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Isz Amerikos Stoja In Mokslą

TRUMANAS
SUSIRUPINES

WASHINGTON, D. O. — 
Prezidentas Trumanas dabar 
labai susirupines ir galva kaso
si, kaip iszlysti isz labai keblios 
padėties. Jis pasižadėjo remti 
Tautu Sanjunga kai ta Sanjun- 
ga nutarė pusiau perskelti Pa
lestina. Dabar jis mato kad la
bai prasiszoko su tokiu pasiža
dėjimu.

Žydai Amerikoje stengiasi ji 
priversti atszaukti ta uždraudi
mą siunsti ginklus Žydams Pa
lestinoje; Žydai taipgi reika
lauja kad valdžia pavėlintu 
Amerikos Žydus stoti savano
riais in Palestinos Žydu armi
jas. Jis žino kad jis nieko pana- 
szaus negali padaryti.

Amerikos karininkai jau se
niai aiszkina Prezidentui Tru- 
manui kad labai pavojingas 
daigtas užpykinti Arabus, isz 
kuriu Karo Sztabas tiek daug 
aliejaus gauna ir daugiau tiki
si gauti.

Nabagas Trumanas dabar ne
žino nei kur suktis. Pirm negu 
jis prasiszoko, pirm negu jis 
vieszai savo tas nelemtas pra
kalbas apie Žydus pasakė, Ang
lijos Premieras jam gražumu ir 
piktumu patarė nesikiszti, ne- 
lystsi kur jam nereikia ir apie 
ka jis nieko nežino. Bet Truma
nas nieko nepaklausė ir dabar 
gailisi.

Szitos dvi Estonietes, Sil
va Mardiste su Asta Tamm 
yra pirmutines isz Estonijos 
atvažiuoti in Amerika ir gau
ti už dyka mokslą Amerikos 
universitetuose.

VELYBOSKALEDOS
SCRANTON, PA. — Niekas 

negalėjo suprasti ar iszaiszkin- 
ti, kodėl daug žmonių negavo 
Kalėdinius pasveikinimus, kor
teles ir laiszkus kurie buvo isz- 
siunsti priesz Kalėdas in Scran- 
tus.

Kai saulute pasirodė ir snie
gas pradėjo tirpti, viskas pa- 
aiszkejo. Darbininkai ant gele
žinkelio rado paczto maisza, 
pilna laiszku, korteliu ir pa
sveikinimu sniege.

Darbininkai ant Lackawan
na geležinkelio visados yra pri
pratę iszmesti maiszus laiszku 
isz beganczio traukinio. Gruo
džio (Dec.) dvideszimts antra 
diena ežia buvo iszmesta trys 
maiszai laiszku. Bet vienas dar
bininkas, gal buvo stipresnis ir 
taip toli numėtė viena maisza 
kad miesto darbininkai jo nera
do. Jie rado du maiszu ir mane 
kad tik du maiszai buvo iszmes 
ti.

DU VYSKUPAI
NUŽUDYTI

VATIKANAS. — Isz Vati- 
kano ateina patikrintos žinios, 
kad du Katalikai Vyskupai bu
vo nužudyti ir treczias nuteis
tas ant dvideszimts metu in ka
lėjimą Albanijoje.

Nužudyti vyskupai buvo: 
Alessio Vyskupas Francis Cjini 
ir Sappa Vyskupas George Vo- 
laj. O Durrezzi Vyskupas Nico
la Vincenzo Prennushi buvo 
ant dvideszimts metu nuteistas 
in kalėj ima. Visi trys buvo Al
banijos piliecziai.

— Toji ranka kuri duoda, 
yra garbingesne, ne kaip toji 
ka ima.

— Gyvenimas butu per ly
gus, jeigu jame nesirastu duo
belių.

KUNIGAS
EKSKAMUNIKUO-
TAS, PRAVARYTAS

RYMAS, ITALIJA. — Ku- 
nigas, kuris dalyvavo Komu
nistu susirinkimuose ir darbuo
se buvo isz Bažnyczios ekska- 
munikuotas, paszalintas, Mila
no Arkivyskupas, Alfredo Ilde
fonso Schuster nubaudė ta ku
nigą.

Kunigas Don Davide Perni- 
cene, gyveno Cremona mieste, 
kuris priguli prie Milano Arki- 
diece’ ijcs. Szitas kunigas buvo 
kelis kartus perspėtas savo vy
resniųjų, už tai, kad jis per 
daug su Komunistais draugavo 
ir juos reme.

Per kara szitas ekskamuni- 
kuotas kunigas daug padėjo 
žmonėms kovoti priesz Vokie- 
czius, bet po karo jo vyresnie
siems nepatiko kad jis per daug 
kiszosi in politika.

Kardinolas Schuster nutarė 
szita kunigą ekskamunikuoti, 
paszalinti už tai kad jis nepa
klausė insakymo kuris jam už
draudė ‘ ‘ dalyvauti pelitiniuo
se paroduose ir sakyti prakal
bas.”

Komunistiszkas laikrasztis 
“Unitą” užsipuolė ant Kardi
nolo Schuster už toki to kunigu 
nubaudima. Laikrasztis sako, 
kad Kunigas Pernicene yra 
priesz Faszistus ir tikras demo
kratas.

Tas pats laikrasztis toliau 
raszo: “Milano dvasiszkijos 
virszininkai nieko nesako kai 
kiti kunigai kiszasi in politika 
bažnyczioje ir valdžioje, bile 
jie tik prisilaiko Krikszczionii 
Demokratu partijos. O kai szi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SUSTABDO
KOMUNISTISZKUS

LAIKRASZCZIUS
BERLYNAS, VOK. — Ang

lijos Karo Sztabas sustabdė ir 
uždare ant trijų menesiu Vokie- 
cziu Komunistiszka laikraszti 
“Freiheit” (Laisve), Duessel- 
dorf mieste. Karo Sztabas sako 
kad szitas laikrasztis prasižen
gė valdžiai ir platino visokius 
gandus ir paskalas, kurios ardo 
visa tvarka ir mažina Karo 
Sztabo intekme.

RIO DE JANEIRO, BRAZI
LIJA. — Brazilijos valdžia su
stabdė ir uždare ant szesziu me
nesiu Komunistiszka laikraszti 
“Tribūna Popular.”

Redaktorius ir visas szito 
laikraszczio sztabas yra intar- 
tas už propaganda, su kuria jie 
nori nuversti Brazilijos val
džia, Szitas laikrasztis buvo 
jau du sykiu pirmiau sustabdy
tas.

Brazilijos valdžia panaikino 
Komunistu partija savo krasz- 
te ir dabar nutarė kad visi Ko
munistai kurie turi valdiszkus 
darbus turi būti atstatyti, pra
varyti isz tu vietų. Kitas Komu
nistiszkas laikrasztis “Impreu- 
sa Popular” buvo uždraustas 
ir uždarytas Sausio asztunta 
diena.

Ir mums butu geriau kad to
kie laikraszcziai ir Amerikoje 
turėtu liautis su savo užsipuo
limais ant musu valdžios ar už- 
sidarytis savo duris.

Czia ne spaudos laisves klau
simas, nes spaudos laisve ne- 
reiszkia kad mes galime jau vi
sokius szlamsztus skelbti ar sa
vo valdžia griauti ir naikinti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pietiniu Valstijų Demokratai

Komunistu
Darbuote

Italij oj e
Anglija Parduoda Daug Ginklu 
Arabams; Daug Amerikos Ka
reiviai Randasi Perzijoje Ir Tur
kijoje; Komunistu Partija Ita
lijoje Turi 2,252,000 Nariu;

Bus Gana Mėsos Visiems
MILANAS. — Negalima dažinoti kaip

Komunistai veikia ir ka jie daro Rusijoje
CZEKAI RUSIJOS

VERGAI

Tai dabar, ana diena paczto- 
rius L. A. Wallace ir jo sztabas 
isznesziojo, iszdalino apie pus
antro szimto Kalėdiniu korte
liu ir linkėjimu savo miestelio 
žmonėms.

— Daugelis žmonių džiau
gėsi, kad gali kalbėti viena ar 
dvi kalbas, bet George Grier
son, Angliszkas mokslinczius 
turintis valdiszka dinsta Indi
joj gali kalbėti 179 kalbas.

Demokratai isz Pietiniu 
Valstijų tariasi laikyti savo 
seimą. Kai Prezidentas Tru
manas paskelbė savo de- 
szimts punktu programa del 
teisiu ir del tikros lygybes ir 
laisves Amerikoje, Pietiniu 
valstijų Demokratams bai
siai nepatiko. Prezidentas 
Trumanas nori kad visos 
taksos del balsavimo, vota- 
vimo butu panaikintos. Tas 
tiems Demokratams baisiai 

/

nepatinka, nes per taksas jie 
uždraudžia ar sulaiko visus 
Juodukus, (nigerus) ir nelei
džia jiems balsuoti. Kitas tos 
Trumano programos punktas 
yra kad butu investas insta- 
tymas priesz pakorimą prasi
kaltėlio be teisetinio teismo.

Pietiniu valstijų Demokra
tai grasino visai atsiskirti 
nuo savo partijos. Bet isz to
kio grasinimo bus mažas lie
tus, nes tie Pietiniu Valstijų

Demokratai beveik per kiek
vienus rinkimus baisiai 
straksi ir grūmoja, bet pas
kui nutupia ir nieko nedaro. 
Czia keli toki Demokratai ta
riasi ir skaito Prezidento 
Trumano paskelbimą. Isz 
kaires in deszine; Demokra
tai Senatoriai, Lister Hill, 
isz Alabama; W. Lee O’Da
niel, isz Texas; Allen J. El- 
lender isz Louisiana ir Clyde 
R. Hoey, isz North Carolina.

nes jie nieko tenai neinsiieidžia. Bet ga
lima ju darbuote invertinti ir ju vieningu
mą pažinti isz Komunistu Italijoje, kur Ko
munistu Partija yra didžiausia ir galingiau
sia ant viso svieto, iszkiriant paezia Rusija. . 4

Komunizmas yra tenai galingiausias kur 
Komunistai sudaro tik maža saujale, bet 
kur visi jie veikia ir dirba ir vienybe palaiko.

Komunistu partija niekados nesistengia 
prisitraukti kuodaugiausia nariu ar rėmėju, 
kaip musu Demokratu ir Republikonu Par
tijos daro Amerikoje.

Komunistai daugiau pasitiki ant keliu gerai 
iszlavintu ir iszmokintu nariu, kurie kitus 
mokins ir paskui tie kiti kitus inkisz in 
svarbias ir atsakomingas vietas.

I

Komunistai taip pat dirba Rusijoje, Italijoje 
ir Amerikoje. Bet Italijoje jie taip jau 
iszsiiavino, taip iszsimokino ir prisirengė del 
ateinaneziu rinkimu, kad isz Italijos Komu
nistu mes galime pamatyti kokie yra ir Ru
sijos Komunistai.

Jie Italijoje dabar jau visas pastangas 
deda sumuszti visas partijas per rinkimus. 
Pirmiau jie stengėsi valdžia nugriauti, nu
versti per visokias straikas.

Komunistai labai gerai prisirengė del 
ateinaneziu rinkimu. Komunistu Partija tu
ri apie 2,252,000 nariu. Iszrodo labai daug, 
tai tik septintas nuoszimtis gyventoju. Dau
giausia Komunistu randasi didesniuose mies
tuose fabrikuose.

Komunistu Partijos kuopos susidaro isz 
penkių ar dvideszimts penkių nariu. Ko
munistai dabar deda visas pastangas szito- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Komunistai Vieszpa- 
tauja. Plieno Siena Ap
supo Czekoslovakija

PRAGUE. — Komunistas 
Premieras Klement Gottwald 
su savo Komunistiszka partija 
laimėjo lygsvara Czekoslovaki- 
jos taryboje ir su kariszka poli
cija užėmė ir užkariavo visa 
kraszta. Ta geležies plieno sie
na nusileido ant visu Czekoslo- 
vakijos rubežiu ir amžina tyla 
užvieszpatavo ant visu žmonių.

Komunistams, iki paskutines 
dienos prieszinosi Prezidentas 
Eduard Benes, Czekoslovaku 
kariszkas didvyris. Bet ir jis 
turėjo nusileisti, pasiduoti.

Buvęs Czekoslovakijos Pre
mieras Zdened Fierlinger, par- 
gryžo isz Rusijos kur jis buvo 
Ambasadorius, ir stojo in So- 
cial-Demokratu Partijos vado
vybe ir taip davė Komunistams 
dauguma balsu taryboje.

- Kitos partijos jokiu budu ne
galėjo atsilaikyti ar Komunis
tus sulaikyti. Tautiszka Socia
listu Partija jau buvo pirmiau 
suardyta ir nusilpninta. Katali-, 
ku Partija buvo susiskaldžiusi 
ir pati nepalaike vienybes.

Slovakai Demokratai vis ne
pasidavė ir vis Komunistams 
prieszinosi, bet j u vadai buvo 
iszmesti isz tarybos ir partija 
likosi bejiege.

Czekoslovakija gyvuoja jau 
dvideszimts metu kaipo laisva 
ir nepriklausoma. Nors ji yra 
Rusijos kaimynas, ji neinsilei- 
do Komunistu per tuos d.vide- 
szimts metu savo gyvavimo. 
Bet, dabar Czekoslovakai yra 
Rusijos vergai!

Komunistu partija iszkilo ne 
per balsavimus, bet per karabi
nus ir per policija kuri yra po 
Vidaus Ministerio priežiūra. O 
tas Vidaus Ministeris, yra Ko
munistas. Policija tuoj aus už
ėmė visas radijo stotis, pastate 
savo sargus prie visu susirinki-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Paryžiuje viena moteriszke 

pareikalavo “divorso,” persi
skyrimo su savo vyru už tai, 
kad jis tikėjo kad “Kalėdų 
Diedukas” atnesz Kalėdų do
vanas ir už tai niekados neduo
davo dovanu savo žmonai. 

- • •
Birmingham mieste, dvide- 

szimts vieno meto moteris ir 
motina Mrs. Alec E. Fitzhugh 
prisipažino kad ji užsmaugė 
savo trijų metu sūneli su pala 
už tai kad jie norėjo gauti ‘‘in
surance,” apdrauda del tuks- 
tanczio doleriu, kad ji galėtu 
atmokėti tris skolas kurios ’bu
vo nedaugiau kaip pusantro 
szimto doleriu.

Australijos valdžia duos vi
siems savo žmonėms vaistus lie - 
karstas visai už dyka. Valdžia 
ant tu vaistu iszleis apie septy
nis milijonus dolęriu in metus.

• •
Amerikos valdžia dabar turi 

nutarti ar vis giliau inklimpti 
in Graikijos reikalus ir bedas 
ir visai pasitraukti. Graikams 
jau vėl reikia paszelpos ir pini
gu, nors ne taip seniai Ameri
kos valdžia jiems paskyrė tris 
szimtus milijonu doleriu.

Darbininkai Europoje meta 
unijas ir ima neklausyti savo 
Komunistiszku vadu. Unijos 
laibai daug darbininku netenka. 
Darbininku federacijos, kurios 
buvo tokios galingos, dabar yra 
suskaldytos ir jokios intekmes 
ant valdžios neturi. Žmonėms 
jau insipyko tie Komunistai.

Kai Rusija džeme visus tuos 
krasztus rytinėje Europos pu
sėje, ji pasisavino ir visas nuo
savybes. Amerikos biznieriai ir 
kompanijos turėjo tenai dau
giau negu bilijoną doleriu inki- 
sze. Visi tie pinigai dingo. Vo
kietijoje Amerikos pinigu buvo 
apie penki szimtai ir deszimts 
milijonu doleriu; Lenkijoje du 
szimtai ir trisdeszimts milijonu 
Czekosloyakijoje szimtas ir ke
turios deszimts asztuoni mili
jonai; Austrijoje szimtas ir 
dvideszimts milijonu, Komuni
joje,szeszios deszimts szeszi mi
lijonai; Vengrijoje szeszios de
szimts du milijonai; Yugoslavi- 
joje penkios deszimts milijonu; 
paczioje Rusijoje apie trylika 
milijonu; Bulgarijoje dvylika 
milijonu doleriu. Visi tie pini
gai, visi tie bizniai dabar Sovie
tu rankose.

Francuzu valdžia bijosi kad 
Komunistai nesukiltu priesz 
valdžia. Generolas Charles,de 
Gaulle, kuris buvo isz valdžios 
ir isz politikos pasitraukęs, da
bar vėl savo partija susitvėrė ir 
visiems insake būti prisirengė 
stoti in policija ar in vaiska jei
gu tik Komunistai sukiltu.

———————— , t‘ 1
Juozo Stalino gimtadienis 

buvo beveik visai nepaminėtas 
Rusijoje. Jis dabar szeszios de
szimts asztuoniu metu amžiaus. 
Tik vienas laikrasztis, “Prav
da” paminėjo kad Stalinas da
bar jau susilaukė tiek metu.

• •
Vienas skaitytojas atėjo ln 

redakcija vieno garsaus laik- 
raszczio ir pradėjo kolioti re
daktorių už.koki ten straipsni. 
Redaktorius Henry Watterson 
labai gražiai atsikirto sakyda
mas; “Amerikoje visi turi lais

ve. Asz turiu laisve raszyti, tu 
turi laisve neskaityti; tu turi 
laisve kalbėti, o asz turiu lais
ve neklausyti. Gerbiamasis, sa
kau tau sudie! ’ ’

Žmones iszmete daugiau ne
gu septynis szimtus tonu ryžiu 
ant naujavedžiu prie bažnycziti 
ii- bažnytužiu.

- • •
Vienas Baltimorietis ap

skundė savo žmona, už tai, kad 
ji ji ji apdaužė su czeveryku ir 
paskui austume nuo trepu. 
Teismas nuteisė kad žmona tu
ri szimta doleriu užsimokėti, 
bet nabagas žmogelis turėjo sa
vo žmonai ta szimtine duoti.

Kai szeimininke pareikalavo 
kad burdingierius užsimokėtu 
pusantro dolerio už savo kam
barį, jis užsipuolė ant jos su 
kirviu. Policija ji suaresztavo 
ir rado jo kiszeniuose $2,984.54.

Policijantai turėjo dideli me
tini (balių ir szo'ki Worcesterio 
Mass., mieste. Per szoki vagiai 
pavogė kelias masznas nuo 
merginu. 

——““ • • '
Viename Massachusetts vals

tijos mieste teisėjas davė vie
nam jaunam prasikaltėliui pa 
sirinkti: viena meta in kalėji
mą, ar gryžti pas savo tėvus. 
Vaikas greitai atsake kad jis 
pasirenka kalėjimą, nes nėra 
gana jam vietos namie.

In Montana viena moteriszke 
atėjo in ofisą ir užsimokėjo sa
vo namu taksas del puses metu. 
Taksos 'buvo septyniolika cen
tu. Ji pasiaiszkino kad jai bus 
daug lengviau užmokėti už an
tra. puse metu kada taksos bus 
tik szesziolika centu.

Dabar matyti kad Preziden
tas Trumanas visomis galiomis 
stengiasi prisitraukti prie sa
ves visus bagoezius ir bankie- 
rius. Jis pravarė labai gera ir 
protinga žmogų, Eccles už tai 
kad keli bankieriai atvažiavo 
in Washingtona ir davė Prezi
dentui. žinoti kad jis gali tikė
tis pagelbos ir paramos per rin
kimus isz visu bankieriu, jeigu 
Eccles bus paszalintas. Ant ry
tojaus Eccles jau buvo pasza
lintas.

Jeigu Komunistams pasisek
tu užimti Italijos valdžia ar tai 
per rinkimus ar tai per smurtą 
ir sukilimus, kaip jie dabar ren
giasi daryti, tai visa Amerikos 
ir Anglijos tvarka del apsigy
nimo susmuktu. Tada jau ir 
Amerikoje reiketu paskelbti 
karo stovi. Ne tiek kad mes ta
da jau rengtumies in kara, bet 
kad fabrikai pradėtu kairszkus 
ginklus gaminti ir visko daug 
mažiau mums atliktu.

Visas musu biznis ir pramo
ne dabar eina augsztyn ar že
myn, visos musu taksos kils ar 
mažės nuo aplinkybių kurias 
sudarys Rusija. Tol kol Rusija 
mums ii’ Anglijai sudarys pa
voju, mes negalėsimo savotisz- 
kai savo pramone ar savo bizni 
nustatyti.

O tuo paežiu laiku Amerikos 
Sekretorius, Marshall stengiasi 
invykdinti ta savo Europos At
statymo Plana, kuris atgaivin
tu ir sustiprintu visus tuos 
krasztus, kurie nepasidavė So
vietu Rusijai. Už penkių metu, 
szitie krasztai jau turėtu būti 
gana stiprus ir gana galingi at
sispirti priesz Rusija.

DARBAS AMERIKO
JE; PIRMIEJI METAI 

_____ t
NEW YORK. — Istorija 

Amerikos darbo judėjimo pra
sidėjo pat kolonijaliszkuose lai
kuose. Da priesz 'Nepriklauso
mybes Deklaracija 1776 m., ir 
priesz insteigima Suvien. Ame
rikos Valstybių 1789 m., prity
rusio ranku darbo ir namu dar
bo darbininkai turėjo paszelpi- 
nes draugijas su tikslu parū
pinti narius ir ju szeimynas su 
pinigiszka paszelpa skolų, ligos 
ir mirties atsitikimuose.

Kada kolonijos laimėjo ne
priklausomybe nuo Did. Brita
nijos, žmones reikalavo ežia ga
minti reikmenų ir su tuo reika
lavimu pasirodė p i r m i e j i 
“Pirkliai Kapitalistai.” Ju pa
stangas pirkti žemiausiomis 
prekomis, kainomis darbininku 
ir darbdaviu unijos stenge su
laikyti.

Kada algų numuszimas gra
sino dailydes, kurpius ir typo- 
grafus jie instenge atskiras or
ganizacijas Pliiladelphijoj, 
New Yorke ir Bostone jau 1791 
m. Tos pirmosios amatu unijos 
padengė tik vietinius rajonus ir 
neineme visus vieno amato dar
bininkus.

Apart paszelpines veiklos, 
pirmųjų organizacijų tikslas 
ineme auksztesnes algas, mini
mumo ratas, trumpesnes valan
das, užlaikyma darbo patvar
kymu ir tik isz uniju pasamdy- 
ma žmonių, kas vėliau buvo pa
vadinta “Closed Shop.”

Pradžioje 19-to szimtmeczio, 
pasirodė kolektyvu derybų da
lykas darbe ir samdymo sluoks
niuose ir buvo vartojamas gin- 
cziuose. Pirmas užraszytas su
sirinkimas darbininku ir darb
daviu atstovu apreiszkinti dar
bo reikalavimus invyko Phila- 
delphijoj kurpiu ir darbdaviu 
1799 m.

Sziuose laikuose pasirodė 
pirmas “Biznio Agentas.” Ir 
“Tramping Committees” lan
ke vietas užtikrinti ar unijos al
gos skole užlaikyta.

Su iszsipletimu organizacijų 
ir kolektyvu derybų jau strai- 
kos invyko New York duonke
piai buvo pirmi stoti isz darbo 
jau 1741 m., del auksztesniu al
gų. Bet pirmas iszszauktas 
straikas invyko Pliiladelphijoj

Naujas Dipliomatas

Robert D. Murphy, vyriau
sias politinis patarėjas Gene
rolo Lucius D. Clay, laukia 
paskyrimo kaipo diplicma- 
tas kurio darbas bus prižiū
rėti visa ta Vokietijos krasz- 
ta kur randasi Amerikos ka
reiviai. Jis savo darba pra
dės Liepos (July) pirma dje- 
na. Amerikos valdžia dabar 
nori Vokietijoje ir Japonijo
je vis daugiau taip sau svie- 
tiszkiu paskirti vietoje kari
ninku. Iki sziol Generolas 
Lucius D. Clay, karininkas 
visa tvarka veda ir prižiūri.

1786 m. Kitas simpatijos strai
kas batu dirbėju remiant kur
piu reikalavimus Philadelphi- 
joj invyko 1799 m. 1805 m., 
New Yorko batu dirbėjai instei- 
ge pastovu straiko fondą ir 
1809 m., tie darbininkai dalyva
vo pirmame generaliniame 
s t raikė.

Darbdaviai, organizuoti su
laikyti algų kilimą, .stenge su
naikinti unijas, pasamdydaini 
ne-unijos darbininkus ir ape
liuodami in teismus pareik,szti 
darbo organizacijas nelegale.s. 
Pagrindas szios legates kovos 
priesz unijas, per Philadelphi- 
jos, New York ir Pittsburgh 
teismus tarpe 1806 ir 1814 m., 
buvo senoviszka “Common 
Laws” doktrina jog suvienytos 
darbininku pakėlimui algų bu
vo konspiracija priesz publika.

Bandymai pritaikinti szia 
doktrina šukele kova kuri tęsę
si per visa szimtmeti. Ir teismai 
pradėjo kreipti savo domėsi in 
klausima ar suvienyta darbi
ninku buvo konspiracija ar bu
dai pagal kuriu jie bandė at
siekti tikslo. Per ilga laika 
straikai, boikotai ir kitos dar
bininku pastangos užsibaigė 
teismuose. Tas kartu su depre
sija po Napoleono karu priver
tė daug amatu-uniju užsidary
ti.

Bet po 1820 m., vėl pasirodė 
darbininku organizacijos di
desnėse miestuose ir fabriku 
darbininku organizacijos pasi
rodė pirma karta. — C.

Pasaulio Lietuviams

Tvirtas Lietuviu tautos pasi
ryžimas ir palankios tarptauti
nes sanlygos priesz 30 metu at
kūrė nepriklausoma Lietuva.

Lietuviu tauta buvo jau pa- 
siruoszusi savitam gyvenimui, 
kai su pirmuoju pasauliniu ka
ru sugriuvo Lietuvos laisvo 
varžės Rytu kolosas. “Ausz- 
ros” pažadinta, knygnesziu 
platinta susipratimo dvasia bu
vo apėmus visa tauta ir sutel
kus ja organizuotai kovai. Su
lig pirmuoju laisvo apsispren
dimo ženklu visa tauta su geru
mu stojo lemiamai kovoti už ne
priklausoma Lietuva. Ir szi jos 
valia buvo apskelbama Lietu
vos Tarybos aktu 1918 m., Va
sario 16 diena.

Neužteko apskelbti. Isz rytu, 
ir pietų, ir vakaru kaimynai 
buvo pasiseko užgesinti atgi
musios valstybes žibinta. Rei
kėjo nuosavu kratija aplaistyti 
atgimusios valstybes ribas ir 
tik tada Lietuva buvo pripa
žinta kitu valstybių ir priimta 
in Tautu Sanjungos szeimyna. 
Tegul amžiams bus gerbiamas 
vardas savanorio, sudejusio di
džiąją auka Tėvynei 1

Po didveikianeziu kovu at
ėjo energingas valstybes orga
nizavimo ir kūrybos laikas, ir 
jis atskleidę valstybes pajiegu- 
ma isz karto atsistoti tarp kitu 
valstybių ant paežiu teisingųjų 
tarptautinio bendravimo pa
grindu : ant teises, taikos, neut
ralumo pagrindu. O valstybes 
viduje szis laikotarpis parode 
tautos tvirtus nusiteikimus ir 
sugebėjimus nepalyginamu 
tempu kurti kultūrine ir ūkine 
pažanga. Tegul bus su meile 
minimas ir mažiausias i^z ma
žinusiųjų tautoje, kuris su visa 
szirdim atliko savo kulturini ir 
ūkini uždavinį.

Jeigu Lietuviu tauta ne vi- . Isose srityse sayo kūryba spėjo 
ineiti in tarptautiniu laimėji
mu lobyną ir užimti jame dera-

Don’t overload your wiring system. When you
build or modernize provide ADEQUATE WIRING, 

SEE YOUR LOCAL ELECTRICAL CONTRACTOR

ma vieta, tai ne jos kalte. Jos 
geriausias pastangas sunaikino 
tamsioji dvejopo visomo audra, 
apsiaubusi visos Europos dan
gų, sulaužiusi tarpusavio sutar
tis, tarptautine ir ingimtaja 
teise, žmogų ir tauta pavertusi 
preke. Piktasis rytu visviszka- 
mas tebeszelsta, nesustabdomas 
nesudraudžiamas. Jis užgniau
žė ne tik Lietuvos valstybes 
veikimą, bet jis tebenaikina de- 
szimtimis tukstaneziu musu 
broliu ir seserų tėvynėje ir isz- 
treinimo tyruose. Jis tiesia na
gus in tremtinius. Sutelkime 
savo mintis su giliu liūdesiu 
prie persekiojamu tėvynės kai
muose, miestuose, miszkuose, 
prie nekaltu auku Urale, Si'bi- 
rije, Ledinuotojo vandęnyno 
tundrose, ju bevardžiu miestu 
kapinynuose.

Trisdeszimtasias Vasario 16 
dienos metines szveneziame da 
labai niūriomis, aplinkybėmis. 
Bet mainos rūbas margo svie
to! Demokratija jau kyla 
priesztirono vieszpatavimo. 
Laisvei atgauti būtinos sanly
gos ateis. Jos jau regimai artė
ja. Pataikavimu laikai jau bai
gės. Supratimas, kur yra tautu 
ir 'žmonių vergijos szaltinis, 
kur yra karo kurstytoju 'židi
nys, visuotinai auga. Ryszium

Jieszko Aukso

Ponia Bula E. Croker, 
naszle garsaus Demokratu 
boso Croker, tikisi kad ji ga
les surasti daug aukso, kuri 
razbaininkai buvo pakavo j e 
tarp 1781 iki 1783 metu. Ji 
spėja kad tas auksas randasi 
tik apie keturios deszimts 
myliu nuo Pensacola, Flori

su tuo stiprėja ir garsėja ir pa
smerkimas Lietuvos aneksijai, 
kurios nuo pat pradžių nepri
pažino nei Suvien. Amerikos 
Valstybes, nei Didžioji Britani
ja. Musu jiogos turi būti pa- 
ruosztos ir in akcija injungtos. 
Injungtos kiekvieno in visu or
ganizuotai. Visi ir kiekvienas 
turime jautrinti pasaulio san- 
žine, surasti nauju Lietuvai 
draugu ir jos laisvei riteriu.

Lietuvos nepriklausomybes 
atstatymo paskelbimo 30-ju 
metiniu diena Vyriausiasis Lie
tuvos Iszlaįsvinimo Komitetas 
kreipiasi in visus lietuvius, es- 
anezius pavergtoje Tevyneje ir 
iszblaskytus pasaulyje: nenu
stokite vilties ir ryžtumo, vie
ningai rikiuokitės Lietuvos isz- 
laisvinimo kovai!

Broliai ir seses pavergtoje 
Tevyneje, jus siaubinanti nak
tis no be auszros. Justi kovos ir 
kanezios yra Lietuvos prisikė
limo laidas. Isztvermes ir vil
ties !

O kad musu visu kovojaneziu 
jausmus, pastangas ir darbus 
patirtu broliai sziauren iszva- 
ryti. Gal stipresne viltimi pra
giedrėtu szirdis ir jiems, kan
ezios auka kencziantienis!

Užjūrio broliai, justi duokle 
didžiule ir justi pastangos stip-

da. Ji turi penkis žemlapius, 
kurie anot jos, prigulėjo vie
nam Ispanui kapitonui; szi
tie žemlapiai jai parodo kur 
tas auksas randasi. Ir nema
žai to aukso ji tikisi rasti: 
Apie septynios deszimts sze- 
szis milijonui doleriu.

rėja, Jusu jau atliktieji darbai 
inpareigoja intempti jiegas ir 
suglausti eiles lemiamiesiem 
veiksniam. Justi daliai tenka ne 
tik politine kova, bet ir tremti
niu iszgelbejimas ateities Lie
tuvai.

Broliai tremtiniai, kurie jau 
suradot nauja laikini prieglobs- 
ti-laimingai insikurkite, pasi- 
jauskit, nors ir veido prakaite, 
atgavę žmogaus vardą! Saugo
kit savo tėvu kalba ir tradici
jas, kad sugražintume! laikui 
atėjus in tėvynė.

Tebekcnczia tremties varga 
ir nežinia broliai, da kantrybes! 
Nepalužkite, isztverkite!

Pasauliniu maustu aktyvė
janti demokratine srove veda 
tautas in santykiavima, pa- 
grinsta teise ir teisingumu. Ji 
gražins ir Lietuvai laisves die
nas. Ji parves iszlblaszkytuo
sius tautos sūnus ir dukras in 
tėvu žeme.

Vardan Lietuvos su nauju 
pasiryžimu iii teisinga kova!

Vyriausiasis Lietuvos Isz- 
laisvinimo Komitetas.

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

If you don’t mind blending ro
mance and good business sense, 
Leap Year Day, February 29, offers 
the opportunity to take a look at the 
growth in value of United States 
Savings Bonds.

For example, here is what hap
pened to the value of Savings Bonds 
as measured by the Leap Years:

$25 Savings Bond — 1940, $18.75, 
purchase price; 1944, $20.00 and 
1948, $23.00.

$50 Savings Bond — 1940, $37.50, 
purchase price; 1944, $40.00 and 
1948, $46.00.

$100 Savings Bond — 1940, $75.00, 
purchase price; 1944, $80.00 and 
1948, $92.00.

Buy Savings Bonds through the 
Payroll Savings Plan where you 
work, or Ahe Bond-A-Month Plan 
where you bank if you are self-em
ployed. Watch your nest-egg grow, 
safely, surely, profftably.

U. S. Treasury Department

Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!
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Q, Angelina! Sziandien isz- 
duo'k atsakymu, sziandien 

pasakyk man ar randu vieta ta
vo szirdyje, ar paskiri man ja 
szaltam kape! Ilgiau negaliu 
jau iszturet, nuolat besivars- 
tant ir abejojant. Tu žinai kaip 
tave myliu, tu žinai kad tave 
palaikau už szventenybe, o bet 
tu abejojaneziai žiūrai. Tark 
o, tark, tark kaipo sudžia tei
singai ar myli mane ar ne?

Taip maldavo parkritęs ant 
keliu jaunas Belovas apsiaub
tas ekstaza meiles, degantis ta 
meile kokia tik gal degt jauni- 
kaitiszka szirdis ir duszia. O ji 
tylėdama žiurėjo abejodai in 
pryszaki, kartais besiszypso- 
dama, kuomet jis atlikinėjo tik
riausia iszpažinti ir lauke isz- 
riszimo su tokia neramybe ko
kia laukia branginantis gyvas
tį apskunstasis už baisu prasi
žengimą teisdario atsakymo. 
Kad nesiliove kartojas savo 
klausymus ji galinus pakrai
pius su galva atsake;

— Ne!
— Ar teisybe sakai Angeli

na?! Suszuko jis, o krutinėję jo 
apmirė visi jausmai ir pasiliko 
vien jame tik jausmas girdėji
mo.

— Teisybe sakau, nejau- 
ežiu jokios meiles.

Visa kraujo banga trenke 
jam in galva, o rodėsi jam kad 
perkūnas intrenke-ji, gal tas 
apkvaitimas atgabeno in jo du
szia: Netikiu!
i — Netikiu! Atkartojo jo lu
pos.

Toj valandoj isz kito kam
bario iszejo “motina” ir maty
dama scena užklausė:

— Kagi ežia jus darot?
— Bovijames.
Jeigu nebutu toj valandoj jo 

duszia pripildyta vien “neti
kiu” gal butu supratęs kaip 
biaurai sumelavo.

Nesuprato ir to kas pasidarė 
kad jis kuris prisiege jog mirs- 
czia po jos kojomis pasikėlė 
nieko neatmenąs kas buvo.

Paėmė skrybėlė ir rengėsi 
eit, bet tame iszvydo gražiau
sia poterkiniuose rėmeliuose 
pažystamo, gerai Green’o foto
grafija kabanezia ant sienos.

Aha, suprato, bet ir toj va
landoj buvo abejodus,- net ta 
baisybe, kuri atsiskleidė priesz 
jo duszia akis neužramino jo; 
besiszypsodamas parode numy
lėtinei kalbėdamas:

— Tai jis, jis rado vieta ju- 
su szirdyje.

— Ne. .
Dabar pradėjo besiszypsoda- 

mas skunst savo numylėtinė 
motinai, kuri rods labai iszmin- 
tingai atsakinėjo, bet nerami
no jo, patarinedama jog, szir- 
dies negalima priverstinet, 
vienok pamirszt ta, kuri už mei
le neatsimoka nejaueziant tos 
savo szirdyje.

Sugryžas namon smarkiai 
numėtė skrybėlė ir juoda ser
mėga po tam priejas prie, stale
lio iszsieme revolveri ir žiūrė
damas in blizganti ginklą kal
bėjo:

— Tu laukiai manes, tu ke
tinai man patarnaut ir iszgy- 
dvt sužeista krutinę, bet ne! 
Mano krutinę nejauezia skaus
mu, ne reikalausiu tavo patar
navimo, noriu kentet idant ja 
mylėt! Mylėt. Kartojo skaus
mingai iszkreivytom lupom, 
mylėt del ko?! Kad niekina ma
nim ar nemyli ji kito? Ir vėl

NETIKIU &
jaute duszioje baisa “Neti
kiu.” Viltis jam sznabždejo ne
tikėk.

II.
Atsiloszas ant kėdės beleis- 

damas kamuolius melsvu durnu 
in kuriuos besvajones žiurėjo, 
sėdėjo atidėjus in szali stora, 
knyga, kuria skaito, o kurios 
turinys turbūt buvo mokslisz- 
ku tos ruszies, kuri užvardyt 
galima “Gyvenimas,” kadangi 
bemanstydamas jis kalbėjo:

, — Kaipgi margas gyveni
mas žmonių! Ir kuomi jis yra 
jai ne vien retežiu kaneziu, ko
vos? Kuom yra jei ne erszke- 
ežiu vainiku papuosztu vystan- 
cziais žiedais laimes ir džiaugs
mu? Kiekgi piktybes digliu! 
Bet rožes kvapsnys atmoka už 
susižiedima jos digliu. Dorybe 
ima virszu ant piktybes!

Žmogus mylėdamas dažnai 
buvo nelaimingu, bet geriau 
kad mylėjo nors ir nelaimingai, 
negu kad visai butu nemylejas, 
nes ir garsus Adomas Mickevi- 
czius sako dedamas savo žo
džius in lupas merginos, kuri 
niekad nemylėjo: “Ne pasikelt 
in padanges, ne žemes dalyps- 
tet negaliu.” Kaip daug daty- 
riau gyvenimo prityrimu, kaip 
daugelio pasimokinau mylėda
mas kad ir be vilties! Nusiže
minimo dorybes ji mane iszmo- 
kino, kentet del meiles, mylėt 
artynia tikrai nelaiminga mei
le mane iszmojdno. Kaip daug 
turiu but asz dėkingu jai! Nes 
blizganti laime ne visada yra 
laime, kanezios gi gal suteikt 
laime, laime duszios. Ji mane 
nūs tume, o bet ja myliu ir 
sziandien! Jaucziu kad ta ma
no meile ne yra vien trumpu 
užsidegimu pageidimo, gana 
norėjau ne karta užgesyt, bet 
veltu stengiausi. Myliu ja ne 
ankseziau negu ja pažystu, bet 
o, kaip sunku mylėt neturint 
tvirtybes! Du metai kaip ji pa
sakė man “Ne,”.du metai kaip 
kankina mane tas “Netikiu,” 
o bet nieko daugiau nežinau 
kaip tik tai ka žinojau klausy
damas jos atsakymo “Ne.” Jis 
pasielgime, jos kalboje, jos aky
se matau sziandien antitesza to 
“Ne.” Paslaptis jos szirdies 
vienok užklota tirsztais neper
matomai ūkais, o bijau persi- 
pleszinet pro juos, idant neisz- 
vyst jos duszioje vėl to baisaus 
“Ne.” Žiedas kuri neszioja ant 
savo pirszto man iszžiuri dova
na, dovana tik ne nuo manes!

Žiedas nubudino ji isz svajo
nes. Kaipo atidengęs ka tokio 
iszganingo paszoko nuo kėdės. 
Nusiszypsojo ir pradėjo vaiksz- 
cziot po kambarį. Pažiurėjo iii 
laikrodėli. Buvo puse po de- 
szimtai vakaro.

Paėmė skrybėlė ir iszejo.
Smarkia eisena ėjo ulyczia 

miesto ir inejo in Juubilerio 
sankrova. Buvo ežia jau gerai 
pažystamu. Pareikalavo paro
dymo žiedu. Auksorius deda
mas ant stiklinio stalo dože ku
rioje pliuszinese vogutese pri
sūdyta buvo eiles auksiniu žie
du, kalbėjo:

— Czia yra auksiniai gal 
tamsta nori pigesniu?

— Prąszau palikt niekus, 
atsake jis neužganėdintas. Blo
ga mesa szunis ėda!

— Persipraszau, bet asz tik 
klausiau.

— Bereikalo nes radau jau 
tai, ko norėjau, afeake Belov’as 
laikydamas du žfiedu ir ka to

kio svarstydamas.
— Neabejotinai susižieda- 

vima rengi; tamsta laimingas 
bueziau sudedant linkėjimus.

— Negaliu suteikt tos lai
mes, nes neatminiai tamista.

Suejo du vyrai, 
Protingi dideli, 

Nors skaityt nemokėjo, 
Girtis labai galėjo.

Mokėjo gerai plauszkt,
O da geriau gert, 

Ir daug mokėjo szneket, 
Ir kitus apkalbet.

U-gi kam reikalingas 
skaitymas, 

Ant niek tas galvas sukimas? 
Kada tokia kalba iszgirdau, 

Tai taja vieta apleidau.* * *
Nekurios mergeles Czikage, 

Labai save apsiszauke, O tokios puikos, jog negali, 
Kaip katra jeigu ka gauna, 

Tai vali,
Ant nieku nežiūri, O ir giedos jokios neturi. 

Gerai mergeles darote, 
Jeigu toki bizni varote,- 

Už tai ne ilgai negyvensite, 
Greitai pasensite,
Ir gala, gausite, 

Pekla sau užsitrauksite, 
Kur smala laksite!

Be sarmatos, 
Jus mergeles. 
* * *

Didelis miestas tasai
Pittsburgas, 

Ten yra nemažai Lietuviu, 
Prigimžeja isz visu szaliu.

Vyrai kaip vyrai, 
Su tais, 

Vis gerai,
Ir da mamytes, 

iSzaip, taip užsilaiko, 
Tiktai kad savo dukrelių 

neprilaiko, 
Nuo naktinio aiito'biliavįmo 

negina, 
Lig pusiaunakeziu valkiojasi, 

Prie vyruku kabinasi, 
Badai nekurios triubeli turi, 
Jog žmonims in akis nežiūri, 

Kaip dovanelia gaus. 
Kaip jau viena gavo,

Ir turi džiaugtis kaip su 
savo,

Argi no gieda.* * *
Apie Mount Karmos,. 

Ten moterėles davadnos gana, 
Suvis guzutes negeria,
Už stikleliu netvere, 

Tai tiesog isz bonkos trauke, 
O pusėtinai rūteles riaukė.

Tegul jumis buna ant 
sveikatos,

Kaip ant lentynos, 
Tas apszvieczia geriausia, 

Motįerelia tamsiausia,
Kad ir akis turi, 

Tai neinžiuri,
Tiek mato isz pryszakio, 

Kiek ir isz užpakalio, 
Duok Dieve Dvasia Szventa, 

Tegul kožna supranta,
Kad girtavimas, 
Yra blogas daigias.

Bet klausiu kiek tiedu žiedai 
kaįsztuoja.

— Abudu galiu atiduot už 
10 doleriu. .

— Nejaugi? Tai norą auk
sas.

— Užtikrinu, tai yra gry
nas auksas,.pigumo ju priežas
tim yra tas kad nepapuoszti jo
kiais brangakmeniais.

— Na jau gerai, ežia neoina 
apie preke vien apie. Nedabai- 
ge nenorėdamas iszreiszkinet 
slaptybes. Kiek tas pavienis 
vertas?

— Keturis.
Belov’as padėjo atgal. Buvo 

tai tos paezios iszvcizdos, toj 
paezioj formoj darytas, kairi 
tas, kuri mate pas Angelina. 
Neeme jo. Kitas buvo biski ne 
panaszus ir ta nusprendė imi. 
Jubileris' matomai apsirikęs 
savo viltyje, pakasė pakauszi 
ir iszimant jaunikaieziui pini
gus kalbėjo:

— Abudu imant galėjau 
atiduot už $10, bet nenorėda
mas laužyt žodžio, vienas tas 
tegul bus $6, nors kam kitam 
neatiduoeziau už tiek.

— Dekavoju už guodone, 
bet nenoriu mokėt pigįau už ki
tas. Kiek vertas tiek moku. 
Praszau da isžbricžt ant jo rai
des. Ir padavė de-eni.

— Persiusiu tamstai krasa 
(pacztu) ryto.

— Gerai. Labanakt.
* * *

Vėl buvo kaip ir kasdien sza- 
le jos. O, kaip ji graži! Kaip ji 
gera! Ir kodėl jai netiki.

— Kokios litaros iszbriež- 
tos ant jus žiedo? Užklausė im
damas jos ranka! Neabejotinai 
to, kas rado vieta jus szirdyje.

Kalbėjo tycziora, norėdamas 
isz jos akiu skaityt jos duszios 
knyga. Ji baimingai atėmė ran
ka, besiteisindama kad tai tik 
jos locna monograma iszbriež- 
ta. Taip tikrai buvo.

— Bet yra dovana.
Ji tylėjo, tik jos veidas pa

raudo, bet akimis žiurėjo drą
siai, nors žodžio isztart mato
mai negalėjo.

— Kodėl nenorit rodyt? 
Sztai ir asz turiu toki pati. Ir 
nusimovęs nuo pirszto padavė 
mergeliai, kuri paėmus vartė ir 
prisižiurinejo.

— Kenoi ežia vardas isz- 
briežtas? Klause žiūrėdama in 
ji-

— Yra tai tik telizmanas 
arba pažymėjimas vilingos mei
les ir daug, daug kitoko,.o gal
būt ir vardu to, ka mylėjau. Ar 
nenoretumet apmainyt su ma
li im ? Jusu man 'butu da bran
gesniu, o ta pat primintu.

Ar suprato ji ka nors isz jo 
žodžiu ar gal ne ? Bet matomai 
buvo kad duszioje jos atsibuna 
kova.

— Atmetat mano užmany
mą.

— Negaliu priimt, nes tai 
dovana atminties, negaliu jum 
atiduot.

— Tokiu badu priimkit ir 
nuo manes del atminties, turė
kit dvi.

Matomas mažas skirtingu
mas žiedu pastate jai didele' 
kliūti, o jam daleidinejo prieit 
prie jos duszios paslapcziu. 
Jau, jau atsieks savo troszki- 
ma, kuris nuo daug metu ji kan
kina. Veltu viliojosi. Ji austu
me jo auka, jis vėl sužeistas at
sitraukė.

Nuejas szalin 
ant rankos ir liu

— Kaip iszg 
Tarė ji po valai 
nūs.

— Kuom?!

i ..Į jis pasirėmė 
Jdnas rymojo.
ęizdinot mane!

i prisiarti-

Žiemos Sportu Olimpiados

St. Mortiz miestelyje, 
Szveicarijcje sportininkai 
susirinko isz viso pasaulio 
krasztu dalyvauti lenktynė
se. Apie tūkstantis garsiau
siu ir geriausiu žiemos spor
tininku czia stovi ir priima 
sportininku prisieka kad jie

Insimaiszymas treczios ypa- 
tos nedaleido jai atsakyt.

III.
— Judu mylites, ar ne? Ta

re karta ponas Thomsonas, 
ypatingai, kurio kontore nuo 
keliu metu dirbo Belov’as su 
Angelina tose sanlygose, kad 
kasdien beveik buvo szajia 
viens kito.

Nuo daugelio metu Belov’as 
turėjo visu rūpestingiausiai 
slept savo meile prie Angelines 
priesz ta žmogų, kuris nemokė
jo atskirt meiles nuo paprastu 
pageidimu. Smarki akis ypa
tingai kaip ir gabus priverti
mas prie iszsitarimu atskleidi- 
nejo jam kitu paslaptis. Buvo 
tai tobulas satirikas ir dvejopa 
reiszkinancziais žodžiais kal
bėt mokėjo labai gerai Jaunas 
Belov’as seniai pažinojo duszia 
savo ypatingumo ir pataikė ne- 
iszduot savo slaptybes iki sziol 
Sunku tas buvo -padaryt, bet 
del meiles ko nepadaro žmogus. 
Meluoja netik žodžio, bot pa
sielgimais ir darbais. Nekarta 
reikėjo labai datyrt skausmin
go nusižeminimo; kad tik but 
arti numylėtinės. Pergalėjo sa
vo troszkima ir iszmoko nusi
žeminimo dorybes. Bet idant 
slept savo tikra meile turėjo 
stvertis net to vaisto, kad bute 
vieszai insimylcjima. in tula

Spalvingais rubais apsirė
dęs, dvasiszkiu augszcziau- 
sias vadas, Mar Ivanies, Ka
talikas Arkivyskupas Tri
vandrum Travancore kraszto 
užėjo pas Prezidentą Truma- 
na ir padare vizitą, apsilan- 
kyma. Jis buvo tinkamai pri
imtas ir pagerbtas. 

teisingai ir kaip džentelme
nai stos in lenktynes. Szvei- 
carijos sportininku ratelio 
kapitonas, Bibi Torriani ve
da visus toje prisiekoje.

Amerikiecziai ne taip ge
rai sziais metais pasirodė, 
mažai lenktynių laimėjo.

mergina. Komedija loszc — ge
rai, o teisybes nežinojo net ir 
pati Angelina, kuri be abejones 
manydavo, jog tas kuris apdo
vanoja. prezentais ir vakarais 
lanko Panele A. Murray myli ja 
ir loszia komedija tik su pana 
Murray. Jis juokėsi isz pasek
mes. Panele Murray isztekejo. 
Belovui nekarta reikėjo girdėt 
pasargas, kurios kita skaus
mingai lytėtu, bet jis vien szyp- 
sojosi.

Dabar pradėjo persitikrinet, 
kad jo ypatingumas ne yra 
jam prieszu, o sztai net pats 
kalba nors ne labai mandagiai 
apie apsituokima jaunuju.

—. Gal jau susižiedavai su 
Angelina kalbėjo jis sėdint prie 
stalo ir valgant vakariene'drau
ge su namiszkiais prie kuriu 
priskaitomas buvo ir Belov’as. 
Abudu, maeziau, turit vieno
kius žiedus.

— Ne, a tsake Belov’as, in- 
smeiges in torielka akis.

Senas žmogus gal patemijo 
jog vaikino veidas lyg apsarko, 
kadangi rinitai pradėjo kalbėt 
apie geruma merginos.

— Ar jos tu nemyli? Ji ta
vo myli!

— Netikiu!
* * *

Ant pirszto Angelinos Be
lov’as žiedo jau nematė. Norėjo 
klaust bet nedryso. Ar teisybe 
sake Ponas Thomson? Klause 
pats savos žiūrėdamas in ja 
triusanezia ir kallbanczią in ji 
saldžiu balseliu, ir žydinezia, 
kaip rožes kvietkele.

— Kaip patiko jums praei
tos nakties balius?

— Nebuvau ant jokio. Tai 
pasijuokimas.

— O asz jus maeziau!
— Gal sapnuojat?
— Dabar ne! Besiszypsoda- 

ma atsako.
— Ncsapnuokit niekad! Ir 

pamanstino: “Ir-gi tikėk da
bar! Ar jos szirdis man užda
ryta drueziai asz, netikiu !

— GALAS —

NEW YORK, N. Y., —
Bernard Baruch, kuris buvo ke
liu Prezidentu patarėjas, sako
kad visos tautos kurios gauna
ar gaus paszelpa isz Amerikos 
Marshall plano, turi dabar pa
laikyti vienybe. Jis sako kad 
dabar niekur nėra taikos.

MEKSIKOS SENATO
RIUS NUŽUDYTAS 

t _______

MEXICO CITY. —' Senato
rius Mauro Angulo buvo ant 
smert nuszautas, Vasario 16-ta 
diena.

Apolonio Perez Sanchez, ku
ris buvo isz policijos pasiuns- 
tas viską isztirti sako kad du 
vyrai nuszove Senatorių ir pas
kui pabėgo. Jiedu paleido tris 
szuvius.

Senatorius buvo nuszautas 
kai jis priėjo prie savo automo- 
biliaus ir norėjo atsirakinti au- 
tomobiliaus duris.

Senatorius buvo užejes pas 
savo drauga iszsimaudyti. An
gulo, to prūdo sanvininkas ka 
tik buvo atsisveikinęs su Sena
toriumi kai tie vyrai paleido sa
vo szuvius in Senatorių.

Policija da nesueme tu žmog
žudžiu, bet sako kad jie jau be
veik žino kas jie per vieni.

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorukas, maldų knyga Tilžės 
spaudimo grąžais celuloidos apdarais, 
misziu maldos su paveikslais $1.75; 
Vainikėlis, maža maldų knygele, pa
veiksluotos misziu maldos 75c; Afięi- 
eraus auksztu klausimai, o kareivio 
mandagus atsakymai, maiszas juoku 
15c; Alenute ir Jonukas gražios pasa
kos 25c; Apie dangų, saule ir kitas 
planetas 10c; Biblija su apie 379 nau
jais paveikslais su apskaitymu ka jie 
reiszkia $2.25; Celibatas arba neže- 
notu kunigu gyv.AOc; Burtai ir bur
tininkas 35c; Dainų knyga gražiausiu 
dainų 75c; Detroito lietuviu muszty- 
nes, už dalinimą nekatalikiszku lape
liu prie bažnyczios 35c; Pamokslai, 
spyeziai, monoliogai ir pilnas trokas 
juoku 35; Eustachijusa graži apysa
ka isz pirmutiniu amžių krikseziony- 
bes 35c; Iszganingi dunojimai apie 
sopulius Motinos Dievo 35c; Girtuok
liu gyvenimas, ju gadzinkos ir szei- 
miniszkas gyvenimas. Nupiesztas su 
15 paveiksliu 35c; Geros rodos ir nau 
dingi pamokinimai 15c; Gudrius pie
menukas, žiemos pasaka 25c; Istorija 
seno ir naujo Testamento 25e; Kaba
las, laimes nuburimai 15c; Karves ir 
gardu suriu padarimas 25c; Keliau
tojai in szventa žeme 35c; Lengvas 
būdas iszmokt angliszkos kalbos, be 
kito pagalbos 35c; Laime ir planetos, 
nuspejimai 25c; Paparczio žiedas, nu
sako kur ir kaip ji atrasti 25c; Pata
rimas vyriams ir moterims apie lyties 
dalykus ir kiti szeiminiszki patarimai 
su paveikslais $2.50; Pontsko Piloto 
galas kuris apsud. Jez. 10c; Pekla, 
kur ji yra ir kam reikalinga 30c; Rąs
tas in geresni ir laimingesni gyveni
mą nurodo kaip tapti turtingu $1.00; 
Sveikata ligoniams knygute apraszo 
apie 350 visokiu vaistiszku augmenų 
ir nuo ko jie yra 25c;Naujas saviszro- 
las su paveikslais juokingi skaitymai 
40c; Praloto olszausko darbai ir nuo
pelnas už pasmaugima savo meilužes 
su paveikslu 25c; Virėja, kepeja su 
apie 450 visokiu reikalingiausiu re
ceptu $1; Laiszkams popiera in Lie
tuva su pasveikinimais ir dainei, i 
tuz. 40c. ŽOLES ARBATOS FOR
MOJE: Kiekvienos rusies atskiria: in 
pakelius su lietuviszkais ir angelskąis 
nurodimais. Nuo nervu, iszgasczio, 
bemieges, galvos ir sprando skaudėji
mo ir visokios nervu suirutes 85c;Nuo 
suvalinjimo ir pataisimo kietu viduriu 
60c; Nuo inkstu ir streinu skaudėji
mo, varo laukan akmenėlius 60c; N«- 
sislapyk bemiegant 60c; Nuo kosulio, 
dusulio ir mainu astmos, lengvina at- 
koseti 60c; Nuo cukrines ligos 85c; 
Nuo nemalonaus kvapo isz burnos 85 
c; Nuo užisenejusio nosies ir galvos 
katario, hay-fever, $1.25; Nuo viso
kiu rumatisku sąusgeliu 60c; Vyrisz- 
kumo pataisimui, oh boy, geraveikia 
ne tik vyriams, bet ir sutingusias lei- 
dukes pa-akstina $1.25; Moterių mė
nesiniu reguliavimas 60c; Gimdos to
nikas praszalina kliūtis nevaisingu
mo 75c; Trajanka del arielkos 75c; 
Pailiu arbata 85c, Mostis $1.25; Nuo 
surūgusio pilvo, heart-burn 85c; Nuo 
szirdies ir vandeninies ligos 60c; 
Kraujo valytojas valo krauja 60c; 
Plauku tonikas augdina plaukus valo 
paliszkanus ir apsaugoja nuo slinkimo 
ir pražylimo 60c; Seneliu arbata ku
rie nuvargę ir negali ramiai pasilsėti 
85c; Aukszto kraujo milteliai 5 unc. 
$1; Tyra mostis malszina bile koki 
nežiuli rože, eczema ir t. t. $1.25; Ra
munėlės, trukszoles, liepos žiedai, Va
lerijonai, peliunas po 25c; gausit pas

M. ŽUKAITIS, 336 Dean Park, 
Spencerport, N. Y, 



’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ŽiniosVietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Nestoro ; taipgi pasninkas.
— Grįžtama isz Ibažnyczios 

Nedėlios ryta, ponia Margieta 
Svirskiene isz miesto, puolė, ant 
ledo ir sužeidė sau kaira koja. 
Gydosi namie.

— Su'batoj Szvento Gabrie- 
lio.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola treczia Gavėnios Ne- 
delią; Panedelyje pirma diena 
Kovo-March. Už trijų sanvai- 
cziu Velykos (Kovo 28 d.). Me- 
nesis paszvenstas ant garbes 
Szvento Juozapo; Ūkininku 
Priežodžiai: Drėgnas Kovas, 
tai ūkininko skausmas. Jeigu 
Kunegundos dienoje perkuyje 
griauja reikes tankiai pirszti- 
nes užsimauti. Jeigu szitam 
menesyje erycziai szokineja, 
tai ateinaneziame menesyje 
tvarte bliaus, ta diena taipgi 
Szv. Albino; Utarninke Szv. 
Elenos Ciesorienes; Seredoj 
Szv. Kunegundos, taipgi pas
ninkas; Ketverge Szv. Kazi
miero, taipgi ta diena 1863 m., 
(Lietuviai paleisti isz baudžia
vos; Petnyczioj Szv. Adriano; 
Subatoj Szv. Koleto.

—• Joseph B. ir Mary Ruth 
Balewicz isz Gilbertono padavė 
inneszima in suda, del perinai- 
nimo savo pravardes ant Bali. 
■Kokis tam priežastis tai nežino
me. Pottsvilles Kortas davė 
jiems pavelinima del permaini- 
mo pravardes.

— Jurgis Juozapaviczius 
nuo 612 W. Centre Uly., aplaike 
telegrama, kad gerai žinomas 
visiems mieste Reimundas Bus- 
nauskas kuris kitados gyveno 
mieste ant West Spruce Uly., o 
apie penki metai atgal persi
kraustė in Detroit, Mich., numi
rė Panedelyje, po trumpai ligai. 
Laidotuves invyko Ketverge, 
su bažnytinėms apiegomis 9-ta 
valanda ryte, ir palaidotas in 
parapijos kapines Detroit, 
Michigan.

— Rusnak u Velykos szimet 
pripuola net antrą diena Gegu
žio.

Shenandoah, Pa. — Edvar
das E. Krause, veteranas, nuo 
404 W. Columbus Uly., staiga 
numirė Ketverge 2-tra valanda 
popintu namie. Buvo angliaka- 
sis, o apie trys metai atgal dir
bo William Penn kasyklose. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos ir American Legion 
Post 370. Paliko savo paezia 
Ona (po tėvais Malkevicziutel; 
trys dukterys: L. Politykiene, 
mieste, Rūta, New York ir Ma
rie namie; dusimu: Edvardą, 
Detroit, Mich., ir Riczarda na
mie; 'broli Roberta mieste; 4 se
serys: F. Barrett ir J. Flunk isz 
Bridgeport, Pa., G. Wellien ir 
C. Kenauskiene, Philadelphia, 
ir viena anuka. Laidos Utarnin
ke su Szv. Misziomis, Szv. Jur
gio bažnyczioje 9 valanda ryte 
ir Szv. Marijos kapines. Grabe
lius Vincas Menkeviczius lai
dos.

— Kat. Alastikiene, numirė 
^Nedelioj 9:15 vai., ryte, namie, 
39 E. Coal Uly. Gimė Lietu- 
se, 39 E. Coal Uly. Gimė Lietu
voje, atvyko in Amerika būda
ma jauna mergina. Buvo tai 
moteriszke malonaus budo ir 
gero gyvenimo, turėdama daug 
prieteliu kuria guodojo. Prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko savo vyra Antana; trys 
dukterys: Ona, Eleanora, ir Ag
nieszka namie; du sunu: Jurgi

Paskutine Kelione

Jo kariszkos dienos už
baigtos, kariszkas laivas 
“USS New Jersey,” kuris 
buvo skaitomas kaipo vienas 
isz geriausiu ir galingiausiu 
kariszku laivu, dabar padare 
savo paskutine kelione ant

ir Alberta mieste, taipgi viena 
sesere Petronella Akson isz Pa
lo Alto, Pa., ir penkis anūkus. 
Laidotuuves invyko Ketverge 
su Szv. Miszomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9-ta valanda, ir pa
laidota in parapijos kapines. 
Graborius Vincas Menkevi
czius laidojo.

Pottsville, Pa. — Ugnis kylo 
Empire Paint ir Glass Co., 521 
S. Coal Uly., bledies padaryta 
ant $30,000.

— Jasper II. Bausback, 61 
metu amžiaus, kuris buvo alu
daris del Yuerigling Brewery 
kompanijos, staiga numirė nuo 
szirdies ligos.

Tamaqua, Pa. — Sirgdama 
per penkis menesius, sena gy
ventoja Ona Gurauskiene nu
mirė. Gimė Lietuvoj. Apie 36 
metai atgal gyveno Shenadory- 
jc. Prigulėjo prie SS. Petro ir 
Povilo parapijos. Josios vyras 
numirė szcsziolika metu atgal.

Shamokin, Pa. — Sena gy
ventoja isz Szvento Mykolo pa
rapijos Viktorija, Ignataviczie■ 
ne (po tėvais Virbickiute), 86 
metu amžiaus, numirė Sausio 
8-ta diena ir likos palaidota su 
apiegomis Szv. Mykolo bažny
czioje. Gimė Lietuvoje ir atvy
ko in Amerika daugelis metu 
atgal. Velione paliko 4 sunūs , i r 
3 dukterys.

New Orleans, La. — “Baby 
Betty” Horrell, 51 metu am
žiaus, kuri buvo storiausia mo
teriszke ant szio svieto, ir sve
ria 750 svaru, numirė Nedelioj 
Foundation ligonbuteje. Josios 
vyras Charlie sveria tik 250 
svaru.

Detroit, Mich, t Senas skai
tytojas “Saules” Reimundas 
Busnauskas, nuo 19736 Asbury 
Park, numirė Panedelyje, po 
trumpai ligai namie. Velionis 
gimė Lietuvoje, atvyko in mies 
ta Mahanoy City, Pa., būdamas 
jaunas vyrukas ir dirbo anglia- 
kasyklose, per daugelis metu, o 
apie penki metai atgal persi
kraustė su savo szeimyna in De
troit, kuris turėjo užsiėmimą 
Hudson sztore. Buvo gerai ži 
nomas kaipo malszaus budo 
žmogus ir mylėtas per visus ku
rie ji pažinojo. Velionis paliko 
dideliame nuliūdime savo pa
ezia Margareta; sunu Reiniun- 
da; dvi dukterys: Franciszka, 
pati Jono Millerio ir Julia isz 
New Jersey ir keletą anuku t 
anūkes, taipgi du brolius isz 
Boston, Mass., ir New Jersey ir

East upes kai maži laiveliai 
ji isztrauuke isz Laivyno 
Uosto New York, ir traukia 
ji in Gravesend Inlanka, 
Brooklyne, kur jis bus suar
dytas del plieno ir geležies.

viena sesere isz New Jersey. 
Laidotuves invyko Ketverge 
ryta, su bažnytinėms apiegomis 
ir palaidotas in parapijos kapi
nes. Amžina Atilsi!

Sustabdo Komunistisz- 
kus Laikraszczius
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Laikraszczio kaip ir žmogaus 
laisve tenai užsibaigia, kur ki
to prasideda. Kiekviena laisve 
turi savo pareigas.

Kunigas ’ Ekskamuni- 
kuotas, Pravarytas

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

tas kunigas stoja už tikrus de
mokratus ir už darbo žmones 
tai dvasiszkijai nepatinka ir 
dvasiszkijos virszininkai ji nu
baudžia. ’ ’

CZEKAI RUSIJOS
VERGAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mo saliu ir prie kiekvienos laik
raszczio redakcijos. Policija 
taipgi užėmė visas Ministerijas, 
kad valdininkai negalėtu gryž- 
ti in savo vietas.

Kai Komunistai užėmė val
džia, tai tuoj aus visas rubežius 
buvo sargais nustatytas. Kur 
pirmiau buvo deszimts sargu, 
dabar stovi szimtas ar daugiau.

Kai jie užėmė radijo stotis, 
tai tuoj aus jie pradėjo skelbti 
savo propaganda ir aiszkinti 
savotiszkai kas dabar darosi 
kraszte. Jie sako kad:

Septyniolika Czeku Tauti
ninku Socialistu ir deszimts 
Kataliku partijos vadu tarybo
je stoja už Komunistą Gottwald 
ir remia nauja Komunistiszka 
valdžia.

Da du augszti armijos kari
ninkai buvo suimti ir suaresz- 
tuoti; jie renge armija subunta- 
vuoti ir ruosziesi valdžiai pasi- 
prieszinti.

REDDY KILOWATT .... Lighter & Brighter.... PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Komunistiszka valdžia rado 
net szimta ir keturios deszimts 
karabinu, kurie buvo laikomi 
del sukilimo priesz valdžia.

Viena moteriszke, sekretorka 
buvo suaresztuota. Ji susinesze 
su vieno svetimo kraszto szni- 
pais. Szitas svetimas krasztas 
yra didžiausias Rusijos ir visu 
Rusijos draugu prieszas.

Alois Petr, Kataliku Partijos 
pirmininkas, užėmė Kataliku 
Partijos laikraszti ir uždare ki
tas dvi sanvaitines redakcijas.

Komunistas Fierlinger už
ėmė redaktoryste Social-Demo- 
kratu laikraszczio.

Dabar visame Czekoslovaki- 
jos kraszte vieszpatauja taika 
ir tyla. Bet ta taika yra Komu
nistiszka taika ir ta tyla yra 
kaip mirusiu tyla.

Su Czekoslovakijos nepri
klausomybes žlugimu, užgeso 
paskutine laisves viltis Euro
pos viduryje.

KOMUNISTU DAR
BUOTE ITALIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

kias savo kuopas investi in ar
mija, ypatingai tarp karininku. 
Szitokiu kuopu dabar Italijoje 
randasi apie 50,000.

Szitos kuopos sudaro dalis, 
arba sekcijas. Szitu daliu ran
dasi apie 10,000, o pernai buvo 
tik apie 1,200.

Paskui szitos dalys sudaro 
federacijas, kurios yra jau 
virszunes visu tu draugijų. To
kiu federacijų Italijoje randasi 
devynios deszimts dvi. Jos su
daro Komunistu Partija Itali
joje. Bendrinis Sekretorius Pal- 
miro Togliatti yra Partijos va
das.

Tokios vadovystes vieta 
Amerikoje laiko William Z. 
Foster. Bet Amerikos Komu- 

t

nistu partijos vadas valdo tik 
koki szimta tukstaneziu balsu, 
isz szimto ir keturios deszimts 
keturiu milijonu žmonių, o Ita
lijos Komunistas Togliatti val
do du milijonu, du szimtu pen
kios deszimts tukstaneziu balsu 
isz keturios deszimts milijonu 
gyventoju.

Už tai Komunistai tikisi kad 
jiems pasiseks laimėti nors ku
riuos rinkimus ir kad jie gaus 
baisa valdžioje.

Komunistai Italijoje dabar 
darbuejasi taip kaip musu poli
tikieriai darbuojasi priesz rin
kimus. Jie ragina visus žmones 
ateiti pas juos su savo bėdomis 
ir vargais; jie visiems prižada 
padėti.

Paprasti darbininkai, nemo
kyti žmones sudaro daugiau ne
gu puse visu Komunistu Parti
jos skaieziu.

Mokintojai, universitetu stu
dentai, artistai ir raszytojai su
daro apie trisdeszimta nuo
szimti Partijos nariu. Szitie 
rengia ir skleidžia beveik visa 
Komunistu propaganda.

Darbininkai kurie dirba ofi
suose ar turi kokius mažus vai- 
diszkus darbus sudaro apie de-

szimta nuoszimti Partijos na
riu.

O Komunistai mažiausia sa
vo partijoje turi ūkininku; ūki
ninkai sudaro mažiau negu ket
virta nuoszimti. Mat, ūkininkai 
turi savo žeme, ir nėra taip 
greitai suviliojami.

GAISRAS SALIUNE

LLANERCH, PA. — Apie 
pusvalandi po laiko kada sa- 
liunas užsidarė, Albert Dono
frio, saliuninko sūnūs, kur; s 
gyvena virsz saliuno, atbudo ir 
pamate kad visas saliunas de
ga. Jis su savo žmona ir jųdvie
jų mažu keturiu menesiu kūdi
kiu iszbego ir paszauke ugnia
gesius, firemonus. Bledies pa
daryta saliune už virsz tukstan- 
czio doleriu. Policija sako kad 
gaisras prasidėjo nuo degan- 
czio cigareto.

JAUNI VAGIAI
SUARESZTUOTI

PHILADELPHIA, PA. —
Trys jauni vyrukai buvo suimti 
ir suaresztuoti, kai policija 
juos pasivijo New Jersey vals
tijoje su pasivogtu automobi
liu. Policijantai kelis sykius in 
juos szove, bet nepataike. Jie 
sustojo, kai j u tas pasivogtas 
automobilius nuo kelio nuva
žiavo ir beveik ko nenusiverte 
nuo kalno, netoli nuo Audubon 
miesto.

Policija sugavo tris, o ketvir
tas paspruko. Suimti ir su
aresztuoti vagiai yra Frank 
Grabowski, devyniolikos metu 
amžiaus, Robert Chambers, 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus ir William Sheneman, 
dvideszimts trijų metu am-

Pirmutine Bažnyczia Amerikoje

ft.'

Newport mieste, Rhode 
Island valstijoje, mokslin- 
cziai dabar stengiasi dasiži- 
noti kas ir kada szita mūra 
pastate? Kai kuri spėja, kad 
ežia gali būti seniausia 
krikszczioniu bažnyczia, ku
ria Norvegai pastate apie 

žiaus. Visi isz Philadelphijos. 
Policijantai rado du revolveriu 
tame pavogtame automobilyje.

NASZLE CZEKIUS
PASISAVINO

Suaresztuota
PHILADELPHIA, PA. — 

Trijų vaiku motina, naszle, 
Mrs. Mary Cohen, trisdeszimts 
asztuoniu metu amžiaus buvo 
suimta ir suaresztuota. Ji yra 
intarta ir kaltinama kad ji du 
valdžios czekius pasisavino ir 
pinigus gavo, kai tie czekiai 
per klaida buvo ant jos adreso 
pasiunsti. Czekiai buvo del asz- 
tuonios deszimts doleriu.

Ji pasiteisino kad jai labai 
reikėjo tu pinigu, kad ji ir jos 
vaikai badauja. Komisijonie- 
rius Griffin pavėlino jai pasira- 
szyti po savo vardu penkių 
szimtu doleriu kaucija, kad jai 
nereikėtų kalėjime būti pakol 
teismas ja paszauks.

RINKIMAI
ITALIJOJE

RYMAS, ITALIJA. — Itali- 
jos rinkimai jau artinasi, ir be
veik visas pasaulis laukia ir 
žiuri kaip tie rinkimai iszeis.

Amerikai tie rinkimai rupi, 
nes daug Amerikos pinigu yra 
inkiszta in Italija, ir Amerikos 
Karo Sztabas laiko Italijos 
kraszta labai reikalinga jeigu 
karas kiltu. Kas valdo Italija, 
tas valdo beveik Viduržemiu 
juras.

Sovietu Rusija taipgi labai 
rupi Italijos rinkimai, nes Ko
munistai nori ežia valdžia pa
imti. Italijos-Komunistu parti

szimta metu priesz Kristofe
rio Kolumbo atvažiavima in 
Amerika. Bet kiti sako kad 
ežia greieziausia buvo malū
nas, kuri Benedict Arnold 
pastate 1660 metuose kai jis 
buvo tos valstijos gubernato
rius.

ja gauna daugiau negu visa 
czverti savo fondo del rinkimu 
isz Rusijos ir Yugoslavijos. Ru
sija siunezia Komunistams Ita
lijoje auksa. Rusija turi dau
giau negu tris tukstanezius ir 
penkis szimtus savo agentu Ita
lijoje, kurie darbuojasi del Ita
lijos Komunistu Partijos.

ISZSZOKO ISZ 
AUTOMOBILIAUS

Nusilaužė Koja
PHILADELPHIA, PA. — 

Mrs. Mary Hunter, trisdeszimts 
szesziu metu amžiaus moterisz
ke, nuo 313 West Ninth Uly., 
nusilaužė koja kai ji iszszoko 
isz automobiliaus. Ji buvo in ta 
automobiliu vilkte invilkta, ir 
vyras kuris ja in ta automobi- 
lu insitrauke, užsipuolė ant jos. 
Ji atsidarė automobilaus duris 
ir iszszoko.

Praeinantieji žmones rado 
ponia Hunter ant vieszkelio, 
plento, Chesteryje, kaip dvi isz 
ryto. Ji buvo be sanmones. Ji 
buvo atgaivinta Chester ligo
ninėje ir pasiaiszkino kad vie
nas vyras privažiavo prie jos; 
kai ji lauke autobuso ir insivil- 
ko ja in savo automobiliu. Jis 
važinėjo po ulyczios mieste per 
visa valanda, pirm negu jai pa
sitaikė proga atsidaryti duris 
ir iszszokti.

4 JAUNUOLIAI
SUARESZTUOTI

CHELTENHAM, PA— Po- 
licija suaresztavo keturis jau
nuolius isz Philadelphijos už 
pavogimą dvieju troku. Poli
cija suėmė du kai jiedu prava
žiavo raudona szviesa prie 
York Road ir Spring Avenue. 
Jiedu neturėjo laisniu, paveli- 
nimo varyti, draivinti automo
biliu ir negalėjo priparodyti 
kad jie yra kompanijos pasam
dyti. Szitie du vyrukai, iszsi- 
gando ir kitus savo du draugu 
iszdave.

Trokai priguli mėsos kompa
nijai, Philadelphia Dressed 
Beef Co. Policija suėmė ir su
aresztavo visus keturis vyru
kus ir padėjo in kalėjimą pakol 
j u tėvai bus surasti ir ateis in 
teismą.

INŽINIERIUS
UŽMUSZTAS

KITTANNING, PA.—Penn- 
sylvanijos geležinkelio inžinie
rius, Harry Disert, isz Oil City, 
buvo ant smert užmusztas kai 
jo trūkis, inžinas buvo nuvers
tas nuo begiu.

Inžinierius Harry Disert bu
vo ant vieno freit-kario, kuris 
susimusze su kitu freit-kariu 
netoli nuo Templeton, Pa.

Firemonas Edward Platt, 
pasimirė kai jis buvo suspaus
tas inžine. Fireihohas Edward 
Platt buvo greitai nuvežtas iii 
Kittanning ligonine.
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L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

53S WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.
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