rios neteko vaiku per antra 
pasaulini kara atsilankė su 
kitomis tokiomis motinomis 
pas Prezidentą Trumana. 
Szitos motinos praleido visa 
sanvaite Washingtone. Vi
sos jos neteko savo vaiku per 
kara. Szitokios draugystes 
yra geros, bet jos neatvaiz-

duoja, neatstovauja visu tu 
kitu motinu, kurios prie nei 
jokios draugystes nepriguli, 
bet sau vienos namie liūd
nai verkia savo sūnelio kuris 
jau nebegrysz.

Szitos motinos turėjo sei
mą Washingtone per visa 
sanvaite, ir per ta laika ap
lanke beveik visus žingei- 
desnius Washingtono kam
pus ir kampelius.

Perspėja Prezidentą
Trumana

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szita iszkraipyta dainele 
labai gražiai pritiktu szitam 
paveikslui. Czia Kongres- 
monai tyrinėja, kodėl tiek 
daug kasztuoja vyriszki apa
tiniai. Robert A. Seidel, vice
prezidentas didelio sztoro 
rodo vyriszkus apatinius

Senatoriui Raymond E. 
Baldwin ir Kongresmonui 
Robert Rich. Vice-preziden- 
tas Seidel sako ir aiszkinasi 
kad vyriszki apatiniai sziais 
metais nebrangesni negu 
pernai buvo, ir yra isz geres
nio audeklo.

TAUTU SANGUNGA
IMA IRTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Byelo- Rusijos Kiselev ir tie 
razbaininkai ir sprogstaneziu 
bombų sz vaistyto j ai isz 
nijos ir Bulgarijos.

Belgijos Premieriaus

Alba-

kam neverti, nes Amerika Sta
linui nei ant vieno punkto ne
nusileis.

Konferencijoje iszkilo klau
simas kaip ir kas iszmaitins vi
sus Europos mažuczius. Tautu 
Sanjunga visa ta klausima pa
vedė Amerikie ežiams. Ameri
kos Sekretorius sutinka kad 
Amerika szelptu ir penetu vi
sus Europos mažuczius, bet Ru-

geriau palikti visata Palesti
nos, Žydu ir Arabu klausima 
vieniems Anglams. Jie iki sziol ti kad jis nenusileis, ir jeigu 
patys apsidirbo, ir dabar gale- Rusija vis savo ožius varines 
tu apsidirbti jeigu tik kiti sa- tai visa ta konferencija, visi tie 
vo nagus tenai nekisztu

traukimas padaro labai dide-' sijos atstovai nesutinka ir sako^ 
liūs nuostolius Anglijai ir Ame-J kad jeigu Amerika duos maisto 
rikai, nes jis geriausiai ir mo-! tiems badaujaneziams mažu- 
kycziausiai mokėjo kaip atsi- ežiams, ji taipgi savo propa- 
kirsti priesz Rusijos atstovus ir; ganda skleis ir stengsis parody- 
užtarti Amerikos ir Anglijos kokie geri yra Amerikiecziai 
inneszimus. Jis vis sutaikino: ir kaip gera prie Amerikos 
Prancūzijos atstovus su Vi- tvarkos prisidėti.
shinskiu ir su kitais Rusijos at
stovais.

Dabar Amerikos Sekretorius I turės duoti ir aukoti pati viena 
jaueziasi visai be draugu ir bi- 
cziuliu toje konferencijoje. Jis 
staeziai dabar pasakė kad jis 
daugiau nenusileis Komunistu 
atstovams ar Rusijos padup- 
czninkams. Amerikos Sekreto
rius davė visiems staeziai žino-

Jeigu dabar Amerika kokia 
paszelpa duos Europai, tai ji

be jokio patarimo ar nusistaty-' 
mo isz Tautu Sanjungos.

Isz visko jau matyti kad 
Tautu Sanjungos dienos su
skaitytos. Mes taip raszeme jau 
keli menesiai atgal.

susirinkimai bus tuszti _ ir nie-
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Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
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