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Graikai Praszosi Pagelbos
Isz Amerikos

Žmones Badaus Per 1949 Metus
I

I
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KOMUNISTAI
PRIESZ FRANCUZU

Amerika Rengia
Kariszkus
Eroplanus

PARYŽIUS. — Komunistu
partija Francijoje visiszkai pa
sitraukė isz Tarybos ir pareiszke kad dabar Komunistai nieko
! bendro neturi nei su valdžia,
nei su Taryba. Jie pasmerkia
Reikalauja Paszelpos
i Generolą de Gaulle ir Premiera
Ramadier ir j u partijas, saky
Europai Ir Pagelbos
I dami kad jie sudaro du sparnu
Amerikos partijos Europoje.
Amerikai
In Marseille miestą dvi kom
panijos valstybines policijos,
WASHINGTON, D. C. —
buvo panaikintos ir j u vyres
Visai nėra abejones, kad Prezi-j
nieji buvo isz savo vietų prava
dentas Trumanas, sakydamas
ryti,
suspenduoti už tai kad jie
savo prakalbas in visus Konnesustabdė tuos sukilimus Segresmonus, labai daug tieses
Sir John Boyd Orr, Su valdžiai pavojingas,
nes
redoj.
Marseille miesto uostas
pasakė, ir daugiau gero norėjo vienytu Tautu Maisto ben žmones pradės nerimauti ir
dabar suparalyžiuotas
del
padaryti.
dras direktorius, perspėja
sukils. Su juo ežia paveiksle
straiku,
kurias
Komunistai
su
Matyti kad Prezidentas Tru kad bus beda su maistu, ir
yra Lord Bruce isz Australi •
kurstė.
manas labai daug darbo ir laiko kad Europos žmones badaus
jos, (viduryje), pirmininkas _
paszvente, prisirengdamas del ne tik per sziucs ir ateinanSzitokie Komunistu užsipuo
Tautu Sanjungos Maisto Ta
szitu prakalbu. Mums rodos, czius metus, bet ir per 1949
rybos ir Amerikos Po-Sekre- limai ant valdžios iszsiplatino
kad Prezidentas Trumanas sa metuose. Jis taipgi perspėja
torius Agronomijos Norris net in Italija ir in Palermo, Sivo patarimus ir savo pareikala kad badas yra politikai ir
cilija.
E. Dodd.
Kitas Garbes Ženklas
WASHINGTON, D. C. — Amerikos kari
vimus labai sumaniai paskirstė
Komunistai pareiszke kad
in keturias dalis, in keturis la
jie prieszinsis szitai Francuzu
ninkai yra skiriami ir siuneziami in Graikija,
SUKILIMAI
650 KARISZKU
bai svarbius punktus.
valdžiai ir visoms kitoms val
kur Amerikos kariszka jiega yra dabar stiprina
Pirmoj vietoj, Prezidentas EROPLANU, BOMdžioms.
ITALIJOJE
/
_____
Trumanas tik paminėjo apie ta
Czia matyti kad Komunistai
ma. Armijos Sekretorius, Kenneth C. Royall
svarbu reikalą szelpti ir remti BERIU RENGIAMA Penki Žuvo. Komunis rengiasi vesti visu smarkumu
Europos krasztus ilgesniam
pareiszke vakar, kad Amerikos karininkai va
savo revoliucija priesz esamą
tai Kelia Buntus sias valdžias. Ju pirmutinis
laikui; per keturis ar penkis WASHINGTON, D. O. —
žiuoja in Graikija, kur jie stos kaipo divizijų
metus. Bet jis greitai atidėjo Amerikos Karos Sztabas nie
žingsnis yra suardyti visa pre
Italijoje
szita klausima ant kito susirin kam nieko nesakydamas, tyliai
vadai ir patarėjai. Dabar devynios deszimts
kybos tvarka, paskui politikie
kimo, ir tuoj aus susirūpino tuo iszleido insakyma kad visi ISZ ITALIJOS. — Sukili rius supjudinti taip kad Ameri
karininku ir asztuonios deszimts savanoriu ka
daug svarbesniu klausimu, ku Amerikos kariszki eroplanai, mai pleeziasi per visa Italija, kos valdžia nežinotu ka ir kaip
ris negali būti atidėtas: Kaip kurie buvo jau padėti ar apleis ir Komunistai stengiasi visur szelpti, nes tada nebutu aiszku
reiviu važiuoja in Graikija. Amerikos armija
tuojaus suteikti nors kiek pa ti po karo, butu inrengti, aptai žmones subuntavuoti. In Cerig- kas sudaro to kraszto valdžia.
dabar turės Graikijoje du szimtu ir deszimts ka
szelpos ir pagelbos Francuzijai. syti ir prirengti del skirdimo. nola miestą, netoli nuo Foggia Kai Komunistai buvo isz val
Dideli bomberiai, kurie gali miesto valdžios policija szove
Italijai ir Austrijai.
džios ir tarybos pravaryti, iszrininku ir savanoriu kareiviu.
skristi
in tolimiausius krasztus staeziai in susirinkusius žmo
Prezidentas Trumanas vos
mesti, jie vis tikejisi kad ne už
Kai musu karininkai bus paskirti kaipo Grai
suspėjo savo prakalbas užbaig ir sugryžti dabar yra vėl taiso nes, kurie puoliese ant valdi ilgo jie sugrysz ir vėl turės bai
mi
ir
inrengiami
su
sprogstanninku
ir
valdžios
namu
su
ka

ti, kai žinios isz Francuzijos
sa valdžioje. Bet ta viltis pra
Generolas Arnold, kuris kijos divizijų vadai, tai jie bus labai arti prie
patvirtino visa tai ka jis buvo cziomis bombomis ir karabi rabinais ir mažomis sprogs- nyko kai Komunistu Partija, buvo armijos lakunu virszi
pasakęs. Del straiku ir Komu- nais. Maži pesztukai kurie la tanczįomis bombomis. Karisz- Varszavoje paskelbė savo ninkas per kara, gavo kita rubežiaus kur visi tie susikirtimai ir susimuszinistiszku buntu, Francuzijos bai greitai lekia ir vežais su sa ka policija, Carabinieri, buvo nutarimą kad tarptautinis Cogarbes ženklą. Szita ženklą mai atsitinka.
Jie taipgi dabar patars ir pamoPremjeras Ramadier turėjo pa vimi daug karabinu yra taipgi iszszaukta tuos sukilimus su minternas yra atgaivintas ir
stabdyti ir žmones numalszinti. visi Komunistai dabar vieszai jis gavo nuo Kinijos valdžios kins Graikijos augsztus karininkus.
sitraukti isz valdžios ir savo rengiami.
Mažesni bomberiai ir eropla Kiek žmonių ežia isz tikro darbuojasi del Rusijos priesz už atsižymejima kariszkame
vieta apleisti Socialistu vadui,
Szitokis žingsnis parodo kad nesusipratimai
senajam Blum. Italijos valdžia nai bus siuneziami in tolimus žuvo ir kiek buvo sužeista, ne visas valdžias. Pirm negu Ko skridime.
rytus. Amerikos valdžia pasi- galima pasakyti, nes visi susi munistu Partija taip iszsireisztaipgi vos tebelaikosi.
didiejatarpGraiku, Bulgaru, Yugoslavu ir Al
Szita paszelpa kitiems krasz- aiszkina kad visi szitie eropla siekimai buvo nutraukti su tuo ke, Francuzu Socialistai reme rie vietoj sustabdžius sukili
Taipgi parodo kad Amerikos valdžia
tams, kurois dabar Prezidentas nai bus variuojami vien tik miestu. Bet jau žinoma kad po ir užtarė Komunistus, bet da mus, da prie ju patys prisidėjo. banu.
Visas
policijos
sztabas
yra
darbui
ir
kraszto
prižiūrėjimui.
licijos virszininkas buvo labai bar tie Socialistai pasitraukė
Trumanas reikalauja, yra suBet
tuo
paežiu
sykiu
ateina
ži
sužeistas kai kulka jam pataikė! isz tos talkos ir Komunistai li po priežiūra Vidaus Ministerio nori gerai prižiūrėti kad ta trijų szimtu milijonu
risztasu musu vidaus reika
Edouard Depreux, kuris yra doleriu paskola butu gerai sunaudota Graiki
lais: Pragyvenimo paszieliszku nios kad Karo Sztabas visomis in galva. Du kariszki policijan- kosi vieni.
galiomis stengiasi padidinti sa tai ir vienas miesto policij an Esamoji Premieriaus Rama Socialistas.
pabrangimu.
Jeigu mes daugiau maisto vo lakunu skaieziu. Dabar tu tas buvo sužeisti. Laikraszcziai dier valdžia turi gana bėdos su Kai tie policij antai buvo pra joje.
siunsime in Europa, tai mes rime 325,000 lakunu, o Karo Italijoje raszo kad keli tuzinai Komunistais, bet to da negana; varyti, ta diena po pietų keli
Turkijoje randasi apie szesziosdeszimts
mažiau sau turėsime. O juo ma Sztabas tikisi ta skaieziu padi žmonių buvo sužeista, bet gali Generolas de Gaulle staeziai desietkai jaunu vyruku maržiau mes turėsime, juo bus dinti iki 401,000 priesz pavasa mas daigtas kad jie biski per pasakė per prakalbas kad jis szavo po ulyczias dainuodami Amerikos karininku ir savanoriu kareiviu.
ri. Apie deszimts tukstanezin deda.
brangesnis!
yra taip pat nusistatęs priesz Komunistu daina, “Interna
Amerikos Armijos Sekretorius, Kenneth
savanoriu
stoja
in
lakunu
eiles
Bet, kiek dabar galima da- į Ramadier, kaip ir priesz Ko tionale” ir szauke “Pakarkime
Antrame punkte, Preziden
Čarliui. ’ ’ Čarliui yra mayoras
tas Trumanas staeziai pasakė kas menesis. Isz tu 325,000 vy žinoti, tai mažiausiai penki munistus.
C. Royall paaiszkina, kad yra “labai reikalin
ir
priguli prie Generolo de
Kongresmonams kad jiems rei ruku kurie skaitosi lakūnais, žmones žuvo ir daug buvo su La Havre mieste buvo iszga siunsti musu karininkus in Graikija, nes
kėjo jau seniai susirūpinti apie 21,000 yra eroplanu varytojai, žeistu.
rinkta per rinkimus Mayoras Gaulle partijos.
lakūnai.
Valdžia greitai pasiuntė kuris yra Socialistas. Kimunis- Darbininku partijos vadai
pragyvenimo branguma.
Karo Sztabas dabar rengia vaiska ir kariszkas tankas in ta tai pasiprieszino. Tas mayoras stengiasi iszszaukti straikas Graikijos kariuomenes negali atsilaikyti priesz
Prezidentas Trumanas iszdryso pasakyti ta, ka nei vienas ne tik savo senus eroplanus, miestą numalszinti visus tuos su savo partija pasitraukė. Ta per visa kraszta, bet jiems vis savo kraszto sukilėlius.” Kaip tik del szitos
Kongresmonas da ir dabar ne- kurie buvo variuojami per ką sukilėlius.
da deszimts neprigulmingu ir nepasiseka.
Valdžia iszszauke vaiska priežisties,
iszdrysta sakyti: Gal reikes ir rą, bet stato ir daug nauju, di Panaszus sukilimai buvo ir asztuoni Generolo de Gaulle
Graikijos valdžia dabar praszo
kituose miestuose, kaip Apulia, partijos žmones pasitraukė, ir kad palaikius tvarka ir sustab
vėl suvaržyti ne tik maisto ir desniu ir greitesniu.
daigtu kasztus, bet ir darbinin Ka szitas naujas žingsnis Foggia, Lucera ir San Severo, miestas likosi be mayoro ir be džius sukilimus. Armija, lakū Amerikos valdžios paskirti daugiau pinigu del
nai ir laivynas pribuvo in Mar
ku algas. Valdžia turės dabar reiszkia, per anksti pasakyti; kur kairiosios partijos sukilė tarybos.
ginklu, o mažiau del maisto, nes ginklai reika
Tie policij antai kurie buvo seille uosta ir dabar stovi pasi
nustatyti kiek sztorninkams ar bet jau matyti kad Amerikos liai užsipuolė ant valdžios ofisu
pravaryti Marseille mieste, bu rengė visus sukilėlius numal lingesni.
buezieriams bus valia imti, ir valdžia ir Amerikos Karo Szta ir namu.
bas nori būti pasirengęs.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
vo beveik visi Komunistai, ku- szinti.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)1
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PREZIDENTO
KALBA
KONGRESMONAMS

Rusija Nori Pakirsti Amerikos
Pastangas Szelpti Badaujanczius; Prezidento Trumano Komisija Praszys 600 Milijonu
Doleriu Del Nauju Laivu;
Graikai Nori Musu Karininku
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(a) Kad skirti ingalioti- lais rūpintis ir vietoje, būtent,
darbininkus Los Alamos val BĘNDROJO AMERIKOS
niai
veiktu glaudžiai ir palai patirti Baltiecziu apgyvendini
džios atomines bombos instai- LIETUVIU PASZELPOS
kytu suėjima su paežiu Trem mo veikimus Maine valstijoje
FONDO SEKRETORES
goj Ney Mexico. Szioje progra
Dalias mieste, Texas,
tiniu Komitetais, kurie turi bū ir inkurdinima ‘Baltic Village’
RAPORTAS
moj jaunas Kiniszkas laikrasz
ward C. Parrish sau prisipaži
ti taip pat BALF’o Centro Val ir t. t
no kad jis per daug girtuok NEW YORK. — Kada žmo tininkas atidengia tikrus teisy
SKYRIAI
dybos patvirtinti.
FONDO ANTRAJAM
j7 Amerikiecziai pernai paleido liauja ir per daug ‘baladuojasi; nes klauso radio programų, jie bes apie jaunojo mokslininko
(b)
Kad
tremtiniai,
ten
SEIMUI, NEW YORKE
Kadangi kiti valdybos nariai
ant visokiu žemeziugu, dai- jis pasiėmė telefoną, pasiszau- nenori kokiu ten moraliniu kal pasiaukojima.
kur
pajiegia
ir
gali,
iszrinktu
j
r
visos czįa suminetis komisiLAPKR.-NOV.
5
IR
6,
1947
ke
policijanta
ir
paprasze
kad
bu
arba
oratorijos,
jie
nori
iszmantu, karolių, lenciugeliu,
Treczia programa papasako
savo
komitetus.
'
Toki komite-jjos Sziam seimui iszduoda savo
girsti komedijų, muzikos ir ja apie groserninka, kuris veda
džiegoreliu ir kitu tokiu niek 'policijantas ji suaresztuotu.
tai
turi
būti
patvirtinti
BALF iszsamius raportus, tai mąiy be
Gerbiamieji
Seimo
Atstovai
:
dramos. Jie męga dramas, ko- tikra kova priesz vietini duonniekiu du bilijonu doleriu.
Tie, kurie sziandien rugoja rios nuvaizduoja kasdieninius .kepi, kuris atsisako pasamdyti BALE ’o praeitame seime isz- Centro Valdybos New Yorke. lieka raportuoti tik apie pap Szimta metu atgal žmogaus kad mes jau per daug pinigužmones, konfliktus ir galutina:j jauna darbininke tik todėl, kad rinkti Direktoriai savo posėdy Visa iszdalinima pinigu, siun- czios BALF organizacijos,szįrje, invykusiame 1946 metuose, cziamu per ingaliotini, atlieka di, jos skyrius.
gyvenimas ant szios žemes bu- feiuncziame Europos badaujan- narsuolio laimejima. Tokios!1 ji Italu kilmes.
vo apie 40 metu; o dabar per tiems pamirszta kiek mums szi- i uszies drama klausytojai girdi | “Lest We Forget ’ ne vie- Spalio (Oct.) 19-ta. diena, New žmonių iszrinktieji komitetai.
Gyvenimas parodo, kad or
(c) Kad tremtiniu iszYorke iszrinkto sekama valdy
<dak.tapų, iszradimus, vaistus ir tas karas kasztavo. Sekretorius dabartiniai radio serijoj pava_ Tlie | nintele radio serija, kuri remia ba :
rinktas komitetas pranesztu a- ganizacija yra tik tiek stipri ir
lengvesnius darbus, žmogaus Marshall sako kad dabar Ame- j dintoj ‘ ‘ Lest We Forget ■
reikszminga, kiek ji yra’ gausi
----- 11L1- geresni supratima tarpe invai- Pirmininkas—Kun. Dr. J. B. pie .savo sanstata BALF’o Cen nariais >• kiek yra sėkminga
(gyvenimas yra apie 67 metai. rika turi.duoti devyniolika bi- į American Dream” vienuolikta
lijonu doleriu kad iszgelbejus pilna serija, produkuota Insti- riu grupių kurios sudaro Ame Konczius. Vice-Pirinininkai-. trui ir kad BALF’o tenyksztis save darbais. Nors asmeniszrika. Pradžioje, sziu metu, keli Vera Kolifcziene, Adv. A. Olis, ipgaliotinis irgi pranesztu
■ Eina gandai, ir tie gandai Europos žmones nuo bado, ir j tute for Democratic Education,
muzikaliniai praneszimai pa Kun. N. Pakalnis, Adv. N. Ras- BALF’ui; tik tuo atveju komi kai visada 'buvau tis nuomones,
jau. dabar tapo tikromis žinio I iszvengus treczio pasaulinio New York. Yra siūloma radio
vadinti “Little songs on Big- tenas. Iždininkas — Dr. Ant. tetas gali. Luti užtvirtintas ar kad pati svarbiausia BAlLF’o
stotims
visoje
szalyje,
be
mokaro.
Mums
antras
pasaulinis
mis kad Rusija vis laiko dau
Subjects” buvo iszmeginti ir Zimontas. Finansų Rasztinin- atmestas, pagal BALF ’o valdy dalis yra jo skyriai ir nariai
giau negu 800,000 Japonu ne karas kasztavo tris szimtus ir kesties, kaip visuomenei patar
lig sziol szios vienos-minutes kas—Ant. Žilinskas. Sekreto bos nuožiūra. Galutinas spren (kiekviename susirinkime tai
laisvėje. Buvęs Amerikos Sek trisdeszimts viena bilijoną do navimo žygis,
pareiszkiau), vienuok tik tu
“jingles” priesz neapykanta ir j re—Nora Grigiene.
dimas priklauso BALE’o valretorius Byrnes tai dabar vie- leriu ($331,000,000,009) ir 295,- “The American Dream,” isz
metu būvyje, kada iries turėjo
904 Amerikiecziu kareiviu. Tai 13, po penkiolikos miliutu, vei diskriminacija girdėtos per 500 j Tame paeziame posėdyje bu dykai.
jszaį.sako.
me sukelti fondus, beveik isztie devyniolika'bilijonu doleriu kalėliu nuvaizduoja kaip Ame stoeziu. Juos parasze ir muzika' vo iszrinkti Tremtiniu Imigra (3) Vajaus atidarymas imtinai savomis jiegomis, rei
rikiecziai gali gyventi ir dirb pritaikino Hy Zagret ir Lou cijos ir Inkurdinimo Komisijos centre nutarta pradėti 1947 kalingumas organizacijos da
Valdžia mums pataria viena hąums isz tikro tįkbąjkos.
ti kartu kaipo draugai ir susie- Singer, autoriai dainos “The Pirmininkas — Kaz. Vilniszkis mete, Sausio (Jau.) 5 diena.
diena in sanvaite nevalgyti mė
labiau paaiszkejo.
Amerikos paszelpa Francuzi- dai, ir juose dalyvauja tokios Meatbail.”
(4) Kadangi 1947 metu va
ir Naszlaicziu Komisijos Pir
sos, kita diena nevalgyti kiaujai, Italijai ir, Austrijai, visiems žvaigždes kaip Helen Hayes, Institutes irgi produkavi se mininke—Vera Kolicziene; pa jui pravesti buvo būtinas sky Nuo Spalio (Oct.) menesio
szinįu, kita diena nevalgyti
mums kasztups apie $-12.42 tak Frederic March, Paul Lukas, rijas radio užrekordavimu sve likta abiem pirmininkam suda rių lankymas, todėl pirminin 1946m., kada pirmajam seimui
visztienos. Kam ežia to patari
iomis. O jeigu Kongresas su Sam Levene ir Canada Lee. Ha timose kalbose, kurie susideda ryti savo komisijas.
kas Kun. Dr. J. B. Konczius su raportavau, jog isz visi yra 123
mo reikia! Daug žmonių jau da
tiks su Amerikos 'Sekretoriaus rold Franklin yra direktorius. isz dramatiszku praneszimn, Metams nepraėjus, Direkto tiko lankyti invairias vietas, skyriai, iki sziu metu Rugsėjo
bar be jokio patarimo isz val
patarimu paskirti $16,000,000,
Apie 770 nepriklausomu ra kuriu tikslas yra insteigti vie rių ir Valdybos sanstatai pasi pagal , paruoszta marszruta, (Sept.) 30 dienai insisteige
džios nevalgo per kelias dienas
tai visiems mums kasztuos apie dio stoeziu jau vartojo anksty- ningumą ir supratima tarpe keitė; vieton atsisakusio Dak kaip tai: Pittsburgh, Chicago, vos tik devyni nauji skyriai.
mėsos ir visai nevartuoją kiau400 doleriu. Bet- Amerikos Sek
taro A. Zimonto direktore ir iž Los Angeles, San Francisco, Vadinasi, dabar turime isz viso
sziniu, už tai kad neturi gana retorius praszo ir reikalauja besnes “Lest We Forget” seri žmonių kiekvienos tautines kil
132 skyrius. Turint galvoj
jas.
mes ir kiekvienos tikybos Ame dininke, iszrijikta P. Jurgeliu- Omaha, ir t. t.
pinigu nusipirkti.
net dvideszimts bilijonu dole
(5) Iszrinkta Kontro reikalo svarbumą, ir tai kiek
Kurie klauso “American rikoje. Galima gauti tuos užre- te-Beverage.
riu. Jeigu ant tiek Kongresas
Lietuviu randasi szioje visokiu
Dream” girdi kaip eiliniai kordavimus Ispanu, Italu, Len Per praeitus metus Direkto les Komisija, susidedanti isz
i Tie didžiūnai Washingtone
sutiks, tai kiekvienam isz ma
progų ir gerybių kupinoj szažmones — mokytoja, groser- ku ir Vengru kalbose. Kiti už- rių buvo viso du posėdžiai, a- K. Vilniszkio, M. Michelsoniegal niekados negirdejo apie
išu kagzjtuos po penkis, szimtus riinkas, taksi vairuotojas, gy rekordavimai kitose kalbose budu New Yorke. Per ta pati nes, ir S. Gegužio. Szi komisi tyje, tenka apgailestauti, kad
Katalikus, kurie jau daugiau
doleriu taksomis.
laika Valdybos buvo penkioli ja vėliau patikrino BALF’o, toks mažas Lietuviu skaiezius
dytojas ma'žiame miestelyje, planuojama.
negu sanvaite ar kita nevalgo 4 ‘
ka posėdžiu: Devyni, Centro Centro rasztus ir iszdave iszsa-. yra susibūręs in szeimyna, kuri
su mesa viena diena in. sanvai Moterys moka raszyti gra ‘laikrasztininkas, ir pacztprius Kita svarbi serija szesziu
teikia pagelba giliame varge ir
rasztineje, New Yorke; Penki, mu raportą.
te. Reikėtų jiems paaiszkinti žiausius laiszkus, ir joms vyrai' žiuri in diskriminacija ir kaip pusvalandos programų, pava
nuosavam name, Brooklyne, ir
(6) Tremtiniu Imigracijos tamsioje neviltyje paskendu
jie stengia, ja iszbraukti.
apie Petnyczia.
dinta
“
Neither
Free
Nor
(taipgi raszq gražiausius, laisz
Vienas, sekretores rasztineje-,1 ir Inkurdinimo Komisijos pir sioms broliams ir seserims nekus. Vyras vyrui nežino ir ne Pav., musu garsioji žvaigžde, Equal ’ ’ buvo klumoezania pra Chicago, Ill.
mininkui K. Vilniszkiui atsi gailestingoji karo nekaltoms
• Ifai Mikola jezykąs su trimis turi ka raszyti. O moteris mote Helen Hayes, vienoje progra eita vasarą St. Paul rajone.
Gyvendama toli nuo Centro statydinus isz pareigu, tas pa aukoms.
draugais pabėgo isz Lenkijos rei neturi visai reikalo raszyti, moje perstato jauna mokytoja, Szios programos davė doku
asz tegalėjau dalyvauti tik vie reigas laikinai ėjo Kun. Dr. J.
Didžiausias skyrius yra, De
Mikolaję.zykui. pasisekė pa nes jos viena kitai viską iszsi- kurios kliasoj neapykanta mentuotus diskriminacijos inname Direktorių ir keturiuose B. Konczius.
troit, Mich., su 282 nariais.
sprukti, bet jo trys draugai bu- pasakoja buezerneje ar per tvo įvieszpafauja. Ka ji gali daryti vykius apszvietoje, darbuose ir
Valdybos
posėdžiuose. Visu
(7)
Tremtiniu
Imigracijis
Daugiausia nariu yra Illinois
kada vienas jos mokinys, Tom butu padėtyje Sziaurvakaruo
yo sugauti. Czekoslpvakijos ra.
posėdžiu protokolu rasztai, ir Inkurdinimo reikalu Kun. valstijos. Po to seka Massa
my Davis, vadina kita vaikuti se. Praeita žiema radio stotis
Valdžia juos ’ sugavo. Ar kas
kaip ir smulfcmeniszka finansi Dr. J. B. Konczius suszauke chusetts, New York, Connecti
Ricardo, “Biauriu Puerto Ri Atlanta, Georgia valstijoj, pa
drystu 1 sakyti kad Komunistu
Trumpas laiszkas geram
ne apskaita, buvo kas menesi visu Amerikos Lietuviu Cen cut, Michigan, New Jersey ir t.
can.” Isz tėvo, juanasis Tom siūlė dramatiszka serija kovoti
nėra tame kraszte ?
draugui yra tikras inžeidimas.
siuntinėjam Direktorių Tary triniu Organizacijų vadovybių t.
my iszmoko nekošti Puerto Ri lanatiszkuma ir neapykanta,
Jeigu jau raszai, tai ir raszyk
bos nariams, kad jie butu pil specialu pasitarima, susirinki Szia proga pravartu paminė
can žmones; jo tėvas buvo na pavadinta “The Harbor We
I Milijonierius Hughes, kuris kad butu kas. skaityt.
nai daneszti apie visus BALF’o mą New Yorke, Liepos (July) ti, kad Vajauą metu musu sky
rys mokyklos tarybos. Jeigu Seek. ’ ’
gavo tokius didelius ir riebius
reikalus.
17 diena 1947 m. Tinksais, ap riai, daugumoje, gražiai auko
kontraktas nuo valdžios per, iSzios mados mokyklos neisz- jauna mokytoja kiszis in szi da “Lest We Forget” serijos
TARIMAI
tarti reikalą insteigti ai' inkur- jo ir atsidėjusiai dirbo rinklia
kara, kad jis statytu eroplanus, mokina mus kaip gražiai ir lyką gali netekti darbo. Bet ga pasiekia beveik kiekviena apy
Be
svarstymu
ir
tarimu,
su

ti atskira ar prie BALF’o Lie vose ir aplamai organizacijos
ir kuris po prisieka pasakė kad aiszkiai raszyti. Kai asz savo lutinai ji intikina tęva nusi linke szalyje. Kurie klauso tos
sijusiu. su reguliariais paszel- tuviu Tremtiniu Imigracijos ir veikime. Tie padbsztieji sky
jis nei cento neuždirbo( ant tu, broliui raszau laiszkus Univer vesti abudu vaikuczius iri Tho programos supranta, kad de
pos reikalais, kuriu nuodug Inkurdinimo instaiga, kuria riai užsitarnauja ne tik musu,
kontraktu, dabar buvo pa- sitete, jis visus juos laiko visai mas Jefferson Memorial, ir te- mokratija prasideda namie,
niam tarimui ir iszsprendimui sudarytu visos Amerikos Lie bet visu paselpos darbui atjauszapktas pasiaįszkipti apie ‘neatplesztus, ries jis žino kad nais jauni ir seni supranta kas mokykloj ir susiedijoj, ir jeigu
Direkcija ir Valdyba rode daug tuviu Centrines Organizacijos. cziąncziu Lietuviu pagraibos
taksas. Kiek dabar galima su jis negales nei vieno, žodžio su yra demokratija.
ten praktikuojama, visi žmones rimto dėmesio, buvo padaryta Insteigta turėtu rūpintis iszgair gilios padėkos. Man buvo
žinoti tai jis valdžiai da skolin skaityti. Kai jis parvažiuoja Kita programa nuvaizduoja ja virsz visko laikys.
— C. da toki tarimai:
vimu
“
Corporate
Affidavits
”
malonu dalyvauti vietiniu sky
gas apie: 5 milijonu taksomis. del vakaciju, atostogų, jis vi kaip Dr. Louis Slotin, jaunas
1—PiTkimas nuosavybes, 105 pasiuntimui imigracijos reika rių susirinkimuose ir palaikyki
Jis pasiaiszkino kad jis toki sus mano laiszkus parsiveža ir Žydas mokslininkas aukavo sa
PHILIPINUOSE. — Žinios: Grand St., Brooklyn, N. Y. Ten lais atstovo Europon ir kitais ryzzius su skyriais ir BALE
Jnažmoži visai užmirszo.
praszo kad asz jam perskaity- vo gyvasti nusaugoti draugus- kurios iki sziol ateina isz Phili- dabar randasi BALF rasztine bendrais tremtiniu imigracijos
veikėjais svetur.
cziau. Tai man visai ne naujie
pinu parodo kad Prezidento ir sandelis.
reikalais.
—BUS DAUGIAU—
■ Ponia Laura Dobson atėjo in na, nes asz pats savo raszto, už
Neprasta Jurininke Roxas partija pralaimės rinki , 2—Europos atstovu klausi- (8)Kun. Dr. J. B. Konczius
teismą, ir paprasze “divorso,” ’dienos kitos nesuskaitau.
mus.
' mu reikalu nutarta:
toliau siūle imigracijos reika- SKAITYKITE “SAULE”
atsiskyrimo nuo savo vyro. Ji

vo kaktos ir, nusiszove.

Kas Girdėt

Radio Programos Apie
Žmogaus Lygybe
Ed

paaiszkino kad jos vyras ja
paliko Spalio menesyje ir ji
nesitiki kad jis sugrysz. Kai
teisėjas patarė jai palaukti,
kad- da nei menesis nepraėjo,
kad jos vyras gal sugrysz, žmo
na atsake bet tai buvo Spalio
menesyje 1924 metuose.

Kai inpyksti ir insikarszczioiji ir nori savo draugui ar pa
žystamai szi ta pasakyti, sėskis
greitai ir paraižyk jam laiszka.
(Paskui; ta laiszka. padek ant
stalo iki rytojaus. Gerai iszsL
miegojęs, ta savo paraszyta
laiszka perskaityk ir suplieszyk in szmotelius. Tai patari
i Kansas City mieste, asztuo- mas vieno seno, žilagalvio pro
niolikos metu Lillian Arlene fesoriaus.
Bucher nuėjo in teismą ir pa
reikalavo divorso nuo savo
Ūkininkai dabar savo javus
septynios deszimts asztuoniu ir kvieczius neszeria savo gy
metu vyro; Jį pasiaiszkino kad vuliams., bet laiko ir laukia pa
jis jai pamelava ir ja suvedžio kol labiau pabrangs.
jo, sakydamas'kad jis tik sep
tynios deszimts trijų metu am Kairaszai savo mylimajai,
žiaus.
ar kokiai moteriszkei pradek
savo laiszkelis su: “Mano myli
< Milan mieste, Italijoje, ponas moji ir Brangus Teisėjau.”
Massimp D ’Amięo, pa,valgęs
restaurane ir pasižiurejes in hi Tik ant pppieros žmonija pa
la kiek tas užkankis jam kasz siekė garbes, grožybes, teisy
tavo, iszsitrauke revolveri ir bes, dorybes ir amžinos meiles.
pareikalavo kad tarnaite ma,1' O gyvenimas su popieros sva
žiau imtu. Kai tarnaite nesuti jonėmis nesiderina.
...
—----------- —
ko iis^akpl.e.rPY.Qlyeri prie sa-.'

“Dekavones Diena”

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says
SHOP
EARLY

Szaukdama savo uis aky mus nuo mažo laivo, Beaver,,
in Los Angeles, stovi stora ir
stipri moteriszke Marion
McKaye, kuri yra tikra juri
ninke, ir sveria daugiau ne
gu du szimtu svaru. Ji ežia
dirba ir savo pinigus taupinasi kad ne už ilgo ji galėtu
savo laiveli nusipirkti. To
kiu moteriszkiu, kurios vyro
darba užima randasi nema
žai.

Kai pirmieji Amerikiecziai, Pilgrimai, atsisėdo
prie stalo su savo draugais
Indijonais, Lapkriczio mene
syje, 1621 metuose, jie Die
vui dėkojo už visas malones,
ir tuo paežiu sykiu visiems
mums davė ir paliko gražu
pavyzdi kad ir mes turime

būti dėkingi. Dekavones
Diena, Ketverge Lapkriczio
(Nov.) 27-ta diena, tai yra
grynai
Amerikoniszka
Szvente. Sziomis dienomis
mes gal Dekavones Diena
praleisime pas savo moeziute
ar kur mieste kuriame viesz-

būtyje, hotelyje, bet visi atsi
minsime, ar turėtume atsi
minti kad mes už daug ka
turime būti dėkingi. Mes tu
rėtume būti labiausiai dėkin
gi, už tai, kad kiti isz musu
almužnos praszo, o ne mes
isz j u.

This is the time of year when the
“shop eariy for Christmas” signs,
begin to take on meaning which will
grow day by day until the happy
day actually is here. You could do
no better than to put savings bonds
at the top of your gift list for some
one in your own family circle ot i
dear friend, U. S. Savings Bonds
are truly the gift that is“ thrict
blessed—when it is given, when it
is received and when it matures 10
years hence at the rate of, $4 for
every $3 invested.
■ t‘. S.

Treasury

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

SAUIil’A MAHANOY CITY, FX
ko su vienu arkliu žilu, mato- kada tik su juom susitinku. Isz mino; darbas ėjo gerai ir isz Bet senas Dražaila, mylintis valgė savo pietus, ant virszaus
mai pažinstamu gerai del Pran-’ bėdos ji tiktai pardavėme ir ne- savo vietos
‘
1
’
1:"~ savo dranga kaip locna sunu, kur dirbo kiti, kurie dįrbo po
daugiau
anglies
ciszkąus, ba glostė ji, iszeme bagelis pateko in mąinas.
kas kartas daugiau užsidegine- žeme ir savo darba pabaigė, ga
iszdavinejo negu kiti.
isz kiszeniaus papesztuos žoles — Ar ne pyksti ant manes — Prani, tarė senis in Kudz- jo, ba prijautė, jog jaunikaitis lėjo eiti namon ant piet.
ir padavė arklui. Nusižvengė žiluk, tarė prispausdamas ark-' ma, žinai Prani, Dievas tau lai- niekame priesz taji virszininka Ir Pranas su Dražaila savo
Į^UDENIO laike, miglotam1 siu turėjo lempuke, žibante. > žilukas ir gražiom akimis pa li o galva prie savo krutinės,'mina ir tavo ranką valdo; da ne prasižengė.
darba pabaigė, tai iszsikele in
ryte, tekejo saule, kurios Isz visu szaliu susirinkinejo inl žį
žiurėjo ant Pranciszkaus. Da juk ne, busime vis gerais prie- tu tiktai sų.pikiu suduodi, te?
— Taip ponas kalbi, ta pati viršau, ėjo namo.
spinduliai prasimuszinejo per viena vieta, per ka puikiai isz- karta paglostė ji ir sų pjrsztais .telais ir tavęs niekad neužmir- nais anglis verczesi, rodos kad pasakys ir kožnąs doras žmo Sztai kas tokis meilei užpa
tankes miglas, apszviesdąmą rode daugybe gyvu žiburėliu. perszukavo karezus arklio.
su pąrak.u griauni. Tai tau Die- gus, bet ne Sturmąs, kuria, jei kalyje jųdviejų prakalbėjo: k.
sziu,
apylinke AVostfalijos, turtinga Jau isz tolo buvo matyt rio'k- — Da jis tave nuolatos pąGlamonėdamas su žiluku, vas padeda už mane, seną jo; gu tiktai galėtu, užsmaugtu — Laba dien, Pranciszkau!.
in angli prie kurios tukstau- santi tamsu brekeri ir augsztąs ■žinsta, tai Pranciszkaus draų- net apsiverke, o arklys rodos ne atstumi nuo saves manės kožna Kataliką! r
Ir geras Dražaila!
, ,
cziam darbininku duoda užsiė rasztavonęs stovintes ant sky- ; gas, žiūrėk kaip jis ant tavęs suprasdamas su galva palinga- vargszio. Pas Dieva turi didel
— Tegul ir taip buna. Tai Abudu atsisuko atgal, veiT;
mimą, isz ko locnininkai kasy les (szafto) kuria insileidinejoI me.įieį žiuri
vo. Toje valandoje, kada jau mylesta; mielaszirdingi, milą- ■del ko jis ne ant kito kokio, tik- das Praniaus nuszvito, buvo tai
in po žeme, o tas szaftas vadi
klų supilineje skarbus.
— O taip man labai gaila, norėjo eiti tolyn, ątsiliepe rus szirdyste dąstoja. Žemesnis da- tąi ant Kudzmos užsipuolineja Barborele, duktė Kurpaso ‘ku
Kaip akia užmet stovėjo ei- nosi “Aurora,” Buvo tai di
tus balsas szale jų :
žiurefojas pravarde Korn, la juk czion turime daugiau Kata ris turėjo darba ant virszaus.
lia vienokiu nameliu, kurios deles kasyklos, kurios tesei po
— Ka tai tinginei, vele sto bai mylėjo Pranciszku ir del ki liku, o ir tu pone esi Kataliku. Senas Kurpas pribuvo in Vo
locnininkas kasyklos del savo žeme net po apylinkais kai
vite ir kitiem kenkete darbe?! tu darbininku state ji už pa- — Na taip, bet ne vieno taip kietija pirmiau už Pranciszku,
darbimųku liepe pąstatytie; mais.
O tai vis tas Kųdzma, ne tiktai veizda,
ne kenezai kaip Kudzmo, gal paėjo nuo Latviju szalies. Pim.
įgrinczeles szvarios, prie kožnos Po atėjimui ant vietos, nusipats mėgsta tinginiauti, bet ir Sziandien Komas vakare ap del to, jog yra drutu, jaunu ir miause nuo vaisko praszalino
raudąsi mažas darželis, mato davinejo visi anglekasiai in pa
da kitus trukdo.
skaitė kiek kas padare anglių, skabrum vyruku, o asz senas, in Tilže, paskui nusidavė in.
mai, jog locnininkas rūpinasi skyrų nameli, vadinama isz
Buvo tąi vyriauses dažiure- tai pas Pranciszku rado dau ir mane darbe užvaduoje ? O Poznane, ten apsipaeziavo su.
apią geruma ir sveikata del sa Vokiszko “ cech-hausen, ” o
tojas Šturmas, kuris kas kartas giaaše.
vėl jog jo visi anglekasiai klau Vokiete ir ant galo nusidavė iri
Amerikoniszkai “ofisas.” Jau
vo žmonių.
labiau^ klykąvo ir prisiartino — Darbszus isz tavęs vyras so ir ant susirinkimu buna pir Vokietija ant uždarbiu ir ant,
Ne kuriuose langeliuose bliz randa daugybe savo draugu isz
jo prie abieju anglekasiu.
paszauke artindamasis in vietą mutiniu, tas tai ponui Šturmai visados apsiliko. Ne užmirszo
gėjo raudona szviesa žiburio, kitu apylinkių. Viduryje tojo
— Perpraszau poną, tave kur Pranis dirbo, tų volei dau- ne patinka.
Lietuviszkos kalbos ir tankiai
pro kuri kas kartas szeszelis namelio yra vietinga stuba, vi
Pranciszkus, norėdamas iszsi- giause sziandien anglies pada
su Pranciszkaus motina kalbė
— Ne posmuok seni, lyk už
slankiojo skųbei, rodos kad in duryje stovi ant iszkelmes sta
teiset, ne viena mįnuta nestove - rei. Jeigu taip visi dirbtu, tai
jo Lietuviszkai. Užaugino vie
pykęs Ku.dzma paszauke, tu
kokia kelione rengėsi. Ir taip lelis ir kede.
jome.
kasykla dvigubai tiek naudos mane iszmokinai dirbt; jeigu natine duktere, davė atsakanti
yra, mąt, anglekasiai rengėsi Kaip tiktai szeszta valanda
— Minuta prie minutos, tai atnesztu.
mokslą, per ka vakarais užsi
ne tu, tai abudu sziandien ir
kasdien in darba ii- kožnas sku atėjo asirode prie tojo stalelio
įbuna dvi minutos, ir adyna, tai — Gal mano vieta yra geminėjo skaitymu visokiu knjįy.
varga vilktume, tu mano tėvu
bina, idant ant szesztos adynos dažiuretojas daibininku vadi
vis pas jus minuta. Kad man riaušes už kitus, tarė Pranis
gu ir taip tėveliui gyvenimą
ir mokytoju.
Bai gali, toje Delęvare
stotu prie darbo, ba taip yra namas “sztigąr’as” arba bo
daugiau prie jokio vežimėlio lėtai.
maldino.
u.
Komas pamanstino valandė
taį. negerai,
sas” pravarde Sturm, vyras
prisąkyta.
nesusiląikinetumete.
Tankiai
atlankinejo
Pran

: — Geresnis ne geresnis, bet lė, o paskui paklepojo PranTik keletą musu žmonių
Grinczios kruta, tėvai ir Sa augsztąs, pasibaigiąs, su pęr— Pone, tasai arklys kita tame yra sztuka, jog tu ne vie
ciszkus Kurpasus, kaipo pas
yra, dos prigulėjo prie manes; kada no ypo ant tuszczio nepadarai, ciszkui per peti ir tarė links savo dranga, kur ne tiktai pasi
nai skubinasi rengtis; vienas vedentem akimi. Vienu užme /
mai:
Bet ne visi geri, valgo pųsryczius, kitas rėdosi, timu akies peržiurėjo darbinin
•sziandien pamatau, tai gailes kur tiktai užsikeisi su pikiu tai
kalbėdavo apie viską, nes dą
Tegul buna vale Dievo, ir te
Tiktai randasi keli,
tai, velei pila in lempuke aliejų. kus.
tis mane apima.
:kožna karta daugybe anglies gul buna kas nori, o tu savo trauke ji patogus veidelis Bar-,
O
tos
rūteles
tai
Numeras
pirmas!
Paszauke
.Visi ant. veido iszrodo malszais
— Gailekis pats saves, o su nusiverczia, del to-gi rodos už
bukos. Ba po teisybei nebuvo
darba vaktuok, o del obersztijau gana,
ir rodos nuliude, ba tai darbas ne smagum ir prikimusiu bal
visoje aplinkinėje patogesnes
arkliu pasiliauk!
du dirbi.
Igerio
(taip
kaip
supradentas)
Kaip
girdėt
tai
ant
su.
ne yrą del žmogaus smagus!
— Kad, poneli!
Dėkinga akia dirstelėjo Pra bukie prielankus, o szaip Die merginos už Barbuka, nei pąvieros gyvena,
Dirstelekime in viena isz tų — Esmių! Atsake vienas
— Prie dąjįbo marsz, prie nas ant Komo, dekavodamas
bažnesnes, ne patingesnes- ir
vui atsiduok; tiesus kėlės yra
Arba pas vaitą susiporavo, dąibo! Paszauke S.t.ui’mąs, ir jam szirdjje už prilankuma.
jų griiiicziu, kurious žiba žibu isz anglekasiu.
darbszesnes. Prigelbinejo pap
tikriauses, veda jis visados in
Paskui kaip velnei
rėlis kurioje jau gyventojai tu —Numeras antras! Pa
parode su ranka perskira ku- — Kas ten užėjo tarp tavęs
rastinai motinai darbuje, o ka
gera vietą; kas juom eina, nevelnuoja, riųoje reikėjo dirbt.
rėjo su'kilt. Grinczia ne didele, szauke velei Šturmas. Žiūrė
ii1 vyriausio
už'žiuretojaus reikalauje bijot, idant paklys da dvylikta adyna prisiartino
Pasima
po
savo
globa
damas
da
ant
pirmutinio.
bet szvari, rakandai ne puikus,
Norint kraujas I£udzme už ■Šturmo, paklausė Komas už
jo, nuneszineje tėvui jjietus.
tu.
vyreli kita, virė,- ųe dryso daugiau atsi
bet szvarus, ant sienos kabo — Esmių! Atsake velei
valandėles, žiūrėdamas Pranui — Dėkui už gera pątarima Tai-gi ir dabar sugryžinejo su
Isz
tuo
nebus
neikai,
antras.
tuszcziais puodukais namo.
paveiksiąs Motinos Dievo taip
liept; žinojo, jog kaipo perdeti- in akis, rodos kad nori pats
ir
žodi, tegul Dievas ponui už — Laba rytas tau, Barbore
Lai
jaies
perkūnas
nio reikejp klausyt. Nuliūdęs apie viską dąsižinot.
brangus del kožno Kataliko; Ir taip visus perszauke.
moka.
suplaka.
Musu
Pranis
turėjo
trisdele, atsake Pranis, ka ežia veiki?
patraukė
savo dranga ųž ran ' — Asz nieko ne žinau,
priesz paveikslo kabo nuolatos
‘
ia
Jeigu
kada
prireiketu,
tai
ži— Nunesziau tėvui pietus
koves ir nuėjo.
žibiųtąite su spingstaneziu ži szimts septinta numera.
jam in 'kele ne pareinu, atsake uosiu ka sakytie apginime ta
Kada
Sturmas
jo
numera
iszKoki
tai
vyreli
Jare,
ir laukiau ant jus. >, . ;
—
Neužmirszk
sau
klykė
burėliu.
Pranas.
vo.
Bukite
sveiki
!
atradau,
— Labai gerai, eime drauge
paskui Šturmas, jog jeigu dą — Sturmas ant tavęs spen— Ar-gi ežia Lietuviai Ka szauke, buvo matyt jog susi
— Keliauk ponas sveikas! namo, bus linksmiau.
Svetimoje namelio ji
karta paregesu tave prie žilu- džę, turejęi tu ji kada norint
talikai gyventu? Ka ant pa raukė ir da akys pikeziau praAtsake abudu anglekasiai, žiū Paskutinius žodžius taip nazibo.
užtikau,
ko,
tai danesziu direkcijai jog
veikslo gali suprast, o ir ant
užpykini, ba tai žmogus tuszty- rėdami ant trąukenęzio.
vatnei Pranas isztare, jog, net
esi tinginys ir niekam ne tikes! biu pilnas, savmylis, labai pik
Labai papratus taip
kalbos. O del ko ne gali būtie Po peržiurejimui darbininku
O kad jau savo pabaigė, pa mergina pabuigus ant jo dirste
daryti,
Skubei
nusidavė
in
sayo
sky

iszbego
visi
po
du,
ba
kožnas
Lietuviai? Sziandien tukstantas.
state noezinas savo ir paszali lėjo ir ant kart atmine jog turė
Kitu gyvenimus ardyti.
le. Kas kartas buvo virszus že
cziai musu broliu jieszko kąs anglekasis turėjo daduota in
— Asz niekame nesijaųcziu,i ir nusidavė in szali, in kur nu jo turėt koki rūpesti savo szirTaigi, vienas vyras,
mesnis, turėjo lenktis, kad ue
nelio duonos po visus užkabo pagelba dranga. Visi skubino
.kožna
karta atidavineju jam ėjo priesz valandą prižiūrėto dije.
Savo boba apleido,
pataikint su galvą in koki ątrius svieto, tai kodėl ne gali ant tuju rasztavoniu, apie ku
sikiszųsi akmeni; oras kas kar garbe, niekame ne pražengiau. jas arba sztigeris Komas. Ka — Kas tau stojasi, jog taip
Per tą svetimą vyrelio,
būtie gilume Vokietijos ypatin rias aųgsącziąų buvo minėtą,.
— Tai dyvai!
da daejo prie skyles, kurioje nuliūdęs.
Kur tas gali papultie
tas buvo dregnesnis ir sunkiau
Czia lauke ant ju didele skryne,
gai kasyklose Westfalijos?
—
Jis Kudzmos nekeneze, iszkelineje augsztyn darbinin
Iii didelia beda,
kvėpuot gąlejo, net, atėjo in vie
Sztai tuojaus dasižinosime kabanti ant dratiniu virvių,
— Nieko, užeina laikas žino-,
insi'kiszo senas Dražaila.
kus, vienoje valandoje buvo
ta
kurioje
dirbo
ir
bįskuti
apJeigu
tokis
da
in
gui visokios mintys, 'bet. tas
isz sznekos vyro, kuris eida o kurios sueitinejo in viena
— Ne kenezia ? O tai del ko ? iszkelti augsztyn ant szviežio
simalszino.
kur atvežlios.
praeina. Ne yra gyvates be pa
mas per duris, tarė: Likie svei stora virve ir toji užsisukinęjo
Ba Kudzma yra Kataliku, o oro, tokiu jau spasabu, kaip isz
Ne
buvo
tai
smagus
darbas,
Tai su karabinu
kramtos, užeina visur.
ka motinėlė! Prakalbėjo Lie ant didelio rato. Ne minutos
p riek tam Lietuviu; o norint ryto inleidinejo in kasykla to
užprovinta
ten
padės.
ba
kone
sėdintį,
turėjo
kirst
ne
truko,
o
skryne
prisipildė
tuviszkai, jau didelis laikas tu
— Tai Šturmas velei kaitąs.
ir Sturma Katalikas, tai, vienok je paezioje skryneje.
angli maiszyta su akmenių.
riu skubintis, idant nepasive- leistie darbininkus in po žeme
’
Norėjo
iszdestinet Dražaila, bet
pabažnu žmonių nękenczia, ba
Virszuje žmonių garmėjo
Kur
ne
galėjo
ingaĮęt
sų
pikais
ir
isziminejimo
anglių.
O
buvo
Tasai garnys,
linti!
kas isz tokios Katalikystes jei kaip ant jomarko. Szimtai mo tuojaus nustojo, ba Pranas pa
turėjo su paraku draskyt.
Nelabas pauksztys,
—Su Diev, mano sūneli, te taip pritaiyta, jog kada su žmo
/ ’i
gu plusta ant. bažnyczios ir ku terių ir vaiku apsiaubinejo sa merkė idant tylėtu.
Ne
daug
galėjo
prigelbet
nėm
ėjo
'žemiu
tai
kita
skryne
Padėt ant vietos
gul tave Dievas sergsti nuo ne
— Ar velei tau Šturmas ką
nigu, jog net baisu klausyt, o vo tėvus ir brolius, del kuriu
rei'ketu, *• Pranciszkui, . jo. draugas, senąs Lietuvis, tai už laukinius laiko.
laimes! Atsake motina jau pa iszkilinejo isz po žemes augsz
atnesze pietų, kalbėdami su toki kalbėjo? Jeigu ka tau jis
Kad mergelioms prezentus žmoguj, nusidirbęs, kuris vos — Na tai da vis negali būtie jeiseis linksmai. Tiejei darbi sako, tai to ne imkie sau in gąibuvus senele, kuri paskui sunu tyn su anglimi.
puse adynos padirbės pradėjo
varnedavinetu,
iszejo ir peržegnojo szventu Ant balso
.1 . elėktrikinio
t .’ t
priežastis rūstybes.
ninkai, ka ant virszaus dirbo, !va; visiems jis dagrauže ir visi
skunstis ant dieglio krutinėję.
pelio, su kuriuom davė ženklą
Sztai neseniai,
jo ne kenezia.
kryžium einanti.
Pranis
gailedąmąsįs
jo
pats
del
nusileidimo,
nusileidinejo
Viena
apdovanojo,
— Kad ir taip butu, bet jis
Buvo tai Uietuviai nuo Pasunkesni darba iminejo, o jąm
Garbingas Protėvis
Toji ant sp or tuko
mano perdetims.
>
nevežo, vadinosi K u. d z m a i, žemyn kaip szuvis, o tiktai sudavinėjo
lengva,
pats
lodavo
silaikinejo
prie
visokių
skylių,
.
užsiklepojo,
— Bet jis tau kenkt ne gali ?
pribuvo priesz daugeli metu
vežimus ir tiktai davinėjo šė
Bet tąsai gerai
in Velszija, atsigabeno su per kurias darbininkai, ineiti—BUS DAUGIAU—
miui
stumdinet
ant
kelio
nuo
iszsiteįsino, ’ - J į, •<> Inl.'l .
IfM.
- -.4
savim vienatini dą maža sūneli nejo-in augsztesnes kasyklas.
kur
paiminejo
ant
didesniu
vė
Pranas
su
savo
draugu,
jau
Ir
vaitas
mergele
LONDON, ANGLIJA. —
Pranciszku. In kelis metus
žinau
ir
veže
prie
skyles
per
ku

apkaltino,
Anglijos Užsienio Sekretorius,
Kudzmai likosi^ po žeme už- gana senyvu žmogum ir suria
isz
traukine
jo
laukan.
.
kumpusiu
nuo
sunkaus
darbo,
Paskui
vaitas
tarė:
Bevinas perspėjo Rusija kai jis
musztas ir likosi sūnūs PranIsz
tosios
priežasties
turėjo
Prie vaikino nekaltai
pareiszke kad jeigu keturiu
ciszkus, norint da paezioje jau. iszlipo jau prie galutines skyPranas
dirbtie
uždu,
ba
nei
nesikabytu.
.
les.
Iszlipia
isz
skrynios,
pa-|
didžiųjų tautu ministerial ne
nystėje, turėjo mokykla pa
vienas isz anglekasiu ne norėjo
*
*
*
.
gales susitaikinti Londono
mest, griebtis už driliaus ir pi. skubino abudu prie savo darbo.
priimti sena Dražaila, Prus-PaKonferencijoje, tai tada Angli
Tikrai nežinau,
kio, idąnt mirusi teveli užva. , Ulyczia po žeme kuria ėjo,
loki
nuo
Poznaų.es
taip
vadino
.
buvo
isz
pradžios
gana
plati
ir
ja
stengsis susitarti su Francui
duot, motinėlė ir save iszmaiAr tai teisybe ar ne,
si
draugas
Praniaus.
Ka
galėjo
ruiminga; juom ineitinejo gi
zija ir su Amerika ir be Rusijos
Bet vienoje miestėlioje,
tint.
daryt?
Ar-gi
varis
nuo
savęs,
liu,
tuom
la'biaus
siaurinosi
ta

tvarka
ir taika daryti.
;
Didele girtybe,
Jaunas Pranciszkus, buvo
del
to
kad
jau
serias
ir
ne
tiko
Kad bobeles gere per
skabrus vyrukas, nuo visu my sai karitoris, jog turėjo susilen
kia
eiti,
nakteles, prie darbo? Norint Prancisz
t
lėtas ir kaip tiktai iszejo isz
kus buvo Lietuvys, o Dražąila
Neprižiūri savo szeimyna,
grinczios, tuojaus prisiskyrė Eidami susitiko su tuszczais
Lenkas, vienok mylėjosi abudu Į
Stephen Decatur asztunKALENDORIAI
mijos kai Laivyno karinin
Per vakarais tik
prie kitu draugu einaneziu in vežimelais o ir pridėtus angli
labai
ba
abiejuose
vienokis
tasis,
anuku
anūkas
kurio
1948 M.
kai atidarė nauja mokykla
girtuoklauja,
darba. Vieni szau'ke: ‘ ‘ Gutten mis, kuriuos trauke, arklai, ku
kraujas gyvavo.
pro-tevis buvo Stephen De del karininku in ’University
Kas lenais vėliaus
Morgen, Fritz!” antri: “Gliick rie niekados dienos szviesos ne
15 coliu ploczio x 23 %cpl. |
— Vercziau gyvasties ne catur, Amerikos Laivyno
'buvo nesakysiu,
of Pennsylvania. Stephen
auf Fritz!” Pranciszkus vie rege, o per visa laika be atilsio
ilgio.,
Po 35c, arba 4 už $1 |.
Gal netrukus gala gausite tekt, pamanstino Kudzma negu didvyris, žiuri in savo proniem ir antriem atsal<inejo, ga turi sunkenybes tenst.
Decatur asztuntasis yra stu
Adresas:
;
f
taji vargsza turetau nuo saves tevio paveiksią. Szitas paJeigu greit girtuokliauti,
Pranciszkus ne temine ant
lima buvo suprast, jog ji visi
dentas
in
Virginijos
Univer

nustumt!
! veikslas buvo paskolintas isz
nepaliausite.
įpyeljo, o ir svetimtaueziai pa- ju, ba jau buvo papratęs ant tu
sitetą.
Dievas už tai Kudzmai lai- Amerikos Laivyno Akadeiguodojp, I£pžiiąs isz angleką- vargszu žiuretie. Tame pasiti
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•’IIUEI” MAHANOY CITY, WL
kara, Necho Allen svetainėje pramones pakrikimo isz vi
szimts Armeniecziu taip iszsiApsisaugoja Nuo Baisios Choleros Ligos ilgo
Pottsvilleje, buvo pasekminga daus, kad mes galime savo SUKILIMAI
savo tėvynės, kad jie iszsiir daug publikos dalyvavo ta kraszta patys sugriauti!
ITALIJOJE
zadejo Amerikos pilietybes ir
me kart parti.
sėdosi in Sovietu laiva ‘Rossia’
— Vajus rinkti aukas Lie — Subatoj Szventos Cecili Dabar Amerikiecziai, tese to
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ir iszplauke isz Amerikos in sa
liau Trumanas, daugiausia už
tuviams Tremtiniems Europoje jos.
vo tėvynė, kuri dabar yra Ru
Spalio (Oct.) 27 iki 31 dieno — Kita sanvaite: Nodelio j dirba ir mažiausia turi; dabar
sijos dalis.
mis Mahanoy City, Pa. j pasek yra 26-ta Nedelia po Sekminių, Amerikiecziai daugiausia per Netoli nuo Agro di Vernola,
Komunistai
nukirto
telefono
Dauguma suaugusiu tu žmo
mingai pasibaigė. Isz viso, taipgi Szvento Klemenso; Pa- ka ir mažiausia gauna; dabar
nių gyveno Amerikoje trisde$2,009.00 buvo aukoti szitain nedelyje Szvento Jono nuo Amerikiecziai brangiausiai už stulpus, kad miesto gyvento
jai
negalėtu
szauktis
pagelbos.
szimts ar trisdeszimts penkis
geram tikslui szelpti brolius ir Kryžiaus, taipgi ta diena 1861 viską moka ir praseziausius
Policija
suėmė
ir
suaresztavo
metus. Dauguma ju nėra Ko
seseris Lietuvius pa’begelius. metuose mirė raszytojas Sima- daigius už savo pinigus prisi
kelis
Komunistus,
kuriu
tarpe
Į
munistai, ir daug isz j u gražiai
Taigi, už toki duosnuma ir mei nas Daukantas; Utarninke Szv. perka.
buvo
ir
Komunistu
Darbininku
gyveno Amerikoje. Ju vaikai
Treczias Trumano punktas
le musu tautiecziams kentan- Katarinos; Seredoj Szv. Jono
Partijos sekretorius.
kalba ir elgiasi kaip tikri Ame
cziams, Bendras Amerikos Lie Berczmano; Ketverge Szvento buvo patarimas kaip sustabdy
Rymoje
buvo
bendros
strairikiecziai.
tuviu Pundas, kuopa 83-czia, Auxillio, taipgi ta diena pri ti visa szita pragyvenimo pakos, kurios prasidėjo puse po
Bet visi jie dabar tikisi kad
kurios pirmininkas yra Kun. puola Amerikos Szvente Deka- brangima. Jis aiszkiai nustatė
vienuolikos
isz
ryto
ir
užsibai

Motina
Rusija jiems daug dau
Kazimieras J. Rakauskas, iždi vones Diena — Thanksgiving deszimts nurodinimu, kaip
gė pus-antros valandos po pie
giau duos negu Dede Samas da
ninkas Stasys Gegužis ir raszti- Day; Petnyczioj Szv. Stepono kasztus sumažinti ir kaip viską
Kai
Egipto
mieste
prapli
už
dyka
iszdalina
vaistu,
gy

tų.
Bet
dauguma
darbininku
vė. Jiems kelione visai už dy
nirtkas Charles Rusk, nuoszir- ir Comp., Subatoj Szv. Satur atpiginti.
to
Choleros
liga
ir
tukstanduolių
apsisaugoti
nuo
tos
nesugryžio
in
savo
darbus
iki
ka. Rusija atmoka kasztus.
Mes nesakome, kad mes jau
džiai taria padėkos žodi acziu, nino Vyskupo.
cziai
iszmire
ir
mirszta,
Grai

baisios
ligos.
Czia
paveiksle
rytojaus. Straikos ežia prasidė
Jiems prižadėjo gerus darbus,
ne vien Mahanoy City Lietu — Adventai prasideda Me su visais patarimais sutinkame
kijos
žmones
greitai
susirū

matome
Athenieežius,
kurie
jo
kai
Komunistai
stengėsi
su

dideles paskolas, daug žemes ir
viams bet irgi Nelietuviams, delio j Lapkriczio (Nov.) 30 d. ar jiems pritariame; bet po tei
pino
apsisaugoti.
Valdžia sy laukia isz eiles kad slauge gera bizni savo gimtinėje.
ardyti
mitinga
pargryžusiu
sybei turime tiek pasakyti, kad
kurie prisidėjo gana gerai savo
jiems in rankas inleistu tu
Italijonu kareiviu, kurie buvo kiu su Graikijos Raudonojo
Rusija, kurios žmones ba
aukomis. Taipgi, dėkojame Shenandoah, Pa. — Ponia Prezidentas Trumanas aiszkiai
Kryžiumi
visiems
žmonėms
vaistu,
liekarstu.
belaisviai Rusijoje. Mat, Kodauja, dabar siunezia maszinu
‘‘Saules” redakcijai, už pagar Elzbieta Grigiene, nuo 29 E. ir drąsiai pasisakė, kur jis sto munistai bijojosi kad tie karei
ir kitu daigtu szitiems Armesinimus, dovanas konverteliu Lloyd Ulyczios, numirė Pane- vi ir ko jis nori.
viai, kurie buvo paragavę to
niecziams už $60,000.
Griauna Namus
ir spausdinimi laiszku. Irgi, delyje po piet savo namuose, Ketvirtame ir paskutiniame Rusijos Rojiaus, nepasakytu
Szitie buvusieji Amerikie
jįįątingai dėkojame Mahanoy sirgdama per koki tai laika. Gi punkte, Prezidentas Trumanas teisybe apie Rusija.
cziai vežasi su savimi refrigeCity biznieriems už 'gera pagal mė Lietuvoj, atvyko in ezionais vieszai iszdryso pasakyti ka Kai keli Komunistai norėjo,
ratorius, maszinas, tulszis ir
ba pagarsinti szi vaju; ir mote būdama jauna mergina. Jos vy mes jau per kelis metus sakeme insibriauti, inlysti in ta susi-:
automobilius, ir tikisi savo
rims. Szv. Juozapo parapijos, ras Konstantinas mirė 13 metu ir raszeme: kad darbininku al rinkimą, policija jiems kelia}
gimtinėje kaip ponai gyventi.
kurios pasiszvente aplankyti atgal. Prigulėjo prie Szv. Jur gos yra taip susiriszusios su pastojo. Tai Komunistai ant to
Tie kurie nors kiek mokslo
Visus gyventojus Mahanoy gio parapijos. Paliko trys anu- kasztais,.kad negalima atskirti. kerszto iszszauke bendras
ar turtelio turi, tikisi kad jie
City. Vienu žodžiu, tariame kies, G.-J akiavieziene ir J. Do Kai algos pakyla, tai pragyve straikas po visa Rymos miestą. Į
bus tikri ponai savo tėvynėj e.
acziu visiems kurie vienaip ar minai tiene isz miesto, ii- Verna nimas turi pabrangti.
Keli laikraszcziai Rymoje}
O biednieji tikisi kad Rusija
ba kitaip prisidėjo prie szitos Yanczius isz Waterbury, Conn.,
Mes vis raszeme ir raszome nepasirodė vakar ir užvakar,
jiems dabar duoda daug dau
vieszos rinkliavos au'ku Lietu- keturis anukus: Joną Pikaitis, apie ta “Užburta Rata,” ku neiszleido visai savo numeriu,
giau negu Amerika davė.
viems Tremtiniems Mahanoy Antana ir Alberta Yancziai isz riame algos vejasi kasztus, o už tai kad tie kurie spauzdina,
Bet szitie keleiviai, szitie na
City, Spalio (Oct.) 27—31 die miesto ir Joną Yancziu, Wilkes kasztai seka paskui algas.
laikraszczius norėjo redakto
bagai Armeniecziai nežino
nomis. Vajus buvo pasekmin Barre. Laidotuves atsibuvo
riams ir laikrasztininkams pa
daug dalyku apie ta kelione ir
gas, tai garbe Lietuviams Ma Petnyczioj isz Gra'boriaus Vin Prezidentas Trumanas pra- sakyti ka spauzdinti ir ka ap
apie tuos Rusijos pasižadėji
hanoy City apylinkėje. Lai, Ge co Menkeviczio koplyczios 15 szo ingaliojimo suvaržyti ir leisti.
mus! Jie nežino ir nesupranta
rasis Dievas palengvina Lietu E. Cherry Ųly., su apiegomis prižiūrėti kasztus ir darbinin Unijų vadai aplanke visus
kad jie sudaro tik maža dalele
viu Tremtiniu kentėjimus. Szv. Jurgio ibažnyczioje 9-ta ku algas, kaip buvo per kara redaktorius ir insake jiems ka
tos tvarkos, kuria Rusija da
Duok Dieve, kad ju ir musu tė valanda ir palaidota in Szv. daroma. Jis sako kad jis tikisi jie turi spauzdinti ir skelbti
bar daro. Rusijai labai reika
kad jam nereikes tokius instavynė, brangi ir mylimoji Lietu Marijos kapines.
linga darbininku del fabriku ir
tymus investi ar panaudoti, bet apie unijas savo laikraszcziuova vėl butu nepriklausoma!
se.
Vietoj
nusileidus
tiems
uni

del. ukiu Armėnijos kraszte ir
— Ponia J. Anskaitiene, se jis nori, taip sakant, lazda tu
, •— Kun, K. J. Rakauskas.
dabar Rusija tukstanezius biena gyventoja isz Brandonvilles, rėti parankiai, tiems kurie ne jų vadams, kurie yra visi Ko
•— Praeita Panedeli popiet numirė Utarninke 8:45 valanda norėtu gražumu klausyti.
dnu skarmalu isz visu Europos
munistai, keli laikraszcziai nu
apie 4:30 valanda, laike tarsi ryte, namie, sirgo tik keletą
tarė visai ta diena savo laikkrasztu renkasi ir kviecziasi
Visas Kongresas ramiai iszmo timberiu Mahanoy City sanvaites. Velione kitados gy
namo. Tokiu darbininku kurie
raszczio neiszleisti.
klause Prez. Trumano kalbos,
mainuose, staiga sugriuvo vir- veno Shenadoryje bet apie 33
Kiti laikraszcziai sutiko tas
Inžinierius su szita manauji namai ar fabrikai. O tampa gyvais vergais Rusijai
bet kai tik Prezidentas nustojo
uniju vadu, Komunistu straips szina iszkelia dvieju tonu ho kai vietos nėra, tai senus sziandien reikia.
szune žeme ant du angliakasu, metai adgal persikraustė in
kalbėjęs, tuoj aus pasirodė kad
nius iszspauzdinti, bet tuo pa le in augszti ir paskui palei
‘ ‘ Tie Amerikos piliecziai
George Sabol, 47 metu amžiaus Brandonville. Paliko savo vy
griauna ir in j u vieta naujus
ne visi su savo Prezidentu su
nuo 539 W. Pine Uly., iszliko ra Joną, sunu Adolpa, Bran
ežiu sykiu pareiszke kad jie ir džia ant stogo, namu kuriuos
stato. New York mieste da Armeniecziai, kurie dabar savo
tinka. Prezidento iszsireiszkipilietybes iszsižadejo vis manssavo žodi tars apie tuos pa- jis nori sugrauti. Didžiuose
gyvas ir randasi Locust Mt. li- donville, dvi dukterys: panele
bar daug namu griauna ir
ma nepatiko nei Demokratams,
reiszkimus. Kai darbininkai miestuose daug szitokio dar rengia vieta del Suvienytu tina kad jie gales sugryžti in
gohbuteje, o jo draugas Hiram Marijona ir Jean, pati Charles
prieszo užsienyje, bet isz musu
Amerika jeigu tenai nepatiks!
E. Wehr, 46 metu amžiaus, nuo Hess namie. Laidos Petnyczioj
kurie spauzdina tuos laikrasz bo randasi, nes vis statoma
Tautu sostines.
jo draugams, nei RepublikoJie nežino ar nesupranta, kad
czius pasiskaitę ka tie redak
1102 E. Mahanoy Uly., likos už- 10-ta valanda ryte, ant Kalva
nams.
toriai sako apie tuos Komunis ta. Jis jau buvo nuėjės pas bu London, Anglija. — Vestu isz ten jiems NĖRA KELIO
.musztas, kada kiti angliakasai rijos kapines. Graboriai J. A.
Visi
sutinka
kad
reikia
grei

ATGAL!”
tu pareiszkimus, jie mete savo
norėjo ji iszgelbeti. Wehr pali Oravitz ir Sunai laidos.
vusius Premierius Vittorio ves Karalaites Elžbietos kuri
tai
siunsti
paszelpa
in
Europa,
Pirm negu jie iszplauke isz
darba ir nespauzdino, tai ir tie
ko paezia Adele (StankieEmanuele Orlando ir Frances yra Anglijos sosto inpedine su Amerikos, vienas isz j u, kalbė
bet
nesutinka
kaip
ta
paszelpa
laikraszcziai
neiszejo.
vieziute), du sunu: Russell ir Tamaqua, Pa. — Thomas
Leitenanto Philip Mountbatten
Lee ir duktere Ruth, taipgi Skuteli, lietuvis, 73 metu am bus siuneziama ir teikiama. Vi Komunistai dabar Italijoje co Saverio Nitti, ir prasze kad kuris pirmiau buvo Graikijos damas visu vardu szitaip iszsimotina ir viena seseri. Velio žiaus isz miesto, numirė po si sutinka ir prisipažinsta kad stengiasi kuo daugiausia strai- jie primtu Premieriaus vieta Karalaitis Philip, likos suriszti reiszke:
reikia kaip nors sustabdyti vi
nis buvo Metodistas.
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