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Rusij a Priesz AmerikiecziusV

STORIAUSIA
MOTERISZKE

LIGONINĖJE

Lenktynes Tarp Garinio Ir Aliejinio Laivo

NEW ORLEANS, LA. —
Stariausia moteriszke ant szio 
svieto, ji sveria 750 svaru, bu
vo nuvežta in ligonine ir labai 
nusiskundžia kad ji nieko da
bar negali valgyti.

“Baby Betty” Horrell, rau
donplauke, storule, bumptelejo 
ant kito szono ir visa ligonbute 
sudrėbėjo. Jis skundžiasi kad 
ji nieko negali valgyti, tik kelis 
svarus saldainiu szaltos koszes, 
“ice-creamo” tarp pietų ir va
karienes.

Reikėjo net asztuoniu geru 
vyru ja inneszti in ligonine. Dvi 
didžiausios lovos buvo tuoj aus 
suszriubotos in viena. Kas ry
tas trys slauges ta storule iszri- 
ta isz vienos lovos in kita, pakol 
pakloja jos lova.

Vis būdavo daug ginczu 
apie katrie laivai yra geresni 
ir greitesni ant upes; ar tie 
kurie yra varomi su garais 
ar tie nauji kurie yra varomi 
su aliejumi. Kelios sanvaites
atgal buvo sudaryta lažybos 
ir lanktynes tarp garinio lai
velio Kokoda ir aliejinio He-

Europai Pagelba
-- . ■  —~ -
AMERIKOS SEKRETORIAUS TVARKA, 

ARBA MARSHALLO PtANAS

J)AUG buvo raszyta, daugiau 
bus raszoma apie Ameri

kos Sekretoriaus Plana, Tvar
ka del atstatymo Europos. Vi
si mes skaitome ir girdime Ir 
gal net patys kalbame apie 
Amerikos Sekretoriaus Mar
shall Plana, bet ar tikrai mes 
suprantame kas tas planas yra, 
ka jis duos ir ko jis isz musu 
reikalaus.

Daug musu skaitytoju jau 
seniai praszo kad mes nors kiek 
paaiszkintume: Kas ten Vasz- 
ingtone darosi; ka Amerika 
rengia, ir kas yra tas Amerikos 
Sekretoriaus Marshallo Planas, 
Tvarka, del Europos?

Trumpai paaiszkinti labai 
sunku; o ilgesnis straipsnis bu
tu nuobodus. Tai mes stengsi- 
mies nors svarbiausius tos tvar
kos punktus ežia pabriežti.

“Musu biznio nepastovumas 
paveikia visa ta tvarka; o ta 
tvarka paveiks visa musu bizni 
ir pramone, kaip didelius, taip 
ir mažus biznierius.

Marshallo Planas, Tvarka, 
trumpai yra: Musu valdžia 
pirks maisto ir tavoro, daugiau
sia isz Amerikos, isz musu fa
briku, ir ežia užmokės. Tada 
musu valdžia paskirstys ta 
maista ir tavora tiems krasz- 
tams kuriems labiausiai reikia. 
Reiszkia, ežia pirks, o tenais 
paskirstys, iszdalys. Apie pu
se viso to tavoro bus duodama 
dovanai, už dyka; kita puse bus 
duodama kaipo paskola.

Reikia gerai atsiminti, kad 
mes siunsime maista ir tavora; 
ne pinigus. Pinigai nebus nei 
duodami nei skolinami. Mes 
tavora siunsime.

Apie sanlygas ir suvaržymus 
ir pareikalavimus mes kada vė
liau stengsimies paaiszkinti.

Pirmutinis dalykas, kuri mes 
turime sau prisiminti tai yra 
kad tas Marshallo Planas, 
Tvarka bus priimtas ir patvir
tintas, nepaisant ar jis mums 
patinka ar ne. Szia vasara jau 
tas planas bus vykdomas. Jis 
tesis per penkis ar szeszis 
metus.

Mums kasztuos apie dvide
szimts bilijonu doleriu.

Per ta laika mes isz kitu 
krasztu parsitrauksime tavoro 
už kokius trisdeszimts bilijonu 
doleriu. Szitas isz Užsienio ta- 
voras duos mums pinigu; su 
tais pinigais, mes da daugiau 
tavoro iszsiunsime isz savo 
kraszto.

Reiszkia, szitas Marshallo 
Planas yra neprastas biznis, 
nes daugiau negu penkios de- 
szimts bilijonu doleriu pereis 
per rankas; dvideszimts bilijo- 
jonu doleriu isz valdžios, o tris
deszimts bilijonu doleriu isz 
biznio ir pramones.

Reiszkia, valdžia daug visko 
pirks isz Amerikos biznierių, ir 
biznis bus geras; o kai biznis 
geras tai visiems gerai.

Valdžia samdysis daug dar
bininku ir duos daug darbu ki
tiems bizniams ir fabrikams.

Bet kas už visa szita bizni 
užmokės?! Nugi, ne kas kitas 
kaip tik tu ir asz! Mes mokė
sime už visa ta bizni su savo 
taksomis. Mes mažiau visko 
turėsime, daug daigtu negalė
sime pirktis, daugiau mokėsi
me už tuos daigtus, kurie bus

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Iena, kurie pradėjo isz New 
Orleans ir plauke priesz Mis
sissippi upes vilnis in St. 
Louis uosta, 1,051 myliu to
lumo. Beveik visa upe buvo 
ledais užszalus, tai laivai tu
rėjo sau kelia prasikirsti.

Garinis Kokoda laivas in- 
plauke in St. Louis uosta kai 
tas aliejinis laivas buvo dau
giau negu du szimta myliu 
nuo to uosto, parodydamas 
kad gariniai laivai geresni ir 
greitesni.

UŽSIENIO MINISTE- 

RIAI SUSIRENKA
LONDONE

LONDON, ANGLIJA.- Ke- 
turiu Didžiųjų Tautu Užsienio 
Ministeriu Pavaduotojai susi
rinko pasitarti apie Austrijos 
Taikos sutarti.

Visas svietas laukia szitos 
konferencijos, nes visiems rupi 
žinoti ka Rusija darys ir ko ji 
reikalaus. Szitoje konferenci
joje aiszkiau paaiszkes tie san
tykiai tarp Rusijos ir Vakari
niu krasztu.

Anglijos ir Amerikos Užsie
nio Ministeriu Pavaduotojai 
jau isz anksto yra nusistatė per 
daug laiko neaikvoti tuszcziuo- 
se gineziuose. Jeigu Rusija ne
nusileis ir vis savo ožius vari
nes tai jie už keliu dienu trauks 
sau namo.

Rusija reikalauja kad Aus
trija jai užmokėtu du szimtu 
tukstaneziu milijonu doleriu už 
karo nuostolius ir pavestu So
vietams visa savo kraszto alie- 
uj. Australija ant to nieku gy
vu nesutiks ir Amerika su Ang
lija nepritars.

Kai kurie vis turi vilties kad 
Rusija nusileis ir mažiau reika
laus, bet, kiek dabar galima 
pramatyti ir apie Rusus pasa
kyti, tai galima sakyti kad So
vietai nenusileis. Tai musu 
Užsienio Ministerio Pavaduo
tojui mes patariame pasekti Se
kretoriaus pavyzdžiu ir visai 
neiszsipakuoti savo lagaminus, 
bagažius ir pasirūpinti sau vie
ta ant pirmutinio eroplano 
namo.

PLIENAS
PABRANGO

1

Penkis Dolerius Ant 
Tono

NEW YORK, N. Y. — Plieno 
ir geležies fabrikantai pranesza 
kad dabar visas plienas jau pa
brango penkis dolerius ant to
no. Reiszkia, kad sziais metais 
tas plienas kasztuos apie sze- 
szios deszimts asztuonis milijo
nus doleriu daugiau.

Vieni sako kad plieno fabri
kantai jau isz anksto pabrangi
no savo plieną, nes jie žino kad 
visi darbininkai už keliu san- 
vaieziu pareikalaus daugiau 
mokėti. Kiti sako kad reikėjo 
plieną pabranginti už tai, kad 
viskas dabar daug brangiau. I

Kai plienas pabrango,tai da
bar viskas kuris yra isz plieno 
daromas ar su plieno maszino- 
mis gaminamas pabrangs.

Pirmutiniai atjausti szita 
branguma bus nauji automobi
liai. Apart plieno pabrangimo
visi automobiliu darbininkai 
jau reikalauja daugiau mokėti.

Packard automobiliu darbi
ninkai reikalauja trisdeszimts 
centu ant valandos daugiau al
gos. Chrysler automobiliu dar
bininkai reikalauja teipgi tris
deszimts centu ant valandos
daugiau ir apart to penktuką 
ant valandos daugiau del savo 
Paszelpinio Fondo.

Gal visi jie tiek ir negaus, bet 
visgi nors dvideszimts centu 
ant valandos daugiau mokėti. 
Bet kai tik jie gaus algas pakel
ti, tai ne tik tie nauji automobi
liai, bet ir viskas labiau pa
brangs.

EROPLANAS
NUKRITO

16 Žuvo Australijoje

BRISBANE, AUSTRALI- 
JA.— Australijos Kariszkas 
eroplanas, bomberis, nukrito ir 
susidaužė prie Amberly, Que
ensland. Žuvo szesziolika ka
rininku, kareiviu, lakunu.

Kariszkas eroplans bomberis 
skrido isz Laverton, netoli nuo 
Melbourne. Lakūnas stengėsi 
nusileisti ant eroplanams pri
taisytos vietos, apie 30 myliu 
nuo Brisbane miesto.

Australijos Karo Sztabas ne- 
pranesza kas ten su tuo eropla- 
nu atsitiko. Tik tiek pranesza 
kad nei vieno gyvo neiszliko.

LAKE SUCCESS, N. Y. —
Tautu Sanjunga laikys savo su
sirinkimą sziais metais Pary
žiuje, kur viskas dabar daug pi
giau, kai Francuzijos pinigai 
pigesni ir j u verte nukrito.

Taikos
Konferencija

Londone
Prezidentas Trumanas Iszva- 
žiavo In Caribbean Juras Ant 
Vakacijos; Plienas Pabrango; 
Automobiliu Darbininkai Rei
kalą uja Da ugia u Mokėti; Czeko- 

slovakijos Taryba Pairo
WASHINGTON, D. C. — “Rusijos vai- PREZ. TRUMANAS 

džia yra nusistaezius priesz Amerika ir lai- ISZVAŽIAVO ANT 
ko Amerikieczius jos didžiausius prieszus.” VAKACIJOS
Szitaip aiszkino Georgi Dimitrovas, Bulga
ras, isztremtas isz savo kraszto.

Dimitrovas vos ne vos paspėjo iszbeg- 
ti isz savo kraszto, 1945 metuose, keliomis 
dienomis priesz tai kada jo artimiausias ir
geriausias draugas Nikolai Petkovas buvo 
nužudytas.

I

Komunistai visur, sake Dimitrovas Kon
greso Komisijai, dabar rengiasi ir ruosziasi 
“visur užimti valdžias ne per rinkimus, bet 
per smurtą ir kraujo praliejimą.”

Komunistai dabar stengiasi sukelti ne
santaika ir buntus visuose krasztuose kaip 
dabar jie daro Palestinoje. Jie teipgi sten
giasi Amerikieczius subuntavuoti ant Juo
duku (Nigern) klausimo Amerikoje.

Jis sako kad ir iki sziai dienai jis su- 
sinesza ir susiraszo su savo draugais Bul
garijoje ir žino kas ten darosi ir dedasi. 
Jis sako kad tikra teisybe kad daug Ko
munistu agentu randasi Žydu tarpe Palestinoje.

Mes jau keli menesiai atgal raszeme kad 
Anglijos valdžia vieszai buvo paskelbus kad 
daug Komunistu insimaisze su Žydais ku
rie buvo siuneziami isz Juodųjų Mariu in 
Palestina. Anglijos valdžia net paminėjo 
ir miestą ir uosta isz kur tie Komunistai 
važiavo: Bulgarijos uostas Burgas. Bet 
niekas tam neintikejo.

Dabar Dimitrovas paantrina tuos prie-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nori Pasilsėti Priesz
Pradedant Sunku 
Rinkimu Darba

KEY WEST, FLORIDA. —
Prezidentas Trumanas atskrido 
in Key West, kur jis pernak
vojo. Isz ežia jis važiuoja in 
Caribbean juras ant vakacijos, 
atostogos. Jis sakosi, kad jis 
yra patenkintas su savo prakal
bomis per Jefferson-Jackson 
vakariene Washingtone ir jau- 
czia ka viskas eina gerai del 
Prezidento rinkimu.

Per szita vakariene Demo
kratu Partija atidarė ar pradė
jo savo vaju del ateinaneziu 
rinkimu.

Szimtai žmonių susirinko pri
imti ir pasveikinti Prezidentą 
Trumana kai jis atvažiavo in 
Key West.

Kai vienas automobilius pra
važiavo, kuriame sėdėjo keli 
laikrasztininkai, viena mote
riszke nuo ulyczios suszuko: 
“Nors ka gero paraszykite apie 
musu Prezidentą! ’ ’

Prezidentas atsilankė ir in 
Puerto Rico ir in Virgin Salas. 
Jis turi pasirengęs prakalbas, 
kurias jis pasakys Puerto Rico 
gyventojams prižadėdamas 
jiems Nepriklausomybe.

NEW YORK, N. Y., —
Ferdinand C. Smith, tautines 
jurininku unijos insteigejas ir 
sekretorius, buvo suimtas ir su- 
aresztuotas, kaipo svetimtau
tis kuris in Amerika inlindo be 
jokiu popierių ar pasporto. Jis 
bus deportuotas, iszvarytas isz 
Amerikos. Jis yra Komunistas.
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Kas Girdėt
jai parodyti kad ir Amerikie- 
cziai nemiega, bet rengiasi taip 
kaip ir Rusija rengiasi. Kur

Pernai daug daugiau kūdi
kiu gimė Amerikoje negu bet 
kuriais metais.

Anglija turi.geras armijas, 
pilnai prirengtas ir ginkluotas 
in Cyprus ir kituose vidurrytu 
krasztuose.

Iszrodo kad nebus dideliu 
straiku, bet galima tikėtis kad 
bus daug vietiniu straiku.

Eina gandai kad Rusija turi 
galinga ir didele armija visai 
netoli nuo Japonijos.

Mainieriu bosas, Lewisas nie
ko nedarys, nieko nesakys pa
kol pamatys kiek visi kiti gaus 
daugiau, tada jis pareikalaus 
da daugiau. Jis taip visados da
ro.

Sziais metais pirma Vasario 
diena pripuola Nedelioj ir szis 
menesis baigsis su Nedėlios die
na. Taip pasitaiko tik tris sy
kius in szimta metu.

Automobiliu kompanijos jau 
isz anksto pasakė kad jeigu 
darbininkai, pareikalaus dau
giau mokėti, tai automobiliai 
labiau pabrangs.

Rusijos laikraszcziai ir radi
jas dabar pranaszauja kad 
Amerikoje bus daug 
straiku szi pavasari, 
tikisi kad tos straikos 
dys musu paszelpa 
krasztams.

visokiu
Sovietai
sutruk-

Europos

Apdrauda “insurance” ant 
automobiliu bus daug branges
ne. Kompanijos neduos “insu
rance” neapdraus senus auto
mobilius, ir visiems jauniems ta 
apdrauda bus brangesne. Dau
giausia nelaimiu su automobi
liais atsitinka jauniems.

Nors Generolas Eisenhower 
aiszkiai pareiszke kad jis neno
ri stoti ir nestos in kandidatus 
del Prezidento, 'bet jo rėmėjai 
vis jo varda skelbia ir sako kad 
jie rinks ji in kandidatūra del 
Prezidento. Kiek mes galime 
inspeti, tai Generolas Eisenho
wer gautu daugiau balsu negu 
bet kuris kitas kandidatas. Mu
su nuomone yra kad jis labai 
lengvai sumusztu Trumana per 
rinkimus.

Eroplanu kompanijos patup- 
dino visus tuos didelius DC-6 
eroplanus, kurie turi net sze- 
szis inžinus ir lekia augszcziau 
už augszcziausius debesius. Per 
daug ju sudužo ar padangėse 
užsidegė, ir kompanijos dabar 
nori visus tuos eroplanus gerai 
peržiureti ir dažinoti kodėl jie 
užsidega? Kompanijoms kasz- 
tuos daugiau negu dvylika mi
lijonu doleriu jeigu tie eropla
nai nebus variuojami iki Kovo 
(March) menesio.

Ant visko iszrodo kad sziais 
metais Rusija susikirs su Ame
rika. Bet tai nereiszkia da kad 
jau bus karas. Bet Rusija gali 
sziais metais parodyti savo ka- 
riszka jiega Amerikai, su pasi
tikėjimu kad Amerikos žmones 
neleis savo kraszta ar savo val
džia in kara.
’ Prezidentas Trumanas ir val
džios sztaJbas ta, rodos, nujau- 
czia. Už tai Amerikos laivynas 
randasi Viduržemiu jurose ir 
už tai Amerikos kareiviai, ma
rinai yra siuncziami in tuos 
krasztus kuriu rubežiai siekia 
Rusija.

Kai Generolas Eisenhower 
staeziai atsisakė būti kandida
tas del Prezidento, jo vardas 
vis labiau pragarsėjo. Jis dabar 
rengiasi pasakyti kelias pra
kalbas, kuriose jis stengsis vi
sus intikinti kad Amerikai la
bai reikia galinga armija, ir 
kad reikia visus jaunus vyru
kus imti in vaiska.

. Eina gandai kad CIO darbi
ninku unija susiskaldys pirm 
rinkimus. Harry Bridges Ko
munistu ir kairuju vadas grasi
na kad jis su savo jurininku 
unija pasitrauks isz unijos ir 
eis priesz Philip Murray unijos 
prezidentą.

Kai Wallace stojo in kandi. - 
tus del prezidento ir sudarė tre- 
czia politikos partija jis suskal
dė CIO unija in keturias dalis.

ĮJŽVEIZ BETOJ AS Galickas 
aplaike nuo savo pono, gra

fo Rovicziaus, telegrama, idant 
jam tuojaus in miestą atsiustu 
25,000 rubliu. Tas atsitiko jau ( 
vėlai vakare.

— Bet jam taip greitai rei
kia! 25,000 rubliu? Pone Die
ve būti tokiu grafu! Suszuko 
Galickas. Prieg tam iszeme isz 
geležines kasos 25 banknotus 
po tūkstanti rubliu ir insidejo 
savo skuriniam dideliam port
feliu. Portfeli paslėpė kiszeniu- 
je ir nuėjo in savo namus.

— Klausyk sene, tarė savo 
paežiai. Rytoj anksti turiu va
žiuoti in miestą pas grafa, pa
žadinsi mane penkta valanda 
ryte, supranti? Lygiai penkta! 
Szeszta iszeina trūkis, taigi 
priesz szeszta turiu būti ant ge- 
ležkelio stoties, La grafas myli 
punktualiszkuma. Turiu jam 
nuvežti 25,000 rubliu.

— Tiek pinigo! Atsiliepe 
pati. Bijaus, idant kas blogo ne
atsitiktu. Ar negalėtum tu pini
gu per paszta nusiunsti ?

— Taip ne einasi, ne, turiu 
su grafu pakalbėti apie svar
bius reikalus. Nesibijok, va
žiuosiu treczia klesa, niekas nei 
nepamanstys kad su savim tu
riu tokia pinigu suma.

Po tam portfeli su pinigais 
padėjo stalo stalcziui, o cigar- 
nyczia, peiluka ir kitas kisze
niu smulkmenas paliko ant sta
lo, idant ant rytojaus viską tu
rėti po ranka.

Galickai paskui pavakarie
niavo, jisai pats iszruke pypku
te ir nuėjo gulti.

— Tai-gi lygiai ant penkių 
kad žinotum, pasakė da syki sa
vo paežiai.

— Buk rainus, atkirto pati.
•Surengė jam kelioniai rubus, 

drabužius, o po tam ir pati nu
sidavė atsilsėti.

* * *
— O Dieve, Pramik kelkis

greitai, nes jau puse szesziu! 
Suszuko ponia Galickiene, pa- : 
žiurėjus in laikrodi žibant brie- 
žukui, nes tai buvo Vasario mė
nesyj.

Ponas Galickas tuojaus buvo 
ant kojų.

— Kas per miegale isz ta
vęs! Pradėjo murmėti greitai 
rengdamasis.

— O tu, tai gal ne, atkirto 
pati. Juk kai]) guliu, negaliu 
žinoti, kuri valanda. Suspėsi 
da, trūkis iszeina tik szeszta va
landa, o už 10 minueziu busi ant 
stoties. Pagaminti tau kavos?

— O tai tau iszmintingas 
klausymas! Turiu mat laiko 
laukti ant kavos. Atneszk man 
vyną, tai pasiimsiu ant kelio, 
bet greitai.

Pati pasiskubino, Galickas 
in visus kiszenius dėstė sau vi
sokius daiktus, isz ten iszeme, 
kitur indejo, ir pagalinus kada 
viską susikraustė, ima ant gal
vos kepure, po tam lazdele in 
ranka, bueziuoja paezia atsi
sveikindamas nes ginezams nė
ra laiko ir bėga in geležinkelio 
stoti.

Dėkui Dievui ant laiko pri
buvau, tarė pats sau. Trūkis 
tuo tarpu atėjo, jisai inlipo va
gonai!, už poros minueziu trū
kis suszvilpe ir pasileido in 
miestą vis areziau.

— Dabar tik Galickis atsi
duso, patraukė isz bonkos vy
no, o kad vagone vietos 
pakaktinai iszsitaise ant 
ir gerokai primigo, Juk 
dvi valandas laiko.

— Kaunas! Užrėkė 
balsu kunduktorius.

Trūkis tai-gi atbėgo in mies
tą. Tuotarpu pasidarė diena. 
Vagono lange pasirodė sutersz- 
tas nuo keliones Galickio vei
das. •»

buvo 
suolo 

turi

ilgu

Iszdalino Maista

Rusija gali labai gudriai ir 
apsukriai kabintis prie Ameri
kos be jokio kariszko paskelbi
mo. Rusija gali sau Moskvoje 
tupėti, kai Komunistas Mar
shall Tito užimtu Graikija ir 
Trieste miestą. Visi žinotu kad 
ežia Rusijos darbas, bet Rusija 
galėtu po prisieka prisiekti kad 
ji visai nekalta.

Meksikoje vagiai insilauže in 
viena fabriką, 
bet isz to savo 
savo krepszi 
buvo $10,000.

pavogė $1,400, 
strioko paliko 
tenai kuriame

Anglija davė pavelinima 
Amerikos kariszkiems eropla- 
nams vartuoti Afrikos miestus 
ir intaisytas vietas. Isz ežia 
Amerikos kariszki eroplanai 
galėtu daug padėti Amerikos 
laivynui Viduržemiu jurose.

iu Niagra Falls miestą, On
tario, žmones nubalsavo kad 
nereikia pinigu del padidinimo i 
savo miesto ligonines, ir tuo pa-! 
ežiu sykiu nubalsavo padidinti. 
savo miesto kapines.

Amerika duoda pagelba ir 
sargyba Turkijai ir Perzijai, 
ne vien tik del aliejaus szuliniu 
kurie tenai randasi, bet taipgi 
del sau geros ir patogios vietos 
del kariszku eroplanu, kurie isz 
fenais labai lengvai gali pa
siekti visus didžiausius Rusi
jos miestus.

Kelios czigonkos labai gra
žiai apsidirbo su vienu ūkinin
ku Utah valstijoje. Jos ji inti- 
kino kad jos gali jo turteli, 
$800 padvigubinti jeigu jis sa
vo pinigus duos joms invynioti 
in jo apatinius ir užkasti po že
me. Nabagas nors savo apati
nius gavo atgal.

Amerika nenori iszszaukti 
kara priesz Kusi ja pirm negu 
Rusija bus pilnai ir gerai prisi
rengus, bet Amerika nori Rusi-

Kanados valdžia priima du 
tukstaneziu benamiu žmonių 
isz Austrijos del savo fabriku. 
Tuo paežiu sykiu eina derybos 
su Amerikos valdžia kad Ame
rika priimtu apie dvideszimts 
tukstaneziu darbininku del mu
su fabriku. Bet musu unijos ant 
to nesutinka.

Anglijos K aralaite Elz
bieta gavo tiek daug maisto 
ir visokiu gardumynu isz ki
tu krasztu per savo veseile, 
kad ji jokiu budu negali vis
ką suvartuoti. Už tai ji nu
tarė visa tai maista iszdalin- 
ti naszlems ir seneliams. Ji 
su savo vyru Philip sudarė 
tukstanezius ryszuliu ir pa
skui iszdalino visiems ku
riems dabar maisto ypatin

gai reikia.

— Pavogta man portfelis! 
Suszuko jis konduktoriui. Isz 
vagono neiszeisiu kol nebus su
raižytas tame reikale protoko
las ir kol budintojai nepatvir- 
tvs to fakto. •/

— Kas atsitiko, kas reikia 
patvirtinti? Klausia prie jas 
prie lango stoties naczelninkas.

— Kad asz apvogtas, sako 
Galickas. Nėra jo!

— Ko nėra?
— Mano portfelio. Jame 

buvo 25,000 rubliu, kuriuos ga
benau grafui Rovicziui.

— Kas poną apvogė? Klau
se naczelninkas.

— Tai-gi kad žinoeziau, po 
szimts perkūnu, tegul czion at
eina tuojaus policija, liudinin
kai, tegul raszo protokolą!

— Nusiramink ponas ir isz 
vagono iszlipk, kadangi trūkis 
tuojaus turi bėgti toliau. Asz .’r 

į konduktorius pabudinsime, jog 
ponas neturi prie saves portfe
lio su 25,000 rubliu.

Iszjieszkota visas vagonas, 
kur Galickas sėdėjo, bet nieko 
neatrasta.

Biedniokas pagabaus iszlipo 
isz vagono, isz'baimes drebėda
mas ir keikdamas ant ko svie
tas stovi. Nuvesta jis in stoties 
naczelninko kancelarija kon
duktoriaus pasitikusio vieton 
paskirta kitas 'konduktorius ir 
trūkis nuvažiavo.

In pusvalandi atėjo 'žandaru 
vachmistras, kuriam apie ta at
sitikima buvo duota žinia. Su- 
raszyta protokolas. Susijudinęs 
Galickas atsakinėjo ant visu 
klausymu.

— Praszau eiti su manim 
sudan, tare vachmistras, imda
mas Galicka už kalnieriaus.

— O ir ponas taipgi, pasa
kė konduktoriui.

Tai-gi Visi trys ir nusidavė

sudan. Tyrinėjimo sudžia nese
niai savo urėdą buvo užeines, 
bet kriminalistikos žinovas ir 
naujos mokyklos szalininkas.

Protokolą su atyda perskai
tė.

— Tai ponas sakai, kad 
prie saves turėjai portfeliu su 
25,000 rubliu. Kaip ponas gali 
darodyti, kad turėjai tuos pini
gus? Klause tyrinėjimo sudžia.

— Darodyti? Galickas isz- 
pute akis. Vakar aplaikiau nuo 
pono grafo, mano szeimininko 
telegrama, kuriame liepta, 
idant asz tuojaus jam atvež- 
cziau 25,000 rubliu. Iszemiau 
tuos pinigus isz kasos, sudėjau 
in dideli skurini portfeli, kuri 
sziandien ryte priesz iszvažiuo- 
siant inside jau sztai in ta brus- 
loto kiszeniu ir bruslota užse
giau. Prieg tam atsegė bruslota 
ir parode kabanti tuszczia ki
szeniu. Mano pati mate kaip 
tuos pinigus ėmiau.

— Kas su pono važiavo?
— Niekas. Perskyra buvo 

tuszczia. Atsiguliau sau dailiai 
ant suolo ir užmigau.

— Ar tas teisybe? Atsisuko 
sudžia in konduktorių.

— Taip miegojo. Apart ma
nes tame laike toj perskyroj 
daugiau nieko nebuvo.

— Tikrai nieko? Gali po
nas ta iszpažinima patvirtinti 
tarnystes prisiega?

— Taip yra.
— Tai-gi jai portfelis buvo, 

o dabar nėra tai vienas isz jus 
abieju turi būti vagis. .

— Asz, asz vagis? Ponas? 
Suszuko Galickas. Veidas jo 
iszsipute, visos gyslos subrin
ko.

— Praszau tylėti, kol pono 
nepaklausiu! Tarė asztriai su
džia. Tuo tarpu asz judu abudu 
palaikysiu.

Paskambino. Atėjo sūdo tar
nas.

— Praszau nuvesti tuos du 
ponu in tyrinėjimo kalėjimą.

— Protestuoju priesz tai! 
Atsiliepe Galickas.

— Ponas sudžia, 
garbinga žodi, jog asz 
kaltas ir apie tai nieko nežinau, 
insimaisze konduktorius. Savo 
tarnysta pildau kaip man pri
guli, o ten kas kitas manės vi
sai neapeina.

— Tyrinėjimas viską isz- 
aiszkins, atsake sudžia. Eikite!

Tarnas pastūmėjo juos pir
ma saves, t. y., su prievarta, isz- 
stume per duris. Nežiūrint in 
protestus vis tiek abudu užda
ryti.

Dabar užtelegrafavo sudžia 
in visas geležinkelio stotis su 
užklausymu, ar tenai tame rei
kale niekam nieko nežinoma. 
Isz visur atsakyta užginaneziai 
tiktai paeziame Kaune vėliau 
patirta, kad sustojus trukini, 
kokia tai moteriszke priėjus 
prie apskusto konduktoriaus ir 
jam padavus pakieta, už ka nuo 
jo gavus kita.

— Tai-gi ji ir turime kon
duktorius vagis! Tarė sudžia.

Sudžia bepe tuojaus surasti 
ta moteriszke suaresztuoti ir 
namuose padaryti krata.

Keliomis valandomis vėliau 
žandarai nuvede sudan patogia 
ir smagia mergina. Prieg tam 
slidžiai atidavė 9 rublius ir 32 
kapeikas, kuriuos pinigus rado 
darant jos namuose krata.

Sudžia suskaite tuos pinigus.
— O kur resztas? Paklausė 

merginos.
Koks resztas?

— 24,990 rubliu ir 68 kapel
kos.

sudžia! Atsake paraudus mer
gina.

— Ba nieko nenori supras
ti! Isztare sudžia. Reikia tau 
priminti. Ka. tau sziandien ant 
stoties padavė konduktorius 
Chudik?

— Baka su tuszcziu indu, 
kalbėjo pana Zofija. O asz jam 
padaviau užkandžio. Taip da
rau tankiai. Tai, tai mano su- 
žiedotinis, pridūrė berauzdama.

— Indas, užkandis? Antri
no sudžia. Tau'bus daug geriau, 
jei prie visko prisipažinsi. Sa- 
kyk-gi, kur yra portfelis?

— Nieko nežinau apie joki 
portfeli!

— O tai atkaklus sutvėri
mas! Suszuko sudžia ir pa
skambino.

— Praszau ta mergina nu
vesti in kalėjimu. Kambarys

jo, arba tiesiog pats pavogė. Ka 
ponia apie tai žinai? Klause sli
džia.

— Ponas sudžia, asz nekal
ta! Tikrino Zofija laužydama 
rankas. Bet verksmas ir deja
vimai nieko negelbėjo. Uždary
ta ir ji.

Tyrinėjimo sudžia vaiksz- 
cziojo neramiai po kancelarija.

bėjo pats in save sudžia. Tai-gi 
tokiame atsitikime kas yra va
gis? Jei konduktorius nepavo
gė, tai Galickas pats nudavė, 
kad jis apvogtas idant tuo budu 
prisisavinti 25,000 rubliu.’ Bet 
palauk paukszteli, turiu būda 
ir su tavimi. Atsiszauke ant sa
vo paezios, kuri turėjo matyti 
kai]) dėjo pinigus in kiszeniu, 
taip-gi ji dabar turiu!

— Atsisėdo ir parasze tele 
grama, kurioje szauke ponia 
Galickiene ant rytojaus ryte sū
dau, kad sudėti svarbu paliudi
jimu. Tuo tarpu kaliniai turėjo 
laukti.

Ant rytojaus sūdau atkako 
ponia Galickiene.

Atėjo sudžia.

— Pavogė, 25,000 rubliu? 
Ponia Galickiene atsikvoszejo. 
Bet jis tu pinigu su savim visai 
neeme!

— Nepasiėmė su savimi?
— Užmirszo portfeli su pi

nigais.
— JJžmirszo?
— Taip, užmirszo pasiimt. 

Tai patemijau praszvitus o jis 
jau valanda buvo isz važia ves. 
Buvo jau per vėlu. Tuojaus tai
gi apie tai daviau žinia per te
legrafą grafui Rovicziui.

■Sudžia susiraukė ir nežinojo 
ka daryt.

— O tai atsitikimas! Ar kas 
mate ir girdėjo panaszaus! 
Murmėjo sau vienas.

— Asz pati jam siūliau pa
imti portfeli, kalbėjo ponia Ga
lickiene, bet tas jam buvo per 
didelis pakas, neturėjo tuo tar
pu kur padėti, nes vienui buvo ° 
ankszta, kitur stovėjo vyno 
bonka; žodžiu sakant viską dės
tė isz kiszeniaus in kiszeniu kol 
neužmirszo svarbiausio daikto. 
Asz pinigus tai-gi paslėpiau ir 
atlikau, kas man priderėjo.

Sudžia liepe atvesti kalinius 
bet kaip iszrode Galickas ir 
konduktorius! Sukruvinti, su- 
muszti, apdraskyti. Kalėjime 
abudu viename kambaryje sė
dėjo ir tenai albudu už pinigus 
susiginezijo, paskui pradėjo 
kaip gaidžiai pesztis, kol sar
gas iszgireles juodu neperskyre.

Na, Lile dabar viskas laimin
gai užsibaigė. Galickas suspau
dė savo paezia kuri jam in ausi 
pakuszdejo “senas asilas,” 
konduktorius pasivadino savo 
sužiedotine ir kuogreieziausia 
iszejo.

Ir tas viskas atsitiko isz prie
žasties užmirszto portfelio!

duodu
esu ne-

Nieko nesuprantu ponas

siseda. Turiu poniai praneszti 
baisia žinia.

— Baisia žinia?! Ponia Ga
lickiene iszbalo.

— Taip 'baisiai 
mos vyras pamėtė 
portfeli su 25,000
riuos turėjo atiduoti grafui Ro
vicziui. Jam portfelis pavogta, 
kai]) jis sako, bet tiesa pasakius 
jis tuos pinigus pats kur nude-

ANT GAVĖNIOS

žinia! Po- 
kaip sako, 

rubliu ku-
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Uncle Sam Says

I X ^uy!NG

»9W/NGs 
bonds i

G ii Dodds, kuris yra vadi
namas “Lekiantis Kunigu
žis” yra labai greitas bėgi
kas isz Bostono Sportininku 
ratelio. Jis lenktyniavo in 
Madison Square Garden, 
New York mieste, ir nustatė 
nauja rekordą del greitumo. 
Jis visa myle iszbego in bis- 
ki daugiau kaip keturias mi
liutas.

You don’t need New Year’s Day 
to make one resolution which will 
make your future more secure. In 
fact, this February day is as good 
as any day for this resolution: All 
you have to do is to sign up for the 
Payroll Savings Plan for buying 
Savings Bonds. Just write your John 
Henry once. After that, your money 
is invested for you every payday 
automatically. In just 10 years you 
get back $4 for every $3 invested. Il 
you are in a business or profession 
and the Payroll Savings Plan is not 
available to you, ask for the Bond- 
A-Month Plan at your bank.

U. S. Treasury Departmem

Pirkie U. S. Bonus Sziadienl •



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

- " NEKALTA
jCAULE lenkiasi in vakarus 

ir ant suniurusio kalėjimo 
bromo slankiojo ilgai szesze- 
liai. Susikuprinus senele kas 
valandėlė kele primerktas akis 
in dangų ir aprūkęs kvietkas 
ant jos senos skrybėlės linko 
žemyn, szluostydama kalėjimo 
aprūkusia siena. Prisiartino 
prie jos mergina isz iszganymo 
armijos ir lengvai ir szvelniai 
palytėjo jos peti.

— Paliuosuos juos apie 
szeszta valanda! Suszvapejo. 
Ponia laukia vyro, ar sunaus?

Senele pakele galva ir kviet- 
kas vėl nulinko.

— -Sunaus, sunaus! Suszii- 
ko. Neiszgirdo gerai paklausy- 
mo, kadangi jau buvo biskuti 
kurczia, bet suprato ko klausta.

— Mergina atsiduso ir pa
silenkė prie jos.

— Ar jis, sumusze ponia? 
Paklausė minksztai, bijancziai. 
O gal buvo labai biednas ir k a 
nors pavogė?

Niekados savo gyvenime ne
palytėjo manes nei su pirsztu.

Iszeme isz kiszeniaus plutele 
duonos ir atkando szmoteli.

— Paėmė ji ir uždare ant 
szesziu menesiu už tai, kad me
te su plaktuku in dažiuretoja 
Redla apautuvu fabrike. O jis 
nei nemanstino mesti. Kam? 
Jis ir su kumszcziom butu da
vės jam tiek, kiek reikia.

— Melskis, idant jo szirdis 
sugryžtu prie Pono! Suszvape- 
jo mergina, bet senele negirdė
jo tos kalbos.

— Plaktukas, trauke toliau 
retkareziais kosėdama, pataiko 
Redlai in dantis. Bet mano Ta
moszius nemete jo, ne! Tuo jaus 
tuojaus.

Kur tai sugirgždėjo durys. 
Perėjimo viduriu ėjo greitu 
žingsniu jaunas vyriszkis, pa
sukdamas in bromą.

— Tai jis! Jėzus, Marija, 
tai jis!

— Laba diena motin!
Tvirtai prispaudė ja prie sa

ves, o ji drebaneziom rankom 
vedžiojo jam po krutinę. Pake
le galva per motinos peti nera
miu žiurejimu perbėgo tuszczia 
ulyczia. Motina jo žiūrejima ty
rinėjo, jaute kaip džiūsta jos 
lupos.

— TuojauS p akla u s i u, 
manstijo. Kas bus, kada apsa
kys? Gal suduos jai in veidą, 
gal atstums, suduos in krutinę, 
kuri ji iszpenejo?

Apžiūrinėjo aplinkui visas 
kalėjimo sienas.

— Kur Lili, motin? Kur 
mano pati?

Ir sunkiai atsirėmė pecziais 
in siena. Senele pradėjo kosėti.

— Ji, nesislepia* priesz ta
ve, Tamoszeli!

— Nesislepia! Antakiai jam 
susitraukė vienon linijom Kur 
ji, motin?

Pasitraukė nuo jo per viena 
žingsni. Geriau apie tai kalbėti 
stovint atokiau.

— Palikai mus be skatiko. 
O ežia žiema, ant kiemo sza.ltis.

— Juk buvau aresztuotas, 
motin!

— Na. taip, taip. Senele 
kaip tik liežuvi apvertė isz- 
džiuvusioj burnoj. Szeszis kry
želius jau kilnoju, o vienok nu
sisamdžiau tarnyston, skalbti. 
Bet tiek szimtu, jaunesniu už 
mane nori darbo, nevisados pri
imdavo. O Lili, ka, nedrąsi, pe
les bijosi, miesto neapkeiiczia.

Isz pradžios bandžiau ja* imti, 
bet tokia jauna, ar ji ka. moka? 
Ir taip sėdėdamos kentėjome 
bada ir szalti.

— O ežia, kieman, pradėjo 
greitai dairytis Redla, su milži- 
niszku cigaru dantyse. “Gaila 
man jus, ponia Bronne, asz, sa
ko, apieravosiuos jumis, nežiū
rint, kad Tamoszius norėjo už- 
muszti mane plaktuku. Atsiu
siu jums, sako, vyno ir mėsos.

— Lili stovi prie manės, už 
mano pecziu slepiasi ir dreba 
visa kaip apuszes lapas. Klau
siu jos: “Ar sutiksi priimti už
kandi isz ranku to, kuris tavo 
vyra inkimszo in kalėjimu? Sa
kyk drąsiai, mano vaikeli, nesi
bijok! “O jis žiūrisi in ja savo 
kytrom lapes akim, pradeda 
pasakoti apie teatra ir cirkus. 
Lili visai nukaito iszgirdus 
tuos pasakojimus. i

Antra diena ant kiemo užva
žiuoja isz fabrikos vežimas, o 
ant jo visko pilnai. “Ar nori 
tai priimti, Lili?“ Klausiu, o 
akiu nuo jos nenuleidžiu, kada 
badas jau gerokai mus pakute
no. O ji tvirtai stovi, atsiremia 
ant stalo, tik da daugiau iszba- 
lo ir atsako: “Neimk to visko, 
motin, turime gauti darbus, tu 
rime!“ Ir parpuolė staiga ant 
grindų, net nesuspėjau jai ka 
tai pasakyti, o buvo tai jau pra 
ėjas menuo po tavo uždarymui.

Tamoszius visas susipurte. 
Krutinę jam baisiai kilnojosi.

—: Daugiau! Noriu žinoti 
viską, viską!

— Daugiau? Nieko daugiau 
nebuvo. Vaikszczioja kas diena 
Redla po kiemą ir cigarus ruko. 
Sako, kad jis mus nori nuo vuo- 
du durnais apginti. Ant Liles 
nuolatos iszvertes akis žiuri. 
Visi tegul juos velniai paima, 
kada pamato Lilės veideli, akiu 
neatsitraukia. O Lile, žinai jo
kios sylos, nei drąsos. Ant vis
ko pristotu, jei ne asz.

Pradėjau naktinis jos pilne- 
voti, vakarais in lova varyda
vau. Syki jos kiszeniuje radau 
saldumyniu popierukese, regis 
nuo jo, priėmė. Turėjo but alka
na vargdiene! Paprastai neuž
miegu laukiu kol ji užmigs, ir. 
tik tada nusiraminu, atsigulu ir 
verkiu, verkiu, idant ji nematy
tu. Buvo jau tuo kart treczias 
menuo tavo kalėjimo; Kojas isz 
bado kaip tik galėjau pavilkti. 
Pernai juk pabaigiau szeszias- 
deszimts metu.

O Redla kas diena prasedine* 
ja ant kiemo ir linksmas daine
les dainuoja. Pakels savo stora 
snuki tuokart matoma ant lupu 
mėlynė nuo plaktuko.

— Kaip ponas n esi gėdini? 
Klausiu jo. Neturi ponas nei 
trupino susimylejimo savo szir- 
dyj nei del jos, nei del jo.

Iszsiszieps dantis kaip bež
džione ir ruko sau cigaru.

— Aha! Tvirtyne pradeda 
maustyti apie pasidavima, szal- 
tis, alkis. Tegul ponia daug ne
sirūpina, ponia generoliene 
Broun asz ja paimsiu. Tik kiek 
tai gaila man Liles, ji per graži 
yra ju sunui, piktadariui. Bus 
ji mano bus.

Turėjau tada peili rankoje, 
su noru bueziau jam paszonen 
insmeigus, bet stovi prie manes 
Lili, verkia.

Manstinau sau: Be abejones 
ji papuls jam in rankas. Paims 
ir pames paskui, kaip nuplyszu- 
si czeveryka; Reiketu ja isz na
mu in kur isįsiusti.

— Szalin! Sakau jai. Isz- 
eik sau rytoj isz tu namu. Gana 
jau tavęs pridabojau. O ji apsi
kabino mane, prispaudė. Nesu
spėjau apsidairyti. Motin! Sa
ko, kur asz turiu eiti? Atsisu
kau, bet galėjau toj valandoj j.i 
pabueziuoti ir su ja sykiu verk
ti.

O Redla garsiai nusijuokė ir 
nuėjo sau.

Visa naktį sėdėjau jos kam-

BALTRUVIENE

Mergeles katros bažiiycziose 
kantarkaujate,

Biskuti savo žiotis 
uždarykite,

Vienoje bažnyczioje, 
Ant pradžios pamokslo, 
Kelios giedorkos kaip 

visztos sukvarksejo, 
Net'žmones in užpakali 

sužiūrėjo,
Ir ant tuja monk i u 

dirstelėjo.
Tai mergeles negerai 

darote,
Asz dabar apie ta 

vieta nutylėsiu,
Kitu kartu padainuosiu.

* * *
Girardvilles mergeles, 

Taipgi ir bobeles, 
Mane labai myli,

Sako Baltruviene tyli, 
Mus neužkabina,

Szlapnosem nevadina., 
O norints gerai traukia, 
Aluti ir guzule maukia, 

Mat, apie mus nominavo ja, 
0 asz sakau,

Nemėgstu koeziot, 
Nei per daug koliot, 

Ba jeigu man insipyksta,
Su kokia niekysta,

Tada nieko nežiurau, 
O savo varau.* * *
Dievui dekiu, 

Pradeda nuslinkti mano 
sunkenybes,

Gal nereikės jau po 
svieto szvaistytis, 

Sutversiu visas draugystes, 
Kuriose talpysis visokios

žinystos,
Kas ka valgo,

Kai]) poroje gyvena, 
Tai del manes bus

gana, o
Viena kals, 

Kitos zalatys,
S.zlove plesz liežuviai 

makaliuos,
Ne tik bus garbes, 

Kiek draugyseziu daug 
turime,

Kožnoje apygardoje 
randame,

Tai vis Dievui ant 
garbes,

Norints su nupleszimu 
szloves,

Tada viską dažiuosiu, 
In kur tik nuvežliosiu,
Kaip dabar raszysiu, 
Tai viską pasakysiu,

O kolei ka daugiau 
dažinosiu,

Tai biskuti pasilsėsiu, 
Bus viskas gerai, 
Taigi, Su Die v! 

baryj ir manstinau kaip ji rei
kia užlaikyti, apginti. Ryte da- 
sižinojau, kad Redlo ant tos 
dienos pasiliuosavo nuo darbo. 
Atėjo netrukus ant kiemo, pa- 
siredas, kaip kada szventeje ko
kioje ir pradėjo vaikszczioti po 
langais. Lili da gulėjo lovoje.

— Imkis sau, kas tavo ir 
iszeik! \

Atplyszo jai dantis nuo ka- 
sziko. Liepiau jai eiti pas kai- 
minka Simon pasiskolint szniu- 
ro. Žinojau, kad ponia Simon 
tuo tarini yra ant turgaus. O 
pati kuogreieziausiai in darže
li, idant tenai iszsiverkti. Szau- 
kiausi tada tavęs pagelbon. 
Sunku man buvo! Galva apsun
kinta, ant kojų kaip tik stoviu.

Staiga girdžiu, kad eina kas 
toksai prie manės. Apsižiuriau 
ponia Simon.

— Buvo pas mane ponios 
marti. Norėjo szniurb. Bet man 
rodos ji ko tai kito buvo atėjus 
iii mano namus. Mano vyro si
dabrinis laikrodėlis nuo stalo 
pražuvo.

— Tegul ponia eina pas ja 
ir paklausia. Ji sziandien isz- 
keliauja.

— Asz pasiuneziau pa- 
szaukti policijos. Gal ir ponia 
nepatingės in namus pažiūrėti 
revizijos! Suszuko 'baisiai.

— Atėjo policijantąs toksai 
žiaurus. Lili sėdėjo ant lovos ir 
kada inejome, paszoko persi- 
gandus.

— Policijantas nori pasi
žiūrėti in tavo kašzika, sakau 
atidaryk ji ir parodyk jam.

Ponia Simon pradėjo karsz- 
tai metyti isz dežuto daiktus 
ir, isztrauke tuojau laikrodėli.

Tamoszius, nuo sopulio in- 
siutes, nutvėrė motina už gerk
les.

— Tai melagyste! Suszuko, 
tai melagyste! Lili yra czysta ir 
nekalta kaip aniuolas!

— Tamoszeli! Tai asz pa- 
kisziau laikrodėli dežutan. 
Nusudijo ja už tai ant trijų me
nesiu. Tiktai kalėjimas ja galė
jo apginti ir apsaugoti nuo to 
latro. Nieko geresnio negalėjau 
iszigalvoti. Tas ja iszgelbejo, jos 
dorybe!

Senele atsisėdo ant akmenio 
ir pradėjo szl uostyti krauju, 
kuris pasirodė jai ant lupu. Su
ims žiurėjo ant jos sumiurusiai 
nežinodamas, ar maldauti moti
nos dovanojimo, ar ant jos.put
ties ir ja sutreplenti.

Isz už bromos iszsigirdo bal
sas merginos isz iszganymo ar
mijos. Ji kreipėsi prie kokios 
tai sesers ir prasze jos pakelti 
szirdi prie Pono.

— Girdi, Tamoszeli? Tai 
Liles žingsniai. Sziandien bai
giasi jos bausmes laikas. Eik 
prie jos Tamoszeli. Asz ja ne
it ai ty b e j e u ž 1 ai k i a u.

Pasirodė jiems jaunos mote- 
riszkes iszveizda, kuri isztiese 
prie ju rankas.

— Tamoszeli!
Virpėdamas isz susijudini

mo, jaunas žmogus nutvėrė ja 
in savo glebi. 'O

— Lile, miela, mano bran
giausioji !

Prie kalėjimo sienos stovėjo 
užmirszta motina ir szypsojosi 
linksmai, matydama jaunuju 
laime.

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

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu, Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 150 ::
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa.

Kumsztynes Tamsumoje

Gus Lesnevich, garsus 
kumsztininkas ežia mokina 
keturis studentus, kurie yra 
akli, kaip kumszcziuotis. Vy
ruku rankos yra aprisztos su 
szniurais kad jie galėtu viens 
kito kumsztis nujausti. Jie 
kumszcziuojasi ne isz piktu

ISZPAŽINTIS
(Tasa)

“Buvo visiszkai tamsu, atsa
ke tiesiai Filomena, bet manau 
kad in lupas.“

Sztai tai buvo didelis neat
sargumas! Taip, aplamai imant 
neatsargumas! Asz suprantu, 
tavo tikslas buvo geras. Taip, 
mano dukrele, tu pasidavei 
jausmui Krikszczioniszko gai
lestingumo, prakilnam auksz- 
tam jausmui, jeigu nori, bet, 
melagingam. Asz net pasaky- 
ežiau, pavojingam! In kakta, o 
ne in lupas, 'butu buvę geriau! 
Ir szito butu pakakę jo sielai 
iszganyt. Bet isz kitos puses, 
jog tu pabueziavai beveik’ jau 
numirusi vyra.“

“Ir asz taip maniau.“
“Na, o dabar, kadangi jis isz- 

tikruju numirė, ir jau palaido
tas, tai liekasi pasakyt: teilsis 
ramybėje! Requiescat in pace! 
Apie tai daugiau nekalbėsi
me. ’ ’

“Ne, dvasiszkas teveli! Ne 
taip. Jis gyvas.“

“Gyvas?!“
“Tai]), nabagas pragulėjo 

kaukėse ligi ryto. Pirmieji sau
les spinduliai, regis, atnesze 
jam palengvinimą. Dežiuruo- 
jantis daktaras inejas iii ]»ala- 
ta, buvo nustebės, iszvydus jam 
jam ant ligonio lupu linksmu
mą. Jis pridėjo ausi prie jo kru
tinės ir tuojaus inleido jam du 
kamparo spricii. Ir tykiai pasa
kė: “Stebėtina, o jog mes ji, ra
sit, i r ‘a tga i vy s i m e. ’ ’

“Bet, jog tai nelaime,“ tarė 
kunigas.

“Kas jus pasakėte?“
“Ak, czia jau negali but abe

jonių! Sykiu tu pabueziavai in 
lupas gyva vyra, supranti, ku
ris nenumirė, kuris gyvena, tai 
asz ir nežinau kai]) czia gal but! 
Kitas dalykas, jeigu jis butu 
numiręs; tuomet priesz Viesz- 
pati yra pasiteisinimas! Jog 
tuomi tu tiktai tramdai Dievo 
gailestingumą. Pati pamanyk, 
jog padorumas turi but saugo
jamas visuomet ir visuose san
tykiuose.“

Minute patylėjus,kunigas to
se: “Pasakyk man, sesuo Filo
mena: Kas do žmogus tavo gy
dyto jas ? ’ ’

— O, labai geras žmogus.“
“Bet kaipo gydytojas? Asz 

noriu pasakyt: Asz isztikro jis 
ka nors medicinoje nusinianas? 

mo, bet del sporto ir del iszsi- 
manksztinimc. Kai aklieji 
gali nors kaip dalyvauti 
sportuose, jie jaueziasi daug 
geriau ir už tai visos pastan
gos yra dedamos parūpinti 
jiems visokios ruszios spor
tus ir pasilinksminimus.

“Prityręs ir geras gydyto
jas.“

“Ir kaip dabar jaueziasi li
gonis ? ’ ’

“Jis jaueziasi geriau.“
“Na, tu pražuvai!“
“O, Dieve!“
“Ir kai]) tu drysti Jo yarda 

isztart?“
“Dvasiškas teveli, asz di

dele nusidėjėlė!“
“Esi neverta tuos-rubus dė

vėti “
Sesuo Filomena apsiverke. 

Jos spaviodninkas nutarė ne 
tai]) žiauriai su ja. pakalbėt.

“Asz kažka ftesuprantu, tu 
sztai pasaldai, kad kuomet san- 
žine tave pateisina, tu kenti 
daugiau negu kuomet ji tau isz- 
metinieja. Czia priszta ravimas 
ka ip-gi suprasti ? ’'

“Asz pati nesuprantu; kad 
asz jaueziau, tai asz jaueziu ir 
sakau jums tai]), kai]) isztikru- 
ju yra.“

“Ir tu dabar gailėsis tame, 
ka papildai?“

“Jeigu tai didele nuodėmė, 
tai žinoma, asz turiu gailėtis.“

“Ir tu tikėsi, kad asz taip ir

Liekarstos Isz Peles

Daktaras Frank Gollan, 
profesorius in Minnesota 
Universitetą ilgai tyrinėjo ir 
daug laiko paaukojo steng
damasis sudaryti liekarstas 
nuo tos baisios ligos kuri 
tiek daug jaunu vaiku paker 
ta. Jam pasisekė vienai pe
lytei inleisti tos ligos nuodu 
ir paskui isz tos pelytes jis 
gavo vaistu kurie labai rei
kalingi gydymui nuo tos li
gos. Jis pirmutinis daktaras 
kuriam taip pasisekė, nors 
tukstaneziai daktaru jau per 
kelis metus stengiasi ka pa- 

naszaus padaryti.

tuojaus duosiu tau grieku isz- 
riszima? Da keletą dienu pa
lauksime, kas žino! Pažiūrėsi
me, kokia jiega priims jauno 
žmogaus liga, ir tuomet mes ži
nosime, kaip pasielgt. Keliauk! 
Sziandien, asz su tavim dau
giau nekalbėsiu. Ir kuomet tu 
prieisi prie savo lovos, tai pa- 
rausk! Ar supratai? ’ ’

Dvasiszkas teveli, asz visuo
met raustu.“

“Na, jau tai ka-norš ir reisz- 
kia!“

* * *
Už keliu dienu sesuo Filome

na vėl atėjo iszpažinties.
“Na, kaip numeris 7?“ 
“Jam, regis, kurkas geriau.“ 
‘ ‘ Ir ka sako gydytojai ? ’ ’ 
“Sako, pasveiksiąs.“
“Ve, matai, nėra tau iszgany

mo!“
“Ir asz jam ta-patsakiau.“
‘ ‘ Ka tu jam sakiai ? ’ ’
“Pasakiau, kad per ji asz 

pražuvau, ir kad, jeigu asz bu
eziau žinojusi, kad jis pasveik
siąs, asz niekaip ji nebueziau 
bueziavusi.“

‘ ‘ Ir ka tau atsake tasai nenu
galimos sveikatos žmogus?“

“Jis man atsake, kad jis ne
norės mano pražuvimo, ir kad 
sekanti karta jis mano duszia 
iszgelbesias. ’ ’

“Ir todėl, dvasiszkas teve, 
jis man ir prižadėjo, kad ta die
na, tuomet jam pasakysią, kad 
jis esą visiszkai sveikas, jis del 
manes pats, save nusižudys.

Kunigas buvo labai nustebin
tas nauju aplinkybių ir galimy-

1 

biu klausiniu. - Jis ilgai galvo
jo ir paigalvojas atrėžė:

‘ ‘ Galu-gale vis-gi geriau. 
Duodu tau grieku iszriszima. 
Bijausi, kuomet pas ta žmogų 
vėl skausmui prasidėsianti, ta 
baladone prisieisią isz naujo 
pradėt.“ —GALAS.

Rusijos Rojus ir
Rusijos Laisve

Jeigu kada koks Komunistė
lis imtu jums girtis apie ta sa
vo Rojų ir pasakoti apie darbi
ninko ir paprasto žmogaus lais
ve Rusijoje, mes savo skaityto
jams norime keletą tu Rusijos 
laisvių paaiszkinti.

Rusijoje, piliecziui nevalia: 
Nevalia pirktis ar turėti savos 
žemes.
Nevalia pasirinkti savo darbo. 
Nevalia straikuoti.
Nevalia samdytis darbininku. 
Nevalia pirktis žibueziu.
Nevalia szneketis su svetimtau- 
cziu.
Nevalia pamesti darbo.
Nevalia neiszeiti in darba. 
Nevalia pasiskusti.
Nevalia priesz fabrikantus 
skustis.
Nevalia keliauti, nei isz savo 
miesto iszvažiuoti.
Nevalia bažnyczios varpus 
skambinti.
Nevalia advokata pasisamdyti 
in teismą. •

Rusijos piliecziui visos lais
ves uždraustos. Jam nevalia, sa
kyti ka jis nori ar kalbėti kai]) 
jis nori; jam nevalia savo tikė
jimo pasirinkti ar savo Dieva 
garbinti; jam nevalia susirinki
mus laikyti, jam nevalia per ra
diju svetimu krasztu programų 
klausytis, jam nevalia kitu 
krasztu laikraszczius skaityti, 
jam nevalia nei žodžio priesz 
valdžia isztarti.

Tai tokia yra to Rojaus lais
ve ! f’

Skaitykite “Saule” j
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ŽiniosVietines
— Seredoj Szvento Motie- 

jo; pasninkas.
— Gerai žinomas Daktaras 

Wassel Maliolage, nuo 406 W. 
Centre Uly., staiga susirgo ana 
diena ir likos nuvežtas in Potts
ville ligonbuteje.

Girardville, Pa. — Senas gy
ventojas Antanas Vežis, 70 me
tu amžiaus, nuo 457 W, Maha- 
noy Avė., likos pataikintas ant 
kelio per automobiliu mieste. 
Nelaimingas žmogelis likos su
žeistas in kliulba. Gydosi Ash
land ligonbuteje.

— Simonas Demkaviczius, 
nevedąs, nuo 244 N. Second 
Uly.,' kuris sirgo per keletą 
sanvaites, numirė Ketverge, 
7:30 valanda vakare Ashland 
ligonbuteje. Atvyko isz Lietu
vos 40 metu atgalios in Shena- 
doryje, o apie 30 motu atgal 
persikraustė in Girardville. Ve
lionis gyveno pas savo anūke 
ponia V. Basziuviene, 244 N. 
Second Uly. Laidotuves invyko 
Petnyczioj su apiegomis Szv. 
Vincento b^iyczioje 9-ta va
landa ryte ir palaidotas in pa
rapijos kapines. Graborius A. 
J. Vilinskas laidojo.

Ashland, Pa. — Valstijos po- 
licijantai pranesza kad Robert 
Zepplin, 24 metu amžiaus mai- 
nierys prisipažino kad jo auto
mobilius suvažinėjo 12 metu 
mergaite, Helen Neumeister, 
kuri stovėjo^ prie Butler Town
ship augsztesniosios mokyklos. 
Policija suseko Robert Zepplin 
kai jie rado maža geležies szmo- 
teli, kuris buvo nuo automobi- 
liaus numusztas kai automobi
lius suvažinėjo ta mergaite. Ro
bert Zepplin, kuris buvo jūrei
vis perkąrą buvo suaresztuo- 
tas savo namuose ir prisipaži
no'. Jis pasiaiszkino kad jis taip 
buvo iszsigandes, kad jis neži
nojo ka daryti, ir už tai pabėgo.

San Francisco, Calif. — Sau
sio 23-czia diena 1948 m., po 
trumpai ligai persiskyrė su 
sziuom svietu, gerai žinomas 
tautietis Juozapas J. Yasaitis, 
nuo 181 Jersey uly. Velionis 
pribuvo in Amerika daugelis 
metu atgal. Gimė Lietuvoje 
1878 metuose, Kalvarijos 
Apskr., Kumaliuniu kaimo. Pa
liko dideliame nuliudime, savo 
paczia Magdalene; 4 sūnūs: 
Petra, Jersey City, N. J., Joną, 
Malta, Idaho; Alberta ir Ed
vardą isz San Francisco taipgi 
duktere Albina Glessneriene isz 
San Francisco, ir viena broli 
kuris gyvena Jersey City, N. J. 
Daug giminiu ir pažystamu da
lyvavo laidotuvesia, kuriems 
nubudus szeimyna sudeda szir- 
dinga acziu. Velionis Juozapas 
J. Yasaitis buvo 1 ‘Saules” se
nas skaitytojas. Amžina atilsi!

Jeruzolimas. — Sukilimai ir 
susikirtimai tesesis tarp Arabu 
ir Žydu. Nedelioj 43 Žydai už- 
muszti, o 83 likos sužeisti per 
eksplioduojama daug dinamito.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

Namai likos suardyti. Didelis 
kotelis “Atlantic Hotel” ant 
Ben Yehuda ulyczios likos bai
siai suardytas per ekspliosija, 
daug žmonių žuvo ir sužeisti. 
Policija kaltina Arabus už szita 
atsitikima.

RUSIJA PRIESZ
AMERIKIECZIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

kaisztus ir sako, kad jis tikrai 
žino kad taip buvo ir taip dabar 
yra.

“Kalbant apie mano draugus 
Žydus, ’ ’ toliau tese Dimitrovas 
“Asz esu tikras kad jie negali 
užsiginti kad tu Žydu tarpe ku
rie dabar važiuoja in Palestina 
randasi labai daug Komunistu 
agentu. Žydams szitas neiszeis 
ant gero.

“Net ir dabar man patikrin
tos žinics ateina kad Rusai ne- 
iszsikrauste isz Bulgarijos. 
Tukstancziai ju pasiliko, numė
tė savo kareiviszkus drabužius 
ir dabar savo darba varo kaipo 
svietiszkiai. Tokiu Rusu, Ko
munistu Bulgarijoje randasi 
daugiau negu penkios deszimts 
tukstancziu. Kiti sako kad 
daugiau negu szimtas tukstan
cziu tokiu kareiviu musu krasz- 
te, Bulgarijoje pasiliko. Vienas 
dalykas kuri visi mes gerai ži
nome tai yra kad Rusu Komu
nistai valdo visus Bulgarijos 
uostus ir eroplanams nusileisti 
vietas. ’ ’

Dimitrovas kreipėsi in Ame
rikos Kongresą ir praszyte pra- 
sze kad Amerika Rusijai nenu
sileistu. Jis pakartuotinai sa
ko ir aiszkina kad Komunistu 
tikslas yra pirmiau užimti vi
sus Europos ir Vidur Rytu 
krasztus ir paskui užsipulti ant 
Anglijos ir Amerikos.

Jis toliau sake kad dabar 
daug Amerikos pilie ežiu yra 
mokinami ir lavinami Rusijoje, 
kad pargryže namo in Amerika 
jie prisidėtu prie to darbo su
griauti musu kraszta.

Jis po prisieka sako, kad jis 
pats girdėjo kai vienas augsz- 
tas Rusijos valdininkas ir dip- 
licmatas iszsireiszke; ‘ ‘ Karo 
pabaiga su Vokiecziais reiszkia 
kito karo pradžia su Vakaru 
Alijautais. Niekas nebus nu
veikta pakol Anglijos ir Ame

Parūpina Vandenio Apsiprausti

Sziauriniuose Manitoba 
laukuose baisiai szalta. Czia 
sniegas, ledas ir žiaurios vie
šnios per visa meta szaldo ir 
dilgina. Czia niekas negyven
tu jeigu nebutu del aukso, 
kuris randasi po žeme. Žmo
nes isz visur suvažiavo jiesz- 
koti ir kasti to aukso. Czia 
taip szalta kad tiesiog nega

rikos imperializmas nebus pa
naikintas. ’ ’

Dimitrovas labai gražiai pa
dėkojo Amerikai kad jis rado 
Amerikoje vieta kur jis galėjo 
pasislėpti nuo Komunistu. Jis 
papasakojo kaip Amerikos dip- 
liomatinis atstovas Maynard B. 
Barnes ji iszgelbejo nuo Komu
nistu, 1945 metu pavasaryje. 
Jis atbėgo pas Amerikos atsto
vą in Sofia miestą ir prasze kad 
ji insileistu in Ambasados kam
barius.

Komunistai greitai pribuvo 
ir pareikalavo kad Amerikos 
atstovas jiems perduotu Dimi
trova. Amerikos atstovas Bar
nis Komunistams atkirto:“Tik 
per mano lavona jus ežia in- 
žengsite! Szaukite in mane ir 
pradekite kara su Amerika!” 
Komunistai pykdami ir purin
dami pasitraukė.

Dimitrovas sako, kad jeigu 
tam Amerikos atstovui butu 
buvę pavėlinta, jie butu ir Pet- 
kova iszgelbejes ir tukstanezius 
kitu!

EUROPAI PAGELBA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

siuneziami in kitus krasztus.
Daug daigtu bus sunku gau

ti, sunku pirktis; bet nebus blo
giau kaip buvo per kara ir po 
karo.

Marshallo Planas paims 
penkta nuoszimti viso tavoro, 
kuri musu fabrikai pagamins. 
Tai daug mažiau negu visi isz 
pradžios manstino.

Valdžia daugiau tavoro ne
parsitrauks isz Užsienio, bet 
stengsis palaikyti tiek ir pir
miau parsitraukdavo.

Valdžia pirmiau rūpinsis kad 
mums visko gana butu, ir tik 
paskui siuns in Užsieni.

Maistas svarbiausias. Sziais 
metais, to maisto daugiausia 
reikia Europai, kita meta jau 
tik tiek daug, už dvieju metu 
bus mažiau.

Maistas dabar ima atpigti, 
bet neatpiga tiek kiek atpigtu, 
jeigu mes nesiunstume tiek 
daug in Europa. Bet ežia mes 
bado nematysime, visiems už
teks, visiems bus gana.

Didžiausia beda bus su ma- 
szinomis del ūkio darbo. Czia 

lima vandenio rasti. Szita 
moteriszke, Mrs. Elbert Mc
Rae, Wekusko kaimelyje, 
Manitoboje, tirpina sniegą in 
kubilą, kad gautu vandens 
apsiprausti. Manitoba krasz- 
tas tai gal paskutine vieta 
sziame kraszte kur da randa
si gryno aukso po žeme.

Kai mirtis pasiszaukia 
dvasios didvyri ir visu myli
ma žmogų, tai visas svietas 
jo pasigenda ir žmones vi
suose krasztuose nesisarma- 
tina net ir aszaras iszlieti. 
Szitoks dvasios didvyris bu
vo Indijos vadas, Mohandas 
Gandhi, kuris kankinio, mu- 
czelninko vainiką sau užsi
tarnavo.

musu ūkininkams tokios ma- 
szinos baisiai reikalingos. Bet 
ir Europai tokios maszinos yra 
verktinai reikalingos jeigu mes 
norime kad Europos krasztai 
imtu savo maista sau gaminti.

Europai reikalingas plienas. 
Mes daug plieno ir iszsiunsime. 
Reiszkia, musu fabrikams ne
bus per daug plieno; reiszkia, 
automobiliu fabrikai mažiau 
automobiliu pagamins mums 
czia Amerikoje.

Siunsime labai daug visokiu 
seklu in Europa sziais metais, 
ir ateinaneziais.

Siunsime visokio traszalo, 
meszlo; bet dauguma jo pareis 
isz musu Armijos ir kariszku 
fateiKH:

Siunsime daug tabako. Bet 
tai mažožis, nes mes czia jau 
per daug tabako auginame ir 
turime.

Siunsime daug vatos, med
vilnes ir medviliniu audeklu, 
kuriu visi Europos krasztai 
praszyte praszo.

Plieno, geležies ir mainoma, 
kasykloms maszinu mes siunsi
me labai daug, nors ir mums j u 
labai reikia.

Visi Europos krasztai praszo 
freit-kariu, bet mes jiems ne- 
siunsime nes ir mums tu trum
pa ir stoka. (Nor mes daug to
kiu freit-kariu pasiuntems ir 
rengiamies siunsti in Rusija).

Siunsime daug dideliu ir sun
kiu troku, kurie užims freit- 
kariu vieta.

Automobiliu visai nesiunsi- 
me, nes jie ir mums reikalingi ir 
j u mums nėra užtektinai.

Siunsime daug anglių, bet tai 
mums visai ne beda, nes mes ir 
taip per daug anglių turime.

Siunsime daug aliejaus, nors 
mums irgi trumpa, bet mes 
daug daugiau parsitrauksime 
negu iszsiunsime.

Siunsime odų, kailiu ir sku- 
ru, ir už tai visokie kailiniai, 
odos ir skuros vis bus labai 
brangios Amerikoje.

Kongresas viską tvarkys, 
bet bus paskirta direktoriai ir 
prižiūrėtojai, kurie visa ta dar
ba ir bizni ves su Valdžios Szta- 
bo žinia.

Viskas bus vedama kaip di
delis ir geras biznis.

Visas szitas biznis dabar yra

Liūdi Dvasios Didvyrio

Mohandas Gandhi niekur 
nesikiszo, saves nesikele, ne- 
sididžiavo, nors milijonai 
žmonių jo klausė ir ji seke 
kaip koki szventaji. Dabar 
viso svieto žmones atjauezia 
ir pasigenda žmogaus, kurio 
jie niekados nepažinojo. Mo
handas Gandhi nepripažino 
jokiu skirtumu tarp žmonių, 

vadinamas “Europos Atgaivi
nimo Programas.” arba Anglu 
kalba ‘ ‘ European Recovery 
Program,” kuri yra trumpai 
iszreikszta pirmomis literomis, 
raidėmis kaipo “ERP.” Vėliau 
gal vietoje programos, jie sa
kys Administracija arba 
“ERA.”

Szita administracija viską 
prižiuręs, savo ofisus turės 
kiekviename kraszte kur ta pa- 
szelpa bus siuneziama.

Tie krasztai, kurie gaus mu
su ta tavora ir maista, gales, 
jeigu norės, kitiems krasztams 
ta gaut tavora parduoti ir tuos 
pinigus panaudoti kaip jiems 
patiks; bet Amerikos Adminis
tracija prižiuręs ta iždą ir tik 
su Amerikos Administracijos 
žinia ir pavelinimu bus valia 
parduoti ar pirkti.

Užsienio biznieriai ir fabri
kantai gales pirktis visokiu ma
szinu ant iszmokesczio. Jie tu
rės savo valdžiai užsimokėti, o 
ta valdžia, savo žarų, mums at
mokės.

Kiek mums kasztuos? Be
veik deszimtuka nuo kiekvie
no dolerio kuri mes dabar mo
kame del “taksu.” Jeigu tie 
krasztai nors puse atmokės, tai 
mums penktuką nuo kiekvieno 
taksu dolerio kasztuos.

Szesziolika Tautu gaus szita 
pagelba, szita paszelpa ir pa
skola. Tos kurios yra po Rusi
jos intaka, nieko negaus!

Pietų Amerikai bus labai ge
rai. Mes isz Pietų Amerikos 
daug visko pirksime ir siunsi
me in Europa. O kai Pietų 
Amerika gaus daug biznio, tai 
tenai rasis daug Amerikos dole
riu. O tas bus mums gerau, nes 
tada Pietų Amerikos krasztai 
daug daugiau visko pirksis isz 
musu ir mes gausime savo dole
rius atgal ir turėsime daug 
daugiau biznio ir darbo savo 
darbininkams.

* #
Marshallo Planas, Tvarka 

nori suteikti ne vien tik paszel
pa, bet ir pagelba. Paszelpa 
reiszkia vien tik maista; bet pa
gelba reiszkia ir tavora del 
Europos atstatymo.

Butu galima paklausti: Kas 
visa szita Plana, Tvarka iszgal- 
vojo? Kas ji sutvėrė? Ir kas

ar tai butu pinigu, tikėjimo, 
luomo ar žmogaus kūno spal
vos. Jis buvo visam pasauliui 
gražus pavyzdys taikos ir 
sveiko proto laikais kada be
veik visi jau proto neteko ir 
tik karda ar doleri garbina. 
Ne tik Indijoje žmones jo da
bar pasigenda, bet ir Ameri
koje žmones verkia to didvy
rio nužudinimo.

mate reikalą tokiam planui?
Amerikos Valdžios Sztabas!
Kai Keturiu Didžiu Tautu 

Konferencija pairo, kai Rusija 
parode ko ji nori ir ko ji siekia, 
kai Sovietai staeziai pasakė 
kad jiems bus gerau, jeigu visa 
Vakarine Europos dalis badu 
iszmirtu; tada Amerikos val
džios sztabas suprato, kad ne 
tiek del mielaszirdystes, kiek 
del savo apsisaugojimo reikia 
kas nors daryti, kaip nors gel
bėti Vakaru Europa.

Prezidentas Trumanas pir
miausia pareiszkia, kad reikia 
Rusija sustabdyti Europoje. 
Bet jis kiški prasiszoko, nes jis 
žiurėjo vien tik in armijas ir in 
kariszkus dalykus. Marshallo 
Planas ta pati sako ka Prezi
dentas Trumanas pasakė, bet 
Marshallo ginklai yra ne kara
binai ar kariszki eroplanai, bet 
maistas ir pramones inrankiai, 
kad Europos krasztus atstatyti 
ir kad jie tada galėtu su savo 
ginklais priesz Rusija atsi
kirsti.

Kai kurie žmones klausia: 
Kodėl Tautu Sanjunga negali 
szita darba dirbti ir vesti?

Tautu Sanjunga neturi nei 
pinigu, nei tavoro, nei ginklu, 
nei kareiviu, nei intekmes, nei 
jiegos ir dabar jau neteko ir 
garbes.

Amerika nepasitiki Tautu 
Sanjungai su tiek Amerikos 
pinigu. Vien tik Amerika gali 
dabar suteikti paszelpa ir pa
gelba. Kitos tautos negali, tai 
kam leisti kitoms tautoms per 
Tautu Sanjunga dalinti musu 
pinigus?

Kitas labai suprantamas ir 
protingas klausimas iszkyla: 
Kas szitam Marshallo Planui 
prieszinasi ir kodėl? Del kokiu 
priežaseziu?

Daug žmonių sako, kad Ame
rika vėl tapo melžiamoji karvu
te Europai, kad mes vėl gera- 
szirdžiai mulkiai savo turtą 
eikvojame.

Kiti sako, kad tokia paszelpa 
ir pagelba pakirs musu bizni ir 
pramone, ir nusilpnins musu 
jiegas.

Ir visi Komunistai prieszi
nasi. Jie savo propaganda va
ro, savo szmeižtiiis skleidžia ir 
platina, nes jiems ateina insa-

kymai isz Kremlino ardyti ir 
trukdyti, nes tokia paszelpa
Rusijai netinkama.

Paprastas darbo žmogelis 
nieko nesako, nes jis beveik nie
ko nesupranta. Musu valdžia 
daug laiko ir pinigo iszleido 
praszydama ir melsdama del 
szitos paszelpos, bet mažai ka 
dare ar daro paiszkinti ka toks 
planas reiszkia ne tik Europai, 
bet ir mums czia namie!

Kitas klausimas, panaszus in 
ta paskutini yra: Kas tokio 
Plano nori, kas ji užtaria, ir kas 
ji remia?

Nėra jokios abejones, kad 
Kongresas ta plana priims, pa
tvirtins ir invykdins.

Beveik visi Demokratai pri
taria, ir daugiau negu puse vi
su Republikonu.

Vises labdaringos draugys
tes, bažnyczios ir dvasiszkiai 
pritaria. O szitokie žmones la
bai daug intekmes turi Ameri
koje.

Biznieriai yra pasidalinę. 
Dauguma giznieriu ir fabrikan
tu pritaria. Jie mato ir supran
ta, kad jiems biznis bus daug 
geresnis ir didesnis, kai valdžia 
isz ju pirks ar per juos parduos. 
Jis supranta, kad toks biznis 
daug kasztuoja, bet jie teipgi 
gerai žino, kad reikia daug pi
nigo praleisti, jeigu nori pini
go užsidirbti.

Biznieriai žiuri in ateiti; jie 
sako, kad jeigu Amerikoje biz
nis nupultu, eitu trepais žemyn, 
tai tas valdžios biznis butu tik
ras biznieriams iszganymas.

Visos darbininku unijos pri
taria. Darbininku vadai mato 
kad tokia paszelpa ir pagelba 
Europai reiszkia daug daugiau 
pinigu bizniui.

Niekas negali pasakyti, kad 
szita musu paszelpa, pagelba ar 
planas tikrai atstatys Europos 
krasztus ir sulaikys Rusija^ 
Bet kitos iszeities nėra.

Mes nežinome ar mums pasi
seks; bet mes tikrai žinome,, 
kad jeigu mes tiems krasztams 
paszelpos neduosime, tai visi 
jie bus Rusijos užkariauti. 
Apie tai nėra jokios abejones.

O tada tai butu karas! Tada 
karo mes jokiu budu negalėtu
me iszvengti.

O jeigu karas vistiek iszkils 
su Rusija, tai tada mes butume 
stipresni. Tada karas butu to
li nuo musu, nors mes tame ka
re dalyvautume, kariautume. 
Tada tie krasztai kuriuos mes 
atstatėme, pirmiausiai pastotu 
Rusijai kelia, ir mes jiems in 
talka, in pagelba stotume. Ta
da karo laukas butu Europoje, 
o ne Amerikoje.

Jeigu mes ta Marshallo Pla
na numestume ir nieko nedary
tume pagelbti Europos krasz
tams, mes tuoj aus szimta sykiu 
tiek pinigu turėtume paskirti 
del apsiginklavimo czia namie. 
Mes tada turėtume tupėti ant 
tos sprogstanezios ‘ ‘ Atom ’ * 
bombos kaip viszta ant kiau- 
sziniu, ir laukti pakol Rusija 
sukvakses.

Marshallo Planas stengiasi 
tvarka investi ir taika palaiky
ti, ar del karo Europos krasztus 
prirengti. Jeigu mes nepriim
sime Marshallo Plana del Eu
ropos, tai mes tuoj aus turime 
in kara rengtis, ginkluotis ir 
savo vyrukus be jokio atidėlio
jimo imti in vaiska ir duoti 
jiems karabina.

Marshallo Planas, Tvarka 
gali pasisekti, gali ir žlugti, 
pairti; bet, ar vienaip ar kitaip, 
tas planas yra mums apdrauda 
namie, yra apsiginklavimas ne 
su ginklais, jtfksu draugais!


