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Trumanas Perspėja Rusija
*

Isz Amerikos Raszytojas Tyli

SENATORIUS SAKO 
MOKYTAS TEISĖJAS 

DURNAS

Durnai Szneka; Dur
niau Reikalauja

WASHINGTON, D. C. —
Augszcziausio musu kraszto 
Teismo Teisėjas William O. 
Douglas, kuris, sulyg savo luo
mo turėtu būti mokytas ir pro
tingas dabar pasirodo visai 
durnas jeigu ne visiszkai kvai
las. Taip Senatorius Tom Con
nally, Demokratas isz Texas 
valstijos sako, apie ta toki ger
biama Teisėja.

Teisėjas Douglas, sakyda
mas prakalbas in San Francis
co buvo pasakęs, kad Amerika 
turėtu dabar tuoj aus pripažinti 
Komunistiszka Kinijos val
džia.

Ant szito klausimo mes su
tinkame su Senatorių Connal
ly. Nors mes gerbiame ir giliai 
nusilenkiame tokiems mokin
tiems žmonėms kaip teisėjams, 
bet kai jie taip durnai szneka 
tai jau mes, su Senatoriumi 
Connally sakome kad gana!

Jeigu nemokytas žmogus 
kvailai nuszneka tai da puse 
bėdos, bet kai jau mokytas 
žmogus ima tokius niekus ple
pėti, tai jau laikas apsirokuoti 
ir pasižiūrėti kas musu krasz- 
ta veda ir valdo.

Dashiell Hammett, pasakų 
ir apysakų raszytojas, buvo 
nuteistas in kalėjimą, už tai 
kad jis užsispyrės tylėjo, kai 
buvo užklaustas apie Ko
munistus ir Komunistu pini
gu fondą, isz kurio sugauti 
Komunistai gaudavo pinigu 
del savo kaucijų. Tie Komu
nistai, kurie būdavo paleis
ti ant kaucijos, pabėgdavo ir 
niekas, rodos, nepaisindavo 
kad tie kaucijos pinigai bū
davo teismo pasisavinti.

Valdžia dabar nori žinoti 
kas tiek pinigu in ta fondą 
deda, ir už tai szitas raszyto
jas .buvo tardomas. Bet jis, 
kaip žeme pardavės, tylėjo.

Sunku insivaizdinti, kaip 
tokis garbingas žmogus, ga
bus raszytojas, ir pasiturin
tis biznierius ir mokytas 
žmogus taip parsiduotu Ko
munistams. Komunistai var
giai galėjo ji papirkti, nes 
jis Komunistams daug pini-

Gerai kad beveik visi Sena
toriai ir Kongresmenai tuoj aus 
suszuko ir davė visiems žinoti

gu pats yra paaukojęs ir pa
aukavęs; jie vargiai butu 
gale j e ji suvilioti ar prigau-

DARBO DIENOS KAS ISZ TIKRO 
NELAIMES DAROSI UŽ GELE

ŽINES UŽDANGOS?
WASHINGTON, D. C. — , 

Per Darbo Dienos — Labor 
Day atostogas žuvo daug dau
giau žmonių negu kada pir
miau. Su szituo raszymu jau 
yra žuvę septyni szimtai ir sep
tyni žmones per tas trijų dienu 
atostogas.

Vaszingtono tarybose atsto
vai sako kad dauguma tu ne
laimiu atsitiko del kvailyscziu 
ir del per greito važiavimo, ar 
per važiavimo kai draiverys 
buvo gerokai insikauszes, insi- 
geres.

Keturi szimtai keturios de
szimts penki žmones žuvo ant 
vieszkeliu, szimtas asztuonioli- 
ka prigėrė besimaudanti, devy
niolika žuvo eroplanu nelaimė
se, ir szimtas dvideszimts pen
ki žuvo kitokiose nelaimėse.

Valdžios taryba spėja kadj
apie penkiolika tukstaneziu Pabaltijy ingauna vis asztres- 
penki szimtai žmonių susižeidė 
kitokiose mažesniose nelaimė
se.

Ant vieszkeliu buvo daug 
durniu ir kvailiu draiveriu ku
rie važiavo in pirmutini saliu- 
na, bet taip važiavo, kad suda
rė pavoju savo sprandui ar ki
to gyvastei.

Kiti, gerokai insikausze, in- 
sigere, pasisvecziave važiavo 
namo ir tu savo namu niekados 
nepasieke, bet pas Abraomą 
nuvažiavo ir kitus su savimi 
nusivežė.

Valdžios Tarybos atstovai 
sako kad daugiausia nelaimiu 
ant vieszkeliu atsitiko per per

Be didžiųjų spaudos organu, 
in szi klausima duoti atsakyma 
stengiasi taip pat visa eile Vo- 
kiecziu, Lenku ir Ukrainiecziu 
laikraszcziu ‘ ‘ Ost-W est-Ku- 
rier,” placziai perdavęs JAV 
(Amerika) užs., reik., ministe
rijos paskelbta tikrai daneszi- 
ma apie Lietuva ir sako Nr. 28 
placziai apžvelgęs Partizanu 
kovas Lietuvoje. Nr. 30 pažy
mi, jog tikras dalykas, kad 
tiek Pabaltijo valstybėse, 
ypacz Lietuvoj, tiek Czekoslo
vakijoj ir Vengrijoj visu smar
kumu reikszkiasi protestas 
priesz darbo žmonių geroves 
pablogejima. Nepasitenkini
mas Sovietais didėja už visos 
“Geležines uždangos,” o pa
syvus pasiprieszinimas visame

nes pavidalas. Latvijoj Lenki
joj ir Czekoslovakijoj Komu- 
niszka Partija insake imtis 
smarkiai priemonių priesz vi
sus “nerimo kėlėjus.” Vengri
joj ir Rumunijoj Jugoslavi
jos pasienis žveriszkumai “isz- 
valomas nuo nepatikimu gai- 
valu-.” Rumunijoj Banato pro
vincija užima Sovietu kariai. 
Visose lydetojese valstybėse 
armija ir policija paskubintu 
tempu pervedama tiesioginei 
Sovietu kariu vadovybei.

Laikrasztis ypacz daug des- 
nesio skiria priesz Rokosowski 
Varszavoj in vykdytam atenta
tui. Jugoslavai yra apie ji gava

kad tas Teisėjas, nežiūrint ko
kis garbingas jis butu, nekalba 
ir negali kalbėti del visu musu 
kraszto žmonių, ir kad jo tokis 
prasiszokimas yra tik senu bo

ti, nes yra nepaprastai mo
kytas ir gabus žmogus. Ko
dėl jis prie tu Komunistu 
prisiplakė sunku pasakyti.

greita važiavima.
Pennsylvanijoje žuvo devy

niolika žmonių ant vieszkeliu, 
keturi prigėrė, ir trys kitokiose 
nelaimėse žuvo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

bu plepalas ir nieko nereiszkia.
Senatorius Connally, Senato 

Užsienio Reikalu Komisijos 
pirmininkas stacziai pataria 
tam gerbiamam teisėjui liktis 
gerbiamam ir tupėti namie už 
pecziaus ir nesibaladuoti po 
svetimus krasztus ant musu 
kasztu ir palikti tuos užsienio 
klausimus tiems, kurie daug 
daugiau negu jis supranta ir 
žino. Ir mes jam pritariame.

MOKYTOJAI
IR MOKYTOJOS 

SUSTRAIKAVO
-' A r ____________

POTTSVILLE, PA. — Ke
lios apylinkes mokyklos dar 
vis stovi uždarytos už tai, kad 
mokytojai ir mokytojos su-

PAVOGĖ MERGAITE
t______

MAYS LANDING, N. J. — 
Dvideszimts trijų metu am
žiaus Bruce Royley, nuo Vent- 
nor ulyczios, netoli nuo Monroe 
ulyezios in Margate buvo su- 
aresztuotas in intartas už pa- 
sivogima keturiolikos metu 
mergaites isz Bargaintown 
Lake, Liepos, (July) dvide-' 
szimts pirma diena. Jis yra in
tartas už prisidėjimą prie jau
nuoles isztvirkimb. Jis buvo 
policijantu suimtas ir suaresz- 
tuotas Liepos (July) dvide
szimts devinta diena.

Keturiolikos metu mergaite, 
Yvonne Shirley DeArmitt, nuo 
Washington ulyczios dingo’ 
apie pirma valanda po pietų, 
kai ji buvo iszsimaudžius in

Laikrasztininkai
Putas Plaka

visai tiksliu žinių, kurios yra 
visai prieszingos Varszavos 
spaudos tvirtinimams, kad Ro- 
kosowskis po to, kai priesz ji 
buvęs invykdytas tariamasis 
atententas, dalyvavo net poky
lyje. Vienok Jugoslavai tvirti
na, kad keliems Czekams ir 
Lenkams pavyko Varszavoje 
prasiskverbti in Belvederio 
ofisus, kur jie suriszo sarga, o 
paskum pro duru plyszi palei
do in Rokosowskio pirminin
kaujama konferencija visa eile 
szuviu. Du sztabo karininkai 
buvo nuszauti vietoj, o pats

straikavo ir dabar nebegryszta ežerą netoli nuo Linwood, N.
in savo mokytojavimo darbus, 
už tai kad jiems algos dar nuo 
praeitu metu nėra atmokėtos.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

J., tik kelios mylios nuo At
lantic City. Ji buvo surasta ne
toli savo namu ant rytojaus 
apie penkta valanda po pietų.

Laikrasztininkai, pamate 
loszika Robert Preston su 
dainininke Peggy Lee puosz- 
niame Stork kliube, New 
York mieste, dabar jau pu
tas plaka kad jiedu rengiasi 
ženytis. Loszikas Robert 
Preston dabar loszia Broad
way teatre.

Japonija Vėl 
Bus Nepriklau

soma Tauta
Valdžios Taryba Pranesza Kad 
707Žmones Žuvo Invairiose Ne
laimėse Per ‘Darbo Dienos9 At
ostogas; Prez. Trumanas Sako: 
Po Visa Azijos Kraszto Randa

si Pavojaus Del Kito Karo
LIETUVOJ

KOMUNISTAI
SILPNIAUSI

Dar Naciu laikais laisvais 
pasaulis gėrėjosi Lietuviais, 
nedavusiais žmonių in SS Le
gionus, o dabar, ryszium su 
Vilniuj kilusiais neramumais 
vėl gėrisi Lietuviu atsparumu

SAN FRANCISCO, CALIF. — Prezi
dentas Trumanas kalbėdamas in penkios 
deszimts dvieju Tautu Delegatus San Fran
cisco Konferencijoje, stacziai pasakė Rusi
jos Delegatams, kurie teipgi buvo tame 
susirinkime, kad Rusija nesikisztu in Ja- 

is, ponu Taikos Sutarties dalykus.
Jis sake, kad jeigu Rusija ir ežia insi-

ir ryžtingumu. “Stuttgarter . . . ™ a i* x 1 ’
Nachrichten” Nr. 166 priveliji- klSZ, tai JI buS VISU TaUtU paženklinta, kaipO
mas baltu rodoma Sovietams “Rftfjszkčl

žasties kara paskelbti.
Rusijos Delegatas Užsienio Ministeris

pasiprieszinima, drauge su 
Szveicaru laikraszcziais pažy
mi, kad Lietuvoje Komunistu
partijos padėtis yra dar kri- 
tiszkesne nei Latvijoj, Lietu
voj Komunistu partijoj tėra 
v6s 24,000 nariu, arba vos 0, 8 
procentas visu gyventoju. Tai 
yra pats mažiausias partijos 
nariu skaiezius bet kuriame 
Sovietu valdomam kraszte tiek 
paežio j So v. Sanjungoj, tiek už 
jos ribų, pabrėžia dienrasztis. 
Be to, ir prie tu paežiu dar rti- 
kia priskirti “Pravdos” 1949 
m., atvirai pripažintus kelis 
tukstanezius Komunistu parti
jos nariu, 1945 m., isz Rusijos 
ingabenamu. Užimti svarbiu

Rokosowskis sužeistas in plau- vietų Lietuvoje,-Latvijoje Ko- 
czius. Vienok sziems atentatu munistu partija turi tik 31,213. 
nininkams pavykę pasprukti nariu, arba 1.5 proc. Tiek ju c., 
nepagautiems. Tada j u medžio- komiteto sekr., Pelsze ‘Cinoj,’ 
kle buvo pradėta visoj Lenki- tiek Rygos miesto part. sekr. 
joj ir Czekoslovakijoj. Prahoj Novikovas konstatavo, kad 
buvo suimtas Komunistu Par- “ideologinis darbas mokyklo- 
tijos Sekretorius Jantokas, in se ir un-te” yra tiesiog skan-
Varszava pasiunstas MVD Ge
nerolas Wazkinas, kuris tuoj 
ėmėsi valyti Lenku kariuome
ne. Pirmąją jo auka krito ar
mijos ypatiszkos skyriaus ve
dėjas Zikzowskis. Be Marsz.
Rokosowskio, dabar Lenku ar
mijai vadovauja Rusu Genero-^ 
las Paplowskis, aviacijai, Ro-
meyko, o galiausiai ir Lenku 
karo laivyno vadas Adminis- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

” kuri tik jieszko prie-

Andrei Gromybo sau ramiai sėdėjo, nuduo
damas, kad jis visai nei negirdi, kai Pre
zidentas Trumanas kalbėjo apie Rusija ir 
Sovietus perspėjo.

Jis Japonu Atstovams pasakė, kad pra
eitas karas negali būti taip greitai pamirsz- 
tas, ir kad szita Japonu Taikos sutartis, 
toli gražu, neiszlygina visas Japonu pada
rytas skriaudas. Jis sako, kad daug krasz- 
tu ir žmonių greitai nepamirsz kas atsiti-
ko per ta kara. Bet jis teipgi prasze 
visu pamirszti savo skriaudas, nelieti pa
giežos ir nekerszinti, bet stengtis vėl isz- 
mokti kaip viens kita mylėti.

Taikos sutartis buvo Ambasadoriaus John
dalingas Estijoj nuo 1950 m., posįer J)uĮjes SuraSZyta j| sutverta. SU- 
Taline nebuvo priimtas in par- .
tija ne vienas vienintelis darbi- lyg szitos sutarties Japonija vėl bus Ne- 

Z Priklausoma Tauta. Bet tuo paežiu sykiu 
reigunai ir valdininkai. Net to- Japonai turės nors kiek atmokėti toms Tau- 
riu skaiezius tesudaro VOs 3 toms, kurioms p buvo tiek iszkados padarius, 
procentą. czekoslovakijoj. Prezidentas Trumanas sake, kad Japo- 
Vengrijoj ir Bulgarijoj: po 7 ir

procentą, visa tai rodo, kaip nu Taikos sutartis, tai tik pirmas žings- 
(Tasa Ant 4 Puslapio) 1 (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Kiekvienas krasztas paski

ria baisiai daug pinigu savo 
szuipams, nors to vieszai ne-

Dabar biski lengviau pirktis 
ant iszmokesczio, ir už tai da- 

. bar žmones perkasi didesniu ir 
brangesniu daigtu. Bet tai ne
bus ilgam.

Dabar pacztorius jums laisz- 
kus ir laikraszczius atnesza tik 
syki iri diena. Pirmiau jis atsi
lankydavo du sykiu in diena. 
Bet paežio sztabas nieko nepai
so ir nieko nedarys kad sugra
žinti ta du sykiu ant dienos pa
tarnavimu.

Amerikiecziai laikrasztinin- 
kai, anapus tos geležines sienos 
yra persekiojami ir muczina- 
mi; ju rasztai ir raportai yra 
Sovietu valdžios peržiūrinėja
mi ir apkarpomi. O Sovietu 
laikrasztininkai Amerikoje tu
ri pilna spaudos laisve. Jie ga
li dalyvauti svarbiausiuose 
musu mitinguose ir viską be 
jokiu suvaržymu raportuoti sa
vo bosams.

Jau beveik visi musu laik- 
rasztininkai sako kad nieko 
gero nciszeis isz visu tu konfe
rencijų Korėjoje. Jie sako kad 
pasitikėjimo ir geros valios te
nai nesiranda.

Kongresas paskirs da dau
giau Amerikiecziu kareiviu 

' Europai.

Amerikos Laivynas rengiasi 
statyti dar daugiau kariszku 
laivu, bet dar vis laukia pinigu 
isz Kongreso.

Generolas Marshall dabar 
Lozorių gieda, nusiskusdamas 
kad Amerikiecziai dabar nieko 
nepaiso ir visai nesirūpina Eu
ropos apginklavimu. Ta paczia 
daina dabar gieda ir Preziden
tas Trumanas ir kiti valdinin
kai. Bet mums iszrodo kad ežia 
ir pat$ Generolas Marshall kal
tas ir Trumanas kaltas ir visi 
tie valdininkai kurie taip da
bar sako, nes jie visai mažai ka 
pranesza savo žmonėms, mums 
Amerikiecziams. Reikėtų daug 
daugiau atvirumo ir teisingu
mo isz musu didžpoiFiu valdo
vu ir mažiiau propagandos.

Benton miestelyje, Illinois 
valstijoje vienam žmogeliui ne
patiko kad jo czekis buvo tokis 
mažas isz valdiszkos paszelpos. 

f Jis susitiko su tos paszelpos 
prižiūrėtoju ir jam su kumszti- 
mi davė in antaki.

In Hayfield, Minn., ugniage
siai iszejo ant straiku. Jie sako 
jie nevažiuos gesinti gaisrus, 
kol miestais jiems nenupirks 
nauja troka. Miestas nupirko, 
ir jie gryžo prie savo darbo.

Moterų gauja, Pašerta mies
telyje, Italijoje, susirinko ir 
pareiszke savo nepasitenkini
mą kad taksos per brangios. 
Jos nutarė ne tik mitinguoti ir 
protestuoti, bet ka apie tai ir 
padaryti. Jos taip, ir padare. 
Jos nuėjo iii taksu ofisą ir su
degino visus taksoriaus rasz-

'Asztuoniu metu vaikas, Te
cumseh mieste, Michigan vals-

arba pradžia 
SKAITYMO 

.. .ir...
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tijoje, neiszlaike savo mokyk
los kvotimus. Jis kelias dienas 
mistino, ir svarstė, kaip jis ga
lėtu atkerszinti savo mokyto
jai. Galu gale jis priėjo prie 
iszvados. Jis uždegė ta mokyk
la..

Vienas žmogus taip inpyko 
kad jo automobilius du sykiu 
sustojo vieszkelyje, kad jis su 
keliais savo draugais ta auto
mobiliu instume in Delaware 
upe, netoli nuo Trenton, N. J.

Ineinant in New York mies
to traukiniu stoti, žmogus jau- 
cziasi kaip kokioje didingoje 
katedroje ar szventoveje, ir ro
dos ima noras nusiimti kepure.

Žmones isz mainu važiuoja 
in New York miestą ir bran
giai užsimoka eidami in teat
rus. Jie nežino kad daug dau
giau galima už dyka, ant New 
York miesto ulycziu pamatyti 
negu didžiausiame teatre.

Dabar mažai žmonių 
pešti skersai Brooklyn© 
Bet tie, kurie iszdrysta ta ke
lione eiti, niekados nesigaili. 
Mes jau kelis tuzinus sykiu ta 
tilta perėjome, ir ketiname, jei
gu sveikata iszlaikys dar kelis 
tuzinus sykiu eiti skersai ta 
tilta, pasižiūrėti ir pasimokinti.

eina 
tilta.

Sziais laikais vis daugiau ir 
daugiau skaitome apie savižu- 
dystes. Iszrodo kad dabar jau 
in mada atėjo paežiam sau ga
la pasidaryti. Mums iszrodo 
kad tokie žmones yra didžiau
si bailiai; jie bijosi gyvenimo, 
bijosi rytojaus, bijosi saves. 
Jie kaip nors, kur nors inklim- 
po ir bijosi, nedrysta susijiesz- 
koti kelio atgal.

Pypkes Durnai

Stalino Nebijome
Kas mums Stalinas galia, 
Arba Kinu jo gauja?
Nieks jo bombų nebijos, 
Kol nekris dar ant galvos. 
Kam isz anksto mum kariaut 
Ir pasaulio taika griaut?
Jei Amerikon ateis,
Juos iszmuszim pagaliais....
Kaip kad muszdavom varles, 
Arba Brooklyne muses.
Tai, sukalsim juos gražiai 
Mes tikri varlamusziai.

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

NEW YORK. — Rugsėjo 
(Sept.) 5 diena laivu “General 
Butner” atvvko in New Yorka v
szio Lietuviai Tremtiniai:

Banionis: Jonas, Joana, iii 
Hartford, Conn. — Dobkevi
ii ius, Leonas, Chicago, Ill. — 
Kemeža: Andrius, Albina, Gin
taras, Detroit, Mich. — Reklai- 
tiene: Betty, Hinsdale, Hl. — 
Srebalius: Antanas, Detroit, i
Mich. — Valskunas: Vitoldas, 
New York, N. Y.

Rugsejo 7 d., laivu “Gene
ral Stewart” atvyksta in New 
Yorka szie Lietuviai tremti
niai:

Bendoraitis: Antanas, in Ro
chester, N. Y. — Bugvilionis': 
Jonas, Use, Jonas ir Povilas, in 
Detroit, Mich. — Cenkus, Sta
sys, Utica, N. Y. — Czcrnivi- 
czius: Juozas, Hildegard, Da
nute, Dayton, Ohio. — Kaptei- 
nis: Otonas, Kazimiera, Nijo
le, Dorchester, Mass. — Milko
va i tis: Juozas Auguste, Erna, 
Auguste, Ona, New York, N. Y. 
— Palsiunas: Edith, Detroit, 
Mich. — Poskus: Kazys, Mar
tha, Peter, Yonkers, N. Y. — 
Povilaitis: Andrius, Chicago, 
Ill. — Schoen: Nadine, Madi
son, Wise. — Silas: Meta, Al
fred, Paul, Rockville, Conn. — 
Urbanavicziene: O., in Rock
ville, Conn. — Vysniauskas: 
Jonas, in Chicago, Ill.

— BALF Centras.

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys
Aclieribakaite- Jaiisohn, Ber

ta.
Balcziunas, Juozas isz Pa- 

kerniu km., Gruzdžiu v., Sziau- 
liu ąp.

Baltruszaityte, Adolfina isz 
Kražių.

Barauskas, Jonas isz Remy- 
g a 1 o s, B a r a u s k i en e - Sk e s t em a i - 
te, Rozalija, ir Barauskaite, 
Marijona, abi isz Pagaidzpilio 
km., Panevėžio ap., gyvena Ry
goje.

Jansohn-Achenbakaite, Ber
ta. ,

Jazdauskaite, Kazimiera, isz 
Vaiguvos vi., Sziauliu ap.

Lioge, Mykolas, isz Liogiu 
km., Andrioniszkio parap., Pa
nevėžio ap.

Matijoszaitis, Jonas, isz Eu- 
trimu km., Eržvilko vi., Tau
ragės ap.

Rodomskis, Juozas, isz Ky
bartu m., Vilkaviszkio ap.

Szaulytes (Szaulys), Mare ir 
Rože, isz Radžiūnu km., Aly
taus. ap.

Šzimenas, Petras isz Papiliu 
km., Subacziaus v., Panevėžio 
ap.

Skestenaite-Barauskiene, Ro
zalija, ir Barauskaite, Marijo
na, abi isz Pageidžpilio k., bei 
Barauskas, Jonas isz Ramyga
los, Panevėžio ap., gyvena Ry
goje.

Tumas, Antanas.
Jieszkomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y.

— Esi saldus kaip pienas— 
bijau kad nesurugtum.

— Et, lyg tu jau moki at
skirti merga nuo ožkos.

“BALF” Pirmininkas 
Stengiasi Gauti Len

gvatų Amerikos 
Ir Kanados 

Naujakuriams

GYVENIMAS VĖŽIO

BROOKLYN, N. Y. — Balf 
pirmininkas Kan. Prof. J. B. 
Konczius, neseniai aplanke 
Kanada, kur smulkiai susipaži
no su tenykszcziu Lietuviu 
naujakuriu gyvenimu ir veiki- 
momis. Tarp kitko jis patyrė, 
kad daugelis Kanadoje gyve- 
naneziu Lietuviu naujakuriu 
norėtu aplankyti savo artimuo
sius gyvenanezius Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, vienok 
Amerikos Imigracijos ir Kon- 
sul arines instaigos statanezios 
tokias sanlygas kad retam pa
siseka gauti leidimas in važiuo
ti in Amerika. Ryszium su tuo 
BALF pirmininkas parasze 
memorandumą Amerikos De
partment of State, Amerikos 
Ambasadoriui Ottavoje (Otta
wa) ir kai kuriems Amerikos 
Konsulatams Kanadoje nuro- 
dydanias, kad visi naujakuriai 
jau daugiau nei viena karta 
buvo saugumo sumetimais isz- 
skryninguoti da priesz atvyki
mą in Kanada ir kad tokiems 
asmenims leistu savo artimuo
sius aplankyti Amerikoje be 
jokiu ypatingu suvaržymu.

Szalia to, daugelis Jungtinė
se Amerikos Valstybėse gyve- 
naneziu naujakuriu nusisku- 
džia, kad Amerikos karo pra
mones inmones, nors ir reika
lingos darbo jiegoš, negali pri
imti darbams neseniai Ameri
koje apsigyvenusiu nauja ku
riu, dažnai net ir specialistu, 
jei jię nėra Amerikos piliecziai.

Tuo reikalu BALF pirminin
kas parasze Amerikos Prezi
dento Trumano patarėjui Mr. 
John R. Steelman praszydamas 
ta potvarki peržiūrėt! ir s urnai- 
nuoti ta prasme, kad isztiki- 
inieji Amerikai naujakuriai be 
ypatingu varžymu ir kliudymu 
galėtu gauti darbus Amerikos 
karo pramonėje ir tuonii prisi
dėti prie Amerikos kraszto ap
saugos stiprinimo. ?Ta proga 
pirlnininkas nurodė, kad dau
gelio naujakuriu sūnūs jau da
bar tarnauja Amerikos kari
niuose daliniuose ežia ir užsie
nyje.

Bonn’o Vyriausybe Del 
Tremtiniu Kulturiniu 

Laisvių
Priesz kuri laika Bendrasis 

Amerikos Lietuviu Paszelpos 
Fondas, drauge su Latviais ir 
Estais inteike Vokietijos vy
riausybei (Bonn’o) memoran
dumą praszant suteikti Pabal- 
tiecziams tremtiniams Vokieti
joje placzias kultūrines laisves. 
Sziomis dienomis gautas tikrus 
atsakymas, kad naujieji Vo
kietijos instatymai kaip tik nu
mato duoti placzias kultūrines 
laisves Vokietijoje gyvenan- 
czioms tautinėms' mažumoms, 
ju tarpe Lietuviams, Latviams 
ir Estams.

Iszmintingi Žodžiai

KATALOGAS 
KNYGŲ .

— Ka girtuoklis sukalba, 
tai ne kiaule nesues.

— Atsikąs jis, atszips jo 
dantys.

— Praeitis svajone, dabar 
tikrenybe.

— Dievas kiszenej, velnias 
szirdy.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Iki sziol da ne visi žino apie 
gyvenimą vėžiu. Dabartės ne 
kokis Heinking, specialistas, 
užsiimantis veisinimu vėžiu 
Leutene Voketijoj, apgarsino 
savo pateminimus ant vėžiu ir 
apie juosius viename laikrasz- 
tyje aprasze.

Kožnas vėžys laikosi savo 
aprubežuotoj vietoj ir Hein
king apie tai isztyrinejo. Jisai 
ženklina vėžius isz kožnos vie
teles atskirios, ka turėjo su 
smaigelais nusmaigintas. Pasi
rodė po kokiam laikui, jog 
ženklinti vėžiai laikosi savo 
vietose. Jeigu katras vėžys me
džiodamas edesio nuvyksta iii 
kita vieta, tada pagauna kiti 
vėžiai nuganubina ji ir suėda.

Vėžiai ne ėda jokios gaisze- 
nos pasmirdusios, norint žmo
nes taip kalba, maitinasi szvie 
žia mesa, o labiausia mėgsta 
žuvys ir varles, o taipgi neku
rias auguoles. Kada iszsinere 
isz savo kiavalo, tai ir ta kia- 
vala suėda. Vėžiai kas metas 
laike vasaros numeta kiavala 
nuo 7 lyg 8 kartu ir tai kada 
buna pirmo meto, o kada buna 
senesniu 3 ir daugiau metu tai 
du kartus iszsinerina. Priesz 
numetimo seno kiavalo vėžys 
yra labai sutingęs, po numeti
mu velei vėžys stojosi miklu ir 
linksmu.

Iszsinariniinas yra labai vo
žiu skaudus. Turi nebagelis isz- 
sitiest drueziai kaip ilgas, tada 
senas kiavalas ant nugaros 
trūksta ir veyis isz po kavalo 
iszlenda. Da vienok daleles 
kiavalo pasilieka ant kojų ir 
žniplu isz kuriu vežis turi nu- 
imtie kaip pirsztines ir czeve- 
rykus. Kožnas vėžys turi shvo 
pUskyre skyle, in kuria inlonda 
kaip pradeda atszalt, vienok 
žiemos laike ne užmiega, kaip 
tai ne kurie žmonys mistiną, 
tiktai eina iii giluma ant dug
no.

Didžiausiais nevidonais vė
žio yra lydeka, aszeris, nes 
taipogi lapes ir žmonys selina 
prie vėžiu, o velei naikina juo
sius visokios pavietringos ligos 
kurios pastoja isz visokiu mik
robu (gaivaliai vandeniniai). 
Del mažiuleliu vėžiuku di
džiausias nevidonais buna j u 
bosai tėvai, ka godžiai juosus 
suedineje aplinkinybe užduoda 
va isz in t juosus, b a jaunule liūs 
reikia iszrast ir skyrimu patal- 
pint kaip žinom jog vėžys gali 
koki laika gyvent ant pievos 
per kokias pelikes dienas ir no
rint nuo szviesos saules tuo- 
jaus užmiega, bet velei atsigai
vina.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1951

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinąs! sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- i 
ba ka negalėjo savo liežuvio | 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
■Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- , 
ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelci; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus ąpraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No. 123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Pelcniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 

i žnas daigtas turi savo vieta; 
• Ka pasakė katras paeziuojas, 

76 puslapiu. 25c.
No.133—Dvi istorijos: Neuž

mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos T ne
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No. 142—A p i e Paveikslas 
Gyveninio, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No. 144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernjadina. 61 
puslapiu, 20c.

No. 145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.150—Apie Duktė Akine- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras
Žydas, Du Draugai. 136 pusla-

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

piu, 35c.
No. 158—A p i e Kapitonas 

Stoi'mfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi* Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—-Apie Po Laikui;
Per Neatsarguma in Balta 1 ,Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvąigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Km 
nūs; Meszla-vežis; GrapaspEg- 
li; Ąržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

A0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20 c.

No. 176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapčių 
Ateites su pagelba Katrom. 
25c.

No.l80—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180y2—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasierians 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Krištuso 
15c. ■ - ■ •• f

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pa s i bud i n ima s prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristiiso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c!, Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No.198—•Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Krisfuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Isžgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Krisiu. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz 

szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

SS?’"’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiuu- 
timo kasztu. •k

Visi Moui-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

. , ■ t - ’ ' • R • *

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.



‘ ‘ S A U L 15 ’ ’ MAHANOY CITY, PA.’ '■ ____ _  _ •

MIKAS DYKŪNAS
ĖJIKAS visada, buvo piktas ir 

niūras, susiraukęs, lygi! vi-
žina. Kaip jam linksmintis, lai
mes pajuoktam? Isztikruju 
jam laime buvo kaip padėta 
tik pasiimti bereikėjo, o jis jos 
nepaeme.

Geroj vietoj su vyrais insi- 
sznekus, dažnai guodėsi varg
szas': Ar Dievuli, Dievuli, kad 
ne žioplumas, bucziau sau po
nu buvęs ir tai ne bile kokiu 
szunbajoriu, bet tikru ponu; 
per diena valgyeziau gercziau, 
paskui kur priesaulyj gule- 
cziau, puzdamas ir raugėda
mas, geresni už mano dabarti
nius szeimininkus szunis pas 
mane lakintu, o dabar nori ne
nori žiūrėk in akis: Inteiks, 
lauk, lenk už ta alga, kur ta- 
bokui netenka, už ta putra, kad 
ji įprarugtu! O kiek truputi ne- 
intiksi, tai prisiklausysi viso
kiu bindariju — visi žino, ko
kie dabar gaspadoriai, stacziai 
kad inmanytu, tai kaili nu
trauktu gyvam.

Mįkas niekada nesijauto kal
tas esąs, bet isztikruju szeimi- 
ninkas per daug norėjo, Mikei- 
gi sveikata, ne vienai dienai, ir 
senatvei reikia jos sziek tiek 
Užlaikyti, taigi apsibardamas 
su szeimininku, stūmė diena 
nuo dienos, pasižiūrėdamas, 
kaip augsztai saulute tebėra.

Kad bent tik dienos .laiku 
reikėtų Mikai krutėti, bet tie 
szeimininkai tikri naktibaldos, 
jiems nėra ramybes nei nak- 
ezia, godumas pekliszkas, — 
dūko Mikas, tartum su savim 
nusineša I

Led Mikas ima snausti, tik 
durys girgždi

— Mikai, Mikai, eikim ark 
liu szerti!

Mikas kyszt galva isz po kai
liniu — tamsu visai, taigi 'bu
siąs negirdįs, galva intraukia 
atgal ir busiąs bemiegąs.

— • Mikai, jau auszta, eikim 
arkliu szerti! Kartojo szeimi- 
ninkas.

— Bene in Ryga važiuosi! 
Atszauua Mikas ruscziai, eisiu 
asz ten nakezia baidytis! Truk 
galva pats!

Tik vėl primigo, o tąsi atgal 
kyszt, durys girgždi

— Mikai, Mikai, arkliu gir
dyti, jau auszta!

Mikas isz po kailiniu galva 
kyszt:

— Kas tau dės ta auszra 
'pusnaktyj! ■ Supykęs vercziasi 
ant antro szono.

— Mikai, bijok Dievo, ark
liu girdyti!

Bene silkėmis priszeriai! At- 
szauna Mikas, ir paima ji pa- 
siutmiegis, sapnuojasi daug, 
daug pinigu, buk ponas esąs, 
gulis sau szilumoje, tik kažin 
ko valgyt norisi.

Atbunda, saule žiuri in Įau
ga, jau per mąstą nuo miszko 
paszokusi augsztyn:

. —. A, jau ta giedra szirdi 
paėdė, bepigu kailijanti diena! 
Bent atsilsėti galima!

Sžeimininkasi vėl kyszt:
—- Mikai, pusrytis ant sta

lo!
— Asz to seniai laukiu, sa

ko Mikas, ir rioglenasi isz gul
to. Dabar nėr ko spirtis! Saule 
pasikėlė, tai ir žmogui laikas 
kelti: juk jis ne ponas, 'bet 
vargszas, likimo pajuoktas ne
savo vėžėje žmogus, turi slau
gyti visus pasziemekus! U, u, į 
uuu! aunu! auszta! ranžosi 

Į

vargszas net sąnariui trata. O j 
vis per savo kvailumu., ne tieki 

Aper kvailumą, kaip per tą savo 

minks'zta szirdi, o kaip tai isz
ejo, tai pasiklausyki!; kaip 
Mikas pasakojo, taip ir asz 
jums pasakysiu:

4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-44-4 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
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Sziandien ant svieto 
visai kitaip, 

Yra žmones kur godinasi 
ant pinigu,

Ir naudoja visokius 
budus,

Kad tiktai taji 
Dievaiti Laimes 

sugriebt!
Turi žmogus dideliai 

apsisaugo!, 
Nuo visokiu apgaviku,

Kokiu sziandien po 
svietą priviso, 

Ne tiktai Suvien. Valstijose,
Bet ir po visas 

dalis svieto.
* * * •

‘ Per Leiber Dei sz vente 
Žmoneliai pasilsėjo,

Kaip rodos ir atsigerti 
galėjo,

Ba laiko turėjo, 
Geriems žmoneliams 

linksma buvo, 
Taigi, sėdėjo namie, 
In beda nepakliuvo, 
Betgi buvo ir tokiu,

Ka nepadoriai apsiėjo, A M - 7
Tai net ir lakupojer 

sėdėjo, 
Ba mat tokia »szvzente 

neiszpažintu,
Jeigu nepasigertu,

Ir nenusimintu, 
Ir lakupoje nesėdėtu.

Ar žinote kad jau 
kitokį laikai virto, 

Žmoneliai prie Dievo 
atvirto,

Jau daug doresni,
Ir protingesni, 

Jau tiek negirtuokliauja. 
Kitados, kaip tik kokia 

szvente būdavo, 
Tai ne vienas in lakupa 

pakliūdavo. 
Bet sziandien jau kitaip!

Asz mistinu kaip 
protą gaus,

Tai ir girtuokliauti 
pasiliaus.

* * *
Girdėt kad vyrai, 

Skundžesi ant savo 
bobelių, 

Kurios maliavoja savo 
veidus, 

Bet tankiai atsitinka, 
Kad ir bobeles skundžiasi

Ant savo vyru,
Už da bin ima savo 

veidu.
Neseniai viena bobele, 
Apskundė savo vyra, 

Kad nesirūpina josios 
užlaikymu,

Bet da ja arzina
kožna diena, 

Maliavodamas savo veidą, 
ir juodina antakius.

Paežiuiiai tas taip 
pabiaurino, 

Kad ant sa/vo vyro, 
Daugiau negali žiūrėti!

Jaunose dienose ne toks asz. 
buvau kaip dabar; už vikrumą 
mane sodžiuj žibinkszcziuku 
pramane, nuaugino Dievas, ne
pagailėjo, isz stuomens ir isz 
liemens buvau vienu žodžiu nu
tikės.

Vaiku būdamas, apžinoda- 
vau, visus paszalius, viso sod
žiaus sodus, girioj voveriu 
sandelius, pritasiotus iszgvil- 
busiu rieszutu, paukszcziu liz
dus, po upe nardžiau • lygu ly
deka, vienu žodžiu, tikras bu
vau vėjo brolis.

Negeresnis buvau ir paskui, 
kai panosyj eme szeriai dygti. 
Kai isztesau, kaip geroka svir
tis, biesa.s mane sugundė prie 
mergų. Tame ir visa mano ne
laime tos peklos žąseles suede 
mano laime! Dabar, protą in- 
gaves, spiaudausi atsiminęs, 
nes ėjau per mergas, lygu dva
ro jaucįius per banda: ta gra
ži kita da gražesne, mat, tokia 
kvaila szirdi turėjau.

Kiek liuba broliai ar tėvas 
mergos inkrauklavo, kiek pu- 
tralaki pridėjau, tai ir skai- 
cziaus nėra, kaip tiek taip tiek!

Staiga inkrito in aki merga 
tevunaite, saves verta. Nuo 
manes nesikrato, tai ir ėmiau 
dailintis. Kaip tik ims breksz- 
ti, asz prie klėteles1, braksz, 
braksz in langeli ir beiszeinan- 
ti Elze. Kas galėjo manyti, kad 
szunybe sumanė vargszui! Asz 
ėmiau praszyti in kieti, ji szypt 
vypt, ir sako:

— Pro duris negalima, tė
vuliai pajus, lipk, Mikeli dobi
lėli, per augszta langeli aut 
kloties, asz tau padėsiu lubas 
pakelti ir nusileisi vidun, sal
džiai arielkele pavieszysiu ir 
sūrio užkandai patrupysiu.

Nereikejo kartoti man, toki 
brangu žodi i'szgirdes, tik 
strikt, lygu katinas, raibu, ra- 
bu, ir jau prie langelio!

— Szok, szok! Sznibžda 
kažin kas tolymis. kas-oi k°d nazin Kas tolymis, kas-gi Kad 
ne Elze,... man per szirdi 
szniaukszt kaip su vikszriu tik 
liupt! Ir nuszokau. Kad ver- 
cziau žeme butu mane prariju
si! Netikėsi, tamsta! Pas lan
geli buvo tam tikslui praskleis
tas reksztis: kaip szokau, sta
cziai iii tinklą ir užsiraukė vir- 
szuj galvos, lygu terba su va
žiais.

Ėmiau plusteti, bet ka tu 
•žmogau, padarysi! Czia ir žibu
rys atsirado. Kad tik žiburys. 
Dievuli mano, sustingau sta
cziai žiūriu: tėvas josios ir 
maniszkis brolis Ignis. Visi 
kvatoja: kva-kva-kva, lygu 
varnos krankia, ot vestuves tai 
vestuves! Sako.

Ėmiau bliauti, kaip mažas 
vaikas, o jie nesiskubini liuo- 
suoti manės isz spąstų, tik 
vaiksztineja aplinkui su žibu
riu ir pamiecziojasi. Prisaikino 
mane, kad niekada szitokiu bu-
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du nesipirsziu, paleido, o asz 
ėjau lygu szunu vejamas: grio
vys, ne griovys, laukas, ne lau
kas, kol įieatsiduriau kieme.

Isz to laiko surimtejau, bet 
Elze neisztruko isz szirdies, 
veltui tėvas prikalbinėja, kad 
ne pagal mano nosies labokas, 
nes jie isztikruju ant trijų va
laku žemes; gyveno, o mano tė
vai viso labo turėjo pusantro 
margo žemes ir tėvas amatniku 
buvo, kaip žmones sako: svieto 
perėjūnas, tai ne ūkininkas!

— Kad butu pinigai, butu 
pinigai, butu ir laime! Manau 
sau, ir knioszt mintis in galva, 
jog svietas sako, kad isz Pran
cūzu metu begales pinigu esą 
žemeje paslėpta ir palikta, tik 
reikia atsekti vieta; ne vienas 
juk rado, kodėl asz negaleeziau 
rasti ?

Pa s i d i r bin a u sau laiba plie
nine lazda, ir neleidau jos isz 
ranku: kur einu, ten badau. 
Kaip tik kas kniauszteles po( 
lazda užsiženklinu ta vieta ir 
ateinu nakezia plunkti. Plun
kiu kartais in žmogaus ūki, to
ki rusi iszdumsiu, kad buksztu, 
o czia pasirodo kokiu szukiu 
geležuniu akmenų, o ko reikia, 
nei žvnies!

v - ■ J •

Tame indukime atsitiko kai- 
minysteje praszinii’itinis. Be
plepant iszsikalbau su viena 
sene szios apylinkes garsia ži
nove, kuri isztįkrilju papar- 
czio žiedą turėjo ir ka pasako, 
tai kaip su kirviu nukirto: nei 
atimti, nei pridėti.

Taigi asz jos ėmiau aplinkui 
klausti apie pinigus, kur kaip 
galima rasti. Ji klausėsi, klau
sėsi ir sako.

— Ne tau pinigus rasti, ne 
tau sūneli, czia rimtumo reike 
subrendusio proto, daug kan
trybes, o daugiausiai drąsos, 
nes kiekvieni paslėpti pinigai 
yra bieso globoje ir isz jo rei
kia juos iszgauti, tai ne taip 
lengva, kaip ibdosi!

— Asz viską padarysiu, 
katinu, suniu lape pasiversiu, 
bile tik pinigus ingauti, o in- 
gausiu, ne busiu godus, kaip 
mane gyva matai, pusiau!

Trukstangalviais nuklapno- 
jau, visa bonka raudongalves 
atnesziau nes sene mėgo in- 
szmoryti.-Patraukiau in pasza- 
li mat buvo vasara, tai susimė
tėme in sodneli ir ėmiau vai- 
szinti.

Sene paliko kaip szilkas, nuo 
szirdie pasakoti eme: kaip, kur 
eiti, tartum pati padėjo, taip 
žinojo ta vieta ir viską kas nu
tiks !

Sužinojauf viską. Reikėjo 
juoda katina surasti. Asz pa- 
mislijau kaip tik pas viena 
kaimyną buvo toks juodas, 
kaip sabalas, ko reikia! Kaip 
tik ir laikas geras, nes tai buvo 
Szv. Jono vilija, naktis burtu 
ir monu. Laukti nėra ko. Asz 
tuoj ir nuėjau to katino, nu
tveriau ir cinu. Reikėjo, mat 
nueiti in giria, in paezia gilme, 
kur nesigirdi nei szuo lojant, 
nei gaidys giedant, atsistoti 
aut kryžkelio ir subliudyti ka
tiną. Tada ant to bliovimo at
eis Vokietpkas ir ims klausti, 
kas czia bliauna ?

• — Tavo broliuką nutvėriau 
reikia sakyti. Tada Vokietukas 
ims praszyti, kad ji paleisti, 
bet nereikia leisti, reikia saky
ti: Pirk, perduosiu. Biesukas 
ims lygtis, ims siūlytis. Tada 
tvirtai reikia pasakyti, kiek 
nori ir bieselis duos! Iszspru- 
kau isz pokilo, insidejes iri 
maisza katina, dumiu, kaip sa
ke sene, nesidairiau, tik žiuriu 

Į po statumu nosies, ar- nepama- 
į tysiu paparezio žydint, ar ne

lenda kur isz po kelmo V okie- 
tukas broliuko pirkti!

Kaip tik viskas, kaip sake 
boba žinove! Atsistojau ant 
kj-yžkelio, tik gnybt katinui!

— Miau, miau! miau! Pra
garsėjo miszke. Asz žiurau, 
žiurau ir beateinąs!

— Kas czia reikia? Klau
sia striuks buks Vokietukas.

— O-gi tavo broliukas, su
gavau ir neszuosi!

Atiduok man! Sako szaipy- 
damas nelabasis.

— Anei davės!
— Duok, asz užmokėsiu ge

rai. Kiek nori?
— Szita maisza pripilk 

auksiniu! Sakau ir parodžiau 
maisza, kuriame katina lai
kiau ir vėl ifignybau nabagui.

— Aliau,, miau! Subliovė 
vargszas, o Vokietukas tik 
skrybeliuke nuo galveles, linkt 
linkt man iki žemes. Asz iszsi- 
pucziaū:

■ — Sauso niekas neklauso, 
duoksz pinigus! Sakau.

Besilygstaint žiuriu, rūmai 
auksuoti bestovi, pastovai, me
džiai visoki, nematytos gėlės 
žydi, ir isz kiemo beiszeinanti 
mergina, bet tokia mergina,
kad mano ko akys neiszprogo 
isz kaktos'! Iszejo, iii mane 
žvilgt, lupos szypt, su ranka 
balta, kaip varszke, moja, kad 
man bežiūrint devyni prakai
tai nupylė!

— Žinau, kur eini, berneli, 
žinau ko jieszkai baltas dobi
lėli. Pinigu jieszkoti eini lai
mes atrasti trokszti, bet mesk 
szituos monus, szit visi tie ru
mai nemažas, imk mane jauna 
neatmesk, taip liūdna man to
je girioje vienai, juk asz jauna 
ir skaisti, neblogesne už tavo 
Elže?!
”h-— Ko ir lyginies, sauluže 
prie katilo?! Surikau, ir kaip 
pasiutęs puoliau pagrobti iii 
glebi ta. gražule mano. Pagavau 
ir ėmiau bueziuoti.

Bet kuris biesas! Noriu ati
traukti lupas, nei isz vietos: 
ūsai prikibo, traukiu, sopa bai
siai! Kaip ne truktelsiu, tai ir 
žaibus pamaeziau, tik binrpt 
augsztieninkas, lygu ant pei
liu! Kas czia ?'Atbundu o saule 
per kadugio szakas spikina in 
akis, žvalgaus, o asz prie pat 
kaimyno trobeles, kur buvo pa
kelis, po^celmyna. po kirtima 
besivoliojas, nepatol kažin-kas 
kuszlena be galvos, /be koja, 
kažin-kas, nei szis>, nei tas: Žiu
riu, kas do dyvai, o czia kati
nas maisze 'bereplinejas varg
szas bliaudamas.

Szia tai tau! Nei pinigu nei 
rumu, nei mergos*, tik puszis 
stovi nulupta gyvasakiais nu
varvėjusi, tatai mano gražule! 
Asz cziupt už snukio, o Dievuli, 
vijas snukis sakuotas ūsai pri
svilę. Noriu pasikelti, sopa, 
žiuriu, mat, atisedes per smar
kiai ant plysziuoto kelmo. Bet 
visgi reikia keltis ir eiti, czia 
ne pergulėsi!

Nuėjau in paupi, bet ka asz 
padarysiu su szaltu ■ vandeniu, 
labiausiai tas snukis! Nuo ilie-

^.Pirkie U. S. Bonus!

buvo geriau sėdėti kur turėjai
W,Pirkie U. S. Bonus! i dalba ? Lakei spiritą kiek no.-

ko nepadarysi, reikės skustis! 
Skaistis visa, ta pagroži, visa 
mano turtą, ta Dievo rasoda, 
skųsk dabar ir buk lygu szuo 
be uodegos! Ir viskas per mer
ga! Ir taip per tas. mergas vi
sa ko nustojau. Turtai butu ir 
viskas butu, kad butu rimtu-' 
mas ir protas! Macziau, kaip 
padėta buvo, .reikėjo pasiimti, 
o asz, mat, merga grėbiau! Už 
tai dabar nei skersas in mer- Į 
gas nežiurau, per deszimti 
žingsniu lenkiu tu pagundų!

O jos da. stengiasi jumis pri
vilioti? Oje kad tik norecziau 
dar gaueziau! Tik beda, kad 
asz nebeapsivesiu. Jau devin
ta deszimti metu baigiu ir ne
pasidaviau, tai ir toliau, turi 

į but, iszliksiu! Gali man kažin 
. kokia szaipytis, ano krust szir- 
dis in akmeni pavirto, nei sker
sai nepažiūriu!

----- GALAS-----

GIRTUOKLISt
QERE ir gere be galo. Nesu- 

silaike ne ant valandėlės.
Per visa žiema persėdėjo grin-
czioje ir nuolatos szaukdavo:

— Spirito duokit!
— Isz kur asz tau imsiu 

spirito? Tik atsiminkie, jog esi 
be darbo visa žiema, asz ant 
tavęs dirbau kaip galėjau, o tu 
nuolatos szauki spirito? Szal- 
tis skverbėsi isz visu pusiu. Ta
ji gnrbeli anglių ka nupirkau 
už keturiolika centu tai ne ne
žiūrėt, o sztore jau ne nori duo
ti ant bargo, o tu nuolatos tik
laki taji spiritą be 
mo!

susimileji-

Spirito duoki! Ba pada
rysiu tau smerti, ne teminsiu 
ne ant policijos ne sudu, užmu- 
sziu bestije!

Baisus padėjimas! Girtuok
lis buvo nuo senei bet per ta ja 
žiema, gere be galo. Darbo ne-Į 
turėjo jokio. l>ras|zinejo višiir, 
bet niekur ne apleike. Isz pra
džių gulėjo ant grindų rodos 
užmigęs. Po tam pradėjo keik
ti, mete kas in rankas inpuole, 
o dabar tik spirito ir spirito 
szauke!

Kentėjo vargszie pati kelis 
menesius,■<) kada jau kone vis
kas radosi pas Žydą ant zo.sta- 
vos, o skatiko ne buvo namie, 
jau ne galėjo ilgiaus iszkenst.

— Ne duosiu spirito ir ga
na! Ar tu eiki sau isz mano 
akiu ar asz eisiu in svietą!

Pasipylė baisus keiksmai ir 
vos ja ne uzmusze.

Kaimynai subėgo ir iszgel- 
bejo nelaiminga isz ranku gir
tuokliaus. Davė gera pamoki
nimą ir iszvare- laukan.

— Girtuokliu buvo ir to
kiu jau pasiliko, galo su juoni 
nėra, tegul sau kur kitur ran
da priglauda, ne noriu ji pa
žinti daugiau!

Ir iszejo girtuoklis.
Subrinkęs apželias, su rau- 

110111 akimi, suplesztom drapa
nom, nuėjo pekszczias net in 
miestą Bostoną. Jieje pasiliko 
dideliam varge. ( '

Skolų buvo daug, darbo vos 
dvi-tris dienas ant sanvaites. 
Grinczioje nieko nebuvo. Nak
vojo kur galėjo o tankiai ne- 
valginda.ma per kėlės dienas, 
nes ir tame varge atsigaivino 
nelaiminga motere, ba norints 
girtuokliaus neturėjo prie sa
ves, ne girdėjo nuolatinio 
keiksmo ir szauksmo spirito, o 
priek tam ne bijojo kumszcziu.

Sztai Balandžio monesije pa
sirodė vela girtuoklis.

— O tu ko czionais? Ar ne

rėjai, niekas tau ne uždraudė, 
ka in czionais atsivilkai, ar gal 
vela mane muszti ?

Bet girtuoklis buvo .blaivus, 
pradėjo su ja kalbėtis gražiai 
kalbėdamas, jog pribuvo su pi
nigais, nupirks maisto ir atve
žė jai puike skepeta.

— Vardan Tėvo ir Sunaus! 
Persimainė Viesizpaties, ar tai 
tu, ar ne tu? Tai tu visko ne- 
pragerei ? Tai tu czedipai pini
gus?

Pasklydo tuojaus po visa 
kaimeli, jog girtuoklis sugryžo 
jog atvežė pinigu, jog jau spi
rito negero, jog pacziosi ne mu- 
sza, jog buvo toli, kada ėmėsi 
prie darbo girtuoklystes tuo- 
jaus’dingo.

Jau dvi sanvaites kaip kai
me, o iii karezema ne nedirste- 
lejo. Jieszko visur darbo, ba 
jam labai nuobodu be darbo ir 
visokios misles po galva pai
niojosi.

Bijosi ir jieje vargszia, jog 
be darbo vela girtuoklimi pasi
liksi, o kaimynai nuolatos kal
ba:

Kažin ar darba gaus?
Ba tik prie darbo gert pa

liaus !

Iszmintingi Žodeliai
— Eisi ar neisi, o kur tau 

skirta, ten ir suklupsi.
—■- Czia rodynos, czia krik- 

sztynos.
— Sziandien pinigu vos sil

kes uodegai ir druskai tegali
ma sukrapsztyti.

— Tikroji meile — rami 
kaip vasaros naktis, gili kaip 
jure, tvirta kaip uola, brangi 
kaip auksas, tyra kaip auszra, 
žavo kaip muzika, skaisti kaip 
saule. Bet kaip apie netikrąją 
meile?

— Arklys keturiomis kojo
mis suklumpa, o žmogus vienu 
liežuviu.

__________________________________________ d____________
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— Subatoj pripuola Užgi
mimas Panos Marijos, o Tauti
ne szvente Gerutis. Ir ta diena : 
1943 metuose Italija pasidavė, 
Berlyno laikraszcziai pravar
džiavo Italus, kaip bailius ir 
kiszkiaszirdžius; 1935 m., Raz- 
baininkas-politikierius, ketu
rios deszimts dvieju metu am
žiaus Huey Long, buvo nugala
bintas Louisiana sostinėje, jis 
pasimirė už dvieju dienu; 1941 
m., Naciai apsupa Leningrado 
miestą, Sovietai insikasa gintis 
daugiau kaip milijonas karei
viu ežia musziasi; 1841 m., gi
mė muzikantas Anton Dvor- 
zak, jis labai gyvai atvaizdavo 
Amerikos gyvenimą, ypacz 
tarp musu Juoduku-Nigieru.

— Kita sanvaite pripuola 
septyniolikta Nedelia po Sek
minių, taipgi ta diena Szvento 
Petro Kiliavero, o Tautine 
szvente Ramune. Ir ta diena: 
1949 metuose Missouri Pacific 
geležinkelio darbininkai iszejo 
ant straiku, viso kraszto pra
mone suparalyžiuota, penki 
tukstaneziai ir du szimtai dar
bininku paliko be darbo; 1585 
m., gimė Kardinolas Armand 
Jean du Plessis de Richelieu, 
jis pakilo isz paprasto mažos 
parapijos, klebonėlio in val
džios augszcziausi valdovą, jis 
buvo gudrus ir apsukrus, o Ka
ralius Liudvikas Tryliktasis 
paskyrė ji kaipo viso kraszto, 
viso karalystes Sekretoriumi, 
jis už savo kraszto ir už savo ti
kėjimo buvo pasirengęs savo 
galva paguldyti.

— Panedelyje pripuola 
Szvento Nikalojo Tolent., o 
Tautine szvente Karile. Ir ta 
diena: 1939 metuose Kanada 
paskelbia kara priesz Vokieti
ja; 1943 m., Naciai užima Ry- 
mos-Romos miestą, Italijos sos
tine; 1813 m., Amerikos Laivy- 
has po O. H. Perry sumusze 
Anglijos Laivyno galingiau
sius laivus ant Lake Erie; 1914 
m., Vokietijos galingos armijos 
pasitraukė isz Marne karo lau
ko ir ežia Amerikiecziai laimė
jo pirmutini savo . Pirmo Pa
saulinio Karo muszi.

— Utarninke pripuola SS. 
Proto ir Hyac., o Tautine 
szvente Margagiris. Taipgi ta 
diena 1944 metuose Amerikie- 
pziai insilaužia in Vokietija; 
1777 m., Anglijos kareiviai pa
sitraukė isz New Jersey in New 
Yorka ir isz ežia jie rengiasi fl‘ t * ....užsipulti ant Amerikiecziu prie 
Elk upes ir taip paimti Phila
delphia, Pa., bet jiems nepasi- 
seke. '

— Szesziu metu vaikas, 
Roger Meek, anksti Nedėlios 
ryta taip iszsigando kai pradė
jo žaibuoti ir griauti, kad jis 
isz tos baimes pasimirė. Jo tė
vai ji greitai nuvežė in Ash
land ligonbute, kur daktarai 
.rado kad vaikas jau buvo pasi
miręs. 
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— .James Teeley, nuo 704 
E. Mahanoy uly., likos sužeis
tas in rankas laike darbo Cen-. 
.irai breikerio. Gydosi namie.
,, —, Nedelioj, vienuolikta va
landa ryfe, Szvento J uozapo 
-bažny ežioje, Klebonas Kun. P.
C. Czesna, suriszo mazgu mote
rystes, panele Helena, duktė 
pons. Viktoriu Lukasevicziu 
(Lucas) nuo 504 W. Railroad 
uly., ir Leonardas Ur'banavi- 
cziųs, sūnūs* pons. Geo. Kor- 
sock, nuo 914 W. Coal uly., 
IShenadoryje. Kun. C. J. Ra- 
kamdi-ašy-vikaras, -atla+k-e-S^v.

, Pabara Sužieduotini
e i

Teniso žvaigžde, cziampi- 
jone, Nancy Chaffee, baiko- 
mis pabara savo sužieduoti
ni, beisbolininka Ralph Ki
ner, kuris buvo suspenduo
tas, laikinai pravarytas už 
tai kad jis susipesze ir susi
barė su vienu beisboles lo- 
szimo prižiūrėtoju.

Bet isz tikrųjų Nancy 
Chaffee buvo labai linksma

kad jos sužieduotinis buvo 
laikinai paszalintas už tai 
kad jis taip galėjo pribūti 
prie eroplano stoties Pitts- 
burghe, Pa., ja pasitikti kai 
ji tenai su eroplanu atskrido. 
“Tai pirmutinis sykis, kada 
jis galėjo mane pasitikti kai 
asz ežia atskridau,” ' links
mai nusijuokė graži tenisiste 
Nancy Chaffee.

LIETUVOJ
KOMUNISTAI

SILPNIAUSI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad pažymi dienrasztis, jog 
krasztu už “geležines uždan
gos,” o ypacz Pabaltijo valsty
bių Sovietams Subolszevistinti 
toli gražu nevyksta taip, kaip 
kad jie norėtu, arba kaip kad 
jie giriasi tiesa iszkraipanczioj 
savo spaudoj.

MOKYTOJAI
IR MOKYTOJOS

SUSTRAIKAVO

PASAULIO
LIETUVIU

BENDRUOMENEJE
ISZ VOKIETIJOS. — Bad

■ I

Aiblingene susirinkę užsienie-l 
ežiu Estu, Jugoslavu, Lietuviu, 
Latviu, Lenku, Rusu, Slavoku, 
Czeku ir Vokiecziu atstovai, 
priėmė vieninga rezoliucija, 
kuria savo persekiojamu broliu 
vardu ir in visu doru žmonių 
sanžines in visus laisvu tautu I 
valstybių vyrus ir atstovus da 
ryžtingiau pasisakyti ir imtis 
visu reikalingu priemonių, kad 
butu sustabdytas isztisu tautu

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA ...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x51/2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Miszias. Svotai buvo Dorta Ur- 
banatieziute, ‘Patricia Laba- 
cziauskiute, V. Lukasevicziute, 
Bernadina Uibanavicziute, Pa
tricia Lukasevicziute, Joana 
Sakalauskiute, Maryte Laba- 
cziauskiute, Viktoras Lukase- 
viezius, Feliksas Urbana vi- 
ežius, Neal Puglia, Charles! 
Mack, Joseph Tanereadi, Ge-I 
raid Standish, Viktoras Luka- 
sevieziukas, >Geo. Milchick ir 
Emil Yanchick. Vestuves invy- 
ko in Newhard’s prie D. uly. 
Jaunavedžiai iszkeliavo in 
New York miestą ant “Medaus 
Keliones.’’ Jaunavedžiai apsi
gyvens mieste po Nr. 504 W. 
Railroad uly.

Philadelphia, Pa. — Ponia 
Agota Mažeikiene, motina Ku
nigo Salomono Mažeikio, ilga
mete Kazimieriete ir ten esama 
nenuilstoma, veikeje visuome
nine, kaip teko sužinoti nors ir 

“labai užimta visokiais veiki
mais, bet pastaroju laiku su sa
vo draugu gyvenimo, Simonu 
Mažeikiu, su kuriuo jau iszgy- 
veno net keturios deszimts me-1 
tu, važiavo ir savo mylima 
dukrele vienuole atlankyti.•

— Czia tūlas senas reszeiva 
pastaroju laiku nuo Generolo 
V. Nagiaus gavo laiszka, ku
rioje yra ir tokai žodžiai: Isz 
Tamstos raszymu (tilpusiu 
“Lietuviu Naujienuose) suži
nojau ir musu garsios artistes, 
dainininkes solistes, paneles ® • Augaitytes adresa, kuri greita 
dideliu meniszku gabumu, turi 
ir aukso szirdi... Reiszkia: Lak- 
sztingale su aukso szirduže!

— Paskiausioje laidoje 
Ukrainiecziu dienraszczio: 
“Amerika” kaip ir vietiname 
Lenku sanvaitraszty “Gwiaz- 
da” patilpo žinute apie ta kad 
musu ežia viengiute, ponia Al
bina UzebatoHehe ingi jo Dip- 
lioma Popiežiaus Palaiminimo 
už jos uolia ir nenuilstoma 
veikla taip labui tėvynės, Lie
tuvos, kaip ir Kataliku Szven- 
tos Bažnyczios. — K. V.

— Dievas yra kantrus ir 
neužmarszus, ------- :

DARBO DIENOS
NELAIMES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Daugiausia nelaimiu atsiti
ko Petnyczios vakara ir Suba- 
tos ryta, kai visi skubinosi kur 
nors iszvažiuoti.

Asztuoni isz vienos szeimy- 
nos žuvo in Fort Worth, Texas. 
Tik dvi sesers iszliko gyvos.

Didžiausia nelaime atsitiko, 
kai žvejos laivas “Pelican” 
nuskendo netoli nuo New York 
miesto, kurioje nelaimėje žuvo 
trisdeszimts septyni žmones. 
Ta nelaime atsitiko nuo Mon
tauk uosto, New York.

TRUMANAS PER
SPĖJA RUSIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nis. Antras žingsnis bus isz- 
laisvinti Korėjos kraszta. Pirm 
negu delegatai sėdosi prie de
rybų stalo, Prezidentas Truma- 
nas jiems primine kad po visa 
Azijos kraszta dabar randasi 
pavojaus del kito karo, nes visi 
nori visiems kerszinti.

Tikimasi kad szita Taikos 
Sutartis bus priimta ir ant jos 
pasiraszyta.

KAS ISZ TIKRO 
DAROSI UŽ GELE
ŽINES UŽDANGOS?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tratorius Ve. Szteyris pakeis
tas Sovietu kontradm. Szela- 
goyskiu. Taip pat susovieti- 
nami ir puskarininkai. Sovie
tai nori per vad. “isz darbo 
žmonių kilusiu karininku “ak
ademijas iszsiauginti 15,000 
tos ruszies “karininku,” kurie 
su laiku turės pakeisti visus Ii-■ 
kusius senuosius Lenku kari
ninkus. Sziuo metu Lenku ar- « .. . . ... mija yra viena isz stipriausiu 
visuose lydėtojose krasztuose, 
ir turi 500,000 kariu, o karo 
metu da gali būti padidinta 
700,000. ---------------------

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szimtas szeszios deszimts 
vienas mokytojai ir mokytojos 
sako kad mokyklos sztabas yra 
joms skolingas apie devynios 
deszimts tukstaneziu doleriu.

Mokytojai Blythe, McAdoo, 
Giltertone, (Pliauberyje) ir 
Reilly priemiestyje teipgi sako 
kad ir jie straikuos, nes ir 
jiems algos nėra atmokėtos.

Pirmąją mokyklos diena vi
sos mokytojos ir mokytojai at
ėjo in savo mokyklas, bet kai 
2,500 mokiniai susirinko, jiems 
buvo pasakota kad jie gali eiti 
namo, nes nebus pamoko, tol, 
kol mokytojams algos nebus 
atmokėtos.

Mokyklų virszininkas Dak
taras Francis Haas, sako kad 
bus galima gauti pinigu del tu 
algų isz valstijos, bet pirmiau 
reikia patikrinti ir pažiūrėti 
ar negalima tuos pinigus su
rinkti isz vietiniu taksu.

850 MAINIERIU
STRAIKUOJA

<

WILKES-BARRE, PA. - 
Asztuoni szimtai ir penkios de
szimts kietos anglies mainieriu 
sustraikavo in Glen Alden mai
nas.

Henry A. Dierks, vice-prezi- 
dentas, sako kad mainieriai su
straikavo už tai kad, kai reikė
jo kelis mainierius atstatyti 
nuo darbo, senesni mainieriai 
buvo pravaryti, o jaunesni, ir 
tie kurie tik trumpa laika dir
ba mainose buvo palikti savo 
darbuose.

Unijos virszininkas, Carl 
Kratz, sako kad ne vien del tu 
atstatymu, bet ir del kitu susi
kirtimu ir nesusipratimu, tie 
mainieriai iszejo ant straiku.

ARKIVYSKUPAS
ISZTREMTAS

HONG KONG, KINIJA. —
Peiping miesto radijas prane- 
sza kad Kinijos Komunistiszka 
valdžia yra insakius Kataliku 
Bažnyczios Arkivyskupui An
tonio Riberi, kuo greieziausiai 
išzsikraustyti isz Kinijos. Jis 
yra teipgi paties Szvento Tėvo 
Popiežiaus pasiuntinys Kini
joje.

Kariszka Komunistiszkos 
Kinijos valdžia szita insaky- 
ma iszleido, Nanking mieste, 
kur Monsignoras, Pralotas Ri
beri yra suaresztuotas jau nuo 
Birželio (June) dvideszimts 
szesztos dienos.

— Eisiu, kur akys ves, kur 
kojos nesz.

— Eisiu piemenuosna, kad 
negalėjau kuniguosna.

arba ju daliu naikinimas, ir pa
dėti toms tautoms iszsikovoti1 
Nepriklausomybe. Taigi bus 
galima pasiekti, jei in ta kova 
kaip vienas insi jungs visas 
laisvasis pasaulis. Lietuviu 
Bad Aiblingo Komiteto pirmi
ninkas yra J. Grigolaitis. Lie
tuviu tiltininku (paintoniniu 
statytoju) darbo kuopa da ir 
dabar tebelaiko pantoniniu til
tu statybos greitumo Europos 
rekordą liūdima. 1

UŽ KA PATRAUKTI!
TEISMĄ LENKU 

IR BULGARU 
KARININKAI?

Kaip kad pastebi “Stuttg. 
Nachr.” Nr. 175, suėmimai 
auksztu karininku Lenkijoj ir 
Bulgarijoj, kuriems prikisza- 
mas “Titizmas,” rodo, su ko
kiais sunkumais tenka Sovie-
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An ELECTRIC range

GET THE FACTS FROM YOUR 
LOCAL ELECTRIC RANGE DEALER

7 in every 10 new home buyers in Central Eastern 
Pennsylvania in the year 1950 selected electric ranges. 
Why? Because electric cooking is superior cooking.

Ask your neighbor who has already discovered, through 
experience, the magic of electric cooking. Stop in and 
see your local electric range retailer. Let him demon
strate for you the advantages of electric cooking.

See him today. There’s a model suited to every 
pocketbook, and every family need. Learn for yourself 
why so many of your Central Eastern Pennsylvania 
neighbors already cook electrically.. .the best way to 
cook from every viewpoint.

tams vesti kova lydėtojose 
krasztuose. Nepasitenkinimas 
Sovietais krasztuose už “gele
žines uždangos” vis didėja. 
Varszavoj Liepos 31-ma diena 
in kaltinamųjų suolą buvo pa
sodinti asztuoni aukszti kari-

: Y J 

ninkai, isz j u keturi Generolai, 
o Bulgarijoj, Jugoslavu “Bor- 
ba” žiniomis, buvo suimti vėl 
du generolai, už norą palaikyti 
brolybe tarp Jugoslavu ir Bul
garu. Lenku karininkai ofic..,. 
Lenku agentūros buvo apkal
tinti. “Norėja padėti vakari
nes sritis atpleszti nuo motinos 
Lenkijos, jas vėl priskirti prie 
Neofaszistines Vokietijos, o li
kusia Lenkija paversti vak., 
Imperelialistu vergu koloni
ja,” taip pat “kasė duobe” 
Lenku armijai, palaike nuola
tinius santykius su Amerikie
cziu Dipliomatiniais ir kari
niais atstovais ir Lenku po
grindine organizacija “Heli.” 
“Maskvos Pravda” ir kiti 
laikraszcziai laiko padėti Bul
garijoje dar rimtesne. Str. 
“Gyvacziu lizdas” Maskva 
aiszkina, kad Bulgarijoj Ros
tovo szalininkai stengiasi pa
dėti isznaudoti judinimai 
priesz Sovietus. Net pats Ko- 
minformo organas, užsipuoles 
Bulgaru Komunistu Partijos 
C. komitetą padėti invartįna 
kaip “nauja Tito pirmutiny- 
be.” Isz Molotovo Varszavoj 
padaryto pareiszkimo aiszke- 
ja, kad greieziausiai valymo 
Bulgarijoj pravesti Maskva 
imsis pati ir tuo priežaseziu pa
sius ten dar daugiau Raudon 
armiecziu, idant jie “Apsau
gotu krasztu nuo galimo Tito 
užpuolimo.” Reuterio žiniomis 
svarbiausi Lenku kaltinamieji 
karininkai yra Brigados Gene
rolas St. Tataris, buvęs Lenku 
armijos valdininkino Sek. vir
szininkas, Generolas Francis- 
zek Herman, buvęs karo žval
gybos virsz, pavaduotojas, Ge
nerolas Jerzy Kichmayr, Gene
rolas Majoras Mossor ir kiti 
trys pulkininkai, vienas majo
ras ir vienas kapitonas.

— Eisiu tingini szvesti — 
darbo jau negaliu pakęsti.

— Eketen patekus patsai 
gelbėkis, kitais nepasikliauda
mas.

— Elgeta ir kunigas malda 
gyvena.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

BUY YOUR ELECTRIC RANGE NOW 
FROM YOUR LOCAL NEIGHBORHOOD 
ELECTRIC APPLIANCE RETAiLER
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