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U.S. Nenusileidžia Rusams
Isz Amerikos
VIESULOS

FLORIDOJE

Du Žuvo, Szeszi Su
žeisti; Daug Bledies

Augalams
1 ■

MIAMI, FLORIDA. — Vie
šnios, keliaudamos szimta ir 
dvideszimts penkias mylias in 
valanda, psieke Floridos mies
tus ir laukus ,ir daug iszkados 
padare.

Miami miestas, kur visi va
žiuoja atostogauti iszliko tos 
viesulos nepaliestas, bet Key 
West, apie szimta septynios 
deszimts penkios mylios in pie
tus nuo Miami, buvo kamuotas 
ir suardytas nuo tu veju.

Viesulą isz tenai pasuko in 
sziaures ir iszvarte, iszrove ar 
iszgulde baisiai daug daržovių 
vaisiniu medžiu ir daug kitu 
augalu ant ukiu.

Visiems žmonėms buvo pa
tarta ir insakyta pasitraukti 
nuo pakrantes ir isz tu vietų 
kur buvo numatoma kad tos 
viesulos pasieks.

Policija pranesza, kad du 
žmones jau žuvo ir apie szeszi 
buvo sužeisti. Daug mažucziu 
laiveliu, vaiteliu nuskendo. 
Keli dideli laivai buvo tu vie
sulu pagauti ir dabar szaukia- 
si pagelbos.

Jau dabar spėjama kad ežia 
už kelis milijonus doleriu ble
dies padaryta.

ŽMOGŽUDYSTE

PADANGĖSE

Tai Pirmutine Tokia 
Amerikoje

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

NEW YORK, N. Y., —
, .Mažas eroplanas nukrito ne
toli nuo Idlewild aerodromo, 
sudužo ir vyras ir mergina žu
vo ar rodos visai paprastos ži
nios ir jau mums ne naujiena.

Policija isz rasztu dažinojo 
kad Ispanas Meneu Monelon, 
trisdeszimts vieno meto am
žiaus ir jo drauge Hannah Lau- 
fer, dvideszimts asztuoniu me
tu amžiaus, žuvo toje nelaimė
je. Ir rodos buvo baigta.

Bet Daktaras William Beni- 
son peržiurejes tuos lavonus, 
rado kad ta drauge Hannah 
Laufer buvo tris sykius per- 
szauta, pirm negu tas eropla
nas sudužo. Jis rado tris kul
kas in jos kuna, viena in kruti
nę, kita in ranka, treezia in pe- 
czius.

Po tam paaiszkejo kad szi- 
tas Ispanas ja isz pavydo ir isz 
piktumo nųszovc kai ji nesuti-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nauji Tautu Sanjungos Kambariai Politikieriai Nori 
John E. Hooveri 

Paszalinti
I

f

Amerikos Sek. Marshall Prane-
sze Kad Kumunistu Sukilimai

Jau dabar New York 
miesto gyventojai nematys 
ir negirdes kai Sovietu Ru
sijos atstovai pasipurtys ir 
nesutiks ir nesutiks ir szau- 
ks kad jie nesutinka ar pro
testuoja, nes Tautu Sanjun
gos posėdžiai bus laikomi 
Paryžiuje. Czia Tautu San
jungos nariai ir atstovai 
peržiūrinėja naujus kamba
rius in Palais Chaillot, Pary

žiuje.
Buvęs Francuzijos Pre- 

mieras Robert Schuman, su 
pirsztu rodo vietas nariu, ir 
visus veda per visus kamba
rius. Trygve Lie, Tautu 
Sanjungos sekretorius seka 
paskui Premiera. Trygve 
czia niekados nėra buvęs, 
bet jau dabar galima pasa
kyti kad jis czia tankiai atsi
lankys kol tie posėdžiai už

sibaigs.
Mes nežinome kaip kiti 

apie tai mano, bet mums ro
dos net ir patinka kad visa 
ta Tautu Sanjunga isz czia 
nors laikinai iszsikrauste. 
Dauguma tu atstovu ir nariu 
yra labai kultūringi ir su- 
pratlyvi žmones, bet tie Ru
sijos atstovai mums jau ligi 
gyvo kaulo insipyko!

Berlyne Bus Numalszinti Ir Ko
munistus Iszvarys Isz TuKrasz-
tu Kur Amerika Veda Tvarka; 
Vėtra Padare Bledies Floridoje

BERLYNAS, VOK. — Isz Sovietu pra- 
siszokimu ana sanvaite Berlyne, matyti kad

RINKIMAI
ARTINASI

NESULAUKE
LAIMES

Mocziute Rengėsi Va- 
žiuti In Amerika

—
SHENANDOAH, PA. — Po

nia Ungariene parūpino visus 
rasztus ir visas popieras del sa
vo motinos Onos Stepaniukie- 
nes, asztuonios deszimts metu 
amžiaus moeziutes, kad ji galė
tu atvažiuoti in Amerika isz to 
kraszto Vokietijos kur Ameri-; 
kiecziai valdo.

Mocziute Stepaniukiene, su
silaukus visu tu rasztu, paspor- 
tu ir vizų, buvo visiszkai pasi
rengus keliauti in ta žadėta 
“laisves ir laimes žeme Ame
rika!’’ Ji užėjo in bažnyczia, 
Visagaliui Dievui padekavoti, 
kad ji gyva ir sveika pergyve
no tiek baisenybių ir dabar jau 
važiuoja in ta visu laukiama 
laisves žeme Amerika.

Viskas buvo suruoszta kad 
mocziute bus Amerikoje pas 
savuosius del Kalėdų. Bet ji 
nei Kalėdų nesulauks, nei 
Amerikos nepamatys! Kai tik 
ji iszejo isz bažnyežios, Dievui 
padekavojus už visa ta savo vi
sai nesitikėta laime, automobi
lius ja suvažinėjo. Jai buvo 
galva praskelta, ir abi kojos 
sulaužytos, ir ji pasimirė ligod 
nineje už pusvalandžio.

Ona Stepaniukiene turėjo 
apleisti Lietuva per kara ir 
buvo UNRRA draugijos pa
skirta apsigyventi in Ingol
stadt, kur ji gyveno su savo 
žentu ir dukrele Kucziauskais.

Ungariai dabar stengiasi 
parsitraukti isz Vokietijos Ku- 
cziausku szeimyna.

MOKSLINCZIAI
ISZDAVIKAI

Vienas Buvo Sugautas 
Trys Metai Atgal

paraszyti, nors mes jau seniai 
žinojome. Dabar jau ir musu 
tūzai ir pilvūzai iszMrange isz 
miego ir pradėjo rūpintis ir 
tuos Komunistu padupeznin- 
kus imti nagan.

Mes daug daugiau dažino- 
tume ir i

jie dar netiki kad Amerikiecziai baiku 
kreczia Berlyne ir visoje Europoje. Nesusi- 
taikinimas Berlyne ir Moskvoje, susisiekimo 
su Berlynu nukirtimas, sukilimai ir buntai

ne-

WASHINGTON, D. C. —
Dabar visi susirūpino apie tuos 
iszdavikus, kurie dirba ir dar
buojasi del Rusijos czia Ame
rikoje. Laikrasztininkams vi
sai ne naujiena; jie daug dau
giau žinojo ir žino, negu szian- 
dien yra paduodama in laik- 
raszczius, bet jiems buvo už
drausta skelbti, nes Rusija yra 
musu drauge, musu talkininke, 
ir negalima jos inžeisti.

1945 metuose vienas labai 
garsus ir intakingas mokslin- 
czius, kuris dirbo prie pagami
nimo tos sprogstanezios 
“Atom’’ bombos, sėdosi in ero- 
plana ant La Guardia lauko. 
Eroplanas jau staugė ir rengėsi 
pakilti, kai mažas karo sztabo 
automobilius visu smarkumu »
atlėkė in ta vieta ir staeziai da
vė in eroplano nosi, kad ta ero- 
plana sustabdžius.

Karininkai iszlipo isz to au- 
tomobiliaus ir isz to eroplano 
isztrauke viena mokslincziu, 
kuris buvo pasirengęs skristi 
staeziai in Moskva. Tie kari
ninkai tam mokslincziui pasa
kė kad jo pasportai yra at- 
szaukti ir kad jam nevalia isz 
Amerikos iszvažiuoti.

Tas mažas automobilius taip 
sudaužė ta didinga eroplana, 
kad tas eroplanas negalėjo per 
asztuonias valandas pasikelti 
kol jis buvo pataisytas. Bet 
laikraszcziai nei nevaptelejo 
apie szita atsitikima, nes laik
rasztininkams buvo uždrausta.

Dabar jau galima apie tai jau dabar stoja in karo lauka. ,

dar daugiau galėtum® Berlyne ir kiti tokie atsitikimai parodo kad, 
paraszyti, jeigu Prezidentas Rusįja (jai yįS netiki kati AlllCljka Via gl iCŽtai 
Trumanas tuos Komunistus ne- , . . . . . . ' .
užtartu ir musu FBI policija niJSistrlCzillS pasilikti Europoje ir Sovietams 
neuždraustu paskelbti ka jie k |j į VakaiUS UŽkirStl. 
žino apie Komunistus ir iszda
vikus.

tvarkos. Jie mato kad Amerikiecziai tarpu 
vaiko darbas iki szioi. Tikri savcs nesu tinka priesz rinkimus ir mistiną 
nėra suimti. kad visa Amerikos Užsienio tvarka taipgi
AMERIKOS pairus ai pairs.

rjni’ivui i™ Ar Moskva ir Sovietai intikes kad mes 
KAREIVIAI IN , . i i • • ■ i •

ANG! IJ A (a^ar azta l,cszam,es ,n r|,,kimus ar ne, 
----- sunku pasakyti, bet Amerikiecziai dabar 

AmeOrto?Nka«JAiakrnai duoda visiems žinoti kad mes baiku nekre- 
vėl važiuoja in Anglija. Ana Per visa sanvaite isz visu pusiu bu-
diena in Anglija atplaukė du t , lv, i n .....................
tukstanesiai penki szimtai vo leidžiama prakalbos, perspėjimai ir insa- 
Amerikos laku™ ir kareiviu, kymaj jn Kremlina, kad Amerika yra misi- 
kuriu darbas bus skristi in 
Berlyną su maistu.

Szitu kareiviu atvažiavimas 
visiems primine Karo dienas, 
kada Amerikos kareiviai buvo kreips, 
visiems Anglijos gyventojams 
pažinstami. Visi szitie lakūnai, 
kareiviai už keliu dienu stos in 
darba eroplanais vežti maistu 
in Berlyną. 

Jie sziandien veža maistu, 
bet rytoj gali jau vežti sprogs- 
tanezias bombas priesz Sovie
tus, kaip jie veže tas paezias 
bombas priesz Hitlerį. 

Anglijos žmones musu ka
reivius dabar jau sveikina ne 
kaipo sveczius ar darbininkus,, 
bet kaipo kariautojus, kurie neiszvys.

Sovietai negali suprasti Amerikiecziu

staezius kaslink Europos, Vokietijos ir Ber
lyno, ir kad Rusija to nusistatymo nepa-

Amerikos Sekretorius George C. Mar
shall pranesze kad Komunistu sukilimai Ber
lyne bus numalszinti ir kad Amerikiecziai vi
sus Komunistus 
Amerika veda

Prezidentas Trumanas pasakė:
mus neiszstums isz Berlyno.” Jis sako kad 
mes isz tenai nepasitrauksime ir niekas mus

iszvarys isz tu krasztu kur 
tvarka.

“Niekas

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Dabar Daug Žinome, 
Ko Pirmiau Nežinojime

WASHINGTON, D. C. — 
Jau tik apie szeszios sanvaites 
liko iki rinkimu. Dabar mes 
kasdien iszgirstame ir dažino- 
me daug dalyku, kuriuos mes 
turėjome keli metai atgal žino
ti, bet nežinojome už tai kad 
musu politikieriai mums nieko 
nepasake.

Didžiausi žurnalai Ameriko
je, kurie savo skaitytojus skai
to szimtu tukstaneziais, dabar 
ima vieszai ir drąsiai raszyti 
priesz politikierius ir priesz 
valdininkus, kurie durnai ar 
iszdavokiszkai pasielgė.

“N. Y. L.’’ žurnalas, kuri 
szimtai tukstaneziu paprastu 
Amerikiecziu skaito, atspaus
dino William Bullitto, buvusio 
Amerikos Ambasadoriaus Ru
sijoje, straipsnius. Szituose 
straipsniuose buvęs Ambasa
dorius drąsiai raszo ir sako 
kad, “Prezidentas Roosevel- 
tas visai nepaisė apie Ameri
kos kareivius, apie Amerikos 
pinigus ar apie Kinijos likimą, 
kai jis derinosi su Stalinu ir 
jam pataikavo ir klonojosi.”

Kitas ‘ ‘ Colliers ’ ’ žurnalas, 
kuri taipgi szimtai tukstan
eziu Amerikiecziu skaito, lei
džia raszytojo Sherwood 
straipsnius kas sanvaite. Szi
tuose straipsniuose raszytojas 
Sherwood atpasakoja Hopkin- 
so prisiminimus. Jis sako kad, 
“Hopkins prisipažinsta kad 
Stalinas ji ir Roosevelta su- 
mulkino, sudurnino ir priga
vo.’’ Raszytojas Sherwood pa
duoda net ir paveiksią, kuria
me matyti sergantis Roosevel- 
tas su Alger Hiss ir kitu Rus-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Visi dabar tik viena klausi

ma stato, visiems tik vienas 
dalykas rupi. Tai yra: Ar bus 
karas su Rusijai? In ta klausi
ma vien tik Rusija gali atsa
kyti. Sovietams dabar geriau
sia proga ir patogiausias lai
kas kara paskelbti ir vesti. 
Amerika ir kitos Vakaru tau
tos yra dabar labai silpnos ir 
neprisirengusios. O Rusija jo
kiu budu negali susitaikinti su 
Anglija ir su Amerika. Gali
mas daigtas kad visi prieis 
prie kokios sutarties, bet apie 
taika nėra nei sznekos.

Reiszkia, užlaikyti ir paten
kinti moterele ar kokia poniu
te nabagui vyreliui sziais me
tais daug brangiau atseis.

turime 
gerus 

namus,

Mes, Amerikiecziai 
puikius automobilius, 
vieszkelius, gražius 
elektrikinius peczius, telefonus
brangius radijus, didingus 
dangoraižius, greitus trauki
nius ir dar greitesnius eropla- 
nus; bet mes tuo paežiu sykiu 
turime praseziausias mokyk
las.

Musu mokyklos yra tokios 
prastos, už tai, kad mes tiek 
mažai pinigu joms skiriame.

Bolszevikai Lietuvoje

Tię kurie mums pasakoja 5 r 
pranaszauja kad mums taksos 
bus sumažintos, nežino ka jie 
sako ir tik niekus pliauszkia. 
Butu arcziau tiesos jeigu jie 
sakytu kad mums taksos padi
dės bus didesnes ir sunkesnes.

Musu mokyklų ofisai, na
mai ir kambariai yra puosznus, 
dideli ir gražus, bet mokytojai, 
kurie tenai mokina yra visai 
prasti, už tai, kad ju algos yra 
tokios prastos.

Beveik visi jau drąsiai sako 
kad Dewey bus musu Preziden
tas. Jeigu jis rinkinius laimes, 
o mes* tikime kad taip ir 'bus, 
tai jis pasirinks del savo Sek
retoriaus John Foster Dulles, 
kuris yra Komunistams tikras 
velnias. Visi Komunistai jo 
kaip velniai szvento vandenio 
neąpkenczia.

1 • • “

Henry Wallace, kuris gavo 
pasveikinti su kiausziniais ir 
tamietemis, ir jo Pažangioji 
Partija yra po Komunistu prie
glauda ir tvarka. Jis su savo 
partija daug balsu, votu prisi
trauks. Mums nei jis, nei jo 
partija nepatinka, bet mums 
taipgi nepatinka tie kurie tuos 
kiauszinius in ji mete, nes mes 
tikime kad Amerikoje visi turi 
pilna laisve, kad net ir durnius 
gali durniu pasilikti.

• : i < ■• •

Aliejaus del szilumos bus 
sunku pirktis szia žiema. Neti
kėkite tiems kurie užtikrina 
kad visiems bus gana. Nieko 
panaszaus. Jau ir dabar maty- 

' ti kad aliejaus trumpa ir trūks
ta.

■ • • -

Ūkininkai dabar geriausi 
•bizni varo, jie daugiausia už
dirba ir juos valdžia rūpestin
giausiai prižiūri. Jeigu ūkinin
kas ko negali parduoti, tai val
džia isz jo nuperka ir paskui 
jam visai už dyka vėl atiduoda. 
Reiszkia, visi kurie taksas mo
ka prisideda prie ūkininko už
laikymo. Valdžia taip daro už 
tai kad politikieriai bijosi ūki
ninku, nes jiems ūkininku bal
sai, votai labai rupi.

1 L • • r

Sziais metais bus daug dau
giau medžiotoju. Visi gales 
pirktis kiek tik norės kulku, 
nors jos bus brangesnes. Kara
binai, szautuvai dabar jau pi
gesni. Daug vyru eis medžioti 
ne vien tik del sporto, bet taip
gi ir mėsos.

1 • •

Moterų kailiniai “fur coats” 
sziais metais daug daugiau 
kasztuos. Sztorninkai mažiau 
tokiu kailiniu perka kurie 
kasztuotu tris ar penkis szim- 
tus doleriu, o daug daugiau 
perka, kurie kasztus du ar tris 
sykius tiek. 

' • • 1
Moteriszkos sukneles, “dre- 

ses ’ ’ isz geresnes medžiagos 
kasztuos nuo trisdeszimts pen
kių ligi penkios deszimts dole-

Mes giriamies savo moks- 
liszkumu; o praseziausias stu
dentas ar mokinys isz Europos 
mums sarmata padaro.

du krasztai per pastaruosius 
du karu nekariavo, bet pasili
ko beszaliszki. Bet dabar jau 
ir czia negali būti jokio besza- 
liszkumo, nes jeigu kitas karas 
iszkils, tai visas pasaulis bus 
invieltas ir visi turės stoti in 
viena ar kita armija.

Žinoma, tie krasztai, kurie 
yra sziandien pavergti ir po 
Rusijos letena vargsta, turės 
už Rusija kariauti, bet daugu
ma žmonių stengsis kaip nors 
pasprukti, ir visi krasztai tik 
lauks progos suklti priesz Ru
sija.

Lenkams, Lietuviams ir ki
tiems liko tik ta vienintele vil
tis, kad kitas karas tuojaus isz
kils ir jiems bus proga Rusijos 
jungo nusikratyti.

lias stovėjo paszalyje ir moki- ' 
uosi savo pamokslėli.

Ant galo davėsi girdėt trū
kio szvilpimas. Szviesa vago
ne buvo prigesinta, langai už
daryti ir niekas nesirodė. Bur
mistras isz baimes drebėjo, 
žemskiai tarp žmonių paredka- 
vojo, o nieks nežinojo kas per 
ponas atvažiuoje! Daugiaaše 
mislijo, jog Ciesoriaus brolis, 
ba kad ministeris, tai butu jau 
pasirodas. Burmistras isz 'bai
mes pradėjo galva kasyt, ant 
galo paemias drąsą, prisiartino 
prie vagono lango ir pradėjo 
tuos žodžius:

— Szvie-e-sia-a-u-sia szvie- 
e-e-sau-au-sia! Jo-jo-jo mylis 
t-ta-ta! A-asz-duo-no-no- du 
del ta-a-a....

Czia užkirto burmistras ir 
kaip stulpas stovėjo visi tylėjo, 
jog net buvo girdėt, kaip bur
mistro szirdis plake. Lange 
niekas nepasirodo; tiktai gir
dot vagone kriokimas, nes tas 
kriokimas nebuvo panaszus in 
karaliszkos ypatos kriokimą. 
Kada kunduktorius isz kita 
vagono iszlipo, ne galeje su
prast kas czion darosi! Norėjo 
paklaust ir jau iszsižiojo, nes 
tame burmistras su ranka mos
telėjo 
jintu, 
ko:

pa kraszto szeimininkais. Jei
gu szitaip dalykai eis ir toliau, 
ir jeigu Bolszeviku “szeimi- 
ninkavimui” Pabaltije ir viso-

 į je Rytu Europoje nebus pada- 
(Raszo Antanas Klimas, nese-' kuose ir tese savo sunkia kova rytas galas, tai po dar keliu 
niai atvažiavęs isz Europos ir miszkuose gyvendami. Prie ju. nietu Pabaltijo tautos bus vi- 
dabar mokslus Tęsiantis in prisidėjo labai daug vyru, ku

rie vietoje kad eitu in raudoną
ja armija, pabėgo in miszkus 
pas partizanus.

Nors jau ketvirta vasara bai
giasi, kaip partizanai kaunasi 
miszkuose ir laukuose, tacziau 
ju dvasia dar nepaluzusi. J u 
kova yra labai sunki nes Rusu 
kariuomenes Lietuvoje yra la
bai daug, kuri dažnai ruoszia 
partizanu medžiokles po misz
kus net su tankais, szunimis ir 
dujomis. Tacziau tokiu atveju 
partizanai pasitraukia in kitus 
miszkus arba pasisklaido po 
placzia apylinke.

Lietuvos partizanai kovoja 
kartu su Latviu, Estu, Baltgu- 
džiu ir Lenku partizanais, vie
ni kitiems padedami, ir vieni 
kitus pagelbėdami. Partizanai 
yra gerai organizuoti, turi sa
vo radijo siunstuvus, savo su
sižinojimo tvarka ir retkar- 
cziais jiems net pasiseka pa- 
siunsti savo pasiuntinius in 
Vakarus, kurie kaip tik ir at- 
nesza tikras žinias apie padėti 
Lietuvoje.

Kai santykiai tarp Sovietu 
Sanjungos ir Amerikos sziais 
metais labai insitempe, Bolsze- i 
vikai vėl nutarė pravesti dide-i 
Ii valyma Lietuvoje, kad kar
tais iszkilus karui tarp Sovie
tu Sanjungos ir Amerikos, Lie
tuvoje nebotu žmonių, kurie 
galėtu sukilti ir sudaryti ru- 
peseziu raudonosios armijos' 
užnugariui. Tam iszvengti, bu
vo sudarytas kitas planas dar' 
likusiems jiems prieszingiems 
gyventojams sunaikinti. Sziu 
metu Vasario menesi ir dabar 
Gegužes menesi vėl buvo vyk-' 
domi dideli iszvežimai, kurie 
daugiausia paliete Lietuvos 
ūkininkus.

Yra skaieziuojama, kad ligi 
szio laiko Bolszevikai jau su
spėjo iszvežti daugiau negu 
tris szimtus tukstaneziu žmo
nių isz Lietuvos, ir tos depor
tacijos dar vis nesiliauja. Sa
vaime aiszku, kad in iszvežtų
jų vietas kai kas atgabenama: 
tai daugiausia puslaukiniai to
toriai isz Azijos, kurie užima 
iszveztuju ukius ir kurie tam-

University of Pennsylvania, 
gyvenas in Pottsville, Pa.)

Czia ne vien tik mes kalti. Ir 
paezios mokyklos kaltos. Mo
kyklos ypatingai augsztesnio- 
sios ir kolegijos ir universite
tai daugiau rūpinasi sportu 
negu mokslu. Mokytojas kuris 
mokina futboles loszima gauna 
du ar tris sykius daugiau negu 
mokytojas kuris tuos vaikus 
mokina tikro mokslo.

Beveik visi žino visus futbo- 
les loszikus universitete, bet 
retas kuris galėtu nors vieno 
profesoriaus v arda pasakyti.

Kita priežastis yra kad da
bar vieszose mokyklose randa
si per daug mokiniu ir per ma
žai mokytoju. O tu mokytoju 
vis mažiau ir mažiau. Algos 
tikrai ubagiszkos. O isz kitos 
puses, visi per daug reikalauja 
isz mokytoju. Kiekviena ma
myte laiko už pareiga prižiū
rėti kaip mokytoja apsieina. 
Musu kūmutes seka mokytojos 
žingsnius taip kaip jos prižiu- 
rineja ir seka jauno kunigėlio 
pasielgimą parapijoje. O jeigu 
kas tokiai kūmutei pasakyti 
iszdrystu kad tenai ne josios 
biznis, ji baisiai insižeistu. Už 
tai daug mokytoju spjiauna in 
viską ir eina in fabrikus, kur 
niekas ju neseka, niekas pas
kui juos ir jas neseka ir kur jie 
gali sau kaip žmones dirbti ir 
gyventi.

Mes per daug isz mokytoju 
reikalaujame ir per mažai ir 
per prastai atsilyginame.

Jeigu musu Katalikiszkos 
mokyklos užsidarytu, tai visi 
musu vieszuju mokyklų virszi- 
ninkai isz proto iszsikraustytu.

Visi mokyklų virszininkai 
dabar tikrai susir upine. Už 
dvieju ar trijų metu mokyklo
se privis apie penki milijonai 
daugiau vaiku negu buvo de
szimts metu atgal. O mokyklų 
mes sziandien neturime dau
giau negu turėjome deszimts 
metu atgal.

Bet ežia dar maža beda, nes 
visgi galima tuos vaikuczius 
suspausti ir sugrusti in mo
kyklų kambarius. Bet didžiau
sia beda yra tai kad mes dabar 
mažiau mokytoju turime negu 
turėjome, ir už dvieju metu da 
mažiau turėsime.

(Tasa)

Bolszevikai 1944-1948

Taigi, Bolszevikams iszru- 
kus isz Lietuvos, in ju vieta at
ėjo kiti ju bendramineziai, 
žmonių kankintojai — rudieji 
Naciai, kurie tris metus gazdi- 
no ir grūmojo gyventojams, su
iminėjo, aresztavo ir kankino. 
Vienu kankintoju naikinta sza- 
lis vėl vaitojo nauju Vokietijo
je iszaugintu budeliu rankose.

Kai 1944 metais Liepos me
nesi Vokiecziu armijos sudau
žytos rytuose palaidai traukie
si per Lietuva, buvo aiszku, 
kad Bolszevikai per kelias die
nas vėl užlies Lietuva.

Estai, per Baltijos jura pra
dėjo bėgti in Szvedija. Lietu
viams nebuvo jokios iszeities, 
kaip tik bėgti in Vokietija, 
nors buvo aiszku, kad Vokieti
joje laukia tik sunkus pragyve
nimas: darbo lageriai, blogas 
maistas, paniekinimas isz Vo
kiecziu puses. Tacziau dauge
lis Lietuviu pasirinko szita 
sunkia dali, visi tikėdamiesi, 
kad galu gale Vokietija bus 
Amerikiecziu ir Anglu sumusz- 
ta ir jiems pavyks nors patekti 
in Demokratijų valdomas sri
tis.

Visokiais budais ir keliais 
isz Lietuvos iszbego nemažiau 
kaip du szimtai ir penkios de
szimts tukstaneziu žmonių; vis 
tikėdamiesi prasiskverbti kuo 
toliau in vakarus, kuo toliau 
nuo Bolszeviku, kuo arcziau 
prie Anglu ir Amerikiecziu. 
Tacziau Rusu armijos taip 
smarkiai veržėsi in vakarus, 
kad daugelis isz pabėgėliu bu
vo raudonosios armijos padali
niu pavyti, ir apie ju likimą ir 
dabar nėra tiksliu ir tikru ži
nių. In Vakarines Vokietijos 
sritis pavyko atgabenti asztuo- 
nios deszimts tukstaneziu žmo
nių, kuriu daugumas dar ir da
bar tebegyvena Benamiu Sto
vyklose. Szitie žmones paliko 
savo namus, net ir savo szei- 
mynas, kad tik iszsigelbetu sa
vo gyvybe ir patektu in lais
ves krasztus.

Tuo tarpu, antru kartu Bol
szeviku užimtoje Lietuvoje, 
vėl pradėjo siausti Bolszevisz- 
ki okupantai. Jau ir taip iszte- 
riota szalis vėl pradėjo antra 
savo vargo kelione po Bolsze
viku letena. Visi vyrai buvo 
paimti in raudonąja armija; 
dauguma neiszge busiu intele- 
gentu ir szaip susipratusiu 
žmonių buvo suimta. Kalėjimai 
tuojaus vėl buvo pripildyti, vėl 
buvo nuolat ruosziamos me
džiokles naktimis, vėl be per
traukos riedėjo traukiniai in 
Sibirą, veždami naujas aukas 
koncentracijos stovy klosna. 
Niekas guldomas vėl nebuvo 
tikras, ar neatvyks nakezia 
policija ir neiszvesz amžinai 
isz savo gimtųjų namu, kad jau 
niekados daugiau nebegryžtu.

Tacziau szi syki Bolszevi- 
kanis jau nepavyko taip ra
miai ir apgaulingai paeziupti 
visus in savo reples. Dar Vo
kiecziu okupacijos’ metu jau 
organizavosi Lietuvos partiza
nai, kurie jau kovojo priesz 
Vokieczius, o sziems iszsine- 
szus, pabėgus, pasiliko misz-

siszkai isznakintos. Pasiliks, 
gal but, tik vardas “.Lietuva,” 
o jos gyventojai jau Ims viso
kie atėjimai isz Azijos gilumu, 
kuriuos Bolszevikai taip pat 
varu atgruda isz Sibiro stepių 
ir insako užimti Lietuviu už-
gyventas vietas. Kartais to
kiems atsiustiesiems net duo
da Lietuviszkas pavardes, kad; 
atrodytu, jog esa Lietuviai.

— BUS DAUGIAU —

ISPANIJA REMS
AMERIKA PRIESZ

RUSIJA
Dėkingas Vagis

Vagis — Ponas advokatai, 
ryto ateisiu ponui padekavo- 
ti už gera apginima!

Advokatas — Gerai, 
praszau ateiti diena!

LISBON. — Valdiszkas laik- 
rasztis DiairioDaManha, raszo 
kad Ispanija su Portugalija 
nepasiliks, bet stos Vakari
nėms tautoms in talka, jeigu 
iszkils karas su Rusija. Szitie-. YUGOSLAVA1

LAIKO DU ANGLUSKaraliszka Pora

Tie karaliai ir karalienes 
vis pasirodo musu laikrasz- 
cziuose ir mes vis apie juos 
iszgirstame ar skaitome, 
nors j u vis mažiau ir mažiau 
randasi, nes karalių dienos 
rodos jau ant szio svieto su
skaitytos.

Czia Holandijos nauja ka
raliene Juliana, kuri užėmė 
savo kraszto sostą, kai sze- 
szios deszimts asztuoniu me
tu amžiaus Karaliene Wil
helmina pasitraukė ir jai už
leido savo vieta. Karaliene 
czia stovi su savo pagelbi- 
ninku Karalaicziu Bern- 
hard.

bet

VIENNA, AUSTRIJA. —
Du Angliijos kareiviai buvo 
Yugoslavu suimti ir suaresz- 
tuoti, kai jiedu papuolė in Yu
goslavu rankas. Anglijos Szta- 
bas pirmiausia paskelbė kac 
szitiedu kareiviai dingo, ir vis
kas, bet paskui buvo dažinota 
kad jiedu papuolė in Yugosla
vu rankas.

Anglija tuoj aus pareikalavo 
kad tiedu kareiviai butu pa
leisti, bet Yugoslavijos atsto
vai dar nieko nesako.

PASAMDYTAS
TRŪKIS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

savo paežiai klausyt kalbos ku
ria jis pats ketino ant ministe- 
rio priėmimo laikyt. Po tam 

l nubėgo su mandiera apsivil- 
kias ant vagzaliaus, ant kurio 

. visi miesto gyventojai, o ir mu- 
j zikai buvo susirinkia. Stovėjo 
visi kaip nudegti, o muzikan
tai sutaikė savo dūdas, bosus 
ir cimbolus, burmistras paba-

Naujai Karalienei Paroda

Amsterdam mieste, Ho- 
landijoje, tukstaneziai žmo
nių susirinko iszkilmingai 
pripažinti ir pasveikinti sa
vo nauja karaliene, Juliana. 
Prie palociaus visi užkimu
siais balsais szauke: ‘ ‘ Lai Il
gai Gyvuoja Karaliene!”

Karaliene Wilhelmina nu
žengė nuo sosto, savo vieta 
užleido savo dukrelei, Julia- 
nai, ir per szitas iszkilmin- 
gas iszkilmes vieszai inteike 
savo dukterei visa savo val
džia ir valdyba. Szitokios

parodos tesiesi per dvi ar 
tris dienas, ir nors žmones 
negalėjo savo valdininkus ar 
savo valdžia pasirinkti, kaip 
daroma ežia Amerikoje, jie 
visi iszrode linksmi ir paten
kinti.

kad muzikantai užgra- 
o visi miesczionys suri-

— Vivat! Hurra! Hurra!
Tuom riksmu pabudintas 

Motiejus paszoko nuo sedines 
ir prisiartino prie lango. Kun- 
dliktorius atidarė su dideliu 
juoku duris ir sztai iszeina su 
dideliu ant pecziu gurbu ir su 
lazda rankoje Motiejus.

Nusidyvijas labai ėjo prb- 
iniesczionius, kurie in ji žiurė
jo, o jis nusiemias kepuria vi
sus pasveikino.

Burmistrui kepure isz ranku 
iszpuole, visi kaktas suraukė.

— O tai tau, tarė vienas pa
žiniais kalvi, juk tai Motiejus, 
parvaževo kaip ministeris!

Motiejus trauke ant namu 
ne ka susimaiszias.

Kada kunduktorius viską 
papasakojo, visi nuo juoku net 
ant žemes pargriuvo. Tiktai 
burmistras isz piktumo putojo 
ir tuojaus per szviesias uly- 
ezias bego in savo kancelaryje 
ir bėgdamas pasakinėjo, kad 
žiburius užgesintu.

Už visztukus cukraunai tu
rėjo miestas užmokėt, kuriuos 
burmistras su rodininkais su- 
paseziavojo ir da pora desetku 
buteliu vyno iszgere.

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Any day soon you may be faced by 
some real bugaboos if you are not salt
ing away a part of your wages every 
pay day. Bugaboos can pop up unex
pectedly and now is tlie time to pre
pare for them. They can hit you in 
many ways—money needed for your 
children’s education, enough money to 
retire, or suppose your wife or your 
children should become sick? The 
best attack on these bugaboos is to 
buy U.S. Savings Bonds, week after 
week, month after month, year after 
year. So sign up today for the Payroll ‘ 
Savings Plan where you work, or, if 
self-employed, for the Bond-a-Month 
Plan at your bank.

U.S. Treasury Department .

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Pasamdytas Trūkis
MOTIEJUS Szaltys buvo tai 

geras 'žmogelis, ka mažai to
kiu randasi; mylėtas buvo nuo 
visu kaiminu, del kuriu ne vie
na karta juoką padarydavo.

Bet turėjo viena pikta pa
pratimu — kentėjo kaip kada 
troszkima gerkles ir ant gum
bo sirgdavo. Neretai atsitikda
vo, jog Motiejus Nedėliojo prie 
visokiu reikalu užsikrapinda- 
vo, per ka būdavo jam siauras 
kelias; tada eidamas, kalbėda
vo nesutvertus daigtus: Tai in 
menuli arba, in stulpą, ka pa
kelyje stovėjo:

— Hei, prieteliau! Isz kelio 
rėkdavo Motiejus Szaltys, o ve 
buvo puikus kalvis. Žinoma, 
jog ir namie, kada pareidavo, 
be vaidu neapsieidavo, pasida
rydavo grinezioje didelis sumi- 
szimas, kuris tankiai ant jo 
skuros pasibaigdavo, o jeigu 
pati negalėdavo inveikt, tai 
pasipraszydavo in pagelba ko
ki lazgali.

Jis vienok kantriai nukens- 
davo, ba savo paeziule laike už 
iszmintingiause motore, ba 
tankiai jos rodą jam nueidavo 
ant giaro.

Neperseniai atsitiko jam ne 
laime, kuri ji nuo visu stikli
niu nelaimiu iszgyde.

O tai buvo taip: Vienas pirk
lys (kupezius) isz miesto T., 
užstelevo pas ji labai daugeli 
stumueziu ir visokiu prie nau
jo namo spynų, kuri tai darba 
turėjo padaryt greitai ir gerai. 
Ant suszneketo laiko, darbas 
buvo gatavas. Motiejus jau 
priesz tai nusiuntė nekuri dar
ba in miestą T., o dabar prisi
krovė gurbą su mažmožiais, su 
kuriais ketino dasigaut ant 

, stacijos G., ir ten sėst ant ma- 
szinos, kad nuvažiuot pas pirk
lį ir su darbu apsirokuot.

— Motie, tarė pati, isz na
mu iszleisdama, ar tu žinai te; 
pamykie, kad nesugryžtum vė
lai namon; kelione tolima, galė
tu tave kokia patikt nelaime, 
ba turėsi nemažai su savim pi
nigu, tai pasiskubink, ba žinai.

— Na, na! Pacziut, nesirū
pink apie mane, turiu prie sa
ves gera prieteliu ir parode ant 
gumbuotos lazdos, aplink savo 
galva sukdamas, o ve ir Szpica 
(szuo) begs su manim.

Tas Szpicas buvo iszmanus 
szuo, ba kalvyje ir dumplias 
ir dūme, o kada kur eidavo, 
tai ir nuo savo pono nelikdavo.

Marijona nusiszipsojus tarė:
— Gerai, gerai, Motiejuk, 

kad tik su dviem szpicais na
mo nesugryžtum, ir pagrūmojo 
jam su pirsztu.

— Ka tu ežia man du szpi- 
cu prikaiszioji, to nebus!

— Tegul tave Dievas veda, 
buk iszmintingu žmogum!

Motiejus su gurbu yrėsi, ku
ris pusėtinai svėrė, vienok ant 
szirdies jam buvo lengva. Iki 
stacijos ne per toli buvo, o ei
damas, apie Marijonos perser
gėjimus durnojo ir pastanavijo 
jos persergejimu paklausyt:

— Reikia naudot isz jos pa
mokinimu, .tarė Motiejus in 
Szpica, kuris pirma jo bego, 
argi ne Szpicuk ?

Szuo net paszoko isz džiaugs
mo, kada in ji prasznekejo.

Po neilgai kelionei, atėjo ge
rai inszilias ant stacijos. Užėjo 
in karcziamelia, kuri prie ke 
lio stovėjo, ba da buvo laiko, 
o kada paregėjo aluti, tai net 
seilia nuryjo. Motiejus net dre

bėjo. Vienok jis atsiminė ant 
persergejimu paezios, per ka 
prikimszias pypkia tabako, sė
do ant suolelio, atsikreipė in 
kita szali ir ant vagzaliaus žiū
rėdamas, tare in save:

— Pažiūrėsiu, kas ponu: 
Ar asz, ar alus?

Motiejus dūme pypkia, jog 
durnuose kaip debesyje sėdėjo, 
pakol trūkis neatėjo ir ne po 
ilgam jau sėdėdamas vagonie, 
drožė in miestą T.

* * *
— Motie, isz tavęs pusėti

nas vyras, kalbėjo dabar vela 
pats in save, galima pagirt ta
ve, o ir pati kada parkeliausiu 
nepeiks.

Mieste pas pirklį Martina, 
puikiai už darba apsirokavo.

Pirklys pagyre Motiejų, jog 
in laika darba pristatė, per ka 
vadino ji geru remestninku ir 
geru žmogum, isz ko Motiejus 
didžiavosi. Pakol pirklys da 
Motiejui neiszmokejo, papra- 
szc prie stalo, ant kurio stovė
jo kumpis ir visoki valgiai, o 
priek tam da ir butelis gero 
vyno, kuris puikiai butelyje 
iszrode.

— Motie, tarė pirklys, val
gyk ir gerk, ba ant to užsitar- 
navot.

Motiejus nesidavė ilgai pra- 
szyt, tiktai pradėjo kirst, o 
tuom laik pirklys nuėjo pini
gus už darba atrokuot. Kada 
sugryžo, tarė:

— Pagal suderejima, pri
guli del tavęs 190 rubliu, vie
nok kad darbas puikiai atlik
tas, duosiu tau lygiai 200!

Tai pasakius, padėjo ant ki
tokiu darbu.

Du szimtai rubliu! Nieka
dos tiek pinigu Motiejus da ne
turėjo, o ne nesapnavo.

Paemias Motiejus pinigus ir 
už viską pirkliui padekavojas 
iszejo ii miestą. teip tete 
kunigaiksztis spacieravo. Ran
ka laike kiszeniuje ir pinigus 
cziupinejo ir taip jam nudavė, 
jog visa ta miestą gali už tuos 
pinigus nupirkt. Prisiartino 
laikas, kuriame reikėjo apie 
namus pamislyt, bet Motiejus 
sztai kaip in save kalbėjo:

— Juk ne yra baimes, rei
kėtų ir Marijonai koki hastin- 
cziu isz miesto parvežt; reiketu 
kokia szilta skepeta arba szil- 
kini žiurstą nupirkt. Ka de- 
szimts rubliu daugiaus gavau, 
galiu del Marijonos paskirtie.

Viską tai greitai pirko, in 
gurbą sudėjo ir ėjo ant stacijos 
ba, už poros adynu ketino tru- 
kys eitie.

Kada Motiejus pro pažinsta- 
ma sau kareziama ėjo prie ku
rios buvo toblyczia, ant kurios 
buvo pamaliavotas levas, lai
kantis su alum stiklą.

Motiejus labai užsimanė gert 
ba ve kaltino ta suru kumpi, su 
kuriuom pirklys pavieszino.

— O kad ji budelis; žmogų 
net troszkina tas kumpis jog 
negalima dalaikyt; ne, tuom 
trukiu nevažiuosiu, ba jiegu 
antros kliasos važinoezia, tai 
mano Marijona man ir akis 
iszka bintu.

— Na sveiks druts! Mistru- 
ti, užkalbino szinkorius, stovė
damas tarpe kareziamos duriu. 
Kodėl pas mane neužeini ant 
stiklo alaus? Eik szia in vidų, 
rasi gerus pažinstamus, szvie- 
czia ir szalta aluti!

Neilgai davėsi praszyt, o 
Motiejus jau sėdėjo kareziamo- 

ja už stalo ir su Baltrum ir Jo
nu Sktiku, kuris kaipo felczie- 
rius buvo vaiskie, gere aluti. 
Stiklai skambėjo ir be palio
vos visi in gerklias pyle.

— Hei, szinkoriau! Duok da 
po viena! Mes ežia apie kara 
pasisznekesim, o ka asz labai 
myliu klausyt!

Ir pradėjo tuodu mekleriai 
nebūtus daigtus pasakoti kur 
suvis teisybes nebuvo, o Motie- J 
jus iszsižiojas klausė.

— Szinkoriau duok da alus’ 
asz už viską užmokėsiu! Reke 
linksniai Motiejus. Gersime vy
rai už mus Ciesoriaus Aleksam' 
dro sveikata ir už visu kariau
ninku!

Ir taip gere, pasakojo ir dai-j 
navo, net Motiejus suvis apie 
namus užmirszo.

Ant galo, ir szinkorius eme 
stiklą in ranka ir gere už svei
kata klebono; tame atėjo Mo
tiejui in galva jo Marijona ku
ri namie jam pamokslus, kaip 
klebonas, sakydavo.

— Ar žinote ka, prictelu-

Jeigu norite pas ka 
pinigus padėt, 

Tai turite gerai apsižiuret, 
Kad žmonys geri butu,
Kad padėtas pinigas 

nepražūtų.
Ne vienas savo procia 

padeda,
O nežino, jog niekada, 

Atimti negales, 
Kad kažin kaip 

uores.
Asz daug tokiu triksu 

žinau,
Kitu kartu pasakysiu 

daugiau.
Patarimas:

Geriausia paskolyk, 
Savo pinigus Dedei

Šamui,
Pirk Amerikos bolidus, 

O procentą gera 
aplaikysi,

Ir naktimis malsziai 
miegosi,

Dets rait!
* * *

Senas singelis 'buvo, 
Ir in naszles nagus 

inkliuvo,
Kaip tai sako, 
Apsipacziavo,

Bobele ir pusantros 
dukreles gavo,

Gyrėsi szis singelis, 
Jog labai turtingas, 

O ir pinigingas. 
O buvo geras

diegas, 
Žmogelis niekas.

Netrukus garnys susimylėjo, 
Daugiau szeimyneles 

apžiurėjo,
Senženyklis užpyko, 
Kad tokis trobelis 

atsitiko, 
Ir velei po senovei 

bujot pradėjo,
Ant savo bobos 

žiūrėti negalėjo,
Leidosi vela singelaut, 
Po saliunas bumeriaut,

Sztai, pasitaikė iszkazyruot, 
Tai ir reikėjo paulavot. 

kai? Da po viena iszgersime ir 
asz turiu keliaut namo, ba jau 
didelis laikas, o asz turiu sku- 
bint namo, kad nepavelintau 
ant trūkio.

Pagriebė gurbą ir lazda ir 
per miestą eidamas giedojo 
“Bože 'Guria, ” net ulyežios 
skambėjo.

Ant stacijos buvo malszu ir 
tuszczia.

— Aha! Dar per greit atė
jau, pamislijo Motiejus, ant 
suolo sėsdamas.

Už valandos atėjo stacijos 
tarnas su szluo.ta ir pradėjo 
szale szluot.

— Ar girdi, tu karnai, tik 
tai manes ne iszluok, paszauke 
užpykias Motiejus. O ar da il
gai turiu laukt iki trūkis ateis?

— Jau bus puse adynos, 
kaip nuėjo, atsake tarnas ir 
szlave tolinus.

— Asz neklausiu pas tave 
kada nuėjo, tik klausiu kada 
ateis ?

— Rytoj, ryte, ant szesziu 
praszau dabar isz ežia iszeitie,

Per keletą dienas
saliunoje sėdėjo, 

Kol ta boba neatėjo,
Szoko prie jos ir

pradėjo muszti,
Isz to kylo prova,

Ant gilukio pinigu 
turėjo. 

Tai finos užsimokėjo.
* * *

Vienas mandras 
Labai gyrė Komunistus, 

O jo bobele ėjo už
Katalikus, 

Komunistils peike, 
Ir saviszkai keike. 
Kazin ka tas vyras 

pasakė, 
Ant bobeles,

Ta nieko neatsako, 
Bet szoko prie vyro 

terlos su nagais,
Ir padabino su 

puikiais ženklais. 
iSziandien tas narsunas 

negali pasirodyti, 
Turi dabar namie 

sėdėti,
Nes dabar žino, 

Jog nereikė Komunistus 
girti niekados! 

Ant sziandien gana bus.

Nori tie teisėjai ar grožio 
žinovai jau iszrinko Ameri
kos gražuole, ka mes paiso
me! Tai tik viena iszrinkta, 
bet czia mes matome net tris- 
deszimts tris gražuoles, ku
rios suvažiavo isz visu Ame
rikos krasztu ir kampu in 
Atlantic City, N. J., ir visos 
tikėjosi laimėti ta garbe, 
būti iszrinkta kaipo Ameri
kos gražuole.

Nauji Tautu Saniungos Namai

Szi menesi Tautu Sanjun- 
gos nariai dar syki susirinks 
ir stengsis pasitarti apie tai
ka del viso svieto. Szita sy
ki susirinkimai yra laikomi 
ir vedami Paryžiuje. Czia 
darbininkas biski aptaiso ir 
padailina Chaillon palociaus 
kambarius, kur sekretoria
tas mitinguos. Per langa 
matyti Prancūzijos garsus 
Eiffel boksztas, kuris stiebi
asi in dangų.

Prancūzijoje dabar kai ir 

ba asz žiburius turiu gesiutie.
Motiejus kaip nuszutintas 

paszoko ir suszuko:
— Ka? Sziandien jau trū

kis neeis? Asz turiu važiuot 
pas paezia ir vaikus! Po szimts 
velniu, asz turiu sziandien va
žiuot, ar supranti?!

— Nepliauszkie, prieteliau 
nerekaukie, tiktai eikie sau ba 
naczelninka paszauksiu.

— Ka? Da mane vadini 
“Prietelium,” reke užpykias 
Motiejus, paszaukie man ta 
“Naczelninka” asz to reika
lauju; Sziandien turiu but pas 
paezia ir vaikus.

Tarnas pasuko in languti 
galva ir paszauke naczelninka, 
kuris nepoilgam atėjo.

— Sztai tas žmogus, tarė 
tarnas in naczelninka, kuris ne

Laibos, Gražios Ir Grakszczios Gražuoles

Visos gražuoles taip pat 
apsiredžiusios-, ar gal butu 
teisingiau pasakyti “nusire- 
džiusios” kad kurio teisėjo 
ar grožio žinovo aki nepa
trauktu koks kaspinėlis ar 
mezginelis. Bet mums isz- 
rodo kad tokia atsarga buvo 
visai nereikalinga, nes tik 
spaugas, aklas ir durnas czia 
rūpintųsi apie kokius kaspi

nepritiktu Tautu Sanjungos 
mitingus laikyti, nes patys 
Prancūzai negali savo val
džia susitvarkyti. Per ke
lias sanvaites kelios val
džios buvo sutvertos ir su
griuvo. Dabar eina gandai 
kad Generolas DeGaulle su- 
grysz in Prancūzijos val
džia. Jeigu taip atsitiks, 
kad Komunistai tenai nety
lės, bet stengsis visus žmo
nes vėl subuntavoti.

nori jokiu budu iszeitie.
— Asz neatbūtinai turiu 

važiuot pas paezia ir vaikus, 
ponas naczelninkia.

Bet mano žmogau, sziandien 
jau negalima, turite lauktie ry
tojaus. O gal ponas grapas no
rėtumėt važiuot pasamdytu 
trukiu? Paklausė ant juoko 
tarnas.

Motiejui užsidegė isz piktu
mo kraujas ir paszauke:

-— Ka, ponas grapas ar tai 
tiktai grapai gali pasamdy tru
kiu važinėt?

Naczelninkas atsake, kad 
kožnas gali važiuot, kuris už 
moka, nes del tavęs prieteluk 
butu per brangu.

Motiejus perpykias pasieziu- 
pinejo kiszeniu ir paklausė, ka 
kasztuoja pasamdytas trūkis?

nus ar mezginus.
Jeigu mums reiketu czia 

pasirinkti gražiausia isz 
gražuoliu, mes tik galėtume 
užtraukti ta dainele, kurios 
visos neatsimename, bet ku
rioje dipliomatinis bernelis 
iszsisuka isz tokios kablios 
padėties, užtraukdamas: La
bas Rytas, Jums mergelėms; 
Jus visos esat gražios! ’ ’

Dvideszimts-pėnki rubliai.
— .Tik dvideszimts penki 

rubliai? Gerai, duok truki, o 
sztai 25 rubliai.

— O tai matot, Motiejus ne 
yra grapu, o vienok greituoju 
trukiu važiuos.

— Labai gerai, atsake na- O z
czelninkas, už keliu miliutu ga
lėsi ponas važiuot.

Už deszimts miliutu, jau sė
dėjo Motiejus pirmos kliasos 
vagonia, užganėdintas, jog va
žmoje pas savo Marijona.

Tuom laik telegramas, kuri 
naczelninkas in G; nusiuntė, 
dideli tam mieste padare sumi- 
szima.

Kitos stacijos naczelninkas, 
ka gavo telegrafa girdėjo, jog 
tomis dienomis ketina kokis 
tai karaliszkas ministeris atva
žiuot; tuo jaus davė in miestą 
burmistrui žinia, ba mislijo, 
jog tai tas pats ministeris atva- 
žiuoje, kurio lauke. Burmistras 
dagirdas tai, ka tik isz skruos 
neiszsinere.

Vienas isz ureclninku roda- 
vojosi su burmistru, jog butu 
geriausiai prisakyt, idant visa 
miestą apszviest ir puikiausioj 
sukrauna! vakarienių paste
linei. Tiko visi ant to ir tuo- 
jaus iszlakste visi žemskiai ir 
žandarai po visa miestą, gy
ventojams prisakydami, idant 
kožnam nuo ulyežios langa 'bu
tu po keturias žvakias. Cu- 
kraunai turėjo ne vienas gai
dukas ir viszta del ministerio 
ant vakarienes pražūt.

Burmistras tuom laik liepe
(Tasa Ant 2 puslapio)
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ka negalėjo savo liežuvio au- 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
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Žinios Vietines
! —' 'Ruduo.

— Petnyczioj pripuola 
Szvencz. P. Marijos Gailestin
goji.

—■ Jokūbas Minkiaviczius, 
kur jis buvo ant kurdo pas po
nia Teresa Suskiavicziene, nuo 
1015 E. Centre Uly., numirė 
Ųtarninke, 1:40 valanda po 
pietų sirgdamas ilga laika. At
vyko isz Lietuvos daugelis me
tu atgal. Buvo angliakasis, ir 
paskutini karta dirbo del Dela
no Anthracite Coal Co. Buvo 
narys Szv. Juozapo parapijos. 
Paliko tiktai viena anuka Juo
zapa Minkiaviczia isz Miners
ville. Laidos Subatoje. Grabo- 
rius L. Traskauskas laidos.

— Sukatoj Szv. Firmino.
— Kita sanvaite: Nedelioj 

pripuola 19-ta Nedelia po Sek- 
minu; Panedelyje SS. Koszmo 
ir Damijono, taipgi Indijonu 
diena; Ųtarninke Szv. Vada
vo; Seredoj Szv. Mykolo Ark- 
angelo; Ketverge Szv. Jeronii 
mo; Petnyczioj Pirma diena 
Spalio (Oct.) taipgi Szv. Remit 
gijo, tik du menesiai ligi naujo 
meto; menesis paszvenstas del 
Szv. Rožancziaus, Ūkininku 
Priežodžiai: Rudens skaidrok 
dienos gabena viek veja ir sniąj- 
gas. Jeigu žiukelis ilgai vasa^ 
ros kaili deneja, tai ir žiema da 
toli. Jeigu Spalio menuo szal- 
tas tai ateinancziame mete ne
bus kirmėlių gadinancziu ko
pūstus; Subatoj Aniuolu Sar
gu.

— Žydu Naujas Metas 
5709 pripuola Panedelyje Spa
lio (Oct.) 4-ta, szventes užsi
baigs Ųtarninke su pūtimo avi
no rago ant 'ženklo pasibaigimo 
szvencziu.

Shenandoah, Pa. — Helena 
Gorman, Gomanskiene, nuo 30 
E. Centre Uly., numirė Panede
lyje, 6-ta valanda vakare, Good 
Samaritan ligonbuteje, Potts- 
villeje, sirgdama per keletą 
sanvaites. Velione gimė Lietu
voje, atvyko in czionais būda
ma da jauna mergina. Po tė
vais vadinosi Gustaicziute. Jo
sios vyras Adomas mirė Kovo 
men., 1928 metuose, ir daugelis 
metu atgal laike buezerne ir 
groserne po Nr. 140 E. Oak 
Uly. Prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos. Paliko dideliame 
nubudime, 5 dukterys: Anele, 
pati Jono Svabono isz Wash
ington, D. C., Margareta, Chi
cago, Ill., Jeanne, pati Edvar
do Koons, mieste; Beatrice, pa
ti J. J. Twardzik, mieste ir 
Olesa, pati M. B. Ingram, Bal
timore, Md., 8 anukus, seseri 
Agnieszka Paludnavicziene isz 

’Spring Valley, Ilk, ir broli An
taną Gustaiti isz West Virgi
nia. Laidotuves invyko Petny
czioj, su Szv. Misziomis Szv. 
Jurgio 'bažnyczioje 10:30 va
landa ryte ir parapijos kapi- 
hes;

j — Sirgdamas ilga laika, 
gerai žinomas gyventojas Vin
cas Stanulionis, nuo 336 W. 
Lloyd (Uly., numirė Panedelyje 
7-ta valanda vakare, savo na
muose. Gimė Lietuvoje, atvyko 
in Shenadoryje būdamas da 
jaunas vyrukas. Velionis kita
dos laike saliuna ant 20 Lloyd 
Ųly. Paliko paezia Agnieszka; 
trys dukterys: J. Miernickie- 
ne, Marijona ir Jeane, taipgi 
sunu Daktara Stanislova, mies- 

.tę.į keletą anukus ir broli Joną 
-mieste, Likos palaidotas Ket-

■ i

verge, su apiegomis Szv. Jur
gio bažnyczioje 10-ta valanda 
ryte ir kūnas palaidotas in Szv. 
Kazimiero parapijos kapines.

Frackville, Pa. — Karolina 
Andreszoniene, nuo 704 Pine 
Uly., numirė Nedelioj, 7:15 va
landa vakare namie. Gimė Lie
tuvoje, atvyko in czionais dau
gelis metu atgal. Prigulėjo prie 
Apreiszkimo P. Marijos para
pijos. Paliko savo vyra Joną, 
dvi dukterys: Paulina, pati 
Antano Visgaiczio isz Chicago, 
Ill., Marijona pati Alexandro 
Žuko, namie; keturis suims: 
Joną isz Renton, Wash., Sta
nislova, Kazimiera ir Juozapa, 
mieste, taipgi trylika anukus. 
Laidotuves atsibuvo Utarnin- 
kę su Szv. Misziomis Apreisz
kimo P. M. bažnyczioje 9:30 va 
landa ryte ir palaidota in Szv. 
Liudviko parapijos kapines 
Frackvilleje.

draugystes
Vakariene

Girardville, Pa. — Szv. Vin
cento parapijos 
rengia Varduvių 
Nedelioj, Rugsėjo (Sept.) dvi
deszimts szeszta diena, pagerb
ti savo kleboną, Kunigą Myko
lą Daumanta. Tikietai beveik 
visi jau iszparduoti, ir tikima
si kad susirinks daug ’žmonių 
ant tos vakarienes. Užkviesta 
ir svecziu su prakalbomis. Szi 
Varduvių Vakariene yra dabar 
laikoma kas metai. Vakariene, 
kiek teko sužinoti prasidės 
szeszta valanda vakare, szokis 
prasidės apie asztunta ar biski 
vėliau. Szvento Rožancziaus ir 
Szvento Vardo draugystes 
daugiausi rūpinasi szios vaka
rienes paruosziinu.

New Philadelphia, Pa. — Ge
rai žinoma visiems czionais po
nia Ona, mylima pati Vinco 
Gusczio, nuo Water Uly., nu
mirė Ųtarninke apie 11:49 va
landa naktyje, namuose, sirg
dama per koki tai laika; A. a. 
ponia Guscziene gimė Lietuvo
je ir atvyko in Amerika dauge
lis metu atgal. Prigulėjo prie 
Saldž. Szirdies Jėzaus parapi
jos. Paliko dideliame nuliūdi
me savo vyra Vinca ir sunu 
Juozą isz New Ringgold. Lai
dotuves atsibus Subatoje su 
apiegomis Saldž. Szirdies Jė
zaus bažnyczioje 9-ta valanda 
ryte, ir bus palaidota in para
pijos kapines. Graborius Anta
nas Žalionis laidos. Amžina at
ilsi !

DRABUŽIU VAJUS
Mieli Tautiecziai! Jums vi

siems gerai žinoma, kad tuks- 
taneziai tremtiniu, musu bro
liu, žiauraus Antrojo Pasauli
nio Karo aukos, sziandien isz- 
blaszkyti po visa pasauli, 
skursta ir kenezia. Vokiecziai 
ir Komunistai pavergė musu 
taip gražiai pražydusi kraszta, 
atimdamai isz Lietuvio laisve, 
jo turtą ir privertė apleisti ta 
kraszta, kuriame nuo amžių 
musu tėvai gyveno.

Pasibaigė karas nutilo pa
trankos, bet nenudžiūvo žmo
nių aszaros. Szio baisaus karo 
aukos, musu broliai seserys, 
sziandien tebekenezia Europos 
stovyklose ir szaukiasi Jusu 
pagelbos. Jie yra alkani ir nu- 
plysze, ju vaikai kenezia, ne
gaudami pieno laszo. Jus, bro
liai ir seserys, galite jiems pa
dėti. Atverk savo szirdi ir 
duosnia ranka nelaimes isztik- 
tam tavo broliui ir seserei. Be 
abejo Jus dar turite atliekama 
ruba, kurio Jus nesunaudosite. 
Peržiurek savo spintas ir pa- 
ruoszk tuos rubus, kuri netin
ka tavo naudojimui ir kurie 
tau atlieka atiduoti tiems, ku
rie ju visai neturi.

Rugsėjo (Sept.) 29-ta ir 30- 
ta, Seredoj ir Ketverge, 4-ta 
valanda po pietų su trekais 
invyks drabužiu rinkimas Ma
li aony City, Pa., vardan Ben- 

, drojo Amerikos Lietuviu Pa- 
szelpos Pundo (United Lith-

■ uanian Relief Fund of Ameri-
■ ca) skyrius Nr. 83 Szv. Juoza

po parapijos, Mahanoy City. 
Seredoj, Rugsėjo 29-ta diena, 
4-ta valanda po pietų, varpais

skambant, Kaiero “Whistle” 
szvilpant, trekai važios gat
vėmis tik “West End” iki 
Main gatvei. Taigi, žmones ga
les iszdeti drabužius szalia gat
ves arba ant poreziu, tada Szv. 
Juozapo mokyklos vaikai ga
lės paimti drabužius ir inde- 
ti in troka. Ketverge, tas pats 
invyks, ta paezia valanda, bet 
jau anapuse Main St., arba 
“East End.”

Taigi, Mieli Tautiecziai, 
Rugsėjo, (Sept.) 29 ir 30 dieno
mis bukite prisirengė aukoti 
drabužiu laike rinkliavos, 4-ta 
valanda po pietų. Jeigu patys 
daug neturite, papraszykite 
kaiminu, pažįstamų, giminiu, 
kad gerai surinktumem.

Kun. K. J. Rakauskas, Pirm. 
Stasys Gegužis, Kasierius. 
Charles Rusk, Sekretorius.

RINKIMAI
ARTINASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jersey City, N. J. — Kumsz- 
tynes tarp Marcei Cerdan, 
Prancūzas isz Morocco ir Tony 
Žale, isz Gary, Ind., invyko 
Utarninko vakara, Roosevelt 
Stadium.
kumsztynes ir aplaike $40,000, 
o Žale $120,000.

Marcei laimėjo

AUTOMOBILIUS SU
SIKŪLĖ SU TROKU
MT. POCONO, PA. — Hal 

Orville Ziegler, dvideszimts 
metu amžiaus, kuris gyveno in 
Milner vieszbuti, Allentown 
mieste buvo mirtinai sužeis
tas kai jo automobilius susikū
lė su troku netoli Mt. Pocono. 
William F. Berndt, septynios 
deszimts metu amžiaus žmo
gus, kuris su tuo jaunikaieziu 
važiavo buvo labai sužeistas.

Trokas in kuri tas automobi 
liūs susidaužė buvo sustojęs 
ant vieszkelio, bet apie ji buvo 
deganezios szviesos. Troka vai
ravo William J. Bachman isz 
Freeland. Automobilius buvo 
beveik visiszkai sutriuszkin- 
tas nelaimėje.

atstovo

Truma- 
policijai

lindės ir jau valdžia rengėsi ji 
siunsti isz kur jis atvažiavo.

Czia, kiek mes žinome tai 
pirmutine žmogžudyste pa
dangėse apie kuria mes skai
tėme ar žinome Amerikoje.

kiu. (Szitas Alger Hiss yra da
bar intartas kaipo Komunis
tas. FBI slapta Amerikos poli
cija dar daug daugiau apie ji 
ir apie jo darbus žino, bet Pre
zidentas Trumanas FBI polici
jai rankas suriszo, lupas už- 
cziaupe ir dabar tokius musu 
kraszto intartus iszdavikus už
taria.)

Yaltos Konferencijoje buvo 
tokia tvarka sudaryta, kad 
Tautu Sanjunga jau tada likosi 
be intakos ir be reikszmes.

San Francisco Konferenci
joje Alger Hiss, kuris dabar 
yra intartas kaipo Komunistas 
parūpino Komunistą raszytoja

Dalton Trumbo, kad jis para- 
szytu senyvo ir serganezio 
Stimsono, Amerikos 
prakalbas!

Dabar Prezidentas 
nas uždraudžia FBI
iszsižioti apie Komunistus; jis 
sako kad visi tie tardymai, 
jieszkojimai ir intarinejimai 
yra grynas persekiojimas ne
kaltu žmonių. Žinios skamba, 
kad Demokratai su Republi- 
konais nori John Edgar Hoo- 
veru, FBI Policijos vadas ir 
virszininkas, iszmesti isz tos 
vadovystes.

Henry Wallace, tas Komu
nistu remiamas kandidatas in 
Prezidentus, važinėjo po Pieti
nes Amerikos valstijas ir mies
tus ne tiek kad prisitraukus 
prie saves balsu ir rėmėju, kiek 
kad sukėlus visur riauszias, 
t untus nesantaika ir sukilimus 
tarp baltu žmonių ir juoduku. 
Nei jam, nei Komunistams czia 
nepasiseke.

Szitokios žinios dabar yra 
skelbiamos. Gaila kad tokias 
žinias mums nepranesza tada 
kada jos butu mums labai rei
kalingos !

U.S. NENUSILEI
DŽIA RUSAMS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ŽMOGŽUDYSTE
PADANGĖSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
daugiau su juo užsidėti.ko

Pirmiau jiedu buvo labai arti 
viens kitam, nors jis buvo že- 
notas. Dar toliau paaiszkejo 
kad jis buvo su keliomis mer
ginomis užsidėjęs ir vis veža- 
davosi jas eroplanu ant raidos.

Amerikos valdžia buvo su
sekus szita Ispana kad jis ne- 
teisetinai in Amerika buvo in-

Sonatos Užsienio Reikalu 
Pirmininkas, Arthur H. Van
denberg, pasisznekejes su Tho
mas E. Dewey ir su Tautu 
Sanjungos delegatu, John Fos
ter, aiszkiai pasakė: “Nežiū
rint kaip mes czia namie ski- 
riamies politikoje ir viens su 
kitu peszamies, mes visiems 
duodame žinoti visi Amerikie- 
cziai palaiko vienybe, kai isz- 
kyla klausimas apie Amerikie-. 
ežiu saugybe ar kraszto gerove. 
Mes stojame už visus žmones 
kurie nori gražiai ir laisvai gy
venti. Labai svarbu kad kitu 
krasztu žmones, kurie nesu
pranta musu politika, suprastu 
kad musu pesztynes yra vien 
tik namie per rinkimus, bet 
kad mes visi viena ranka palai
kome. Per ateinaneziais kelias 
sanvaites mes czia namie peszi- 
mies ir barsimies del rinkimu. 
Bet nei vienas isz musu nei žo
džio nesakysime apie Užsienio 
reikalus, nes visi mes vieno nu
sistatymo: Visi mes esame 
prieszingi tiems kurie yra 
Laisves ir Taikos prieszai!“

Amerikos dipliomatai jau 
susiprato ir žino kad vien tik 
tuszczios prakalbos ir gražus 
žodžiai nieko nereiszkia Rusi
jai. Už tai dabar Washingto-
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AND YOU DON’T HAVE TO DE 
S^TO WIN

GET IN AND WIN
Here's a Contest that’s real Inn

It’s a peach of a pin. And 
an easy contest to win.

Simply buy six or more 
lamp bulbs at the nearest 
lamp bulb store cooperating 
in this contest. With each 
six bulbs you get a contest 
entry blank.

Take your entry blank, 
home. Mother and Dad will 
be glad t.o help you answer 

the questions. Also, Pennsylvania Power & Light 
Company advertisements during the contest period 
will give you helpful hints on the answers.

YOU ----

When your entry blank is filled in, take or mail 
it to the CONTEST CENTER at the nearest 
PP&L office. Winners receive handsome red and 
gold Reddy Kilowatt pins.

The right-size lamp bulb for safe seeing is mighty 
important. Did you know that one child out of 
every five, at grade school age, has poor eyesight. 
Poor light is one of the main causes of eye trouble. 
Make sure you’re getting the right light in your 
home. Always use the right size bulbs in your 
lamps. The right bulbs for the different kinds of 
lamps are shown in the chart below.

Your eyes sire your most priceless possession. 
Play safe ... be safe . . . with the proper size lamp 
bulbs.

All entries must be brought in or postmarked no later than November 5, 1943

In This “Right-Size” Bulb Char! You Will Find Some o! Your Conies! Answers

pose-
augsz-

sugry-

nas vis duoda visiems žinoti 
kad musu karininkai Berlyne 
kasdien susinesza su Washing- 
tonu ir pasitaria.

Trumanas jau kelis 
džius laike su Amerikos 
cziausiais karininkais.

Sekretorius Marshall
žo in savo senus kambarius, 
kur jis dirbo per kara. Czia jis 
pasiszn.eka ir pasitaria su Ap
saugos Sekretoriumi James 
Forrestal ir vadais armijos, 
laivyno ir lakunu.

Amerikos laikraszcziai da
bar beveik kasdien skelbia apie 
naujus armijos kariszkus ero- 
planus, kur jie lekia, kaip toli 
ir kaip greitai.

Visa tai yra daroma, parody
ti Rusijai kad mes dabar ne 
tik sznekame, ne tik tariamies, 
bet ir rengiamies.

Ar Rusija paklausys, intikes 
ir prisibijos, dar per anksti pa
sakyti. Iki dabar Rusija vis ti
kėjosi kad Amerika yra nepri
sirengus, kad Amerika bijosi 
ar nenori in kara stoti. Bet visi 
tie kariszki pasisznekejimai, 
visi tie kariszki prisirengimai, 
visi tie kariszki eroplanai, jau 
isz tikro nėra bailaus žmogaus 
ar tautos darbas.

MOTINA ŽUVO
Automobilius Su Trau

kiniu Susikūlė
WESTMONT, N. J. — Vie

na motina buvo užmuszta ir 
jos dvieju metu amžiaus sūne
lis buvo labai sužeistas kai j u 
automobilius susikūlė su trau
kiniu. Jos vyras iszsigelbejo 
kai jis isz automobiliaus isz- 
szoko pirm negu traukinys su
daužė automobiliu. Žuvusi mo
teris buvo Ponia Betty Bryant, 
dvideszimts vieno meto am
žiaus isz Springdale vieszkelio, 
Marlton, N. J. Ji važiavo su sa
vo vyru John O. Bryant ir jų
dviejų mažu šuneliu John.

Vyras neužmate ateinanezio 
traukinio ir važiavo skersai 
rielias. Kai jis pamate trauki
ni, tai jau buvo per vėlu auto
mobiliu sustabdyti, tai jis isz- 
szoko, o traukinis sudaužė au
tomobiliu ir nuvilko ji per pus
antro szimto mastu pirm negu 
sustojo.

VETERANAS 
NUSIŽUDĖ

DP. ESSER 
LAMP

0" Sh«d» 
60W to I00W

DECORATIVE 
LAMP 
60W

PIN-TO-WALL 
LAMP

6“ Bowl . IOOW
8" Bowl - 150'*'

ENO TABLE LAMP 
8" Bowl 

or 12"-16" Sh.d.
IOOW, I SOW or 
50-I0OI50W 

(3 *•)

SWING ARM. 
f LOO R LAMP 

8" Bowl 
I50W or 50-I0Q-I50W 

(3 III.) 
10" Bowl 

I00-20Q-300W (3 lit.)

STUDY LAMP 
8" Bowl IOOW 

93/e Bowl I50W 

or 50-100-1 SOW 
(3 lit.)

FLOOR LAMP 
8" Bowl - IOOW 

93/. Bowl I50W 
or 5O-I0O-I50W 

(3 lit.) 
10" Bowl 

I00-200-300W 
(3 lit.)

LARGE 
FLOOR LAMP 

10" Bowl 
I00-200-300W 

(3 lit.) 
40,W .och candle

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Paul J. Koval, dvideszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus veteranas 
buvusis kareivis, kuris, buvo 
kolieka, nusiszove save prie 
Convention Hali.

Policija rado popieras jo ki- 
szeniuose, isz kur dažinojo jo 
varda ir pavarde ir kur jis gy
vena. Jie taipgi rado trumpa 
laiszka, kuris buvo paraszytas 
jojo motinai. Jis savo motinai 
in Yonkers, N. Y. parasze: 
“Man labai gaila kad asz tu
riu save nusižudyti, bet asz bi- 
jausu pargryžti namo, nes asz 
nenoriu būti kolieka.“

L. TRASKAUSKAS
BRIDGE LAMP 
8" Bowl - IOOW 

93/b" Bowl - I50W 
or 50-I00-I50W 

(3 lit.) .

0

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

Vestuvių Ir Kitokioms 
:: Reikalams ::

PEN N S YIsV ANIA P OWER & LICHT COMPANY
B3S WEST CENTRE STREET 

Telefonas Nr. 78 
MAHANOY CITY, PENNA.


