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Arabai Paskelbia Kara
Isz Amerikos Kandidatas Del

Prezidento

AUTOMOBILIU 
STRAIKOS

DETROIT, MICH. — Chrys- 
ler automobiliu darbininkai su- 
straikavo kai negalėjo susitai
kinti su fabrikantais. Unijos 
pareikalavo trisdeszimts centu 
ant valandos daugiau algos. 
Kai fabrikantai nesutiko, tai 
unijos paskelbė straikas. 11 
fabriku užsidarė. Dabar dau
giau negu 84,000 darbininku be 
darbo.

Apie 63,000 darbininku pali
ko savo darbus fabrikuose De
troit mieste. Deszimts tukstan- 
cziu darbininku paseke ju pa
vyzdi Indiana ir Californijos 
valstijose. Kitas Detroit mieste 
fabrikantas paleido vienuolika 
tukstancziu darbininku.

Darbininkai reikalauja tris
deszimts centu ant valandos 
daugiau algos.

Straikos yra labai tvarkingai 
ir taikingai vedamos. Jokiu su
sikirtimu ar nesusipratimu ežia 
nesimato.

Fabrikantai sako, kad jie da
bar kreipsis in valdžia kad val
džia uždraustu automobiliu 
darbininkams straikuoti kaip 
buvo uždrausta mainieriams ir 
geležinkeliu darbininkams.

Kai automobiliu darbininkai 
sustraikavo, tai tukstaneziai 
kitu darbininku neteko darbo.

Isz szitu straiku jau dabar 
matyti kad darbininkai gaus di
desnes algas, nors ne tiek kiek 
jie dabar reikalauja. Bet už vi
sa tai ne kas kitas užmokės kaip 
paprastas žmogelis kuris laukia 
naujo automobiliaus. Fabrikan
tai nusileis, sutiks su unijomis 
ir pakels algas ir paskui pa
brangins savo automobilius. 
Reiszkia, visi tie darbininkai 
ne priesz fabrikantus, bet 
priesz paprastus žmones dabar 
straikuoja. Kompanijos nei vie
no cento neprakiszo ir nepra- 
kisz, bet paprastas žmogelis nu
kentės kaip ir pirmiau nuken
tėjo.

NUŽUDĖ SAVO 
TĘVA

Duktė Sako Tėvas Pa
sigėrės Ja Užpuolė;

Iszniekino
•—-

WHEATON, ILL. — Vai- 
džios advokatas Alan Myers sa
ko kad szesziolikos metu am
žiaus mergaite, prisipažino kad 
ji nužudė savo tęva, už tai kad 
jis pasigėrės parėjo namo, ant 
jos užsipuolė ir ja iszniekino. 
Duktė, Frances Korbelik, graži 
juodbruve studente, prie žmog- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Califcrnijos Gubernato
rius Earl Warren stoja kaipo 
kandidatas del Suv. Vals., 
Prezidento ant Republikonu 
tikieto. Pirmutinėje savo 
prakalboje per radijo, kai jis 
pradėjo save pirsztis in kan
didatus, Gubernatorius Ear) 
Warren sake kad mums svar
biausia dabar savo vidaus 
reikalus susitvarkyti, jeigu 
nenorime viską prarasti. Kai 
visi kandidatai rūpinasi kas 
darosi tenai Europoje, Gu
bernatorius Warren primena 
kad negalima užmirszti ir 
kas darosi namie.

KUN. FLANAGAN
PASIMIRĖ

“Vaiku Draugas” Po 
Visa Svietą Buvo

Pragarsejes

BERLYNAS, VOK. — Pralo- 
lotas Edward J. Flanagan, ku
ris insteige “Vaiku Miestą“ ir 
visa savo gyvenimą paaukojo 
besidarbuodamas vaiku tarp, 
pasimirė nuo szirdies ligos Ber
lyne. Jis buvo szeszios de
szimts dvieju metu amžiaus.

Amerikos armija buvo pa- 
praszius Kunigo Flanagan nu
važiuoti in Vokietija ir peržiū
rėti mokyklas ir kitas vaikams 
instaigas. Jis pernai buvo pa- 
siunstas in Japonija tuo paežiu 
tikslu.

“Vaiku Miestas,“ Omaha 
miesto apylinkėje buvo insteig- 
tas 1917 metuose, kai Kunigas 
Flanagan susirūpino tais vai
kais kurie prasikalsta ar del 
kokiojprasižengimo pakliuvo in 
teismą. Jis visados sakydavo 
kad “nėra tikrai blogo vaiko, 
kad reikia jam tik duoti proga, 
o kiekvienas vaikas bus geras. ’ ’

Kunigas Flanagan gimė, au
go ir mokinosi Airijoje, bet pa
skui atvažiavo in Amerika. Jis 
pradėjo savo darba su vaikais, 
pasiskolindamas devynios de
szimts doleriu ir pasirandavo- 
damas narna netoli nuo Omaha 
miesto.

Dabar tie namai iszaugo, isz- 
siplatino ir iszgarsejo; dabar
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UŽGIMĖ TAUTA

Po 2,000 Metu Žydai 
Susilaukė Savo Kraszto

PALESTINAS.— Po sun-
kaus darbo ir per skausmus Žy
dai sau iszsikariavo savo tauta, 
savo kraszta Palestinoje, kur ju 
protėviai kadaise gyveno.

Nors Žydai jau paskelbė kad 
ta “Izraelio“ tauta užgimė, ir 
nors Amerika jau ta tauta pri
pažino, bet ežia tik pradžia. 
Kiek bus kraujo praliejimo, 
kiek vargo, skurdo, aszaru ir 
kraujo, pirm negu bus tikrai 
galima sakyti kad sztai nauja 
tauta.

Izraelio prieszai isz visu pu
siu apsupo ne vien tik kuri vie
na miestą, bet visa kraszta. 
Arabu armijos jau dabar mar- 
szuoja priesz ta naujai paskelb
ta tauta, priesz Žydus.

Žydams gresia pavojus ne 
vien tik isz Arabu. Anglijos 
Užsienio dipliomatija, politika 
ir Amerikos insikiszimas daug 
kenkia Žydams Palestinoje.

Dabar tas “Amžinas Žydas“ 
turės savo tėvynė; dabar už 
dvieju tukstancziu metu Žydas 
gales didžiuotis kad ir jis turi 
teviszke.

Jeigu taip invyks, tai kažin 
kaip bus su tomis pranaszyste- 
mis apie Žydus?

Anglija valde ir prižiūrėjo 
Palestinos reikalus per trisde
szimts metu, ir vis prižadėdavo 
kad Žydai gaus sau savo Nepri
klausoma Tėvynė. Anglija da
bar pasitraukė isz tos Szventos 
Žemes, ir Žydai paskelbė kad 
dabar jie turi savo nepriklauso
ma kraszta.

Bet ta žeme yra szventa ne 
vien tik Žydams. Ir Arabai, su- 
lyg savo tikėjimu laiko ta žeme 
kaipo szventa. Arabai isz visu 
krasztu paskelbė kara priesz 
Žydus.

Trisdeszimts metu atgal Ge- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

PALESTINOJE
KARAS

Žydai Intaria Anglijos
Valdžia; Arabai Ren-

giasi Pultis

TEL AVIV, PALESTINOJE 
— Visi Žydai ir net Žydelkos 
buvo suszauktps in vaiska, kai 
Anglijos vaiskas pasitraukė isz 
Szventos Žemes.

Jaffa miestas buvo Žydu pa
imtas ir Arabu kariuomenes pa
sitraukė isz to miesto.

Bet Žydu kariuomenes apie 
Kfar Etzion isz pietų nuo Pa
lestinos yra Arabu apsuptos ir 
turės pasiduoti. Patys Žydai 
prisipažinsta kad baisiai daug 
Žydu buvo iszžudyta.

Moszke Shertok, užsienio mi- 
nisteris naujoje valdžioje pa
skelbė kad Žydu agentūra pra- 
szo Tauta Sanjungos palaukti 
ir atidėti Žydu valstijos instei- 
gima, nors jis ginasi ir sako kad 
Amerikos valdžia jam tai nein- 
sake ir nepatarė.

Kai tik Anglijos kariuomene 
iszsikraustys tai Arabai ir Žy
dai visomis galiomis pulsis už
imti miestus ir valdžia, ir tada 
bus kraujo praliejimas.

Žydu armijos dabar ima in 
vaiska visus vyrus, merginas ir 
moteris nuo asztuoniolikos me
tu amžiaus iki trisdeszimts pen
kių metu amžiaus.

Arabai ir Žydai dabar ima 
viens užkirsti kelius ir vieszke- 
lius ir rengiasi prie karo.

Eina gandai kad Arabu ar
mijos isz Syrijos, Lebanon, Per- 
zijos ir isz Anapus-Jordano ar
tinasi prie Palestinos rubežiu. 
Egiptiecziu vaiskas paskelbė 
kariszka stovi ir armijos pasi
rengusios stoti in karo lauka 
priesz Žydus.

Jaffa miestas, kuriame pa
prastai gyvendavo daugiau ne
gu devynios deszimts tukstan- 
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Generolas Insikrausto In Universitetą

Generolas Dwight D. Ei
senhower insikrauste in skir
tus kambarus prie Columbia 
Universiteto, New Yorke. 
Czia darbininkai nesza viso
kius daigtus ir rakandus in 
buvusio generolo, dabartinio

profesoriaus kambarius. Szi- 
tas žmogus, kuris nesza ta di
deli skritulį, žsm-globi, isz 
tikro nesza visa svietą ant sa
vo pecziu, nes tai yra viso 
svieto žem-globis kamuolys.

Žydai Sau
Iszsikariavo

Savo T auta
Arabu Armijos Marszuoja 
Priesz Žydus, Kraujo Pralieji
mas Prasidėjo; Da ug A utomobi- 
liu Fabriku Užsidarė; Fordas 
Sumažins Algas Darbininkams 

Kad Butu Visiems Geriau
TEL AVIV, PALESTINOJE. — Nauja 

Žydu Tauta, “Izraelis” pranesza, kad Ara
bai jau isz visu pusiu ima pultis ant Žydu. 
Isz sziaures ir isz vasarų, Arabai- puolasi
in Palestina.

Žydu Haganah kariuomene, Amerikos 
pripažinta kaipo teisetina, sako kad Arabai 
isz Lebanon veržiasi isz žiemiu, Egiptiecziu 
armijos jau marszuoja skersai rubežiu isz
vasarų, ir Anapus-Jordano kariuomenes ima 
bombarduoti miestus.

Tel Aviv, laikine Žydu naujos tautos 
sostine buvo keturis sykius in viena diena 
bombarduota isz eroplanu. Visos szviesos 
mieste užgesintos. Arabu kariszki eropla- 
nai staugė beveik visa diena virsz to miesto.

Žydai sako kad visi tie eroplanu už
puolimai ir bombardavimai buvo tik mies
to pakraszcziuose ir nesutrukdino Žydu Su
katos szvente, kuri buvo pirmutine per du 
tukstancziu metu, nuo kada jie galėjo sa
vo szventes szvesti ant savo žemes ir kraszte.

Egiptiecziu armijos insiverže daugiau negu 
dvideszimts myliu in Palestina ir paėmė 
Gaza miestą ir sunaikino kelis mažesnius 
miestelius, Al Dangor apylinkėje.

Isz Beirut ateina žinios kad Arabai isz 
Lebanano paėmė Malikya miestą. Arabai 
isz Syrijos užėmė kelis tiltus skersai Jor
dano upe ir suskaldė Žydu armijas apylinkėje.

Toliau in vasarus, Anapus-Jordano Ka
ralius Abdullah perejo skersai Allenby til
ta ir užėmė Jerika, ir nukirto nuo susisie
kimo visus Žydus kareivius Judėjos kalnuose.
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FORDAS SUMAŽINS
ALGAS

I /

DETROIT, MICH. — Fordą 
automobiliu kompanijos Vice
prezidentas visus nustebino ir
visus darbininkus baisiai inpy- 
kino kai jis visiems staeziai pa
sakė kad butu darbininkams 
geriau jeigu jie sutiktu imti 
mažiau algos ir visai nei ne- 
szneketi apie padidinimą tu 
algų.

Fordo automobiliu kompani-
ja praszo CIO unijos vadu pri
imti nusistatymą del mažesniu 
algų. Mažesnes algos, Fordas 
sako, butu visiems geriau.

John S. Bugas, Fordo kompa
nijos Vice-Prezidentas sako, 
kad jeigu darbininkai pareika
laus ir gaus didesnes algas, tai 
viskas labiau pabrangs. Pa
brangs daug daugiau negu jie 
gaus mokėti. Jis taipgi visus 
perspėjo, kad jeigu algos eis 
augsztyn tai automobiliai eis 
brangy n. O jeigu syki automo
biliai pabrangs, tai daug žmo
nių neturės isz ko pirktis, ir ta
da daug darbininku neteks dar
bo.

Fordo kompanija primena 
savo darbininkams kad jie gau
na daugiau ant valandos mokė
ti negu kitu automobiliu kom
panijų darbininkai, kaip tai 
Chrysler ar General Motors. 
Fordas sako kad dabar darbi
ninkams jau laikas ateiti in 
protą ir liautis vis reikalave di
desniu ir didesniu algų.

Anglijos Armija Ap
leidžia Palestina

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Anglijos atstovas John Fletch
er pranesze Jungtinėms Tau
toms kad Subatoj Anglijos ar
mija apleis Palestina. Pasibai
gus Anglijos mandatui, Anglai 
neims jokios atsakomybes už 
tvarkos palaikyma Palestinoje^
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Kas Girdėt
Visi Europos krasztai dabar 

duoda tik viena klausima: Kai 
Europos Vakaru krasztai susi
jungs in vienybe, ar in Ameri
ka prie tos vienybes prie tos 
Suvienytu Europos Tautu San- 
jungos prisiraszys? x

draudos nuo ligos ir nelaimes, 
ligonines apmokėjimus ir gydy
tojo kasztus. Kompanijai szito- 
kie pareikalavimai kasztuotu 
apie deszimtuka ant valandos 
del kiekvieno darbininko.

‘BALF’ PASTANGOS
KONGRESE INSTA-

TYMUI PRAVESTI

Visi turi vilti kad-jeigu Ame
rika su Europa sudarytu viena 
bendra frunta, tai Rusija ne- 
drystu nei iszsižioti.

Kiek dabar matyti, tai Ame
rika nedrys stoti in tokia San- 
junga, 'bet nutars palaukti. Ji 
taip jau du sykiu yra padariu
si.

Pinigai del visu szitu parei
kalavimu pareitu ne isz kompa
nijos ar fabrikanto kiszeniaus, 
bet isz paprasto žmogaus kuris 
turi ta ta vora pirkti.

Amerikos valdžia jau dabar 
ima visai kitaip in ta Palesti
nos klausima žiūrėti. Pirmiau 
visi stojo- už Žydus, reikalavo 
kad Szventoji Žeme butu pada 
linta Žydams ir Arabams. Bet 
dabar jau visai kita daina dai
nuoja. Kas ežia atsitiko kad 
musu valdžia beveik augsztel- 
ninka persiverte ?

Ne taip seniai atvažiavo vie
nas Arabas atstovas isz mažo 
Lebanon kraszto. Gavo proga 
pakalbėti, per radija Ameriko
je. Jis pasakė ka nei vienas 
laikrasztis Amerikoje neiszdry- 
so pasakyti; kad Amerikos val
džiai rupi palaikyti vien tik 
Žydus Palestinoje. Jis taipgi 
labai mandagiai primine Ame- 
rikiecziams kad visas Arabijos 
ir Mesopotamijos aliejus turi 
plaukti per to mažo kraszto že
me, ar turi būti vežamas virsz 
kalnu, kurie yra daugiau negu 
keturiu tukstaneziu pėdu 
augsztumo.

Amerika negali sau gana 
aliejaus parūpinti. O apie Eu
ropos reikalus tai nėra nei kal
bos. Kaip tik szita maža pasta
ba apie aliejų viską Washingto
ne permaine.

Komisija kuri nutarė mainie- 
riams paskirti szimto doleriu 
pensijas sudaro dideli pavoju 
visiems, kaip darbininkams, 
taip ir kompanijoms. Sztai kaip 
ta triku žmonių komisija buvo 
sudaryta: Vienas isz unijos, an
tras isz kompanijos, o treczias 
beszaliszkas. Bet tas beszalisz
kas žmogus niekados negali bū
ti beszaliszkas. Jis visados bū
va Senatorius, teisėjas, kon- 
gresmonas, politikierius ar ku
ris kitas, kuriam rupi ir parti
jos ir balsai. Jis in ta puse links 
kur jam daugiau naudos bus, o 
ne kur teisy be bus!

“BALE” Rūpestingai 
Seka Senate Bilius 
Tremtiniams Gelbėti; 
Tuo Tikslu “BALF” 

Intensyviai Veikia

Ant mainieriu pensijos klau
simo ta komisija susidarė isz 
trijų žmonių. Treczias žmogus 
buvo Senatorius Bridges, Re- 
publikonas, kuruis buvo patar
tas tai komisijai ne kurio kito 
žmogus kaip paties Republiko- 
nu Partijos vado, Martin. Brid
ges greitai užtarė Lewisa, bal
savo duoti mainieriams po 
szimtine ant menesio. Paskui 
vėl užstojo Lewisa ir ingaliojo 
Lewisa tuos pinigus paskirti ir 
padalinti.

Visai atbulai butu buvę jeigu 
tas Senatorius butu buvęs kom
panijoms prielankus ar jeigu 
Lewisas butu buvęs Demokratu 
draugas dabar. Czia aiszkiai 
galima matyti kokia pavojinga 
ir neteisinga tokia komisija ga
li būti. Lewisas yra dabar Re- 
publikonams dėkingas ir Re- 
publikonai ne už ilgo papraszys 
kad Lewisas ir jiems padėtu, 
nes ranka, ranka mazgoja.

Palestinos klausimas dabar 
visiszkai neaiszkus. Mes sten- 
giamies gerintis Žydams, bet 
tuo paežiu sykiu nenorime in- 
žeisti Arabus.

Anglija iszsitrauks visus sa
vo kareivius ir tada Szventoje 
Žemeje iszkils gyvas pragaras.

■ Amerika praszyte prasze 
Anglijos tenai pasilikti, bet 
Anglija nesutiko. Dabar vis ei
na gandai kad Amerikos val
džia 'bus priversta tenai pa- 
siunsti savo armijas. Bet Tru- 
manas nenori to daryti ir gal 
nei nedrysta, nes tada iszkiltu 
kitas pavojus: Ir Rusija savo 
armijas tenai pasiunstu.

Kita syki Demokratai gali 
taip padaryti, ar kompanija ku
riai partijai panasziai patar
nauti.

Žmones dabar mažiau cuk
raus vartuoja, negu vartuojo 
kai cukrus buvo taip sunku 
gauti. Cukraus jau ir per daug 
randasi. Valdžia mažiau pirks 
isz Cuba, nes nenori kad tas 
cukrus per daug neatpigtu.

BROOKLYN, N. Y. — Nese- 
niai -Senato Juridines Komisija, 
priėmė ir'Senatui perdavė kiliu 
S 2242, žinoma DP Act of 1948, 
kaip Wiley Bill, inrekorduota 
Senate Nr. 994.

Pagal szi sumanymą pirmoje 
eileje butu inleisti pilnas DP 
teises turi asmenys, kuriuos 
globoja IRO. Iszskrininguotieji 
ir in jungtieji in Vokiecziu ūki 
tremtiniai paskirstyti kaip 
“non eligible.” ct

Pagal instatymo sumanymu, 
tremtiniai turės .'būti gyvenę bet 
kurioje zonoje priesz sziu metu 
pradžia, t. y., 1948 m., Sausio 1 
diena.

Sumanyme nustatyta, kad 
bent puse atvykstaneziuju butu 
dirbę žemes ūkyje ir butu pa- 
reiszke noro czia ūkiuose dirbti.

Numatyta, kad puse insilei- 
džiamuju turės būti isz krasztu 
kurie yra svetimos valstybes 
užimti (czia aiszkiai rodomas 
palankumas tremtiniams isz 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, (Uk
rainos dalies ir kt.)

A t vykstantieji savo paskirs
tytomis turės atitikti bendrus 
JAV imigracijos instatymus, 
neturės apsunkinti Amerikoje 
gyvenaneziu darbininku nei pa
keisti ju gyvenimo sanlygu.

Atvykstantieji per dvejis me
tus, pradedant 1948 m. Birželio! 
(June) 30 d., bus atleisti nuo 
mokeseziu. Kas puse metu per 

‘dvejis metus laiko turės pateik
ti DP komisijai savo gyvenimo 
Amerikoje raportą, kur dirba, 
kur gyvena ir 1.1.

Pagal numatoma pravesti in- 
statyma Komisija DP reika
lams skirtu Amerikos preziden
tas, Senatui pritariant, isz 3 as
menų. Komisija veiks iki 1951 
m., Birželio June 30 d. Komisi
jai bus leista skelbti savo nuo
status ir jos veiklai bus paskir
tos atitinkamos sumos.

Instatymo sumanyme, kaip

Nauji Pinigai

Eina gandai kad Rusija jau 
rengiasi prie kitu krasztu ka
bintis, kaip Perzija ir Graikija, 
ji savo propaganda jau varo 
Berlyne ir Vienuos mieste. Ta 
propaganda susidaro isz vieno 
obalsio: “Tegu Amerika pasi
traukia isz Europos ir eina sau 
namo! ’ ’

Nors dabar visur yra laikimi 
pirmutiniai in kandidatus del 
Prezidento rinkimai, bet jie vi
sai nieko ar labai mažai ka 
reiszkia. Ne žmones bet politi
kieriai paskiria savo kandidatu 
in Prezidento rinkimus.

Ateinancziais metais bus fab
rikams trumpa darbininku, nes 
daug darbininku pames savo 
paprastus darbus ir eis in fab
rikus kurie kariszkus ginklus 
gamins.

Amerikos valdžia pasiuntė 
laiszka-Rusijos Krembliui, ku
riame ‘buvo aiszkiai nustatyta 
Amerikos pareikalavimai isz 
Rusijos jeigu Rusija nori palai
kyti draugiszkus santykius su 
mumis. Rusija tuojaus paskelbė 
kad Amerika jau gerinasi ir pa
taikauja.

Beveik visos unijos savo dar
bininkams dabar ima reikalau
ti pensijas, panaszias in mainie
riu. Plieno darbininku unija 
reikalauja pusantro szimto do
leriu ant menesio pensijos, ap-1

Amerikos Ambasadorius 
Walter Bedell Smith aiszkiai 
davė 'Sovietams žinoti, kad jie 
gali sugryžti in visu kitu tautu 
sanjunga, ne kaipo karinga ir 
didinga tauta, bet kaipo prasi
kaltėlis, kuris prisipažinsta ir 
gailisi už savo nuodėmės.

Phyllis Broitmai isz New 
Yorko parodo du nauju auk
so pinigus, kurie ka tik buvo 
iszmuszti Philippinams. Ant 
tu aukso pinigu randasi Ge
nerolo MacArthur paveiks
las. Ant ju paraszyta po Ge
nerolo MacArthur paveikslu: 
“Philippinu Apgynėjas Ir 
Iszganytojas. ’ ’ Philippinai 
szitaip nori iszreikszti savo 
dekavone tam Generolui. Mes 
nieko da neiszgirdome isz 
MacArthur, bet esame tikri 
kad jam labai patinka.

ankseziau esame mineje, kad . 
numatyta inleisti 100,000 trem
tiniu. Mes reikalavome, kad 
leistu bent 400,000. BALF Pir
mininkas, taip pat prasze, kad 
ir 3 daly sakiny “Country of ] 
nationality has been annexed 
by a foreign power,” kad žodis 
1 1 annexed ’ ’ butu pakeistas žo
džiais: “occupied” arba “in
vaded.” Instatymo sumanymo 
proga BALE pirm. Kun. Dr. J. 
B. Konczius pasiuntė sekanezio 
turinio pareiszkima:

“Bill S.2242, which was pre
sented to the Senate by its Judi
ciary Committee, is favorable 
from many angles, especially 
toward the Baltic Nationals — 
the Lithuanians, Latvians and 
Estonians. We are very happy 
to express our satisfaction and 
gratitude for your efforts in 
supporting this bill. We hope 
that you will. However, we 
would like to suggest certain 
changes for further considera
tion.

In Section 3 of the Bill con
cerned with the eligibility of 
displaced persons, we woulc. 
suggest a change in the word- 
ing of the sentence “country of 
nationality has been annexed I 
by a foreign power.” It would 
be more appropriate to use the 
word “occupied” or “invad
ed” instead of “annexed” be
cause the original wording : 
might imply that the U. S. 
Government has recognized an 
annexation.

The proposed number of eli- 
• gible displaced persons for ad

mission to the United States is 
far too small. It would be more 
desirable to admit during a 
period of two years, at least 
400,000 displaced persons.

We appreciate all that you 
are doing in this important and 
humanitarian endeavor and 
trust that you will give your 
consideration to the suggested 
changes. These few minor chan
ges would make the bill more 
equitable.”

Latviu ir Estu szalpu centro 
organizacijų atstovai, susitarė 
su BALF, padare panaszius 
žygius.

Kongresas pernai priesz save 
turėjo Stratton Billiu, kuriuo 
buvo numatyta inleisti 400,000 
tremtiniu. -Szio Biliaus prave- 
dimui pritarė bažnytines visuo
menines, darbo ir pramones or
ganizacijos. Kai kurie valdžios 
pareigūnai sunkiai dirbo biliui 
pravesti, bet Kongreso terminu 
tariant, jis mirė komitete.

Be Wiley Biliaus, Kongresas 
priesz save turi kita biliu, ku
rio autorium yra Kongresma- 
nas Fellows; sziam biliui duo
tas numeris H. R. 6163. Jis szio- 
mis dienomis priėmė Atstovu 
llnmu Teisiu Komisija. Pagal 
ji, butu inleista 200,000 tremti
niu per 2 metus. Dabar Ameri
koje laikinomis vizomis gyve
naneziu 15,000 svetimsząliu 
gautu teises czia apsigyventi ir 
tapti Amerikos piliecziais.

Pagal szi instatymo sumany
mą, pirmoje eileje vizas gautu 
ūkininkai, gydytojai, dantistai, 
amatininkai. Toliau, Amerikos 
piliecziu ar ir nepiliecziu, bet 
gyvenaneziu Amerikoje kraujo 
gimines. Karo naszlaicziai bu
tu insileisti be kvotos.

■Szis kilius taip pat reikalin
gas keliu pataisymu, pakeiti
mu. Jis nurodo, kad puse busi
mu imigrantu skaieziaus vizų 
bus inskaitoma ju valstybių 
kvotos sanskaiton ateieziai. Jei 
toks ateities “mortgiezius” bu
tu priimtas, tai isz Lietuvos in

Amerika negalėtu invažiuoti ne 
vienas asmuo net per 100 metu.

Butu labai naudinga, jei bu
tu atsisakyta nuo afidevitu 
(iszpažinimas ant raszto) 
kalavimo.

Treczia, Fellows Bilius 
statymui vykdyti numato 
komisija, bet viena Koordina- c 
toriu. Butu daug tiksliau, jei 
instatyma vykdytu trijų asine- 
nu komisija. •

Ryszium su sziuo bilium, BA ? 
LF pirm. Kun. Dr. J. B. Kon- 
ežius Balandžio (April) 16 d. ? 
yra nusiuntęs toki pareiszkima: ? 
“The Hon. Jos. W. Martin, Jr. 
Speaker of the House of Repre- t 
sentafives, Washington, D. C. S 
Dear Mr. Martin: *

Bill H. R. 6163 which was re- < 
cently presented to the House < 
of Representatives by Mr. Fel- < 
lows, is very favorable to the * 
Displaced Persons in many re- ' 
spects. Our agency is deeply in- < 
terested in the noble efforts of < 
our country’s Legislature to < 
come to the aid of innocent vic- < 
tirns of totalitarian agression < 
and therefore I am authorized < 
by our Executive Committee to i 
express our gratitude through . 

, you to the respectful gentlemen 
in the House who are making 

: all necessary steps to enact em- ( 
ergency legislation for admis
sion to the United States of a 
fair share of displaced persons.

With reference to Bill 6163, 
we would like to suggest cer
tain changes for your consider
ation :

1— It would be very helpful 
to the DP’s and to their spon
sors if the requirement to have 
individual affidavits of support 
could be eliminated.

2— It would be very unfair 
to such countries as Lithuania, 
Latvia and Estonia which have 
such small quotas, if the admit
ted number of their nationals 
under the proposed legislation 
should be “mortgaged” for the 
future. This would mean that 
immigration from these coun
tries would'be dosed even for a 
century.

3— It would be more desir
able to have a Coordinating 
Commission of three members 
rather than one Coordinator, as 
is proposed in the bill for the 
coordinating and effecting the 
immigration and resettlement 
of DP’s.

We would be very grateful if 
you would be able to give our 
suggestions your due consider
ation.”

'Panasziai kreipėsi in kitos 
paszelpu organizacijos, vei- 
kianezios su NCRC ir BALE. 
Kreipkites in Senatorius ir 
Kongresmanus su praszymu ko 
greieziausiai svarstyti ir priim
ti Wiley ir Fellows bilius su 
reikalingais pakeitimais, kad 
Amerika nuo Liepos (July) 1 d. 
placziau atvertu savo duris 
tremtiniams.

Geriausia kreiptis in savo 
valstijų Kongresmanus, jie sa
vo distriktu balsuotoju grei- 
cziau paklausys.

rei-

ni
ne

Pp. Žirniai Nuoszirdus 
Tremtiniu Globėjai

CHICAGO, ILL. — Ne del 
savo kaltes atsidūrė tremtyje 
musu tautiecziai kenczia mora
liai ir medžiaginiai. Nors dvasi
niai jie ir nepalaužiami, bet ju 
ekonominis gyvenimas pilnas 
vargo ir skurdo. Nepamirszki- 
me, jie yra musu broliai ir sese-

E. T. EVERETT & SONS
. 5 . i- •

Didžiausi Iszdirbejai
Paminklu Ir Kryžių

138 E. South St., Mahanoy City
Ateikite ir pamatykite musu 

parodymą.

Geresnis darbas už žemesnes 
prekes.

Naujausios Iszdirbystes.

Kreipkitės pas mus ypatisz- 
kai arba per telefoną, o pri
siusime musu agenta in jusu 

namus.

OFISAI:

Mahanoy City,
138 E. South St., Tel. 2
Shenandoah,
Prie Kapiniu. Tel. 2-0334

I

Frackville, 
Oak & Centre Sts. Tel. 25

rys, to pat kraujo ir kalbos, tik : 
žiauraus likimo nublokszti toli ; 
nuo tėvynės del ja isztikusiu 
nelaimiu. Jiems dabar reikalin
ga medžiagine parama.

-Szia tautine-patriotine ir gai
lestingumo pareiga atlieka dau
gelis, tiek ankszcziau, tiek pa
skutiniais laikais atvykę lietu
viai, tiek czia pat Amerikoje 
gimė ir augę tautiecziai. Tai 
gražus tautinio susipratimo, 
solidarumo ir artimo meiles in- 
rodymas.

Gražiausi, vis dėlto, tautinio 
susipratimo ir gailestingumo 
pavyzdi parode pp. Žiuriai isz 
Avon Lake, Ohio. Jie pasižymė
jo ypatingu duosnumu. Laike 
septyniolikos menesiu jie asme- 
niszkai ir savo leszomis pa
siuntė Europon 1575 pakiete- 
lius, kurie jiems kasztavo virsz 
10,000 doleriu. Isz szio skai- 
cziaus 1430 teko lietuviams 
tremtiniams Vokietijoj, 65 
Francupijoj, 32 Anglijoj ir 48 
Austrijoj. Kiekvienas, kad ir 
mažiausias siuntinėlis, turėda
vo po 2 svaru riebalu, 2-4 svaru 
kavos, 1-4 pakeliu cigarecziu 
(paskutiniuoju metu cigarecziu 
nesiusdavo), kondensuoto pie
no-, džiovintu vaisiu, ir kitu 
maisto produktu bei gyvenimui 
būtinai reikalingu reikmenų. 
Apie 20% visu tu siuntiniu svė
rė po 70 svaru ir buvo pasiusti 
per APO, apie 35% po 22 svaru 
ir visi kiti po 11 svaru. Adresa
tus laimingai pasiekė 95%, li
kusieji 5% žuvo kely ar buvo 
sugadinti. Surinkus t davinius 
buvo kreiptasi in Suvien. Vals., 
Karine Vyr. Vadovybe, in U.S. 
Paszto Skyriaus ir kitas atsa
kingas instaigas. Buvo praves
tos kvotos, kuriu pasėkoje ke
liolikai nukentujusiems adresa
tams buvo atlyginta isz Vokie
tijoje esaneziu kariuomenes 
sandeliu.

Pasiųstųjų pakietu skaieziu- 
je mes rasime tik 30 CARE pa
kietu, gi visi kiti buvo supirkti, 
sutvarkyti, supakuoti ir pa- 
siunsti p. Žiurienes rupeseziu. 
Kai kurios pp. Žiuriu namu pa
talpos atrodo lyg pakavimo 
skyrius. Sziose patalpos p. Žiu- 
riene, paskendusi tarp maisto 
produktu, dėžių ir kitokios pa
kavimo medžiagos, triūsia iszti- 
sas dienas ir darbo bitele avily. 
Kartais net samdytis pagelbos 
prisieina. O kiek darbo indeta

ir kiek laiko tam paszvesta, 
sunku ir apskaicziuOti.

P. Žiurys savo liuoslaikiu su 
malonumu prisideda prie szio 
darbo, kuris nesza tremtiniams 
moralinio- stiprumo ir sunkiu 
dienu palengvinimą. Ir kas p. 
Žirnio nežino? Jei jo asmenisz- 
kai ir nepažįsta, tai jo vardas 
nesvetimas. Jo veikla ir nuveik
ti darbai lietuviszkoje srity, 
iszgarsino jo varda netik Ame
rikoje, bet ir tremtyje.

Didele garbe pp. Žiuriams už 
toki jautrumą, nesigailint nei 
laiko, nei leszu. Garbe Lietu
viams, turint tokiu tautiecziu 
savo- tarpe!

Pp. Žiuriu pavyzdys tegul 
skatina mus nepamirszti savo 
pareiga remti tremty vargstan- 
czius tautieczius. — A. A. Olis.

Amerikos Vyriausybe
Mus Užtaria

Kiekvienu laivu isz Europos 
atvyksta Lietuviai yra mielai 
laukiami. Jiems gelbsti Lietu
vos valstybes instaigos: pa
siuntinybes ir konsulatai. Ofi
cialiu pareiszkimu Valstybes 
Departamentas Kovo March 29 
d. paskelbė pasauliui kad Su- 
vien. Am. Valstybes niekad Pa
baltijo valstybių: Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos nebuvo pripa- 
žinusios prijungtu prie Sovietu 
Sanjungos. Valstybes Departa
mentas iszsiuntinejo 48 valsty
bių gubernatoriams laiszkus, 
kuriuose aiszkiai pabrėžė, kad 
Amerika Baltijos krasztus lai
ko nepriklausomais ir ju kon
sulatai ir pasiuntinybe Ameri
koje pripažįstami ir veikia.

SUVIS NE BIJO

Pati — Ar žinai tėvai, kaip 
tas musu Antanukas yra ne- 
tikias vaikas! Suvis manes 
ne bijo!

Antanukas — Bene asz 
mamyte esmių teveliu, idant 
tavęs bijotau!

Vyras — Del Dievo, kain 
czionais karszta! Reikėjo už
sukt gara; da gausime apo
pleksija!

Pati — Juk kalbėjai va
kar, kad turime priimti tavo 
mamyte karsztai!

-____
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VIII.
Viena gražu, giedra rytmetį, 

norints szalta menesio Gruo
džio, name pono Livicko užsto
jo krutėjimas nepaprastinas. 
Po ilgai ir sunkiai ligai pasikė
lė isz lovos ponia namo ir pir
mu kartu prieminejo prietelius 
ir patinstamus, arba visus prie- 
teelius, nes visam mieste buvo 
nuo visu guodota ir mylėta už 
jos geruma ir meilumą. Nuvar
gus ant pagalios prieminejimu, 
kada jau po piet svecziai atsi
sveikinę sugryžo in savo na
mus, atsigulė ant minkszto 
szezlongo ir uždare akis, rodos 
norėdama pamirszti, jog kas 
sėdi prie jos ir tylentis insižiu- 
rineja su didžiausiu jauslingu- 
mu in jos nuvarginta veidą.

Po valandai atidaro akis ir 
tarė tykiai:

— Dieve, Dieve, kas veikesi 
su mano kūdikiu!

— Apsimalszink brangi, 
apie jo sveikata ne reikia rū
pintis suvis, buk rami, Dėt ne
laime !

— O taip, nelaime. Dievas 
'baudžia mane teisingai, 'bet del 
ko-gi mane tik viena! Ta savo 
likusia gy vasti atiduocziau kad 
tik galetau būti tykiai apie jo 
ateiti!

Vyras tylėjo, ant galo tarė:
— Jeigu sugryž in czion 

jau, tada užsiimsiu juom, drą
siau negu galėjau iki sziam lai
kui, 'baisus padėjimas! Visa gy
venimą meluoti' ir po maska 
slaptis, nukenteva sunkiai už 
trumpa valandėlė ypatiszkos 
laimes.

— Nekalbėk taip garsei! 
Ant Dievo! Tarė motore ir su 
baime apsižvelgė aplink, szian- 
dien da ne'buvo czionais, o ar 
mislini, pasikeldaina staigai 
kad jis apie viską nežino, arba 
norint nedasipranta nuo senei? 
Nuo keturiolikos metu isz jaus- 
lingiausio stojosi del manes 
szaltu ir uolines szirdies, o kaip 
priesz tai mylėjo Viktoriu, taip 
labai nuo to laiko neužkenezia 
jo. Kaip-gi yra doru, jeigu ne- 
paisindamas ant visko, maitina 
ir laiko mane savo namuose, rū
pinasi apie mano sveikata ir 
neapleidžia manes, rodos kad to 
esmių verta!

Paslėpė veidą in delnus.
— Taip, atsiliepe vyras nu

lindęs, mane sena prieteliu ir 
sėbrą.

— Prieteliu! Negaleljo nu- 
kenst kartybes, kokia savo szir- 
dije jaute.

— Vos sveikina kelais žo
džiais, o vienok pavėlina man 
czion būti ir. Ak! ar-gi, nebūta 
geriau jeigu tavęs įbutau kelio
lika kartu paraszes idant iszpa- 
žint jam viską ir persiskirt! 
Sziandien pasenova mudu abu
du ir nesziojava ta sunku len
ciūgą, kuriuom esą va abudu su- 
riszti ant amžių, o niekados ne
galim iszvyst spindulio vilties 
idant pilnesne krutinę atkvept!

— Nekalbėk taip, nekalbėk! 
Mislinkiva geriau apie ji, kuris 
neprivalo kentet už musu nusi
dėjimus. •

— Ar galima? Atsiliepe 
staigai balsas duryse, ir inejo 
in vidų ponas Livickas.

Kruptelejo abudu, vyras pa
sikėlė skubiai nedrysdamas sės
tis, tylėjo užsiergeliaves.

— Kaip-gi sziandien jau
tiesi? Paklausė malsziai, norint 

su jauslumu ponas Livickas,pa
duodamas ranka paežiai.

— Dekavoju tau geras Ado
mai, geriau daug.

— Laba diena Stanislovai! 
Tarė dabar ponas Livickas pa
duodamas jam iszpalengvo ran
ka nežiūrėdamas ant jo.

— Ar galima jau bus tau 
iszvažiūot ant spaciero? Pa
klausė vela atsigryžes in pa
ežiu.

— Gal už keliu dienu, o tu 
mano Adomėli, tiek naktų ne
miegojus per dažiurejima ma
nes, ar sveiku jautiesi?

— O, asz turiu geležine 
sveikata, manes gal jau smer- 
tis niekad nepaims! Atsake po
nas Livickas su tuom paežiu 
malszumu. Norėjau atlankyti 
net už dvieju adynu iszvažiuoju 
ant kaimo, dūdavę.

— Kas taip svarbaus? Pa
klausė taipo-gi su jauslumu pa
ti, važiuot tokiam szaltyje? Ar 
kas nepaprasto atsitiko?

— Kandyto jus mane szauke 
prie padarymo keliu kontrak
tu, už dvieju dienu sugryžsziu. 
Buk-gi sveika tuolaik, mano 
mylima Helena!

Ir szirdingai suspaudęs jos 
paduota ranka nuėjo prie du
riu, o buk staigai atsiminęs po
ną Stanislova tarė:

— Lyg mielam pasimaty
mui Stanislove!

Užsidarė durys. Likusieji pa- 
kajuje abudu pažiurėjo vienas 
ant kito su isznietinejimu mis- 
lyse.

— Nuo tiek metu, visados 
tokis pats! Tarė pusbalsiu Sta
nislovas:

— Kiek-gi biednas nukenst 
turėjo pakol priprato prie tos 
kantrybes, nes tu jo nepažinsti, 
nepažinsti jo geležines narsos 
ir drąsos, o jeigu yra tokiu tai 
tiktai del to, jog myli gailesį 
manos.

— Isztikro gal tave da my
li! Dadave Stanislovas.

Valandoje, kada tiedu žmo
nes nori viens kita suramint, da 
didesni skausmą dare del savo 
szirdies, ant ju da didesnes ne
laimes, kas tolinus pasirodys, 
priesz narna sustojo prastas 
mužikiszkas vežimėlis prikrau
tas sziaudais, ant kuriu sėdėjo 
kokis tai žmogus, apsisupęs ka- 
reivįszku ploszczium ir užsi
dengės kojas stora gune. Mato
mai buvo sustengęs nuo szalczio 
nes neskubino nuszokt nuo ve
žimo, net po valandai pamaželi 
pasikėlė numėtės nuo saves už- 
dengala ir pamaželi per pirm- 
gali vežimo nužengė ant brank
tu laikydamasis už nugaros 
arklio ir nulipo ant žemes.

Pakelta apykakle nuo plosz- 
cziaus uždenginejo jam veidą 
kuri ir be to sunku buvo pažin
ti kas tokis buvo jisai.

Nulipęs ne dairėsi, o tiktai 
kaipo namiszki nusidavė tie
siog prie bromo palocelio ir 
perėjas kelis žingsnius pajnaže- 
li pradėjo lipti trepais ant gon- 
ku, o vėliaus ėjo kantorium 
augsztyn tiesiog in kamlbarus 
pono Livicko, ilsėdamas beveik 
ant kiekvieno žingsnio. Buda- 
mas ant antro aukszto nusida
vė tiesiog prie duriu vedaneziu 
in gabineta pono Livicko.

Staigai su trenksmu atidarė 
jas ir inejo in vidų kur rado po
ną Livieką rengentysi in kelio
ne.

Ponas namo, paregejas sve
tima žmogų be jokios ceremo-

nijos inejusi, prie'k tam prastai 
pasirėdžiusį ir nevat nei nenu- 
siemusi kepures nuo galvos pa
klausė :

— Pas ka tai?
Pribuiszas tylėjo, žiūrėda

mas in poną namo, girdėt 'buvo 
szvilpentis jo kvėpavimas.

Ponas Livickas prisiartino 
prie nepažinstamo arcziau, kas 
kart labiau stebėdamasis ir pa
klausė vėla:

— Kas ponas esi?
— Prisižiūrėk! Atsiliepe 

BALTRUVIENE

Ana diena vienam mieste 
buvau, 

Ten daug girtu maeziau, 
Bet ant vaikinu nėr ka 

rugot, 
Nei juos koliot, 

Bet tieji poruoti, 
Jau kone visai žiluoti, 
Tieji daugiausia tunu 

pridaro, 
Ir bjauriausius triksus 

iszdaro.
Vienas senyvas apsivedė, 

Jauna mergele už paezia gavo,
Ar-gi manote ilgai savim 

buvo?
Tiktai vos trumpa laika 

iszbuvo.
Vyras ilgai neiszpagirojo, 

O ežia valgyt neturėjo, 
Sudas juos atskyrė per 

teismą, 
Ir staigai užsibaigė ju zobova.

Po teisybei czion nekalti 
vyrai, 0 tai žino visi gana gerai, 

Kad tos merginos niekam 
netikia, 

Nuo visu kitu atlikia.* * *
Vestuose randasi viena boba,

Savo vyra ant niek verte, 
Gal butu padarius jam 

gala, 
Bet vyrelis ja pamėtė,

Nes negalėjo ilginus dalaikyti, 
Bobelei tik to ir reikėjo, 

Ba sau kita turėjo,
Sziandien dabar gerai lėbauja, 

Antra vyreli labai garbina, 
Ar-gi publika negali rodą 

padaryti, 
Tokiai bobai gerai pirti 

užkurti?
Geriausia smala isz 

smaruoti, 
Ir ant vėjo paleisti, 

Nes bėdos daugiau neturėtu, 
Jeigu tai padarytu.* * *

Žinios skamba apie viena 
panele,

Visiszkai niekam netikus, 
Badai gyvena arti Pottsvilles 

miestą, 
Bet po kitus miestus trankosi, 

Pati save sportukams 
siūlosi, 

O jeigu prikimba prie katro, 
Tai jau neatsikrato, 
Bile vaikina turi!

Tokiu nemažai czionais turime. 
In kur tik pažiūrime.O jeigu kartas vyrukas paims, 

Tai tas tikra pekla turės, 
Todėl, saugokite vyrukai 

tokios!

pribuiszas nutraukdamas stai
gai nuo galvos kepure.

Ponas Livickas klyktelėjo ir 
atsitraukė adgal susijudinęs.

— Tai tu? Isztare negalė
damas tikėt savo akimis.

— Tai asz! Atsake tasai, 
pjaukite jauti ant priėmimo 
vienturezio. Pažinsti mane 
“Tėtuli?” Dadave su szandu.

— Sirgai ant Dievo? Atsi
liepe su szczyru gailescziu po
nas Livickas, žmogau kas isz 
tavęs stojosi?!

— Nežinojai “Tėtuli” ne 
apie tai, jog asz sirgau! Tai-gi 
ir tai motina šlepe nuo tavęs?! 
Stebėtina, bijojau tavos ir ne
mylėjau, prijausdamas tavyje 
iszgama tęva bet dabar neken- 
cziu tavęs, nekeneziu visom pa- 
jiegom patrotytos mano jauny s 
tos, sveikatos ir iszsisklascziu- 
siu svajonių! Supranti tu “Tė
tuli?!”

Ponas Livickas žiurėjo ant 
jo su skausmu szirdyje, gilei 
užsimislines ne pėdos rūstybes 
nebuvo galima matyt ant jo 
szvelnaus veido. Staigai vienok 
tarė imdamas nedora sunu už 
ranku ir sodindamas ji ant ka
napos:

— Paklausyk manes. Moti
na tavo perleido sunkia liga, 
sziandien pirma dien'a jauezesi 
geriau. Sirgo per tave, dasi- 
prantu tai; jeigu nenori už- 
muszt jos nesirodyk jai tokiam 
luome.

Viktorius sėdo ant kanapos 
nes kojus atsakinėjo jam pa
klusnumo, vienok pasziepian- 
cziu isz rūstybes balsu tarė:

— Motina sirgo isz rupes- 
ties apie mane, o tu turėsi kuo- 
geriausia. Kuom-gi buvau asz 
del tavęs?

— Nenorėjai klausyt manes 
niekad, nesimokinai, buvai 
prieszingas man, pilnas puiky
bes, buvai linkės prie visu pik
tybių ir nedoru instinktu!

— Vienok vis buvau tavo 
sunum!

Ponas Livickas tylėjo; po va
landai tare vela:

— Nesirodyk sziandien mo
tinai. Pagerink savo sveikata, 
truputi atsilsėk, o kada biski 
geriau iszrodysi ir pasveiksi 
užsiimsiu tavim ir rupinsiuo- 
siu apie tavo luomą ir gal nuo 
szios dienos sutiksime geriau.

— Bijai idant mane motina 
nematytu taip iszrodanti, gedy- 
jesi savo pasielgimo!

— Te, turi ežia, atsake Li
vickas nepaisindamas ant to, 
ka jis kalba, pinigu, pasisam
dyk sau kambarį kotelyje pir
mos kliasos, ten tau nebus blo
gai, pasitaisysi netrukus, o ir 
motinos sveikata ir pajiegos 
pasigerins per ta laika, na, pa- 
klausyk-gi mano geros rodos 
Viktorinų, dabaige szvelnum ir 
minksztu balsu. 

Viktorius paszoko nuo kana
pos. «

Nereikalauju slėptis nuo mo
tinos, tai tu “Tėtuli” nori ma
ne paslėpti vargsza nuo moti
nos mano! Bet asz-gi del to-gi 
eisiu tuojaus pas ja!

Ir nuėjo prie duriu..
Pono Livicko veidas parau

donavo, vienok sku'bei užbėgo 
jam už akiu ir stojo priesz du
ris, rūstingai tardamas:

— Ne eisi ten! Prisakau tau 
paklausyt turi manės, arba,

— Arba kh? Pertrauke su 
szandu Viktorius, iszplieksi
mane su rykszte?

Jau praėjo tie laikai, kada 
tu turėjai vale ant manes ir ka
da galėjai baust mane, daesdi- 
nejai man visa gyvenimą o ka
da sėdėjau svetimoje szalyje ir

kad butau gyvenos ten ir kas- 
žin iki kolei ar nor karta duo
tum davada kuom nebūk, jog 
esi mano tėvu? Biedna motina 
atidavė savo brangenybes ir 
rūpinosi davinet man pagelba 
varge esaneziui, kad tik tavęs 
nepraszyt graszio del savo loc- 
no sunaus, o dabar-gi, kada su- 
gryžau kaip Lozoris ir ubagas, 
gedyjiesi manos ir bijai! Nieko 
isz to, leisk mane!

Ant veido pono Livicko ma
tyt buvo jog muszesi su savo 
mislimis. Kustybe galėjos! su 
gailescziu ir baime. Nesitrauk
damas nuo duriu stengėsi ap- 
malszint sena gadybe savo akiu 
puikybe vienturezio, bet tas ne- 
nuleisdinejo akiu jau dabar 
priesz ji kurios, kaip pas iner- 
ziiita tigrą blizgėjo pasiutisz- 
kai.

— Leisk mane! Szauke už
kimusiu balsu, tegul mato mo
tina, tegul dasižino visas mies
tas, koki turiu tavyje tęva!

— Tylėk, tarė per dantis 
negalėdamas jau ilgiau susi- 
valdyt ponas Livickas, neiszta- 
rinek to vardo!

— Del ko-gi neturiu isztari- 
net, kas man uždraus?

— Asz tau uždraudžia, at
sake sku'bei su rūstybe kuri vis 
stengėsi da apimalszint savyje, 
asz, ne esi vertas vadintis mano 
sunum!

— Taip kaip tu ne esi gud
rias vadintis mano tėvu! Atsa
ke Viktorius.

— Nes-gi ir ne esmių juom! 
Paszauke Livickas su dideliu 
užsirustinimu.

— Ne esi? Ha, ha, ha! Tai
gi balsas gamtos niekados ne- 
blusta! Suszipe su szandu Vik
torius ir naudidamas isz susi- 
maiszymo pono Livicko, puolė
si prie duriu ir skubei iiibego 
in vidų uždarydamas paskui sa
ve duris.

Ponas Livickas stovėjo, buk 
in stulpą pa virtos, isz vietos lie
pusi judindamas. Baisus skaus
mas spaude jam szirdi, ant min
ties jog isztare žodi kuri šlepe 
su skausmu per daugeli metu! 
Mėtosi prie duriu, norėdamas 
perpraszyt iszgama sunu idant 
nežudintu motinos savo kuria 
jis, nors buvo nuskriaustu jaus
tose, mylėjo ir norėjo guodot.

Jau buvo per volu, iszgirdo 
jo užkimusi baisa viduje paka- 
jaus ir puolės visa sunkenybe 
savo kūno ant kėdės sustenėjo: 
Stojosi!

Tas-gi inpuoles kaipo viesu
lą in pakaju motinos nei nc- 
žvilgterejas ant jos veido susir
gusio ir iszibalusio, negirdėda
mas jos suklykime isz džiaugs
mo jog pamate savo mylima šu

Iszreiszkia Dėkingumą Su Gėlėmis

Hollandijos žmones kurie 
augina gėlės, kvietkas, norė
dami parodyti ir iszreikszti 
savo dėkingumą Amerikos 
Sekretoriui ir visiems Ame- 

nų, kaipo ir snklykimo isz nusi
stebėjimo, paregėjus ji taip nu
vargusi, stojo priesz ja rūstin
gas ir paklausė szauszei:

— Alisai iszsižadejo manes 
jog ne mano tėvas jis pasakyk- 
gi man, motina, kas yra mano 
tėvu?

Motina sudėjo rankas kaip 
prie maldos ir balta, kaip dro
be, pusgy ve, nuleido galva ant 
pagalvio.

Ponas Stanislovas priszoko 
toje valandoje prie jo ir pacmes 
ji už ranku, drueziai suspaudęs 
prisilenkė ji prie savos ir pa- 
sznabždejas jam kelis žodžius 
atsitraukė nuo jo gilei susiju
dinęs ir tarė:

— Dovanok!
— Dovanok?! Paszauke in- 

irszes paskutiniam laipsniu 
Viktorius, dovanot už mano 
varga ir kentėjimus. Ponas tu
rėjai dviguba privaluma, o 
sziuolaik, kada asz ten miriau 
isz vargi ir apleidimo, ar ponas 
nors karta prisiuntei man pini
gu?

In du metu vėliaus musu Vik
torius garsingas buvo, mieste
lyje X. isz daug-žinystos veika
luose bilarnu, domino, ekarte ir 
piketos, kuris nors susitraukęs, 
beveik pusiau sugniaubtas, 
skurdo, vienok galėjo didžiuo
tis isz to, jog ji gyre ponai lo- 
szejai, kaipo puiku loszeja, ka- 
zirninka, o kurie prigelbinejo 
jam daesdinet inpedžiui turtu 
pono Livicko.

Gimdytojai-gi jo jau ilsėjosi 
ant kapiniu. Viktorius isz gai- 
lesczio po netekimui tėvu norė
jo paskubint tuojaus su pini
gais kuriuos gavo palikime, in 
Paryžių, liet sveikata jam ne 
pavėlino atlikti ta kelione. Bu
vo taipgi per daug teisingu su- 
dinime talentu muzikiszku ir 
ainatoriszku, kuriu miesteli gi
mė kas metas, paminėta jo szlo- 
ve ir garsinguma isz Paryžiaus. 
Ir tiktai gyventojai miestelio ir 
aplinkines nepaniekino ji del 
guodones szventos atminties jo 
tėvu. Vienas tiktai ponas Li- 
sovskis, kuris gyveno isz jialik- 
to jam per jo neužmirszema ge- 
radejjii, legato, tankei krutin
damas galva kalbėjo:

— Stebėtinas dalykas, sū
nus tokios motinos ir tokio tė
vo galėjo stotis tokiu vargszu 
ir žmogum visiszkai nenaudin
gu del visuomenes.

* * *
Isz szios istorijos gali rast 

pamokinimą del saves ne tik
tai jaunikaieziai, pribuvusieji 
in czionais, isz kuriu daugelis 
pajautė save valnais ir tutrin- 
gesnais, pradeda lėbaut, gert, 
kazyruot, pasileidžia ant viso-

rikiecziams iszsodino visa 
plota žemes taip kad tos gėlės 
sudarė žodi ‘ ‘ Doleriai, kuriu 
Hollandijos krasztas gavo isz 
Amerikos.

kiu nedorybių, pamirsze apie 
prižadėjimus duotus tėvam se
niem, nepaiso ne apie savo atei
ti, jog czionais yra svetima sza- 
lis, o ne tėvyne, jog ant senat
vės prisiais baisu varga kensti, 
nesirūpina idant aprūpint savo 
ateiti ir būti ramu laukime se
natvės h- nesibijot tos, bet o! 
Kad tik sziandien jam gerai, o 
tas linksmas gyvenimas tuo
jaus atima sveikata ir sunaiki
na ne tik kuna, bet ir duszia1 '* 
žmigaus bet ras ęziongi pamo
kinimą del saves ir tėvai augi
nanti vaikelius; supras ir jie, 
jeigu tik temins gerai skaity
dami, kaip privalo savo vaike
lius auginti, idant sulaukti isz 
ju džiaugsmo ir padaryt juos 
naudingais visuomenai. Isz 
szios istorijos aiszkiai galima 
suprasti jog pervirsz; didele 
meile motinos ir prisiriszimas 
prie kūdikio ncatnesza gero 
vaisiaus ir lepinimas kūdikio 
per daug suteikė jam ateityje 
prapulti, o tėvam kartybe. Gim
dytojai privalo mylėt savo vai
kus, bet niekados daug nele
pini, privalo rūpintis inkvepti 
in juos meile ir baime Dievo ne- 
pavelint insiveist kūdikio szir
dyje puikybes nepavelint tingi
niauti ir po ulyczias piktada- 
riauti o pratint juos prie darb- 
szumo, siunst in mikslaine, ka
da da darbo negali dirbti, arba 
jeigu yra kūdikiu turtingesnių 
tėvu o tik taip auginti vaikai 
bus dorais žmonimis, naudin
gais visuomenei ir tik isz taip 
augintu vaiku tėvai sulauks 
džiaugsmo. GALAS.

“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.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GEABORIŪS
Laidoja Kimus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu,

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78
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Žinios Vietines
— (Utarninke pripuola Szv. 

Venantijo.
— Szia sanvaite yra czver- 

tis meto, pasninkas: Seredoj, 
Petnyczioj ir Subatoj.

— Vincas Riszkus isz Rei- 
verton, likos nuteistas ant dvy
lika metu in kalėjimu, per 
Pottsvilles Korta, už netikieta 
žudinsta Stanislova Rusele v i- 
czia, Gruodžio 2-tra diena. Risz
kus netikietai paszovc savo 
dranga nuo kuo mirė.

— Kasyklose nedirbo Pane- 
delyje.

— Birželio 13-ta diena, in- 
vyks Szvento Juozapo Mokyk
los Mokiniu Mokslo Meto už
baigimas. Bus laibai graži pro
grama. Malonėkite tikietus iszj 
anksto insigyti.

Shamokin, Pa. — Trys Ang
liakasiai, Peter Gordon, 32 me
tu amžiaus, Edward Heck, 41 
metu amžiaus ir Charles Ba- 
shore, likos užgriauti mainuose 
pereita Sereda. Būdami skylėje 
150 pėdu po žeme, staigai su
griuvo virszius užgriaudama 
angliakasius. Peter Gordon ir 
Edward Heck likos iszgelbeti 
Sukatoje ir randasi Shamokin 
ligonbuteje, o Charles Bashore 
■žuvo.*

C-irardville, Pa. — Szvento 
Vincento parapijoje Keturios 
Deszimties Valandų Atlaidai. 
Sziais metais klebonas Kunigas 
Mykolas Daumantas nutarė pa
mėginti kaip sektųsi atlaidai 
jeigu pamokslai Ibutu duodami 
abiejomis kalbomis, Anglisz- 
kai ir Lietuviszkai.
■ • Ir labai gražiai sekasi. Sziais 
metais jau daug daugiau jauni
mo lankosi ant pamaldų. Pa
mokslininkas misijonierius yra 
iszkalbus ir abi kalbas gerai 
moka. Svecziu kunigu isz vi
su apylinkes Lietuviu parapijų 
suvažiavo, nes klebonas Kuni
gas Mykolas Daumantas yra 
malonus szeimininkas.

Brooklyn, N. Y. — Gerai ži
nomas advokatas R. Bull, ir 
Lietuviams žinomos Elenos 
Kundrotaitės vyras numirė Ge
gužio 2-tra diena, nuo szirdies 
liga. Turėjo 41 metu amžiaus. 
Prigulėjo prie Szvento Kazi
miero parapijos ir palaidotas 
Gegužio 5-ta diena parapijos 
kapines.

Hartford, Conn. — Vietos 
BALE ALT skyrius, kuri suda
ro visu vietos draugijų atstovai 
ruosziasi B ALF rubu vajui jr 
rengia pikniką Nedelioj Gegu
žes (May) 30 d. Piknikas in- 
vyks Lietuviu Darže, 23 Sta
tion, Glastonbury Line. Jei lytu 
piknikas butu parapijos salėjo, 
prie Capitol ir Broad Sts. Hart
ford, Conn., Gegužes 30 d., pra
mogai tinkama, sekmadienis, o 
Gegužio 31 d., yra pirmadienis, 
ne darbo diena, Decoration 
Day. Taigi piknike dalyviai ga
lės ilgiau linksmintis.

— BALF - ALT Skyrius tik 
pasiuntė Vasario (Feb.) 16 d., 
tosios filmu ir prakalbu pa
skirstytas aukas $282.00; BA
LF Centrui, $218.00; ALT. Ti
kimasi, kad gausingu atsilan
kymu in pikniką, geroji visuo
mene taip pat pagelbės tremti
niams ir kovai už Lietuvos ne
priklausomybe.

■ Skaitykite “Saule”

RUSIJAI
NEPATINKA

Krutamieji Paveikslai 
Apie Rusijos Sznipus

NEW YORK. — Apie ketu
riolika tukstaneziu Komunistu 
ar j u užtarėju šukele buntus ir 
pareiszke savo pasiprieszinima 
priesz krutamuosius paveikslus 
kurie parodo kaip Sovietu 
agentai, Komunistai darbuoja
si Kanadoje.

Kai tie krutamieji paveikslai 
“Moving Pikczieriai” pasirodė 
New York mieste, tai visi Ko
munistai sukilo ir suriko kad 
nevalia tokius paveikslus rody
ti.

Kai Komunistai sudarė savo 
pasiprieszinimo parodas, tai 
tuo paežiu sykiu Katalikai ve
teranai, pargryžusieji kareiviai 
sudarė savo parodas pasiprie- 
szinti tam Komunistu pasiprie- 
szinimui ir isz to iszkilo susi
kirtimai, ir keliems buvo gal
vos praskeltos pakol policija 
pribuvo.

Tie krutamieji paveikslai yra 
užvardinti “The Iron Curtain’’ 
arba “Geležies Siena’’ ir at- 
vaizduo j a kaip Rusij os sznipai 
darbavosi Kanadoje ir Ameri
koje ir kaip Slapta FBI Polici
ja juos suseke.

Rusijos Ambasadorius ir vi
sas Rusijos Sztabas kaip vienas 
žmogus pareiszke savo pasipik
tinimą. Rusijos Ambasada pa
traukė tu paveikslu leidėjus in 
teismą ir stengiasi tuos kruta
muosius paveikslus uždrausti.

Mat Komunistams baisiai ne
patinka teisybe. Tie paveikslai 
parodo kad atsitiko su Rusijos 
agentais ir sznipais ir kaip jie 
dirba ir darbuojasi Kanadoje ir 
Amerikoje. Rusija sako, kad 
ežia yra szloves nuplieszimas.

Visiems mums butu geriau 
jeigu daugiau tokiu krutamu j u 
paveikslu pasirodytu, kad 
Amerikiecziai susiprastu ir pa
matytu kas darosi po j u nosi
mis!

Pasipūtėlis ir godus žmogus 
niekados neturi pasilsio, uba
gas ir nusižeminęs dvasioje gy
vena visados geriausiam kam
baryje.

Milžiniszkas Vamzdis, Washingtono Valstijoje

• nes nėra lietaus. Szitas vamz-Netoli nuo Adrian miesto 
Washingtono valstijoje, plie
no darbininkai insuka plieno 
pamuszala in szita milžinisz- 
ka vamzdi. Jis paskui bus 
indetas in Crab Creek, kur 
dabar niekas negali augti,

GROMYKO
ISZVAŽIUOJA

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Andrei A. Gromyko, vyriausias 
Rusijos delegatas Tautu San- 
jungoje, sako kad jis grysz in 
Moskva ir, gal jau daugiau ne- 
besugrysz in Tautu Sanjunga.

Su eroplanu atlekia isz Ber
lyno Jacob A. Malik jo vieta už
imti. Gromyko sako kad jis 
ims kelis menesius atostogų, 
vakaciju, kad pasilsėtu, nes jis 
nuo 1945 metu dirba be jokios 
pertraukos. Po atostogų jis sa
ko kad jis nežino ka jis darys.

Laikrasztininkai jo užklausė 
ar jis važiuos in Paryžių del to 
Bendro susirininkimo? Jis at
sake kad jis nežino.

Visi spėja kad Gromyko gaus 
augsztesne vieta Rusijos val
džioje už jo toki uolu ir gera 
darba Tau. Sanjungoje. Krem- 
lino Tarybe visiszkai pasitiki 
ant Gromyko.

Jo inpedinis Tautu Sanjun
goje yra labai gerai susipažinęs 
su visais Rytu klausimais. Už 
tai laikrasztininkai spėja kad 
jis atvažiuoja Korėjos klausi
ma iszriszti. Korėjos kraszte 
Amerikiecziai nesutinka su So
vietais.

Amerikos Sekretorius Mar
shall yra jau kelis sykius pasa
kęs kad beveik visi nesusiprati- 

'mai rytuose pareina isz susi
kirtimo Sovietu su Amerikie- 
cziais Korėjoje.

LENKAI ISZBARA
AMERIKIECZIUS

VAESZAVA, LENKIJA. — 
Lenku valdžia pasiuntė labai 
pikta laiszka Amerikos val
džiai už tai, kad du Lenku val
džios korespondentai, raszyto- 
jai jau keturis menesius kai 
laukia savo vizų, pavelinimo 
važiuoti in Amerika. O Ameri
kos valdžia jiemdviem to pave
linimo vis neduoda. Jiedu buvo 
ežia pirmiau, sugryžo in Lenki
ja ir dabar nori vėl atvažiuoti.

Generolas Grosz isz pradžios 
labai asztriai puoliesi ant Ame
rikos ir grasino, bet paskui jis 
pradėjo gražiai ir net lipszniai 
kalbėti, sakydamas kad jis turi 
vilties kad viskas bus iszaisz- 
kinta.

dis turbut yra didžiausias, 
jis yra dvideszimts penkių 
pėdu ploczio ir keturi tuks- 
taneziai ir penki szimtai pė
du ilgumo.

Lenkijoje dabar randasi ke
turi Amerikiecziai korespon
dentai, o Lenku valdžios kores
pondentu Amerikoje dabar vi
sai nėra. Lenkai sako kad jie 
niekados nei vienam Amerikie- 
cziui raszytojui neuždraudė va
žiuoti in Lenkija, ir jie nesu
pranta kas ežia dabar darosi 
kad Amerikiecziai nepriima 
Lenku raszytoju.

Amerikos valdžia nei neatsa
ke nei nepasiaiszkino kodėl taip 
ji yra su tais Lenku raszytojais, 
ir Lenku valdžia ir Generolas 
Grosz nurimo ir nutilo.

UŽGIMĖ TAUTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nerolas Allenby atėmė szita Že
me isz bedieviu Turku. Tada vi
si džiaugiesi kad ta Szventa 
Žeme vėl buvo tikineziuju ran
kose. Dabar kai Generolas Cun
ningham pasitraukė su savo ka
riuomenėmis tai Žydai vėl 
džiaugiesi. Bet ar ilgam bus tas 
džiaugsmas, per anksti pasaky
ti, nes karas, kraujo pralieji
mas dabar tik prasideda.

NUŽUDĖ SAVO
TĘVA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žudystes prisipažino.
Jos tėvas William Korbelik, 

keturios deszimts-dvieju metu 
amžiaus žmogus buvo Plieno 
Darbininku Unijos 2330 kuopos 
prezidentas.

Jo žmona Frances, keturios 
deszimts metu amžiaus mote- 
riszke ir jo jaunesne duktė Do
rothy, penkiolikos metu am
žiaus rado jo lavona skiepe po 
malkomis. Jis buvo kelis sy
kius per galva perszautas.

Duktė Frances pasiaiszkino 
kad jos tėvas parėjo namo gir
tas, Sausio devinta diena, užsi
puolė ant jos ir ja iszniekino 
kai jos motina ir sesuo miegojo.

Vėliau ta nakti, kai jos tėvas 
nuėjo, gulti ji pasiėmė karabinu 
ir kelis szuvius paleido in savo 
mieganti tęva. Tada ji iszvil- 
ko ji isz lovos ir nustume in 
skiepą, kur ji pakavo j o po 
malkomis. Ji ketino vėliau 
duobe iszkasti darže ir savo tę
va pakavoti. Bet už keliu die
nu lavonas jau pradėjo puti, ir 
ji tenai skiepe ir paliko.

PALESTINOJE
KARAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ežiu žmonių, dabar yra Žydu 
rankose. Czia dabar tik keli 
tukstaneziai Arabu pasiliko. 
Anglijos kariuomene dar buvo 
mieste kai Žydai ta miestą pa
ėmė.

JAUNUOLIS
NUSZAUTAS

ELIZABETH, N. J. — Poli- 
cij antai ant smert nuszove Ed
ward J. Cullen, dvideszimts vie
no meto amžiaus vyruką, kai jis 
su dvejais kitais stengėsi pa
bėgti nuo policijantu su pasi
vogtu automobiliu.

Kai automobilius susidaužė 
tai visi trys iszszoko ir pradėjo 
bėgti. Policijantai nuszove Ed
ward J. Cullen.

Pirkie U. S. Bonus

daug isznaikinta gyvuliu, pa
dargu ir namu mantos. Gyven
toju labai praretėjo: Dali prie
varta iszsikrausto Vokiecziai, 
dalis pasitraukė nuo Bolszviku 
baisumo, daug jaunimo iszejo 
partizanais in miszkus.

1944 metuose gryže Bolszevi- 
kai tas žaizdas da pogilino. Vi
sus vyrus nuo 20 iki 40 metu 
amžiaus ima in Raudonąja ar
mija. Gyventojus plesze be at
odairos. Atiminėjo drabužius, 
maista, gyvulius ir kitokį tur
tą. Vos dviem menesiams pra
slinkus pradėjo vykdyti gyven
toju suiminejimus, žudymus ir 
trėmimus in Sibirą. Iki 1945 
metuose pradžios aresztuotu, 
iszžudytu, isztremtu ir evakuo
tu in Vokietija ūkiai buvo pa
likti be gyvos dvasios. Vėliau 
in juos pradėjo gabenti isz Ru
sijos gilumos Azijatu su szei- 
mynomis. Jie apgyvendinami 
Lietuviszkomis pavardėmis.

Mažažemiams ir bežemiams 
buvo dalinama žemes. Vienok 
ta ‘ ‘malone’ ’ maža kas pasinau
dojo: Neturi ir isz valdžios ne
gauna leszu ir medžiaga trobe
siams statyti, neturi gyvuliu ir 
padargu.

Miestuose ir kaimuose tebe
stūkso griuvėsiai. Vedama tik 
didele propaganda, bet tikru
moje nieko nedaroma namams 
ir sodyboms atstatyto. Mies
tuose kaip stovėjo, taip ir tebe
stovi griuvėsiai. Tik vienas 
kitas valdžios pastatas taiso
mas, ir retenybe, jei kur naujas 
namas statomas. Proletaru 
valdžioj, proletariszkai ir krasz 
tas, ir žmones turi atrodyti.

Kaime Skurdas, Mieste 
Badas

Ūkininkai smaugiami didė
lėmis duoklėmis ir auksztais 
mokeseziais Darbo jiegos ukiuo 
se labai maža, todėl isztisi že
mes plotai dirvonauja niekeno 
nedirbami. Vercziami dėtis in 
kolchozus ir juose ten skursti.

Kai kaimas skursta, tai mies
tas turi neiszvengiamai badau
ti. Prekybiniam valdžios tink
le maisto gauna tik pagal kor
teles, nustatytas. Juodojoj 
rinkoj, nors ji leidžiama, negali 
inpirkti, nes prekes auksztos. 
Valdžios nustatyta preke: la- 
sziniu svaras kasztuoja 10 rub
liu; o juodojojrinkoj 250 rb., 
duonos svaro preke 4 rb., orink- 
oj 10 rb., rubu eilute 2000 iki 
3000 rb. Paprastas darbinin
kas in diena uždirba 15 iki 20 
rb. Ūkininkui valdžia už ru
giu centneri moka 30 rb., už 
karve 200 rb.

Tokiose prekių, kainu ir algų 
replese prekes skursta, o mies
te jau badas žygiuoja.

Raudonieji Ir Žalieji
Visi gyventojai Lietuvoje nuo

1945 metuose yra suregistruoti. 
Jiems iszduoti nauji asmens do
kumentai. Komunistu partijos 
nariai gavo raudonos spalvos 
pasus, o visi kiti gyventojai: 
žalios spalvos pažymėjimus, 
vadinamus liaudies liudymus. 
“Žalieji“ yra beteise liaudis, o 
“raudonieji“ Komunistinio ro
jaus vieszpacziai. Vienok Lie
tuviais Komunistais nelabai 
pasitikima. Neretai pasitaiko, 
kad ir “partiniai“ isz Lietuviu 
nėra isztikimi užgyventai. To
dėl ir juos akylai stebi partiniai 
draugai isz Rusijos ir “viską 
matanti“ NKVD akis.

Kariszki Pasirengimai
Raudonosios kariuomenes

Szitokios baisios iszvaiz- 
dos pauksztis gyveno Pietų 
Amerikoje apie dvideszimts 
milijonu metu atgal! Moks- 
lincziai, isz iszkastu kaulu 
iszrokavo kaip tas pauksztis 
tada iszrode. Mokslincziai 
szita paukszti pavadino 
“Mesembriorhis.” Jis buvo 
nulipdytas ir pastatytas Chi
cago, Ill., muzejuje.

KUN. FLANAGAN
PASIMIRĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
daugiau negu penki szimtai 
vaiku tenai gyvena. Krutamie
ji Paveikslai, moving pikczie
riai jau kelis sykius labai gra
žiai parode tuos namus ir pa- 
aiszkino kas tenai daroma. Ku
nigas Flanagan buvo labai ge
rai visu žinomas ir gerbiamas, 
jojo tas inkurtas “Vaiku Mies
tas’’ yra visiems labai gerai 
žinomas.

ARABAI PASKELBIA
KARA

}

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Žydai sako, kad svetimu 
kraztu kariszki eroplanai teip- 
gi puolasi ant Žydu armijų be
veik visuose krasztuose.

Žydai dabar reikalauja kad 
Prezidentas Trumanas pavėlin
tu Amerikiecziams siunsti gink 
lūs in Palestina Žydams. Tru
manas nežino ka daryti. Ame
rikos valdžia gal per greitai 
pripažino ta nauja Žydu tauta. 
Anglijos valdžia ir valdininkai 
apsukresni ir taip greitai ne- 
prasiszoksta. Anglijos Užsie
nio Sztabas pareiszke kad Ang
lijos valdžia ketina pasekti 
Amerikos pavyzdžiu ir pripa
žinti ta nauja Žydu tauta, bet 
Anglijos atstovai sako kad vi
sai nėra strioko, kad galima pa
laukti.

Tautu Sanjunga dabar neži
no kur dingti ar už ko stvertis. 
Karas Palestinoje dabar siau- 
czia, Žydai Tautu Sanjungoje 
reikalauja kad ta Tautu San
junga tuojaus nubautu Egiptie- 
czius. O Tautu Sanjunga visai 
be jiegos, net ir jos dvasia jau 
pasimirus.

SZIANDIEN
LIETUVOJE

Merdėja Karo Ir Oku
pacijos Žaizdose

NEW YORK. — Karo audro
je krasztas žiauriai nukentejo. 
Daug miestu subombarduota ir 
iszdeginta. Isztisi kaimai ir at
skiros soddyybos nuszluota nuo 
žemes pavirszaus. Ypacz nu
kentejo Suvalkijos, Vilnijęs ir 
Žemaitijos sritys. Kaimuose 

sziandien Lietuvoje yra žymiai 
daugiau, kaip 1940-41 metuose. 
Didžiausi daliniai yra Vilniuje, 
Kaune, Sziauliuose ir visuose 
apskrieziu miestuose. Pastebi
ma nemaža szarvuotu ir aviaci
jos daliniu. Aerodromuose 
daug iszrikiuota bombonesziu 
ir naikintuvu. Inrengta nauju 
aerodromu, kaip tai: paciunuo-^ 
se, Kauno apskr., Alksnia ,kie?^ 
myje, Pakuonio valscz., dabar,., 
galutinai užbaigtas. 1941 me
tuose ruosztieji insitvir tinimai 
Vokietijos pasienyje dabar pa
skubintai tęsiami ir užbaigia
mi.

Kartu su kariniais pasiruo- 
szimais paskutiniu metu veda
ma per spauda ir susirinkimus 
labai sustiprinta propaganda, 
priesz Amerika ir Anglija. Gy
ventojams aiszkinama, kad tuo<- 
se krasztuose jieszko darbo 
žmones. Ju kapitalistines it fa- 
szistines valdžios esą ruosziasi 
užpulti Sovietu Sanjunga.

Partizanu Kovos
Lietuvoje miszkai tebeyra 

pilni partizanu. Žmonėms aisz
kinama, kad tie partizanai esą 
faszistai, Vokiszkieji naciai ir 
tokiu Lietuvoje esą apie 40,000 
isz kuriu jau 12,000 nebeyra.

Kovai priesz partizanus lai
koma kelios NKVD divizijos. 
Invyksta dideliu kautynių. 
1947 metuose, Gegužio 8-ta die
na Vilniaus srityje. Eisziszkiu 
apylinkes miszkuose esantieji 
partizanu daliniai puolė NKV- 
D. Tose kautynėse žuvo 2000 
NKVD ir partizanu. 1946 me
tuose, Lapkriczio men., buvo 
dideles kautynes Szimoniu gi
riose, prie Naruczio ežero. NK
VD ten vykdė miszko ‘valyma’ 
ir susidūrė su kovai gerai pasi- 
ruoszusiais partizanais. NKVD 
ten žuvo apie 1800, o partizanu 
200. Partizanai atėmė 3 lauko 
patrankas, 25 auto maszinas ir 
sunaikino 4 tankus.

Partizanai ardo Bolszevi- 
ku valdyba, iszvaiko Komunis
tu susirinkimus, pakely iszlais- 
vina aresztuotus ir iszvaikinius 
Lietuvius, varomas “raudoną
sias gurguoles ’ ’ su pyliavomis 
sugražina in namus, isznaikina 
vykstanezius vykdyt suėmimu 
NKVD burius, neleidžia insi- 
kurt Rusams kolonistams. Par
tizanai yra žmonių gyvybes ir 
Lietuvio teviszkes didieji gynė
jai. —LAIC.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekosisz Senovės 
Padavimu; f^ary 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 Tut
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20# 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

ISTORIJEapie Da *“ * 
------------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti 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 Citjj


