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UkininkuPartij aPanaikinta
Isz Amerikos Loszia Golfą Egipte

UN ATMETE MOSK- 
VOS REIKALAVIMA 
i , ISZDUOTI 
j TREMTINIUS
i ---

LAKE SUCCESS. (LAIC) 
t— UN teisiu komisija pusan
tros sanvaites svarstė vadina
mųjų “karo nusikaltėliu, isz- 
daviku ir kvislingu” klausima. 
Moskva ir jos bendrininkai pa
reikalavo, kad tuojau butu pra
vestas DP stovyklų valymas ir 
jiems iszduoti “nusikaltėliai.” 
Spalio (Oct.) 18 d., ta ju reika
lą vima UN atmete.

Jugoslavija ir Sov. Rusija 
kaltino Anglija, Suv. Vals. ir 
Prancūzija, kad jos nevykdo
1946 m. Vasario 13 d., nutarimo 
ir neiszduoda “karo nusikaltė
liu” isz DP stovyklų. Da dau
giau, tiems ‘ ‘ nuskalteliams ’ ’ 
esą leidžiama dirbti DP stovyk
lų administracijoj, vesti pro
paganda priesz repatriacija ir 
Sov. Rusija.

Anglai pažadėję, kad visus 
“War Criminals” iszduosia iki
1947 m. Spalio 1 d. Ir sztai jau 
dvi sanvaites po to termino, o 
tie “kriminalistai” laisvi sau 
vaikszto po stovyklas, tarptau
tine IRO duona valgo ir juokia
si isz Sovietu.

Da blogiau! Amerikiecziu zo
nos karines valdžios virszinin- 
kas Gen. Clay nesenai padaręs 
pareiszkima, kad “War Crimi
nals” klausimas jam visai ne
rupi. Nusikaltėliai, kiek ju bu- 
yo, esą iszduoti ir tas reikalas 
baigtas. Sovietai priesz tai už
protestavę. Jie inteike didžiu
lius “nusikaltėliu” sanraszus. 
Jais esą visi, kurie atsisako 
gryžti in kilmes krasztus. Jei 
bijo grįžti, reiszkia, yra kalti.

In tokiu kaltinimu srove kie
tai atsake Suvien. Vals., ir 
įAnglijos atstovai. Jie pareisz- 
ke, kad UN nutarimus j u vy
riausybes vykdo ir “karo nusi
kaltėlius” iszduoda. Vienuok 
tik tuos, kuriu nusikaltimas 
yra inrodomas pagal UN priim
tus nuostatus. Suvien. Vals. isz 
savo zonos iszdave Lenkijai 
1,099 asmenis, Czekoslovakijai 
307 ir t.t. Vienuok atsižvelgda
mos žmoniszkumo stovius Suv. 
Vals., negali, nenori ir nesiims 
prievartos repatrijuoti kelis 
szimtus tukstancziu nelaimin
gu žmonių, kurie ne del savo 
kaltes neteko tėvynės, pareisz- 
ke p. Ch. Fahy, toj komisijoj 
ątstovaujas Suvien. Vals.

Anglijos atstovas Beckett 
pasisakė nieko nežinąs apie jo
ki jo vyriausybes pasižadejima 
iszduoti Sovietu reikalaujamus 
nusikaltėlius iki Spalio 1 d. Jei

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DARBININKU
PARTIJA

LAIMĖJO
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Anglijos Valdžia Pasi
lieka. Balsavimai: 
348 Už, 201 Priesz

Guber. Earl Snell 
Žuvo Eropjano 

Nelaimėje

Golfo loszikas Eddie Nie- 
derhauser iszmegina nauja 
vieta golfui loszti Egipto 
kraszte. Jis neketina hole 
permuszti per ta penkių 
tukstancziu metu senumo 
akmenpyli kur senovės Fa
raonai miega bet nori tik isz- 
bandyti, iszmieginti szita 
nauja vieta del golfo loszimo.

Jis bole musza isz piesku ir 
nori pataikinti in maža sky
lute toliau fenais ant žoles.

Gal tie barzduoti, senovės 
Faraonai neramiai tenai mie
gotu savo akmeniniuose ka
puose jeigu žinotu kad dabar 
Amerikiecziai golfą loszia 
ten kur jie tukstancziai metu 
atgal arkliais jodinėjo.

Grover Clevelando
Naszle Numirė

Taupinimo Ženklas

BALTIMORE, MD. — Ponia 
(Cleveland) Thomas J. Pres-į 
ton, Jr., (naszle) 83 metu am-Į 
žiaus, numirė Seredoj po piet, 
pas savo sunu Richard Cleve
land. Sirgo trumpa laika. Ponia 
Preston po tėvais vadinosi 
Frances Folsom, vedusi du syx. 
Jos pirmas vyras Grover Cleve
land buvo 22-tra ir 24-tas Su
vien. Valstijų prezidentas ir 
mirė Birželio (June) 24, 1908, 
Princeton, N. J. Paliko dvi 
dukterys, ponios: W. Bosan- 
quet, isz Redcar, Anglijoje ir J. 
H. Amen, New York mieste; du 
sunu: Richard F. Cleveland isz 
Baltimore, Md., ir Francis G. 
Cleveland isz Tamworth, N. H. 
Laidotuves invyks Petnyczioj 
ir bus palaidota Princeton, 
New Jersey.

MIRE LIETUVOS 
RASZYTOJAS

NEW YORK. — Isz Vilniaus1 
atėjo žinios kad mire po sun
kios ligos gerai žinomas Lietu
vos raszytojas Balys Sruoga, 
51 metu amžiaus, nuo bado ir 
vargas Vokiecziu koncentraci
jos stovykloje, kur jisai buvo 
iszgabentas karo laiku. Velio
nis paliko savo paczia Vanda ir 
duktė Dalia, kur jie gyvena 
Bonu a/Rh mieste, Britu oku
pacijos vietoje.

Charles Luckman, pirmi
ninkas komisijos kuria Pre
zidentas Trumanas paskyrė 
sudaryti kokia nors tvarka 
del taupinimo maisto, ežia 
parodo ženklą, kuris pareisz- 
kia Amerikos nusistatymą 
taupinti maista ir kitus 
szelpti. Ant szito ženklo yra 
Amerikos erelis, kuris nesza 
maisto Europos žmonėms.

Szita komisija da yra be 
jiegos, ir tik gali patarti 
žmonėms. Bet dabar, kai 
Kongresas susirinks, gali
mas daigtas kad Kongresas 
ingalios szita komisija ne tik 
patarti bet ir instatymus isz- 
leisti.

LONDON, ANGLIJA. — 
Buvęs Anglijos Premieras, 
Winston Churchill visomis ga
liomis stengėsi intikinti Ang
lijos žmones panaikinti darbi
ninku, socialistu partijos vadus 
ir juos iszmesti isz valdžios. 
Bet jam nepasiseke.

Premieras Attlee kelis sy
kius sake prakalbas ir atsake 
Winston Churchiliui in visus jo 
priekaisztus priesz valdžia. 
Jis pasakė kad dabar labai 
lengva kritikuoti ir intarti 
valdžia kuri toki sunku darba 
turi dirbti. Jis sake kad Chur- 
chillis nori panaikinti visus 
suvaržymus visame kraszte, 
bet ar jis dabar iszdrystu tuos 
suvaržymus panaikinti kai vi
siems visko jau ir taip trūksta. 
Kai tik suvaržymai butu panai
kinti, tai ta paczia diena viskas 
baisiai pabrangtu kaip atsitiko 
Amerikoje.

Darbininku Partijos vadas 
Sidney Silverman labai gražiai 
iszsireiszke apie mus Ameri- 
kieczius sakydamas kad visi 
Amerikiecziai yra tik piniguo- 
cziai ponai kurie kitiems pini
gus skolina ir didelius nuo- 
szimezius kaip Žydai ima.

Visi Anglijos vadai dabar 
pranaszauja kad Amerikos biz
nis ir pramone jau eina trepais 
žemyn, ir ne už ilgo viskas pa
irs Amerikoje, ir tada bus dau
giau negu 15,000,000 žmonių 
be darbo. Jie nori musu pagel
bės ir praszo paskolos, bet ne
nori per daug insivelti su mu- 
mus biznyje ar prekyboje, nes 
jie nujauezia kad Amerikos 
bizniui bus kaput.

TARP LIETUVOS IRI 
LENKUOS MIRTIES

' SIENA

— Sziandien jau užėjo to- 
kis laikas, kad jeigu kam nesi
seka, tai verezia kalte ant tur- 
cziu.

NEW YORK. (LAIC) — 
Lietuvos-Lenkijos pasienis yra 
nepaprastai stipriai saugomas 
isz Sovietu puses. Visas pasie
nis apstatytas stebejimo punk
tais. Kaas trys kilometrai (dvi 
mylios) stovi stebejimo boksz- 
tai. Jie tarpusavy ir su užnuga
riu sujungti telefonais. Daug 
kur pasienis aptvertas spyg
liuota viela, žeme iszarta ir isz- 
aketa. Prie žemes pritvirtintos 
vielos su raketomis. Jos iszau- 
na ant vielų užėjus ir einas in- 
kliuva in vielines kilpas.

Pereiti pavieniam isz Lietu
vos in Lenkija ar atvirkszcziai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Demokratai Laikys Savo 1948 
Met,, Seimą Philadelphia, Pa,; 
Eroplanas Sudužo 4 Užmuszti 
Arti Klamath Falls, Oregon; 
Senatorius Taft YraPrieszingas

Galingos Armijos -
ISZ LENKIJOS. — Komunistu Partija 

visiszkai panaikino Ūkininku Partija Lenki
joje, kuri buvo vienintele partija, kuri dry- 
so Komunistams nepasiduoti.

Tos partijos vadas, Stanislav/ Mikola jzyk 
vos spėjo pasprukti, isz Lenkijos iszsinesz- 
ti, pirm negu Komunistai viską užėmė.

Laikrasztis “Gazeta Ludowa” ant pirmo 
puslapio apraszinejo apie Mikolajzyko pa
bėgima isz Lenkijos. Isz pradžios Komu
nistu valdžia ketino nieko nesakyti ir laik- 
raszcziams uždrausti skelbti tas žinias, bet 
paskui visiems pavėlino, ir paaiszkino ka 
ir kaip jie turi raszyti.

Mes spėjame kad Komunistai viską ge
rai žinojo, ir kad tas Mikolajzykas “pabėgo” 
su Komunistu žinia ir pavelinimu. Kom
unistai butu mielu noru likvidavę, nugala
binę ta Mikolajzyka, bet jie prisibijojo ka 
kiti žmones, ypatingai Amerikiecziai sakys. 
Už tai jie greieziausiai pasakė ponui Miko- 
lajzykui sau sveikas keliauti. O paskui 
jie paskelbė kad jis pabėgo.

Kur Mikolajzykas su savo draugais dingo 
ar in kuri kraszta pabėgo niekas nežino 
ar gal tik nesako. Bet Komunistai Len
kijoje nei nepaiso, nes su Mikolajzyko pa
sitraukimu isz partijos, Komunistai dabar 
visa valdžia turi savo rankose.

DEMOKRATAI
PHIL ADELPHI JOJE

EROPLANAS
SUDUŽO

KLAMATH FALLS, ORE
GON. — Eroplanas kuriame 

: važiavo Oregano valstijos Gu- 
I bernatorius Earl Snell, 52 me

tu; Senato Prezidentas Mar
shall Cornett, 49 metu; Vaisti
nis Sekretorius Robert S. Far- 
rel, Jr., 41 metu ir Cliff Hogue 
varytojas eroplano, likos už
muszti kai eroplanas trenke in 
žeme. ,1

WASHINGTON, D. C. — I 
Demokratai iszsirinko Phila- 
delphijos miestą del savo meti
nio seimo. San Francisco mies- 
tas labai norėjo kad tenai De
mokratai laikytu savo seimą,, 
bet pasivėlino ar nesuspėjo De
mokratus užsikviesti.

Jie laikys savo seimą kada 
nors Liepos (July) menesyje, 
keliomis sanvaitemis po Re- 
publikonu seimo, kuris taipgi 
bus Philadelphijoje.

Philadelphijos miestas duo
da Demokratams $200,000 del 
j u vajaus, ir da prideda $50,000 
del pavaiszinimo delegatu. 
Miestas taipgi už dyka duoda 
didele Convention Hall ir pri
žada parūpinti szeszis tuks- 
tanezius geru kambariu viesz- 
bueziuose.

Tai jau antras sykis Demo
kratams pasirinkti Philadel
phijos miestą del savo seimo. 
Pirmutinaji syki Demokratai 
susirinko Philadelphijoje kai 
jie pasirinko Prezidentą Roo- 
sevelta antru kartu. Miesto Ma- 
yoras, Bernard Samuel ir visas 
miesto komitetas pareiszke sa
vo pasitenkinimą ir džiaugsma 
kad Demokratai laikys savo 
seimą Philadelphijoje.

Biznieriai taipgi labai džiau
gėsi, nes kai tokis didelis sei
mas yra laikomas kokiame 
mieste, tai visiems būva daug 
daugiau biznio.

Demokratai nori laikyti savo 
seimą Philadelphijoje, nes 
Pennsylvanija turi net 168 bal
su kai pareina laikas balsuoti 
už Prezidentą. O kai Republi- 
konai laikys savo seimą tame 
mieste, tai Demokratai nenori 
užsileisti, ir visomis galiomis 
stengsis patraukti nors kiek tu 
Pennsylvanijos balsu del savo 
partijos.
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.......... Rusijai, ir už tai ir ežia, Ame-' 
■Į _ _ I* _ __ J _ 1. rikoje, visi Komunistai viso-l
iVttw vili U VI kiais budais stengiasi toki nu-

y« « < v- I sistatyma trukdinti ar visisz-'
-------  ! kai panaikinti.

Amerikai dabar gresia tik-' -------- ::--------
ras karo pavojus. Nors arini-j Net ir musu vadai, politikie- 
jos nesusikirto ant karo lauko, 
bet tas karas jau paskelbtas, ir 
tik laukiama progos ar priežas
ties pradėti musztis.

Kas Girdėt AMERIKOS
LIETUVIAI IR LIE 

TUVOS REIKALAI

nieriai szitaifie ■ kontinente, 
pradeda ingyti jau tam tikra 
aureole Amerikos visuomenėje, 
nusigręžusioje nuo Komuniz
mo. Taigi, Amerikos Lietu-

Bet kai mes pradėjom kalbe-! 
ti apie jos vyra, ji mane misi-Į 
vede in savo kambarį, ir paro-PER BLAKE JO

MEILE ATSZALO de sa™ vyro fotografija.

NAUDINGUMAS
DARBO

r n , • '

(Isz Szvedijos “Pradiedriu’ 
Nr. 8 Laidos)

Anglijos su žeme sulyginti 
miestai, sugriauti ir sudebinti 
namai, susprogdinti miestai, 
nii^steliai parode kas durnas mušu žmones užpyks, ir priesz 
buvo ir kas teisybe sake. Aug- rinkimus nebutii politikieriams 
Ii jos žmones pripažino ir inte- 
kėjo savo pranaszui, bet per ve • 
hi!5 ....................
k< . -■ - ..į

Mes dabar staeziai sakome, 
kad Amerikai gresia vis dides
nis pavojus isz Rusijos, negu 
grėsė'Anglijai isz Vokietijos ir 
nuo Hitlerio.

riai ir neva-mokslincziai kisza-J 
si kur jiems nereikia ir vėplio-1 
ja visokius niekniekius. Jiems' 
laibiau rupi savo sziltos vietos . . .,• • tai laikotarpiu Amerikos lietlj-ir partijos balsai, (votai) negu t 1
viso kraszto gerove. Jie sako 
kad dabar negalima per daug 
visko siilnsti in Europa, nes

' Sovietai dabar turi baisius 
gazus, dujas, kurios ne tik už
dusins žmones, bet paleis bai
gias,1 užkrecziamas ligas. Jie da
bar, diena ir nakti dirba kad 
iszradus kaip pagaminti tas 
SprogStanczias bombas.

' Kai Rusija prisirengs prie 
karo, tai ji nepaskelbs kara, 
kaip kitados būdavo paskelbia
ma, bet ji užsipuls be jokio pa
skelbimo taip kaip Japonai už
sipuolė ant Pearl Harbor. Bet 
tokiu užpuolimu bus isz' visu 
pusiu, net ir isz pat Amerikos 
vidurio.

Visi Europos žmones dabar 
nori ir trokszta taikos ir praszo 
duonos, d Komunistai visur 
taikai kelia užkerta; jie visur 
kelia buntus, kivirezius ir nesu
sipratimus ; jie badu marina vi
sa Europos kraszta ir už ta ba- 
da kaltina Amerikieczius.

i — Gaila, gaila, kalbėjau Vienas jaunas kunigaiksztis 
asz apie kažka maustydamas,' pamylėjo dukteri vargingo 

| bet Ona akyse pamaeziau asza- amatninko ir pamanstino su ja 
ras. apsipaeziuoti. Amatui akas ne

darė jokios perszkados priesz 
ta jo isZ'sirinkima, bet pasakė 
kad pavelis paeziuotis, ' tiktai 
tada kada kunigaiksztis isz- 

j — Jis toks buvo jaunas, moks nors kokio amato.
' toks lygiai, kaip jus, ir asz pa-'

. . . — I’ ’ - ~ ~ -------
jungti Lietuvos reikalu m tuos I
sukins, kukiuos demokratine ! NEZINAU kiek tas niano paa 
Amerikos visuomene iszkelia'• ' sakojimas jus nustebins, bet 
sziandien kovoje priesz Bolsze- asz tvirtai tikiu, kad kartais 
vizma. . 

Amerikos Lietuviai tai su
pranta, jie isziiaudoja kiekvie-'kad ir del spuogelio ant nosies
-- y-ga Lietuvos reikalui kel-1 rimkin-a at-'toks lygiai’ kaip juS’ ir aSZ pa‘i — KaiP tai ? Užklausė kuni-

,. ■ ■ . n • '*'*• daa deda pastangas, kadi c ° ‘ " | likau naszle, palikau viena na- o-aiksztis asz turtinaas Valdo-T.Lie,u'-i" lMtos tragedija kai;. “lkla“3vtl- - - - ga.kszt.s, asz tu.tmgaa vaido
nors butu palengvinta. Tuo 
tikslu yra' szaukiami Lietuviu 

siuneziamos in 
sostine delegacijos, raszomi ir 
inteikiami pasaulio galiūnams

. Į memorandumai, reikalaujant I vo naszles Ollos kePykla- 4pi 
v. I Lietuvai laisves. Maža to, žiauru’, . .. , .I “Amerikos Lietuviai yra pasi

ryžę gelbėti nuo bado ir szal- 
czio tuos deszimtis tuksfanezin 
pabėgėliu, kurie sziandien 
skursta invairiuose Europoslsu savo tarn'aite savuose medi' 

niuose nariiuose.
Viena ryta asz nuėjau in ke

pykla ir pirma karta pastebė
jau, kad ji da neblogai atrodo. 
Pirma karta ji man atsvėrė 
duončs ir isz mano ranku pa
ėmė pinigus.

— Gal galima ir szviežiu 
pyragaieziu gauti? Paklausiau 
asz.

— Praszau ponas, kiek tik 
norite! Nusiszypsojo naszle, 
ir jos burnoje sužibėjo keli 
auksiniai dantys.

Nuo to ryto asz ja dažnai ma
stydavau ulycžioje, szvariai ap- 
sitaisiuia ir visada linksriia.

Viena ryta ėjau nusimaudęs 
ir sutikau ja už miestelio, su 
kasze obuoliu.

Susitikdamas, asz nežinojau 
ar taip sau praeiti, ar pasakyti 
jai ka nors. Bet asz nei nepa
jutau, kai nusiėmiau skrybėlė.

— Laba ryta!
— Labas, ponaiti! Ameri- 

koniszkai nusiszypsojo naszle, 
i rodydama auksinius dantis. Ir 
man pasirodė, kad asz esu kur 
tai mates panaszia Amerikone.

Ji kažkaip su pagarba, pa
sveikino mane. Asz truputi ap
ėmė kažkokia geda. Asz jau 
ryžausi eiti, kai ji atsigryžo ir 
atkiszo kasze.

— Paimkite, Tamsta, obuo
liu! Tamsta visuomet taip 
anksti keliatės?

— O, da isz tiesu anksti, 
atsakiau asz ir paėmiau viena 
obuoli.

Paskui asz jai pasakiau, kad 
man labai patinka jos pyragai- 
cziai. Ji truputi paraudonavo. 
Asz paėmiau paneszeti jos ka
sze, nors ji nenorėjo duoti, aisz- 
kindamos, kad asz pavargsias, 
kad asz neprastos prie darbo ir 
kad mano rankos poniszkos.

Ji ėjo pirma, manės, augsztai 
pakėlusi sijoną nuo pievų ra
sos. Jos kojos buvo raudonos ir 
gražios. Asz stengiausi užeiti 
prieszakiu.

Asz vėl jai kažka sakiau. Ji 
j'vėl nusijuokė.

Ir taip mes pasipažinome. 
Kiekviena ryta asz eidavau ke- 
pyklon, o kiekviena vakara 
pareidamas isz darbo užsukda
vau ten ir ilgai kalbedavausi su 
naszle.

Mes kalbėdavome visuomet 
ir visuomet apie politika. Tie
sa, Qna labai daug kalbėdavo 
apie viską, bet asz visuomet 
girda vau tik jos pyragaiezius.

Tik viena karta asz jos pa
klausiau, ar ji visai 'bevaike, o 
ji man paraudonavusi atsake: 
kad ji su vyru vos metus tegy
venusi.

Nereikia, rodos aiszkinti. 
kad sziub sunkiu lietuviu tau-

viu vaidmuo Lietuvos reikaluo-1
se yra Ypatingai svarbus. Tie 
i , t ■ r • i ■ x 1 na prog.du treczdaliai Lietuviu tautos,; ; , 
. ■ ■ i t • I11- -

j — Matyt, velionis tamsta 
.. įmylėjo? Paklausiau asz. Tais moteris gali neteki vyro meiles ' v . .. . ... . , , „ įmano žodžiais, ji visai susivijai del mažo dalykėlio. Na,1 .graudino ir pradėjo garsiai

rializirio auka per antraja So-1 
j vietų okupacija, kruvino Bol- 
i szeviku bato prispausti, baisiai I, . v , . i suvažiavimai,

Musu dipliomatai ir atstovai kovoja uz savo gyvybe. Jie at-Į 
svetimuose krasztuose beveik1 skirti geležine Rusu uždanga 
kasdien rašz'o laiszkus apie kas Luo viso pasaulio, jie neturi rieti 
tenai darosi. Jeigu mes galėtu- galimumo patys apeliuoti 
mė pasiskaityti ka jie raszo, tai pasaulio nuomone prie 
mums plaukai pasisziausztu. Lietusiu tautos naikinama, ku- 
Bet musu politikieriai Wash- ii yra užsimoję okupantai. Taip 
ingtone tokiu laiszku nepaskel
bia, mums nepasako kas darosi 
ir ka tie musu dipliomatai ir at
stovai sako ir kaip jie musu 
kraszta perspėja.

negerai.

Dabar visi susipratusieji va
dai reikalauja kad visas Kon
gresas butu susžauktas atgal in 
Washingtona ateinanti menesi. 
Bet politikieriai ir partijų va
dai sako kad toks kongresmoiiu 
specialus susirinkimas butu 
partijai pavojingas, nes svar
bus rinkimai artinasi.

Egypte iszsiplatino ta bai
siausia choleros liga. Niekas 
nežino kaip ir isz kur ji tenai 
atsirado. Kai kurie spėja kad 
ežia yra Rusijos darbas iszme- 
ginti tuos gazus, kurie ta cho
leros liga gales atneszti ir per 
visus miestus iszplatinti.

Kai žmones jau nebemato jo
kios vilties, tai tada Komunis
tai pasirodo ir žmonėms taip 
akis apdumia kad jie pasiduo
da tiems Komunistams, kaip 
skęstantis žmogus * stveriasi 
kad ir už sziaudo. Tada Komu
nistai nuverezia valdžia ir sa- 
yotiszkai ima szeimininkauti. 
Jie taip jau keliuose krasztuo- 
se padare, jie toki darba dabar 
dirba Italijoje ir Prancūzijoje.

Beveik kasdien skaitome 
kaip Amerikiecziai kareiviai 
yra suimami ir aresztuojami, 
kaip Amerikos dipliomatai ir 
ambasadoriai yra po Rusijos 
sargyba. Jie yra paniekinami, 
iszjuokiami ir stumdomi. „

pat sunkioje bukleje randasi 
deszimtys tukstaneziu lietuviu 
tremtiniu, isžblaszkytu szian- 
dien po visa pasauli. Ir jiems 
dažniausia tenka sukaupti vi
sas savo jiegas tik tam, kad ap
sirūpinti reikalingu gyvybei 
palaikyti duonos kąsniu. Tik 
tas lietuviu tautos treczdalis, 
kuris da priesz antrąjį pasauli
ni kara buvo atsikėlęs in Su- 
vienytines Amerikos Valstijas, 
kuris czia.ankscziau susikūrė 
pakeneziamas gyveninio sanly- 
gas, turi fizini galimumą rūpin
tis Lietuvos reikalais, kelti bai
sa už Lietuvos laisve. Gyven
dami laisvoje demokratineje 
szalyje, Amerikos Lietuviai nė
ra savo tautinėje veikloje su
varžyti. Prieszingai, būdami 
Amerikos piliecziais ir bendra
darbiaudami su kitomis tauti
nėmis tu piliecziu grupėmis jie 
sudaro impozantine rinkiku 
mase, kuri gali turėti intakos 
tiek vietinei, atskiru valstijų, 
tiek centrinei Suvien. Ameri
kos Valstijas vyriausybei. 0 
tikslas, del kurio Amerikos lie
tuviams szi karta reikia veikti,

rodo, bet praszau paklausyti, ... .• . . szle, kaip pirsztas!kas su manim atsitiko priesz 
keletą metu, kada asz gyvenau

• ! viename miestelyje. i
■ ’ e * ... I

Prieszais mano szeimininko 
namus, kitoj ulyczios pusėj, bu

te 
naszle asz jau suskubau iszgirs- 
ti ta paezia sanvaite, kada at
važiavau in ta maža miesteli.

Jos vyras buvo mirė priesz' 
kelis metus. Ji gyveno viena,

.0 juo daugiau krasztu Rusi-
* • # •> j. i ■ ■ į t ■ ».ęlw s '• ■

ja paima, tai juo toliau nuo 
Moskvos tas treczias karas to- 
Imasi ir juo arcziau prie musu 
a-ubežiaus artinasi.

Kai karas iszkils, tai mes pir- 
miaus turėsime pultis ant tu 
krasztu kuriuose bus Komunis- 
tiszkos valdžios, ir tik paskui 
jau su Rusija susikirsti. O Ru
sija kaip tik atbulai, -ant Ame
rikos pulsis ne vien tik isz 
Kremlino ar Moskvos, bet isz 
visu tu krasztu, kuriuos ji 
sziandien sau pasisavina.

Komunistams taip labai rupi 
užimti Italijos valdžia ir krašz- 
ta, už tai, tad pakirtus kelia 
musu kariszkiems laivams, ku
rie plauktu per Viduržemio

J UCAi tj J ICC Idl L1LC4JLAAZ ,

iszjuokiami ir stumdomi. Ju yra kilnus> taip neabejotinai 
tarnai ir darbininkai kartais 1 iszP^aukia 
net yra kankinami kad jie isž- 
duotu svarbias žinias ar pa-

| sakyti, labai palankia savo vei
kimui dirva. Juk Lietuvos lais-

I vėi yra priėszingi tik Moskvos 
agentai, Komunistai. Bet kai 

| Amerikos visuomene arcziau 
susipažino su Bolszevizmu, ji 
stoja priesz ji in atvira kova! 
Tai talkininku, kovojaneziu už 
Lietuvos ir kitu raudonojo irn-

slaptis. Ir visa tai yra daroma, 
tuo laiku, kada Rusija skaitosi 
musu draugas ir alijantas. Jei
gu draugas taip elgiasi, tai kas 
bus kai tas draugas draugys
tes santykius nutrauks ?

isz demokratiniu 
szalies pažiūru ir tradicijų, kad 
Amerikos Lietuviai turi galima

Sovietu laikrasztininku vir- 
szininkas ir bendras sekreto
rius sako kad “Dievas nutarė 
nubausti visus kapitalistus. ”i 
Žiūrėkite; stebuklai darosi Ru
sijoje ! Bedievis Komunistas | 
kalba apie Dieva.

krasztuose. Ju centrine paszel- 
pos organizacija BALE savo 
duosnia ranka jau iszgel'bejo ne 
viena tūkstanti skurstaneziu 
Lietuviu, tremtiniu ir pabėgė
liu. Nuo B ALF neatsilieka ir 
kitos Amerikos Lietuviu orga
nizacijos.

Galima sakyti, kad kiekvie
na diena tos organizacijos ir 
pavieniai Lietuviai Amerikie
cziai iszsiunczia in Europa 
szimtus ir tukstanezius siunti
niu su maistu ir drabužiais.

Taigi, Amerikos Lietuviai 
vėl inraszo in Lietuvos istorija 
gražu broliszko solidarumo la
pą, lygiai kaip ir per pirmąjį 
pasaulini kara. Už tai Lietuviu 
tauta bus jiems tikrai ir amži
nai dėkinga!

Aukas pinigais, rubais, kny
gomis ir mokslo priemonėmis 
ir toliau malonėkite siusti ir 
kencziancziuo'sius gelbėti ad
resuodami : United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
105 Grand St., Brooklyn 
New York.
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LAIKRODIS
Visi mes laikrodi variuoja

me. Mes norime žinoti koks 
laikas ir kiek laiko mes turime 
koki darba atlikti ar kuri dar
bą pradėti.

Mės laikrodi ant parodos lai
kome, ir isz jo veido žinome ka
da imti kurias liekarstas, ar 
kada jau laikas mums užkasti

ir/y perializmo pavergtu tautu lais- ar pavalgyti.
ve eiles Amerikoje smarkiai Į Laikrodis parodo mums ka- 
auga. Amerikos Lietuviai, kaip ' da mums reikia sakyti “Laba 
kovos priesz Bolszevizma pio- nakti” ir mus prikelia kada 

...........' reikia savuosius pasveikinti su 

it^A - B - CELA-^a!“1,^"ryt“'” .... , ■ •
Senatorius Taft dabar visur. « 

i važinėja ir prakalbas sako ir. J 
■stengiasi visus in tikinti kad jis * 
vra tinkamas žmogus iszrinkti1 * 
iii Prezidento vieta. Bet mes,!J 
prisiskaitė tu jo prakalbu,1* 
manstiname kad nepaisant1 * 
koks ir kaip tinkamas jis nebū
tu, bet žmones jau ne tokie dur
ni in visus tuos pasižadėjimus 
intiketi.

Europoje dabar didžiausias 
klausimas yra: Ar balta duona

arba pradžia
SKAITYMO

‘ 'Y ! '

...ir...
RASZYMO

* 
★ * 
A 
★ 
★ 
★ 
* 
★ 
* 
★ 
★ 
★

mares pultis ant Rusijos, kai! ar raudona propaganda, 
karas prasidės. Jiems rupi už-’ f -. i -L_. t* ’• -4 • V . ' ’imti Francuzijo’S valdžia, kad, 
karui prasidėjus, Rusija gale- 
t u tuo jaus pultis ant vienatinio‘ m, ii.musu alijanto, draugo, Angli-

..... . ■
JOS.
IV'.--. ' ,

Amerikos Sekretoriaus Mar-
■' «-I' ,

shall nusistatymas maitinti Eu-

Sveiko proto žmogus gali ge
rai matyti kad tokia prisieka 
negalima suderinti su Ameri
kos piliecziu; kad žmogus kuris 
taip prisiekia turi savo kraszto 
iszsižadeti, ar ta prisieka su
laužyti. Kristus mums seniai 

1 pasakė kad negalima dviem
ropos žmones labai nepatinka ponauj tarnauti.

64 pus., Did. 5x7col 
Dabar Po 25c.I r - • . .

*1 Kai mes turime imti traukini ¥* laikrodis mums parodo kiek 
J laiko da turime ar kada reikia M
¥ skubintis.
* i Laikrodis yra musu bosas. 

Jis mums insako ne tiktai kas 
reikia daryti bet ir kada ta rei
kalą reikia atlikti. Jis mus isz 
saldaus miego prikelia ir paša-1 
ko kad jau reikia keltis in kita 
dienele ir savo darba vesti to
liau. Laikrodis mums visados 
primena kad mes keliaujame 
paszieliszku greitumu, szeszios 
deszimts minueziu kas valan
da, staeziai pas Abraomą.

*
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Sudžia — Ar tu nesisar- 
matini pavogt nuo savo mie- 
ganezio draugo pinigus?

Kaltininkas — Gerbiamas 
sūdžiau, man gaila buvo ji 
pabudyt!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

I nas kunigaiksztystes turiu mo- 
l agaliau asz neiszkencziau įįpįįg darbo ? Kam man to fei- 

ir pagloscziau jos galva, kuri1 pe
— Bagotyste, atsake amat- 

ninkas, tai yra daigtai labai 
j isznaikus. Sziandien yra, bet 
i rytoj gali ne paveikslo ne būti. 
' Ka tada darysi, jeigu pražus 
I turtai ir kunigaiksztyste.
i Kada busimasis uoszvis ne
norėjo atstoti nuo savo suszne- 
kos, kunigaiksztis norėdamas 
iszpildyti norą ateinaiiczio tė
vo, iszsimokino pinti kaszes isz 
szaku medžiu ir karklynu. Ka
da tėvas nuotakos persitikrino 
kad moka gerai pinti, palaimi
no juos ir veseile atsibuvo su 
didele paroda.

In kelis metus po tam, pra
sidėjo dideles kares, kuni
gaiksztis su savo paezia ir vai
kais turėjo palikti savo tėvynė 
ir nusiduoti in svetimas szalis. 
Toje nelaimėje, nustojus savo 
visas gerybes, butu papuolęs in 
dideli varga, bet pradėjo pinti 
kaszes kurias pati parduodavo 

. artimam mieste. Tuom savo 
darbu uždirbdavo tiek, kad ga
lėdavo leisti vaikus in mokslą 
ir kad ne taip gyveno kaip pir
ma, bet niekados nepažino hado 
ir vargo. Dekavojo labai savo 
uoszviui, kad privertė iszsimo- 
kinti darbo.

Po keliu metu vela sugryžo 
in savo karalyste ir kad žinojo 
tikrai kad daugiau ne reikes 
jos apleisti, bet visus vaikus 
iiepe iszmokinti kokiu nors 
darbu ir kad tas. darbas butu 
gelbejimu ju nelaimėje. Toji 
apysaka yra tikra teisybe ir bi
le ka, nors mažiausia daigteli 
iszmoksime, tai yra musu už
tikrintu turtu.

j nusviro man ant krutinės.
Asz stengiausi ja pakelti, bet' 

ji buvo sunki. Padaliau nusi-| 
bodus verkti, vargsze Ona pra
dėjo szypsotis.

— Nepyk, tamsta, kad mani 
taip užėjo, bet kai pamanstauj 
kad asz vienu viena, tai taip 
sunku ant szirdies pasidaro.

Vienuok po verkimo, kaip 
žeme po lietaus, ta moteris pa
sidarė daug gražesne. Mes sė
dėjome ant lovos kraszto, vie
nas szale kito. Kambarys buvo 
apytamsis. Mes da arcziau 
prisislinkome vienas prie kito.

—■ Tai tamsta sakai, kad t . .l vienai liūdna ir nuobodu gy
venti?

— Nuobodu, begalo nuobo
du! Asz dažnai pamanstau, 
kad jus toks jaunas ir toks gra
žus. Ir szia jos krūtys, kaip du 
kvepanezios duonos kepalėliai 
insireme in mano paszone.

Mane ja eme 'didele drąsą. 
Vikriai asz sugriebiau abi jos 
rankas. Naszle Ona nesiprie- 
szino, tik szypsojosi ir sumi- 
szusi pasakojo, kad nuo miru
siojo vyro ji nei vieno vaiko ne
turėjusi.

Lyg tyczioms pamaeziau ant 
jos kakto nedideli spuogeli, 
rausva, tamsu spuogeli, 
niau, kad tai apgamas.

Ir užsidegiau pabueziuoti. 
Duok kaklai Suszukau asz ir 
stipriai prispaudęs paliecziau 
spuogeli lupomis. Bet spuoge
lis tuojau pradėjo krutėti ir 
bėgti per Onos kakla. Ir tada 
asz aiszkiai pamaeziau didele 
ruda blake!

Asz atsistojau ir net žodžio 
neprataręs iszejau.

Nuo to laiko asz daugiau nie
kad ne ėjau kepyklom

----- G ALA S---- -

Ma

Pirkie U. S. Bonus

Užvaduoja Vyra
Kaiminkos jaunos naszle- 

les ponios Rožes, nuolatos ja 
kalbindavo ant isztekejimo. 
Negalėdama nukensti nuo- 
brcdžiu kumucziu atsake;

— Kam man po szimts 
pypkių, teketi vela už antro 
vyro kad man ir taip links
ma; turiu szuni, papūga ir 
katina, tai man užtenka!

— Bet, mano miela, atsi
liepė viena isz kumucziu, tai 
neužims vieta vyro.

— Kaip tai ne! Juk szuo 
visados loja ir kanda, papū
ga keike per visa diena, o ka
tinas praleidžia naktis už na
mo. Visi turi tuos paežius 
budus ka turi vyrai, tai kam 
teketi?

Kūmutes palingavo su gal
voms ant ženklo teisybes ir • > 
iszejo namo.

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

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

ISTORIJE L“ *“ 
----------------- iszo iszlins, Al
yva iri virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga jrpata,

katras žino ha kalbėt pridera. Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
— Niekas taip brangai ne- j iszka Lazdele, Teisybes ir Bo- 

kasztuoje, kaip kas tau ka do- ba kaip ir visos Bobos. 15<. 
vanoję. Saule Pub. Co., Mahanoy Citjvanoję.
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yAKAR asz negalėjau pakliut 
in savo butą nes mano drau

gas, su kuriuo bendrai nuoma
vome kambari, užsirakino ir in 
mano skambinimą, bildesį ir 
praszymus buvo kurczias, kaip 
vietos filantropas.

Mano nieko daugiau nepasi
liko, kaip tiktai nukeliaut per
nakvot in vieszbuti,' hoteli. 
Vienuole norėdamas sujungt 
malonumą su naudingumu, asz 
pacziomis nuvykau in treczios 
ruszies vieszbuti, idant susipa
žint ir su szia musu pramones 
szaka.

Asz-gi iszkarto pastebėjau, 
kad ežia renkasi vien tik pore
les, ir tiktai asz vienas at vy
liau, kaipo neveides, kas labai 
nustebino vieszbuczio prievaiz
da.

— Duokite man szvaru nu
meri, sų szvaria lova, pasakiau 
asz jam, ir uz tai asz jums no
riai brangiaus užmokėsiu.

— Tamsta tiktai vienas? Pa
klausė jis, gudriai pamerkęs 
akimi.

— Vienas!
— Ehe! na, tai asz tamstai 

duosiu Nr. 1, szvarus, kaip stik
lelis !

Jis nuvede mane in kaž-koki 
praszvinkusi kambariuka, už
degė- lempute ir atnesze su
glamžyta kaldra ir priegalvi 
paklode, f

— Ar daugiau tamstai nie
ko nereikia? Paklausė prie
vaizda.

— Nieko.
— Taigi taip, nieko?
— Nieko, nieko, nieko!
— Stebėtina! Labanakt po

nuli! Bet jeigu tamstai ko 
nors prireiktu, malonėkite pa
skambint tiktai du kartu tai 
jau asz žinosiu. Atsipnaszau. 
Reikia eit, kaž-kas atėjo in an
tra numeri.

— Kiek szis kambarys kai
nuoja? Paklausė kaž-koks sto
ras balsas.

— Jeigu laikinai, pustreczip 
lito, atsiliepė prievaizda, jeigu 
ant visos nakties penki litai.

Stonas balsas niekiek nenusi- 
stebejo del szios keistos arit
metikos ir užmokėjo už kamba
ri.

Vieszbutyj keisti dalykai da
rėsi: žmones vaikszcziojo po 
koridorius, ginczijosi, sznabž- 
dedavosi, szvilpdavo.

Antrame aukszte buvo kaž
koks pokilis arba bankietas. 
Keliu žmonių draugija taip 
“szumniai” linksminosi, kad 
beveik kiekvienas žodis buvo 
girdėt, ir asz niekaip negalė
jau užmigt. Kaž-kas tampė ir 
czirpino armonika, kiti daina
vo, moterys garsiai kvatojo.

— Na, gerk, Maryte.
— Fui, ežia, kaž-koks dvo

kiantis alus, kalbėjo moteris, 
paliepk, kad paduotu geresnio.

Atsakymas pasigirdo garsus 
kvatojimas ir koro dainavimas, 
sulig kurio buvo galima spręst, 
kad kompanija buvo jau visisz- 
kai nusilesusi.

Gretimam su mano numerio 
kambaryj kaž-koks sveczias 
visa laika niurnėjo miegoda
mas ir kaž-ka kalbėjo tai vy- 
riszku, tai moteriszku balsu. 
Isz kito numerio be pertraukos 
girdėjosi keiksmai, iszeinantie- 
ji isz kažkokio užkimusio pro
vincijos Žydelio.

— Kad jus velniai pagrieb
tu su tokiais vieszbucziais, 
szauke jis. Prievaizda! Duok 
man, man duok kita lova. Szi- 
toj tiek blakių, kad szalia ja 
man jau vietos nebera. Asz ne
galiu užmigt, nes jos mane me
džioja, ir jos negal užmigt, nes 
asz jas taip-pat medžioju. Prie ■ 
vaizda! Gyvuly! Tu, man, ra
sit, tycziomis davei toki kam
barį kuriame skambutis page
dęs.

Tolimesniu skundu jau asz 
negirdėjau nes in mano kamba
rį inejo szypsodamas prievaiz
da.

-— Ar jus skambinot?
— Ne!
— Czion pas mus visi skam- 

bueziai sugedo ir dėlto asz tu
riu laiks nuo laiko apeit visus 
kambarius ir klausinėt, ar ne
skambinęs kas-nors isz svecziu. 
Na, tai likite sveiki, ir jeigu 
jums ko-nors bus reikalinga, 
tai.

— Gerai, gerai, asz paskam
binsiu, o dabar eikite pas ana 
Žydą, nes ji blakes užesia, ir 
tuomet nebus kas už numeri už
moka.

— O, pas mus visuomet isz 
kalno mokama, nes kai-kada 
svecziai nakezia pabėgo. Tai 
tiktai jus, ponuli.

— O delko ten virsąu j toki s 
bildesys ir triukszmas?

— Ten yra tokia Maryte, 
kurios sziandien varduves, ir ji 
turi tris jaunikius ir da viena, 
su kuriuo ji nuolatos gyvena, 
ji tiktai sziandien isz kalėjimo 
iszleido: tai ve jie ir pasidarė 
balių, kvaili vaikinai. Gal but 
jus norėtumėt ta Maryte pama
tyti?

— Ne, ne, lacziu. Bet asz ežia 
negaliu miegot, asz noriu su 
tamsta atsiteist ir eit in kita 
vieszbuti.

Prievaizda pakasė pakauszi.
— Asz isztikro supratau 

kad jus ežia nemiegosite, dėlto 
kad pas mus vieszbutis nemie
gojimui. Asz ežia jau deszimts 
metu tarnauju ir nepamenu, 
idant ežia kas-nors isz svecziu 
butu miegojęs. Iii mus kaip sy
kis ateina tokie, kurie nenori 
miego, bet aeziu Dievui sve
cziu pas mus visuomet esama 
pakankamai, negalima nusi
skust. Ir vis vietiniai.

Asz pradėjau ruosztis. Kari 
doriuj buvo beveik tamsu ir 
asz liepiau užžiebt žvake.

— Matote, ponuli, tarė prie
vaizda, “Auszroj” tokia žva
ke litą kainuoja, o pas mus dy
kai duodama.

— “Auszroj” elektros szvie- 
sa.

— Taip, bet pakol jos nebu
vo, dovanokite, asz tuojau, re
gis, kaž-kas skambino.

— Jog tamsta sakei, kad 
skambueziai esą sugeda.

— Na, taip, tiktai man taip 
rodosi, kad būtent dabar kaž
kas skambinąs: tai kaip pa- 
pranti.

Jis pasislėpė, bet už minutes 
sugryžo.

— Tai man tiktai taip pasi
rodė. Sveczias, kuris nežino, 
kad musu skambuezai esą pa
gadinti, tai jis spaudžia ir 
spaudžia skambuti ir labai 
pykstas, kai niekas neateina. 
Bet vis-gi kur-kas geriau, kai 
tu skambueziu nesama. Kaika- 
da pakliūva tokis, kad visa lai
ka tiktai ir dirba, kad skambi

nąs. Jam esą nieko nereikia, o Į 
jeigu ir ji užeisi, jis sako, idant I 
vėliaus užeiti, nes jis esą pa- 
mirszes, kas yra reikalinga, ir 
jis da tiktai svarstąs. O musu 
szeimininkas szito nemylis. Jis 
mylis, kad sveczias ne ilgai bu
tu, galvos nekvarszintu, atsi
teistu ir sudiev.

— O jeigu koks-nors sve
czias atvažiuoja asztuonįom 
dienom ?

— Tuomet mes sakome, kad 
pas mus visi numeriai esą už
imti, nors kad ir ne vienas isz ju 
nebutu užimtas: musu szeimi
ninkas sako, kad jam esą ge
riau asztuoni svecziai per vie-' 
na diena negu vienas sveczias 
asztuoniom dienom. Tokis il
gai bunas sveczias turi daiktu, 
visokiu reikalu, jis ilgai derasi 
ir kvarszina galva, o iszvažiuo- 
jant neduodąs net ne arbatai. 
Jeigu ne policija, tai mes ju vi- 
siszkai neinleistume} bet szito 
jog esą negalima daryt, dėlto 
kad pas mus jog vieszbutis. At- 
sipraszau, jus malonėjote nusi- 
praust ?

— J^e, nusiprausiu.
—■ Asz taip-pat nepatareziau 

ežia jog visokie žmones prau
siasi ir ežia nelabai szvaru; 
asz isz szio vieszbuczio iszeinu, 
tai dėlto galiu pasakyt teisybe.

— O kur-gi jus iszeinate?
— Asz pats atidarau viesz

buti, bet tiktai mano vieszbutis 
busiąs kitokis ir geresniems 
svecziams. Asz da neatidariau 
vieszbuczio, o man jau pažadė
ta apie trisdeszimt svecziu.

—O kas ten tokis do triuksz
mas?

— O tai Marytes jaunikiai 
nusilakė nuo koto ir pradeda 
kits kita mest laukan, jie pats 
tai daro viens su kitu.

— O kas-gi mokas už kam
barį?

— Jie užmokėsią tiktai se
kanti karta. Jie dabar esą gir
ti, kaip sziaucziai ir jiems apie 
tai negalima primint, dėlto, 
kad tuojaus padarysią skanda
lą, o mano szeimininkas szito 
nemylis. Bet užtai, kuomet jie 
ateisią sekanti Szesztadieni, tai 
jiems sakoma, kad jie gausia 
kambari, kuomet apmokėsią už 
pereita karta, ir jie, kol negirti 
visuomet užmoka. Jie turi pini
gu, nors asz nežinau, iszkur pas 
juos pinigai imasi.

O anas Žydas ar jau užmigo ?
— Ne, jam neduoda blakes 

užmigti ir dėlto jis liepes pa
duot žvake ir kaž-ka dabar 
skaieziuojas ant popieros, jis 
taip skaieziuosias iki ryto. Tai 
tokis sveczias, kuri reikia pri
imt, kaip ir geria,usiaji, tai yra 
trumpa sveczia, jis nesisieloja, 
neskambina ir gerai užmoka.

— O kiek asz turiu mokėt ?
— Septynis litus penkiasde- 

szimts centu, nes szitas kam
barys su dviem lovomis.

— Priimkite pusasztunto li
to, nors asz ir neprasziau kam
bario su dviem lovomi.

— Pas mus jau tokis papro
tys: jeigu ateinąs vienas asmuo 
jam duodasi kambarys su 
dviem lovomis. Kai kada pasi
taiko ir taip, kad sveczias ne
galįs užmigt ant vienos lovos, 
na tai jis einas miegot ant kitos 
lovos. Bet ir ant kitos buna tas 
pats, o kaikada ir blogiau. Jus 
malonėjote apsirengt? Aeziu. 
Viso gero. Praszau szirdingai 
kita karta, bet jau pas mane.

— N.
----- GALAS—

Buvo tai Utarninkos vakaroje 
Vienoje vietoje.

Namuose susirinko ten 
girtuokliu, 

Klykė ir pliovojo.
Kaip szunes lojo.

Tame pradėjo įgriaudet 
ir žaibuot, 

Ir ant galo perkūnai duot.
Perkūnas trenke in

narna, 
Bet isz tu gyvuliu 

neužmusze nei viena.
Tai tik Dievas prasergejo, 

Ir da tokiu pasigailėjo, 
Bet jeigu nepasiliaus, 

Tai tas bus, 
Kad perkūnas visus 

iszmusz!
* * *

New Yorke nesenei buvau, 
Girdėjau kad keli vyrai, 

Pamėtė savo paezias, 
Prisiplakė prie svetimu, 

Taipgi vejavaikui, 
Girdėjau kad vienas 

naszlys, 
Badai jau senas, 

Kuris savo vaikelius 
apleido, 

Dabar jo vaikai pas 
kitus būna, 

Ir visai smagumo 
neturi.

Vai jus vyreliai, 
Apsimalszykite tuojaus, f- , . .

Isz to bus labai 
niekai, 

Kol da yra laiko, 
Pakutavokite už griekus, 

Ir svietiszkus niekus, 
Kad da pas jus gyvastis 

yra, 
Tegul jums aszaros 

gailos byra. 
Jeigu da ka iszgirsiu, 
Tai gy venimą jusu 

apraszysiu, 
Nei vienam nedovanosiu, 

Juk žinote man gerai, 
Kad su manim tai negerai, 
Jeigu du karta užpyksiu, 

Tai tikrai pas jus 
atvyksiu, 

Tada Ink out! 
* * *

Isz Girardvilles tiligrama 
gavau, 

Bet naudos isz jo neturėjau, 
Kaip dvi meigelkos už 

jauniki susibarė, 
Ir apie tai apgarsinti 

prasze, 
, Bet man apie tai ne eina, 
Tiktai noriu teisybe žinot, 

Kaip tikrai atsieina, 
Žinau kad ne vienas 

piktumą turi, 
Kitaip inkasti kaip neturi.

Isztikruju Stebuklas
4__________ "’■f r

Andrius — Argi tai ne ste
buklas? Tik klausykite. Isz 
keturiu mano draugu, tik asz 
vienas nuo mirties iszlikau, 
visi pražuvo nelaimėje ant 
eroplano.

Mikas — Na tai kokiu bu- 
du tu pasilikai gyvas?

Andrius — Mat, asz pasi
vėlinau ant eroplano, pasili
kau namie ir sziandien esmių 
gyvas!

Žvyro 
Vežeja

TADA jis buvo jaunas ir gra
žus vyrukas.

Kaip jis atrodė? Gražiai. Jo 
plaukai gražiais garbiniais 
sviro net ant pecziu, jo skruos
tai raudonavo insirpe, inskais- 
teje, pinli nesuterszto kraujo. 
Ir tiesa, jis labai saugo josi ir 
venge nuodu, kurie jo sielos 
groži užmarintu. O jo akys, gy
vos, rusvos, kažkokios gudry
bes ir iszminties kupinos. Vie
nuok jose ir ugnis su audra ko
vojo ir kovojo.

Kokia buvo jo siela? Graži, 
jauna, guvi. Ne. Jis gimęs me
nininku. Viską savotiszkai sve
ria ir vertina. Ir keistas jis! Va
žinėjasi, trankosi ir jieszko 
kažko, kas jo alkana troszkima 
patenkintu. Kitados menkos 
szypsenos jam pakako. Dabar 
ne gilus dvasios niuansai jo ne- 
bepasotina.

Tada saule labai, labai kepi
no. Vieszkelis dulkėjo, balta
vo; vejas smiltis žarstė, neszio- 
jo, debesimis suko ir blaszke. 
Jis važia vo in kaina ir susitrau
kęs slapstėsi nuo saules ir nuo 
dulkiu, kurios, labai inkyriai 
plusdamos, slopinte slopino. Jo 
vežimas buvo toks palaikis ir 
senas, kad net girgždėjo ir in 
szalis svarstesi, ir rodėsi, tuoj 
tuoj sulusz! Jis blogai padary
tas ! Tekiniai susikraipė, stabu- 
lys ilgos, atsikiszusios. Gardys 
dideles; užgaliai sulaužyti. Vie
nuok jis tuose ratuose mėgo va
žinėtis, nes mane, kad tai nieko 
nekenkia. “Asz žinau, asz juk 
ir sziaip indomus ir vertingas. 
Tegu mano, kad asz praszczio- 
kas, tas man gėdos nedaro.”

Prie vieszkelio, didžiojoj 
žvyrduobėj tuo tarpu sukosi 
daug vežimu. Vyrai ir moterys 
pylėsi žvyrą in vežimus ir vežę 
in netolima miestą. Darbas ėjo 
spareziai ir vikriai.

Isz duobes iszvažiavo vienin- 
inkas vežimas, kuri lydėjo su
augės, rimtas vyras, isz tos jau
nosios ir judriosios kartos, ku
ri tautai liuosuojantis isz sve
timųjų vergijos stojo ginti jos 
skaiseziuju budu. Antroj pusėj 
vežimėlio ėjo jauna Žemaite, 
geltonplauke, ilgakase, gražiai 
nuaugusi, žodžiu daili mergele.

Atkalnyje, slopiai saules ke
pinamoje smiltingoje vietoje ju 
arklys sustojo ir pailsės, persi- 
vargines pradėjo drebėti.

— Pastumsim.
Sukibo abudu in vežimo gala 

ir isz visu jiegu pradėjo stum
ti. Ji tada da gražesne atrodė, 
nes jos vikrumas ir gyvumas ir 
graiksztus judesiai dare ja dai
lia ir patraukianezia.

— Kas tas toks ten važiuo
ja? Paklausė ji savo dranga ir 
kažkaip keistai nusiszypsojo. 
Ji pastebėjo, kad tas ne pažys
tamasis seka ja ir seka ja tada, 
kada ji yra beginkle, kada per 
karsztus smileziu patalus turi 
stumti pilnus žvyro ratus ir ne
gali paslėpti savo kūno, negali 
apsiszarvoti savo grožiu.

— Tai, rodos, koks tai stu
dentas, ar kas. Nelabai seniai 
jis po miestą vadalojos!, dabar 
tik vasarai isz kažkur atsirado, 
kalbėjo jos bendras Ignas, ark
lį ilsindamas.

Daugiau juodu nieko apie tai 
neprisiminė.

Kelias buvo ilgas, o studen
tas neskuba : velkasi isz lėto ir 

i seka jaunuole. Jo szirdyje a u-

ga ilgesio jausmai ir neleidžia 
jo sielai džiaugtis. Jis tu jaus
mu negali nuraminti, jie tokie 
galingi, tokie gilus, kad jokiu 
budu ju szaknu isz dvasios gel
mes niekas iszrauti negalėtu.

‘ ‘ Ko tu isz manes nori, kad 
taip akimis szaudai? Asz graži, 
visiems tinku, tai ir tu sparną 
rėži!” Maustė ji žiūrėdama in 
ji-

“Taip, tu graži, tavo gelto
nos kasos, saules iszpraustos, 
vėjo iszszukuotos; tavo jaunas 
ir gyvus veidas, spinduliu pri
gerės, sveikatos kupinas; tavo 
žvalios ir viliojanezios akys, 
pilnos energijos, paprastumo ir 
įgy venimiszkos ugnies; tavo 
lankstus ir sveikas kūnas, giliu 
graiksztumu iszlankstytas, sun
kaus darbo iszmiklintąs, o ba
sos kojos, karsztas smiltis be- 
braidanezios, o tvirtos rankos, 
sunku kastuvą bevaldanczios, 
ar ne grožio žiedai! Taip, tai 
visa be galo gražu!” Atsake jis, 
sėdėdamas savo sukrypusiuos 
ratuos ir isz lėto vilkdamos dul-
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karnų vieszkeliu.
‘ ‘ Gal tu norėtum su manim.i 1 . . ■ c .susipažinti? Tu priesz tai turi 

žinoti, kad asz paprasta mer
gaite, kad nemoku lipszniu žo
deliu kalbėti, kad neturiu szvel- 
niu rankelių tavo galveles my- 
luoti.”

“Asz ta žinau! Esi laukine. 
Ne del tavo rankelių seku Ta
ve, ne del Tavo žodeliu stebiuos 
in Tave! Tavo krutinėję plaka 
tyra meile; Tavo dvasioje 
skamba paprasta, bet nuoszirdi 
kalba; Tavo liudesyj gludi ne 
muziklinga, bet gili ir szvelni 
dainele, Tavo būdas pilnas 
darbsztumo ir atviro paprastu
mo!

“Visi mane už tai brangina 
ir myli. Tik ju meile nevienoda 
bet asz ju ne vienu, ne kitu ne- 
suprantu. Man rupi visai kiti 
dalykai, kurie nei vieniems, nei 
kitiems nerupi.

“O kas tau rupi? Ar tau mei
le, kurios pati szirdis trokszta, 
nerupi ?

‘ ‘Rupi. Bet ąsz ne žaislas ir 
ne daiktas. Asz rengiuos mylė
ti, o tu nežinai, kad tas rengi
masis yra mano laime; o tu ne
žinai, kad tas, kuri pamylėsiu, 
bus laimingas.

‘ ‘ O gal tu jau myli ?
“To tau nesakysiu. Tai mano 

paslaptis.
“Nereikia. Nesakyk. Tu gra

žesne su paslaptimis. Tavęs ne
turiu kur dėti, be ju.

“Asz žinau, tu cziulpi mano 
groži ir maitini savo dvasios 
ilgėsi. 0 ka tu man duosi už 
tai? Meile? Tu pamatysi kita, 
tu kita garbinsi, tu isz kitos 
taures gersi gyvenimo saldybe, į 
saules prisunkta, žiedu dvasios 
perpildyta.

“Tavo tiesa. Žinau, kad no
riu maisto, kito nieko nežinau. 
O troksztu begaliniai!

“Cha, cha, cha,” nusiszyp
sojo, “gerai, asz tave dažnai 
susitiksiu, gerekis manimi, 
maitiink savo jausmus mano 
grožiu, bet manes nepaliesk. ”

Iszsiskyre. Ta juodu viens 
antram pasakė ne žodžiu, ne 
rasztais, bet akimis. Akiu kalba 
yra visu tobuliausia kalba, nes 
akys yra sielos atvaizdas.

Daug sykiu jis važinėjosi 
vięszkeliu, daug sykiu ja susi
tikdavo, tuojau vienas kitam 
szirdingai szypsojosi, ir vienas 
kita giliai atjausdavo.

Karta buvo turgus. Studen
tas sėdėjo savo vežime ir žval
gėsi. Ko jis žvalgėsi? Jis jiesz
ko jo grožio.

Prie vežimo stovėjo kažkoks

pažystamas vyras, matomai 
akyvas ir kažka karsztai pa
sakojo.

Toks, gyvenimas, kaip asz 
kad gyvenu, yra didžiausia ne
laime! Pamanyk, butą turėjau 
prie isztvirkusios moters, kuri 
vieszi girtuokliavo ir net, pa
leistuvavo! Nuvargau! Paky
rėjo ! Sveikata pairo.

— Taip, o asz rengiuosi gy
venti. Asz da negyvenau.

— Tu gy veni. Tu jieszkai ko 
tai minioje ir tuo gyveni. Tu 
nežinai, kas yra gyvenimas. O, 
kiek vargo kenezia!

Ji pro szali eidama vėl pa
žiurėjo ir paklausė.

‘ ‘ O sziandien ar asz tinku 
tau?

“Taip, tu visada graži! Tur 
but gražus ir tavo gyvenimas. ”

Ji da syki pro szali ėjo ir da 
syki, ir vis szypsojo.

— Ar tu vedus? Studentas 
paklausė.

— Asz ? Tai mano paslaptis! 
Cha, cha, cha! Tau to žinoti ne- 
reikia, tau reikia mano grožio.
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— Taip tavo grožio. ’
Ji nuėjo. Jaunuolio akyse su

žibo aszaroti perlai, 6 dvasioje 
da didesnes ilgesio liepsnos 
žaidė, sūkuriavo.

— Man be galo- ilgu, pratarė. 
Kad tureczia marmuro, iszkal- 
cziau jos gyvata akmenyj! Di
desnes laimes nebutu. Su meile

) .i -■

dienu dienomis gereziau jos 
groži. Ji visada man žydėti.

— Juk visi menininkai am
žinai myli ir ilgisi. Jie amžini 
klajūnai, jie amžini grožio per
lu žvejai!

“Viso labo! Greit tau da 
gražesne pasirodysiu. Turėsi 
mane viena temylėti. Mane vie
na, ne visas.

Ji nuėjo namo. Kur? Niekas 
nežinojo.

Jis atsisveikino. Ka draugas 
kalbėjo, jis negirdejes iszvyko, 
nes miestas visai tuszczias be
buvo.

Szirdyje jis pajautė didesni 
ilgėsi ir kanezia, kurios be jos 
niekas nenuramino.

— GALAS —

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra- r • ... - r-.-. .. ;i- »

linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.Q0 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užrasząnt 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 

. . . . ’ 
pinigais registruotam 
laiszke. u

. .£.1

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. I
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žine paliepia, vietas Girardvilleje, kur jie ga- ] M A T T T Ą 0 n T T0T T A0 
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Subatoj pripuola pirma mįesta pas ponstva Mykolu Ab-
jdiena Lapkriczio (Nov.). Mene- 
sis paszvenstas ant atminties 
Dusziu Czyscziuje, už kurias 
privalome melstis, ir joms pa
lengvint! ; ; j,
.L—. Senas gyventojas Mar

tynas Radzieviežius nuo W. 
Mahanoy Ulyczios turėjo ope-l 
r bei ja Locust Mt. ligonbute.

—Subatoj Visu Szventuju 
S-zvente. Taipgi pirmą; diena 
Lapkriczio (Nov.).

— Kita Utarninka pripuo
la Politiszki Rinkimai. Tegul 
kožnas balsuoja pagal savo 
sanžine ir protą.

— L. V. S. 104 Kuopa ren
gia Baliu, Seredoj, Lapkr. 
(Nov.) 26. diena 1947 m., Aidu- 
kaieziu Svetainėje, 1139 E. 
Mahanoy Uly. Szokiai prasidės 
8-ta valanda ir tesis iki vėlyvo 
yakaro. Kviecziami visus atlan
kyti ta vakara. Tikietai dabar 
parsiduodami po 50^. Kvieczia- 
me Visus !

—• Balsuokite už Joe Mur
ini ant “School Director,” už 
įka bus jumis szirdingąi dėkin
gas!
f ■— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Užduszines; Panede
lyje Szv. Huberto ; Ųtarninke 
S^v. Boromio Vyk., Seredoj 
Szv. Gorganizo; Ketverge Szv. 
{Leonardo; Petnyczioj Szv. Flo
rencijos; Subatoj Szv. Gofrijo 
[Vysk.

j — Musu senas skaitytojas 
ponas Kaz. Bernatonis isz She- 
nadoro lankėsi mieste su reika- 
lais ir prie tos progos atsilankė 
in “Saules” redakcija atnau
jinti savo prenumerata. Acziu 
už atsilankyma.

— Ana vakara, pas ponstva 
.fc. Palaimų 608 W. Pine Uly., 
padare netikėta “Supraiz Par
te,’* del jaunavedžiams pons, 
y. Pala imams. Ponia Palaimie- 
ne po tėvais vadinasi Helen 
Housman, duktė pons. Harry 
Housman isz Ashland, Pa., o 
jos vyras Vasilas Palaima yra 
'sūnūs pons. Kazimieru Palai
mų isz miesto. Visi likos pa- 
vieszinti szirdingąi per ponia 
K. Palaimiene su skanais val- 
(gais ir gerymelais. Vakarėlis 
praėjo linksma ir svetelei vėlin
dami del jaunavedžiams ge
riausio pasisekimo vedusiame 
(gyvenime, taipgi del pons. K. 
Palaimams, už netikėta “Su
praiz Parte. ’ ’

Jonas Kunigonis isz 
TF^ackvilles, ana diena atlankė 
'“Saules” redakcija, atnaujin- 
įti prenumerata už laikraszti 

■“Saule” del savo mylimos mo
tinėlė ponia V. Kunigoniene, 

i kuri yra musu sena skaitytoja 
per daugelis metu. Acziu už at- 
mlankyma.

— Utarninke Rinkimai ant 
Visokiu urėdu. Kožnas geras 

i Įikfesas szio laisvo sklypo eis 
šszpildyt savo ukesiszka priva
lumą if balsuoti už žmogų, ku
lis jam patinka ir padare jam 
geriausia. Turėkite savo isz- 
jęiinti ir balsuokite kaip. jums 
sanžine liepia, Nelaukite pakol 
įrąs kas paims už kalnieriaus ir 

■.Mums in poliu kaip koki gyvu
li. Pasirodykite iszmintingais 
ir sav-valingais ir kad turite 
iszminti kaip balsuoti ir ant ke- 
no, o ne kaip jums kas pasako 
daryti. Jau laikas parodyt ki
tiems kad mes ne esame kokiais 
pastumdėliais ir neturime klau
syti kitu, kad mums rodytu ka 
tūriam daryti,. Todėl bals.uaki-

romaviczius ant W. Mahanoy 
Avė., taipgi pas savo gimine 
Juozapa Ramoni ant W. Centre 
Uly., ponia Maeziuliene taipgi 
ątlanke “Saules” redakcija at
naujinti savo prenumerata už 
laikraszti. Acziu už atsilanky- 
ma.

Coaldale, Pa. — Elzbieta Už- 
upiene, isz miesto, paviesziejus 
pas savo seseriena gyvenan- 
ezia Chicago, Ilk, ir pas gimi
nes Gary, Indiana, jau gryžo 
namo ir džiaugiasi kad Chica- 
goje turėjo progos sueiti su vi
sais ir su visomis jaunystes 
draugais ir draugėmis, o su gi
minėmis pasimaezius in 33 me
tus, labai buvo malonu. Teipgi 
tus, labai buvo malonu. Teip- 
kapines, kur jos pus-brolis yra 
palaidotas; labai puikus kapai. 
Ir aplanke Tautiszkas kapines, 
kur pus-brolis Jonas Mesz- 
kauskas yra palaidotas. Kada 
ejome in kapinyną, buvo sugie
dota labai gailinga giesme del 
atminties Jono Meszkausko. 
Teko nueiti in Sziluvos Paneles 
Szvencziausios bažnyczia ant 
Marquette Park ant sumos, kur 
kunigai ir koras labai puikiai 
giedojo. Tikrai atgaivina szir- 
di iszgirdus Lietuvos giesmes 
skambant. Dabar turiu padė
koti ponui ir ponei Antanui 
Mickevicziu, Gary, Ind. už pui
ku priėmimą ir surengimą pie
tų ir bankieto, kur ir daugiau 
svecziu pribuvo isz Chicagos. 
Tai yra ponas Antanas Ado
maitis su savo žmona ii’ p. Pra
nas Adomaitis su savo žmona 
ir ju szeimynos ir daug sve
cziu. Paskui buvom užkviesti 
pas juos ir teko visiems nuva
žiuoti in Chicagos. Labdarin
gos Draugystes surengta pik
niką. Sesutes iszrode kamba
rius ir visa narna ir kaip užlai
ko senelius. Pone Užupiene 
taria acziu Mickevicziams ir 
Szvento Kazimiero parapijos 
komitetui. —L.

vo fabrikus. Visi nariai pasige
do Szvento Vincento Parapijos 
klebono, Kun. Daumanto, kuris 
buvo iszvažiaves ir negalėjo 
ant susirinkimo pribūti. Szitie 
supratly vi ir darbsztus žmones, 
per savo pastangas ir savo su
sirūpinimą daug gero padare 
Savo miesteliui ir visiems žmo
nėms dabar bus daug geriau, 
nes mainos pradeda dirbti, ir 
ne už ilgo ir tie fabrikai atsi
darys ir samdysis daug darbi
ninku, kaip moterų taip ir vy
ru.

Mt. Carmel, Pa. — Gerai ži
noma visiems Agnieszka Brun- 
džiene isz miesto, numirė Pa- 
nedelyje po piet nuo szirdies li
gos, pas savo žentą Mykolą 
Durovickius, Velione gimė Lie
tuvoje, po tėvais vadinos Ag
nieszka Petroszoniute. Prigulė
jo prie Szvento Kryžiaus para
pijos. Jos vyras Petras mirė 26 
metai atgal. Paliko trys dukte
rys ir deszimts anukus. Laido
tuves invyks Petnyczios ryta 
su apiegomis Szv. Kryžiaus 
'bažnyczioje 9-ta valanda ir bus 
palaidota in parapijos kapinė
se.

Girardville, Pa. — Girardvil
le® Prekybos komisija susirin
ko in Szv. Vincento parapijos 
sale, Panedelyje ir per susirin
kimą buvo praneszta kad net 
penki nauji fabrikai už keliu 
sanvaicziu atsidarys mieste, ar 
apylinkėje. Szitie nauji fabri
kai rengiasi atsidaryti apart 
jau atsidariusio fabriko, kuris 
yra vedamas sanvininko, Žyde
lio Abe Giddins. Daniel Gallag
her, kuris labai daug darbavosi 
su Klebonu Kun. Mykolu Dau
mantu, del Packer 5 atidarymo 
ir del nauju falbriku invedimo 
in miestą, buvo iszrinktas tos 
miesto komisijos prezidentu. 
Keli dideli fabrikantai pribuvo 
ant to seimo jr pasitarė apie

AMBASADORIUS
IN AMERIKA

Novikovas Parszauktas 
Namo, Jo Vieta Kitas 

Užima

Pottsville, Pa. — Kad nasz- 
les, tėvai ir gimines musu ka
reiviu kurie žuvo svetimuose 
neturėtu per daug nesusiprati
mu ir visokiu keblumu, kaip ir 
kur kreiptis su praszymu, kad 
ju žuvusieji vaikai ir mylimie
ji butu parvežti namo del pa
laidojimo, Schuylkill apygar
dos Amerikos Legionas, užsiė
mė už savo pareiga visiems pa- 
aiszkinti kaip ir kas reikia da
ryti.

Szitoks patarimas paleng
vins jau ir taip sunkia ir liūd
na naszta tiems, kurie laukia 
tu žuvusiu parvežimo.

Bendras virszininkas Char
les J. Meek, isz Schuylkill Ha
ven, pranesza kad Amerikos 
Legionieriai laiko už garbe vi
siems padėti visus klausimus ir 
kleblumus iszaiszkinti.

Už keliu dienu bus praneszta 
kur visi galės isz szitos apylin
kes kreiptis su savo klausimais 
apie mirusiu kareiviu parveži
mą namo. Bus laikomi vieszi 
mitingai kur visi gales pasi
klausyti ir pasiklausti. Vienas 
toks mitingas bus laikomas 
Court House Nr. 1 kambaryje, 
Pottsvilleje, o kitas bus su- 
szauktas Mahanoy City mieste. 
Vėliau bus praneszama kuria 
diena ir kuriuo laiku tie mitin
gai atsibus.

Per szitus susirinkimus rodo
mi paveikslai, kad visi matytu 
kaip rūpestingai Karo Sztabas 
prižiūrėjo ir prižiūri kad jokios 
klaidos nebutu padaryta, ir 
kaip kiekvienas žuvusis karei
vis yra paženklintas, ir kaip jie 
visi yra parvežami namo. Per 
mitingus bus pasamdyti geri 
kalbėtojai, kurie viską iszaisz- 
kins ir in visus klausimus atsa
kys.

Clair W. Jones, Veteranu 
Reikalu Direktorius szitoje a- 
pygardoje viską stengiasi su
rengti ir darbuojasi sykiu su 
bendru virszininku Meek. Jam 
padeda Apygardos Komisonie- 
rius Alvin E. Maurer.

Kiti to komiteto nariai yra 
Joseph Haiku,, 511 W. Centre 
St., Mahanoy City; Charles 
Singley, River St., Cressona; 
ir Burt J. Hasenaurer isz Potts- 
villes.

UN ATMETE MOSK-^VISI MES LAUKIA- 
VOS REIKALAVIMA 

ISZDUOTI 
TREMTINIUS

ME LAISZKU
Venezuela mieste meiles 

laiszkai eina per paczta už pu
se prekes jeigu jie yra siunezia- 
mi in raudonus konvertelius.

LONDON, ANGLIJA. —
Sovietu Ambasadorius Nikolai 
Vassilevitch Novikov buvo 
parszauktas namo, ir kitas in jo 
vieta paskirtas. Jo vieta užima 
Alexander Semyenovitch Pa
nyushkin kuris buvo Ambasa
dorius Kinijoje. Szitos žinios 
ateina isz Moskvos.

Visos kitos draugystes yra 
kviecziamos prisidėti ir Legio
nieriams padėti szitame liūd
name ir garbingame darbe.

Vėliau bus praneszame kaip 
Karo Sztabas iszrokoja, kas 
yra artimiausi žuvusio kareivio 
gimines, ir kas gali nustatyti 
ar pasakyti kur ir kaip tas ka
reivis bus palaidotas.

Jeigu priesz tuos susirinki
mus ir mitingus kas norėtu 
daugiau ko dažinoti gali kreip
tis in Director Jones. Ji galima 
pasiekti per telefoną szaukiant 
Pottsville 2400, ar nueiti in jo 
ofisą, kuris randasi ant treczio 
ąugszto Court House. ,

Tuo paežiu sykiu Moskvos 
radijas pranesze kad Brazilijos 
dipliomatai, pasiuntiniai ir 
Ambasadorius dabar yra visi 
po Rusijos priežiūra ir Sovietai 
juos neiszleis isz Rusijos tol kol 
Brazilija laikys Sovietu pa
siuntinius vergijoje. Sovietai 
szitaip iszsireiszke kai Brazili
ja su Chile nutraukė diplioma- 
tinius santykius su Rusija.

Nieko nežinome kur ar kaip 
bus paskirtas buvęs Amerikoje 
Ambasadorius Novikovas.

Naujas Ambasadorius Pan
yushkin pargryžo isz Kinijos 
del savo sveikatos 1944 metuo
se. Jis buvo labai iszauksztin- 
tas ir pats Stalinas jam Lenino 
garbes ženklą suteikė.

Novikovas užėmė Gromyko 
vieta kaipo Ambasadorius 
Amerikoje 1946 metuose. Jis 
buvo pernai paszauktas atgal 
in Moskva del pasitarimu.

Kai tik Rusija permaino sa
vo atstovus, pasiuntinius ar 
Ambasadorius tai visados būva 
ženklas kad jau bus kokia per
maina, kad Rusija jau kitokiais 
budais ims vesti savo politika. 
Už tai, dabar visi dipliomatai ir 
laikrasztininkai žiuri ir laukia 
pamatyti kas dabar darysis. 
Jie jau visi žino ir sako kad Ru
sija rengiasi kitu keliu eiti. Bet 
per anksti pasakyti ar naujas 
Ambasadorius stengsis palai
kyti taika ir gerus santykius 
su Amerika, ar kaip Gromyko 
ims viską boikotuoti ir visur 
kisztis ir visus buntavuoti. Su 
laiku pamatysime, kodėl Sovie
tai dabar permaine savo Am
basadorių.

KOMUNISZTISZKA
VALDŽIA JIESZKO

MIKOLAJCZYK
LONDON, ANGLIJA —

Varszavos radijas paskelbė 
kad valdžia dabar jieszko Sta
nislovo Mikolajęzyko, Ūkinin
ku Partijos Prezidento ir buvu
sio Lenkijos Premieriaus. Len
ku Komunistiszka valdžia sako 
kad Mikolajczykas su keliais 
kitais tos partijos vadais dingo.

Visi spėja kad jis pabėgo isz 
Lenkijos, nes Komunistai ji 
pradėjo intarineti ir sakyti kad 
jis yra svetimu krasztu, kaip] 
Amerikos szpiegas.

Mikolajczykas gal jau numa
tė kad jam negerai pasilikti 
Komunistu tarpe. Jis niekados 
nesutiko su Komunistais ir j u 
partijos Lenkijoje nepripažino.

Nežinia kur jis randasi ar in 
kuri kraszta jis iszvažiavo. Jei
gu laikrasztininkai žino, tai jie 
tyli nes Komunistai labai norė
tu sužinoti ir ji suimti ar nuga
labinti.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
toks rasztas butu buvęs iszsius- 
tas, tai jis žinotu. Tiesa, Sovie- : 
tu delegatas Rodionov jam da- 1 
bar parodęs koki tai raszta, Ru- į 
su kalba. Bet jis nei tos kalbos 
mokas, nei ta raszta pasirasziu- : 
šio pavarde nesanti inskaito- 
ma. Be to, D. Britanija Rusu 
kalba rasztu neraszanti, jai vi
sai pakanka Anglu kalbos. Czia 
matyt, jo Sovietinis sziam po
sėdy kaimynas (Rodionov ir 
Beckett sėdėjo gretimai) bu
siąs sukludes ar suklaidintas. 
Fahy (US) pridūrė, kad jo vy
riausybe nežinanti ir apie joki 
Gen. Sokolovsky protestą del 
Gen. Clay pareiszkimo.

Bednas iszrode Sovietu Ro
dionov. Tokiu storu balsu jis 
svaidėsi kaltinimais ir popie
rius kaisziojo, o paaiszkejo, 
kad ir tie kaltinimai neparemti 
ir rasztai sufabrikuoti. Nieko 
neliko, kaip tik tylėti. Taip jis 
ir padare.

Po tokios dvikovos veikimo 
pabaigoj, Spalio 18 d., prieita 
prie balsavimu. Jugoslavu pa
siūlyta rezoliucija, su SSSR pa
pildymais, buvo atmesta. Už ja 
balsavo tik Sovietinis blokas ir, 
Etiopija, isz viso 7 valstybes; 
priesz pasisakė 35. Tokiu pat 
balsu santykiu buvo priimta 
Anglijos pasiūlyta rezoliucija.

Sovietinėj rezoliucijoj buvo 
reikalaujama; 1— tuojau pra
vesti aresztus ir iszduoti karo 
nusikaltėlius krasztams, ku
riuose jie nusikalto; 2— nusza- 
linti isz administraciniu parei 
gu DP stovyklose visus asme
nis, kurie vede agitacija priesz 
repatriacija ar ja kliudė pra
vesti; 3— DP stovyklų admi
nistravimą pavesti tiems asme
nims kurie turi pasitikėjimą 
vyriausybių tu krasztu, isz ku
riu kilę gyvenantieji stovyklo
je; 4— DP stovyklose neleisti 
veikti tautiniams ar kitokiems 
komitetams; 5 —suinteresuotu 
krasztu atsiustiems pareigū
nams leisti laisvai ineiti in DP 
stovyklas ir jose veikti; 6— nu
traukti iszvietintu asmenų per- 
keldinima in tolimus krasztus.

Tai tikrumoje Sovietai daug 
daugiau reikalavo, nei vadina
mųjų “karo nusikaltėliu.” Jie 
sieke savo priežiuron ir “glo- 
bon” perimti visus tremtinius, 
kilusius isz j u okupuotu krasz
tu. Ju rezoliucija priėmus, 
tremtiniai butu atsidūrė di
džiuliam pavojuj stovyklose ir 
jiems butu užkirstas kelias per
sikelti in kitus krasztus.

Tas pavojus praėjo dėka Su- 
vien. Vals., ir Anglijos aiszkaus 
ir tvirto apsisprendimo tremti
niu neiszduoti. Priimtoji Ang
lu pasiūlyta rezoliucija pasako 
tik, kad galioja ankseziau UN 
priimti nutarimai “karo nusi
kaltėliu” klausimu.

Bet Baisiai Nemylime 
Laiszkus Raszyti

Moterys raszo geriausius ir 
žingeidžiausius laiszkus. Jos 
taipgi ir gauna tokius paežius 
gražius laiszkus, nes daug leng
viau moteriszkei laiszkas para- 
szyti negu kokiam vyriszkiui.

Mes tankiai pasiteisiname 
kad mes nieko neturime raszy
ti, kad nėra jokiu naujienų. Bet 
musu draugams butu malonu 
susilaukti laiszko kuris nieko 
naujo jiems nepasakytu, tik pa- 
reiksztu kad mes esame sveiki 
ir linksmi.

Geram draugui trumpas ir 
skubotas laiszkas yra inžeidi- 
mas. Kaip mes ilgai apie niek
niekius kalbame, taip mes ir 
laiszkuose turėtume ilgai ra
szyti, kad ir nieko gero neturi
me pasakyti.

PASKUTINIS
KVIETIMAS IN

BALF SEIMĄ

te
ka 
ne-

Kai Butkaus sūnūs savo 
vui raszydavo laiszkus per 
ra, senis Butkus nei žodžio 
galėjo paskaityti, nes jo sūnūs
raszydavo kaip viszta krizioja 
žeme, bet Butkui tie visi laisz- 
kai buvo labai arti szirdies. Jis 
jos laikydavo pakol jo sūnūs 
parvažiuodavo ir tada jis pa- 
praszydavo savo~ sunaus per
skaityti savo raszytus laiszkus. 
Ne .tiek jau svarbu žinoti kas 
i aszyta, kiek malonu žinoti kad 
draugas ar giminaitis laiszka 
pasiunezia.

Kai ant kurio žmogaus mes 
labai užpykstame ir jam labai 
asztru laiszka paraszome, labai 
patartina ta laiszka vakare su- 
raszyti ir paskui ant rytojaus, 
ji perskaiezius, sudeginti.

BROOKLYN, N. Y. — BA
LF skyriams ir visiems Lietu
viu paszelpos darbo priete- 
liams maloniai primename, kad 
BALF metinis seimas invyksta 
Lapkriczio (Nov.) 5 ir 6 dieno
mis, Hotel New Yorker, 8 Ave., 
ir 34 St., New York. Seimas bus 
atidarytas Lapkriczio 5 d., 2 
vai., popiet. Antros dienos po
sėdžiai bus pradėti 9 vai., ryte. 
Pirmos dienos vakare, 8 vai., 
invyks Seimo koncertas. BALF 
seimo proga specialiai atvyko 
“BALF ingaliotinis Europo
je,” Dr. Antanas Trimakas, ku
ris padarys svarbu praneszima 
apie BALF parama Lietuviams 
tremtiniams ir apie dabartine 
Lietuviu tremtiniu padėti. Sei- 
me dalyvaus inžymiu svecziu, 
kuriems artimai rupi Lietuviu 
tremtiniu gerove. Sziuo metu 
Lietuviu tremtiniu padėtis yra 
nepaprastai pasunkėjusi. Da
bar yra pats svarbusis laikas, 
kada galime ir turime sustip
rinti savo jiegas didžiajam ar
timo meiles darbui. Isz szirdies 
kviecziame visu BALF skyrių 
valdybas pasirūpinti, kad ko 
daugiausia skyrių butu atsto
vaujama BALF Seime. Praszo- 
me tuojau praneszti centro 
rasztinei, 105 Grand St., Brook
lyn 11, N.Y., kada ir kiek atsto
vu atvyksta.

Su geriausiais linkėjimais, 
Kun. Dr. J. B. Konczius, Pirmi
ninkas; Nora M. Gugiene, Sek
retorius.

Jeigu insimylejei in gelton
plauke pasakyk jai apie savo 
meile žodžiu ar per telefoną, 
•bet niekados apie savo meile 
neraszyk laiszke, nes tas laisz
kas gali tau labai brangiai 
kasztuoti, Ji negali teisėjui pa
rodyti tavo meiles žodžius, bet 
tavo laiszkai gali tave amžinai 
pražudyti.

Labai malonu perskaityti se
nus laiszkus, nęs nėra reikalu 
in juos atsakyti.

Neraszyk moteriszkei insi- 
mylejes, neraszyk moteriszkei 
užsirūstinęs: trumpai sakant 
niekados neraszyk tai moterisz
kei kuri turi tavo szirdi paver
gus. Saugiausias būdas apsiei
ti su mergina ar moteriszke tai 
yra gyvu žodžiu, o pavojin
giausias būdas tai yra laiszku 
kuris gali labai greitai papulti 
in teismo rankas.

TARP LIETUVOS IR
LENKIJOS MIRTIES

SIENA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

neinmanoma. Gali pereiti ir pe
reina tik gerai ginkluoti parti
zanu būriai, susikaudan susi
kaudami su pasienio sargyba. 
Tai daro, nes Lietuviu partiza
nai palaiko artimus ryszius su 
Gudu, Lenku, ir net su Ukrai- 
niecziu antibolszevikinio po
grindžio kovos organizacijo
mis.

— Jeigu per savo staigu
mą iszsitare nekaltas, tankiau
sia ergeli del saves padarai.

— Tyku žmogų vadina do
ram, bet tokis ir niekam gero 
nepadaro.

“Talmudo Paslaptys”

Chicago, Ill. — Pareita san- 
vaite, vakare, in Alfonso Fritzo 
namus, prie 75-tos ulyczios ir 
Oak Grove Ave., Justice Parke, 
atėjo netikietai Henry Kum
pus, lietuvis. Ponia Fritziene, 
pamaeziusi Kumpu iszsidrai- 
kiusiais plaukais einant pas ja, 
pagriebusi savo kūdiki, inbego 
in narna, Kumpus ja pasivijo 
in kambari, kuris paszove mo
tore ir kūdiki, po tam Kumpus 
pats nusiszove. Fritziene ir kū
dikis numirė. — N.

Kai raszai savo szirdies 
draugei, geriausiai padarysi 
jeigu savo laiszka pradėsi su 
szitokiu pasveikinimu: Myli
moji Szirdele ir Gerbiamasis 
Teisėjau.

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 15<2 ::

Saule Publishing Co, 
Mahanoy City, Pa.

Tik laiszkuose mes matome 
tikra meile, amžina isztikimv- 
be, neapsakyta groži, netikėta 
mokslą ir dangiszka dorybe^ 
Gyvenimas visai kitokis kur 
niekados nerandame visiszkai 
balto ar juodo, tikrai gero ar 
blogo, bet tik nei szilta ir nei 
szalta žmogeli, kuris yra tiek 
geras kiek jis yra blogas.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
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53S WEST CENTRE STREET 
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