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Ims Vyrukus n V aiska
Isz Amerikos SUARESZTUOJA

KOMUNISTUS
NUSZOVE

POLIC1JANTA

TRECZIOS
PARTIJOS SEIMAS

Nesutinka Ant Užsie
nio Reikalu Klausimo; 

Nenori Kad Rusija 
Valdytu

PHILADELPHIA, PA. — 
Kaip Republikonai ir Demo
kratai laike savo mitingus, su
sirinkimus ir seimus, besirink- 
dami kandidata in Prezidento 
vieta, taip dabar ir Treczio- 
sios Partijos nariai susirinko 
ir savo seimą veda.

Naujos Dalybos ‘New Deal’ 
nuo Demokratu Partijos at
skalūnai susikirto su tais, ku
rie nori visiszkai parsiduoti 
Rusijai ir Komunistams.

Czia nėra klausimo, kas bus 
iszrinktas kaipo Trecziosios 
Partijos kandidatas, bet klau
simas svarbus kaip nusistatyti 
ant užsienio reikalu? Visi jau 
jau isz anksto žino ir sutinka 
kad Henry Wallace bus kandi
datas del Prezidento, o Senato
rius Glen Taylor isz Idaho 
valstijos bus kandidatas del 
Vice-Prezidento.

Demokratai, kurie anais lai
kais sudarė ta Roosevelto 
“Nauja Dalyba“ nenori dabar 
visiszkai pasiduoti Rusijai. 
Jie sutinka derints su Rusija, 
Sovietams nusileisti bet netar
nauti.

O tikri kairieji, raudonieji 
nori stacziai su Rusija susidė
ti. ;i;

Visi laike slaptus mitingus 
savo kambariuose, kad susita- 
rius priesz seimą. Rexford G. 
Tugwell, buvęs Roosevelto mo- 
kslincziu sztabo narys, pirmi
ninkavo tuose susirinkimuose. 
Isz viso randasi apie septynios 
deszimts asztuoni delegatai.1 
Jie tuos mitingus laike Belle- 
vui Stratford vieszbutyje, ho-i 
telyje, kur Republikonai ir De
mokratai panaszius mitingus 
laike priesz savo seimus.

Kongresmonas Vito Marcan- 
tonio buvo iszrinktas regulu ir 
instatymu komisijos pirminin
ku. Jis yra gerai žinomas kai
po kairu j u užtarėjas, jeigu ne 
pats Komunistas.

Trecziosios Partijos atstovai 
giriasi kad j u partijos vardas 
bus ir ant Massachusetts vai-; 
stijos rinkimo rasztu. Czia,, 
szitoje valstijoje reikalaujama 
kad 50,504 žmonių pasiraszytu 
ant aplikacijos, ant praszymo, 
pirm negu kandidato ar parti
jos vardas bus inraszomas in 
balsavimo popieras. Jie giria
si kad vien tik Bostone jie su
rinko daugiau negu 18,666 to-

(Tasa Ant 4 Puslapio}

Komunistai Pyksta;
Smerkia Trumana

NEW YORK. — Szeszi isz 
dvylikos augszcziausiu Komu
nistu Amerikoje, buvo suimti 
ir suaresztuoti. Szituos Komu
nistus Amerikos Slapta, FBI 
policija jau per visus metus 
seke ir dabar juos suaresztavo. 
Kitu szesziu dabar jieszko ki
tuose miestuose.

Visi szeszi turėjo gauti pen
kių tukstancziu doleriu kauci
jos. Vienas ju lajeris, advoka
tas Abraham 'Unger teisėjui
teisinosi ir aiszkinosi kad keli PITTSTON, PA. — Penkių 
Komunistai visomis galiomis vaiku tevo szaltas lavonas 

. . . , .. . .. buvo užtiktas, karojantis nuostengiesi ta kaucija parūpinti, ’ J
bet negalėjo. Teisėjas juos pa- virves- Kaimynai ji surado. Jis 
leido, bet pareikalavo kad visi ^ven0 141 York Ave- in Dul> 
tas kaucijas užsidėtu priesz ^ea’ 
puse po deszimts ant rytojaus. Harold Howell, kuris buvo

Beveik tuo paežiu sykiu kai P^szauktas, sako kad William
szitie Komunistai buvo New 
York mieste suimti, Carl Win
ters buvo suaresztuotas De
troit mieste. Jam kaucija buvo 
nustatyta ant deszimts tuks- 
tancziu doleriu. Jis bus pa- 
szauktas in teismą už dvieju 
sanvaicziu.

Tu szesziu suaresztuotu New 
York mieste tarpe yra William 
Z. Foster, Komunistu partijos 
pirmininkas, kuris kelis sykius 
stojo kaipo kandidatas in Pre 
zidento rinkimus; j__ d------ ------------ x---o------- --------
Davis, New York miesto Coun- jos juras kai vilnys apsėmė ju 
cilmonas; keli Komunistu Par- laivu. Nelaime atsitiko prie 
tijos ir Tarybos nariai ir ko-! Gdynia, kur tos Skautes, Len- 
munistiszko laikraszczio “Dai-j kaitės turėjo savo vasarnamius 
ly Worker” redaktorius. Visi ir tenai praleisdavo savo ato-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jauni vyrukai dabar sku
binasi savanoriais stoti in 
vaiska kad nebutu paskui 
panevalia imami. Szi rudeni 
jau pradės imti in vaiska vi
sus vyrukus nuo asztuonioli-

DETROIT, MICH. — Du 
vaikezai, be jokio perspėjimo 
užsiszoko ant policijanto Ka- 
liszewski automobiliaus ir ji 
ant smert nuszove. Jo tėvas bu
vo beveik taip pat nuszautas 
1925 metuose. Jo motina, Po
nia Elena Kaliszewski dabar 
stengiasi savo marczia Dolores 
dvideszimts vieno meto 
žiaus suraminti.

am-

PENKIŲ VAIKU
TĖVAS PASIKORĖ

Nayavich jau ilgai nebuvo 
sveikas, net nuo to laiko kada 
jis isz vaisko pargryžo. Jis bu
vo tik dvideszimts asztuoniu 
metu amžiaus, ir dirbo in Mof
fatt kompanijos mainas.

23 LENKAITES

PRIGĖRĖ
VARSZUVA, LENKIJA. — 

i-l Dvideszimts trys Skautes, 
Benjamin Lenkaites prigėrė in Pabalti-

stogas.

Savanoriai Kareiviai

kos metu ligi dvideszimts 
penkių metu. Daug jaunu 
vyruku dabar stengiasi stoti 
in Tautos Sargus, kad jiems 
nereikėtų in vaiska eiti.

EGIPTIECZIAI
ATSIPRASZO

Prižada Pilnai Nubaus
ti Amerikieczio

Nužudytoja

CAIRO, EGIPTAS. — Kai 
Amerikietis Stephen J. Haas, 
isz Germantown, Philadelphi- 
joje, buvo akmenimis užmusz- 
tas ant ulyezios Cairo mieste, 
ir jo žmona apstumdyta ir isz- 
juokta, Amerikos konsulatas 
tuoj aus pasiuntė griežta laisz- 
ka Egiptos valdžiai ir reikala
vo pasiaiszkinimo.

Egipto valdžia greitai atsi- 
prasze ir prižadėjo kad visos 
pastangos bus dedamos ta žu- 
lika ar tuos žulikus suimti ir 
nubausti.

Amerikos atstovas Jefferson 
Patterson pats nuėjo in Egipto 
valdžios Ambasados ofisus ir 
pareikalavo greito pasiaiszki
nimo. Egipto Ministeris No- 
kraszhy Pasha pats asmenisz- 
kai užtikrino Amerikos atsto
vą kad visos pastangos yra de
damos suimti tuos žmogžu
džius.

Tie patys žulikai užsipuolė 
ant Anglo, jo žmonos ir jųdvie
jų vaiko. Egipto valdžia aisz- 
kinasi kad visi szitie užsipuoli
mai ant svetimu žmonių atsiti
ko tame miesto kraszte, kur 
Žydai ana sanvaite paleido

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ALGOS PAKILO; PLIE
NAS PABRANGO

PITTSBURGH, PA. — Be- 
veik visos plieno kompanijos 
sutinka pakelti darbininkams 
algas. Abelnai kalbant ar ro- 
kuojant, plieno darbininkai 
gaus apie trylika centu ant va
landos daugiau.

Kai darbininkai reikalavo 
daugiau mokėti keli menesiai 
atgal visi tie plieno fabrikan
tai nesutiko ir primine darbi
ninku unijoms kad darbinin
kai turi kontrakta su kompani
ja ir turi to kintrakto laikytis.

Bet dabar tie patys fabri
kantai visai be jokio pareikala
vimo ar straiku, paskelbia kad 
visiems darbininkams algos 
bus pakeltos, už tai kad pra
gyvenimas toks brangus.

Tuo paežiu sykiu visos plie
no kompanijos pranesza kad 
plienas pabrangs.

Fordo automobiliu kompani
ja, stengdamasi iszsisukti isz 
straiku, kurias rengia szimtas 
ir asztuoni tukstaneziai darbi
ninku, paskelbia visi kurie 
dirba ofisuose tuojaus gauna 
devynis centus ant dolerio dau
giau. Szitoje kompanijoje prie 
tokiu ofiso darbu dirba apie 
dvideszimts penki tukstaneziai 
ir penki szimtai.

Ambasadorius
AParszaukti Namo

Daug Amerikos Bomberiai At
skrido In Anglija Ir Berlyną; 
Darbininku Algos Pakelti, Plie
nas Pabrango; Dvylika Komu
nistu Suaresztuoti Per Valdžios 

FBI Policija
* —----- - f ——aa

WASHINGTON, D. C. — Major Genero
las Lewis B. Hershey vėl buvo paskirtas tvar
ka vesti ir daryti, kai valdžia vėl ims jaunus 
vyrukus in vaiska.

Kai jis szita darba vedenuo 1941 metu ir 
per kara, tai daugiau negu deszimts milijonu 
jaunu vyruku buvo in vaiska paimta, o trisde- 
szimts szeszi milijonai turėjo užsiraszyti.

Szita syki jo darbas yra užraszyti, užre
gistruoti visus jaunus vyrukus nuo asztuo- 
niolikos iki dvideszimts penkių metu amžiaus.

Asztuoniolikos metu amžiaus vyrukai turės 
užsiraszyti, bet nebus imami in vaiska. Jie 
gales savanoriai stoti in vaiska del vienu me
tu. Tada jie nebus imami, kaip kiti ant dvie
ju metu. Tokio amžiaus vyruku dabar ran
dasi apie 161,000. Szitie vyrukai kurie 
savanoriai stos in vaiska pasiliks Ameri
koje, ir nebus iszvežti in svetimus krasz- 
tus. %

Pradės registruoti, užraszineti tuos vy
rukus nuo Rugpiuczio (Aug.) szeszioliktos 
dienos.

Czia dar kitas aiszkus ženklas, kad 
Amerika ginkluojasi, ir in kara rengiasi.

KARISZKI EROPLA-
NAI IN ANGLIJA
SCAMPTON, ANGLIJA. — 

Keturios deszimts asztuoni 
Amerikos kariszki B-29 ero- 
planai, bomberiai atskrido isz 
Amerikos in Anglija. Už keliu 
dienu, dvylika panaszu eropla- 
nu atskris.

Pusantro szimto Anglijos 
laikrasztininku pribuvo dasiži- 
noti, kas czia darosi? Visi Ang

lijos žmones sako kad tie Ame
rikos kariszki eroplanai pri
buvo in Anglija už tai, kad So
vietai spreczinasi Berlyne.

Pulkininkas John B. Henry 
stacziai užsigina ir sako, kad 
czia visai paprastas dalykas, 
kad musu kariszki eroplanai 
nuskrido in Anglija vien tik 
del manevru, iszmeginti lakū
nus ir eroplanus. Jie sako, kad 
i u atskridimas nieko bendra 
neturi su Berlyno klausimu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

GEN. CLAY IR AM
BASADORIUS PAR

SZAUKTI NAMO
i ♦ 3 ♦ ■? V -•

Pasitars Apie Berlyno 
Klausima

BERLYNAS, VOK. — Ge- 
nerolas Lucius D. Clay, Ame
rikos kariszkas Gubernatorius 
Vokietijoje su Amerikos Am
basadoriumi Robert D. Mur
phy parvažiuoja namo. Jie 
eroplanu lekia stacziai in 
Washingtona, kur jiedu pasi
tars su Prezidentu Trumanu ir 
Amerikos Sekretoriumi apie 
Berlyno klausima. Armijos 
Vyriausias Sekretorius Ken
neth C. Royall taipgi laukia 
jųdviejų parvažiuojant.

Generolas Clay ir Ambasa
dorius Murphy pirmiau daly
vavo tame visu vakariniu tau
tu kariszku Gubernatorių sei
me, ir dabar parvažiuoja in 
Washingtona pasitarti.

Berlyne dabar neramu! Ru
sija prižada visus Berlyno gy
ventojus iszmai tinti, jeigu 
Amerika su Anglija pasitrauk
tu. Sunku pasakyti kaip ir kur 
Francuzija dabar stovi, kai 
Schuman valdžia buvo atstaty
ta.

Amerikos ir Anglijos karo 
sztabas iszleido kitus insaky- 
mus ir skiria mažiau gazolino 
automobiliams kad sutaupinus 
gazoliną.

Prie Helmstedt, ant Sovietu 
rubežiaus, Sovietai sustabdė ir 
pasiuntė atgal apie deszimts 
automobiliu už tai kad draive- 
riai neturėjo paliudinimo, pa- 
velinimo siz Sovietu kariszko 
sztabo.

Padanges pilnos Amerikos 
ir Anglijos galingu ir didingu 
eroplanu, kurie per viena die
na inveža pustreczio tukstan-

(Tasa Ant 4 Puslapio) j j
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Kas Girdėt
‘ Kai Rooseveltas užėmė Pre
zidento vieta, 563,000 žmonių 
turėjo valdiszkus darbus. Da
bar apie 2,066,000 žmonių tuos 
paežius darbus dirba.

”« ' ■ ■■

Republikonu kandidatas, 
Gubernatorius Thomas E. De
wey kreipiasi in visus Ameri- 
kieezius del 'balsu, (votu) sa
kydamas kad jis viską permai
nys ka Demokratai iszperejo 
per szesziolika metu. Visi 
Amerikiecziai labai myli per
maina ir už tai jie dabar stos 
už Republikona.

Kai Dewey rinkimus laimes 
ir taps Amerikos Prezidentu, 
jis visiems labai greitai insi- 
.gerins, nes bus daug tuszcziu 
vietų, in kurias jis gales pa
skirti tuos kurie ji dabar re
mia ir rems per rinkimus.

■ • • -1

Amerikos Sekretorius Geo. 
Marshall staeziai sako kad jis 
ir Amerikos armijos jokiu bu- 
du nesitrauks isz Berlyno. Jis 
sako kad jeigu dabar Ameri
kos armijos pasitrauktu tai vi- 
■si Europoje sakytu kad Ame
rika prisibijo Sovietu. Bet, tie
sa prisipažinus, da'bar kai Vo
kietija taip suskaldyta ir pa
dalinta, tai mums nėra jokio 
tikslo ar reikalo taip laikytis 
už tos Berlyno daleles. Vokie
tijos sostine, Berlynas dabar 
visai mažai ka reiszkia.

———— e ——

Generolas Lucius Clay, ka- 
riszko sztabo vadas Vokietijo
je iki sziol dare ka ir kaip jis 
norėjo Vokietijoje. Amerikos 
Sekretorius Marshall jam vi
sur ir visados nusileisdavo. Bet 
dabar Paul Hoffman, Ameri
kos administratorius del Eu
ropos paszelpos nėra toks nuo
lankus. iSzitiedu susikirs, ir 
kiek dalbai* matyti, tai Gene
rolas Lucius Clay turės nusi
leisti. Generolas Lucius Clay 
.yrą pasirinkęs daug Vokie- 
cziu, kuriems jis nori pavesti 
apie du bilijonu doleriu, ku
rie butu iszdalinti"biznieriams 
ir fabrikantams Vokietijoje. 
Beveik visi szitie Vokiecziai 
nepatinka Amerikos paszelpos 
administratoriui, Paul Hoff
man.

• •
' ' . ' ■ ’Jr ... . r.

In Tsingtao miestą, Kinijo
je, apie penki tukstaneziai ir 
szeszi szimtai Amerikiecziu, 
kuriu tarpe randasi apie trys 
tukstaneziai Amerikiecziu ka- 
reiviu, yra dabar isz visu pu
siu Komunistu apsupti. Ame
rikos laivai stovi uoste pasi
rengė visus tuos Amerikie- 
czius isz tenai iszgahenti, jei
gu Komunistai labiau imtu 
spausti.

____________ • •

Vienas mokslinczius, Bert
rand Russell, per radijo tyezia, 
Laikomis mums parodo kaip 
mes save augsztai statomies, 
kaip kita invertiname ar paže- 
miname, kalbėdami apie to
kius paežius paproezius ku
riuos mes kaip ir musu Susie
das ar pažystamas darome ir 
sekame. Jis parodo kaip ta pa
ti mintis, tas pats darbas visai 
kitaip iszrodo musu akyse kai 
mes žiūrime in save, in tave ir 
in kita žmogų.

Iszsireiszkimas, "Asz esu 
nusistatęs,” reiszkia kad tu 
esi užsispyrės, o jis yra pasku
tinio kurpio durnius.

Asz biski linksmas, tu per 
daug plepi, o jis pasigėrės.

Mano drese, suknele, nauja 
ir graži, tu savo drese pailgi
nai, o ji neszioja isz mados isz- 
ejusia drese, kuri geriau mo- 
cziutei tiktu.

Asz szventai pasipiktinu, 
tau nepatinka, o jis visai už 
dyka lerma kelia.

Asz vis stengiuos kitus su
prasti, tavo protas apkvaiszin- 
tas, o jis durnas kaip kuopus
ias.

Asz esu raszytojas, tu esi 
rasztininkas, o jis tik pisorius.

Asz esu graži, tavo veidas 
nepraseziausias, o ji iszrodo 
kaip sena mazgote.

Asz esu tikintis ir dievobai
mingas žmogus, tu eina in 'baž- 
nyczia, o jis draugauja su kle
bonu.

Asz kartais permoksliszkai 
kalbu ir sunku mane suprasti, 
tu per daug nieku zaunija, o 
jis protiszkai szuketas.

iSzitokiu prilyginimu butu 
galima tukstanezius surinkti. 
Visi mes keleriopais budais 
žiūrime in tuos paežius daly
kus ar darbus, bet visai kito- 
niszkai iszvercziame ir iszaisz- 
kinarne. Mes vis gerai darome, 
antras praseziau, o treczias 
jau visai prastai, nors visi trys 
ta pati darba dirba ar in ta 
pati daigta žiuri.

LIETUVIAI IN 
JUNG. VALSTYBES

IR KANADA

Kai liga praeina, mes pa- 
mirsztame daktara ir užmirsz- 
tame kad mes esame jam sko
lingi. Kai karas praėjo, kai 
Hitleris gala gavo, Rusija pa- 
mirszo kas jai in talka stojo, 
kas ja iszgelbejo; ji pamirszo 
ir visus geradarius ir visas 
skolas.

Kur tik Rusijos armijos ran
dasi prie rulbežiaus, tenai slap
ta policija, diena ir nakti 
sergsti ir prižiūri rubežiu kac 
niekas neineitu ir neiszeitu. 
Szitie sargai turi daug szunu, 
kurie yra szeriami daug geriau 
negu žmones. Szitie szunes yra 
iszmokinti susekti žmones, ku
rie stengtųsi per rubežiu pa
bėgti. Sovietas kareivis turi 
savo szuni labai gerai prižiū
rėti nes tas szuva yra sargas.

■ • • 1

Garniu girioje, apie du kilo
metrai nuo Lydos, Sovietai yra 
intaise didelius karabinus, ka- 
nuoles apsiginti nuo eroplanu.

• •

Zakreto miestelis, prie pat 
Vilniaus yra dabar labai sau
gojamas ir niekam nevalia nei 
isz tolo prieiti. Czia Sovietai 
laiko po žeme daug visokiu ka- 
riszku ginklu, aliejaus ir gazo
lino ir visokiu ginklu, kuriuos 
jie pasivogė ar pasiėmė isz Vo- 
kiecziu.

(Palemono laukuose, prie 
Kauno, Sovietai turi pasikavo- 
je po žeme szimtus tukstaneziu 
goreziu gazolino del eroplanu 
ir del tanku.

Vienas Vokietis karininkas 
pabėgo isz Sovietu Vokiecziu 
armijos, kai vienuolika tuks
taneziu kareiviu ir karininku 
atvažiavo in Koenigsburga. Jis 
sako kad buvusio Vokiecziu 
karininko Marshal von Paulus 
visa armija yra lavinama ir in 
kara rengiama. Kai atsimena
te, Marshal von Paulus Vokie
tis karininkas, su visa savo ar
mija pasidavė Sovietams ir 
paskui ragino kitus karinin
kus pasiduoti.

Tremtiniui gyventi leista 
.12,5 ketvirtainiu pėdu grinda 
plotas. Tiems žmonoms dabar 
bus galima atvykti in Ameri
ka. Kiekvienas turės turėti

insikibe stoja in gyvenimą.
Kiti seniai sako kad jeigu 

lietus lyja ta diena kada jau
nieji ženyjasi, tai visi ju vai
kai bus snargliai, jiems nosys,

in nuotaka tai kad apakinus 
tuos kipszus, kurie norėtu 
jiemdviem meiles kelia pasto
ti. Ir mes in szita antra paaisz- 
kinima szventai tikime, nes

cziulpeme. Tie seni czeverykai 
vra taikomi in tuos biesus 
V

kipszukus. Jeigu netikite, tai 
ar jums kada teko gauti su to
kiu czeveryku in kakta? Kaip

BROOKLYN, N. Y. — Ne
dėlioję, Liepos (July) 18 diena, 
laivu "Marine Shark” atvyko 
Antanina Asabergiene ir sūnūs 
Czeslovas Asabergas, lietuviai 
isz Austrijos. Apsigyvens pas 
Vincent DeBellis 2444 28th St., 
Long Island City. BALF var
du pasitiko ir formalumus at
liko Jonas ir Ona Valaiczia.

Tuo patim laivu atplaukė, 
iszsedo Halifax, Nova Scotia 
szie lietuviai, jauni ūkio, na
mu ruoszos, amatininkai ir 
profesijų darbininkai: Petras 
Kovelis, Steponas Pakalnis, 
Jurgis Puodžiūnas, Antanas 
Kaveckas, Juozas Budreika, 
Silvestras Czepas, Antanas 
Diržys, Kazys Girnys, Antanas 
Grigas, Marselius Meszkaus- 
kas, Vytautas Naruszis, Juo
zas Pakalnis, Adolfas Pavilio
nis, Jurgis Susreviczius, Ignas 
Tamosziunas, Juozas Urbonas, 
Juozas Vilkas, Jeronimas Vin
gilis, Magdalena Kasperavi- 
cziute, Veronika Knyvaite, Zi 
ta Linartas, Antanina Morkų - 
naite, Marija Naruszis, Ona 
Petrauskaite, Elena Undraitis, 
Jadvyga Aleksandra vieži ute, 
Ema Bajoraite, Marija Dubini- 
kaite, Aleksandras Paleckis.

Didesnis tremtiniu transpor
tas pasieks New Yor'ka kita 
pirmadieni, t. y. Liepos (July) 
26 diena.

Britu Zonos Vokietijo
je Lietuviai

Amerikoje gyvenanezio as
mens kvietimą, kuriame turės 
būti užtikrinta, kad atvykęs 
tremtinis netaps visuomenei 
naszta, kad jam bus garantuo
tas butas, kad jam bus užtik
rintas darbas.

Sziems tremtiniams reikia 
maisto, reikia rubu, medika
mentu ir visko kito, ko gyvam 
žmogui reikia. Tiek paszelpos, 
tiek imigracijos reikalais ma
lonėkite kreiptis in BALF Cen
tra, 105 Grand Street, Brook
lyn 11, N. Y.

Pageidaujamos Tvar
kingiausios Szeimynos

Kataliku immigracijos in- 
staigos pasiusti atstovai Euro
poje lankosi tremtiniu stovyk
lose ir pataria didžiosios imi
gracijos paezioje pradžioje 
siusti in Amerika paežius pa
vyzdingiausius, padoriausius 
žmones, tvarkingas szeimas, 
kad nepažine tremtiniu ameri
kiecziai, ko daugiausia ju 
kviestusi in Amerika. Tokiu 
tremtiniu propaganda. dau
giau amerikieczius paveiksian
ti. Jie savo akimis matys ta ir 
kalbės apie ta tremtini ne vien 
teoretiszkai, bet praktiszkai 
juos pažindami.

Aktingai patys dalyvaukite 
BALF vajuose tremtiniams 
gelbėti ir kitus raginkite gel
bėti žustanezia Lietuviu tauta.

1948 m. Birželio (June) 1 d., 
Britu zonoje stovyklose gyve
no 15,944 Lietuviai ir 768 Lie
tuviai su DP teisėmis už sto
vyklos ribų. Be sziu, yra keli 
szimtai Didžiosios Lietuvos ir 
net keli tukstaneziai Mažosios 
Lietuvos Lietuviu be DP tei
siu. Visu tremtiniu Britu zono
je Birželio (June) 1 d., buvo 
208,631 asmenys, ju tarpe 90,- 
430 Lenku, 31,661 Latviu ir 
7,746 Estai.

Lietuviai suskirstomi tokio
mis grupėmis: iki 16 metu vai
ku 32, 1% neszcziu moterų ir 
motinu su vaikais iki 6 m., 11, 
4%, invalidu, ligoniu, seneliu 
6, 7%, darbingu 49, 8%.

Isz Britu zonos iszvažiavo: 
Sausio (Jan.) men., 315; Vasa
rio (Feb.) 218; Kovo (Mar.) 
367; Balandžio (Apr.) 298; Ge
gužio (May) 256, iii Birželio 
(June) 1 d., viso 1,454.

Repatriavo Sausio men., 22 
Lietuviai, 37 Latviai, 2 Estai; 
Vasario 35 Lietuviai, 46 Lat- 
vai, 5 Estai; Kovo 24 Lietuviai, 
27 Latviai, ne vienas Estas; 
Balandžio 81 Lietuvis, 45 Lat
viai, 2 Estai; Gegužio 136 Lie
tuviai, 56 Latviai, 13 Estu. Per 
sziuos metus iki Birželio 1 d., 
repatrijavo viso 298 Lietuviai 
211 Latviu, 21 Estas.

Iki Gegužio 15 d., skriningo 
komisijos apklausinejo 11,494 
Lietuvius. IRO globai nepriim
tinu terado tik 18. Už stovyk
los .ribų iki Gegužio 15 d., ap
klausinėti 1,317 Lietuviu, isz 
ju 853 IRO priimti globoti.

Maisto normos nustatytos 
tokios: kūdikiams iki 1 metu 
amžiaus 1200 kalorijų per die
na. Taip kalorijų skaiezius de- 
szimtimis kyla iki 2525 kalori
jų, kurios duodamos tik sun
kiai dirbantiems darbinin
kams.

BUS VESEILE!
Senas patarimas, Anglu kal

boje, saiko "Geguži vestuves; 
Birželi gailestuves. ” Bet retas 
kuris sziandien tiki in tokius 
durnius burtus. Vienok, gali
mas daigias kad tie seniai ži
nojo apie ka jie taip mokslisz- 
kai sznekdjo.

Gal Jonukas ir Mariute sku
binasi prie altoriaus Gegužio 
menesyje, kad praeitas mene- 
sis buvo ūkanotas, lietingas, 
niūrūs ir negražus, kad szitas 
Geguižio menesis nėra pastovus 
ir už tai Birželio menesis turi 
būti gražus, skaistus ir malo
nus, kuris gražiai nusiszypsos 
ant visu tu insimylejusiu nau- 
vedžiu, kai jie, ranka in ranka

kai pagodos kranas varvos. Už 
tai mes linkime ir laukiame 
gražiu, saulėtu dienu. Ne tiek 
sau tu dienu laukiame, kiek ki
tiems, nes mes snargliu nevcli- 
name nei savo draugams. ,

Bet, ir tas Birželis jau ne 
toks geras menesis vesti ar isz- 
teketi. Szliubas gal bus gražus, 
veseile didele, žmonių daug, 
oras patogus, 'bet nepainirszki- 
me kad vasara labai szilta, I 
karszta ir duszna. Kaip su ta j 
Saldaus Menulio kelione? Jei
gu tie jaunavedžiai gražiai su
gyvens ir vis viens kita mylės 
per Liepos ir per Rugpiuczio 
menesius, kada prakaitas tai 
nuotakai sudarkys veidelio pu
dra ir kai tas jaunikis Linges 
kas rytas savo barzdos staga
rus nusiskusti, tai czia jau 
meile' ne tik tikra ‘bet ir amži
na.

Kiti, tokio pat mokslincziai. 
ant tokiu dalyku pataria kad 
geriausia vesti ir teketi Spalio 
menesyje, kada gamta yra gra
žiausia ir kada vakarai yra 
ilgiausi ir naktys jau szalto- 
kos. Tada ta meile gali augti ir 
bujoti prie szilto pecziaus ar 
prie atdaros krosnies, kada 
mylimasis gali per visa ilgigva- 
kara žiūrėti in savo mylimąją, 
o ji in ji. Bet tie mokslincziai 
mums nepasako kas ta pecziu 
užkurs ir prižiuręs, kas malku 
ir anglių atnesz. Tiedu nieko 
panaszaus nepadarys, nes 
jiems tokie dalykai tada visai 
nerupi. Jie tikisi kad jųdviejų 
meile duoda gana szilumos.

Bet laikas ir oras taimažmo- 
žiai, kai mes kalbamo apie 
meile vestuves ir veseiles. 
Daug yra svarbesniu dalyku ir 
klausiniu.

Randasi daug visokiu kip- 
szu, aitvaru ir net raganų, ku
riu darbas yra padėti ir truk
dyti vestuves, veseile ir meile.

Kam visi mes metame ar 
žarstome tuos ryžius per szliu- 
ba? Vieni inums aiszkina kad 
ryžiai tai derlingumo, veislin- 
gumo ženklas, nes kai ryžiai 
susimaiszo su vandeniu, jie 
iszsipuczia ir ju rodos daug 
daugiau pasidaro. Bet mes kur 
tenai kada girdėjome kad tie 
ryžiai, kuriuos mos metame in 
jaunavedžius, ar in jauniki ir

mums syki teko gauti sauja ry
žiu staeziai in akis, nors nebu
vo in mus taikinta. Mes per ke
lias dienas negalėjome akiu 
praverti. Jeigu taip, ir tuos 
kipszukus apakina, tai mes pa
tartume ir daugiau ryžiu, mesti 
in visus tokius laimes ir mei
les jieszkojanczius.

O ka tas szydas, ta balta ga- 
za ant notakos akeliu ir veide
lio reiszkiai? Nugi ne ka kita 
kai Į) tik apsimetime, nudavi
lna ir suvedžiojimą. Senovėje 
ta balta ant akeliu gaza buvo 
tam kad apsaugdjus nuotaka 
nuo piktojo užkerotos akies. 
Net ir sziandien kai kuriuose 
krasztuose, nuotaka sakyda
ma, "Asz imu tave už vyra,” 
užsimerkia savo akutes, pati 
sau sakydama: "Asz nematau 
nelabojo, ir jis už tai ir manės 
nemato.” Gal už tai ir gaidys 
užsimerkia giedodamas; bet 
czia tai tik musu pastaba.

Bet sziais laikais tas szydas, 
ta balta gaza suvedžioja ne 
vien tik ta nelabaji kipszuka, 
bet ir ta naibaga jauniki.

Senovės laikais, lietsargiai 
arba, kaip mes sakome umbre- 
liai, apsaugodavo nuotaka nuo 
visokiu piktybių. Už tai .'r 
sziandien mes inrengiame ir 
parūpiname visokias gražias 
pastoges, palapines po kurio
mis nuotaka, žengia isz auto- 
molbiliaus iii bažnyczia, kad ji 
ncinsivestu koki kipszuka su 
savimi in ta bažnyczia.

Kai visi erzina ir vargina 
jaunavedžius jie taip daro kad 
parodžius visiems tiems kip- 
szukams kad szitiedu turi ga
na bėdos ir vargo nuo savųjų 
ir kad kipszukanis nereikia ir 
daugiau vargo pridėti.

Mums mokslincziai sako kad 
kai žmones meta senus czeve- 
rykus in jaunavedžius ar pri- 
risza juos prie ju automobi- 
liaus, tai senovės ženklas kad 
jiemdviem visi vėlina turtu, 
nes tais laikais czeverykai bu
vo labai 'brangus. Bet mes su 
tuo nesutinkame. Jeigu jau 
tiek daug kalbama apie tuos 
kipszukus per szliuba ir vesei
le, tai kur jie dabar dingo su 
szituo paproeziu? Mums nie
kas nepasako, bet mes isz savo 
galvos szita paaiszkinima isz-

jus įiesztumetes, taip ir tie 
kipszukai.

O paprotys daužyti torielkas 
irgi turi savo savotiszka pa
aiszkinima. Mums senis But
kus paaiszkino, kad per vesei
le torielkas daužo, kad sukėlus 
toki lemia ir trukszma, kad vi
si tie kipszukai iszsigastu, ma
ny darni kad czia jau peszty- 
nes. Bet mums tokis paaiszki- 
nimas visai nepatinka! Tas to- /
rielkas daužo per veseile isz
mokinti nuotaka kaip galima 
su torielka savo vyra nutildin- 
ti. Argi mes tai nematome isz 
patyrimo? Kas suskaitys visas 
tas torielkas kurias inpykus 
žmonele sudaužo ar ant grinda 
ar ant nabago vyro pakauszioč

Bet negalima paniirszti ir 
biznis. Tas torielkas duoda 
daužyti kad daugiau doleriuku 
susirinkus ant gyvenimo pra
džios. Szitas paskutinis pa- 
aiszkiriimas yra geriausias ir 
protingiausias.

O tos aszaros, aszareles ku
rios kaip isz krano plaukia, tai 
tikra, ir gryna veidmainyste. 
Nuotakai szirdele isz džiaugs
mo szoka kad ji vyra pasigavo; 
jos motinėlei net lengviau ant 
szirdeles, kad dabar žentas ta 
jos dukrele turės maitinti ir 
užlaikyti, tėvui linksma ir ra
mu kad nors syki savo gyveni
me jis gali szokti, baliavuoti 
ir savo žmoneles nesibijoti.

Mes daug kitu paproeziu 
esame iszsiskaite ar kitokiais 
budais dasižinoje, bet užteks 
ant szio sykio. Kitu kartu dau
giau ir placziau paraszysime. 
Bet kol kas mes visiems insi- 
mylejusiems vėliname gražios 
dienos del szliubo ir veseiles, 
nes mes nenorime snargliu gla
monėti.

SKAITYKIT 
“SAULE”

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Kiniecziu Karnivalas

Per kara parodos buvo 
uždraustos Kinijoje, bet da
bar jau Kinijoje, kaip ir 
Amerikoje parodos pasirodo 
kaip pavasaryje grybai.

Vandens Karnivalas yra 
viena isz didžiausiu ir gra

žiausiu parodu Kinijoje. Szi
tas Karnivalas yra laikomas 
kas metai, Shanghai uoste. 
Kiniecziai iszpuoszia savo 
valteles kuo gražiausiai. Pe
tingi ir raumeningi vyrai 
iria dideli laiva, o gražuoles

iria maža valtele. Paskui lai
koma lenktynes pažiūrėti ku
riam teks garbe būti upes 
didvyriu. Tukstaneziai žmo
nių susirenka prie kranto pa
sižiūrėti ir pasigėrėti.

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.
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Krikszczionis
— Sirgau.
Senis szaltai nusisuko nuo 

jos ir atsisėdo. Ir jau sėdėda
mas tarė:

— Ir isz tiesu, kokia tu 
krikszczione. Už deszimts rub
liu velniui duszia pardavei, ku
na suterszai!

— Atsitaiko, kad senukai 
ir daugiau duoda, užstojo už 
drauge Pustoszkina. Nesenei 
pas mus vienas senukas buvo, 
mandagus, in jus, nelyginant, 
panaszus.

Publikoj nusijuokė.
— Liudininke, nusztilkite, 

jus neklausia! Piktai sustabdo 
ja pirmsedis. Teiposgi už
klaust ?

— Daleiskite ir man žodeli 
tart, kad jau jeigu apie tai ei
na, plonu veik vaikiszku bal
su prabilo nepaprastai storas 
pirktis, visas susidedantis isz 
apvalumu: apvalus pilvas, mo- 
teriszka apvali krutinę isz- 
puoszta tartum kapitono, žan
dai ir sutrauktos in centrą rau
donos lupos. Sztai ka, Karau
lova, ar kaip ten tave, tu Die
vu rokuikis, kaip sau nori, o 
ant žemes savo pareigas pil
dyk. Sztai, tu dalbai* atsisakai 
prisiegti, nekrikszczione asz, o 
rytoj isz tos pat priežasties 
vogt eisi, arba sveeziui del 
užmigimo ka nors užduosi, jus 
galite ta padaryti. Nusidėjai, 
na ir metavokie, tam ir bažny- 
czios pastatytos, o nuo tikėji
mo neatsikratinek, todėl kad 
jeigu isz jus kas da ir tikėjimo 
nustotu, ir tuomet ne ant svie
to žmogus negyvenk.

— Tai ka, ir vogt eisu. Pa
sakyta, nekrikszczione asz ir 
gana.

Pirklys linktelėjo galva, at
sisėdo ir atsisukęs in kaimyną 
garsiai tarė:

— Sztai, papuls tokia 'bo
ba, tai abi ranki in ja sulaužy
si, o isz vietos nenustums!.

— Jie ir stovi katrie, p. tei
sėjau, ne visi sanžiniszki būva, 
užstojo Pustoszkina. Nesenei 
pas mus atėjo vienas storas ly
ginai kaip jie, iszgere, prirėka
vo, priu'že, o pasuki per užpa
kalines duris norėjo pabėgti, 
aeziu, kad terpduryje susmu
ko: “ Asz, skao, vaszka ir žva
kes pardavinėjau ir nenoriu 
kad szventi pinigai ant tokio 
biauraus dalyko eitu,” o pats 
girtas, girtutėlis. Anot manes.

— Nusztilkie, liudininke.
—• Žulikai jie ir daugiau 

nieko. Sztai tau ir stori. '
— Liudininke, nutilkite, o 

ne tai liepsiu jus iszvest. Jums 
ko da, p. prokurorai?

— Leiskite man. Karaulo
va, asz supratau, kad Grusza- 
tai jus pramanytas vardas, o 
jus tikras vardas Pelageja. Su
prantama, jus kriksztijo, o jei
gu jus kriksztijo pagal prisa
kymus bažnyczios, kaip tas ir 
yra, tuibut jusu gimimo metri
kuose. Kriksztas, kaip yra ži- 
noma, yra pamatu krikszczio- 
niszki mokslo, prokuroras ei
damas ir savo vaga darėsi vis 
asztresniu.

— Tuo ims kalbėti apie 
paszporta, sukuždėjo pirmse
dis ir perkirto prokurorą:

— Liudininke, jus supran
tate: syki jus kriksztijo, tai jus 
esate krikszczione. Jus sutin
kate?

— Ne.
— Na, matote, prokurorai, 

ji nesutinka.

Apysaka.

AN0T manes, tare teismo 
narys, reiketu isztirti jos 

protą! Viduramžy j teismas nu
spręsdavo sudeginti moteris, 
kurios isztikruju buvo ligones, 
o ne raganos.

— Jus vėl už savo! Tuomet 
pirmiau reiketu apžiūrėti pro
kurorą: jus tik pažiūrėkite, ka 
jisai daro!

Prokuroras, jaunas vyras, su 
augszta apykakle ir usukais, 
abelnai keistai panaszus in ap
kaltinama j i, jau senei stengė
si atkreipti ant savos teisino 
atyda. Jis judėjo ant kreses at- 
sistieibdavo, veik krutinę gul
davos! ant piupitro, lingavo 
galva, szypsojosi ir visu kunu 
tiesėsi prie pirmsedžio, kuo
met tas netikėtai in ji pažiūrė
davo. Aiszku ’buvo, kad jis ka 
tai žino ir greitai nori pasaky
ti.

— Jums ko, p. prokuroras? 
Tik, susimildami trumpiau.

Leiskite man, ir nelaukda
mas atsakymo prokuroras at
sitiesė ir greitai užklausė Ka
ndo va :

— Apkaltinamoji, -boja, liu
dininke. Kaip jus u varda?

— Grusza.
— Tai 'bus, tai bus Agra

fena, Agrippina. Vardas krik- 
szczioniszkas. Be abejones jus 
kriksztijo. Ir per krikszta davė 
varda Agrafena. Isz to seka.

— Ne. Per krikszta davė 
varda Pelageja.

— Bet jus tik ka prie liu
dytoju pasakėte, kad jus var
das Grusza ?

— Taip. Bet kriksztijo Pe
lageja.

Bet jus jug,...!
Pirmsedis perkirto:
— Ji ir sanraszoj užraszy-

ta Pelageja. Jus peržiūrėkite!
— Tuomet asz nieko netu

riu. Jis greitai perskyrė skver
nus szvernelio ir atsisėdo pik
tai deptelejes ant apginejo ir 
apkaltinamojo.

Karaulova laukia. Iszejo kas 
tai kvailas. Publika garsiau 
sznekejo, antstolis kelis kartus 
piktai dirstelėjo in publika, 
pakele pirszta. Ne tai žemino
si teismo szlove, ne tai papras
tai linksma.

— Tykiau ten! Szuktelejo 
pirmsedis, p. Antstolis! Jeigu 
kas sznekes, tai iszveskite ji isz 
sales.

Pakilo vienas isz prisieku
siųjų, augsztas kauluotas se
nis, neilgam szverneli, pagal 
iszveizda sentikis ir kreipėsi in 
pirmsedi:

— Ar galiu jos užklaust? 
Karaulova, ar jau senei kaip 
užsiimate paleistuvyste?

— Asztuoni metai.
— O iki tol kuom užsie- 

met ?
— Tarnavau.
— O kas prigunde? Sūnūs 

ar tėvas?
— Tėvas.
— Ar daug davė?
— Pinigais deszimts rub

liu, sidarbrine broszka ir kaz- 
miero ant sajono. Jine turėjo 
savo krautuve.

— Ar vertojo taip daryti?
— Jauna buvau, kvaila.

Pati žinau, kad mažai.*
— Vaikai ’buvo?
— Vienas.
— Kur padėjai?
— Mirė.
— O pati, ar sirgai?

Darėsi koktu. Tuszczias da
lykas, kvailas bobas užsispyri
mas stabdė visa dalyka ir vie
ton lygaus, aiszkaus tvaksėji
mo teismo aparato, iszejo kvai
las dalykas. Ir prie paprasto 
slapto vyriszko * paniekinimo 
moters painesi da ir apmaudos 
jausmai: Kaip ji ten nežemina 
pati save, bet iszeįna, kad ji 
yra geresne už visus, genesne 
u'ž teisėjus, geresne už prisie
kusius ir publika. Elektriką 
dega ir viskas taip gerai, o ji 
prieszinasi. Ir niekas jau nesi
juokia, o darbininkas su isz- 
peszta barzduke staiga nubu
do ir sako:

— Kad tik asz karta, gale- 
cziau tau teksztelt, tai tu isz- 
syk suprastum!

Kaimynas sako:
— Tu, brolau, tik su kumsz- 

czia veiktum, o tu jei darodyk?
— Nekalbėk tamsta ko ne 

supranti, o kumszcziai taipogi 
nuo Vieszpatics duota.

— O barzda kur iszpesze?
— Kur iszpesze ten iszpe

sze.
Teismo antstolis sznypszczia 

xalbos tilsta ir visi žingeidžiai 
žiuri in tarianeziuosis teisėjus.

— Klausyk tamista, tai, tai 
Dievas žino, kas tai yra! Rus
inusi teismo narys. Tai no 
eismas, bet koksai beprotna

mis. Ka, ar mes ja teisiam, ar 
ji mus? Kuonožemiausiai aeziu 
už toki smagumą.

— Kas jums? Anot jus isz- 
eina, kad tai asz tyczia darau? 
Užkaito pirmsedis. Jus tik 
dirstelkite ant tos storos, ant 
Kraczenko, juk ji ja akimis 
este oda. Juk jus ežia nauja 
atskala užves, o asz atsakyk. 
Szirdingai aeziu. Ir negaliu gi 
asz uždraust, jeigu syki dalei-

Apie Syrakuse yra ten 
vyrueziu,

Nebūkite tokie kvailueziai, 
Manes nenugazdinkite, 
Geriau apsimalszinkite.

Ba kaip ant jus užpyksiu, 
Tai visam svietui apie jus 

apgarsysiu,
Po saliunus nelandžiokite, 

Daug laiko nemie praleiskite,
O busite tikri vyrueziai,

Mano sakaiueziai,
Asz jusu kersztu nebijau,

Tik tiek pasakau: 
“Muszk su kumszczia in stata, 

Tai žirkles tuo atsilieps.” 
Jeigu prisiusite- pas mane 

delegates,
Tai uždėsiu geležiaus 

czeverykus,
Kožna prigulineziai priimsiu, 

Ir ankstini paukszti tada 
pažinsiu.

Taigi, veluk namie vakarais 
sėdėkite,

Ir savo pacziules mylėkite.
* * *

Nėr ko rugoti vyrelai,
Geri dabar laikai, 

Yra pinigu, daug pinigu. 
Tai kam vaikine ezedyt, 

Veluk smagei lėbaut,
Juk ežia Amerikas,

Pri Kontri, « 

do prie to. Jur norite ka pasa
kyt, tamista prisiekusis? Tik 
susimidlami trumpai, mes jau 
ir taip ant nieku pasvalandi 
praleidome.

Jaunikaitis nepaprastai in- 
teligentiszkos iszveizdos. Plau
kai jo ilgi, tartum poeto arba 
jauno szventikio rankos plonos 
iszdžiuve, kalba truputi sun
kokai. Laike per tikrine j imo 
Karaulovos jis raukėsi, tartum 
kankinimas ir dabar jo tyliam 
balse girdisi prijautimas.

— Tai labai graudu tas, ka 
jus sakote, liudininke, ir asz 
giliai jums prijaueziu, bet su
praskite gi, kad negalime ma
žinti taip krikszczionystes esy
be, privedant ja prie suprati
mo nuodėmės ir geradejystes, 
vaiksztinejo in bažnyczia ir 
apeigoms. Krikszczionystes 
esybe yra mistiszkoj artybei su 
Dievu.

— Atleiskite, perkirto pirm
sedis, Karaulova, jus supran
tate, ka tai reiszkia mistisz- 
kas?

— Ne.
— Tamista prisiekusis! Ji 

nesupranta žodžio mistiszkas. 
Iszreiszkite kiek galint aisz- 
kiau, jus matote, ant kokio že
mo laipsnio iszsilavinimo ji 
stovi.

— Kristaus veidas, sztai 
pamatęs ir atrama. Dangus at
sivėrė po apipiaustymui ir nėr 
nei nuodėmės, ne geradejystes, 
nei turtu. Pertraukiamas slogi
nantis kuždesis, sztai visu 
sfinksu embrijonas.

Tamsta prisiekusis! Asz 
taipgi nieko nesuprantu. Ar ne 
galima aiszkiau?

— Aiszkiau asz negaliu, 
nubudusiai pasakė prisiekusis 
— Miestiszkas reikalauja tam

Pinigu dabar ne stokas!
Kam czedyti,

Juk kaip pastipsiu,
Tai kam juos paliksiu?

Bene pati, ar vaikai, 
Reikė už gyvasezio pale'baut 

gerai.
Yra tai geras daigtas, 

taip save ramyt,
Nesz isz szalies kiauru 

klausyt, 
Tai ka vyrueziai ant tokiu 

paisot, 
Juk ir pats Dievulis negali 

sutaisyt.
Kas bus su tokiais, 

Kada bedarbes ateis?
Niekas ne esdys, 

Nuo vietos isz vary s, 
Tada perkritais slankios, 

Pluteles nuo žemes rankios.
Ba jeigu kas girtuoklui ėst 

duotu,
Tai sunkiai priesz Dieva ir 

svietą nusidėtu!
Ateis del tokiu jaueziu vargai, 

Nukris nuo ju ragai, 
Susitraukia krapinęs,

Ir niekas ant to nesusigailes.
Taip, paezedžiai užsilaikykite, 

Pinigėlius czedykite}
Ir laikraszti “Saule” sau 

užsiraszykite.
* * *

Vyrueziai, jeigu kur matote 
ka pikto,

Nesigailėkite virvagalio digto, 
Del tokios navatnos poros, 

Nutvert už keteros, 
Gerai-aižklupt, 
Kaili iszlupt.

O jeigu in kur pasisuks 
mergele be dantų,

Tai nusiunskit ja po szimts
• velniu,

Tegul prie ženotu nesikabina, 
Be pasirūpina sau vaikina.

Asz apie tokia žinau, 
Bus gana apie ja!

_ ______________ _ <

tikros kalbos. Vienu žodžiu 
reikalingas susiartinimas su 
Dievu.

— Karaulova; jus supran
tate, reikalingas tik susiartini
mas su Dievu ir daugiau nieko.

— Ne. Koks jau ežia susi
artinimas prie tokio amato. 
Asz ir lemputes nežiebiu savo 
kambaryj priesz paveiksią. Ki
tos žiebia, o asz ne.

— Nesenei, bosu tarė Krav- 
czenko, sveczias man alaus in 
lempute pripylė. Asz jam sa
kau: “Kales vaikas tu, da ir 
plikas. O jis sako: nutilk, sako, 
sutarė. Kristaus szviesa ir 
tamsybėje szviesz. ” Taip ir 
pasakė.

Liudininke. Kravczenko! 
Meldžiu be juokavimu. Jums 
ko reikia liudytojau?

Liudytojas policijos anstobs 
szventadienei mąndieroj skam
bina pelitiniais.

— Justi mylesta! Leiskite 
ja viena su manim in atskyra 
kambari.

— O tai kam?
— Kas link prisiegos, jus 

Mylista! Asz tam paežiam 
kvartele kur ju namas, asz 
greit jusu Mylista. Ji tuoj pri
slėgs. '

— Ne, tare Karaulova, 
truputi pabalus ir nežiūrėda
ma in nastoli. Tasai pakreipė 
galva, krutinę su orderiais pa
likes teisėjams.

— Ne prislėgsite.
— Ne.
— Pažiūrėsimo!
—■ Pažiūrėsite!
— Gana, gana! Piktai rik

telėjo pirmsedis.
— 0 jus, Tamista Antsto

lis eikite ant savo vietos, mes 
kol kas nereikalaujamo jusu 
patarnavimo.

Suskambinės pelitiniais ans
tobs rinitai nueina. Publika 
kuždasi ir kalbasi. Darbinin
kas, kursai vėl stojo po Karau
lovos pusei, kalba:

— Na, dabar turėkis, boba. 
Ims dabar tave in puca.

— Na, tai jau jus perdaug!
— Perdaug?
— Nusztilkite. Tamista, 

jus szito dalyko nesuprantate, 
o asz szitaip ta suprantu.

— O 'barzda kur iszpesze?
— Iszpcszt iszpesze, tamis

ta pasakyk man, kur ežia bu
fetas treczios kliasos. Iszpultu 
drikstelt už amžina atilsi. Die
vo tarnaites Pelagejos.

— Tykiau ten! Trinktelėjo 
pirmsedis. Tamista Antstoli! 
Meldžiu prižiūrėti tvarka!

John L. Lewisas Vėl Laimėjo
J

John L. Lewis, mainieriu 
bosas vėl laimėjo kai jis su
sikirto su kompanijomis. 
Keturi szimtai tukstaneziu 
mainieriu dabar gauna do
leri ant dienos daugiau al
gos, nuo Liepos (July) pir
mos dienos. Ir in ta mainie
riu Pensijos Fonda dabar 
yra dedama dvideszimts

Atvažiavo Apsipirkti

Szita moteriszke pirmiau 
buvo Henrietta Boggs, isz 
Birmingham, Alabama, bet 
dabar ji yra Ponia Jose 
Figueres, Costa Rica kraszto 
Prezidento žmona. Ji dabar 
atvažiavo in Amerika apsi
pirkti, nes ji sako kad jai 
daug visko reikia del Prezi
dento • namu Costa Rica 
kraszte.

“Septyni metai atgal,” ji 
sako, “kai asz nuvažiavau 
pas savo teta ir dede in Costa 
Rica, asz nei nesusapnavau, 
kad asz kada nors busiu to 
kraszto Prezidento žmona. ’ ’

Teismo antstoli ant galu 
pirsztu eina per publikos, bet 
artinasi visi nutyla ir vėl taip 
pat ant galu pirsztu jis gryžta 
atgal. Reporteris godžiai ra- 
szineja ant siauru lapeliu, bet 
veidas jo nusiminęs: jis jau- 
czia kad jokiu budu cenzūra 
ncperleis paraszyto.

— Kaip sau norite, bet rei
kia baigt, kalba teismo narys. 
Iszeina skandalas.

— Gal ir, na ko tamistai 
reikia, Tamista •apgynėjau? 
Viskas jau iszaiszkinta. Sėski
te.

Dailiai isztieses kakla ir lie
menį, aptraukta juodu fraku, 
apgynėjas kalba:

— Bet jeigu karta buvo 
leista kalbėt p. prokurorui.

— 'Tai ir jums reikia? Su 
beviltiszka ironija palingavo 
galva pirmsedis. Na, gerai, 
kalbėkite, jeigu jau taip nori
te, tik susimildamas, trumpai.

Apgynėjas kreipiasi in pri
siekusius :

— Keisti 'bandymai p. pro
kuroro ir policijos antstolio 
teoliogijos srityj, pradeda jis 
isz palengvo.

— Tamista apginejau! Asz- 
triai perkerta pirmsedis. Mel
džiu be ypatiszkumu.

centu nuo kiekvieno tono 
anglių. Pirmiau buvo ski
riama tik deszimtukas nuo 
kiekvieno tono anglių. Su 
Lewisu ežia sėdi James 
Owens; po kairei, Mainie
riu unijos sekretorinus-iž- 
dininkas ir Thomas Kenne
dy, vice-prezidentas. j

Apginejas atsigryžta in teis- 
sojas ir pasiklonioją:

— Klausau..
Paskui vėl atsigryžta in pri

siekusius, meta in juos szviešu, 
atvira pažiurejima ir staiga gi
liai užsimansto, nuleidęs galva. 
Abi rankos pakeltos iki krūti
nei, akys drueziai užmerktos, 
antakiai sutraukti ir jisai vi
sas turi iszveizda ne tai labai 
insimylejusio, ne tai rengian- 
cziosi nusieziaudeti. Ir prisie
kusieji ir publika žiuri in ji la
bai žinžeidžiai, laukdami, kas 
isz to gali.iszeiti ir tik teisėjai 
pripratę prie jo kalbos, įienusi- 
steibi. Isz užsimanstymo apgy
nėjas sizeina pamažcli, dali
mis: isz pradžių bespekiai nu
krito rankos, paskui iszpaleng- 
vo atidarė akis, paskui pama- 
želi pakele galva ir tik tuomet 
tartum be jo noro isz burnos 
iszkrito jausmingi žodžiai:

— Tamistos teisėjai ir Ta- 
mistos prisiekusieji!

Ir toliau jis kalba visai ne
paprastai; tai kužda, bet taip, 
kad visi girdi, tai garsiai rėkia 
tai vėl užsimansto ir tartum 
katalepsijos paimtas žiuri in 
katra nors isz prisiekusiu j n, 
kol tas nepradės mirkezioti ir 
nenusisuks in szali.

—TOLIAUS BUS—

Pirkie U. S. Bonus i
f - > • .

Uncle Sam Says

į There are few Americans who cannot 
get a thrill out of watching crops or 
flowering plants grow. And by the same, 

i token there are few who cannot feel the 
'satisfaction of planting their money 
where it will grow. Invest in U. S. Sav
ings Bonds and your money will grow, 
producing $4 for every $3 put into these 
bonds. Your country needs your money 
and you will need money to do the

> things you dream of today. If you are a 
wage earner see to it that your name is 
included with those already enrolled for 
the payroll savings plan.

, U. S. Treasury Department}

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Aeziu visiems.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa..

ISTORIJEapie Da lss ma 
-----------------  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 Cįtj
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ŽiniosVietines Pasiuntinys

! — Petnyczioj pripuola Szv. 
’Apolinaro.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Jokūbo; Pane- 
delyje Szv. Onos; Utarninke 
Szv. Pantalijono; taipgi ta die
na 1922 metuose Amerikos Su- 
vien. Valst., pripažino Lietu- 
Vos Respublika do Jure; Sere-Į 
doj Szv. Nazcro ir Komp., Ket
verge Szv. Mortos; Petnyczioj 
SS. Abdono ir Senono; Suba- 
toj Szv. Ignaco Lojo jo.

— Subatoj Szv. Kristinos.
— Alese Aleksandreviczie- 

ne, nuo 1307 E. Mahanoy Uly., 
numirė Utarninke 11:30 valan
da vakare, namie sirgdama ke
letą menesius. Velione gimė 
Lietuvoje isz Kauno, ir atvyko 
in czionais būdama jauna mer
gina. Prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos, taipgi prie 
Said. Szirdies, Szv. Rožanczia- 
,vos ir Szv. Pranciszkaus Treti
ninku Draugijų. Josios vyras 
Juozapas mirė trys metai at
gal. Paliko du sunu: Stanislo
va, mieste, ir Joną, New York; 
trys dukterys; Bronislava na
mie, Helena pati Juozapo Klu- 
czinko, mieste ir Olesia, pati 
Frank Carella, New York, 
taipgi du anukus; ir Sesute 
.Germaine, Nukryžiuoto Jėzaus 
vienuolijos, isz Tamaqua. Lai
dotuves invyks Subatoje su 
Szv. Misziomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte 
ir bus palaidota in parapijos 
kapines. Graborius Liudvikas 
Traskauskas laidos.

— Juozapas (Griggs) Gri
gas isz miesto, turėjo operaci
ja Pottsvilles ligonbuteje.

— Panther Valley kasyk- 
liu straikos užsibaigė, ir apie 
7,000 mainieriu sugryžo prie 
darbo.

— Juozapas Renslauskas 
pirko narna nuo Michael Hor- 
nak už viena doleri.

KOMUNISTU
VADAS PASZAUTAS

Prezidentas Trumanas 
paskyrė James Grover Mc
Donald isz Bronxville, N. Y. 
kaipo pirmutiniu Amerikos 
pasiuntinį in ta naujai su
tverta Žydu Kraszta, Izrae
li. Ponas McDonal yra bu
vęs Anglu-Amerikiecziu ko
misijos narys Palestinoje.

Cesatfes, keturios deszimts de
vynių metu amžiaus mainierys 
isz Frackville, gavo galva pra
skelti ir numirė. Michael Na- 
dig, penkios deszimts septynių 
metu amžiaus mainierys, isz 
Diamondtown, priemiestis Mt. 
Carmel buvo nuvežtas in Ash
land ligonbute. Jam koja buvo 
nulaužta. Jiedu rengiesi intai- 
syti szuvi kai tas akmuo pasi
leido ir abudu pagavo ir 
spaude.

pri-

UNIVERSITETAS
JIESZKO VIETOS

AMERIKOJE

Shenandoah, Pa. — Antanas 
ir Edvardas Karpovicziai nuo 
221 W. Coal Uly., mieste, pada
vė inneszima in Pottsvilles Su
da del permainimo savo pra
vardes ant Karpee. Taipgi Do
lores H. Misiewicz, nuo 323 W. 
Centre Uly., mieste, innesze in 
suda del permainimo savo pra
vardes ant Mason.

Girardville, Pa. — Szv. Vin
cento Parapijos atlaidai atsi
bus Nedelioj. Nors ta szvente 
pripuolė sziokioj dienoj, bet 
buvo nukelta ant Nedėlios, ka
da daugiau žmonių gali ta pro
ga pasinaudoti. Kunigas Kle
mensas Batutis, Szv. Petro ir 
Povilo parapijos klebonas, Ta
maqua, Pa., pasakys pamokslą, 
tai szventei pritaikinta. Svc- 
cziu kunigu, kiek teko girdėti, 
ne per daugiausia bus, nes va
saros laikas, karsztis, ir už tai 
nesitikima kad per daug žmo
nių susirinks. Bet Girardvilles 
žmones vis laikosi to senovisz- 
ko paproezio apvaikszczioti sa
vo parapijos globėjo szvente, 
kaip buvo daroma Lietuvoje. 
Svecziai bus klebono draugai 
isz apylinkes.

, . — Charlotte Yesolaitis tu
rėjo operacija Locust Mt. li- 
gon'bute.

Mt. Carmel, Pa. — Vienas 
mainierys buvo užmusztas ir 
kitas sužeistas, kai didelis ak
muo pasileido ir prispaudė 
abudu, in mainas netoli nuo 
Mt. Carmel ir Centralia. Justis

NEW YORK. — Apie pen
kios deszimts mokslincziu, ku
riu tarpe randasi keli augsztu 
ir garsiu universitetu vadai ir 
prezidentai, dabar deda visas 
pastangas perkelti B a 11 i k o 
Universitetą isz Vokietijos, 
czia, kur nors in Amerika.

Czia daugiausia darbuojasi 
Daktaras Christian Gauss, 
Princeton Universiteto virsz- 
ininkas ir Pralotas, Kunigas 
Robert I. Gannon, Fordham 
Universiteto Prezidentas.

Baltiko Universitetas susi
daro isz profesorių ir studentu 
isz Latvijos, Lietuvos ir Esto- 
nijos. Tikslas szito Universi
teto yra palaikyti tu mažu kra- 
sztu mokslą, kultūra ir nein- 
kainojama praeities turtą.

Apie asztuoni szimtai stu
dentu lankosi in szita Baltiko 
Universitetą, Czia pamokos 
yra vedamos Lietuviu, Latviu, 
Estoniecziu ir Vokiecziu kal
bomis. Pernai mokintoju, 
profesorių, turėjo net du szim- 
tu profesorių ir apie dvylika 
szimtu studentu.

Mokintojai, mokslincziai ir 
studentai szita Universitetą 
sudarė, inkure, be mokslo na
mu, be pinigu ir net be knygų.

Anglijos valdžia gal neilgai 
palaikys szita Universitetą ir 
jis tada turėtu užsidaryti. Tai 
butu baisi nelaime tiems krasz- 
tams ri visam mokslui nuosto
lis. Sovietai jau ir taip savo 
darba beveik baigia. Tas dar
bas yra iszžudyti visus tu tri
jų krasztu apsiszvietusius 
žmones.

Amerika dabar gali atlikti 
labai gera darba visam svietui 
palaikydama toki universite
tą. Tokiam Universitetui yra 
gana vietos Amerikoje, ir toks 
Universitetas ne tik Lietu
viams ir Estoniecziams garbes 
atnesztu, bet ir visai Amerikai.

RYMAS, ITALIJA. — Pal- 1 
miro Togliatti, Italijonu Ko- ’ 
munistu Partijos vadas buvo ; 
tris sykius ■ paszautas ir labai 
pavojingai sužeistas.

Komunistai po visa kraszta 
sukilo, paskelbė straikas ir da
bar suszaukia mitingus. Dar
bininkai Ryme ir Milano mies
te straikuoja.

Komunistu laikraszcziai vie
nu balsu pradėjo reikalauti 
kad Katalikas Premieras Alci- 
de de Gasperi pasitrauktu isz 
valdžios.

Policija suėmė dvideszimts 
penkių metu amžiaus Antonio 
Pallante, tautininką isz Sicilo- 
jos, kuris ta Komunistą pa- 
szove.

Visi policijantai buvo isz- 
szaukti palaikyti tvarka ir in- 
irszusius Komunistus numal- 
szinti.

Komunistas Togliatti buvo 
paszautas kai jis iszejo isz Ta
rybos ofisu su Komuniste mo- 
teriszke Leonilde lotto. Dvi 
kulkos pataikė jam in krutinę, 
o treezia in sprandą.

Premieras de Gasperi sako 
kad tai labai gailetinas ir ne
lemtas atsitikimas. Dabar vi
si Komunistai sukilo ir kaltina 
visas kitas partijas, ypatingai 
Katalikus.

Tas jaunikaitis kuris ta Ko
munistą paszove sako kad jis 
nepriguli nei prie jokios parti
jos, bet kad jis neapkentė Pal- 
miro Togliatti,už tai kad Tog
liatti už tai kad Togliatti buvo 
susidėjęs su Moskva. O Sovie
tai, sako tas jaunikaitis, daug 
Italijonu yra iszžude.

bar nori visa ta treczia partija: 
apszmeižti, už tai kad Komu
nistai remia ta partija.

Jie sako kad szitie suaresz- 
tavimai buvo taip nutaikinti, > 
kad susarmatinus ir suvedžio
jus tuos treczios partijos atsto
vus, kurie susirenka szia san- 
vaite ant seimo.

Visi suimti ir suaresztuoti 
Komunistai nei žodžio teisme 
neprasitarė, bet tylėjo. Tik ta
da jie prasznekejo kai buvo už
klausti ar jie kalti ar nekalti. 
Visi vienbalsiai atsake kad jie 
yra nekalti.

FBI slapta policija dabar ir na; bet ka tie kariszki eropla- 
tu kitu intartu Komunistu 
jieszko ir tai policijai neilgai 
ims ir tuos suaresztuoti.

SUARESZTUOJA
KOMUNISTUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szeszi buvo suaresztuoti ant 
dvieju prasikaltimu ar prasi
žengimu.

Kiti, kurie buvo suaresztuo
ti, yra vadai ar randasi augsz- 
tose vietose ne vien tik Komu
nistu partijoje, bet net ir Ame
rikos valdžioje.

Visi jie yra dabar kaltinami, 
kad jie stengiesi ir rengiasi nu
versti, suardyti Amerikos tei- 
setina valdžia.

Teisėjas Leibell nieko nesa
kė, nieko isz anksto nepaskel- 
be, pakol visi szeszi Komunis
tai buvo suimti ir atvesti. Ta
da jis iszskaite raszta kuriame 
buvo paskelbta už ka ir kodėl 
jie yra aresztuojami.

Penki isz tu szesziu kurie 
buvo suimti, pakliuvo in Slap
tos FBI policijos rankas. Sze
szi FBI policijos žmones ra
miai inejo in Komunistu Par
tijos kambarius ir tykiai pasa
kė kad jie yra suaresztuoti. Tie 
Komunistai visai nei nenuste
bo, bet visai nesiprieszine pa
sidavė.

Matyti kad Komunistai jau 
isz anksto žinojo kad kas pana- 
szaus atsitiks, nes nespėjo tie 
Slaptos Policijos, FBI, vyrai 
iszvesti tuos Komunistus pro 
duris, kai Komunistu laikrasz- 
tis jau didėlėmis raidėmis pa
smerkė Prezidentą Trumana, 
sakydamas kad ežia tik Tru- 
mano pastangos kitiems pasi
gerinti priesz rinkimus.

Komunistai dabar sako kad 
Demokratai iszsigando Wal
lace ir Taylor kandidatu, ir da-

EGIPTIECZIAI
ATSIPRASZO

Gubernatorius Clay, ir Ameri
kos Ambasadorius Murphy 
parvažiuoja namo pasitarti ir 
pasiszneketi su Prezidentu 
Trumanu ir Amerikos Sekre
torių, o Amerikos kariszki ero- į 
planai, didingi ir galingi bom- ! 
bėriai staugia padangėse ir le- j j 
kia in Europa, vis areziau ir 
areziau prie Berlyno, kur Ame- 
rikiecziai kareiviai žvairai žiu-< 
ri in Sovietus kareivius.

Amerikos valdžia gali mums 
gražiai paaiszkinti kad musu 
prekybiniai eroplanai yra rei
kalingi maista vežti in Berly-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
sprogstanezia bomba. Egiptie- 
cziai baisiai pyksta ant Žydu 
ir ant visu tu žmonių kurie da
bar užtaria Žydus.

GEN. CLAY IR AM
BASADORIUS PAR-

SZAUKTI NAMO

Negavo Ko Norėjo

nai, tie bomberiai vesz, ka jie 
tenais darys?!

KARISZKI EROPLA-
NAI IN ANGLIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Bet Anglai kitaip žiuri in 

tuos kariszkus eroplanus, jie 
sako, kad Amerika tiek daug 
savo didžiausiu ir galingiausiu 
eroplanu už dyka nepasiunstu. 
Jie žino kad dar szesziolika 
greieziausiu Amerikos karisz- 
ku eroplanu, laukia in Labra
dor ir atskris kai tik padanges 
prablaives.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
ežio tonu maisto in Berlyną.

Generolas Clay turės Wash
ingtone pasiaiszkinti savo nu
sistatymą visai nesiderinti su Į 
Sovietais, bet laikytis visa tai 
ka mes tenai dabar turime. 
Anglijos Karos Sztabas Gene
rolui Clay pritaria, bet Angli
jos dipliomatai nesutinka ir 
remia Ambasadorių Murphy, 
kuris nori derintis su Sovie
tais.

Sovietai skelbia ir sako kad 
Rusija pasirengus visus Vo- 
kieczius iszmaitinti, kad už ke
liu dienu Rusija pristatys 
szimta tukstaneziu tonu mais
to, ir visi galės gana maisto 
pirktis. Sovietai taip sako kad 
patraukus Vokieczius prie sa
ves. Jie sako kad nėra jokio 
reikalo vežti maistą in Berlyną 
su Amerikos eroplanais, kai 
Rusija viena gali lengvai visus 
iszmaitinti.

Žinoma, czia aiszkiai matyti 
kad Sovietai veda vien tik 
“Propaganda,” jie patys gerai 
žino kad jie negali Vokieczius 
iszmaitinti, nes jie neturi gana 
sau ir savo žmonėms. Bet jie 
taip dabar sako, kad parodžius 
visiems kad nėra jokio reikalo 
Amerikai pasilikti Berlyne.

Amerikos Kariszko Sztabo

TRECZIOS
PARTIJOS SEIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kiu paraszu. Jie sako kad j u 
partijos vardas ir ju kandida
tai bus ant balsavimo lentelių 
in keturios deszimts valstijų.

Czia, per szita seimą nieko 
taip žingeidaus nematyti apart 
Henry Wallace prakalbos, ku
ria jis pasakys Subatos vakara 
in Shibe Parka. Ineiti jo pasi
klausyti reikes užsimokėti nuo 
szeszios .deszimts penkių centu 
ligi pus-treczio dolerio.

Jie maž-daug szitaip nusi- 
štatys:

Jie prieszinsis Taft-Hartley 
Instatymui, reikalaus kad jis 
panaikintas. Jie reikalaus 
kad valdžia gryžtu prie ‘Wag
ner Act,’ kuris suvaržė kom
panijas ir fabrikantus, ir teip- 
gi reikalaus kad Norris-La- 
Guardia Instatymas butu at
naujintas. Szitas instatymas 
buvo panaikinęs visus uždrau
dimus darbininkams straikuo- 
ti.

Jie prieszinsis Amerikos Se
kretoriui ir jo tvarkai Europo
je, ir nusistatys priesz Truma- 
no tvarka szelpti Europieczius 
ir Rusijai kelia užkirsti.

Daug Republikonu seiles 
rijo ir norėjo gauti garbe bū
ti kandidatu in Prezidento 
vieto. Viena tokiu yra Carl 
C. Countryman, septynios 
deszimts keturiu metu am
žiaus dainius, raszytojas ir 
poetą. Jis siulinosi ir lindo 
prie Republikonu bet Repu- 
blikonai visai atydos in ji 
neatkreipe.

Jie reikalaus kad visos di
desnes pramones butu valdžios 
nuosavybėje, kaip tai susisie
kimai, anglys ir plienas.

Jie pareikalaus, kad niekus 
nebutu daroma skirtumo tarp 
žmonių, nežiūrint j u spalvos, 
tikėjimo ar nusistatymo.

Vienas szitos Treczios Parti
jos atstovas iszsireiszke, kad 
visi jie tiki kad Tautu Sanjun- 
ga visus tarptautinius klausi
mus gali iszriszti ir iszrisz jei
gu tik mes ant tos Sanjungos 
pasitikėsime.

Tarp prakalbininku randasi 
daug unijos vadu, kurie kal
bės u ž darbininkus i r pa
rodys kad Treczia Partija, ir 
vien tik Treczia Partija 
Darbininku Partija.

yra

PASIMIRĖ
DIDVYRIS

Viso Svieto Karininkai 
Ir Valdovai Pareiszkia

Savo Užuojauta
WASHINGTON, D. C. —

Isz visu pasaulio krasztu plau
kia užuojautos laiszkai Gene
rolo Pershing szeimynai ir 
Amerikai.

Generolas Pershing labai ge
rai mokėjo kaip vienybe palai
kyti ne vien tik su savo karei
viais ar armijomis bet su vi
sais, kurie sykiu su Amerika 
kariavo. Jis buvo tikras ir ge
ras vadas, kuriam visi karei
viai pasitikėjo.

Karininkai ir valdovai isz 
visu krasztu dabar iszreiszkia 
savo užuojauta. Didžiausi 
Amerikos generolai per szi 
paskutini kara tankiai užeida
vo pas Generolą Pershing pasi
tarti ir pasimokinti. Generolas, 
dabar Sekretorius Marshall 
sako, kad viską ka jis žino ar 
žinos jis iszmoko nuo Generolo 
Pershing.

Generolas Omar N. Bradley 
visu Amerikos armijų vadas 
sako: “Mes amžinai liksimies 
dėkingi szitam žmogui kuris 
visa savo gyvenimą ir gyvasti 
paaukojo savo krasztui.”

Amerikos Sekretorius, bu
vęs Generolu Marshall sako: 
“Garbingas karininkas, be jo
kiu politikos svajonių ar savo- 
tiszku užgaidu, Generolas Per
shing pasiszvente savo krasz
tui ir savo broliams pilie- 
cziams. Jo intekme buvo ant 
dvieju baisiu pasauliniu karu, 
ir mes jam nusilenkiame ir ati
duodame tinkama pagarba, 
kaipo tikrajam didvyriui.”

James Forrestal, Amerikos 
Apsigynimo Sekretorius sako: 
“Generolas Pershingas atvaiz
davo ir parode tobula pavyzdi 
visiems karininkams ir savo 
pasiszventimu kitiems kari
ninkams parode kaip savo 
krasztui tarnauti.”

Nors Generolas Pershing bu
vo didvyris ir galiūnas ir ne
paprastas žmogus, vienok jis 
nepamirszo paprastu žmonių; 
su jais gyveno ir juos suprato 
ir užjautė.

Yra pasakojama kaip viena 
tiko netoli karo lauko per Pir
mąjį Pasaulini Kara, paprasze 
isz jo cigareto. Generolas jam 
padavė visa dėžutė cigaretu. 
Kai kareivis dažinojo koks tas 
karta paprastas naujas, “gri- 
norius” kareivis, nepažinda
mas Generolo Pershing, ji susi- 
asmuo isz kurio jis taip papra
sze cigareto jis labai nusigan
do. Bet Generolas Pershingas, 
nusijuokdamas tam kareiviui 
atsake. “Tu nepaisink gene
rolu kaip asz, bet apsižiūrėk ir 
saugokis nuo tu mano armijos 
leitenantu.”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRAB ORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

835 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 
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Anglijos Galybe Nyksta

Galinga Anglijos Imperi
ja vis mažėja ir mažėja. Kai 
Ponas Louis Mountbatten su 
savo ponia, žmona ir dukre
le Pamela apleido valdisz- 
kus Anglijos kambarus in 
Delhi, Indijoje tai buvo da 
kitas žingsnis Anglijai že-

myn. Tukstancziai Indijos 
gyventoju juos iszkilmingai 
iszleido ir palydėjo prie ero- 
plano su kuriuo Anglijos at
stovas su savo szeimyna isz- 
skrido ir apleido Indijos 
kraszta. Anglijos intaka ir

valdžia szitame kraszte užsi
baigė, kai Indijos gyvento
jai pernai paskelbė kad j u 
krasztas yra laisvas ir nepri
klausomas ir paskirstytas in 
dvi valstijas, Indija ir Pa
kistan.
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