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Truman Szaukia Kongresą
Isz Amerikos Arabai Rikiuojasi In Kara

KONGRESMONAI 
PRASZO GALINGOS 
i, ARMIJOS 

I i

WASHINGTON, D. C. — 
Kongresmenu komisija, kuri 
buvo iszvažiavus in Europa ir 
važinėjo po visus krasztus, isz- 
imant tuos kur Sovietai valdo, 
dabar parvažiavo ir iszdave sa- 
yo raportą.

Savo raporte jie visi pataria 
ir net reikalauja kad: “Ameri
kos valdžia palaikytu ar susi
tvertu galinga armija, kad pa
laikytu savo pirmenybe padan
gėse su galingais eroplanais ir 
daugiau -kariszku laivu tuoj aus 
imtu statyti. ’ ’

Valdžia Siunczia 
Pagelba Maine

Valstijai
Kongresas Susirinks Lapkr, 17; 
Baisus Gaisrai, Miestai Ir Mies
teliai Iszdeginti, Žmones Be 
Namu; 140 Bravoru Užsidarė 
Kad Sutaupint Kviecziu Ir Javu

Jie sako kad butu baisi kvai
lyste dabar pakirsti vaisko ar 
laivyno jiegas. Jie sako kad la
biausiai pagelbos reikalingi 
krasztai yra Francuzija, Itali
ja, Vokietija ir Austrija. Czia, 
szituose krasztuose yra gyvas 

r pavojus isz Komunistu.
Tame savo raporte, jie pa- 

reiszke kad labai neramu Tries
te mieste, ir kad didele ir ga
linga Yugoslavijos armija sto
vi prie pat rubežiaus. Czia, Bal
kanuose prie pat rubežiaus ga
li karas iszkilti bet kuria diena.

Jie taipgi sako kad Ameri- 
į (Tasa Ant 4 Puslapio)

Szitie raiteliai, Arabai 
rengiasi savo armijas ir ar
tinasi prie rubežiaus visiems 
parodyti kad jie baiku ne- 
kreczia, ir kad jie pasirenge 
kovoti ir neasiduoti. Arabai 
susitvėrė geras armijas po 
Pirmojo Pasaulinio Karo, 
kai jiems buvo paskirta pri
žiūrėti ta kraszta prie Trans- 
jordania ir Palestino.

Arabai dabar gerai iszmo- 
kinti ir turi geriausius ka- 
riszkus ginklus. Ju karei
viai mokinasi ir eina savo 
karo mokslą po Anglijos ka
rininkais.

Arabai paskelbė kad jie 
nesutinka ant to nusistatymo 
kad Szventoj i Žeme butu pa
dalinta tarp Žydu ir Arabu. 
Jie Žydu neapkenezia ir ne-

PIENO STRAIKOS 
BAIGTOS

BRAVORAI
UŽSIDARĖ

VALDŽIA SIUNCZIA 
MAISTO IR DRABU
ŽIU GAISRO NUKEN- 

TIEJUSIEMS
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos valdžia dabar greitai 
ima siunsti pagelba in Maine 
valstija, kur gaisrai tiek daug 
bledies padare.

Rauduonojo Kryžiaus darbi
ninkai, armijos daktarai ir 
slauges pribuvo suszelpti žmo
nes kurie dabar randasi be na- 
mu, be drabužiu ir be maisto.

Major Generolas Philip 
Fleming kreipėsi in Prezidentą 
Trumaha ir jam paaiszkino, 
kad czia Amerikoje dabar rei
kia žmonėms pagelbos. Maine 
valstijos gubernatorius Horace 
Hildreth ir Senatorius Wallace 
H. White, paskelbė kad ju val
stija yra reikalinga pagelbos.

Armija dabar siunczia dra
bužiu paklodžių ir net pecziu, 
nes tenai dabar labai szalta.

Generolas Fleming pareiszke 
kad vis pagelba bus suteikta už 
dyka, kad armija siunczia ve
žimu, automobiliu ir troku. 
Paskui daug ugniagesiu skubi
nasi pribūti isz visu kitu vals
tijų, kad padėjus jiems gesinti 
tuos gaisrus giriose.

Visi vyrai, vaikai ir net mo
terys stoja in darba ir stengiasi 
padėti gesinti tuos gaisrus.

Vežioto jai Gaus Dau
giau Mokėti

NEW YORK, N. Y., — 
Darbininkai kurie vežioja pie
ną New York mieste ir apylin
kėse grasino kad jei visi su- 
straikuds jeigu negaus daugiau 
mokėti.

Dabar visi susitaikė ir dvieju 
metu kontrakta pasirasze. Bet 
isz to kontrakto paprastiems 
žmonėms nėra nieko gero, nes 
kai tik darbininkai gavo dau
giau mokėti, tai ir pienas pa
brango.

Pieno kvorta kasztavo dvide- 
szimts centu, o dabar kasztuos 
dvideszimts viena centą, jeigu 
žmones eis in sztora nusipirkti, 
o jeigu pienas bus in namus at
vežtas tai jis kasztuos dvide
szimts tris ir puse centu.

Trylika tukstaneziu darbi
ninku jau buvo pasirenge strai- 
kuoti kai sanvininkai ir kom
panijos su unijomis susitaiki
no. Darbininkai asztuonis ir 
puse doleriu daugiau gaus ant 
sanvaites, bet už ta pakėlimą 
algų patys žmones užsimokės, 
nes pienas yra brangesnis.

Taip dabar visur; darbinin
kai reikalauja daugiau algos, 
kompanijos sutinka, bet isz sa
vo kiszeniaus nei cento neduo- 

j da, nes tada tos kompanijos pa
brangina savo tavora ir darbi
ninkas vėl nukenezia.

Taupins Kvieczius Kad 
Butu Galima Daugiau 

Siunsti In Europa

WASHINGTON, D. C. — 
Bravorininkai ir tie kurie ga
mina sznapsa, degtine ir alcho- 
holiu nutarė savo bravorus už
daryti del szeszios deszimts die
nu.

Jie sako kad bravoru užsida
rymas nereiszkia kad mums 
pritruks sznapso ar edgtines ar 
kad visas sznapsas pabrangs. 
Jie sako kad dabar bravoruose 
randasi gana sznapso del keliu 
metu. Jie taipgi sako kad jie 
mielu noru taip daro, jeigu Pre
zidentas Trumanas sako kad 
Europos žmonėms tie kviecziai 
yra reikalingesni ir jeigu jie 
uždarydami savo bravorus tai 
nuo bado iszgelbes tukstan- 
czius žmonių.

Bet darbininku unijos vadai 
dabar reikalauja kad butu su- 
szauktas susirinkimas tarp 
bravorininku ir unijos vadu pa
sitarti. Jie sako kad kai bravo
rai užsidarys, tai labai daug 
žmonių neteks darbo.

Unijos vadai net grasino kad 
jie patrauks bravorininkus in 
teismą ir reikalaus kad bravo
rininkai visiems darbininkams 
algas iszmoketu per visa ta lai
ka kada jie nedirbs. Jie sako 
kad apie dvylika tukstaneziu

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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nori insileisti.
Mums gal iszrodytu kad 

szitokie kareiviai nedaug ka 
galėtu nuveikti priesz visus 
tuos naujus ginklus. Bet kur 
jie keliauja, tai arklys geriau 
tinkamas negu geriausios 
maszinos. Jie taipgi turi ir 
kariszkus eroplanus ir tan
kas. Bet ežia, pieskynuose, . 
dykumuose raitas žmogus 
yra galingas žmogus. O Ara
bai labai myli arklius ir turi 
geriausius, puikiausius ir 
greiezius žirgus.

JIESZKO
EROPLANO

Dingo Alaskos Giriose

JUNEAU, ALASKA. — Di
delis eroplanas iszskrido isz 
Seattle, Washington in Juneau, 
Alaska ir kur pakelyje dingo. 
Kai žinios atėjo, tai tas eropla
nas jau buvo apie dvylika va
landų pasivelines. Jis turėjo 
pasiekti Juneau, Alaska puse 
po dvieju po pietų. Puse po vie
nos jis per radijo pranesze kad 
viskas tvarkoj ir kad jis ant 
laiko pribus in Juneau. Bet nuo' 
to laiko nei isz jo nieko nebuvo 
girdėti ir niekur niekas jo neuž- 
mate.

Eroplanas turėjo gazolino tik 
del kokiu trijų valandų skridi
mo. Eroplano kompanijos ir ar
mija pasiuntė daug eroplanu to 
eroplano jieszkoti, bet vejai, 
vėtros ir lietus trukdo darba. 
Laivynas pasiuntė kelis laivus 
in ta kraszta jieszkoti.

Eroplano kompanijos virszi- 
ninkai nesako kiek žmonių bu
vo ant to eroplano, bet laik- 
rasztininkai jau žino: Penki 
darbininkai, lakūnai, dvylika 
suaugusiu žmonių ir vienas kū
dikis.

Del Europos žmonėms
WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Tru 

manas nenoromis buvo priverstas susiszaukti 
visus Kongresmonus ir Senatorius in posėdi, 
bet neaiszkukas bustame posėdyje nutarta, 
Prezidentas Trumanas praszys Kongresmonu 
kad vėl butu investa visu kasztu prižiūrėjimas 
ir teisingesnis padalinimas.

Visi laikraszcziai rasze ir gynė kad visai nėra 
reikalo suszaukti Kongresą sziais metais. Pats 
Trumanas sake kad jis nemate jokio reikalo, 
kad jis pats be Kongreso gali viską sutvarkyti.

Ana menesi jau mes “Saulėje” raszemekad 
Prezidentas vienas nieko czia nei negali padary
ti nei nepadarys, kad jis bus priverstas szauk- 
tis Kongreso posėdi.

Politikieriams szitas labai nepatinka, neš 
jie visi namie jau pradėjo savo politikos darbus, 
rengdamiesi del ateinaneziu Prezidento rin
kimu.

Szitame posėdyje Kongresas turės nustaty
ti daug nauju instatymu ir investi daug kitu, 
kurie buvo po karo panaikinti.

Bus investas instatymas kad valdžia gali pri
žiūrėti kas yra siuneziama in užsieni ir sustabdy
ti tas kompanijas kurios siunczia tokia tavora ar 
maista in Užsieni, kurio trumpa mums czia 
Amerikoje. Taipgi turės nustatyti kiek sztor- 
ninkai gali imti už koki tavora ar maista kaip 
buvo per kara daroma. Visi politikieriai bijo
si investi ta instatyma kad visiems žmonėms bu
tu viskas lygiai padalinta su kuponais, su tikie- 
tais, kaip buvo daroma perkąrą, bet jau da
bar matyti, kad kitaip ir negales būti, jeigu 

I (Tasa Ant 4 Puslapio)

GAISRAI GIRIOSE i 
18 Žmonių Žuvo; 
$25,000,000 Bledies

Padaryta
BAR HARBOR, MAINE. — 

Czia in Bar Harbor, kur bago- 
cziai pripratę vasaruotis, ir kur 
gyvendavo daugiau negu 4,300 
žmonių, dabar pasiliko tik keli 
szimtai. Baisus gaisrai giriose 
uždege ir sudegino miestus ir 
miestelius. Kai ugnis prasidė jo 
girioje, vejas ugni padidino ir 
iszplatino in tikra gaisra, ku
ris viską sudegino. Czia randa
si gražiu ir brangiu palociu ir 
dvaru. Visi buvo sudeginti, su 
žeme sulyginti.

Karo Sztabas pasiuntė kelis 
szimtus kareiviu ta gaisra už
gesinti. Daugiau negu tūkstan
tis verkianeziu motinu ir vaiku 
neteko namu ir pastoges.

Policijos virszininkas George 
C. Abbott iszleido insakyma 
kad nei vienam nevalia gryžti 
in savo namus nors del paros ir 
kad nebus valia važiuoti auto
mobiliais in tuos krasztus kur 
gaisras taip siautė, nes vis yra 
pavojaus kad tas gaisras su ve
ju gali atsisukti in tuos paežius 
krasztus.

Gaisras taip greitai užėmė 
visa kraszta, kad net ir vieszke- 
li nukirto, ir apie trys tukstan- 
cziai motinu turėjo greitai ap
leisti savo namus ir susirinkti 
ant parko ir laukti pakol pri
buvo automobiliai ir trokai jas 
iszvežti.

Apie du szimtai kareiviu is.? 
apylinkes veda dabar sargyba 
ir stengiasi invest! nor kokia 
tvarka.

Czia, szitoje vietoje randasi 
milijonierių namai, palociai ir 
dvarai. Ir daug tu dvaru buvo 
su žeme sulyginti. Jackson Me
morial Laboratory, kur buvo

(Tasa Ant 4 Puslapio)- j j
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Kas Girdėt |
Į isz pirszto iszcziulpta

Bus sunku pirktis muilo, nes 
--------------------------------------- daug lasziniu ir tauku yra siun- 

------- _Į cziama in Europa.
Ana sanvaite apvaikszczio jo-1 -------- ;;--------

me “Columbus Diena.” Chris-į Argentinos valdžia labai 
topher Columbus atrado Ame- ' 
rita ir buvo pirmutinis žmogus 
atplaukti isz Europos ir susipa
žinti su Amerikos krasztu.
Amerikiecziai jo gimimo diena 
apvaikszczioja.

Fiorello La Guardia 
, Amerikietis

Tonais! buvo Director of Civilian De- BALF Seime dalyvaus ir

Amerikos mokyklose moki
nama kad Columbus visai nety- 
czia atrado Amerika kai jis 
jieszkęjo naujo kelio in Kinija. 
Bet tai visai ne teisybe;

NEW YORK. — Kada asme 
nybe velionio Fiorello La Gu 
ardia bus jo draugu užmirszta 

daug prižadėjo jr labai daug. jo biografija puikiai pailiust 
gražiu ir saldžiu pasižadėjimu nuos 
padare apie savo prisidėjimą ir veikti.
stojimą in talka suszelpti Euro- mokratija tinkamai veikia ka 
pos badaujanezius, bet dabar | c]a žmogus pasiekia virszunc 
pasirodo kad Argentina nieko savo paszaukime savo mieste, 
nedaro ir nieko nesuszelps. Vi-į &avo tautoje ir galutinai pasau-

kaip demokratija gal
Galima sakyti, kad de

sa tai buvo tik gražus ir tuszti 
žodžiai.

Amerikos valdžia nutaria 
jlslnuo szio laiko nieko nesakyti ir 

jieszkojo nauju salų Atlantiko/neatsakyti Sovietams kai jie 
marese.
K --------

Vjsi Katalikai eako ir pripa 
rodo kad Columbus buvo Kata
likas, bet niekas to tikrai ne- 
priparode. Mes tik tiek žinome 
kad jis buvo labai dievobai
mingas žmogus, kuris meldėsi 
kasdien.

mus puola ir szm,aižia savo laik- 
raszcziuose. Amerikos valdžia 
nutarė kad daug geriau bus nu
tylėti. Ir mes tokiam nusistaty
mui pritariame, nes kai su dur
nių šusiginczysi, tai žmones ne
žinos katras durnas.

Atrasti Amerika ■ kasztavo 
14,000 doleriu.

■ Christopher Columbo tikras
vardes buvo Colon. Jis buvo 
raudonplaukis.

Columbus nebuvo pirmutinis 
sakyti ir mokinti kad pasaulis 
yra apvalas, kad galima plauk
ti in vakarus ir sugryžti isz ry
tu. Graiku mokslinezius Aristo
tle apie tai mokino szimtais 
metu pirmiau.

Niekas tikrai nežino kada 
Columbus užgimė, ir niekas ne
žino kaip tie jo trys laivai isz- 
rode, nors dabar knygose mes 
randame tu laivu paveikslus. 
Tie paveikslai yra netikri ir tik 
isžgalvoti.

Musu naujos mados moterė
les nenori ir bijosi dideliu szei- 
mynu iy stengiasi apsisaugoti 
nuo vaiku, nes jos pasiteisina, 
per daug kasztuoja didele szei
myna užauginti. Net ir musu 
neva-mokslincziai aiszkina kad 
reikia gerai ir taisykliszkai su
tvarkyti kad neužgimtu per 
daug ir per tankiai vaikai. Jie 
taip-gį aiszkina kad szeimynos 
negali gerai užauginti ir išz- 
aukleti dau|g vaiku. O tuo pa
ežiu sykiu Europos badaujan- 
czios szeimyneles veisiasi ir 
auga, nepaisant bado, skurdo ir 
nei vargo. Mums ir musu szei- 
mynoms kur randasi tik vienas 
ar du vaikai, yra tikra sarma
ta.

Fiorello H. La Guardia

Kai jis atrado Amerika ir 
susitiko su Indijonais, jis de- 
szimts tu Indijonu pasiėmė in 
nelaisve ir parsivežė namo, pa
rodyti saviesiems kad jis isz 
tikro atrado nauja žeme.

Churchillis nepaisę kaip isz 
jo žmones szidinosi, kaip ji pa
juokė, bet jis savo kalbėjo ir 
ganą, diena nakti prakalbas sa
ke, perspėjo žmone priesz Hit
lerį. Bet pranaszas neturi ir ne
gauna garbes tarp savųjų.

Jis su savo jurininkais susi
pažino su taboka, iszmoko kaip 
rūkyti isz Indijonu. Indijonai 
rūke ne taip kaip mes sziandien 
rūkome, bet jie irisidedavo pyp
ke in uosi ir taip traukdavo du
rnus.

Moskvos valdžia pareiszkia 
savo nusistatymą ir pasiryžimą 
sunaikinti Amerikos kapita- 
lizma, Amerikos valdžia. De- > i ■ ■ ■ ■ 1 ■ ‘ ■
vynios tautos, po Sovietu Ru
sijos vadovyste paskelbė kad 
jos rengia ar jau turi surengu
sios penkta kolumna, penkta 
armija, kuri visokiais budais 
kariaus priesz Amerika.

Columbus apsiženijos ne tiek 
isz meiles, kiek isz vilties kad 
jo nuotakos szeimyna jam pa
dės surengti ta kelione skersai 
mares. Jis buvo vyriausias sū
nūs labai vargingos szeimynos.

Nors Columbus buvo labai 
geras jurininkas, jis labai pras
tai valde tuos Indijonus kurios 
jis rado Amerikoje. Jis tuos In - 
dijonus pavergė ir visus pada- 
re vergais. Jis buvo pirmutniis 
inpykinti Indijonus priesz bal
tus žmones.

Musu vadai jau seniai mums 
sako ir mus perspėja kad karas 
tarp Rytu ir Vakaru jau eina 
pirmyn visu' savo smarkumu. 
Skirtumas tik toks kad dabar 
tik žodžiais peszasi ir nedrysta 
stvertis už ginklu. Bet jau da
bar matyti kad mes ta žodžiu 
kara ‘pralaime jame.

Arit viėnos salos Amerikoje 
jis rado apie tris szimtus tuks- 
taneziu Indijonu. Po skerdynių 
kurias jis surengė ir Vede liko 
tik apie penki szimtai Indi jo- 
nu. Jis Indijoriams nepripaži
no jokios laisves ir nelaikė 
juos kaip žmones.

Kai Anglijos Chamberlain 
važiavo pas Hitlerį, pasitarti, 
visi isz juokėsi kad jis vis tik 
su lietsargiu, umbreliu važiavo 
pas Poną Hitleri, kuris ginklus 
szvaiste. Retam kuriam atėjo 
iri galva suprasti kad tas Ang
lijos Chamberlain neszesi um
breliu, už tai, kad nei jis, nei jo 
krasztas neturėjo ginklu.

Kai Anglijos Ministeris 
Whiston Churchill, 1934 metais 
perspėjo savo žmones ir savo 
kraszta kad Hitleris ginkluoja
si ir rengiasi in kara priesz visa 

Ispanijos karaliene pardavė' svieta’ buvo Pajuoktas. Ki- 
savo zemcziu'gus ir karoliussake kad jis tik jieszko ir 
kad galėtu jam parūpinti tuos laukia kar0 kad ^aletu PasiPL- 
tris laivus, yra tik vaiku paša- niguoti. Visi ji už durnių laike, 
įįa kuri gražiai skamba, bet yra I

Visi tie apraszymai apie kaip j

nedrąsiai in akis ir inkiszo savo 
gele in tavo kapa tarpe tubero- 
zu.

— Dabar eiva, tarė man 
griežtai duodama savo ranku
te, nors da taip jauna, bet jau

vyko in New Yorka.
Fiorello La Guardia gimė 1862'fense, buvo pirmininkas Ame- Lietuvos Ministeris Amerikai, 
metūose, rytinėj miesto daly, rican Section of the US-Cana-
Budamas trijų metu amžiau, jo j dian Permanent Defense Board tik ka gryžo išz Europos. Lietu 
.evas, muzikantas, tapo beno,ir Kovo 29 diena 1946, tapo Ge-| vos Ministeris Europoje daug 
vadas Suvien. Valstybių ka- neralinis Direktorius UNRRA.; kur lankėsi, placziai iszsikal-

Jis atsisakė isz tos vietos kad.v bėjo su atsakingais asmenimis, sunkaus darbo patyrusia. Par- 
__ i i.. i xr„i .t-,, ’ t:., .-..-...-i., z;,,;..

riuonienei vakaruose ir taip 
jaunasis Fiorello ingi jo vakaru 
aeleviszka dvasia.

lyje. La Guardia prisidėjo 
narsumu, su nenuilstanezir 
drąsumu ir teisingumu prie de 
mokratijos kuri jam davė pro 
ga.

La Guardia tėvas gimė Hali 
joj, jo motina buvo Zydiszkot 
kilmes. Po apsivedimu jie at

si

Tėvo mirtis 1898 metuose 
privertė Fiorello jieszkoti dar
bo. Jo pirmas darbas buvot 
Amerikos Konsulate Budapes-Į 
te, jo antras su Amerikos Kon
sulatu Trieste. D.vi'deszimts 
metu amžiaus buvo Konsulinis 
agentas Fiume, kur jis mokino
si Italu, Serbo-Kroatu ir Vo- 
kiecziu kalbas.

1906 metuose, Fiorello La 
Guardia gryžo in savo New 
Yorka. Buvo 25 metu amžiaus. 
Gavo vertojo darba Ellis Islan
de ir ten iszsimokina Žydu ir 
ir Francuzu kalbas. Noreda- 
buti advokatu jis vakarais mo
kinosi. Priimtas 1910 metuo
se jis atidarė ofisą New Yorko 
mieste. Kada klientu pas ji 
neatėjo, jis ju ėjo jieszkoti, ra
do ju tarpe kriaų'czįų per di
džiules straikos 1913-1914.

Pulk. Povilas Žadeikis, kuris

mate kad nei Suvien. Valsty-: Jis daug nauju žinių parsivežė 
bes nei Anglija rems tolesnes apie visos lietuviu tautos pa-

Europos karo isztcriotas szalis.į
Jis prasze fondą isz $405,005,-;

Į 000 kuri butu valdoma per Su-
vien. Tautu.

pastangas paszelpa aprūpinti dėti.
Seime dalyvaus inžymiu 

ąmerikiecziu sveczįu, tiek New 
Yorko miesto atstovu, tiek ki
tu valstybių svecziu, tiek pa

Amerikiecziai sziandien at
simena puiku amerikieti, puiku 
administratorių, puikiausia 

Į New Yorko miesto mayora, ti
kras žmogus ir demokratas. Jie

Loszikas Vasaruoja

sivedžiau ja in savo namus ir 
iszauginsiu, iszauklesiu, nes tu 
man ja davei. Taipgi užsiimsiu 
steigimu instaigos apleistiems 
vaikams. Ar gerai? Noriu isz- 
pildyti tavo pasiuntinybe szia
me pasaulyj, kad greieziau pa- 

szelpos ir kultūros organizacija liuosuoti mano siela ir eiti pas 
tave, arba paskui tave. Isz mei
les del tavęs, mylėsiu tuos, ku
riu niekas nebemyli.

* * *
Atėjai pas mane,, macziau ta

ve, jaueziau tavo buvimą. O, 
aeziu tau, aeziu! Matau da ir 
dabar tave visa įbalta ir vėjo 
puksznojama, kaip atplaukei 
pas mane szviesu, giedru veidu, 
o tavo akyse spindėjo džiaugs
mas. Rankoje laikei ta mėlyna, 
žemeta astra, kuria mergaite 
tau paaukojo ir glaudiai ja prie 
savo krutinės, žiūrėdama iri 
mane su meile, kaip senais lai
kais, kuomet buvome kartu ir 
kuomet buvai manim patenkin
ta.

vadu. Pažinkime savo tautos, 
savo tremtiniu draugus asme- 
niszkai.

Nuo szio BALF Seimo daug 
atsimena kad La Guardia vi-'kas pareis. Tai kurie skyriai 
suomet buvo teisingas sau.—C

sziame mieste

“BALF” SKYRIŲ 
DĖMESIUI

1 mandatu in Centra, 105 Grand
I St., Brooklyn 11, N. Y., nea+- 
' siuntėt, malonėkite tai padary
ti neatideliodami, sziandien.

BALF Seimas pradedamas 
1947 m. Lapkriczio (Nov.) 5 d., 

i 2 vai. po piet Hotel New Yorker

Bing Crosby, kuris yra po 
visa Amerika pagarsėjęs 
kaipo geras loszikas ir ne
prastas dainininkas dabar 
vasaruoja, ima vakacijas, 
atostogas in Jasper Tautini 
Parka, Kanadoje. Jis ežia 
apželes, barzduotas ir nepa- 
sikirpes, geria kavos poduka 
pargryžes isz medžiokles.

Bing Crosby yra visiems 
geriausiai žinomas kaipo lo
szikas kuris labai vaizdžiai 
atvaizdavo ir iszlosze jauno 
kataliku kunigo gyvenimą. 
Tas paveikslas buvo užvar
dintas “Going My Way.” 
Paveikslas buvo gražus ir in- 
domus, bet iszkreipe ir ne
tikrai atvaizdavo kunigo gy
venimą. Anot to paveikslo 
visi klebonai yra suruge, at
žagari ir pikeziurnos; o vien 
tik jaunieji yra linksmi geri 
ir žmonėms prielankus. Pas
kui ir kunigo gyvenimas jau 
ne toks kaip buvo tame pa
veiksle nupieszta. Mes da ne
radome nei vieno kunigo, ku
ris su viena daina ar giesme 
atmokėjo visa savo bažny- 
czios skola, kaip tame pa
veiksle atsitiko.

Bet visa tai, nieko bendra 
neturi su losziku Bing Cros
by. Mums Katalikams tikra 
garbe turėti toki garsu loszi- 
ka, kuris tuo paežiu sykiu 
yra ir geras katalikas.

La Guardia visuomet buvo 
sukelelis. Jis pradėjo savo po
litini gyvenimą kaipo Progre- 
yvus Republikonas 1914 me
tuose. Jis buvo iszrinktas in 
Kongresą isz New Yorko dis- 
trikto. La Guardia iszrinkimu 
Tammany Hall, Demokratu po-

• litine maszina
pradėjo silneti. Kada Suvien. 
Valstybes stojo in pirma pa
saulini kara, jis irgi prisirasže 
ir tarnavo kaip lakūnas Italu 
fronte, gryždamas su daug de
koracijų ir majoro laipsniu. ■

Pradžioje 1920 metuose La 
Guardia vėl iszrinktas Kongre
so nariu. Penkis kartus isz
rinktas jis reme Liberaliszkus 
pasiulijimus ir vede didele bet 
nepasekminga kova priesz Im- 
migracijos suvaržyma ir visuo
met atakavo neapykanta ii 
nesmaguma. Jis siūle visai 
neminėti rases ir tikybos civi- 
les tarnybes aplikacijų formo
se ir vėliau, kaipo New Yorko 
mayoras, insake kad rase ir ti
kyba nebutu minėta miesto ci- 
vilej tarnybai.

1929 metuose, La Guardia 
apsivedė su Marie Fisher, jo 
sekretore, ir vėliau užaugino 
vaikuti ir mergaite. (Jo pirma 
žmona, Itale, su mažutėlė duk
rele mirė priesz kiek metu).

Legislatyvis tyrinėjimas Ta
mmany Hall suskaldė Demo
kratu partija New Yorke ir da
vė La Guardia proga kuria jis 
norėjo, tarnauti miestui kur jis 
gimė. Gavo pajamos kaipo 
“Fusion Candidate.” Būti, 
reformos mayoru New Yorko 
mieste lig sziol reiszke politine 
žmogžudyste. La Guardia tar
navo tris kartus,1934-1946, tris 
terminus kovos del gero valdy
mo, ir ji insteige New Yorkas 
(app miestas naudai žmonių 
kurie ten gy veno. Jis paskyrė 
vieszus tarnus nepaisant politi
niu partijų, rases, tikybos arba 
Tautines Sveikatos Departa
menta. Miesto kreditas buvo 
puikus.

Jis pastate 60 mokyklų,. 200 
vaikams pasibovinimo vietų, 
parku, ligonbueziu, sveikatos 

Į centru, knygnu, tiltu, keliu, ir 
it. t.

j Prasidėjus antram pasauli
niam karui, La Guardia nebe
buvo mayoro. Buvo paskiras 
in invairias tautines ir tarptau- 

j tines vietas. Trumpam laikuiį

NEW YORK. — Lietuviu 
tremtiniams laikas liūdnas'34 St., ir 8 Ave., New Yorko. 
ir tragiszkas. BALF Seimo jielLapkr. 5 d., 8 vai., vakare bus 
daugiau laukia, negu mums į gražūs koncertas, kuriame žy- 
gali atrodyti. Jie musu veikimui 
nepaprastai domisi. Musu gy
vas veikimas yra būtinas jiems 
gelbėti.

Tik ka gavome praneszima, 
kad BALF Eeime dalyvaus B- 
ALF ingaliotinis Vokietijoj 
Dr. Antanas Trimakas. Jis spe
cialiai atvyksta in Seimą ir at
veža tremtiniu linkėjimus 
Jums asmeniszkai perduoti. 
Garbingojo sveczio praneszi- 
mas bus indomus, svarbus, nau
dingas visiems lietuviu paszel- 
pos darbo veikėjams. Svarbu, 
kad ta praneszima iszgirstu vi
su BALF Skyrių atstovai. Butu 
tikrai gera, kad kiekvienas B- 
ALF Skyrius turėtu Seime 
nors po viena atstovą.

mios meno jiegos džiugins vi
sus dalyvius lietuviu tautos 
menu. Koncerte norima duoti 
proga visiems dalyvauti, tai bi
lietai tik po $1.00. Viskas vyks 
Hotel New Yorker, arti Penn
sylvania didžiosios geležinkelio 
stoties, New Yorko szirdyje.

“Užduszine Diena”

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

karsztai bucziuoti. Staiga paki 
lo ir nubėgo pas savo motinos 
kapa. Isz bukieto mėlynu, pa
vytusiu astru iszeme viena gė
lė, sugryžo pas mane, pažvelgė

Macziau tave savo sielos, du- 
szios akimis, jaueziau tave da 
po savo pabudimo. Suprantu 
tave, tikiu visa savo siela, my
liu tave. Myliu, nežiūrint, kad 
mus karstas skiria. Sielos musu 
susiekia per žemes pluta ir per 
kūno lukszta. Tikiu in amžinas- 
ti ir kad tu joj gyveni. Taigi 
pasiskubinsiu paskui tave, ma
no numylėta, einu, skubinuos.

Iki pasimatymo!
— GALAS —

— S.

Amerikoniszki Stebuklai

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

20 Centai. J
Saule, Mahanoy City, Pa. j

ISTORIJEapie na *“ ““ 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis 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. ltfc. 
Saule Pub. Co., Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus i

Uncle Sam Says

Mums szitoks paveikslas 
ar szitoks vaizdas visai nie
ko nereiszkia ir mes nei ne- 
dirsteletume jeigu ka pana- 
szaus pamatytume ant kelio. 
Bet visi szitie Japonai suspi
to pažiūrėti ka Amerikie
cziai daro ir kaip jie moka 
viską padaryti ir pataisyti. 
Japonai manstina kad kiek
vienas Amerikietis yra isz 
pat prigimties mechanikas, 
visko žinovas, ir su maszino- 
mis tikras maistras.

Czia Amerikietis maino 
gumini rata “tajeri” ant au- 
tomobiliaus rato. Kai Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
darbininkai pradėjo ta gumi
ni rata numauti, tai visi 
miestelio gyventojai subėgo 
pamatyti.

Amerikiecziai, isz savo pu-

sės negali suprasti kaip Ja
ponai gali taip klausyti ir 
būti paklusnus. Kai jie czia 
subėgo, vienas Amerikietis, 
kuris buvo gerai susipažinęs 
su Japonu pak'usnumu, pa 
bėrė szakeliu rata apie ta sa
vo automobiliaus gumini ra
ta ir in sake Japonams kad 
jiems nevalia peržengti per 
ta nubriežta rubežiu. Szitie 
Japonai iszstovejo aplink tas 
szakeles net tris valandas, ir 
nei vienas nei kojos neperke- 
le.

Czia Amerikoje, policija 
su storomis virvėmis aprisza 
vieta kur nevalia mums eiti 
paskui pastato kelis szimtus 
policijantu su arkliais ir su 
lazdomis, o Amerikiecziai 
vis lenda ir gana.

Small business firms can take a 
wise tip from many of their cus
tomers who have built a reserve 
nestegg of Savings Bonds through 
the Payroll Savings Plan for buying 
Savings Bonds. The Bond-A-Month 
Plan at local banks where the cor
ner druggist, the grocer and the 
butcher maintain checking accounts 
is equally effective in providing a 
growing reserve for a business. For 
example, suppose you own a busi
ness which nets a §1,000 a month. 
By investing §200 a month in Savings 
Bonds through your bank’s Bond- 
A-Month Flan you would have a 
§2400 reserve in one year’s time.

U. S. Treasury Deparlmtni

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!
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“Užduszine Diena”
■M

mirti; žinau, kad užtenka pa
siekti ranka ginklo, pridėti ji 
prie krutinės ir viską gal pasi
baigtu. Kas mane palaiko1? Ne-! 
žinau, tiktai jaucziu, kad bijau ■ 
pražuvos, nes tai butu naujas 
su tavim persiskyrimais, nes da
gi mano skausmas, tai dalele 
tavo esybes, tai tas, kas betar- 

‘ piai mane su tavim jungia, ri

JJŽDUSZINE Diena! Žmones 
pasakoja, Vuk ta diena mi- 

susiu sielos atlanko tuos, tarp 
kuriu meile buvo gyvenant. Ar 
ateisi tu pas mane? Lauksiu ta
vęs visa nakti; ilgai jau tavęs 
laukiau, bet vis veltui. Ateik! 
Gal tu nematai mano mincziu, 
taigi rasziau jas, perskaityk, 
iszklausyk manes, susimylėk 

sza. ■
• , • • 1Kiek kartu ta mintis mane' 

stipriai apvaldo, matau tavo1 
numylėtas akis, in mane insi- 
žiurejusias ta iszraiszka, kokia 
darydavai, kuomet kalbėdavau 
tau tai, kas tavo szirdžiai nepa
tikdavo.

Iszrodo, jos ima praszyti, 
protestuoti. Ne, ne, 'balandėlė, 
nepadarysiu to. Kartais, nežiū
rint in visa mano netikejima, 
nežiūrint in visa neva tikruma, 
kad nieko nesą anapus grabo, 
man iszrodo kad tai nepanaszu, 
jog tu ant visados nuo manės 
nuėjai. Tikiuosi da tave pama
tyt, troksztu, noriu, turiu!

Ateik nors sapne, nors ant 
valandėlės, nors ant vieno akiu 
mirktelėjimo; žibtelėk man, 
kaip puolanti žvaigžde, o asz 
intikesiu, insitikinsiu, lauksiu.

* * *
Neatėjai! Prasziau, meldžiau

si, vereziausi in dulkes. Jeigu 
nors minutei butum man prisi
sapnavus, bucziaiu pasigavęs 
to, kaipo vieninteles laivo su- 
sidaužyme pagel'bos, bucziau 
intikejas, kad ji kur tai gyvena 
ir manes laukia.

Ar tai panaszu, kada tokia 
meile, kaip musu, turėjo mirti
mi nutrukti, jeigu kokia nors 
dalis jos esybes pasiliko gyve
nanti? Ar panaszu, kad ji, ma
tydama maino kanczias, negalė
tu rasti budu apreikszti savo 
gyvavimą? Juk ji buvo^ gera, 
tyra, saldi, mylinti, taigi, jeigu 
kur gyvena turi būti szventa, 
palaiminta, turi turėt žinojimą 
ir valia. Bet jos jau niekur ežia 
nėra, siela jos buvo tiktai vy
lius, o kūnas in dulkes pavir
tęs. Ar ir mano kanezia: yra 
taipgi vylius? Ar tas skausmas 
kuris tašo visa mano esybe, yra 
tiktai smegenų ir nervu iszdir- 
binys? Bet tokiu budu kam? 
Delko ? Delko ji gimė, kam asz- 
ja mylėjau, delko ji tokia jau
na mirė? Jeigu materija yra 
vienatinis viso pasaulio prad
muo, delko jis nėra mirtinas, 
delko jis mausto ir jauezia?

Jeigu gyvuoja koks dvasinis 
pradmuo, delko yra toksai ne
žinomas? Kam-gi mirtis kerta 
jaunas, sveikas, kilnias esybes, 
kurios, virsta, kaip dalgio pa
kirstos varpos ir nei pedsakio 
nepalieka; tuo tarpu, kuomet 
tiek raiszu, ligotu, nuskurdėliu 
gyvena, kankinas ir kitiems 
būna sunkenybe. Ak, didele, 
galinga yra jiega, kuri visa 
gamtoje valdo, kuri vaikus 
nuo motinu atima, brangiau
sias esybes isz mylimųjų glėbio 
iszpleszia, jaunyste, jiega ir 
gražuma in dulkes paverezia.

Atnesze vainikus ir gėlės, pa
stebėtini vainikai ir gėlės: bal
tos rožes, tuberozos ir daugybe 
kitokiu. Nunesziu aisz juos tau 
visa tavo namą, kapa baltai pa- 
puosziu, padabinsiu. Tu už vis 
labiausia gėlės mylėjai. Taigi 
turėsi ju daug, daug, nes nieko 
daugiau asz tau duoti negaliu.

ant manes.
Žiuri u per langa, ar tarpe 

besileidžianczios saules spindu
liu nepamatysiu tavo paveiks
lo. Ne, matyt, tiktai rudens 
vejas barsto paskutinius nuo 
medžiu lapus ir tyliai kloja ant 
žemes. Kai kurie ju, krisdami, 
pakilai in aukszti, tartum prie- 
szindamies nepermaldaujamai 
butenybei, kuri traukia juos in 
isznykima, bet veltui. Taip tu
ri būti, sztai iszsprendimas gy
venimo pabaigos, žmogaus ir 
lapo. Nieko nepadeda nei skun
dai, nei pasiprieszinimai, nie
kas negali pakeisti to, kas turi 
būti. Nėra saules, nenai szilimos, 
gamtoj viskas apmirė ir szalta, 
viskas turi, turi mirti! O vienok 
tie medžiai, tiesdami savo nuo
gas szakas in dangų, lyg mal
daudami pasigailėjimo, su atei- 
nancziu pavasariu isz naujo at
gis, naujais lapais apsidengs, 
pražydės. Tik žmogaus siela, 
kuomet nuo jos atsiskiria visi 
žemes troszkimai, visi vyliai, 
visi pajautimai, kaip suvytę ru
dens lapai, niekuomet jau ant 
žemes neatgija, nėra vilties 
joms isz naujo atgimti ir žeme- 
je gyventi.

Ko nuėjai nuo manes, ramy
be mano, mylimoji, vaikuti; 
kam nuėjai, draugužele mano ? 
Jeigu nors kokia dalele tavo 
esybes savo būvio pasauly kur 
nors gyvuoja, duok man žino
ti, apsireiszk, ateik man in pa- 
gelba. Juk matai, kaip asz keu- 
cziu, kaip liūdžiu, kaip laužuos 
savyje. Ar-gi taip lengva buvo 
tau sutraukyti visi rysziai, ku
rie mudu abudu junge?

Nuėjai nuo manes pilname 
jaunystes, meiles, laimes žydė
jime. Buvai maino, kaip kruti
nės dūsavimas, kaip szirdies 
plakimas, kaip mano galvos 
mintis, o vienok kaž-kokia ga
lia1, didesne net negu mano mei
le, paėmė tave nuo manes. Nu
ėjai nuo manes be atsisveikini
mo; nuėjai, kad jau niekuomet 
nebegryžus. Seniau dalinomės 
visomis mano mintimis ir jaus
mais. Kiekviena valanda, pra
leista be manęs, skaitei kaipo 
prarasta. Niekuomet su manim 
nesiskirdavai. Dabar-gi palikai 
mane viena.

O asz, asz gyvenęs tavo maty
mu, tavo atduisiu, tavo meile, 
paskendęs tavy visa siela, ne- 
papaikau, galvos in siena nesu
daužiau, isz gailesczio nenumi
riau. Delko taip stojos? Delko 
tu, stipri dvasia, pilna užside
gimo, tikėjimo, ir pasiszventi- 
mo užgesiai, kaip užpustas ži
burėlis, o asz, palaužtas, neti
kėlis ir niekam netinkantis pa
silikau ir gyvenu, turiu gyven
ti. Asz net neturiu jiegu norėti 
mirti. Skausmas taip yna insi- 
sunkes in mano siela, kad net 
paliko turiniu mano esybes, 
vienuok ir tas skausmas yra 
taip apmiręs, taip bejiegis, kad 
nebegaliu užmuszti. Jaucziu, 
kad jeigu to linkme intemp- 
cziau vista savo valia, turecziau

Einu pas tave. Sudiev!
* * *

Po keletą valandų praleistu 
pas tave sugryžau in namus pa
vargęs ir nusikankines, bet tru
puti kaip ir nusiraminęs. Nuo 
to laiko, kada pradėjau su ta-

BALTRUVIENE

Mano kurnąs priesz 
elekszion, 

Iszvažiavo in Pottsvilles 
miestą, 

Svarbiu dalyku dažinoti, 
Ir visiems padainuoti, 

Kaip sugrysz tai žinosime, 
O gal ir nauda isz 

to turėsime.
Asz jum tuom kart 

t trumpai padainuosiu:
Vienoje vietoje bobelių 

mitingas atsibuvo, 
Ir mano kojos in ten 

' pakliuvo,
Isz nežinių in ten 

pakliuvau, 
Apie pusianakti ten 

pribuvau.
Mat, viena boba sirgo 

ant galvuno1, 
O kitos szaukesi pagelbos 

velnunio, 
Neužilgio pagelbo pribuvo, 
Viena raganiszka bobele, 
In rankas vvro inkliuvo, 

Nuvilko ja namo, 
Ant lovos pasodino, 
Juokėsi net aniuolai, 

O kazoka szoko velniai.
Vyras bobele baudė, 
O bobele kaip jautis 

baudė.
• Karta ji buvo vyra 

pamettts, 
Pas savo motinėlė 

nutarabanyjo,
1 Bet jos motina, 

Iszmintinga motere, 
Iszvijo su szluota adgal 

duktere.
Jeigu da karta in ten 

pribusiu, 
Pataisos nuo jos lauksiu, 

Tada bus negerai, 
Nepagelbes nei jos poteriai!

* * #

Dvi moteres ant stryto 
susirupeziavo, 

Viena nuo kitos helos
gavo, 

Savo vaikus neapžiuri,
Ir ant ju mielaszirdystes 

neturi.
Viena isz ju yra tikra 

naszle, 
Ir glamonėjasi su 
jaunikiu per naktele.

O tame vis kalte guzute, 
Kuri padaro daug bledies, 
Ant kojų negali pastovėti, 

Žmones ant tokiu pasielgimu 
negali žiūrėti,

Vaikai ir kiti paskiu 
jas bėginėja, 

Visokiais biauri&is vardais 
szaukineja.

O jus sakalelei savo 
balandėlės suvaldykite, 

Nes da sziandien ju vardus 
' neminėsiu,

Kita karta apie jas 
daugiau padainuosiu.
————————

i

! vim ta rasztu pasikalbejima, insitikinimu, kad veide jos pa- 
' man rodos, kad kokie rysziai sirode karsztas raudonumas. 
' musu tarpe susįriszo, kad ra-1 Aiszku buvo kad tas tikėjimas 
dau paszaldinima sunkioje ma-1 dabar paliko turiniu jos gyve
no naszlybej. O gal tai tos isz- nimo, kad sielos akimis mato 

. lietos asazaros atnesze ta su- savo sunu isztiestomis prie jos 
stingimą ir kaip ir vidujini pa-; rankomis.
lengvinimą. Nuo to laiko, kada — Bet, delko-gi mirszta jau- 

! persiskyrem, pirma syki ver-.l UOą, pilnos gyvenimo ir jiegu
kiau. Kada papuosziau, pada
binau gėlėmis tavo kapa, iszro- 
de panaszus in tave, kuomet 
asz tave žemei atidaviau, visa 
balta kaip sniegas su szypsa 
ant lupu, o szalta kaip ledas, 
kad staigu galvos susukimu 
puoliau ant žemes ir griaudžiai 
verkti pradėjau. Szaltiniai asz- 
aru apipilė mano akis, gug- 
cziojau, kaip vaikas, ilgai, ilgai 
net kol kas tai priėjo prie ma
nes pagelbėjo man pasikelti ir 
atsisėsti ant suolelio. Užuot žo
džiu, prikalbinėjimo arba nu
raminimo, užgirdau tiktai tylu 
isztarima:

— Juk visi tenai eisime.
Tuos žodžius isztare moteris 

gedulos rūbuose po savo sū
naus, kuri pora menesiu atgal 
netoli tavęs palaidojo. N^syki 
seniau juos maeziau, visados 
kartu einant po ranka szypsan- 
cziais veidais ir insižiurejusius 
kits in kita. Jis buvo tvirtas 
dvideszimts metu vaikinas, pe
tingas ir narsus, iszrode la
biau panaszus in broli tos men
kos, bet gana jaunos moterisz- 
kes kuri su dideliu pasitikėji
mu rėmęsi ant rankos savo 
vienturezio. Buvau tašyk prie 
tavęs, kuomet pažinau ja einan- 
czia paskui graba. Supo ja bū
rys jaunimo, neszanczio vaini
kus daugelis apsiaszarojusiu 
merga icziuūr motinu iszgąsdih- 
tais veidais. Ji ėjo balta, szalta, 
pastirus, bp. aszaru ir skundo 
ant lupu tartum nežinotu, kad 
prieszais neszamam karste guli 
jos suims jos visa laime. Stovė
jo visas apeigas su skausmo su
rakintu veidu ir meszlungisz- 
kai supintomis rankomis. Tik
tai kuomet pasigirdo paskuti
nis “requieseat,” staiga lig pa
budo. Suprato. Puolė kniupsz- 
czia ant karsto, apkabino ji 
rankomis, pridėjo prie jo lupas 
ir apalpo. Paėmė žmones iszne- 
sze ja be žado; maniau, kad 
szirdis jai plysz ir, pavydėjau.

Vienok nenumirė, ir sztai 
sziandien pakele ji mane nuo 
Žemes, atsistojo prieszais mane 
tyli, rami.

— Palaidojau sunu, kuris 
turėjo dvideszimts metu. Jis 
buvo vienatine mano laime, ma
no paguoda, visas mano gyve
nimas.

Kalbėjo taip ramiai, be ma
žiausios kartybes. Asz vis da 
negalėjau susilaikyti nuo gug- 
cziojimo, kuris draskė mano ' 
krutinę. Atsisėdo ji prie manes 
ant suolelio ir valandėlė tylėjo.

— Taip, tamsta, tarė ji man 
atsidusus, gyvenimas juk yra 
trumpas neužilgo vėl juos pa
matysime.

Gilus insitikejimas skambė
jo jos balse. Staiga nutilau ir 
susivaldžiau.

— Ar isz tikrųjų tamsta tiki 
in tai? Paklausiau žiūrėdamas 
in ja tyriiiejancziai.

—Suprantamas dalykas, kad 
tikiu. Ne tiktai kad tikiu, bet 
ir žinau, kad taip yra. Koks-gi 
butu gyvenimo tikslas, jeigu 
viskas mirtimi baigtųsi?

O koki tikslą gali turėti mir
tis? Kam-gi gimti, kad būtinai 
turime mirti?

j — Taigi, del to geniame, 
' kad per mirti laimėti nemirtina' 
gyvenimą, kalbėjo ji su tokiu

i 1

esybes, kurios ne tiktai yra, sa
viems laime, bet kurios galėtu 
daug, daug gera visai žmonijai 
padaryti, o juk tai tu retu būti 
svarbiausias gamtos tikslas.

— Žmonių tikslams pakan
ka tu, kurie pasilieka. Tie, ku
rie ankseziau isz musu tarpo 
iszeina, jie yra atlikę savo pa
siuntinybe, jie ankseziau pa- 
liuosavo savo sielas ir perejo in 
geresni gyvenimą.

Palingavau galva pilnas nu
siminimo ir kartybes.

— Tikėk man, tamsta, kad 
nemirsztamybe yra ir turi būti. 
Jos naujautimas duoda mums 
meile, meile stipresne negu mir
tis, galingesne negu insitikto 
užlaikyto jas, isztvermingesne 
negu kentėjimas. Kentėjimas 
yra butenybe, kad sukeltu mu
myse noro mirti. Jeigu ne ken
tėjimas, niekuomet nenoretu- 
mem apleisti tos žemes, kuri 
paskirta pereiti dvasiniu jie
gu iszbandyma visiszku ju pa- 
liucsaviniu. Seniau tiktai tikė
jau, bet sunui mirus jaucziu 
taip lygiai kaip ir tikromis sa
vo akimis matycziau. Žinau, 
kad asz ji da pamatysiu, kad su 
juo susijungsiu, kad niekuomet 
jau nepersiskyrus.

Toks nesvyruojantis tikru
mas szviete jos indubusiose, 
liūdnose akyse, kad mane ap
ėmė susimanstymas ir pavydas.

— O delko-gi toks gilus liū
desys žymu tamstos veide, po 
valandėlės paklausiau, jeigu 
tamsta turi tikėjimą ir vilti.

— Liūdna man be jo, tarė 
dengdama rankomis veidą, la
bai liūdna!

Pakilo, palenkę man galva ir 
sugryžo prie savo sūnaus kapo. 
Ilgai klūpojo parėmus galva in 
akmeni ir paskendus giliose 
mintyse, paskui pridėjo prie jo 
lupas, sunkiai pakilo ir nuėjo 
sverdaneziais žingsniais. Ji tiki 
ir neužilgo mirs, tai matosi. Isz
rodo kai szeszelis ir; rodos, už 
dienos kitos susivienys su sū
numi, jeigu ne amžinybėj, tai 
tikriausia karste. Laiminga!

O kad tai jos butu teisybe ? 
Jeigu meile butu duota mums

Skandinavijos Drąsuoliai

Norvegijos mokslinczius 
ir nauju ir nežinomu vietų 
atradėjas, Thor Heyerdahl, 
(po kairei) su szitais savo 
draugais ir mokiniais per
plaukė Pacifiko meres, apie 
4,000 myliu su visai maža 
valtele, kuri buvo tik ketu
rios deszimts pėdu ilgumu. 
Jie szita kelione atliko pri- 
parodyti kad j u protėviai 

tiktai tam, kad pažadinti mu
myse amžinybes troszkima? 
Tuomet, isztikruju, kentėjimai 
ir mirtis nebutu taip baisu pik
tu kaip mums iszrodo. Bet ką 
turi daryti tie, kurie palike ne
žino kelio ir nežino kuo szirdies 
skausmus prigesinti. Kokių bu
du gyventi, kad susiartinus ir 
su jais neprasilenkti, .Eisiu da 
pas tave, gal tu pasakysi man 
gal iszaiszkinsi ta abejone, kuri 
supa mano siela, dusz’a.

* * *
Ar džiaugėsi, mano mylimo

ji, ar esi patenkinta manimi ? 
Ak, žinau kokia linksmybe bu
tu suteikė tau pasiryžimai, ku
riuos sziandien suriszau, jeigu 
butum su manim, net ir dabar, 
nors tavęs ežia nėra iszrodo 
man, kad jaucziu tavo artuma, 
kad matau saldžiai szypsan- 
czias tavo lupas.

Nuo jas ant kapiniu, pama
liau tukstaneziuš deganeziu 
žvakių ir sunku net buvo pro 
žmones praeiti. Tavo darželis 
buvo taipgi szviesus ir patrau
kiantis. Atsisėdau ant suolelio 
ir manseziau apie tave, pra
ėjusia mudviejų laime ir apie 
ta drebanezia ugnele, o vienok 
rusianezia gilumoje mano sie
los, kuri užsižibbe manyj po in
taką tyliu žodžiui tos vargszes 
nuliudusios ir tikinezios mote
res, motinos netoli palaidoto 
sunaus. Staiga isz to susimans • 
tymo pažadino mane garsus, 
spazmingas 'vaiko verksmas, 
tiesiog szirdi verias, kad net 
paszokau ir nubėgau in ta puse.

Ant nesenai supilto kapo gu
lėjo mergaite nedaugiau de
szimts metu ir apkabinusi pa
mėlynavusiomis nuo szalczio 
rankomis kapa, balsu verke, 
szauke motina. Būrys žmonių 
apstojo mergaite, kuri szauke:

— Motute, motute, pasiimk 
ir mane; motute, mane musza, 
asz alkana, maų szalta!

Kažkokia moteris priklaupė 
prie mergaites, pradėjo ja klau
sinėti ir raminti, bet sunku bu
vo ja atpleszti nuo žemes, taip 
sielvartingai griebe žeme, taip 
verke, kuomet bandyta ja atim
ti. Vos tik po ilgu pastangų 
pavyko ja atvesti ant suolelio 
ir iszgauti szioki toki paaiszki- 
nima. Viena moterų tryne jos 
pamėlynavusias rankas, kita 
apsupę szilta skara, asz-gi gra
žiais, maloniais žodžiais rami
nau, žadėdamas ja globoti ir 
niekam neduoti skriausti. Di-

isz tikro perplauke Pacifiko 
mares ir apsigyveno ant 
South Sea Salų, kurios suda
ro Polynezijos Salų būreli. 
Skandinavijos istorijos kny
gos ir visos tautosakos pasa
koja kaip j u protėviai isz 
Pietų Amerikos iszplauke su 
kaip tokiais vaiteliais ir pa
sekė szitas salas. i " ’ : 

dėlių sunkumu isz jos papasa
kojimu patyriau, kad ji sierate- 
le, naszlaite. Tėvelio nepažino, 
o motina nesenai mirė. Mažyte 
iszejo tarnauti, kur liepe jai 
virsz jiegu dirbti, musze ir val
gyti nedave.

Prisiminiau sau, kaip syki 
tu sutikai ant kelio mažyte, pa
klydusia, sziaukianezia moti
nos. Dideliu vargu iszgavusi isz 
jo's nurodymus, paėmus už ran
kutes parvedei namo, kur nei 
nežinojo apie vaiko dingima, 
nes motina buvo darbe, o ki
tiems tas visai neapejo. Paskui 
visa vakara buvai nusiminus ir 
svajojai apie inkurima tokios 
instaigos, kurioj butu globoja
mi ir auklėjami naszlaicziai ir 
ne turtingųjų vaikeliai. Liga 
ir pagalios mirtis nutraukė ta
vo svajones, bet asz jas inkuny- 
siu, vien tiktai del tavęs. Tuo 
tarpu pažadėjau tai mergaitei, 
kad asz pasiimsiu ja pas save ir 
pasakiau kad už tai tau padė
kotu. Pažvelgė iii mane iszmin- 
tingomis akimis, paskui pa
griebusi mano ranka pradėjo

(Tasa Ant 2 puslapio)

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Buri'ke 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
l.ing Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
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Amžina SargybaŽinios Vietines
Ar Lietuviams Tremti 

niams Gyventi Ar 
Mirti

Lietuviams Tremtiniams Eu
ropoje, ypatingai Vokietijoje, 
ju vienintele viltis tai Bendras 
Lietuviu Amerikos Fundas.

25^ dienai. Ar jus už kvoteri 
galėtum pragyventumet? Ne
gali ne lietuviai tremtiniai. 25d 
yra viskas, kiek daugiausiai 
vienam tremtiniui numato IRO 
(International Refugee Orga
nization), kai ji pradės pilnai 
veikti. Ir to kvoterio turės už
tekti maistui, butui ir rūbams.

1 Taip, ketvirtis dolerio die- 
iiai, ir nedaugiau jei nepagel- 
(bes BALF. Taip, tik BALF ga
li užpildyti tarpa tarp bado ir 
iszlikimo. O BALF yra Tu ir 
ikiti geros valios lietuviu trem
tiniu draugai.
i Dabar viskas pareis nuo au
tu rinkliavos. Kitaip nesuteik- 
si'tn 75,000 lietuviu tremtiniu 
(būtinos pagelbos. Ypatingai, 
pasigailekim 12,000 vaikucziu. 
Lietuviai ir Lietuviu draugai 
aukoja isz szirdies, negailėda
mi. Bet gaila, kad auku da ne
pakanka. Lietuviai Tremtiniai 
negali laukti rytojaus, kitu 
metu pagelbos. Būdami alkani 
sziandien, negali sulaukti musu 
dovanos kitais metais.
W Atminkit, priesz juos didelis, 
svarbus klausimas: gyventi ar 
■mirti: sziandien. Juos gelbėti 

v reikia sziandien. Jei da neauko- 
jot szitam geram tikslui, pada
rykit dabar. Jusu auka bus pa
ties' aukszcziausio laipsnio au
ka, didvyriszko didumo kilnus 
darbas.'Ir tas darbas turi būti 
atliktas tuojau. Atsiklauskit 
savo, proto,.szirdies ir sanžines, 
nejaugi negalite da vienam kū
dikėliui ar senelei nors kiek pa
aukoti?

Pagelbėk im Lietuviems pa- 
begeliems iszlikti gyvais ir su- 
darykim sanlygas kad jie galė
tu gyventi. Aukokite ir pakal
binkite kitus tai daiyti per mu
su rinkliava Mahanoy City, 
Spalio (Oct.) 27-tos iki 31-mos. 
Szv. Juozapo parapijos mote
rys lankysis pas visus Mahanoy 
City gyventojus ta paskutine 
sanvaite szio menesio. Visi pri- 
sidekim ir parodykim kitiems, 
kad mes mylime savo tauta, 
kad galime suteikti pagelba 

. broliams Lietuviams.

. j — Petnyczioj, Spalio (Oct.) 
31 diena pripuola “Hallo
ween.” Ta vakara jaunuomene 
pasiredia in maskas ir visokias 
apredimus, vaiksztineja po pa- 
žinstamus, dainuodami ir szok- 
dami, už ka aplaiko mažas au
kas. Tas yra daroma kas met, 
ta vakara priesz Visus Szven- 
tus.

— “Gelbėkime Lietuvos 
Karo Tremtinius!”

— Balsuokite už Joe Mar
tin ant Mokyklos Direktoro. 
Jis prisideda prie visokios 
veiklos ir visu vaju, taip dabar 
jis darbuojasi del visokiu spor
tu, kurie daug garbes atnesza

Mes apvaikszcziojame Lais- 
es Stovylos metine szvente, 
nes tai yra musu kraszto pa
minklas. 1887 metuose, Spa
lio (Oct.) 28 diena, szitas di
dingas ir iszkilmingas pa
minklas buvo pastatytas ant 
Bedlos Salos, in New Yorko 
miesto uosta.

Szita Laisves Stovyla, szi- 
toki tautini paminklą keli 
Prancūzai sumanė pastatyti 
kaip tik po Amerikos Civili-

miestui ir biznio visiems. To
dėl, balsuokite už Joe Martin, 
rinkimai pripuola Utarninke 
Lapkriczio (Nov.) 4-ta diena.

— Pennsylvanijos Univer
siteto tymas, Sukatoj laimėjo 
futboles žaidimą priesz Navy, 
Laivyno tyma 21 — .0. Žaidimas 
atsibuvo ant Franklin Field 
Philadelphia, Pa.

— Vincas Stocus, nuo 413 
W. Maple Uly., gydosi Ashland 
ligonbute.

—- Lietuviu Moterių Kliu- 
bas isz Schuylkill apygardos 
turėjo labai gražu vakarėli ir 
szoki, Panedelio vakara Shena- 
doryje. Buvo labai gražu dova
neliu totus kurios gražiausia ar 
nežmoniszkiausiai buvo apsire- 
džiusicis.

Shenandoah, Pa. — Panede- 
lio vakara 8:15 valanda, kūnas 
kareivio S/Sgt. Juozapo 8. An- 
dreskieviezio likos parvežtas 
nuo Readingo stoties isz Maha
noy City per Graboriu Vincą 
Menkeviczia in namus pas savo 
motinėlė ponia Ona Andreskie- 
vieziene, 100 Schuylkill Ave., 
ant Heights. Kareivis Juozapas 
likos užmusztas ant kares lau
ko Kinijoje, Rugpiuczio (Aug.) 
7-ta diena 1944 metuose. Iszkil- 
mingos laidotuves invyks Ket
verge su Szv. Misziomis, Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9-ta valan
da ryte ir kūnas bus palaidotas 
in Szv. Marijos kapines. Visi 
veteranai isz miesto dalyvaus 
laidotuvėse. Kromai mieste bus 
uždaryti Ketvergo ryta* ant 
garbes žuvusio kareivo.

— Juozas Navitskas nuo 
325 W. Maple Uly., mieste likos 
sužeistas in tiesa pirszta Maple 
Hill kasyklose. Gydosi namie.

Girardville, Pa. — Szv. Var
do Draugija turėjo gražu szoki 
Nedėlios vakara. Szokis buvo 
tam tyczia surengtas kad visi 
ateitu apsirėdė in kvailiausius

11 iltį El’^MAHANOY CITY, PJL

isztisus m< 
mogelis. Visi tie parengimai ei 1 
na sudaryti įBazaro Fonda, del 
kurio jaunas kunigėlis, Albi
nas Neverauskas stropiai ir 
gražiai darbuojasi. Whitey 
Or'kiestra isz Girardville atva
žiavo in szita szoki ir labai gra
žiai pagrajino ir visus palinks
mino.

Bravorai Užsidarė
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gaisrai giriose Idaug darbu, da1
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vedami labai reikalingi tyrinė
jimai del vėžio ligos, buvo su
deginti ligi žemes. Daktarai ir

darbininku neteks darbo.
Apie 140 bravoru užsidarė. 

Jie sutaupins daugiau negu 
dvylika milijonu buszeliu kvie- 
cziu ir kitu javu.

Bravorininkai Philadelphia 
Pa. paaiszkina kad bravoruose 
dabar randasi daugiau negu 
550,000,000 goreziu sznapso ku
ris da nei in bonkas nėra supil
tas. Kai szitas sznapsas bus in 
bonkas supiltas, tai Amerikie- 
cziai turės apie 2,250,000,000 
benku sznapso.

MAINOS ATSIDARO

I vena tarp skarmalu ir ubagu, 
jis turi gerai apsižiūrėti kad 

DAUGIAU PINIGU jo nepavogtu ar kad ji pati ne- 
 nugalabintu. Jeigu tokiam po

nui reikia sargu, tai da labiau

nio Karo, ir jie pasamdė Fre
deric Auguste Bartholdi isz 
Alsace Francuzijos tam dar
bui.
Ir už tai sziandien mes Ame

rikoje turime Laisves Stovy
la kuria mums prirengė ir 
pastate Francuzai. Dabar 
ta stovyla, su deganezia 
szviesa vienoje rankoje ir su 
knyga kitoje, yra visam svie
tui ženklas laisves ir lygybes!

Mainieriai Gryžta In 
Darbus; Naujas Kon- 
traktorius Rich Atida

ro Packer 5

ir juokingiausius drabužius. 
Tie kurie vilkėjo, buvo apsirė
dė arba gražiausiai arba kvai
liausiai gavo gražias dovanas. 
Adele Stepulaityte, buvusi isz 
Shenandoah, ir dabar isz Phila- 
delphijos, su Ponia V. L. Bocz- 
kauskiene, “Saules” redakto
riaus žmona isz Mahanoy City, 
iszrinko laimėtojus ir dalino 
dovanas. Vakarėlis buvo gra
žus ir linksmas.

— Parapijiecziai rengiasi 
del savo Metinio Bazaro, kuris 
prasidės Seredoj, ir tesis iki 
Nedėlios. Moterys rengia daug 
gražiu mazginiu

GIRARDVILLE, PA. — Jau 
mainieriai gryžti ima in Packer 
5 mainas, kurios per devynis 
menesius buvo uždarytos, ir 
naujas fabrikas ateinanezia 
sanvaite atsidaro Girardville 
mieste.

WASHINGTON, D. C. —
Tie kurie apie tokius dalykus Amerikai dabar reikia galiu- 
žino, sako kad dabar daugiau-'gos armijos, galingo laivyno, ir 

mokslincziai sako kad kai ta Ii- žmonių ne tik dirba, bet ge- galingesniu ir greitesniu ka- 
gonine sudege tai dvideszimts į 
metu darbas, mokslas ir pra
kaitas dingo.

Raudono Kryžiaus darbinin
kai greitai pribuvo su pagelba. 
Amerikos kariszkas sztabas 
tuoj aus pasiuntė keletą savo 
eroplanu su pagelba.

Eroplanams buvo labai sun
ku tenai nusileisti, nes durnai 
viską taip aptemdino kad ne
buvo galima nieko matyti. Bet 
visgi septyniolika eroplanu nu
sileido su kareiviais ir su slau
gėmis. Generolas Webster viso
mis galiomis stengiasi pagelba 
suteikti tiems kurie nukentejo 
nuo to gaisro.

Ellsworth miestelyje visi 
žmones sako kad armijos lakū
nai ir kareiviai daug gero pa
dare ir visiems padėjo pergy
venti ta baisia nakti.

Szito j e apylinkėje buvo ki
tas baisus gaisras 1932 metuo
se, kai sudege beveik visas 
miestas.

Dabar beveik visos valstijos 
atidėjo ar visai panaikino laika 
medžiokle sudaro pavoju del 
gaisru. Jeigu lietaus vis nebus 
tai nebus galmia medžioti, nes 
medžiotojai vis ruko ir net nuo 
j u sziuviu yra pavojus kad gi
rios užsidegtu.

Sziais metais “Bobų Vasa
ra” yra graži, ilga, szilta, bet 
tuo paežiu sykiui ir baisiai pa
vojinga, nes visos girios isz- 
džiuvusios, ir taip sausos kad 
tik bruksznelis gali baisu gais
ra sukelti.

ir kitokiu 
daigtu paaukoti del Bazaro.

rengia, puo-Vyrai jau dabar 
szia ir dabina svetaine.

Buvo labai svarbus susirin
kimas visu darbininku atstovu 
ir kompanijos atstovu ir savi 
ninku Szvento Vincento Para
pijos saleje. John B. Rich, ku
ris paėmė Packer 5 mainas ir 
dabar atidarė, pribuvo ant to 
susirinkimo ir visiems gražiai 
padėkojo už visas pastangas 
tas kasyklas atidaryti. Jis ypa
tingai pareiszke savo padėka 
Szv. Vincento parapijos klebo
nui, Kun. Mykolui F. Dauman
tui, be kurio pasidarbavimo ir 
pasiszventimo vargiai kas butu 
buvę. Ponas Rich sake kad jis 
tikisi kad tos mainos dirbs ne 
tik del keliu menesiu, bet del 
deszimts ar dvideszimts metu.

RUSIJOS VISHINS-
KIS PUOLASI ANT

AMERIKOS

Intarineja Kitus Ame- 
rikieczius. Sako Mes 

Norime Kito Karo

rus darbus turi, ir kad žmones riszku eroplanu! 
dabar daugiausiai uždirba.

Ewan Clague, darbo žinybos 
komisijonierius pasikalbėjo su 
laikrasztininkais ir redakto
riais ir visiems jiems pasakė,, 
kad per ana menesi paprastas 
darbininkas uždirbo apie pen
kios deszimtys doleriu in san
vaite. Tai reiszkia kad tas pa
prastas darbininkas uždirbo 
net du sykius daugiau negu per 
1939 metus, ir daugiau negu do
leri ir dvideszimts centu dau
giau negu užpereita menesi.

Bet prie to reikia pridėti ir 
priminti kad doleris mažiau 
vertas sziandien negu pirmiau, 
kad už doleri daug mažiau ga
lima nusipirkti. Bet nežiūrint 
to kad doleris sziandien ma
žiau vertas, vistiek, darbinin
kas visgi dabar nor trisdeszim- 
ta nuoszimti daugiau sziandien 
uždirba negu pirmiau.

Tas Ponas Clague teipgi pa
reiszke kad dabar apie 43,000,- 
000 darbininku dirba fabrikuo
se. Tai reiszkia apie 450,000 
daugiau dabar dirba negu pir
miau. x

Tuo paežiu sykiu tie darbu 
žinovai sako kad vis mažiau ir 
mažiau žmonių eina dirbti ant 
ukiu, farmu.

Dabar mažiausia žmonių 
jieszko ir reikalauja bedarbo 
pensijos, nes beveik visi kurie 
nori dirbti randa darbus.

Szitoks moksliszkas pripa- 
rodinimas nieko nesako apie 
pragyvenimo branguma. Žmo
gus gal sziandien ir daugiau 
uždirba, bet jis taipgi daug 
daugiau turi iszleisti ant pra
gyvenimo. Kas isz to jeigu mes 
ir szimtais savo algas skaitysi
me jeigu ir szimtais turėsime 
buezieriui ir sztominkui iszmo- 
keti?

TRAUKINIAI
SUSIMUSZE

24 Sužeisti
ST. PAUL, MINN. — Dvide

szimts du žmones buvo sužeisti 
ir vienas labai sukolieczytas 
kai du traukiniai susimusze ne
toli St. Paul miesto.

Septyniolika žmonių buvo 
sužeista ant traukinio kuris va
žiavo isz Chicagos in St. Paul. 
Ir septyni darbininkai ant szi- 
to traukinio buvo sužeisti. J. 
A. Ritchie, freito inžinierius 
buvo iszmestas isz inžino ir nu
sirito net dvideszimts penkias 
pėdas.

Vienas traukino karas ir vie
nas freito karas nusiverte nuo 
rieliu. Traukinis susimusze su 
tuo freitkariu, kai jis invažiavo 
in ta freitkari, kuris traukėsi 
in szona.

Geležinkelio virszininkai da 
nieko nesako ar ežia buvo kie
no kalte ir kaip tai atsitiko kad 
freitkaris buvo ant tu rieliu 
kur visi žinojo kad atvažiuoja 
tas greitas traukinys.

TRUMANAS
SZAUKIA 

KONGRESĄ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Frackville, Pa. — Apreiszki- 
liio Paneles Szvencziausios 
Bažnyczioje dabar yra Ketu- 
rios-deszimtys Valandų Atlai
dai. Beveik visi parapijiecziai 
stengiasi szia proga, pasinaudo
ti ir ateina in pamaldas. Baž- 
nyezia labai gražiai iszipuoszta. 
Tai matyti kad ežia gražus Se- 
sueziu darbas. Nedėlios vaka
ra pasakė pamokslą Kun. Jero
nimas J. Bagdonas, vikaras 
Szv. Vincento parapijos isz Gi
rardvilles.

Minersville, Pa. — Mergai
tes Sodalietes surengė gražu 
vakarėli, szoki Panedelio vaka
ra. Ant szokios susirinko gra
žus būrelis žmonių. Buvo ma
tyti žmonių ne vien tik isz mies
to, bet ir isz kitu miestu ir mies
teliu. Buvo matyti nemažas 
skaiezius žmonių isz Girard
ville, kur esamasis Kun. Albi
nas Neverauskas iszbuvo apie 
septynis metus ir visiems insi- 
mylejo, taip kad ir dabar jo ne- 
užmirszta. Utarninko vakara 
Szv. Vardo Draugija rengia 
“Smokeri” pypkoriu vakara. 
Szitas pypkoriu vakarėlis la
bai patinka vyrams ir jie per

Kai Ponas Rich derinosi su 
Girard Estate, dvaro atstovais 
ir negalėjo sustaikinti, tai tada 
Girardvilles žmones susitvėrė 
in komisija ir stengėsi tarpi
ninkauti tarp tu Girard Estate 
atstovu ir Pono Rich. Paskui, 
kai mainieriu unija negalėjo 
susitaikinti kaslink užsilikusiu 
užmokeseziu mainieriams ir 
vėl viskas pairo, Girard Estate 
atstovai kreipėsi in kleboną, 
Kun. Daumanta, per kuri visi 
susitaikė ir dabar viskas pri
rengta dirbti.

Ant szito susirinkimo pribu
vo daug žmonių ir buvo matyti 
miesto valdininkai, biznieriai 
vadai ir kiti augsztose vietose 
žmones. Visiems labai džiugu 
ir gera kad dabar viskas tvar
koj. Ir darbininkai dabar gali 
tikėtis kad ateinanezios Kalė
dos bus daug linksmesnes ir ge
resnes.

Kai Packer 5 visiszkai atsi
darys ir mainieriai visas dienas 
dirbs, ir kai tas naujas fabrikas 
pradės dirbti ir samdyti darbi
ninkus ir darbininkes, tai vi
siems bus daug lengviau ant 
szirdies ir visam miestui bus 
gerai. ■■

LAKE SUCCESS, N. Y. —
Andrei Vishinsky, Sovietu Pa
skirtas Užsienio Ministeris at
naujino savo užsipuolimus ant 

i Amerikiecziu, sakydamas kad 
, visi Amerikie ežiai laukia ir 
■ rengiasi in treczia pasaulini 
, kara. Jis kitus du Prezidento 
i Trumano tarybos narius dabar 

intarineja, Apsigynimo Sekre
torių James Forrestal ir Preky
bos Sekretorių W. Averell Har
riman.

Vishinsky taipgi pradeda 
szmeižti ir užpulti ant buvusio 
Amerikos Sekretoriaus James 
F. Byrnes, ir puolasi ant keliu 
redaktorių kuriu straipsniai 
Sovietams nepatinka. George 
Earle, buvęs Pennsylvanijos 
gubernatorius ir yra dabar 
szmeižiamas. Tas Vishinsky ir 
neužmirszo paminėti ir buvusi 
Anglijos Ministeri Winston 
Churchill.

Daktaras Herbert V. Evatt, 
Australijos Užsienio Reikalu! 
Ministeris atsake ir atkirto Po
nui Vishinskiui ir pasakė kad 
tikra sarmata tokius szmeižtus 
skleisti.

Amerikos atstovai atsakys 
Viszinskui sziandien ar rytoj.

Vishinskis sako kad visi ne
susipratimai tarp Rusijos ir 
Amerikos pareina isz to kad 
Ameriką nori visa svietą su sa-

Kongresmonai Praszo 
Galingos Armijos 
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kos kareiviai, Amerikos armi
jos palaiko tvarka. Sovietai, 
Komunistai nieko kito nepaiso 
ir nesibijo, bet vis nedrysta 
pultis ant Amerikiecziu karei
viu.

Jie buvo ir Perzijoje ir jie 
sako kad szitas mažas krasztas 
pasiryžęs visiszkai pražūti, bet 
Sovietams nepasiduoti. Jie pa
taria kad butu visiems geriau 
jeigu mes tam Perzijos krasz- 
tui padėtume.

Anglijos kraszta jie rado nu
kamuota, nuvarginta ir visisz
kai biedna. Bet Anglijos žmo
nes turi vilties atsilaikyti ir ti
kisi pagelbos isz Amerikos. Tie 
Kongresmenai mums primena 
kad kai Anglija yra stipri ir ga
linga tai ir mums daug saugiau. 
Už tai, jie sako kad reikia ir 
Anglijai visomis galiomis pa
dėti.

Baigdami savo raportą jie 
pabrieže ir paantrino kad: 
“Amerikos pinigai, doleriai ir 
maistas nieko nenuveiks, jeigu 
Amerikos armijos, laivynas ir 
eroplanai nebus galingiausi ant 
viso svieto.’’

Ir mums visa tai labai aisz-^ 
ku. Jeigu bagoezius ponas, ku
rio tvartuose visko pilna, gy-(

mes norime maisto sutaupinti 
Europos badaujantiems.

Kongresas taipgi turės ka 
nors daryti apie pragyvenimo 
paszieliszka branguma. Jau 
tiesiog nežmoniszkai kiek kasz- 
tuoja pragyventi. Jeigu mes vis 
daugiau visko siunsime in Eu
ropa, tai viskas labiau pa
brangs !

Kai kurie sztorninkai taps 
tikrais milijonieriais jeigu il
giau szitokia betvarke pasiliks 
musu tarpe. Dabar visi ima ir 
lupa kiek tik jie nori ar gali. 
Prekes, kasztai niekur nevieno
di. Vienur mokėsi doleri, o ki
tur pusantro dolerio už ta pati 
daigta ar maista.

Laibai Smarkus
Baltrus — Na Ickau, pasa

kyk man, del ko mariosia 
randasi sūrūs vanduo?

Ickus — Niu, tai del to, 
kad mariosia randasi daug 
silkių!

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

:: Tiktai 15d ::

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

L TRASKAUSKAS
LIBTUVISZKAS 

GRABOEIUS 
Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.




