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Per Daug Trumanas Praszo
Isz Amerikos

„KODĖL VISKAS 
BRANGSTA?

Karo Jaunikis

WASHINGTON, D. C. — 
Pragyvenimo paszieliszka-s 
brangumas ir visu daigiu, ypa
tingai maisto brangumas dabar 
trukdo Amerikos veikalus 
siunsti daugiau maisto Euro
pos Badaujantiems.

Isz kitos puses, žmones sako, 
kad viskas ežia pabrango ir la
biau brangsta, už tai, kad val
džia per daug visko siunezia in 
Europa. Daug Kongresmenu 
dabar abejoja ar mes gerai da
rome siunsdami tiek daug 
maisto in Europos krasztus.

Bet musu mokslincziai 
Washingtone sako, kad geri 
darbai, augsztos algos ir geres
nis gyvenimas Amerikoje suda
ro visa ta maisto ir kitu daigtu 
branguma. Kai žmones daugiau 
uždirba, jie daugiau visko rei
kalauja.

Pernai Amerikiecziai pralei
do, “praspendino” ant maisto 
sztOruose dvideszimts devynsi

Daug musu kareviu parsi
vežė ar vėliau persitrauke 
Vokietes merginas, su kurio
mis jie apsiženijo. Bet szitas 
Vokietis, Wilhelm Mueller- 
isz Frankfort, Vokieitjos, 
yra pirmutinis jaunikis, ku 
ri Amerikiete parsitraukė 
isz Europos. Amerikiete 
yra Thelma Domerian isz 
Taunton, Mass.

nepaiso. Kiti ūkininkai laiko
si savo kvieczius ir kitus ja
vus ir laukia pakol valdžia 
daugiau mokės. __ ,

Kitos kompanijos ir kiti biz-

KOMUNISTAMS SOCIALISTAS BLUM 
PER NOSĮ NEPRIIMTAS Prezidentui

bilijonus doleriu. Sziais metais 
tie patys Amerikiecziai paliks 
sztoruose daugiau negu trisde- 
szimts penkis bilijonus doleriu. 
Užpernai mes praleidome tik 
dvideszimts tris bilijonus dole
riu.

Visi dabar susirūpino apie ta 
pragyvenimo branguma, bet 
vargiai tie musu mokslincziai 
ras iszeiti, ar galės ka nors pa
daryti kad pragyvenimą atpi
ginus. Kiek dabar matyti, tai 
viskas labiau pabrang.

Priežastys viso szito baisaus 
brangumo yra, anot Washing
ton© mokslincziu, maž-daug 
sžitokios;

Paprastas darbininkas dabar 
datų* daugiau uždirba ir už tai 
daug daugiau visko reikalauja, 
ir vis reikalauja visko geresnio 
ir tuo paežiu sykiu brangesnio. 
Visi skundžiasi kad viskas per 
brangu, bet visi vistiek perka
ir reikalauja. Vienas mokslin- 
czius, pasijuokdamas ar pa
liepdamas iszsireiszke kad 
biedni žmones turi per daug pi
nigu. Jis gal norėjo pasijuokti 
ar pasiszydinti, bet jis teisybe 
pasakė.
’Siuntimas maisto in užsieni, 

iii Europos krasztus prisideda 
prie brangumo. Valdžia dabar 

^ baisiai daug visko perka isz 
biznierių ir ūkininku. Ukinin- 
kui daug geriau parduoti visus 

^šavo javus valdžiai, kuri pati 
’ viską iszsiveža, negu pardavi- 
įheti po szimtais ar po buszeliais
paprastiems žmonėms. Geras
pavyzdys yra su kviecziais. 
Valdžia tiek daug kviecziu per
ka ir tiek daug už juos moka 
ūkininkams, kad ūkininkai vi
sai apie paprastus žmones nei

nieriai viską superka ir paskui 
sau ramiai tupi ir laukia, pakol 
visiems pritruks. Tada jie už 
dvigubai ar trigubai parduos 
ir sau gera geszefta pasidarys.

Ir žmones dabar daug geriau 
ir daug daugiau valgo. Tie pa
tys mokslincziai mums parodo 
kad sziandien Amerikietis net 
septyniolikta nuoszimti dau
giau visko perka ir valgo. O 
mėsos ir pauksztienos jis dau-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AUTOMOBILIAUS 
NELAIME

Philadelphijos Moteris 
Žuvo

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Ponia Muriel M. Mapes, pen
kios deszimts devynių metu 
moteris buvo ant smert už- 
muszta ir jos vyras Walter S. 
Mapes, penkios deszimts sze- 
sziu metu amžiaus buvo labai 
sužeistas, kai j u automobili is 
su kitu susimusze prie May 3 
Landing.

Jack Levine, keturios de
szimts dvieju metu amžiaus 
žmogus, kuris antra automobi
liu vairavo, teipgi buvo labai 
sužeistas. Abudu vyrai buvo 
greitai nuvežti in Atlantic Ci
ty ligonbute.

Nelaime atsitiko apie penk
ta Valanda po pietų. Kai poli
cija pribuvo. Ponia Muriel 
Mapes jau buvo negyva. Dak
tarai ligonbute j e sako kad tie 
vyrai yra pavojingai sužeisti ir 
sunku pasakyti ar yra vilties 
kad jie pasveiks. Abieju gal
vos baisiai sudaužytos.

Amerikos Sekretorius 
Gerai Uždrožė 
Komunistams

CHICAGO, ILL. — Ameri
kos Sekretorius, George Mar
shall, garsiai ir drąsiai uždrožė 
visiems Komunistams Ameri
koje ir Sovietams Rusijoje. Jis 
staeziai pasakė visiems tiems 
raudonskuriams liautis su savo 
melagystėmis ir savo melagin
ga propaganda.

Matyti kad jau ir musu Sek
retoriui insipyko Moskvos me
lagystes. Jis per savo prakal
bas parode kad jis yra piktas. 
Ir visai ne dyvai. Mums tos me
lagystes jau seniai insipyko.

Jau visiems Amerikiecziams 
insipyko vis klausytis tu zauni- 
jimu apie kaip Amerikiecziai 
renge treczia kara, kaip Ameri
ka nori visa Europa užkariauti. 
Tie raudonskuriai mus intari- 
neja kad mes norime kitus 
krasztus užkariauti, kai jie pa
tys ntto1939 metu užkariavo ir 
pavergė daugiau negu 22,000,- 
000 žmonių ir užkariavo dau
giau negu 280,000 myliu sveti
mu krasztu žemes, skersai ir 
iszilgai.

Tegu tie nepraustaburniai 
parodo kur ta žeme, ar kur tas 
krasztas, kuri Amerikos Sekre
torius užklausė. Kur tie milijo
nai, kuriuos Amerika pavergė 
ir in nelaisve nuvede? Ar Ko
munistai ir Sovietai gali nors 
viena toki priparodinima da
bar iszkelti ir mums ar kitiems 
parodyti?

Kaip tik atbulai; Amerikie
cziai dabar aukoja bilijonus 
doleriu kitiems krasztams ir vi
sai nesitiki kad jie kada nors 
atmokės.

“Tai kas ežia darosi?” 
Klausia Amerikos Sekretorius, 
ir visi mes sykiu su juo klausia
me: Kodėl Sovietai dabar taip 
puolasi ant musu? Per kara jie 
statiesi musu geri draugai. ir 
kreipiesi in mus pagelbos ir pa
szelpos.

Nėra jokios abejones kad 
Ruskiai, Sovietai visomis ga
liomis stengiasi visa tvarka su
ardyti ir badu numarinti visus 
tuos krasztus, kurie nenori Ru
sijai pasiduoti. Amerikiecziai 
siunezia bilijonus doleriu, siun
ezia maisto ir drabužiu; o So
vietai siunezia savo propagan
da, kelia buntus ir stengiasi 
Amerika visur apszmeižti., Jib 
vis intarineja musu gerus dar
bus ir sako kad mes norime ki
tus pavergti.

Sovietai vis puolasi ant mu
su, mus szmeižia, Tautu San- 
jungos Taryboje, savo laikrasz- 
cziuose ir per savo radijo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

600,000 Straikuoja 
Paryžiuje

PARYŽIUS, FRAKCIJA.— 
Leon Blum, septynios deszimts 
penkių metu amžiaus senelis 
stengėsi Prancūzus suvienyti ir 
nauja taryba sutverti, bet jis 
buvo atmestas per balsavimus. 
Jam reikėjo gauti tris szimtus 
ir devynis baigus, daugiau negu 
puse visu balsu, o jis gavo tris 
szimtus. 277 balsavo priesz ji, 
o keturios deszimts vienas na
rys nebalsavo' ar tyczia nepri
buvo ant balsavimu.

Dabar Prezidentas Vincent 
Auriol stengiasi surasti kita 
žmogų, kuris butu visu priim
tas. Eina gandai kad jis pa
skirs Edouard Herriot, kuris
atsisakys ir nesutiks, tai pas
kui Prezidentas paskirs kita 
karszta ir net in kairia puse nu
ėjusi Socialistą Andre Marie.

Francuzijos valdžia pairo la
bai pavojingu laiku, kada dau
giau negu puse milijono darbi
ninku straikuoja, kada Komu
nistai stengiasi visa kraszta už
imti, kada Užsienio Ministeris 
Georges Bidault rengiasi va
žiuoti in Ministeriu Konferen
cija in Londoną.

Dvylika tukstaneziu moky
toju sustraikavo ir dabar apie 
370,000 vaiku negali eiti in mo
kykla.

Komunistai grasina kad jie 
visus darbininkus visame 
kraszte iszszauks ant straiku. 
Bet matyti kad jiems nepasi
seks, nes daug darbininku jau 
dabar ima gryžti in savo dar
bus.

Stnelis Blum, priesz rinki
mus visiems vieszai pasakė, 
“Asz ateinu pas jus praneszti 
kad visam krasztui gresia pa
vojus. Tarptautinis Komuniz
mas jau paskelbė atvira ir vie- 
sza kara ant Francuzijos krasz- 
to.” Jis sake kad Francuzijos 
krasztui gresia pavojus isz 
dvieju pusiu: Isz Komunistu ir 
isz Generolo de Gaulle ir jo par
tijos. Gal kaip tik už tai jis ir 
pralaimėjo rinkimus, nes jis 
stengėsi vesti taka, tverti savo 
partija tarp kairuju ir tarp Ge

Nereikia NaujoIngaljojimo
Puse Milijonu Francuzu Darbi- 
ninku Straikuoja; Molotovas 
Dalyvaus Konferencijoje Lon
done; Robert Schuman Iszrink- 
tas Kaipo Francijos Naujas 

Premier as
WASHINGTON, D. C. — Republikonu' 

Senatorių Komisija, kuriai vadovauja Sena
torius Robert A. Taft, Republikonas isz Ohio 
valstijos, pareiszke kad Prez. Trumanas, sa-| 

vo kalboje in Kongresą per daug pinigu 
praszo del paszelpos Europai. Jie sako, 
kad $597,000,000 yra per daug ant sykio 
paskirti. Jie teipgi pareiszke, kad Prezi
dentas Trumanas jau dabar turi gana in- 
galiojimo sulaikyti ir suvaldyti pragyveni-
ma, be jokiu nauju ingaliojimu.

Nors Republikonai pareiszke, kad tiek 
pinigu del paszelpos yra per daug, bet kai 
priėjo prie balsavimo, jie visi kaip vienas 
sutiko su Prezidento Trumano patarimu ir 
vienbalsiai nubalsavo tiek pinigu paskirti.

Republikinai ne tiek peszasi už tuos 
pinigus, kiek jie reikalauja kad tu pinigu 
padalinimas butu geriau prižiūrėtas.

Republikonai labiau užsipuolė ant Prezi
dento Trumano už jo iszsireiszkima ar pra- 
siszokima ant vidaus reikalu klausimo. Re
publikonai sako, kad svarbiausia ir didžiau
sia priežastis: “Kodėl viskas taip pabrango?”

AMERIKOS
SEKRETORIUS

LONDONE

Nieko Nenutarta

nerolo de Gaulle partijos. Nei 
vieni nei kiti jo nenorėjo ir jam 
nepasitikėjo.

Paskui, ant rytojaus buvo 
paskirtas ir iszrinktas Robert 
Schuman, kuris buvo Iždo Mi
nisteris Ramadier taryboje. Be
veik visi ji priėmė ir už ji bal
savo iszimant Komunistus, ku
rie ir jam prieszinosi.

Yra kad valdžia ir valdininkai baisiai daug 
pinigu praleidžia!

O ant klausymo suvaržyti maisto kasz- 
tus ir darbininku algas, Republikonai vis 
mažai ka sako, Jie palieka ta klausima 
M D 81 f ’-J > ‘......... ' ■'

vėliau svarstyti. Bet Senatorius Robert A.

— Toji motere kuri neturė
jo savyje meiles, da neužgime. fy/OlUS

— Geriausia apmalszyti 
kvaila kalbėtoju, kad jo niekas reikalo 
neklausytu. |

Taft staeziai sako, kad vargiai toks insta- 
bus investas, nes jis nemato jokio 
dabar žmones vėl suarzinti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LONDON, ANGLIJA. — ’ 
Amerikos Sekretorius su ero- 
planu nuskrido in Londoną del 
penkto Užsienio Ministeriu su* 
sirinkimo ir tenai nieko gero 
nerado ir neiszgirdo.

Užsienio Ministeriu pasiun
tiniai jau per dvi sanvaites te
nai mitingavo ir nesusitarė ant 
ko jie per konferencija nenori 
susitarti. Jie tikrai nežino apie 
ka jie peszis ir ant kuriu klausi
mu jie susitars nesusitarti.

Amerikos Sekretorius Lon
done iszgirdo apie tas straikas 
ir tuos priesz valdžia sukilimus 
Francuzijoje, del kuriu gal 
Francuzijos Užsienio Ministe
ris Georges Bidault negales in 
Konferencija pribūti. Kad ir 
pribus, jo žodis mažai ka reiksz 
nes ji pats nežinos kokia val
džia savo kraszte jis atstovau
ja.

Jis taipgi dažinojo kad Rusi
ja ka tik buvo pasiuntus labai 
asztru laiszka Perzijai apie ta 
aliejaus sziuliniu klausima. Ži
nios isz Vokietijos taipgi nebu
vo geros. Ir ežia Sovietai reika
lauja kad Vokiecziai turėtu 
baisa Ministeriu Konferencijo
je.

Mes negalime priparodyti ar 
staeziai sakyti, nes vis jokiu 
priparodinimu neturime, bet 
ežia iszrodo kaip senas Komu* 
nistu būdas: Visur sukelti bun
tus ir visus suerzinti pirm mi
tingo, kad paskui per susirin
kimą butu visai kiti klausimai 
iszkelti, o svarbiausiems nebū
tu gana laiko. Komunistai jaw 
ne syki taip pasielgė.

Tai visai ne dyvai kad Ame*
(Tasa Ant 4 Puslapio)]
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SAULE” MAHANOY CITY, PA.
I Francuzijos Premieras Ra-
1 madier pataria Fransuzams:
i 1—Nieko naujo nestatyti na- 
; mie, niekur pinigus nepraleisti. 
| 2-—-Nesta'tyti nei laivu, nei 

Kai kuriuose Pietų Amerikos' eroplanu ir nedidinti armijos, 
krasztuose meiles laiszkus gali-1 3—Taupinti pinigus, val- 
ma siunsti už puse prekes, jeigu džiai sumažinti ineigas ir vi- 
jie yra siuneziami in rauduonus | siems pakelti padidinti taksas, 
konvertus. | Komunistams szitokia tvar-

-------- ::-------- | ka nepatinka ir jie kursto 

paprotį pradedami savo laisz-' ti priesz valdžia.
kus la'bai isz lėto, raszydarni -------- ::--------
maž-daug szitaip; “Dabar asz. Bet ir Amerikoje ne rojus. 
Jonas Butkus, imu savo! Sztorninkui jau visi insiskoli- 
ylunksna in ranka, ir atsisėdės ne. Viskas per ’brangu. Sunku 

' gala su galu suriszti.

Kas Girdėt Toli Nuo Viso 
Triukszmo

Lietuviai turėjo labai gražu Fransuzus prieszintis ir sukit-1

prie stalo raszau laiszka savo 
broliui ar diedienui. Viskas pas 
mus gerai ir tvarkoj. Žmona 
Ona sveika ir linksma, karves 
pieno duoda, visztos periekles 
ramiai tupi, Daratele baigia 
kraiti krauti, asz sveikas tik 
k oja skauda, žmonai vis galva 
skauda; ir mes vėliname kad 
taip pat ir su jumis.” Paskui 
užbaigia laiszka bueziuodami 
baltas rankeles ar kaip ten pa- 
nasziai. Tokie mandagumai ir 
gražumai jau isz mados iszejo 
ežia. Amerikoje!

Bravorininkai nesutaupins 
tiek daug kviecziu, kiek dabar 
visiems skelbiama, nes jie daug 
daugiau suvartuojo pirm užsi
darant ir daugiau suvartuos 
kai tik pradės vėl sznapsa, alų 
daryti.

Maisto1 vis daugiau ir dau
giau valdžia siunezia in Euro
pa. O juo daugiau maisto val
džia siuns in Europa, juo vis
kas labiau brangs ežia namie. 
Nes kaip biznieriai, taip ir ūki 
ninkai vis daugiau, ir daugiau, 
ims isz musu, jeigu jie žinos 
kad visko yra per mažai' ir jei
gu žmones vis reikalaus 
giau.

dau-.

susi-

Kai visos szeimininkes bego 
in sztorus pirktis cukraus, nes 
visos jos buvo iszgazdintos kad 
vėl 'bus sunku gauti cukraus, 
mes sakeme kad nieko pana- 
szaus nebus, kad cukraus bus 
gana visiems. Dabar ir valdžia 
sako kad cukraus yra gana vi
siems.

Szventoje Žemeje vėl 
kirtimai. Dabar yra pavojus 
kad tenai bus paskelbtas 
Szventas Karas, tarp Arabu ir 
Žydu. Didesnis pavojus yra 
kad Amerika gali su Rusija 
ežia susikirsti už aliejų. Susi
kirtimas tarp Rusijos ir Ame
rikos butu ne tik už aliejų, ’bet 
ir už Palestinos vieta ant szio 
svieto, nes Palestina stovi ma
riu kryžkelyje.

AFL darbininku unijos va
dai nutarė sudaryti trijų mili
jonu doleriu funda del politinio 
mokslo. Jie nori darbininkus 
pamokinti , kaip prieszintis 
priesz Taft-Hąrtley instatymus 
kurie yra nutaikinti priesz uni
jų vadus. Szitie trys milijonai 
doleriu bus surinkti isz darbi
ninku.

Ar ankscziau ar vėliau, Ame
rika pasiims Amerikos karei
vius in Palestina. Dabar mes 
tik savo dolerius tenai siun- 
cziame, bet vėliau reikes ir savo 
kareivius etnai siunsti tuos do
lerius apsaugoti. Amerikos 
biznieriai jau dabar turi milijo
nus indeje in tuos aliejaus sziu- 
linius Palestinoje.

John Nance Garner, buvęs 
Amerikos Vice-Prezidentas 
dabar sau ramiai gyvena 
Uvalde miestelyje, Texas 
valstijoje. Jis ežia sau ramiai 
sėdi ir luksztena rieszutus. 
Jis sako kad jis jau per senas 
kirstis in politika ir kad jam 
daug geriau patinka skaityti 
apie politika bet paežiam ne- 
sikiszti.

BENDROJO AMERIKOS
LIETUVIU PASZELPOS
FONDO SEKRETORES

RAPORTAS

FONDO ANTRAJAM 
SEIMUI, NEW YORKE 
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Męs ežia rugojame ir pyksta
me kad pragyvenimas toks 
brangus; 'bet kituose krasztup- 
se praseziau. Amerikoje, Szvei- 
carijoje, Anglijoje ir Skandi
navijoje, pragyvenimas pa
brango beveik dvigubai. Betf 
kituose krasztuose pragyveni
mas jau tris, keturis, ar net de
szimts sykiu brangesnis negu 
buvo priesz kara.

Yaltos Konferencijoje Stali
nas pareikalavo kad Vokiecziai 
turi Rusijai užmokėti deszimts 
bilijonu doleriu už karo nuos- 
tuolius. Bet Stalinas gaus daug 
daugiau. Dabar Rusija reika
lauja isz Silezijos vienuolika 
bilijonu; isz Prūsijos daugiau 
negu du bilijonu; isz to Vokie
tijos kraszto kuri laiko užėmė 
Sovietai, du bilijonu.

Besirengiant prie vaju, man, 
kaip sekretorei, teko prirengti 
eiles invairiu svarbu, oficialiu 
rasztus, dokumentu valstijų 
skyriams, kaip tai: Massachu
setts, New York, Pennsylvania 
ir kitoms.

Negaliu praeiti nepastebėjus 
kaip sumaniai ir pavyzdingai 
buvo pravesti vajai kai kurio
se valstijose, ir kaip energingai 
ir nuoszirdžiai veikėjai ir vedė
jai kitose valstijose da rengia
si prie savu vaju. Pasiszentį- 
mas tiek vaju vedeju, tiek visu 
veikėju ir “Tag Day” rinkėju 
yra giliai invartinamas. Visu 
bendradarbiu atjautimas 
paszelpos daPbo svarbos 
iszreiszkiamas ju paežiu 
džiais kad ‘ ‘ suprantame,
reikėjo, ir mes būtinai turėjo
me surinkti daugiau, bet dir
bome, kaip mokėjome ir kaip 
galėjome. ’ ’

Jeigu BALF’o veikliųjų na
riu skaiezius iszaugtu bent ke- 
kartus, negu dalbai- yra , aiszku 
kad viso szio mielaszirdingo 
darbo pasekmes butu kelerio
pai diidtesnes. Reikia tikėtis, 
kad iki sekanezio seimo BALF 
nariu skaiezius žymiai padi
dės.

SZIO 
yra 
žo- 
jog

Ispanijoje viskas dabar net 
keturis sykius daugiau kasž- 
tuoja.

Finlandijoje ir Bulgarijoje 
pragyvenimas net szeszis sy
kius brangesnis negu ’buvo.

Francuzijoje dabar net tryli
ka sykiu brangiau pragyventi, 
o Italijoje net penkios deszimts 
sykiu brangiau dabar negu 
priesz kara. Reiszkia, jeigu kas 
kasztavo viena doleri priesz 
kara, tai dabar kasztuoja net 
penkios desziints doleriu Itali
joje?

Eina gandai, kad Amerikos 
Ambasadorius Rusijoje, Gene
rolas Bedell Smith neketina il
gai tenai pasilikti, ir kad jis 
jau dabar laukia kad kitas jo 
vieta užimtu. Jis vieszai iszsi- 
reiszke kad jam tas darbas ne
patinka.

Rusijos propaganda nori vi
sus intikinti kad Ruskiai yra 
tikri mokslincziai. Komunistu 
propaganda, per laikraszczius 
ir per visokias prakalbas sten
giasi Europos žmones intikinti 
kad Ruskiai iszrado inžinus, 
telegrafa, telefoną, radijo ir ki
tus iszradimus. Jie visiems gi
riasi ir aiszkina kad Rusijos 
mokslincziai visa tai iszrado. O 
mažas vaikas gali pasakyti kad 
visi tie iszradejai buvo Ameri- 
kiecziai.

sokeriopa pagelba ir p aguoda! p,er kuriu rankas musu aukos 
karo iszvietintiems Lietuviams yra dalinamos iszvietintiems 
Europoje, bendrai jo veilda| Lietuviams. Prie szito laiko- 
c-zia vietoje irgi turi savo ypa-1 me sau pareiga pabrėžti, kad ju 
tingus gerumus Lietuviams, i 
Per BALF’a kitataueziai in
gi jo daugiau žinių apie Lietu
va ir Lietuviams. Tokios pa
žinties rv sziai dare vien geriau
sia insudi ir visur buvo kreditu 
Lietuviu tautai.

Negaliu baigti savo praneszi- 
mo, nepaminėjusi, koki tikrai 
brangu darba atlieka BALF’o 
Naszlaicziu Komisija. Nors ’r 
ne esu komisijos nare, bet turė
jau privilegijos dalyvauti ko
misijos veik liję, gerai pažinau 
ir giliai invertimu szios Komi
sijos ir Valdybos, ypatingai 
pirmininkes V. Koliczienes, rei
kalu vedėjos S. Czerienes ir 
Fondo < iždininko Kun. J. Bal- 
kuno giliai nuoszirdu pasi- 
szventima visuose naszlaicziu 
reikaluose, o tokiu reikalu ir 
rupeseziu yra nemažai, nes iki 
sziol Fondas savo globoje turi 
trisdeszimts szeszis in vairaus 
mažiaus berniukus ir mergai
tes. Sziam tikrai kilniam dar
bui Naszlaicziu Fondas rado 
gražaus pritarimo isz geraszir- 
dlžiu Lietuviu visur, ka liudija 
ju aukos ir norai visais budais 
sziems karo naszlaicziams gel
bėti, jias rūpintis.

Visi sutinka kad BALF ’o pa
stangomis buvo nuszluostyta 
ne vienos motinėlės graudžios 
aszaros, kad vaikucziai buvo 
isz dalies pavalygdinti, apreng
ti, kad ligonys gavo nors dali 
jiems taip reikalingu vaistu ir 
tukstaneziai moksleiviu turėjo 
ir turi galimybes tęsti savo 
mokia. Bet visu ju gyvenimo 
sanlygos tremtyje nepasikeite, 
o kai kuriais atžvilgiais da žy
miai pablogėjo. Todėl ir toles
ne ir da didesne pagelba jiems 
yra būtinai reikalinga.

Noriu tikėti, kad Amerikos 
Lietuviai nenustos kreipe savo 
ausi iii puse, isz kurios tyliai, 
kaip Nemuno tekėjimas, girdi
si motinėlių graudus verksmai 
senu teveliu gilus atodūsiai, isz 
kur tiesiamos jauno brolelio ir 
mažytes sesutes rankutes, rei- 
kalaujanczios atjautimo, pa
gelbės. Noriu tikėti, kad tokia 
pagelba bus jiems tekiams, iki 
jie gales sukurti savaji gyveni
mą. —Nora M. -Gugis.

atskaitos yra pilnos ir aiszkios, 
kurios randasi BALE rasztine- 
je ir jos yra prieinamos visiems 
jomis užinteresuotiems pama
tyti. Suprantama, mes ju ne
galėjome patikrinti, vienok 
mes pasitikime, kad tie žmones 
taip lygiai, kaip ir mes, dilba 
sanžiningai ir stengiasi viso
mis iszgalemis atlikti tai 
jiems pavesta.

Kadangi mes aplaikcm 
neszima, jog gerb. BALF 
zidentas pateiks direktoriams 
ir Seimui ir finansines veiklos 
praneszima ii- kadangi Certi
fied Public Accountant, Mr. S. 
M. Ardouny, yra padaręs meti- 
na apyskaita, inimanezia laiko
tarpi pradedant su Spalio-Oct. 
1 diena 1946 ir baigiant Rugse- 
jo-Sept. 30 diena, tai mes savo 
raporte in smulkmenas nesigi
liname, nors, kaip aukszcziau 
yra pasakyta, mes esame viską 
dalykai peržiūroje ir patikrine.

PATARIMAS:

kas

edijeje $3,500; Liet. Italijoje' 628.57; Viso pajamų kartų su 
$3,500; Liet. Belgijoje $1,200; balansu $96,047.47; Iszmoketa 
Naszlaicziu reikalams $1,222.- nuo Gegužio-May 1, 1947 iki 
08; Pagelba naujai atvykusie- Rugs.-Sept. 30,1947 $86,410.12; 
ms $247.00; Mokestis in Ameri-! Balansas Rugs.-Sept. 30, 1947 
can Council of Voluntary Ag-1 $9,637.35.
encies for Foreign Relief $150; i 
Kelionių iszlaidos $ 1,874.47; 
Rasztines tarnautoju atlygini
mai $4,389; Telefonai ir tele
gramos $369.81; Profesiniai 
patarnavimai $239.92; Raszti
nes reikmenys $287.25; Spaus- 
diniai $1,067.74; Paszto ženklai 
ir persiuntimai $962.60; Ap-

pr;1. drauda $125; Pataisymai $158.- 
pr0.l 50; Skelbimai, fotografijos, ir

t. t. $609.13; Sandelio iszlaiky- 
mas $2,765.36; Nuoszimtis už 
morgigucziu ir
Sandelio tarnautoju algos $2,- 
732; Daiktu siuntimas ir ap- 
drauda $2,689.22; In vairios 
smulkios iszlaidos $425.13; 
Nuoma $55; Nuosavybes taksai 
$195.65; Namo szildymo siste
mos vedimas $500; Viso iszmo- 
keta $86,410.12.

TRUMPAS 
PAKARTOJIMAS:

Del patogesnio reikalu atli
kimo, mes patariame atidaryti 
taip vadinama Pettit Account 
(rokunda) reikalu vedėjo var
du, isz kurio iszmokejimui ant 
czekiu pasiraszyti užtektu tik
tai vieno reikalu vedėjo. Isz 
szito rokundo iszduoti-accountj 
kuria privalo inteikti BALF 
prezidentui ir direktoriams.

Mes taipgi patariame kad tie 
visi asmenys, kurie pasiraszo] 
ant iszmokejimu ir czekiu, tai-! 
pgi butu padėti po kaucija.

Diduma kaucijų nustato Di-I 
rektoriai.
Pajamos Gegužio, Birželio, Lie

pos, Rugpiuczio ir Rugsėjo
Men. 1947 Metuose:

Aukos $65,333.24, Naszlai
cziu Fondui $3,815.20; Nariu 
Mokescziai $446.09; Nuoma 
$534.13; Isz National War Fu
nd $2,500; Viso Pajamų $72,- 
628.57.

BENDROJO AMERIKOS 
LIETUVIU PASZELPOS 

FONDO KONTROLES

Kimisijos Raportas BALF Di
rektoriams Ir Seimui

New York., Lapkr. 5, 1947 
Gerbiamieji BALF Direktoriai 
ir Seimo Atstovai:

Isz musu veiklos, kaip kon
troles komisijos, mes turime 
garbes praneszti gerbiamam

BALF’O HUMANITARINIS
DARBAS TURI BŪTI LA
BIA SUINTENSYVINTAS j Direktorių susirinkimui ir Sei- 
o , i datū> m- ' mui, o kartu ir musu placziajai Prie to, kad BALF’as athe- ’ . v.

, ■ , .... v visuomenei, kad mes peržiure-ka tikrai humanitarini, 'zmc-. .
• i* * t i i -i i •• jome ir patikrinome visa musuniszkini darba, teikdamas vi- ... organizacijos finansine, pini-

SSTORIJEapie Da i8z gine veikla du kartu: Nuo 1947
----------------- iszo iszlins, Al

Visa musu tvarka, visi Ame
rikos Sekretoriaus reikalai 
szelpti Europą yra pamatuoti 
ant Frapcuzijos ir Italijos. Jei
gu hausu pąszplpa ir pagelba 
nesustiprins Francuzijos ir Ita
lijos, tai viskas bps niekais. 
Mes ta gerai žjnome, ir Rusija 
ta gerai žino.

Aberdeen mieste, Mississippi 
valstijoje, juodukas buvo isz- 
teisintas ir paleistas. Bet gauja 
baltu žmonių kurie nebuvo ge
resni už prascziausius razbai- 
ninkus ir žulikus, ta juoduką 
sugavo, paszove ir paliko ji 
kaip szuni ant ulyczios.

metuose Sausio-Jan. 1 diena iki 
yva in virszu iszkils, Kaip ui-, Balan<lžiQ-April 30 d., ir pra
laikyti sveikata ir apsaugot! dedant Gegužes-May 1, ir ibai- 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne ' ^ant Rugsejo-Sept. 30, 1947. 
užnairszt, ] 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio »u 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Ba 
ba kaip ir visos Bobos. 15$.
Saule Pub. Co.f Mahanoy City

Kaip dagyvent 10cl darydami szia revizija, mes
peržiurejome ir patikrinome 
visus pajamų rekordus, rasztus 
banku knygeles ir statementsu 
taipgi visus iszmokejimu re
kordus, czekius ir visa kita me- 

1 džiaga, suraszta su organizaci- 
I jos finansine apyvarta. Apart 
: to, mes peržiurejome BALF at
skaitas, BALF atstovu arba i’n- 
galiotiniu atskaitas Europoje,

' i » V
?■

PASTARA: Yra iszraszyta 
c-zekiu sumoje $2,030, kurie isz 
Rugsejo-Sept. 30, 1947 balanso 
nėra iszimti, nes tie czekiai da. 
neiszmoketi.. Vienok p. Ardou- 
ny savo atskaitoje szita suma’ 
yra priskaites prie tikru iszmo
kejimu id tokiu budu jo balan
sas Rugsejo-Sept. 30,1947 yra 
$7,607.35.

Baigdami szi trumpa prane- 
szima linkime musu visu ben
dram darbui ko didžiausiu pa-

sumai $155; ’ sekiniu ir liekames,
Su gilia pagarba,
BALE Kontroles Komisija: 

K. P. Vilniszkis, M. Micelson- 
iene ir S. Gegužis.

—TOLIAUS BUS—

Baltimores mieste Žydu Si
nagoga buvo iszniekintą.

Balansas, . likimas Gegužio- 
May 1, 1947 $23,418,90; Paja
mos nuo Gegužio-May 1, 1947 
iki Rugs.-Sept. 30, 1947 $72,-

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

20 Centai.
Saule. Mahanoy City, Pa.

Nepaprastas Moterei 
Darbas

ISZMOKEJIMAI:
Lietuviams, Vokietijoje ir 

Austrijoje, $48,089.36; Lietu
viams Francuzijoje $4,700; Lie. 
Szveicarijoje $4,200; Liet. Szv-

Ponia Norma Lee Fisher 
ežia bovinasi su savo šuneliu, 
Freddy, dvieju metu berniu
ku. Ji jiji nori prajuokdinti 
užsidedama savo kepure, ku
ria ji vartuoja savo darbe. 
Jos darbas yra isztirti pože 
minius urvus. Ji yra vienati
ne moteriszke tokiu darbu 
užsiimti.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
aate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszezio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszlkii sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
aerugokite, jog Iaikraszezio ne- 
aplaikote. “Saules” Redysta

A t*: V4- ***

Amerikiecziai Vėl Apvaikszczioja 
“Dekavones Diena” Lapkr-Nov. 27,1947

tJnAHK«fllVIN<5 
IM 1621 LASTED ENTIRE WEEK. 

SOW BRADFORD OF PLYMOUTH 
COLONY PROCLAIMED SKEAT 
FESTIVAL TO rtlegRATE 
F1K<T BOUNTIFUL HAKVOST 
IN NEW WORLD. CHIEF 
AAA^A«OIT BK0U6HT 90 
FRIENDLY INDIANS TO THE 
FEASTINS. WILD TURKEY, 
«U«OTA5A, INDIAN PUDDIN6 
PUMPKIN PIE--UMMMM/

r)
žLatek,pevout j'Mf
PURITANS APC7VP 'C'V f

IN 1789, PRESIPENT
WASHINGTON PRCXLAIAAEP FIRST
NATIONWIPE THANKSGIVING. TO PAY WE 
CELEBRATE “TURKEY PAy' WITH FEA Pl; 
FAMILY REUNIONS, ANP BY 6ENPING L’LOk . 
THANKSGIVING GREETINGS FEATURING f-AMILIAR
‘■SYMBOL^ ASSO< IATEP MJ ITH THE PA/.

Pirmoji Dekavones 
Szvente tesiesi per visa san- 
vaite, 1921 metuose. Ply
mouth miestelio Gubernato
rius Bradford paskelbė szita 
szvente, kad padėkojus Die
vui už labai gražia pjuti nau
jame sviete, Amerikoje. In- 
dijonu vadas, Massasoit atsi
vedė net devynios deszimts 
Indijonu in tas szventes. Visi 
soeziai pavalgė nes visiems 
visko gana buvo.

Vėliau, dievobaimingi 
Amerikiecziai pridėjo prie

tos szventes ir Bažnyczios 
apeigas. 1789 metuose Prezi
dentas Jurgis Washingtonas 
paskelbė szita szvente per vi
sa Amerika, kaipo “Dekavo- 
nes Diena.” Sziandien ta to
kia graži szvente pavirto in 
“Kalakutu Diena,” kada . 
mes kalakuta turime del pie
tų, susieiname su draugais ir 
giminėmis ir kartais pasiun- 
cziame gražia kortele savo 
pažystamiems. Bet apie de- 
kavone jau užmirszome.
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

:: KASYKLOJE ::
(Tąsa)

— Jeigu nori, gali kenkt. 
Kas diena suėitineje su dirke- 
torium, gal mane apskundst 
visaip apjuodindamas; o mes 
su direktorium ne galime kal

ike t.
— Jeigu butau apie tai žino

jus, tai buczia pamokinus pro
to.

— Kaip tai, ar jis tave pa
tinsta?

— Mato mane kas dicn kaip 
tėvui pietus neszu.

— O ka tau sako? Paklausė 
Pranas dreibancziu balsu.

— Pradėjo szposuot klausi
nėt, pasakot apie narna, apie tė
vus, kaip man einasi, prižadėjo 
tėvui geresne mokesti ir leng
vesni darba.

Pranciszkus greit atsiduso, o 
mergina to liaus kalbėjo:

— Kadekavojau jam už jo 
prilankuma, jis sake jog kad ji 
norėtu tai jis del tėvo da geres
ne vieta padarytu.

— O tas latras! Paszauke' se
nas Dražaila, ne galėdamas il
giau susilaikyt nuo piktumo, 
tas vilkas kailyje !

—: Tu neibagele sergėkis to 
velnio, privadžiojo Pranas, ba 
jis turi sutersztas mintos. Ne 
tikėk jam norint kutu meilus 
kaip aniuolas.

Dievas žino ant ko jis varo
si,' murmėjo Dražaila.

Telgul sau manstina kaip no
ri, atsake drąsiai Barbuka, man 
akiu ne apdrums; o kaip da 
karta man užkabins, tai jam 
taip pasakysiu jog net in kulni s 
atsimusz.

11.
Pranas buvo vienturcziu, 

kaip jau pirmiau buvo pasaky
ta, paėjo isz Lietuvos, Kauno 
valstybes. Nuo jaunu dienu, ba 
vos pabaigęs penkiolika metu, 
turėjo nustot mokslą po smer- 
tei tėvo* ir imtis prie darbo, 
idant motina ir save galėtu isz- 
maitint.

Kad ir nenorėjo, turėjo Pra
nas stotis anglekasiu ba ne bu
vo kitokios rodos. Kaipo geras 
sūnūs supdato, jog ne reike 
daug mąnstyt, tiktai kogrei- 
cziause imtis prie darbo. Dar
bas duoda duona ir malszina 
kentėjimus duszios. Jeigu ne 
butu emesis už darbo, tai kažin 
kas butu stojasis su suvarginta 
nelaimėmis motina? Pranas ne 
nupuolė ant dvasios.

Buvo tai Nodelioje po piet; 
Pranas sėdėjo su motina prie 
stalo ir gere kava pagal papra- 
tima Vokiecziu.

Diena buvo graži, dangus 
skaistus, ir kad ne butu nugel
to ant medžiu lapai, tai isziro- 
dytu ant pavasario. Kas tiktai 
galėjo, naudojosi isz gražios 
dienos, iszeitinejo pavaiksz- 
cziot idant atsikvepi szviežiu 
oru.

— Gal motinėlė eitume kiš
kuti pasivaikszcziot? Paklausė 
Pranas motinos. Asz manau bu 
tu gerai pasivaikszcziot ir man 
butu sveikiau.

—- Gerai, mano vaikeli.
— Tai pasiredykie, motinė

lė, ir asz tuom laik nuszoksiu 
pas Kurpasa ir dažinosiu, ar 
nenorės Barbute eiti su mumi.

— Gerai, eikie ir dasižinok. 
Už ketverties adynos sugryžo 
Pranas su Barborele ir tryse 
nusidavė pasivaikszcziot. Bar
borele skynė ant’ pievos žiede
lius rudeninius, tai velei s a

Pranu geniojosi po pieva, o ir 
sena motina rodos kelais metais 
jaunesne stojosi.

Taip irdamiesi pamaželi, da- 
ejo net in restauracijos soda 
kuriame parsidavinejo alus.

— Užeisime ant stiklo alaus, 
užkalbino Pranas, abidvi mote
res su noru tiko; ypatingai mo
tina Prano reikalavo pasilsio.

Sode 'buvo pilna svecziu, visi 
buvo linksmi, juokėsi ir szposa- 
vo ir t.t. Sztai ežia kas tekis isz 
jaunėju užminė apie szoki ant 
tam tikros svetaines, pats nu
bėgo pirmutinis ir užgraino 
polka. Kasileido poros ir pra
dėjo visi bovytis. Pranas nela
bai mėgo szokti, ba po teisybai 
ne nemokėjo gerai ir neturėjo 
kada iszmokt, tame ineina in 
soda Šturmas. Subambėjo ka 
toki po nose, novos pasveikini
mą, ant ko ir Pranas taip pa
ežiai atsake.

— Pabūkime da valandėlė, 
tarė Barborele, kad tasai palai
kis ne pamanstytu jog pamate 
ji 'bėgame.

Sturmas buvo garsus visoje 
apylinkėje kaipo niekai žmo
gus ir didelis mergininkas.. 
Tankiai jisai pakliūdavo in kil
pas, o ir vote kaili iszneszdavo. 
Sziandien buvo linksmas, gere, 
szoko, juokėsi, matomai norėjo 
pasibovyt. Vaikėsi paskui mer
ginas, prasze ir melde, idant 
katra eitu su juom szoktie, bet 
nei viena nenorėjo.

Tame užgraino valca, sztai 
Sturmas prisiartino prie stalo 
prie kurio sėdėjo Pranas^ jo 
motina ir mylimoji. ‘

— Laba dieni Pasveikino 
Sturmas sedinezius, saldžiai 
nusijuokė, jog iszrode kaip 
beiždžionka, ir prakalbėjo :

— Ne bukie tokia, praszan,

Kalėdinės Sztampos
Kalėdiniu Sztampu, ženk

leliu pardavinėjimas prasi
deda szio menesio, Lapkri- 
ezio (Nov.) 24-ta diena. Pi
nigai kurie yra surenkami 
nuo szitu Kalėdiniu ženkleliu 
eina pagelbsti tiems kurie 
kovoja priesz Džiovos Liga. 
Szitas Vajus prasideda Lap- 
kriezio (Nov.) 24-ta diena ir 

iki Paledu.

Jau net nuo 1904 metu, ka
da viso kraszto Džiovos ko
vojote  j u draugyste susitvė
rė ir pradėjo kovoti priesz 
ta baisia Džiovos Liga, visi 
Amerikiecziai mielu noru 
prisidėjo su savo aukomis.

Mes ir sziais metais galime 
prisidėt ir tiems kovotojams 
padėti, pirkdami ir variuo
dami tas Kalėdinės Sztam 
pas ant visu musu laiszku ir 
Kalėdiniu Korteliu.

Kai szita draugyste pradė
jo darbuotis ir Džiovininkais 
susirūpinti, tai net asztuo- 
nios deszimtis procentas ma
žiau žmonių mirszta nuo tos 
ligos. Tai tikra pergale, kuri 
iszgelbejo daugiau negu ke
turis milijonus žmonių. 

norint viena szoki paszoksime. 
Tai pasakius norėjo ja pagriebt 
už rankos, o Badborele rože 
jam in rankas su kumszczia. 
Visi .suklyko juokais. Šturmas 
net apsiputojo isz piktumo ir 
gal butu metęsis ant drąsios 
merginos, kad ne butu stojas 
Pranas priesz Šturmą, kuris 
jau negalėjo susilaikyt ir pa
szauke;

— Pasilauk, ponas Šturme 
ir atsitrauk nuo merginos pra- 
szau, nęužkalbinekie tu josios 
daugiau. Man tėvai josios pa
vedė, idant turetau apgloba ant 
josios, tai ir nepa vėlinsiu josios: 
skriaust.

-— Bravo, bravo! Szauke vi
si, katrie tik buvo sode ir apt 
svetaines.

Šturmas, siuto isz piktumo.' 
Kaip gyva, taip-jisai insmeige 
savo a'kia in Prana ir paszauke 
grieždamas dantimis:

— Ubagini veisli! Palauki
te, asz jums parodysiu!

J au pakele Pranciszkus 
aūgsztyn ranka, kad užduot 
pusėtina ypa, bet toje valando
je dirstelėjo ant savo motinos. 
Senuke persigandus, isz bai
mes vos gyva sudėjus rankas 
prasze sunaus idant nustotu ir 
kagreieziause eitu namo.

-—■ Jau laikas eitie namo, ta
re Pranas.

Biędnos moteres, net atvėso 
ir lengviau atsiduso.

Šturmas grūmodamas ant ei- 
naneziu su kumszczia, szauke:

— Palaukite, asz jums at
kopsiu pyragus už ta nužemini
mą manės! Gailesities to, bet 
bus po laik!

— Tai vę! Tai ve! Szauke isz 
visu szaliu ant Sturmaus, kuris 
neturėdamas ant ko iszvert

BALTRUVIENE

Tik musu sviete,
Daug visokiu nieku,

Ir visokiu biedu,
Nieko gero nęiszgirsi, 

Žmones da visi 
neapmalszyti.

Jau ir liga manę 
apėmė,

Nuolatos po svieto 
tik vali, 

Klausytie rugojimu visur, 
O gero niekad ne kitur.

Girtuoklystes, musztynes, 
Ir paleistuvystes,

Vos truputi turėjau atsilsėti, 
po szventądięniu,

Jau turiu dainuoti 
visam svietui.

Kada žmones apsimalszys, 
Ir daugiau proto ingys.

* * *
Ana Subata laiszka 

gavau,
Ir pradėjau skaityt, 

Tuojaus in Granrapidsa 
nuvąžiavąu,

Ant buvimo sztai ka 
ten pareigejau,

In viena pleisa inejąu, 
Net isz baimes suszukau, 
Ant kręslio boba sėdėjo,

Visai apsivėlus, 
Namas neszluotas,
Vaikai neezysti, 
Vyra savo visai 

piktumą, jieszkojo tarp svecziu 
kita žmogų, ar gal pamatys vie
na isz s
vieno ne užtiko, visi buvo sve
timi; nuėjo tada toliau ir užsi
ėmė su lygiais sau, gerymu.

Eidamos moteres namo ver
kė: o ir Barborele, norint buvo 
linksmaus budo szluostesi asz- 
arąs su žiursteliu.

— Jisai dabar rūstybe degs, 
kalbėjo nuolatos sena mptinaj
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savo darbininku, bet ne kiek tiktai turiu pajiegu. Po- j
nas matai, jog ir valandėlės ne rektoris, kuris būdamas Eva n-:' mišią del jo pasakytie apie ma-

" • • ”1 ‘ _ 1 j _ _. I. 4- 1 -i ' -    . lL .. 4. ——« _. ~ I — fsugaiszinu; ne nuo sziandien ne geliku nežinojo Katalikiniu pa-( no norą, bet neversk! 
nuo vakar kasykloje dirbu, bet pratimu.
jau nuo keliu metu, o vis ponas 
buvai užganadytas isz mano 
darbo!

—- Ne iszsisukiiiek seni, ap
tingai ir stojeisi ne rangus.

Vargszui aszaros stojo ąky-į 
su didele nerimaszczia, pama-lse, prijautė, jog artinasi baisy - 
tysi, kaip tąye ir. Bafboreles te- be> Jau rodos matėsi be kąsnio 
va nuo darbo pavarys.

— Tai pažiūrėsime kas tu
rės teisybe, atsake Praną,s bū
damas tvirtu saves. Kaip pą- 
rais reikalas, tai asz pajioszko- 
siu teisybes.

Moteres biski susirąmjąo 
tuom.

— Tu, manstini Pranuk jog 
tau biednam teisybe pripažins ? 
Tarė motina.

— Nesirūpink motinėlė, D,ie7 
vas yra teisingas!

Norint tiejei žodžiai kiškuti 
suramino moteres, vienok da 
vis verksznojo.

.. III.
— Hei! Kurpas! Suriko ant

rytojaus Šturmas ant tėvo Bar- 
boreles, kuris dėjo anglis in ve
žimą, tu kožna diena darbe ap- 
sileidi. Jau nuo keliu miliutu 
žiurąu in tave ir nieko gero ne 
padąriąi, kruti kaip muse sma ■ 
l()je- . ■. -

Senelis, kuriam jau vakar 
duktė apie viską apsakė, sudren 
bojo ne galėdamas sugriebt žo
džiu ant atsakymo: dirstelėjo 
tiktai persigandęs ant perdeti- 
nio.

— Ko taip spanges iszyerti ? 
Paszauke vėl Sturmas, nieko 
ne dirbi, dykai pinigus imi!

neap'ziuri, 
Jokios sveikatos neturi, 

Bet kada pamato gėrimą,
Nebągelis suira, 

Geriaus savo vyrus 
prižiūrėkite, 

Ir save szeįmynele 
apžiūrėkite, 

Jeigu vela in ten 
atvažiuosiu, 

Tąi nesmagumo turėsite.
* * *

Ant Adventu pirkau 
kelis rimbus, ■ 

Kad uždarytię niekuriams
snukius,

Ba jau per daug 
guzutes geria,

Už tai liežuvius, 
dilina.

Ir net in pasiutima 
varo, 

Namuose nesmagumus 
daro, 

O kad ir pasileidžia,
Tai vyrui neapsi'leidžia, 

Geriausia ant to nepaisyti, 
Su 'bile kokia kvaile 

nekalbėti, 
Ba su tokia nereikia 

pradėti.
Nes kvailos bobeles 

nepataisysi.
* * *

Laikyti szitokia parte, 
Tai jau ne kas, 

Kokia atsibuvo ana 
vakara, 

lllinojuje kliubas vienas, 
Parte didele iszkele, 
Ant kurios nemažai 

gerymu iszgere,
Mat, visaip ten 

pravardžiavosį. 
Geriau sąsivaldykite, 
Ba j,eigų da daugiau

dažinosiu,
Tai kaip pribusiu, 
Gerai iszkoliosią!

— Perpraszau poną, prakal- vis nedirba, o Užduszineje die- 
bejo ant galo senelis, dirbu,' noje nuo piet pradeda dirbt. , ežiais.

— Tai suvis ne kas, taredi-’ — Tai norint galėtum ta-

— Ar ne galėtu Katalikai 
norint Užduszines dienoje dirb- 
tie nuo ryto, gautu užmokėt,. ,

— Tai ne galima!
— Asz nenorętau prie dar

bo verst, kalbėjo direktoris, bet 
kaip tamishii žinoma, locninin- 
kas kasyklos, ponas W., vėliną 
sau idant jauslos tikimisZkos 
darbininku butu guodojamos ir 

ubagaut. Visa baisi ateitis stQ-|kad szventes nedraust szvenst. 
jo jąm akyse. Kad tai butu pats l .Tuk tamista pats esi Kataliku, 
vienas, tai tiek to, bet turėjo' privalai žinot, ar per Užduszi- 
pączia ir dukterį, Barborele^' ne diena gali dirbt ar ne? 
Pastanavijo pasikalbėt su 
Šturmu:

Užvakar da ponas mane gy
liai ir prižadėjai man duot i e 
geresni darba ir didesne mo
kesti, ar jau ponelis apie ta už
mirštai !

—- Ka ? Ar asz tau senei pri
žadėjau pakelt mokesti ir duo- 
tie geresni darba?! Ne zauny
tum po szimts velniu!

:— Duktė mano gali tai pa-* 
sakytie, jog teisybe sakau ba 
ta viską girdėjo.

— Duktė tavo? Ha, ha, ha! 
Tai meilus diegas, verta jai ti
kėt Į Ha, ha, ha!

Šturmas net drėbėjp nuo juo
ko, ant galo atsisuko, kad eitie 
tolyn. Atsisuko vakarykszti at
sitikimai ir net pats susisarma- 
tino ir susimaisze. Vienok tuo
jaus susigriębe, velei atsisuko 
lyg senio ir tarė:

— Asz tau sakau, jog esi se
nas ir netikės in darba, tai ne
reikalaujame dyka-duoniu ir 
dovanai pinigus nemetysime, 
ant kito menesio liksi nuo dar
bo atstatytu.

Galva užvertė augsztyyn ir 
nuėjo ir manstino sau:

— Jau vienam užmokėjau, 
tegul savo dukrelei už tai pa- 
dekavoja. Jeigu man butu pri
lauki, tai butu kas kitas.

Senas Kurpas stovėjo kaip 
nudiegtas, o iSturmas džiaugė
si, jog gavo inkast biedna žmo
gų. O |

Džiaugdamasis pats isz sa
ves nusivilko net in biurą di
rekcijos,

— Jeigu man pasisęks, tai ir 
tam kitam snargliui parodysiu 
ka galiu ir iszmokinsiu proto.

— Ar yra biure ponas direk
toris ? Paklausė tarno stovin- 
czio prie duru.

— Yra, klausė jis’apie poną.
— O tai gerai, labai gerai.
'Skubei nusidavė Sturmas in 

biurą direktoriaus. Pasilenkęs, 
laikydamas kepure rankoje, 
vos dryso ant direktoriaus akis 
pakelt. Yra tai būdas niekszu, 
jog priesz žmonis pasirodo di
delei galingais, o priesz perde-. 
tinius kaip szunelei ant pilvo 
szliauže. v t e j '1 ■ i ■ i 

— Gęrai kad ponąs St.uimas 
atėjai. Ąąz norejąą žJnpt ar ąe 
butu gąlinia darbą paskubint ?

I Dabar kąip žiema art inąsi, 
daug yra užkalbinimu ant ang
lies ir nežinau ar galėsimo spėt.

— Kiek bus mano pajięigpję, 
tai darysiu, atsake Šturmas, 
nuduodamas nužemintu tarnu>: 
tiktai ne žinau ar pasiseku, 

1 — Ka tokio ?■ J.l.Įl >i ■ ■ ■■ - .■:
—■ Abejoju vienok, ar duosis 

pone, pasiskubint ‘ba dabar pri
puola dvi szventes Katalikines 
o tikrai pasakius, pusantros.

— Visu Szvente ir Užduszi- 
ne dieną.

— Ar tąsia dienose Katali
kai nedirba?

— Visu Szventu dienoje sn-

duonos, be darbo, ką galėjo 
pradėt senatvei? Gal pareis

— Su manim vis tiek, atsa-t 
ke Sturmas nusiszypsojas sze- 
toniszkai, sukinėdamas ranko
je kepure ir nuduodamas su- 
siergeliavima. Turimo vienok 
tokiu žmonių, ka pasirenge 
maiszati padarytie.

— Ar isz angliakasiu yra to
kiu?

— Na taip, ypatingai vienas, 
kuris savo intekme iszvere ant 
savo draugu, o prick tam nu
duoda szventas.

— O kaip jis vadinasi?
— Pranas Kudzma.
— Tai tamista manstini, jog 

tasai Pranas Kudzma gali ir kie
tus darbininkus dienoje Uždu- 
szineje sulaikyt nuo darbo?

•— Asz tarno esmių tvirtu.
Tai tokiu budu tasai Kudz

ma yra maisztininku.
Sturmas nusiszypsojo.
— Maisztininku jis ne yra 

jokiu, to ne gali sakytie, jis po 
teisybei niekados ne maiszo, 
bet yra virszininku Lenkiszkos 
drauguves ir iszverineja didele 
intekme tarp Kataliku anglia
kasiu; ka nori, tai padaro.

Direktoris patrynė delnu 
kakta, rodos jieszko mineziu, o 
po valandėlei atsiliepe :

— Ar negalima butu su 
tuom Kudzma pakalbėt ir pri
kalbint in darba Užduszineje 
dienoje ?

— Asz netikiu!
— Tai turi savyje ožius.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo ( 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra-‘ 
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me- ( 
to ir džiaugsis isz ta-' 
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.001 
Kitose Vieszpatys-j 

tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Šturmas tiktai pajudino po-

' — Su didžiausiu noru ponas 
direktoriau.

— Padarykie tamista kaip 
bus galima.

Šturmas atsikvėpė užgana- 
dintas, ąkyse jo rodps veląįsz- 
ka piktybe žibėjo, pasilenkė 
lyg žemei ir iszęjp.

Stovintis tarnas prie duriu, 
matydamas linksma veidą 
Šturmo, pamanstino sau. Turė
jo ką gero iszgirst, ba da taip 
linksmaus ne buvau mates.

Sturmas tuojaus nusidąvę in 
kasykla, o netrukus jau stovėjo 
prieš? Prani; per ilga valant 
žodžio ne įsztare, tiktai nuola7 
tos mieravo ji su akimis nąp 
galvos lyg kojų.

Kudzma sau dirbo ir ne. pai
sė ant jo.

— Tur but gerai su savo 
mergina vakar pasibovijąi? 
Pradėjo sziandien.

■ ' • . '• • . re .c .

— Kodėl ne drauguveje su 
motina ir mylimą, tai ip mgiįe 
zobova. ,

> • • i į’ ft .'.-icb' /i- E*

— Da tu vis es.i sziąuszus; 
asz manstinu, jog.isz mąneą ei
nant namo szandinote, ką?

— O, ne! Is^ to atsitikimo 
mąms buvo ne ant duszios.

— Da bus niekiau, sulauksi
te kito ko.

- . ‘ • b •.. f ?.

Pranas tylėjo.
— Tuom laik asz ežia atne- 

sziau norą direktoriaus,- jog 
dienoje Užduszineje ne szvensi- 
me, turėsite dirbt, taip kaip ir 
kožna szokia diena.

Mat, Šturmas pamelavo. «
-— Turėsi ant tojo noro, tikt.
Apsisuko ant kulnies ir szvil- 

paudamas nuėjo sau. b
* * >*■“'

'Nuliūdo Kurpasas ir Kudz
ma. Senas Kurpas dūsavo aąt 
savo gyvenimo, paezios ir duk
ters. Ar tai galima, idant po 
tiek metu dirbimo, turėtu eitie 
ubagaut? Biedna Barborele vi
sa kalte dėjo ant saves, neturė
jo valandėlės ramios ir kalbėjo 
sau:

— Jeigu ne asz tai ne butu 
darže kas atsitikia; asz esmių 
visame kalta. - r

Pranas Kuzdma ne galėjo 
sau isz galvos iszmuszt, jog tu
rės dirbt Užduszine priesz piet.

— Tai niekad to ne buvo, 
kalbėjo in motina, ir netikiu 
idant direktoris iszduotu toki 
paliepima. O kad ir darbo ne
teksiu, ne eisiu dirbt per Uždu- 
szines. ' a L;

Po teisybei yra sziandien 
sunku gautie darbą, bet Dievas 
padės. ;

— O ant galo, ramino jis mo
tina, paklausiu pats direkto
riaus arba paraszysiu pas pati 
poną, ba tai tik, rodosi man, 
yrą iszgalvojas Sturmaus.'..

Nuliūdimas atsimuszinejo 
ant visu veidu, motina ir Bar
borele verke; senas Kurpas su 
galva nubudęs lingavo ir nieko 
nekalbėjo, nieko tiktai Pranas 
ramino', jog tai bus gerai. . .

Visu ramino Dražaila, kalbė
damas: Daug jau asz savo gy
venime maeziau, o bet isz Dievo 
malones gyvenu. Kenskite visi 
kantrai daleidima Dievo: -Tai 
viskas, persimainys. Dievas:?U-• • * ?rūpina, Dievas suramina. Man 
taip rodosi, jog taip turi butip, 
teisingyste bus atlyginta, .ąes 
reike ja nupelnyt, reike kan
trai nukentet; ba kitaip ne butu 
nuopelno.

—TOLIAUS BUS—
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Žinios Vietines Komunistams Per Nosi

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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— Utarninke pripuola Szv. 
Katarinos.

*■— Seredoj Szvento Jonoi 
Berczmano.

Sekretorius Marshall sako, 
kad jis negali suprasti ko 
Kremlinas nori, ka Stalinas ti • 
kiši gauti isz visu ^szitu užsi
puolimu ant Amerikos. Bet, ar
gi ežia nepasirodo dalis to Ko
munistu darbo ir pasiryžimo 
visas valdžias nugriauti ir savo 
Komunizmą po visa svietą isz- 
platinti ir su Komunizmu visa 
svietą užkariauti. Marksas taip 
mokino, Leninas taip mokino ir 
Stalinas ju pėdomis kaip koks

j — Ketverge Szv. Auxillio.
—■ Ketverge taipgi pripuo

la Amerikos Szvente “Dekavo
nes Diena —• Thanksgiving 
Day.” Ta diena kasyklose ne
dirbs. Bankai ir paszta bus už
daryti.

— New Bostono kasyklose į vergas ar klapczziukas seka.
pradėjo dirbti Panedelyje.

— Sodalieties isz Schuyl- 
killo pavieto turėjo savo susi
rinkimą pareita Utarninka, 
Lapkr. 18-ta diena, Saldž. Szir- 
dies svetainėje New Philadel
phia, Pa.

' — Laidotuves a. a. Antano 
Laukaiczio nuo 817 E. Centre 
Uly., kuris numirė Seredoj 5 -.40 
valanda po piet, likos palaido
tas Panedelyje, su apiegomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9-ta 
valanda ir palaidotas parapijos 
kapines. Gimė Lietuvoj 
atvyko in czionais daugelis me
tu atgal. Kitados dirbo kaipo 
angliakasis prie Tunnel Ridge 
kasyklos. Paliko paezia Ona, 
penkis sunns: Antana, Brook
lyn, N. Y., Jurgi, Ozone, L. I., 
Juozapa, Alponsa, mieste ir Jo
ną Philadelphia; trys dukte
rys: Agnieszka, pati Juozapo 
Perkausko, mieste; Ona pati 
•Elwood Moyer, mieste ir Irena 
namie.

vietai vis trukdys ir stabdys vi-1 
sa darba, tai geriausia butu vi
siems kitiems Ministeriams pa
simokinti isz tu Ruskiu; atsi
stoti ir iszeiti, apleosti ta susi
rinkimą, ir be Rusijos kita susi
rinkimą susiszaukti.

BRANGSTA?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kiniecziu Mados

Dabar jau visiems aiszku, 
kad Rusijos Komunizmas nori 
visa Europą praryti. Kiekvie
nas Moskvos žingsnis parodo 
ko Sovietai nori, kur jie siekia: 
Jie užgrobė laisvus ir nepri
klausomus krasztus Rytuose,
jie prarijo Pabaltijos krasztus, 
užėmė Balkanų tautas ir dabar 
visomis galiomis stengiasi už
imti Italija, Prancūzija ir Aus
trija. Jie nenori atstatyti Vo
kietija ar Vokiecziams pagel
bėti, nes jie gerai žino, kad su 
alkanu ir badaujaneziu Vokie- 
cziu daug lengviau derintis ar 
musztis.

Virginia Lee czia iszrodo 
kaip kokio Kinijos Impera
toriaus nuotaka. Ji apsire- 
džius su labai sena Kinietes 
nuotakos suknele, drese, ir 
užsidėjus ant galvos Kinie
cziu skrybėlaitė, kuri buvo 
atgabenta isz Peking miesto.

Žemio Ūgio Darbininkas

New Philadelphia, Pa. —Ge
rai žinomas senas biznierius, 
Joseph Snyder (lietuvis,) nuo 
64 Clay Ulyczios, numirė 
Svredoj, ir likos palaidotas Su- 
batoj, su apiegomis Saldž. Szir- 
dies bažnyczioje 9-ta valanda 
ryte ir palaidotas in parapijos 
kapines. Velionis gimė Lietu
voj, atvyko in czionais dauge
lis metu atgal. Paliko paezia 
Adele, keletą vaikus ir dvi se
serys.

Už tai, Sovietams nepatinka 
Amerikos insikiszimas su mais
tu ir paszelpa! Sovietai nenore- 
Europos krasztus ar nuo bado 
jo ir sziandien nenori suszelpti 
iszgelbeti badaujanezius.

Amerikieežiai dabar pasiry
žo suszelpti tuos badaujanezius 
krasztus ne vien tik už tai kad 
tokia paszelpa pakirs Komu
nistams kelia, bet taipgi už tai 
kad mes jaueziamies tikrai 
krikszczioniszka pareiga szelp- 
ti tuos kurie yra nelaimingesni 
už mus.

Amerikos Sekretorius
Londone

Girardville, Pa. — Packer 5 
atmoka mainieriams algas! Vi
si mainieriai kurie dirbo Pack
er 5 pirm negu jis užsidarė ir 
negavo savo algas, da'bar gaus 
puse savo pinigu, kai tik mies
to. banka tiek pinigu parsi
trauks. Czekis isz Girard Es
tate jau atėjo, bet banka tiek 
pinigu bumaszkomis ir sidabri
niais neturėjo ant rankos, ir už 
tai, turėjo praszyti kad visi 
riors kelias dienas palauktu. Ti
kimasi kad visi gaus savo pini
gus priesz “Dekavones Die
na.” O ta kita puse tu algų bus 
atmokėta kai vyrai pradės 
dirbti. Tai geriausios ir tik
riausios žinios apie ta Packer 5, 
kurias mes da girdėjome. Nie
ko tikro negalima pasakyti, 
■bet galima spėti kad Girard Es
tate atstovu atsilankymas pas 
Kun. Daumanta ana sanvaite, 
nemaža prisidėjo ir reiszke del 
szito taip greito ir beveik nesi
tikėto žingsnio isz Girard Es
tate.

Amerikos Sekretorius Mar
shall sako kad svarbiausias ir 
didžiausias klausimas, kuris 
negali būti atidėtas yra Vokie
tijos atstatymas. Jau pus-tre- 
czio meto kai karas užsibaigė, 
o vis nėra nei taikos sutarties 
del Vokietijos. Taikos darba 
trukdo ir stabdo vien tik So
vietai!

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
rikos Sekretorius atvažiavo in 
Londoną visai be vilties. Bet 
Anglijos žmones ir valdininkai 
ji labai gražiai priėmė. Gal ne- 

| ra kito Amerikieczio kuris yra 
taip mylimas ir gerbiamas 
Anglijoje kaip Sekretorius 
Marshall.

Nors Ministerial susirinko 
pasitarti, pasiszneketi ir kelis 
labai svarbius klausimus isz- 
riszti, jau dabar matyti, kad 
nei klausimai nebus iszriszti, 

’ nei jokie inneszimai in vesti ar 
nutarti. Jau isz anksto matyti 
kad isz szitos konferencijos ne
galima nieko gero tikėtis ar 
laukti.

Užsienio Ministerial ne už il
go susirinks Londone svarstyti 
szita Vokietijos klausima. Czia 
jau isz kalno visi žino kad Ru
sija nesutiks ir vėl ims trukdy
ti. Mes patartume savo Užsie
nio Ministeriui per ilgai nesi- 
barti, nesiginezyti su Rusijos

TRUMANAS PRASZO
PER DAUG

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

O Demokratai, remdami savo 
Prezidentą, sako kad dabar rei
kia maisto branguma ir algų 
pakėlimą suvaržyti, jeigu ne
norime kad visa musu pramone 
pakriktu ir kad doleris taptų 
visai be vertes!

Raitelis Senatorius

WASHINGTON. — Buvusis 
Senatorius James J. Davis, 74 
metu amžiaus, isz Pittsburgh, 
Pa., kur jis sirgo per keletą 
menesius, numirė Subatoje, 
Washington Sanitarium. Jo 
pati mirė 1940 m., paliko pen
kis vaikus. James J. Davis gi
mė Tredegar, South Wales, at-

giau dabar reikalauja ir perka.
Pinigu del maisto yra gana ir, 

per daug, nežiūrint koks bran
gumas. Milijonai Amerikiecziu 
sziandien gali pirktis tokio 
maisto ir tokiu daigtu, kuriu, 
jie keli metai atgal visai ne sap
ne nesusapnavo. Tie mokslin- 

! ežiai mums pranesza kad pa-j 
prastas darbininkas sziandien 
turi net du sykiu tiek pinigu, 
kiek jis priesz kara turėjo.

Darbininku algos dabar per 
metus yra daugiau negu 194 bi
lijonai. Kai tik po karo darbi
ninku algos per metus buvo tik 
170 bilijonai. Tai reiszkia ne
mažas žingsnis augsztyn. O 
1939 metuose darbininku algos 
atnesze in metus tik 72 bilijo
nus doleriu. Reiszkia darbinin
kai dabar daugiau pinigu turi 
ar nors variuoja ir už tai daug 
daugiau visko reikalauja.

Amerikiecziai sziandien 
daug daugiau maisto valgo; 
daug dangau geresnio maisto 
reikalauja. Daug daugiau žmo
nių sziandien valgo in restau
ranus ar kitas užeigas.

Jeigu žmones sziandien tiek 
pat ir taip valgytu kaip valgė 
priesz kara, jiems pigiau iszei- 
tu, nežiūrint viso to brangumo.

Dabar daug daugiau žmonių 
randasi Amerikoje; apie tryli
ka milijonu daugiau negu 1940 
metuose. Bet nežiūrint to, 
kaip tie mokslincziai iszrokuo- 
ja, kiekvienas žmogus dabar 
suvartuoja 1,615 svaru maisto; 
O priesz kara pavienis žmogus 
suvartuojo tik 1,450 svaru.

Geri darbai irgi prisideda 
prie maisto pabranginimo. Da
bar apie 60 milijonu žmonių 
dirba, darbus turi; tai penkio
lika milijonu daugiau negu 
priesz kara.

Daug daugiau maisto mes 
dabar siuneziame in užsieni, 
in Europos krasztus. Szita 
priežastis iszaiszkintu kviecziu 
ir javu branguma, bet ne mė
sos, nes labai mažai mėsos 
iszsiuneziame in Europa. Vi
si nori kaip ponai gyventi!

Pelnas biznieriams yra bai
siai geras ir didelis. Juo dau
giau jie uždirba juo daugiau 
jie nori uždirbti.

Pargryžusieji kareiviai gau
na pagelbos per bonus ir kitus 
nusistatymus isz valdžios. Ir 
szitie pinigai prisideda prie to 
pinigu apstumo, kuris viską 
brangina.

Maistas vis labiau pabrangs, 
ir bus baisiai brangus per vi
sus ateinanezius metus!

Pienas, suris, kiausziniai ir 
sviestas pabrangs už keliu die
nu.

Mesa jau dabar paszielisz- 
kai brangi, bet vietoj atpigus, 
pabrangs.

Visas szitas brangumo klau
simas sukels baisiai daug bar- ku vietų ir suaresztavo apie 
niu ir ginezu Kongrese kai 
Kongresmonai susirinks.

Jimmy Lane yra mažiau
sias žmogus kuris prie ark
liu dirba. Jis pareina isz 
Newmarket, Anglija ir sve
ria tik keturios deszimts de
vynis svarus. Kai jis nori ant

arklio užsisesti, tai jis turi 
ant tvoros užsilipti ar papra- 
szyti kad kas ji užkeltu. Czia 
jis arklio patkaves peržiūri
nėja.

vyko in Amerika su tėvais.

PRANCŪZAI UŽPUO
LĖ ANT SOVIETU

2,000 Policijantu Ir Ka
reiviu Užtiko Ginklu 

Sovietu Lageryje

sulyg Rusijos instatymu ta mo- 
teriszke turėjo pilna teise pasi
laikyti savo vaikus.

PARYŽIUS. — Du tukstan- 
cziai apsiginklavusiu polici- 
jantu su keliomis armijos ka- 
riszkomis tankomis užsipuolė 
ant vieno lagerio netoli nuo Pa
ryžiaus, kur Sovietai turėjo sa
vo vieta del Pabėgėliu ir Bena
miu.

Visas szitas užsipuolimas 
prasidėjo kai viena moteriszke 
persiskyrus su savo vyru pasi
savino savo tris vaikuczius, 
nors teismas buvo paskyręs ir 
nusprendęs kad tie vaikai bus 
po tėvo priežiūra. Kai policija 
pribuvo tame Sovietu lageryje, 
jie užtiko daug ginklu, karabi
nu, revolveriu, ir didesniu ka- 
riszku pabūklu.

Szitokis užsipuolimas ant 
Sovietu niekados nebutu buvęs 
pavėlintas Socialisto Premie- 
riaus, jeigu Komunistai nebutu 
susipesze su Socialistais.

Buvuseiji draugai, Socialis
tai ir Komunistai dabar žiuri 
viens in kita kaip in koki ne
prieteli.

Kai Komunistai šukele toki 
triukszma ir toki bunta Mar
seille mieste, tai Socialistai, ku
rie yra valdžioje, dabar parode 
Komunistams kad kiekviena 
lazda turi du galu. Socialistai 
dabar Komunistams parode 
kad jie gali taip pat apsidirbti 
su jais, kaip Generolas de 
Gaulle kelis sykius apsidirbo.

Marseille mieste kareiviai 
užpuolė ant keliu Komunistisz-

asztuonias deszimts žmonių,
Prancūzai nieko

Nemažos Bulves

statyti dvejopa tvarka. Pirmu
tinis žingsnis bus greita pagel- 
ba Italijai, Francuzijai ir Aus
trijai, kad tuos krasztus iszgel- 
bejus nuo susmukimo ir kad 
pakirtus kelia Komunistams, 
kurie dabar tik laukia progos 
tu krasztu valdžia užimti.

Ir tas Vokietijos krasztas, 
kur Amerikiecziai tvarko ir, 
valdo, taipgi labai reikalingas 
pagelbos.

Antras, Kongreso darbas bus 
nustatyti tvarka ir paskirti pi
nigu del didesnio darbo kuris 
užims tris ar keturis metus; tas 
darbas yra remti ir szelpti vi
sus tuos krasztus kurie vis yra 
laisvi nuo Rusijos intakos.

Klausimai buvo, maž-daug 
szitoki: Kiek ir kaip greitai ta 
paszelpa suteikti? Isz kur mes 
tuos bilijonus doleriu imsime, 
kuriuos mes siunsime in Euro
pa? Kaip mes prižiūrėsime sa
vo ta paszelpos darba, kad ir 
mums czia namie per daug ne
kenktu? Ka mes reikalausime 
isz tu krasztu kuriuos mes da
bar szelpsime? Kas tenai Euro
poje musu paszelpos reikalus 
prižiuręs? Ar Prezidentas Tru- 
manas paskirs savo draugus 
politikierius, ar Kongresas išb
rinks geru biznierių komisija?

Sunku pasakyti, kiek pinigu 
Kongresas paskirs del szitos 
paszelpos. Szesziolikos Tautu 
Konferencija Paryžiuje pa- 
reiszke, kad tokiai paszelpai 
reikia apie 29 bilijonu doleriu, 
o Harriman komisija, kuri bu
vo pasiunsta in Europa ta 
klausima isztirti sako kad dvy
likos bilijonu užteks. Sekreto
rius Marshall sako, kad reikes 
apie dvideszimts bilijonu dole
riu. .j

Kongresas stengsis iszsidere- 
ti ant mažiau pinigu, nes Kon
gresmenams dabar rupi suma
žinti Amerikiecziu taksas, kad 
pasigerinus visiems del atei- 
naneziu Prezidento rinkimu. 
Jie nori visiems sakyti ir paro
dyti kad jie sumažino taksas.

Ka tie Kongresmenai 
sakys ar kaip jie nutars, 
jau dabar žinome kad tie 
gai ant medžiu neauga;
mes turėsime ar vienaip ar ki
taip tuos pinigus surinkti ir su
dėti. Valdžia tik viena priemo
ne žino; tai yra “Taksos.”

Per szita ypatinga Kongreso 
susirinkimą iszkilo klausimas: 
Ar vėl suvaržyti kiausziniu, 
sviesto ir mėsos pardavima ir 
nustatyti kiek kompanijos ir 
buezieriai gali imti už tuos da
lykus. Senatorius Ralph E. 
Flanders toki inneszima jau in- 
teike.

“Kongreso darbas yra svar
bus ir sunkus. Kongresas turi 
parūpinti paszelpa Europos 
krasztams, paskirti bilijonus 
doleriu Europos Badaujan
tiems, bet tuo paežiu sykiu turi 
nepamirszti kad reikia apsau
goti ir savuosius, reikia ir 
Amerikieczius apsaugoti nuo 
to paszieliszko brangumo, ku
ris grasina visa Amerika pa
skandinti ir Amerikieczius ba
getais ubagais padaryti. ’ ’

tenai
mes 

pini-
kad

Senatorius Glen Taylor, 
Demokratas isz Idaho valsti
jos, keliasi anksti ryta ir rai
tas joja per dykumas. Jis

ne pradeda; pirmiau jis pa
balnojo savo arkli ir paskui 
savo cziebatus maunasi. Jis 
ketina raitas joti in Wash-

NEW YORK, N. Y., —
Suvienytu Tautu Bendras susi
rinkimas ateinaneziais metais 
bus laikomas Europoje. Taip 
nubalsavo Tautu Sanjungoje. 

. 32 balsavo laikyti Europoje, 17 
balsavo laikyti Amerikoje. Bet 
pirm negu bus galutinai nutar
ta kur laikyti tas bendras susi
rinkimas, reikia nubalsuoti 
kiek kasztuos ir kas tuos kasz-

czia rodos atbulai savo kelio- ingtona. tus padengs.

Japonu agronomijos moks- 
linczius Takeo Furumo, lai
ko rankoje nemažas bulves, 
kurios užaugo toje žeme j e, 
ant kurios nukrito ta Ameri
kos sprogstanti “Atom” 
bomba. Kiti mokslincziai sa
ke ir pranaszavo kad tenai 
per septynis ar per dvide- 
szimts metu niekas neaugs. 
Dabar apie Nagasaki miestą 
augalai ima augti kaip 
augo.

ir

KONGRESO
SVARBUS
SUSIRINKIMAS

WASHINGTON, D. G. —
Panedelyje atsidarė svarbus 
susirinkimas Kongreso, kuris 
buvo suszauktas apsvarstyti

nežinojo ( paszeipos reikalus. Czia nieko 
kad Sovietu Rusija turi savo. nauj0 nebuvo in vesta, inneszta 

nes paszelpos klausimas buvo 
iszkeltas ir pirmiau, bet Kon
gresmonai turėjo svarbesniu

vieta, savo lageri Francuzijoje,j 
visai netoli nuo Francuzijos- 
sostines, Paryžiaus. CziaSovie-Į 
tai turėjo savo policija ir savo reikalu, kaip rinkimai, ir pali-'
vaiska ir viską savotiszkai' 
tvarkė.

Isz Rusijos tuojaus iszejo pa- 
siaiszkinimas. Rusijos Amba
sadorius greitai pareiszke kad 
szitoks užpuolimas ant Sovietu 
Rusijos piliecziu yra nedovano-

ko klausima neiszriszta.
Susirinkimas svarbus del to, 

kad tas paszelpos klausimas 
dabar yra toks svarbus ir toks 
reikalingas, kad reikia ji isz- 
riszti be jokio atidėliojimo.

tinas. Jis toliau pareiszke kad Kongresas dabar turės nu-.
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