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Isz Amerikos Naujas Ambasadorius

CZEKU
AMBASADORIUS 

ATSISAKO
WASHINGTON, O. O. — 

Czekoslovakijos Ambasadorius 
Amerikoje, Jura j Slavik, pasi
traukė isz Ambasados ir pasa
kė kad jis Komunistams netar
naus. Savo pasitraukinu jis- 
pareiszke savo nepasitenkini
mą su Komunistiszka Czeko
slovakijos valdžia.

Jis sako jis nori dabar dar
buotis ir net kariauti kaipo 
laisves Czekas priesz savo 
kraszto žulikus, Komunistus. 
Jis teipgi sako kad jis žino kad 
dauguma Czeku taip pat jau- 
cziasi kaip ir jis, tik jie dabar 
už tos plieno sienos negali nei 
iszsižioti.

“Asz dabar savo žmonių var
du,” jis sako, “dirbsiu ir dar
buosiuos. Asz tikiu in demo
kratija, nepriklausomybe ir in 
laisve. Asz dabar noriu būti 
laisvas sau žmogus, ir asz no
riu kad mano kraszto žmones 
butu laisvi. Asz tikiu kad lais
ve ir nepriklausomybe vėl su- 
grysz mano krasztui. Asz tikiu 
kad Komunistai sau kartuves 
prisirengs, kad jiems ateis ga
las. Asz kreipiuos in visus szio 
kraszto žmones užjausti ir kiek 
galima szelpti mano žmones, 
kuriems užėjo juodos dienos su 
rauduona valdžia.”

Ambasadorius Slavik sako 
kad jis nutarė pasitraukti isz 
savo vietos kai jo kraszto Pre
zidentas buvo priverstas pripa
žinti Komunistiszka valdžia..

Tuo paežiu sykiu Czeku mi- 
nisteris Kanadoje, Frantisek 
Nemec, per telegrama pranesze 
savo kraszto prezidentui Benes 
kad jis pasitraukia ir atsisako 
savo vietos. Ne tik jis vienas 
pasitraukia, bet beveik visas jo 
sztabas.

Ambasadorius Juraj Slavik 
pasakė laikrasztininkams: Mes 
dabar neturime jokiu planu, ne
turime nei vietos kur apsigy
venti, neturime pinigu, bet 
mums tik liko viltis! Ir su 
aszarotoniis akimis jis atsisvei
kino su laikrasztininkais. Už 
keliu minueziu jis su savo žmo
na iszejo isz Czeku Ambasados 
kambaru ir nuvažiavo in kote
li, yieszbuti.

ROME. — Eina gandai kad 
Szventas Tėvas, Popiežius ne
sutiko pavėlinti Rumunijos Ka
raliui Mykolui ženytis su Kara
laite Ona isz Bourbon-Parma. 
Jis norėjo kad Popiežius pavė
lintu jam visus sūnūs auginti 
sulyg jo tikėjimu, o visas mer
gaites sulyg Onos tikėjimu. 
Primename savo skaitytojams 
kad ežia tik gandai. Tikru ži
nių da negavome.

Sir Oliver Shewed Franks, 
Anglijos diplicmatas, moks- 
linczius kuris daugiausia 
žino apie Europos reikalus 
po ta Marshallo tvarka, buvo 
paskirtas kaipo naujas Ang
lijos Ambasadorius Ameri
koje. Jis užima Lord Inver- 
chapel, kuris pasitraukia isz 
dipliomatinio darbo.

17 ŽYDU NUŽUDYTA

Sugauti Kai Jie Dėjo 
Sprogstanczias Bom
bas Ant Vieszkelio
JERUZOLIMAS. — Arabai 

užklupo ir nužudė septyniolika 
Žydu, netoli nuo Jeruzolimo, 
Beituniya miestelyje, kai tie 
Žydai sėjo sprogstanczias bom
bas ant vieszkelio.

Kiek galima sužinoti tai maž
daug szitaip tenai atsitiko. 
Žydai, kareiviai, kurie priguli 
jau ne taip slaptos Žydu Haga- 
nah armijos, dėjo sprogstan
czias bombas ant vieszkelio ir 
ten pat sustabdė autobusą pilna 
Arabu. Arabai isz apylinkes 
greitai dažinojo ir iszbejo isz 
miestu, miesteliu in ta vieta, 
užklupo tuos Žydus ir visus 
iszžude.

Arabai sako, kad apart tu 
septyniolikos nužudytu Žydu, 
jie da penkis kitus paėmė in ne
laisve.

Ir Haifa mieste Arabai už
puolė ant Žydu isz kerszto. Ke
lios dienos atgal Žydai susprog
dino Salam kambarus, kur ke
turiolika Arabai žuvo. Arabai ; 
kita narna susprogdino paezia- 
me miesto viduryje. Žydai sa
ko kad tik vienas Žydas žuvo ir 
trys buvo sužeisti. Bet tikru 
žinių negavome.

Tame paeziame Haifos mies
te vienas Anglijos kareivis bu
vo nuszautas kai jis stengėsi 
vienam Žydui pagelbeti, kuris 
buvo Arabo nuszautas.

Kitas Žydas buvo nužudytas 
ir trys kiti sužeisti kai Arabai 
juos užklupo ant vieszkelio už
miestyje.

In viena diena dvideszimts 
Žydu buvo nugalabinta ir daug 
daugiau sužeista.

Tautu Sanjungos Komisijos 
nariai jau pribuvo in Jeruzoii- 
ma. Žydai su “Osanomis” 
juos susitiko. / Bet Anglijos 
tuoj aus davė tai komisijai žino-

ti, kad jos darbas neprasidės 
pakol Anglai isz tenais iszsi- 
kraustys ir kad ta komisija nie
kur nesikisztu. Anglijos Karo 
Sztabas tai komisijai teipgi 
draugiszkai patarė kad Angli
jos karininkai neatsako už tos 
komisijos saugumą. Kad ko
misija turi pati apsižiūrėti ir 
apsisaugoti nuo Arabu, kurie 
Tautu San jungos neapkenezia 
kaip velnias szvensto vandenio.

JERUZOLIMAS. — Žydu 
Haganah kariuomene pranezsa 
kad Žydai kareiviai nužudė 
trisdcszimts Arabu ir sužeidė 
daug kitu, kai susikirto ir pe- 
sziesi per keturias valandas.

Susikirtimas invyko tarp 
Tel Aviv ir Haifa miestu, kai 
Žydai atmusze Arabus kurie 
buvo užsipuolė ant. mažo Mag- 
diel miestelio.

Žydai sako kad tik trys isz j u 
buvo sužeisti.

Arabai sako kad daug Žydu 
kareiviu dabar tykoja kalnuo
se apie Sharon ir tik laukia pro
gos užsipulti ant Arabu.

Eina gandai kad Arabu sa
vanoriu armijos vadas, Fawzi 
Bey Al Kaukji, atvažiavo in 
Nablus ir apsigyveno in viesz- 
buti. Jis atvažiavo staeziai isz 
Damascus, Syrijos.

Anglijos augsztas Komisijo- 
nierius Palestinoje, Generolas 
Sir Alan Cunningham kreipiasi 
in Žydus ir in Arabus ir praszo 
kad jie neužgautu svecziu, Tau
tu Sanjungos Komisijos atsto
vu, kurie kelios dienos atgal 
pribuvo.

GRAIKAI IMA 
SUKILĖLIUS

800 Komunistu Suimta;
13 Nužudyta

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Graikijos Apsaugos Policija 
pradėjo suimti ir suaresztuoti 
daug Komunistu, kurie dirba ir 
darbuojasi del Generolo Mar
kos Vafiades, sukilėliu vado.

Nedėlios vakara buvo suimta 
ir suaresztuota apie asztuoni 
szimtai tokiu sukilėliu Komu
nistu.

Policija pradėjo savo darba 
kai Graikijos Karo Sztabas sta
eziai pasakė policijai kad armi
ja negali kariauti priesz sukilė
lius ant Karo Lauko, jeigu su
kilėliu agentai laisvai darbuo
jasi paezioje sostinėje.

Ta paezia diena trylika tokiu 
sukilėliu, Komunistu buvo su- 
szaudyta. Jie buvo kaltinami ir 
teisiami kaipo savo kraszto isz- 
davikai.

Penki “Lesbos” Komunistu 
draugystes nariai buvo suszau- 
dyti. Asztuoni kiti buvo taipos- 
gi nuteisti ant smert ir suszau- 
dyti kaipo kraszto iszdavaikai.

Komunistai Graikijoje dve
jopa darba dirba: Jie stengiasi 
sukelti visokius buntus ir nesu
sipratimus tarp piliecziu ir tuo 
paežiu sykiu remia sukilėliu 
armijas. Jie gauna parama isz 
Užsienio. O tas Užsienis nėra

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Rumunijos Kara
lius Atvažiuoja 

In Amerika
Generolas Wedemyer Sako Tu
rime Kinieczius Dabar Szelpti 
Su Ginklais Jeigu Nenorime Vė
liau S u Savo Krauju Atsimokėti;
Arabai Nužudė Septynuolika 

Žydu Netoli Jeruzolimo 
________________ +-T---------------------------------- -----

— Jeigu neperkentesi, tai 
sveiku nebusi.

— Jeigu tylėsi, žmonių ne
patiksi; nes nedažinos kokio tu 
budo.

RUMUNIJOS
KARALIUS

ATVAŽIUOJA

Ne Ubagas

E. T. Maynard, Chicagos 
biznierius, buvo paszauktas 
in Senata pasiaiszkinti kaip 
jis galėjo užsidirbti, pelno 
sau pasidaryti tarp dvieju ir 
keturiu szimtu tukstaneziu 
doleriu, kai visi szierai, stoc- 
kai krito ir atpigo. Jis pasi- 
aiszkino, bet nieko nepasake 
nieko nepaaiszkino. Senato
riai ir visi kiti žmones dabar 
tiek žino kiek ir pirmiau ne
žinojo.

LONDON. — Rumunijos jau
nas karalius Mykolias tik da
bar pasiaiszkino, kodėl jis ap- 
leio savo sostą ir savo kraszta. 
Jis iki dabar nieko niekam ne
sakė. Bet, atvažiavęs in Lon
doną jis su laikrasztininkais 
kalbėjo ir jiems pasakė, kad jis 
vis skaitosi kaipo savo kraszto’ 
karalius, kad jis buvo privers
tas pasitraukti isz savo kraszto 
kai Komunistai visa valdžia už
ėmė ir norėjo ji priversti su jais 
skaitytis.

Jis sako, kad jis savo kara
lystes neiszsižadejo ir vis yra 
Rumunijos karalius ir sugrysz 
in savo kraszta kai tik Komu
nistai bus isz tenais iszvaryti.

Jis neketina Amerikoje apsi
gyventi, bet tik pasisvecziuoti 
ir susitikti su kitais savo krasz
to tremtinias. Jis teipgi nori 
pasitarti su Amerikos diplio- 
matais ir valdininkais pirm ne
gu jis ka sakys jir darys priesz 
Komunistus. Po tam jis ren
giasi apsiženyti su Karalaite 
Anne isz Bourbon-Parma. Bet 
sako kad jiedu da nepaskyrė 
nei vietos, nei dienos, del tu 
vestuvių.

WASHINGTON, D, C. — Leitenantas 
Generolas A. C. Wedemeyer, Amerikos ka
riuomenes vadas Kinijoje per kara, staeziai 
pasakė visiem Kongresmenams ir Senato: 
riams, kad jau pervelu szelpti ir remti Ki
nieczius vien tik su pinigais, bet dabar jau 
reikia jiems siunsti ir ginklus, kad jie ga
lėtu priesz Komunistus atsikirsti. Jis sako 
kad jeigu mes dabar nepasiskubinsime su 
tokia pagelba, neužilgo savo vaiku krauju 
ir gyvastimi užmokėti.

Jis kalbėjo ir ragino Kongresą priimti 
ir patvirtinti ta inneszima duoti Kinijai 
570 milijonu doleriu paszelpos. Bet jis 
vis prie to kelis sykius pakartuoio kad 
negana vien tik maisto ir pinigu, kad da
bar jau reikia ir kariszku ginklu.

Ginklu negana! Generolas Wedemeyer 
sako, kad Amerikos Karo Sztabas turėtu 
pasiunsti savo augsztu generolu in Kinija, 
kad jie Kiniecziams patartu ir juos pamokintu.

Jis sako jeigu mes botume stoja Kinie
cziams in pagelba du metai atgal, tai ta
da butu reikeje tik pinigai ir maistas. Ir 
pinigu butu tik pusiau tiek reikeje.

Keliomis dienomis priesz tai, buvusis Ame
rikos Ambasadorius Rusijoje, pasakė tiems 
Kongresmonams, kad Amerika turi paskir
ti szimta milijonu doleriu vien tik del ka
riszku ginklu Kiniecziams. Kongresmenai 
nustebo ir net pasipiktino. Dabar jie ma
to kad ir kiti taip pat sako taip pat reikalauja.

Generolas Wedemeyer sako, kad ežia nėra
(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKA IR PALES
TINOS KLAUSIMAS 

_______ <
WASHINGTON, D. C. —

Amerikos Taryba visomis galo
nais stengiasi kaip nors iszsi- 
sukti isz Prezidento Trumano 
prasiszokimo ant Palestinos 
klausimo.

Washingtonas dabar duoba 
visiems žinoti kad Amerika ne
nori in Palestino klausima kisz- 
tis ir nesikisz. Musu Tarybos 
virszininkai paskelbė kur Ame
rika dabar stovi ant to klausi
mo: Amerika sutiks ant tokio 
iszriszimo to klausimo ant ku
rio Arabai su Žydais sutiks.

Amerika nerems ir nepristos 
jokio plano kuris nepatiks Ara
bams ar Žydams.

Amerika prieszinsis Tautu 
Sanjungai, jeigu Tautu Sanjun
ga norės po prievarta suskal
dyti Palestina, nes Amerika 
yra insitikinus kad Tautu San- 
junga negali in kito kraszto vi
daus reikalus kisztis. (Jeigu 
Amerika nerems Tautu Sau- 
jungos, tai ta Sanjunga nuo tos 
dienos dingus).

Amerika su kitomis vieszpa- 
tystemis prieszinsis tiems ku
rie ardyg svieto tvarka ir taika.

Bet Amerika negali sutikti 
ar pristoti Tautu Sanjungai, 
kai ta Sanjunga nori kisztis in 
kito kraszto vidaus reikalus, 
kaip dabar daroma Palestinoje.

Szitoks Amerikos Tarybos 
nusistatymas labai keistai 
skamba, nes jis visiszkai prie- 
szingas visiems Prezidento 
Trumano iszsireiszkimams.

Matyti kad Amerikos Tary
ba dabar ima daugiau klausyti 
Amerikos Karo Sztabo negu 
Prezidento Trumano. Ir tas 
bus mums geriau.

Dabar Žydai tuoj aus supras 
kad jie negali per daug ko ti- 
kietis isz Amerikos. Dabar ir 
Arabai nurims, kai jie matys ir 
supras kad Amerika nenori 
kisztis in j u reikalus.



Kas Girdėt
— —-----------------

Negalima pasakyti kaip bus 
su anglimis. Lewisas jau dabar 
ima grasinti ir kalbėti apie 
straikas Balandžio menesyje 
kai jis reikalus mainieriams 
pensijos ir didesnes algos. Jei
gu Lewisas gaus ta pensija 
mainieriams tai ir plieno dar
bininku unijos taip pat reika
laus.

Dabar, kai aliejaus visiems 
trumpa ir trūksta, tai mainie
riams daug geriau, nes visi per
ka anglis. Lewisas ta žino ir Le
wisas tas aplinkybes gerai isz- 
nauduos kai pradės derėtis.

Visos darbininku unijos jau 
ima rengtis prie derybų ar prie 
straiku ir reikalauja daugiau 
algos.

Automobiliu unijos pradeda 
savo derybas ir reikalauja tris
deszimts centu ant valandos 
daugiau.

Plieno darbininkai susirinko 
pasitarti kiek daugiau reika
lauti.

Radijo ir elektros darbinin
kai reikalauja dvideszimts cen
tu ant valandos daugiau.

Tie darbininkai kurie aliejų 
gamina jaueziasi kad kompani
jos turės jiems algas pakelti, 
nes visi bijosi straiku.

Tie kurie galvijus skerdžia 
ir mesa gamina ir rengia reika
lauja dvideszimts devynis cen
tus ant valandos daugiau.

Dauguma sziu darbininku 
gaus pakelti algas; gal ne tiek 
kiek jie reikalauja, bet visgi 
gaus daugiau negu dabar gau
na. Kompanijos ir fabrikantai 
nusileis ir susitaikins. Bet yra 
daug kompanijų ir fabrikantu 
kurie jau isz tikro negali ir ne
gales algas pakelti. Tenai kils 
straikos, ir galimas daigtas kad 
pirm negu algos bus pakeltos 
tokios kompanijos isz biznio 
iszeis, tokie fabrikai savo duris 
užsidarys. .

__ ——— • •

CIO darbininku unijos Pre
zidentas Murray jau paskelbė 
kara priesz visus Komunistus 
ir kairiuosius uniju vadus. Kai 
Wallace paskelbė ir sutvėrė 
treczia politikos partija Ameri
koje, tai darbininku unijos la
bai nukentejo, nes jos susiskal
dę ant to klausimo. O dabar jau 
visai nėra jokios abejones kad 
tas Wallace ir jo treczia parti
ją yra Komunistu remiama.

Unijų vadai dabar jau mato 
kad Komunistai tyczia nori su
ardyti ir suskaldyti unijas, nes 
tai butu Rusijai ant geroves. 
Dabar visi Komunistai ir Ko
munistu bicziuliai turės iszsi- 
kraustyti isz darbininku uniju.

———————— • a I

Kaip tik del tos priežasties 
Lee Pressman apleido ir pasi
traukė isz CIO unijos‘tarybos. 
Jis eina už Wallace tai turėjo 
pasitraukti isz unijos tarybos 
ar laukti pakol bus iszmestas. 
Lee Pressman yra vadas visu 
kairuju CIO unijoje ir jis dabar 
darbuojasi del Wallace.

——————— e t ■

Dipliomatai, karininkai ir 
valdininkai vis kaulija Prezi
dentui Trumanui ir gražumu ir 
piktumu praszo jo kad jis per 
daug nesikisztu in ta Palestinos 
klausima. Bet Trumanas nieko 
nepaiso, nieko neklauso; savo 
daro ir gana.
... i- •• :—

Butkaus draugas ana diena 
užėjo pas-mus in sveczius ir 
mums papasakojo szita invyki 
ar atsitikima: “Asz apsiženi- 
jau,” jis pasakojo, nors nie,s jo 
neklauseme, “su naszle kuri 
turėjo szeszis vaikus. Asz pats 
turėjau penkis. Mes buvome že- 
noti keturis metus ir susilau
kėme da trijų vaiku. Ana diena 
mano žmona greitai inbego in 
s tuba ir suszuko: “Eik szen in 
daržu kuo greieziausiai, ir del 
Dievo meiles pasiskubink!”

“Kas ten darosi?” Asz pa
klausiau.

‘ ‘ Nugi, ’ ’ mano žmona atsake, 
“tavo vaikai ir mano vaikai 
peszasi su mudviejų vaikais.”

• •
Jeigu tu turi savo kirvi, tai 

tu esi Kapitalistas.

Dabar, kai aliejaus visiems 
pritrūksta, daug fabriku ir 
daug žmonių vėl gryžta prie 
augliu vartuojimo. Valdžia ir 
fabrikantai dabar jau daug 
szneka ir tariasi daryti aliejų 
isz anglių. Amerikoje randasi 
gana augliu net del trijų tuks- 
taneziu metu!

Rusija dabar atsikerta in vi
sus tuos priekaisztus kad So
vietai dirbo su Naciais ir tarėsi 
visa svietą užkariauti.

Sovietai dabar intaria Ame
rika, sakydami kad Amerikos 
doleriai atstato Vokiecziu ka- 
riszkus fabrikus, kad Anglija 
su Francuzija sukurstė Hitlerį 
pultis ant Rusijos.

Europos krasztams dabar ne 
taip labai rupi visi tie penkių 
ar deszimts metu planai ir tvar
kos. Visiems Europos krasz
tams dabar rupi ateinantieji 
keli menesiai. Jeigu tie krasz 
tai gales iszsilaikyti da per sze
szis menesius tai viskas bus ge
rai. Tada jie jau gaus daug vis
ko isz Amerikos, ypatingai 
maisto. Ir viskas bus daug pi
giau. Tada jau Sekretoriaus 
Marshall paszelpa plauks in 
Europos krasztus, ne tukstau- 
cziais, 'bet bilijonais doleriu.

Iszrodo kad kviecziu bus vi
siems gana Amerikoje ir daug 
atliks; ir bus daug pigesni. Tai 
Europos krasztams bus galima 
daug daugiau pasiunsti.

-————, , ■ ■

Bet pirm negu ta paszelpa 
bus surengta ir pasiunsta, tie 
Europos krasztai turi kaip nors 
savo gy vasti pratęsti, kaip nors 
patys isz vargo ir bado iszsi- 
sukti.

Francuzijoje viskas baisiai 
brangu. Ypatingai dabar kai 
Francuzijos pinigas “Franka” 
buvo taip atpiginta. Svetimtau- 
cziams viskas pigu, bet saviem- 
siems kaip tik atbulai. Mesa nėr 
visa czverti doleri pabrango 
ant svaro; daržoves net septy
nios deszimta nuosziinti pa
brango.

Darbininkai reikalauja dau
giau mokėti; jie reikalauja kad 
jiems algos butu pakeltos net 
trisdeszimts asztunta nuoszim- 
ti.

Komunistai grasina ir rengia 
straikas ir buntus, jeigu algos 
darbininkams nebus pakeltos.

Valdžia stengiasi pragyveni
mą atpiginti; aresztuoja visus 
kurie nori per daug pasipini - 
guoti, parsitraukia maisto isz 
užsienio ir praszo visu pilie
cziu laikytis instatymu ir remti 
valdžia.

LIETUVOS ATSTO
VAS PAS PRANCŪ
ZIJOS PREZIDENTĄ

STOCKHOLM (LAIC) — 
Szvedu dienrasztis “Aftonbla
det” 1948. 12.21 paskelbė toki 
praneszima isz Paryžiaus: 
Priesz kuri laika Francuzijos 
prezidentas priėmė Laisvosios 
Latvijos atstovą Dr. O. Grcs- 
valdi ir Lietuvos charge d’ af
fairs Dr. Backi.

Pabaltijo dipliomatai intei
ke Prezidentui laiszka kurioje 
jie protestavo priesz Pabaltijo 
krasztu okupacija. Laiszkoje 
buvo taip pat praszoma, kad 
Francuzijos valstybes galva už
sistotu už Pabaltijo valstybių 
teise laisvai valstybinei formai 
ir už apsaugojima Pabaltiecziu 
pabėgėliu.

Dipliomatai buvo priimti 
Francuzijos prezidento pagal 
ceremonialą priimant laisva 
tautu atstovus. (Laikraszczio 
pabrėžta).

SZESZIOLIKTOJI VA
SARIO SZVEDIJOJE

STOCKHOLM (LAIC) — 
Lietuviai Szvedijoje 16 Vasa
rio minėjo Vasario 15 d. Pami
nėjimas prasidėjo pamaldomis 
Szv. Eriko katedroje Stockho- 
meT Pamaldas laike naujai isz 
Amerikos atkeltas vyskupas 
koadjutorius Ansgaras Nelson, 
pamokslą sake Szvedijos kata
liku vyskupas Dr. Johannes 
Muller.

Vakare invyko iszkihningas 
posėdis, kuriame dalyvavo 
daug Lietuvai draugingu Szve
du ir kitu Pabaltijo tautu atsto
vu. Posėdi atidarė Lietuvos 
min. Vytautas Gylys.

Profesorius Birger Nerman 
savo trumpoje ugningoje kal
boje pareiszke, kad Pabaltijo 
klausimas turi būti iszkeltas ir 
tu krasztu laisve atgauta.

Lektorius Juozas Lingis kal
bėjo Szvediszkai apie Lietuvos 
mirti ir prisikėlimą. Po posė
džio buvo bendra kava, pro
tarpiais paivairinta p. Rama
nausko dainomis ir p. Kupre- 
nienes ir p. Gumausko deklama

Pasižadėjimai Del 1948 Mariu Gražuole In Lenktynes

Dvylikos metu amžiaus 
Nancy Maloney, parodo pla
katą, del kurio ji buvo isz- 
rinkta visas kitas Amerikie
tes Skautes sveikinti. Ame
rikos Skautes didžiuojas kad 
jos turi savo draugystėje 
daugiau negu milijoną mer- 
gaieziu. Amerikos Skautes 
palaiko vienybe su dvide-

cijomis. Lietuviu prietelius di
rektorius Tell parode krutamu- 
ju paveikslu isz Lietuves, tai 
nuotraukos isz saulėtu dienu po 
Lietuva.

Iszsiskirstant padėkos žodi 
tarė darbo biržos socialinio sky
riaus vienas isz vedeju paveiks
lu Dr. Gardeli, kuriam daug 
reikalu tenka turėti su Lietu
viais pabėgėliais. Savo gražio
je ir tikrai nuoszirdžioje kalbo
je Dr. Gardeli iszgyre Lietuviu 
nucszirdumu, darbsztuma, j u 
nepalaužiama valia visais prie
spaudos laikais kovojant už 
laisve ir savo teises net su tri
mis prieszais.

LIETUVAI LAISVES
PRASZO

STOCKHOLM (LAIC) — 
Vasario 17 d., Szvedu radijas ir 
laikraszcziai paskelbė szia ži
nute :

Pabaltijo Komitetas (Bal- 
tiszka Kommitten) Stockhol- 
me saryszy su Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepriklausomybių 
paskelbimo 30 metu minėjimu 
pasiuntė Amerikos užsienio 
reikalu ministeriui Marshallui 
ir Anglijos užsieniu niekalu mi
nisteriui Bevinui telegramas 
kreipdamasis, kad jie savo dar
buose už laisve ir demokratija 
neužmirsztu ir Pabaltijo tautu.

Telegrama pasirasze komi
teto pirmininkas Prof. Birger 
Nerman, sekretorius bibliote
kos vedėjas docentas Adolf 
Schuck ir karaliaus dvaro pa
mokslininkas Sven Daneli.

KARDINOLAS MEL
DŽIASI UŽ LIETUVA

RYMAS. (LAIC) — Lietu
vos tautines szventes diena Va
sario 16 d., kardinolas Giuseppe 
Pizzardo atlaike iszkilmingas 
pamaldas Szv. Patricijaus baž- 
ny ežio j e. Ta proga jis pasakė 
pamokslą ypacz pabrėždamas 
Lietuviu tautos nuostabu kata- 
likiszko atsparumo ir jos di
džiulius nuopelnus Kat. Bažny- 
cziai. Jo Eminencija toliau nu
rodė, kad Lietuviai priklauso 
krikszczioniszkojo pasaulio
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szimts asztuoniu kitu krasz
tu skautėmis, kuriu obalsis 
del sziu metu yra: “Visos 
Skautes, mergaites, susivien
ijusios Augsztais Tikslais ir 
Siekiais.”

Skautes apvaikszczioja sa
vo trisdeszinits szesziu metu 
gyvavimą szi menesi nuo 
dvylikto iki (ivideszimto.

tautu szeimynai ir pareiszke 
insitikinima, jog Lietuva greit 
atgaus laisve ir nepriklauso
mybe. Po pamaldų Lietuviu 
Kun. Seminarijos koras sugie
dojo Tautos Himną.

LIETUVA KALTINA

LONDON (LAIC) — Londo- 
ne Lenku leidžiamas “Przeglad 
Polski” Sausio men., placziai 
pamini Lietuvos iszlaisvinimui 
vadovaujaneziu veiksniu Jung. 
Tautu Organizacijai inteiktus 
kaltinimus priesz Sov. Rusija. 
Jis raszo:

“Jungtinėse Tautose pasku
tiniu metu susidarė nepapras
tai jautri padėtis. Nors Balti
jos krasztai (Lietuva, Latvija, 
Estija) yra Sovietu užimti, vie
nok Suvien. Vals. Am., tęs 
aneksijos nepripažino, ir Lietu
vos pasiuntinybe toliau veikia 
Washingtone. Toji pasiuntiny
be nesenai inteike Jung. Tau
toms kaltinima priesz Sovietu 
del žmonių naikinimo (genoci- 
denaujas teisinis terminas, nu
sakantis visos tautos ekstermi- 
nacija naikinima). Kaltinime 
nurodoma, kad Sovietai vykdo 
lietuviu tautos naikinima masi
niais aresztais ir žudynėmis, o 
ypacz kraszto gyventoju masi
nėmis deportacijomis in Sibiri- 
jo “lagerius.” Lietuvos atsto
vai reikalauja imtis priemonių 
atatinkaneziu pagrindinėms 
teisėms, garantuotoms Jung. 
Tautu czartery, kad butu su
stabdytas Lietuviu tautos nai
kinimas.

Straipsnis baigiamas sziais 
inspejaneziais žodžiais:

“Po mažu Vokiecziams “ata
skaitų,” jau butu laikas stoti 
priesz pasaulio tribunolą del 
didžiausio žmonijos istorijoj 
vykdomi “genocide.” Gal but 
sziuo sykiu da ta kaip nors ati- 
des, bet tie, kurie tiki, kad pa
saulis ne szetonui valdyti, tiki 
taip pat, kad “nepabegsit” nu
sikaltėliai!

SZVEDAI PRISIME
NA BALTIECZIUS

ISZDAVE

STOCKHOLM. (LAIC) —

Szitas laivelis, greitas ir 
gražus yra vadinamas “Ma
riu Gražuole.” Jis atplaukė 
isz Cuba in Miami uosta, kur 
jis stos in lenktynes del gar
sios Sir Lipton garbes. Lip
ton buvo labai didelis ir tur
tingas sportas, ir praleido

Stoja In Kandidatus
Del Prezidento

Herbert C. Holdridge, bu
vęs Brigados Generolas, sako 
kad jis stoja in rinkimus del 
Prezidento. Jis sako kad jis 
su savo partija duos žmo
nėms proga balsuoti, votuoti 
ir pasirinkti prezidentą ku 
ris nėra nei Faszistas nei Ko
munistas.

Praeitu metu Sausio men., 
Szvedijos vyriausybe suklupo 
priesz Sov. Rusijos reikalavi
mu ir jai iszdave 1G8 Baltie- 
czius, jieszkojusius prieglobs- 
czio nuo Bolszeviku teroro. To 
nusikaltimo priesz žmoniszku- 
ma ir Szvedijai gėdos deme su- 
daranczio invykio metine su
kakti dabar placziai paminėjo 
ne tik tremtiniu, bet ir paežiu 
Szvedu spauda ir visuomene.
Tarp kitu, Prof. E. Hostad 
Szvedu jaunimo susirinkime 
Sausio 25 d., pareiszke, kad esą 
pavojaus, jog panaszus invy- 
kiai gali pasikartoti. Nesą jo
kiu instatymu, kurie apdraustu 
tremtiniu teises. Jis ragino, kad 
visuomene ir ypacz politines 
partijos tuo susirupintu ir rei
kalautu, kad tremtiniams butu 
garantuota politinio aziliumo 
teise.

IR SUOMIJA 
NEATLAIKE

NEW YORK. (LAIC) —
F o vyriausybes pasikeitimo 
Suomijoj, netrukus pradėjo 
aiszketi dabartines vyriausybes 
“žygdarbiai.” “Ruskie Neves
ti (Nr. 138, /48.1.23) pranesza, 
kad pagal Suomiu, Sovietu su
sitarimą iszduoti “bendradar- 

milijonus ant szitokiu laivu 
ir ant szitokiu lenktyniavi
mu,kai jis norėjo savo krasz- 
tui, Anglijai atneszti garbe 
per laimejima lenktynių ku
riose dalyvauja geriausi 
sportininkai isz visu pasau
lio krasztu.

DiaVUSlUB bu.

Suomiu valdžia sutiko iszduoti 
Rusams 30 Pabaltes respublikų 
piliecziu, kurie buvo radę prie
globsti Suomijoj. Toks yra pir
mas suklupimas dabartinėje
Suomiu vyriausybes, kurie So
vietu spauda jau isz anksto pri
statė “kaip kairesne negu anks
tyvesnieji.”

SAKO HITLERIS
PABĖGO

NUREMBERG, VOK. — 
Amerikos Karo Sztabas surado 
kita Vokieti kuris po prisieka 
sako kad jis savo akimis mate 
kaip Hitleris su savo nuotaka 
Eva Braun pabėgo pirm negu 
Berlynas buvo paimtas.

Vokietis lakūnas Arthur Fre
derick Angelotte - Mackensen 
sako kad jis mate kaip Hitleris 
su savo Jievute iszkrido isz 
Berlyno in Danija ir paskui in 
Francuzija, Balandžio (April) 
menesyje 1945 metuose.

Szitas lakūnas buvo Karo
Sztabo suimtas netoli nuo Mu- 
encheno, Molfratshausen mies
telyje, kai viena Vokietaite Ka
ro Sztabo policijai pranesze a- 
pie ji. Visokiu pasakų dabar 
atsiranda apie Hitlerį ir dau
giau atsiras, nes niekas tikrai 
nemate kaip ir Hitleris gala 
gavo.

Pirkie U. S. Bonus

1848 BEfl CBOSS FUNB

“SAULE” YRA
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



:: PASLAPTIS ::
GRAŽI PASAKA

I.
AR teta mane pasiszauke pas 

save? Sztai asz esu. Kam te
tai esu reikalingas ?

— Dėkui • tau szirdingai, 
mano gerasis Pedro, atsiliepe 
vyresne jau pone, paduodama 
abidvi rankas jaunam, pato
giam žmogui. Naszle taip visu 
ant szio svieto apleista, netru
kus, turbut greitai da bus ar- 
sziau su manimi skaityk!

Padavė jam telegrama, tu
rinti tik kelis žodžius: Tėvas 
sunkiai serga, atvažiuok tuo
jaus.

Pedro persigando.
— Nereikia laukti tuojaus 

arszesnio, ramino ja. Kiek tai 
sunkiai sergancziu jau pasvei
ko.

— Duok Dieve! Atsiduso 
ponia Perez, bet tuom sykiu yra 
jau mažiau vilties. Tau jau an
tras smegenų užgavimas. O asz 
važiuoti negaliu, jeigu, tu man 
tame reikale nepadėsi.

— Ka-gi turiu daryti, tetu
te?

— Czia mano sergantis vai- O
kas, o už trisdeszimties myliu 
mirsztantis tėvas!

— Ka, Jose sergantis?
— Jau bus visa sanvaite. 

Sunkiai serga. Kaip-gi ji ežia 
apleist! O juk, tėvas manės 
szaukia! Kas daryti? Paimti 
vaika, su savimi ? Daktaras ne
leidžia! Vieno negaliu-gi, juk 
palikti globoje. Dėlto norėjau 
tavęs praszyti, idant tu man ne 
esant namie ji dabotum. Tenai 
ilgai nebusiu, tiktai kiek bus 
tam reikalas.

— Bet-gi isz visos szirdies 
tegul tik mane teta pamokina, 
kaip vaika auklėti.

— Taijengvas daiktas. Vi
sa sunkenybe tame, kad mažy
tis neklauso nei daktaro, nei 
tarnaieziu. Žinok jog tai viena
tinis musu vaikas ir kad jo lau
kėme isztisus metus, o po tam 
iszdykinome. Sunku su juo su
sitaikinti ir jam patikti.

— O, juk mes abudu buvo
me gerais prieteliais, tare Pe
dro nusiszypsodamas.

— Tai-gi tame visa mano 
viltis. Jis tave labai neapsako
mai myli, tavęs visame kame 
klausys. Tik pasakyk man tu 
prižiūrėsi!

:— —Duodu žodi, tetule! Ir 
patariu, idant mes ji atiduotum 
kokia sveikatos naman, kur 
nuolatos bus po daktaru prie
žiūra ir kur yra tam tikras 
ypatiszkumas vaiku auklėji
mui. Gal Jose tenai nebus tok
sai atkaklus, kaip kad namie su 
tarnaitėmis. O asz tuotarpu ap
siimtu prie jo visa liuosa laika 
praleisti.

— Dieve užmokėk, gerasis 
mano Pedro. Taigi padaryk vis
ką, ka pasakai, nes tas bus be 
abejones kur kas geriausias 
daiktas. Nuernei man nuo szir
dies sunkenybe. Dabar galiu 
ramiai iszvažiuoti ir tai da tuo
jaus. O tai-gi da syki tegul bus 
tau dėkui ir szirdingas sudiev!

— Laimingos keliones, ir 
tegul teta greitai ir linksmai 
sugry'žta.

Musu tas apsakymas daro
mas Lizbonoj, Portugalijos sos- 
tapyleje. Kuomet ponia Perez 
skubinosi ant geležinkelio sto
ties, Pedro vaikszcziojo po 
miestą ir jieszkojo atsakanczLo 
vaikui sveikatos namo. Da ta

paezia pusiaudieni Pedro ypa- 
tiszkai pergabeno savo keturiu 
metu pusbroli in daktaro Capel
lo senatoriuma.

II.
Tasai daktaras buvo nevedes 

metu gal triszdeszimts keturiu 
ir turintis didelius turtus. Nie
kas jo areziau nepažinojo, bet 
po miestą slankiojo kurezios ži
nios, kad jisai savo turtą gavės 
isz slaptingos draugijos, kurios 
micriu sugriauti dabartine ka
ralių dinastija, tai-gi jisai tai 
draugijai buvo daug prisitar
navęs. Teisybe buvo, kad nuo 
keliu metu gyveno Lizbone, kur 
turėjo savo locna liekoryste, 
kurioj atliko daug garsiu kura- 
ciju isz to tai-gi jis ir pagarsė
jo.

Kada priėmė maža Jose ir 
iszejo daktaras pasiszauke isz 
savo kabineto viena mergina 
prižiūrėtoja žinanaeziu labai 
gerai Lizbonos miestą kaipo sa
vo gimtine vieta.

— Teresa, prabilo in pato
gia mergina, ar žinai ponia Pe- 
rezu szeimyna?

— Žinau tiktai, jog tai tur
tingi žemes savininkai. O ge
riau, pataisė, ponas Perez nese
niai numirė, vaikas-gi gal taip
gi eis paskui tęva, nes gyveni
me taip tankiai buna. Kitu vil
tis labai prapuolus.

— Kas do viltis?
— Dalykas taip buvo: Mo

terystes ponu Perez neturėjo 
vaiku per keturiolika metu. 
Jaunas Seros buvo artimiau
sias, net vienatinis turtu pa
velde jas. Kad tuotarpu in ke
turioliktus metus atėjo ant 
svieto mažas Jose ir visokia 
viltis isznyko. Tai-gi, nors Se
ros yra uredininku su gera al
ga, vienok-gi iszrodo nedaug 
atsakanti partija numylėtos 
mergaites gimdytojaus ir jie 
jos nenori duoti.

— Isztikro! Suszuko' pra
juokintas daktaras, ir kas tai 
tokia butu, kurios negalima pa
siekti?

— Tai mergina Elvira de 
Lios. Jau tenai buvo nemaži 
perstatymai. Gimdytoje! prie- 
szingi tai moterystei, o-gi mer
gina Elvira apreiszke vienaip, 
kad ji myli Pedro daugiau ne
gu savo gyvastį ir jai jo paezai 
negali būti, tai visai neiszais už 
vyro.

Daktarui sudavė kraujas in 
veidus. Su sunkenybe buvo pri
verstas raueziu balsu paklaus
ti.

— Lies, Lios, žinau czia ke
lias szeimynas su taja pravar
de. Tai jau gal ne duktė pensi- 
jonuoto pulkauninko de Lois?

— Ta pati.
įnirtęs daktaras Capello pa

sikėlė nuo savo biuro.
— Dėkui poniai Teresai. 

Gali ponia iszeiti.
Mergaitei iszejus, daktaras 

Capello eme vaikszczioti po 
puiku kambarį.

— Ba tai ir ne menkas 
daiktas taip smarkiai sujudino 
ta szalta, ramu žmogų. Užside
gė karszta meile prie isz,didžios 
merginos Elviros, kuria pa
žino ant baliaus, maldavo kelis 
sykius jos prielankumo, o ji juk 
nuolatos nuo saves stūmė, ji ku
ri stengėsi sugauti gražiausios, 
patogiausios ir turtingiausios 
merginos ir auksztos draugijos. 
Ir kas tai, kas jam stovėjo ant 
kelio, idant paimti ta patogiau

sios esybes szirdi ‘l Kas teisy be 
patogus ir jaunas ’bet sąlygi
nius su juo maža ir nieko ne 
ženklinanti uredninkeli, kuris
teisybe, turi tiek, kad pragy
venti, bet anaiptol nesiženyti. \ . .Daktaras ilgai neramiai 
vaikszcziojo po kambari, o ka
da ėjo gulti apmanstino plena 
kuris baisiausiai turėjo tam ri- 
valjui atkerszyti o per ana isz- 
didžiai merginai.

III.
Ponia Perez žinojo ir apsirū

pino gerai aplink savo vienai- 
ti. Mažas Jose buvo isztikro ne
lengvas ligonis. Tas pasirodė 
tuojaus pirmoj dienoj. Ant rim-

BALTRUVIENE

Nekurios Makanojaus 
merginos,

Laike tamsios vakareles, 
Iki vėlybam laikui 

autobiliuojn.
Kaip szvinta, tai namo 

parvažuoje,
Geriau josios padarytu, 

Kad naktimis nesivalkiotu, 
Nes jeigu da karta apie tai 

dagirsu, 
Tai visu gražiai iszbarsu!

* * *
Taip, taip,

Nesiranda tokiu namu, 
Kad nebutu tarp poru 

vaidu, 
O kad ir szventasis moterele 

turėtu, 
Tai szventu būti negalėtu, 

Ir nekitaip ant szio svietelio' 
dedasi visaip, 

Sziandien bobeles ant vyru 
virszu ima,

Teisybe, szveneziausia 
pagadina, 

Velnią su malda nusivarysi, 
O nuo bobos neatsikratysi,

Biauru girdot, 
Keikė net drėbėt,

Koki paskalai Levis viliojo 
tarp žmonių,

Ir tarp svetimtaueziu, 
Ir szveneziausias su moterele, 

Neduoda sau rodą,
Tai ne dyvai jeigu szios 

gadynes pilozopai,
Pasidavė bile bobai,

Del tokiu Ksantipu reike 
narna pastatyt,

Visas kaip monkes in ji 
ji patalpyt, 

O jeigu nenorėtu malsziai būti, 
Tai narna reikėtų uždegti, 
Tegul sudegė visos tokios,

Kaip senovės raganos!
* * *

Ana diena Ilazlotone buvau, 
Kokius ten klysmus 

iszgirdau,
O tai kelios bobelkos, 

Ant visos gerkles giedojo,
Savo kaiminkas visaip 

aplojo.
Ant rytojaus viena sorkes 

rodė,
Taip kaip ir visus parode, 

Žmones tame laike in darba 
ėjo,

Ant tuju sorkiu žiurėjo, 
Badai ir girtavimas nebus, 
Ir Ibiauriu riksmu negirdes, 
Taigi, dabar visiems turiu 

pasakyti gud bai. 

to daktaro paklausymu atkak
liai tylėjo peižiurcjimui su vi
somis sylomis nedasileido, o 
daktaro paliepimams atvirai 
prieszinosi. Truputi buvo malo
nesniu da žiūrėtojai Teresa i, ku
ri mokėjo ji prie savos pripra
tinti prisimeilavimais, juokais, 
saldainiu davinejimais. Bet ne
galima jis buvo priversti idant 
priimtu vaistus kokius jam 
daktaras iszrasze. Kada tiktai 
dažiuretojai nepasisekdavo jis 
ant valandėlės pralinksminti 
nuolatos dejavo ir skundėsi ir 
norėjo gryžti namo pas motina.

Piktas būdas vienok pra
slinkdavo tuojaus kada Pedro 
Soros atsirasdavo szalia jo lo
vutes. Mažytis nusiramindavo 
palikdavo linksmas ir ■ daug 
sznekedavo. Džiaugdavosi ma
žomis dovanėlėmis kokias nuo
latos jam palikdavo jo pusbro
lis ir tik tam prikalbant jisai 
priimdavo daktaro paskirtus 
vaistus. Tiktai Soros jam galė
jo paduoti vaistus ir daryti 
szalt»us apklodus. Jaunas žmo
gus savo naujame užsiėmimo 
parode daug kantrybes, tikra 
geraszirdinguina ir pasiszven- 
tima.

Ant tu tai užimtu isz Kuosos 
valios užsiėmimu, kad daboti 
serganti daktaras Capello at
rėmė visa savo atkerszijimo 
plona. Keliomis dienomis vė
liau pasiszauke Teresas savo 
kabinetan.

— Pana Teresa, pradėjo: 
Ar mažas Perez regulariszkai 
vartoja savo vaistus ?

— Taip pons daktare tris 
sykius per diena po stalavo 
szaukszta.

— Ar ponia jam vaistus 
duoda?

— Ne. Visados tiktai po
nas Seros. Mažytis nei nuo vie
no jokiu vaistu nenori priimti.

Daktaras perejo kelis sykius 
per kambari. Atsistojo po tam 
priesz Teresa ir perveria ja isz- 
bandymo žvilgterėjimu.

— Ponia matomai, turi su- 
žiedotini ?

Teresa nenoroms parausta 
iszgirdus netikėta paklausyma.

Vienok valandėlė paabejojus 
atsako: Neturiu ko gedinties, 
kibą.

— 0 del ko ponia neiszteki ?
Capello pastate ta klausymo 

truputi sziltesniu balsu, taigi 
Teresa tuojaus laisvai atsake:

— Mano suziedotinis dirba 
banke ir iki sziam laikui uždir
ba labai mažai, tai abiem ant 
pragyvenimo neužtenka. Turi
me laukti, kol negaus kur ge
resnes vietos, arba kol, neisz- 
grajinsime ant lioterijos.

— O taip, tūkstanti milrai- 
dsu, gal tuokart užtektu?

— Jau tik puses mums už
tektu insitaisyti namus.

— Na, tai-gi del tikrybes 
pasilikime jau prie tukstan- 
czio. Dabar poniai atsitinka 
proga ir tai vienatine apturėti 
ta suma.

— Kaip tai, klauso nuste
binta mergaite.

— Labai paprastu budu. 
In iszraszytus mažam Perez 
vaistus, tegul ponia inleis tik
tai ta skystimą sztai isz tos bon- 
kutes.

Mergaite žiurėjo in daktara, 
kaip nieko nesuprasdama.

— Kaip tiktai ponia man 
tame dalyke prisitarnausi gau
siu tūkstanti milraidus ir gali 
ponia tada su savo sužiedotiniu 
iszkeliauti in Amerika tenai 
galėsite ramiai gyventi. Su ma
no pagelbos ppnios sužiedotinis 
Amerikoj gajus atsakanezia 
vieta.

Sveikatos Sanvaite

Szitas jaunas vaikutis, Ro
ger Depot, trylikos metu am
žiaus, isz Vermont, su pasidi
džiavimu parodo versziuka 
ir dvieju metu jautis, kuriuo
du jis pats užaugino ant savo 
tėvo ūkio.

Visi ūkininkai dabar ap- 
vaikszczioja sanvaite kuria 
jie vadina Sveikatos Sanvai

— Tai turbut kas kokio pa
vojingo? Atsiliepe persigandu
si Teresa.

— Ne ponia. Juk Seros pats 
nuolatos vaikui vaistus paduo
da?

— O tai del vaiko?
Tegul poniai apie tai galva 

neskauda. Ar padarysi ponia 
ko reikalauju?

— Jei tas turėtu užmuszti 
vaika tai nepadarysiu.

— Ir tu nieksze drysti aki- 
veizdoj manos turėti savo loc
na valia? Suszuko daktaras 
baisiai. Sutrinsiu tave rankose 
kaip vaszka!

— Matau jau, kad ponas 
ka tokio baisaus užmano dary
ti su tuo vaiku. To nepadary
siu net ir už pinigus!

— Turiu tvirtesnius budus 
ir be pinigu, idant ponia pri
versti, tarė daktaras su pasi
baisėtina ramybe. Kol ponia, 
atradai vieta pas mane sufal- 
szyvai vekseli. Nuo ilgo laiko 
asz ji turiu savo rankose ir kož- 
iiu sykiu galiu ponia, uždaryti 
in kalėjimą.

Dažiuretoja ant tu žodžiu 
iszbalo kaip siena. Visa drebė
dama ant galo isztare:

— O mano Dieve padariau 
tai tiktai dello ba mano tėvas 
labai sunkiai sirgo asz isz nie
kur pinigu negalėjau gauti 
idant jam pagelbėti.

— Taigi ponia turiu savo 
rankose, kalbėjo toliau nemie- 
laszirdingai daktaras, kaip pa
sakysiu sužiedotiniu viena žo
di, tai tamsta atstums nuo saves 
kaip kokia užkerėta.

— O nedaryk Įjonas to, ne
daryk ponas to! Maldavo mer
gina ir parpuolė ant keliu 
priesz daktara, apimdama jam 
kojas. Padarysiu ko ponas nuo 
manes reikalauji kadangi pri
valau !

Tokiu tai budu padaryta bai
si sutartis.

Daktaro Capello senhtoriju- 
me ta nakti visi sunkiu miegu 
miegojo pradedant nuo paties 
savininko iki saugui, tik dvie- 
sy'bes jaute. Mažas Jose dejuo
damas po lova raieziojosi, o 
szalep jo, da labiau nerami už

te. Anglu kalboje vadinasi 
“4-H” kliubai. Keturios li
teros “H” Anglu kalboje 
reiszkia, Head, Heart, Hands 
and Health, arba galva, szir- 
dis, rankos ir sveikata. Visu 
tu ūkininku obalsis yra: 
“Sukurti geresnius namus 
sziandien del geresniu pilie- 
cziu rytoj.”

užsiregistravimą, bet mažes
niuose miesteliuose kur žmones 
viens kita labai gerai pa’žysta 
nereikalauja tankaus užsiregis
travimo.

Miestuose laikas paskirtas 
kada galima užsiregistruoti, ir 
per laikraszczius per ilga laika 
raginama užsiregistruoti. Ku
ris neužsiregistruoja pameta 
teise balsuoti sekaneziuose rin
kimuose.

'Net ir mažuose miestuose ir 
miesteliuose reikalauja “nau
ju balsuotoju” užsiregistruoti. 
Naturalizuoti piliecziai, kurie 
balsuoja pirmu kartu, turi su 
savim nesztis natūralizacijos 
certifikata, nes turi parodyti, 
kad gali balsuoti.

Rasztumo Liudijimai

Sekanczios valstijos autori
zavo taip vadinamus ‘ ‘literacy 
tests” balsuotojams Alabama, 
Arizona, California, Connecti
cut, Delaware, Georgia, Loui
siana, Maine, Massachusetts, . 
New Hampshire, New York, 
North Carolina, North Dakota, 
Oklahoma, Oregon, South Ca
rolina, Virginia, Washington 
ir Wyoming. Tose valstijose 
balsuotojas turi mokėti skaity
ti ir raszyti Angliszkai. Con
necticut, Mississippi, Virginia 
ir Wyoming reikalaujama tik 
skaityti.

Kaikuriose valstijose tie eg
zaminai laikyti vieszose mo
kyklose. Pilietis gauna mokslu- 
mo certifikata ir tas eertifika- 
tas pavėlina balsuoti be toles
niu egzaminu.

Kitos Pareikaliavimos

Kiekvienoj valstijoj balsuo
tojas turi būti 21 metu arba 
daugiaus. Pilietyste reikalau
jama visose valstijose apart 
Arizona, Missouri ir Texas, kur 
pirmu popieru savininkai gali 
balsuoti. Toliaus, balsuotojas 
reikalautas iszgyventi paskir
ta laika (nuo trijų iki dvieju 
menesiu) valstijoj ir rinkimu 
distrikte (nuo vienos dienos iki 
szesziu menesiu). Pennsylvania 
New York, Illinois, Ohio, Wis
consin ir kelios kitos valstijos 
reikalauja vieno meto reziden
cija.

Pennsylvanija reikalauja už
mokėjimą taksu pirm negu bal
suotojas 22 metu amžiaus arba 
daugiaus, gali balsuoti. Nuo jo 
reikalaujama parodyti dvieju 
metu taksu recytes (nejudina
mo turto, užsiėmimo arba 
“poli” taksus). Tie “poli” 
taksai turi būti užmokėti priesz 
Rugsėjo 5 d. Reikia su sziuom. 
reikalavimu gerai apsipažinti. 
Arkansas, Massachusetts, Mis
souri, Tennessee, Texas ir Vir
ginija reikalauja prirodyti už
mokėjimą taksu.

Su v. Valstijų kareiviai ir jū
reiviai negali balsuoti Minne
sota, North Dakota, Arkansas, 
Iowa, Delaware, Missouri, Ne
braska, Oregon, Texas, Virgini
ja ir West Virginija. »

Silpnaprocziai ir beproeziai 
negali balsuoti.

Ypatos, kurios turi globėjus 
negali balsuoti Massachusetts, 
Idaho, Minnesota, North Dako
ta, South Dakota, Wisconsin, 
Arizona, Colorado, Kansas, 
Maine, Florida ir Rhode Is
land.

ligoni sėdėjo Teresa Manos.
— Ir tai asz turccziau lik- 

ties tavo užmuszeja, tu biednas, 
nekaltas kūdiki! Kalbėjo pati 
in save. Jei tai padarysiu 'gyve
nimas bus mano sulaužytas, o 
jei neatliksiu tasai szetonas su
naikins mane ant visados! Po 
tam pasijieszkos sau kitos, ku
ri už auksa bus pasirengus vis
ką atlikti. Ne taip ne gali būti! 
Tarė pati sau. Pasilenkė ant 
vaiko ir jam veideli pabuezia- 
vo. Miegok sau ramiai, aniuole- 
li! Nieko tau blogo neatsitiks, 
norint prisieitu man ir savo, gy
vastį paaukauti už tave!

—BUS DAUGIAU—

BALSAVIMO
REIKALAVIMAI

Kinkimai artinasi, ir kiek
vienas pilietis raginamas bal
suoti, bet ta daryti turi apsipa- 
žinti su savo valstijos invai- 
rioms teisėms. Su v. Valstija 
Konstitucija duoda kiekvienai 
valstijai sutvarkyti ir vest’sa
vo rinkimus. Kad nors pilietys- 
te, su savo visoms privilegi
joms, yra konstitucijonaliszka 
teise, ingyta gimimu arba natū
ralizacija, bet kiekviena valsti
ja. turi teise sureguluoti savo 
piliecziu balsavima. Ir pasek
mes to viso yra, kad valstijų 
rinkiniu instatymai ne vieno
dus, daugelis valstijų turi spe
cialius reikalavimus.

Užsiregistravimas

Tik dvejos valstijos, Arkan
sas ir Texas, nereikalauja pilie- 
czio užsiregistruoti pirm bal
suojant. Visose kitose valstijo
se balsuojantis pilietis turi už
siregistruoti. Tikslas to yra, 
valstija, persitikrina ar balsuo
tojas turi teise balsuoti ir ne
leidžia piliecziams balsuoti ke
lis kartus keliose vietose kaip 
kadaise darydavo.

Balsuotojas užsiregistruoja 
paduodant varda, senumą, gy
venimo vieta, kaip ilgai valsti
joj gyvena ir kaip ilgai rinki
mu distrikte gyvena. Kaikurie 
miestai reikalauju kas metini

Piliecziai, kurie laužo rinki
mu instatymus negali balsuoti 
Pennsylvanijoj, Massachusetts, 
Idolio, Indiana, South Carolina 
Utah ir Maryland.

SKAITYKITE “SAULE” .-•J
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Žinios Vietines
— Ponas Juozapas Sznakis 

su paczia isz William Penn, sū
nūs Jonas isz Newark, N. J , 
taipgi anūkas Reimundas Mi- 
kelionis motorava in miestą su 
reikalais ir prie tos progos at
lankė “Saules” redakcija. 
Acziu visiems už atsilankymu.

— Utarninke pripuola Szv. 
Pranciszko Rymo.

— Seredoj 40 Kankiniu.
— Ketverge Szv. Eulo'gio.
•—■ Laike taisymo timber u 

Maple Hill kasyklose, du Ang
liakasiai likos sužeisti Petny- 
czioj popietu: Peter Bittle, 58 
metu amžiaus, nuo 110 Schuyl
kill Ave., ir Richard Bradley, 
55 metu amžiaus nuo 114 Swa- 
tara Rd., Shenandoah Heights. 
Gydosi Locust Mt. ligonbuteje.

Shenandoah, Pa. — Panele 
Verna, duktė ponos Veronikos 
Utarienes nuo 230 E. Lloyd 
TJly., numirė Petnyczioj 11-ta 
valanda vakare, Knickerbocker 
ligonbuteje New Yorke. Velio
ne buvo slauge prie szitos li- 
gonbutes per szeszis metus. Pa
liko savo motinėlė, 4 seserys: 
V. Kovalauskiene, Shenandoah 
Heights; A. Malinauskiene, 
Erie; L. Paskiene mieste ir vie
nuole sesute Georgine isz Ro
chester, N. Y., taipgi broli Ta
ma namie. Graborius Domini
kas Snyderis laidos.

—• Keturesdeszimts Valan
dų Atlaidai atsibuvo Szvento 
Jurgio parapijoje. Daugelis ku
nigu prigelbejo klebonui Kun. 
J. Karai ui.

— Jonas Buczinskas, ang- 
liakasis, nuo 230 E. Centre Uly., 
gydosi Pottsville ligonbuteje.

jeigu skaitysime szio gyvenimo 
pasisekimą meile ir pasiaukoji
mu, tai ji savo kad ir trumpa 
gyvenimą iszgyveno kaip tikra 
Lietuve ir krikszczione. Nors 
jos vyras yra nekatalikas, bet 
visi jųdviejų vaikai yra augi
nami ir auklėjami Kataliku ti
kėjime ir Kataliku Bažnyczios 
dvasioje. Jos vyras, kad ir ne
katalikas, rūpestingai prižiū
rėjo ir dabar prižiūri kad visi 
jųdviejų vaikai butu auginami 
ir auklėjami Kataliku tikėjime.

Augusta Luksziute apleido 
garbes kelia, ir mokslo suolą, 
kad užimtu moteries ir motinos 
pareigas. Ir ji tas pareigas pil
nai ir isztikimai atliko. Ji butu 
galėjus tapti garsi mokslinczia 
ar dar garsesne mokintoja ar 
slauge, bet ji pasirinko isztiki- 
mos moteries ir geros motinos 
darba ir ta darba pilnai atliko. 
Ji nors pati sau parode kad pa
sisekimas gyvenime pareina, ne 
isz turtu ar isz garbes, bet isz 
pareigos sanžiningai ir isztiki
mai atliktos.

Laidotuves in vyko Panede- 
lyje su Szv. Misziomis Szvento 
Pranciszkaus bažnyczioje 9-ta 
vai., ryte, ir palaidota in pa
rapijos kapines.

GRAIKAI IMA
SUKILĖLIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kas kita, kaip Rusija.
Sukilėliai taip drasisi ir taip 

tankiai ima puldinėti ant mies
tu ir ant miesteliu ir tiek daug 
žalos padaro, kad žmones jau 
ima prikaiszioti valdžiai ir rei
kalauti kad valdžia ir Karo 
Sztabas pasiaiszkintu, kodėl 
tie sukilėliai negali būti at- 
muszti ar suimti.

Eina gandai kad dvi armijis 
yra rengiamos Albanijoje, kur 
du Sovietu pulkininkai atva
žiavo ir tas armijas rikiuoja. 
Ant viso rubežiaus tarp Graiki
jos ir Albanijos, Albaniecziai 
stato tvirtoves ir siunezia vis 
daugiau kareiviu.

NUOGA
MOTERISZKE

SACRAMENTO, CALIF.— 
Policijantai pamate kaip vie
nas automobilius pravažiavo

Frackville, Pa. — Marijona, 
mylima pati J. Zubrio-, 44 metu 
amžiaus, nuo 45 N. Railroad 
jlly., numirė Petnyczioj 2:20 
valanda popietu, Saniaritono li
gonbuteje Pottsvillejc, sirgda
ma trumpa laika. Velione pri
gulėjo prie Apreiszkimo P. M. 
parapijos. Paliko savo vyra, 
duktė Jean ir sunu Prana na
mie.

Minersville, Pa. f Ketverge 
pasimirė jauna moteriszke, Au
gusta Fame, nuo 606 N. Second 
St., kuri buvo priesz isztekeji- 
ma Augusta Liuksziute-Burke.

Jos tėvai jau keli metai kai 
pasimirė, jos du broliai yra gar
singi ir be galo pasekmingi 
daktarai. Vienas, Klemensas, 
gyvena Mahanoy City; antras 
Vincas, gyvena Pottsville, Pa.

Augusta Liuksziute, Fame 
iszejo augsztus mokslus in Im- 
inaculata Katalikiszkaja Kole
gija ir Drexel Inžinierių Uni
versitetą. Ir pirm to buvo isz- 
ejus slauges, nurses mokslus. 
Bet tuo laiku jos mamyte susi r-Į 
go ir tapo visiszkai paliegele, 
akla. Augusta apleido visus: 
savo mokslus, pastūmė in szali 
visa savo ateiti, ir pargryžo na
mo prižiūrėti savo mylima ma
myte.

' Kai mamyte pasimirė, Au
gusta isztekejo už teisėjo sū
naus “Bud” Fame ir nuo to 
laiko pamirszo visus savo 
mokslus, visas savo svajones ir 
pasiszvente savo szeimynelei.

Kai ji pasimirė, jos szeimyne- 
leje jau radosi septyni vaiku- 
cziai.

Jeigu skaitysime žmogaus 
pąsisekima doleriais ir turtais, 
tai Augustos gyvenimas buvo 
pelaimingas ir paprastas. Bet

Nepaprastos Žuvys

Sziltuose krasztuose, Isla- 
morado soduose, Florida 
Keys, valdžia per savo laivy
ną turi gražius ir puikius 
prudus ir ežerus kur yra au- 

pro rauduona szviesa, kur jam 
reikėjo sustoto. Kai jie ta au
tomobiliu pasivijo, j u veidai 
paraudo rauduoniau negu ta 
rauduona szviesa.

Moteriszke Helen Jackley ta
me automobilyje važiavo visai 
nuoga. Kai policijantai Ben
jamin Morse ir Carroll B. May
nard ta nuoga moteriszke nuve
žė jn teismą, ji szitaip pasiaisz- 
kino: “Asz norėjau važiuoti 
kur. Mano vyras nesutiko, 
manės neleido. Kai asz užsi
spyriau važiuoti, jis mane nu
rengė ir tycziodamasis sake kad 
dabar asz galiu sau plika va
žiuoti. Asz užpykus, ant to 
kerszto ir iszvažiavo.”

Teisėjas McDonnell sako kad 
dabar jis jau nieko naujo negali 
iszgirsti. Paskui jis nuteisė ta 
nuoga moteriszke ant devynios 
deszimts dienu in kalėjimą, už 
tai, kad ji važiavo su automo
biliu kai ji buvo iszsigerus. Jis 
davė jai pasirinkti: Devynios 
deszimts dienu in kalėjimą, ar 
$350.00 baudos. Moteriszke pa
tupėjus kelias valandas kalėji
mą užsimokėjo savo bauda ir 
pargryžo namo.

RAZBAININKAI
PASZAUTI

Visi Suimti. Valstybine 
Policija Lauke Vagiu

POTTSVILLE, PA. — Trys 
vagiai, razbaininkai labai nu
stebo kai jie nuėjo in mainu, 
kasyklų ofisą ir apvogė viena 
darbininką klerką. Visi trys 
vagiai buvo paszauti, sužeisti, 
bet vienas spėjo pasprukti.

Per pastaruosius kelis mene
sius policija jieszkojo vagiu, 
drąsuoliu, kurie apvogė kelis 
sztorus ir kitus kasyklų kom
panijos ofisus. Kai Gilbertono 
kasyklų ofisas buvo apvogtas 
policija pradėjo intarti kelis 
vyrus isz Wilkes-Barre. Bet 
nieko tikro nebuvo žinoma.

Per tris sanvaites policija se
kė tris intartus vyrus, Wilke- 
Barre mieste. Ana ryta Rogers 
kuris tik ana pavasari isz kalė
jimo buvo paleistas, pasiėmė 
savo kara, pasiėmė su savimi 
viena buvusi jūreivi, vardu 
Turkes, ir kita vyra, ir iszva
žiavo.

Visa diena valstybiniai stan

ginama ir veisiama szitokios 
žuvys, kurios visokiu szposu 
iszdaro kai žmones joms 
maisto atnesza. 

ti policijantai seke paskui juos. 
Jie sustojo prie keliu dideliu 
sztoru, juos gerai apžiurėjo ar 
butu galima apvogti.

Buvo puse po keturiu kai jie 
sustojo prie Colitz kasyklų ofi
so. Slapta policija tada jau ti
krai žinojo kad jie rengiasi szi- 
ta ofisą apvogti, ir už tai tuo- 
jaus per savo radijo szaukiesi 
pagelbos isz kitu policijantu.

Policij antas pulkininkas Ev- 
vans pasisliepe tame ofise, ir 
kiti policijantai apsupo visus 
tuos namus ir lauke. Vienas 
isz tu kasyklų savininku, Co
litz sutiko leistis būti apvogtas 
kad policija galėtu suimti 
tuos vagius.

Puse po szesziu vakare tie 
trys vyrai sugryžo prie to ofiso. 
Du inejo in ofisą, o Rogers lau
ke automobilyje. Savininkas 
Colitz krito ant grindų kai va
giai iszeme pinigus isz stal- 
cziaus. Tai buvo policijantams 
ženklas pradėti szaudyti. Vie
nas vagis spėjo pasprukti per 
duris ir nubėgo in giria, antras 
buvo paszautas ir suimtas. O 
tas kuris lauke automobilyje 
pasileido bėgti, nesztis. Poli
cija paskui ji. Kai ji suėmė jis 
buvo sužeistas.

VIENAS PO KITO

Sziandien Jiems; Rytoj 
Mums

NEW YORK. — Kai mes 
maži buvome ir mus mamyte 
nusivedė in bažnyczia ant ko
kio ten musu ne taip artimo gi
mines laidotuvių, kunigas, sa
kydamas pamokslą visiems pri
mine kad kiekvienas kapas, 
kiekvienas ant kapiniu pa
minklas visiems mums pamoks
lą drožia, sakydamas: Szian
dien man, o rytoj tau; tu esi 
kas asz vakar buvau, tu rytoj 
busi kas asz sziandien esu. ’ ’

Mes to pamokslo niekados 
neužmirszome. Ir sziandien tas 
pamokslas mums ateina in gal
va kai mes pasiklausome žinių 
isz Czekoslovakijos ir isz Fin
landijos.

Stalinas buvo labai geras 
Hitlerio mokinys ir dabar jis 
galėtu net ir savo mokintoja, 
Hitlerį pamokinti.

Stalinas užėmė Czekoslovaki- 
ja ir dabar jau stveriasi in savo 
prieglobsti Finlandija. Sovie
tu Rusija reikalauja draugisz- 
kumo sutartis, tokias kokias ji 
suteikė Balkanų ir Pabalti jos 
tautoms, tokia kokia jie davė ir 
musu Lietuvai.

Ta sutartis tokia gera ir taip 
visu žmonių lauktina, kad da
bar tie Finiecziai graustosi 
kaip greitai gali isz savo žemes 
ir keliauja kur tik gali, bile tik 
savo kraszto dulkes nuo savo 
skvernu nusikratys.

Sovietu Armija jau dabar tu
ri savo vaiska ant Finlandijos 
žemes in Porkkala. Komunistai 
jau dabar valdo Finlandijos Vi
daus Ministerija ir visus Finu 
policijantus. Dabar Rusijos in- 
sakymas Finams yra kad visi 
kurie yra Komunistu prieszai 
butu isz valdžios paszalinti.

Stalinas sako kad szitokis 
sutartis yra reikalingas del Ru
sijos apsisaugojimo nuo prie- 
szu. Hitleris ta paczia daina 
dainavo, kai me.1} isz jo juokie- 
mies ir vadinome ji dumiu. Tas 
durnius visa svietą paskandino 
kraujuose ir aszarose. Dabar 
kitas kytresnis durnius ta pati 
sako ir ta pati daro. O mes sau 
ramiai laikraszczius skaitome,

i

Dėkingas Del Wright Broliams

Charles E. Taylor isz Los 
Angeles miesto California, 
buvo atsimintas Orville Wri
ght paskutiniame testamen
te. Jis ežia laiko rankoje 
knyga, užvardinta “Wright 
Broliai.” Charles E. Taylor 
padėjo tiems Wright bro
liams pastatyti pirmutini er- 

ir musu kongresas ir senatas 
rūpinasi rinkimais ir partijo
mis ir nieko nesako ir nedaro.

ATHENS, GRAIKIJA. —
Graikijos valdžia pranesza kad 
valdžios kariuomenes apsupo ir 
paėmė Komunistus Kakavia 
mieste, netoli nuo Albanijos ru
bežiaus. Valdžia sako kad suki
lėliai isz szito miesto gaudavo 
daug ginklu.

KARISZKA
PAGELBA KINIJAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vien tik pinigu klausimas, 
bet ir kraujo praliejimo 
klausimas. O tas kraujas apie 
kuria praliejimą Generolas kal
ba, nėra kokiu svetimtaueziu, 
bet musu vaiku! Jis sako jei
gu dabar mes neduosime Kin- 
iecziams ginklu jiems nepa- 
siunsime savo karininku moky
toju, tai neužilgo mes turėsime 
savo armijas tenai pasiunsti.

Amerikos Karo Sztabas jau 
seniai yra pasiunstes savo ka
rininkus in Graikija, kur jie 
prižiūri ir daro tvarka ir patys 
paskirsto ir padalina pinigus 
kurie atplaukia ir padalina pi
nigus ir ginklus kurie atplau
kia isz Amerikos.

Generolas Wedemeyer intei- 
ke savo raportą apie Kinija 
Prežfdentui Trumanui ana ru
deni. Prezidentas Trumanas 
uždraudė Generolui ta raportą 
vieszai paskelbti, uždraudė jam 
net ir apie ta raportą kalbėti.

Loszia Skrituliais

Czia, tėvukas, tėvas ir sū
nūs parodo kaip jie moka ir 
mėgsta loszti skrituliais, 
“bowlyti.” Jie pareina isz 
Rookrohr szeimynos isz Clin
ton, Iowa. Tėvukas Otto, 
septynios deszimts asztuoniu 

oplano inžina, Kitty Hawk 
miestelyje, North Carolina, 
1903 metuose.

Kai Charles Taylor iszgir- 
do kad jam yra palikta po 
asztuonis szimtus doleriu ant 
metu, jis trumpai pasakė kad 
jis yra dėkingas. Jis pats 
szirdies liga serga.

BIZNIS VOKIETIJOJE

FRANKFURT, VOK. — Biz- 
nierius, fabrikantas, Vokietijo
je, kuris koki fabriką turi, ir 
kuriam reikia plieno del jo fab
riko, negali, kaip ežia, Ameri
koje, pasiimti telefoną ir pa
reikalauti kelis tonus plieno del 
rytojaus.

Jis pirmiau nusiperka kelis 
gorezius gazolino isz ‘ ‘ Black 
Marketo” ir nuvažiuoja in kita 
miestą, kur jis nusiperka kavos 
in ta “ Black Marketa. ’ ’ Tada 
jis nuvažiuoja in Muenchena, 
kur jis iszmaino savo nusipirk
ta kava ant szilkiniu moterisz- 
ku paneziaku, kojiniu, kurios 
buvo slapta parvežtos isz So
vietu valdomo Vokietijos 
kraszto. Paskui jis nuvažiuoja 
in kaima kur jis tas moterisz- 
kas paneziakas iszmaino ant 
sviesto.

Pargryžes namo jis ta svies
ta iszmaino ant plieno ir vėl jis 
gali atidaryti savo fabriką nes 
jau gavo plieno.

Bet ežia tik pradžia! Jis ne
gali savo fabriko pagaminta ta
vora parduoti, kaip mes ežia 
parduodame, nes tenai jam yra 
nustatyta kiek jis gali imti, už 
kiek parduoti. Jeigu jis už tiek 
parduotu, tai jis tuojaus isz biz
nio iszeitu, subankrutavuotu. 
Tai jis tik dali parduoda su val
džios žinia, o visa kita tavora 
jis parduoda per “Black Mar
keta, ’ ’ ar pasilaiko kai iszgirs- 
ta kad viskas ims labai brangti.

Ne tik fabrikantai, bet ir pa-

metu, tėvas LeRoy penkios 
deszimts dvieju metu ir sū
nūs Le Roy dvideszimts trijų 
metu amžiaus. Tėvukas pra
dėjo skrituliais loszti 1910 
metuose ir vis nepasiduoda 
jauniemsiems. 

prasti darbininkai turi panagi 
sziai daryti. Paprastas darbi
ninkas uždirba apie szimta ir 
asztuonias deszimts markiu aut 
menesio. Su szitais pinigais jis 
gali nusipirkti tiek maisto kiek 
jam yra paskirta, užsimokėti 
savo randa ir viskas, nieko 
daugiau nebelieka. Ir darbinin
kas turi suktis ir kreiptis in ta 
“Black Marketa.” Nes sviesto 
svaras kasztuoja tris szimtus 
markiu, beveik du sykiu Jiek 
kiek jis per visa menesi uždir
ba.

Ir darbininkas mainikauja; 
jis maino savo fabriko tavora, 
savo mainu, kasyklų anglis, ar 
gal kiauszinius kuriuos padeda 
ta viszta, kuria jis laiko paslė
pęs savo skiepe. Jis ir cigare- 
tais mainikauja, nes cigar etai 
turi daugiau vertes negu pini
gai ir už juos daug daugiau ga
lima nusipirkti.

RUSIJA MAŽINA 

SKOLAS

MOSKVA, RUSIJA. — Ru
sija panaikino du treczdaliu vi
su savo skolų ir savo rublio ver
te numusze ligi deszimtuko. Ji 
visa tai dare, pasiaiszkindama 
kad Rusijos valdžia rūpinasi 
paprastu darbo žmogeliu, kad 
Rusijos valdžia ne kam kitam 
tarnauja kaip tik paprastam 
žmogeliui.

Dabar Rusijos valdžia vėl la
bai gražiai patarnauja savo 
žmonėms. Augszcziausias So
vietu Teismas Moskvoje pa
skelbia kad visi žmones kurie 
yra valdžiai skolingi turi atmo
kėti, rublis už rubli, taip kaip 
buvo daroma pirm negu rublio 
verte buvo numuszta. Ir to ne
gana; tas pats teismas toliau 
paaiszkino, kad valdžia ir val
džios instaigos gali savo skolas 
atmokėti su nauju rubliu. 
Reiszkia valdžia dabar savo 
žmonėms atsilygins su deszim- 
tuku ant kiekvieno dolerio, 
skaitant musu pinigais. O pa
prastas Sovietu Rusijos pilietis 
turės atmokėti rubli už rubli, ar 
kitais žodžiais sakant; kai sai
tas naujas rublis yra vertas tik 
deszimta dali, tai žmones turės 
net deszimts sykiu daugiau mo
kėti už savo skolas. Nes szitie 
nauji rubliai nebus priimami 
del skolos atmokejimo; nes jie 
tik deszimta dali vertes turi. 
Reiszkia, už kiekviena sena 
rubli, kuri žmogus buvo pasi
skolinės jis turės deszimts nau
ju rubliu duoti.

Markso apasztalai ir Rusijos 
padupezninkai vis mums kau
lija kad valdžia žmonėms pri
guli ir žmonėms tarnauja; jie 
sako kad kai žmones visi bus ly
gus, tai valdžia visai isznyks ir 
žmones save valdys.

Rusijoje nematyti nei jokio 
ženklo kad Rusijos valdžia 
nyksta ar kad žmones ima save 
valdyti. Anaiptol, kaip tik at
bulai; Rusijos valdžia taip isz- 
naudoja savo žmones kaip nei 
vienas kitas krasztas, nei viena 
kita valdžia nedrystu daryti.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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