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Rengiasi
Isz Amerikos Komunistu

Klapcziukas

RUSIJOS KARISZKA
JIEGA

Amerikos Karininkai 
Tarpu Saves 

Nesutinka
WASHINGTON, D. C. — 

Aname numeryje mes raszeme 
ka kai kurie musu karininkai 
mislina ir sako apie musu 
kraszto kariszkas jiegas prily
ginus prie Rusijos. Anie kari
ninkai sako kad Amerika daug 
geriau prisirengus negu Rusija.

Bet dabar kiti karininkai, 
taip pat mokinti, gina ir sako 
kad Rusija kur kas geriau pri
sirengus kariauti negu Ameri
ka. Jie sako:

Rusija turi daug daugiau ka 
riszku, B-29 bomberiu negu 
Amerika. Sovietai pasisavino 
tuos Amerikos bomberius kurie 
buvo priversti nusileisti ant 
Rusijos žemes per kara. Jie pa
simokino kaip panaszius pasi
gaminti, ir dabar turi daug 
daugiau negu mes.

Rusija stato ir gamina dau
giau eroplanu negu Amerika,. 
Sovietai stato dvylika nauj i 
eroplanu del kiekvieno musu.

Sovietai turi geras vietas sa
vo kariszkiems eroplanams, 
bomberiams Rytpietineje Sibi
ro dalyje, anapus Bering Strait 
arti Alaskos. Isz ežia Sovietu 
kariszki bomberiai gali bom
barduoti beveik visus Ameri
kos miestus.

Rusija turi apie tris szimtus 
geriausiu povandeniniu laivu, 
submarinu, kuriuos ji pasisavi
no nuo Vokiecziu. Priesz szito- 
kius submarinus Amerikos lai
vynas, neturi jokiu ginklu del 
apsigynimo.

Rauduonoji Armija jau da
bar turi apie 265 divizijas ka
reiviu. O in du menesiu Sovie-
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kius laikraszczius reme ir pa
laike.

Francuzijoje visos redakci
jos yra po valdžios priežiūra ir 
valdžios vedamos, nes labai 
daug redaktorių prasikalto per 
ta laika kai Vokiecziai buvo 
kraszta užkariavę.

Redakcijų ir laikraszcziu 
sanvininkai rengiasi kreiptis in 
valdžia ir pareikalauti kad 
jiems tos redakcijos butu su
gražintos, bet iki sziol, nei vie
nas tekis sanvininkas neiszdry 
so kreiptis in teismą.

Prezidentas Eduard Benes 
Czekoslovakijos Prezidentas 
dabar yra Kcmunistu laiko
mas kaipo padupezninkas ir 
tikras vergas. Jam buvo pa
vėlinta per radi;a pasakyti 
prakalbas savo žmonėms, kai 
Charles Universitetas ap- 
vaikszcziojo save insteigimo 
sukaktuves, Pragos mieste. 
Jis nėra laisvas žmogus, bet 
taip szoka kaip Moskva jam 
insako.

1 KOMUNISTU
REDAKCIJOS

UŽDARYTOS

PARYŽIUS, FRANCIJA. - 
Francuzu Spaudos Komisija 
uždare keturias Komunistu re
dakcijas, už tai kad joms biznis 
labai prastai ėjo, mažai kas 
skaitė ar pirko ju laikraszczius.

Czia nebuvo jokis valdžios 
uždraudimas. Tos redakcijos 
turėjo užsidaryti nes joms pi
nigu pritruko. Visi nustebo kad 
taip atsitiko, nes iki sziol tur
tinga Komunistu partija to

Priesz Komunistus

Max Vogei yra “Taxi” 
draiverys New York mieste. 
Jis sau pasirūpino apie pen
kis tukstanezius guzikeliu, 
kuriuos jis iszdalina visiems 
kurie važiuoja in jo “Taxi.” 
Ant tu guzikeliu yra para- 
szyta ar iszdrukuota: “Asz 
pasižadu isztikimybe savo 
kraszto vieliavai — kariauti 
priesz komunistus.” Jis sa 
vo pinigais szitus guzikelius 
pasirūpino ir sako kad tai jo 
mažas ir silpnas prisidėjimas 
prie to karo priesz Komunis
tus Amerikoje.

Apipleszia Redakcija

INDEJO KŪDIKI IN 
PECZIU

KIRKLAND, LAKE ONTA- 
RIO. — Ponia Lucille LaMar
che buvo suaresztuota ir in ka
lėjimą pasodinta del vaikžudys- 
tes. Policija sako kad ji inmete 
in pecziu savo dvieju menesiu 
sūneli už tai kad jis per daug 
verke. Jos vyras sako kad jie 
tuo laiku miegojo ir visai nieko 
nežinojo. Jo žmona, to kūdikio 
motina yra suaresztuota del 
vaikžudystes. Yra du kiti vai
kai: dukrele Paulette, penkių 
metu amžiaus ir Reimundas, 
keturiu metu amžiaus. Mažutis 
sūnelis Lawrence pasimirė už 
pusvalandžio kai jis buvo nu
vežtas in ligonbuteje.

BALSUOS
DĘL STRAIKU

DETROIT, MICH. — Gene- 
ral Motors automobiliu kompa
nijos erabininkai balsuos ar 
straikuoti ar ne del didesniu al
gų.

Unija turėjo susirinkimą ir 
nutarė leisti visiems darbinin
kams balsuoti ar jie nori strai
kuoti ar ne. Visu fabriku ir uni
jų. darbininkai balsuos, ir bus 
nutarta ar straikuoti ar ne kito 
menesio dvideszimts treczia 
diena.

Unija reikalauja visiems dar
bininkams trisdeszimts centus 
ant valandos daugiau. Taipgi 
bus reikalaujama kokia nors 
apdrauda darbininkams. Ir da
bar eina gandai kad automobi
liu darbininkai pareikalaus 
pensijos, kaip ir mainieriai ga
vo.

Chrysler automobiliu kompa
nijos darbininkai jau nubalsa
vo straikuoti jeigu fabrikantai 
nesutiks jiems pakelti algas.

Jau dabar beveik galima sta- 
cziai sakyti kad darbininkai 
gaus ko jie reikalauja, fabri
kantai nusileis ir sutiks. Bet 
jiems nei cento nekasztuos, nes 
jie jau dabar sako kad jie pa
brangins naujus automobilius 
tiek, kiek darbininkai daugiau 
reikalaus ir gaus. Reiszkia ir 
vėl paprastas žmogelis už visa 
tai isz savo kiszeniaus užmokės.

— Motere paklydus pameta 
savo verte, ant senatvės to gai
lesį ir verkia.

— Svietas sziandien ap
maudus; niekam netikiek, tik
tai Dievui, ir Jame vilti turėk.

Sukilėliu gauja susirenka 
prie “La Prensa” redakcijos 
ir apipleszia ir sunaikina re
dakcija, Barranquilla miestą, 
Colombia, Pietų Amerikoje. 
Szita gauja visa miestą kojo
mis augsztyn apvertė, mies
tus užėmė ir Tarptautine 
Konferencija sutrukdė, ku

rioje dalyvavo ir musu Sek
retorius Marshall. Konferen
cija buvo laikoma Bagota 
mieste.

Musu Sekretorius pargry- 
žo isz tos konferencijos in 
Washingtona, nes anot jo, 
daug svarbesniu reikalu da
bar randasi Washingtone

jam negu toje konferencijoje.
Daugiau negu trys szimtai 

žmonių buvo iszžudyta per 
szitus sukilimus.

Sukilimas prasidėjo kai 
Liberalu partijos vadas buvo 
nužudytas Colombijos krasz- 
te. Komunistai visus szitus 
sukilimus surengė ir vede.

Laiszkai

Sustabdyti
AutomobiliuKompanijosDarbi- 
ninkai Straikuos Gegužio Men.; 
Francuzu Valdžia Uždare 4
Komunistu Redakcijas; Žydu 
Vadas Praszo Tautu Sanjungos 
Uždrausti Arabams Kariauti

LAKE SUCCESS, N. Y. — Palestino 
Žydai atsikirto ir atsilaikė priesz pirma Ara
bu užsipuolimą ir dabar ruosziasi prisirengti 
priesz Arabus Arabus ant visu frontu.

Bet iki sziol, Arabai nepasiuntė save 
armijų priesz Žydus Jie laukia kol Ang
lijos armijos pasitrauks. Tada Arabai su 
savo armijomis stengsisi užimti visas vietas.

Mosh Shertok, Žydu politinio sztabo 
vadas dabar kreipiasi in Tautu Sanjunga ir 
praszo kad Tautu 
raliui Abdullah isz 
szuoti in

Moshe
skutinuju jiegu ginsis ir nepasiduos.

Žydu atstovai sako kad Arabai isz Sau
di Arabia ir isz Egypto tik laukia progos 
dabar pultis ant Szventos Žemes kai tik

Palestina
Shertok

San junga 
Anapus 
su savo 

sako kad

uždraustu Ka- 
Jordano mar- 
armijomis.
Žydai isz pa-

Anglijos kariuomenes pasitrauks.
, Žydai intaria Anglijos valdžia, sakydami 
kad Anglija paskiria beveik visus augsztesnius 
karininkus Arabu armijos ir Anapus Jordano 
valdžiai primoka asztuonis milijonus doleriu 
ant metu palaikyti galingas armijas

Jau liko mažiau dvi sanvaites nuo tos die
nos kada Anglijos kariuomenes apleis Pa
lestina. Bet Tautu Sanjunga nieko nėra 
nutarius kas tada bus ar atsitiks.

Amerikos valdžia iszleido insakyma, kad 
nevalia dabar siunsti laiszkus in Szventa 
Žeme. Amerikos valdžia szitaip padare 
kai Palestino valdžia paprasze kad taip bu
tu padaryta. Iki dabar buvo galima ant 
eroplanu pasiunsti laiszkus ir per paczto 
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GRAŽUOLE
NUŽUDYTA

Užpulta, Iszniekinta Ir 
Pasmaugta Su Vyro 

Kaklaraiszta

NEW YORK. — Gražuole, 
Ponia Vera Lotito, tik keliu me
nesiu nuotaka buvo iszniekinta 
ir pasmaugta savo kambariuo
se, ant 144 East 55-th ulyczios, 
su savo vyro kaklaraiszta (nak-' 
taiza).

Policija sako kad szita žmog
žudyste labai panaszi in kitas 
tokias žmogžudystes, kurios 
buvo papildytos szitoje apylin
kėje.

Slapta policija sako kad Po
nia Lotito buvo labai gerai ži
noma szitoje apylinkėje, kur 
randasi labai daug saliunu, 
kliubu ir kitokiu užeigu.

Ponia Lotito yra pusiau-san- 
vininke ofiso del keleiviu ir tu
kurie rengiasi važiuoti atosto
gauti. Ji paliko savo .ofisus 
Utarninke po pietų.

Jos vyras ja stengėsi pa- 
szaukti per telefoną, bet jam 
nepasiseke. Jis parvažiavo na 
mo apie szeszta valanda ir rado 
ja negyva.

Slapta policija, kuri jau ke
lis tokius žmogžudžius suseke 
rado kelias knygas pilnas var
du ar adresu vyru, kuriuos Po
nia Lotito pažino ir su kuriais 
ji draugaudavo ir užsidėdavo. 
Jie taipgi rado kelis paveikslus 
tos ponios su keliais vyrais 
kliubuose. Viename paveiksle 
vienas biznierius stovi labai ar
ti ponios. Szita vyra ji pernai 
buvo apskundžius už tai kad jis 
norėjo insilaužti in jos kamba
rius pernai.

Policija szita biznierių labai 
greitai suėmė, bet paskui palei
do. Bet tuo paežiu sykiu kitas
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Kas Girdėt
Jaunas vyrukas buvo atvilk

tas in teismą už prasikaltima. 
Teisėjas, kuris pažinojo to vy
ruko tęva labai gerai, nes jo tė
vas buvo paraszes kelias laibai 
moksliszkas knygas apie teises, 
teismą ir teisingumą, užklausė 
tp vyruko:

‘ ‘ Ar tu atsimeni savo tęva, ta 
tęva kuriam tu dabar tokia di- ( » i - U ’ 1
dele sarmata padarei t ’ ’

“Taip, asz ji labai gerai atsi
menu, ’ ’ ramiai ir tykiai atsake 
tas prasikaltęs vyrukas. “Kai 
asz pas ji ateidavau pasiklausti 
ar pasitarti ar kaip su tėvu ir 
draugu pasiszneketi, jis visa
dos man skubotai atsakydavo: 
“Eik sau isz ežia, ar nematai 
kad asz užimtas, asz turiu szi
ta knyga užbaigti, ’ ’

‘ ‘ Mano tėvas parasze ta kny
ga ir kelias kitas knygas, ir už 
tai asz dabar ežia teisme kaipo 
prasikaltėlis. ’ ’

sutiko.
Tai ta moteriszke jautiesi 

kad ji Prezidentui Jackson la
bai gražiai atsikerszino, nes ta
da jai tik reikėjo dirstelėti pro 
savo palociaus langus ir ji ma
te kaip 'buvęs Generolas, Prezi
dentas Jatoksonas nusiėmęs sa
vo kepure mandagiai jai pasi
lenkia ir garbe atiduoda, nors 
gyvas 'būdamas jis dryso ja in- 
žeisti.

** S AULE 11 MAHANOY CITY, PA.________________________________________________________

Kumsztininkas
Su Savo Szeimyna

Iszejo insakymas isz Mosk- 
vos kad Ruskiams nevalia virti 
ar gaminti Vodka savo namuo-: 
se, kaip ežia Amerike kadaise 
buvo mada “moonsžaine” vir
ti. Jeigu kas bus sugautas ver
dant ar gaminant Vodka namie, 
jis bus nuteistas ant trijų metu 
in kalėjimu, o jeigu kas kitam 
parduotu tokia Vodka tas par- 
davikas bus nuteistas . net ant 
septynių metu in kalėjimą.

Eina gandai kad kiausziniai 
ir visztiena pabrangs szia vasa
ra. Per pastaruosius du metu 
ūkininku turėjo tiek daug visz- 
tu ir tiek daug kiausziniu, kad 
valdžia turėjo tiems ūkinin
kams primokėti, kad tie kiau
sziniai ir tos visztos per daug 
neatpigtu.

Ana diena užėjome in viena 
sztora kur parduodama szven- 
tuju abrozeliai, paveikslai ir 
statulos. Mes užsznekinome 
darbininke, kuri labai gražiai 
mus pasveikino. Ji mums pa- 
aiszkino kaip mados mainosi ir 
tarp szventuju.

“Pernai,” ji mums aiszkino, 
“visi reikalavo 'Szvento Anta
no paveikslu ir statulų. Mes 
daug ju prisipirkome. O sziais 
metais jau visi nori Szventos 
Tereseles abrozeliu ir paveiks
lu. Dabar mes ežia turime kelis 
szimtus Szvento Antano statu
lų ir niekas ju neperka.”

Vienas žmogelis buvo ka tik 
inejes in sztora ir iszgirdo kaip 
ta darbininke nusiskundė, ir 
patarė; “Argi ne'butu gerai da
bar kreiptis in Szventa Teresele 
kad ji jums padėtu parduoti tas 
Szvento Antano statulas?”

New Orleans mieste gyveno 
laibai graži moteriszke. Bet jos 
gyvenimas nebuvo jau toks 
gražus ar padorus. Geri ir dori 
žmones nieko bendra su ja ne
norėjo turėti.

Kai Generolas Andrew Jack- 
son, tapes Amerikos Preziden
tu, pargryžo in New Orleans 
miestą, szita moteriszke ji užsi- 
kviete ant vakarienes. Bet jo 
draugai patarė jam tenai neei
ti. Andrew Jackson visai nei 
neatsake in ta tos moteriszkes 
pakvietimą. Ji pyko ir irszo ir 
prižadėjo Prezidentui atker- 
szintj.

Už kiek metu, miesto gyven
tojai nutarė pagražinti savo 
miestą ir pastatyti gražu pa
minklą ir statula savo Prezi
dento Andrew Jackson. Jie pra
dėjo daryti kolektas, rinkti pi
nigus. Bet jiems vis keliu tuks- 
taneziu doleriu pritruko.

Szita moteriszke, kurios pa- 
locius buvo kaip tik arti tos vie
tos kur tas paminklas bus sta 
tomas, pasakė kad ji visus pi
nigus prides jeigu ta Preziden
to Andrew Jackson statula bus 
taip pastatyta kad Prezidentas 
nuo savo to paminklo bus at
kreiptas in jos palociu. Žmones

Butkus ana vakar a užėjo in 
saliuna netoli nuo savo namu. 
Jis ten tankiai užeina, pareida
mas isz darbo ar isz bažnyczios. 
Szita vakar a prie baro buvo 
apie tuzinas vyru. Butkus insi- 
spraude ir paprasze saliuninko 
sznapseli ir aluti, kaip papras
tai darydavo, v

Kai jis kele stikleli prie savo 
iszdžiuvusiu lupu, gerokai in- 
kauszes žmogelis jam bumpt in 
alkūne ir geltuonas sznapselis 
is'zsiliejo Butkui ant rankoves. 
Butkus, būdamas ramus ir ty
kus žmogus, nieko nesako, bet 
tyliai paprasze kad saliuninkas 
da kita jam pripiltu. Nespėjo 
saliuninkas pripilti jam antra 
stikleli kai tas prisiszveites 
žmogelis vėl bumpti ir vėl gel
tuonas skystimėlis pasiliejo.

Butkus kantrus žmogus. Jis 
nieko nesake, bet pasiėmė savo 
alaus skuneri ir lenke alkūne 
nuplauti darbo dulkes. Kaip ir 
tyczia vėl jam tas straksejantis 
ir svirduliojantis žmogelis 
bumpt in alkūne, ir Butkus ko- 
nepaspringo.

“Na, klausyk, drauge,” gra
žiai pasakė Butkus, “jeigu tu 
jau taip nori straksėti ir ranko
mis mosikuoti, tai eik sau ant 
ulyczios kur tau bus daugiau 
vietos, ir duok man szventa pa
ką ju. ’ ’

Tas inkauszes ir strapalio- 
jantis žmogelis, iszsisziepe, sa
vo parauduonavusia uosi be
veik in Butkaus skuneri inki- 
szes jam atkirto: “Jeigu asz 
noriu gerti asz galiu gerti, o 
jeigu asz noriu savo rankas mo
sikuoti asz galiu mosikuoti. 
Czia Amerika, ežia laisve, ežia 
kaip kas nori daro! Ar ne czia 
laisve? Ar ne?”

Butkus savo likusi aluti isz- 
mauke ir tam žmogeliui tyliai 
atsake: “Taip brolyti czia yra 
laisve. Bet kai tu ta laisve pa
na udo ji rankomis czia mosiko- 
ti, tai tavo laisve užsibaigia, 
kur mano nosis prasideda.” 
Taip pasakęs, Butkus sau ir 
iszejo isz saliuno.

Anglijoje Daktarai iszrado 
vaistus, liekarstas, kurios pri- 
verezia žmogų pasakyti teisybe. 
Tokios liekarstos gal daug ge
ro padarys teisme, bet kaip bu
tu mums nabagams, jeigu musu 
moterėles mums tokiu liekarstu 
užduotu kai mes vėlai pareina
me namo ir žmonele nori žinoti 
kur mes buvome ir ka mes ten 
dareme?

SKAITYKIT
-“SAULE”-

Primo Camera, milžinisz- 
kas kumsztininkas, kuris 
Amerikoje priesz kara labai 
atsižymėjo, sugryžo pas savo 
szeimynele. Jis parvažiavo 
isz Italijos. Jis per du metu 
nemate savo szeimyneles. Jis 
parskrido su eroplanu isz 
Italijos. Dabar jis stoja in 
imtynes ir visai pamirszo 
apie kumsztynes.

PREZIDENTO
TRUMANO KOVA

WASHINGTON, D. C. —
1948 m. Balandžio (April) men. 
— “Iszgelbekime Tikras Au
kas Sovietu Agresijos,” praszo 
Prezidentas Trumanas. Kada 
Kongresas galutinai prieina 
prie svarstymo ilgai-lauk lamos 
legislacijos palengvinti padėti 
Europos tremtiniu, galime tik
rai tikėti, kad Prezidentas Tru
manas rems ir koki paszelpos 
plana. Senatorius J. Howard 
McGrath (D. R. I.) pirminin
kas Demokratu tautinio komi
teto irgi užtaria greitai akcijai.

Likimas Europos tremtiniu 
yra tikras ir būtinas rūpestis 
kiekvienos svetimkalbiu gru
pes Amerikoje. Szios nelaimin
gosios aukos Sovietu agresijos 
rado tikra dranga ir czampiona 
prezidente Harry S. Trumane.

Jis visa laika rūpinasi szia 
dalyka, pilnai suprasdamas 
kad Su vien. Valstybes turi in- 
steigti pavyzdi visam pasauliui. 
Daugeli kartu jis pakreipė dė
mėsi Amerikos ir viso pasaulio 
žmonių in sziu tremtiniu padė
ti. Jis ta pabrėžė kiekvienoje jo 
kalboje tautai.

Prezidentas Trumanas reika
lavo kad bendras Anglu-Ameri
kiecziu komitetas butu insteig- 
tas isztyrineti dalyka.

Daugumas prispaudimos ati
ku, yra vietiniai gyventojai

Balkanų. Jau Gruodžio (Dec.)

22 d., 1945 m., prezidentas pa- ; 
reiszke: ‘ ‘ Suvien. Valstybes pa- i 
sidalina atsakomybe palengvhi- : 
ti ju vargus. Turime palengvin
ti sanlygas inleidimui tremti
niu in Suvien. Valstybes. Taip 

! darydami, mes galėsimo būti 
pavyzdis kitoms pasaulio sza- 

i lims, kurios irgi gali priimti 
karo nukentėjusiu. Asz jauczi-i 

j kad mes pirmiau turime insi- 
Ibisti tremtinius ir duoti pavyz
di kitiems kurie tada galeslati- 
daryti jiems duris. Jo pirmame 
Praneszime Kongresui apie 
Szalies Stovi, Sausio (Jau.) G 
d., 1947 m., prezidentas sake: 
“Suvien. Valstybes gali pasi- 
dižiuoti, kad prisidėjo prie pa
gelbės žmonėms, kurie iszgyve- 
no baisu kara ir padėjo tautoms 
sutvarkyti savo tautine san
tvarka.” Bet jis pabrėžė atvi
rai, “Bet kaslink insileidimo 
tremtiniu, nemanau, kad Su
vien. Valstybes pakankamai 
sziuo reikalu pasidarbavo. ’ ’ Jis 
prasze Kongreso ‘ ‘ svarstyti 
szia pasauline dalyka jieszko- 

= darni budu atlikti musu pareiga 
sziems tukstaneziams benamiu 
ir kenezianeziu tremtiniu visu 
tikybų. ’ ’

Nepatenkintas su reikalo ei- 
) ga jis bandė surasti budu, ku

riems ne'butu reikalinga Kon
greso užtarimo. Birželio June 
11 d. 1946 m., jis paskyrė spe
ciali komieta, isz Valstybes, 
Karo ir Iždo Sekretorių, ir j u 
prasze padėti ir sudaryti būda 
del tremtiniu. Buvo rasta kad 
egzistuojanti instatymai netei
kė jiems paszelpos.

Spalio (Oct.) 4, 1946 m., pre
zidentas raportavo: “Priminti- 
na, kad kada p. Earl Harrison 
pranesze Rugsėjo (Sept.) 29 d., 
1945 m., apie padėti tremtiniu 
Europoje asz tuoj raginau žy
gius palenginti sziu žmonių pa
dėti. Asz vis giliai užimantas 
sziuom reikalu. ’ ’

Savo kalboje Genaraliniai 
Asemblejai Suvien. Tautu p. 
Trumanas sake: “Ketinu ra
ginti Suvien. Valstybių Kon
gresą pavėlinti szi kraszta pini- 
giszkai remti International Re
fugee Organization ir prisidėti 
prie kitu tautu priimti sziuos 
tremtinius, kurie nenori grįžti 
in savo bvusius namus del poli
tiniu ar tikybiniu insitikini- 
mu. ’ ’

1947 m., vėl jis ragino Kon
gresą svarstyti tremtiniu klau
sima ir savo' praneszima Kon
gresui sake, kad mes turime bū
ti pavyzdis kitiems insileidime 
tremtiniu ir pabėgėliu in Su
vien Valstybes isz Europos. Vėl 
Liepos (July) 7 d., 1947 m., jis 
primine Kongresui, kad “kelis 
kartus asz užtariau legislacija

pavėlinti inleidima tremtiniu 
in Suvien. Valstybes kaipo im- , 
migrantus.

•Jis toliau pabrėžė: “Neturi
me užmirszti, kad musu krasz- 
tas buvo pastatytas immigrau- 
tu, daugumas isz kuriu bego 
nuo prispaudos ir persekiojimo. 
Mus sustiprino tvirtuma ir in- 
vairumas daugelio rasiu.”

Savo praneszime, apie szalies 
stovi Sausio (Jan.) 1948 m., 
Prezidentas Trumanas ragino 
Kongresą pavėlinti “daug 
tukstaneziu tremtiniu, da sto
vyklose užsienyje atvykti iii 
Suvien Valstybes. Jis sake: 
“Asz vėl raginu Kongresą pra
vesti tinkama legislacija tuoj 
kad szis krasztas galėtu priim
ti savo dali benamiu ir ken- 
ezianeziu tremtiniu visu tiky
bų. Tikiu, kad iszleidimas sziu 
žmonių duos man stiprumo ir 
energijos. ’ ’

“iSzie žodžiai musu preziden
to ypatingai ryszkus sziuo lai
ku kada Senatas svarstys insta
tyma invykdinti Administraci
jos tankiai kartotas patvirtl- 
mais padėti sziuos žmones ku
rie tiek daug kentėjo už savo 
tikruma demokratiniams nuo
mone. C. N. L. N. Y.

Prezidentas, ir prastesnis va
das, nes jis nenori vesti, bot tik 
sekti. Jam geriau kitu klausy
ti, negu kitiems insakyti.

Nors Prezidentas Trumanas 
staeziai pasakė, kad, ’’jis stoja 
in rinkimus ir tikisi kad jis su 
Demokratais laimes, mes tiki- 
mies, kad, jis nei vienos asza- 
ros neiszlies, jeigu kitas jo vie
ta tame darbe užims!”

TRECZIA PASAU
LINIS KARAS

NABAGAS
TRUMANAS!

(Tasa)

Mokinasi Kaip Valgyti

Szita maža Kiniete labai 
skaniai ir gardžiai valgo 
duona padažyta in miesos 
sriuba. Charles ir Roger 
Langston, dvynukai isz Ang
lijos žiuri ir net dyvinasi

kad tiek daug maisto randasi 
Amerikoje. Visi trys szitie 
mažucziai randasi Amerikoje 
už tai kad j u tėvai turi dar
bus Tautu Sanjungoje.

Nors isz pradžios visi uniju 
vadai, ypatingai geležin
keliu unijos vadai su prakeiki
mais pasižadėjo eiti priesz vi
sus Senatorius ir Kongresmo- 
nus, kurie už ta instatyma 'bal
savo, ir remti isz paskutinuju 
Trumana, bet dabar pasirodo 
kaip tik atbulai.

Del szitu rinkimu nėra vie
nybes tarp darbininku ar tarp 
uniju vadu. Trumanas nieko 
negali tikėtis isz tu vadu.

Politikoje Trumanas stengė
si palaikyti ir kairuju ir deszi- 
nuju partijas, ir atsirado tarp 
abieju, taip kaip prisiszveites 
žmogelis stengiasi atsisėsti ant 
dvieju kriošiu ir leptelis ant 
grindų tarp tu krieslu. Jis bu
vo nei sziltes, nei szaltas, ir mes 
žinome ka Szv. Rasztas sako a- 
pie toki žmogų.

Paskui, jis visai dyka inpy- 
kino visus Demokratus pietinė
se valstijose, insakydamas kad 
juodukai (nigerai) turi tokias 
pat teises kaip ir baltieji žmo
nes rinkiniuose. Jis tiesa pasa
kė, bet jam, kaipo geram politi- 
kieriui nereikejo tiesos sakyti.

Kai Henry Wallace atsiskyrė 
nuo Demokratu ir sutverė tre- 
czia politikos partija isz kairu
ju ir Komunistu, Trumanas, 
kaip koks geras ganytojas, lai
ke už pareiga sau tuos kairuo- 
sius atvesti atgal in Demokratu 
avide ir jis pats pradėjo gerin
tis tai kairiajai pusei. Taip da
rydamas jis nuo saves atstume 
tuos kurie neapkenezia kairuju 
ir Komunistu, ir vėl nabagas 
Trumasas atsirado tarp tu dvie 
ju krieslu ant salos.

Trumanas jau seniai mate 
kad reikės suteikti paszelpa ir 
pagelba bilijonai doleriu Euro
pai, bet jis nedryso visiems pa
sakyti, bijojosi Kongreso ir Se
nato. Jis tik tada drąsiai ir 
aiszkiai pasakė ka jis sesiai jau 
mate, kai Visi žmones ir be jo 
žinojo.

Už, tai, mes sakome, kaip ir 
pernai sakeme, kad Trumanas 
yra labai geras, malonus ir mie- 
laszirdingas žmogus,! darbo 
žmogelio draugas, bet prastas

NEW YORK. — Szitokie ir 
panaszus klausiniai dabar yra 
ant visu Amerikiecziu lupu, nes 
visiems jau ima rūpėti: Kas 
bus ateityje?!

Mes tik tiek, ar gal mažiau 
negu musu skaitytojai, žinome 
apie ateiti, bet kiek galime isz 
laikraszcziu ir isz kitu szaltiniu 
iszsiskaityti, tai dalykai, maž
daug szitaip stovi, ar gali szi- 
taip būti:

Jeigu karas su Rusija iszkils, 
tai jis bus ilgas, sunkus ir bai 
sus, ir to karo nei vienas nei ki
tas nelaimes.

Ameriką paleistu visas savo 
sprogstanezias ‘Atom’ bombas 
ant Rusijos, ir stengtųsi tik su 
armijomis kitus Rusijos užim
tus krasztus paimti.'

Rusija užimtu beveik visa 
Europa, gal net ir Amerika 
bombarduotu.

Kiek dabar galima pramaty
ti, tai vargiai Sovietams pasi
sektu insiluožti in Amerika. 
Amerikos armijos nesibriautu 
in Rusijos kraszta.

Szitoks karas gali būti pa
saulinis ar tik vietinis. Pasau
linis vėl intrauktu visus krasz
tus ir pastatytu Amerika priesz 
Rusija. Vietinis karas butu 
jeigu karas iszkiltu tarp Itali
jos ir Yugoslavijos. Tada Ame
rika remtu Italijonus, o Rusija 
kariautu priesz Amerika, bet ne 
vieszai ir karo tarp szitu di
džiųjų krasztu nebutu paskelb
ta.

Toks pats vietinis karas ga
lėtu iszkilti Graikijoje, Turki
joje, Perzijoje, Scandinavijoje 
ar Korėjoje.

Pasaulinis karas gali iszkilti 
isz tokio susikirtimo kaip da
bar atsitiko Berlyne.

Jeigu karas iszkiltu priesz 
Rusija už vienu ar dvieju me
tu, tai Amerika butu daug ge
riau pasirengus negu Rusija. 
Po tam, už penkių, deszimts ar 
penkiolikos metu, Rusija vis ei
tu stipryn ir butu galingesne.

Daug buvo raszoma apie ka
ra virsz pasaulio aszigaliu, bet 
musu karininkai sako kad nie
ko panaszaus nebus. Szitas ka
ras bus vedamas kaip ir antras j 
buvo vedamas, skersai ir iszil-Į

kas Ruskiams kelio negalėtu 
pastoti. Jeigu Rauduonoji Ar
mija pradėtu czia marszuoti, tai 
Amerikos ir Anglijos armijos 
tuo jaus pasitrauktu isz Vokie
tijos ir isz Austrijos. Kitos Ru
sijos armijos marszuoti pradėtu 
in Italija ir in Graikija. Norėtu 
užimti Dardanelles Salas, Suez 
inplauka, Turkija ir Pcrzijos 
aliejaus laukus.

Amerika stengtųsi tada ap
ginti nuo Rusijos ir apsaugoti 
Anglija, Airija, Icelanda, Ispa
nija, Portugalija, pietines dalis 
Italijos ir Graikijos, Norvegija 
ir Afrika.

Rusijai gal pasisektu isz- 
stumti Amerikos armijas isz 
Norvegijos, Graikijos ir Itali
jos. Amerika tada isz paskuti
nuju laikytųsi Ispanijos, Portu
galijos, Viduržemiu juras, Si
cilija ir Afrika.

Visa tai užimtu apie szeszis 
ar asztuonis menesius.

Tada Rusija pasiulintii tai
kos sutarti Anglija, kad Angli
ja neremtu Amerika. Anglija 
nesutiktu. Tada Rusija pradėtu 
Anglijos miestus bombarduoti, 
nes jie galėtu prisivežti labai 
arti didžiausias armotai.

Bet czia Rusijai butu bėdos. 
Ji negalėtu gauti gana karisz- 
ku ginklu ir kariszko tavoro, 
nes turėtu isz labai toli atsiga
benti.

Kitas labai didelis klausimas 
tai ar Rusija gales pasitikėti 
kad visi tie krasztai kuriuos ji 
užėmė ir tada užkariaus stos jai 
in pagelba ar ims prieszintis ir 
sukilti.

Rusija nukirstu mums visa 
aliejų isz Perzijos. (Už tai da
bar musu karininkai pataria 
musu biznieriams daugiau ir 
daugiau aliejaus imti ir szull- 
nius statyti Pietų Amerikoje.)

(Tasa Ant 3 Puslapio)

gai Europa. Europos krasztai 
vėl butu karo laukas!

Kai kurie neva-mokslincziai 
mums aiszkina kad mums tik 
reikia paleisti kelias tas sprog
stanezias “Atom” bombas ant 
Rusijos ir karas bus baigtas, 
kaip mes padarome priesz Ja
ponus. Tokie mokslincziai neži
no ka jie szneka. • Japonai jau 
buvo pasirengė pasiduoti pirm 
negu tos dvi sprogstanezios 
bombos buvo paleistos.

Szitas treczias karas butu vi
sai naujenybe, nes nei Amerika, 
nei Rusija negalėtu ir nei nesi
stengtu insiveržti in prieszo že
me.,

Rusija paskelbtu kara kai ji 
pasiunstu savo armijas in pieti
ne Vokietijos puse, Holandija, 
Francuzija ir Belgija. Czia nie-

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 
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Didžiulio Nelaime
galvos ir koezelu rankoje.

— Tas tai man parodys kur 
gy vena Kazys, panianstino.

Bot ir storas žmogus su ko
ezelu rankoje truktelėjo pe
cziais, pasznekejo kažinka ir 
atidavęs adresa nusigryžo in 
kita puse.

Baime apėmė Jurgi. Kaip tai, 
jis turi adresa, o niekai* ne nori 
rodyti jam narnu Kažio? Varg- 
szas nežinojo kad ant laksztelio 
buvo padėtas tiktai numeris dė
žės ant paczto ir kad per tai 
niekas negalėjo žinoti kokiam 
mieste jo giminietis gyvena.

Nusiminęs Jurgis iszejo lau
kan, ten kur stovėjo daug veži
mu. Parode vienam, kitam, tre- 
cziam, bet visi trauke pecziais 
ir žiurėjo ant jo keistai.

Tada Jurgis pradėjo kiszti 
savo adresa kiekvienam, kuris 
ėjo pro szali, bet visur mate tik 
traukymus pecziais ir keistus 
nusiszypsojimus. Ant galo at
sistojo prie sienos, nuleido gal
va ir sunkiai užsimanstijo. Czia 
kasžinkas ji pesztelejo. Jurgis 
pakele galva ir pamate kad ap
link ji stovi didelis pulkas vai
ku ir vaikezu, visi žiuri ant jo 
keistai ir juokiasi. Paskui isz
girdo kažinkokius szauksmus, 
isz kuriu suprato kad nori ji 
suimti nes aiszkiai girdėjo žo
di: “Police.”

— Policija! Pamanstino ir 
pamatęs kad per minia stumia
si storas vyras su koezelu ran
koje, sprūdo su maiszeliu sza
lin. Žmones prasiskyrė priesz 
ji ir jis atsirado pats vienas ant 
siauros ulyczios tarp augsztu 
muru. Kur dabar eiti? Pasiry
žo eiti staeziai.

Ir ėjo staeziai. Perejo du til
tu ir atsirado tarp mažesniu, 
daugiausiai mediniu namu. Su
tiko pakelyje daug žmonių: vie
nus gerai apsitaisiusius, su 
skrybėlėmis ant gaivu, kitus 
juodus, nuo kuriu jis szalinosi 
kaip nuo piktu dvasiu, o visi jie 
žiurėjo ant jo ir murmėjo: 
“Greenhorn!” Kuris jam pa
mėgo, rode popiera su adresu, 
bet visi trauke pecziais ir aisz- 
kino kasžinka, ko Jurgis jokiu 
budu suprasti negalėjo, ant ga
lo apstojo ji vaikai ir rėkdami: 
‘ ‘Greenhorn! ” “ Greenhorn! ’ ’ 
Pradėjo metyti su akmenais. 
Jurgis iszsigando ir smuko po 
kairei. Perbėgės keletą ulycziu 
atsirado tarp dideliu kruvu len
tų. Inlindo in kampa ir pradėjo 
verkti.

Sztai atvažiavo in Amerika 
užsidirbti pinigu kad sugryžus 
nusipirktu žemes ir perstotu 
bernauti. Bet negali ne susi- 
szneketi, ne atrasti Kazio. Czia 
ji nori suimti, czia vėl užmusz- 
ti. Badu gal reiks numirti!

Gailios aszaros byrėjo jam 
per veidą.

— What’s the matter with 
you, John? Staiga iszgirdo isz 
užpakalio. Atsigryžo. Priesz ji 
stovėjo nedidelis, bet storas po
nas, su raudonu veidu, rusvais 
ūsais ir balta sziaudine skrybė
lė ant galvos.

Jurgis parode adresa o po
nas palingavo galva ir pažiurė
jas jam in veidą, paklausė ar 
jis yra Lenkas.

— Are you a Pole?
Jurgis nesuprato.
— Pollock?
Jurgis vėl nesuprato.
Ponas prisižiūrėjo jam ar- 

cziau ir turbut isz veido ar isz 
drapanų pažines Slava, nuvecle 
ji in saliuna — pas Czeka.

(Tasa)

Ant rytojaus Jurgis iszva- 
žiavo in nežinoma szali kuri 
yra didesne už ta, kuria dabar 
palieka ir kur galima užsidirb
ti pinigu, kiek kas nori. Kelio
nėje nieko ypatingo nepatyrė. 
Tilžėje nusipirko “szipkorte,” 
insisedo ant trūkio ir loke jau 
svetiniu ir nepažinstamu krasz- 
tu; mate miestus ir miestelius, 
gražesnius ir didesnius, ne kaip 
tie per kurios važiavo Lietuvo
je. Paskui atvyko in dideli 
miestą kur jam nuėmė kepure 
ir užmovė ant pakauszio žema 
juoda skrybėlė, už kuria liepa 
užmokėti net rubli. Jurgis ban
dė pasiprieszinti bet storas Vo- 
kietys užriko taip smarkiai ant 
jo, kad jis kuogreieziausiai isz- 
eme isz kiszeniaus reikalautus 
pinigus. Paskui vėl važiavo per 
žaliuojanczias pievas, pro mies
tus, kol ant galo ncatsitrenke in 
Hamburgą. Czia Jurgis pama
te daug dideliu namu su boksz- 
tais kuriuos priėmė isz pradžia 
už bažnyežias ir nusiėmęs ke
pure priesz kiekviena žegnojo
si, bet paskui patemijas kad ant 
boksztu nėra kryžių, nustojo. 
Ant rytojaus Vokiecziai insodi- 
no ji in maža lai va su kuriuom 
nuveže ant didelio laivo ir te
nai paliko. Laivas pasijudino 
isz vietos ir pradėjo plaukti in 
vakaras. Kelione per vandeni 
buvo jam vargingiausia, nes vi
sa laika sirgo, nieko nevalgė ir 
vis manstijo kad atėjo paskuti
ne valanda. Nesyki mintyse at
sisveikino su gimtiniu krasztu, 
su Katre ir savo viltimis, gailė
josi tiktai be galo kad ant laivo 
nebuvo kunigo, prie kurio galė
tu atlikti paskutine iszpažinti.

Deszimta. diena isz ryto stai
ga pakilo triukszmas ant laivo 
ir visi isz'bego ant virszaus. Pa
sikėlė nuo sąvo guolio ir Jur
gis, iszblyszkes pasisziauszes, 
in baidykla panaszus, iszejo 
ant virszaus ir pamate žeme. 
Laivas plauke in susmauka 
tarp dvieju žaliuojancziu pa-Į 
kraszcziu, tolumoje buvo regė
ti didelis kamuolys durnu, o po- 
kairei ant vandenio stovėjo 
milžiniszka stovyla su iszkelta 
ranka. Jurgis pamanstijo kad 
tai Panele Szveneziausia, nusi
ėmė Dievobaimingai kepure, 
persižegnojo i r sukalbėjo 
“Sveika Marija,” dekavoda- 
mas Dievui už laimingai atlikta 
kelione in Amerika.

* * *
Po ilgu klausinėjimu, stum- 

dymu, rodymu adreso ir t.t. 
Jurgi pasodino ant trūkio ir 
veže nakti, diena ir vėl naktį ir 
ant galo treczia diena isz ryto 
atgabeno in dideli miestą ir 
liepe iszlipti.

Jurgis atsirado ant dideles 
stacijos tarp daugelio žmonių, 
poniszkai apsitaisiusiu ir nesu
prantamai sznekaneziu. Apsi
dairė ir pamate vyra su mėlynu 
žiponu, geltonais guzikais ir su 
kepure ant kurios buvo užvesti 
geltoni galionai, parode jam 
adresa. Žmogus su mėlynu ži
ponu pažiurėjo ant korteles ir 
patrauko pecziais. Paskui pra
dėjo kažinka sakyti Jurgiui ir 
rodyti su pirsztais, bet kad Jur
gis nesuprato, truktelėjo vėl pe
cziais, atidavė jam kortele ir 
nuėjo szalin. Jurgis vienok ne
nusiminė, pamate kita vyra, di
deli, stora, taipgi su mėlynu ži
ponu ir geltonais guzikais, bet 
us keista palsza skrybėlė ant

Ant Jurgio laimes saliune 
vieszejcsi tuomet pora Lietu
viu. Pamatęs savo žmones ir 
iszgirdes savo kalba, Jurgis 
taip nudžiugo kad norėjo Vo- 
kiecziui (nes tai buvo Vokie
ty s, kuris susimylėjo ant jo) 
pabueziuoti in ranka. Bet Vo- 
kietys nesidavė, paplojo tik su 
delnu jam per peti, paėmė stik
lą alaus, liepe kita paduoti Jur
giui, užmokėjo ir, iszejo.

Jurgis pažiurėjo ant jo didė
lėmis akimis nesuprasdamas 
del ko toks geras ponas nesi
duoda bueziuoti in ranka ir da 
vaiszina alumi.

Lietuviai kuriuos Jurgis at

Kur ten buvo bumai, 
Tikrai sakant dideli 

nieksžai, 
Užpuolė ant vieno vyruko,

Už ka? Patys nežino, 
Gal už tai,

Kad ji merginos daugiau 
laikino,

O ant tuju bomu visai žiūrėti 
nenorėjo,

Na ir viena vakara, 
Visi jie susitarė, 

Užpuolė ant to vyruko, 
Kada niekiszka darba atliko, 

Vyrukas vos gyva paliko, 
In teismą visi patraukti liko, 

Bausmes visi užmokėjo, 
Ir tvarka užlaikyti prižadėjo.

* * *
Mano kurna Baltruviene 

girdėjo, 
Kaip vyrai kalbėjo, 
Ka mes padarysime, 

Kaip savo bobeles nuo guzutes 
atpratysime ?

Klausykite vyrueziai,
Asz jum duosiu paturima, 

Jeigu turite su bobele beda, 
Ir prie gerymo pripratus, 

Kitokios rodos ne bus, 
Nupirk prasto spirito, 

Padek ant stalo, 
Kaip bobele užtiks, 
Ir gerai užtrauks, 
Tai gal gala gaus, 

Ir bus geriau vienam būti.
* * *

Bada Maivilles dvi moterėlės 
susipyko,

Ir daug sau baderio 
pasidaro, 

Net ir in teismą nuėjo, 
Po tam labai stenėjo, 

Už maža dalyka susiprovojo, 
Jokios naudos isz to 

neapturejo, 
Ir joms gieda visai neapeina, 
Viena kitai in akis kabinasi, 

Ir nepasiduoda,
Tarp publikos save apkalba, 

Vyrai taipgi nedboja ant 
nieko, 

Duoda valia savo moterei, 
Namie viskas apleista,

Per dienas trankosi visur, 
Neprižiūri savo szeimyna, 
Pristoja nelabus vyrukus, 
Duocziau da jums daugiau, 

Bet jau vieta kone užbaigiau,
Turiu neužilgio užraukti, 

Apie jaises užbaigti,
Bet kitu kartu bus apie jais 

daugiau, 
Pribusu pas jus vėliau.

rado saliune, nuvedė ji pas Ka-Į nes ve, reiks dabar sėdėti b’ 
zi.

Kazys pamatęs milžiniszka 
pavidala Jurgio net pabūgo.

— Ar tu czia, Jurgi? Suszu- 
ko. Isz kur tu? Kaip atvažia
vai ?

Jurgis pradėjo pasakoti vi
sus savo prietikius, kaip ji no
rėjo suimti kaip paskui užmusz- 
ti kaip ponas atvedė ji in Cze- 
ko saliuna ir t.t.

Kada papasakojo viską, Ka
zys atsiliepė:

— Na grinorius da esi, bet 
priprasi. O pinigu daug atsive
žei?

darbo, valgyti isz seniau sutau
pytu pinigu ir da maitinti toki 
milžiną, Jurgi, kuris kaip gri
norius, valgė labai daug.

Tuom tarpu kada Kazys ir 
Jurgis buvo apsėsti liūdnomis 
mintimis, straikas didinosi ir in 
trumpa laika iszaugo iki inilži- 
niszkam didumui: Prasidejas 
vienoj dirbtuvėje apėmė dideli ; 
geležinkelio darbininku susi
rinkimą ir subruzdino kitas 
korporacijas. Isz miesto ir in 
miestą neejo trukiai, del stokos 
darbininku ir baimes straikie- 
riu. Mieste tapo pavojinga. Kas 
neturėjo ant krutinės ženklo 
straikuojanezios organizacijos ' 
arba balto ryszelio, buvo visa- 1 
dos iszstatytas ant pavojaus už- 
kabinimo' ir net užmuszimo. 
Pradėta stabdyti trukius, var- ; 
tyti ir deginti vagonus. Tapo i 
paszaukta milicija, ant galo ir 
kariuomene.

Jurgis buvo pilnas lindau 
mineziu. Sztai prižadėjo Katrei 
parvažiuoti turtingu, o isz kur 
jis dabar ims turtus kad nedir
ba! Turi rankas, turi sveikata, 
galėtu dirbti ir pelną krauti in 
skrynia, bet kur dirbs kad bai
su net ant ulyczios iszeiti!

Iszejo vienok karta, nuleidęs 
galva maustydamas apie Katre 
apie gimtini kraszta ir apie sa
vo nelaba važiavima in Ameri
ka. Nesijusdamas atėjo ant ge
ležinkelio, lygiai ties ta vie+a 
kur stovėjo ilga ir plati juosta 
tuszcziu vagonu. Apsidairė, nu
leido akis ir žiurėjo ant relių.

— Ot! Manstino, bueziau 
kilnojas szitas geležis, kaline- 
jas, badės ir už dvieju metu tu
rėjus in tūkstanti rubliu.

— Hold on, you there! Stul
gai iszgirdo balsa isz užpaka
lio.

Atsigryžo ir apstulbo. Priesz 
ji stovėjo storas vaikinas, su- 
lonyta burna, biauriu iszrcisz- 
kimu veido ir revolveriu ranko
je, o isz krūvos vagonu iszlindo 
da du kuriu veidai irgi nekele 
užsitikejimo. Palinkia Jurgio 
keliai da labiau palinko isz isz- 
gasezio. Ko jie nuo jo nori? Ka 
jis jiems padare? Jurgis pasi
ryžo gintis ir ant visu klausymu 
atsake tik viena žodi: No! Po 
smarkiu klausinėjimu, kurie 
jau visiszkai nugandino Jurgi, 
vienas, nusiszypsojas biauriai, 
ji paėmė už deszines rankos, ki
tas, nusiszypsojas da biaurian, 
už kaires, o treczias prikiszo 
revolveri prie veido. Jurgis 
taip buvo nusigandęs kad visai 
nebandė gintis, nepasijuto net, 
kaip atsirado tarpe vagonu. At
sipeikėjo tik tada, kada ji pa
leido. Jurgis apsidairė, bet nie
kur nieko nebuvo, tiktai vago 
nai ir vagonai. Czia vienas vai
kinas užpylė ant vagono skys
timo, isz kurio kvapo Jurgis 
pažino kad tai 'buvo kerasinas, 
o kitas inbruko jam in delną de - 
žele briežuku ir. parode s a 
pirsztais kad padegtu. Jurgis 
kruptelejo, pasitraukė adgal ir 
norėjo bėgti bet revolveris pri- 
kisztas prie smakro privertė ji

• sugryžti prie vagono ir uždeg
ti. Pasirodė liepsnele, Anglai 
smuko in szali.

Greitai po' tam dideli ugnies 
ritiniai plykstelėjo in virszu, 
placziai apimdami aplietus ke- 
rasinu vagonus. Isz visu pusiu 
kilo riksmas. Žmones pradėjo 
rinktis prie ugnies ir in trum
pa laika toje vietoje, kur kilo 
vagonu gaisras, stovėjo neuž
matoma minia žmonių, o ugnis 
apėmė ne szimtus bet tukstan- 
czius iszdžiovintu saules spin
duliais vagonu. Jurgis instink-

— Ne kiek!
— Tai niekis. Rytoj nupirk

sime tau drapanas, poryt nuei
sime in Lietuviu bažnyczia, o ( 
Panedelyje pristatysime prie 
darbo.

Jurgis norėjo paklausti kas 
tie Lietuviai, ar Katalikai? Bet 
neturėjo laiko kadangi jam lie
pe pasakoti apie “sena kraju,” 
gerti alų ir valgyti.

Ant rytojaus isztiesu jam 
nupirko juodas drapanas, Ne
dėliojo nuvedė in Lietuviu baž
nyczia kur Jurgis pamate kad 
Lietuviai netiktai yra Katali
kai, 'bet szneka ir gieda Lietu- 
viszkai, o kunigas sako pa
mokslą lygiai taip kaip jo pa
rapijos bažnyczioj jaunutis ka- 
mendorius, tas ji laibai nurami
no. Panedelio ryta aprengė in 
mėlynas kelnes ir pilka zipona, 
nuvedė draugai Jurgi in darba, 
ant geležinkelio. Tenai parode 
jam vyra su juodais ūsais ir pa
sakė kad tai yra “fUrmonas,” 
liepe praszyt pas ji darbo.

— Mister boss givmidžab, 
tare maldaujaneziai Jurgis, pri
siartinęs prie “f urmono.” 
“Mister boss” dirstelėjo ant jo 
milžiniszko pavidalo, nusiszyp- 
sojo, davė geležine dalba ir pa
rode vieta kur jis turėjo dirbti.

Darbas pasirodė nesunkus. 
Pakele rele su geležine dalba, 
Jurgis laike, o kiti aplinkui ba
de ir kalinėjo. Kalinėjo taip jis 
reles ir czia ir ten iki pietų o 
per visa laika manstino kiek 
gales susitaupinti pinigu per 
moths, o paskui per du. (Sunki 
tai užduotis buvo jam ir jokiu 
budu negalėjo tikrai apskaityti 
bet visgi aprokavo kad užsi
dirbs nemažiau kaip tūkstanti 
rubliu.

Priejas savo mintyse prie to
kios dideles krūvos pinigu, du
rnojo jau po piet apie tai, kur ir 
kiek pirks žemes ir tuo tarpu 
kad svarstė nuo ko geriaus im
ti valaka, ar nuo pono Ravicko 
ar pono Miežtavicziaus, tari) 
darbininku pasidaro sujudi
mas. Visi pamote darbus rinko
si aplink stora vyra kuris jiems 
perstatinėjo ir aiszkino kažin
ka. To perstatinejimo ir aiszki- 
nimo pasekme buvo ta, kad visi 
paėmė žiponus ir pelius ir pra
dėjo skirstytis.

— Kas pasidarė? Paklausė 
Jurgis Kazio.

— Straikas.
— Koks straikas?
— Mat nedirbsime dabar.
— Kaip tai nedirbsime? 

Kodėl nedirbsime?
— Gi kad kiti nedirbs, tai 

ir mes nedirbsime.
Czia Kazys bandė paaiszkin- 

ti Jurgiui kas tai yra straikas 
bet jam nesisekė, nes ir pats ge
rai nežinojo del ko dabar su
stojo dirbo ir koks isz tos be
darbes 'butu pelnas.

— Kažin ar ilgai nedirbs ? 
Klause Jurgis nulindęs.

— Ar a$z žinau! Gal mene
si, gal du, o gal ir daugiau.

Kazys taipgi buvo nusiminęs 

tyviszkai prasitrauke nuo 
liepsnos, norėjo bėgti, bet bėgti 
negalėjo. Apstulbo ir stovėjo 
ant vietos.

Tuom tarpu isz tolo, geležin
keliu slinko pamaželi trūkis, 
isz visu pusiu apstatytas karei
viais. Vadas stovėjo pryszaky- 
je pirmojo vagono, sykiu su 
mąszinistu ir žiurėjo per žiūro
ną in ugni; vadas viską mate.

Kareiviai, kad praskirstyti 
nuo relių susitelkusia minia, 
pradėjo szaudyti in ora. Kilo 
sumiszimas. Stipresni pradėjo 
stumdyti silpnesnius. Moterys 
ir vaikai eme nesavais balsais 
rėkti. Jurgis ir norėjo pasprus- 
ti kur in szali, pradėjo bėgti, ■ 
bet nenubego toli, pasviro, suk
lupo, pasigriebė už krutinės ir 
iszvirto augsztieninkas ant že
mes. Kulka, atlėkusi isz tos pu
ses kur važiavo trūkis su karei
viais, pataikė jam tiesiog in 
kairaji krutinės szona.

— Gelbėk! Suszuko Jurgis. 
Minia subruzdo, susijudino, ap
spito Jurgi, davėsi girdėtis 
keiksmai, grasinimai ir kumsz- 
cziu grūmojimai. Ant visu ver
du iszsireiszke gailestis ir už
jautimas, visi norėjo ji gelbėti, 
jam palengvinti, 'bet ne pagel
bėti, ne palengvinti, negalėjo.

— Vandenio, vandenio! — 
Szauke keli. Anglai bandė Jur
gi sznekinti, bet negalėjo susi
kalbėti. Tuom laiku augalotas 
vyras stengėsi prasimuszti per 
susitelkusia darbininku minia 
ir alkūnėmis skirstė del saves 
kelia. Buvo tai Kazys, Jurgio 
giminaitis. Jis ir radosi minioj 
o pasigedęs Jurgio ir iszgirdes 
kad Lietuvis-grinorius likos 
perszautu, pabūgo, kad tai ne
būtu Jurgis. Taip, tai buvo Jur
gis Didžiulis!

— Jurgis! Suriko Kazys, 
pripuolęs prie savo giminaiezio 
Jurgi kas tau?

Bet Jurgis gulėjo akis atver
tos, be judėjimo, sunkiai dū
saudamas ir kraujais putoda
mas, o isz krutinės tekėjo jam 
per drapanas sieura srove juo
do kraujo.

Bandė ji kelti, nekele. Bandė 
sznekinti, jau ne ncsznekejo tik 
pakele pilnas kraujuotu aszaru 
akis, pažiurėjo graudžiai in Ka
ži, matyt pažino, paspaude jo 
ranka, atsisveikino ir nepoil
gam sunkiai dejuodamas pra
dėjo mirti.

Tuom tarpu trūkis su karei
viais jau buvo nuvažiavęs, žmo
nes pradėjo skirstytis, o keli 
Lietuviai stingstanti Jurgio Di 
džiulio kuna veže in namus Ka
zio Biednoko.

Jurgi, kur tavo viltis, gaspa- 
doryste, kur tavo tūkstantis, 
kur Katre?!

* * *
Ant rytojaus Kazys su ke- į 

liais draugais rinko po* žmones 
pinigus ant palaidojimo nelai
mingo Jurgio, o treczioj dienoj; 
važiavo ant kapiniu gražus ka
ravanas paskui kuri važiavo 
trys karietos, prisedusios vyru 
kurie rūke cigarus ir sznekejo 
apie tai, kaip ilgai trauksis 

. straikas ir kas isz to bus. Retai 
kas ir paskiaus užsimindavo 
apie Jurgi.

TRECZIA PASAU
LINIS KARAS

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Amerikos laivynas valdytu 
visas mares. Bet Rusijos sub- 
marinai, povandeniniai laivai 
nukirstu susisiekimą su Angli
ja ir Viduržemiu jurose.

Amerika, atsikirsdama, su
stabdytu visa. Rusijos prekyba, 
neinleistu in Rusija- nei vipno 
laivo su maistu ar tavoru.

Amerikos bomberiai bombar
duotu Rusijos tvirtoves kituo
se krasztuose. Czia Amerika ne- 
pavartuotu tos sprogstanezios 
“Atom” bombos, kad neiszžu- 
clytu visai nekaltus žmones. Tos 
sprogstanezios “Atom” bom
bos butu paleistos vien tik in 
pat Rusijos szirdi, ant Rusijos 
tvirtovių ir miestu paezioje Ru-

• •• isijoje.
Amerikos kariszki ęroplanai 

ir bomberiai galėtu prasimuszti 
per Rusijos eroplanus, nes tada 
Rusija turėtu jau daugiau už
ėmus žemes negu ji galėtu gerai 
apsaugoti ar apginti.

Rusijos 'bomberiai gal ir ga
lėtu atskirsti in Amerika ir czia 
ant musu paleisti kelias bombas 
bet jie vargiai kada sugryztu. 
Bet toks bombardavimas, nors 
daug žalos padarytu, mažai ka 
reiksztu.

Rusija gal užsipultu ant 
Alaskos. Bet ji tai darytu vien, 
tik kad atitraukus daugiau mu
su vaisko isz Europos ir nuo 
musu rubežiu.

Isz viso to daugiausia ka Ru
sija gali laimėti tai butu isz 
stumti Amerika ir visus Ameri
kos draugus isz Europos ir Azi
jos ir priversti Amerikos armi
jas gryžti in Amerika.

Daugiausiai ka Amerika isz 
to baisaus karo gali laimėti, tai 
atstumti Rusija atgal už savo 
pirmykszcziu rubežiu ir atimti 
visus tuos dabar užkariautus 
krasztus.

Bet tikra pergale, kad vienas 
krasztas kita visiszkai sumusz- 
tu nei Rusija nei Amerika var
giai gali laimėti. Jeigu karas 
tęstųsi kol vienas ar kitas vi
siszkai laimėtu, tai toks karas 
butu isz tikro baisus, ir butu 
ilgiausias karas, kuriam pana- 
szaus da ant szio svieto nebuvo.

SKAITYKITE “SAULE

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.

Pirkie U. S. Bonus
Uncle Sam Says

Signing all Americans! Signing all 
Americans'. The Security Loan Is 
your most important business to
day. Your country’s security is in 
your hands. You can help keep 
America strong by building up your 
own financial strength thru the Pay
roll Savings Plan for buying U. S. 
Savings Bonds. Savings bonds are 
security bonds because they provide 
future security for you, and at the 
same time help to maintain the eco
nomic security of our country. Sign 
up now for the automatic Payroll 
Savings Plan where you work. 
AMERICA’S SECURITY IS YOUR 
SECURITY!

U. S. Treasury Department

Pirkię U. S. Bonus Sziadien!
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Szv. Juozapo Parapijos Mahanoy City, Pa., 
Bažnyczia, Klebonija Ir Dabartinis Klebonas 

Kunigas P. Czesna

ŽiniosVietines
— Petnyczio j pripuola Szv. | 

Katarinos Sienietos.

— Subatoj pirma diena Ge
gužio (May).

— Nedėliojo, priims Pirma 
Komunija vaikai ir mergaites 
isz Szvento Juozapo parapijos 
Mokyklos, laike iSzv. Misziu, 
9-ta valanda ryte.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Atanazo; Panede- 
lyje Kryžiaus atradimo; Utar
ninke Szv. Monikos; Seredoj 
Szv. Pijuszio V., pop., Ketver
ge Dangum Žengimo Szvente; 
Petnyczioj Szv. 'Stanislovo; Su
batoj Szvento Mykolo, taipgi 
ta diena yra Amerikos Prezi
dento Harry Trumano Gimimo 
diena (gimė 1884m.)

—1 Nedelioj, Gegužio (May) 
9-ta diena pripuola “Motinos 
Diena,” yra apvaikszcziojama 
po visa Amerika. Jeigu tavo 
motina da gyva guodokie ir my- 
lekie ja; jeigu jau randasi po 
žemele, tai atminke ja sukalbė
damas kelis poterėlius už juos 
duszia!

—■ Utarninke buvo Nomi
nacijos Kondidatu ant in vairi n 
urėdu.

— Henry McCabe isz St. 
Nicholas peczes, likos sužeistas 
in tiesa ranka laike darbo prie 
St. Nicholas breikerio. Gydosi 
namie.

—■ Utarninke po pietų, du 
automobiliai prie Brandonville 
ir Ringtono kelio susidūrė. An
thony Pianghi isz Westwood, 
N. J., ir Ward Riegel isz Ring
tone likos sužeisti.

— Juozas Seveikonis, 51 
metu amžiaus nuo 717 E. Pine 
Uly., likos sužeistas in kaira 
koja laike darbo Maple Hill ka
syklose. Gydosi Pottsville li- 
gonbuteje.

Girardville, Pa. — Sirgda
mas per keletą menesiu, gerai 
žinomas saliuninkas Aleksan
dras Klimanas, 06 metu am
žiaus nuo 335 Newcastle Uly., 
numirė Seredoj, 2-tra valanda 
popietu Good Samaritan ligon- 
'bute, Potts vilioję. Velionis gi
mė Lietuvoje atvyko in Sheiia- 
doryje, o apie 24 motai atgal 
persikėle in czionais. Prigulėjo 
prie Szv. Pranciszkaus para. 
Paliko savo paczia Emilija. 
Laidotuves invyks Panedelyje, 
su apiegomis Szv. Pranciszkaus 
bažnyczioje 9 valanda ryte ir 
bus palaidotas in parapijos ka
pines.

— Ponia Katarina Gataves’ 
kiene isz miesto, turėjo opera
cija Ashland ligonbuteje.

Easton, Pa. — Buvo Keturde- 
szimtes atlaidai. Keli kunigai 
isz Philadelphijos dalyvavo szi- 
tose Keturdeszimtese. Pamoks
lai buvo indomus ir geri, ypa
tingai Kunigo Paukszczio, isz 
Chester, Pa.

Reading, Pa. — Szv. Antano 
parapijoje buvo Keturdeszimts 
Valandų Atlaidai. Ant paskuti
nio-vakaro suvažiavo daug ku-

Misijos paminėjimui 60 metu Szv. Juozapo Parapijos in- 
steigimo sukaktuviu prasidės Nedelioj, Gegužio (May) 9 d., 
1948 m., Motinos dienoje. Misijos baigsis Nedelioj, Gegužio 
23 d., 1948. Pirmoji sanvaite Misijų bus Lietuviu kalboje; 
antroji sanvaite Anglu kalboje.

Misijas ves iszkalbingas ir prityręs Misijonierius Kunigas 
Gerald, C. P., Pasijonistas.

Szv. Juozapo Parapija 1888m., suorganizavo a.a. Kunigas 
Petras Abromaitis ir pirmutinis klebonas.

Kampinis akmuo dabartiniai bažnycziai tapo paszven- 
tintas Rugsėjo (Sept.) 30 d., 1888 m., lygiai 60 metu atgalios.

nigu. Nedėlios vakara, pasakė 
pamokslu Lietuviu kalba Kuni
gas Pecziukeviczius, vikaras 
isz iSzv. Andriejaus parapijos, 
Philadelphia, Pa.; Panedeho 
vakara, pasakė pamoksta Kun. 
Andrius Degutis, Szv. Liudvi
ko parapijos klebonas, Maize- 
ville, Pa. Utarninko vakara, pa
moksta pasako Kunigas Dakta
ras Klemensas Batutis, Szv. 
Petro ir Povilo parapijos klebo
nas, Tamaqua, Pa. Vietiniai 
kunigai pribuvo su dvasine pa
gelia. Tarp kunigu 'buvo Kun. 
Mykolas Daumantas, isz Szv. 
Vincento parapijos, Girard
ville, Pa., su savo vikaru, Kun. 
Jeronimu Bagdonu. Taipgi pri
buvo ir Kun. klebonas Pijus 
Czesna su savo vikaru Kazimie
ru Rakausku isz Mahanoy City; 
Kun. Jonas Gibas isz Philadel
phijos, Kun. Petras Laumakis 
isz St. Clair ir Kun. Stasys Nar
butas isz Frackville.

Klebonas Alauskas invede ir 
Anglu kalboje pamokslus. Ang
lu kalba pamokslus pasako ku
nigas Francis Glunz. Viskas 
žmonoms patiko. Bet 'butu btfve 
daug geriau jeigu klebonas 'bu
tu pasipraszes jaunus lietuvius 
kunigus pasakyti tuos pamoks
lus Anglu kalba, nes ežia augo 
Lietuviai kunigai moka kai;) 
Lietuviszkai taip ir Angliszkai. 
Žmones taipgi pasigedo senes
niu klebonu, kunigu ant pamal
dų, kuriuosi daly vava jaunesni 
kunigėliai.

GRAŽUOLE
NUŽUDYTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kavalierius buvo suimtas. Ju
lio Perez Ramirez stengėsi par
duoti moteriszku drabužiu, ku
rie buvo paimti ar pavogti isz 
Ponios Litito kambariu. Polici
ja sako kad jis prisipažino kad 
jis ta moteriszke nužudė.

Szitoje apylinkėje jau kelios 
gražuoles moteriszkes buvo nu
žudytos'kaip ir Ponia Lotito.

Ponia Titterton, radijo sanvi- 
ninko žmona buvo pasmaugta. 
Jos nužudytoj as John Fiorenza 
buvo suimtas, suaresztuotas ir 
valdžios nužudytas.

Ponia Lonergan buvo ant 
smert užmuszta Spalio (Oct.) 
24-ta diena. Ja nužudė jos vy
ras, kuris nieko neturėjo, bet 
moteris ir merginas mylėjo. Jis 
buvo valdžios nuteistas ir nu
žudytas už ta žmogžudyste. Jo 
žmona ta vakara parėjo isz sa- 
liuno ar kliubo. Jis buvo labai 
iszsigeres ir pareikalavo daug 
pinigu. Iszkilo ginezai ir bar
niai ir jis ja nužudė.

Jauna ir graži Ronnie Ge
deon buvo užpulta, iszniekinta 
ir nužudyta savo kambariuose, 
szitoje apylinkėje. Policija su
gavo jos nužudytoj a, kuris ne 
seniai buvo paleistas isz dumiu 
namo. Jis nužudė ir jos motina 
ir viena burdingieriu.

Szitoje apylinkėje per pasta
ruosius kelis metus buvo apie 
tuzinas tokiu žmogžudyseziu. 
Dabar policija eina per visus 
saliunus ir iszvaro visas mote
ris kurios tenai randasi be vy
ru. Ir patys saliuninkai nenori 
duoti gerti moterims, kurios at
eina be vyru, nes jie nenori kad 
policija juos intartu ar kad j u 
saliunuose atsitiktu panaszaus.

ONA KASKAS

Koncertas Pittstone

PITTSTON, PA. — Szvento 
Kazimiero parapijos choras su
rengė labai gražu, koncertą ir 
pasikvietė Operos dainininke, 
Lietuvaite Ona Kaskas.

Daugiau negu tūkstantis 
žmonių susirinko pasiklausyti. 
Vakarėlis buvo labai gražiai ir 
su skoniu sutvarkytas. Aiszku 
kad ežia labai daug pasidarba

vo parapijos klebonas Kunigas 
Jonas Kasakaitis su savo vika
rais, Kunigais Jurgiu Triben- 
džiu ir Alfredu Žukausku. Toki 
vakarėli surengti tai ne baikos.

Mums pirma syki teko pama
tyti ir iszgirsti Szvento Kazi
miero parapijos chorą, Pittsto- 
ne. Choras gražus, didelis ir in- 
spudingas. Vyru balsai labai 
tobulai iszlavinti. Merginu ir 
moterų tai jau ne taip gerai. Ži
noma moteriszkas balsas taip 
keicziasi ir gal už tai su jomis 
kiek sunkiau.

Dainele “Tu Berželi” labai 
patiko; tik gaila kad Direkto
rius Bronius J. Voveris leido 
pijanistei ta dainele vesti, ako.- 
manuoti. Kiek mes apie ta dai
nele žinome, tai jai pi j anas vi
sai netinka prie choro balsu. 
Daug gražiau butu skambėjus 
be pijano.

Miesto “Kolumbo Vycziai” 
labai gražiai pasirodė. Dainos 
buvo skoningai parinktos ir 
gražiai iszdainuotos. Tik visa 
inspudi ir vaizda baisiai suga
dino, kai visi dainininkai žo
džius ir gaidas skaitė isz kny
gų. Tokie dainininkai niekur 
niekados nevartuoja nei knygų, 
nei popieru, bet isz atminties 
gieda ir dainuoja ir seka direk
torių.

Ir ežia dainele “De Coppali 
Moon” butu daug gražiau 
skambėjus be pijano.

Parapijos choro merginu sop
ranai, augszti balsai buvo per 
garsus. Soprano turi chorą ves
ti, bet neturi visus kitus balsus 
nustelbti užrėkti. Mes visai ne
galėjome girdėti nei alto, nei 
basses, nei tvirtu nei storu, nei 
stipriu balsu už tas sopranaites. 
Kelios tos soprano laksztinga- 
leles visa kosere spiege, rodos, 
jos sau vienos “solo” dainavo.

Negalėjome suprasti, kodėl 
jie tenai ant estrados ta pijana 
stumdė, kaip klebonas klap- 
cziuka. Chorui pijanas po de- 
szinei, Ona Kaskai pijanas po 
kairei, syki, du sykiu, tris, ke
turis, ir visa vakara. Jie tenai 
ta pijana visa vakara stumdė 
kaip szeimininke baldus kai ji 
kambarus valo del pavasario. 
Tas to pijano stumdymas suga
dino visa taip gražu vakarėlio 
inspudi.

Mus taipgi nemaloniai nuste
bino Profesoriaus Voverio dai
nininku sustatymas ar paskirs
tymas. Kur tik mums teko cho
ru kiaušytis,taipijanas buvo po 
kairei ir tenai pasiliko. O dai
nininkai kaip tik atbulai buvo 
sustatyti nuo Profesoriaus Vo
verie tvarkos. Ar ežia kokia 
naujenybe, ir leistina taip sta
tyti, mes nežinome. Bet keista 
ir nesuprantama kodėl jis “Ko
lumbo Vycziu” chorą taip tai
syklingai sustatė, o savo para
pijos chorą taip sumaisze.

Dar kitas vaizdas ar inspu- 
dis mus nustebino ir nelabai 
patiko mums. Kur tik mes bu
vome ar dalyvavome ant kon
certu, mes niekur niekados ne
matėme kad uždangala butu 
variuojama. Dainininkai užei
na ir nueina nuo estrados be 
jokios uuždangalos. Kam ežia 
reikėjo laika gaiszinti su ta 
uždangala? Operai, dramai ar 
operetai uždangala reikalinga, 
bet ne koncertui!

O viso vakaro garbes daini
ninke Ona Kaskas, labai gra
žiai pasirodė ir dar gražiau pa
dainavo.

Lengvesnes daineles geriau 
patiko žmonėms. Gaila kad Ona 
nepasirinko daugiau daineli už
kurias visi žino ir dainuoja. 
Naujos lietuviszkos dainos, gal

ir gražios, bet musu žmonėms 
nežinomos. “Kur Bakūže Sa- 
manuota” nevienam klausyto
jui iszspaude aszarele.

Apie Ona Kaskas mes tik 
tiek turime pasakyti. Ji puikiai 
ir gražiai padainavo. Bet szi 
vakara jau ne ta Ona Kaskas 
dainavo, kuria mes girdėjoms 
szeszi ar asztuoni metai atgal. 
Jos menas jau eina žemyn. Ita- 
lijoniszkoje isz “Don Carlos” 
operos dainoje, ji vos ne vos pa
siekė augsztesnes gaidas.

Visiems Lietuviams neiszpa- 
sakyta garbe kad nors viena 
Lietuvaite taip pragarsėjo ir 
tokia garbe atnesze visai musu 
tautai kaip Ona Kaskas. Visi 
mes laikome už garbe kad Ona 
Kaskas yra Lietuvaite, tokia 
graži ir gabi. Kaip visiems 
mums butu buvę malonu ir ge
ra, jeigu ji butu nors žodi pasa
kius in mus Lietuviszkai! Ir ji 
turėjo labai gera proga tame 
koncerte. Kai ji paaiszkino sa
vo Francuziszka daina, “Hum- 
ble-Fille-Des-Champs,” kuri 
beveik visiems mums buvo nau
ja ir ne taip jau suprantama, ji 
prabilo in visus susirinkusius 
Anglu kalba. Mes laukėme kad 
gal ji ir Lietuviszkai mums pa
sakys. Bet, deja, ji praleido la
bai gera proga! Senesnieji Lie
tuviai iki grabo lentos butu di- 
džiavesi ir gyrėsi kad Ona Kas- 
ka, Operos dainininke, Lietu
vaite, in juos Lietuviszkai pra
kalbėjo. O ten buvo penkis sy
kius daugiau Lietuviu negu 
svetimtaueziu, ir koncertas bu
vo Lietuviu Lietuviams sureng
tas.

Pijanistas Constantine Calli- 
nicos, Grekas, puikiausiai isz- 
pilde vakarėlio mena paskam
bindamas ant pijano. Jis galėtu 
pats iszpildyti viso vakaro me- 
niszka programėlė, in kuria at
eitu didžiausi ir geriausi muzi
kos mėgėjai. Gaila kad taip 
greitai jis savo dalele iszpilds. 
Visa musu tolima kelione atsi
mokėjo kai mes iszgirdome ji 
skambinant ant pijano.

New York. — kardinolas F. 
Spellmanas ir 13 Kataliku 
auksztesniu dvasiszkiu, iszkri- 
do eroplanu in Australija, ku
rie dalyvaus Rymos Kataliku 
bažnyczios szimtmetinese insl- 
kurimo sukaktuves.

Roosevelto Atmincziai

Daug labai garsiu ir isz- 
kilmingu žmonių susirinko 
pagerbti Prezidento Roose
velto atminti, kai jo statula, 
paminklas buvo atidengtas 
in Grosyenor Square, Londo
ne. Anglijos žmones sudėjo; 
daugiau negu szimta ir sze f

LIETUVIAI
KOMUNISTAI

Ar Durni Nabagai Ar
Mesk vos Agentai

PIETŲ AMERIKA. — Alei 
na žinios kad jau keli tuzinai 
Lietuviu pabėgėliu, kurie buvo 
radę sau vieta Pietų Ameriko
je, yra gražinami in Lietuva. 
Jie yra isz Pietų Amerikos gra
žinami in ten isz kur jie atva
žiavo už tai, kad jie užsidėjo su 
Komunistais.

Mums tokiu Lietuviu tikrai 
gaila: Jie arba yra tokie dur
niai kad leidosi būti suvedžio
jami ir suviliojami, ar jie yra 
parsidavė Rusijai. Jie atvažia
vo in Pietų Amerika, kaip in 
kokia žadėta žeme, o dabar yra 
vežami atgal.

Tokiu žmonių likimas jau 
mums gerai žinomas: Kalėji
mas arba Sibiras j u laukia. Kad 
ir jie butu geriausi ir uoliausi 
ir isztikimiausi Komunistai, 
jiems tenai nei Lietuvoje nei 
Rusijoje vietos nebus!

Mes pažinstame kelis tokius 
Komunistėlius, kurie ežia musu 
tarpe, kaip sekminių verszeliai 
szokinejo, Komunistu laikrasz- 
tus ne tik skaitė bet ir in juos 
rasze. Paskui jie savo noru isz- 
važiavo in Rusija ir dingo.

RUSIJOS KARISZKA
JIEGA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tai gali pastatyti in kari lauka 
daugiau negu keturis szimtus 
tokiu divizijų.

Sovietai jau žino kaip ta 
sprogstanezia “ Atom ” bomba 
pagaminti, bet kol kas, neturi 
tinkamu fabriku.

Szitoks augsztu karininku 
raportas buvo iszduotas Kon
gresui. Kongresas dabar jau su 
sirupino ir ima visomis pastan
gomis tverti Amerikos armija, 
didinti ir tobulinti eroplanu 
jiegas padangėse.

— Tegul vyras huną ir nie- 
kiauses, bet del paezios myli- 
miauses.

szios deszimts tukstaneziu 
doleriu del szito paminklo. 
Jo žmona, Eleanor Roosevelt, 
Anglijos Ministeris Clement 
Attlee, Karalius Jurgis ir ka- 
raliszka szeimyna dalyvavo 
tose apeigose.

ATPIGINA PLIENĄ

Fabrikantai Nenori Pa
kelti Darbininkams

Mokestis
WASHINGTON, D. C. — 

Ateina žinios kad dar trys di
deles plieno ir geležies kompa
nijos nutarė atpiginti plieną ir 
isz anksto duoti visiems darbi
ninkams žinoti kad jie negali 
reikalauti daugiau mokesties.

Bethlehem, Jones ir Laugh
lin ir Youngstown plieno kom
panijos atpigino savo plieną ir 
geleži ir tuomi visoms unijoms 
davė žinoti kad negali nei dery
bų būti apie didesnes algas.

Jau keturi didžiausi plieno 
fabrikantai yra panasziai pa
dare. Szitas plieno atpiginimas 
sutaupius apie szimta milijonu 
doleriu žmonėms.

Bet darbininku unijos ant to 
nesutinka. Unijų vadai sako 
kad tie fabrikantai keli mene
siai atgal be jokios priežasties 
pabrangino plieną ir dabar at
pigina, kad visus suvedžiotu ir 
suklaidintu. Beveik visos uni
jos rengiasi reikalausi daugiau.

Kaip plieno taip ir automobi
liu darbininku unijos rengiasi 
pareikalauti savo darbinin
kams pensijų, kaip Lewisas 
mainieriams gavo.

ARABAI RENGIASI
IN KARA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

siunsti pinigus.
Palestino valdžia pasiaiszki- 

na kad taip reikia padaryti ta
me kraszte ir beveik negalima 
žmones pasiekti del sukilimu ir 
susikirtimu tarp Žydu ir Ara
bu.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

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

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

ISTORIJEapie Da 1855 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15$. 
Saule Pub. Co., Mahanoy City 
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ŽODYNAS
LIETUVISZKAI - ANGLISZKAS 

...IR...
ANGLISZKAI - LIETUVISZKAS

A. LALIO Žodynas 
Nauja Laida

2 Tomai, 1300 Pusi.

KAINA 12 DOLERIU

Pinigai reikia siusti su užsakymu:

Dr. D. Pilka
546 East Broadway,

SOUTH BOSTON 27, MASS.


