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JOHN LEWISAS LAIMĖJO
Isz Amerikos
Amerikos 

Sekretoriaus
Inneszimas

Kaip Gelbėti Europai 
Ir Kaip Ta Pagelba 

Panaudoti

Jaunas Keleivis

WASHINGTON, D. C. — 
Mes daug raszome ir skaitome 
apie kaip kokios bylos tampa 
instatymais ir kaip jos buvo in- 
neszamos ir patvirinamos. 
Amerikos Sekretoriaus byla 
gelbėti Europai atsistatydinti 
yna labai žingeidi, ir nebus pro 
szali pažiūrėti kaip musu Sek
retorius ta byla pirmiausiai 
pradėjo, kaip jis mus ir Kon
gresą prirengė- ta byla priimti 
ir su juo sutikti. Paskui taip 
pat žingeidu pažiūrėti kaip Eu
ropos žmones ir ju valdininkai 
rengiasi stoti in talka.

Birželio (June) menesioš 
penkta diena, Sekretorius Mar- 
shallas buvo pakviestas pasa
kyti prakalbas in augszcziausi 
Amerikos Universeteta, Har
vard. Jis per tas savo prakal
bas pabrieže, kad Europai rei
kia daug daugiau pagelbos ir 
ne tiek daug paszelpos. Jis sa
ke kad, jeigu mes tik maitinsi
me juos, tai tas musu darbas 
niekados neužsibaigs, bet jeigu 
mes jiems padėtume atsistatyti 
savo namus, fabrikus ir atgai
vinti pramone, tai musu dar
bas niekados neužsibaigs, bet 
jeigu mes jiems padėtume atsi
statyti savo namus, fabrikus ir 
atgaivinti pramone, tai musu 
darbas butu, nors didelis bet 
trumpas ir daug geresnis. Jis 
taipgi patarė Europos Tau
toms sudaryti kokia tvarka sa
vo atsigaivinimui su Amerikos 
pinigine pagelba.

Birželio (June) dvideszimts 
antra diena, Prezidentas Tru- 
manas pareiszkia, kad jis su
tinka su Amerikos Sekretoriu
mi, ir tuo jaus iszrinko komisi
ja isztirti kiek Amerika gali 
Europai duoti.

! Birželio ta paczia diena Pre
zidento iszrinkta komisija pra
dėjo savo darba. Szitos komisi
jos didžiausias darbas ir svar
biausia užduotis yra pasitei
rauti, kiek viskas ežia pas mus 
pabrangs jeigu mes pradesime 
da daugiau visko siunsti in Eu
ropa.

Rugsėjo menesio pradžioje 
komisija inteiks visas savo su
rinktas žinias Prezidentui Tru- 
manui ir jo tarybai. Tada Pre-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Szitas vaikiukas, trylikos 
menesiu Frederick Heine
mann atkeliavo in Amerika 
isz Puissy, Prancūzijoje. Jis 
ežia isz laivo mažo lango isz- 
kiszes savo galvute nori visa 
New York miestą pamatyti. 
Prezidentas Pagerbia Beis- 

bolininka

Politikieriai
Pisoriai

Straipsnius Pyszkina
WASHINGTON, D. C. —

Daug musu politikierių užsi
krėtė nauja liga, kuri butu ga
lima pavadinti ‘ ‘ Plepomani- 
ja.” Visi jaueziasi, kad jie turi 
kokia tenai szventa pasiunti
nyste, kad jie tiek daug žino ir 
kad visi tiek daug nori žinoti, 
ir kad vien tiktai jie gali tas ži
nias praneszti ir paskelbti.

Vieni pasisamdė mokytus 
raszytojus ir dideles knygas 
nulipdo ir iszleidžia, kiti 
straipsnius pyszkina in žurna
lus ir laikraszczius. Redakto
riai tokiu straipsniu kaip tik ir 
laukia, ne už tai kad tie straips
niai, straipsneliai yra jau tokie 
geri, bet už tai kad toks ir toks 
politikierius savo varda pasi- 
raszo.

Pudingas ir biski paikas 
George E. Allen ana sanvaite 
iszpyszkino savo straipsneli in 
‘ ^Saturday Evening Post’ ’ žur
nalą. Jis savo neva moksliszka 
straipsneli užvardino “Mano 
Dveji Metai su Trumanu.” Jis 
giriasi kad tie du metai buvo 
jam labai malonus ir geri, bet 
ne nabagui Prezidentui, kuris 
daug nukentejo.

Szitame straipsnelyje politi
kierius Allen stengiasi paaisz- 
kinti ir pateisinti savo drauga 
Trumana. Jis raszo kad Ame
rikos Generalinis Advokatas 
Francis Biddle, noredams in- 
tarti ir sarmata padaryti Tru- 
manui, tyczia iszkele ta alie
jaus klausima Californijos 
valstijoje, kur Trrtmano arti-
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6-ta Moteris Nužudyta Los 
Angeles Mieste

pas ji užėjus apie antra valan
da isz ryto ir iszrode labai susi
nervinus ir susirupinus ir pu
siau girta. Jis sako, kad jiedu 
labai trumpai pasisznekejo ir 
paskui ji iszejo, pasiaiszkinda- 
ma kad ji turi “deita.” Jis sa
ko kad jis mate kai ji insedo in 
automobiliu su svetimu vyru ir 
sau nuvažiavo.

Jos sesuo sako kad ji su savo 
vyru labai susipyko ir labai su
sibarė. Ji sako kad kai jiedu 
persiskyrė tai jos sesuo nesu- 
gryžo iki praszvito.

Policija tik tiek žino apie ta 
iszniekinta ir nužudyta moterį, 
kad ji buvo suaresztuota Kovo 
March menesyje 1946 metuose, 
kai ja policijantai užtiko girta 
ant ulyczios.

Ji jau szeszta moteriszke ku
ri buvo taip iszniekinta ir nu
žudyta. Policijantai spėja kad 
koks pakvaiszes žmogžudys vi
sas jas nužudė nes, nei nuo vie
nos nebuvo niekas pavogta.

Graikijos 
Valdžia
Suareszta- 
vo 2,500

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Valdžios policija ir kariuome
ne suseke kad Komunistai ren
giasi sudaryti dideli sukilimą 
ir valdžia paimti. 2,500 buvo 
suaresztuota.

Niekas nesiprieszino, nes 
valdžia suėmė visus pirm negu
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Mainos
Nedirba

Szeszios Mainos Negali 
Dirbti Del Lietaus
MAHANOY CITY, PA. — 

Nors straiku nėra, ir nors visi 
mainieriai mielu noru nori 
gryžti in savo darbus, dabar ki
ta kliūtis pasirodė. Tiek daug 
prilijo pradžioje sanvaites kad 
net szeszios mainos negali pra
dėti darbus.

Lietaus tiek daug buvo kad 
ne tik kasyklos, mainos yra už- 
semtos, bet daug namu dabar 
turi daug vandenio skiepuose.

Ims kelias dienas ar gal net 
ir kelias sanvaites pakol ta 
vandeni iszpumpuos isz tu mai
nu, kad mainieriai galėtu gryž
ti in savo darbus.

LOS ANGELES, CALIF. — 
Nuogas ir iszniekintas lavonas 
gražuoles ponios Rosenda Mon
dragon, dvideszimts metu am
žiaus, buvo rastas paeziame vi
duryje miesto. Ji buvo pa
smaugta su szilkine paneziaka.

Ji yra jau szeszta moteriszke 
kuri buvo nužudyta nuo to lai
ko kada ta “Juodoji Jurgine,’’ 
Elizabeth Short buvo nužudy
ta Sausio (Jan.) menesyje.

Policija spėja kad koks pa- 
kvaiszes žmogžudys visas jas 
nužudė.

Szitos paskutines moterisz- 
kes krūtys buvo supjaustytos 
ir jos veidas apdaužytas. Isz 
visu jos žaizdų iszrodo kad ji 
buvo apdaužyta ir pasmaugta 
automobilyje ir paskui iszmes- 
ta. Daktarai sako, kad ji buvo 
ir iszniekinta. Apie jos kakla 
buvo szventas medalikelis ir 
ant jos pirszto gražus ir bran
gus žiedas.

Jos vyras, nuo kurio ji buvo 
atsiskyrus, sako kad ji buvo

Lewisas 
Priesz Nauja

Instatyma

Mainieriai Visus 
Pralenkia; Dau
giausia Gavo

Sukilimas Graikijoje 2,500 
Suaresztuota; Szeszta Gra
žuole Nužudyta Los Angeles, 
Californijoje Mieste; Mainieriu 

Unijos Bosas Lewisas 
Priesz Nauja Byla

WASHINGTON, D. C — John Lewisas, 
mainieriu bosas visu kitu uniju vadus pralenkė. 

Jis gavo savo Minksztos Anglies mainie- 
riains apie keturios deszimtys penkis centus

Kareivis 
Nusitrucino

WASHINGTON, D. C. —
Lewisas, mainieriu unijos pre
zidentas kreipiasi in visus uni
jų vadus, ir kviecziasi visus in 
talka prieszintis priesz ta Nau
ja Byla ar Instatyma, kuris yra 
nutaikintas priesz tokius bo
sus. Jis sako: “Amerikos dar
bininkai turi prieszintis priesz 
toki instatyma pakol jis bus isz 
valdžios knygų iszbrauktas.”

Jis savo prakalbas pasakė 
kai buvo susirinkę apie du 
szimtai uniju vadu. Jis toliau 
sako: “Asz turiu vilties, kad 
visi vadai Amerikos Federaci
jos Darbininku nenustos rode 
savo pasiprieszinima szitam in- 
statymui, ir taipgi turiu vilties 
kad darbininkai sudarys fon
dus, kurie yra reikalingi iszmo- 
kinti žmones ir parodyti jiems 
kad j u atstovai valdžioje juos 
iszdave ir pardavė.”

Jis intaria visa Kongresą ir 
sako kad kapitalistai Republi- 
konai dabar visa Kongresą val
do ir kad jie “iszdave darbi
ninkus fabrikantams ir kompa
nijoms per pastaruosius rinki
mus. Jis szaukia visus darbi
ninkus balsuoti, vetuoti priesz 
visus tuos Kongresmenus ir Se
natorius kurie ta instatyma 

' priesz darbininkus invede.”

FRANKFURT, VOK. — 
Amerikietis kareivis, kuris bu
vo kalėjime nusitrucino ir kiti 
dvideszimts du vyrai iszsigere 
alkoholiaus, kuris yra vartoja
mas del virimo ir del kepimo.

Kareivis kuris pasimirė nuo 
to gėrimo yra Tony J. Sanchez, 
dvideszimts metu amžiaus vy
rukas isz Blanca, Colo.

Matyti kad jiems buvo už
drausta gerti tai jie nusistvere 
.alkoholiaus ir pasilinksmino. 
Tas alkoholius buvo tikra tur- 
cyzna.

Vyras Razba- 
ininkas

NEW YORK. — Jos tėvai ja 
perspėjo ir sake kad ji neužsi
dėtu su juo, bet dukrele nieko 
nepaisė ir apsiženijo su Joseph 
Fernandez. Kai ji apsiženijo ji 
dažinojo kad jis yra razbainin- 
kas isz Tampa, Florida. Ji vi
saip stengėsi ji atkalbinėti nuo 
jo užsispyrimo vogti ir savo 
razbaininkystes darba tęsti to
liau.

Jis pasimirė, buvo ant smert 
nuszautas, kai jis iszsitrauke 
savo abudu karabinu ir indėj o 
in dvikova su policijantu Dan 
Mufphy ant buso kuris buvo 
pilnas žmonių. Policijantas ji 
pasivijo kai jis apvogė viena 
sztora ir stengėsi ant to buso 
pasisliepti.

SKAITYKIT 
“SAULE”

ant valandos daugiau. -
Apart to, negalima pamirszti ir visu tu kitu 

laimėjimu, kaip tai Sveikatos ir Paszelpos 
Fondus ir kitus tokius priedus.

Szitas Lewiso laimėjimas duoda mainie- 
riams daug džiaugsmo, bet visai Amerikos 
pramonei visai ne in sveikata.

Visu kitu uniju vadai dabar yra priversti 
taipgi daugiau reikalauti savo darbininkams. 
Jie negali nei Lewisui, nei mainieriams pasi
duoti ar nusileisti.

Dabar viskas labiau pabrangs! Kai anglys 
pabrangsta, tai beveik visi kiti daigtai taipgi 
pabrangsta.

O visai nėra jokios abejones kad anglys bus 
brangesnes; pabrangs apie asztuonios de
szimtys centu ant tono. Kompanijos staeziai 
pasakė, kad jos visai nepaiso dabar kiek mai
nieriai reikalaus daugiau algos; jie gaus, bet 
kompanija nenukentes. “Žmones užmokės!”

Plienas ir geležis pabrangs apie du doleriu 
ant tono. -

Automobiliai gal nepabrangs, nes jie jau 
ir taip perbrangus.

Vis daugiau fabriku ir taip sau žmonių ima 
msideti aliejaus peczius ir szilumas. Jiems in- 
sipyko anglių nepastovumas ir brangumas.

Už elektros szviesa ir vartuojima reikes 
daugiau mokėti, nes elektrai pagaminti reikia
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SAULE MAHANOY CITY. PA.

Kas Girdėt
Komunistai rengia sukili

mus Italijoje. Jie dabar trau
kiasi in kalnus ir laukia pakol 
Amerikos kareiviai pasitrauks 
isz Italijos. Tada jie stengsis 
net ir valdžia nuversti.

Kai moteriszke nusiszypso- 
ja, tai jau gerai apsižiūrėk; kai 
ji ‘susiraukia, tai jau traukis 
kaip greitai gali; o kai ji in ta
ve insimyli, tai jau broleli esi 
dingės.

Biznieriams biznis iki sziol 
buvo 'geras ir vis pusėtinai ge
rai eina, bet szitu metu pabai
goje visas biznis penkioliktu 
rmoszimcziu nupuls, pablogės.

politikieriai ir taip sau augszti 
ir teisingi ‘žmones baisiai susi
rūpino. Vienas Demokratas ku
ris Washington© svarbia vieta 
laiko, niekam nieko nesakys, 
bet sau tyliai ir tykiai pasi
trauks ne tik isz Washington© 
ir isz savo vietos, bet ir isz De
mokratu. Szitas nabagas pada
re klaida kai jis leido laikrasz- 
tininkams nutraukti jo pa
veikslą kai jis draugiszkai pa
sveikino kelis savo gerus drau
gus. Vienas tu draugu buvo 
szitas Bugsy Siegel, kitas ne
seniai buvo ant ilgu metu apsū
dytas in kalijima. Szitokios ži
nutes labai patiktu Republiko- 
nams per ateinanczius rinki
mus. Už tai mes spėjame kad 
tas nelaimingas ir garbingas 
Demokratais niekam nieko ne
sakęs pasitrauks isz politikos.

BALE KONTROLES
KOMISIJOS PRANE-

SZIMAS

Rusija pralenkia Amerika 
.Europoje. Sovietai isz po musu 
nosies nusistvere visa Vengri
jos kraszta. Arabai linksta prie 
Sovietu; Finlandija ir Norve
gija neramiai miega, nes Rusi
ja joms grasina.

Arkansas valstijoje irgi pa
sirodo riebios žinutes, kurios 
nepaskelbtos, bet laikrasztinin- 
kai tarpu saves putas plaka. 
Tenai pelnas nuo sznapso kaip 
ten susimaisze su partijos rin
kimu iszlaidomis. Reiszkiabra- 
vorininkams tie rinkimai IUr
bai daug reiszke.

BROOKLYN, N: Y. — BAL- 
F Kontroles Komisijos nariai, 
Stasys Gegužis ir M. E. Michel- 
soniene, sziu metu Gegužes 
(May) men., 27, 28 ir 29 d. d., 
dare revizija centre ir B AL P 
Direktorių Tarybos nariams 
pranesze sekaneziai:

Peržiurejome BALF knygas, 
banko knygeles ir statementus, 
izekius, užraszus, pajamas ir 
iszmokėjimuš, bilas ir visa ki
ta medžiaga. saryszy su BALF 
finansine veikla, pradedant su 
1947 m., Sausio (Jan.) 1 d., ir 
baigiant su 1947 metu Balan
džio (April) 30 d.

PAJAMOS:

tu gerasziydžiu lietuviu tetu
rime? Broliai ir sesutes, stokim 
visi darban, užsimokekim savo 
narines mokestis, aukokim ir 
kartu kitus raginkim, kad ir jie 
su mumis dirbtu. Rodėsi, kur 
nors tai yra pasakyta: “Kas 
duoda sziandien, tas duoda 
dvigubai.” Todėl ir mes dirb
kime ir duokime sziandien, nes 
rytoj gali būti per vėlu!

Su gilia pagarba, (Pasira- 
sze) S. Gegužis, M. E. Michel - 
soniene, BALF kontr. Kom. 
Nariai.

DARBININKU
VADAI —
POLITIKIERIAI

H ■■ \

Eina Priesz Valdžia Ir 
Sau Virve Muilina

KOMUNISTAI
VENGRIJOJE

Apsukriai Ir Greitai 
Dirbo

Vienas redaktorius, norėda
mas susirinkti del savo žurna
lo žinutes apie mokintus ir gar
bingus žmones, iszsiunte laisz- 
kps visiems tiems mokintiems 
žmonėms, kurie užbaigė moks
lus 193'2 metuose garsiausiame 
ir garbingiausiame universite
te Amerikoje, Harvard. Redak- 
iorius da nepaskelbe visas tas 
surinktas žinutes, bet jis mums 
ana diena saliune pranesze kad 
isz tu žinueziu pasirodo kad 
tarp tu mokintu žmonių randa
si vienas ‘ ‘ divorsas ’ ’ del dvieju 
szlihbu.

Anglijos žmones nenori 
Amerikos paskolos. Jie sako 
kad jiems baisiai nepatinka, 
kad ju valdžia taip insiskolino 
Amerikiecziams. Bet, Anglijos 
valdžia nemato jokios kitos isz- 
eities kaip vėl skolintis isz 
Amerikos.

.Visos tautos ligi ausu insi- 
skolino del karo, bet nei viena 
niekados in skola neinlindo del 
mokslo.

Butkus sako kad jeigu kiek
vienas- žmogus turėtu savo 
naszta neszti, tai nei viena mo
terėle pesczia neeitu.

Kai iszmokini vyra, tai isz- 
mokini žmogų, bet kai iszmoki
ni moteri, tai iszmokini visa 
szeimyna. „

Ko visi mes bijojomies, ko 
laukėme ir nenorėjome susi
laukti, jau in vyko. Rytai su 
Vakarais galutinai atsiskyrė in 
dvi viena kitai prieszingas par
tijas. Kai Molotovas isz Pary
žiaus, kaip koks vagis, nakties 
tylumoje iszibego, nei neatsi
sveikinęs su kitais atstovais, it 
kai visos tautos iszimant Ispa 
nija buvo pakviestos stoti ii. 
derybas del Europos atstaty
mo. Rusija parode tikra savo 
veidai. Dabar krasztai skiriasi 
in Rytus ar Vakarus, rikiuojasi 
in dvi dideles ir galingas armi
jas.

Moteries szirdis yra kaip me
nulis, kuris visados mainosi, 
bet jame vis randasi vyras.

Naujas instatymas priesz 
darbininku uniju vadus lieczia 
tik treczdali darbininku Ame
rikoje. Bet szita treczdalis vis
ką valdo už tai, kad ji turi vie
nybe. . j

Amerikiecziai dabar nori ži
noti : Ar mes Europos ‘žmonėms 
duodame aukas, almužna ir 
dirbame mielaszirdystes dar
bus su savo dovanomis, kurios 
yra vadinamos paskolomis? Ar 
mes tikimies ka isz visa to gau
ti ir pelnyti?! Jeigu mes Euro
pai duodame, visai nesitikėda
mi gauti atgal, tai nereikėtų 
tas musu dovanas vadinti pa
skolomis.

Balansas ižde Sausio (Jau.) 
1 d. 1947 m. $26,059.50. Paja
mos per keturis menesius: Na
tional War Fund, $12,500. Su
gražinta “CARE” paskola $2, 
500. Nariu mokeseziu sumokė
ta $1,211. Auku surinkta $53,- 
968.56. Kalėdiniu atviruku pa
jamos $2,137.21. Lietuviu Nasz- 
laicziu Fondui gauta $2,168.78.

Viso pajamų per 4 menesius 
$74,485.55. Viso pajamų 
1947 m., Sausio (Jau.) 
$100,545.05.

ISZMOKEJIMAI
Lietuviams Vokietijoje ir 

Austrijoje, $20,711.75; Lietu
viams Francuzijoje, $10,500; 
Lietuviams Szveicarijoje $5,- 
500; Lietuviams Italijoje $5; 
043.95; Lietuviams Szvedijoje, 
$4,500; Lietuviams Belgijoje, 
$1,415; Lietuviams Liuksem
burge, $100.

Drabužiu, avalynes ir kitu 
daiktu rinkimas, ju sutvarky
mas, persiuntimas Europon Ir 
appdrauda, sandelio iszlaiky- 
mas ir kt. $9,421.09.

Administracija, vajaus vedi
mo iszlaidos, algos, keliones, 
rasztines iszlaikymas spaudi
niai ir kt. $15,167.32.

Inmokejimas už nuosavybe, 
$4,679.04. 4

Naujai atvykusioms Lietu 
viams pirmoji parama, $88.

Viso $77,126.15.

PATARIMAI

nuo
1. d.

Naujas automobilius vis suri
ku pirktis; ir 'bus da sunkiau. 
Kai iriainieriai, parodydami 
savo nepasitenkinimą su nau
ju instatymu, sustraikavo, tai 
ttikstaneziai plieno darbininku 
neteko darbo. O kai plieno fab
rikai nedirba, tai automobiliu 
fabrikai turi užsidaryti.

’ ’Antru ranku automobiliai 
jau atpigs rudenyje.

Wallace, buvęs Amerikos 
fvice-prezidentu, su savo pra
kalbomis priesz Trumano ir vi
so kraszto nusistatymą priesz 
Komunistus, taip giliai inklim- 
po, kad dabar jis yra Komunis
tu bernas.

Kai bagoezius razbaininkas 
Bugsy Siegel buvo kitu savo 
“draugu” riuszautas, tai keli

Europos žmones taipgi nori 
žinoti ar jiems verta dirbti ir 
darbuotis, ar yra vilties antru 
k'5rtu gyvenimą pradėti.

Kostunfrifis, kuris in vienus 
metus perka u? daugiau negu 
penkis bilijonus dd^i’^b yra 
geras kostumeris. Anglija' 
visokio tavoro kas metai perka 
isz užsienio. Už tai mes negali
me per daug ant Anglijos szok- 
ti ar pykti kai ji paskolos pra 
szo.

Vokiecziai dabar atsidūrė 
užburtame rate: Jeigu ūkinin
kai pristatytu daugiau maisto, 
mainieriai daugiau anglių isz- 
kastu geležies fabrikai dau
giau visko pagamintu; jeigu 
butu daugiau tavoro, ūkinin
kai daugiau visko pirktu ir 
duotu maisto ir javu mainie- 
riams.

instaty-

dabar 
prisiekė

WASHINGTON, D. C. — 
Kai tik Prezidentas Trumanas 
atmete ta Darbininku Byla ir 
Kongresas su Senatu virsz Pre ■ 
zidento galvos ja priėmė ir pa
dare instatymu, laikrasztinin
kai pradėjo raszyti apie visus 
tuos kurie dabar tam 
mui prieszinasi.

Darbininku vadai 
viens kitam szventai
kad jie dirbs ir darbuosis per 
ateinanczius rinkimus kad visi 
tie Kongresmonai ir Senatoriai 
kurie ta byla priėmė ir padare 
instatymu. butu sumuszti per 
rinkimus. Jie sako kad jie taip 
visiems atkerszins.

Szitokis darbininku vadu 
nusistatymas nėra niekam ge
nais. Darbininku vadu darbas 
yra darbo reikalai, o ne politi
ka. Didesni vadai 
gesni žmones negu 
szoko,

ISZ BUDAPESZTO. — !
Amerikos valdžia dabar gali ' 
pasimokinti ir pamatyti kaip 
Komunistai dirba, ir kaip jie 
daugiau nuveikia negu visi 
musu doleriai, paskolos, pro
testai ir grasinimai.

Komunistai, su Raudonosios 
Armijos pagelba, vienu žings
niu, toliau nuėjo, daugiau nu
veikė, negu visi musu diplio 
matai, visos musu konferenci
jos ir visos musu milijonines 
paskolos.

Komunistu paskirta taryba 
dabar valdo visa Vengrijos 
kraszta. Prieszkomunistine 
partija Vengrijoje laimėjo per 
rinkimus pusantro meto atgal, 
daugiau negu puse visu balsu, 
(votu). Komunistai laimėjo tik 
septniolikta nuoszimti.

Dabar Komunistai naujus 
instatymus invede del ateinan- 
cziu rinkimu. Szitie nauji in- 
statymai neleis apie 500,000 

.žmonių balsuoti. Visi szitie 
žmones butu balsavę priesz Ko
munistus.

Nebutu pro szali musu dip- 
liomatams ir politikos moks- 
lincziams pasimokinti isz szitu 
darbszcziu Komunistėliu. Sztai 
kaip jie darbavosi ir laimėjo:

Pradžioje, Komunistai tik 
septyniolikta nuoszimti balsu 

. gavo per rinkimus. Priskan

kurios buvo Komunistams 
prieszingos, buvo uždraustos ir ■ 
suardytos. (Hitleris panasziai ; 
pradėjo).

Visas szitas darbas gerai ir i 
gražiai ėjo pirmyn, iki per- ; 
nykseziu metu rudenio. Angli
jos, Amerikos, Prancūzijos ir 
Rusijos Užsienio Ministerial : 
jau artinosi prie taikos sutar
ties del Vengrijos. Tokia sutar
tis reiszke. kad neužilgo Rau
donoji Armija turės isz Vengri
jos iszsikraustyti. Jeigu Komu
nistai nori valdyti, tai dabar 
jie turi greitai szokti in darba.

Per Kalėdas Komunistai in- 
tare kelis valdžios vadus, kad 
buk jie neva nori investi dikta- 
toryste. Szimtas valdininku 
buvo suaresztuota.

Bela Kovacs, partijos sekre
torius buvo suimtas ir in kale-l 
jima inmestas. Jis da ir dabar 
kalėjime tupi.

Ana menesi visiems paaisz- 
kejo kad to Sekretoriaus su- 
aresztavimas buvo visiems Ko 
munistams ženklas sukilti ir 
valdžia in savo rankas paimti.

Gegužio (May) trylikta die
na, Premieras Ferenc Nagy isz- 
važiave ant vakacijos in Szvei-

1 carija. Komunistai jam davė 
! savo garbes žodi kad jie nieko 

nedarys pakol jis sugrysz.
Už dvieju sanvaieziu Komu- 

■ įrištai per Sovietus privertė 
Sekretorių Kovacs prisipažinti 
kad jis ir Premieras Ferenc 
Nagy ketino užvesti Naciszka 
diktatūra, kaip Hitleris ant vi
so kraszto.

(Mes czia norėtume padary- 
li maža pastaba nuo saves, kad

Komunistams pa-
Komunistams len-

czius prie ju da ir visus Sočia- j Komunistai ir Sovietai labai

Kadangi isz “National War 
Fund’’ BALE paramos dau
giau jau negauna, tai mums ro
dosi, kad reiketu kai kuriais at
žvilgiais pakeisti tvarka, todėl 
mes patariame:

1—Sumažinti knygų skai- 
,cziu. 2— Patariam panaikinti 
“War Risk Insurance” už Eu 
ropon siuneziamus daiktus, o 
taipgi mažinti siuneziamu 
daiktu verte, kad 'butu pigesne 
apdratida. 3—Jeigu tikrai yra 
reikalingas “Certified Public 
Accountant,” tai musu supra
timu užtektu ji samdyti karta 
in szeszis menesius. (Iki sziol 
laimintis N. W. F. taisyklių. 
“C. P. ^ecountant” tikrinda
vo visa knygveTlyba ir atsiskai
tymą isz gautu leszu kas mene
si.) 4—Kad Valdyba isz savo 
susirinkimu pranesztu visus ir 
pilnus nutarimus visiems Di
rektoriams.

PASTABA: Apart to kas pa
sakyta, mes norėtum kreipti 
musu gerb. Lietuviszkos visuo
menes dėmėsi in ta liūdna fak
tą, būtent, kad per pirmus szi u 
metu keturis menesius yra gau
ta vos $1,211.00 nariniu mokes- 
cziu. Nejaugi tai tik tiek mes

ir intakin- 
jie, prasi- 

in politika inlindo ir 
pražuvo. Taip bus ir su jais.

Jeigu jie tiems Kongresmo 
niams ir Senatoriams dabar 
stengsis atkerszinti, tai reisz- 
kia jie paežiai valdžiai nori at
kerszinti, reiszkia jie priesz pa- 
czia valdžia nori pasistoti. 
Dau)g instatymu yra Ameriko
je, kurie ar vienam ar kitam 
nepatinka, bet tai nereizskia 
kad mes galime tuos instaty
mus laužyti. Ne visiems ir Die 
vo Insakymai patinka, bet nei 
vienas nėra nuo ju jialiuosotas. 
Mes turime pilna laisve insta- 
tyma mylėti ar jo neapkesti, 
bet mes negalime pasirinkti 
kuri instatyma užlaikysime, ir 
kuri ne. Juk mes ne kokie lau
kiniai žvėrys, kurie vien tik 
jiegos instatyma pripažinsta, 
bet mes esame žmones, ir pro
tingi žmones.

Jeigu musu augszcziausias 
teismas iszras kad szitas insta
tymas yra neteisingas, jis bus 
panaikintas; jeigu bus pripa- 
rodyta kad szitas instatymas 
per daug skriaudžia darbinin
kus, jis bus permainytas. Bet. 
kol jis liekasi instatymu, mes 
turime ji užlaikyti. Jeigu mes 
galime priesz szita instatyma 
pasiprieszinti, tai kas sustab
dys mus visiems kitiems vai 
džios instaitymams prieszintis?

listus, jie nei treczdalio vietų 
tu neturėjo valdžioje.

Raudonoji Armija daug dau
giau padėjo Komunistams ne
gu musu laikrasz ežiai mums 
pranesza. Sovietai pareikalavo 
kad Komunistai butu paskirti 
in svarbiausias ir intakingiau- 
sias valdžios ir tarybos vietas. 
Komunistas Laszlo Rajik buvo 
paskirtas Vidaus Ministeriu ir 
valde viso kraszto policija. Ko
munistas Matyaš Rakosi buvo 
paskirtas Premiero Pagelbi- 
ninku. O jiedu in visas žemes
nes vietas paskyrė vien tik Ko
munistus.

Komunistai pareikalavo kad 
visi senesnieji, ir tie kurie lai
kėsi senosios tvarkos butu isz 
valdžios paszalinti. Dvide- 
szimts valdininku turėjo pasi
traukti. Ju vietas užėmė Ko
munistai. Neužilgo iszejo insa- 
kymas isz policijos kad visos 
tikybines draugystes turi būti 
panaikintos. 240 draugyseziu,

gerai moka kaip priversti žmo
gų iszsispavieduoti ir prisipa
žinti butus ir nebūtus dalykus. 
Kai žmogus papuola in ju ran
kas iszsispavieduoja ir prisipa- 
žinsta viską ka tik Komunistai 
nori kad jis prisipažintu. Mes 
jau per daug tokiu iszpažincziu 
mateme pas Sovietus ir in jas 
netikime.)

Rokosi, Komunistu vadas 
tuoj aus pareikalavo kad Pre
mjeras Nagy parvažiuotu isz 
Szveicarijos ir pasiaiszkintu ar 
iszsiteisintu. Premier as Nagy 
nebuvo jau toks durnas. Jis ge
rai pažino Komunistus ir žino
jo kas jo laukia namie. Vietoj 
gryžus namo, jis nuo Premie- 
rystes atsisakė.

Komunistai tuoj aus davė 
jam žinoti kad jo atsisakymas 
isz valdžios yra priimtas ir pa
tvirtintas.

Komunistai tuojaus iszsirin- 
ko nauja Premiera, kairiosios 
partijos žmogeli, Lajos Din

nyes, kuris 
taikauja ir 
kiasi.

Užsienio 
Gyongyosi 
Komunistas jo vieta užeine. j

Bela Varga, kuris buvo ar- 
cziausia prie Premiero Nagy, 
iszsinesze isz Vengrijos in Aus
trija.

Prezidentas Zoltan Tildy 
nieko nesako ir nesiprieszina. 
Jie ir negali prieszintis, nes 
Komunistai gali ji paszalinti.

Dabar Komunistai savotisz- 
kai szeimininkauja. Rusija isz 
Vengrijos reikalauja 520,000,- 
000 doleriu del karo nuostoliu. 
Vengrijos Komunistiszka val
džia ta pareikalavima pripa- 
žinsta ir priverezia Vengrijos 
žmones maistu ir tavoru Rusi- ■

1 jai atsilyginti. . f
Dabar, kai visi Garbingi ir 

Mokyti Užsienio Ministerial 
suvažiuos ir susirinks Londone 
ant konferencijos, ir kai Ame
rika pareikalaus kad Rusija 
savo vaiske isz Vengrijos iszsi- 
trauktu, Ponas Molotovas net 
ligi žemes nusilenks ir pasa
kys: “Tegu būva jusu valia, 
vyrueziai; sziandien Raudonoji 
Armija traukiasi isz Vengrijos. 
Asz duodu jums savo garbes 
žodi!”

Tada visi dipliomatai ran- 
1 komis plos; laikrasztininkai il- 
■ gus ir kvailus straipsnius pysz- 
' kins, aiszkindami kaip nuolan- 
L kiai ir maloniai Molotovas nu

sileido, kaip draugiszkai, del 
taikos ir ramybes, jis sutiko 
atszaukti Raudonąja Armija 
isz Vengrijos. i

Bepiga Molotovui sutikti ir 
nusileisti; bepiga Raudonąja 
Armija atszaukti. Ta armija 
tenai jau dabar nereikalinga, į 
nes ji savo darba puikiai 
ko ir viską pavede Komunis- I 
tams. J

Visi Molotova girs, ant ran
ku neszios, Rusija gerbs; visi 
laikrasztininkai ir laikrasz- 
cziai nesąmones plepes ir vep- 
lios kokia gera ir supratlyva 
Rusija; o Vengrai Komunis
tams tarnaus, ir kaip Lietuviai 
raudona junga nesz. /

Ministeris, Janos 
buvo paszalintas.

Prezidentas Pagerbia Beis-bolininka

Pirkie U. S. Bonus /

Uncle Sam Says

— Pralinksmina mus ži
nios, kad kitiems pasiveda da 
arsziau ne kaip mums, norint.s 
kožno žmogaus nelaime priva
lėtu da daugiau žmogų niiliu- 
dyt. Isz to pasirodo, kad mes 
visi turime akmenines szirdis, 
bet raminames isz kitu nelai
miu, bet vien del to, kad nuo 
mus atsitolino visokios nelai
mės. - ‘ ' i

— Jeigu kitu neapkal'binc- 
si, pats neprieteliu neturėsi.

What would $1,000 to $2,000 have 
meant to you at age 18 when you 
came face to face with the problem 
of fitting yourself for a business, 
profession or trade? Many young
sters, whose parents 10 years ago 
began to put aside a little each 
week for the purchase of U. S. Sav
ings Bonds, have the advantage of 
such a nestegg this summer. You 
can start today to put your children 
ii the class of “bonded graduates” 
of 1957—the boys and girls who will 
have the extra pow’er in the race for 
success. U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandien į 
_________ .1

Skaitykite ‘’Saule”/
Prezidentas Trumanas, 

nepaisant kad jis taip užim
tas su visokiais svarbiais rei
kalais, rado laiko dalyvauti 
in iszkelmes kada buvo vie- 
szai atidengta statula gar
saus beis-bolininko, Walter

Johnson. Iszkilmes atsibuvo 
in Griffith Stadium, Wash
ingtone. Czia su Prezidentu 
Trumann sveikinasi ponia 
Mary Johnson, motina to 
garsaus beis-bolininko.

“Talmudo Paslaptys” 
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 150 :: i
Saule Publishing Co., /

Mahanoy City, Pa. ų
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: Velnio Dauboje
szaukimo tai ne kunigas, bet j Mokinausi labai gerai. Per- 

l Rusu “czinauninkas.” Jejes penkton klasen, sugryžau
j namo vakacijoms. Sztai, levas

Kiek vargo prikentėjau, kas- si, užsidirbsi pinigo, sugražiu-, Valscz. Telsziu Apskr. Gyvena

Pasakyk, o ne, tai tuo jaus pra-1 
gara nuburbesi!” Jau rus-j 
ežiai ir skardžiai suszuko jau
nasis ir priszokes prie senio 
griebė jam už pecziu.

“Na, tai klausyk, Joneli, ir 
nesikarszcziuok! ” Liūdnai pra 
bilo senis : “Sėsk ir klausyk! 
Pasisakysiu, kas asz esu, apsa
kysiu visa savo gyvenimą.

Kaip jau žinai, asz užvakar! 
atėjau sziton daUbon, kurion 
niekas nedrysta inžengti, nes 
vagys ir žmogžudžiai apsirėdė 
velniais visus nuo jos nubaido, 
o drąsuolius ir nugalabyja. At
ėjau su Plaktuku ir Kaltu, su 
kuriais asz pasižystu jau senai, 
tais paežiai metais mus kartu 
iszvare Sibiran už žmogžudys
te, bet jiems pasisekė iszibegti 
isz katorgos pirmaisiais metais 
asz-gi prasėdėjau katargoje 
dvylika metu ir, tiktai aeziu 
Bolszevikams, pasiliuosaves 
sugryžau Lietuvon. Laimei, 
pirmoje smuklėje susitikau su1 
Plaktuku ir Kaltu, kurie atsi
vedė mane ežia, sakydami, kad 
ežia niekas neatras manės ir 
galėsiu kartu su jais pasipelny
ti, nes žmones labai iszhaugin-i 
ti visko bijo.

Szia nakti sapnavau toki 
sapna rodos, kad pribėgo prie 
manes tavo motina ir, visa pa
pludusi aszarose, iszblyszkusi, 
apdriskusi ir apkabinus mane 
pradėjo graudžiu balsu szauk- 
ti: “Broliukai! Broliukai! Gel
bėk mano sūneli, gelbek mano 
Joneli! Neduok jam žūti! Isz- 
trauk ji isz žmogžudžiu globos! 
Metai, kaip asz už ji koneziu 
del to, kad nemokėjau jo auk
lėti, per daug lepinau, nemoki
nau nieko gero’, nepratinau prie 
darbo! Gelbek, gelbek!”

Visas prakaituotas paszokau 
isz miego, 'bet szis graudus mal
davimas da tebeskambejo ma
no ausyse ir taip suspaudė man 
szirdi, kad jau nebegalejau už
migti ir lyg iszausztant galvo
jau, ka reiksztu szis sapnas.

Sztai pažvelgiau in da bemie
ganti tave ir žaibu paszokau 
isz vietos, pamaeziau savo se
sers Mortos, veidą ir supratau, 
kad tu esi jos sūnūs.”

“Tai, tamsta Kirvy, esi ma
no dede Petras?” Staiga suszu-. 
ko jaunasis.

“Taip, taip vaikeli! . Bet 
klausyk toliau.”

Jonelis visas pabalęs nulen
kė galva, o senis toliaus tiese: 
“Supratau tada, ka sapnas 
reiszkia; supratau, jog tai pats. 
Dievas davė man gryžti isz ka
torgos ir ežia ateiti, kad, kol da 
nevėlu, isztraukti tave isz 
žmogžudžiu tarpo. Ko asz ne- 
primanseziau per tas kelias va
landas, kai tu miegojai?! Pri 
giminiau visa savo gyvenimą; 
prisiminiau savo laimingas 
dienas; paskui kaip diena isz 
dienos pradėjau pasileisi i, kaip 
tapau vagimi ir žmogžudžiu, 
kiek vArgo kentėjau ir pasa
kiau sau: arba isztrauksiu ji isz 
szio Plaktuko draugijos arba 
padarysiu gala ir jam ir sau.

Žinai, esi girdėjas, kad asz 
lankiau gimnazija. Mano tėvas 
buvo turtingas ūkininkas, isz- 
mintingas, troksztas sžviesos

Jisai 
mano leido gimnazijon tamj 
kad bueziau kunigu. Nelaimiu-, 
gas! Nepagalvojo, kad kuniga
vimui reikalingas tikras pa-^ 
szaukimas, o kunigas be pa-

yELNIO Dauba buvo pla- 
cziai visiems žinoma ir turė

jo taip bloga, varda, kad niekas 
neiszdryso jo ineiti, o kas ir no
rėjo prisiartinti, tai mate to
kias baisenybes, kad klausan
tiems net plaukai ant galvos 
sziauszes. Buvo du drąsuoliu, 
kurie nuėjo in ta dauba, bet 
mate ten tokias baidykles, kad 
net isz proto iszejo ir tiktai 
szatake: “Velnias su nagais! 
Velnias su nagais!” Nuo to lai
ko žmones ir praminė szita vie
ta “Velnio Dauba.”

Buvo tai gili, gili dauba tarp 
dvieju auksztu kalnu. Tartum 
kas kaina perkirto kirviu ir, 
užmirszo atgal suglausti, pali
ko dalis bestovint taip arti vie
na antros, kad szimtmetiniai 
medžiai, augdami ant daubos 
skardžiu, savo szakomis pa
siekdavo viens kita ir padare 
skliautą, per, kuri negalėjo pra- 
simuszti ne vienas saulės spin
dulys.

Vienuok ne visi bijojo szios 
daubos. Ant daubos dugno kū
renosi ugniakuras, o prie jo 
szildesi du žmogų: Vienas isz 
ju da jaunas 19 metu vaikinas, 
gana gražaus veido, ant kurio 
jau buvo placziu bruožu už
brėžta be miego praleistu nak
tų pluosztas, girtuokliavimo ir 
paleistuvavimo žymes; kitas-gi 
jau senas, žilais plaukais ir 
barzda, paniurusio veido ir vil
ko akiu žmogus.

Senis sėdėjo ant akmens su
sikūprinęs, rankomis atsirėmęs 
keliu ir kažko gailiai žiurėjo in 
jaunaji, kuris pagaliuku mai-

' s'zė ugniakuro žarijas, kuriose: 
kepe bulves.

“Na Kirvy!” Ko tu szian- 
dien taip nuleidai nosi? Ko dū
sauji be paliovos, lyg sena žyd- 
merga?” Praszuko jaunasis. 
“Ar degtines pasiilgai? Pa
lauk bent kiek, tuoj atgausi 
szirdi. Plaktukas su. Kaltu ne
užilgo grysz ir atnesz. ’ ’

Kirviu vadintas senis nieko 
neatsake, tiktai da laibiau su
sitraukė, da labiau susiraukė, 
da giliau atsiduso ir insmeige 
in jaunaji savo akis, kuriose 
prablizgo kažkoks gailus, gai
lus žvilgsnis.

“Na, ko tyli, lyg lape tyko
dama žąsies?” Prasijuokė vėl 
jaunasis: “Ko in mane žiuri 
iszpletes akis?”

Czia senis atsistojo ir, prisi
artinęs prie jaunojo, tarė: “Jo
neli!”

Szi žodi iszgirdes jaunasis 
paszoko lyg gyvates kirstas ir 
pilnu baimes balsu prasznibž- 
dejo: “Isz kur žinai, kad asz 
Jonas? Asz ne Jonas! Asz Pet
ras! Asz esu Titnagas! Ka czia 
niekus plepi?!”

“Pasakyk, ar tebegyva tavo 
motina Morta, tavo tėvas An
drius?” Paklausė senis: “Ar 
senai nuo ju atsitraukei?”

“Nutilk, nutilk, jei nori lik
ti gyvas!” Priszoko jaunasis: 
“Nutilk jei nenori kirvio pen
ties paragauti! ’ ’

“Joneli!” In nieko neatsi
žvelgdamas tese toliau senis: 
“atsakyk tiktai, ar jie tebegy
vena?”

‘ ‘ Numire abudu pernai! ’ ’
Suniurusiu balsu per dantis j žmogus, bet per kietas, 
pratarė jaunasis, o senis, tuos 
žodžius iszgirdes, nusigręžę ir 
pradėjo graudžiai verkti.

“Sakyk, isz kur mane pažys
ti? Isz kur pažinai mano tėvus?

TARADAIKA
^xxxxxsxxxxxaixxxxx^

Isz Vaterburyje tilipona 
gavau, 

Tuojaus in ten 
pasirengiau, 

Kad nekuriuos vyrukus 
nubaust, 

Per snukius truputi 
užgaut, 

Nes pasigeria po namus 
lenda, 

Bobeles intraukia in 
beda, 

Po tam skundžia 
pas vaitus, 

Tieji asilai neiszmanus, 
Kaip vela pribusiu 

visus iszczystysiu, 
Su savo kriukiu 

pavieszysiu!
* * *

Niudžerzej cziugumas 
daug giliuoja, 

Kožna mergele ten ji 
maumoja, 

Burnos nuo gurno 
iszplerintos, 

Nuo ausu lyg ausu 
perplesztos. 

Asz isz szalies 'žiurėjau, 
Net vemt pradėjau, 

Badai keli in ten važiuos, 
Patys apie tai 

persitikrins, 
Kad ten mergeles gumu 

minta, 
O be paliovos vis 

kremta.
* * *
Kur ten apie 

Brooklina, 
Nesenei atsibuvo, 

Kokia -tai. naszlele vyruką 
nutvėrė, 

Pas skvajera greitai 
nuvede, 

Ir suvineziavojo, 
Be tojo vyruko noro;

Ka galėjo daryti, 
Jeigu taip turėjo 

būti, 
Ar jisai ten yra?

To nežinau, 
Bet staeziai pasakau, 

Isz to nieko nebus, 
Vyrukas in svietą 

iszpus.
* * *

Gal pabaiga svieto ant 
tikrųjų užstos, 

Jeigu vyrukai nuo mergeliu 
nepasikavos, 

Daug mergeliu valkiojesi, 
Po pakampes tik 

dairosi, 
Ant kampu laukia 

Sukatomis, 
O po tam, 

Guli per visa diena 
Szventadienomis, 

Badai mamyte valgi 
pagamina, 

Ir valgyti dukrele 
ragina, 

Varpai ant szventu misziu 
szaukia, 

O dukrele lovoje miega, 
Ka isz tokios galima 

tikėtis.
Jeigu per naktis mėgsta 

bumaute!

'man sako: “Petrai! Rudeni va
liuok Kaunan seminarijon!” 
Asz pradėjau praszytis tėvo, 
kad leistu užbaigti gimnazija, 
bet tėvas ne žodžio nedave isz- 
tarti: arba seminarijon, arba 
bernauti.

Asz neturėjau palinkimo se- 
minarijon, taigi, nieko negavęs 
isz tėvu, atsisveikinau su Moti
na, sesute, kuri inbruko man 
keliolika rubliu ir nuvažiavau 
atgal gimnazijon, turėdamas 
vilties, kad man pasiseks' gau
ti pamoku ir užsidirbti pinigu 
mokslui.

Nelaimei apsirgau, iszgule- 
jau ligonbuty pustreczio mene
sio ir galu gale turėjau palikti 
gimnazija, nes pinigu netekau 
ir liga sutrukdė mokslą.

Kreipiaus ir szen, ir 
jieszkodamas paszelpos,. 
niekur nieko nepesziau ir pa- 
maežiau beesąs svetimame 
mieste ant gatves, be draugu, 
be prieteliu, be skatiko kisze- 
hiuje, alkanas ir apdriskęs.

Pusgyvis nuėjau pesezias 
namo, bet tėvas iszvare lyg szu- 
ni, iszkeikdamos ir iszsižadeda- 
mas manes, kam nejau in kuni
gus. Motute slapta pasivijus 
manė už kaimo indejo trejetą 
deszimcziu rubliu, peržegnojo 
ir aszarose papludusi atsisvei
kino.

Gavau rasztininko vieta su 
15 rubliu algos menesiui. Pra
dėjau raszineti pas turtinguo
sius gimines ir pažinstamus,1 
praszydamaš pagelbos, bet at
sakymo negaudavau.

Asz taip troszkau mokslo, 
taip geidžiau apsiszvies.ti, tap
ti iszmintingu, darbszcziu žmo
gumi, kad bemaž kasnakt sap
nuodavau, tai baigias universi
tetą, tai užimąs aukszta vieta, 
daug gero kitiems daras, daug 
žinąs daug iszmanas.

Isz niekur negaudamas pa- 
gelfbos, maeziau, kad mano 
troszkimai tai vien svajone, 
mano likimas tai vien rasztine, 
mano draugai “piszoriai,” 
“uredninkai” ir “žandarai.”

Pradėjau gerti taip, kad man 
atsake vieta už girtuokliavimą 
Bascziaus da isz vietos in vie
ta. Pagaliau susidėjau su vagi
mis ir žmogžudžiais.

ten, 
bet

kas tarp medžiotoju1: ir bada
vau, ir szalau; naktimis, lietui 
lyjant, žaibams žaibuojant, 
perkūnams trenkiant, vėjams 
pucziant, per purvyną ar pus
nis slankiojau pakluonėmis, 
jieszkodamas ka pavogus, dre7 
bedamas kiekvieno suszlameji- 
mo, kiekvieno szunes sulojimo; 
diena gi tai slapscziausi po 
sziokias daubas, tai pas Žydą 
ant aukszto užlipęs, tai tokiai 
me urve, lyg gyvate laužuose.

O kiek keiksmu su savo sėb
rais! Kiek barniu ir pesztyniu! 
Koksai girtuokliavimas ir pa
leistuvavimas!

Būdavo, iszsiblaivai ir sztai 
stovi akyse motina su kryžiaus 
ženklu; suspaudžia szirdi, ro
dos plyszta ir vėl pili degtine 
gerklen, kad tiktai užliejus 
sanžines baisa.

Keletą kartu vos gyvas iszli- 
kau, sugavus mane vagiant. 
Ant visu, ir ant paties Dievo, 
inpykau taip, kad tapau pik
tesnis už žveri! Pradėjau plesz- 
ti žmones. Už skatiką atimda
vo u gyvybe.

Ir sztai mane sugavo nuteisė 
ir iszveže in katorga, ta žemes 
prapara. Ko tenai nepergyve
nau : sziurpas ima atsiminus!

Sziryt, tave pamaezius, asz 
isz naujo pergyvenau ta visa. 
Jaucziu kad man nebeilgai 
kentėti reikes. Toksai nežmo- 
niszkas gyvenimas, koki asz 
gyvenau, negali ilgai testis, 
džiova skubiai jau veda giltine, 

■ kurios, kirti asz jau jaucziu ar
ei. Turiu tiktai 45 metus, o isz- 
rodau mažiausia 70 metu senis.

Vaikeli.! Nėra žmogaus nelai
mingesnio už vagi ir žmogžudį! 
Taigi, Joneli, kol da nežuvęs, 
bėk isz ežia! Bėk kuo greieziau- 
siai, nes paskui bus pervelu!”

“O kurgi asz pasidėsiu?! Na
mus pragėriau, gimines apvo
giau, ir tie nebepriims bernau
tu!”

“Bėk nors Amerikon!”
“O ka asz ten veiksiu?! Nie

ko nepioku: motina su teveliu 
lepino, nekokio darbo neiszmo- 
kino pripratau tinginiauti, tai 
ar badu dvėsti ten važiuosiu?

“Joneli, esi sveikas, stiprus, 
tai ir darbo gausi. Tiesa, isz 
pradžių bus sunku prisispirti 
prie darbo, bet pamažu pripra-

si skriaudas ir tapsi, žmogumi; Philadelphia, Pa., arba Pitts- 
ir duonos turėsi, ir sanžine bus j field. , > į
laisva, ir žmonių nebijosi, ir 
mirti bus ramiau. Bėk Joneli!”

• Czia senis puolė ant keliu, 
“bėk tavo nabaszninku teveliu 
vardan! Bėk, gailėdamas pats 
saves! Bek, žiūrėdamas in ma
ne, kuri visi.praminė krauge
riu Kirviu!”

“Kur asz bėgsiu, kad netu
riu ne skatiko?!”

“Szia vaikeli!” Paszoko ežia 
senis ardydamas rudines pa- 
muszala: “Tai du szimtai rub
liu! Tiesa, jie yra vogti, bet ati
dirbęs atiduosi 'bažhycziai ar 
pavargėliams. Szia imk ir bėk 
tuojaus, kol Plaktukas su Kal
tu nesugryžo! Bėk vaikeli!”

“Ka, dede, veiksi?” Paklau
sė Jonas, nenoromis imdamas 
pinigus.

“Manim nesirūpink, vaikeli!' 
Asz sziryt apgalvojau viską. 
Negaliu toliau neszti to praga- 
riszko jungo, kursai kankina 
mano sielą! Eisiu pas kunigą, 
atliksiu iszpažinti, o paskiau 
nueisiu policijon ir pasiduosiu 
tedaro su manimi, ka nori, il
giau taip gyventi negaliu, ge
riau kilpon lysti! Eik, vaikelį! 
Asz palydėsiu tave bent kiek! 
Eime!”

Czia abudu prisiglaudė apsi
kabino, nuoszirdžiai apsiverke. 
Pasibucziavo ir valandėlė pa
stovėjo, greitu žingsniu nu
žingsniavo sau žinomais takais 
per dauba.

Ir isz kažin kur prasimusžei 
skaistus spindulėlis pro medžiu 
skliautus ir lydėjo juos, lyg 
tartum szviesdamas kelia am
žinąja szviesa.

LIETUVOS TREMTI
NIAI PAJIESZKO SA
VO GIMINIU AMERI

KOJE
Pajieszkomi Czia Asmenys Ma
lones Kreiptis In Lithuanian 
American Information Center 
233 Broadway, New York 7, 

N. Y.

325—Andriuszkiene 
naite) Valerija. Apie 
amž. Isz Rapaliu Km.

(Sta-
65 m.

Luokės

Paveikslams Traukti Instaiga

326— Andriušis, Jonas.]
327— Ardickas, Karolis, Jur

gis ir Juozas. Isz Vilkaviszkio.
328— Augustaitis, Prancisz-

kus. Isz Vilkaviszkiu. Gyv. 
Brazilijoj, ;.... nĄ

329^Bagdonavi<žZius,.Jonas.
3.30 — Balnas Vladas. Isz Pa

nevėžio.
331— Balnyte, Valerija. Isz 

i Naumiesczio Valscz. Iszvyko 
po karu. ' '‘‘

332— Baliukeviczius, Domi
nikas. Isz Bieksziu Km., Valki
ninku Valscz. Gyv. Philadel- 
phijoj.

333— Baltruszaitis, Juozas. 
Sūnūs Petro. 60 m. amž. Isz 
Sziauliu Apskr. Vaiguvos Vals. 
Du'benu Kaimo.

334— Bartkus, Jonas ir Pet
ronėle. Gyv. New Yorke. Isz 
Mažeikiu Apskr. Gudiszkes 
Km.

335— Becelyte, Veronika. Isz 
Kėdainių Apskritos.

336— Bigaila, Antanas ar 
Stasys. Gim. Mažeikiu Apskr., 
Viekszniu Valscz. Dargiu Km.

337— Bileviczius, Julius ir 
sesuo. Isz Kėdainių.

338— Borkus, Jonas. Apie 50 
m. amž. Isz Dovydiszkiu Km. 
Deltuvos Valscz., 
Apskr.

339— Brazdžionis, 
Isz Kapciunu Km.
Valscz. Panevėžio Apskr. Gy
veno Brooklyn, N. Y., arba Chi
cago, III. '/; • j

340— Brazdczionierie, (Mar- 
kevieziute) Marijona. Isz Czi- 
žiunu Km. Valkininku Valscz. 
Gyv. Philadelphia, Pa.

341— Bružaite, Emilija. Isz 
Tauragės Apskr. Szveksznos 
Valscz. Stemplių Km. ,

342— Briedis, du broliai. 
Vienas gyvena Boston, Mass., 
kitas Brooklyn, N. Y. Turi sese
rį Vildoviene. Isz Joniszkio 
Valscz.

343— Budreckas, Jonas. Isz 
Naumiesczio.

344— Budreckaite, Apoloni
jai. Isz Naumiesczio.

345— Butkevicziai. Isz Suk
teliu Km. Sziaulenu Valscz. 
Sziauliu Apskr.

346— Kazys Czepaitis. Moti
na Striupavicziute isz namu. 
Isz Szakiu Apskr. Paežerėliu 
Valscz. Piecziu Km. In Ameri
ka atvyko 1900. Gyveno Erie, 
Pa.

Ukmergės

Petronėle.
Pakrojaus

Yra rengiama insteigti 
puikius namus kaipo 
ga del viso pasaulio 
czierninku, ’ ’ žmonių 
mėgsta ar del biznio
malonumo traukinėti 
veikslus. Instaiga bus intai- 
syta George Eastman na-

instai- 
“Pik- 
kurie 
ar del 

pa-

muose, Rochester, N. Y., kai
po atminties paminklas 
George Eastmanui, kuris 
daug prisidėjo prie musu pa
veikslus traukianeziu maszi- 
neliu isztobulinimo.

Virszuje, po kairei mato
me George Eastman su Tho-

mas Edison, kuris iszrado ir 
patobulino krutamuju pa
veikslu traukiama maszine- 
le. O po deszinei virszuje ma
tome sena paveiksią kaip se
novėje buvo paveikslai trau
kiami. Szitaip paveikslus 
trauke 1.870 metuose.

—TOLIAUS BUS— /

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Buri'ke 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^1

Trys Istorijos apie Irlauda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 
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Žinios Vietines
Į b
j... —- Nepastovus oras.
1 •— Jau beveik viskas pri
rengtas del Lietuviu Moterų 
£)įi$o, Pikniką,. kuris,, inyyks 
Liepos (July) dvidęszi’mtą die- f ff ' ' ' ’ 5 i i ' •
ną. Szitos moterys turėjo susi
rinkimą Necho-Allen kotelyje, 
yieszbutyje, Pottsville. Pikni- 
kas buį> laikomas ant Martis- 
ękipi farmos prie Lakewood. 
Svecziai, draugai ir drauges 
yra kvieeziami in ta pikniką, 
kur bus visokiu gardumynu ir 
pasilinksminimu. Kitas susi
rinkimas invyks Rugpjuczio 
(Ąug.) 12-ta diena, Juraiczio 
svetainėje 8:30 valanda vaka
re.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Pijusio I Pop. diena.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
Szv. Anakleto taipgi 7-ta-Nede- 
lia pp Sekminių; Panedelyje 
Szv. Bone ventures; Utarninke 
Szv. Henriko; Seredoj Szvencz. 
P. Marijos Skapliernos; Ket
verge Szv. Aleksio, taipgi ta 
'diena (1933 metais) Lakūnai 
jKapitonąs Darius ir St. Girė
nas žuvo su eroplanu ties Soldi
nu, Vokietijoje; Petnyczioj Ka- 
milijo; Subatoj Szv. Vincento 
Paulieto.

— Subatoj Szv. Jono Gval- 
Įaerto.

— Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonbute: Je- 
va Ambromavieziene isz G il
berton; Viktorija Szumskiene, 
Blanczia Kuklis isz Shenan- 
jdoah.

— Isz priežasties paskuti
niu lietu, musu paviete likos 
užlieta daug kasyklų ir pum- 
pos dirba diena ir naktį.

— Parkiai atidaryti in ku
riuos suvažiuoje daugybe žmo
nių isz visos apylinkes praleis
ti szventa dieni tarp medžiu ir 
ant szviežio oro.

Shenandoah, Pa. — Vincas 
V aicziulis isz Wa terbury, 
Conn., ana- diena lankėsi pas 
savo tėvelius pons. Ant. Vai- 
cziulius ant 1172 W. Center 
įUly. O Juozas Jakimonis su pa- 
czia isz miesto motoravo pas 
savo gimines Filadelfijoj, Bal
timore ir Washingtone.

— Ponstva S’tan. Karpavi- 
cziai, nuo 221 W. Coal Ulyczios 
Apvaiksztinejo savo vedusi die
nia su šavo szeimyna, gimines ir 
draugais.

Girardville, Pa. — Juozapas 
Zakaraviczius isz miesto turėjo 
Operacija Ashland ligonbute, 
ir neužilgio sugryž namo.
t Ona Tomaszaitiene isz 

Bristol, Pa., naszle Antano To- 
anaszaiczio (kitados gyveno 
Preston Hill), numirė Subatoj 
popiet, Ashland ligonbute, 
sirgdama trumpa laika. Velio
ne, prigulėjo prie Szvento J uo- 
^apo,. ;parąpijos Girardvilleje. 
^elipne paliko tris sun'u.^ Ka
zimiera ir Juozapa Frackvil- 
ieje, ir Edvardą isz Philadelfi- 
įjps. Dvi dukterys: Mert CoyĮie- 
£6^2 William Penn ir,. P. )Val-

i^z, Bristol, Pa. Ląįdotu- 
yps invyko Seredoj, su apiego- 
mis Szv. Juozapo bažnyczioje, 
10 valanda ryte ir palaidota in 
parapijos kapinėse.

+ Frackville, Pa. — Joseph W. 
Suskis, 21 nietu amžiaus vyru
kas nuo 235 N. Broad Mt. Uly., 
randasi Locust Mt. ligonbute 
kuris gydosi nuo žeidulius ko- 
Jdus aplaike per automobiliu.

Policija tyrinėja nelaime.

Kunigu Permainos
GIRARDVILLE, PA. — Ku

nigas Albinas Neverauskas, 
Szvento Vincento Parapijos 
vikaras, buvo perkeltas in Szv. 
Pranciszkaus parapija, Miners
ville. O isz Minersvilles iszeina 
Kunigas Jeronimas Bagdonas, 
kuris tenai per du metu vikara
vo ; jis užima Kunigo Albino 
Neverausko vieta.

Kun. Al. Neverauskas

Kunigas Albinas Neveraus
kas buvo labai mylimas Girard- 
villes žmonių, nes jis uoliai 
darbavuosi ir su visais labai 
gražiai ir mandagiai mokėjo 
apsieiti. Girardvilles žmones 
netenka labai gero ir uolaus 
darbininko, bet tuo paežiu sy
kiu Minersvilles žmones susi
laukia gero ir darbsztaus vika
ro.

Mount Carmel, Pa. — Stanis
lovas Kobilis, 43 metu amžiaus 
nuo 430 N. Market Ulyczios li
kos netikėtai paszautas laike 
gineziai per kaimyną Juozapa 
Kaminską 33 metu amžiaus. 
Kobilis likos tuojaus nuvežtas 
in Ashland ligonbute. Gydyto
jai sako kad Kobilis randasi 
pavojingam padėjime. Ka
minskas likos aresztuotas per 
policija ir randasi kalėjime del 
tolimesnio tyrinėjimo.

Minersville, Pa. f Nedelioj 
po pietų pasimirė Antonette 
Anuszkeviczieiie, kuri buvo 
Szv. Pranciszkaus parapijos 
uoli ir gera darbininke. Ji sir
go per kelis menesius, kai jos 
motina pasimirė. Velione palie
ka vyra ir du vaiku. Iszkilmin- 
gas Szvemtas Miszias atnasza- 
vo Klebonas Kunigas Kazimie
ras Klevinskas; jam patarnavo 
vikaras Kunigas Jeronimas J. 
Bagdonas ir vienas isz Lenku 
parapijos kunigu. Laidotuvių 
tvarka vede ir dare Ponas Al
bertas Valinskis isz Girardvil
le. Palaiduota in parapijos ka
pinėse.

Pajieszkojimas
Lietuvė tremtine, nioky to ja, 

Emilija Leimontaite, praszo 
savo tautieeziu lietuviu ar kitu 
tautybių geraszird'žiu žmonių 
isztiesti jei gailestinga ranka ir 
paimti pas save in Amerika!

1 Už iszlaidas ir geraszirdin- 
guma sutinku tam tikra laika 
dirbti be užmokesezio. Esu vie
na 23 metu, pilnoje sveikatoje, 
galiu dirbti visokius darbus.

Maloniai praszau raszyti 
sziuo adresu:

Emilija Leimontaite
(30) Kreiensen (Hartz)
Wilhelm Str., 17, bei Godeke
Germany, British Zone.

KARAS
BALKANUOSE

WASHINGTON, D. 0. — 
Warren R. Austin, Amerikos 
delegatas in Suvienytu Tauru 
Sanjunga sako, kad reikia da
bar ant visados užbaigti visus 
tuos susikirtimus ir ergelius 
Balkanuose, kur mažos tautos, 
kaip kokie vaikai amžinai pe- 
szasi ir riejasi ir kitas tautas 
intraukia in susikirtimus ir ka
rus.

Jis sako, kad Suvienytu Tau
tu Sanjunga turi ingaliojima 
kariszku budu numalszinti 
tuos kurie nerimasti ir sukili
mus kelia tarp kitu krasztu. 
Yugoslavia, Albanija sykiu su 
Bulgarija savo riejimais ir su
kilimais stengiasi užgrobti 
Graikijos kraszta ir už tai turi 
būti nubaustos.

Warren Austin sako kad jei
gu reikia pasiunsti tenai ka
riuomene tuos sukilėlius nu
malszinti, tai Suvienytu Tautu 
Sanjunga turėtu taip ir pada
ryti.

Sovietu Rusija nespėjo Aus
tiniu atsikirsti ar atsakyti, bet 
galime būti tikri kad szia san
vaite pasigirs balsas isz Krem- 
lino prakeikdamas Amerikos 
atstovą Austinui, nes visi szi- 
tie trys krasztai yra po Sovietu 
Rusijos priežiūra.

NEPAPRASTAS
PAMOKSLAS

BAD SALZUFLEN, VOK. 
— Vienas kunigas, bekeliau
damas po savo parapija, sutiko 
viena sena ir varginga mote- 
riszke, kuri ant savo kupruo- 
tu ir nuvargintu pecziu nesze- 
si bulviu maisza.

Kunigas susistabdė ta mote- 
riszke ir paklausė kam ji toki 
dideli ir sunku maisza pati ne- 
szasi. Nabage pasiaiszkino kad 
tos bulves yra reikalingos jo
sios mažucziams, kuriu yra 
penki ir visi badauja. Ji toliau 
paaiszkino kad už tas bulves 
ji turėjo savo szliubini žiedą 
ūkininkui atiduoti. Kunigas 
baisiai užpyko ir net pasipikti
no ir pareikalavo kad mote- 
riszke jam to ūkininko varda 
pasakytu.

Sekanczia Nedele, kunigas 
per savo pamokslą visiems ūki
ninkams gerai kailius iszpyle 
ir staeziai pasakė kad "jis žino 
viena ūkininką kuris isz varg- 
szes net szliubini žiedą paėmė 
už kelias bulveles. Jis toliau 
grasino, kad jeigu tas ūkinin
kas to žiedo tai moteriszkei 
tuojaus nesugražins, tai jis ki
ta Nedele ji vieszai ant bažny 
ežios iszszauks.

Ateinanczia Nedele kunigas 
kolektoje rado net asztuonis 
szliubinius žiedus.

RUSKIAI
NUSIPIRKO

PALOCIU
NEW YORK. — Sovietu Ru

sijos valdžia nusipirko, New 
York mieste, Manhattan daly
je naujus namus del savo kon
sulo ir jo sztabo.

Jacob M. Lomskin, Rusijos 
generalinis konsulas New York 
mieste su savo advokatais pa- 
sirasze popieras vardu Sovietu1 
Rusijos ir nupirko puikius 
kambarus kurie pirmiau mili
jonieriui prigulėjo.

Szitie namai buvo verti apie

320,000 doleriu bet eina gandai 
kad Ruskiai užsimokėjo apie 
puse milijono doleriu. Szitame 
palociuje randasi trisdeszimts 
du kambariai ir dvylika vonių, 
kambariu praustis, ar kaip ežia 
sakome “Bathroomiu.”

GENEROLAS
MOKSLINCZIUS

NEW YORK. — Armijos ge
nerolas Dwight D. Eisenhower 
buvo pakviestas in Columbia 
Universiteto Prezidento vieta. 
Jis užims garsaus mokslinczio 
Daktaro Nicholas Murray But
ler vieta pradžioje ateinaneziu 
metu. Prezidentas Trumanas 
sutiko pavėlinti Generolui Ei
senhower pasitraukti isz armi
jos ir užimti szita garbinga 
mokslo vieta.

Columbia Universitetas jau 
daug metu kaip yra atsižymė
jęs ar, tikriau sakant, yra in- 
tartas kaipo Komunistu lizdas, 
kur visokie antrarankiai kai
rieji profesoriai savo izmus 
platina. Tikimies kad po Gene
rolo Eisenhowerio valdyba vis
kas bus tame universitete su
tvarkyta.

iszbego isz Paryžiaus nei su as- 
vc neva-draugais neatsisveiki
nęs. Pirm negu jis pasitraukė 
jis visus perspėjo kad nei vie
nam nebus gerai, jeigu Anglija 
su Amerika dabar stengsis vi
sus krasztus suskaldyti ir su- 
kirstyti in Rytus ir Vakarus.

Tuo paežiu laiku Amerika su 
Anglija pasiuntė pakvietimus 
visoms Vakaru tautoms stoti in 
szita susirinkimą ir eiti in tai
ka. Mes jau gerai žinome kad 
Rusija atsisakys; Szvedija 
taipgi gal atsisakys nes Szve- 
dai per arti prie Rusijos ir už 
tai bijosi. O kita priežastis ga
li būti kad Szvedai jau dabar 
turi biznio, pramones sutarti su 
Rusija. Vien tik Ispanija nebu
vo pakviesta dalyvauti ir in 
talka stoti.

Ispanijos pastūmimas in sza- 
li, mums iszrodo, neprotingas 
daigias. Nepaisant kokia ten 
valdžia dabar randasi, mes ge
rai žinome kad ta valdžia griež
tai nusistaezius priesz Komu
nistus ir priesz Rusija. Toki s 
talkininkas kaip Ispanija ga-i 
visiems mums padėti jeigu kil
tu kokie asztresni susikirtimai 
su Rusija.

Rugsėjo menesyje Europos 
tautos jau bus surengusios vi
sus savo painus ir bus sudariu
sios tvarka kaip jos geriausiai 
gali ta Amerikos pagelba su
naudoti. Po tam jau pareis nuo 
Amerikos. Ar mes sutiksime, 
ar mes ta pagelba suteiksime ir 
kaip greitai savo žodi iszlaiky- 
sime.

AMERIKOS
SEKRETORIAUS

INNESZIMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

zidentas gali suszaukti nepa
prasta, specialu Kongreso susi
rinkimą kad viskas butu nutar
ta priesz žiema. Kongresas ir 
Senatas kelias sanvaites pra
leis besiginezydamas, bet galu 
gale viskas bus priimta ir pa
tikrinta.

Europoje žmones taip pat 
rengiasi prie szito darbo, nors 
kitais keliais eina prie to pa
ežio tikslo.

Po Amerikos Sekretoriaus 
prakalbos Harvard Universi
tete, Anglijos Užsienio Minis- 
teris Bevinas su Francuzijos 
Užsienio Ministeriumi susiejo 
Paryžiuje Birželio June 17 ir 
18 dienomis ir pradėjo tartis 
kaip isz savo puses ta darba 
Europoj pradėti.

Birželio June 27 diena, Ang
lijos Bevinas, Francuzijos Bi- 
dault ir Rusijos Molotovas su
siejo Paryžiuje ir pradėjo tar
tis ir klausti ar Rusija sutiks 
eiti isz vien ir stoti in talka del 
Europos atstatymo.

Isz pradžios Molotovas visai 
nenorėjo nei važiuoti in szita 
susirinkimą, bet paskui sutiko, 
nors ant nieko nepasižadejo.

Liepos-July menesyje kitos 
mažesnes Tautos Europoje pa- 
reiszke savo norą stoti in szita 
tvarka. Belgija, Italija ir Lux- 
emburgas stojo in pirma vieta; 
Lenkija su Czekoslovakija 
taipgi pareiszke kad ir jos no
rėtu panasziai ta pagelba pa
sinaudoti. Bet, žinoma, jos tu
rėjo laukti pavelinimo isz 
Kremlino.

Liepos menesyje, Europos 
komisija turi pasiteriauti ko 
labiausiai reikalinga karo nu
kamuotoms tautoms; ne tik ko, 
bet ir kiek ir isz kur butu ge
riausia ta pagelba gauti su 
Amerikos doleriais. Reikalin
giausi daigtai, tai yra anglys, 
maistas, plienas, geležis, maszi- 
nos, sekios ir medis del staty
mo.

Taipgi Liepos menesyje Ru
sija staeziai atsisakė dalyvauti. 
Ponas Molotovas, kaip koks 
arklivagis, nakties gūdumoj 

POLITIKIERIAI
PISORIAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

siems pasako ko jis nori.
Jis taipgi sako kad Ickes yra 

kaltas už visas tas žinias ir 
naujienas kurias laikrasztinin- 
kai pagauna pirm negu politi
kieriai gali paskelbti. Jis sako, 
bet nepriparodo, kad Ickes 
daug svarbiu paslapcziu isz- 
duoda savo draugui Drew 
Pearson, kuris yra placziai 
skaitomas laikrasztininkas.

Szitokiu plepanesziu pisoriu 
vis daugiau ir daugiau atsiran
da. Visi nori daug ka pasakyti, 
daug plepėti ir pasirodyti kad 
jie baisiai daug žino.

JOHN LEWISAS
LAIMĖJO

mas draugas Ed Pauley buvo 
inveltas.

Szitoks paaiszkinimas mums 
nieko’ nepaaiszkina, kai mes ži
nome kad tas Trumano drau: 
gas Ed Pauley buvo ne tik in- 
tartas, bet ir rastas kaltu.

Paskui apie Henry Wallace 
szitas raszytojas taipgi visai 
nuo kuoto nuvažiuoja, kai jis 
aiszkina kad Trumanas pavė
lino Henry Wallace sakyti pra 
kalbas, kurios buvo staeziai 
prieszingos visiems valdžios 
nusistatymams. Trumanas tas 
jo prakalbas isz anksto per
skaitė ir pavėlino. Politikierius 
Allen aiszkina kad. Trumanas 
pavėlino, už tai, kad jis buvo 
Wallace’o draugas. Atsako 
mingas žmogus nepaiso asme
ninio draugiszkumo, kai iszky- 
la viso klausimas ar reikalas. 
Mums prisimena Lietuviszkas 
priežodis: “Gimine ne gimine, 
lipk isz gurszios ir gana. ’ ’

Politikierius Allen savo 
straipsnelyje ir drysta prana- 
szauti: Gubernatorius Dewey 
sumusz Taft ir Vandenberg Re- 
publikonu partijoje. Guberna
torius isz Washington valstijos 
Mon Wallgren, bus Demokratu 
iszrinktas už Vice-Prezidenta.

“Collier’’ žurnale pasirodė 
kitas pisorius ir rasztininkas, 
Jim Farley, kuris kelis straips
nius raszo, pasiaiszkindamas 
kodėl jis negalėjo sutikti su 
Prezidentu Rooseveltu. Savo 
prisiminimuose jis daug pasa
ko apie Roosevelta ir apie De
mokratus :

Jis sako kad Henry Wallace 
labai norėtu stoti in rinkimus 
už Prezidentą. Bet jis sako kad 
jam geriau patiktu Harold 
Ickes, nes Ickes yra pastovus 
žmogus ir žino ko jis nori ir vi

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

anglių, o anglys dabar branges
nes ir vis brangs.

Geležinkeliai, kurie veža ir 
pristato anglis dabar ims dau
giau nuo tono.

Tie, kurie rengiasi statyti 
naujus fabrikus dabar jau ge
rai apsirokos pirm negu pra
dės : anglys brangesnes, plienas 
brangesnis, algos brangesnes; 
statymas taipgi daug branges
nis!

Czia visas szitas gražus pa- 
rietkas labai iszrodo kaip slap
ta sutartis tarp unijos vadu ir 
fabrikantu. Visu plieno fabri
ku vadas ir didžiūnas, “Fair- 
less,” pats su uniju. vadais su
sitarė be jokiu pesztyniu ar de
rybų ir beveik po prievarta ki
tus fabrikantus privertė su uni
jomis greitai susitaikinti.

Plieno fabrikantai mato tik
ra szienpjute per ateinanezius 
metus; gera bizni ir da geres
ni pelną, pasipinigavimą. Ir jie 
nori ta sziena pjauti ir griebti 
pirm negu blogi laikai užeis, 
visus isztiks.

“Fabrikantai dabar jau vi
sai vieszaiįkalba ir sako kad 
“Depresija,“ juodos dienos 
bizniui, darbininkams ir vi
siems žmonėms jau artinasi!“

Tas pats ir su anglių kompa
nijomis. Kol kas, kompanijos 
gali milijonus tonu anglių par
duoti, ir gali reikalauti kišk 
tik jos nori už tona. Ir jos jau 
nujauezia kad neilgai taip bus. 
Už tai jos dabar nepaiso kiek 
mainieriai reikalauja, bile tik 
jie dirba ir tas anglis iszkasa.

Dabar matome kas atsitinka, 
kai du didžiūnai susitaria ir 
savotiszkai ima bizni vesti: Al
gos pakyla, viskas pabrangsta 
ir paprastas žmogelis ir nuo 
vieno ir nuo kito nukenezia.

Dabar ir unijos ir fabrikam 
tai ir biznieriai veda gera biz
ni, varo viską zovadu ir visus 
mus veda galvatrukcziomis in 
juodas dienas ir in bedarbe.

AUTOMOBILIUS
SUTIKO

TRAUKINI
POTTSVILLE, FA. — Du 

žmones buvo sužeisti kai j u au
tomobilius susikūlė su trauki
niu prie McKeansburg, Schuyl
kill apygardoje.

Sužeistieji buvo Ralph Ep
stein, 49 metu amžiaus isz 2506 
Forest Park Ave., Baltimore, 
Md., ir Mrs. Nettie Chon 46 me
tu amžiaus isz 141 N. Church 
ulyczios, Hazleton, Pa. Pono 
Epstein žmona iszliko nesu
žeista.

Policijantai sako kad Ep
stein vairavo automobiliu kai 
nelaime atsitiko. Abudu gydosi 
Pottsville ligonbuteje.

GRAIKIJOS VAL
DŽIA SUARESZ- 

TAVO 2,500
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j u planai galėjo invykti. 600 
buvo suimta in Piraeus miestą, 
kuris yra Athens miesto uostas.

Daktarai, advokatai ir kiti 
valdininkai buvo suimti, nes 
jie dirbo isz vien su EAM, Ko- 
munistiszka organizacija, kuri 
yra nusistaezius priesz esama- 
ja Graiku valdžia. Daug gar
bingu ir intakingu žmonių bu
vo suimta. Visi jie dabar kalė
jime, kur jie ir bus iki ju teis
mas nepateisins ar neapsudys 
už pasiprieszinima priesz val
džia. /

Sovietai per savo Komunis
tus visomis galiomis stengiasi 
buntus sukelti ir visus žmones 
supjudinti priesz valdžia, kuri 
dabar viena ranka laiko su 
Amerika priesz Rusija.

ISTORIJEapie Da 182 ** 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip at
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, 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., Mahanoy City
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SEžF3 Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.“ Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU! , 

------------- -

Pajieszkojimas ■
Asz Ona (Ramoškas) Meli- 

nauskiene, pajieszkau savo gi
minaiti Joną Ramoška, isz Lie
tuvos: Kauno redybos, Telsziu 
apskriezio ir Varnu parapijos. 
Jisai kitados 'gyveno Pitts
burgh, Pa. Tegul jis pats arba 
kas apie ji žino, praszau. atsi- 
szaukti ant adreso:

Mrs. Anna Melinauskas, ■
19 Florence St.,

New Britain, Conn.
7 J

■ _______________ ______________ ____ ____ ________ ----------------------------- litii ' • r j—tvirti------«...




