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Isz Amerikos Agronomijos Sekretorius PERSPĖJA
REPUBLIKONUS Rusij a Gaus

REIKIA PRIŽIŪRĖTI
PASZELPA

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Arthur H. Vanden
berg, Republikonas isz Michi
gan valstijos ana diena pareisz- 
ke kad, sulyg jo nuomone Ame
rika turėtu szelpti tuos Euro
pos krasztus kurie dabar dar
buojasi ir stengiasi atsistatyti, 
ir kurie prižada vienu ar kitu 
budu mums atsilyginti.

Jis sako, kad visi tie kurie 
dabar prieszinasi ir rūgo j a kad 
mes per daug pinigu siunczia- 
me in Europa, nieko nesakytu 
jeigu jie žinotu kad mes skoli
name pinigus, o neduodame vi
sai už dyka. Jie sako kad mes 
dabar rengiamies duoti apie 
$6,800,000,000 ir visai nieko 
negalime tikėtis kad mums kas 
kada nors atmokės. Jis sako 
kad mes turėtume nors ka gau
ti už savo dolerius.

Jis pataria kad Amerikos 
valdžia dabar nustatytu nors 
kokius pareikalavimus isz tu 
krasztu kuriuos mes szelpiame 
ir ketiname szelpti. Jis sako 
kad mes turėtume pareikalauti 
kad tie krasztai: Savomis jie- 
gomis darbuotųsi ir rūpintųsi 
savo pramone atsistatyti, ir 
kad musu paszelpa butu mie- 
ruojama, saikojama sulyg tu 
pastangų.

Prezidentas Pasaulines Ban- 
kos, John J. McCoy pritaria 
Senatoriui Vandenbergui ir sa
ko kad mes turėtume skolinti 
pinigus Europos krasztams 
taip kaip mes skoliname pini
gus paprastam žmogui, kuris 
turi parodyti ne vien tik kad 
jam tie pinigai reikalingi, bet 
kad jis gales juos kada nors at
mokėti. Jis sako kad prastas 
biznis jeigu mes visiems sko
linsime pinigus taip kaip mes 
skolinome Anglijai tuos ketu
ris milijonus doleriu. Jis taipgi 
pasakė kad Pasauline Banka 
dabar turi apie 489,000,000 do
leriu kuriuos ji galėtu pasko
linti Europos krasztams. Bet 
tos paskolos negali dabar būti 
dovanos ar almužna.

ITALIJOS SLAPTA 
SUTARTIS SU

RUSIJA
WASHINGTON, D. C. — 

Sovietu Rusija gaus viena dide
li Italijos kariszka laiva ir pen
kis mažesnius kariszkus laivus 
ir du povandeniniu laivu, sub- 
marinu, sulyg sutarties ant Ita
lijos taikos.

Visa szita sutartis buvo la- 
ffli paslėpta ir niekas nežinojo 

Apie ja. Bet kitos vieszpatystes, 
kaip Amerika ir Anglija pripa-

Apsirenges kaip darbinin
kas, su raudonais marszki- 
niais ir laikydamas auksines 
szakes rankoje, Agronomijos 
Sekretorius, Clinton Ander
son szoka ir baikas kreczia 
per metini “Szventuju ir 
Grieszninku” Baliu, New 
York mieste. Po visu tu bai- 
ku ir szposu jis pasakė trum

žins ta sutarti ir laikysis savo 
žodžio, jeigu Rusija sugražins 
visus didelius ir mažus karisz
kus laivus, kurie buvo Rusijai 
per kara paskolinti.

Italijos taikos sutarties nu
statė, kad Italija gali pasilaiky
ti apie 114,744 tonu kariszka 
laivu. Visi kiti Italijos karisz- 
ki laivai turėjo būti padalinti 
Alijautams, arba nuskandinti 
arba kitaip sunaikinti!

Atskira sutartis, kuris buvo 
patvirtinta ir patikrinta visu 
Užsienio Ministeriu, nustatė 
kad Keturiu Didžiųjų Tautu 
Laivyno Komisija paskirs kas 
ir kiek gaus tu Italijos karisz- 
ku laivu.

Kita sutartis, kuri buvo be
veik nei vienam nežinoma nu
statė ir net vardais iszvardino 
kuriuos laivus Rusija gaus. 
Szita sutartis nustato kad Ru
sija gaus 23,000 tonu kariszka 
laiva “Giulio Cesare,” kuris 
nors isz mados iszejes, bet da
bar turi labai didelius ir galin
gus karabinus.

Sovietai neturi nei vieno di
delio kariszko laivo ir dabar 
tikisi gauti nors viena isz Itali
jos.

Kiti du didesni ir galingesni 
kariszki Italijos laivai bus pa
skirti Anglijai ir Amerikai. 
Prancūzai ir Yugoslavai taipgi 
gaus kelis mažesnius kariszkus 
laivus isz Italijos.

Bet Rusija nieko negaus, pa
kol ji nesugražins Amerikos ir 
Anglijos jai paskolintus laivus 

pas prakalbas ir paminėjo vi
sus tuos kurie taip gerai pa
sipinigavo pirkdami ir par
duodami kvieczius. Jis sako 
kad dauguma isz j u jokiu bu
du negalėjo in toki bizni sto
ti, nes jie neturi gana pinigu 
nei pilna skrybėlė kviecziu 
nusipirkti.

per kara. Dabar Sovietai neži
no ka daryti; Ar pasilaikyti 
tuos laivus kuriuos jie dabar 
turi, ar juos mums sugražinti ir 
kitus gauti isz Italijos?

Pasakos Pabaiga 
Gimtadienis

Connie Mack, beisbolinin- 
ku senas ir garbingas vadas 
užpuczia žvakutes ant savo 
gimtadieninio pyrago. Jis 
apvaikszcziojo savo asztuo- 
nios deszimta-penkta gimta
dienio diena. Jis sako, kad 
jis tikisi kad sziais metais 
Philadelfijos beisbolininkai 
visus sumusz ir taps cziam- 
pijonais.

WASHINGTON, D. C. —
Senatorius Kenneth S. Wherry 
isz Nebraska valstijos perspėjo 
visus savo partijos vadus ir na
rius, kad ne laikas per daug 
džiaugtis kad Henry Wallace 
suskaldė Demokratu Partija, 
kai jis sutvėrė treczia savo par
tija.

“Yra musu tarpe,” sako Se
natorius Wherry, “tokiu nariu, 
kurie sako ir jauezia kad Re- 
publikonams dabar nieko nerei
kia daryti, tik tupėti ir laukti 
pakol Demokratai gala gaus. 
Asz noriu visiems tokiems” jis 
tese toliau, “perspėti, kad jei
gu Demokratu Partija visiszkai 
susikaldytu, mes vistiek turime 
dirbti ir darbuotis del szitu rin
kimu, nes Demokratu Partijos 
vadai yra gabus, apsukri ir la
bai intakingi žmones ir jie mo
ka kaip žmones suvedžioti. ’ ’

Jis toliau visiems Republiko- 
nams patarė kad visi savo žmo
nėms paaiszkintu savo partijos 
nusistatymą kaslink Amerikos 
Užsienio reikalu. Jis sako kad 
kiekvienas Amerikietis turėtu 
žinoti kas yra daroma Užsienio 
klausimuose ir kaip musu dar
bas Užsienyje palieczia kiek
viena žmogų ežia Amerikoje. 
Republikonai taipgi sako kad 
reikia paskirti ir pasamdyti ge
rus biznierius vesti musu tuos 
Užsienio reikalus, nes politikie
riai ar dipliomatai tokiam dar
bui nėra tinkami. .

Republikonai paskyrė ketu
ris milijonus doleriu del rinki
mu vajaus. Trys milijonai del 
Prezidento rinkimu; keturi 
szimtai tukstaneziu doleriu del 
Senatorių rinkimu ir szeszi 
szimtai tukstaneziu del Kon- 
gresmonu rinkimu.

Italij os Kariszkus
Laivus

Amerika RengiasiP'asiunstiKa- 
riszkuEroplanuIn Turkija; Ara
bai Užims Palestina Kai Angli
jos Kareiviai Apleis Ta Szali; 
Republikonai Paskyrė $4,000,- 

OOO Del Rinkimu Vajaus
ŽULIKAI,

RAZBAININKAI
IR MULKIAI

CAIRO. — Arabu Taryba pataria visoms 
Arabu Tautoms ar krasztams užimti Palestinos 
kraszta kai tik Anglijos kareiviai apleis ta szali. 
Szita paskelbimą ar patarima vieszai paskelbė 
Assad Dagher, Tarybos laikrasztininku pirmi
ninkas.

Anglija yra davus savo žodi, kad visi jos ka
reiviai iszsikraustys Rugpjuczio pirmos dienos.

Kai laikrasztininkai užklausė to Tarybos 
laikrasztininku vado ar visi krasztai visos Arabu 
vieszpatystes sutiks su tokiu nusistatymu, As
sad pasiaiszkino:

“Arabu Taryba pataria kad visi krasztai 
pasiunstu savo armijas ir visa Palestinos kraszta 
užkariautu, bet nei vienas Arabas ar Arabu 
krasztas nebus privereziamas taip daryti.”

Szita Arabu Taryba buvo sutverta Kovo me
nesi, 1945 metuose, Cairo mieste ir ji susidaro 

' isz atstovu isz Syrijos, Anapus-Jordano, Iraq, 
Saudi Arabijos, Lebanon, Egypto ir Yemen.

T as laikrasztininku vadas sako, kad Taryba 
pataria visiems Arabams užimti Palestinos 
kraszta užtai, kad Arabai nepripažinsta tos 
Žydu tautos, kuria Tautu San junga nori su
tverti. Jis taipgi duoda visiems žinoti, kad 
Arabams labai nepatiks jeigu Tautu Sanjunga 
nutars pasiunsti kariszkus policijantus in ta 
kraszta pirm negu Anglijos kareiviai pasitrauks.

Arabu Taryba sako kad, “visi Arabai yra pa
sirengė kovoti ir kariauti iki paskutinio kareivio 
priesz Palestino padalinima.”

Kai Arabu Tarybai buvo praneszta, kad 
Amerika ketina pasiunsti savo kareivius, ma
rinus apsaugoti savo konsulata Palestinoje, Ta-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sviesto Svaras $27.00
FRANKFORT ON THE 

MAIN, VOK. — Mes ežia pyks
tame kad sviestas per daug 
kasztucja, bet Vokietijoje vie
nas svaras sviesto kasztuoja du 
szimtu ir septynios deszimts 
markiu, arba, musu pinigais, 
dvideszimts septynis dolerius.

Mėsos, tauku ir kiausziniu 
baisiai sunku pirktis nes ūki
ninkai laikosi viską sau ir ne
parduoda, nes “Black Market” 
biznieriai viską superka. Jeigu 
kas norėtu parszuka nusipirkti 
tai jau reikia viso turtelio ar 
gero ir brangaus žemeziugo, 
daimanto.

Policija seka kelis biznierius 
kurie su valdininku pagelba su
stvėrė apie penkis tonus svies
to kuris ubvo p^siunstas visai 
už dyka Vokiecziams. Tie biz
nieriai dabar gera bizni varo 
parduodami ta sjviesta už dvi
deszimts septynis dolerius ant 
svaro. i

PHILADELPHIA, PA. — 
Slapta Amerikos FBI policija 
suėmė žulika, razbaininka ir 
žmogžudį, James P. Smith. Visi 
mes jau isz anksto žinojome 
kad jis bus suimtas kai tik da- 
žinojome kad slapta FBI poli
cija jo pradėjo jieszkoti.

Kitaip ir negalėjo būti kai 
szitas vyrukas nutarė jieszko- 
tis sau pinigu už dyka ir kai jis 
pasirinko karabina del savo 
darbo.

Kartais mes dyvinamies isz 
tu razbaininka gudrumo ir ap
sukrumo, bet ežia nėra isz ko 
dyvintis. Tie razbaininkai yra 
paskutinio kurpalo durniai ir 
mulkiai.

Tik pažiūrėkime kaip dur
nai ir kvailai szitas mulkis pa
sielgė. Praeita Sausio menesi 
jis tikrai kvailai pasielgė kai 
jis su savo draugais apvogė 
banka New Orleans mieste ir 
nuszove Policijanta Ingling, 
Tik pusgalvis butu padaręs ka 
jis padare. Jis pasisamdė taxi
cab isz Memphis in Chicaga, už 
kuria kelione jis užsimokėjo 
net penkis szimtus doleriu. 
Žmogus, kuris nors kiek proto 
turi žinotu kad tokis szposas 
sukels visu žingeidumą.

Isz tu trijų razbaininku kurie 
ta banka apvogė, vienas Ed
ward Hough jau laukia mirties 
bausmes; antras, James Smith 
yra suimtas ir laukia sudno 
teismo; tik treezias David Al
meida nesuimtas. Bet ir jam 
jau kiszkos dreba kai jis daži- 
nojo kad slapta FBI policija jo 
jieszko.

Ir neims ilgai pakol ir jis bus 
susektas ir suimtas. Nežiūrint 
kur jis slapstosi jis žino kad jo

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
valandos; pareikalaus kad visi 
dirbtu keturios deszimts valan
dų ant sanvaites, nepaisant ar 
darbo bus jiems ar ne; pareika-

Mes tankiai raszeme ir dau
giau raszysime apie musu val
džios ir musu valdininku ir dip - 
liomatu kvailystes ir ju visisz- 
ka apakima ar nieko nepaisini- 
ma. Vienas palszyvas, neva isz 
bajoru gimines žmogus vardu 
Vajta, kurio tikras vardas yra 
Viešėk, gavo isz Amerikos val
džios pasporta, viza kaipo dip- 
liomatas ir atvažiavo in Ame
rika.

Gal nebutu pro szali musu 
skaitytojams priminti kokio 
plauko yra szitas bajorpalaikis 
Vajta, ar Viešėk.

Jis pradėjo savo karjiera 
kaipo studentas Budapeszto 
Universitete, kur jis buvo Na
ciu slaptas studentas. Jo pir
mutinis darbas buvo kaipo 
laikrasztininkas Vengrijos Am
basadoje Berlyno mieste. Isz 
ten jis 'buvo perkeltas in Itali
jos Ambasada, kur jis buvo Vo
kiečiams szpiegas. Alussolinis 
ji iszvijo isz Italijos.

Jissugryžo in Vengrija ir 
ouvo paskirtas redaktoriumi 
ant dvieju laikraszcziu kurie 
buvo po Naciu intaka. Szitie du 
laikraszcziai baisiai puoliesi 
ant Amerikos ir Amerikiecziu.

Kai Amerikiecziai kareiviai 
lakūnai buvo priversti nusileis
ti in Vengrija, szito Naciu Vaj
ta laikraszcziai szitaip rasze: 
‘ ‘ Szitie Amerikiecziai yra 
‘ ‘ gengsteriai, ’ ’ razibaininkai, 
kuriems yra primokama kad 
jie iszžudytu Vengrijos vaikus, 
turi paragauti Vengrijos žmo
nių kerszto.” Jis ir jo laikrasz
cziai ragino žmones kankinti ir 
žudyti Amerikieczius.

Daug- daugiau galėtume apie 
szita žulika. paraszyti, bet szi- 
tiek užteks.- Pirm negu Vengri
jos Alinisteris Szalasi buvo pa
kartas už savo prasikaltimus 
priesz Alijantus, jis paskyrė 
Vajta Bendru Konsulu in Vien
na. Vajta paskui pats paskyrė 
žulikus žudyti Vengrus ir visus 
kurie Naciams prieszinosi.

ng’lijos valdžia pasmerkė ji 
^aipo karo prasikaltėli.

O Amerikos dipliomatai ir 
valdininkai tam niekszui duo
da pasporta kaipo “Diplioma- 
*ui. Amerikos slapta FBI po
licija iU<_mo szita dipliomata ir 
i-a'bar jis tupi kalėjimo ir gal 
bus nugabentas ten isz kur jis 
atkeliavo. Bet visgi musu dip- 
liomtaai ir valdininkai kalti, 
kam jie tokiam prasikaltėliui 
iszdavo “Dipliomato” paspor- 
ta! . 

■ • •
John L. Lewis, mainieriu bo- • M- ...sas buvo insidejes aliejaus pe- 

ezius in savo namus. Dabar jis 
vėl permaine juos kad galėtu 
anglis kūrenti. Ne už tai kad 
jam mainieriai rupi, bet už tai 
kad aliejaus sunku gauti.

• ' 5 . • •
--- ------11.......

Prezidento daktaras, Briga
dos Generolas Wallace H. Gra
ham, kuris taip inklimpo ir ap- 
siszauke dabar jau isz savo vie
tos pasitraukė. Jeigu nepasi
trauks, tai jis (bus pravarytas.

1 • • ’

.. Kavos puodukas, duonos 
'szmotelis ir sviesto gabalėlis 
'New York miesto vieszbucziuo- 
se, hoteluose, kasztuoja septy
nios deszimts penkis centus.

lauš visiems dahoininkams ku
rie jau iszdirbo penkis metus, 
tris asnvąites atostogų pilnai 
apmokamu; pareikalaus ir pa- 
szelpos fondą, in kuri kompa
nija turės imnoketi penktuką 
ant valandos, už kiekviena dar
bininką. Visi tie darbininkai 
džiaugsis; kiti darbininkai 
rengsis ko panaszaus pareika
lauti; o visi mes, kurie nei prie 
jokios unijos neprigulime, tu
rėsime giliau kiszeniuje krapsz- 
ty tis kad galėtume gala su galu 
suvesti.

Mes pernai daug raszeme 
apie koks geras biznis eina Flo
ridoje. Dabar visi biznieriai ir 
vieszbucziu sanvininkai Flori
doje ima Lozorių giedoti. Jie

Automobiliu darbininku uni
jos pareikalaus doleri ir septy
nios ueozmns renkis centus ant

jieszkoti sau saugia vieta, bet 
ji sutrukdė Slapta Sovietu po
licija ir tarė, “Gyvenimas yra 
tiktai sapnas. ’ ’

liavos gauti 460,000 svaru 
maisto. Szi stambi parama jau 
yra pakelyje in paskirstymo 
vietas. Tai tik vienas pavyzdys.

pras ir invertins Amerikos dar
bus. Bet kur ežia tau; visai ne! 
Komunistu propaganda yra pa
veikus ir mokslinczius ir- laik-

Buvo tylu laukuose ir miesr 
tuose pradėjo jau auszti, kai 
vienas mokslo žmogus užgesino 
žiburi savo kambaryje ir giliai 
atsidusdamas, pratarė: “Gyve
nimas yra tiktai mokykla. Gy
venimas yra ir pasilieka amži 
na paslaptis.”

BALE GERYBIŲ
PASKIRSTYMO

1 KLAUSIMU

sako, kad jiems bagoeziu truks-, 
ta. Daug bagoeziu dabar jaui

BROOKLYN, N. Y. — Isz 
iri va iriu praneszimu, oficialiu 
ir privaeziu (laiszkais ir žo
džiu), tenka patirti apie pasi- 
taikanezius lietuviu tremtiniu 
Vokietijoje nusiskundimus del 
BALF gerybių paskirstymo.

rengiasi in tolimesnias keliones 
ant laivu ir nevažiuoja in Flo
rida. Biznierių komisija Flori
doje sako kad sziais metais apie 
penki tukstaneziai bagoeziu ki
tur iszyažiavo praleisti savo pi
nigus. Sulyg ju aprokavimu, 
jeigu kiekvienas hagoezius pra
leido tik tūkstanti doleriu pir
miau tai dabar jau Floridos 
biznieriams didelis nuostolis.

—----- ::--------  ►
Ponia A. AI. King isz Balti

more, Aid., prisiuntė mums szi
ta korespondencija apie var
ginga . gyy venima per užkuria- 
vima ir ka tie žmones sako ir 
kaip jie žiuri in ateiti ir in gy
venimą:

“Buvo karszta vasaros diena 
ir visi karo belaisviai, nuvargę, 
tylėjo. Urnai, susimanstes, vie
nas belaisvis užklausė: “Drau
gai, sakykite kas-gi tai yra 
Gyvenimas ? ’ ’

Visi karo belaisviai nusigan
do. Tik vienas belaisvis links
mai atsake; “Gyvenimas yra 
giedojimas,” ir pats uždaina
vo: “Pavasari, Pavasari, Tu 
vėl ateisi; Bet musu neberasi.”

Ne, jis yra kova tamsumoje,” 
rimtai prabilo kitas belaisvis, 
iszkizsdamas galva isz žemes, 
nes jis dirbo augliu kasyklose.

“Asz manau kad Gyvenimas 
yra iszsi vys tymas,” kalbėjo 
viena belaisve, Lietuvaite. Rau- 
donarmie ežiai Komunistai, nu
sileido ant Lietuvos žemes ir 
suszuko: “Gyvenimas, tai 
džiaugsmai!”

Sakyk geriau kas jis yra. 
“Trumpa vasara,” zvimbė pro 
szali skrisdama partizanu 
szarpnele, kulka.

“Bet asz randu, kad Gyveni
mas yra tiktai darbas ir vieni 
vargai,” kalbėjo kita belaisve, 
neszdama už save cįaug didesni 
glebi malku.

Tuo paežiu sykiu Komunis- 
I tas padalino po puse litro van
dens, ir tyliai sznibždejo, “Gy
venimas susideda tiktai isz 
aszaru.”

“Jus visi nieko nežinote,” 
kalbėjo kitas Komunistas, pa
sikeldamas ant savo orlaivio 
galingu sparnu augsztyn; “Gy
venimas yra Laisve ir Jiega!”

Taip užėjo ir vakaras, ir nu
vargęs belaisvis norėjo susi-

Pajieszkojimas
Pajieszkau Kunigą Kibarta. 

Girdėjau kad gyvena Pennsyl
vania Valst. Praszau atsiszauk- 
ti ant adreso:

Antanas Glebauskas, 
419 Cottage Street

Athol. Alass. v

Vienur kitur metamas intarimo 
szeszelis gerybių skirstymo ko-
misijų atžvilgiu, primetant 
joms szaliszkuma. Antra nusi
skundimu ruszis-girdi, spaudo
je skelbiama apie dideles BAL- 
F gerybių siuntas, o tremtyje 
paszelpos reikalingieji labai 
mažai j u gauna.

Pirmiausia, del szaliszkumo. 
BALF vadovybe skirstyme tie
siogiai nedalyvauja. Skirstymą 
atlieka miszrios komisijos, ku
riu nariais yra paežiu tremti
niu organizacijų iszrinkti as
mens. Kiek ežia žinoma, komi
sijose dalyvauja in vairiu pa
žiurti ir užsiėmimu žmones, tai 
negalėtu būti jokio szaliszkumo 
kokios nors vienos grupes nau
dai.

Antra, del paszelpos daviniu 
mažo kiekio.

Vokietijoje yra apie 65,000 
Lietuviu tremtiniu. Beveik vi
siems jiems trūksta ir reikia 
papildomo maisto. Jei kiekvie
nas asmuo kas menuo isz BALF 
gautu maisto bent 10 doleriu 
vertes, tikrai nebutu jo per
daug. Paprastas skaieziavimas 
rodo, kad BALF vadovybe, no- 
redama nusiusti maisto tremti
niams kas menuo bent po 10 do
leriu vertes kiekvienam, turėtu 
maisto pirkti kas menuo už 
650,000 doleriu. Tada per me
tus te^tu iszleisti $7,800,000.

BALF metinis ’biudžetas per
nai nesieke ne 300,000 doleriu 
(neskaitant suaukotu daiktiniu 
gerybių). Tai kaip Lietuviai 
tremtiniai gali tikėtis daug 
maisto isz BALF, kai jo turimi 
szaltiniai yra baisiai maži, pa
lyginus su reikalu!

Paszelpos skirstyme pirme
nybe duodama vaikams, kuriu 
Vokietijoje yra apie 14,500. No
rint vaikams parūpinti maisto 
bent 10 doleriu vertes per me
nesi vienam, reiketu per menesi 
skirti 145,000 doleriu arba per 
metus $1,740,000.

Sztai kur gludi visa “pa
slaptis,” kodėl tremtiniai taip 
mažai maisto isz BALF gauna. 
Gauna jo mažai todėl, kad BA
LF isztekliai yra labai ir labai 
riboti.

BALF vadovybe, dėjo ir deda 
visas pastangas ko didesnėms 
pinigu sumoms sukelti. BALF 
Pirmininkas Kun. Dr. Juozas 
B. Konczius nepraleidžia jokios 
progos didesnei paramai laimė
ti. Jis varsto duru duris, laužo 
kliueziu kliūtis, kad tik Lietu 
viu tremtiniu medžiagine ir 
teisine padėtis butu geresne. 
Sztai visai neseniai jam pavy
ko isz Amerikos kataliku vys
kupu vardu vestos maisto rink-

Visi BALF valdybos ir Di
rektorių Tarybos nariai daro 
viską, kas tik inmanoma ir ga
lima. BALF skyriai visu uo
lumu talkininkauja. Visuome
nes vadai, dvasininkai ir pa- 
sauliecziai, nuoszirdžiai ben
dradarbiauja BALF’ui. Lie- 
tuviszki laikraszcziai ir lietu
viu radijo programos be jokio 
atlyginimo užleidžia savo skil
tis ir brangu laika atsiszauki- 
mams ir praszymams duoti 
daugiau ir daugiau auku.

Tenka atsiminti, kad Ameri
koje vieszu ir privaeziu rinklia
vų yra daugybe, jos viena kita 
veja. Szitai, Sausio menesi 
per visa szali yra plati “Mareli 
of Dimes” rinkliava vaiku Pa
ralyžiaus Fondui. Vasario me
nesi Vėžio Ligos ir kitiems 
fondams. Kovo menesi Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus didy
sis vaju.s Po to seka kiti. Be 
to, kiekvienas miestas turi sa
vo labdarybės ir paszelpos iu- 
staigu vajus. Invairios tikybi
nes organcijos vėl turi savo pa
szelpos programoms vykdyti 
vajus. Darbininku unijos kas
met kelis kartus padeda savo 
narius dienos uždarbio mo- 
keseziais savo paszelpos reika
lams, ir t. t.

Visa tai labai aiszkiai rodo 
kaip sunku auku gauti. Turint 
tai dėmesyje, lietuviai tremtin
iai galėtu suprasti, o ju daugu
ma tai aiszkiai supranta, kodėl 
BALF negali pristatyti tiek 
gerybių, kad kiekvienas ju bu
tu patenkintas.

Daug lengviau yra su drabu
žiais, ju daugiau gaunama, tai 
daugiau tremtiniams ir tenka. 
BALF centras gauna daiktiniu 
gerybių paskirstymo komisijų 
praneszimus, kurie rodo, kaip 
kruopszcziai ir tiksliai gerybes 
yra skirstomos.

Juozas B. Lauczka,
BALF Reikalu Vedėjas, 

Brooklyn, N. Y.

PRAKALBOS
IR TIKĖJIMAS

Ar Komunistai Patys 
Tiki In Ka Jie Sako?
Szitas klausimas yra dažnai 

iszkeltas, ar Sovietai, Komu
nistai patys tiki in tuos szmeiž- 
tus kuriuos jie skleidžia apie 
Amerika. Užsienio Ministeriu 
Konferencijoje, Londone Ame
rikos Sekretorius Marshallas 
kelis sykius atsake Molotovui, 
kad pats Molotovas netiki in 
tuos dalykus, kuriuos jis sako!

Bet, kiti sako ir aiszkina, kad 
Komunistai tikrai tiki in viską 
ka jie sako ir skelbia. Szitie 
žmones sako, kad Komunistai 
taip ilgai melavo kad dabar pa
tys tiki in savo melagystes! Ir 
galimas daigtas. Ju protavimas 
szitokiu moksliszku keliu eina: 
Mes, Komunistai esame mela
giai, Jeigu mes meluojame, tai 
ir visi kiti meluoja: O jeigu visi 
meluoja, tai nėra teisybes.

Klausimas ka Komunistai isz 
tikro tiki ir kodėl jie taip tiki 
tampa, ir sunkesnis, kai mes 
pamirsztame Amerikos Sekre
torių ir Molotovą ir pažiūrime 
in Rusijos moKslinczius ir laik- 
iasztininkus. ' Mes ežia jau ga
lėtume tikietis kad nors laik-

rasztininkus.
Ales ana diena pasiskaiteme 

Rusijos moksli neziaus Eugene 
Tarle kelis straipsnelius. Szitas 
Eugene Tarle yra keliamas ir 
statomas kaipo labai mokintas 
ir gabus raižytojas, kurios 
straipsniu visi Rusijoje skaito 
ir jam intiki. Jo tie straipsniai 
mums nieko naujo nepasako. 
Jis, kaip ir visi kiti, raszo kad 
Amerika sau turtus susikrovė 
per Antrąjį Pasaulini Kara ir 
dabar rengia Treczia Kara ir 
didesnius turtus susikrauti. Jis 
sako kad mes užsidirbome per 
kara penkios deszimts du bili
jonu doleriu. Bet jis nepaaisz- 
kina kaip ir kas isz musu tiek 
užsidirbo. Jis nepaaiszkiua 
kaip tai yra kad dabar Ameri
kos valdžia yra paskendus sko
loje, kad dabar užsitraukėme 
du szimtu ir penkios deszimts 
bilijonu doleriu skolos.

Szitas mokslinczius Eugene 
Tarle prisipažinsta kad Rusijos 
mokslincziai negali susijungti 
su Vakaru mokslincziais, jis 
taipgi prisipažinsta kad jis ir 
jo draugai negali musu moks
linczius supažindinti su Rusi
jos mokslincziais. Jis staeziai 
nesako, 'bet savo nutylėjimu 
prisipažinsta kad Rusijos 
mokslincziai nieko apie savo 
kraszta negali kitiems pranesz- 
ti.

Ales per daug negalime kal
tinti ta mokslincziu Eugene 
Tarle ar kitus tokio plauki o 
mokslinczius, nes mes gerai ži
nome kad ne tik politikai, 'bet 
ir mokslui kelias yra užkirstas 
ne tik su viena plieno ar gele
žies siena, bet su daug tokiu sie
nų, kurios randasi paezioje Ru
sijoje. Brolis, broliu, negali pa
sitikėti, mokslinczius su moks- 
lincziumi negali atvirai pasi- 
szneketi.

Kai tie vargszai mokslincziai 
yra taip suvaržinti, tai vargiai 
mes galime juos vadinti moks
lincziais, nes mokslinczius yra 
žmogus kuris su visais kitais 
pasitaria, isz kitu pasimokina 
ir prie kitu su savo mokslu pri
sideda.

Ir tie laikrasztininkai ir re
daktoriai Rusijoje negali 'būti 
vadinti tikrais laikrasztinin- 
kais ar redaktoriais. Laikrasz
tininkas skelbia žinias taip 
kaip jis jas mato ar supranta; o 
pisoriai, paiszeliu kramtyto jai 
Rusijoje turi laukti ir pažiūrėti 
ka valdžia pasakys ir paskui jie 
szoka ir savo straipsnius pysz- 
kina taip kaip Kremliaus jiems 
insako. Tai jie nėra laikraszti
ninkai, bet tik politikierių pa- 
dupcznihkai ir valdžios vergai.

LAIKAS :: ::
:: TAI PINIGAI

________

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Jus sužeistas ?
— O! Alano kojos! Galvoje 

ūžia, o kojos prislėgtos kažko
kiu dideliu sunkumu: negaliu 
ne pajudinti. Troszkulys kan
kina.

Pranas kiek galėdamas pa
silenkė ir griebė savo ryszuleli.

— Turiu bonka Kaliforni
jos vyno, pone Braune.

— Duokit greieziau, susi
mildamas! Asz sudegsiu isz 
troszkulio.

Pranas pro padaryta sienoje 
skyle inkiszo bonka in kita

rasztininkai iv mokslincziai su- skyrių.

— Imkit.
Bet tuo laiku jo galvoje blik

stelėjo nauja mintis, ir jis vėl 
atitraukė bonka-.

— Kur-gi bonka? Duoki:, 
karszcziavosi Braunas.

— Alatot, pone Braune, asz 
noriu praszyti jusu mažo pa
tarnavimo. Jus teisėjas? i

-— Taip.
— Kartu su manimi, kupė, 

nelaimes kalinama jauna pa
nele. Vienu žodžiu: mes tuoj 
neatidėliojant, norime susi
tuokti.

Alis Alare net suszuko isz nu
stelbimo.

— Frenkai, del Dievo mei
les! Ka tamsta prasimanai?

— Nenoriu gaiszinti laiko, 
Alaryte. Jei tu pasitiki mani
mi, kaip asz tavimi, tai mes su- 
situoksim.

— Bet musu sutuoktuves 
nebus pripažintos ?

— Kodėl. Juk kiekvienas 
teisėjas sulyg ssios szalies in- 
statymais. privalo kur tas ne
būtu sutuokti kiekviena myliu 
ežia porele. Alare, tu sutinki?

Alis Alare sunkiai atsiduso.
— Bet del visa ko praszy- 

cziau uždegti degtuką.
— Ne. Tu tapsi mano žmo

na, nemaeziusi manės, kaip ir 
asz tavęs nemaeziau.

— Juk tu nieko nežinai 
apie mano tėvus, apie mane.

— Be kalbu, Alaryte! Su
tinki?

— Jeigu tas neiszvengia- 
ma, sutinku!

— Puiku. Pone Braune, pil
dyk tamsta savo pareigas.

— Duokit vyno!
— Tamsta vyno gausi tik 

atlikęs vestuvinius formalu
mus.

— Nejaugi tamstos rimtai 
manote susituokti tokiose apy- 
stovose! Juk tai tiesiog neinma- 
noma! O ar Alis Mare sutinka 
teketi?

— Taip! Tvirtai pasakė to
ji-

— Tamstos vardas?
— Alare Choczkis, bet tai 

Amerikoniszkas. Tikra pavar
de, Stoczkis. Alano tėvas Lietu
vis.

—: Choczkis? Nustebo Pra
nas. Choczkis! Lyg pažinsta- 
mas. Teisėjas kalbėjo toliau pa
kiliu, graudžiu balsu:

— Alare Choczkis! Teises 
vardu klausiu tamsta: Sutinka
te būti Frenko Frenklejaus 
žmona ir būti jam isztikima li
gi mirties.?

— Taip, sutinku.
— O tamsta, Frenklejau?
— Sutinku.
— Alare Choczkis ir Fren-* 

kas Frenklejus, einant instaty- 
mu duota man teise, padarau 
jus vyru ir žmona! Duokite man 
savo rankas.

Pranas, senai jau spaudės 
Mares ranka, prasznibžclejo.

— Pasilenk kiek gali in ma
no puse, Alare: pasistengsiu pro 
plyszi irikiszti rankas. Jus ma
tote musu rankas, pone Brau
ne?

— Ne. Bet asz jaueziu jas. 
Sveikinu jus. Jus sujungti vi
sam amžiui. Dabar duokite vy
no.

— Imkit, imkit, pone Brau
ne, pasakė Pranas ir jaute, 
kaip drebanezios teisėjo rankos 
greitai stvėrė bonka.

Po kiek laiko pasigirdo:
— A!!! Gerai! Puikus vy

nas.
— Dabar jums geriau, po

ne? Paklausė Alare.
— Žinoma, daug geriau jau- 

cziuosi, ponia Frenklejiene.
— Alare, mano miela žmo

nele! Sznibždejo Pranas. Kaip 
asz dabar troksztu apglebti ta
ve ir pabueziuoti! Dabar galiu 
uždegti degtuką.

Tuoj po to czerksztelejo deg
tukas ir silpna jo szviesa ap- 
szviete gražu, meilu jaunos 
Pranaitienės veideli ir džiaugs
minga, energinga Prano vei
dą. Abu likopilnai vienas kitu 
patenkinti. Ju džiaugsmui ne
buvo ribų.

Ne greitai da iszgirdo jie, 
kad kažkas atsargiai skirsto 
vagono skeveldras. Po kiek 
laiko tirszta tamsuma, kur kan
kinosi ir džiaugėsi vos tik su
situokusi jaunųjų porele, insi- 
verže siauras szviesos spindulė
lis.

— Atsargiau! Suriko Pra
nas. /

— Atsargiau! Pakartojo
darbininkai virszuje.

Pirmiausiai buvo paleista isz 
spąstų Alare. Paskui iszlipo ir 
Pranas.

Alare stovėjo geležinkelyje, 
kukliai sudėjusi rankas. Szvie- 
siuose jos plaukuose auksu žė
rėjo saules spinduliai.

Pranas priėjo prie žmonos:
— Alaryte, mano miela, pa

galiau asz tave galiu prispausti 
prie krutinės!

Ir jie szirdingai pasibuezia- 
vo.

---- -G ALA S---- -
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Laikas Tai Pinigai Gardžiai Valgo

Į)IDELE Pietų Amerikos ly
guma leke greitasis trauki

nys. Artinos vakars. Paskuti
nio vagono atviroje verandoje 
minksztoje kede'je sėdėjo stam
bus pirklys, kilimo Lietuvis, 
Pranas Pranaitis, arba Ameri- 
koniszkai Frenkas Frenklejus 
isz Kalifornijos, ir nekantravo. 
Važiavo jis labai svarbiu rei
kalu in Naujaji Orleaną ir py
ko, kad turi sugaiszti kelionėj 
taip ilgai.

Jis iszeme laikrodėli ir'pa
žiurėjo in ji. Po kiek laiko vėl 
iszsiemes pažvelgė.

— Gaila laiko! Sumurmėjo 
po nosia. Kiek tai afsz per ta lai
ka bueziau atlikęs reikalu vie
toje. Bet važiuoti visgi reikia.

In veranda iszejo da vienas 
kelevis. Atsirėmęs in rams- 
czius, jis žiovaudamas isz nuo
bodumo žiurėjo in greitai abi- 
szaliai slenkanezias apylinkes.

Kelias ėjo in kaina, bet trau
kinys vis dėlto nesumažinda
mas greitumo, kaip pauksztis 
skrido pirmyn. Staigiame ge
ležinkelio pasisukime, paskuti
nis vagonas taip smarkiai pa
krypo in szali, kad vos nenuszo- 
ko nuo 'begiu.

Pasirėmęs ant ramseziu ke
leivis, storas žmogus, paszoko 
ir vos galva žemyn nenukrito 
isz vagono.

— Velniszkas važiavimas! 
Piktai suszuko jisai.

Pranui rodėsi, kad traukinys 
važiuoja nepakankamai greitai 
bet isz mandagumo jis prita- 
rianeziai linktelėjo galva.

Storas žmogus norėjo da ka 
tai pasakyti, bet Pranas iszsi- 

-franke-isz kiszenes laikraszti, 
užsidengė juo, tuo parodydama, 
kad tuszczioms kalboms laiko 
gaiszinti nemano.

— Asz teisėjas Braunas. 
Važiuoju in N. Orleaną. Kada 
mes tenai busim? Mėgino da 
storasis keleivis sznekinti Pra
na, bet pamatęs, kad tas nekrei
pia in ji domes, supykęs inejo 
in vagono vidų.

Traukinys vis leke pirmyn. 
Jau beveik sutemo, todėl Pra
nas, piktai sviedęs laikraszti in 
bedugne szalia vagono, irgi in
ejo vidun. Pirmame skyriuje 
minksztams suole gulėjo iszsi- 
tieses storas teisėjas, antrame 
nieko nebuvo. Czia Pranas ir 
apsistojo. Susirengas ant mink- 
szto suolo jis užmigo.

Praėjo gal valanda. Greitai 
jam pasirodė, kad traukinys 
sustojo ir kažkas inejo in jo 
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skyrių. Nieko nebodamas Pra
nas apsivertė ant kito szono ir 
vėl užmigo. Traukinys leke pir
myn.

Greitai po to pasigirdo bai
sus szauksmas, vagonas palin
ko dęszinen, pakilo in virszu ir 
traszkedamas nukrito1 ant kai
riojo szono. Apmiręs isz baimes 
Pranas buvo prispaustas suolu 
in siena. Aplinkui girdėjo luž- 
tanezio medžio, dužtaneziu 
stiklu ir traszkanczios geležies 
užima. Po to kas tai netoliese 
sprogo, elektra užgeso, aplin
kui pasidarė neiszpasakytai ty
lu ir tamsu.

Pranas mane, kad atėjo ga
las. Jis ir kvėpuoti jau nedryso.

Pasigirdo duslus stenėjimas.
— Pone teisėjau! Suriko 

Pranas ir net pabūgo savo bal
so, toks jis buvo tylus, neaisz- 
kus.

Atsakymo nebuvo.
— Pone teisėjau! Pakarto

jo Pranas.
— O! Galva! Galva! Stenė

jo kažin kas.
Bet tai buvo ne teisėjo bal

sas, bet malonus, moteriszkes.
— Alis! Panele! Tamsta su

žeista?
— Sužeista? Atsake malo

nus balselis. Isz balso atrodė 
kad ir pati moteriszke nesu
pranta, kas su ja atsitiko.

P Man, rodos, niekas neatsi
tiko,” pamanė Pranas. Skaus
mo jis nejauto, bet gulėjo kaip 
spąstuose; nei atsisėsti, nei at
sikelti negalėjo, prispaustas 
sunkiu minksztu suolu.

— Na, tikiuosi mane greit 
paleis isz to narvelio! Fra- 
szniibždejo piktai po nosia.

Tas jam gražino pirmykszti 
pasitikėjimas savimi. Jis vėl 
atsiminė pirmykszti pasitikėji
mą asvimi. Jis vėl atsiminė 
apie moteriszke, su juos kalbė
jusia. Gal jis galėtu jai padėti?

— Tamsta sužeista? Pa
klausė jis vėl.

— Tur but ne! Tik man 
kiek sutrenkė galva ir, be to, 
turiu sėdėti prispausta.

— A! Tai tamstai daug ge
riau negu man. Asz turiu gulė
ti, ir labai nepatogiai, po vel
niu!

Pasigirdo tylus juokas.
— Ka? Tamsta da juokie

si?
— Juokiuos isz bėdos! Bet 

tamsta, rodosi szaukiai kažko
kį poną Brauna? Kur tas po
nas ?

— Gretimam skyriuje. Po

Hideki Tojo, (pirmutinis) 
Japonijos premieras per ką
rą ir didžiausias prasikaltė
lis vis gardžiai valgo. Jis 
stengėsi save nusižudyti du 
metai atgal. Dabar jis yra 
teisiamas tarptautinio teis
mo už kariszkus prasikalti

ne Braune! Pone Braune!
Niekas neatsiliepe.
— Jis turėtu girdėti mano 

baisa. Tur būti su juo kas nors 
atsitiko.

— Tai gal jis užmuszta? 
Paklausė nusigandusiu balsu 
moteriszke.

— Tikiuosi, kad no. Alany- 
kirne, kad jis gyvas, sveikas ir 
linksmas kaip ir mes.

— Kodėl tamsta manai, 
kad man linksma.

— Todėl kad tamsta links
ma panele!' Sakau “panele,’’’ 
nors ir nematau tamstos tam
soje. Bet esu insitikines, kad 
kalbu su jaunute panele, ir tai 
vienintele mano paguoda tose 
prakeiktuose aplinkybėse. Be 
to lengviau apsiprasti su min
timi, kad dabar leidžiu bran
giausi laika dykai. Laikas! Pi
nigai! Tie žodžiai man daugiau 
negu kam kitam reiszkia. Asz 
turiu rytoj būti N. Orleano bir
žoje.

— Asz tamstai užjaueziu.
— Leisi tamsta areziau su

sipažinti? Alano vardas Fren
kas Frenklejus, ir asz, kaip sa
kiau pirklys isz Sau Francisko. 
Kur tamsta važiuoji?

— Taip pat in Orleanu pas 
dede in sveczius.

— Viena?
— Tamsta tur but isz dan

gaus nukritai. Juk Amerikie
tes visada visur važiuoja ir ei
na be palydovu. Gal tamstai 
tas nepatinka?

— Ne truputi. Bet kilimo 
asz Lietuvis, todėl nereikia ste
bėtis, jei kai kada mano pažiū
ros pasirodo Europietiszkos. 
Alano tėvas buvo Pranas Pra
naitis, o asz Frenkas Frenkle
jus, Amerikoniszkai.

— Tamsta tur but turi pla- 
czia pažinti San Franciske?

— Gal nori paklausti, ar 
daug žmonių pažystu! Poniu 
asz visiszkai nepažyst u. Alano 
laikas paszvestas tiktai darbui. 
Todėl, jau turėdamas trisde- 
szimts su virszum metu, da ne
vedžiau. Asz, žinote, noriu ves
ti, bet tikėkite, nėra laiko. Be 
to tie visi formalumai, tai tik 
laiko gaiszinimas. O! Alano lai
kas, mano brangiausias, veltui 
leidžiamas laikas!

Panele kiek laiko tylėjo.

mus. Jis, save pasiteisinda
mas, parasze 65,000 žodžiu 
raportą kuriame jis sako kad 
jis visai nekaltas už jo krasz- 
to kariszkus prasižengimus. 
Jis labai augsztai save nesza- 
si ir niekam gero neduoda.

— Alau rodosi, tamsta be 
reikalo jaudiniesi, pone Frenk- 
lejau. Kalbėkime apie ka nors 
kita; bus linksmiau.

— Teisybe! Kalbėkime apie 
kitus dalykus. Pavyzdžiui, pa
pasakokit kaip jus atrodot.

— Kaip atrodau? Bet juk 
tai ne taip jau lengvas dalykas. 
Nuo ko-gi pradėti?

— Pradekite tuo, kad buk 
tai stovite prie didelio veidro
džio.

— Gerai. Alatau gražia fi
gūra.

— Puiku!
— A7eidas kiek ilgokas, 

Angliszkas. Alano motina buvo 
Angle. Plaukai szviesus, net la
bai szviesus. Akys, mėlynos. 
Nosis, o, ta nosis! Ja tur būti 
asz paveldėjau isz senelio, Že- 
maiezio, Lietuvoje. Ji labai di
dele.

— Didele nosyte. Puikiau
sia, toliau, panele, tuoliau.

— Namie mane tyczia juo
kina kad pamatyti veideliuose 
duobutes.

— Duobutes, kaip tai gra
žu! Toliau.

— Jau daugiau nebežinau 
ka ir sakyti. Teisybe, veidas 
kiek spaugo tas.

— O kaip tamstos vardas?
— Mare.
— Mare! Tai mano myli

miausias vardas.
— Žinot ka, pone Frenkle-. 

jau. Alau rodos, kad tamsta, ne 
pirklys. Juk pirkliai pataikau
ti moterims nemoka.

— Žinoma. Tamsta labai 
pastabi. Tik užmirszot pridur
ti, kad pirkliai paprastai mo
terims maža maloniu daiktu 
pripasakoja todėl, kad neturi 
laiko. Dabar asz turiu laiko, to
dėl esu nebe pirklys, bet santi- 
mentalus Lietuvis. O juk visi 
Lietuviai, kad tamsta žinotum, 
puspoetai. Dabar turiu laiko, 
todėl pasiryžau ji tinkamai isz-

VrF3 Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule.”? Del daugelis 
laikas jau pąsiŲaige ir apie tai 
praneszeme! iBizni be pinigu 
sunku varyti, (ypatingai laik 
raszczio, kurife sureikalauju 
kožna doleri. ACZIU!

‘1 Saules ’ ’ ’ Redyste.
ji ; L
I 

naudoti ir pergyventi mažuti 
meiles nuotyki. Tamsta juokie
si! Palaukit pabaigsiu! Alis 
Atarė, papasakojusi apie savo 
iszvaizda, tamsta suteikėt man

TARADAIKA 5

Yra ir vyru niekszu,
Ne kam tikusiu, 

Net man viena iszkalbejo, 
Ir da jieszkot prižadėjo. 
Tu vis ant bobų sakai, 

Kad jos sziokios, ir tokios, 
Kad ne szvarios, maklakotos, 

Nes ir vyrai,
Kaip apsipacziuoja, 

Tai apie jaunas paežius 
ncdboja, 

Naktimis valkiojasi,
Po visas pabulkas 

trankosi, 
Tai vyrueziai esate netiko, 

Tai suvis negerai,
Nesivalkiokite, 
Namie sėdėkite, 

Gyvenimą pataisyk, 
Pacziules savo klausyk.

* * *
Naudingu yra labai 

daigtu del žmogaus, 
Jeigu kas moka 

raszyti, 
Tai tokiam žmogui, 

Daug geriau ant 
svieto gyventi.

Bet ne visi ant} gero. 
Dievo dovaneliu 

sunaudoja.
Vieni raszta ant gero 

naudoja, 
Kiti su raszta kitus 

aploja, 
Nes su tuom,

Taip sau pagadina, 
Ir in beda save 

inklupina, 
Juk ir liežuvis, 
Yra galvažudys, 

Nuplesze szlove artimui, 
Kuris daeda kaimynių;

Norints liežuvis, 
Gana '.blogo padaris, 

Ir sznekta vejas iszklaidis, 
Bet rasztas pasiliks 
Nevienas pas dranga 

raszo, 
Kad atvažiuotu pas ji 

praszo, 
Jog gerai gyvena, 

Norint turi vargo gana. 
Aplaikes tokia laiszka, 
Tuojaus visko pamote, 
Pas dranga tuo bėga.

Tokiu budu žmonis in 
miestus plaukia, 

Nežiūri, norints vargas 
ji lauke, 

Kada pri'buna baisiai 
peikusi, 

Jog paklausė melo, 
Pats keikėsi.

Tai vyrueziai ne kas, 
Tokis niekai rasztininkas;

Kalbėti reikia visada 
teisybia, 

Ne raszti jokiu melagylbia, 
Ba su rasztu gali blede 

padaryti, 
Kita in 'beda nuklampyti.

Atsiranda ir tokiu, 
Ka raszo varde kitu, 
Biaurindami kitus, 

Niekame visai kaltus, 
Ir tai nebijo, kito varde 

raszyti? 

dideli džiaugsma. Jei leisite 
asz irgi papasakosiu apie save.

— Praszau! Alau bus malo
nu areziau su tamsta susipažin
ti. Bet asz jau tamsta insivaiz-

Parasze ne savo padėti, 
Ba tankiausia tokie 

szeszkai,
Žino, jog iszeis jam 

negerai.
Po laikui graužėsi,

Net plaukus peszasi, 
Jog padare negerai, 

Suvis kvailai.

Calif. Aukso Szalis

Suvienytos Valstijos, 
Amerika buvo tik jaunas kū
dikis 1848 metais. Visas 
krasztas buvo kaip derlinga, 
bet dyka žeme kurio žmones 
buvo gyvi, vikrus ir darbsz- 
tus. Jie gerai žinojo, kad in* 
vakarus randasi baisiai dide
li platumai, kur baltas žmo
gus nebuvo nei kojos inkeles.

Tada viena gražia diena, 
vienas žmogus, James Mar
shall isztare viena žodi, kuris 
kaip koks žemes drebėjimas 
visa kraszta sujudino. Pra
džioje nauju metu jis bekas- 
damas žeme prie Sutters ma
lūno užtiko kelis žibanezius 
akmenėlius, kurie visa svietą 
sukrėtė. To žmogaus James 
Marshall vienas žodis buvo 
“AUKSAS!” Tai atsitiko 
Sausio (Jan.) dvideszimts 
ketvirta diena, 1848 metuose.

Atradimas aukso Califor- 
nijoje sudarė didžiausi plau
kimą žmonių isz visu pasau
lio krasztu. Gal tik pasauli
nis karas paveikė žmones la
biau; joks kitas atsitikimas 
ar invykis niekados taip ne- 
paveike tiek daug žmonių.

Tas aukso atradimas Cali- 
fornijoje labai daug prisidė
jo prie viso vakaru kraszto 
apgyvendinimo. Visi trauke 
in Californija, in ta aukso 
kraszta. Daug žuvo kelionė
je, kiti nieko nerado ir sugry- 
žo, kiti tenai apsigyveno, o 
keli rado to aukso ir sau tur
tus susikrovė.

Sziais metais Calif ornijos 
krasztas apvaikszczioja savo 
szimtmeczio sukaktuves.

Californijos Gubernatorius 
Earl Warren iszkilmingai 
paminės ir apvaikszczios szi- 
tas sukaktuves prie to Sut
ters malūno, kur tas James 
Marsrall rado tuos aukso ak
menėlius.

Susimildami, jeigu iszkeliau 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se 
na ir nauja adresa ir miestą ku 
riame gyvenot ir apsistojot, ne* 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia sava 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva 
žiavo. Tokiu laiszlku 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 
nerugokite, jog laikrasZczio ne 
aplaikote. “Saules” Redyste

Pirkie U. S. Bonus 

duoju: Juk visi Biržos pirkliai 
atrodo vienodai ?

— Nejaugi? Netikiu. i
— Jei norit, asz jums pasa

kysiu, kaip atrodot?
— Na? Praszau. Indomu.
— Tamsta auksztas, isz- 

džiuves. .
— Teisingai. O mano vei

das?
— Gražiai nuskustas^ ilgo

kas. Kakta raukszleta. Akys 
pilkos, protingos, kur kartais 
žaibai žaibuoja. Nosis plona, 
lupos siauros, visada tvirtai 
šucziauptos.

— Jus tur but mane pa- 
žinstat? Kur mane tamsta ma
tei ?

— Niekur. Juk taip atrodo 
visi biržos pirkliai.

— Ir jie turbūt tamstai ne
patinka?

— Prieszingai. Alano tėvas 
taip pat biržos pirklys. O szios 
ruszies žmones, mano idealas.

Pranas net sujudėjo paten
kintas ir smoge kakta in žemai 
palinkusias lubas.

— Po- velniu! Suriko jis 
piktai užsimirszes, ir griebe 
ranka už kaktos.

— Ka jus sakot?
— Mis Atarė, asz nutariau 

kad mano brangus laikas tuose 
spaustuose nežuvo! Asz viską 
trumpai iszdestysiu. Mis Mare, 
praszau būti mano žmona! Ar
timiausiame miestely mes su
situoksime ir in Orleaną va
žiuosim vede.

Pasigirdo linksmas juokas.
— Jus juokiatės? Gal tams

ta manai, kad asz szposauju?
— Bet juk tamsta manes 

nematei!
— Tamsta papasakojai apie 

save. To užtenka!
— O jei asz sumelavau!
— Ne! To negali būti. Asz 

pasitikiu. Tamsta irgi turi man 
tikėti. Asz užeziupau kiszene- 
je degtuku ir galecziau viena 
ju uždegti. Bet kam? Asz pasi
ryžęs susižadėti su tamsta tam
soje. Sutinkate? . ,. , -

— Gerai! Sutinku.
Pranas pradėjo rangytis, 

stengdamasis atsigauti kaip ga 
Įima areziau Alis Mares, dabar 
jau jo sužadėtinės. Pranas iu- 
sireme in suolą, intempe rau
menis ir pajudino. Suolas ^pa
slinko in szali.

— Mare! Suszuko jis.
— Ko tamstai, pone Frenk- 

lejau?
— Pasilenk areziau, Mare. 

Da areziau prie tavęs prislink- 
cziau, bet negaliu: asz, lyg. pri
kaltas.

Pranas jaute arti saves ma
lonu kvepavima.

— Alare, mano miela, pra
szau, viena, tik viena pabuezia- 
vima.

— Frenkai!
Jie pasibueziavo.
— Dabar užžibek degtuką, 

Pranai.
— Ne. Palauk da. AIusu 

nuotykis taip indomus. Tik pa
manyk: mes prispausti vagono 
skeveldromis, kas valandėlė 
gali mus sutriuszkinti užejes 
kitas traukinys, o mes bueziuo- 
james!

Pasigirdo duslus stenėjimas.
— Pone Braune! Suriko 

Pranas. Pone Braune, tamsta 
gyvas?

— A!
— Kur tamsta?
Pranas eme daužyti kumsz- 

cziu in lentų siena kairėje pu
sėje. , s

Viena lenta kiek atszoko.
— Pone Braune!
— Asz! Asz czia!

(Tasa Ant 2 puslapio)
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> ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. : 

Reimondo ir Szvencz. Paneles ] 
sužieduotuves.

— Ponia Pranciszka Ska- 
marokiene (Stemler) ,anūkas 
Vincas Medelinskas ir ponia 
Ona Vailioniene isz William 
Penn, ana diena motoravo in 
miestą ir prie tos progos atsi
lankė in “Saules” redakcija. 
Visi skaito laikraszti ‘ ‘ Saule ’ ’ 
ir ponia Skamarokiene ątnauji- . 
no savo prenumerata ant viso 
meto. Acziu visiems už atšilau- 
ikyma.

— Sekantieji turėjo opera
cijas Ashland ligonbute: Mor
ta Dulskiene, Mahanoy City; 
Dorota Bernauskiute, Girard
ville ir Rūta Bolinskiene, Ma
hanoy Plane.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto lai
kys savo Metini Vakariene ir 
Szoki, Panedelyje, Sausio 
(Jan.) 26-ta diena, Necho Allen 
kotelyje, Pottsvilleje. Vakarie
ne prasidės 7:30 valanda. Szo- 
kiai nuo 10 iki 2-tra valandai. 
Jnžanga Porai $8.00.

— Sukatoj Szvento Timo- 
tiejo.

— Daktaras Otto A. Miller 
isz Ashlando, likos aprinktas 
kaipo gydytojas del Pottsvilles 
■kalėjimo.

•— Kita sanvaite: Nedelioj 
Szvento Povilo atsivertimo; 
Jltarninke Szv. Polikarpo; Se
redoj Szv. Petro Nolasco; Ket
verge Szv. Pranciszko dc Sales; 
Petnyczioj Szv. Martyno; Su
katoj Szv. Jono Bosco.

— Airiu parapijos klebono 
inotinele pasimirė ir buvo pa
laidota-Seredos ryta. Ant laido
tuvių buvo surinkę apie pen
kios deszimts kunigu, nes kle
bonas Kunigas J. McCaffrey 
yra placziai ir gerai visu žino
mas, pažinstamas ir mylimas. 
Buvo ir trys Lietuviai kunigai: 
Kun. Pijus Czesna, Szv. Juoza
po parapijos klebonas, ir vika
ras Kun. K. Rakauskas • ir Kun. 
Jeronimas J. Bagdonas, Szv. 
Vincento parapijos, Girardville 
vikaras.

nose.
Parapijos metine vakariene 

atsibus Nedelioj, Sausio (Jan.) 
25-ta diena. Visi rengiasi in ta 
metine iszkilme. Tikimasi susi
laukti svecziu ir isz apylinkinin 
miestu ir miesteliu.

Szvento Vardo draugija ren
gia pypkoriu vakarėli. Da nėra 
paskirta diena kada tas pypkc- 
riu vakarėlis invyks, bet visi 
jau rengiasi ir laukia to vaka
ro, kada vien tik vyrai gales 
sau ramiai ir vyriszkai vakaru 
praleisti.

Pottsville, Pa. — Joseph 
Bruno, szeszios deszimtys dvie
ju amžiaus žmogus buvo paleis
tas isz kalėjimo, kur jis iszbuvo 
dvylika metu, kai jis buvo nu
teistas ant viso amžiaus už 
žmogžudyste.

Jis buvo pasmerktas ir nu
teistas už skerdynes 1934 m., 
kuriose 5 Demokratai buvo ant 
smert nuszauti, kai jie marsza- 
vovo parodoje priesz rinkimus.

Jis yra paskutinis isz szesziu 
isz jo szeimynos kurie buvo pa
smerkti už tas skerdynes Ke
layres miestelyje, Lapkriczio' 
(Nov.) menesyje, 1934 metuose. 
j' Tie kiti penki jau yra dabar 
paleisti. Joseph Bruno, kuris 
buvo pravardžiuojamas kaipo 
“Didysis Bruno” buvo Repub- 
likonu Partijos galingas vadas. 
Gubernatorius James H. Duff 
ji paleido isz kalėjimo.

Kelayres miestelio skerdyne 
atsitiko ketvirta Lapkriczio 
diena 1934 metais kai sau jale 
Demokratu surengė paroda ir 
jnarsziavo ties Joseph Bruno 
namu. O Joseph Bruno buvo 
Republikonu szulas ir galingas 
vadas. Jis su savo broliais ir gi
minėmis paleido karabinus in 
(uos marszuojanczius Demo
kratus ir nužudė penkis isz ju. 
Joseph Bruno buvo isz kalėji
mo pabėgės 1936 metuose ir už 
asztuoniu menesiu buvo suim
tas New York mieste. Dabar jis 
paleistas ir iszteisintas ir yra 
laisvas kaip ir kiti geri žmones.

ARABAI UŽIMS
PALESTINA

Shenandoah, Pa. — Albertas 
Szermuksztis (Sherman) nuo 
214 Wallace uly., Pottsvilleje, 
numirė Nedėlios v a k a r e, 
Schuylkill Haven ligonbuteje. 
Velionis paliko paezia Bella ir 
du sunu Shenadoryje. Likos pa
laidotas Seredoj 2-tra valanda 
popiet, isz Gralboraus Reilly ko- 
plyczios Pottsville, kuna palai
dojo in Schuylkill Memorial 
Parka.

Girardville, Pa.— Szv. Vin
cento Parapija rengia savo Me
tini Vakariene, Nedelioje, Sau
sio (Jan.) 25-ta diena parapi
jos svetainėje. Vakariene prasi
dės 6 valanda. Tikietai $1.50. 
Atsilankite visi!

— Kunigas Mykolas F. 
Daumantas pargyržo isz De
troit, kur jis buvo nuvažiavęs 
Jn savo tėvelio laidotuves.

Kunigas Vincas Vežis atsi
lankė in Girardville pas savo 
tėvelius ir pavadavo kleboną 
Kunigą Mykolą Daumanta kū
jis buvo iszvažiaves in savo tė
velio laidotuves. Kunigo Vėžio 
tėveliai įgyvena Girardvilleje. 
Jis szita proga atsilanko pas te
pelius. Jis taipgi atnaujino 
draugiszkumo ryszius su para
pijos vikaru, Kunigu Jeronimu 
Bagdonu su kuriuo jis susi- 
jlraugavo da seminarijos die-

Cziungunio” Kramtytoji

rungtynes pa
vaikąs ir kuri 
daugiausia to 
kramtyti ir ji

Chicago j e buvo surengta 
lenktynes ar 
žiūrėti kuris 
mergaite gali 
“cziungumo”
iszpusti. Paskui iszrinko ka
ralių ir karaliene. Charles 
Murray, keturiolikos metu 
vaikas ir Carmel Arvia, vie-

nuolikos metu mergaite, bu
vo iszrinkti kaipo karalius ir 
karaliene. Szitas karalius 
iszpute dvideszimts coliu 
platumo burbulą ir gavo ve
žimėli su tikru indžinu kaip 
ir automobiliai. Karaliene 
gavo drabužiu už tris szim- 
tus doleriu.

ŽULIKAI, 
RAZBAININKAI

IR MULKIAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

JOSEPHUS DANIELS

Naujas Sztabo Narys

dienos jau suskaitytos, kad jis 
yra jau dabar pasmerktas ir pa
ženklintas; jis žino kad jis ne
gali amžinai slapstytis, jis ži
no kad jam jau nėra ir nebus 
ramybes, jis kaip žvėris yra da
bar jieszkomas ir meržiojamas. 
Jis žino kad jo gyvastis nei su
dilusio skatiko neverta, nes 
slapta FBI policija jo jieszko ir 
ji suras, jeigu ne sziandien tai 
rytoj ar kita sanvaite ar kita 
menesi. Bet kada tai bus tai 
nieko nereiszkia. Tik tiek tas 
mulkis razbaininkas žino kad 
jam ant szios žemes jau nėra ir 
nebus ramybes.

Tie kurie dyvinasi ir gal kar
tais net pavydi tiems razbai- 
ninkams turėtu tik pažiūrėti in 
szituos tris mulkius, kurie bu
vo kaip kokie szunes gainioja
mi. Jie pamatys kad jiems ne 
ragaiszius ir kad tie pavogti pi
nigai jiems tik kartuves suren
gė. Razbaininkai ar vagiai gali 
musu miesto policijantus ap
mulkinti ir prigauti ar papirk
ti, bet ta slapta policija, kaip 
žmogaus sanžine, nieko nepa- 
mirszta ir niekam nedovanoja.

SUDEGE
BAŽNYCZIA

Szitas mažas szunytis da
bar yra narys to didingo 
Amerikos Sztabo Washing- 
tone. Nors jo ausys nudribu
sios ir jis taip smutnai žiuri, 
jis yra gražus ir malonus szu 
nytis. Jis turi savo būda ant

kurios yra jo vardas iszdru- 
kotas ir ant szono tos budos 
yra Prezidento Trumano 
vardas. Prezidentas Trumą- 
nas szita savo szunyti vadina 
“Marsden Mr. Missouri.”

Namai Palapinėje

QUINCY, MASS. — Sal
džiausios Szirdies Kataliku 
bažnyczia, Quincy, Mass., sude
gė iki žemes, nors ugniagesiai 
visomis galiomis stengėsi gais
ra užgesinti. Gaisras prasidėjo 
nuo aliejaus pecziaus kuris su
sprogo skliape.

Gaisras parapijiecziams pa
dare nuostolio už $750,000. Ug
niagesiai per kelias valandas 
stengėsi gaisra užgesinti, bet 
gaisras jau buvo taip insigale- 
jes, kad nieko nebuvo galima 
padaryti.

Bulgaras Komunistas
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Mažucziai Isz Szkotijos

SKAITYKIT PLATINKI!“SAULE”

fi-urY KILOWATT .... Cook Elecincal'y ....

ryba atsake kad ji nėra tam 
prieszinga, jeigu tie kareiviai 
vien tik konsulatos apsaugoji
mu rūpinsis, bet jeigu jie kiszis 
in to kraszto vidaus reikalus, 
tai tada ir Amerika iszgirs nuo 
Arabu!

Lorraine ir Michael Ross 
isz džiaugsmo szoka ant lai
vo Queen Mary. Jie atvažia
vo in Amerika. Ju Szkotiszki 
drabužiai yra tikri ir isz savo 
kraszto, Szkotijos parsivežti. 
Szkotijos žmones labai gra
žiai riedosi. Vyru trumpi an- 
darokai yra labai spalvingi.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Vis sunku pasirandavuo- 
ti namus. Szita szeimynele 
jau visas menesis kaip gyve
na palapinėje. Iszmesti isz 
savo namu in Bainbridge, 
Md., pons. Herbert Flowers,

su savo szeimynele gyvena 
palapinėje. Per szita szalti 
jie sudegino po tona anglių 
kas sanvaite. Jie jieszko kur 
ant raudos eiti, bet niekur 
neranda tuszczios stubos.

Daktaras Nissim Judasy 
Mevorah, narys Bulgaru Ko
munistu partijos buvo Prezi
dento Trumano priimtas kai
po Bulgarijos pirmutinis po 
karo Ministeris Amerikoje. 
Jo visos popieros buvo pa
tikrintos ir priimtos.

RALEIGH, N. C. — Gal kai 
kuriems musu skaitytojams 
vardas Josephus Daniels mažai 
ka ar gal visai nieko nereiszkia. 
Szitas žmogus, kuris numirė 
ana sanvaite in Raleigh, North 
Carolina, užsitarnavo visu 
Amerikiecziu pagarba per Pir
mutini Pasaulini Kara.

Josephus Daniels per ta kara 
buvo Laivyno Sekretorius ir jis 
parūpino ta taip vadinama 
“Laivu Tilta” skersai mares. 
Per szita “Laivu Tilta” du mi
lijonai Amerikiecziu kareiviu 
pribuvo in Francuzija ir užbai
gė tas skerdynes Europoje. Tuo 
laiku Vokiecziu povandeniniai 
laivai, submarinai gyrėsi ir di
džiavosi kad vienas Amerikos 
laivas nepaseks Europos.

Prezidentas Vilsonas pasky
rė szita žmogų 1912 metuose in 
labai atsakominga vieta, kaipo 
viso musu Laivyno Sekretorių. 
Daug žmonių kritikavo Prezi
dentą Vilsona ir prikaisziojo 
kad toks paskyrimas buvo la
bai neprotingas nes tada Jose
phus Daniels buvo tik mažo 
laikraszczio redaktorius.

Josephus Daniels visai ne- 
paisi ka žmones apie ji sake, 

' bet jis savo darba sanžiningai 
dirbo. Jis tuoj aus uždraudė vi
sus svaiginanczius gėrimus ant 
Amerikos kariszku laivu. Daug 
žmonių juokėsi ir isz jo szidino- 
si ir sake kad toks instatymas 
yra kvailas ir durnas. Bet ir 
sziandien svaiginantieji gėri
mai yra Laivyne uždrausti. Tas 
parodo kad tas instatymas bu
vo geras.

Jis taipgi invede mokyklas 
ant visu kariszku laivu, kur ju
rininkai gali mokintis. Kai ka
ras iszkilo Josephus Daniels 
taip sumaniai ir gerai sutvar
kė visa laivyną kad net ir szian
dien musu Laivyno augszcziau- 
si žmones stebiasi.

Josephus Daniels pareina isz 
paprastu žmonių. Jis pakilo 
taip augsztai ne už tai kad jis 
ar jo tėvai daug pinigu turėjo, 
bet už tai kad jis sunkiai dirbo 
ir nuolatos mokinosi.

Kai Prezidentas Rooseveltas 
paskyrė Josephus Daniels Am
basadoriumi in Meksika, tai jis 
taip gerai savo darba atliko, 
taip mandagiai ir szvelniai te
nai viską sutvarkė kad Meksi
kos krasztas vėl draugiszkus 
santykus su Amerika užvede ?r 
santykius su Amerika užvede 
ir palaiko iki szitai dienai, nors 
pirmiau Meksika buvo skaito
ma prie Amerikos prieszu.

Jis dirbo ir darbavuosi su vi
sais trimis Demokratais Prezi
dentais ir buvo paskutinis na
rys Pirmojo Pasaulinio Karo 
Tarybos.

riai ir LAIC direktorius posė
džiaus Washingtone Sausio 19- 
21 dd. Tuo paežiu laiku vyks ir 
Vidurines ir Rytines Kilmes 
Amerikiecziu Federacijos pasi
tarimas tremtiniu masines im- 
migracijos in Suvien. Vals. 
klausimu. Numatyta eile pasi
matymu šu Kongreso nariais įi’( 
valdžios pareigūnais. i;;

ALT veikla Lietuvos iszlais-: 
vinimui nuolat pleeziama ir ak*? 
tyvinama. Jai vesti ir stiprinti 
reikalinga nuolatines pinigines 
paramos. Ypacz daug leszu pa
reikalaus musu tautiecziu isz 
tremties masinis perkeldini- 
mas ir inkurdinimas. Tikimasi, 
kad musu organizuotoji visuo
mene sukrus ir Lietuvos isz- 
laisvinimo kovai remti sukels 
gausingu auku ne tik per Va
sario 16-tos minėjimus, bet su
darys veiklus komitetus Lietu
vai Gelbėti Vajaus antrajai da
liai kuosekmingiausiai praves
ti. -

ALT Vykdomasis Ko
mitetas Washingtone
NEW YORK. (LAIC) — f 

ALT Vykdomojo Komiteto na-

MARCH OF DIMES

JANUARY 15-30

INFANTILE
PARALYSIS

•4 ■ -v I- .;■ ? , . ,

* ¥• *

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir... , 
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.
“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS_____
LIETUVTSZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokioms 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

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

Trys Istorijos apie Iri andai 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20£ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa*

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

you WANT TO 
LINE OP MORE 
CUSTOMERS

GETĄ LINE ON

YOUR ELECTRIC 
CHEF!


