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V alia V algy ti Visztienos
Isz Amerikos Milžiniszka Vieliava

MAISTO ,į

TAUPINIMAS
Į- - ’

i Žmonių Suerzinimas

WASHINGTON, D. C. —
Szitas naujas iszgalvojimas 
taupinti maista sukelia daug 
nesusipratimu ir visus tik bai
siai suerzina. Prezidentas Tru- 
manas visu Amerikiecziu pra- 
szo mažiau valgyti, daugiau 
pasninkauti ir daugiau sutau- 
pinti, pataria viena diena to ne
valgyti, kita diena kito ko isz- 
sižadeti. Bet kaip tokis iszsiža- 
dejimas, tokis pasninkavimas 
sutaupius maisto Europai, sun
ku suprasti! Jeigu mes szian- 
dien nevalgysime su mesa, tai 
kas mums uždraus rytoj du sy

GERADARIS BE 
GARBES

WASHINGTON, D. C. — 
Mes, Amerikiečiai gal jau per
dedame ir per gerai pildome 
tuos Szvento Raszto žodžius: 
“Tau-gi duodant iszmaldos, 
tegul tavo kairioji nežino, ka 
deszinicji daro, kad tavo isz- 
malda butu slaptoje.”

Czia su visa ta musu pagelta 
Europos krasztams, nei kairio
ji, nei deszinioji nežino isz kur 
ta pagelba ateina. Visi musu 
pagelta naudojasi, ir beveik 
visi mus už ta pagelta niekina 
ir žemina!!!

Mes czia namie susirenkame 
in slaptus susirinkimus ir gin- 
czyjamies ar paaukoti asztuo- 
nis ar asztuoniolika bilijonu

Oregon Valstijos 
Gubernatoriaus.
Vieta Be Inpedinio 
Valdžia Panaikina Visztienos 
Suvaržymus; 22,000 Laivu 
Kompanijų Darbininku Sugryžo 
Prie Darbo; 1,200,000 Komu
nistu Randasi Czekoslovakijoje;

kiu tiek suvaikyti?
Restauranai sutiko laikytis 

Prezidento patarimo. Bet už 
keliu dienu vieni laikiesi, kiti 
ne. Paskui visi pradėjo vėl po 
senovei eiti ir visai nepaisinti.

Jeigu mes rengsime vakarie
ne ar bankieta Utarninke, tai 
koks skirtumas, ar mes per ta 
vakariene valgysime su mesa 
ar ne, nes ta vakariene butu ga
lėjus būti ir Panedeli ar Sere- 
doj.

Koks ežia skirtumas, jeigu 
gaspadine pirksis tuziną kiau
sziniu Ketverge ar Subatoj. Ji 
vistiek pirksis, jeigu jai tu 
kiausziniu reikia,

Dabar net ir Washingtono 
mokslincziai mato, kad nieko 
isz viso to nebus ir jie ima tar
pu saves pesztis ir viens kita 
kaltinti už toki žmonių suerzi
nimą.

“Jeigu Prezidentas ar val
džia nori kad maistas butu su- 
taupintas, tai reikia investi in- 
statymas, ir tam instatymui 
reikia nustatyti ir nubaudima 
už sulaužinima. Kitaip nieko 
nebus! ’ ’

doleriu Europos krasztams. O 
tuo paežiu kartu, Francuzijoje 
Komunistai valdo beveik visus

Pibul Songgram Valdys Siam

ŽINUTES

MOSKVA. — Molotovas sa- 
savo kalboje pranesza, kad del 
“Atomic” bombos sudarymo, 
nėra jokia paslaptis ir jos pa
dirbimas yra žinomas. Molo
tovas seniai giriasi, kad “Ato
mic” bomba yra jau žinoma 
per Rusija kaip padaryti, bet, 
vis Rusijos sznipai sieke Kana
doje tos “Atomic” bombos su
darymo.

Didžiausia Amerikos vie
liava plevėsuoja ant George 
Washington tilto, ant New 
Jersey puses. Hudson upe 
plaukia po szitu tiltu. Szita 
vieliava szeszios deszimtys 
pėdu ilgumo.

Reikėjo net devyniolika 
geru vyru szita vieliava isz- 
kelti, nes ji sveria penkis 
szimtus svaru, virves kurios 
ja prilaiko sveria pusantro 
tono.

--------★--------

Ketvirtas vyrukas Beverly 
Bond, 16 metu, isz Coldwater, 
Mich., likos baisiai apdegintas 
ir randasi ligonbuteje.

CHICAGO, ILL—Amerikos 
Valst. Sekretorius G. Marshall- 
as pranesza, kad szio karo lai
ku Alijantu ir Aszies puse, žu
vo suvirsz penkiolika milijonu 
kareiviu tarnybose. . Amerikos 
nuostoliai buvo palyginamai 
maži, žuvo vienas isz kiekvienu 
500 gyventoju; Vokiecziai vie
nas isz 25 gyventoju; Rusai vie
nas isz 23 gyventoju, o Japonai 
vienas iąz 46 gyventoju.

AMERIKOS MARINU 
PRADŽIA

Sename Saliune

TOLEDO, OHIO.— Trys vy
rukai likos sudeginti ant smert 
kai j u automobilius susidūrė su 
kitu. Sekantieji žuvo nelaimė
je: Louise Houck, 17 metu amž. 
Donald Bridges, 18 metu amž., 
isz Holland, Ohio, ir John Mil
ler, 19 metu amž., isz Dėta, O.

u. ■

NEW YORK. — Retas Ame
rikos pilietis žino kaip prasidė
jo ta garbinga ir galinga Mari- 
nu-kareiviu armija.

Marinai pirmiausiai susior
ganizavo Tun Tavern saliune, 
Philadelphijoje, prie Dela
ware upes.

Kai pirmutinis Amerikos 
Prezidentas, tada generolas 
Jurgis Washingtonas, perplau
kė per Delaware upe užsipulti 
ant Anglijos kareiviu, Ameri
kos Marinai tuos laivelius vai
ravo.

Marinai buvo pirmutiniai 
(pasiekti Meksikos žeme, kai 
į Amerika kariavo priesz Meksi- 
į ka. Czia jie užsitarnavo tuos žo- 
1 džius savo pergales dainos

“From the Walls of Montezu
ma,” “Nuo Montezumos Sie
nų.” Montezuma buvo miestas 
Meksikoje, kuri Marinai už
puolė ir paėmė.

Kai Marinai savo dainoje 
dainoj a “From the Shores of 
Tripoli” “Nuo Tripoli Kran
tu,” jie kalba apie kara kai 
Amerika paskelbė kara ant ma
riu razbaininku ir nuplaukė in 
tu razbaininku lizdą ir juos sn- 
musze.

Marinus vadina ir pravar
džiuoja “Leathernecks” už tai 
kad jie nesziodavo augsztus ir 
sztyvus kailinio kalnierius, kad 
apsisaugojus nuo razbaininku 
kurie buvo pripratę su peiliu 
ar kardu kirsti prieszui per 
kakla ar per sprandą.

POLICIJ  ANTAS 
NUSIŽUDĖ

ROOSEVELT, L. I. — Frau-j 
cis Smith, septynios deszimts j 
devynių lųetu amžiaus žmogus,! 
kuris buvo policijantas New! 
York mieste, nusiszove save 
savo namuose, ant 3 Brook 
Avenue, ana diena. Policij an
tai sako kad jis ilgai sirgo ir 
labai nerimavo ir gal isz to ne- 
rimasezio ir rupeszczio save nu
sižudė. Jis ligus metus buvo 
New York miesto policijantu,' 
ir niekados neprasiženge ir, ro
dos, niekas jam nerūpėjo. Poli
cija prisipažinsta kad negali
ma iszaiszkinti kodėl buvęs po
licijantas Francis Smith save 
nusižudė.

didžiauosius laikraszczius ir 
nieko apie ta musu paszelpa 
‘ ‘ neskelbia ir nesako! ” Ne tik 
nieko nesako bet vis mus szmei- 
žia ir niekina. Mes pasiunezia- 
me kelis milijonus tonu kvie- 
cziu ir maisto visai už dyka 
Francuzame ir niekas nei ne- 
vapteleja. Rusija pasiunezia 
maža laiveli su keliais tukstan- 
cziais buszeliu kviecziu, pri- 
verezia Francuzijos valdžia 
pilnai už tuos kvieczius užsimo
kėti; ir visi laikraszcziai didė
lėmis raidėmis ant pirmo pus
lapio gieda garbes ir szloves 
giesmes Geradariui Dedei Sta
linui! /

Europos žmones myli Ameri- 
kieczius, bet diena po dienos, ju 
protas yra maiszomas ir jie ap- 
trucinami su tomis Komunistu 
propagandos melagystėmis. Ir 
mes apie tai visai nesirūpiname
ir nesistengiame teisybe pasa
kyti.

Europiecziai yra teipgi suve
džioti kaslink musu tikslo. Jie 
žiuri in mus kaip in kokius die- 
vaiezius, kuriems nieko ne
trūksta, kuriems bumaszkos 
nuo medžiu krinta. Jie nesu
pranta nei Kongreso, nei Ame
rikos Tarybos nusistatymo 
kaip mes ketiname jiems padė
ti. Jie insivaizduoja, kad 
Amerikiecziai tiek pinigu ir 
tiek maisto visiems pasiims, 
kad jiems tik reikes in eile sto
ti ir isz kaleinos laukti visko ko 
tik jiems reikia. O kai jie vė
liau pamato, kad visai ne taip, 
tai jie jaueziasi suvedžioti ir 
kaltina mus, kad mes daug pri
žadame, o nieko neduodame.

Kiti Europiecziai manstina, 
kad Amerikiecziai dabar tiek 
daug visko nori siunsti in Eu
ropa, kad jie galėtu palaikyti 
savo pramone ir parūpinti vi
siems Amerikoje gerus darbus
ir geresnes algas.

TVARKA PAIRUS

Per Eroplano Nelaime

i SALEM, OREGON. — Ore- 
; gon valstijos visi reikalai da
bar baisiai sumaiszyti ir visa 
tvarka pairus, už tai, kad ma
žas eroplanas nukrito ir sudu
žo.

Ant to eroplano važiavo me
džioti valstijos Gubernatorius 
Earl Snell, penkios deszimts 
dvieju metu amžiaus; valstijos 
Senato Prezidentas, Marshall 
E. Cornett, keturios deszimts 
devynių metu amžiaus; ir vals
tijos sekretorius, Robert S. 
Farrell, keturios deszimts vie
no meto amžiaus.

Jeigu Gubernatorius pasimi
rė, tai Senato Prezidentas jo 
vieta užima; jeigu Senatos Pre-
sidentas pasimirė, tai Senatos 
Sekretorius jo vieta užima. Kai 
tas mažas eroplanas sudužo ir 
szitie trys augszti žmones žuvo, 
tai valstijos Gubernatoriaus 
vieta pasiliko be inpedinio.

Kaip tik už tai yra griežtai 
uždrausta Amerikos Preziden-
tui važiuoti sykiu su Amerikos 
Vice-Prezidentu ar Amerikos 
Sekretoriumi.

WASHINGTON, D. C. — Kai buvo nusta
tyta, kad Amerikiecziai nevalgytu visztienos 
Ketvergais, tai ūkininkai sukilo kaip vie
nas ir parode visam Kongresui ir paežiam 
Prezidentui, kad toks insakymas yra kvai
las ir tikrai durnas. Jie pradėjo siunsti 
savo visztas Prezidentui ir Kongresui, sa
kydami, kad gyvos visztos lesa grūdus, ir 
jeigu Kongresas nori kad ūkininkai taupin- 
tu grudus, tai tegu tie Kongresmonai sze- 
ria tas visztas, o ūkininkai taupius grudus.

Dabar tie neva musu mokslincziai Wa
shingtone susiprato, ir vėl kita insakyma 
iszleido, kad dabar valia valgyti kiek tik 
ir kada tik norime visztienos.

Bet, kaslink kiausziniu ir mėsos, jie 
laikosi savo nusistatymo. Jie aiszkina, 
kad iszsizadejimas yra reikalingas, jeigu mes 
norime suszelpti Europos badaujanezius.

Ukininkai prižadėjo mažiau visztu au
ginti ir taip sutaupinti daug kviecziu. Bet 
kažin ar kas pasakė perekloms visztoms,

Bagocziai panasziai daro. 
Jeigu vyras važiuos su eropla- 
nu skersai mares ir jo žmona 
nori sykiu važiuoti. Jiedu va
žiuoja, bet ant atskiru eroplanu 
ar laivu, kad jeigu kas atsitik
tu vienam, tai kitas pasiliktu.

— Vienam iszdirbyste Su- 
vien. Valstijuje iszdirba guma 
ant 30,000 visokiu reikalingu 
dalyku.

— Ona Grappin isz Paon 
Blank, Francijos buvo keturio
lika kartu naszle ir tiek sykiu 
isztekejo.

— Kožnas supranta tuos 
pajautimus in kuriuos pats yra
panaszus.

kad Kongresas nenori daugiau visztuku?
Kongresas teipgi nori, kad ūkininkai au

gintu daug mažiau kalakutu. Bet kur czia 
ju protas! Sztai jau ateina “Dekavones 
Diena,” kada kiekvienas Amerikietis jieszko 
kalakuto del pietų ar vakarienes. Jeigu 
įbus mažiau visztu ir kalakutu, tai jie pa
brangs, nes ūkininkai tada ims kiek tik 
įgalės. Ar Kongresas ir Prezidentas tyczia 
nori visa pauksztiena pabranginti?

Jeigu Kongresas insakys ūkininkams ma-
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
mus užstotu'ir už mus kariau
tu, bet mes jiems pavydime net 
ir pragyvenimą.

Praeita Rugsėjo menesi vie
nas milijonas svaru mėsiniu 
produktu Lenkuczi'ams buvo 
iszsiusta isz Quebec. Paežiu lai
ku, “eod liver” aliejus 'buvo 

jo pertraukti UNRRA paszei-Į jszsiustas isz Norvegijos in 
Chinija. ' i

Dabartiniu metu UNRRA 
perdavė $5,009,000 ICEF’ui. 
1CEF turi pinigu ir isz valdisž- 
ku szaltiniu. Pirmi valdiszki 
pinigai fondui buvo pirmas 
mokestis isz $15,000,000 isz 

ren’s Emergency Fund.” Po 
rimtaus apsvarstymo Geneiali-j mo $49,000,000 (tikra suma pri-1 jos Kominternas ir Komuni
ne Asemble ja vienbalsiai pri-į - - - - - -
eme susirinkeja insteigiant szi 
ta fondą (I'OEF) ir vyk. tary-1 
ba, kuri atstovavo 28 valstijas, j 

Sausio (Jam) men. 1947 me
tuose Secretary General Try
gve Lie isz UN pasiuntė na
riams-valstijoms ICEF Vyk. 
Tarybos praszyma del auku, 
paaiszkindamas, būtina reika
lą, kaip fondas veiks ir apie 
Fondo administryve organiza
cija. Savo memorandume, p. 
Lie, pareiszke: “Visi szie pla
nai ir projektai (fondo) 'bus tik 
tuszti žodžiai, jeigu fondas ne
bus aprūpintas pinigais vydyti 
savo darba.“ Tuom metu buvo 
tik $550,000 kuriuos pinigus 
UNRRA prižadėjo.

Kovo (Mar.) menesio Vyk. 
Tarybos Fondas pareiszke, kad j 
ji neketino pradėti savo darba 
pakol negaus užtikrinimą pini
gines paramos. Bet nuo to laiko 
jau pinigu inplauke in fondą. 
Ir pirmas maisto siuntinis, 3 
milijonai svaru pudruoto pie-, 
11O, iszsiusta isz 1— ------
Rugp. (Aug.) men. in Austrija, 
Graikija, Italija ir Jugoslavija.

Pudruotas pienas buvo nu-
I A. Bowles, buvęs virszininkas 
j Office of Price Administration, 
buvo paskirtas pirmininku jos 
International Advisory Com
mittee. Tikima, kad tautiniai 
komitetai bus insteigti visame 
pasaulyje ir kad žmones bus 
praszomi aukoti, pagal iszga- 
les. Bet organizavimas tokio 
praszymo ims laiko, o krize da
bar su mumis. Svarbiausias 
klausimas yra “Ka galime da
ryti?“ — C.

KRIZE PASAULIO 
VAIKAMS

NEW YORK. — Kada reike-Maži ir biedni krasztai tris 
sykius geriau apmoka savo de

me szi ta pasakyti apie Politika Įdega tams ir atstovams negulpos veikimas, UNRR’os taryba 
ir apie Politikierius ir apie, turtingiausia szalis, Amerika, 
tuos balsavimus, ’bet nenorėjo
me nei vienam,, nei kitam poli- 
tikieriui pakenkt ir už tai, iki 
sziol nieko nesokeme. Bet da
bar, kai rinkimai praūžė ir kai 
dauguma musu skaitytoju bal
savo už kai jie norėjo ir už ka
tra, kuris jiems patiko, ar gal 
in delną pakiszo, mes drystame 
savo žodi tarti.

> Mes jau kelis sykius norejo-

mane, kad kokis nors tarptau
tinis veikimas buvo reikalin-

. gas teikti pagelba vaikams. Su
las Tautu Sanjungoje turėjo sirinkiim^Genevoj 1946 metuo- 
isz savo kiszeniaus užmokėti už.se ji pataravo Jųng. Tautoms 
vakarėlio kasztus kai jis pasi-l insteigti “International Child-

Ana diena, Amerikos delega

Mums labai nepatiko, kad 
kai kurie musu žmones ir net 
žmonių vadai balsavo ar reme 
kandidatus vien tik už tai, kad 
tie kandidatai buvo Katalikai.

kvietė pas save kelis kitu 
krasztu atstovus. Arabai pa
skiria savo delegatui dvidė- 
szimts doleriu del kiekvieno 
sveczio kuri ju atstovas priima 
o Amerika paskiria tik szeszis 
dolerius. Už tai musu atstovas 
turėjo isz savo kiszeniaus pri
mokėti.

stangas ir priemones gerai pa- cįja tuvo ir yra tik pradžia del
laikyti ir tinkamai prirengti ta. viso svieto revoliucijos. BABILIONIJOS :: 
musu Partija Amerikoje. Tam’ 
Tikslui Amerikos KomunistuĮ 
Partija turi būti tobulinama ir 
geriau subolszevikinta.

Amerikiecziai, kaip ir 
kurie musu skaitytojai 
pyksta kai laikraszcziai raszo

Szitoje knygoje Stalinas to
liau sako:‘Neinmanomas ir ne-1 
galimas dalykas kad Sovietu 
Unija gali ilgai gyvuoti szalia' 
kapitalistiniu vicszpatyscziu. j 

kai' Ar ankseziau ar vėliau, ar vie-1 
net na, ar kita turės kristi.

BABILIONIJOS ::
:: KARALAITE

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

“Bet kuomet ji priėjo prie 
ugnies, vyras su žmona tuo jaus 

I gi iszvydo, kad ji esanti Babi-
pj'XXSl/d JciixYi ------ ------ ------ o ‘ , °

apie Stalina ar apie Komunis-į Patys Komunistai aiszkiaij Jonijos karalaite, ir jie; pasakė 
tus. Jie mums sake kad visiį pasako, kad “Jie nenori taikos Jab b esą paklydusi, ir kad 
nėra navoiaus isz Komunistu,1 i-ftt rpvolinciios.“ esą nėr ka ir svajot, idant ji pa-nėra pavojaus isz Komunistu,1. revoliucijos.“ 

Suvien. Valstybių isz numato- jie mums priparedo kad Rusi- — —

Kad tas ar tas kandidatas 
yra Katalikas, tai jau- nereisz- 
kia, kad jis yra geras ir szven- 
tas. Mes gyvu kailiu patyrė
me, kad yra ir geru ir blogu 
Kataliku!

Su szitu iszsireiszkimu, mes 
nesakome, kad visi tie kandi- 
data buvo ar yra negeri Katali
kai. Bet, mes tik tiek norime 
pabriežti, kad mums negana ži
noti,' kad tas ar tas kandidatas 
yra Prūsas ar Katalikas. Mes 
norime žinoti: “Koks jis yra 
žmogus ?!

Mes jaucziames, kad mes ga
lime balsuoti už Protestona ar 
Žydeli, ir vis skaitytis gerais 
Katalikais.

Ne tiek daug laiko atgal, visi 
musu vadą! mus ragino 'balsuo- 
dento vieta-.

Taigi visi ėjo balsuoti. “Visi 
mes Katalikai norėjome palai
kyti vienybe ir balsuoti už sa
vo žmogų.“ Už kiek laiko, mes 
dažinojome tas musu kandida
tas paliko savo žmona ir su sve
tima žmona gyveno!

Už tai, Bažnyczia tik miru
sius paskelbia szventaisiais. 
Gal už tai ir musu Lietuviszkas 
■priežodis sako: “Neperszokes 
per upe nesakyk up. ’ ’

Jeigu būva tikėjimo klausi
mas, tai tada Bažnyczia gali 
mums insakyti ir insako kaip 
mes turime pasielyti, bet kai. 
iszkyla vien tik politikos klau
simas, tai mes turime pilna lais
ve balsuoti taip, kaip mums pa
tinka; ar kaip mes ta politika- 
suprantame. ’ ’

i Už szitokia laisve, mes jau 
du sykiu stojome in pasaulini 
kara’ ir dabar tos laisves isz mu
su niekas neatims!

■’ Kiek dabar matyti, tai Ame
rikos pagelba nepasieks Euro
pos badaujaneziu iki pavasa
rio. O per žiema szimtai tuks- 
taneziu tenai nuo bado numirs 
už tai kad musu politikieriams 
rinkimai' labiau/ rupi negu: ba
daujantieji žmones.

I Amerikos Sekretorius Mar
shall dirba ir rūpinasi apie bi
lijonus doleriu, bet pats gauna 
tikra ubago alga.

Isz tikro, sunku suprasti kur 
ežia protas ir kur teisybe. Mes 
milijonais ir bilijonais skaito
me pinigus kūrins mes siun
eziame žmonėms kuriuos mes 
visai nepažinstame, bet skaito
me ir gniaužiame skatikus mu
su žmonėms kurie dirba musu 
tarpe ir musu reikalus gina ir 
kitiems aiszkina. Tai isz tikro

mo- 
isz

kvailyste, nes gabiausi ir 
kincziausi žmones dabar 
Washingtono kraustosi.

Bagocziausio kraszto, Ame
rikos Sekretorius ima savo al
ga isz armijos^ nes ta alga di
desne negu ka jis gauna isz 
Amerikos valdžios. Reiszkia, 
Generolas kuris jau pasitrau
kia isz vaisko gauna daug dau ■ 
giau negu Amerikos Sekreto
rius. Amerikos Sekretoriaus 
darbas-yra. toks svarbus ir sun
kus kad vargiai butu galima 
rasti svarbesni uarba, neisz- 
skiriant nei Prezidento Tru- 
mano darba.

Jeigu mes norime geru ir mo
kintu žmonių valdžioje, tai mes 
turime jiems ir tinkama atly
ginimą parūpinti. Visam kra- 
sztui tikra sarmata, jeigu ga
biausi ir mokincziausi žmones 
apleidžia valdiszkus darbus ir 
eina sau in kompanijas ar krei
piasi prie fabrikantu.

Vienas tokis valdžios darbi
ninkas mums pats prisipažino, 
kad jam kasztavo deszimts 

. tukstaneziu isz savo kiszeniaus 
kas metai kai jis dirbo valdžios 
darba. Jis valdžioje dirbo ir 
tarnavo per trisdeszimts metu, 
ir dabar viską mete ir gavo 
dauba prie vienos kompanijos 
kuri jam tris sykius daugiau 
moka. Nors tiek buvo gerai 
kad jis isz savo puses turėjo ga
na pinigu ne tik už dyka dirb- 
iti, bet deszimts tukstaneziu in 
metu pridėti. Dabar jam jau 
insipyko ir jis visiems pasakė 
pasiszvilpti ir ir pradėjo savo- 
tiszkai gyventi ir dirbti ir 
szpyga parode Amerikos val
džiai. Jis per trisdeszimts me
tu dirbo ir savais pinigais pa
dengė savo kasztus. |

Szitokia tvarka yra, durniau-’ 
šia ir kvailiausia: Mes rūpina- j 
inies milijonus siunsti svetini-, 
taueziams, bet saviesiams mes, 
nenorime duoti nei tiek, kiek 
reikia Jei gero pragyvenimo. 
^1 ės' norime kad musu atstovai

I Mes rupinamies visais savo 
darbininkais, visokias paszel- 
pines parūpiname, visokius bo
nus iszmokame visokiems skar
malams, bet nieko neduodame 
tiems kurie musu reikalais rū
pinasi.' Tai visai nedyvai kad. 
mes dabar visai prastus ir ne
mokytus atstovus gauname ir 

. in kitus krasztus siuneziame.
i Mes milijonus avetimtau- 
* ežiams szvaistome, bet nenori- 
‘me nei pragyvenimą duoti sa- 
1 viešiems.

4

Szitas Kominternas, kuris
Į klauso nuo kontribucijų kitu tai visai malai ka nuveikė czia! veĮ buvo atgaivintas parodo 
i valdžių fondui). Kanada ir tuoj Amerikoje. Tokie žmones ar kad Rusija niekados nebuvo jo

z - I■' pasiuntė $5,000,000. Kitos sza- nežino ar nenori žinoti kad kai panaikinus. Tas Kominternas 
j lys, tarpe kuriu Czekoslovaki-Komunistu Septintas Pasauli-j tai nėra tik tarptautine ne^ri-

T 1 ' 'nis Kongresas susirinko, tai J pažinsta kaip tik Rusijos ir ku-
; Amerikos Komunistai gavo la- rie pasiszventusiai darbuojasi 
j bai gražu pagrima už savo nu J vien tik revoliucijai ir sukili- 
Į veiktus darbus. Buvo tame į u mui.

Pats Leninas labai aiškiai

ja, Francija, Luksemburgas,
Norvegija ir kitos valdžios pa-' 
reiszke naudai aukoti.

Iniciale programa ICEF už- 
gyre praeita Birželio (June). kongrese su pasididžiavimu ---------------- ------ --------
menesio Aprūpina paskirst.y- pažymėta kad Amerikos Kom-j pasakė koks darbas, kokios pu
ma 58,000,000 svaru maisto ir knistai jau inlindo ir po savo reigos risza visus Komunistus 
kitu reikmenų biedniems vai Į intaka patraukė suvirsz dvieju' in vienybe: “"’--į—™- 
kailis liet 1° szaliu rlmnorVRnKin nrfran'izn.-! ■nov*iali»7maa Va ni + nli7Ynac! n n

Originale programa turėjo ciJu Amerikoje.

: “Tarptautinis im- 
szimtu draugyseziu, erganiza- Į perializmas, kapitalizmas ne- 

. “Czia ne mu- gali gyvuoti szalia Sovietu Re- 
su žodžiai, bet paežiu Komunis- publikos. “Susikirtimas ne- 

iszvengiamas.“ Už tai sun
kiausias darbas, svarbiausia 

Komunistai moka net ir ko- visu Komunistu pareiga yra su- 
jomis augsztyn apsiversti, jei- kurstyti tarptautine revoliuci- 
gu jie nori ka nuveikti, ar kuri ja.“ Tai paties Lenino žodžiai!

tu iszsireiszkimas.
aprūpinti net 20 mil. jaunu vai
ku karo iszteriotose vietose ir 
biudžetas isz $450,000,000 buvo 
nustatytas pirmiems metams. 
Bet Spalio (Oct.) men., buvo 
raportuojama kad pinigai ant
rankos buvo gana pristatyti tik1 ar kraszta medžioti, j 
dienos porcija apsaugoja™ | Veidmainystėje jiems jau ly^ 

. , , m 1 ffaus nesurasi. Kai Rusiia no-maisto 4,15a,000 vaiku visame 
pasaulyje. (Rokuojama, kad 
30,000,000 vaiku Europoje ir 
apie du syk tiek Azijoj reika
lauja greitos pagelbos.

New Yorko' P^ana^ jau vykdomi padėti 
iszgelbeti gyvastį labai daug

I vaiku per Jung. Tautu “Ap
peal for Children” ir Chester

Stalinas tos Lenino žodžius 
gaus nesurasi. Kai Rusija no-1, atkartuojo kai jis pasake:“Juo 
re j o prisiglausti prie Amerikos daugiau mes remsime darbinin- 
Kcmunistu obalsis buvo: “Vi-1 kus kituose krasztuose, juo 
so svieto vieszpatystes susi-! greieziau ir juo tikriau mes pn- 
vienykite palaikyti taika Eu- ■ rengsime kelia in pasauline re- 

0 tikras Komunistu voliucij a. Mes turime sukelti 
revoliucijas, surengti sukili
mus priesz kapitalistus, ir, rei-

pirktas su tais $550,000 isz UN- 
RROS kada ji baigė operacijas 
Europoje ir Azijoje. Szie pini
gai buvo UNRROS surinkti Su
vien. Valstybėse 1946 metuose 
pavasari.

i Atgal In Rojų

Adolphe Menjou, Prancū
zas loszikas, kuris labai pra
garsėjo Amerikoje, ir kuris 
yra žinomas kaipo sztarkus 
ir geriausiai pasirėdęs vyras 
visame sviete, liudijo ir po 
prisieka, pasakė Kongreso 
Komisijai, kad Hollywood 
miestas yra pilnas Komunis
tu ir tokiu žmonių kurie yra 
prieszai ir neprieteliai musu 
kraszto. Jis pataria visus 
Komunistus iszsiunsti isz 
Amerikos in Rusijos rojų.

Ypatingai tarp losziku 
sziandien randasi baisiai 
daug žmonių, kurie užtaria ir 
remia Komunistus. Szitie 
loszikai yra tokie baisus po
nai kad jie nie teismo neklau
so ir nepaiso. Butu labai ge
rai paklausyti szito vieno tei
smo neklauso ir nepaiso. Bu
tu labai gerai paklausyti szi
to vieno losziko patarimo ir 
visus tokio plauko ponus isz
siunsti in Rusijos laukus, 
kad jis isz kito bliudo galėtu 
paragauti!

LENINO MOKSLAS
GYVUOJA!

ropoję!
ir Kominterno obalsis visai ki
taip skamba: “Viso svieto dar
bininkai susivienykite panai- kalui prisejus, iszeiti net su
kinti visas kapitalistu vai- ginklais priesz juos.“ 
džiasl? Kaip gražiai ir kaip! 
patogiai jie augsztieninkais i 
persiverezia ir visai nei nepa
rausta kai jie tiesiog atbulai 
szneka.

Stalino knyga “Leninizmo 
Klausimai“ yra Komunistams, 
kas Vokiecziams buvo Hitlerio 
“Mein Kamph.“ Szita knyga 
yra visur po visa Rusija plati
nama, ji yra in visas kalbas isz- 
versta, kad visi galėtu ja pasi
skaityti ir isz jos pasimokinti. 
Szitoj e knygoje Stalinas sta- 
cziai sako, kad Rusijos revoliu-

Ar tai kad musu laikrasztin- 
inkai dabar net su pasibaisėji
mu raszo apie ta pavoju kuris 
mums gresia ne tik isz Rusijos, 
bet net ir isz musu kraszto, kur 
Komunistai taip uoliai pildo 
Lenino ir Stalino insakymus.

siliktu ju gyvenimu patenkin
ta.

Gi Vermlandu kalba czion 
aplink kiekviename kieme kal
bama, ir ji galinti apsigyvent 
ten, kur jai labiau patinka.

Bet mažyte karalaite tvirtai 
laikėsi savo puses.

— Ne, tarė ji, asz matau, kad 
patekau ten,' kur reikia, ir czia 
asz pasiliksiu, dėlto, kad szia- 
me pasaulyje bus isz manes ir 
naudos ir džiaugsmo.“

Mažoji Klara Guile tykiai sė
dėjo ant tėvo keliu ir klausė, ir 
akys jos nuo nusistebėjimo da
rydavos vis apvalesnes ir apva
lesnes. Ji da pasėdėjo truputi 
tyliai po to, kaip Jonas pabai
gė savo istorija, paskiau pa
kreipė galvuke ir pereme akL 
mis visa grintele, kaip ir nie
kuomet ankseziau ji jos nebu
vo maeziusi.

( — Gerai, tarė ji, pagalios,
pakol-kas tebūna taip, kaip, 
yra. Bet kuomet asz didele už
augsiu, asz iszeisiu tenai, isz 
kur esu atėjusi.

Jono veidas truputi iszsitem- 
pe. Blogiau už viską buvo tai, 
kad toj minutėj Katre pabudo 
ir buvo girdėjusi pasikalbėji
mo gala.

— Szia tau už tai, tarė ji, 
kad tu nuolatos stengiesi mer
gaitei inkalbet, kad ji esanti 
kaž-kokia ypatinga gražuole ir 
nepaprastai iszmintinga mer
gaite !

------  GALAS ------

— Viską ka darome, leng
vai padarome.

— Motere yra žiedu gyve
nimo, isz kurio būna vaisius 
(vaikai).

— Kas tykumą turi, tas gy
venimą sau prailgina.

— Labai daug žmonių 
manstina, kad laisve yra vien 
del to, kad pasinaudot isz arty- 
mo.

— Užvydejimas duoda pa
žint prisiriszima žmogaus prie 
visokiu nieku.

Tie kurie mums aiszkina kad 
Komunizmas sziandien nėra 
tas pats, kuri Leninas skelbs,1 
ir per kuri tas Leninas mokino 
kad reikia revoliucijas po visa 
svietą sukelti ir visas kitas val
džias panaikinti, nepažinsta 
Stalino ir nenori su Komunis
tais susipažinti ir dažinoti ka 
jie sziandien daro ir kaip jie a- 
pie mus Amerikieežius kalba. 
Gegulio (May) menesyje 1929 
metuos?, tas Dcde Juozas Sta
linas pasakė prakalbas kai Ko
minternas susirinko: “Nebutu 
pro szali isztarti žodi, kita apie 
darbus ir apie misija Amerikos 
Komunistu Partijos. Draugai, 
asz manau, kad Amerikos Ko
munistu Partija yra vienintele 
ant szio svieto, kuriai istorija 
paskyrė labai svarbia ir atsa- 
kominga pareiga. Ir kad ta va
landa jau visai arti, kada Ame
rikoje iszkils didele revoliucija

i sukilimas. Tai bus pradžia ka-, . 
pitalizmo pabaigos. Yra labai 
reikalinga kad Amerikos Ko-! 
munistu Partija butu prisiren- ' 
gus ta revoliucija pasinaudoti, 
ir būti pilnai pasirengus ta re-! 
vcliucija pasinaudoti, ir būti 
pilnai pasirengus užimti vado-^ 
vyste toje kovoje su kapitalis
tais. Mes turime dėti visas pa-

Jaunas Vyrukas i
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Rodos jau ir taip gana vi
sokiu bedu ir vargu žmones 
turi Anglijoje, kur visko 
trumpa ir trūksta. Bet szi- 
tam vyrukui vis ir kitos bė
dos. Ernest Evans yra dvide- 
szimts trijų metu amžiaus ir 
septynių pėdu ir septynių 
coliu dydžio, Jam baisiai

sunku pirktis czeveryku ir 
drabužiu. Jis sveria tris 
szimtus ir penkios deszimts 
septynis svarus. Anglijos 
valdžia jam paskiria dau
giau tikėtu, kuponu del dra
bužiu. Jis ežia stovi szalia 
savo motinos.

Wise Americans are looking be
yond this year’s Thanksgiving table 
and building future happy Thanks
giving Days for themselves and 
their families through regular pur
chase of Savings Bonds. Millions of 
Americans can be thankful for ths 
Payroll Savings Plan for the oppor
tunity of buying Bends, where they 
work and the Bond-A-Month Plan 
where they bank. Protect your 
family’s future with Uniied States 
Savings. B’onds. U. S'. Trccs-mDefnilmcnt

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Baimingas Vaksinas
ĄRCHITEKTORIUS Petras

Vaksinas gryžo isz miesto 
namo po szviežia intekme tik
tai ka pergyvento spiritismo 
seanso. Nusiimdamas drabu
žius ir guldamas in savo vienin
tele lova (ponia Vaksiniene bu
vo iszvažiavusi in atlaida), 
Vaksinas nejucziomis pradėjo 
prisiminti visa tai, ka buvo gir
dėjas ir mates. Tiesa pasakius, 
seanso nebuvo, o vakaras pra
ėjo tarp baisiu pasikalbėjimu. 
Kažkokia panele ne isz, szio, ne 
isz to užvede kalba apie sveti
mu mineziu atspejima. Nuo 
mineziu nejucziomis pereita 
prie dvasiu, nuo dvasiu prie 
vaidinimu, nuo vaidinimu prie 
gyvai palaidotu. Kažkokie po
nas perskaitė baisia apysaka 
apie negyvėli, karste persiver
tusi. Pats Vaksinas pareikala
vęs leksztele ir parodęs pane
lėm, kaip reikia su dvasiomis 
kalbėtis. Tarp kit-ko jis isz- 
szauke savo dede Kaži Mironą 
ir ji mintimis užklausė: “Ar 
man nelaikąs namus žmonai pa
vest?'” In ka dede atsake: “Ge
ram laike viskas gera. ’ ’

“Daug paslaptinga ir, bai
saus esama gamtoje. Galvojo 
Vaksinas, beguldamas in lova, 
“Baisus ne negyvėliai, o tasai, 
nežinojimas. ’ ’

Iszmuzse pirma valanda nak
ties. Vaksinas apsivertė ant ki
to szono ir iszkiszes galva isz 
po kaldros pažvelgė in silpna, 
balzgana lemputes szviesa. 
Liepsnele mirgėjo ir vos-ne-vos 
teapszviete dėdės Kazio Miro
no paveiksią, kabanti priesz 
pat lova.

“Na, o kas butu, jeigu da
bartiniu metu ateitu pas mane 
dėdės szeszelis? Pakilo klausi
mas Vaksino galvoj.

— Ne, tai negalima!” 
Vaidinimai, prietarai, 

-sius nenunokusio proto,
visgi kaip ten nebutu Vaksinas 
užtraukė kaldra ant galvos ir 
drueziai užmerkė akis. Jo vaiz
duotėj sumirgėjo persivertes 
karste lavonas, pasirodė pa
veikslai mirusios tetos, vieno 
pasikorusio draugo ir merginos 
skenduoles. Vaksinas pradėjo 
varyt isz galvos pamirusias 
mintis, bet juo energingiau jas 
vaike, tuo baisesni kildavo pa
veikslai ir mintys. Jam begu
lint pasidarė kažkaip nejauku.

“Velnias žino ' kas! Bijaisi, 
tarsi mažiukas. Kvaila!”

“Tik, tik, tik.” Tiksėjo sie
ninis laikrodis. Bažnyczios 
bokszte laikrodis iszmusze va
landas. Tas laikrodžio muszi- 
mas tęsęsi iszleto, buvo niūrūs, 
už sielos traukiantis. Per pa- 
kauszi ir Vaksino peezius, per
bėgo szalti sziurpuliai. Jam pa
sirodo, kad ties jo galva kažkas 
sunkiai kvėpuojąs, tarsi dede 
iszejo isz reniu ir ties juo nusi
lenkė. Vaksinui pasidarė nepa- 
keneziamai nejauku. Jis su
spaudė isz baimes dantis ir su
mažino alsavima. Pagalios, 
kuomet per adara langa. inleke 
karkvabalis ir ties jo lova eme 
lekiot ir sparneliais plasdent, 
jis neiszlaike ir beviltingai su- 
szuko.

— Ponas Vaksine, ko jus no
rite? Už minutes pasigirdo už 
dura tarnaites balsas.

— Ak, tai jus, Rožiute? Nu
džiugo Vaksinas. Ko ežia tams
tai besirupint ? Baltrus butu 
galėjas.

vai- 
Ibet,

— Juk Baltru jus pats in 
miestą iszleidote, o Barbe kaž
kur isz vakaro iszejo. Ko jus 
norite? Nieko nėr namie. Ka da 
jums trūksta?

— Asz, szirdele, sztai ka no
rėjau pasakyt. Taigi. Bet jus 
ineikite, nesivaržykite! Pas 
mane tamsu.

In miegamąjį inejo stora, 
raudonike Rožiute ir laukia
mo j pozoj sustojo.

— Sėskite, Rožiute. Matote- 
gi, kame dalykas. “Ko da jos 
ežia paklausus?” Pagalvojo 
Vaksinas, dairydamasis in dė
dės paveiksią ir jausdamas, 
kaip jo siela iszleto in ramia 
padėti ineinanti. Asz, atvirai 
kalbant, sztai ko norėjau jušu 
praszyt. Kuomet rytoj žmogus 
kėliausias in miestą, tai neuž- 
mirszkite jam pasakyti, idant 
jis, taigi, užeitu cigaru napirkt. 
Bet jus sėskite!

— Cigaru? Gerai! Ko da jus 
malonėtumėt ?

— Asz noriu. Asz nieko ne
noriu, bet. Taip jus sėskite! 
Asz da ka nors sugalvosiu.

— Merginai nepridera vyro 
kambaryj stovėt. Ponuli, jus, 
kaip matau, iszdykes, juokda
rys. Asz suprantu. Del cigaru 
žmogų nežalina. Asz suprantu.

Rožiute apsisuko ir iszejo. 
Vaksinas isz pasikalbėjimo su 
ja truputi aprimęs ir susigėdi
jąs del savo baimes, užsitraukė 
kaldra ant galvos ir užmerkė 
akis. Apie deszimti minutu jis 
jautėsi pakeneziamai, bet pas
kiau jam in galva vėl visokios 
kvailybes pradėjo lyst. Jis nu
sispjovė, užbrauke degtuką ir 
užžiebė žvake. Bet ir szviesa 
nieko nepagelbejo. Iszgazdin- 
tai Vaksino vaizduoti rodėsi, 
kad kaž-kas žiuris isz kampo ir 
kad dede mirksi akimis.

—- Asz vėl jai paksambinsiu, 
tegu ja velniai. Nutarė jis. Pa
sakysiu jai, kad asz sergu. Pa- 
praszysiu laszu.

Vaksinas paskambino. Atsa
kymo jokio nesulauke. Jis da 
karta paskambino, ir tarsi at
sakant in jo skambinimą, baž- 
nyczios laikrodis pradėjo musz- 
ti valandas. Baimes apimtas, 
visas suszales, jis tekinas iszbe- 
go isz miegamojo kambario ir, 
žegnodamasis, keikdamas pat
sai save už tuszczia baime, ba

Pipirukas Svajoja

sas ir vienuos marszkiniuos in- 
bego in tarnaites kambari.

— Rožiute! Prakalbėjo jis 
drebaneziu balsu ir pabarszki- 
no in duris. Rožiute! Jus,.mie
gate? Asz, taigi, mat, sergu. 
Laszu!

Atsakymo nebuvo. Aplink sakysiu. Dorai merginai ramy-

— Asz tamstos praszau, su
prantate? Praszau! Ir del ko ta
sai, nedrąsumas, nesuprantu, 
ypacz jeigu žmogus, sergąs ? 
Kokia-gi isz tamstos moteris. 
Argi tamstos metuose.

— Asz tamstos' žmonai pa-

vieszpatavo tyla.

“Neką bepadarysi, ji iszejo, 
nors ir buvo didelėj- nelaim&ji 
Ji, jog, nežinojo, kas su jaignUi 
kelionėj invykt. Ar ilgai be
truktu vilkui arba lokiui, pa
tekus in akis, kad tokia maža 
karalaite jie gyva prarytu. Bet 
ji buvo tokia mažyte ir tokia 
patogi; kad, niekas jai nieko ' ■■ 
pikto nepadare. 1 ■

“Prieszingai. Kiekvienas, ( r 
kas su ja,' susitikdavo, prieida
vo in ja, sakydavo jai, labas! ; 
Imdavo už rankutes ir klaiisdh- 
vo, kur ji keliaujanti. Bet isz 
to, ka ji atsakydavo, niekas ne
galėjos ne žodžio suprast. Tuo? 
met apie ja ir nesirūpinta.

‘ ‘ O buvo ji tokia meili ir pa
togi, kad, vos tik ji prieidavo, 
d vara, arba ponu kambarius, 
kaip durys priesz ja atsidary
davo ir ja inleisdavo vidun. 
Bet vos tik ji prasižiodavo, ir 
žmones iszgirsdavo, kokia isz7 
mintinga kalba ji kalbanti, ja, 
ilgai nemanstant, lydėdavo, 
lauk.

Ir sztai, kuomet ji pagalios, 
apėjo visas, kokios tik yra valsr. 
tybes, ji viena karta vėlai vaka
re priėjo dideli miszka,.o.pereT 
jusi per visa miszka, iszvydo. 
grintele, tokia žemute, kadi pen 
jos duris ji vos-ne-vos galejp in- 
eiti. Ji inejo ir tarė: ląbas.var 
karas!

“Grintelej žmona sėdėjo ir 
verpe, o vyras szildesi prie 
krosnies. Pamate, kad per du
ris kas svetimas inejo,, ir jie pa 
sake: labas vakaras!

Ir kaip-gi nudžiugo mažoji 
karalaite, iszgirdusi kadi žmo
nes grinteleje kalba tokia kaj- 
ba, kokia ji suprasdavo.. Bet ji ■ 
buvo iszmintinga ir dėlto ne 
iszkarto ėmėsi viską jiems, 
aiszkint.

— Kaip vadinasi szis name- i 
lis? Tarė ji, idant juos iszban- 
džius. ' y

— Skroliuka, atsake jie kar
tu, taip, kad jai buvo aiszku, 
kad jie ja suprato. ' į

“Ji buvo nepaprastai isz td 
nudžiugusi, bet nusprendė, kad 
esą ne pro szali da karta juos 
iszibandyt. ‘

— O kaip vadinasi ta kalba, 
kuria czion namuose kalbama? 
Paklausė ji. ,;U

— Czion kalbama Vermlam 
du tarme, atsake buvusieji 
grinteleje.

“Tuomet karalaite priejp 
prie ju ir pradėjo ju praszyt, 
idant jie ja pas save priimtu^, 
nes ežia buvusi vienintele pa
saulyj vieta, kur suprasdavo 
jos kalba. , t i

[Tasa Ant 2 Puslapio]

man nieko daugiau nebelieka, 
kaip nusiųst ant jus nelaipae. 
Ir tai busianti tokia bada, kad 
jus nuo jos niekuomet nepasi- 
liuosuosit.

“Bet žmones, žinoma, pama
nė kad Vieszpats Dievas ir szi 
karta kaip visuomet busiąs 
kantrus, ir jie vis State ir state, 
ir boksztas, kas diena augdavo 
auksztyn.

Pagalios VieSzpats ir sumai- 
sze ju kalbas. Ligi tai dienai, 
matai-gi jie kalbėjo taip, kad 
galėjo ir viens kita suprasdavo 
nuo to laiko sudiev jū linksmy
be! ,

“Jeigu mūrininkai norėjo 
pasakyt: “paduokite gi czion 
molio,” jie sakydavo: “Kol 
vippen, kol vippen, kol vip
pen.” O kuomet gizeliai norėjo 
ju paklaust, ko jiems reikia, jie 
atsakydavo: “Erbe, derbe, 
mirbe marbe.” Bet ko ežia ste
bėtis, kad jie kits kito nesu
prasdavo.

“Meisteriai pamanė, kad gi 
zeliai isz ju besityczioja. Bet 
kuomet jie norėjo jiems su- 
szukt: “Kalbėkite musiszkai” 
pas juos vietoj to iszeidavo: 
“Ullen, dullen, dorf. ” Kuomet 
gi gizeliai sumanė paklaust, de- 
lok meisteriu esanti tokia pik
ta iszvaizda, jie negalėjo nieko 
pasakyt, apart: “Abrakadab
ra. ’ ’ Tuomet meisteriai o drau
ge su jais ir visi kiti žmones 
taip iszigirdo, kad insikabino 
viens kitam in plaukus, ir pra
sidėjo pesztynes ir musztynes. ’ ’

Kuomet Jonas priėjo ligi tai 
vietai savo istorijos, jis sznai- 
riai pažvelgė in Katre. Varps
tis (vindelis) nejudėjo, ir ro
dėsi, kad ir kate ir szeimininke 
esą kietai užmigusi. Tuomet jis 
vėl pradėjo savo pasakojimu, 
bet vienuok savo baisa truputi 
sumažino.

— Pasitaikė, kad tarp tu, 
kurie buvo Babilionijoj ir bu- 
davojo bokszta, taip-pat pasi
rodė beesąs karalius su kara
liene ir su maža dukrele, kara
laite. Staiga ir toji mažyte mer
gaite taip keistai prakalbėjo, 
kad ne gimdytojai, ne kiti ap
linkiniai žmones negalėjo jos 
ne vieno žodžio suprast.

“Karalius su karaliene po to 
nepanorėjo ja prie saves dvare 
laikyt ir ja pavarė. Ir prisiėjo 
jai vienui-vienai keliaut ten, 
kur akys kelia rodo.

gŲVO szaltas žiemos vaka
ras grinezioje Skraliukre.

1 Katre, szeimininke, sėdi ir ver
pia. Ant jos keliu guli kate ir 

' ’ ’ i visu jįegu. 
Szeimininkas Jonas Anderso-

bes neduodąs. Kuomet asz gy- 
~ venau pas ponus Ancigus ir po

nas panorėjo ateit pas manė del taip pat verpia isz 
degtuku, asz supratau, asz isz-
kąrto supratau, kokiu degtuku, nas sėdi prie krosnies ir, pasi- 

1 jis noris ir pranesziau poniai.
Asz dora mergaite!

— Ak, kokiem velniam man 
reikalinga tamstos dorybe?

( Asz sergu, ir praszau laszu. Ar 
'supratote? Asz sergu!
' — Jusu žmona gera ir dora 
moteris ir jus ja privalote my
lėt. Taip! Mylėt! Ji isztikima 
moteris! Asz jos prieszu neno
riu but!

— Tamsta esi kvaila ir vis
kas! Ar suprantate ? Kvaila, 
kaip czebato aulas!

Vaksinas atsirėmė in adv.er.i- 
ja, rankas kryžiavai sudėjo ant 
krutinės ir pradėjo laukt, kuo
met jo baime pereisianti. Su- 
gryžt in savo kambari, kur ži
bėjo žvake ir žiurėjo rėmuose 
dede, stokavo jiegu, stovet-gi 
prie tarnaites kambario dura 
ir da vienuose baltiniuose isz 
jokio atžvilgio buvo nepatogu. 
Tai kas bepaliko daryt? Laik
rodis antra valanda iszmusze, 
o baime vis nepere jo ir nesuma- 
.žejo. Koridoryj buvo tamsu, 
nors in aki durk ir isz kiekvie
no kampo kaiž-kas tamsus žiu
rėjo. Vaksinas pasisuko veidu 
in adverija, bet tuojaus-gi jam 
pasirodė, kad kaž-kas iszleto 
truktelėjo ji isz užpakalio už 
marszkiniu ir paliete jo pe
ezius.

—Kad tave velniai, R-ožiu- 
te!'

Atsakymo nesulauke. Vaksi
nas atsargiai atidarė duris ir 
pažvelgė in kambari. Doringa 
tarnaite be rupesezio auksztiel- 
ninka miegojo. Apytamsoj bu
vo galiina pastebet jos diktas, 
sveikata alsuojąs kūnas. Vak
sinas inejo in kambari ir* atsi
sėdo ant pintines, stovinezios 
prie pat duru. Dalyvaujant 
mieganeziai,' bet gyvai esybei,, 
jis pajuto, kad jam esą leng
viau.

— “Tegu miega sau, biau- 
rybe! Galvojo jis.

— Pasėdėsiu jos kambary, o 
kuomet praszvisia, iszeisiu. Da
bar anksti praszvinta. ’ ’

“Vienuok, ka reiszkia dirks- 
niai! Žmogus iszsilavines mau
stantis, o tuo tarpu, velnias ži
no kas! Net geda.”

Netrukus, prisiklausęs in ty- 
, ku, vienoda Rožiutes alsavima, 

jis visiszkai nusiramino.
Szeszta valanda ryto Vaksi

no žmona, sugryžusi isz atlaidų 
ir neradusi vyro miegamajam 
kambaryj, nuėjo pas tarnaite 
papraszyt smulkiu pinigu, 
idant su vežeju atsiteisus. In- 
ejus in tarnaites kambari, ji 
iszvydo szitoki paveiksią: ant 
lovos, visa nusiklojusi nuo 
karszezio, miegojo Rožiute, o 
pora metru atstui nuo jos, ant 
dideles pintines, susirietęs in 
kamuolį, kriokė jos 
kriokdamas saldžiai 
Jis buvo basas ir 
marszkiniuose. Ka 

Į žmona ir kaip buvo kvailas vy- 
j ro veidas, kuomet jis pabudo, 
1 palieku insivaizdinti skaityto-

Daugelis skundžiasi ant jams Asz gį, bejiegis, dedu 
plunksna in szali, nes ji dau
giau raszyt negali.

- GALAS -

Yra tokios moterėles, 
Ka labai giria savo dukreles, 
Tai szirdeles yra negražu, 
Iszrodo visai prieszingu, 

Tegul dukrele namiee sėdi, 
Tegul triusesi ir to nesigėdi, 
Darbszczios mergaites niekas 

nepaikia, 
Nes kožnam vyrui geros 

gaspadines reikia.* * *
Taip, vargas kad 

Sziandienines moterėles, 
Nieko nežiūri,

Bet, daug tokiu yra, 
Kad du ir tris vyrus turi, 

Žinoma, taip daro tik 
girtuokles, 

Bet ne geros moterėles. 
Girdėjau, kad kokis tai 

vyrelis, 
Su kokia- tai svetimtauezia 

apsivedė, 
Gyvenime gero neturės, 

Nes beda turės, ir ilgai stenes, 
Taip daro tik kvailys.* * *

Ne visos bobeles savo vyru 
gailesi, 

Kada tieji jau po žeme ilsisi, 
Vienos džiaugėsi kad turtą 

palieka, 
Kitos verkia, kad nieko 

nepalika, 
Ne visu gailestis tikras, 
Tokis galestis atliktas, 

eme rezoliucija, insteigiant szi- 
Eina su bile kokio vyrukio,

Kad tik iszteketi,
Ant nieko nežiūrėti, 

Kokis jos gyvenimas bus, 
Jeigu su juom ne bus 

, gerai,.
Tai su kitu in svietą durs, 
O jeigu ir vyras numirszta, 

Žinoma, verkt reikia, 
Nes jeigu neverktu, 
Tai žmones peikia, 

Mažai gal yra tokiu moterėliu, 
Ka tikrai apverkineja 

savo vyra, 
Ant szio kart bus gana, 
Nes aplaikiau Jiaujena,

In kita miestą turiu važiuoti, 
Todėl, Gud-Bai Visiems!

sukės peeziais in ugni, szildosi. 
Visa, diena jis kirto medžius 
miszke Erike Faile ir isz jo esą 
butu sunku reikalaut, idant jis 
ir namo sugryžes da ka-nors 
veiktu. Net Katre ir ta nedryso 
jam iszmetinet, kad visas jo 
darbas namie buvo žaidimas ir 
pasikalbėjimas su maža mer
gaite, kuri žiema jau ėjusi 
penktus metus.

Katre 'buvo užimta savo min
timis ir nelabai kreipdavo do
mes in pasikalbėjimus tėvo su 
dukteria. Tiktai del vieno da
lyko ji labai asztriai sekes ji 
nenorėjo, idant Jonas inkalbi- 
netu mergaitei, kad ji esanti 
gerute ir suvis kaž-kokia ypa
tinga prie ko pas tęva buvęs di
delis palinkimas. Katre gerai 
žinojo, kad jeigu Klara Guile 
nuo mažumos busianti apie sa
ve auksztos nuomones, dora 
moteris isz jos niekuomet neisz- 
eisianti.

Jonas gi buvo didelis amati
ninkas pramanymui invairiu- 
inyairiausiems daiktams, ku
riais buvo galima pigiai apsuk
ti mergaitei galva. Bet szi va 
kara Katre buvo rami. Vyras 
papasakojo apie tai, kas atsiti
ko senovės laikais, kuomet da 
tiktai buvo sutverta žeme, ir 
žmones pradėjo ja . apgyveni. 
Dabar jis pradėjo pasakoti se
na istorija apie Babilionijos 
arba Babelio bokszta, kad jam 
nebusią progos interpt in ja sa
vo paprastu kvailybių.

— Tai matai, pasakojo Jo
nas, jie pradėjo nesziot moli, 
dirbt plytas gesint kalkes, pa
state pakadnes, ir boksztas 
kiekviena diena vis ėjo auksz
tyn ir auksztyn.

“Jie žinojo, kad Dievas ne
nori, idant jie ta bokszta staty
tu, bet jiems tai buvo vis-viena 
nes jie insikale sau in galva, 
kad esą reikia ligi pat dangaus 
pasiekt ii’ pažiūrėt, kas ten da
rosi.

— Geri žmones, paklausy
kite, kalba jiems Vieszpats Die
vas sakau jums paskutini kar
ta: jeigu jus neiszsiskirstysit 
ir nemesit budavoje bokszta,

Nedalaike Žodi

Mažiukas vaikutis, Jimmy 
Walters labai nori futbolą 
loszti. Jis ežia užsimovęs 
marszkinius ir kepuraite sa
vo deszimts metu broliuko 
kuris skaitosi save labai ge
ru futbolininku. Kepuraite 
ir marszkiniai beveik kone 
paskandina mažaji vaikuti 
bet jis jau laukia pakol jis 
gales stoti in futbolo rungty
nes. Jis dabar yra keturiu 
metu amžiaus,

svar-

Advokatas—Kodėl tu, Ur- 
szule nori persiskyrimo nuo 
savo Antanuko?

Urszule—Del labai 
bios priežasties.

Urszele — Matai ponuli, 
mano Antanas yra baisus me
lagis. Jau tiek daug kartu 
prisiegavo, kad del manes 
numirtu, bet lyg sziam laikui 
da vis gyvena!

kartaus gyvenimo, tai kam sau 
1 pagadina vidurius su saldumy
nais.

vyras ir 
miegojo, 
vienuose 

pasakiusi

KateKaip Szuva Su j Tn

5

Paprastai, kai mes nori
me pasakyti kad vaikai ne
sutinka ir peszasi, mes sako
me kad jie “Kaip szuva su 
kate peszasi.’’ Bet Calabrese 
namuose, Nutley, N. J., szita 
porele parodo kad szuva ga
li gražiai sugyventi su kate 
ar katinu. Szitas szuva tai

jau neprastas; jis pareina isz 
ilgos ir garsios veisles szu- 
niu. Net jo vardas parodo jo 
poniszkuma: Frederick Got
ha Von Boris. Nežinome kaip 
ji kiti szunes vadina. Kates 
vardas Leila. Ji kaip gera 
motina sergsti savo mažu- 
czius.
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Žinios Vietines
—

AMERIKOS SZVENTE

PALIAUBŲ DIENA - 
ARMISTICE DAY 

Ūtarninke, Lapkriczio (Nov.) 
11-ta Diena.

Ar Mes Einame Pirmyn; Ar 
Stovime Ant Vietos; Ar

Gryžtame Atgal?

Graikijos mokslinczius Pe
ricles szitaip kalbėjo per Pa
liauba Diena, kai Peloponnezi- 
jos karas užsibaigė dvideszimts 
trys szimtmecziai atgal:

“Nors bendrai kalbant, mu
su žuvusieji kareiviai užsitar
navo ta Nemirsztama Garbe, 
ir buvo palaidoti in karsta ku
rio niekas niekados neužmirsz. 
Ne tiek tas neužmirsztamas 
karstas reiszkia, kiek ta garbe 
kuria tie kareiviai paliko ežia 
pas mus, kuri niekados neisz- 
dils isz musu atminties ir isz

1 inusu szirdžiu.
, “Garbingu vyru karstas yra 

visas svietas, ir paraszas ant ju 
paminklu parodo j u garbe ne 
vien tik j u kraszte, ju tėvynėj e, 
bet ir kituose krasztuose ju at
mintis pasilieka daug ilgiau ne
gu tas marmuro paminklas pa
siliks tėvynėj e.”

Kaip toli mes nukeliavome 
kai męs prisimename tuos Grai
ku rokslincziaus žodžius? Ku
rie krasztai prisimena musu 
žuvusius, kuriu krasztu didvy
rius mes sziandien prisimena- 
,me? Kas sziandien sakome 
apie tuos kurie galva paguldė 
kad mes galėtume gyventi?

— Sukatos ryta nupuolė 
pirmas sniegas.

— Utarninke pripuola Szv. 
Martyno Vyskupo.

Utarninke taipgi pri
puola Amerikos Szvente, “Pa
liaubų Diena - Armistice Day. “

— Seredoj Szv. Martyno 
■PP. M.

— Ketverge Szvento Stan
islovo Kostko.

Shenandoah, Pa. — Sena gy
ventoja, Jeva (Afillius) Miller, 
nuo 235 AV. Arlington Ulyczios 
numirė Petnyczios ryta, pas sa
vo sunu Juozapa. Velione at
vyko isz Lietuvos in czionais 
apie penkis deszimts metu at
gal. Prigulėjo prie Szvento 
Jurgio parapijos, ir Lietuvisz- 
kos Susivienijimo. Jos vyras 
mirė daugelis metu atgal. Lai
dotuves atsibus Panedelyje su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje 9-ta valanda ryte, ir pa
rapijos kapines.

Frackville, Pa. — Utarnin
ke, per Paliaubų Diena, Armis
tice Day, žmones dalyvaus in 
atminties paminklo paszventi- 
nima. Paminklas buvo pastaty
tas. atminčiai visit to miesto 
žuvusiu kareiviu. Apeigos pra
sidės vienuolikta valanda isz 
ryto. Atskiri žmones, szeimy- 
nos, motinos ir žmones tu žuvu
siu kareiviu gales prie to pa
minklo padėti gėlės ar vaini
kus. Paminklas yra gražus, ir 
apie ta paminklą yra prisodin- 
ta gražius medžiai ir žolynai.

Paminklą miestui iszkihnin- 
gai paves Suvienytu Mechani
ku Tarybos Pirmininkas. 
Augsztesniosios Mokyklos pa
skutinio skyriaus mokiniu ko
mitetas ves visa tvarka. Par- 
gryžusieji kareiviai dalyvaus 
szitose iszkilmese. Advokatas 
G. Harold Watkins isz Girard- 
villes yra pakviestas pasakyti 
szitai iszkilmei pritaikintas 
prakalbas.

Kingston, Pa. — Ponia Mari
jona Brušokiene, nuo 385 Main 
Ul.y„ ana diena prie savo sū
naus namo, puldama sunkiai 
susižeidė. Gydosi Nesbitt Me? 
morial ligonbute.

PITTSBURGH, PA. — Ne- 
delioj, Lapkriczio (Nov.) 9-ta 
diena, Gydytojas Kazimieras 
Grinius, buvusia Lietuvos Pre
zidentas, kuris neseniai atvyko 
in Suvien. Valstijų, pasakė kal
ba Pittsburgh’o Lietuviams.

Generolas In
Prezidentus

Gražuole Peggy Frebault, 
sekretorka del tautinio ko
miteto kuris stengiasi pa
traukti Generolą Eisenho
wer, kaipo kandidata del 
Prezidentystes, parodo pa
garsinimą ant kurio yra isz- 
spauzdintas obalsis: “Asz 
Myliu Eisenhower. ’ ’ Szitokis 
obalsis yra dabar spauzdin- 
amas ant plakatu ir guzike- 
liu. Ju yra iszplatinama 
daugiau net 20,000 po visa 
Amerika. Generolas Eisen
hower vis užsigina kad jis 
nenori stoti in rinkimus, bet 
jis nei viena syki staeziai ne
pasakė, kad jis nepriimtu, 
jeigu kuri partija ji pasi
kviestu stoti in tuos rinki
mus ir vesti vaju del jo isz- 
rinkimo kaipo Amerikos 
Prezidentas.

PASZELPA
ISZMOKAMA

POTTSVILLE, PA. — 
Schuylkill apygardos Adminis
tracija iszmokejo per Birželio 
(June) menesi 63,621 doleriu. 
Szitie pinigai buvo iszmoketi 
3,593 szios apylinkes gyvento
jams kaipo Senatvės Pensijo
mis. George W. Ervin, virszi- 
ninkas paskelbė ana diena.

Ponas Ervin paaiszkino tuo 
paežiu sykiu kad daug žmonių 
negauna tos pensijos, už tai, 
kad jie nesikreipia in adminis
tracija ir nepraszo. Jis paaisz
kino ir p ^į”*',ino kad reikia 
praszyti szitos pensijos, kad 
szita pensija neduoda visiems 
kurie jau tiek metu dasiekia, 
nepaisant ar ta administracija 
apie tai žino ar ne. Reikia 
kreiptis ir reikalauti.

Jis sako, kad daug daugiau 
žmonių gautu szitas pensijas, 
jeigu jie tik praszytu ir parei-

Frankfurt, Vokietija. — Vo
ki eeziu, Naciu Generolas Os
wald Pohl bus pakartas. Jis va
dovavo visoms Vokiecziu kon
centracijos stovykloms, ilgas 
kalėjimo bausmes gavo 14 kiti 
Naciu pulkininku pareiguriu, 
karo laiku tvarkiusiu stovyk
las, o 3 kiti iszteisinti, nes ne-l 
buvo užtektinai inrodymu 
priesz juos.
kalautu. Dauguma žmonių, ku
rie kreipiasi in tuos ofisus ir 
reikalauja tos pensijos, dažnai 
prisipažinsta kad jie butu gave 
ta pensija keli menesiai ar me
tai pirmiau jeigu jie butu žino
ję kur ir kada kreiptis tos pen
sijos.

Per visa Amerika buvo isz- 
moketa Birželio (June) mene
syje $35,070,472. Ponas Ervin 
sako kad daug daugiau žmonių 
tik dabar ima kreiptis ir reika
lauti tos pensijos, bet yra dau
giau žmonių kurie ar nenori ar 
nežino kur kreiptis.

Potts villes apylinkėje ar 
Schuylkill apygardoje, reikia 
kreiptis in szita adresa:

Social Security Administra
tion, Field Office, Pottsville, 
Pa.

TRIUKSZMAS
DEL LIETUVOS

PASIUNTINYBES
NEW YORK. (LAIC)—Pie

tų Amerikoj Komunistu agen
tai buvo sujudę priesz Lietuvos 
pasiuntinybe, nesenai isz Ar
gentinos persikėlusią in Uru
gvajų. Pereitu metu pabaigoj 
ir sziu metu pradžioj Sovieti
nes ambasados paskatinti Lie
tuviai Komunistai paruosze pe
ticija Urugvajaus valdžiai. 
Joje buvo reiszkiamas pritari
mas Sovietinei Lietuvos val
džiai praszoma panaikinti ne
priklausomos Lietuvos pasiun
tinybe ir konsulatus ir pripa
žinti Sovietine Lietuva.

Urugvajuje tai peticijai pa- 
raszus specialus agentai rinko 
kelis menesius. Sumedžiojo 
netoli 1,500 paraszu ir ta peti
cija inteike buvusis Urugvaj
aus Prezidentui Dr. Ameraga. 
Kartu pradėjo smarkia propa
ganda per spauda ir radijo.

Pasirodė, kad peticija pasi-

Valgo Pyraga

Kai nėra gana duonos, tai 
geriausia valgyti pyraga. 
Italijos Prezidentas Enrico 
DeNicola buvo nutrauktas 
kai jis per vestuves labai 
gardžiai valgė pyraga. Kai 
dauguma Italijonu, Italijos 
Prezidentas dabar valgo py
ragus už tai kad duonos žmo
nėms pritrūksta. Szitokie 
paveikslai papiktina visus 
Italijonus, kuriems nei duo
nos sziandien nėra gana. Ita
lijoje viskas paszieliszkai 
brangu ir tik bago ežiai gali 
soeziai pavalgyti. Net ir duo
na yra Italijoje padalinama 
taip kaip viskas buvo dalina
ma per kara ežia, Amerikoje.

MAHANOY CITY, ML

Garbingas Laivas Pludrinoia

Anais laikais garbingas 
ir didingas “U. S. S. Constel
lation’’ laivas plauke ant 
mariu ir kovojo už laisve ir 
prieszui neleido nei kojos in- 
kelti in szita- laisves žeme. 
Dabar tas laivas pluduriuoja 
Charleston, Mass., uoste. Pa
stumtas in szali, niekam ne

rasze tokie “Lietuviai“: MeierI 
Szapiro, Zelde Szapiro, Ema 
Unterbergen, Eugenio’ ir Ana
tole Dcroskovick, Blanca Et- 
shevezzy, L. Raff, Gregorio 
Matischeff, Siana ir David As- 
eroviteh, Maria Ester Dorggio, 
P. Yoffe, Otto Stall, M. Kupre- 
senko, Gregorio Icikas, S. Sto- 
žobogutov ir 1.1. Be to paaisz- 
kejo, kad visa eile paraszu yra 
suklastoti, kiti paraszai vaiku, 
taigi nepilnamecziu.

Peticijos organizatoriai ma
ne, kad tas ju “triksas“ nepa- 
aiszkes vieszumai ir pasieks 
tikslo. Kada jis iszkilo aiksz- 
ten, kada paaiszkejo pasira- 
sziusiu pavardes, kada žmones 
pradėjo savo pavardes atszau- 
kinejo kilo vieszas skandalas 
Urugvajaus visuomene pasmer 
ke ta klastinga Bolszeviku dar
beli, o valdžia peticijos organi
zatorius paėmė “atskaitom“ 
Lietuvai norėjo pakenkti, o pa
tys pirsztus nudege. Iszdavi- 
kams visada taip buna.

— Senelei tai musu pažins- 
tami, kurie atsitraukinėja nuo 
mus, todėl, turime su jais gra
žiai apsieitinet ir juos palydėt.

Ilgi Andarokai

Mes jau daug raszeme apie 
moteriszkiu ilgus andarokus, 
ir musu skaitytojai gal dau
giau žino apie tu ilgu anda- 
roku madas negu mes. Jau 
mums negalvoj ar moterėles 
visai savo laibas kojas paka
vęs po ilgais andarokais ir 
ims ulyczias szluoti su savo 
tais andarokais, ar jos da pa
laikys nors kiek proto ir ro
dys mums savo brangiomis
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reikalingas, visu užmirsztas.
Laivyno kliubas, kuris su

siorganizavo in Rockford, 
Ill., dabar veda vaju renka 
aukas ir stengiasi priversti 
Kongresą szita anų laiku 
garbinga laiva atstatyti kad 
jis vėl garbingai plauktu ant 
mariu. Szito kliubo rupesti-

VALIA VALGYTI
VISZTIENOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žiau auginti ir perekloms visz- 
toms mažiau pereti, tai jis taip
gi turėtu insakyti ir musu bu- 
czicriams mažiau lupti isz žmo
nių už tas pauksztienas.

Visi mes norime szelpti Eu
ropos badaujanezius, bet tuo 
paežiu kartu nenorime sau už- 
siriszti girnos akmeni ant 
sprando.

Iszmintingas
Ūkininkas—Kodėl tu ark

liui akis užriszai?
Bernas—O-gi kad nematy

tu kiek prikraunu in vežimą 
tai geriau trauks!

Nesuprato
Kunigas — Mocziute, kiek 

yra svetimu grieku?
Mocziute—Kur asz kuni

gėli suskaitysiu kitu griekus, 
kad asz savo negaliu suskai
tyti 

pancziakomis apmautas ko
jytes, Bet, kai jau musu fa
brikantai ima ir lėlės mums 
rodyti ir parduoti su ilgomis 
suknelėmis ir da ilgesniais 
andarokais, tai jau laikas vi
siems pasakyti liautis. Nuo 
lėliu, ‘doll-beibiu’ jau ir taip 
yra gana dulkiu. O dabar 
reikės keliu mastu audeklo 
vien tik tinkamai ir padoriai 
apdengti ir lėlytė.

m buvo atstatytas “U. S. 
Constitution’’ laivas kuris 
ežia matyti. “U. S. S. Con
stellation’’ yra seniausias ir 
pirmutinis Amerikos laivas 
ir butu tinkama kad jis da
bar butu atstatytas del at
minties.

LIETUVA
TARPTAUTINIAM

KONGRESE
NEW YORK.(LAIC)—Rug 

sėjo 28-ta diena, Spalio 1-ma 
diena, Paryžiuje, in vyko tarp
tautinis Moterų Kongresas. Jo 
garbes pirmininke buvo ponia 
Vincent Auriol Prancūzijos už
sienio reikalu ministerio žmo
na. Kongresą sveikino UN 
Generalius Sekretorius, ponia 
Roosevelt ir kiti.

Szio Kongreso vedamuoju 
klausimu buvo “Moteris Ir 
Taika.“ Jame dalyvavo 48 
Tautu Delegacijos. Nei SSSR, 
nei jos blogo krasztu moterys 
nebuvo atstovaujamos, nors in 
ji buvo pakviestos.

Isz Baltijos Tautu buvo at
stovaujama tik Lietuva (žino
ma, ne Bolszevikine). Jai at
stovavo ponia Ona Baczkiene, 
Lietuviu Paszelpos Draugijos 
Prancūzijoj Vice-Pirmininke 
Lietuva buvo intraukta in Kon
grese dalyvausiu krasztu ofici- 
sanrasza. Jos atstove dalyva
vo balsavimuose. Jai buvo pa- 
reikszta szirdingos užuojautos 
del Bolszeviku okupacijoj ken- 
ezianezios Lietuviu tautose.

Visu krasztu delegates buvo 
priimtos Paryžiaus Miesto Ta
rybos Pirmininko. Visos sve- 
timszales atstoves, tarp ju ir 
Lietuvos, pasirasze in Pary
žiaus “Aukso Knyga.“

Kongresas apsvarstė szios 
dienos apiausius pasaulinius 
klausimus ūkines, socialines ir 
taikos dalykas. Nuotaika buvo 
vieninga, darbinga ir jauki. 
Jautriaisiais klausimas drą
siausiai pasisakė Anglijos at
stove Duchesse d’Athol savo 
praneszime ‘ ‘ Organizuotas
žiaurumas — pavojus taikai.“ 
Buvo priimta ir jos pasiūlyta
rezoliucija, kurioje pareiszkia- 
ma:

“Kongresas kvieczia viso 
pasaulio moterų organizacijas 
ir visas moteris, veikianezias 
politikoje, daryti intakes in 
savo krasztu vyriausybes, kad 
butu uždrausta: kankinimai, 
isztremimai, deportavimą prie
vartos darbai, koncentracijos- 
stovyklos, nežmoniszkas elge- Į 
sys su kaliniais ir asmenims del ■ 
politiniu, rasiniu ar tikybiniu

sumetimu.“
Tais žodžiais demokratinis 

pasaulis moterų sanjudis pa
smerkė visa So v. Rusijos žmo
nių naikinimo ir kankinimo po
litika, kuria paremtas Bolsze- 
vikinis režimas. Kongresas siū
lo in vesti tarptautine kontrole, 
Jungtiniu Tautu priežiūroje, 
visuose krasztuose, kuriuose 
žudomi ir kankinami žmones.

GANDAI APIE 
KARA IR

LUKESCZIAI
NEW YORK. — Lietuvoj, 

Lenkijoj ir visoj Sovietu Rusi
joj placziai kalbam apie artė
janti Amerikiecziai su Sovie
tais kara. Kalba kaimuose ir 
miestuose. Pavergtieji žmones 
karo laukia, kaip iszganymo, 
nes insitikine, kad jam kilus 
Komunistinis režimas ir bus at
gauta laisve.
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Atvyko 11 Lietuviu Isz 
Europos

NEW YORK. — Spalio 27 d. 
atplaukusiu ERNIE PYLE lai
vu atvyko vienuolika Lietuviu 
kuriu vienas Suvien. Vals., pi
lietis, isz Lenkijos ir deszimt 
su imigracijos vizomis. Atvy
kusieji iszsiskirste pas gimines 
ir patinstamus.

EIDUKAITIENE Marijona 
atvyko ir apsistojo pas sunu 
Prana Eidukaiti, 185 Chestnut 
St., Brooklyn, N. Y.

GRUPILJONAI Valdemaras 
ir Iraida su sunum Jurgiu apsi
stojo pas gimines: 473 Spring 
St., West Bridgewater, Mass.

JUSZKA Stasys apsistojo 
pas gimines: 10921 S. State St., 
Chicago, Ill.

MALISZAUSKIENE Adol
fina, apsistojo pas sunu: 2102 
W. 71 St., Chicago, Ill.

MICKUS Vincas, Suvien. 
Valstybių pilietis, apsistojo 
pas Vaclovą Draugeli, 1720 S. 
Orianna St., Philadelphia, Pa. 
Karo audru isz Lietuvos nu- 
bloksztas in Lenkija kame Len
ku policija norėjo jam primesti 
Bolszeviku pilietybe ir iszduoti 
Bolszevikams. Tik Suvien. 
Vals., Ambasados Varszuvoje 
intervencijos dėka jis buvo isz- 
gelbetas.

NAUJOKAICZIAI Mykolas 
ir Elena su sunum Antanu ir 
dukra Marija iszvyko pas broli 
Dr. Naujokaiti, 586 N. Main St. 
Pomona, Cal.

Tarpe atvykusiuju yra ir Vil
niaus universiteto studente Ja
nina BANUKEWICZ. Vilniuje 
gyvenusi iki 1946 metu galo, 
puikiai kalbanti Lietuviszkai 
ir pažįstanti daug Vilniaus Lie
tuviu. 1946 metais Bolszeviku 
buvo kalinta Vilniuje kartu su 
eile Lietuviu visuomenininku.

Atvykusius be giminiu ir 
draugu pasitiko Lietuvos Gen. 
Konsulato Attache A. Simutis.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

— Kramtymo gumos pra
sidėjo I860 mete.




