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Dede Stalinas Vėl Malonus
Isz Amerikos
TUKSTANCZIAI 

KOMUNISTU
i WASHINGTONE
; • t

I -----------------

WASHINGTON, D. C. — 
Louis F. Budenz, kuris iszsiža- 
dejo Komunizmo ir jau iszda- 
ve kelis augsztus ir intakingus 
Komunistus, dabar ragina Se
natą visus Komunistu iszrauti, 
iszraveti isz Washingtono. Jis 
sako kad daug daugiau Komu
nistu ir Rusijos szpiegu randa
si Washingtone negu mes žino
me. Jis sako kad j u daug ran" 
dasi, bet kad labai sunku juos 
susekti. Jis pataria pirmiausia 
imti Washingtone iszvalyti.

Louis Budenz, dabar profe
sorius in Fordham Universite
tą, New York mieste, buvo pa- 
szauktas in Senato posėdi, už 
tai kad Panele Elizabeth T. 
Bentley, prisipažindama kad ji 
buvo szpiegas del Rusijos, ki
tus intare, apkaltino ir profe
sorius Budenz varda taipgi in- 
trauke.

Szita mergina Panele Bent
ley, kalbėdama in Senato ir 
JKongreso komisijos posėdi, 
vardais iszvardino keletą de- 
sietku valdžios darbininku ir 
žmonių atsakomingose vietose, 
kurie dirbo-ar tarnavo Komu
nistams. Ji sako kad daug ži
nių kurias ji gavo ir paskui 
perdavė kitiems buvo karisz- 
kos žinios ir buvo tuoj aus pa- 
siunstos in Rusija.

Visi Washingtono valstybi
ninkai dabar sukruto, ir visas 
Washingtonas putas plaka, bet 
profesorius Budenz, kuris per 
devynis metus redagavo Ko
munistu laikraszti “The Daily

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SŪNŪS NUŽUDĖ TĘ

VA SU BONKOMIS
UNIONTOWN, PA. — John 

S. Carroll, keturios deszimts 
vieno meto amžiaus nuo Bower 
Hill Nr. 1, užmusze savo septy
nios deszimts vieno meto am
žiaus tęva su keturiomis alaus 
bonkomis.

Senis George Carroll gyveno 
su savo žmona, ir sunumi. Tė
vas susipesze su savo sunumi 
kai sūnūs pargryžo isz saliuno 
su keturiomis alaus bonkomis. 
Barniai prasidėjo miegamaja
me kambaryje, bet paskui jie 
hesimuszdami viens kita isz- 
stume in intre, kur sūnūs tęva 
užmusze su tomis keturiomis 
alaus bonkomis.

Policija rado tėvo lavona 
darže. Sūnūs policijai pasakė 
kad jam tėvo visai negaila. 
“Asz visai nesigailiu,’’ sūnūs 
sake, “jis mane pirmiau norė
jo su peiliu nudurti,’’

New York Policija 
Nenusileidžia 

Sovietams

Kai Sovietai nukirto vi
sus susisiekimus su Berlynu 
kai jie sustabdė traukinius 
ir trokus, ir kai Amerikie- 
cziai buvo priversti eropla- 
nais vežti maista in Berlyną, 
tai visiems Berlyniecziams 
buvo pasakyta kad jie nega
li gauti anglių del savo 
namu. Už tai dabar tuks- 
tancziai Berlyniecziu renka 
anglis nuo ulycziu ir viesz- 
keliu, kur trokai su anglimis 
važiuoja ir kur tais keletą

anglies nupuola.
Szitie du Berlyniecziai 

renka anglis netoli nuo Tem- 
plhof vietos kur eroplanai 
diena ir nakti atlekia ir isz- 
lekia. Amerikiecziai ir Ang
lai dabar veže ne tik maista, 
bet ir anglis eroplanais, bet 
negali gana pristatyti kad 
butu galima duoti žmonėms 
del savo namu, nes fabri
kams labiau reikia tu anglių.

Vokiecziai Berlyne dabar 
baisiai pyksta ant Sovietu,

kad jie nori juos badu numa
rinti ar priversti kad per ba- 
da jie nusilenktu Rusijai. 
Matyt kad Sovietai ežia ir 
kita klaida padare. Jie la
bai nori dabar visoms tau
toms pasigerinti, kad suda
rius bendra frunta priesz 
Amerika, Anglija ir Francu- 
zija. Bet szitoks j u pasiel 
gimas visus Vokieczius taip 
inpykino, kad jie dabar jau 
vieszai parodo savo neapy
kanta Sovietams.

Daug Amerikos Kariszki Ero
planai A tskridoln Vokietija; Ru
su Admirolas Yumashev Sako 
Kad Rusija Tures Didesni Ir Ga
lingesni Laivyną Už Amerikos 

Ir Anglijos Sykiu

LIETUVIU DIENA

Trisdeszimts Tukstan- 
cziu Susirinko; Diena 

Graži, Svecziai Dar 
Gražesni

MERGAITE ARKLIO
SUMINDŽIOTA;

PASIMIRĖ

4-RIU METU VAI
KAS NUŽUDYTAS

MAHANOY CITY, PA. — 
Nedelioj, nuo pat ryto, dar gai
džiai nepragydo ir Mahanojus 
miegojo, kai automobiliai, au
tobusai, trokai, vagonai, veži-, 
mai, karukai ir fordukai dū
me, uže ir burzgė j o per Maha- 
noju in Lakewood Parka ant 
Lietuviu Dienos.

Vaikai, jau isz kitu Lietuviu 
Dienu pasimokinę, isz vakaro 
nugarmėjo in parka ir ant sta
lu pernakvojo. O ant rytojaus 
pardavė ar parandavuojo tuos 
stalus tiems kurie atvažiavo su 
skilandžiais, barankomis ir 
bonkutemis.

Kai saulute užtekėjo, ji nu
stebo ir besiszukodama savo 
kasas nusiszypsojo ant Lietu
viu tame parke, nes Lietuviai 
ir paezia saulute isz miego pri
sikėlė.

Per visa ryta ir pusiaudieni 
Lietuvis Lietuvi susitiko ir 
Lietuviszkai pasisveikino ar 
susipažino. Diede su diediene 
susiejo, kriauezius sziaucziu 
susitiko.

Žmonių kaip kazokui blusu, 
o vaiku kaip pavasaryje po 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PHILADELPHIA, PA. — 
Jean Heller, dvideszimts dvie
ju metu mergaite nuo 260 S. 
20-th ulyežios, labai mylėjo 
arklius, ir vis lauke Subatos 
kada ji galėjo arkliais jodinė
ti.

Ana sanvaite ji pasimirė po jaunatį, per pastaruosius sze- 
ant szis menesius.

Vaikai iszgirdo kai Juozu-

MANCHESTER, ANG. —
Keturiu metu amžiaus Juozu
kas Creamer, buvo pakartas 
nuo szviesos dratu, viename 
fabrike, kuris buvo per Vokie- 
cziu bombų sugriautas.

Jis yra treczias vaikas kuris 
buvo nužudytas per menulio

bėganti isz tos vietos. Vaikai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

POLICIJA LAIKO 
RUSKE MOKYTOJA

Kuri Susižeidė Begda 
ma Isz Sovietu

Konsulato \
i

MOSKVA. — Rusijos Lai-

arklio patkavemis, buvo
smert sumindžiota, kai jos ark
lys pasibaidė, numėtė ja, nuvil- kas baisiai suspiegė. Jie pas- 
ko ja apie puse mylios ir pas- kui pamate jauna vyruką be- 
kui sumindžiojo.

Niekas tos nelaimes nemate, nubėgo jieszkoti pagelbos. Pra- 
net ta mergaite, jos drauge ku- einantis žmogus iszgirdo vai
ri sykiu su ja jojo nemate kas 
ir kaip tenai atsitiko. Tik kiek
vėliau praeinanti žmones pa- Į^TJgĮJĄ STATO 
mate arkli ramiai sau besiga- *
nanti po žole, ir szalia jo jie už- KARISZKUS LAIVUS 
tiko negyva mergaite.

Mergaite, Jean Heller pa
reina isz Ashland, Pa. Ji iszva- vyno virszininkas, Admirolas 
žiavo in didesni miestą ir gavo Yumashev pranesza kad Rusi- 
darba viename automobiliu jos laivynas stato kelis dide- 
sztore. Ji visados sznekedavo Ųus įr daug mažesniu kariszku 
apie arklius ir labai mėgdavo laivu. Szitie kariszki laivai 
jais jodinėti. Ji, rodos labai ge
rai mokėjo joti.

Kas Subata ji iszvažiuodavo 
in parka, pasirandavodavo 
arkli ir su savo drauge Betty 
Pfeil arkliais jodinėdavo. Jod- 
vi jau buvo iszjojusios apie va
landa kai ta nelaime atsitiko.

Tie, kurie tuos arklius isz-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

yra statomi keliuose Rusijos 
uostuose. Admirolas Yumas
hev sako kad už keliu metu Ru
sija turės didesni ir galingesni 
laivyną už Amerikos ir Angli
jos sykiu. Jis toliau giriasi, sa
kydamas kad Rusija visados 
turėjo labai galinga laivyną, 
kuriam ant viso svieto nėra ly
gaus.

Francuzijos 
intikinti Sta- 
maista vežti 
Kaip jiems

LONDON, ANGLIJA. — Visi vaka
riniu Tautu atstovai ir dipliomatai nudžiu
go ir kazoka pradėjo szokti, kad Dede pa
vėlino jiems ateiti in sveezius in Moskva 
ir kad juos taip maloniai priėmė.

Tas Dede Stalinas tankiai taip padaro! 
Jis gražiai priima, maloniai pavaiszina sve- 
timtauezius, kai jo generolai ir leitenantai 
kardus szvaisto ir žmones mindžioja!

Kas tep dabar darosi nežinia, nes visi 
tyli. Amerikos, Anglijos ir 
delegatai tikisi kad jie gales 
liną kad jis vėl leistu jiems 
in Berlyną kaip ir pirmiau.
pasiseks pareis isz to, kiek jie turės Sta
linui nusilenkti, kiek jam paaukoti, pataikauti.

Szita konferencija mažai ka ar gal vi
sai nieko nenuveiks. Sovietai jau seni 
vilkai su tokiomis konferencijomis. Jie 
suszaukia konferencija, ar sutinka pasiszne
keti su Amerikiecziais tik tada kad jie 
nori kad Amerikiecziai savo kitus darbus 
ar pareigas pamirsztu ar apleistu. Jie taip 
pirmiau dare, jie taip ir dabar daro!

Bepiga Stalinui dabar musu atstovus pri
imti ir pavaiszinti. Jis dabar iszrodys kaip 
labai geras ir malonus senelis, kuris isz- 

I klausys kitu vaiku praszymo ir jiems pa
vėlins savo maista in Berlyną. Tai, isz 
tikro geros szirdies tas senelis Juozelis! 
Jam labai patinka szita konferencija, nes jis 
jau taip toli nuėjo Berlyne, kad kitas žings
nis jau karas, o jis karo nenori,
dabar rupi tik karo vaisiai, o ne karas. 
O kaip tik dabar ir kiti to karo nenori.

(Tasa Ąnt 4 Puslapio)

Jam

l

NEW YORK, N. Y., — 
New York miesto policija visai 
neklauso ir nepaiso Rusijos 
dipliomatu, kurie reikalauja 
kad mokytoja, Ponia Oksana 
Stepanovna Kosenkina, butu 
jiems sugražinta. Szita penkios 
deszimts dvieju metu amžiaus 
mokytoja pabėgo nuo Sovietu 
konsulato, iszszokdama per 
langa nuo treczio augszczio.

Kai Sovietu Konsulato at
stovams buvo pavėlinta ja pa
matyti ir su ja pasiszneketi, ji 
staeziai, jiems in akis pasakė 
kad jie ja nelaisvėje laike pa
kol laivas butu atplaukęs ja 
iszvežti isz Amerikos in vergi
ja jeigu ne staeziai ant mirties.

Kaip dabar dalykai stovi, tai 
iszrodo kad jai nereikes gryžti 
in Rusija, nepaisant kaip tie 
Sovietai reikalautu. New York 
miesto policija dabar ja prižiū
ri ir sergsti. Washingtono val
džia tiems policijantams prita
ria.

Sovietu Konsulas Jacob Lo
makin ir jo pagelbininkas viso
mis galiomis stengėsi ja isz- 
lupti ar isztraukti isz Roose
velt ligonines.

Moskvoje visi laikraszcziai 
pradėjo net staugti ir visaip 
intarineti Amerikos valdžia.

Isz Washingtono pribūvą 
valdžios atstovas visa ta klau
sima isztirti. Teismas tuoj aus 
pasiuntė pareikalavima kadi 
Ponia Kosenkina turi pribūti 
teisme, kai tik ji pasveiks. 
Reiszkia jai nevalia niekur isz- 
važiuoti. Tas pareikalavimas 
taipgi reiszkia kad Sovietam^ 
nevalia ja iszvežti kai Ameri-

(Tasa Ant 4 Puslapio),
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Delegacija Amerikiecziu dar
bininku apsilankė in Sovietu 
automobiliu fabriką ir paklau
sė darbininku: “Kam priguli 
szitie fabrikai, kieno jie nuosa- 
vybe.” Visi darbininkai kaip 
vienas, pasididžiuodami atsa
ke: “Mes darbininkai. Visi 
fabrikai yra darbininku nuo
savybe ! ’y
if) ’ h ■.

“O kas su szitais automobi
liais važinėja?” Užklausė 
Amerikiecziai.

“Nugi Stalinas, Politburo 
nariai ir kiti valdininkai.”

Po kiek laiko Sovietu darbi
ninku komisija apsilankė in 
Amerikos automobiliu fabriką 
ir jie užklausė Amerikiecziu: 
“Kieno szitie fabrikai, kam jie 
priguli?” Amerikiecziai atsa
ke kad tie fabrikai priguli ka
pitalistams, milijonieriams.

“ O kas su szitais automobi
liais važinėja?” Užklausė tie 
Rusijos darbininkai.

“Nugi Amerikos darbinin
kai su szitais automobiliais va
žinėja. ’ ’
1^. • ' J . .Tai pagrindinis skirtumas 
tarp Amerikos kapitalisto ir 
Rusijos valdininko, tarp Rusi
jos darbininko ir Amerikos 
darbininko.

Ant vienos Protestonu baž- 
nytužes duriu randasi szitas 
paraszas didėlėmis raidėmis: 
“Czia Yra Vartai in Dangų.” 
Po to paraszu, mažesnis para
szas sako: “Uždaryta per Va
sara. ’ ’

Vieni žmones turtingi už tai 
kad jie daug pinigu turi; kiti 
dar turtingesni už tai kad 
jiems mažai ko reikia.

— • • 1

Žmones sziandien nejieszko 
ir nenori mokslo. Jiems tik ru
pi kad jie ar ju vaikai daugiau 
Uždirbtu, daugiau pinigu su
sikrautu. Sziandien ne mokslas 
tupi, bet patogumas ir turtas.

■ • •'
r • •

Vienoje bažnyczioje Angli
joje yra paraszyta szitas per
spėjimas: “Ne visi kurie czia 
ateina melstis yra geri žmones, 
tai apsižiūrėkite savo masznas 
ir kiszenius.”

Sziandien darbininkas la
biau pailsta ir nuvargsta per 
Subata ir Nedele, kada jis ne- 
duba ir bahavuoja, negu per 
visos sanvaites darba.

• j ; ■ ■1 •> • • i •

1 • •

Vagis insilauže in profeso
riaus Matthew Henry ir pavo
gę jo pinigus. Tas profesorius, 
mokslinczius visai neužpyko, 
bet ta vakara, in savo knyga, 
dienyną szitaip inrasze: “Esu 
be galo dėkingas kad mane nie
kados pirmiau niekas neapvo- 
ge, kad szitas vagis pavogė ma
no pinigus ir neužmusze mane, 
kad, nors jis pavogė visus ma
no pinigus, tu pinigu buvo la
bai mažai, ir ant paskutinuju, 
esu dėkingas kad jis mane ap
vogė, o ne asz ji apvogiau.” h . _____ • *• •

Viena davatkėlė, naszle, ku
riai labai rūpėjo visu savo Su
siedu pasielgimas, ir kuyi jau
tiesi Dievo pasiunsta ir pa
skirta kitus mokinti, syki užsi
puolė ant vieno žmogelio.

“Nesigink ir nemeluok ir 
besiteisink kad tu vakar visa 
vakara nepraszvilpei saliunę. 
Juk asz savo akimis macziau

tavo automobiliu prie Moszkes
saliuno!”

Žmogelis ta davatkėlė gerai 
pažinojo, žinojo kad su ja ne
galima susikalbėti, ir už tai jis 
nieko nesakęs sau nuejo.Bet ta 
vakara jis savo automobiliu 
nuvežė prie tos davatkėlės du
riu ir paliko ji tenai per visa 
nakti.

Biznis 5u Stalinu
■ ■■ ■ I

I

Tukstancziai Buszeliu Kviecziu

Buvęs Agronomijos Sekreto
rius, Anderson ne taip seniai, 
sakydamas prakalbas, visiems 
primine kad ūkininkai geriau
siai uždirbo, daugiausia pini
gu pasidarė ir susitaupino, kai 
musu krasztas rengėsi in kara, 
kariavo ar po karo stengėsi at
sistatyti. Jis pataria kad butu 
ne tik ūkininkams, bet ir vi
siems kitiems naudinga ir 
daug geriau jeigu visi mes ga
lėtume kaip nors kitaip savo 
reikalus susitvarkyti ir savo 
turtelius susikrauti.

Jeigu Republikonas Dewey 
laimes Prezidento rinkimus szi 
rudeni, tai labai daug advoka
tu, lajeriu neteks darbo Wash
ingtone. Dabar tukstancziai te
nai sziltas vietas turi.

Senesni, antru ranku auto
mobiliai dabar vėl ima brang
ti, už tai kad nauji automobi
liai taip paszieliszkai pabran
go ir dar brangs.

Tėvas parėjo isz darbo ir ma
žute Mariute pribėgo, kaip ji 
visados daro, ji pabucziuoti. 
Tėvas Mariute paėmė in glebi, 
bet ja persergejo: . “Nebu- 
cziuok mane sziandien, nes asz 
szalti turiu, tai ir tu pagausi. ’ ’

Mariute rimtai pasimislino 
ir paskui savo tėvelio paklau
sė, “Teveli, ka tu bucziavai 
kad tu ta szalti pagavai?”

————— , , ■ "
Sovietu žiaurumas visai ne 

naujiena, ir tautos iszžudymas 
yra senas Rusijos paprotys. 
Szeszioliktame szimtmetyje, 
1563 Maskoliai užpuolė Lietu
va, nukirto rankas ir kojas 
20,000 žmonių ir paskui visus 
pakorė. Apie ta pati laika, ki
toje vietoje, jie paėmė in ne
laisve 52,000 vaiku ir moterų, 
apnuogino visus suraisziojo su 
virvėmis ir lenciūgais ir iszve- 
de in nelaisve.

Ir ta plieno ar geležies siena, 
taipgi nenaujiena. Didysis 
Knyaz Boris Godunov jau 
szimtmecziai atgal buvo iszlei- 
des insakyma, kad rubežius 
tarp Lietuviu ir Ruskiu butu 
uždarytas, užpeczietytas, kad 
“nei pauksztis nei • kisžžis ne
peržengtu. ’ ’

■ • •

Kaip sziandien Sovietai rei
kalauja kad visi tautiecziai tu 
Rusijos pavęrgtu tautu, butu 
sugražinti, taip ir pirmiau Ru
sija reikalavo. Kovo menesi, 
devinta diena, 1793 metuose 
Rusijos laiszkas in Austrija ir 
Prūsija, pareikalavo kad visi 
pabėgėliai butu sugražinti 
Ruskiams. O tu pabėgėliu nuo 
Ruskio botago jau tada buvo 
daugiau negu trys szimtai 
tukstancziu.

Sziandien, kaip ir anais lai
kais, tie kurie buvo sugauti 'bė
gant skersai rubežiu, buvo su- 
szaudyti.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Anglijos Karo Sztabas 
Laukai Sovietu

Anglijos Karo Sztabas, per 
savo szpicgus ir sznipus dabar 
jau gauna pusėtinai patikrin
tas žinias kad Stalinas rengia
si stumtis in Vakarus szi rude
ni. Anglijos žinių sztabas pra- 
nesza kad Sovietai yra pasi
rengė marszuoti in vakarus li
gi Viduržemiu Juru, ir paimti 
Ispanija.

Amerikos žinių, szpiegu ir 
sznipu visas sztabas bus per
mainytas dabar, kai tiek daug 
nemaloniu žinių iszkilo isz Pa
nele Bentley praneszimu apie 
Amerikieczius kurie dirbo ar 
dabar dilba Rusijos labui.

Sovietai szimtus žmonių va
gia, ima po prievarta isz Aus
trijos. Kunigaiksztis Wilhelm 
Franz Josef buvo po prievarta 
paimtas ir in Rusija iszvežtas.

Rusija, dabar stato gerus, 
tiesus ir ilgus vieszkelius, žu- 
rie yra tiesiami isz Rusijos in 
visus Vokietijos krasztus. Szi- 
tus vieszkelius Sovietai stato 
su pagelba karo belaisviu, ku
rie yra priversti tenai dirbti be 
jokio užmokesczio.

Jeigu musu treczios partijos 
vadas ir in Prezidentus kandi
datas, Henry Wallace butu at
silankęs in Komunistu seimą, 
jis butu savo ausimis iszgirdes 
kaip Komunistai didžiuojasi ir 
giriasi kad jie, ir vien tik jie 
sutvėrė ir dabar palaiko ta jo 
treczia partija. Jis butu iszgir
des kaip tie Komunistu vadai 
staeziai insake visiems savo 
nariams, gryžti namo ir steng
tis inlysti in tos partijos valdy
ba.

Eina gandai kad Henry 
Wallace jau apie visa tai daži- 
n o jo, ir kad dabar jam baisiai 
nepatinka.

Iszejo in virszu kad Komu
nistai daug prisideda apie vi
sokiu straiku musu fabrikuose.

Panele Bentley jau yra pa
rodžius kaip Komunistai lenda 
in visas Amerikos valdžios vie
tas, ir kaip jie paperka Ameri
kieczius atsakomingose val
džios vietose.

Dabar eina posėdžiai ir de
rybos pacziame Kremline tarp

PARTIJŲ KONVENCIJOS AMERIKOS
; -:- ISTORIJOJ -:-

NEW YORK. — Dabar, kai 
kas keturi metai, pasikartoja 
politiniai invyžiai, Republiko- 
nu ir Demokratu Konvencijos, 
jau praėjo, indomu prisiminti, 
kaip susidarė Su vien. Valsty
bių Prezidento ir Vice-Prezi- 
dento nominavimo tvarka, ir 
susipažinti su ja, Su vien. Vals
tybių politinio gyveninio vys- 
timosi szviesoje.

Tėvai Kūrėjai inrasze in 
Konstitucija, kad Prezidentas 
renkamas valstijų paskirtu 
elektoriu balsavimu. Pagal 
Konstitucija, elektoriu skai- 
czius yra lygus Senatorių ir 
Atstovu skaicziui, kuri Vals
tija turi teise iszrinkti in Kon
gresą. Tie elektoriai susiren
ka savo valstijose ir kiekvie
nas isz ju balsuoja už du žmo
nes. Jai niekas negauna dau
giau kaip puse balsu, Atstovu 
Kam'barai tada renka isz pen-

Anglijos, Amerikos, Francuzi- : 
jos ir Rusijos. Dabar musu at- ■ 
stovas net su paežiu Stalinu Į 
pasisznekejo. Dabar tos dery
bos dar eina, ir Rusija jau ro
dos, rengiasi vėl pavėlinti 
Amerikiecziams vežti viską iii 
Berlyną vieszkeliais ir gele
žinkeliais.

Tuo paežiu laiku, kai Stali
nas labai gražiai priima ir de
rinasi su musu atstovais, So
vietu kariszki eroplanai stau
gia virsz Berlyno ir grasina 
musu lakūnams.

Kai Stalinas maloniai pri
ima musu atstovus, jo tarnai, 
Rusijos atstovai stato baisius 
pareikalavimus kaslink Duno
jaus klausimo ir grasina Ang
lija ir Amerika.

Kaip su tokiu krasztu ar su 
tokiu žmogų, kaip Stalinas, ga
lima daryti bizni ar susiszne- 
keti, kai jis viena sako ir pri
žada, o jo tarnai visai ka kita 
tuo paežiu sykiu daro?

Toki žmogaus žodis, ar to
kio kraszto sutartis niekam ne
verta ir niekas negali pasitikė
ti kad tokis žodis bus iszlaiky- 
tas.

Sovietai dabar tik viena in- 
statyma pripažinsta: Tai yra 
j i egos, smurto instatymas. So
vietai tik tam lenkiasi, kuris 
turi geresni karabinu ar dides
ne lazda.

Stalinas musu Roosevelta ir 
kitus augsztus ir neva-mokin- 
tus valdininkus ir atstovus 
taip gražiai suvedžiojo per ka
ra, kad dabar niekas kitas nė
ra kaltas del Berlyno nelemto 
klausimo kaip tik musu vadai. 
Tie vadai nėra karininkai, išž
iūrant viena kita, bet musu dip- 
liomatai, kuriems galime pasa
kyti dėkui kad Amerikos ga
lingos armijos neužeme visa 
Berlyną kai Sovietu armijos 
da toli buvo. Bet Roosevelt as 
su savo patarėjais Stalinui pa
taikavo ir nusilenkė, ir už tai 
dabar Stalinas laiko visus tū
zus ir isz musu juokiasi.

Kada tik musu dipliomatai 
ir neva mokinta valdininkai 
susitiko su Hitleriu ar Stalinu, 
jie parlepetavo be marszkiniu 
ir be kelnių. Dabar Stalinas vi
sus juos mulkina, suvedžioja ii' 
paskui isz viso to pasinaudoja.

kiu asmenų gavusiu daugiau
sia balsu. Tokia tvarka buvo 
visai praktiszka tuo metu, kai 
buvo paraszyta Konstitucija. 
Vienok, jau tada buvo invairiu 
nuomonių del kraszto vyriau
sybes galiu, nors politines par
tijos sudėjimai jau susidarė 
pirmosiomis Respublikos die
nomis.

Tokia tvarka 'buvo iszrinkti 
pirmieji Prezidentai, 1789 ir 
1792 metuose. Po George 
Washington iszrinkimo vien
balsiai, vėliau nebūdavo jokiu 
nominacijų. 1796 m., rinkimuo
se pasireiszke dvi politines 
partijos. Federalistu (Valdžios 
Partija) ir Republikonu par
tija (ji neturi ryszio su dabar
tine Respublikonu partija). 
Nuo 1800 m. iki 1824 metuose 
Prezidentą nominuodavo pa
rinkimo, Kongreso nariams su
sitarus. Kiekvienos partijo Se-

Szitokiu troku dabar 
tukstancziai matyti vidur - 
vakaruose, kur pjūtis buvo 
labai graži ir derlinga. Szi
tas troko varytojas, nuvar
gęs, biski pramiega ant tu 
kviecziu, belaukdamas kol 
jis gales juos inpilti in tam 

natoriai ir Kongresmenai susi
rinkdavo sostinėj ir iszrinkda- 
vo partijos kandidata in pre
zidentus. Vėliau, Federalis- 
tams prieszinantis, Republiko
nu partijoj nesutarimams didė
jant ir Demokratinėms jiegoms 
reiszkiantis naujai priimtose 
Valstijose, tokia nominavimo 
tvarka isziro.

1828 metuose pradedant bu
vo invairiai nominuojama, pa
rinkimą: Valstijų Legislaturu, 
masiniuose Kongresuose, laik- 
raszcziu paskelbimu, ir parti
jos nariu susitarimu. Demo
kratijos plitimas vis labiau bu
vo jaueziamas kraszto politi
niam gyvenime. 1832 m., visos 
valstijso, iszskyrus Pietų Ka
rolina, invėde tiesioginius pre
zidentiniu elektoriu rinkoriu, 
rinkimus. Tada prezidento rin
kimuose galėjo dalyvauti smul
kieji farmeriai, ūkininkai, 
amatininkai, darbininkai.

1828 m., Andrew Jackson’ui 
laimėjus rinkimus, in vesto ji 
Prezidento nominavimo būda 
iszliko iki sziandien. Partijos 
renka valstijų atstovus in kon
vencija, kurioje nominuojamas 
jos kandidatas in Suvien. Vals
tijų prezidentus. 1832 m., 'buvo' 
nustatytas, “raktas,” pagal 
kuri apskaieziuojama kiek ku-* 
ri valstija renka delegatu.

Vėliau in szia tvarka in vesta 
/e 

sziokiu tokiu pakeitimu. Nomi- 
nuodamos savo kandidatus 
partijos pradėjo vieszai svars
tyti, nuszviesti savo veikimo 
programas. Tokios deklaraci
jos pasidarė žinomos “partijos 
platformos” vardit Jis pakeitė 
ankstyvesni paslaptinguma ne
tikrumą ir neaiszkuma. 1810 
m., partijų konvencijų tvarka 
visiszkai nusistovėjo ir tokia 
iszliko iki dabar. Delegatai lai
komi atstovaujaneziais ju par
tijų elitą. Kiekvienais Prezi
dento rinkimu metais Ameri
kiecziai ginezijasi, ar toks kan
didatu rinkimo metodas yra 
geras, ar tuo pakankamai isz- 
reiszkiamas tautos nusistaty
mas. Bet kartu Amerikiecziai 
žino, kad jie tauta galutinai 
nusprendžia kuris isz kandida
tu bus Suvien. Valstijų Prezi
dentas. Iszrinktieji elektoriai 
turi konvencijoj balsuoti už 

tyczia prirengtus aruodus. 
Ant szito troko yra pusantro 
tukstanezio buszeliu kvie
cziu. Jis czia su szimtu kitu 
tokiu troku jau szeszios va
landos kai laukia, nes tiek 
daug kitu troku buvo pirm 
jo.

partijos numatyta kandidata. 
Rinkimu diena tauta nuspren
džia kas ja ir kraszta valdys.

— C.

Kas Atsitiko 
Namie?

Ponas Bonifacas Naujatur- 
tis, šugryžo ana diena isz Flo
ridos kur lankėsi keliolika me
nesiu pasjgimines ir atgaivino 
savo sveikatoje. Pasitiko ji pa- 
cziule ant stoties ir prasidėjo 
tarp ju kalba:

Vyras — Katriu'k mano!
Pati — Mielasis Bonice!
Vyras paėmė in glebi mote- 

ria ir pasibueziavo karsztai.
Vyras — Na ir kas girdėt 

namie?
Pati — Nieko!
Vyras — Kaip tai, nieko ne

atsitiko per tris menesius?!
Pati — O taip, teisybe, bu- 

tau užmirszus. Kanarka pasti
po.

Vyras—Taip?! O kas jam 
atsitiko?

Pati — Szuo ji suode.
Vyras — Kokis szuo? Juk 

mes szunies neturėjome!
Pati — Szuo tojo žmogaus, 

kuris pirko nuo mus pijana.
Vyras — Pijana? Argi par

davei pijana?!
Pati — Teip.
Vyras — Del ko? Juk ji tu

pėjome tik du metus!
Pati — Kad sutruko visos 

strunos ir buvo sudaužytas.
Vyras — Del Dievo, kokiu 

budu ?!
Pati — Na taip, nukrito ant 

ulyczios, kada ji nesze isz stu- 
bos.

Vyras — Del ko ji .iszneszi- 
nejo?!

Pati — Del to, kad pas mus 
kilo ugnis.

Vyras —Jėzau, Marija! De
ge ir tu man apie tai kalbi ro
dos kad nieko neatsitiko?

pati — Taip, visas namas 
sudege isz priežasties eksplio- 
zijos.

Vyras — Kokia tai buvo 
eksplozije?

Pati — Matai szirdžiuk, ta

vo motina virė munszainc, ka
tilėlis truko, spiritas užsidegė 
nuo ko kilo ugnis.

Vyras — O motina?!
Pati —Sudege!
Vyras — Motina sudege, na

mas sudege, rakandai sudau- 
kyti ir tu man pradėjai apie 
tai kalbėti nuo kanarkos!

Pati — Matai szirdžiuk. Tu 
tokis nerviszkas, o daktaras ' 
paliepė su tavim pasielginets 
palengva, nes jeigu butau sta
eziai tau pasakius teisybe, tai 
galėtumei mirti nuo szirdies li
gos!

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

JIESZKO DINGUSIO 
EROPLANO

EDMONTON, ALTA. — Da- 
vyni eroplanai iszskrido jiesz- 
koti dingusio eroplano kuri 
vairavo, V. B. Murray isz 
Washing tono.

Fono Murray eroplanas 
“Cessna” iszskrido isz Ed
monton ir skrido in Grande 
Prairie Alta. Kelione yra apie 
dvieju szimtu ir penkios de- 
szimts myliu tolumo. Ponas 
Murray ketino skristi in Fair
banks, Alaska. Eroplanas tu
rėjo gana gazolino del keturiu 
valandų. Eroplane buvo gana 
maisto del penkių dienu.

Eroplanas nepribuvo in savo 
nusistatyta stoti ir jokio žo
džio isz jo neiszejo. Dabar visi 
suskubo jo jieszkoti. Devyni 
eroplanai dabar lekia ta paezia 
kelia padangėse, kuriuo tas 
eroplanas turėjo skristi. Bet 
iki sziol niekas nieko nerado ir 
neiszgirdo apie ta dingusi ero- 
plana.

Senatorius Ferguson labai 
karsztai užsipuolė ant Prezi
dento Trumano, kai Trumanas 
panaikino visas tas pastangas 
kurias kiti dėjo kad suėmus 
Komunistus ir kraszto iszda- 
vikus Amerikoje.

Pirkie U. S. Bonus j

“SAULE” YRA
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 

I
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Money-Orderi arba 
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Dėdės Szposas
Erne jieszkoti kitokio patari

mo, vartydama be atvareziaus 
romanus be pradžios ir galo, 
kuriais turtinga buvo dvieju 
kaimininku knygine, namiszke 
ir vaistininką, kurie noriai da
linosi su kaimynais savo dva- 
siszku maistu. Buvo tenai in- 
domios scenos: Don Remisai 
susiremavo szarvoti nes “ji“ 
buvo viena o juodviem isz tos 
priežasties abiem nebuvo vie
tos sviete!

Kiti insimyleje asmenys ka- 
binejosi menesio szviesoje po 
senus, slaptingus griuvėsius, 
pasiutmeiles “jis“ apimtas 
viena ranka apkabinęs “jos“ 
liemeni, antraja reke: Germi- 
negilda asz tave myliu!

Bet tas pavizdys buvo nesu- 
naudojamas, nes nebuvo atsa- 
kanezios dekoracijos, apart su
griuvusio kiaulininko jokiu 
griuvėsiu, nei mažiausio kalne
lio, kaip tyczia lyguma ir tiek!

Viename rankvedyje rado 
atsitikima, kad bažnyčzioj p. 
Siliamona pamėtė akis, kurios 
žiurėjo in ja kaip in koki ne- 
žemiszka regini, paskui kiek 
tai vargo buvo tu akiu savinin
kui pakol sužinojo kas ji.

Veltui panasziu akiu jieszko- 
jo Jule bažnyčzioj, bažnytkie- 
mej galu gale vaikszcziodama 
po turgaviete temijo, bet szito
kio apsireiszkimo niekur nepa- 
temijo.

Panele Jule nulindo ir užsi- 
maseziusi valandas sėdėdavo 
insižiurejusi in menesio szvie- 
sa, svajodama apie ta ko nie
kada nebuvo sviete. Tėvai pa- 
temija, ta jos ilgėsi ir susirū
pino.

— Žinai, ka tėvai ? Asz ma
nau Jule nuvežti in Varszuva 
prie Vaiinickiu, pas teta rasit 
kiek pralinksmės, jaunyste, il
gu jai.

— Nieko priesz ta neturiu, 
atsake tėvas ir netrukus Jule 
atsirado placzioje pasauleje.

Neperplati ta buvo pasauk, 
nes dede senas litaratas per 
dienas sėdėjo savo kabinete ap- 
sisklaides rasztais, teta mylė
toja visokiu gražiu darbeliu, 
siuvinėjo, adijo, dirbo gėlės, 
minjaturas ir visai nieko nesi- 
ilgo.

Kartais ateidavo giminaitis 
ir vienas kuzinas p. Zbignie- 
vas, muzikas, labai ilgais plau
kais, labai sudžiūvęs, labai in- 
kreiptas daug apie save ma
nantis, o isztikruju niekszis, 
kokiu gali turėt kiekvienas di
desnis miestas.

Ponas Zbignievas darbavosi 
kancelerijoj ir jau nuo ketvir
tos buvo liuosas. Dabar Julei 
atvažiavus paliko kasdieniniu 
svecziu.

Atėjės skambino, dainavo, 
pasakojo visokias isz miesto 
žinias, kartais pagelbėjo dedei 
koki rankraszti perraszyti, o 
tuo tarpu stengėsi nežymiai 
pasavinti szirdi Jules.

Pasinaudodamas laiku, kada 
teta ruosze arbata, o juodu vie- 
nudu pasilikdavo salione, jau
nikaitis clekliamavo ka nors, 
tai kalbėjo mergaitei kompli
mentus, kuriu nemaža reper
tuarą buvo pasisavinęs.

Viena syki papasakojo jai 
buk seniai ja pažines, nes insi- 
vaizdindamas sau aniuolu, vi
sada insivaizdino ja tokia kaip 
ji, ir ja pamatęs pirmąjį syki 
nutarė; Tai mano aniuolas!

pANELE Jule užstojus pen-! 
kiolikta vasara, eme ilge-!

tis. Ilgėjosi ir svajojo apie mei-1 
le galinga, amžina ir prisiskai- 
czius sziokiu tokiu romanu no
rėjo pamėginti ka nors pana- 
szaus.

Isz romanu, kurie yra ge
riausiais rankved'žiais tokiuo
se atsitikimuose, panele Jule 
sužinojo, kad tam yra reikalin
gas asmuo negražiosios lyties 
juodakis, perbalęs, nesulygi
namai drąsus, mokantis mylėti 
ir tai nebile kaip mylėti, bet 
ant amžių, amžių net aname 
sviete.

Bet ežia szitokio didvyrio 
sunku butu surasti, nes Kur
peliu dvaras 'buvo toli nuo pla- 
tesnios pasaulės, "tarp miszku 
ii' lieknu, taip kad ir vasaros 
laike nelengva buvo ten priei
ti. Niekas ir ne ėjo. Jules tėvai 
nelabai mėgo svecziuotis ir gy
veno nuo žmonių atstu; nein- 
domaudami j u ir patis neturė
dami jokio tikslo jieszkoti pa- 
žineziu.

Vieninteliai svecziai 'buvo 
senelis klebonas, gydytojas, 
nevedes, bet jau gerokai paži- 
les, gamtininkas nors pusam
žis, bet visa savo dome atkrei
pęs in kirminus ir vabalus, o in 
paneles nei skersas nežiūri. Dvi 
seneles kaimininkes ir tai bu
vo viskas.

Jule surado romane paria- 
szius san tikins, 'bet autorius 
szito rankvedžio rado iszeji- 
ma: po giria medžiojo Enrikas, 
bemedžiojant paklydo ir visai 
netikėtai susitiko su panele 
Germani ja, kuri uogas rinko ir 
taipo-gi paklydo. Susitiko, nuo 
pirmojo žvilgsnio jųdviejų sie
los susiprato ir savyje nutarė: 
“Tu mano asz tavo, ant am
žiui“ Pasžui daug buvo drebė
jimu, kalima, gėrimo nuodu, 
verksmu galu gale o, o, o! Jų
dviejų meile viską pergalėjo!

Taigi Jule iszgirdus po gi
ria szunis, dabinosi pagal savo- 
rankvedžio, kad kuo daugiau 
būti panaszia in laume ir pa
leidus geltonus plaukus ėjo pa
sitikti ta, kurio lauke jos siela, 
žadėtojo, nematyto vien szirdi- 
mi atjaueziamo.

Bet veltui szunys garsėjo, 
rodos ežia pat, ežia pat staiga, 
kur tai toli begirdejosi, ir vis
kas nutildavo, žadėtasis nesi
skubino.

Viena syki iszsinesze isz 
miszko tankmes didelis kurtas, 
Jules szirdis nutarė, kad tai 
artinasi jos likimo valanda, 
“jis“ artinasi.

Panele Jule atsisėdo ant kel
mo, apsileido plaukais, padare 
nustebusias akis ir lauke.

'Sukriauksznejo szakos min
džiojamos kažin kas ėjo. Jule 
nuraudonavo lyg bijūnas, ir 
tas jai la'bai (buvo nereikalin
gas, nes pagal rankvedžio p. 
.Germanija buvo balta lyg leli
ja giliu vandenų, vėjo papu- 
cziama.

— Na, ka darysi! Rasit ne- 
patemys! Maustė Jule ir lauke.

Ar tai likimo paszaipa ar 
Dievo davimas, isz tankmes 
iszsinesze, bet žilas senelis, 
ausėta kepure apsimovęs su 
szaudykle rankoje, iszsinesze 
ir dideliu žingsniu nuėjo pas
kui szunies, kuris bego skaly
damas.

Nuo to laiko Jule atsižadėjo 
girios.

— Ir tamista man lyg se-
niai pažinstamas, atsake pane
le Jule, raudonuodama virsz 
a u su.

Jis 'žiurėjo in Jule beveik 
kaip tik skaitytu romanu he
rojai, o rasit ir visaip taip ir 
tykiai tarė:

— Nejau tu, o brangioji su
tiktumėt

Ilazletone buvai, 
Kėlės moterėlės užtikau, 

Daug puniu maeziau, 
Visokiu kalbu girdėjau. 

Sorkes daro ir žmonis
juokina, 

Musu tauta paniekina.
Geriau tokius triksus 

pameskite, 
Sarmatos visiems nedarykite.* * *

Asz vėl in Czikaga 
nukeliavau,

Ir szirdeles mano pamaeziau, 
Isz pradžios klikmas, 

Toliaus baisus riksmas, 
Sustojau, net iszsiojau!

Vinos pleisos durys atsidaro, 
Kas ežia?

Boba vyra su szluota iszvaro, 
Ir taip szventina, 
Kaip su krapylu,

O skaudžiai, 
Rodos karszta vandeni pyla!

Boba pervirto, 
Ir pasikėlė,

Velei su szluota užpuolė, 
Duoda, ir dvesuoje.

Tame ir vyrelis sukniubo, 
Ba laibai neparanku buvo, 

O kaip krito,
Net jo skrybėlė nusirito.

Kas tik ulyczia ėjo, 
Ant to vyrelio žiurėjo, 

Nuo juoku susilaikyt negalėjo.
Iszrode kaip pelu 

perkūnas, 
Abba pakulų kuodas.

Ne gana kad taip 
nubaudė, 

Da ir skrybėlė sudaužė.
Tokis tai jau vyras, 

Tai meszlinis vabalas, 
Taigi, su taja bobele baisiai 

sutiko, 
Ir dabar ta bobele taip 

perpyko.
Girdėjau kad velei jau 

susitaikė,
Ir vyreli pasiszauke.

O pamatysite,
Kad ta bobele, 

Velei iszvarys ta vyreli!* * *
Girdėjau kad

Tame Konektikia, 
Ne kas girdėti,

Jeigu poroje negali iszgyventi, 
Greitai atauszta,

Tuojaus pasimeta, 
Bobos su vyrus isz namu 

iszeda, 
Tasai in kitur pabėga, 
Ar taip sau pasimeta,

Ne nori 'žinoti apie viena kita, 
Jeig’u neapsimislina gerai ir 

subėga, 
Tai ir vienas nuo kito bėga.
Kokia meile, tokia veseile, 

O ka jau gyvenimas,
Tikras szuniszkas.

— Praszau ant arbatos pa
sigirdo tetos balsas ir ji pati 
inejo in saliona, valandoje, ku
ri svarsto jaunos poros ateiti.

O, ta teta kada szirdis pat
vino jausmais ir taip troszko, 
mtiles žodžiais iszsilieti aiksz- 
ten.

Neiszkal'beti žodžiai rado 
tarpininku lapelyje popieriaus, 
nutarė raszyti sau ta, ka aplin
kybes neleido pasakyti ir atsi
sveikindami kiszo sau popierė
li isz anksto priraszyta.

Viena syki toks popierėlis, 
ne patekės in paskirtas rankas , 
pakliuvo dedei ir pagrimzdo jo 
dszenej.

Ta vakaru prieszkam'baryj 
ilgai kasžin ko jieszkojo p. 
Zbiegnievas, degliodamas deg
tukus, bet veltui. Dede- gi szyp- 
sodamas klausė kuzino:

— Bene szimtrubline pa
metei? Rasit kepure?

Reikėjo eiti neradus, ir p. 
Julei neatidedamas nieko už 
! apeli ružavos varsos, priraszy- 
;a smulkiu talpniu raszta.

Szi vakaru p. Jule lapelio 
negavus, buvo užsimaseziusi, 
stengdamasi iszriszti misle ko
dėl nieko jai neparasze, nors 
inkejimo geros nakties.

Dede isz skersos pažvelgda- 
in brolinaite szypsojo primerk
damas akis, galu gale uždeklia- 
mavo.

Panele Jule nuraudonavo, 
aszaros bliktelejo akyse ir su
judintu balsu užklausė:

— Kodėl dede ta uždeklia- 
mavai ?

— Mat, taip atėjo in galva 
ir uždekliamavau. Kodėl klau
si? — Atsake dede.

— O, taip pati nežinau, ta
rė Jule, sziandien taip negerai 
man, asz manau atgulti, kalbė
jo mergina tik sulaikydama 
aszaras.

— Stengikis užmigti, galva 
xarszta kalbėjo dede Julei, ati
duodant laba nakti.

— Ar galva sopa? Klau
sinėjo rūpestingai teta, citro- 
vanilios rasit, arba jeigu, jau
ti slogas biski salicyliko, kas 
tau Julele? Klause glausdama 
prie save seserete.

— Ne, ne, aeziu, asz vien 
onriu miego, teisinosi mergina 
ir nubėgo in savo kambarėli.

— Jeigu kas, rytoj reikia 
gydytoja pakviesti, tarė teta 
vyrui, Julei • užsidarius savo 
kam'barelyj.

Dede pamojo su ranka ir pa
sikeldamas nuo kėdės tarė ty
kiai, turiu tauka tai pasakyti.

Abudu iszejo in saliona, tada 
dede isztrauke isz kiszenes la
peli popieriaus, ir tarė: Tai tas 
niekszis Zbig, užsimezgė kažin 
kas negeistino, turėk ant juvie- 
ju atkreipta dome, o ji viską 
ima už teisybe, nepažinsta 
miesto frantu, kurie jieszko 
vien žaislo!

* * *
Po pusnakezio, Zbignievas 

pabeldė in bendru su dviem 
draugais butą. Buvo tai kam
barys ant trecziojo augszto.

— Kas? Užklausė užmie
gotas balsa’s.

— Na, na daryk? Suszuko 
Zbignievas. Pasigirdo plasno
jimas basu kojų in grindis ir 
slankstis graksztelejo.

— Abudu esate jau? Vž- 
klause Zbignievas inbegdamas 
in kambari.

— Abudu, atsake povien- 
marszkinis draugas žiovauda
mas balsiai, ar vėl tenai buvai?

— Kurgi mano dabartinia
me padėjime, kiszenyje drobe, 
o ten galu gale arbata, kumpis, 
sviestas, suris.

Na tavo žąsele ka vei- kad jųdviejų duszios tai dvi
kia?

Avantura iszejo.
Ka dede rasit paprasze

iszeiti, ka?
— O ne, asz niekada neper- 

tempiu stygų, esmi ko-r-r-ekt, 
bet pamaeziau musu trijų viso 
vakaro reikalą. ■

— Asilas! Atsiliepė drau
gas Ipolitas nuo sienos atsi- 
siversdamas in szviesa, tai ±r 
nieko negavai?

— Klysti, turiu visa lapa 
medžiagalu, jeigu turinys ly 
šiai,saldus kaip kvapas bijau, 
kad sesusuktu man szirdies, te, 
skaityk, asz tuo tarpu nusiren
gsiu ir ino lova!

Czia Zbignievas mete ruža- 
va lakszteli staeziai in veidą 
gulincz’iam draugui.

— A, lai ji. Indesiu in kon- 
verteli iki rytojaus, dienos 
szviesoje atskaitysime, akiu 
gaila!

— Tiesa! Kurgi jus dauže- 
tes szi vakaru? Užklausė Zbig
nievas.

— Pas Kseni, gavo jis kaip 
tik krūva pinigu nuo savo te
tos ir siuntini, ant rytojaus 
kviete ir tave, insivaizdink, 
kepta žąsis, deszros ir ko ten 
nėra, didžiausi deže!

— Rasit tas bus gerai, ta 
žąsele nieko nemoža paslėpti, 
raudonuoja bile kas, dėdės 
ranka stipri, o mano apikakle 
nėra nauja, gali iszeiti negeis
tinas galas, ten pasiraszysime 
bendromis jiegomis atsakymai 
Lai gyvuoja Ksenio teta! Su
szuko Zibignievas ir virto in 
lova, užpusdamas žiburi.

* * *
Atėjo vakaras, bet veltui Ju

le lauke, Zbignievas neparėjo, 
kaip ilga buvo ta diena gali 
vien suprasti jauna panele, ku
riai atsitiko nesulaukti.

Vėl atėjo vakaras, naujai pa- 
raszytas lapelis už gorso už- 
kisztas veltui lauke atemejo.

— Serga, maustė Jule, o 
tie konvenansai, kodėl negali
ma jai kaipo gailestingai sese- 
rei užimti vieta prie jo lovos 
judu abudu žino, jog nuo am
žių amžių Dievo nutarime yra 
užraszyta judum susieiti ir su
tverti viena neperskiriama czie 
lybe. Jule buvo pertikrinta,

Visi Pikti — Visi Nerimauja

Prezidentą Henry Tru- 
manas pribuvo in Kongresą 
ir pasakė prakalbas kurios 
tesiesi per dvideszimts ketu
rias minutas. Kongresmo- 
nai sėdėjo ir tylėjo, bet retas 
kuris paisė ka Trumanas te
nai sake. Visi Kongresmo- 
nai ir Senatoriai baisiai už
pyko ant Trumano kai jis 
suszauke szita posėdi. Visi 
sako kad jis tyczia taip pa
dare, kad Republikonai ne
turėtu laiko politikuoti 
priesz rinkimus.

Kai Trumanas užbaigė sa- 

puses, kurios galu galo susilie
jo in viena, darodymas to Ju
lės protavimo buvo ilgesys, jos 
junos, szvarios, nekaltos szir
deles. O, tas kūnas! Tas ne
lemtas dvasios kalėjimas! Kad 
ne jis galeeziau būti szalip jo 
kaipo jo aniuolas sargas, ne
varžytu jokie konvenansai!

Ir gyvai vaidintuve stale 
priesz akis jaunos dvasios bai
siausius reginius, kurie vargi
no ja per nakti, persekiojo die
na, neduodami jokio iszriszimo 
minties: Kodėl jis neparėjo? 
Ilgesys užmusz ji! Kaip jis 
ženezia karszcziuodamas kar
toja jos varda, tiesia rankas in 
ligotos vaidintuves regini, o ja 
varžo konvenansai!

Taip svajodama Jule sėdėjo 
salione paėmus knyga, nuduo
dama, kad skaito, paėmė pir
ma kokia pakliuvo vien kad 
atitolinti nuo saves rūpestin
gos tetos žvilgsnius.

Dede sziandien nieko nera- 
szia, buvo užsimanstes, vaiksz- 
cziojo iszilgui savo kabineto 
sutraukęs kakta, kas reiszke 
pas ji rūpesti.

— Rasit dede ka apie ja ži
no? Staiga, perbėgo mintis 
per merginos galva, taip be 
abejo žino! O kad taip paklau
sus? Ne! O jis ims juoktis! 
Czia mergina tartum iszgirdo 
dėdės szirdinga juoką, ne, ne!

(Staiga incinamu duriu skam
butis, smarkiai pragarsėjo, ži
nia nuo jo.

Jule nubalo, 'be dvasios isz- 
bego in priesz kambari ir ner
vingai atstume sklansti.

Už duriu vietoj nelaimingos 
žinios pasiuntinio stovėjo teta 
Klara. Pamaczius Jule pagrie
bė ja in glebi kucziuodama 
skaitlingai.

Czia atbėgo teta ir dede, pa
sigirdo szirdingi szukszniai, 
trukszmas, sumiszimas, kuris 
in vyksta mylincziose szeimy- 
nose, sveikinant saviszki, se
niai nematyta.

Teta Klara buvo visu myli
ma, nors nebejauna panele, ne
buvo visai niūri, prieszingai 
kur pasisuko inneszdavo su sa
vimi linksybe ir džiaugsmu.

Dabartinuose atsitikimuose, 
teta Klara buvo lyg isz dan-

vo prakalbas tik vienas ki
tas biski jam rankomis pa
plojo, o visi kiti niūriai sė
dėjo ir tylėjo.

Kongresmonai ir Senato
riai Trumanui nedovanoja, 
kad jis kelios sanvaites at
gal pavadino szita Kongresą 
praseziausia ir neveikliausia 
visoje Amerikos istorijoje. 
Jie dabar ant kerszto su 
Trumanu ant nei vieno klau
simo nesutinka. Už tai szi- 
tas Kongreso ir Senato posė
dis visai nieko nenuveiks. 

gaus iszkritusi, beregint pra- 
blaszke dėdės upa, rūpesti ir 
isz dalies Julės atsitikima.

Teta Klara pasakojo viso
kias anekdotas, pati juokės ir 
visus juokino, visur buvo jos 
pilnai, virtuvėje, kambariuose, 
Jules kamb,arelyje ir dėdės ka
binete, apžiurėjo visur žoly
nus, džiaugėsi visokuom ir vi
sais.

Vakare atėjo cledes gimine it 
upas visu buvo geriausis.

Jule slėpdama savo neramy
be tankiai pažvelgdavo in laik
rodi, staiga suskambėjo skam
butis.

Bet kad jau kuomet likimas 
ima žmogų persekioti, tai ir ne
nepaliauja: Lygu suskambėjo 
skambutis, dede pasikėlė nuo 
fotelio ir pasiskubino sutikti 
sveti, buvo tai Zbignievas.

—BUS DAUGIAU—

MOTINA PASIKORĖ
BETHLEHEM, PA. — Zlo- 

tan Papp parėjo isz darbo ir 
pamate kad szviesa dega skie
pe. Jis nuėjo in skiepą pažiū
rėti kas ten yra ar kas ten da
rosi kad szviesa tenai dega ir 
rado savo motina, kybojanezia 
nuo lubu. Ji buvo pati pasiko- 
rus. Sūnūs paszauke policija. 
Policijantai nupjovė virve su 
kurie Terese Papp buvo pasi- 
korus. Policija sako kad ji sa
ve nusižudė. Sūnūs sako kad 
jis negali suprasti kodėl jo mo
tina butu norėjus save nusižu
dyti? Jis sako kad kai jis isz
ejo in darba jo motina buvo 
linksma ir rodos niekas jai ne
rūpėjo.

ŽINUTES
Kongresas nepristojo Prezi

dento Trumano nusistatymo 
sulaikyti pragyvenimo bran
guma, ir pastūmė in szali jo 
inneszima, nubalsuodami 53 
priesz 33 balsus. Kongresas 
priėmė Republikonu patari
mus, kurie nieko nedaro ir ne
darys apie visa szita brangu
ma.

— — — (

Kongresas inpykes ant Pre
zidento, neužbaigė savo darbo 
ir greitai ir piktai skubinosi 
savo posėdi užbaigti ir bėgti 
namo.

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 moneg 
orderio. Aeziu visiems.

Saule Publishing Co., .f 
Mahanoy City, Pa.

ISTORIJE aple Da
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
iaikyti 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 Citj 
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Žinios Vietines
J — Lietuviu Diena , buvo 
viena isz pasekmingiausiu die
nu in laika 34 metu, kuri atsi
buvo Lakewood Parke, Nede- 
lioj, Rugpiuczio (Aug.) 15-ta 
diena, už ka priguli didele pa
dėka Komitetui. Tukstancziai 
žmonių suvažiavo isz visur ant 
tojo milžiniszko atpusko pasi
matyt su savo giminiems ir pa
žystamais. Programas ibuvo in- 
yairi ir graži. In svetaine susi
rinko tukstancziai žmonių pa
siklausyti prakalbu ir pasige
rėti dainomis. Kun. Jeronimas 
J. Bagdonas, vikaras isz Szv. 
iVincento parapijos Girardville 
atidarė ta programėlė su mal
da. Kun. Dr. Klem. A. Balutis, 
Szv. Petro ir Povilo parapijos, 
,Tamaqua, vede visa tos pro
gramėlės tvarka, o Prof. Bro
nius Nekrašas, isz Szv. Jono 
parapijos, Pottsville, padaina
vo kelias Lietuviszkas daine
les. Vakare buvo szokis lyg vė
lybai nakeziai ir svetelei iszsi- 
skirste namo neužmirszdami 
szios Lietuviu Dienos ir lauks 
įkantrei kitu metu tos dienos.
; — [Utarninke Szvento Hyo- 
cino.
I — Seredoj Szv. Agapito. 
} — Ketverge Szv. Jono Eli
tes.
j — Ponas Bernardas Sodai- 
jlis isz Easton, Pa., ana diena 
lankėsi mieste su reikalais ir 
prie tos progos atsilankė in 
/‘Saules” redakcija. Acziu už 
ptsilankyma.
\ — Automobilas prigulintis 
prie' Cyril Hassara isz miesto, 
susidūrė su kitu automobiliu 
arti Lakewood parke, Nedelio- 
ije.

— Gerai žinomas Daktaras 
■Peter Kapo (Kapusczinskas) 
atsisakė nuo savo dinstos Coal- 
jdale ligon'buteje.
• — Ana diena sugryžo isz 
Pottsvilles ligonbutes, ponia 
Ona Viszbariene nuo 519 W. 
Mahanoy Ulyczios, jausdama 
daug sveikesne.
I ■ —- -------------------------------------------------------- -

Shenandoah, Pa. — Pareita 
.Ketverga apie 5-ta valanda ry
te, netikėtai užsidegė senas 
jWilliam Penn breikeris. Ble- 
iclies padaryta ant $80,000.

— Stanislovas Stankavage 
isz miesto, likos sužeistas iii 
tiesa koja laike darbo Packer 
įNr.5 kasyklose. Taipgi Myko
las Sidareviczia likos sužeistas 
in tiesa peti, puldamas nuo ko- 
peczias.

Jonas Žemalis kur jis 
staiga susirgo savo namuose, 
422 W. Washington Uly., ran- 
idasi Locust Mt. ligonbuteje de 
gydimo.

Port Carbon, Pa. — Gerai ži
bamos visiems senas kriau- 
,ežius, Jonas Bigelis, numirė, 
sirgdamas per koki tai laika. 
,Gimęs Lietuvoj. Prigulėjo prie 
Szv. Kazimiero parapijos. Pa
liko tris sūnūs, dvi dukterys ir 
įdu 'brolius.

•P ■ ■ -____________________________ _

Washington, D. C. — Prezi
dentas Harry Trumanas, ana 
diena paskyrė Maurice Tobina 
kaipo Darbo Sekretorium.

— Cigaretai brangesni 1 
centą pakeli, dabar pakelis ci- 
jgaretu kainuoja 23 centai. Pie
nas taipgi pabrango, už kvorta 
dabar pardavinėjamas po 23 
pelitus.

Senoviszkas Laivas

Apie trys szimtai jaunu 
karininku, mokiniu, “Cade- 
tai,” isz Portugalijos Laivy
no, vairuoja szita senoviszka 
lai va, kuris atplaukė in New 
York miesto uosta. Jie su 
szitu laivu* plaukia, kad ge
riau pasimokinus laivyno ir 
mariu mokslo.

MERGAITE ARKLIO
SUMINDŽIOTA;

PASIMIRĖ

žiavo, nulėkė nuo vieszkelio ir 
atsidūrė in ežerą.

Jos tėvas, kuris automobiliu 
vairavo, iszszoko ir priplaukė 
prie kranto. Automobilius nu- 
skrendo in trisdeszimts pen
kias pėdas vandenio, kur ta 
slauge prigėrė. Jos tėvas, Tors
ten Mandelin buvo nuvežtas in 
ligonine, kur buvo surasta kad 
jis visai nebuvo sužeistas, bet 
tik labai sukriestas.

4-RIU METU VAI-
KAS NUŽUDYTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

ku riksmus, dažinojo kas atsi
tiko, nuėjo ir virve nupjovė. 
Pakartas vaikas buvo beveik 
visiszkai apnuogintas.

Policija sako kad tai jau tre- 
czia tokia vaikžudyste in puse 
metu.

Tuentin Smith, vienuoliktos 
metu amžiaus vaikas buvo nu
durtas netoli nuo Farnworth. 
Žulikas buvo beveik visus dra
bužius nuo szito vaiko nudras
kęs.

June Devaney, trijų metu 
amžiaus mergaite buvo pavog
ta isz jos loveles in Blackburn 
ligonine ir paskui nužudyta.

Ir visos szitos žmogžudystes 
buvo vis papildytos kai menu
lis buvo jaunas.

POLICIJA LAIKO 
RUSKE MOKYTOJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
kos valdžia patraukia ja in 
teismą.

Sovietu Konsulato pagelbi- 
ninkas Zot Chepurnykh gavo 
pavelinima su mokytoja Ko- 
senkina pasikalbėti ligoninėje. 
Vieptas New York miesto poli- 
ci j antas, William Dyzzko, ku
ris puikiai moka Rusiszkai bu
vo prie lovos kai tas Sovietas 
inejo. Daug daugiau policijan- 
tu buvo prie pat duriu.

Sovietas Chepurnykh tuo- 
jaus patarė kad ji butu perkel
ta in kita ligonine, bet Ponia 
Kosenkina turi pati ant to su
tikti. Ji jam trumpai atsake 
kad ji nesutinka. Ji jam taipgi 
staeziai pasakė kad jis ja Kon
sulate laike kaip kalėjime.

Ponia Kosenkina visai neno- 
rrejo to Sovietu pamatyti ar su 
juo szneketi, bet atėjo insaky- 
mas isz Washingtono, kad So
vietu Konsulato atstovas turi 
būti pavėlintas su ja pasiszne- 
keti. Taip buvo padaryta, kad 
Rusija negalėtu prikaiszioti, 
kad Amerikos valdžia uždrau
džia Rusijos atstovui pasiszne- 
keti su Rusijos piliete.

Komy toj a Kosenkina buvo 
po prievarta “iszgelbeta” nuo 
Ruskiu, kurie yra Komunis
tams prieszingi. Ji paskui isz
szoko per langa isz Sovietu 
Konsulato ofisu ir susižeidė. 
Bet daktarai sako kad ji pilnai 
pasveiks, bet ims apie szeszis 
menesius.

Kitas mokytojas, Mikhail 
Samarine su savo žmona Clau- Į 
dia, buvo taipgi suimtas, bet ; 
jam ir jo žmonai pasisekė pa- ■ 
sprukti. Jiedu iszsižadejo savo 
pilietybes Rusijai ir dabar yra 
po Amerikos Kongreso Komi
sijos prieglauda. Ir jiedu visai 
nenori nei szneketi apie gryži- 
ma in Rusija!

Sovietas Chepurnykh dabar 
nori intikinti ligonines sztaba 
kad mokytoja Kosenkina nėra 
pilno proto. Sovietai pripratę 
taip daryti. Jeigu kas ne po j u 
noru ar jeigu kas su jais nesu
tinka, ar jeigu viens isz ju bu-.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

randavoja sako kad jie negali 
suprasti kas ten atsitiko, nes 
Panele Jean Heller labai gerai 
mokėjo jodinėti, ir tas arklys 
kuri ji ta diena jojo buvo labai 
prijaukintas ir ramus. Jie spė
ja kad greieziausia kokis auto
mobilius ta arkli pabaidė.

Jos drauge Betty Pfeil per
nai buvo sužeista kai trokas jos 
arkli parmusze ir sužeidė.

NUSZOVE KUNIGĄ
YOKOHAMA, JAPONIJA.

— Japonaite, kuri priguli prie 
tu merginu ir moterų, kurios 
yra vadinamos “Ulycziu Mer
gaites,” pasakė policijai kad ji 
mate kai kareivis William C. 
Manis, dvideszimts metu am
žiaus vyrukas isz Church Hill, 
Tennessee, iszsitrauke revolve
ri ir ant smert nuszove katali
ką kunigą, Kapeliona John A. 
Ryan, Balandžio penkta diena.

Ta Japonaite, Reiko Maeno, 
dvideszimts metu amžiaus 
merguže kariszkam teismui 
prisipažino kad ji buvo tik 
apie penkiolika pėdu nuo tos 
vietos kur tas kareivis nuszo
ve kapeliona kunigą.

Kunigas Ryan pareina isz 
Albany, N. Y., jis buvo in ku
nigus inszventintas Philadel- 
phijoje.

Japonaite Maeno sako kad 
ji susitiko su tuo kareiviu Ma
nis ana Vasario menesi, kad jis 
ja apgynė nuo kito girto karei
vio. Balandžio penkta diena ji 
susitiko su juo prie Sugamo 
kalėjimo ir su juo nuėjo in 
tuszczia stuba. Paskui jiedu su
stojo ant ulyczios ir dar pasi- 
bueziavo, kur kapelionas juodu 
ir užtiko. Kapelionas, Kunigas 
Ryan jau kelis sykius buvo ta 
kareivi perspejes apie toki pa
sielgimą ant ulyczios. Szita sy
ki juodu labai susibarė, ir už 
kokiu deszimts minueziu, ka
reivis iszsitrauke revolveri ir 
paleido du ar tris szuvius sta- 
cziai in kunigą, kuris krito ne
gyvas.

SLAUGE PRIGĖRĖ
WORCESTER, MASS. — 

Slauge, nurse, Irene Ann Man
delin, dvideszimts szesziu me
tu amžiaus mergina, prigėrė 
kai automobilius in kuri ji va

rio suklysta arprasikalsta, tai! 
tuo j aus tas prasikaltėlis yra 
ne pilno proto!

LIETU V1UDIENA
—

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
lietaus grybu. Ir visi Lietu
viszkai szneka, Lietuviszkai 
sveikinasi ir Lietuviszkai pun- 
dijasi.

Po pietų, klebonai ir vikarai 
suvažiavo, programėlė pradė
jo rengti. Programėlė invairi, 
graži ir jaudinanti. In sve-l 
taine susirinko keli tukstan
cziai žmonių pasiklausyti pra
kalbu ir pasigėrėti dainomis. 
Ir ežia buvo kuomi pasidžiaug
ti. \

Kunigas Jeronimas J. Bag
donas, isz Szvento Vincento 
Parapijos, Girardville, tinka
mai, katalikiszkai ir Lietuvisz
kai atidarė ar pradėjo ta pro
gramėlė su malda, praszyda- 
mas Visagalio Dievo malones 
ir palaimos Lietuvai.

Kunigas Daktaras Klemen
sas A. Batutis, Szvento Petro 
ir Povilo parapijos klebonas, 
Tamaqua , mieste, pasveikino 
visus atsilankusius ir vede vi
sa tos programėlės tvarka.

Paskui, del invairumo, Pro
fesorius Bronius Nekraszas, isz 
Szvento Jono Bažny ežios, 
Pottsville padainavo kelias 
gražias Lietuviszkas daineles. 
Jam pritarė Profesorius P. 
Steponaviczius, vargoninkas 
Szvento Jurgio parapijoje, 
Shenadoryje. Szitiedu muzi
kos profesoriai sudarė labai 
gražu ir skambu duetą, arba 
dvejetą.

Ant tiek buvo malonu ir net 
džiugu, kad abu vargoninkai, 
profesoriai pasirinko daineles 
kurias visi musu žmones myli 
ir žino. Buvo malonu klausyti. 
Tik ant tiek gaila buvo ir už 
tai žmonėms gal biski nepati
ko kad jiedu per trumpai ir per 
mažai dainavo. “Kur Bakūže 
Samanota” ir “Mudu Du Bro- 
liukai” dar skamba ausyse. 
Tik tųdviejų pasiklausyti bu
vo verta in ta Lietuviu Diena 
atvažiuoti.

Ponas Matas Zujus, laik- 
raszczio “Garso” redaktorius 
gražiai pakalbėjo, papasako
damas Lietuvos padėti ir Lie
tuviu skurdą, varga ir kanezia. 
Jis labai rimtai kalbėjo, bet ne- 
iszkente visus ir prajuokinti 
su keliomis gražiomis pasakai
tėmis.

Schuylkill apygardos Re-

žius dabar stoja in pagelbaBaisi gamtos jiega pasi- 
rodo per žemes sudrebejima. 
Czia matome ka trumpas že
mes sudrebejimas gali pa
daryti ir padare Fukui mies
te, Japonijoje. Vyrai atsar
giai vaikszczioja ant tu že- 
ems gabalu ir žengia skersai 
gilias ir placzias skyles. 
Taszkelis, rodykle parodo

Sesute Mary Chantal, sep
tynis sykius gavo garbes 
ženklus nuo Alijantu per ka
re, už tai, kad ji drąsiai gel
bėjo ir padėjo visiems Vokie 
ežiu kalėjimuose. Ji dabar 
randasi Ursulinę Vienuoly
ną, Blue Point, Long Island 
kur ji turi progos pasilsėti ir 
pasveikti.

publikonu Komiteto pirminin
kas G. Harold Watkins kalbė
jo Anglu kalba. Jis, kaip pa
prastai labai gražias prakal
bas pasakė, perspėdamas koks 
pavojus visiems gresia isz Ko
munizmo.

“Garso” redaktorius, Ponas 
Matas Zujus iszdeste kiek Lie
tuviai Katalikai nuveikė iszei- 
vyjoje, Amerikoje, kiek turi 
mokyklų, bažnycziu, seratna- 
miu ir prieglaudų. Ir jis labai 
gera klausima iszkele, kuris 
baisiai nepatiko vien tik Bol- 
szevikams, Komunistams, Be
dieviams ir Raudonskuriams. 
Jis. iszskaitliaves Kataliku* t
Lietuviu milžiniszkus nuveiki- 
mus, darbus, trumpai paklausė 
ka musu Lietuviai Bolszevikai, 
Komunistai nuveikė toje pa- 
czioje Amerikoje.

Kunigas Pijus C. Czesna, 
Szvento Juozapo parapijos, 
Mahanoy City, klebonas ta 
gražia programėlė gražiai už
baigė su malda,

Švecziu ir draugu susirinko 
isz visu pusiu. Visiszkai nebū
tu galima nei tu miestu ir mies
teliu iszvardinti.

Isz Eastono visas autobusas 
atsibaladojo. Lietuviu Pilie- 
cziu Kliubas isz Easton, Pa., 
atvažiavo. Mums labai rūpėjo 
susitikti to kliubo komiteto na
rius, Ponus: W. Luszis, B. Sta
naitis ir B. Sodaitis. Bet per 
tiek žmonių, greieziau butu bu
vę galima Pilypą kanapėse 
rasti. Taipgi busai pribuvo net

Baisi Gamtos Jiega

kur didelis tiltas buvo ke
lias pėdas iszstumtas, iszkel- 
tas kai žeme sudrėbėjo.

Szitas žemes sudrebejimas 
buvo baisiausias ir iszžude 
daugiau negu tris tukstan- 
czius žmonių.

Dabar prasideda atstaty
mo darbas. Raudonasis Kry- 

isz Baltimores ir Scrantono.
Su viena, kita iszimtimi be

veik visi apylinkes kunigai at
silankė.

Lietuviu Dienos Komitetas 
labai darbavosi kad surengus 
szita Trisdeszimts Ketvirta 
Lietuviu Diena. To komiteto 
Gaibes Pirmininkas yra Szven
to Juozapo parapijos Mahanoy 
City, klebonas, Kunigas Pijus 
Czesna, kuris jau ilgus metus 
darbuojasi, prisideda ir veda 
visa tvarka.

Veikiamasis Pirmininkas 
yra Kunigas Klemensas Batu
tis, Szvento Petro ir Povilo pa
rapijos klebonas, Tamaqua. 
Vice-Pirmininkas yra Kunigas 
Albinas Bielskis, isz New Phi- 
ladelphijos. Kunigas Bielskis 
neperseniai yra atvykęs isz 
Lietuvos ir ežia dar jaueziasi 
kaipo sveczias, bet jis isz pir
mos dienos stojo in darba, kai 
tik dažinojo apie Lietuviu Die
na.

Kunigas Petras Laumakis, 
Szvento Kazimiero parapijos 
klebonas, Saint Clair, yra to 
komiteto Rasztininkas. Jo 
priežiūroje randasi visu Lietu
viu Dienu protokolas. Kunigas 
Petras Laumakis galėtu labai 
indomu straipsni paraszyti 
apie “Lietuviu Diena,” kaip ji 
susitverė, kas ja vede, kaip ir 
kada kas buvo nutarta ar in- 
vykdyta. Tokia protokolu 
knyga prisideda prie Lietuviu 
gyvenimo, istorijos iszeivyjoje.

Parko Komitetas susidaro 
isz: Kunigo Pijaus Czesno, Ku
nigo Daktaro Klemenso Batu- 
czio ir Kunigo Kazimiero Ra
kausko.

Iždininkas yra Szvento Juo
zapo parapijos vikaras, Kuni
gas Kazimieras Rakauskas. Iž
dininko darbas yra sunkiau
sias, nes jam didžiausia atsa
komybe. Kunigas Rakauskas 
szita savo pareiga pilnai ir ge
rai atliko.

Išgarsinimui tos Dienos 
darbas buvo pavestas Kunigui 
Juozapui Neverauskui, Szven
to Jurgio parapijos vikarui, 
Shenandoah. Kunigas Juozas 
Neverauskas ežia in musu su- 
siedyje neseniai atvyko, bet jis 
nėra mums svetimas, nes jis 
ežia pirmiau darbavosi. Ir jo 
teviszke yra Minersville, Pa. 
Jis yra raszytojas, kurio 
plunksna netrunyja. Beveik 
visuose Amerikos Lietuviu 
laikraszcziuose jo straipsniai 
tankiai puslapius numargina.

maitina ir pridengia juos. 
Szimtai tukstaneziu žmonių 
neteko namu, kiti szimtai 
tukstancziai žmonių buvo 
sužeisti. Raudonojo Kry
žiaus darbininkai stengiasi 
visur pribūti kur tik j u pa
gelba yra reikalinga.

Iszgarsinimo darbas jam buvo 
kaip ragaiszius. Buvo malonu 
skaityti kaip jis ragino visus 
važiuoti in Lietuviu Diena.

Žodžiu sakant, sziais metais 
Schuylkill, Northumberland, 
Luzerne ir Carbon apygardžiu 
Lietuviu Diena labai gražiai 
iszejo, pasisekė. Negalima ■ 
rasti nei vienos kokios kliūties
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del kurios butu galima ritasi- j 
skusti. Szita iszkilminga die
na taip gražiai pasisekė, kad 
jau dabar su nekantrumu lau
kiame ir Trisdeszimts Lenktos 
tokios Lietuviu Dienos.

Pelnas skiriamas: Seselems 
Kazimieretiems, Pranciszkie- 
tems ir Jėzaus Nukryžiuoto.

TUKSTANCZIAI
KOMUNISTU 1 
WASHINGTONE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) j

Worker” ramiai ir tykiai at
pasakojo daug dalyku apie Ko
munistus ir Komunistu pagel- 
bininkus. Jis sako kad Komu
nistu Partijos sekretorius Eu
gene Dennis, kuris dabar jau 
yra suimtas ir intartas, taipos- 
gi yra visa galva, pirmininkas 
ir vadas visu Rusijos sznipu, 
szpiegu Amerikoje.

Budenz sako kad nors jis per 
devynis metus redegavo Ko
munistu laikraszti jis ilgai ne
žinojo kas yra vadas visu tu 
szpiegu. Ta pati ir ta Panele 
Bentley sake apie save.

Kitame numeryje gal galė
sime paskelbti vardus ir pa
vardes tu valdininku ir val
džios darbininku kurie dirbd 
ar tarnavo Rusijai ir musu 
kraszto paslaptis Kremliriui 
iszdave.

DEDE STALINAS 
VĖL MALONUS U
(Tasa Nuo.1 Puslapio)

Labai gerai ir patogiai vis- 
žas pasitaikė tam musu Dedei.

Diktatorius gali rengtis prie 
karo kad ir taikos laiku. De
mokratu laisvos szalys to ne
gali daryti. Tai czia vienas 
isz Stalino tuzu: Jeigu jis da
bar susitaikins, tai demokra- 
tiszkos tautos negales in kara 
rengtis, ginkluotis; o jis kaip 
tik tuo laiku gales geriausiai 
ginkluotis ir savo kariszkas 
jiegas tobulinti.

Stalino rankose dar ir kitas 
tūzas. Jis gali atsisakyti isz 
visu derybų, paskelbti kad Ru
sija negali susitaikinti su 
Amerika, ir tokiu budu iszgaz- 
dinti visas tas mažas tautas 
rytuose, kurios jau dabar ima 
Rusijai prieszintis. Kai tos 
tautos iszgirstu kad jau karas 
neiszvengiamas, jos greitai 
gryžtu in Kremlino avide, pi- 
nodamos kad jos jokiu budu 
negalėtu atsilaikyti ir kad 
Amerikos pagelba per toli.

Ir vienas ir kitas būdas la
bai tinka Stalinui, nes jam bus 
gerai ir vienaip ir kitaip.

L. TRASKAUSKAS
_____ ■■ /;••• ;

LIETU VISIKAS 
GRABORIUS

Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiems 
:: Reikalams ::

835 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA* .


