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Y ugoslavai Be Draugu
Isz Amerikos*

KOMUNISTAI PASI
RENGĖ SUGRIAUTI

AMERIKA

Kongreso Komisija Sa
ko Komunistai Mosk- 

voje Iszmokinti
i , --------

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Kongreso Komisija' 
iszleido maža knygele, kurioje 
jie raszo kad Amerikoje randa
si daugiau negu asztuoni szim- Į 
tai Komunistu, kurie mokslus 
ėjo Lenino mokyklose, Mosk-i 
voje ir dabar Amerikoje yra 
augszti karininkai slaptoje Ko
munistu armijoje musu tarpe. 
Visi szitie Komunistai yra isz
mokinti kaip musu valdžia su
griauti.

Roosevelto Sūnūs

James Roosevelt, vyriau
sias Prezidento Roosevelto 
sūnūs lipszniai ir placziai 
szypsojosi kai atvažiavo in 
szeszios deszimts septinta 
Amerikos Darbininku Fede
racijos seimą. Jis yra Demo
kratu Partijos pirmininkas 
Californijos valstijoje.

POLICIJOS
Szitose Lenino mokyklose, 

tas komitetas sako, tie Komu
nistai buvo labai atsargiai ir 
kruopszcziai parinkti isz Ame
rikos ir isz kitu vakariniu 
krasztu ir buvo gerai iszmokin
ti kaip fabrikus suparalyžiuo-
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PONIA CHIANG KAI- 
SHEK ATVAŽIAVO

Praszyti Pagelbos 
Priesz Komunistus

WASHINGTON, D. C. —
Kinijos valdovo Chiang Kai- 
shek: žmona atvažiavo in Ame
rika, praszyti kad Amerika da 
daugiau bilijonu doleriu pa
skirtu del jos kraszto Kinijos? 
Ji sako kad jo krasztui. dabar 
reikia apie $3,000,000,000 del 
paszelpos ir del apsiginklavi
mo priesz Komunistus.

Amerikos Laivynas parūpi
no szitai poniai eroplanus sta- 
cziai isz Kinijos in Washingto- 
na, nors Amerikos Taryba vie- 
szai nieko nesakė ir vieszai tos 
ponios ežia neparsikviete.

Ja ežia labai gražiai ir iszkil- 
mingai priėmė Amerikos Sek
retoriaus Marshall žmona, pas 
kuria ji ir laikinai apsigyveno.

Ponia Chiang Kai-shek dar 
nepasikalbejo. su. Prezidentu 
Trumanu, bet už keliu dienu ji 
turės proga Trumana sutikti.

Amerikos valdžia ir taryba 
dabar randasi labai kebloje ir 
painioje padėtyje. Mums Kini
ja baisiai rupi. Mums reikia te
nai Komunistus sumuszti. Bet 
iki sziol musu pinigai del Ki
nijos, rodos buvo pilami in 
kiaura maisza. Musu pinigai ir 
ginklai dar nesustabdo Komu
nistus, kurie vis daugiau ir 
daugiau Kinijos užima.

VIRSZININKAS
nužudytas;

Studentai Sukilo Cairo 
Mieste; Devyni Žuvo

Riauszesc
CAIRO, EGIPTAS. Poli- 

ci j os virszininkas, Selim Žaki 
Pasha buvo nužudytas per su
kilimus, kurie per visa sanvai- 
te tesiesi, kai kolegijos ir uni
versiteto studentai sukilo.

Laikrasztininkai isz szito 
kraszto pranesza kad trys poli- 
ci j antai ir szeszi stu dentai žu
vo.

Policijos virszininkas Selini 
Žaki Pasha buvo nuvažiavęs su 
apszarvuotu ir apginkluotu au
tomobiliu in vieta kur studen
tai buvo susidarė sau tvirtove 
in medicinos kolegija. Jie ežia 
kele triukszma ir in policijau
tus akmenimis mete. Kai tik jis 
iszlipo isz savo automobiliaus 
kas ten paelido sprogstanezia
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LIETUVIAI TREM- 
! TINIAI KANADOJE

Lapkriczio (Nov.) 15-21 die
nomis kartu su Jo Ekscelenci
ja Vyskupu V. Brizgiu, aplan
kiau Kanadoje sziuos miestus: 
Toronto, Ottawa ir Montreal.

Tremtiniu skaiezius Kana
doje laipsniszkai daugėja. Dau
giausia ežia atvyksta viengun
giai: vyrai ir merginos. Atvy
kusiu tarpe yra apie 25% vy
ru, kuriu žmonos ir szeimy- 
noms pasiliko laikinai Vokie
tijoje. Iki sziol darbams in Ka
nada yra atvykę apie 4,000 Lie
tuviu, kuriu 75% viengungiai 
ir 25% su szeimynomis. Vien
gungiu skaieziu sudaro 70% 
vyru ir 30% merginu. Vedybų 
Lietuviu tremtiniu tarpe yra 
dau Lietuviai vyrai, reikia 
pastebėti, daugiausia veda Lie
tuvaites, apie 99%, d Lietuvai
tes taip pat stengiasi iszteketi 
už Lietuviu. Gaila kad Lietu- 
vaieziu ten yra permaža, deelto 
patartina Kanadiecziams vy
rams atvykti in Suvienytines, 
Amerikos Valstybes susirasti 
sau žmonas, paezia.

Paprastai vykstantieji dar
bams in Kanada sudaro sutar
tis su kompanijomis, pasižadė
dami dirbti 10 menesiu. Sziam 
terminui pasibaigus, jie yra 
laisvi pasirinkti sau Kanadoje 
bet kuria gyvenamąja vieta ir, 
darba. Daugumoje tremtiniai 
vyrai dirba miszkuose prie me-Į 
džiu kirtimo, aukso kasyklose, 
žemes ūkyje ir hydroelektros 
stotyse; moterys tuo tarpu dau
giausia dirba prie namu ruo- 
szos, ligoninėse ir žemes ūkyje.
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AMERIKA REMIA
KOMUNISTUS

Amerikos Milijonai Ei
na Paremti Yugoslav! I

jos Komunistus :

BELGRADE, YUGOSLA
VIJA. — Mes daug girdėjom y 
ir daug skaitėme kaip Marsha- : 
las Tito susikirto su Stalinu ir 
kaip jis atsisakė tarnauti So-į 
vietų Rusijos Kremlinui. Bet, 
dabar mums kyla abejone ar 
tas susikirtimas tarp Stalino ir. 
Yugoslavijos valdovo Marshall 
Tito buvo tikras.

Yugostivijos atstovai Tautu 
Sanjungoje visados ir visur re
mia viską ka Rusija innesza, ju 
delegatai visados remia visus 
Rusijos inneszimus per visus; 
susirinkimus ir net veda visas 
tas tautas kurios yra po So vie-1 
tu Rusijos intaka.

Yugoslavijos atstovas Tautu 
Sanjungoje jau ne syki pareisz- 
ke savo priesztaravima priesz 
Amerika ir priesz Amerikos 
kapitalizma.

Bet nežiūrint Viso to, Ame- 
rikiecziai milijonus doleriu 
siunezia in Yugoslavija, palai
kyti ta Komunistiszka valdžia.
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Unijos Prezidentas

KUNIGAS
KAPELIONAS

SUŽEISTAS

Kinij a Pr aszo 
Trijų Bilijonu 

Doleriu
•« *

Policijos Virszininkas Nužudy
tas Per Sukilimus Egyptoje; 
Amerikoje Randasi Daug Ko
munistu Kurie Nori Sugriauti 
Amerika; Marshal Josip Broz 

Tito Pasiprieszino Stalinui
BELGRADE. YUGOSLAVIJA. — Yugo- 

slavas Komunistas diktatorius, Marshall Jftsip 
Broz Tito dabar bedoje. Szeszi menesiai at
gal jis iszdryso Stalinui pasiprieszinti ir da
bar jis liko be paramos ir be draugu.

AMERIKOS SEKRE
TORIUS ANT 
OPERACIJOS

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius buvo ant 
operacijos, kuri buvo svarbi ir 

Jam visas tavoras buvo sustabdytas isz pavojinga .Daktaras kuris ope- 
, . racija padare sako kad Sekre-

visu rytiniu krasztu, kurie yra po Rusijos torius Marshall greitai pa- 
! sveiks.

Visa Washington© taryba ir
Jis dabar mato kad Amerika SU Anglija Prezidentas Trumanas tikisi 

kad Marshall grysz in savo 
darba.

Beveik .visi nustebo kai jie 
iszgirdo apie operacija, nes li-

GARSUS R EI) AKTO- valdžia ar intaka.
RIUS, DAR GARSĖS-^

NIS KOMUNISTAS nesiskubina ji priimti ar jam reikalingu daig 
tu pristatyti isz vakaru.

Iszdave Amerikos Pa- ... , . | . • iszgirao apie uperauija, nes n-
Jis norėjo ir nori savo kraszta labai grei- gonines daktarai paskeibe kad

slaptis I et Kata. Rado padaryti kad jo žmones turėtu sekretorius atvažiavo miigo-

Pavogtus Rasztus 
Arbūze

nine tik taip sau, kad ji per-
daugiau fabriku negu tikiu, kad ir Yugosla- žiuretu ir patikrintu jo sveika- 

Bct dabsir ^a* ^ra szeszaosvai butu fabrikantu krasztas.
jam ir jo krasztuo labai reikia visokiu ma- 
szinu, kurias jis parsitraukti ar isz Rusijos

RIDGEWAY, PA. — Kuni- 
gas George M. Hickey, vikaras 
in Szv. Leono Bažnyczia buvo 
labai sužeistas kai jo automobi
lius susikūlė su troku. Kunigas 
Hickey yra buvęs Amerikos 
Legijonieriu Kapelionas szito- 
je valstijoje. Jis buvo nuvežtas 
in Ridgeway ligonine, kur dak
tarai sako kad abi jo rankos 
yra nulaužtos, galva praskelta 
ir jam pecziai yra sužeisti. Tro- 
ko draiverys, Shannon Bennett 
isz Brockway, Pa., buvo tik su- 
kriestas ir visai tik biski su-
žeistas.

William Green AFL dar
bininku unijos Prezidentas, 
sako prakalbas in seimo ta
rybos narius, priesz seimą. 
Darbininku seimas yra sze
szios deszimts septintas, ir 
sziais metais yra laikomas in 
Cincinnati miestą.

Per szita seimą Preziden
tas Green visomis galiomis 
stengiasi iszvaryti ir iszva- 
lyti visus Komunistus isz 
atsakomingu vietų unijoje. 
Ar jiems pasiseks ar ne dar 
nežinia.

WASHINGTON, D. C. — 
Buvęs Amerikos Po-Sekreto
rius, Sumner Welles po prisie- 
ka sako kad tie rasztai, kurie ISZ Amerikos.
XiTsTavogTC’perduoto nesiunezia, ir Amerika nesutinka-' 
Sovietu Rusijos sznipams, kad daryti SU JUO kol JIS IlGSUtlks 30t VISU 
Rusijos agentai galėtu visas: 
Amerikos žinias ir paslaptis 
dažinoti.

Amerikos Sekretoriaus pa- 
gelbininkas, John E. Peurifoy 
teipgi svieczino ir sake kad tie 
pavogti rasztai daug pagelbė
jo Rusijai, nes su jais Rusija 
galėjo sekti visus musu žings
nius per visa kara.

Tie rasztai kurie buvo pa
vogti buvo tokie svarbus musu 
krasztui kad net nei augsz- 
cziausi valdininkai nieko apie 
juos nežinojo. Bet Rusija viską 
žinojo kai tie rasztai pateko in 
jos rankas.

j Kongreso Komitetas dabar 
į dar jieszko dvieju kitu intartu 
iszdaviku. Sako kad intarti- 

į iszdavikai turėjo labai augsz-j
tas vietas valdžioje per kara.
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asztuoniu metu amžiaus.
Daktarai sako kad Sekreto

rius Marshall turės pasilikti li
goninėje apie menesi pirm ne- 

Bet Rusija dabar jam nie- gu jis gales gryžti in savo dar- 
hi/ni ba ir savo Pare^as-

" Dabar Po-Sekretorius Ro- 
milSU Lovett visa užsienio .

darba veda ir tvarko.
Gandai apie Sekretoriaus ne- 
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pareikalavimu,

Iki dabar beveik visi Yugoslavai i 
savo vada Tito. Viskas dar tvarkoj; vi
si turi darba, visur matyti yra statomi namai 
ar fabrikai. Bet kaip ilgai Yugoslavai gales 
szitaip eiti pirmyn be pagelbos isz užsienio 
sunku pasakyti. Jie negauna nauju maszi 
nu, negali pataisyti sugedusias maszinas.

Maszinoms reikai aliejaus. Rusija nukir
to Yugoslavams aliejų. Yugoslavu susiedai 
taip pat sustojo siuntė aliejų kai Rusija 
nustojo. Rusijos inžinieriai buvo Yugosla- 
vijoje, ir tenai jie kasė aliejaus szulinius, 
bet kai tik Tito susikirto su Stalinu, jie 

(Tąsa Ant 4 Puslapio)

remia

VAIKAS
NUSZAUTAS

BRACKNEY, PA. — Tho- 
mas J. Curry, szesziolikos me
tu vyrukas buvo ant smert nu- 
szautas netoli nuo Brackney 
miestelio. Policija sako kad 
jaunuolio lavonas buvo suras
tas už keliu valandų. Ta nu- 

i szauta jaunikaiti rado vienas 
jo draugas kuris su keliais ki
tais buvo iszejes briedžiu me
džioti. Medžiotojai sako kad 
jie visi buvo iszsiskirste jiesz- 
koti ir vytis briedžius isz kal
no. Niekas nežino kieno szuvis 
pataikė in ta jaunikaiti. • i u
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Kas Girdėt
leido.

Musu bedieviai tankiai de- 
kavoja Dievui kad jie yra be
dieviai.

Komunistai Ir Karas
Del tos paczios priežasties 

vyrai dabar ir mažiau perka ir 
laukia kad ju drabužiai atpig
tu.

Vienas autobuso draiverys 
kuris jau per visa pusvalandi 
prasze kad žmones toliau in už
pakali autobuso pasislinktu, 
kad butu vietos kitiems, paga
liau szitaip iszsireiszke: “Kad 
loska pasislinkite in užpakali 
autobuso, taip kaip darote baž- 
nyczioje.

Refrigera toriai, pecziai, bal
dai, (furniture) ir radijai jau 
dabar pigesni ir dar labiau at
pigs. Dabar galima szituos 
daigius nusipirkti ir net pasi
rinkti. Žmonėms pritruko pini
gu, ir daug tu žmonių kurie 
buvo užsisakė, užsiprasze szi- 
tokiu daigtu dabar negali pirk
tis.

Amerikos Komunistai Per Kara 
Dirbs Ir Veiks Rusijai

Kai

Tie kurie jieszkosi naujo au
tomobiliaus dabar jau ima de
rintis. Jie dabar jau automo
biliu pardavėjams ranku ne- 
bucziuoja, bet jieszkosi geres
nio ar pigesnio automobiliaus.

Viena maža mergaituke labai 
tiksliai ir gerai paaiszkino ka 
gailestis reiszkia, jį sako kad 
gailestis reiszkia kad tu taip 
apgailestauji kad jau daugiau 
taip nedarysi.

Ne vienas žmogelis pradžiu
go ir gal net kazoka szoko kad 
jam pasisekė ana sanvaite nu
sipirkti naujas automobilius. 
Bet tas nabagas žmogelis neži
no ar nesupranta kad tas auto
mobiliu pardavėjas norėjo la
ibai greitai to automobiliaus 
nusikratyti, nes jau ateinan- 
cziu metu automobiliai pasiro
dė, ir sziu metu automobilius 
yra dabar pasenės. Tik užva
kar mums vienas toks pardavė
jas siutino du nauju automobi
liu, sakydamas kad jis mums 
juos parduos už tiek kiek’ jam 
kasztavo. Ant rytojaus jam at
vežė jau ateinaneziu metu ke
lis automobilius ir tada mes 
supratome kodėl jis norėjo 
taip greitai anų dvieju automo
biliu nusikratyti.

Yaltos Konferencijoje Stali
nas užklausė Prezidento Roo- 
sevelto: Kiek paprastas darbi
ninkas uždirba per menesi? 
Rooseveltas atsake: “Apie tris 
szimtus ir penkios deszimts do
leriu.” Stalinas vėl paklausė: 
“Kiek tokiam darbininkui 
kasztuoja pragyventi per me
nesi?” Rooseveltas atsake: 
‘ ‘ Apie du szimtu doleriu. ’ ’

“Tai ka tas darbininkas da
ro su tuo pusantrų szimtu, ku
ris jam lieka?” Užklausė Sta
linas.

Rooseveltas užsitraukdamas 
už cigarete atsake: “Tai tas 
darbininko 'biznis, ne mano.”

. Paskui Rooseveltas taip pat 
ir Stalino užklausė: “Kiek pa
prastas darbininkas uždirba 
per menesi Rusijoje?”

“Apie asztuonis ' szimtus 
rubliu.” Atsake Stalinas.

“O kiek tam darbininkui 
kasztuoja pragyventi per me
nesi?” Užklausė Rooseveltas.

“Apie tūkstanti rubliu.” At
sake. Stalinas.

“Tai isz kur tas darbininkas 
gauna, tuos du szimtu rubliu 
daugiau pragyventi?” Paklau
sė Rooseveltas.

Stalinas, cziulpdamas savo 
liuika saldžiai nusijuokė ir at
sake: “Tai tas yra darbininko 
biznis, ne mano. ’ ’

Mažutis Jonukas parėjo isz 
mokyklos ir savo mamytei pa
sakė kad jis jau daugiau neeis 
in mokykla. Kai mamytė pa
klausė kodėl jis nenori daugiau 
eiti in mokykla, Jonukas pasi- 
aiszkino: “Nėra jokios pras
mes eiti in mokykla, nes asz ne
moku kaip skaityti ar raszyti, 
o mokytoja man nepavelina 
szneketi.

Ateinancziais metais valdžia 
praleis daugiau negu penkis 
bilijonus doleriu. Tai reiszkia 
kad visiems bus daugiau pini
gu ir daugiau darbu. Bet tuo 
paežiu sykiu reiszkia kad vi
siems bus daugiau pinigu ir 
daugiau darbu. Bet tuo paežiu 
sykiu reiszkia kad viskas gali 
vėl pabrangti!

Pasistatyti naujas namas gal 
bus pigiau ateinancziais me
tais. Seni namai jau dabar ima 
atpigti. Jie dar ne pigus, bet 
jau ne taip brangus kaip buvo.

Vienas senas ir aplūžęs lai
vas pradėjo skėsti ant mariu. 
Laivo kapitonas stengiesi pri- 
siszaukti pagelbos, bet jam ne
pasiseko. Visi susirinko ir pra
dėjo tartis ka dabar daryti, nes 
laivas jau pradėjo greitai skės
ti.

Kapitonas paklausė: Ar ku
ris isz jurininku moka kokia 
szventa giesme ? Nei vienas ne- 
atsiliepe. Kapitonas vėl pa
klausė: Ar kuris moka kokia 
nors malda? Ir vėl tyla. Tada 
kapitonas pažiurėjo in visus 
savo jurininkus, nusispjovė ir 
pasakė: Tai nors kolekta pada
rykime, nes mes nors tiek žino
me apie tikėjimą ir bažnyczia.

Ateinancziais metais pragy
venimas gal biski atpigs. Mais
tas atpigs apie deszimta. nuo- 
szimti", arba deszimtuka ant do-

Dabar Amerikoje randasi 
tris sykius daugiau pinigu ne
gu buvo priesz kara. Musu 
skaitytojai, kurie turi kiek
viena skatiką skaityti, gal ne- 
intikes, bet tai szventą teisybe.

Senberniu Sapnas
Kad galeezia asz pavirsti

maža paukszteli,
Tai nulekcziau ir atlankycziau’

savo szirduželi,
Pasveikincziau tik ja viena

rankele suspauseziau,
Apkabinęs pabucziuocziau prie 

szirdies sau glauseziau.
man sinagiause ir butau

laimingiausiu,
už visus žemeziugius ji man

yra brangiausiu,
Kada jos nematau nerandu sau

ramybes,
Pekszcziias einu ar atvažiuoju 

randu pas ja linksmybes.
Tiktai tada randa ramybia

nuliūdus mano szirdele,
Kada sapne asz sapnuoju apie 

savo mergužėle.

Ji

Ir

____ __~~~~us Lord Shaftesbury isz 
Amerikos Revoliucija, taip ^^;jos h. tlaugelis kilu Ang
elu kolonistai isz i> I toki judėjimą.
ir kilu pasaulio m 111 ■ k * ,ai ))ra(iej0 insteigti savo 
nauja tauta J’aleAino.iJikulturiszkas kolonijas Pa- 
geiitkarez.us J jaĮ| 1870 in. Pradžia
Py "urie kolonizavo Pa- buvo ueiszpasakytai sunki bet

a'L valstybe nėra nauja kitos agrikultūros kolom- 
lLstl1 ’ te-i jos buvo insteigtos po pirmuo

ju Sionistu Kongresu 1898 m.
Žy-1 Žydams buvo sunkiau insteig- 

uv ie........ .a: ju‘ti agrikulturiszkas vietas Pa-
tipri po Karalių lestinoj, negu bet kur pirsauly- 

Tukstanti metu ve-.je

tęstiną, szi 
žeme. Ji buvo ju istorine
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laikraszcziai ežiai dar dirba ir savo Komu
ninius paskelbs kad karas yra nizma skelbia. Szitie Komunis- 
paskelbtas priesz Sovietu Ru
sija, ■ visi Komunistu vadai i 
Amerikoje* pradings. Jie nusi
skubins in Meksika ar in kuri 
kita artima kraszta, isz kur jie 
gales leisti savo insakymus.

Gerhart Eisler ir J. Peters 
buvo Komunistu vadai, bet da
bar kai jie buvo vieszai pa
skelbti, jie pasitrauks ir, be 
abejo, kiti ju vietas užims jeigu 
jau dabar neužeme.

Meksika ar kitas artimas 
krasztas bus Komunistu sosti
ne per kara. Mes isz Naciu pasi
mokinome kaip musu prieszai 
susispieczia ir susiorganizuoja 
kai tik karas prasideda. Hitle
ris turėjo savo agentus in be
veik kiekviena Pietų Amerikos 
kraszta, kai jis kariavo priesz 
Amerika.

Kai Ispanijos /vidujinis ka
ras iszkilo ir paskui užsibaigė, 
isz Ispanijos isžbego apie dvy
lika. tukstaneziu Komunistu. 
Szitie Komunistai, kaip ir kiti 
rado gera, ir patogia vieta Pie
tų Amerikoje ir Meksikoje. Szi
tie Komunistai ir tokio fiaties 
plauko Komunistėliai isz kitu 
Europos krasztu sudaro labai 
galinga ir intakinga slapta, ar
mija anapus Rusijos geležinies 
sienos.

Otto Katz, geras ir artimas 
Gerhart Eisler draugas buvo . 
sutveręs labai intakinga. Rusi- , 
jos sznipu draugyste Ameriko- ( 
je ir Meksikoje. Vincente Lom
bardo Toledano, Komunistisz- 
kos darbininku unijos Meksi
koje vadas sziandien valdo be
veik visus darbininkuž Meksi
koje.

Kai karas bus paskelbtas 
priesz Rusija, Komunistai vie
szai dar vis palaikytu gerus 
santykius su Amerika. Jeigu 
Komunistu partijos vadas bu
tu suaresztuotas ir in kalėjimą 
patupdintas, tai Komunistu 
partija vis savo dalba vestu 
pirmyn, nes Komunistai yra 
labai gerai suorganizuoti. Visa 
tai jau 'buvo keli metai atgal 
sutvarkyta.

Komunistu propaganda yra 
plati ir in vairi. “Daily Work
er” laikrasztis yra Komunistu 
vadas ir dvasia Amerikoje. Vi
si žino kad tai Komunistiszkas 
laikrasztis, bet nežiūrint to, 
daug žmonių ji skaito ir per
ka. t

Bet kur kas pavojingesne 
propaganda Komunistai varo 
per tuos laikraszczius, kurie 
nėra intarti kaipo Koinunis- 
tiszki, per radijo, kur Komu
nistai inlenda ir savo ta propa
ganda pyszkina.

Komunistai jau kelis sykius 
stengiesi gauti pavelinima, 
laisnes del Komunistiszkos ra
dijo stoties. Nors jiems dar iki 
sziol nepasiseke, bet jau nors 
dvi radijo stotys buvo nupirk
to žmogaus kuris ant keliu Ko
rn unistiszku frantu darbuoja
si.

Keli žmones kurie žinias ir 
naujienas skelbia per radiją, 
buvo pravaryti u-ž tai kad jie 
Komunizmą skelbe per jiems 
paskirta laika ant radijo. Bet 
tai nereiszkia kad Komunistu 

' jau nebeliko ant radijo. Keli 
į buvo pravaryti bet tukstan-

musu Senoviszkose laikuose, 
dai apgyveno Palestina: 
tauta buvo si _ 
Do vidų, 
liau, nors žeme puolė Rymai,. 
Žydai vis turėjo savo valstybe, 
bet daug ju buvo isztremti in 
kitas szalis pakol jie buvo isz- 
skirstyti visame pasaulyje. Pa
lestina, sziandien apleista ir 
nevaising žeme, ji visada buvo 
vienos arba kitos tautos valdo
ma, nuo Romos iki Byzantine, 
nuo Saracen iki Turkijos. Bet 
kiti žmones neinsiszaknejo Pa 
lestinoje. Nei viena kita tauta 
nei joki kiti žmones padare Pa
lestina savo tėvyne, savo cen-

N iekad ne vaisingiausia 
tame pasaulio dalyje.

szimtnieczius Žydai

a-
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tai, kurie inlenda in redakcijas 
ir in radijo stoties darbus, gali 
labai daug iszkados padaryti, 
kai karas butu paskelbtas. Jie 
gali paskleisti visokius gandus 
melagystes ir netikras žinias.

O tas Komunistu laikrasztis * 
“Daily Worker” paskelbia vi-: 
siems Komunistams ir Komu
nistu darbininkams, ka jie turi 
daryti, ka mislyti ir ka sakyti 
ir raszyti. Daug kitu laikrasz-j 
ežiu yra po Komunistu intaka. 
Net ir mes Lietuviai ežia Ame
rikoje turime kelis tokius laik
raszczius, kurie yra to “Daily 
Worker” atgarsas, szezelis.

Daugiau negu trys milijonai 
žmonių Amerikoje yra. giine 
anapus tos plieno ar geležies 
sienos, ir jie visas savo naujie
nas ir žinias gauna tik isz tu 
laikraszcziu kuriuos Komunis-1 -A-ukszcziausias juos supra
tai valdo. Yra ir tokiu Lietuviu! ^ins iii Palestina. Bet dano- Žv-

j f,u l,asikcite. Ypacz tie Vakaiu 
buiopoje, jie jau pavir(o iu 

rp-aneuzus, Vokieczius. arba
tik ju tikyba |juvo 

I - ciszka. kurie pasiliko rytu 
^ •™poje norėjo ,Wi tik<s 
^te.rlaip būti jie tureio 
I at«a‘Yn,ti-sa,0
»y»« Palestinoje. Jie tu.
had toks ‘įto it • • 1hejo j būtinai reik^1"“^ ^o| 

i heli nuo į
beturėjo savo 
persekioti ir v7, "l“ “ 'bus

Dau„ i,,-. SUr “Akinami.
_ o luikszczionin tn- 

llkcJ°- Kaikurie billl P Pat
- zuot‘ judejinla i, ■

800,000 Žydu, buvo paskelbtas Ita Žvdus b, ? 18 suS‘ražin- 
al"e tai no..,.,.,. . ldt>s

Palestinos žeme buvo men- 
apleista ir szalis balota. 

Pradžioje nebuvo pinigu ir tik 
kada bandymas buvo sziek 
tiek pasekmingas turtingesni 
Žydai atėjo in pagelba..

Nepaisant visokiu sunkumu, 
Palestina siūle progų kokiu ki 
tos szalys neturėjo. Žydai nuo 
mažens mylėjo ta žeme ir jie 
buvo pasiruosze sunkiai ir il
gai dirbti. Szalis beveik neap
gyvendinta ir todėl jie galėjo 
inkurti nauja tauta.. Kuo sun
kiau jie Palestinoj dirbo, tuoj 
labiau mylėjo ja.

Pasirodė, kad Žydai buvo 
pasekmingi kaipo ūkininkai j 
Palestinoj. Bet ju darbas neap- 
erne tik ukius ir kaimus. Jie 
pradėjo statyti miestus, kelius, 
mokyklas, universitetą, ir in 
laika kariuomene. Senoviszka 
kalba atgaivinta, pirmiau . bu- 
Xu tik knygų kalba per du 
tukstanezius metu.

iki 1917 metuose Žydai ko
lonizavo Palestina be pagelbos 

i bet kurios valdžios ir nepaisant 
Visokiu kliueziu isz Turkijos 

Į valdžios kuri tuoni laiku valde 
juos iszgel-i VTstllla- 1917 m., Britu val- 

1 ' ekojiniu. Kol jie l)a^adejo padėti jiems in- 
.. ^^^ožydutevynePales- 

v. l|°jv. ^eveik kiekviena kita 
n- Zla. kdsaidyje indorsavo ta 

za ėjimą ir Palestina buvo 
^^‘^i Britams tam tikslui. 

( / Z1O',C’ Britu pažadai daug 
i\in i- “ ’ 1)P‘i 1 atnesZe’ bet po valiai jie
Aa')011011as IU - ! .dc‘J0 ,sulaikytl ’ 

kitu szaliu kure Amerikos tam1 nano’s' ?ald°Vab Henri |)u’ '’leszk°ti kudu 1 
ta per suvirsz 150 metu priori rP ’ kZVeiCaras ;..«+• • 11 ^ukiikvti Žvd»i v>sz laynfa<-„, • . ^USieitra^j, . ■ Zj,> ctus..................... ...... .......

taip intempti, kad Britu val
džia galutinai .prasze Jung. 
Tautu iszspresti Palestinos da-

tru.

Per
fekaite save isztremtais i s-z savo 
tev\nes ir lauke tos dienos ka-

kurie vien tik Komunistiszkus 
1 a i k r as zc z i u s skaito.

—-TOLIAUS BUS—

ŽYDAI KURIA
SAVO VALSTYBE

PALESTINOJ
NEW YORK. — Priesz kelis į 

metus pasaulis mažai žinojo1 
apie Žydus Palestinoj. Szian- 
dien karas ten siauezia ir visu 
domėsis patrauktas in Palesti
na.

Oficialiai, Izraelis, Su apie

nepriklausoma valstybe Gegm

kaip kolonistai isz Anglijos ir rancijos
a-

yti savo pagelba 
kuriais gale-

protestavo. Nuo
l m., santikiai

Pacziu laiku, visoki nesusi
pratimai invyko tarpe Žydu ir 
Arabu. Kada viskas Palestinoj 
pradėjo gereti, Arabai isz arti
mu valstijų atėjo gyventi Pa
lestinoj. Kadd visas Arabu pa
saulis progresavo ir iszsivyste 
praeitais 25 metais, Palestinos 
Arabai irgi pirmeivystavo ir 
vystėsi. Jie greieziau iszsivys
te Palestinoj todėl kad turėjo 
Žydus kaipo pavyzdi. Ir dvi 
tautybes, ne viena, iszsivyste 
Palestinoj. Abidvi norėjo Pa
lestina sau. Nors Žydai sudarė 
tik treczia dali visu gyventoju 
skaieziaus, jie buvo progresy
vesni.

Jung. Tautos laike speciale 
sesija ir pasiuntė Komisija in 
Palestina isztyrineti visa daly
ką. Komisijos raportas patvir
tino jog Palestina butu pada
linta tarpe Žydu ir Arabu. Po 
ilgu apsvartinimu Jung. Tau
tos Lapkriczio 29 d., 1947 m., 
priėmė raportą kuris davė ta 
dali Palestinos Žydams, kur ju 
daugiausia buvo ir Negev tyr- 
laiki pietuose kuris beveik ne
apgyventas. Tik sunkiausia 
darbu, Žydai gales sutvarkyti 
ta vieta kad butu galima pri
imti milijonus Žydu isz kitu 
szaliu.

Vėliausi in vykiai Palestinoj 
vėl kreipia žmonių dėmėsi i u 
Palestina. Kovos, paliaubos, 
nauji pąsiulijimai kaslink pa
dalinimo szalies, Žydu-Arabu 
nesutikimai ir nesutikimai 
Arabu su didžiulėms jiegoms 
pablogina padėti. Bet vienas 
daiktas aiszkus, nauja Izraelio 
valstybe pasiliks ir Žydai seks 
linijas ju pradėtas daugeli me
tu atgal. — C.

Ima Ant Saves

n"

ftn. Sūa ~ "

v—

Vyras — Ka! Deszimts do
leriu už skrybėlė, juk tai 
griekas taip pinigus mėtyt!

Pati — Na jau nesibijok, 
asz ta grieka paimsiu ant sa
vo galvos.

:: MALŪNAS
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

tai butu gerai kitam maluuin- 
kas gauti. Jam ka nors turi, ba 
pas jam taip 'burns isz visu pu
siu netrauktu. Ai, jam turi. 
Bet kitam maluninkas tuos vėt
ras nesupranta, o jam juos ge
rai supranta. Jam supranta!

Staiga savo murmėjimą per
trauke ir pro grinezios kampa 
pasižiurėjo, ar minetasai debe
sukas isztikruju auga.

Jo veidą apdengė džiaugs
mas. Ant miszko mažo debesu
ko jau nebuvo, tik jo vietoj siū
bavo didis juodai pilkas debe-

— Tam Jankus, tam Jau
kus! Suszvapejo Žydas, juok 
damasis in debesi, kaip jam 
auga! Kaip jam augaaa! Ui, 
kaip jam auga!

— BUS DAUGIAU—
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MALŪNAS »
■ Katalikai Pagerbia Dainininke szypsojes su nusižeminimu 

maldavo:

(Tasa)

— Bimbalus man vakar sa
ke ir jam visada man pasakojo, 
kad asz lam Jankus imcziau už 
maluninkas. Kad tu girdėtum, 
ka jam apie Jankus pasakoja, 
ka jam szneka. Bimbalus del 
Jankus yra ten kokius pirsz- 
lius, ar kuinus, bet jam teisybe 
kalba, ba tai gerus burns. Tam 
Jankus, matai Rifke, tai jam 
turi tokius nuo pat Dievo dova
nus. Jam kaip nori vėjus, tai 
tik malūnas vienon, ar ton ar 
anon pusėn pastatus ir vejas 
tuo jaus fiuuu! Taip, Rifke! 
Jam kartais aludėj sėdi ir jam 
rodos ja u-jau girtas, bet jam 
iszeina ant slen'ksczio ir pama
to tolei maža debesuką, kai]) tai 
tavo tam žemcziugus, tuojaus 
jam eina in malūnus ir tuojaus 
pasidaro vėjus isz tam mažus, 
menkus debesukus.

Rifke pradėjo linguoti su 
galva, kaip pradedama tikėti 
tokiems Sruliaus pasakoji
mams. Žydas tuo pasielgimu 
užsiganėdinęs, toliau pasakojo:

— O 'burns szneka, kad kaip 
jam sužėlusius javus sumala, 
tai kleckai aiai! Geresni už 
sveikus javus kur kitur mal
tus, ba jam ant tam miltus da
ro visokius užkeikimus ir turi 
jam visokius sekretus. Jam 
nuo seniai maluninkas, jam tė
vas buvo maluninkas, jam die
das ir diedukas buvo malunin
kas, o kam tam Mikas? Jam 
yra maluninkas, ba jam nėra 
bernas, asz jam iszvysiu, tai 
jam bus, siuvėjas! Kam tokis 
maluninkas?

— Tai žinoma, insimaisze 
vis daugiau pertikrinta Žyde, 
trindama nuo ranku aplipusia 
ir sudžiuvusia teszla.

Sruliaus veidai subrinko ir 
akis nuszvito. Glostydamas 
garbiniuota savo ruda barzda, 
toliau su džiaugsmu kalbėjo:

— Asz tau sakiai, Rifke, 
kad tokiam maluninkas kaip 
anam Jankus, tai vertas tuks- 
tanezius o vėjinis malūnas, 
kaip turi tokiam maluninkas, 
kaip Jankus jam vertas dau
giau, kaip vandeninis su pen- 
kais akmenais malūnas ir pa
ežiam vandenus, ba vandenus 
surado maluna, o vėjus neper- 
verezia malūno.

— Kad jam taip butu, kaip 
tu, Sruliau, sakai, pertrauke 
Rifke, tai kožnam reikalautu 
turėti maluna ir Leibke isz 
Murlaso nepirktu už tokiam 
didelius pinigus vandeninio 
malūno.

Srulius pradėjo nekantrauti.
— Kad tu, Rifke, nesupran

ti tuos reikalus, suszuko. Vėji
nis malūnas tai tokiam ypatąs 
kad jam reikalauja tokiam 
Jankus, o Jankus ant visus 
apiegardus, ant visus guber- 
nus yra tik vienas.

Pertrauke ir pasižiurėjo 
vieszkelio pusėn.

Isz kaimo vieszkeliu ėjo Moi
se, bet ženge smarkiai su ba
som kojom ir paraitotam kel
nėm. Paskui ji rimtu žingsniu 
ėjo būras, turintis per dvide- 
szirnt metu su virszumi savo 
amžiaus.

Srulius ta pamatęs nusiszyp- 
sojo.

— Eina Bimbalus, praszne- 
ko linksmai, asz mistini, kad 
tam burns velnias in lankus 
jau isznesz. Rifke, kaip jam

ateis, duok czerkus sznapso. 
Alau labai norėtai kad jam tuo
jaus, sziandien pas Jankus nu
keliautu, ba man ant pagalvius 
nepadėsi ramius gaivus ir ne
galėsi miegoti, kol nežinosi, 
kad tam mano malūnas turi ge
ra maluninkas, tam mandrus 
Jankus, kuriam žino malūno 
visokius norus.

Atsirėmė su alkūne in kelius, 
ir, artinantis Bimbalui vis ar- 
cziau, nuduotai pradėjo liūsti, 
nulenkdamas galva žemyn.

— Tam malūnas, tam ma
lūnas, stenėjo, gevalt, kiek jam 
mano sveikatos suede.

Rifke tuotarpu nuo jo pasi
traukė ir inejo kitan kambarin. 
Vienok, teszla maiszydama su 
žingeidumu temijosi, kaip Sj u- 
lius us atėjusiu Bimbalu svei
kinosi.

V.
Praėjo keli menesiai.
Srulio reikalai ir visokis 

“geszeftas” buvo kogeriausi, 
nes vasara buvo vėjinga, o Jan
kus nuolatos malime sėdėjo ir 
javu maliniui buvo pilnai. Sru
lius seniai tokius nusisekimus 
buvo turejes.

Būrai isz tolimu apielinkiu 
trauke, gabendami vežimais ja
vus Rozdolo malunan ir vis ap
silenkdami kitu malūnu.

Ta diena Jankus sėdėjo ma
lūne ir dabojo pikliavojimu.

Tai buvo augsztas vyras, tu
rintis suvirszumi keturiasde- 
szimt metu, su labai inžymia 
iszveizda. Sulinkęs ir iszdžiu- 
ves kaipo jieszmas, turėjo vei
dą pailga ir kaulėta, visuomet 
miltuota, kuriame matėsi tik ži- 
banezios akis ir dideli, juodi 
ūsai. Jo veidas reiszke ne ma
ža smagumą, kuris triszko isz 
indubusiu, peiyęrįąiįęzįŲ ir 
smagiu akiu, nors visuomet 
truputi miglotu ir užtemusiu.

Iszveizdejo suvargusiu ir nu
budusiu ir ta jo veido iszveiz
da niekad nepersimainydavo, 
tai tur'but buvo taip ingimta.

Sėdėjo ant skrynutes nuo 
miltu ir rūkydamas pypke ir 
kaikada nusispjaudamas, žiū
rėjosi in grindis.

Jisai nebuvo tenai vienas, 
nes malūne tai stovėjo,, tai sė
dėjo būrai, atvežusieji javus 
miltu. Ir szitie visi kaip ir pats 
maluninkas Jankus buvo liūd
ni ir užsimanste. Tik retkar- 
cziais kaikuris pasižiūrėdavo 
per malūno Įauga iii laukus, ar-

Geriausias! Ūkininkas

Kenneth Lewayne Cheat
ham, devyniolikos metu am
žiaus ūkininkas isz Green
ville, Illinois, kuris yra na
rys Jaunu Ūkininku Ameri
koje draugystes, buvo isz- 
rinktas kaip geriausias ūki
ninkas per dvideszimta Ūki
ninku Seimą, in Kansas City.

Jessica Dragonette, garsi 
operos dainininke buvo labai 
iszkilmingai ir gražiai pa
gerbta ir gavo “Katalikes 
Karalienes’’ garbes medali- 
keli nuo Ispanijos Ambasa
dos Amerikoje. Ji buvo szi- 
taip pagerbta už tai kad ji 
daug rūpinosi ir daug darba

vosi Ispanijos kultūra ir mu
zika. Isz kaires in deszine, 
stovi: Ispanijos Ambasado
rius Jose Felipe Lequerica, 
kuris ta garbes dovana jai 
suteikė, Kardinolas Francis 
Spellman, dainininke Jessi
ca Dragonette, ir Ispanijos 
atstovas German Baraibar.

ba susipildavo in maiszus dali 
sumaltu miltu. -Nekurie ju pa
sitiesė maiszus gulėjo ir snūdu
riavo.

Tyla seniai jau nebuvo per
traukiama, nes Jankus, abelnai 
nekalbus, nenorėjo užsiimti su 
kokiais ten pasznekesiais.

Staiga jisai atsistojo ir bū
rams tarė:

— Žinote ka, vyrai, jau 
man net ausyse skamba tasai 
malūno bildesis ir oszimas. Ve- le
jas jau visa sanvaite bepertru- 
kio tai]) oszia, kad tasai malu-' 
nas gali kartais da ir galva 
žmogui supikliavoti.

Bepertrukio žiovaudamas ir, 
dairydamasis per Įauga po pa-j 
sauli, kalbėjo toliaus:

Matyt aptyksta, nei neapsi- 
žiuresime kaip malūnas sustos 
ejes. O ka, vyrueziai, ar nega- 
letumem isztraukti nors po 
trupueziuka?

Lengvas ir vostik nutemija- 
inas judėjimas apsireiszke tar-l 

pe vyru, bet nei vienas ju neat-j 
sistojo, nei net nieko neatsako.

— Eikime in kareziama! 
Atsiliepe vėl Jankus ir visiems į

karcziamos linkon.
— O! Atsiliępe vienas vy

ru, man regis, kad kaip ežia, 
Rozdoluose, Jankus paliko ma- 
luninku, tai. takais neapželia 
žolėmis, kaip tai kitus kartus 
būdavo.

— O kaip manote? Atsi
liepe susilaikęs Jankus. Ka jus 
manote? Kad asz malujiinkas 
isz vandeninio malūno. Asz isz 
vėjinio malimo! Tai-gi ir degti
ne myliu, nes ji draugaujami su 
veju, o taip-gi ir isz kaktos ga
ruoja.

Vyrai isz tos Jankaus sąmo
nes kaip drūti nusijuokė ir žen
ge toliau paskui Jauku, kuris 
galva žemyn nuleidęs eidamas 
žvairiavo in Sruliaus grinezia, 
szalep kurios Žydas sėdėjo ir 
su nuosteba žiūrėjosi in einan- 
czius nuo malūno vyrus. Bet 
Sruliui netiek rūpėjo vyrai, 
kaip kad malimo sustojusieji 
sparnai.

VI.
■Srulius visa valanda szalep 

grinezios sėdėjo, laukdamas 
gryžtanezio in maluna Jankaus 
vienok sulaukti negalėjo. Kaž-

— Jankus, tau iszeik ant 
valandytes. Vienas žodukas 
tau pasakysi.

Tai pasakęs, pasitraukė nuo 
lango ir palei kareziama lauke. 
Buvo visas baimes apsėstas.

Durys su trenksmu prasivėrė 
ir iszlindo diktokai užsigerės 
Jankus.

— Ko nori po szinits ?
Srulius mandagiai jam pra

dėjo szneketi:
— Jankus, ny kažin kodėl 

tam nemala? Tam vėjus?
Jankus nieko neatsake, tik 

žengdamas pirmyn in Žydą 
taip smarkiai atsiniusze, - kad 
per truputi butu parkritęs, bet 
Žydas ji už rankoves nutvėrė 
ir sulaikė.

Jiedu nuo karcziapios pasi
traukė ir nuėjo ant meszlyno 
szalep arklydes, nuo kur aplin
kui buvo aiszkiai matomas vi
sos apielinkes.

Czionai maluninkas sustojo, 
staiga pargriuvo, bet kogrei- 
cziausia atsistodamas pasiėmė 
su ranka gabala žemes, tary
tum del jos jisai ir butu pasi
lenkęs. Atsistojęs pradėjo in 
Sruliu kalbėti:

— Sakai, Sruliau, yra ve
jas? O asz tau sakau, kad tok
sai vejas, niekam tikės!'

Srulius sustojo ir pasižiurė
jo in malunin'ka.

Staptelėjo ir maluninkas ir 
abudu, sustoję ant vieszkelio, 
pradėjo dairytis. Girtas malu
ninkas vėl jam pradėjo pasako

ti:
— Ba, matai, yra vejas, bet 

jisai vadinasi “apgavikas!” 
Žemai jisai taip puczia kaip 
vejas, o augsztai visai ne lie
tai p !
.— Kam yra augsztai? Pa

klausė su nuosteba Srulius. 
Kam yra augsztai? Sakyk!

— Augsztai, matai Sruliau, 
kalbėjo maluninkas, ten augsz
tai yra vėtra.

— Vetrus?
— Vėtra! vėtra, tra!
Srulius iszbalo ir pradėjo ap

linkui padanges dairytis. Va
landyte patylėjus, Žydas vėl 
paklausė:

— O kuomet bus geram vė
jus? Ba matai, Jankus, javus 
daug, o kaip būrams reiks lauk
ti.

— Apie ta nesirūpink, per
kirto maluninkas, tai mano 
tam dalykui galva, po szinits, 
milijonu, bombų!

Srulius nutylo ir jiedu vis 
ant vieszkelio stovėjo, tiktai 
Jankus kaipi vėjo pucziamas 
plonas medis in visas szalis lin
gavo.

Staiga Jankus su žingeidu
mu pradėjo in padanges žiūrėti 
ka Srulius pamatęs ji savo pe
timi atrėmė, laukdamas tos 
Jankaus patemijo pasekmių.

Jankus vedžiojo akim tai 
vienon, tai antron pusėn, kas 
Sruliui pasirodė labai instabiu 
daigtu. Jisai mane, kad malu
ninkas yra dideliu dangaus 
erdviu žinovu, jam tikėjo kai
po kokiam mokytai rabinui.

i « ra

pamojo su ranka. Nesijudina-! 
te? Ka, skuduriai! Ūkininkai, 
samdininkai! Nesijudinate ?. 
Ka? Na, tai asz, asz Jankus, 
maluninkas ant maluninku! 
Asz užpirksiu! Eikime!

Vyrai sujudo ir visi pasiren
gė eiti. Jankus nulindo kam
pan, palytėjo ten koki- prie sie
nos daigta ir malūnas tai]) susi- 
krate, kad vyrai ko nesugriuvo 
ir staiga sparnai ir viduj visas 
bildesis sustojo.

— Jėzau Kristau, suszuko 
vienas vyru, jau maniau vis
kas t įniksiant.

Jankus iszejes laukan pasi
žiurėjo in Sruliaus grinezia. 
Srulius tuotarpu prie grinezios 
sėdėjo ir dairėsi aplinkui. Ji
sai neužmirszdavo ii- in savo 
maluna tankiai pasižiūrėti. 
Jankus pasižiurejes nusiszyp- 
sojo ir, eidamas trepais žemyn, 
tare in einanezius paskui save 
vyrus:

— Vejas niekam tikias, per- 
žemai puczia, tik miltus suga- 
dys. Eikime iszsigerti.

Eidamas paskui vėl dar atsi
suko in vyrus ir kaipi szokda- 
mas uždainavo:
“Geras gerims nuo liūdnumo. 
Tokiems vyrams kaip ežia mes, 
Bet iszgere nemokėsim, 
Tegul Žydas nors iszdves!”

Bedainuodamas ir sykiu be
trypdamas' ant trepu paslydo 
ir ko tik nenusiverte. Jisai da
rėsi vis daugiau linksmesniu ir 
patsai pirmiausia takucziu ėjo

kas ji kas valanda pakeldavo ir 
traukdavo taip-gi iu karezia
ma, nes tasai laikas jam pasiro
dė neapsakomai ilgas. Pagalios 
negalėjo iszlaikyti. Atsistojęs 
nusimovė muęze ir pasėjėjo in 
grinezios kerte.

Sustojo ir, tarsi pradėjo ko 
klausytis, priegtam kraipyda
masis teiravosi, ar isz kur-nors 
puczia vejas. Ilgai taip maustė 
bet galutinai sueziuope su ran
ka savo plaukus, kuriuos vejas 
lengvai plevėsavo.

Iszbalo atjautos, kad jo kuo
dą lengvas vejas tarsze ir tuo
jaus kaipi kokia vyla leidosi 
kareziamos linkon.

— Kad ne tam Jankus, 
murmėjo, bet Jankus tokiam 
Jankus, jam ant tokius vėjus 
turėtu.

Juo areziau artinosi karezia
mos tuo labiau retino savo 
žingsnius, matomai, didis sun
kumas ji vargino.

In vidų neinejo, bet tiktai at
sistojo prie atdaro lango. Jisai 
per Įauga iszgirdo užsitrauku
siu burn didžius juokus ir riks
mus. Daugiausia, rėkavo patsai 
maluninkas Jankus.

— Janke! Atsiliepe szvel
niu balsu. Janke! Janke!

Maluninkas jo szauksma isz- 
girdes atsisuko.

— Kas tenai mane szaukia 
po szinits, bombų! Atsiliepe 
Jankus, artindamasis prie lan
go, tai tu Sruliau? Ko norėjai?

Srulius stebuklingai nusi-

Isz Konectiko valsezio 
laiszka gavau, 

Ir in tonais nusidavau, 
Sena singeli ten 

užtikau, 
Kuris su liežuviu 

kitus apszneka, 
Ne vienas su juom 

būti nenorėjo.
Neseniai czionais 
perstatimas atsibuvo, 

Ant kurio ir senis isz 
laik pribuvo, 

Kiek uždirbo, 
Viską praspendino.

Butu gerai kad davadni 
vyrai tai padarytu, 

Kad tokia nieką isz 
miesto isz vary tu.

* * * 
Taip, taip,

Tai buvo vienam 
Pennsylvanijoj mieste, 
Dideli nesutikimai, 
Tarp senu ir jaunu 

padūkimai, 
Vis isz priežasties 

moterių, 
Kaip sakant keliu 

nedorėliu.
Jeigu jus moterėles, 

Daugiau proto neturite, 
Tai geriau apsimalszykite, 

Nuo visokiu pagundų 
atsikratykite, 

Už uosiu bobelėms 
vedžiotis nesiduokite.

* ą s?

Nekuriai vyrai, 
Darote negerai,

Tie pasenia girtuoklei, 
Daug metu Suvien. Valstijose 

gyvenate,
Ligi sziam laikui 

nieko neturite, 
Dabar daug yra tokiu 

senu singeliu,
Kurie kaip bomai 

iszrodo,
Taigi, gerus laikus 

turėjo,
. Czedyti pinigėliu galėjo, 

Bet dabar, nieko
neturi, 1

Nėr ka ir apie 
vedima kalbėti,

Nes nuo girtavimo 
negali susivaldyti.

Katras da paezia ir 
szeimyna turi,

Tai szioki toki susimyĮėjima 
apturi, 

Labai blogai daro, 
Geriau kad tokius 

pavaro,
Tokio žmogaus szeimyna 

daug nukenezia,
Žinai žmogeli,

Juk greitai numirsi, 
Savo varginga paeziule 

ir vaikus paliksi,
O tavo duszia pekloje 

gaires,
Niekas ant tavęs 

nesusimyles.* * *
Musu 'biznieriai tankiai szau

kia: “Savas pas sava,” kad 
žmones ne eitu pas svetim-tan- 
czius, bet szelptu savo biznie
rius. Puikus užmanymas, bet 
patys nesilaiko tojo obalsio. 
Kada reikia duoti spaudyt ko
ki darba, tai duoda del Anglisz- 
ku spaustuvių, kurios atspaus
dina tikietus neva Lietuviszkai 
bet padaro isz musu kalbos tik
ra “Monke,” ir net juokas ima 
skaitant. Ir su kitais reikalais 
nusiduoda pas Anglikus. Musu 
biznieriai' neszelpia “savo 
spaustuvių,” o geidžia, kad 
juos suszelpinet, kada jau kel
nes smunka:

Kas tau nemiela, 
Kitam nedaryk!

Pagalios Jankus in saulėlei
di isztiese ranka ir pasilenkęs 
Žydui tarė:

— Ar matai, Sruliau, ta 
maža, pilka debesyti?

— 'Ne!
— Na tiktai žiurekie, po 

szinits milijonu, debesukas pa- 
naszus avino ragui.

— Ai matau, matau, ny, 
kas ?

— Tai tik isz to debesuko 
pasidarys vejas.

— Kuomet jam bus?
— Kuomet? Kada pusiau- 

naktyj, kuomet pirmi gaidžiai 
užgiedos!

— Iki pusiaunakeziui ma
lūnas stoves? Paklausė persi
gandęs Srulius.

Maluninkas pasižiurėjo jam 
in akis.

— Na, tiktai parokuok, 
kalbėjo isztiesdamas ranka vėl 
ton pusėn, kur pilkas debesu
kas mirgėjo, tiktai žiūrėk, tas 
debesukas tur augti, augti, už
augti! Bet taip.

— Kaip szneki paežiam ne
žinai ko.

— Baisiai užaugs, o paskui 
in czionai atplauks, “apgavi
ką” isznaikys! Ir, ir,...

Da valanda jiedu ant tos pa- 
czios vietos stovėjo ir Srulius 
in Jankų su neužsitikejimu 
pradėjo sznairuoti, kuomet pa
starasis vėl pasakojo:

— Bet to debesuko vejas, 
pus tris dienas ir tris naktis be 
jokio pertraukimo!

— Manai ?
Jankus susiraukė:
— Nemanau po szimts mi

lijonu, bet žinau!
Setai ir abudu persiskyrė. 

Maluninkas sugryžo karezia- 
nion, o Srulius pertikrintas, su 
nuleista, galva nusiskubino na
molei.

Sugryžes atsisėdo ant suolo 
ir gyliai užsimanste. Tasai Jan 
kus laikais jam buvo didžiu 
klausymu, kurio iszriszimui ir 
iszaiszkininiui jau ne viena va
landa veltu buvo praleidęs.

— Geras gojus, maustyda
mas susiraukė, 'bet atsiminęs 
Jankaus buvusiu dienu darbsz- 
tuma, toliau murmėjo sau po 
nosimi, tegul jam sau geria, bi
le javus malūne butu užtekti
nai. Ka jam turi? Kad ne tas,

(Tasa Ant 2 Puslapio)

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai
Anglu Kalboj) su konver-

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

I
 PONAI | 
BIZNIERIAI! •:
Geisdami apteikt savo ge- 
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius :■
Kalendorius :■ 

Ant 1949 m., i; 
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt. ! [

Dabar Laikas! ūžsi';!

------------------ kalbyt <[ 
ir nelaukti ilgai! Nes kas < 
pirmesnis, tas gales isz- < 
sirinkti puikesnius!!! <

—— !

SAULE PUBL. CO., ] 
Mahanoy and A Strs., j 
Mahanoy City, Penna. ]

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t



M S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

ŽiniosVietines
____  Į

— Petnyczioj pripuola Szv.! 

Melcziadijos.
— Tiktai 14 dienu iki Ka-i 

ledu.
— Ponas. Simonas Czer- 

niauskas, “Saules” skaityto
jas isz Shenadoro, motoravo in 
miestą su reikalais ir prie tos 
progos atlankė ir “Saules” re
dakcija. Taipgi ponia Marijo
na Bartninkiene isz Slienadoro 
atlankė “Saules” redakcija su 
reikalais. Acziu už atsilanky
mą.

— Pirkinekite dabar savo 
Kalėdinius pirkinius, o tuom 
palengvinsite darbininkams 
sztoruose ir turėsite gana laiko, 
v — Gerai žinomas biznie
rius, ponas Jonas Karasevicz- 
ius isz Mt. Carmel, lankėsi 
“Saules” redakcija, kuris da
vė atspaudinti labai gražu 
Sieniniu Kalendorių ant 1949 
m., del savo kostumeriu. Acziu 
už atsilankyma.

•—• Dovydas Dunsaviczius, 
Lenkas, nuo 32 W. Spruce Uly. 
gerai žinomas stalorius, kuris 
sirgo per kelis menesius, numi
rė Kedelioj 6:20 valanda po 
pietų. Prigulėjo prie Szvento 
Kazimiero parapijos, staloriu 
unijos ir West End Ugnagesiu 
draugijos. Paliko savo paczia 
Marijona (po tėvais vadinosi 
Svirskiute); keturius sūnūs; 
du brolius ir trys seserys taip
gi viena antika. Laidotuves 
invyko Ketverge. Gra’borius
L. Traskauskas laidojo.

— Szitie vyrukai iszvažia- 
Vo in Pottsville, Seredoj, Gruo
džio (Dec.) 8-ta diena 7:45 va
landa ryta, ant daktariszko 
peržiūrėjimo, del kariszkos tar
nystes. Isz Malianoy City: 
Francis Wyclieck, Jos. Gnall, 
Jr., Harry J. Wilson, Stanley 
A. Bomanek, Jos. C. Weber, 
Andrew V. D. Repella, Paul J. 
Moore, Jos J. Centek, Emman
uel, S. Kufrovich, Theodore F. 
Gonzales, Leo F. Doyle, Ant.
M. Zoba ir John Mirynowski. 
Frackville: Alphonsus A. Dru- 
la, Michael Kopey, Frank J. 
Naspinski, Ant. F. Mastella, 
Joseph P. Harkins, Charles E. 
Wagnes, William B. Nagncr, 
Jr. Barnesville: John J. Wha
len. Girardville: John F. Lof
tus ir Thomas C. Canavan. 
Ashland: Alfred R. Waizneg- 
ger, Bernard H. Shearp, Lamar 
C. Harter. New Philadelphia: 
Daniel C. McNavage. Shenan
doah : Cyril J. Fenedick. Ash
land: Ralph C. Wolfgang.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola 3-czia Adventu Nede
da; Szia sanvaite pripuola 
czvertis meto, pasninkas; Sere- 
.doj, Petnyczioj ir Sukatoj; Pa- 
nedelyje Szv. Lucijos; Utar- 
ninke Szv. Spiridono; Seredoj 
Szv. Valeriano, taipgi pasnin
kas; Ketverge Szv. EusObijo; 
Petnyczioj Szv. Lazaro, taipgi 
pasninkas; Subatoj Szv. Auks- 
entijo, taipgi pasninkas.

Shenandoah, Pa. — Sena gy
ventoja Margareta Vaskievi- 
cziene nuo 227 N. Diamond 
Uly., numirė Panedelyje, savo 
namuose. Velione gimė Lietu
voje, atvyko in Amerika 42 me
tu atgal. Paliko savo vyra Ka
zimiera; suuu Kazimiera mies
te; dvi dukterys: Mare Želner- 
vicziene, Mt. Carmel ir Ona Na- 
vitskiene, Shenandoah Hgts., 
ir keturios aliukus. Laidojo 
Ketverge su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9-ta vai., ir 
V ' ■

— Petronella Rudžieviczie- 
ne turėjo operacija Locust Mt. 
ligon'bute.

AMERIKOS SEKRE

Shamokin, Pa. — Suzanaį 
Grisz'kaite atvažiavo isz New! 
York miesto padainuoti ‘Elks”!

TORIUS ANT
OPERACIJOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kokia sveikata ėjo jau ir per- 
draugystei. Ji tuo paežiu sykiu nai. Ana vasara jis dvi sanvai- 
atsilanke pas Kunigą Joną Kli- tęs praleido in Walter Reed Įi
ma, Szv. Mykolo parapijos, kle- gonine, bet niekas apie tai ne
beria. Ji labai gražiai pagiedojo 
per deszimts valandos Miszias, 
per kurias ji sugiedojo “Avė 
Maria” ir kitas giesmes. Ta 
vakara ji atsibuvo in susirinki
mą Tautiniu Katalikių Moterų 
Tary!bos susirinkimą, kur ji ke
lias labai gražias ir visiems ži
nomas daineles sudainavo. Su-j 
zana Griszkaite yra gimus in| 
Hartford, Conn., ir dabar yra 
apsigyvenus in New York 
miestą.. Ji yra pagarsėjus per 
visa Amerika kaipo, labai gera 
dainininke ir ji dainuoja su ke
liomis Operos kompanijomis.

žinojo.
Jeigu jis pasitrauktu, tai 

sunku pasakyti kas jo vieta už
imtu: vieni spėja kad po-sekre- 
to riujso vieta užimtu, kiti sa
ko kad Trumanas visai kita pa
skirtu.

AMERIKA REMIA 
KOMUNISTUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Yugoslavu atstovai vieszai 
prakeikia Amerikos kapitalis
tus, bet ima musu pinigus. Ir 
mes, kaip kokie durniai vis

GARSUS REDAKTO- siuncziame maist° ir
tiems, kurie mus niekina.

RIUS, DAR GARSĖS- Dabar jau mums aiszku kadį 
Marshallas Tito susikirto su 
Stalinu vien tik už tai, kad jis 
galėtu gauti daugiau visokio 
kariszko tavoro isz Amerikos. 
Yugoslavia dabar gauna isz 
Vakariniu tautu daug kariszko 
tavoro, kurio mes nesiunstume 
in Rusija, bet jie tuoj aus ta vi
sa tavora perduoda Sovietams.

Yugoslavai dabar kreipiasi 
in mus ir praszo pagelbos, nors 
j u visi atstovai prakeikia ir pa
niekina Amerika ir Amerikos 

U uuius j kapitalistus. Tik keli menesiai
tas. Dabar us redeguoia viena , „ , .. ,s J . . ! atgal Yugoslavijos valdžia ga-isz didžiausiu ir garsiausitc ... „ . nn+nninW, vo visokiu maszinu, automobi-
žurnalu Amerikoje.

Tie slapti Amerikos valdžios 
rasztai pareina net nuo Vasario; 
menesio, 1938 metu. Tai reisz-! 
kia, kad nuo tada Rusijos vai-, 
džia viską žinojo kas czia pas! 
mus dedasi.

Apie du szimtai tokiu Ame
rikos valdžios slaptu rasztu. 
buvo surasta arbūze ant buvu 
šio komunisto, dabartinio 
“Time” žurnalo reedaktoriaus 
ūkio, in Maryland.

Alger Hiss, kitas intarpas 
žmogus dabar apskundė szita 
redaktorių del $75,000 už var
do ir szloves nupleszima. Re
daktorius Chambers intaria 
szita Alger Hiss, kuris turėjo 
augszta valstybini darba, sa
kydamas kad jis labai daug 
svarbiu rasztu ir valdžios pa- 
slapcziu jam inteikdavo kad jis 
savo žarų tuos rasztus perduo
tu Sovietu valdžiai ar Komu
nistu vadams.

Kongresmonas Kari E. 
Mundt, Republikonas isz So. 
Dakota padare pastaba, kad vi
sos tos žinios buvo pavogtos 
kaip tik keliomis dienomis 
priesz Stalino-Hitlerio sutarti 
ant Lenkijos užkariavimo. Szi
ta sutartis pradėjo visa ta pa
saulini kara. Isz to galima spė
ti kad ir Japonai tuos rasztus 
gavo.

Dabar jau iszeina in virszu 
kad kokie trys Amerikos val
dininkai iszdave Amerikos Ta
rybos rasztus Komunistams. 
Buvęs Komunistas redaktorius 
Chambers sako kad vienas toks 
iszdavikas buvo Hiss, kuris 
dabar ji apskundė.

Redaktorius Chambers pa
mėtė Komunistu partija 1937 
metuose ir nieko isz tu slaptu 
rasztu neperdavė Komunis
tams.

Amerikos Slapta FBI poli
cija dar daug daugiau žino 
apie visa ta bizni, ir tik laukia 
progos pasakyti ka ji žino

' NIS KOMUNISTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Buvęs Amerikos Po-Sekreto- 
rius ir jo pagelbininkas sako 
kad visi tie rasztai kurie pa
puolė in Sovietu rankas yra
baisiai svarbus musu kraszto I 
apsaugojimui.

Whittaker Chambers tuos • 
rasztus turėjo, o jis prisipa- 
žinsta kad jis tuo laiku buvo 
isztikimas ir uolus Komunis-j 
tas. Dabar jis redeguoja viena!

liu ir troku isz Amerikos, nors 
Amerikos valdžia yra visai tai 
tautai prieszinga.

Czia, szitas Yugoslavijos 
prasiszokimas priesz Rusija 
gali but dirbtinas, gali būti Ru
sijos sutvarkytas, kad Yugo- 
slavai galėtu daug visko gauti 

j isz Amerikos ir paskui mums 
atlyginti kaip Japonai atlygi
no mums szeszi metai atgal.

Jeigu Mrshall Tito, Yugo
slavijos valdovas susipesze su 
Stalinu, tai dar nereiszkia kad 
jis patapo musu draugas. Tos 
pesztynes, tas susikirtimas su 
Stalinu mums nieko nereiszkia, 
nes tas Yugoslavijos valdovas 
Marshall Tito vistiek yra Ko
munistas ir visas jo krasztas 
nusistatęs priesz Amerika.

Marshall Tito nėra musu 
draugas ir mes negalime ant jo 
pasitikėti, jeigu kada nors ka
ras iszkiltu priesz Rusija.

LIETUVIAI TREM
TINIAI KANADOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Atlyginimas už darba nevieno
dais. Dirbantieji miszkuose 
gauna $7.00 už 10 valandų dar
bo diena; už maistą ir 'butą isz- 
skaito $1.00 dienai, 'bet maistas 
labai geras, tik butas primity
vus. Dirbantieji prie geležinke
lio uždirba $5.50 dienai, bet jie 
taip pat gauna maistą ir butą 
(vagonuose), už ka atskaitoj 
$1.00 dienai. Hydroelektros 
stotyse ir aukso kasyklose gy
venimo ir darbo sanlygos pana- 
szios, kaip ir miszku darbinin
kams. Žemes ūkio darbininkai 
uždirba tarp $35 i'ki $40 mene
siui su pilnu iszlaikymu. Dau
giausia. Lietuviu ’dirba misz
kuose ir aukso kasyklose.

Lietuviai, baigė savo darbo 
sutartis, daugiausia vyksta ap

i to, Montreal ir 
stebėta, kad geriausios 
niino ir darbo sanlygos yra On- ■ 
tario provincijoje, Toronto ir 
kituose miestuose. Toronte da
bar yra naujai atvykusiu apie 
1,000 Lietuviu ir isz seniau czia 
gyvena apie 1,000; Hamiltone 
yra apie 500, Montreale naujai 
atvykusių apie 000, o isz seniau 
apsigyvenusiu apie 2,000. Tuo
se miestuose Lietuviai turi sa
vo parapijas, o Toronte ir Mon- 
trealyje, savo bažnyczias ir 
svetaines ir savo Lietuvius ku
nigus: Toronte, Kun. Ažubali; 
Montreale, Kun. Bobina ir Ha
miltone, Kun. Tadarauska. 
Gaila, kad ne viena isz tu para
pijų neturi savo Lietuviu mo
kyklos, nes Kanadoje jas in- 
steigti nėra sunku valdžia leng
vai leidžia ir algas mokytojams 
apmoka. Naujai in Kanada at
vykę Lietuviai rodo daug gy
vumo ir noro veikti ir kur
ti. Nesteibetina, nes j u dau
guma gerai apsiszviete. J u tar
pe yra universiteto profesorius 
Dr. Ant. Šapoka, istorikas; 
Prof. Agota Šidlauskaite; Adv. 
Dauksza, buvęs BALF ingalio- 
tinis Austrijoje, ir visa eile ki
tu žymiu asmenų, kurie, dirb
dami papraseziausius darbus, 
užsidirba pragyvenimui. Mies
tuose gyvena Lietuviai, pasi
rinkę laisvus darbus, uždirba 
nuo 85^ iki $1.25 in valanda. 
Pragyvenimui jie iszlcidžia 
apie 'puse savo uždarbio. Pasta- 
beta, kad beveik visi tremti
niai be iszimties, isz savo už
darbio siunczia savo giminėms, 
draugams ir pažinstamieins, li
kusiems Europoje, maisto ir 
drabužiu siuntinius. Be jokiu 
isztekliu atvykusioms in Ka
nada Lietuviams nauja-ku- 
riams nėra lengva ir reikia 
p e r gy v ?nT7 v i s o k i u s u n k e n y b i u 
ir nedatekliu, vienok džiugu ir 
sveikintina, kad jie, nežiūrint 
to, dvasioje stiprus ir fiziszkai 
energingi, su pasiryžimu kovo
ja už savo būvi, tautiszkai ir re- 

i ligiszkai organizuojasi labai 
sąmoningai.

Susirgusioms ir darbo nete
kusiems nėra jokios apsaugos 
ir jokiu labdaringu instaigu, 
kurios jiems pagelbėtų, lodei 
jie net isz savo menko uždar
bio organizuoja saviszelpos ka
sas, mokėdami deszimtukais ir 
net penktukais saviesiems pa
gelbėti. Pastebėta, kad būtinai 
jiems reikalinga, prie didesniu 
miestu, kaip Toronto ir Mon
treal, in'sigyti ukius su atitin
kamomis patalpomis, kad czia, 
kaip pereinamuose punktuose, 
griže isz miszku ir kasyklų, jie į 
galėtu laikinai gyventi tol,* kol! 
susiras sau darba ir pastoge. 
Susirgę ir ligoti galėtu rasti to
kiuose ūkiuose prieglauda, va
saros metu galėtu jaunimui su
rengti vasarojimo stovyklas,

sigyventi ir insikurti in Toron-

Hamilton. Pa-'rengti iszvažiavimus ir kitus! 
vasarinius parengimus ir šuva-i 
žiavimus. Tokie kultūros cen
trai pagelbėtu ne tik materia- 
liszkai, bet ir kulturiszkai, jie 
jungtu visus Lietuvius ir juos! 
stiprintu dvasioje.

■ Manau, kad mes, Amerikos | 
Lietuviai, privalome ateiti in 
pagel'ba. musu tremtiniams, 
taip skaitlingai atvykusioms in 
Kanada. Norecziau siūlyti prie 
BALE ’o sudaryti specialu fon
dą Kanados Lietuviams nauja
kuriams remti. Jei BALF va
jus gerai pasiseks, esu tikras, 
kad BALF vadovybe palankiai 
atsižvelgs in szi veikina ir isz- 
ties Lietuvialns Kąnadiecziams * 
broliszka pagelbos ranka.
— Kun. Dr. Juozas B. Kon

čius, BALF Pirmininkas.

Pirkie U. S. Bonus

Pirkie U. S. Bonus Sziandienl!

tus, kurie dabar Amerikoje Rai taip labai yra susirūpino su 
darbuojasi del Moskvos, Szita Berlyno ir Vokietijos klausi- 
komisija sako kad daug tokiu mu, kad jie visai pamirszo ar 
Komunistiszku mokyklų ran- nesuprato kad didesnis pavo- 
dasi net czia Amerikoje, bet tik jus mums gresia isz Kinijos, 
tris vardais paminėjo. Japonijos ir visos Azijos.

Jeigu czia yra nors krislelis ---------- —■— ' J
teisybes, tai mes galime sta- YUGOSLAVA1 
ežiai paklausti ka musu valdžia 
ir musu policija daro? Bet tuo 
paežiu sykiu mes gerai žinome 
ir suprantame, kad valdžios ir 
policijos rankos yra surisztosį 
kai musu politikieriai Wash
ingtone užtaria ir priglaudžia 
tokius Komunistus.

BE DRAUGU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

2 MEDŽIOTOJAI
AUTOMOBILIU

NELAIMĖSE

visi pasiėmė savo maszinas ir 
tulszis ir sau iszkeliavo.

Yugoslavams buvo prižadėta 
visokiu maszinu. isz. rytiniu 
krasztu net už $562,000,000 per 
du metu. Bet dabar jie visai 
nieko negavo ir negaus.

Sovietai taipgi ir politikoje 
neduoda tam Yugoslavui ramy
bes, bet vis kursto ju susiedus 
priesz juos, stengiasi supjudin- 

; ti ir suerzinti susiedus.
Ir maisto jau ima jiems. pri

trukti; jie dabar vis mažiau ir 
mažiau kviecziu ir kitu ūkio 
vaisiu siunczia in užsieni. Bet 
juo mažiau jie siunczia, juo 
mažiau kitu daigtu jie sau gau
na.

Amerikos valdžia yra pasi-

READING, PA. — Du me 
džiotojai isz Berks apygardos 
buvo sužeisti automobiliu ne-Į 

j laimėse, kai briedžiu medžiok- 
! le prasidėjo.

Carl D. Berg medžiotojo au
tomobilius susimusze su Ponios 
Pearl Kline automobiliu netoli 

bomba prie jo kojų ir jis buvo nuo Hamburg miesto. Carl D. 
ant vietos užmusztas. Berg, devyniolikos metu am-

Policijantai insilauže in uni- žiaus vyrukas važiavo in me- 
versiteta ir sužeidė apie tris- džiokle. Ponia Pearl Kline bu- rengus stoti Yugoslavams in 
deszimts studentu ir suareszta- Vo sužeista ir buvo nuvežta in pagelba, bet Amerika stato sa
vo apie tris szimtus. ligonbute. Ji yra trisdeszimts vo pareikalavimus, kuriu iki

Premieras Mahmoud Fahmy dvieju metu amžiaus ir gyvena szio1 Marshall Tito nenori pri- 
Nokrashy Pasha kaltina tuos i,n Hamburg miestą, 
kurie sukurstė studentus 
priesz valdžia, sakydamas kad, 
“randasi jo kraszte tokiu žmo
nių, kurie nori viską sugriauti gyvas kai jo automobilius su

POLICIJOS
VIRSZININKAS

NUŽUDYTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir suardyti.” Bet kokie 
žmones yra ar isz kur jie 
reina jis nepaaiszkino.

tie 
pa

KOMUNISTAI PASI
RENGĖ SUGRIAUTI 

AMERIKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

imti. Rusija stengiasi susigra- 
-.TT-n- t> i • ■ « _ žinti Yugoslavus in savo avide, William P. Bressler isz Sum-i n ° . J

o u n-n „ • bet Stalinas reikalauja kad> mit Station, Schuylkill apy-! ., .... . . Marshal Tito jam nusižemintugardos, iszliko visai sveikas ir .J ir atsipraszytu.
Amerika gali Yugoslavams 

daug daugiau duoti ir daug ge
riau paremti negu Rusija, bet 
Amerikos atstovams nepatinka 
Marshal Tito tvarka tame 
kraszte, ir už tai Amerikos val
džia reikalauja kad Yugoslavai 
pirmiau vidaus reikalus susi- 

j tvarkytu ir geresne pramones 
į tvarka investu.

Yugoslavijos diktatorius 
I Marshal Josip Borz Tito dabar 
! likosi sau vienas. Jis nori pa
gelbos isz rytu ir vakaru; vaka
rai ir rytai nori jam in pagelba 

Czia ant szito Kinijos klau-l stoti, bet kaip dalykai dabar 
sima baisiai suklydo Preziden
tas Rooseveltas ir Amerikos 
Sekretorius Marshall, kuris bu
vo Ambasadoriumi tame krasz
te ir tada turėjo geriau susipa
žinti ir suprasti Kinijos svar
bumą. Dabar mums deszimts; . . „ . .
sykiu daugiau kasztuos ne tik; Vagiai GaVC Apie 5400 
pinigais, bet ir ginklais ir ka
reiviais atitaisyti tųdviejų 
virszininku klaidas.

Dabar Amerika turi pasi-j 
i rinkti tarp dvieju labai nema
loniu pareigu: Ar Kinijai stoti 
visiszkai in pagelba ne tik su 

j pinigais, bet ir su ginklais ir 
j savo kariuomenėmis priesz Ko- 
! munistus; Ar visai apleisti Ki- 
I nija ir leisti Komunistams visa 
į kraszta užkariauti. Nežiūrint 
kaip Amerika pasielgs ar 
nutars daryti, susikirtimas 
Rusija czia neszvengiamas.

j Jeigu Amerika pasiunstu 
vo kariuomenes in Kinija, 
Rusija sakytu kad Amerika 
jau stoja in kara. Jeigu Ameri- 

! ka apleistu Kinija, tai tada Ko- 
; munistai su Sovietu pagelba 
j užkariautu visa Azija ir Japo
nija negalėtu iszsilaikyti ir ta
da Amerika turėtu pasirinkti 
ar visiszkai pasitraukti isz vi
so vakarti ir Azijos kraszto. ar 
kelia pastoti Rusija ir paskelb-; 
ti kara.

Ir viena ir kita iszeitis ne ko
kia. Isz vienos ir isz antros pu
ses susikirtimas su Rusija var
giai iszvengiamas.

Musu karininkai ir valdinin-Į

kitu automobiliu susikūlė, pa
slydo nuo vieszkelio, nukrito 
keturios deszimts pėdu ir sze- 
szis sykius apsiverto. Antro au- 
tomobiliaus draiverys buvo 
Milton R. Lawrence, isz Lan
caster kuris važiavo in briedžiu 
medžiokle.

ti, bombas pagaminti, valdinin
kus nugalabinti ar pavogti, ge
ležinkelius suardyti buntus su- Į 
kelti, sznipineti ir in valdiszkus 
darbus inlysti.

Daug kitu dalyku szita ko-j 
misija paskelbia apie Komunis

PONIA CHIANG KAI 
SHEK ATVAŽIAVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

stovi, visi laukia kad visi kiti 
nusilenktu, o visu sprandai 
baisiai keiti.
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PHILADELPHIA, PA. — 
Buczierys Abe Godorove buvo 
sau vienas savo buczerneje ant 
3807 Pulaski ulyczios, kai du 
vyrai inejo. Buvo apie puse 
puse po septynių vakare. Vie
nas isz tu vyru stovėjo prie du
riu, kitas iszsitraukes revolve
ri privertė buczieri atsigulti 
ant grindų.

Vagis suriszo buczieri, isze- 
me isz jo kiszeniaus tris szim- 
tus ir szeszios deszimts doleriu 
ir paskui da sztore rado apie 
keturios deszimts doleriu. Va
giai paskui pabėgo. , Buczierys 
Abe Godorove iszsinarpylipo 
isz savo pancziu ir patelefona
vo policijantus.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiam# 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.


