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“Vasario <>•* Szesziolikta”
★

Isz Amerikos Katinuku Prižiūrėtojos Musu
KARISZKA

PAGELBA
ANGLIJAI

Amerika Siuns Karisz- 
kus Eroplanus Anglijai

evynes 
Lie. Nepriklauso

mybes Szvente
WASHINGTON, D. C. — 

Tikru žinių dar negalima gau
ti, bet jau eina gandai kad 
Amerikos valdžia rengiasi pa
siusti Anglijai daug dideliu ka- 
riszku eroplanu, bomberiu 
Anglijai.

Isz Washingtono dar nieko 
tikro negalima sužinoti, bet jau 
visi mes žinome kad tokios de
rybos eina Washingtone. Karo 
Sztabas pranesza, kad daug 
musu B-29 bomberiu, kariszku 
eroplanu yra dabar rengiama 
pasiusti in Anglija. Anglijai 
szitokie bomberiai, kariszki 
eroplanai yra labai reikalingi. 
Anglija negali tokiu bomberiu 
pasistatydinti, o Amerika turi 
tokiu kariszku eroplanu per
daug, nes mes ežia jau naujės- į Taip Kardinolas Spellman sa
mus ir geresnius ir greitesnius ke Per savo pamokslą, taip ir 
gaminamies.

Szioje gadynėje mes yi- 
sokiu darbininku ir patar
nautoju turime, bet szitos 
merginos jau tikrai nepa
prastu darbu užsiima. Jos 
prižiūri katinukus , kai tu 
katinuku bobutes, poniutes 
nori iszeiti in vakaruszkas ar

taip sau kur in sveczius. Jos 
giriasi kad jos iszejusios 
mokslus ir dabar gerai žino 
ir moka kaip katinukus pri
žiūrėti. New York miesto po
niutes szitoms merginoms 
moka doleri ant valandos 
kad jos tas j u kates prižiūri.

Mes žinome kad motinos 
užmoka po doleri ant valan
dos kad mergaites ir mergi
nos prižiuretu j u vaikus va
karais, bet kad prižiuretu ir 
j u kates, tai ir mums naujie
na.

KARDINOLAS
INTARIA

KOMUNISTUS

Mindszenty, Kardino
las Yra Kankinamas, 

Aptrucintas

buvo.
Visi Katalikai visose Ameri

kos bažnyežiose ana Nedele 
meldiesi, Szvencziausias Sak
ramentas buvo visa diena isz- 
statytas del to Vengrijos Kar
dinolo intencijos. Lietuviai 
Katalikai pasinaudojo ta pro
ga melstis ir už savo tėvynė 
“Lietuva“ ir tuos Lietuvius 
kurie dabar ta Sovietu-Komu- 
nistu naszta nesza.

PENKI CZEKAI
ATVAŽIAVO

Teisingi Rinkimai Su- 
musztu Komunistus

\Bet Sziandien Vasario Sze
sziolikta99 Diena Yra Gedulio Ir 
Raudos Diena; Washingtone Vi
si Politikieriai Su Trumanu Isz- 
sigande Ir Nežino Kas Bus Su

Bizniu Ir Pramone
•v _ -------------

Lietuvoje, “Vasario Szesziolikta” diena jją į SING A 
dabar yra: Darbo, Prakaito ir Vergijos diena, 
bet ežia, Amerikoje, mes ta diena dar 
vis apvaikszcziojame su: Prakalbomis, Va-

GEDULIO DIENA karienemis ir Gražiais Žodžiais.
“VASARIO 16-JI Lietuviszki, Kliubai, Lietuviszkos Para- 

pijos ir kitos Lietuviszkos Grupes, iszkil- 
mingai szita diena apvaikszczioja ir sten-

Giedojau meile, jauna vilti,
Skambėjo stygos man saldžiai;
Sziandiena reikia ar nutilti,
Ar verkt už iszgamas skaudžiai, gjasi nors prisiminti “Lietuvos garbe ir szlove

MOTERISZKE

NEW YORK, N. Y. — j 
Kardinolas Spellman, sakyda
mas pamokslą Szvento Petriko 
Katedroje, pasakė kad Vengri
jos Kardinolas Mindszenty yra 
kankinamas ir aptrucintas ir 
kad tas teismas nėra teisingas, 
kad tas Vengrijos Kardinolas 
dabar jau yra isz kalno pa
smerktas ir kad jokia jiega ant 
szio svieto negali jam dabar 
padėti.

Kardinolas Spellman sako 
kad Amerika turi isz szito Ven- j 
grijos Kardinolo kankinimo ir 
pasmerkimo pasimokyti kai 
reiszkia Komunistiszka vai- i 
džia. Jeigu Amerika dabar ne-' 
(supras to Komunistu velniszko 
darbo, tai ir Amerikai gresia 
toks pats pavojus, kokis dabar 
jau užpuolė ant tiek daug Eu- i 
ropos krasztu.

Kardinolas Spellman ta pati 
sake, ka mes raszeme dar ke
lias sanvaites priesz to Vengri
jos Kardinolo teismą. Mes sa-' 
kerne, kad tas Vengrijos Kar
dinolas bus taip nuodais ap
trucintas kad jis prie visko 
prisipažins, nes nežinos ir ne
supras ka jis pats sako ar daro.

i

Suaresztuota

Vicki Evans, gražuole ir 
loszike in Hollywood, buvo 
intarta ir suaresztuota New 
York mieste už tai kad ji ne
pasirodė teisme in Californi- 
ja kur ji buvo patraukta in 
teismą už vartuojima “mari
huana“ vaistu, norkotiku. 
Ji yra intarta sykiu su kitu 
losziku ir aktorių Robert 
Mitchum. Daug negražiu ir 
sarmata darancziu žinių isz- 
kilo in virszu kai policij antai 
suėmė szitus bagoczius ir lo- 
szikus.

NEW YORK. — Vaclovas 
Majer, buvęs Czekoslovakijos 
Maisto Ministeris, sako kad 
Komunistai butu labai greitai 
sumuszti, jeigu tame jo kraszte 
butu galima laikyti laisvus ir 
nesuvaržytus rinkimus. Jis sa
ko kad Komunistai yra žmonių 
baisiai neapkeneziami.

Vaclovas Majer yra vienas 
isz penkių buvusiu Czekoslova
kijos valdininku, kurie ežia at
važiavo su eroplanu isz Londo
no. Visi jie dabar Amerikoje 
darbuosis sutverti Czekoslova
kijos Iszlaisvinimo Komitetą.

Buvęs Maisto Ministeris sa- niai kai verkia Szeszupes kran- (3 R3udon3J3 UHSZtU UCSZti.
ko kad apie dvideszimts tuks- 
taneziu Czeku apleido savo 
kraszta ir pabėgo nuo Komu
nistu, ir dar daug daugiau kas
dien isz tenais bėga, Jis sako 
kad daugiau negu asztuonios 
deszimtas nuoszimtis Czeku ne- 
apkenezia Komunistu.

Kiti buvusieji valdininkai, 
! kurie sykiu su juo atvažiavo 
yra: Jaroslav Stransky, buvęs 
Mokslo Ministeris, Adolf Pro- 
chazka, buvęs Sveikatos Minis
teris, Generolas Sergej Ingr, 
buvęs Apsaugos Ministeris ir 
Mirko Sedlak, buvęs Tarybos 
narys.

Buvęs Sveikatos Ministeris, 
Adolf Prochazka sako kad be
veik visi kurie gali, klausosi 
radijo programos isz Amerikos, 
nežiūrint kaip Komunistiszka vaikus, kam auginai tuos savo, ŽfllOUCS 
valdžia draudžia ir baudžia, i X

Katilikiszkose, Lietuviszkose Bažnycziose 
į Szesziolikta Vasario yra apvaikszcziojame 
su Szvcntomis Misziomis, kurios būva au- 

Taip musu Dainus, Manoms, kojamos Lietuvos ir Lietu viii kenezianeziu 
prisimindamas anuos nelaisvės įnfpnpiig 
metus, verkė; taip jis sziandien 
giedotu ir verktu, jeigu mes

Jog žeme—aszaru vietove! 
Ir laimingas tas žmogus, 
Kurs veido aszara neplovė: 
Jam uždarytas bus dangus!

Musu didvyriszki prakalbininkai ir pa- 
dabar rankas nuleidę pasiduo-.moĮ< įj (| kai'SZtll 11' SzifU! lieCziail- 
tum.

ežiu žodžiu szitos dienos proga iszberia ir 
iszlieja. Mums reikia Lietuvai stoti in pa
gelta, mums reikia Lietuvius gelbėti, jiems

Tiesa, jau metai meteliai 
kai musu broliai ir tėveliai ne
laisvėn kenczia; kai nutilo po 
kaimus Birutes daina, jau se-

GEORGIA. — Policijantas 
viename mažame Georgia vals
tijos miestelyje, suaresztavo 
viena moteriszke, kai ji prava
žiavo raudona szviesa ant uly- 
ežios.

Moteriszke užsispyrus aisz- 
kinosi kad ji tos szviesos visai 
nemate, kad ta szviesa buvo ka 
tik neseniai tenai pastatyta, 
kad ta szviesa buvo už medžio, 
ir niekas tos szviesos negalėjo 
matyti.

Bet teisėjas, iszklauses visu 
josios pasiteisinimu vistiek nu
teisė ja ir pasakė kad ji turi už
simokėti septynis dolerius bau
dos.

Ta moteriszke supyko ir net 
inirszo. Ji tokiais vardais ir to
kiomis pravardėmis iszszventi- 
no ta teisėja, kad ežia negalima 
jes žodžiu atkartuoti. Ji vi
siems teisme davė žinoti kad ji 
ne surudusio graszio jiems ne-

V1S3 duos, kad visi jie gali eiti skra- 
džini žeme

tai labai gražiai ir didingai skamba, bet, Teisejas gražumu ir piktumu 
stengiesi ja perkalbėti, saky- 

t . damas ir patardamas jai užsi-
-Po Pirmo Pasaulinio Karo, visa gauja mokėti savo buadu, užmirszti 

viską ir traukti sau sveika na
mo. Bet jis nežinojo tos bubos 

Amerika ir mums pyszkino prakalbas ir noturo. Ji jam dar ir szpyga pa
rode.

Sulyg valstijos instatymu 
Daug isz tokiu prakalbininku ir ko teisėjas nieko kito negalėjo pa- 

Rntni niirdavoiu oor ii daryu kaiP nuteisti ia ant seP- uonu pardavėjų gerai tynill dieuu H1 ka]ejinL1. Eeisz.
turteli susikrovė, nes kia doleris už kiekviena baudos 

diena.
į Moteriszke sutiko eiti in ka
lėjimą. Bet kai policijantai ja 
nuvede prie kambario kalėjime

tai.

Tiesa, kruvinas Stalino bota- v • 1 • 1 • •
gas paklupdė musu tėvynė; UiaZ31 K 3 FCiSZklO. 
nuožmi Komunizmo nagai už
smaugė ir užeziaupe laisves ir 
meiles daineles. Ju vieton pa- visokio plauko prakalbininku atvažiavo in j 
siliko vien maras ir kruvinas 
karas.

Vos tebeėjo ta musu Mo-j dare kolektas del Lietuvos ir del Lietu-i 
cziute Lietuva, savo laisves žie
dus praskleisti; vos tebeprade- 
jo musu tėvynė savo ta taip 
brangiai iszkovota laisves sau
lute szildytis, kai užtemo jai 
dangus ir žiaurios užpuolimo 
vėtros iszkraide musu tėvu, te
veliu svajotus sapnus.

Galėtume sziandien paklaus-' 
ti tos Motutes, Lietuvos: Mo
tin, kam skausmuose gimdei

V1U.
lektoriii ir Lietuvos
pasipinigavo ir sau
Amerikos iszeivijos
szirdies

Kaip
žmonių

ir minkszto
Lietuviai buvo geros 
proto žmones.

g • g JJ1 Iv (XIIL u£U JLvr v J Lu.lv

blJVO minksztas musu ISZClVljOS kurji turesprleisti.net septy-

protas pasirodė isz to kaip musu nias dienas, ta moteriszke tuo- 
jaus pareikalavo kad lova butu

(Tasa Ant 4 Puslapio)
buvo priimti toje Naujoje Nepri- perklota, kad visi bambatierai 

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)

turesprleisti.net


Ka Vyskupas Valanczius isz- 
auklejo Lietuviu szirdyse, tas 
pasiliko amžinu tautos turtu, 
kurio Rusai nebegalejo isznai- 
kinti.

“LIETUVA!”
“Tu Didvyriu Žeme!”
Kapai ant kapu, ant kapu 

kapai — tai musu tėvynė. Tie 
kapai medžiais, medeliais ap
žėlė. O tie medeliai musu krau
ju ir aszaromis laistyti.

Kitas Vyskupo Valancziaus 
dalbas buvo jo kova su gir
tuoklyste. Jo balso visa “Že- 
maieziu Tauta” paklausė ir vi
same kraszte insigalejo blaivy
be.

* ‘ S A U L E »’ MAHANOY CITY, PA.

Rankas in darba, vilti Die- 
yop!

Garbe už tėvynė žūti; gi dar 
didesne garbe ir nauda, nežu- 
vus, ilgai tėvynei padirbėti.

Tarp praeities, kuri nebe- 
grysz ir ateities, kurios nežino
me, yra dabartis, kur turim at
likti savo pareiga.

Vyskupas Valanczius in am
žino savo varda Lietuviu szir
dyse, jis pirmas paruosze dirva 
tautiszkai atgimimo sėklai. 
Lietuviai ji amžinai atsimins 
kaipo Tautos Auklėtoja, Varg- 
szu Tęva, Uolu Mokytoja, Lie
tuviu Vada ir Raszytoja.

mums parodo kad tokios mažos 
tautos buvo vien tik karo lau
kas toms didžiosioms tautoms. 
Didžiųjų tautu aplinkybes nu
darė Nepriklausoma Lietuva, 
ir tos paezios aplinkybes paver
tė visa Lietuvos kraszta in ka
ro lauka.

Kad Lietuva ir vėl taptų ne
priklausoma, ji jau niekados 
nebus- pastovi, nes ji vis 
tarp to kūjo ir priekalo, 
Vokietijos ir Rusijos!

bus 
tarp

A

Intartas Del Žmogžu
dystes

Tautai tarnauti — reiszkia 
amžinaja Dievo szventove sta
tyti, kurios pamatai stovi gim
toje žemeje ir kurios boksztai 
siekia iii dangų!

Kas nesiekia in žvaigždes, 
tas krinta žemyn, kas nenori 
skristi, tas turi szliaužioti.

Daktaras Jonas Basanavi
czius, Kapsas isz Vilkaviszkio, 
Tautos Atgimimo Tėvas, Ausz- 
ros Kūrėjas ir Lietuvos Nepri
klausomybes Vadas, isz pat 
mažens jautiesi Lietuvis ir su
prato, kad žmogus leistas gy
venti ne vien sau, bet ir tai tau
tai, isz kurios jis, jo tėvai ir vi
si jo giminaieziai yra kilę, jis 
suprato, kad Lietuvis turi gy
venti Lietuvai.

Generolas Douglas MacAr
thur, galingas visos Japonijos 
valdytojas, kuris nei su vienu 
valdininku Amerikoje neside
rina ir nei vienam neatsako už 
savo darba ar savo nusprendi
mus, ne už ilgo turės Amerikos 
naujam Sekretoriui Acheson 
nusilenkti ir jo klausyti. Nau
jas Sekretorius Dean Acheson 
nesibijo Generolo MacArthur, 
ir jam nenusilenks, kaip kiti 
Sekretoriai nusilenke. Genero
lui MacArthur baisiai nepatiks, 
nes jis yra didingas, puikus ir 
kieto sprando karininkas, bet 
jam kitos iszeitiei nebus. Ir tai 
bus visiems geriau, nes Ameri
kos tvarkoje tokiam ponui nė
ra vietos.

Todėl, drysk, Lietuvi! Ka 
Dievas tau skyrė, niekas neisz- 
plesz!

Kaip Kanos vestuves vande
ni in vyną, taip Lietuvos skaus
mą Kristus pakeis in džiaugs
mą, tėvynės vergija in laisve.

Basanavicziui gy venimas bu
tu galejes 'būti lengvas, nes jis 
parėjo isz pasiturinczio ūkinin
ko szeimynos. Bet visas jo gy
venimas buvo nukreiptas iii 
tautos meiles kelius.

Tautos, besididžiuojanczios 
savo praeitimi, yra laibai pana- 
szios in 'bulve, kurios geriausia 
dalis žemeje.

Basanaviczius iszleido Ra
gainėje pirmąjį Lietuviszka 
laikraszti “Auszra.”

Lanksto mus, kaip vėtra me
delius, in visas puses, sklaisto, 
kaip durnus, smarkus sziaurys. 
Bet ąžuolėlis vėjo pucziamas 
auga. Skauda tau, brolau szir- 
di ? O kuriam Lietuviui neskau
da jos?! MankoAave tavo ne
laime, kaip vejas medeli? Ne- 
užmirszk, brolau, neužmirszk, 
kad tu Lietuvis ąžuolėlis, turi, 
vėjo pucziamas, bujoti, nes ir 
visi tavo broliai tos kanczios, 
to vėjo pucziami.

Basanaviczius insteige Lie
tuviu Mokslo Draugija Vilniu
je, 1907 metais. Didžiojo Karo 
metu Basanaviczius ėjo su de
legacija pas Vokieczius Lietu
viu reikalu ginti irl917 metuo
se jis vėl dalyvavo Lietuviu 
seime ir pirmas pasirasze Ne
priklausomybes Akta.

Visi mes galime daug ko pa
simokinti isz Komunistu ir ju 
pasiszventimo. Tikras Komu
nistas niekados rankas nenulei
džia, niekados iieiszsižada vil
ties, niekados neskaito kiek 
jam kasztuos pasiekti savo 
tikslą.

Diena ir nakti jie stengiasi 
sustabdyti tu dvylikos Komu
nistu teismą New York mieste. 
Tie Komunistai yra patraukti 
in teismą už tai kad jie stengie
si ir darbavosi nuversti musu 
valdžia ir investi Amerikoje 
Komunizmą. Ju draugai Ko
munistai bijosi kad daug kitu 
žinių apie juos iszeis in virszu 

giliau

Ko nusigandai, kad saulute 
užtemo? Ar tavo broliams ji 
szvieczia? Pažiūrėk kaip plati 
Lietuva; krasztas nuo kraszto, 
tik vienas vargas ir vienos asz- 
aros.

Tėvynė mano mylimoji!
Tokia 'graži buvai, szviesi;
Taip szirdi būdavo vilioji
Ir meiles glebi isztiesi!

Ar kas paguos naszlaicziu 
kraszta,

Tėvynė mano mylimoji?
Ar kas palengvins tavo nasz- 

ta,
Sakyk mieliausia ? — Tu vai

toji!

Vasario Szeszioliktoji mums 
Lietuviams yra trejopai szven- 
ta; Lietuvos Nepriklausomybes 
Paskelbimas; Daktaro Jono 
Basanavicziaus mirtis; ir Vys
kupo Motiejaus V alancziaus 
Gimtines.

Vyskupas Valanczius, Že
maitis iszreže pirma auklėjimo 
ir szvietinio vaga Lietuvoje. 
Vaikucziai ir seneliai bemoks
liai pramoko skaityti, ir ne bet 
kaip, tik gimtąją kalba — Lie- 
tuviszkai. Musu mamytes ir 
mocziutes iszmoko nors kaip 
isz maldaknyges skaityti.

Kai kas gero ar tobulo yra 
nuveikta, tai tuojaus atsiranda 
visa gauja geradeju, didvyriu, 
darbininku ir uoliu pasiauko
toji!, kurie, su visu savo pasi- 
didžiuojancziu kuklumu prisi- 
pažinsta, kad jie ta darba nu
veikė ar nors prie to darbo pri
sidėjo. Tai buvo ir su Lietuvos 
N epriklausomybe. Kiekvienas 
paiszelio kramtytojas, kiekvie
nas paskutinio kurpalo politi
kierius ir valstybininkas, kiek
vienas karininkas ir kareivėlis 
statiesi mokslincziu ir didžiūnu 
ir kukliai prisipažino, kad per 
jo pasiszventima ir per jo nuo
pelnus Lietuva tapo nepriklau
soma. Lietuviai Lietuvoje ir 
Lietuviai Amerikoje gįnczinosi 
ir viens kitam net ir galvas pra
skėlė del tos garbes. O jeigu 
mes tiesa, prisipažintame, tai 
ežia nei vieniems nei kitiems ta 
garbe tenka. Tiesa prisipažinus 
tai niekam ežia garbes nereikia 
atiduoti ar pripažinti. Vienas 
žmogus visa tai padare: Ame
rikos Prezidentas Wilsonas. 
Bet ir jam ne aeziu, nes jam 
Lietuva nerūpėjo, bet Europos 
lygsvara, ar pusiausvyra. Vil- 
sonas norėjo sutverti daug ma
žu tautu, kurios Lutu interptos 
ar inskverbtos tarpu didžiųjų 
tautu kaipo rubežiaus tvirto
ves.

Gal taip pat ir dabar bus, gal 
Amerika, vėl paseks Vilsono pa
vyzdi ir vėl stengsis sutverti 
mažas tautas tarpu tu didžių
jų ir tada Lietuva vėl bus Lais
va ir Nepriklausoma.

jeigu tas teismas ims 
knisti ir tardyti.

Per Komitetą, kuris 
skambu ir patriotini »v arda. pa
sisavino: “Civiliniu Teisiu 
Kongresą,” jie pradėjo vaju 
surinkti szimta tukstaneziu te
legramų, kurie buvo pasiunsti 
Amerikos Advokatui Tom 
Clark, pareikalaudami kad jis 
liautųsi persekiojes tuos gar
bingus pilieczius, kuriuos mes 
vadiname Komunistais. Jie 
teipgi dabar daro kolektas, 
rinkliavas, kad surinkus $250,- 
000. Su szitais pinigais jieveda 
propaganda per laikraszczius, 
radijus ir per susirinkimus, 
kad kaip nors tuos intartus Ko
munistus ir iszdavikus palais
vinus ir teismą sustabdžius.

Isz tokio Komunistu uolumo 
ir pasiszventimo visi mes daug 
ko galime pasimokinti.

Komunistai pasiuntė, szimta 
tukstaneziu telegramų kurie 
visi priesztaravo priesz tu Ko
munistu suėmimą ir teismą. Ar 
kuris isz musu skaitytoju pa
siuntė nors viena telegrama 
tam Amerikos Advokatui, pa
gildamas kad jis gera darba 
dirba ir kad tie Komunistai tu
ri būti teisiami, kaip ir visi ki
ti prasikaltėliai? Kažin, ar mes 
viena toki kur nors galėtume 
surasti? •

labai

APIE priesz dvideszimts ke- ’ ’ 
turis metus, būdamas asz 1 

jaunas ir pilnas energijos vaiki
nas, apleidau savo prigimta 
szali Lietuva ir atvykau in szi- 
ta pagirta, laisva'kraszta, Ame
rika. Neminėsiu tu visu vargu ', 
ir bedu, kurias tuomlaik ke- 
liauninkai sutikdavo, tik tiek, 
kad jau po viso to atsidūriau 
in maža miesteli.

Einu ulyczia, lyg 'bijodamas, 
ir nežinau, ar surasiu pažinsta- 
mu ar ne. O kaip nustebau ka
da sutikau ateinant mano pus
broli J. G., kuri asz važiuoda
mas palikau Lietuvoje (mat 
asz da užtrukau valanda Ang
lijoj) ! Toliaus apsidairęs pa-j 
maeziau, kad czia randasi puse- 
tinas skaitlius mano draugu ir 
draugiu, su kuriais kartu au
gome, žaidėme, kaimines ganė-i 
me, ir paaugę karau draugavo
me. Kaip buvo linksma, kaip 
malonu ant szirdies, suradus 
savo tikruosius draugus ir 
drauges! Pilnas miestelis jau
nuomenes, visi jauni, gražus, 
ka tik isz Lietuvos, ypatingai 
tos skaisezios Lietuvos merge
les; plaukeliai geltoni, veide
liai raudoni, mėlynos akeles, 
meilingos kalbeles, vienu žo
džiu sakant, skaiezios, gražios 
kaip žydinezios lelijos rutu dar
želyje.

Bet asz nebuvau užganėdin
tas szitame Lietuviszkame kai
melyje. Asz norėjau leisti to
liaus in Amerika. Man rūpėjo 
apžvalgyt gražiosios vietos, so
dai, teatrai, dideses krautuves 
ir kitos saaimios vietos, apie 
kurias buvau girdėjęs. Atsi
sveikinęs savo draugus ir drau
ges, sudainavę kelias Lietuvisz- 
kas daineles. Prižadėdamas 
jiems., kad a-sz neužmirsziu, bet 
kada nors parvažiuosiu juos 
aplankyt, iszsileidau iii placzia- 
ja Amerika. Tiesa, suradau ko 
jieszkojau, bet tokiu draugu ir 
draugiu, tokiu linksmu laiku, 
niekur kitur nesuradau!

\ ra jauni, visi gražus, taip kaip 
kad asz juos palikau. Priesz 
kelias sanvaites atsisėdės mis- 
linau sau: Kur reiks traukt 
“ant vikeiszino?” Rodosi, jau 
visur esu buvęs, visur važine- 
jos, niekur neima noras. Tik 
staigai atsiminiau ta ramiaja 
vieta, ta Lietuviszka kaimeli 
M. Net linksma pasidarė kaip 
prisiminiau, kad dabar jau at
ėjo ta proga iszpildyt savo pri
žada, tai yra, aplankyt savo 
draugus ir drauges, kuriems 
esu prižadėjęs.

Nusipirkes ‘ ‘ ti'kieta” stoty
je, važiuoju; vis paupiais, vis 
pakrantėmis, net iki P. miestą. 
Czia iszlipes sedan in elek'triki- 

I ni vagona ir važiuoju, ir džiau- j 
' giuosi, kad jau tuoj sueisiu sa-' 
I vo taip mylimus draugus ir i 
, drauges, kuriuos kita syk esu 
czia palikes. Rodosi visus ma
tau savo mintyje; kaip gražus, 
kaip meilus, pilni energijos.

Nors nuo to laiko, iki sziam, 
jau daug metu praslinko, vie
nok tie visi mano draugai, ir 
drauges randasi mano atminty- i
je, mano vaidentuveje jie visi. apie O. Sz.?

Bet kruvina praeitis jau' tinka.

Ta Vakariniu Tautu Atlan- 
tiko sutartis yra kariszka su
tartis. Jeigu Rusija nors ant 
vienos isz tu tautu užsipultu, i 
tai Amerika yra pasižadėjus 
stoti in kava priesz Rusija. Szi- 
tokia sutartis yra mums pavo
jinga, bet dar pavojingesne Ru
sijai, ir Sovietams baisiai nepa-

Jeff Connors, keturios de- 
szimts metu amžiaus raszy- 
tojas ir loszikas, aktorius 
kr.utam.uose paveiksluose, 
moving pikcziuoruose yra 
intartas San Francisco mies
te už nužudinima Elizabeth 
Short. Jis stengiasi iszsitei- 
sinti kad jis tcs merginos vi
sai nepažino ir kad jis visai 
kitur buvo ta vakara kai ta 
mergina buvo nužudyta ir 
jos kūnas iszniekintas.

esant, vietoj jaunos, gražios 
merginos, kaip asz kad tikėjau; M 
stora, žila, sena “boba!” Pa
klausiau: Ar mane pažysta? 
Atsake, jog nepažysta. Tada 
asz pasiaiszkinau, pasakiau 
varda ir pavarde.

— O, jes! Dabar atmenu! 
Ta i k a ežia Dievuliau pažysi. 
Persimainęs, jau .senas!

■Sziurpuliai per mane perėjo, 
iszgirdus, kad asz jau senas! 
Tuomkart ji paprasze sėst ir 
ji prisėdo. Pradėjom kalbėtis. 
Asz užvedžiau romantiszka 
kalba, bet ji lyg mano romanso 
nesuprasdama, lyg nenorėdama 
nusuko kalba, in kita puse, pra- 4 
dėjo kalbėt apie savo vaikus ir 
kitokius dalykus, kurie mane 
visai neapeina.

Matydamas, kad jau mano 
drauge kaip isz iszveizdos taip 
ir isz kalbos ne ta, kuria asz 
atmenu buvus priesz keliolika 
metu, da užklausiau:

— Gal tamista. žinai kur 
gyvena musu draugas F. A.?

— Czia viduryje miesto. 
Labai praturtęjes ir ne su bile- 
kuom nori kalbėtis, pridūrė 
moteriszke.

Sustojo vagonas. Iszlipau ir 
einu ta paezia ulyczia, kurie 
ėjau isz laivo iszlipes. Klausau, 
keli vyrai, sustoję prie kampo 
ulyczios kalbasi Lietuviszkai. 
Asz pasinaudojęs proga, už
klausiau :

— Ar tamistos negalėtu
mėt man pasakyt kur gyvena 
M. D.?

Tuoj apysenis vyras pradėjo' 
man aiszkinti, kad ta. mano: 
dranga jau seniai kasyklose už-, 
musze. Asz susigraudinęs gal
va nuleidau ir manau sau, kad 
pirmas mano užklausymas ga
vo toki nelaiming 
taigi ant toliaus busiu atsar- 
gesns, kad gavus laimingesni 
atsakyma. Užklausiau vieno 
man 
ninko:

— O kaip 'gyvena K. B.?
0 tits K. !>., tai laike sa- 

liuna, bet jau seniai miręs!
O kad nori! Mistinu sau. Gal

I jau ne vieno mano draugu neli-' 
ko, jeigu szitaip! Toliau jau 
apie draugus neklausinėjau, bi
jodamas, kad daugiau tokiu 
atsakymu negaueziau. Taigi,

I užklausiau apie drauges:

— Taip, tai]). Žinome. Ji 
lisztekejo už J. D', bet jau jis 
mirė, tai dabar ji naszle, gyve
na su. vaikais. Nurodė ir nume
ri. Asz padekavojau ir einu in 
pakalne, mislydamas: Naszle! 
Nors viena surasiu gyva, ir da 
naszle! Eisiu, pasikalbėsiu, už
vesiu romansą po senovei.

Atradau ir ta vieta. Szirdis 
smarkiai plaka, net Szokineja. 
Bar-bar-bar in duris. Iszgirdau 
mot eriszika baisa: ‘ ‘ Kani-in! ’ ’ 
Asz inejau ir dairausi nematy-

. & | damas ko jieszkau. Užklausiau atsakyma,’ ' . .
moteriszkes, kuri priesz mane 
stovėjo, ar czia gyvena O. D.

— Taip, czia, atsako mote-
gerai žinomo kareziam-1 nusistebėjus.

— Tai meldžiu paszaukt, 
asz ja noreczia matyt, papra
sčiau.

Taigi, asz ta pati. Ka ta
ni i st a sakysi ?

O kaip asz nustebau, kada 
patyriau, kad mano vaidentuve 
mane suvvle, man sakydama, v 7 V 7

kad mano draugai ir 
jauni, labai gražus, o 
bar stovi viena, mano

drauges 
ežia da- 
drauge, 

Gal tamistos žinote ka Į kuria, asz nenoreczia tikėt, kad
I tai yra ta pati, kuri sakosi ja

Keli Tonu Penu

Atsisveikinau ir iszejau. Ei
nu aplankyt dranga F. A. Atė
jau pas nurodyta “hoteli,” in
ejau in gertuve, 'žiuriu, už ilgo 
stalo mano senovės draugas. 
Asz isztiesiau deszine, linksmai 
pasveikint savo dranga ir pa
klausiau ar nepažysta mane. 
Gavau atsakyma, kad negali
ma visa svietą pažint. Pasiaisz
kinau varda. ir pavarde, vis- 
tiek mano buvęs draugas ma
nės nepažino ir paklausė pra
moninko 'balsu:

— Ka gersi?
Asz jam atsakiau, kad dabar 

sausuose blaivystes laikuose 
nėra, ka daug gerymu rinktis.

— O pas mane da gali pasi
rinkt. Jis man atsake. Nu, tai 
sakau:

— Duok “sodes” stiklą.
Dabar mano buvęs draugas 

taiso man gėrimą, o asz vėl už- 
vedžiu kalba. Sakau:

— Juk da mes esame gimi
nes nuo tamistos moteries!

Czia. jis man atrėžė, kad jo 
moteris turinti perdaug gimi
niu; girdi, jeigu mesi lazda, in 
szuni, tai pataikysi in jo pa
ezios gimine. Iszigeres savo 
“sode” iszejau in ulyczia. Ma
tydamas kad jau nesurasiu to 
ko atvažiavau, leidausi link na
mu. Parvykęs namo, atsisėdės 
ir mistinu: Ak tu laike, tu ga
lingas, kaip tu eidamas viską 
mainai! Nors tūli 'žmones gyve
na tie patys, bet jie yra persi
mainė. O ežia, rodosi tik vakar 
mes draugavome, tik vakar 
linksmai kriksztavome,
dien jau jie mane nepažysta!

Nuejas prie veidrolo, ir insi- 
temyjes gerai patyriau, kad 
jau mano veidas persimainęs, ir * 
plaukai permaine savo iszveiz- 
da; “ Jau asz senas! ” — P.

szian-

Penai kurie buvo daromi 
isz plieno yra dabar atszauk- 
ti ir surinkti ir vėl sulieti in 
prast plieną. Denver Pini
gu Darymo Banka ir Fabri
kas Colorado valstijoje, da
bar visus tuos plieno penus 
•sulieja ir sunaikina in Pueb-

lo miestą. Isz tu penu yra da
romas plienas. Szitie penai 
yra pilami in baisiai karsz- 
Xu.s peczius ir jie yra sutirp- 
domi ir suliejami in plieno 
szmotus. •

Szitokie penai buvo val
džios iszleisti 1943 metais kai

vario ir žalvario nebuvo ga
lima gana gauti. $68,446.36 
vertes penu sudaro vieno 
tukstanczio doleriu vertes 
plieno. Dauguma žmonių 
visai nežinojo kad jie per 
tuos metus vartuojo plieno 
penus.

iSTORiJE apie
----------------- iszo iszlins, Al
yva in viražu iszkils, Kaip ui- 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
dzeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
oietu, Pamokinimai, Apie boba 
k a negalėjo savo liežuvio tu- 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos,* 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£

Saule, Mahanoy City, Pa.



Bedievis Bulgarijos Komunistas

(JERAI yra gyventi ant szios 
aszaru pakalnes, pakol žmo

gus yra dar sveikas ir drūtas. 
Tokiame būvyje kiekvienas 
žmogus gali pasirūpinti savo 
gerais darbais apie amžina lai
minga gyvenimą, bet, podraug 
gali ir savo sanžine beveik už
marinti piktais darbais irgi 
pasidaryti biauresniu už gyvu
li, bet užpuolus smercziai ant 
nosies visas žmogaus gyveni
mas pasirodo aiszkiai, lyg ko
kiame veidrodyje.

Sztai prisiartinkime prie tū
lo ligonio, gulinczio ligonbuti- 
je, apsiliejusio kraujais. Be
rods daktarai rūpinasi krauja 
užlaikyti ir kiek sulaiko, bet 
visiszkai neingali sulaikyti, nes 
vis ir vis isz kūno kraujas teka, 
o pati ligoni silpnina. Jo veidas 
iszblyszkes ir pabalęs! Jo viso 
kūno sąnariai pradeda jo nebe
klausyti! Jis jau supranta, kad 
reiks mirti. O mirti, mirti, tai 
baisus yra dalykas del to žmo
gaus, kuris antikrikszczionisz- 
kai gyveno! Nors per keletą 
metu buvo pamėtės tikėti in 
Dieva ir in amžina gyvenimą, 
tai yra, jog žmogaus duszia. yra 
nemirsztanti; bet tokioje bai
sioje valandoje visai kas kitas, 
puola jam galvon. “Jis jau pra
deda tikėti in Dieva, jau žino, 
kad jo duszia yra nemirsztanti, 
kad po kūno smerties yra del 
du szios paskirtas Dievo sūdąs, 
po ko jam bus suteiktas dan
gus arba amžinas pragaras. ’ ’ 
Norėtu jis papulti in amžinas 
linksmybes, bet, pamislijes ant 
savo baisiu nusidėjimu: kaip 
pliovoje ant Dievo, juokėsi isz 
szvento tikėjimo, kiek pikto 
žmonėms ir sau padare; jis vi
sas sudreba: labai baisu jam 
darosi!

Ministeris Georgi Dimitro
vas dabar statosi kaipo Rusi
jos iintakingiausias ir galin
giausias žmogus Sovietu 
Kremline. Su savo tais juo
dais ūsais jis tankiai per 
klaida yra kalbinamas kaipo 
Stalinas.

Gal jis nėra Stalinui lygus 
Rusijoje, bet jis kaip Stali
nas valdo visus Bulgarijos 
žmones, kur jis yra Stalino 
remiamas ir užtariamas.

Net ir Bulgarijoje žmones 
nėra patenkinti Komunis- 
tiszka valdžia. Jie visomis 
galiomis prieszinasi szitai 
valdžiai. Bet geležne ranka 
visus to kraszto žmones laiko 
vergijoje.

po smerczia koroja. Prisimena 
jam ir anoji laiminga diena, ku
ri jam suteikė virszprigimtini 
džiaugsma kaip pirma syki pri
ėmė Szvencziausia Vieszpaties 
kuna ir krauja po paveikslu 
duonos. Sudreba jis vėl ir sun
kiai atsidusta, kadangi szi at
mintis labai užgavo jo sanžine: 
kodel-gi sziandien jis negali 
tokio džiaugsmo turėti? Kodel- 
gi sziandien teip apsunkinta jo 
sanžine?!

Bet jis iki sziol in ta viską 
netikėjo; jis viską szventa per
leisdavo per dantis, jis jau per 
kiek metu neiszpažino savo nu
sidėjimu, kuriuos už gaibe sa
vo laike ir priesz savo draugus 
netikėlius anais piktais dar
bais pasigirdavo: jis viską teip 
dare, kaip jam bedieviszkas 
mokintojas inkalbejo. Tegul jis] aiszkiai, jo 
save pradeda drąsinti laja mis- 
lia: juk asz turiu nevien savo 
bedievi mokintoja, bet iki va
liai ir draugu bedieviu, kurie ir 
turės mirti, kurie ir turės am
žinai prapulti. Bet szis drasi- 
nimas saves niekuomi negelbs
ti, vis ir vis baisu jam darosi 
mirti: visi pikti darbai 
leidžia jo sanžines.

Idant atsikratyti nuo 
■sanžines užpuldinėjimu, 
kelia jis savo vaidintuveje in 
tėvynė — Lietuva, kurioje gi
mė ir augo. Rodosi jam, buk jis 
dar tebera mažu, bovijasi su 
kaimynu vaikais, smilteles ru- I 
■sinedamas ir plestekes (pete- 
liszkes) gaudydamas. Motinėlė 
apie ji rūpinasi ir jauezia, kad 
vaikelis ne nuo ko ne'butu už- ’ 
gautas arba ir nubartas, rūpi
nasi, kad vaikelis but visados 
pavalgydintas ir aprėdytas. 
Motinėlė rytas ir vakaras pa
klupdo ji ant keliu priesz Die
vo mukele, peržegnoja ji ir mo
kina poterėlius. Tankiai moti
nėlė inkalba jam, kad reikia 
Dievą mylėti ir garbinti, kad ] 
reikia niekam skriaudos neda
ryti, nieko svetimo nekliudyti 
arba neimti, kad reikia saugo- 
tiesi visokiu piktu darbu ir 
misliu, už ka Dievulis sunkiai

neap-

tokiu 
persi-

------------------------------ --
Ktinigas pradėjo ji drąsinti 

sakydamas, jog Dievas yra 
mielaszirdingas del kožno žmo
gaus, jeigu tiktai žmogus iszsi- 
žad'a savo piktu darbu ir apsi
ima (pasitaisyti.

Ligonis, kietk atsikvepės ir 
iszdiyses, prabilo: “Kunigėli, 
iszikkiusyk mano nusidėjimu su 
kantrybe ir po draug pagelbėk 
mane; lame dalyke, kad viską 
nuoszirdžiai galeeziau iszpa
žinti.”!

Pinu keliu metu, — taip pra 
dėjo ligonis spaviedotis, kaip 
susipažinau su tulu Lietuviu, 
neva augsztai mokintu, pradė
jau eiti ant jo bedieviszku pa-
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Prisimine jam ir ta valanda, 
kada skyrėsi nuo savo teveliu 
keliaujant in Amerika. Tėve
liai su aszaromis tada ji iszly- 
dejo. Motinėlė melde jo, idant 
jis tarp in vairiu žmonių, tikin- 
cziu ir netikėliu, neatsižadetu 
Dievo ir tikėjimo. Jis motinėlei 
prižadėjo drueziai laikytis prie 
Dievo, bet ta prižadejima sun
kiai perženge. Czią. jau aszaros 
pasirodė jam ant veido ir, rieda 
per skruostus. Jis mato savyje 

•g nevien savo priža
dejima perženge; viską szventa 
paniekino ir bedieviszkai isz- 
juoke. Mėgino ka isztarti, bet 
per dideli susigraudinimą ne- 
isztare nei žodžio, tiktai lupo
mis pajudino.

Užveizdetojas tai paregejes 
prisiartino prie jo ir pasilenkęs 
užklausė jo: ka norėjai pasaky
ti? Ligonis neaiszkiu balsu at
sako: kunigo, kunigo, mirsztu, 
ak Dieve, mirsztu! ( -

Už keliu valandų pribuna ir 
kunigas, kuris prisiartinęs prie 
ligonio, meilingai ji užszneki- 
no: brolau, ar labai tau skau
da?

Taip mano rūteles, 
Nebūkite durnos mergeles, 

Sportingu vyruku nemylėkite, 
Už tokiu neveskite, 
Žinau apie tokias,

Ka užriszo sau jaunas dieneles, 
Katros gavo bene sportukus, 
Bet visiszkai niekam neverti, 

Nes toki nenori dirbti, 
Tiktai tinginiauti 
Naktimis trankosi,

Su savo moterims 'barasi, 
Ir nuolat pekliuojasi, 

Kita karta daugiau apie juos 
padainuosiu.

* * *
Sei, ar žinote kad prasta 

mergele,
Visados greieziau gauna 

sau vaikina, 
Negu toji ka labai puikinasi, 

Ir vyrai prie tokiu 
nesikaJbina, 

Tiktai prie prasta mandaginga 
mergele, 

Nes tokia gauna gera 
vyruką, 

Ir ilgai nemėrgauna, 
tuojaus vyruką sau gauna.
Isz vienos žinute taip 

skamba:
Vinoje vietoje Vestuose, 

Vestuves buvo,
Ant kurios daug žmonelių 

pribuvo,
Bet kada guzutes in vales 

patraukė,
Tuojaus belas prasidėjo, 

Mat, už kokia tai mergele 
susirupeziavo, 

Koki ten bedevi pagavo, 
Gerai in kaili gavo, 

Ir kaip szuni 
* *

Millville, kokia

mokslu. Prisiklausiau visokiu 
pliovoniu ir begedyseziu ant 
Dievo, tikėjimo ir ant visko 
szvento. Palioviau ejes in baž- 
nyczia ir prie jos prigulėti. Pa- 
mecziau pildės tikėjimo pride* 
rystes ir ant jo vadovu visokias 
iszmislytas per mano mokinto 
ja pliovones tarp savo draugu 
platinau. Paveiksią szvento 
kryžiaus valkiojau po asla ir 
kojomis mindžiojau, badžiau ji 
■su peiliu, atkapojau jo kojas ir 
rankas, tardymas: sztai kata
liku "Dieva sunaikinau. Szkap- 
lierius ir rožaneziu sudraskęs 
numecziau in purvyną. Pote
rius niekad nekalbėjau. Pamy 
Įėjau viena mergina. Norėjau 
su ja gyventi be sžliubo, bet gė
dydamasis žmonių ėmiau szliu- 
'ba katalikiszkoje bažnyczioje. 
Vienok ir moterystes pareigas 
nepilnai pildžiau. Pasileidau 
ant paleistuvystes. Pradėjau 
kazyruoti ir girtuokliauti. Pra
dėjau ka kuomi galėdamas 
skriausti. Jieszkojau pagal be- 
dieviszka mokslą ant žemes ro
jaus arba dangaus. Tas rojus 
biauriu ligų man suteikė, isz ko 
■besigydydamas daug pinigu 
praleidau. Sztai persiskyriau 
su savo paezia, o pradėjau gy- 
vuliszkai gyventi sp kita. Vie
nok neradau ant szios aszaru 
pakalnes ne rojaus, ne dangaus, 
tiktai sulaukiau tos valandos, 
jog mano jaunystėje prisiartino 
smertis ant nosies. ‘Palauk, ku
nigėli, asz pasilsėsiu: toliau isz- 
pažinsiu baisias savo nuodėmės 
(griekus.)

Ligonis truputi pasilsėjęs, 
iszpažino daug- sunkiu nuodė
mių, apie kurias mes užtylėsi
me. Toki buvo jo žodžiai: kuni
gėli, prižadu viską pataisyti, 
jeigu brangiausias Dievas, ku
rio buvau iszsižadejes, iszkels 
mane isz szitos sunkios ligos: 
atsižadu bedievystes; ka nu
skriaudžiau, visiem pasirūpin
siu atlyginti ir visa savo amžių 
prižadu pakutavoti už savo nu
sidėjimus. Ak! Dieve Dieve, 
maloniausias! Kaipgi graudu 
man darosi, jog negyvenau 
krikszczioniszkai! Suspaustas 
skausmuose ir silpnumuose ne
galiu tikrai iszpažinti visu sa
vo nuodėmių. Ak! Nelaimingas 
asz,
Czia negalėjo ligonis 
szneketi.

Kunigas apžiūrėjęs 
szventais sakramentais
žiną kelione ir suraminęs szven
tais žodžiais iszejo, dekavoda- 
mas Sutverto jui, jog nors
priesz smerti pasidarė tikiu- 
ežiu ir karsztu Dievo iszpažin- 
toju. Kunigui neiszpasakytas 
buvo džiaugsmas ant szirdies, 
jog paklydusi avele sugryžo 
ant kelio iszganymo, kada jai 
pasirodė smertis ant nosies.

------ GALAS ------

“Vasario Szeszioliktoj i” UZKIETE JIMASI

Ba

asz baisusis nusidėjėlis! 
tolinus

ligoni 
in am-

Ant Gavėnios

Ka Velykos reiszkia Katali- 
žui, ta ‘Vasario Szeszioliktojr 
reiszkia Lietuviui; ka Kristaus 
prisikėlimas reiszkia Bažny- 

‘ ‘ Nepriklausomybes 
reiszkia Lietuvai! 

Prisikėlimas kriksz-

Ligonis: — Labai skauda ir 
silpna man darosi. Jau gal isz 
tos ligos nebeiszliksiu gyvas. O 
kaip sunku yra mirti!

Kunigas: — Te, da nemirsi! 
Dievas duos sveikata, tik turėk 
savyje kantrybe ir pasitikėk 
Dievo!

! Ligonis: — Jau nesitikiu nie
ko gero nuo Dievo, kurio per
kelis metus buvau iszsižadejes 
ir sunkiai, labai sunkiai- nusi
dėjau priesz Ji.

Czia visas suvirpejo-sudre-

iszmete.
*

tai monkie 
užtikau,

Kada ana sau vaite in fenais 
nuvažiavau, 

Ant vienos partes nuėjo, 
Bartis su kitais pradėjo, 
Bet greitai in kaili gavo, 
Kad net laukan iszlingavp, 

*O žmones isz namu iszbego, 
Žiūrint ant tuos baidykles.* * *
Jus mergeles arti Aringtone, 
Girdėt kad netekote nei biski 

dorybes,
Po saliunas vežliojet, 
Per naktis su vyrais 

sportaunate, 
Jau laikas susiprasti,

bėjo, lyg drugio krecziamas ir Ba tas negerai ir nepadoriai
i pradėjo dejuoti. _ ---------- --------------“ !_

Stacijos arba Kalvarija, 10c.
Graudus Verksmai,....... 10c.
Maldeles Arcibrostvos Szv.

Veido Jėzaus Kristaus, ... 2uc.
Trumpas Katekizmas, pagal 

iszguldima Kun. Pilauskio su 
nekuriais naudingais pridėji
mais, ................................. 10c.

Tretininkių Serapphiszkas
Officium, .......................... 10c.

Novena, Stebuklingo Meda- 
liko Dievo Motinos Garbei, 10c.
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ežiai, ta 
Sz vente” 
Kristaus 
czipnims yra szaltinis, kuris ti
kėjimui duoda gyvybe ir žmo
nijai vilti in žmogaus prisikėli
mą. Tautos Neprižlausomybes 
Szvente yra tas szaltinis, kuris 
tėvynės meilei duoda gyvybe ir 
Lietuviams vilti in Lietuvos 
antra prisikėlimą.

Bet dabar Lietuvai užėjo juo
dos dienos; dabar Lietuvis yra 
žmogus be Žemes, be Tautos ir 
be Tėvynės! Dabar Lietuviui 
yra tikros tautiszkos Gavėnios 
dienos. Kaip Katalikai pas
ninkauja, pasiaukoja, daug ko 
iszsižada, daugiau darbuojasi 
ir daugiau meldžiasi, belauk
dami Velykų, belaukdami Kris
taus Prisikėlimo Szventes, taip 
dabar visiems Lietuviams yra 
tikrai liūdnas laukimo, pasiau
kojimo ir maldos laikas, nes 
dabar Lietuviai laukia “Nepri
klausomybes, ’ ’ kaip Katalikai 
laukia Velykų.

Mes, Lietuviai pareiname isz 
Didvyriu Žemes! Ne tas didvy
ris, kuris kardu, karu, smurtu 
ar kitu krauju kariauja, kyla 
ir krinta; ne tas didvyris, kuris 
stipresnis ir žiauresnis. Bet tas 
didvyris, kuris moka su savo li
kimu derintis, didvyris tas ku
rio siela yra nepalaužiama, did
vyris tas, kuris nors parbloksz- 
tas, bet yra nenuveikiamas, 
didvyris tas, kuris kad ir asz 
aszaru pakalnes dar gali akis 
pakelti in žvaigždes ir szirdi 
kreipti vis Dievop!

Kaip tik už tai Musu Tėvynė 
yra didvyriu žeme, kaip tik isz 
tokios praeities mes stiprybes 
šėmiam.

Nelaisve Lietuva nėra mums 
jau svetima. Vargas yra Lietu
vio brolis, aszaros yra jo sesu
tes. Net pati gyvenimą mes, 
Lietuviai, vadiname aszaru pa
kalne.

Tik dirstelkime in Musu Tė
vynės praeiti: Lietuva buvo 
tris sykius padalinta, tris sy
kius suskaldyta ir paskui vi
siszkai numarinta!

Baudžiavos metai buvo tikri 
ir gyvi vergijos metai, kai su 
Lietuviais žeme are.

Pirmas, priesz Rusija sukili
mas buvo žiauriai numalszin- 
tas.

Antras sukilimas 
daug kraujo ir dar 
aszaru iszliejo.

Treczias sukilimas 
ežius Lietuviu in Sibirą nuga
beno.

Pasaulio istorijos dar szian
dien raszo apie Kražių Skerdy
nes.

Per Pirma Pasaulini 
Lietuvos krasztas buvo 
laukas.

Per Antra Pasaulini
Lietuva atsidūrė tarp kūjo ir 
priekalo, tarp velnio ir szetono.

Po Karo, Lietuva, bebėgda
ma nuo vilko užbėgo ant mesz- 
kos. Kai visos tautos pergale, 
laisve ir taika džiaugiesi, “ Lie
tuva nelaisvėje tyliai verke!”

Musu dainius, Maironis, pri
simindamas pirmos nelaisvės 
metus giedojo ir verke:

“Giedojau meile, jauna vilti;
Skambėjo stygos man sald

žiai ;
Sziandiena reikia ar nutilti,

baisiai
daugiau

tukstan-

Kara 
karo

Kara

Ar verkt už iszgamas skau
džiai. ’ ’ 

“Sziandien Nemunas jau 
svetima junga nesza; sziandien 
musu broliai ir tėveliai nelais
vėje kenezia ir verkia; szian
dien jau nutilo po kaimus Biru
tes daina; sziandien graudžiai 
verkia Szeszupes krantai; 
sziandien kruvinas Stalino bo
tagas kankina musu tėvynė, . 
kruvini Komunizmo nagai už- , 
smaugė, užeziaupe laisves ir ' 
meiles dainas. Ju vieton liko ( 
tik maras, badas ir amžinas i 

, ivargas!
Ir kas mums, iszeivijos Lie- i 

tuviams skaudžiausia, ta, kad 
mes sziandien jaueziamies be- 
jiegiais, negalime tiems savo 
broliams pagelbės ranka isz- 
tiesti, nei drąsos ar vilties žodi 
isz tarti! '

Buvo tokie laikai, kada mes ; 
in prakalbas skubinomies, ■ 
draugystes tvereme, bonus pic- : 
kome, kolektas darome, rinko
me ir daveme, mes žinojome 
kad musu pasiaukojimas buvo 

‘Musu Tėvynės iszganymas.
“Bet dabar, nei prakalbos, 

nei kolektos, nei pinigai nie- ! 
kam neverti; nieko Musu Tevy- ; 
nei nepagelbes! Geležine, plie- ' 
no Rusijos ranka ir siena užge
sino paskutine vilti mums su
sisiekti ar pagelbos ranka isz* 
tiesti tiems musu broliams, mu
su tevyneje.”

Mes daug saldžiu žodžiu pri
siklausėme ir girdėjome; daug 
visokiu szventu prižadu ir pa
sižadėjimu mums visokio plau
ko politikieriai ir dipliomatai 
padare; bet isz ju visu, su nu
liūdimų ir susikrimtimu turi
me prisipažinti, susidaro mums 
gražu žodžiu tuszczias maiszas.

Sziandien Didžiųjų tautu Di
džiūnai laiko mitingus, rengia 
konferencijas, tveria visam 
svietui taika, ir nei žodžio nei 
nevaptelia apie nelaiminga, nu
skriausta ir iszniekinta Lietu
va!

Priežodis sako, kad apie mi
rusi arba ka gero sakyk, arba 
nutylėk. Lietuva, pasaulio aky
se yra jau mirus! Už tai, jie vi
si taip baisiai nutylėjo.

“Mes pasilikome žmones be 
Tėvynės; Lietuviai be Lietu
vos. Tik vienatine viltis mums 

I sziandien tebeliko; “Malda už 
tėvynė, Lietuva ir už Lietu
vius.” Visi kiti draugai, ku
riais mes taip aklai pasitikėjo
me paliko mus vienus, Musu 
Tėvynė Lietuva apleido.

Už tai, dabar, visi mes turi
me kreiptis in “Visagali Viesz- 
pati,” praszyti stebuklo, kaip 
tas Evangelijoje nabagas nere
gįs, aklas žmogus kreipėsi in 
Kristų, szaukdamas: “Viesz- 
patie pasigailėk manės!” “Pa
sigailėk Lietuvos!” Ir, Kristus 
musu paklaus, kaip Jis to ne
laimingo žmogaus paklausė: 
“Ka tu nori, kad asz tau pada- 
rycziau?” Visi mes per savo 
aszaras ir per savo karsztas 
maldas praszysime: “Vieszpa- 
tie, kad Musu Tėvynė Laisve 
regetu!”

Ii

Daugelis kenezian- 
ežiu žino, kad nuo už- Joj 
kietejimo viduriu pa- Ja 
sireiszkia: nervingu- Sį 
mas, galvos skaude- 
jiinas, skilvio suiri- ® 
mas, nerviszkinimas, įS 
stoka apetito ir mie- ' 
go, gazus, iszsiputi- 
ma. Gal jau bandėt 4 
kitokius vaistu su vi
sokiom pasėkom, ----
dabar gaukit to senai 
žinomo vaisto, Trin- 
erio Kartaus Vyno. 1: 
Nuo 1887 szis nepa
prastas sutaisymas, 
isz Gamtos szakneliu 

žolių ir augalu, pasekmingai nugali 
užkietejmia ir paszalina jo simpto
mus. Nusipirkite buteli sziandien ir 
pats patirk jo veikimą. (Pastaba: jei 
negalite gauti Triner’s savo artimoje 
krautuvėj, atsiusk $1.50, su tos krau
tuves adresu mums: Jos Triner Corp., 
4053 W. Fillmore, Chicago, ir jums 
tuoj bus pasiusta didele 18 oz. bonka 
Trinerio, apmokėtu pasztu).
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LIETUVA
Vieniem—tu didvyriu palai

minta žeme,
Kitiem—tu nyksztuky var

ginga tėvynė,
O man tu esi kaip smutkelis 

prie kelio,
Kur laukia keleivio malda ir 

nakvyne.
* * *

Vėlai iszkeliaves isz nykiu 
sodybų

In kito pasvieczio laisvinga 
rytoju,

Asz pusėje kelio, vidurnakczio
gūdy,

Palinkusia galva priesz tave 
sustoju.

* * *
Žinojau, kad tu rupestinguoju 

žvilgsniu
Palaiminsi mano ir sėja ir 

pjuti.
Bet leis man, szios žemes 

klajūnui,
Nulinkusia galva prie tavęs 

pabūti.
* * *

Tu man paslaptis, kuri myli 
ir kenczia...

Ir žodžiais iszreikszti tave 
nemokėsiu,

Tik nauja gyvybe krūtinėj 
pajusiu

Po tavo priblobiancziu ranku 
pavesiu.

giasi surinkti gana pinigu sau 
naujus namus pasistatydinti.

— Bušu Pravoslavu, Szven- 
tosios Dvasios bažnyczia ren
gia szoki Vasario devyniolik
ta diena.

— Szvento Jurgio parapi
ja rengia savo metini kortu lo- 
szimo vakarėli, Vasario dvide- 
szimts ketvirta diena savo pa
rapijinėje svetainėje. Pelnas 
yra skiriamas del bažnyczios.

— Užgavėnių balius yra 
rengiamas Szvento Liudviko 
parapijos žmonių, Maizevilleje. 
Szokis ir balius atsibus Gil'ber- 
tono ugniagesiu kambaruose.

gavimo metai Klebonui Kuni-1 mesniu kolonijų, kaip taiz Cam- 
gui Mykolui Daumantui. Tai deno, Chesterio, Brooklyno, 
reiszkia per Jubiliejų bus daugi Baltimores, Shenadorio, New 
daugiau darbo ir kaip tik už Yorko, Mahanoy City ir kitu 
tai antras vikaras yra labai miestu ir miesteliu. Taipgi bus 
reikalingas. tik ka atvykusiu isz Europos.

— Petras Zakareviczius, Ta žinia patvirtina bilietu už- 
nuo Preston Ulyczios buvo nu
vežtas in Ashland ligonine. Jis 
jau ilgai serga ir dabar dakta
rai patarė jam važiuoti in li- 
gon’bute. Ales linkime ir tiki- 
mies kad ne už ilgo jis pasveiks 
ir grysz sveikas namo.

sakymai.

GEDULIO DIENA kados padare Europoje. Mes 1U pirsztu ii

Žinios Vietines
—Vincas Slotys, senas ve

teranas, nuo 438 W. Centre 
[Ulyczios, kuris sirgo per visa 
meta, staiga numirė Ketverge 
naktyje, Butler Veteranu li- 
gon'bute. Velionis gimei Lietu- 
Voje, atvyko in czionais būda
mas jaunas vyrukas. Velionis 
kitados laike maža sztoruka, 
339 W. Centre UI y. Paliko savo 
paczia Julija (Navitskiute isz 
iShenadoro); sunu Vaiteka ir 
(broli Juozapa isz Middleport. 
Laidotuves invyks Utarninke 
su apiegomis Szv. Juozapo baž- 
nyczioje 9-ta valanda ryte ir 
bus palaidotas in Szv. Jurgio 
parapijos kapines Shenadory- 
je. Graborius Liudvikas Tras- 
kauskas laidos.

— Ugnagesiai likos isz- 
szaukti Nedėlios vakara apie 
5:45 valanda. Sudegė szante 
prie West Maple Ulyczios, pri
gulinti prie Prano Maliszausko 
nuo 439 W. 'Spruce Ulyczios.

— Utarninke pripuola BĮ. 
Clander C.

— Seredoj Szvento Julia
nos; taipgi, ta diena 1927 m., 
Lietuvos Valstybes Taryba Vil
niuje paskelbė “Lietuvos Ne
priklausomybe. ’ ’

— Ketverge Szvento Faus
tino.

Shenandoah, Pa. — Pirmuti
nis Metinis Balius Shenadorie- 
cziu kurie rengia ir rūpinasi 
apie vaikams vieta pasibovinti 
buvo laikomas iii Mainieriu 
svetainėje Vasario dvylikta 
diena. Szenadoriecziams dabar 
rupi insteigti vieta kur jaunie
ji galėtu praleisti vakarus.

— Szvento Valentino szo- 
kis labai gražiai pasisekė in 

, Mahers svetainėje, Clover kliu- 
bas szita szoki surengė.

— Vasario szesziolikta die
na Evangelistai rengia raugytu 
kuopustu vakarėli ant Jardin 
ulyczios.

— Ugniagesiai isz Gilber- 
tono rengia szoki ir balių Vasa
rio devyniolikta diena. Jie sten-

Wilkes-Barre, Pa. — Senas 
gyventojas Kazimieras Matu- 
konis, nuo 33 Hemlock Uly.,

Girardville, Pa. — Kožan-| Georgetown, numirė Nedelioj, 
cziaus draugyste turėjo maža Vasario G-ta diena savo namuos 
vakarėli Nedėlioję. Naujas Szv.; se. Velionis atvyko isz Lietu- 

vikaras vos 1904 metuose. Jo pati Vik- 
pasake! tori ja numirė penkiolika dienu 

pirmiau. Paliko du sunu; trys 
dukterys, vienuolika anūkas ir 
broli. Likos palaidotas Vasa
rio 9-ta diena su apiegomis 
Szvencz. Trejybes bažnyczioje 
ir parapijos kapines.

— Lietuvos Nepriklauso
mybes ir Lietuviu Badijos Va
landos Metinis Koncertas kur 
invyko Nedėlios vakara, Vasa
rio (Feb.) 13-ta diena, buvo pu

čai Stoczkeliai, nuo 135 W. Og-| sėkmingas. Daug publikos dū
savo Tlyvavo tame Koncerte.

Vincento parapijos 
Kunigas Jonas Baikis 
indomias prakalbas apie Lie-! 
tava ir Lietuvius. Klebonas, 
Kunigas AI y kolas F. Dauman
tas perstatė savo nauja vikarą, 
Kunigą Joną Buikiu. Vikaras 
Jeronimas J. Bagdonas negalė
jo tame vakarėlyje dalyvauti, 
nes buvo iszvažiaves in Wilkes- 
Barre, pasiklausyti Koncerto, 
kur dainavo Panele Stoszkaite.

— Ana diena, ponstva Vin-.

To didžio pokylio inžymiausi. 
kalbėtojai bus teisėjas Hon. 
John Boyle ir geri). Prelatas J. 
Balkumis. Szvencziant 25 metu 
Jubiliejų, Szv. Andriejaus Lie
tuviu parapijos parapijie- 
cziams yra gera proga suma
žinti parapijos skola bent 25 
tukstaneziais doleriu. Ne pasi
gyrimas ar pasididžiavimas, 
bet tikra tiesa sakant, Szv. An
driejaus Lietuviai parapijie- 
cziai ežia gan pasiturineziaį gy
vena. Paskelbus skolos sumaži
nimo vaju, nuo sziu metu pra
džios iksziol parapijiecziai jau 
suaukojo ir pasižadėjo apie 
$4,000. Ir kasdien vis daugiau 
ir daugiau auku ineina.

KOMUNISTAI LEN

ir nusilenkdami j ai 
Lietuviai ne vieni; mes ir ne-; paaiszkino: “Tamistele, mes 
laisvėje turime talkininku, tu-i visi sudėjome ir tavo bauda už- 

: rime su savimi ir tiesa ir Die- mokėjome. Dabar eik sau svei- 
va. Lietuva, tiesa ir Dievas! ka, musu kalėjimas tai ne jums 
O su tokia trejybe, ko mums vieta.” 

sziandien bijotis! -------------------------
Tas amžinas musu Dainius, A C A D If) 

Maironis mus pamokino kaip ’ AHI V 
bakūže samonata, kam prakai-1 kaįp kovoti kaįp S Z E S Z1 O U KTA”

VASARIO 16-JI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kaip ąžuolus sūnūs, kam auk-- 
Įėjai tas lelijas dukreles? Kam 
taip rūpinaisi atstatydinti ta

KAI NERIMAUJA
VARSZAVA, LENKIJA. — 

Komunistiszkos Lenkijos val
džios policija suėmė daug vadu, 
kurie darbavuosi nuversti Ko- 

Philadelphia, Pa. — Trans-1 munistiszka valdžia Lenkijoje.
portacijos Kompanijos strai 
kos vis tesasi. Darbininkai sa-

den Uly., apvaikštinėjo 
vedusio gyvenimo. Draugai ir 
pažystami parengė jiems “Su- 
praiz Barte” ant kurios daly
vavo apie 100 sveteliu, kurie
turėjo puiku pasilinksminimą,: ko kad jie nesugrysz prie dar- 
apdovanodami pons. Stoczke-Jbo kol kompanija pakels jiems 
lems, puikioms dovanėlėms ir Į alga, 
linkėjimai sulaukti Auksinio 
Jubilejaus.

— Szvento Vardo Draugija 
yra pasikvietus dainininkus, 
szokikus ir szposininkus, kurie 
atvažiuos in Girardville, Vasa- 
ro septyniolikta diena ir pa
linksmins visus savo dainomis 
ir szposais. Szvento Vardo 
Draugija szita vakarėli rengia 
kad surinkus nors kiek pinigu 
del savo Klebono Kum Dau
manto Jubiliejaus.

— Szv. Vincento parapijie
cziai rengia priimtuvių vaka
riene ir balių, pagerbti ir isz- 
kilmingai priimti savo nauja 
vikara, Kunigą Joną Buikiu, 
kuris neseniai yra atvažiavęs 
isz Europos. Girardvilles Lie
tuviai džiaugiasi susilaukė an
tro vikaro, kuris dabar stos in 
(laiba ir padės vesti parapija, 
kuri taip gražiai auga ir bujo
ja. Antras vikaras Szv. Vin
cento parapijai dabar kaip tik 
reikalingas, nes sziais metais 
sueina dvideszimts penki kuni-

New York. — Hudson-Man
hattan straikos užbaigtas. Vi
si darbininkai sugry'žo prie dar 
bo Panedelyje.

PHILADELPHIA, PA. —
Paminėjimui Szv. Andriejaus 
Lietuviu parapijos Sidabrinio 
Jubiliejaus, rengiama iszkil- 
minga vakariene. In vyksta. Ne-

Policija dar nepaskelbia var
dus tu kurie buvo suimti ir in- 
tarti kad jie rengiesi nuversti 
Lenkijos komunistiszka val
džia. Bet policija tiek pasako 
kad labai daug didžiu ir inta- 
kingu vadu buvo suimta.

Tie kurie buvo suimti turėjo 
savo namuose vieliavas Lenki
jos ir darbavuosi del armijos, 
1944 metuose priesz Nacius. Po 
karo visi jie prieszinosi Komu
nistams ir Sovietu užkariavi
mui.

Eina gandai kad Komunistai 
delioj Vasario (Feb.) 20-ta die- užtiko sprogstanezia bomba, 

didelėje kuri buvo slaptomis padėti tuo
se kambariuose kur Sovietu 
Taryba rengėsi laikyti savo mi
tingus.

na G-ta vai. vakare,
Armory Svetainėje, prie Broad! 
ir Callowhill Sts., Philadelphia.
Kad žinojus kiek valgiu paga-j 
minti, vakarienes bilietus pra- 
szoma isz anksto insigyti pas 
rengimo komiteto narius ir kle-i 
bonijoje, 1913 Wallace St., Tel.! 
P05-2322.

Po skanios kalakutienos va-j 
kariones szokiams gros labai 
pagarsėjęs didelis Leo Zolio or- 
kiestra.
va k a r i e n es i s z k 1 i me s
vykti svecziu ne tik isz placzios ■ kas tokis buvo suimtas ir už ka i 
Philadelphijos, bet ir isz toli-; jis bus teisiamas.

Matyti kad ir Lenkijoje So
vietai turi labai daug darbo ir 
vargo sulaikyti ir prižiūrėti 
žmones, kuriems Sovietu val
džia baisiai nepatinka.

Komunistiszka valdžia sako 
kad visi suimtieji bus in teis

iu szios Jubiliejines f ma patraukti, bet ta pati val- 
žada. at-1 džia dar neiszdrysta pasakyti

ta liejai, sėjai, akėjai? Už vi
sa tai nelaisvėn tau dabar ten
ka karszeti.

Ir isz tikrųjų liūdna kalbėti, 
skaudu prisiminti ir dar skau
džiai prisipažinti jog visas tas 
darbas, visos tos karezios asza- 
ros, tas kruvinas prakaitas vy
ra paaukotas ant karo ir krau
jo altoriaus. Sziaip sau pašau-; 
lio žmogeliui, iszrodytu, kad 
paskutinis Lietuvos istorijos 
lapas jau paraszytas; kad vis
kas baigta. Bet ne tikram Lie
tuviui! Lietuvis jau nekarta 
nelaisvės panezius yra pažines, 
yra pajutęs, ir nekart juos nu
sikratęs. Kiti tokio plauko pa- 
rejunai kardu kariavo, kardu 
kilo, kardu ir krito. Kris ir 
szis.

Mes Lietuviai pareiname isz 
didvyriu žemes. Ne tas didvy
ris, kuris kardu, karu ar kitu 
krauju kyla ir kariauja. Ne 
tas didvyris kuris botago lai
ko. Ne tas didvyris, kuris stip
resnis ar žiaurenius pragarisz- 
ko karo pabūklus moka ar isz- 
drysta vartuoti. Bet didvyris 
tas, kurio siela, dvasia yra gaji, 
gyva, nepalaužiama. Didvyris 
tas, kuris, nors žiauraus likimo 
parbloksztas, bet nenuveikia
mas, didvyris tas, kuris kad ir 
isz aszaru pakalnes dar gali ti
kis pakelti in žvaigždes ir szir- 
di kreipti vis Dievop.

Kaip tik už tai musu Tėvynė 
yra Didvyriu Žeme; kaip tik 
isz tokios praeities jos vaikai 
stiprybes semia.

Už tai mums, iszeivijos Lie
tuviams, nereikia per daug nu
sigąsti savo Tėvynės nelemtu 
likimu. Žinoma, yra gana prie
žasties lindėti, apgailestauti ir 
nusiminti, bet ne rankas nuleis
ti, ne pasiduoti. Tai kas kad 
dabar taip apsiniaukęs Tėvy
nės dangus? Tai kas kad mu
su broliai nelaisvėn kenczia? 
Kentėjo ir pirmiau; kentėjo ir 
lauke rytojaus, szviesesnio ry
tojaus. Lauke ir aeziu Dievui, 
susilaukė. Lauksime ir mes, 
ir, Dievui padedant, susilauk
sim. Mes tu szeszeliu nesibijo- 
me,

kai jis mums per aszaras pa
sakė: ■»

Nors musu, bboliai, ne
daugei yra,

Busime tvirti, jei risz 
vienybe;

Stokim in darba, vyras 
in vyra:

Sujungtos rankos suteiks 
stiprybe.

Dabar paskutine ir geriausia in 
musu viltis, tai yra malda, isz- į - 
tikimiausias Prietelis, Visaga- - 
lis Dievas. i

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

klausomoje Lietuvoje, kai ta 
Lietuva ant savu kojų pasisto
jo. Dabar, tie, kurie musu 
Amerikos Lietuvius kaip kar- 

| vutes melže Lietuvoje, kreipia- 
i si isz musu pagelbos. Kai 
Amerikos Lietuvis nuvažiavo 
’ i “Nepriklausoma Lietuva’’ 
jis susidūrė su visomis tomis 
jis susidūrė su visomis tmois 
partijomis ir visai tais ponais 

In darba! In darba, kaip Lietuvoje.
Dievas prisakė;

Su tekanezia saule vilties ! 
O Tėvas Augszcziausias, 

Kuris amžiais mus 
plake, 

Paguodžianczia ranka 
iszties.

Su Dievo pagelba ir 
mokslo galybe, 

Sustosim in darba su 
dvasios stiprybe: 

Isznyks szalininkai 
nakties.

JAUNA MERGAITE 
NUŽUDYTA

ALIQIUIPPA, PA. — Polici- 
jantai szitame miestelyje dabar 
jieszko žmogžudžio, kuris ne 
tik žudo bet ir kankina. Polici
ja spėja ir sako kad tas žmog
žudys myli žmones kankinti.

Graži" “ir jauna Margarita 
Bankauskaite, penkiolikos me
tu amžiaus mokine buvo nužu-

Dabar tie ponai ir tos poniu
tes tik kreipiasi, bet staeziai 
reikalauja kad, “mes juos pri
imtume ir įsuszelptume! ’ ’

Mes nesakome, kad Lietuviai 
ežia prasikalto. Mes sakome, 
kad visi tie, kuriuos mes dabar 
galime suszelpti, nėra reikalin
gi musu paszelpos. Mes sako
me, kad tikri tėvynės 
ir Lietuvos žemes Lietuviai da
bar negali musu paszelpos pri
imti, “nes tie tikri Lietuviai 

i pasiliko Lietuvoje, kur pagelba 
negali juos pasiekti!”

“Iki sziol, iszbego isz Lietu
vos tik tie kurie buvo Lietuviu 
ponai ir tokius mes dabar esa
me praszomi suszelpti. Tikras 
Lietuvis nesza sziandien rau
donąjį junga ir kenczia neap- k
sakomus skausmus.”

Už tai, sziandien, “Szeszio- 
likto Vasario” szventeje, 
mums neturėtu tiek daug ru- 

'• peti kolektos, “kurios nepasie
kia tu musu broliu Lietuviu,” 
kiek maldos, kurias vien Visa-

dyta. Jos lavonas buvo surasta g-aiįs Dievas gali iszklausyti ir

Veteranas Ir Szeimyna Iszvyti Isz Namu

Buvo juoda ir sunki diena 
buvusiam lakūnui, kareiviui 
Edgar D. Van Leuvan isz 
Long Island, New York, kai 
ji, jo žmona ir jųdviejų sep
tynis vaikus iszvare ir iszme- 
te isz j u namu. Jie ežia visi 
yra ant ulyczios su visais j u 
baldais, kai namu sanvinin-

kas juos iszmete. Sanvinin- 
kas sako kad jie savo raudos 
neužsimokejo, kai buvęs la
kūnas kareivis prarado savo. 

- darba nes buvo sužeistas ir 
negalėjo savo raudos užsimo
kėti. Vaiku metai yra nuo 
vieno ligi septynių. Szita 
szeimynele ežia buvo apsigy-

venus nuo anų metu Rugsė
jo menesio. Szitoki paveiks
lą laikraszcziai nebutu isz- 
dryse indeti in savo straips
nius per kara kai szitas la
kūnas kareivis buvo viso 
kraszto didvyris. Bet dabar 
karas praėjo ir didvyriai 
yra užmirszti.

jie musu nepabaidys.
Kas bijo szeszelio,—

Uis temato,
Tas Diev^alybes tiFbai 

nesuprato.
Mus jau barzduota ir sama

nota senove seniai pamokino 
jog:

Kas kardu kariauja, nuo 
kardo ir žūva,

Ar maž jo milžinkapius 
kaulu j u pūva.

Ne j u ateitis artima !
Szia sanvaite mes gerbiama 

ta trispalve vieliava savo Tėvy
nės vieliava, kuri sziandien yra 
mums gedulio ženklas. Turė
tume ja juodu ryszeliu perjuos
ti, ar ligi pusiau stiebo nuleisti 
nes jai sparnai pariszti, kad ne- 
plasnuotu, neplevesuotu, nes 
nelaisvėje nei oras nėra savas.

Minint ir apvaikszcziojant 
szia Gedulio Diena, Lietuvio ■ 

! szirdis, kaip ta jo kraszto vie
liava, yra suriszta, -suspausta, tai pasiskubino; ji pareikalavo, 
Vienok viltis toje suspaustoje; . ..
szirdyje yra gaji, gyva, amžina.

Mums nereikalingi ginklai 
ir karo pabūklai, mums nerei
kalingi szautuvai ir sprogstan- 
czios bombos, kurios tiek isz-

sze

anapus Ohio upes. Jos jieszko- 
jo per devynias dienas, kai ji 
dingo isz savo namu.

Daktarai sako kad ji pasimi
rė nuo giliu žaizdų galvoje. Jai 
buvo viena ausis nupjauta ar 
nutraukta.

Mergaite paskutinaji syki 
mate viename saliune su senes
niu už ja draugu. To saliuno 
bartinderys pažino ta mergaite 
isz vieno paveikslo, kuri poli
cija buvo paskelbus. Tas bar- ma gyvuos, tai ta musu viltis 
tinderys sako kad jis atsimena yra tuose Lietuviuose, kurie 
ja už tai kad jis nesutiko duoti! sziandien vargsta, skursta ir 
jai svaiginineziu gėrimu, nes ji kenczia po Sovietu jungu, o ne 
buvo per jauna.

! ' Policija

musu broliams pagelbeti!
Su nuliudimu ir su tikru su

sikrimtimu, mes turime prisi
pažinti, kad Lietuviai pabėgė
liai, kurie iki sziol atvažiavo 
pas mus, toli gražu neatstoja ir 
neatvaizduoja Lietuvos Lietu
viu!

“Jeigu mes tikimės ir turi
me vilties, kad “Lietuva” isz 
tu paneziu ir isz tu griuvėsiu 
vėl iszkils ir vėl Nepriklauso-

tuose kurie dabar važinėja po 
! ' Policija dabar jieszko to musu kolonijas ir grąžais ir 
i žmogžudžio, ir miesto žmones jautrias prakalbas pyszkina! Z Z x • • » • 1 ____ _Nežiūrint visu tu gražiussurinko penkis szimtus doleriu
ir sako kad jie tuos pinigus prakalbu ir dar gražesniu 
duos tam kuris privers ar poli- j straipsniu apie ‘ ‘ Lietuva ir 
cijai priparodys kas taip pada- Lietuvius, musu insitikinimas 
re dabar yra kad ne pinigai, nedabar yra kad ne pinigai, ne 

■ ne kolektos, ne sziauni bankie- 
tai, ne grasingos prakalbos ir 
ne garsingos asmenys ar pra- 

paprastu
BAISINGA

MOTERISZKE kalbininkai, bet, 
_____  Lietuviu Maldos pagelbės 

tiems Lietuviams, kurie per 
skausmą ir kanezias sziandien 
užsitarnavo tikro Lietuvio did
vyrio varda! ’ ’

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

butu isznaikinti, kad jai butu; 
tuo j aus atneszta gazos del lan-l 
gu ir divoniukai, rugai del i 
grindų, kad visi kaliniai tylėtu 
kad jai butu pristatyta vieta 
apsiprausti, kad viedrolis, zer- 
kolas butu tuoj aus atnesztas.

Kai policijantai ne per grei-

i “Tegu ežia tuoj aus pribuna 
teisėjas, asz noriu pasiszneketi 
su miesto mayoru! ’ ’ Teisėjas su 
policijautais pakukzdomis pa- 
sisznekejo ir už keliu minueziu 
pas ta moteriszke atėjo ant ga-i

--- ■ .......................-----......................L
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