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Isz Amerikos
Presidentas

Pasirinko
Trumanas In Kaire 
Linksta, Prie Darbinin

ku Seilinasi
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Trumanas aiszkiai 
ir neatszaukiamai pareiszke 
kad jis kreipiasi in darbinin
kus ir in darbininku unijas ir 
tikisi pagelbos isz kairuju per 
ateinanezius rinkimus. Kai jis 
atmete ta Taft-Hartley Byla 
priesz darbininku unijas jis no
rėjo visiems darbininkams pa
sigerinti ir parodyti kad jis 
yra visu darbininku draugas.

Trumano laiszkas in Kon
gresą priesz ta byla skambėjo 
kaip unijos vadu prakalbos, 
kaip rasztai kuriuos Lee Press
man, C. I. O. unijos advokatas 
raszo ir skelbia. Daug ka Tru
manas tame laiszke parasze 
skambėjo kaip Komunistu ir 
kairuju prakalbos.

Prezidentas Trumanas gerai 
žinojo kad jo pasiprieszinimas 
nieko nereiksz, kad Senatas ir 
Kongresas eis virsz jo galvos ir 
patvirtins ta byla; bet jis norė
jo parodyti visiems darbinin
kams kad jis yra j u draugas, ir 
tuo paežiu sykiu jis pareiszke 
kad jis prieszinasi visiems Re- 
publikonams, kurie dabar val
do Senata ir Kongresą.

Szitoks pasiprieszinimas ne 
gerai, nes dabar Kongresas 
jieszkos progos Prezidentui 
atkerszinti ir visa jo darba ar
dyti.

Prezidentas Trumanas, ne
paisant to pasiprieszinimo vi
sam Kongresui, labai gudriai 
ir apsukriai pasielgė. Jis dabar 
prisitrauks prie saves ir prie 
savo partijos visus darbinin
kus ir darbininku uniju pini
gus. Jis pakirto Henry Wallace 
jiegas, kuris statėsi kaipo dar
bininku draugas ir grasino 
darbininkus atitraukti nuo De
mokratu ir sutverti treczia po
litine partija. Jis supykino la
bai daug žmonių, bet jis tikisi 
kad tie žmones viską užmirsz ir 
dovanos pirm negu eis in rinki
mus.

Prezidentui Trumanui ir vi
siems Demokratams baisiai ru
pi žmones ir balsai (votai) di
desniuose miestuose. Demo
kratai nesibijo ir nepaiso ka 
žmones mažesniuose mieste
liuose mansto ar sako, nes jie 
turės balsuoti, kaip partija nu
statys ar jiems patiks ar ne.

Laikrasztininkai dabar pri-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Zulikas 
Žuvo

LOSVEGAS, CALIF. — 
Žulikas “Kugsy” Siegel buvo 
neprastas razbaininkas. Jo pa- 
locius netoli nuo Beverly Hills 
buvo puikiausias visoje milijo
nierių apylinkėje. Jis baliavuo- 
ja ir svecziavosi su milijonie
riais, politikieriais, valdinin
kais, gražuolėmis ir kitais pa
saulio didžiūnais.

“Bugsy” Siegel buvo gimęs 
New York mieste 42 metai at
gal. Jis parėjo isz labai biednos 
szeimynos. Pradėjo savo darba 
ar paszaukima, kai jis gavo 
darba už sarga, (vaczmona) 
del bootlegeriu. Neužilgo be
veik visi policijantai pažino 
jauna “Bugsy” ir pilnai ji in- 
vertino.

Kai jis užsidėjo su Meyer 
Lansky, kitu razbaininku, New 
York miesto policijantai skai
tė “Bugsy” kaipo viena isz 
szesziu didžiūnu žuliku. Jis 
buvo kelis-sykius suaresztuo- 
tas už merginu, moterų isznie- 
kinima, už ginklu nesziojima, 
už draudžiamu vaistu pardavi- 
ne j ima, už vagirna nuo vagiu, 
ir net už žmogžudyste. Bet jis 
vis iszsisuko.

1933 metuose New York 
mieste szitokie razbaininkai 
gera bizni vare su apdraudos, 
“insurance” kompanijomis ir 
žmogžudystėmis. “Bugsy” to
ki pat bizni užsidėjo Holly -

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Laivas Susprogo, Baisus Gaisras, Žeme Sudrėbėjo

Gal tik Dievo Apvaizda 
ir greitas pribuvimas drą
suoliu ugniagesiu ir jūriniu 
ku iszgelbejo Los Angeles 
miesto gyventojus nuo tokio 
baisaus likimo kaip isztiko 
Texas City gyventojus kai 
ten užsidegė ir susprogo di
delis laivas.

Preybinis laivas veže 2,-

Molotovas 
Praszo Pasi- 

aiszkinimo
Nori Kad Amerikos 
Sekretorius Aiszkiau 
Paaiszkintu Kaip Ir Pa- 
gelbos Amerikas Euro
pai Duos Ir Ar Kongre

sas Sutiks

PARYŽIUS. — Kai Užsie
nio Ministerial antru kartu su
sirinko pasitarti apie pagelba 
Europai, Sovietu Rusijos Mi- 
nisteris, Molotovas pareiszke 
kad nei jis nei jo krasztas nie
ko .aiszkiaus negali nei pasaky
ti nei prižadėti, pirm negu 
Amerikos Sekretorius aiszkiau 
paaiszkins kokios ir kiek pa- 
gelbos Amerika yra pasirengus 
suteikti Europai. Jis taipgi sa
ko, kad jis turi turėti užtikrini
mą kad Amerikos Kongresas 
sutiks su Amerikos Sekreto
riaus nusistatymais.

Anglijos ir Francuzijos Mi
nisterial pasiprieszino szito- 
kiam Molotovo inneszimui ir 
sake kad pirmiausiai reikia ki
toms tautoms parodyti kad jos 
sutinka stoti in talka ir nors 
savo prakaitu prisidėti prie 
Amerikos doleriu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

940,000 galionu, gorezius ga
zolino ir kaip ten netikėtai 
užsidegė. Laime visiems to 
miesto gyventojams kad tas 
laivas ant sykiu nesusprogo, 
bet sprogo in tris atskiras 
dalis ir ne tuo paežiu sykiu. 
Laime taipgi kad vejas tuo 
kartu pute ne in uosta, bet 
isz miesto in mares, nes ar-

Karalius Apsi
ženijo Su 

Meiluže
RIO DE JANEIRO. — Bu

vęs Rumunijos karalius Carol 
apsiženijo su savo meiluže, 
Magda Lupescu, su kuria jis 
draugavo ir gyveno apie dvide- 
szimts tris metus.

Jis su ja apsižeiiijo kai ji gu
lėjo ant mirties patalo. Su szita 
žemystva karalius nori visus 
savo ir jos reikalus sutvarkyti, 
ne tiek su Dievu, kiek su Brazi
lijos valdžia.

Bet ežia kyla klausimas: Ar 
szitos vedybos bus valdžios pri
pažintos9 Nes Brazilijos val
džia nepripažinsta “divorsu,” 
persiskyrimu. Gal viskas bus 
sutvarkyta, nes Brazilijos val
džia kartais pripažinsta vedy
bas dideliam reikalui prisiėjus, 
kaip ant mirties patalo.

Karalius su Magda Lupescu 
gyveno isztremime per septy
nerius metus. Jiedu pirmiau
siai apsigyveno Ispanijoje, 
paskui Portugalijoje, Cuboje 
ir vėliau Meksikoje.

Rumunijos žmones baisiai 
neapkentė karaliaus meilužes 
už tai kad ji buvo isz Žydiszkos 
szeimynos, bet karalius Carol 
buvo jai isztikimas ir ji jam per 
visus tuos isztremimo metus.

cziau prie miesto tame uoste 
randasi baisiai dideles gazo
lino ir aliejaus tankos, Jeįgu 
szitos tankos butu užsidegu
sios tai visas Los Angeles 
miestas butu buvęs sunai
kintas. Ir taip, bledies buvo 
padaryta už suvirsz de- 
szimts milijonu doleriu.

Buvęs Karalius
Carol Apsiženijo

Su Meiluže
Daug Žmonių Mate Apvali 
Daigtai Kaip Torielkos Baisiu 
Greitumu Skrysta Padangėse; 
Lewisas Sako Jeigu Kompani
jos Nesusitaikins Tai Mai- 

nieriai Vėl Sustraikos
Tikros 

Skerdynes
Amerikoje

Szimtai Žuvo Per 4-ta 
Liepos, Tukstancziai

Buvo Sužeisti.
WASHINGTON, D. C. — 

Kai mes szita raszome, tai dau
giau negu keturi szimtai ir pu
se žmonių žuvo nelaimėse per 
szitas ketvirtos dienos Liepos 
tautiszkas szventes.

Daugiau negu pusantro 
szimto žmonių žuvo automobi
liu nelaimėse, vieni už tai kad 
per greitai važiavo, kiti kad 
užsnūdo bevažiuodami, o kiti 
už tai kad gerai inkausze, iszsi- 
gere rado drąsos ir paleido sa
vo automobila visu smarkumu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sparnuotos
Torielkos

Torielkos, Plokszczios 
Ir Apvalus, Ne Virtu
vėje, Bet Padangėse

WASHINGTON, D. C. —
Žmones dabar visaip spėja ir 
viens kita gazdina apie tas to- 
rielkas, kurias jau daug žmo
nių mate, ar sako kad mate le
kiant padangėse.

Jeigu vienas kitas žmogelis 
mums apie tas torielkas papa
sakotu, tai mes jam patartume 
eiti iszsimiegoti ir iszsipagirio-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PARYŽIUS. — Keturiu didžiųjų krasztu 
didieji ministerial susirinko Paryžiuje pasitarti 
apie pagelba Europai. Amerika per savo Sek
retorių Marshall sutiko beveik visus pinigus 
duoti,, jeigu visi kiti in talka stos su tokia pa
gelba kokia jie turi ar iszgali. / į

Anglija su Prancūzija tuoįaus sutiko ir pri
tarė Amerikos patarimui ir inneszimui. Bet, 
Ponas Molotovas pradėjo jieszkoti priežaseziu, 
pradėjo Amerika intarineti ir pareikalauti kad 
Amerika duotu kokia gvarantija, koki užtik 
rinima kiek, ko ir kam mes pagelba duosime. 
Galu gale, jis staeziai atsake: “Kad jis, savo 
kraszto vardu negali sutikti?”

Taip Konferencija ir užsibaigė. Reiszkia, 
ežia da kita konferencija kuria Rusija tyczia 
trukdė ir galutinai suardė. /

Rusija nenori kad Amerika su savo pagel
ba kisztusi in Europa. Rusija dabar turi ir ga
na aukso ir gana javu ir kitokio maisto del 
užsienio. Tik keli menesiai ji pasiulino Ang
lams daug kviecziu. Žinoma, ne už dyka, 

kaip Amerikiecziai daro. Sovietai sako kad 
jie dabar pasiruosze ir kitiems krasztams siuns- 
ti maisto; bet žinoma už tinkama atlyginimą.

O Amerikos nuoszirdi ir teisinga paszelpa 
sugadina ir suardo gera bizni Rusijai. Kaip 
tik už tai Molotovas nesutiko ant Amerikos 
Sekretoriaus pasiulinimo gelbėti Europos žmo- 

neS* . ... :.. ............................. ....
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Kas Girdėt
m kliuba ateina dirbti, kad jie 
yra darbininkai, ne svecziai. Ir 
nereikalaukite kad tie muzi
kantai visa vakara vien tik 
jums pataikautu, vien tik jusu

(New York miesto Mayoras 
sutiko pasakyti prakalbas 
priesz szita byla, priesz szita 
instatyma.

Visados sunku gauti žinių 
isz Rusijos, bet dabar, per pa
staruosius kelis menesius, be
veik visai jokiu žinių negalima 
gauti. Per kara buvo supranta 
ma, kai Sovietai nenorėjo isz- 
leisti kokiu žinių apie savo ka 
riuomenes ar apie savo gink
lus. Bet dabar, taikos laiku szi 
toks pasielgimas gali reikszti 
viena isz dvieju dalyku: “Ar 
Sovietai rengiasi vėl savo par
tija iszczystyti ir daug savo va
du1 nugalabinti, ar gyvenimas 
Rusijoje, tame Komunistu Ro
juje yra toks prastas ir vargin
gas dabar, kad jie nenori kad 
kiti 'žinotu.

Komunistai dabar rengiasi 
atnaujinti savo darbus Italijo
je. Jie dabar yra sumuszti ir isz 
valdžios paszalinti. Bet garsus 

’Komunistai, kurie kituose 
krasztuose atsižymėjo dabar 
važiuoja in Italija savo drau
gams in talka. Jau dabar yra 
atvažiavusiu in Italija Komu
nistu isz Francuzijos ir isz 
sziaurines Italijos puses.

Komunistai Rusijoje viso
mis galiomis stengiasi visus te- 
tikinti, kad Amerikiecziai yra 
pleszikai, kad musu valdžia 
yra grubijoniszka, kad Ameri
ka nori visus krasztus pavergti 
su savo dolerine kova.

Anglijos ir Amerikos diplio- 
“ matams jau ligi gyvo kaulo in- 

sipyko Rusijos politika Suvie
nytu Tautu Sanjungoje. Czia 
nieko nėra nuveikta ar nutarta, 
už tai kad Rusijos visiems prie- 
szinasi ir viską trukdo. Jau ei
na gandai kad Lapkriczio Nov. 
menesyje visa Sanjunga bus 
pertvarkyta ir isz naujo su
tverta, kurioje visos tautos bus 
priimtos, iszimant Rusija.

Komunistai czia Amerikoje 
mins grasina ir gazdina kad an
tras karas netoli, ir sako kad 
mes, Amerikiecziai to karo 
jieszkome ir norime. Su tokia 
propaganda Komunistai nori 
Amerikieczius subuntavoti ir 
pakirsti musu karszto jiegas. 
Bet, ateina žinios isz paežius 
Rusijos, kad ta pati propagan
da atsiliepe ir tame Rojuje. Ru
sijos Žmones dabar nenori 
įdirbti ar darbuotis, nes jie sako 
kas isz to, jeigu vėl reikes ka
riauti.

--------U--------
Vieno saliuno arba, kaip czia 

vadinama “kliubov’ sanviniu- I,
kas New York mieste, in kurio 
užeiga užeina didžiūnai ir pa
saulio garsingi žmones paple
pėti ir iszsigerti, duoda kelis 
patarimus moterėlėms kurtes 
lando po tokius kliubus ir su' 
vyrais geria. Jis isz savo paty
rimo, pataria:

“ilotėreles,” jis sako, “ne
j siszukokities savo plaukus prie 

' stalo!” Ir labai geras patari- 
mas, nes tada mes galime pa
tarnautoja isžbarti. ir iszkolioti 
jeigu rasime kelis plaukus stik
lelyje. O dabar nedrystame ■ tie
plaukai gali būti musu isz mu
su mergužėles sudarkytu ka<se- 
JiU.

“Nesiseilinkite prie muzi
kantu. Atsiminkite kad jie czia

mylimąsias daineles dainuotu 
ir grajintu.

“Nekalbėkite su jums nepa- 
žinstamais prie kitu stalu, ir 
susimildamos, ‘ ‘ neflirtuokite ‘ ’ 
su kitais vyrais. Jus atsivedė 
vienas vyras, kuriam gerai 
kasztuos szitas vakarėlis. Vie
no vyro jums ant szio vakaro 
užtenka.

“Kai jusu draugas jus iszsi- 
veda szokti valca ar kita koki 
szeki, kitu netrukdykite susto
damos viduryje szokio aslos 
pasiszneketi ar pasiszaipyti su 
pažinstamais ar draugėmis.

“Jeigu jus, moterėlės nemy
lite sznapsa ar negalite panesz- 
ti, tai del Dievo meiles jo ne
gerkite. Mes, saliuninkai kite
liuose tiek pat uždirbame, ir 
kartais daugiau ant stiklo su
dės ar pieno negu ant sznapso 
stiklelio.

Jeigu kartais pasitaiko kad 
jusu vyras su kito vyro žmona 
ateina in ta pati kliuba kur jus 
su kitos moteries vyru užėjote, 
tai susimildamos, palaukite pa
kol pareisite namo viens kitam 
galvas praisiskelti ar viena ki
tai plaukus iszrauti.

Pasiklausė ir pasiskaitę szi- 
tu patarimu, kurie pareina ne 
isz kokio pamokslininko, bet 
isz szliuninko, mums ateina 
klausimas, kam toms moterė
lėms reikia eiti in tuos kliubus. 
Mes da nei vienos moterėles ne
matėme, kuri galėtu sznapsa 
iszmaukti nesusiraukus.

Didžiausia beda sziandien su 
musu biznieriais yra tai kad jie 
nori per greitai pralobti, pra- 
bagoti.

Bevaikiai 'žmones mirszta 
daug greieziau ir ankseziau, 
negu tie kurie turi vaiku.

Jeigu Komunistams pasiseg
tu paimti Italijos valdžia, taip 
kaip jiems pasisekė paimti 
Vengrijos valdžia, Rusija val
dytu visas Viduržemiu juras.

Amerikos kariszkos jiegos 
silpnėja. Nėra, gana kareiviu, 
nėra gana pinigu. Mes kitiems 
krasztams milijonus duodame 
ir aukojame, o savo armijai tik 
likuczius numetame. Rusijos 
armija yra dvideszimt sykiu 
didesne už Amerikos.

Jeigu ne politika, tai jau da
bar visi jauni vyrukai stotu ia 
vaisku del vieneriu metu, kaip 
yra daroma 'beveik visuose 
krasztuose. Bet dabar, instaty- 
mas imti vyrukus in vaiska, 
kuris musu krasztui verktinai 
reikalingas, turi laukti iki po 
rinkimu.

Kataliku vadai ir kunigai 
rengiasi vieszai paskelbti savo 
nepasitenkinimą ir pasiprieszi- 
nima naujam tam instatymui, 
kuris suvaržo darbininku uni
jai?.. Daug Protestonu taipgi pa
rodyk savo nepasitenkinimą. 
Mums rbdos, kad toks žingsnis
dabar nepatartinas; da per 
anksti, nes retes kuris žmogus 
gali sakyti, kad jis supranta ta 
instatyma ir žino kate ir ka tas 
instatymas padarys lair nu
veiks. Kai valdžia invede iu
“Wagner Act” kuris suvar.te 
dideles kompanijas, tai eme 
daugiau negu du metu pirm ne -
gu paaiszkejo tas instatymas.

IMMIGRACIJOS
KOMISIONIERIUS 

CARUSI

Apie Nelegale Imriii- 
gracija

NEW YORK. — (Szioje sza- 
lyje daug kalbame apie nelega
li atvažiavima immigrantu in 
Suv. Valstijų. Neseniai Ilgo 
Carusi, S. V. Immigracijos ir 
Natūralizacijos Komisionie- 
rius kuris sako apie tai žurna 
le Monthly Review of the Im
migration and Naturalization 
Service.”

Kada tas straipsnis pasiro
dė, “National Commander of 
the American Legion,” Paul 
II. Griffith, pasakė lid, del 
kiekvieno immigrant©, kuris 
atvažiavo in szi kraszta tikrai 
ir legaliai, deszimt immigrantu 
atvažiavo nelegaliai. Todėl, 
kad szis veterano pareiszkimas 
buvo placziai skelbiamas szio
je szalyje, mes czionai paduosi
me sutrauka p. Caarusi straips
nio — “Rumour Versus 
Facts. ’ ’

“Vieni kalba, kad Immigra
cijos ir Natūralizacijos Tarny
ba .teleidžia labai daug Euro
pos tremtiniu. Bet tikrenybe, 
kad “Immigration and Natu
ralization Service” nieko nein- 
leidžia. Jis inleidžia žmones, 
kuriems instatymas duoda lei
dimą atvažiuoti. Kas svarbiau, 
didelis skaiezius immigrantu 
neatvyko in szi kraszta, ar tai 
teisingai ar neteisingai. Kiek 
atvažiavo atvyko teisingai, pa
stoviai gyventojai ar kaipo 
svecziai ar tik pervažiuodami. 
Priklausyti prie tu kategorijų 
ateiviai privalo turėti immi
gracijos viza kaip instatymas 
reikalauja. Tas vizas iszduoda 
Amerikos konsulai užsienyje. 
“Immigration Service” vie
nintele atsakomybe yra patik
rinti, kad ateiviai turi visus in
statymo reikalautus reikalin
gus dokumentus ir kad jie pri
silaiko prie kitu legaliu reika
lavimu būti teleisti in Suv. 
Valstijas.

Sakoma, kad daug Europos 
tremtiniu nelegaliai (neteisin
gai) tevažiavo isz Kanados. Ta 
žinele pasklido todėl, kad gal 
daug Meksikiecziu isz Pietų in- 
eina in Suv. Valstijas jieszko- 
dami darbu. Bet szitie Meksi- 
kiecziai susekti ir sugražinti in 
Meksika, net 15,000 per mene
si. Bet tas sugrąžinimas Meksi
kiecziu iszsemia darbininku 
skaieziu prie rubėžiaus. Tie 
Meksikiecziai nėra tremtiniai.

Ponas Carusio sako, kad ma
žiau negu 100 nelegaliu ateiviu 
atvyksta isz Europos per me
nesi. Tie immignantai pasislė
pusiai atvyksta ant laivu. Ir 
beveik kiekvienas rastas ant 
laivo priesz inplakima in uos
ta'. Amerikos immigracijos dar
bininkai paima tuos pasislepe- 
lius. Laivu kompanijos jie su
gražinti ten isz kur atvyko. Del 
to sugrąžinimo, p. Carusi pra- 
nesza, kad gauta daug laiszku, 
kurie kritikuoja “Immigration
Service” už sugrąžinimą ne
kaltu žmonių in gyvenimą ku
lis arszesnis už mirti. Bet p. 
Carusi sako, kad Tarnyba tik 
iszpildo Kongreso pravestus 
instatymus ir teismu nuspren
dimus (daugelis isz kuriu buvo 
Aukszcziausio Teismo praves
ti)'.

Taritvbos raportai yra labai 
technikiniai Jpainuoti)' ir jie

Viena kompanija Chica- 
gos mieste rengiasi pastaty
dinti automobiliu, kuris bus 
isz tikro ne tik naujas, bet ir 
naujos mados. Szitas auto
mobilius vadinsis “Tucker” 
jis gales iszvažiuoti apie 
trisdeszimts penkias mylias 
ant vieno gorezio gazolino. 
(Sziandien paprastai auto
mobilius iszvažiuoja apie 
dvylika myliu ant goreziaus 
gazolino.) Jo inžinas bus 
mažas ir toks paprastas kad 
visi gales diaug ka patys pa
sitaisyti.

kartais misreprezentuoti (ne
gerai pristato) ir paszaliniai 
žmones nedaro jokiu skirtu
mu tarpe invairiu rusziu inlėi- 
dimu. Nors Tarnyba renka' ir 
iszleidžia statistikas, kurios 
naudingos instatymo iszpildy- 
nie, bet ji negali atsakyti visus 
klausimus.

Komisijonierius Carusi bai
gia straipsni sziais žodžiais: 
“Kongresas nustato pagrindi
ne tvarka; mes administruoja
me instatyma. Nelieka man 
kritikuoti su tais, kurie pa- 
reiszkia savo nuomones, vie
naip ar kitaip, bet isztirti tei
singai sudaro geriausia pagrin
dą iszprendimu bet kuriuos 
veiksnios, ir szitos. ’ ’

Kaslink “National Comman
der of the American Legion” 
pareiszkimo, p. Carusi sako, 
“jo ir musu skaitlynes nesu
tinka, jeigu jis turi kokiu nors 
informacijų ir jas mums te
teiktu, isztyrinesime reikalu.

— C.C.F.A.'U.

ISZ NUMIRUSIU
PRISIKĖLĖ

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Ignotas ne turėjo tiek pajic- 
gu, kad galėtu gelbet savo prie- 
teli. Szirdis jo taipos-gi buvo 
kraujuose pagriuvus.

Adomas ne trukus atsigavo, 
ir paszauke:

— Prieteliau, ne vargink 
mane ilgiau! Pasakykie, isz 
kur ėmėsi ji pas tave?

Tada Ignotas, apsakė, kaip 
kapiniais vagis atnesze pas ji, 
ir kaip iszsirode, jog buvo ap
mirus, o ne numirus.

— Mano pati! Sudejavo 
Adomas.

— Asz jos gyvastį sugraži
nau ! Atsake Ignotas.

— Vis tiek, paszauke Ado
mas, tai mano pati ir gana, ir 
turiu paimtie kaip savo.

— Palauk! Paszauke Igno
tas, pažiūrėsime, atidarysime

Naujas Automobilius

Jis turės tris szviesas vie
toj dvieju kaip dabar turime 
ant automobiliu. Ta treczia 
szviesa viduryje suksis su 
pryszakiniais ratais kad bus 
galima ir už kampo matyti.

Viskas su szitu automobi
liu bus gerai, tik du keblu
mai vis tiems fabrikantams 
stūkso in akis. Automobilius 
bus biski per brangus ir sun
ku gauti reikalingo plieno ir 
kitu daigtu; antras keblu
mas yra, pinigai, ar j u stoka. 
“Tucker” kompanija dabar 

graba, ar bus tušzczias.
— Asz nieko ne laukiu ne 

valandėlės, atsake, tai mano 
pati ir gana!

O Dieve, nes ji yra nelaimin
ga!

— Ir asz nelaimingas!
— Nes ji tave nepamena.
— Tai paszauk in ežia Van

da.
— Ka jos vardas Marijona.
— Ne, Vanda! Paszauk i u 

ežia ba asz pasiusiu! Ne gali
mas daigtas, kad mane už- 
mirsztu.

Svyruodama žingsniu nuėjo 
Ignotas in pakaju kur radosi 
pati ir paszauke. Ant balso 
vyro, pribėgo Marijona tuo- 
jaus ir stojo kaip aniuolas tar
pe dvieju piktu dvasiu. Pama- 
czius abudu su paniurusais vei
dais, mėtėsi su kliksmu ant 
kaklo Ignotui.

Tasai vienok pirmu kartu ja 
nuo saves atstume.

— Marijona! Tarė grabiniu 
balsu, pasakykie man o ir tam 
ponui, ar tikrai nieko nepame
ni sau apie gyvenimą priesz ap
mirimą tavo ?

— Ne, nieko, atsake nusidy- 
vijus, juk asz tau apie tai kelis 
kartus kalbėjau.

— Prisiek! Paszauke stai- 
gai Adomas.

— Prisiekiu ant Dievo ir 
meile mano vyro, atsake drą
siai Marijona.

Czia jau Adomas ne galėjo 
dalaikyt. Mėtėsi ant keliu 
priesz Marijona, apėmė jos ko
jas ir pradėjo bueziuot.

— Vanda! Paszauke su as- 
zaromis, tai ne galimas daigtas 
idant mane suvis užmirzstum 
su kuriuom du metus gyvenai 
laimingai! O Vanda brangiau
sia Vanda!

Persigandus Marijona atszo- 
ko ir prisiglaudė prie Ignoto.

— Kas tai do szposai? Pa
szauke drebaneziu balsu, pa- 
eziule, liepkie tam žmogui isz- 
eit.

Adomas paszoko nuo žemes 
ir paszauke:

— Leisk ja, ba asz užmirsziu 

rengiasi iszleisti ‘ ‘ szierus, ’ ’ 
bonus už kelis desietkus mi
lijonu del szito biznio. Isz 
pradžios valdžia nepavelino, 
bet dabar jau viskas tvar
koj.

Paprastam žmogeliui szi- 
tokios žinios yra geros nau
jienos. Nors mes ir nepirksi
me to naujo automobiliaus, 
bet mums ant tiek geriau, 
kad kitos automobiliu kom
panijos dabar turės apsižiū
rėti ir geresnius ir piges
nius automobilius gaminti.

ant prietelystes ir neduodu pa
rankes u'ž save!

— Adomai! Tarė isz’bales 
Ignotas, Dievas yra budintojų, 
jog ji tave ne pamena, Adomai, 
jeigu apie tave ne atsimena, 
tai atsimink, jog ja nuo sinert 
iszgelbejau ir szeszis metus gy ■ 
venau.

— Tai kalbėk tu, da su ja, 
tarė Adomas užkimusiu balsu, 
gal ji atsimins ir intikes.

Buvo tai baisus daigtas del 
Ignoto, nes ne galėjo atsisakyt 
ir tarė:

—- Marijona! Juk turejei gy
vent turėdama apie dvide- 
šzimts metu, kol pas mane ga
vaisi.

— Ne pamenu, buvo atsaky 
mas.

— Nes vis turėjai tuom bū
ti?

—- Nes Ignotai, asz nieko ne 
pamenu apie jokia praeiti.

Czia Ignotas tare in Adoma:
— Girdejei pats, palaukime 

vargint nelaiminga.
— Atiduok man paezia, pa

szauke Adomas liepencziai.
— Juk tu priverstinai be jos 

noru ne gali paimt!
— Tai tu jei pasakyk kaip 

daigtai stovi.
Ignotas sudrėbėjo, nes tai- 

kindamasis su norais, apsako 
del josios trumpai apie ka ėjo.

Marijona pabalo.
— Ach mano Ignoteli, tarė 

su dideliu verksmu mesdamas! 
Ignotui ant kaklo, jeigu tu tai 
kalbi, tai turi būti teisybe, nes 
asz apie nieką ne pamenu, tik
tai tave myliu!

Kraujas gyslose Adomo už
virė isz pasiutusio pavydumo.

— Atiduok mano paezia, pa
szauke ir pagriebė Marijona už 
rankos.

Tame Marijona kliktelejo ir 
su sunkumu puolė ant aslos. 
Ignotas szoko gelbet, Adomas 
persigandęs in ta viską žiurėjo. 
Nes jau ant tuszto buvo viso
kis gyvenimas. Ir norint Igno
tas visus spasabus daktarisz- 
kus naudojo, Marijona ne atgi
jo.

Sudėtas kūnas atszales gulė
jo, o Ignotas su Adomu kaip 
du nebylei tylėjo. Ne trukus li
kos kūnas nuvežtas in kapus 
kur ir sziandien ilsisi.

Ignotas su Adoniu susitaikė 
ir stebėjosi stebuklu duotu nuo 
Dievo, kad per smerti vienos 
nioteres, mylėtos per abudu, 
vėlei suši’geriho ir ligei mylėjo 
viena ir ta paezia motore liktai 
nė vienu vardu: vienas Marijo
na o kitas Vanda.

— GALAS —
. i------------------ ;-------—— utį

Neradau ,■
Pati — Kur tu trankaisi 

per taip ilga laika?
Vyras — Jieszkojau du- 

szuke darbo!
Pati — O ar radai?
Vyras — Dekiu Dieviu da 

neradau!

Pagyrimas
Antanukas — Ar žinai ma

myte, daraktorka mane pa
gyre priesz visa kliasa!

Mamyte — Ar-gi galima 
būti? Na ka pasakė?

Antanukas — Pasakė, kad 
visi esate asilais, o Antanu
kas tai jau yra didžiausias! :

Iszmintingas Žydas
Butkus — Ka tu darai Ic- 

kau, kad tu turi toki pasise
kimą su moterims, kurios, 
prie tavęs taip kimba?

Ickus — Niu, asz tam turiu 
spasaba. Asz pakrapinu sa
vo skepetaite su gazolinu, tai 
josios manstina, kad asz tu
riu automobiliu! y'

— Jeigu vyras bobai pasi- 
dū'ė'da, tai junga 'ant sprando 
užsideda.

— Patogumas ir turtas tiek 
motore nedabina, kiek puikus 
pasielgimas.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Krista.

20 Centai. j
J 

Saule, Mabanoy City, Pa. ’’

ISTORIJEapie Da i8Z h1* 
--------------- -  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu, Verta Ne- 
iižmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15<. 
Saule Pub. Co., Mabanoy Cityj
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ISZ NUMIRUSIU PRISIKĖLĖ
JAU bus daug metu, kada daktaro, kuris susirupines sto- 

jaunas daktaras Ignotas vėjo szale josios, nežinodamas
vaiksztinejo nekantrei po savo 
pakaju. Lauke jisai žmogaus, 
kuris del kožno doraus žmo
gaus yra bjaurus, o vienok se- 
niaus daktarai be tokiu žmo
nių negalėjo apsieit. Tieji žmo
nes iszvoginejo negyvėlius isz 
kapu szviežiai numirusius. Ta
sai bjaurus darbas vienok del 
mokslo uuvo reikalingas, ba 
daktarai pjaustyadmi kunuš 
negyvėliu iszsilavinejo savo 
moksle.

Bokszte miestiszkos rotuszesĮ 
iszmusze laikrodis dvylekiai 
adyna kad sztai priemenėje Ig
noto davėsi 'girdėt žingsniai 
laukiamo kapininio vagies, o 
ipo valandėlei inejo vyras bai- 
.saus veido, neszantis ant pecziu 
maisza, o jame ka toki sunku. 
Padėjo ant stalo savo naszta ir 
paemes suderėta užmokesti, 
tuojaus iszejo, pasakęs pir
miausia, jog turi prasiszalint 
■in u'žrubeži, ba policija ji nu-į 
žiurėjo.

Gulintis ant stalo daigias bu
vojai lavonas gal dvideszimts 
metu moteres: Gulėjo augsztie- 
nyka su uždarytom akimi, bal
toje smertelnoje szlebeje. Dak
taras, kuriam tokis regėjimas 
ne buvo naujiena, vienok su
drebėjo, dir stele jas ant veido 
prie szviesos nuo lampos. Buvo 
veidas patogus, jog nedryso 
imtis prie pjaustymo. Atėmus 
tampa in paszali, uždengė vei
dą numirėlės su balta skepeta, 
o pats nusidavė in paszalini pa- 
kajeli.

Sedes ant kėdės užsimanste 
-gilei. O! Kas tai yra jaunyste, 
kas tai patogumas! Viskas 
greitai pasibaigė! Ten pakaju- 
je guli stebuklas gražybes, o už 
valandėlės bus supjaustyta! 
toji motere da ne senai visus 
užiminėjo savo patogumu, o 
sziandien atiduota ant peno 
kirmėlėm!

Po nekuriam laikui, pats ne
žino del ko, atsistojo ir vėl nu
sidavė pas patogu lavona. Ati
daręs duris klyktelėjo isz bai
mes ir szoko adbulas, nes la
vonas sėdėjo ant stalo. Mato
mai motere apmirusia palaido
jo in žeme, o dabar pabudo pas 
daktara.

Drebėdamas daktaras atsi- 
kvotejo neką, paskubino su pa
gelia pabudusei. Motere savo 
smertelnoje szlebeje atkreipė 
savo mėlynas akis ant daktaro, 
nes ant veido nebuvo 'žymi jo
kio baime, ne džiaugsmas ne 
dyvas. Norėjo navet atsikeli ir 
nueit nuo stalo, nes daktaras 
nepavelino. Paėmė per puse 
meilu glebi ir nunesze in savo 
lova. Ta tuojaus užmigo, o ji
sai atsitraukė.

Kokia jausla daktaras buvo 
apimtas, ta negali apsakyt. 
Sztai jo lovoje guli patogi mo 
tere kaip aniuolas, nes silpna, 
kaip apkvaitus, nepažinstania, 
o vienok josios apleisti negali, 
ba kur ja padės? Gal kaip nors 
paslapta gales duot žinia tė
vams josios, arba giminėms, tai 
mergina paimtu.

Pasirėmęs ant rankos pnade- 
‘ jo manstyt, ka ežia padaryt?

Ant kart iszgirdo atsidusi
ma. Sztai atsisuko in užpakali 
ir pamate stovinezia szale jo! 
Paszoko nuo kėdės persigan
dęs, o paemes ja už rankos pa
sodino ant savo vietos.

Sėdo tylėdama ir žiurėjo ant

kas iszpuola jam daryt. Tame 
motere, kaip rodos kokis isz 
balto murmuro dievaitis sėdė
jo ant kėdės.

Tasai tylėjimas pervere la
bai daktara. Pusniaunaktis! 
Czia smertelnuose rūbuose mo
tore, josios tylėjimas, labai per- 
verinejo. Ji sėdėjo ant kėdes, 
rodos isz murmuro padirbta, 
nes tiktai galva judėjo, isž ko 
galėjai žinot, jog gyvastis ran
dasi.

Daktaras ‘žinoma in jokiai 
baidyklas netikėjo, o vienok 
negalėjo nuo baimes latsikra] 
tyt kaip nuo tos veliones pa
ėmė. Prakalbėjo in ja keliosq 
kalbose, nes jokio atsakymo 
neaplaike. Žiurėjo tiktai gra-i 
žiai ant jo, nes jokis muskulas 
ant veido ne krustelėjo.

Ne maustydamas nieko dak
taras padavė del josios knyga: 
Ji paėmė, pradėjo lapus vartyt 
kaip kad kūdikis bovijesi.

— Jėzau! Marija! Tarė dak-į 
taras in save, juk ji neturi pil
no proto! Ka asz su ja pradė
siu? O gal nebyle!

Bet toje valandoja nelaimiu] 
ga prakalbėjo meilu balsu:

— Duokie man stiklą van
dens !

Daktaras ant tu pėdu iszpilf 
de josios praszyma. Motere go
džiai iszgere paduota vandeni, 
o atiduodama stiklą tarė vėl:

— Valgyt man norisi!
Tas buvo del pono Ignoto 

biskuti nebegale. Būdamas 
jaunikiu, turėjo už gaspadine 
sena boba Brigida, kuri viską 
laike užrakinta. Kaip tai žino
ma atsitaiko tokios gaspadi- 
nes, bile turėt raktus, tai ne 
mažas garbe. Ji taipos-gi nieko 
nežinojo, jeigu kada josios po
nas užsidaręs pjaustydavo ko
ki negyvėli, norint tiktai buvo 
už sienos, ba gardžiai sau mie! 
godavo. O kad butu apie tai ži
nojus, tai visas miestas butu 
žinojas, o ir pati Brigida už jo
kius pinigus nebutu buvus pas 
daktara, kurio name tokios 
baisybes dedasi. Tai ir ne dy- 
vai buvo, jog ponas Ignotas ta
me turėjo nemaža ergeli. Ki
taip nebuvo galima padarytį 
Jcaip pasakyt Brigidai teisybe, 
O to bijojo kaip ugnies, ba pa
darytu liežuvius didelius ir nė 
sutvertus daigtus iszmanstytu.

Vienok ka czia daryt Su di
dele nedrąsą nusidavė pas du
ris pakajelio kuriame Brigida 
miegojo ir pa’barszkino, kuri 
paszokus isz miego, vos savo 
riksmu visus namo gyventojus 
neiszbudino.

Ne reike vienok Brigidos 
taip labai sudint, ba kaip dak
taras apie viską apsakė, tai ne 
tik persigando,, nes prisiege, 
jog niekam ne pasakis, užlai- 
kis slaptybėje, o prisikėlusia 
isz numirusiu nuduos už savo 
giminaite.

Daktaras kogreieziausia su
gryžo pas ypatos, o ne trukus 
paskui ji inejo ir Brigida su 
valgiu, koki ant greito galėjo 
duot. Ypata nekalbėdama 
valgė, rodos gardžiai, nes ma
tomai be smoko.

Brigida pradėjo su ja kalba, 
nes ant tuszczio, ba ant visu 
klausymu, o buvo be galo, jokio 
atsakymo nedavė, tiktai kaip 
kada lingtelejimu su galva. Isz^ 
to pasirodė, jog nelaiminga 
pradingino pomieti apie viską,

i kas su ja dėjosi. Nežinojo ne 
' kokis josios vardas, nežinojo 
I ne apie savo numirimą, nežino- 
I jo nieko, tiktai neužmirszo 
Į kaip szneket. Buvo tai suaugės 
j kūdikis.

— Ka pradėsiu nelaimin- 
gas? Paszauke daktaras in sa- no Marijona inejusis daktara.-;, 
ve, ka veiksiu su beprote ? Nes'nes ant jo pasveikinimo nieko' 
isz mano priežasties adgijo ir ' neatsake. Brigida pasakė, jog 
iszvaryt josios ne galiu. Ateis1 ja turėjo pati apredyyt, ba su- 
vabanda, o gal viskas iszsiduos. vis nežinojo kaip sudrabužiaisl 
Tuom laik prižiurinesime laja apsieit.
nelaiminga, ba tai yra žmogys- Marijona buvo suaugusiu 
ta, o duosime vardo Marijona, kūdikiu. Ponas Ignotas visom 
Mariuką! Tare in ypatos, eisi pajiegom užsiėmė mokinti ja, o
su savo teta in kita pakaju ir 
atsigulsi.

Marijona ne lauke nieko, nes 
paklusnumu kūdikio, iszmete 
knyga ant žemes ir ėjo per du
ris in kita pakaju, o Brigidą 
paskui ja.

Daktaras likes pats nusitve-į 
re už galvos. Padėjimas jo bu-į 
vo ne koks. Manstirio jog iii 
pats stbsis beproeziu. Norintš 
vogimas numirusiu buvo reika
lingas del mokslo, tai vienok 
sunkiai buvo liž tai bausti. Tė
vai Marijonos gal ir dovanotu 
už iszgelbejima gyvasties jati-l 
nai merginai, nes kur jieszkot 
tėvus? Marijona suvis neturėjo 
pomietes apie praeiti, o numi
rėliu vagis jau gal užrubežyj, 
kaip dabar da'žinot, isz katro 
kapiniu pavogė lavonu ? Viena
tinis būdas buvo klausinėt kož- 
noje parapijoje, tai gal per 
metrikus mirimo kiek iszrody- 
tu, nes to negalėjo klausinėt, 
ba da patektu in kalėjimą.

Tekanti saule prablaivė dak
tara. Norėdamas kiek naktines 
mintys prasklaidyt, iszejo ant
szviežio oro, pasakęs pirmiaus ke. Prispaudė ja prie saves ir 
ka prigulėjo padaryt del prisi- pirma karta karsztai pabūczia-

BALTRUVIENE

Nesenei Elizabete buvau, 
Tikrai ant pasilsio in 

saliuna užėjau, 
Radau ten keliolika motorėliu, 

Labai dideliu neiszmaneliu,
Susirinko in ten baliavoti, 
Su sportelais gerus laikus 

turėti, 
Buvo ten ir da ir daugiau,

Bet apie tai pasakysiu 
vėliau,

Ir keletą mergicos czion 
negeresnes,

Daug daugiau bjauresnes, . 
Nes po Szv. Misziu autobiliais 

važiuoja,
Tosios dienas neguodoja, 
Vai mergeles, taip daryti 

negražiu,
Del musu tautu mergeliu, 
Jeigu da vela iszgirsiu,

Puike parte jum 
padarysiu,

Ant .jusu aszaru nepaisysiu, 
Velniu duosiu, tai duosiu!

* * *
Micziganoj in viena saliuna, 

Motinėlė su savo dukrele 
pribuna, 

Motinėlė prie baro 
atsisėda, 

Guzule geria ir kringelius 
ėda, 

O ir dukrele geria kiek 
valioja, 

kelusios isz numirusiu.
Jau buvo arti vakaro, kada 

sugryžo namo. Marijona jau 
buvo parėdyta in atsakanezius 
drabužius, kokius Brigada ga-Į 
Įėjo turėt.

Su linksmu veidu pasveiki- 

ji ėmėsi ne taip kaip kudiki.-sĮ 
tiktai greitai kožna daigia pa
minėjo. In kėlės saiivaites skai
tė ir rasze suvis puikiai, graži
no ant fortapijono ir u'ž melo 
kalbėjo kėlės kalbas.

Nes tame lake ir josios szir- 
dis pradėjo atgyti. Isz pradžiii 
su kūdikio paklusnumu pildė 
daktaro paliepimus. Paskui ta-Į 
sai paklusnumas persimainė 
ant sziltesnes jaustos.

— Ignotai! Paklausė ji vie
na karta, ar tu mane myli? Ir 
apėmė su savo baltom raukei 
lem jo kaklu.

— Mariuk! Paszauke karsz- 
tai Ignotas, kam da tau apie tai 
klaust? Jau laikas tave svietui 
parodyt.

Kaip rodos perkūnu dalyps- 
teta atszoko nuo jo, o paskui su 
verksmu vėl mėtėsi jam ant 
kaklo ir paszauke:

— O ne! Ne! Asz su tavim 
gyvensiu! Ne noriu rodytis 
svietui ir peržengt slenksti! Ne 
varykie manės!

Ignotui aszards akyse pasi
rodė, o szirdis jo da labiau pla-

Kada pasigeria net 
susidaduoda, 

Kaip tai negert,
Kad už dyka duoda, 

Ir tai nuolatos guzutes 
ir alų priduoda,

* * *
Nnsidaviau in viena 

maža miesteli, 
Daug ten naujienų dažinojau,

Kada ten apsistojau.
Moteriukes savo kaimin'kas 

per dantis trauke, 
Ant apygardos apszauke, 
Jau ju perdirbt niekas 

negales, 
Ba turi būda kiaules, 

Diszei vis guli ant stalo, 
Stribu niekad neapvalo, 

Vaikai maklakuoti,
Murzini ir snarglioti!

* * *
Sustuojau vienam miestelyje, 

Kur pusėtinai Lietuviu 
gyvena,’

Bet ten moterėles, 
Tai jau giedos jokios 

neturi, 
Ant savo doros visai 

nežiūri,
Autobiliais per naktis 

valkiojesi,
Vyrukai in saliunus 

vedasi, 
Kad jom pirkt gėrimu, 
Su jomis linksmai laika 

praleistu,
Josios netikti in nieką, 
Nei in smaluota vieta, 

Mat, kaip vyrai in darba 
nueina,

Tai moterėles ant visos 
dienos iszeina,

O jeigu kada vyras 
in miestą iszeina, 

O alaus neparnesza 
kada pareina,

Tada kyla velneva ir 
vardai,

Apie tai bus gana.

Nagingas Ūkininkas

Didžiausi fabrikai da szi- 
tokios maszinos neiszsigal- 
vejo ir nesutvėrė, kokia pats 
sau pasistatė ūkininkas Don 
Gabriel, netoli nuo Geneseo 
miestelio Illinois mieste. Su 
szita savo pasistatyta maszi- 

vo ir tuom jliodvieju duszios 
susivienijo.

In kėlės sanvaites vėliau, 
Marijona vadinosi poni dakta- 
riene. •

* * *
Juom kas laimignesnis tuom 

nesijunta, kaip staigai laikas 
bėga. Ponas Ignotas su Mari
jona jautėsi labai laimingi. 
Szeszi metai nuo tosios neuž- 
mirsztos nakties, kada Mari
jona athesze pas daktara, per
bėgo akimirksnyje.

Jaunas vyras tikrai jautėsi 
laimingu, ba Marijona ne tik
tai buvo patogi, nes ir duszia 
turėjo puikia. Tiki, glamoni ir 
mylėjo savo vyra geriausia už 
viską ir tiktai prie jo buvo lai
minga. Namas josios, buvo del 
jos viso svietu, taip, jog Igno
tas negalėjo iszpraszyt, idant 
pasivaikszcziotu ant szviežio 
oro.

Namas pono Ignoto buvo 
atviras del visu, nes vienok nie
kas ne atlankinejo. Marijona 
paprastai nepasirodinejo, o 
daktaras užimtas nuolatos li
goniais, neturėjo laiko priimi
nėt sveczius. Ir tokiu budu pra
leido laimingai szeszis mete
lius didžiausioje medyje.

Kada buvo sveika kaip rei
kia ir turėjo pilna pomieti, po
nas Ignotas apsakė jai apie 
viską, maustydamas, jog no
rint kiek pareis del josios in po
mieti. Nes tas buvo ant tusz
czio.

Sziandien tai buvo lygiai 
szeszi metai atgijimo Marijo
nos. Daktaras rengėsi iszeit, 
žiurėjo in savo puiku žiedeli, in 
savo didžiausi skarba, Marijo
na.

— Bukie sveika, Mariuku.
— Sugryžkie greitai namo 

mylimasis! Paszauke ir mėtėsi 
ant kaklo savo vyrui.

Pabucziavo ja saldžiai ir da 
iszejas ant ulyczios jaute sal
dumą ant savo lupu, kad sztai 
kas tokis sulaikė ji ant uly
czios.

Ignotas turėdamas galva už
imta kuom kitu, dirstelėjo ir 
norėjo eiti toliau.

— Kas tai! Ar jau manes ne
pažysti? Tarė svetimas.

Daktaras akis iszverte ant 
jo.

— Ach! tai tu, Adomai! Pa
szauke su d'žiaugmsu, sveikas 
gyvas!

Ir nepaisindami ant praei- 
giu, bueziavosi abudu, ba tai 
ouvo draugai isz mokyklos ir 
sžirdingiausi prieteliai. Nuo 
daug metu jau nesimatė, už tai 
isz suėjimo taip labai džiaugė- už pasiutėli, vos isztare Ado-? 
si. Imas, nes pauaszumas tavo psi-.

na ūkininkas Don Gabriel 
gali net keturias atskiras va
gas aprūpinti ir sėti javus 
keturlinkai. Visa szita dide
le maszina jam kasztavo ma
žiau negu asztuonis dolerius.

Ant ulyczios neiszpuole ilgai 
stovėt, o ir abudu turėjo savo 
reikalus ant atlikimo. Isz to
sios priežasties Ignotas prasze 
savo prieteliaus, idant vakare 
atlankyti jo narna ir tada pasi
kalbės. Adomas prižadėjo.

Ignotas gryždamas namon, 
szypsojosi eidamas, džiaugda
masis jau priesz tai maustyda
mas, kaip gražybe jo paezios 
užims jo prieteli, kuriam apie 
savo apsipaeziavima tyczia 
nieko nepasake. Kožnas, kuris 
iki tam laikui pirma karta pa
matydavo, tai stojosi kaip už
kerotu.

Vienok ant nusigandimo, 
Adomo, kada pamate Marijo
na, tai Ignotas ne turėjo ka sa
kyt. Kada perstatė savo paezia 
pribuvusiam svecziui ir volei 
paezei sveczę, tasai nebiliu sto
josi, tiktai akis placzei atida
ro, pabalo, kaip drobe, o paskui 
paraudonavo, jog rodos ji 
kraujas užmusz. Kada pirmuti
nis persiverimas praėjo, norėjo 
matomai ka toki kalbėti, nes ne 
galėjo, tiktai graudžiom aki
mis žiurėjo ant Marijonos, tai 
in jos vyra. Tame davė žinia 
kad eitu prie stalo. Adomas no
rėjo vest Marijona prie stalo, 
pagal poniszka papratima, nes 
toji pagriebė jau u'ž rankos Ig
notą. Jeigu Marijona ne temi- 
no, jog Adomas no josios akies 
ne atiminėjo, tai apie tai ge
riau nužvelgė Ignotas. Adomas 
ne valgyt ne galėjo, tiktai turė
jo akis insmeigtas in gaspadi
ne namo, nežinodamas, kaip 
laiko videlci ir peili. Juo to
liau, tai labiau sujudinėjo ji, o 
tint galo pradėjo drėbėt ir pei
lis jam isz rankos iszpuole.
' Marijona to ne mate, Ignotas 
pradėjo gailėtis, jog prieteli in 
savo narna pakvietei. Manstino 
jisai, jog jo prietelis insimylejo 
staigai in jo paezia ir taip stai
ga ir labai, jog ir ant josios vy
ro nepaiso.

Prie pabaigos vakarienes, 
Adomas susijudinias daejo 
augszcziause. Paszokes papra- 
sze Ignotą in kita pakaju.

— Ar tu sergi? Paklausė 
daktaras, kada du vienu rado
si.

— Ach! Sergu! Sudejavo 
Adoipas, velit kad toje valan
doje bueziau numiręs!

Tai pasakęs sėdo, rodos pul
te puolė ant kėdės ir veidą del
nais užsidenge.

— Del Dievo! Paszauke Ig
notas, kalbėk, kas tau kenke!

— Ne palaikyk mane laikais 

| ežios in mano paezia, tai tas 
j mane sujudino.

— Ach, asz nežinojau jog 
esi paeziuotas.

— Buvau paeziuotas, trauke 
toliaus Adomas, ir tas tai mano 
protą maiszo. Priesz asztuonis 
metus paėmiau už paezia pato
gia Vanda, kuri suvis panaszi 
in tavo paezia. Du metus gyvė- 
nau su ja kaip rojuje ir paskui 
numirė! Badavę antru kartu, ir 
tai laike, kada manes ne buvo 
namie. Kaip dažinojas apie jos 
smerti parbėgau namon, tai jau 
gulėjo po žeme.

Ignotas pradėjo svaigti ir 
paklausė:

— Kaip bus senei kaip tavo 
pati numirė?

— Sziandien yra szeszi me
tai po josios laidotuvių, atsake 
gailei Adomas.

— Szeszi metai, kalbėjo 
Adomas? Taip szeszi metai 
kaip netekau tojo aniuolo, su 
kuriuo turėjau rojini gyvenimą 
norint trumpai. Apipylęs jos 
kapa su gailiom aszarom, turė
jau nusiduot in kur kitur, nes 
apie mano aniuola neužmir- 
szau. Dabar iii szeszis metus 
pamaeziau josios paveiksią ta
vo paezioje, szirdis mano krau
jais pasriuvo ant naujo, o sopu
lis taip man szirdi suspaudė 
jog rodos klykiau.

Ignotas iszbales kaip drobe, 
klausė tosios pasakos, o paskui 
pagriebęs ranka prieteliaus su
spaudė ir tarė:

— Del meiles Dievo, Ado
mai! Paszauke su baime. Atka
siau kapa tavo paezios. Ir nu
stojo, ba jam kalbą užėmė in 
akys aptemo.

Adomas dirstelėjo ant dak
taro ir jau biski suprato ka ta
me gali būti.

— Pasakyk-man! Riktelėjo 
baisiai, juk tai mano pati! Isz 
kur ja turi? Nes kalbėk greitai 
kol noriu klausyt. Ba mano 
gaivoje uže kaip malūne, tai....

Ne pabaigė, tiktai apalpęs 
puolė prie kojų vos gyvo dak
taro.

(Tasa Ant 2 Puslapio) J
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■’■UFEl” HAHANOY CITY, Pi

Žinios Vietines
Įj • --------
• ■— Utarninke pripuola Szv. 
Elzbietos P.

■— Gerai žinomas musu 
draugas ponas Petras Linonis 
is?Far rqll, Pa., ,ana diena at
lankė savo pažinstamus Teodo- 
rius Bazinskus ant E. Market 
JJly., ir “Saules” redakcija, 
taipgi savo seseri ponia Mag
dalene Matulioniene ir szeimy- 
na, Mount Carmel, Pa. Acziu 
už atsilankyma.

— Seredoj Szv. Veronikos.
■— Slavokai isz Coaldale, 

Lansford, McAdoo, Mahanoy 
City, Nesquehoning, Shenan
doah, Sheppton, Saint Clair ir 
Tresckow turėjo savo “Slavo- 
ku Dįena” Lakewood Parke 
Nedelioje. Daug žmonių daly
vavo tame iszkilme.
. —• Ketverge Septynių Szv. 
Broliu M.

.— Subatos ryta 9-ta valan
da, Szvento Juozapo bažnyczio- 
je, Kunigas K. Rakauskas su- 
riszo mazgu moterystes, pane
le Alberta, duktė ponios Vero
nikos Suprenaviczienes, nuo 
538 W. Pine ulyczios, su Joseph 
Lydon, sūnūs pons. Joseph H. 
Lydoniu isz Philadelfijos, po 
tam atlaike Szv. Miszias. Svo 
tai buvo: ponia Marijona Tom- 
kevicziene, Jean Lydon, Ann 
[Rylie, Thomas Lydon, James 
(Guston ir Jack Rylie. Vestuves 
atsibuvo pas nuotakos motina, 
538 W. Pine uly. Jaunavedžiai 
apsijgyvens Philadelphia, Pa.
i — Petnyczioj Szv. Pijuso I.

—• Visi vietini kromai už- 
. Įdaryti Seredomis popiet, kaipo 
yakacija del darbininku.

.. — New Bostono ir Morejos 
kasyklos pradėjo dirbti, nes 
jau vanduo iszpumpuotas.

— Kėtvėgre, Liepo s 10-f a 
diena pripuola atmintis kada 
Lietuviai 1410 metė suteszki- 
no galybia Kryžioku po Žalgie 
riu. ' ? r ..3

-— “Nepriklausomybe Die
na” arba Liepos 4-ta diena 
praslinko malsziai, buvo girdot 
apie keletą nelaimingai atsitiki
mus, taipgi buvo keli susidau- 
žirnai automo'bilui su mažoms 
bledems. Žmonelei iszvaižinejo 
iii parkus ir ukes praleisdami 
malsziai dienele ant szviežio 
oro.

— John Nowakonski, Jr., 
33 metu amžiaus, isz Mount 
Carmel, kuris dirba pas savo 
szvogeri George Sisalk, 331 E. 
Centre Uly., mieste, likos su
žeistas in galva, krutinę ir ko
ja, Ketverge apie 8:55 valanda 
vakare, kai negalėjo suvaldyti 
savo nauja automobiliu ant 
New Bostono kelio. Automobi
lius trankė in medi ir apsivertė. 
Nowakonskis likos tuojaus nu
vežtas in Locust Mt. ligonbute, 
kur daktarai sako kad nelai
mingas vyrukas randasi pavo
jingam padėjime. Automobi
lius likos labai sudaužytas.
, . Petnyczioj, apie 10:30
valanda vakare, Frank Lendiu, 
Italas, 68 metu amžiaus, krau- 
czius nuo 26 N. Main Ulyczios, 

. JjJrps pavojingai . sužeistas in.;, 
galva, szonkaulius ir kaire ko
ja per automobiliu kuri vare 
John Beres isz 330 Slocum uly., 
Soyersville, Pa. Lendinas 
randasi Locust Mt. ligonbute, 
o Beres likos paleistas per po
liciją del tolimesno tyrinėjimo 
nelaimes.

— Pranas Szukis, 48 metu 
amžiaus, isz 429 Blickley Place, 
.Chester, Pa., kuris kitados gy

veno mieste, staigai numirė 
Utarninke nuo szirdies ligos. 
Velionis gimęs Vokietijoje, pri
būdamas in Amerika būdamas 
jaunas vaikutis. Prigulėjo prie 
Szv. Fidelios parapijos mieste, 
taipgi prie American Legioną. 
Jo brolis Vincas mirė apie du 
menesius adgąl. Paliko 'broli 
■Roberta, Chester, Pa., ir keletą 
anūkus. Laidotuves invyko Su
batos ryta su apiegomis Szv. 
Fidelio bažnyczioje 9 valanda 
ir palaidotas parapijos kapi
nėse.

— Davidukas, sūnelis Ha
rold J. Purnelliu isz Grier City, 
likos mirtinai sužeistas per au
tomobiliu, kuri badai vare po-| 
nia Blanczia M. Huboskiene 
isz Park Crest, pagal policijos 
tyrinėjimą. Nelaime atsitiko 
Petnyczioj, apie 7:15 valanda 
vakare. Velionis paliko savo 
tėvelius ir sesute Oniute. Lai
dotuves atsibuvo Panedelyje.

Shenandoah, Pa. — Antanas 
Palaitis ir Jonas Petauskas isz 
miesto turėjo, operacijas Lo
cust Mt. ligonbute.

— Petras Škafranskis, 
nuo So. West Ulyczios randasi 
Locust Aft. ligonbute su su
žeista galva, kuris aplaike pul
damas nuo trepu.

Mount Cannel, Pa. — Ana 
sanvaite užsibaigė Ugnagesiu 
Seimas arba Konvencija isz ke
liu apylinkių pavietu, kuriame 
dalyvavo daugėlis ugnagesiu. 
Parodos buvo puikios, kuriose 
dalyvavo tukstancziai žmonių 
isz visos apylinkes.

Pittston, Pa. — Czionais 
mieste, gerai žinoma visiems 
Marcele Janeliene nuo 64 Cen
ter Ulyczios, pasimirė Birželio 
26-ta diena. Velione prigulėjo 
prie Szv. Kazimiero parapijos. 
Paliko dideliame nubudime 2 
dukterys: S. Kižiene ir S. Per- 
kauskiene, taipgi daug anuku 
ir 4 pro-anukus. Kūnas likos 
palaidotas in Szv. Kazimiero 
parapijos kapinėse. Taipgi Ma- 
rijona Bartkevicziene, nuo 143 
Carrell ulyczios numirė Birže
lio 24-ta diena. Buvo nare Szv. 
Kazimiero parapijos. Paliko 
savo vyra ir dukteri, taipgi 2 
seserys, 2 'brolius ir 2 anukus. 
Velione likos palaidota Birže
lio 27-ta diena su apiegomis 
Szv. Kazimiero bažnyczioje, ir 
palaidota in parapijos kapinė
se.

Washington, D. C. — Ameri
kos Prezidentas Harry Truma- 
nas pasirasze ant naujos Ran
du kontroles bylos, ir bus geras 
lyg Kovo (Afar.) 1-ma dienai 
1948 m.

Los Angeles, Gal. — BALU 
skyriaus komisija piknikui 
rengti (Žilinskas, Uždavinys, 
Arch ir Joczius) gavo atiku 
BALE. Aukojo Lietuviu Kul
tūros ir Labdaros Klubas $105; 
Lietuviu Tautiszkas Paszelpi 
nis Klubas $100; SLA 75 k p 
$50; Lietuvai Vadoti Sanjun- 
gos Los Angeles skyrius $50; 
TAID Los Angeles skyrius $15; 
H. Alockus $20; Tuivyliene 
$15; Kurnėta $10; Masonai $10. 
Po $5 aukojo: F. Raczkiene, Vi- 
czai. $14 surinkta doleriniemis 
ir da smulkiais.

Piknikas invyks Liepos July 
30 d., Aroyo Seco Parke.

Naudos jokios neturėsi kaip 
piktu girsi, o gera peiksi.

Dievas per kentejima, ken- 
teij finus atima.

ŽULIKAS ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

wood mieste.
Jis tuojaus ir in kitus biz

nius inejo. Redondo Beach, pa
jūryje yra daug visokiu kliubu, 
kur isz pinigu loszia. Jis ežia 
inlindo ir szimtus tukstaneziu 
ant dienos reikalavo. Taip pat 
ir su Agua Caliente lenktynė
mis, ir Culver City szuniu lenk
tynėmis.

1939 metuose jo draugas ir 
partneris biznyje, Big Greeny 
Greenberg staiga pasimirė. Po
licija suaresztavo “Bugsy” ir 
padėjo in kalėjimą. Bet szitam 
žulikui kalėjimas buvo tik bai- 
kos. Jis kaip koks ponas kalėji
me gyveno; jam isz puikiausiu 
vieszbucziu atneszdavo visus 
valgius; jis savo sznapsa ir 
szampana parsitraukė del tu 
merginu ir moterėliu kurias jis 
labai gražiai priimdavo kalėji
me. Taip viskas gražiai kalėji
me ėjo, pakol du svarbiausi 
svietkai, liudytojai priesz ji 
staiga pasimirė ir jis tapo lais
vas, nes nebuvo svietku.

Ir per karo metus jam biznis 
gerai ėjo. Jis gaudavo apie 
500,000 doleriu ant dienos nuo 
tu numeriu, kuriuos visi ir 
sziandien grajina. Jis atidarė 
puosznu ir karaliszka kliuba in 
Las Vegas, “Flamingo Club,” 
kuri tik inrengti kasztavo 6,- 
000,000 doleriu.

Jis susitiko su juodplauke 
gražuole Virginia Hill, 30 me
tu amžiaus, kurios vakarėliai 
ir vakaruszkos buvo tikrai ka- 
raliszkos. Gandai ėjo kad szita 
trijų ženystvu gražuole turėjo 
taip vadinama užtarėja Brook- 
lyne, N. Y., kuris jai szimtus 
tukstaneziu doleriu vis mokėjo 
kad ji nepasirodytu Brooklyne. 
“Bugsy” nusikraustė pas Vir
ginia ir tenai apsigyveno.

Bet kas ten atsitiko kad biz
nis pradėjo eiti trepais žemyn. 
Tas szesziu milijonu “Flamin
go” kliubas ėjo in skyle. Isz 
New York miesto keli razbai- 
ninkai atsilankė pas “Bugsy” 
pasiszneketi apie bizni, ir už 
keliu dienu po to pasisznekeji- 
mo keli isztikimiausi ir geriau
si jo draugai žulikai buvo isz- 
trinti isz gyvenimo knygų su 
kariszkais karabinais.

Viena gražia diena ana san
vaite “Bugsy” parėjo sau na
mo in tos gražuoles palociu su 
savo draugu ir sargu Al Smi
ley. Gražuole nebuvo namie, 
nes ji ka tik buvo iszkeliavus in 
Paryžių. ‘ ‘ Bugsy ’ ’ atsisėdo, 
atsilosze ir pasiėmė laikraszti 
pasiskaityti.

Vienas jo draugas, prieszas 
ar biznio bendrininkas partne
ris, slaptai ir tykiai pro rožių 
krumus prisiartino prie lango, 
pakele karabina ir paleido du 
szuviu jam staeziai in galva ir 
du in krutinę, ir paskui kaip 
tykiai atėjo, taip tykiai ir sau 
nuėjo.

kus Amerikos valdžia pasiuntė 
Bulgarijai ir Vengrijai. Bet nei 
vienas isz tu krasztu Amerikos 
valdžiai neatsake. Reiszkia, 
Amerikos balsas yra szaukian- 
tis tyruose.

42 SUŽEISTI
TRAUKINIO

NELAIMĖJE
CHICAGO, ILL. — Balti- 

more & Ohio geležinkelio trau
kinys * ‘ Columban ’ ’ nubėgo 
nuo begiu (rieliu) ir net devy
ni karai apsivertė. Tuo laiku 
traukinys labai greitai važia
vo, apie septynios deszimts dvi 
mylias in valanda.

Policija ir daktarai greitai 
pribuvo. Sužeistieji buvo nu
vežti in ligonbutes. Kiek gali
ma pasakyti, tai nelaimėje nei 
vienas nežuvo. Traukinys va
žiavo in Washingtona. Apart 
sužeistųjų, apie szeszios de
szimts žmonių buvo labai su- 
kiresti ir apdaužinti.

Traukinys iszvažiavo isz 
Chicagos puse po keturiu po 
pietų, ir ta nelaime atsitiko 
apie septynios deszimts myliu 
isz to miesto.

AMERIKOS
PROTESTAS

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžios sztabas pa
siuntė labai asztru laiszka Ru
munijos valdžiai ir pasakė kad 
Amerikos valdžiai nepatinka 
Rumunijos valdžios pasielgi
mas priesz demokratiszko 
kraszto žmones. Suvaržymas 
laisves yra priesz visus taikos 
nusistatymus ir priesz sutarti 
ant kurios valdžios atstovai pa
sirasze. Tokius paežius laisz-

iszrodo kaip dideli blynai.
Amerikos karo sztabas 

szventai užsigina kad niekas 
armijoje nedaro jokiu bandy
mu ar tardymu. Amerikos val
džia prisipažinsta kad Wash- 
ingtonas nieko apie tas toriel- 
kas ar apie tuos blynus nežino. 
Vieni spėja kad ežia yra liku- 
cziai kokios sprogstanezios 
“Atom” bombos kuri buvo 
slapta paleista, kiti spėja kad 
armija bando naujus ginklus 
del užpuolimo ar apsisaugoji
mo.

Jeigu valdžia ka apie tai ži
no, tai ji nieko nesako ir tyli, 
jeigu armija ka apie tai žino tai 
irgi nieko nesako. Armijos Ka
ro Sztabas insake lakūnams 
prirengti kelis greieziausius 
kariszkas eroplanus, pesztu- 
kus, kurie dabar pasirenge lau
kia pakol kitas toks blynas pa
sirodys padangėse. Jie tada 
ketina ji vytis ir dažinoti kas 
ežia Amerikos padangėse daro
si. Kai daugiau sužinosime apie 
tas torielkas ar tuos sparnuo
tus blynus, tai daugiau ir pa- 
raszysime.

POPIEŽIUS IR 
PERON

Popiežius Priima Ar
gentinos Prezidento

Žmona
RYMAS, ITALIJA. — 

Szventas Tėvas, Popiežius Pi
jus XII suteikė Garbingo Kry
žiaus garbes dovana ant Ar
gentinos Prezidento Juan D. 
Peron. Szitas garbes ženklas 
buvo pasiunstas Argentinos 
Ambasadai, kai Prezidento Pe
ron žmona, ponia Eva Duarte 
Peron buvo iszkilmingai priim
ta paties Szvento Tėvo Vatika
ne.

Komunistams Italijonams 
szitas baisiai nepatiko, bet 
tukstancziai Italijonu susirin
ko ja pagerbti ir garsiai szau- 
ke “Peron! Peron!” kai ponia 
Eva Duarte Peron uždėjo gra
žu geliu vainiką ant nežinomo 
kareivio kapo.

Laikrasztininkai tuojaus su
spito apie ponia Peron norėda
mi žinoti ka Popiežius jai sake 
ir ka ji jam, ir kodėl Szventas 
Tėvas tokiu garbingu ženklu 
apdovanojo josios vyra. Ji tik 
tiek pasakė, kad Szventas Tė
vas apdovonojo josios vyra su 
tuo garbes ženklu už jo pasi- 
darbavima del karo nukentėju
siu. O kai jie pradėjo jos klau
sinėti apie dipliomatinius ir 
politinius klausimus, ji, gra
žiai nusiszypsodama pasiaisz- 
kino kad ji tokiu dalyku nesu
pranta ir jais nesidomauja.

SPARNUOTOS
TORIELKOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ti, bet dabar jau per daug pro
tingu ir blaivu žmonių mums 
pranesza isz Žiemiu ir Pietų, 
isz Rytu ir Vakaru, kad jie sa
vo akimis mate kaip kokie ten 
nežinomi apvali daigtai, kaip 
kokios torielkos baisiu greitu
mu skrysta padangėse.

Vienas žmogelis, gal Lietu
vis ar su Lietuviu gardžiais 
blynais susipažinęs, sako kad 
tie lekiantieji nežinomi daigtai

O vieta kur tas eroplanas sten
gėsi pasikelti buvo tik 3,530 
pėdu ilgio.

Komisija taipgi nustatė kad 
tokie eroplanai vežtu kelis 
tukstanezius svaru mažiau. Bet 
komisija neiszaiszkino, kodėl 
kiti eroplanai padangėse užsi
dega ar isz padangių nukrinta 
ar iri kaina sudužta? Szita ko
misija dadaug darbo turi,'ir tu
rės pakol iszaiszkins, kodėl 
eroplanas sau ramiai skrisda
mas padangėse užsidega ir nu
krinta kaip keli tie didieji 
“Constellations” užsidegė ir 
nukrito?

TIKROS
SKERDYNES

AMERIKOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PREZIDENTAS
PASIRINKO

ir in medi pataikė, kiti visai ne 
kaltai ir gerai bevažiuodami 
žuvo, už tai kad koks kitas 
kvailius pasisuko ir juos nuo 
kelio in riava, medi ar upe in- 
stume.

Apie du szimtai žmonių pri
gėrė. Vieni prigėrė už tai kad 
nemokėjo ar nebuvo pripratę 
plaukti, kiti už tai kad per 
daug privalgę per greitai szo- 
ko in vandeni, o kiti per daug 
inkaite, nelaukė atvesti ir szo 
ko in vandeni ir atsidūrė pas 
Abraomą.

Kitokios nelaimes isztiko 
daug žmonių per szias tautisz
kas szventes. Vieniems nelaime 
kelionėje koja pakiszo, kitus ta 
nelaime namie isztiko.

DIDI EROPLANAI 
PER. SUNKUS

Per Daug Svorio Veža. 
Negali Greitai Pasikelti

WASHINGTON, D. C. —
Kai visi tie didieji eroplanai 
pradėjo isz padangių kristi ir 
ant žemes susidaužyti, Prezi
dentas Trumanas, paskyrė ko
misija isztirti kas ten darosi ir 
kieno yra kalte kad tiek daug 
eroplanu susidaužo ir tiek ke
liautoju žūva.

Szita komisija su James M. 
Landis, Eroplanu Komisijos 
Pirmininku, tarp kita ko, rado 
kad svarbiausia priežastis vi
su tu nelaimiu yra kad tie di
dieji, keturiu inžinu eroplanai 
per daug žmonių ir per daug 
tavoro veža. Žodžiu sakant, 
kad jie per sunkus ir greitai ne
gali nei pasikelti nuo žemes, 
nei pasisukti nei nusileisti.

Komisija iszrado kad eropla- 
nas kuris susidaužė ant La 
Guardia Field ir kuriame žuvo 
43 žmones buvo per sunkus ir 
kad ta vieta nuo kurios jis sten
gėsi pasikelti buvo per trumpa, 
kad jis negalėjo gana insibege- 
ti kad pakiltu. Tokiems ero- 
planams reikalinga mažiausia 
4,000 pėdu ant žemes kad jie 
galėtu saugiai ir gerai pakilti.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

parodo kad Trumanas yra 
žmogus be jokiu insitikinimu, 
kad jis linksta ar in viena ar in 
kita puse, kur jis mato kad 
jam ar jo partijai bus naudos.

Pernai visos unijos, visi dar
bininkai baisiai pyko ant Tru- 
mano kai jis geležinkeliu strai- 
kas sustabdė. Geležinkeliu dar
bininku unijos vadas, prisiekė 
kad jis visomis galiomis steng
sis, kad jis savo unijos visus 
pinigus paaukos kad Truma
nas butu sumusztas rinkimuo
se.

Dabar Trumanas nori tiems 
unijos vadams pasigerinti ir 
parodyti kad Jis yra ju drau
gas ir ju pagelbos rinkimuose 
vertas.

Ir matyti kad jis dabar rado 
draugu, kurie pernai ji koliojo 
ir szmeiže.

Alexander Fell Whitney, ge
ležinkeliu darbininku vadas, 
kuris pernai sake kad jis savo 
unijos milijonus doleriu padės 
kad Trumanas butu sumusztas 
per rinkimus, dabar sako kad 
jis ir jo unija yra “labai dė
kingi” Trumanui.

Phil Murray sako: “Prezi
dentas Trumanas yra geras ir 
apsukrus politikierius. Jis su
pranta ir mato kad jis ateinam 
ežius rinkimus jokiu budu ne
gali laimėti be darbininku pa
gelbos. Ar jis isz tikro taip at- 
jauezia darbininkus kaip jis 
dabar sako, da per anksti pasa
kyti.”

Dabar Trumanas ir visi De
mokratai džiaugiasi. Per szita 
nauja instatyma priesz darbi
ninku unijas Demokratai gali 
valdyti darbininkus bet tuo.pa- 
cziu sykiu kaltinti Republiko- 
nus. Jeigu szitas instatymas in- 
ves tvarka tarp kompanijų ir 
darbininku tai bus Trumanui 
garbe; o jeigu szitas instaty
mas bus neinvykdomas ir tik 
daugiau straiku ir nesusiprati
mu padarys, tai tada Truma
nas pirsztu prikiszamai rodys 
in Republikonus ir juos kal
tins, sakydamas kad jie virsz 
jo galvos ta instatyma invede.

Visa tai Demokratams gerai. 
Bet visas krasztas dabar nu
kentės kai Kongresas ir Sena
tas su Prezidentu susikirs ir 
ims viens kitam kerszinti. Mu
su užsienio reikalai pirmiau
siai nukentės.

Dabar galimas daigtas kad 
atsikartuos musu valdžioje to
kia pati nelemta ir nelaiminga 
padėtis kaip buvo kai Prezi
dentas Vilsonas sudarė ir su
tvėrė Tautu Sanjunga po Pir
mojo Pasaulinio Karo, bet 
Kongresaas neprieme nei tos 
Sanjungos nei Prezidento in- 
neszimu, ne už tai kad Kongre
sas ka turėjo priesz ta Sari jun

ga ar priesz tuos inneszimus, 
bet už tai kad Kongresas buvo 
nusistatęs priesz Prezidentą ir 
jam atkerszino.

----------------- ,—— . į

“TĖVYNĖS”
REDAKTORIUS

. PASIMIRĖ
NEW YORK, N. Y.,' — 

Seredoj, 6-ta valanda ryte, pa
simirė ‘Tėvynės” (Susivieni
jimo Lietuviu Amerikos) re
daktorius, p. Pranas Bajoras, 
56 metu amžiaus, Knew Gar
dens ligonbute, New Yorke, 
nuo szirdies ligos. Velionis gi
męs Lietuvoje (Gruodžio 14-ta 
diena 1890 m.) Mediniszkiu 
kaime ir Jezno valsczioje. Pa
liko paezia Jeva. Kūnas likos 
paszarvotas Garszvos koply- 
czioje, Brooklyn, N. Y. Laido
tuves invyko Subatoj, Liepos 
(July) 6-ta diena, 10-ta valan
da ryte.

Velionis redagavo Susivieni
jimo Lietuviu Amerikoje, san- 
vaitini laikraszti, “Tėvynė,” 
nuo 1941 metu. Jis pats daug 
straipsniu, straipsneliu raižy
davo ir visus kitus peržiūrėda
vo ir pertaisydavo. Nors ne ko
kio jau augszto mokslo žmoge
lis, vienok jis bandydavo ra- 
szineti apsakymėlius ir eile- 
raszczius. Amerikos Lietuviu 
spauda pasiges velionio, nes to
kiu žmonių mažai mums Lietu
viams ežia, iszeivijoje tebeliko.

“Saules” redakcija iszreisz- 
kia savo užuojauta velionio 
moterei Jevai, ir visam “Tė
vynės” sztabui ir skaityto
jams.

MOLOTOVAS 
PRASZO

PASIAISZKINIMO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jau dabar matyt kad Sovie
tai tik jieszko priežaseziu szi
ta susirinkimą trukdyti ir ar
dyti. Rusija isz pradžios visai 
nenorėjo prisidėti prie jokiu 
kalbu ar susirinkimu del Euro
pos atstatymo. Bet kai Francu- 
zija su Anglija Rusija vieszai 
pakvietė szitoje konferencijo
je dalyvauti, Sovietai turėjo 
sutikti, nes tada jie atsidūrė la
bai nemalonioj padėtyje. Jeigu 
jie nesutiktu dalyvauti, tai visi 
mažesnieji krasztai matytu ir 
suprastu kad Rusija nenori at
statyti Europos. Tai Sovietai 
sutiko dalyvauti, bet tuo pa
ežiu sykiu nusistatė visiems 
inneszimams prieszintis.

Rusija prieszinasi tiems in
neszimams nes Sovietams ir 
Komunistams puikiausia dir
va yra badas ir vargas. Už tai 
jiems butu geriau jeigu visa 
Europa badautu; tada Komu
nizmas kaip gaisras po visa 
Europa paplistu. Szitas parei
kalavimas kad Amerikos Sek
retorius aiszkiau pasiaiszkintu 
ir kad Kongresas patvirtintu 
yra kaip tik Rusijos būdas vis
ką trukdinti ir ardyti.

Sugar Notch, Pa. — Antanas 
MisŽKėlis, veteranas, pasimirė 
Medical Center .ligonbute, Jer
sey City, N. J., Birželio 30'die
na. Paliko savo paezia Ceciliją, 
dukteri Marijona isz Jersey 
City ir sunu Juozapa, New 
York, taipgi du brolius: Ed
vardą ir Prana isz Ashley, Pa. 
Velionis liko's palaidotas su 
Szv. Misziomis Szv. Petro ir 
Povilo bažnyczioje ir parapijos 
kapinėse. ■ , ;




