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Trumanas Sulaiko Straikas
Isz Amerikos
LEWISAS PATRAUK

TAS IN TEISM Ą

Užsiginia Kad Jis Strei
ku Neiszszauke

WASHINGTON, D. C. — 
Lewisas buvo patrauktas in 
valdžios teismą pasiaiszkinti 
kaip jis dry so iszszaukti strai
kas. Jis stacziai užsigina ir sa
ko kad minksztos anglies mai- 
nieriai patys susiprato ir da- 
žinojo kad kompanijos juos 
skriaudžia.

Minksztos anglies mainieriu 
straikos prasidėjo Kovo (Mar.) 
penkiolikta diena kai Lewisas 
per laiszka pranesze mainie- 
riams kad kompanijos neiszlai- 
ko savo žodžio kaslink paszei- 
pos.

Bet Lewisas gina kad mai- 
nieriai patys sustraikavo.

Kai Prezidentas paskirta ta
ryba pareikalavo kad Lewisas 
pribūtu in teismą, Lewisas tik 
nusijuokė ir visai neatėjo. Ta
da ta taryba kreipėsi in val
džios teismą deszimts minucziu 
iszejo pareikalavimas kad Le
wisas pribūtu in teismą antra 
valanda po pietų. Lewisas pri
buvo.

Dabar taryba pranesza viską 
Trumanui. Trumanas gali per 
ta Taft-Hartley Instatyma už
drausti mainieriams straikuoti 
ir visus priversti gryžti in savo 
darbus.

Lewisas atėjo in teismą su 
dvideszimts palydovu ar pata- 
rejuz ir stacziai pasakė, kad jis 
po prievarta atėjo ir tik po 
prievarta atsakys in klausy
mus. Jis vėl primine, kad jis 
reikalauja visiems mainieriams 
kurie iszdirbo dvideszimts me
tu mainuose ir dabar sulaukė 
szeszios deszimts metu amžiaus 
po szimta doleriu ant menesio 
pensijos. Pinigai del tokios 
pensijos pareitu isz pinigu ku
rie yra surinkti ir renkami, im
ant deszimtuka nuo kiekvieno 
tono anglių.

KARISZKI LAIVAI 
PLAUKIA IN

TURKIJA

WASHINGTON, D. 0. — 
Amerikos Laivyno Sztabas pra
nesza, kad trys didžiausi Ame
rikoskariszki laivai, kurie ve
ža kariszkus eroplanus, neužil
go iszplauks isz Amerikos in 
Turkija. Jie vesz tuos karisz
kus eroplanus Turkams del ap
sigynimo.

Kiek tu eroplanu vesz, Lai
vyno Sztabas nesako, bet mes 
žinome kadf szitie dvylikos 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

UŽDRAUDŽIA
SIUNSTI TAVORA 

RUSIJAI

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas iszleido 
insakyma kad Amerikos kom
panijoms nuo Balandžio (Apr.) 
penkioliktos dienos jau nebus 
valia bizni su Rusija daryti ir 
musu tavora Ruskiams parduo
ti ar siunsti be aiszkaus paveli- 
nimo isz valdžios.

Trumanas sako kad komisi
ja jau apie szitoki instatyma 
galvojo nuo Kovo (Mar.) pir
mos dienos. Tai labai geras da
lykas, bet kodėl tokio galvoji
mo jie nepradėjo kokie du ar 
trys metai atgal?

Vienas didelis biznierius, di- 
delios kompanijos Prezidentas 
Senatui prisipažino kad jo 
kompanija keli menesiai atgal 
pardavė Rusijai kariszku ero
planu ir inžinu už tris szimtus 
ir penkios deszimts tukstancziu 
doleriu.

Tas tos kompanijos preziden
tas stacziai ir drąsiai pasakė 
kad jis to biznio nedare be val
džios žinios ar pavelinimo. Jis 
sake, kad jis pirmiau parasze 
laiszka in valdžia ir paklausė 
ar tokis biznis pavėlintas. Val
džia jam atsake kad nieko nėra 
prieszinga.

Jeigu Prezidentas Trumanas 
lauks Balandžio (April) pen
kioliktos dienos pakol tas jo 
nusistatymas ar instatymas bus 
invykdintas, tai per ta laika 
Rusija gaus tukstanczius tonu 
tavoro ir kariszku ginklu isz 
Amerikos.

TAKSOS
SUMAŽINTOS

EUROPAI PAGELBA

WASHINGTON, D. C. —
Nors Prez. Trumanas baisiai 
prieszinosi, bet Kongresas ir 
Senatas nutarė ir nusprendė 
kad visiems taksos butu suma
žintos.

Nepaisant ir nežiūrint in tai 
kad Amerikos iszkaszcziai vis 
didėja ir kad vis daugiau ir 
daugiau pinigu yra skiriama 
Amerikos paszelpai, Trumanas 
ir jo taryba nusistatė sumažin
ti Amerikiecziau taksas.

Szitoks žygis visu Amerikie- 
cziu bus palaimintas, ir visi gi
ra Prezidentą Trumana už tai. 
Vienok toks taksu sumažinimas 
daug žalos jau dabar padare ir 
padarys Amerikos valdžiai ir 
tarybai.'

Nors mes dabar džiaugiamies 
kad taksos mažesnes, bet kitas 
klausimas neužilgo iszkils: Ar 
musu krasztas saugesnis kai 
musu taksos buvo sumažintos?

Dabar mums reikes mažiau 
mokėti, bet daug daugiau rū
pintis. .

Visas tas taksu sumažinimas 
yra vien tik politikos žingsnis 
pasigerinti visiems kurie turės 
balsuoti ar votuoti del Prezi
dento rinkimu.

Kiek dabar galima pramaty
ti, tai visos taksos pakils ir bus 
didesnes, jeigu reikes imti vi
sus jaunus vyrukus in vaiska ir 
jeigu reikes palaikyti ir prista
tyt vis daugiau kariuomenes 
Europai.

Trumanas visomis galiomis 
stengiasi pasigerinti ir pirsztis 
visiems Amerikiecziams priesz 
Prezidento rinkimus. Jis geri- 
nasi, nes jis mato kad jo paties

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. - 
Prezidentas Trumanas pasira- 
sze ant bylos, kuria visas Kon
gresas ir Senatas priėmė ir u,ž- 
tvirtino, gelbėti Europos krasz- 
tus, kurie nėra po Rusijos 
intaka.

Prezidentas pavadino szita 
bjla “Amerikos atsakymu 
tiems kurie yra laisvo pasaulio 
prieszai.”

Szitas Amerikbs nusistaty
mas pagelheti Europos krasz- 
tus mums kasztuos $6,098,000,- 
000 doleriu per vienerius me
tus. Szita pagelba eis net in 
szesziolika krasztu ir in vaka
rine dali Vokietijos. Bus teip- 
gi siuneziama daug ginklu in 
Graikija, Turkija ir Kinija.

Amerikos Sekretorius Mar
shall isz Bagota sako kad szito- 
kis nusistatymas yra drąsiau
sias ir didžiausias ir svarbiau
sias ka Amerika vis iki sziol 
padare. Jis sako kad tokia pa
gelta reikalinga ir vien tik 
Amerika tokia pagelba dabar 
gali suteikti.

Jau dabar laivai ima plaukti 
in tuos krasztus su maistu, ta
vern ir ginklais. Italija jau 
penkis szimtus tokiu laivu isz 
Amerikos susilaukė.

Tuo paežiu laiku Yugoslavai 
pasiuntė viena savo laivu su 
keturiais szimtais ryszuliu ka
rabinu ir su daugiau negu ketu
riais tukstaneziais pundu szu- 
viu ir amunicijos in Molfetta 
uosta. Szitas laivas iszplauke 
isz Fiume ir plauke in Italija 
pas Italijos Komunistus. *Ant 
laivo buvo ir vienas labai inta- 
kingas Komunistas, buntinin- 
kas, kuris buvo suaresztuotas

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ŪKIO PJŪTIS, MIESTO BIZNIS

Balandžio treczia diena, 
1848 metuose Chicagos mies
to biznieriai pradėjo vesti 
bizni szieru ir stocku del 
kviecziu ir javu. Ju pradžia 
buvo kukli ir labai paprasta.

Bet sziandien jie jau yra viso 
svieto didžiausi biznieriai, 
jie perka ir parduoda ūkio 
pjūties vaisius ir per ju biz
ni viso svieto krasztai gauna 
javu, kviecziu ir kito maisto.

Po kairiai yra tie ju ofisai 
kurie sziandien yra didžiau
si ir pucszniausi. Po deszi- 
nai matome kaip jie veda biz
ni, kaip perka ir parduoda.

Amerika Siunczia
Maista Eropla-

Amerikos Kariszki Laivai Ve
žasi Su Savimi Eroplanus Tur
kams Del Apsigynimo; Truma
nas Pasirasze Ant Bylos Gelbėti 
Europa; Kongresas-Senatas Su
mažins Amerikiecziam Taksas

BERLYNAS, VOKIETIJA. — Amerika 
dabar nevartuoja traukiniu siunsti maista 
in Berlyną, bet viską veža eroplanais. So
vietai paskelbė, kad visi traukiniai bus kra- 
tuomi ir peržiūrami.

Sovietai paskelbė, kad jie sustabdys vi
sus kariszkus traukinius tarp Vakariniu tau
tu ir Berlyno, ir taip nukirs susisiekimą ir 
sustabdys Amerika kuri siunczia kariszku 
ginklu in Berlyną.

Jie taip sustabdys visus Anglijos laivus 
kurie pristato ginklu ir maisto.

Tik vienas didelis vieszkelis sujungia Ber
lyną su. Užsienio tautomis; szitas vieszkelis 
“Autobahn” yra dabar prižiuromas Sovietu, 
kurie visus stabdo.

Sovietai jau kelis traukinius ne tik su
stabdė, bet ir pasiuntė atgal.

Per kelias valandas Sovietai suardė vi-
sa tvarka ir sustabdė visus automobilius 
Berlyno apylinkėje.

Amerikietis Generolas Lucius D. Clay. 
Amerikos Karo Sztabo vadas Berlyne, tuo- 
jaus nutarė viską pristatyti eroplanais. Jis 
pats sustabdė Amerikos traukinius ir vis
ką pradėjo eroplanais vežti.

Szitoks Generolo Clay nusistatymas yra 
pagirtinas; jis nenori duoti Sovietams prie- 
žaste susikirsti su musu kareiviais. Bet 
isz kitos puses szitoks musu Generolo pa
sielgimas gali indrasinti Sovietus, kurie maus
tys kad Amerikiecziai vėl nusileidžia.

Vienoje vietoje Sovietai pradėjo staty
tis mažas tvirtoves ir insikasti prie kelio, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LEWISAS KALTAS

Taryba Sako Kad Le
wisas Pakurstė Mainie

rius Straikuoti

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžios teisėjas Matthew F. 
McGuire pasirasze ant nusista
tymo ir pareikalavimo kad 
mainieriai ir kompanijos liau
tųsi peszesi ir kad jokiu strai- 
ku ar nedirbimo nusistatymu 
nebutu. Minksztos anglies 
mainieriai jau treczia sanvaite 
kai nedirba.

Prezidentas Trumanas insa- 
ke kad Bendras Valdžios advo-
katas uždraustu mainieriams 
straikuoti per asztuonias de
szimts dienu, sulyg Taft-Hart
ley Instatymo.

Taryba, Prezidento Trumano 
paskirta, teipgi padavė savo 
iszradimus ir sako kad Lewisas 
pakurstė mainierius straikuoti.

Tas pats teisėjas, T. Alan 
Goldsborough, kuris ne taip se
niai nubaudė Lewisa ir visus
mainierius su didele bauda, da
bar pradeda savo teismo parei
gas, ir visas klausimas ir teis
mas vėl bus jo rankose.

Lewisas isz savo puses aisz- 
kinasi kad mainieriai gali da
ryti kaip jie nori ir kaip jiems 
patinka, ir teisinasi sakydamas 
kad jis mainieriams neinsake ir 
net nei nepatarė straikuoti. Jis 
sako kad pareina nuo kiekvie
no mainierio ar jis nori eiti in 
darba ar ne.

“Ka teismas dabar darys ar 
nutars, tai ne man galvoj, nes 
mainieriai patys, be manes nu
tarė neeiti in darba, ’ ’ aiszkino- 
si Lewisas. Lewisas dabar re
miasi ant nusistatymo kad nei 
vienas žmogus negali būti pri
verstas daryti ta ka jis nenori 
daryti.

Lewisas dabar jau toli nuėjo 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Daugiau negu puse visu mu

su ligoniu ligoninėse yra tenai 
del proto ligų.

Minksztos Anglies kompani
jos samdė savo mainose, kasyk
lose mažiau negu 4,000 darbi
ninku szimtas metu atgal. Da
bar .tos kasyklos yra vertos 
daugiau'negu du bili jonu do
leriu ir samdosi daugiau negu 
370,000 darbininku, mainieriu.

Aukso kasyklos szimtas me
tu atgal samdiesi apie tūkstan
ti mainieriu ir visos tos mainos 
buvo vertos ne daugiau kaip 
500,000 doleriu. Dabar tos pa
ežius mainos yra vertos dau
giau negu 114 milijonu doleriu 
jos samdosi daugiau negu dvi
deszimts tukstaneziu darbinin
ku.

iSovietų Ambasada Washing
tone dabar kelia labai didelius 
ir puosznius bankietus in vaka 
rienes ir kviecziasi visus diplio- 
matus. Ana vakara 'buvo' pa
kviestas Amerikos Pagelbinin- 
kas Sekretorius, John F. Peuri- 
foy, kuris pernai negalėjo gau
ti nei pasporto nei vizos važiuo
ti in Moskva peržiureti Ameri
kos Ambasada tenai.

Amerikai kasztuos daugiau 
negu du szimtai milijonu dole
riu del pagelbos Graikams atei- 
naneziais metais.

Amerikos valdžia pertvarko 
visa savo sztaba Graikijoje. 
Amerikos Ambasadorius Mac- 
Veagh dabar randasi Ameriko
je. Jis negryss in Graikija nes 
jis labai nesutiko su Amerikos

Dabar 
viską

Karo Sztabui tenai. 
Amerikos Karo Sztabas 
ves ir tvarkys fenais.

PILIECZIU TEISIU
ISZSIVYSTYMA

AMERIKOJE

Vienas žmogus pranesze poli- 
cijantams kad jo automobilius 
buvo pavogtas. Paskui, už keliu 
dienu jis atsiminė kad jis savo 
automobiliu buvo pardavės.

Viena moteriszke Bostone in
dėje in savo parasona, penkios 
deszimtys penkis dolerius. Kai 
lietus ir audra iszkilo ji atsida
rė savo ta parasona ir neteko tu 
savo sušitaupintu pinigu.

Visi mes per greitai ir per 
anksti nusidžiaugėme kad jau 
viskas ima atpigti. Kai plieno 
fabrikantai pabrangino plieną 
penkis dolerius ant tono, tai tuo 
paežiu sykiu buvo visiems 
mums duota žinoti kad beveik 
visokis tavoras labiau pa
brangs.

J

Vienas žmogus patelefonavo 
vieszfoucziui, kotelyje kur jis 
buvo pernakvojęs kad jis po 
paduszka paliko devynis szim- 
tus ir dvideszimts septynis do
lerius.

Clevelandietis pamirszo kad 
jis buvo pardavės savo namus. 
Jis viena gralžu vakara sugryžo 
in savo namus ir stengėsi inei- 
ti. Naujas sanvininkas ji nu- 
szove.

Vienas darbininkas bravore 
iri Morayshire miesteli, Szkoti- 
joje, atidarė krana ir iszleijo 
asztuonis szimtus goreziu ge
riausio sznapso in upe.

Amerikos dipliomatai ir laik- 
rasztininkai mums užtikrina 
kad Rusija nenori ir staeziai 
vengia karo ar kokio atviro su
sikirtimo su Amerika., bet taip
gi nenori sudaryti jokios taikos 
sutarties su Amerika nors per 
sziuos metus. Jie sako kad Ru
sija nieko panaszaus nenori už 
tai kad Sovietai gerai žino kad 
Amerikiecziams dabar daugiau 
rupi reikalai namie, kaip visko 
brangumas, visko trukumas. 
Szitie klausimai ir reikalai už
duoda Amerikai gana darbo na
mie, ir Amerikiecziai neturi nei 
laiko nei nori kisztis in Euro
pos reikalus.

Ateinantieji Prezidento rin
kimai užima visa laika ir rūpes
ti visu Amerikiecziu.

Sovietai tikisi kad Amerikos 
Sekretoriaus planas ar tvarka 
del Europos neiszeis ant gero, 
kad Amerikiecziai nesutiks

Vienas darbininku laikrasz- 
tis, prisimindamas ta Kristaus 
prilyginimą apie Fariziejų ir 
Muitininką, davė savo szitoki 
prilyginimą. Du vyrai atėjo in 
bažnyczia melstis. Vienas buvo 
fabrikantas, kapitalistas ir vi
su gerbimas už savo turtus ir 
turtelius, o antras buvo biednas 
nabagas mokintojas.

Tas bagoezius fabrikantas 
szitaip meldiesi: “Acziu, Tau 
Vieszpatie, kad asz ne esu kaip 
szitas skarmalas mokintojas. 
Asz beveik puse jo algos pats 
užmoku; mano pinigai pastate 
ta mokykla kurioje jis mokina, 
mano turtai ir szita bažnyczia 
pastate kurioje mudu meldžia- 
mies. Asz duodu deszimts sykiu 
daugiau negu szitas mokinto- 
tojas kolektos!“

O tas nabagas mokintojas 
musziesi in krutinę ir su tikrai 
nužemintu ir graudingu balsu, 
meldiesi: ‘ ‘ Dovanok, man
Vieszpatie. Asz 'buvau szito ba- 
goeziaus niekinto jas! ”

tiek daug pinigu paskirti, ir- kais, 
kad Europos krasztai gaus 
daug daugiau saldžiu žodžiu ir 
pasižadėjimu negu tikro maisto 
ir pagelbos. O visa tai butu Ko
munistams geriau;

Vienas saliuninkas in Arling
ton, Virginia, norėjo pasidaryti 
nauja ir gera taka in savo sa
liuna. Jis nuėjo ant kapiniu kur 
žuvusieji kareiviai yra pako
voti, prisirinko senu pomninku, 
paminklu ir gražiai nuklojo ge
ra taka su tais pomninkais in 
savo saliuna. Miesto žmones pa
sipiktino ir policijai pranesze. 
Policija privertė ta salimi inka 
poną Weber tuos pomninkus 
nuneszti atgal ant kapiniu. Jis 
pasiaiszkino kad jis nieko' blo
go nebuvo padaręs, nes jis tik 
tuos pomninkus pasiėmė kurie 
buvo jau numesti in szali ir in 
kuriu vieta buvo pastatyti nau
jesni ir gražesni. Bet policiją 
jam paaiszkino kad nepadoru 
taka in saliuna nukloti pomnin-

Amerikos pirmieji gyvento
jai insteige pradžia musu val- 
džio dabartine demokratiszkos 
formos ir musu žmoniszku tei
siu ir laisvių priesz insteigima 
Suvien. Valstybių kaipo tauta 
“conceived in liberty and dedi- 
cated to the proposition that 
all men ar created equal.“ Ta 
fakta primena amerikiecziams 
svarbieji istoriniai dokumentai 
ir rekordai kuriuos Laisves 
Traukinys mesza žmonėms visu 
48 valstijų.

Tarpe rekordu kurie parodo 
iszsivystijima tautiniu ir asme- 
niszku laisvių Naujame Pasau
lyje yra pirmas spauzdintas 
tekstas Mayflower Compact. 
Tas “compact” yra sutartis 
grupes pilgrimu 1620 m., kada 
ju laivas Mayflower atvyko in 
Plymouth Harbor. Pagal tos 
sutarties, pasiraszytojai pilnai 
rems “tokia valdžia ir guber
natorius, kuriuos jie sutiko pa
daryti ir iszrinkti.“ Tas com 
paktas buvo netik pagrindas 
demokratines valdžios formos 
insteigtos Plymouth Kolonijų, 
bet ir pagrindas konstitucijo 
naliszkos formos, kuria vėliai 
13 kolonijų priėmė.

Laisves Traukinys turi pir 
ma laida (1644 m.) mažos kny 
gutes kurioje Roger William: 
pabrėžė visu asmenų ir visu ti 
kybu — Pagonu, Žydu, Katali 
ku, kaip ir Protestonu — tiky
bine laisve kaipo prigimta tei
se. Iszvytas isz Massachusetts 
Bay Colony del 
szis jaunas ministeris 
pinna apsi gy ven imo
Rhode Island valstijoj, Provi
dence. Ten jis insteige pamala 
visu tikybiniu laisvių, kurios 
vėliau buvo insteigtos in vals
tijų teisiu kilius ir federate Bill 
of Rights.

Traukinyje matyti kopijos 
laikraszcziu, kuriose 1734 me
tuose, John Peter Zenger, jau
nas Vokietis-spausdinto jas, ko
vojo už spaudos laisve.

Kituose dokumentuose ir re
korduose, Laisves Traukinio 
lankytojai seke svarbius invy- 
kius kurie insteige Amerikos 
Nepriklausomybe. Jie mate 
Thomas Jefferson “pirma rasz- 
ta“ puikio dokumento kuris 
pareiszkia: “We hold these 
truths to 'be self-evident, that 
all men are created equal.” Ko
pija pasiūlytos Suvien. Vais, 
konstitucijos ir originale ofi- 
ciale Kongreso rezoliucija pa-

MERGUŽĖLEI GIRTUOKLELEI

Lietuvaite geltonplauke Ji visus apsikabina
Alų geria, kaip girtuokle. Ir buczkius visiems dalina.
Jos suknele dėkaituota,\ O vyrueziai seiles ryja,
O nosele iszpudrota. Kol ju kraujas net sustyra.
Szoka, szypsos, nesustoja Jonas girdo ir tik laukia;
Su gaidžiais sau parvažiuoja. Kaip tas vilkas staugte slaugia.
Deitus daro su Žydukais, Kai arielka ja suszildys,
Myli vyrus su karukąis. Ir sznapsu ji prisipildys.
Kai jos akys, tik sumirksta, Kai kraujelis ims karszteti,
Kavalierių szirdys tirpsta. Ims Jonelis czinpineti.
Ji rūkyti nepaliauja; Isz saliuno, in saliuna....
Sznapsa kaip kazokas niauja. Jiedu niekur nepabuva.
Vakaruszkose ulioja, Jonas temija. ir laukia,
Kavalierius suvilioja. Kai sznapseli jiji maukia.
Kai baltakies užsitraukia, Jis tik laukia prisiglausti,
Davatkėlės susiraukia. Ir todėl jai duoda maukti.
Niekas jai nėra užginta, Czia, prie baro jau neviena
Parvažiuoja kai praszvinta. Mergužėle musu miela t
Kas su ja j a baliavuoja, Susirado seni, plika,
Be skatiko parvažiuoja. Ir paliko ten vainiką.
Iszvažiavus užsimano Gere, mauke, bajiavuojo,
Gert brangiausiojo szampano. Kūdiki sugra'baliuojo.

1 Myli dreses pirkinėti, Bobos vyrus jau iszvaro
1 Szilko sukneles dėvėti. Isz saliuno ir nuo baro.

Ji mokykloje neklysta, Kur pirmiau žmogus nuėjo
1 Nes mokytoja pažysta. Iszsigert kada norėjo,

Inskusta, iszsimeluoja, Dabar bobos krieslus trina;
Akimis visus vilioja. Vyrams upa sugadina.
Geria, szoka ir flirtuoja, Gerkie, gerkie, tu mergele;
Visa nakti uliavuo ja. s Mauk da kita, tu bobele.

j Jiji myli ta vyruką, Mums vyrueziams nėra vietos,
Kuris turi sau karuka. Kur kūmutes ger’ be gėdos.

i Moka kaip iszlenkt stikleli, Nu s i pi r ks i m bu t el i uk a,
Ir kaip priviliot berneli. Namie gersim po mažiuką.

- Jos pasturgalis ant krieslo, Lietuvaite, ge 11 u on) >1 a 11 k e,
. Kaip susziles szmotas sviesto. Girtuoklele, 'besarmate,

s Vyrai pundija ir perka, Gali gerti, baliavuoti,
- Maiszo alų su arielka. Bet jau kito imk jieszkoti.

Naciu Moterį!
Pirmininke

priverstas apseiti. Bet pereitos 
žiemos gerai pakankintas, bijos 
sekanezios žiemos szalcziu. Kuo 
reikes vilkėti kitai žiemai atė
jus, nežino. Tremtiniui bent ta 
nemalonu jausmu galime pa
lengvinti paszalinti. Galime isz 
anksto jam padovanoti da ge
rai atrodanti rnba dabar, kad

Visi sake ir rasze kad szita 
moteriszke, Frau Gertrude 
Scholtz-Klink jau buvo se
niai mirus ar žuvus. Ji buvo 
vadas visu Moterių Naciu 
draugyseziu Vokietijoje. 
Amerikos slapti agentai su- 
aresztavo tame Vokietijos 
kraszte kur Prancūzai valdo.

savo pažiuro, 
insteige O

* viela

vadinta Bill of Rights (pirmie
ji deszimt priedu prie Konsti
tucijos). Jie gali sekti tolesni 
iszsivystijima žmonių teisiu 
Iszlaisvlnimo Proklamacijoj, 
kurioje Abraham Lincoln pa- 
liuosavo Negrus vergus. Kiti 
rekordai pažymi Amerikos mo
terų kova del lygiu teisiu; ma
tome planus insteigti taika ir 
teikimą žmoniszku teisiu “vi
siems“ žmonėms kaip inkorpo
ruota in United Nations Char
ter.

Kada Laisves Traukinys pra
dėjo savo istorine kelione, Su- 
vien. Valstybes prezidentas siu 
lo sustiprinti civiles teises tu 
amerikiecziu, kurie vis kenezia 
nuočdiskriminacijos, del spal
vos, rases, tikėjimo, tautines 
ki lmes arba kitu ekonomini a 
pozicijų. Visi dokumentai Lais
ves Traukinyje parodo kad 
žmonių teises neiszkovots be 
susikirtimu ir be kovu ir jau 
prezidento pasiulijimai iszsau- 
ke pasiprieszinimo. Pietuose 
Pietų Gubernatorių Konferen
cija savo valstijų žmonėms re
komenduoja
galo nominacija 
prezidentus ar 
tus kuris remia 
valstijų teisiu.“
mokratišzkas amerikietis remia 
ta programa lygiai kaip darbo, 
tikybų, apszvietos ir miestu or
ganizacijos.

Visiems, draugams ’ ir prie- 
szais žmonių teisiu, Laisves 
Traukinys nesza svarbu prane- 
szima. Visi tik giliau invertina 
iszsivystijima žmoniszku teisiu 
ir iszsivystijima szios tautos. 
Visiems aiszku kad visuomet 
szi szalis patolins savo istorini 
tikslą: žmoniszka laisve ir ly
gybe visiems pagal teisingu i n- 
statymu. —'C.C.F.A.U.

NAUJAS “BALE”
RUBU VAJUS

Beisboles Sportas

i paruoszti, ar pasitai
syti, jei norės, iszsikeisti su ki
lu, kurio rūbas jam geriau tik
tu.

savo rubu spintas pavasariui, 
geriausias laikas rubus padova
noti.

Vietoj Kandims — Geriau 
Tremtiniams

Žiemos szalcziams pasibai
gus, sziltesninosius rubus ka- 
binsime in spintas. Velykoms 
insigijome naujus rubus, kiti 
insigys sziltesniems orams už- 
klupus.

Sziu metu mados tiek vyrams 
tiek moterims labai pakeistos. 
Visiems rubai szimet siuvami 
daug laisvesni, didesni, platės- O z 7 1

BROOKLYN, N. Y. — 1948 
m., Balandžio (April) 15 d., 
pradedamas naujas, platus BA
LE rubu vajus. BALE direkto
rių praszymu, szis naujas va
jus vykdytinas visoje Ameriko
je iki Gegužio (May) 31 dienai.

rapijos ir sziaip geros valios 
Lietuviai ir Lietuviu draugai 
praszomi sziam vajui tuoj pra
dėti rnosztis. Juk pernai ar už
pernai tremtiniams padovanoti 
rubai sziemet ju jau neszildys, 
nes jau sudėvėti. Lietuviai 
tremtiniai ju praszo daugiau. 
Prie to daibai- kaip tik valome

Rublis malonėkite duoti to
kius, kuriais tremtiniai galėtu 
naudotis. Persiuntimas in san
deli, ju paruoszimas ir persiun
timas taip pat reikalauja isz- 
laidu. Prie to, dovanojame ru-

lėtu apsirengti. Ir prastesnius 
rubus, tremtiniai moka labai 
gerai pasitaisyti, kandžiu sky
les užsiausti, paditusias dalis

Žydai Rusijoje žiuri in Pa
lestina kaip in jiems Maižie- 
sziaus pažadėta žeme. Sovietu 
laikraszcziai nieko neskelbia 
apie Palestina, ir už tai visi Žy
dai kas vakaras klausosi per 
radijo žinių isz Amerikos.

Europos krasztai, kurie ne
priima Komunizmo gavo Ame
rikos pasižadėjimą kad visiems 
jiems bus suteikta pagel'ba ir 
parama.

Karo su Rusija vis nematyti. 
Rusija tik tiek darys ir taip to
li eis kiek ji gali ir gales be ka
ro.

peeziais. Apsivilkdami pcr- 
nykszti ruba jaueziames labai 
atsilikę. Kai tuos rubus paka
binsime in spinta kitiems me
tams, kas atsitiks? Jie užims 
labai reikalinga ir brangia vie
ta, juos apkandžos kandys. Re- 
iszkia, — kitais metais jie bus 
da senesni ir daugiau atsiliko,

Taigi, pradekime visoje 
Amerikoje vajus. Rinkime ru
bus ir juos siuskime in BALE 
sandeli. Daugiausiai reikia vy
rams apatiniu skalbinių kelnių 
ir apsiavimo, batu, kojiniu, cze- 
veryku. •/

Kur galima, surenkite viesza 
rubu rinkimą vykdami per lia
unus ir rubus pasiimdami in sa
vo centrclius. Kai kurie miestai 
ir biznieriai tam tikslui pa 
gelbsti, duodami savo sunkve- 
žimus. Klebonai, radijo stotys 
ir laikraszcziai talkininkauja 
paskelbdami vaju ir rinkinio 
centrus.

Kokiu tik informacijų norė
site, ar skelbimams tekstu, ma
lonėkite kreiptis in BALE Cen
tra. Visi, tiek pavieniai, tiek 
organizacijos, tiek Vaju Komi
tetai, nelaukdami rubus, tuoj 
siuskite, adresuodami: United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc., 105 Grand St., 
Brooklyn 11, 'N. Y.

Pagelbekime Tremtiniams Isz 
Anksto Rubais

antis Lietuvis vasara sziaip 
taip turimais rūbais gali ir bus

Akyvas Apgarsinimas

Viename laikrasztyje skai
tėme szitoki apgarsinima:

“Ana diena nuėjo mano 
pati ant “Moving Pikczeriu’ ’ 
ir nuo to laiko dingo nežino 
kur. Duosiu dvideszimts pen
kis dolerius dovanu tam ku
ris ja surastu ir pasilaikytu 
sau, o užtylės apie mano ad
resą.

Tony Lupien priguli prie 
Chicago White Sox ratelio. 
Jis tikisi kad jam bus pa
skirta vieta ant sziu metu 
beisboles ratelio ir ežia jis 
praktikuoja ir lavinasi kaip 
geriausiai hole pagauti.

“Kovokime iki 
kandidato in 

vice-preziden- 
insikiszima in 
Bet eilinis de-

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

Gražus Kailinis

Pirkie U. S. Bonus

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Moterėles neszioja viso
kius kailinius ant sprando ir 
ant pecziu. Szitas szposinin- 
kas parodo kaip jis kailinius 
neszioja. Jis del szposu užsi
deda leopardą, tigrą ant savo 
sprando ir neszioja ji kaip

musu moterėles neszioja kai
linius.

Cirkos su visokiais szpo- 
sais ir parodais ir žvieriais 
jau sugryžta ir mums geriau 
negu kalendorius parodo kad 
sztai, ežia jin ir pavasaris.

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

:: Tiktai 150 ”
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. _
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KAREIVAITE
Puikus Apraszymas

JONAS 'buvo labai svetingas 
žmogus priėmė pakeleviil

gus labai gražiai ir davė du pa- 
kajus del savo svecziu, del jene
rolo viena paskyrė ir del mede- 
jaus su medroviu kita: ba 'žino
ma, jog del jenerolo iszpuole 
duotie paskyriui pakaju ir lo
va. Kada sveczius patalpino 
ant atilsio, ponas norėdamas da 
su jenerolu pakalbėt, ba buvo 
labai akyvu dažinot apie politi
ka ir kas per reikalas buvo ke
liones. Atėjo in jenerolo paka
ju kuris dabuvo nenusiredes ir 
sėdės ant kėdės pradėjo klausi
nėt kas jo karalystėje girdėt, o 
ve buvo ne toli, ba gal treczioje 
karalystėje, jai žinojo sziek 
tiek tai klausė, kaip ten žmonis 
gyvena ir dadavai jog jisai tu
ri toje karalystėje broli, kuris 
turi dideli dvara ir tris dukte- 
res, kuri norėjo labai pamatyti, 
ba kaip da buvo jauni, kaip at
siskyrė tai ir nesimato.

— Kaip vadinasi pono bro
lis? Paklausė jenerolas.

— Jo vardas Jonas o pra
varde Januaras.

Jenerolas apkaito ir vos nuo 
kėdės ne iszvirto ir už valandė
lės paklausė, ar daug turi vai
ku ir kaip seni.

Tada ponas pasakė, jog turi 
du suims ir abudu yra laukiami 
isz vaisko, ir gal sziandien ar 
ryto sugryž. Ir jiedviem- besi
kalbant, sudundėjo ant kievo 
parkelaujancziu raiteliu. Tuo
jaus atbėgo lekajus ir pasakė 
jog parkeliavo ponaieziai ir 
tuojaus tėvas iszbego pasitiki. 
O kad buvo jau vėlybas laikas 
ne galėjo jenerolas matytis su 
parkelavusais jaunikaiezais. 
Jenerolas ilgai negalėjo už
migt, ba jam galvoje painiojosi 
praeite ir susipažinimas su tik
ru dede. Nežinojo ka daryt, ar 
prisipažint apie save ar viską 
slaptybėje užlaikyti. Vos pra
dėjo szvinst, jenerolas paszoko 
isz lovos, nusiprausė ir greitai 
pasirėdė. Mat, nuo laiko persi- 
redimo ant vyro tai vis anksti 
keldavo, kad laikais kas ne nu
žvelgtu jo moteriszku ženklu. 
Tai ir dabar atsikėlęs iszejo in 
soda pasivaikszczioti. Gana il
gai sotinosi szviežiu oru ir szi- 
tai pasitinka, ant vienos uly- 
czios medžiais apsodintos po
ną, ponia ir du sūnūs parkela- 
vusiu isz vaisko, o isz kuriu vie
nas suvis buvo panaszus in je- 
nerola ir kad drabužiai butu 
buve vienokie, tai locna moti
na ne butu pažinus, ba ūgis, vei
das eisena plaukai, akys ir 
szneka buvo kaip viena taip 
kito. Poni isz vakaro ne buvo 
pakelevingu mačius, už tai da
bar labai stebėjosi, jog per va
landa ne galėjo žodžio isztart. 
Tada visi sugryžo in pakaju 
ant pusryt ir likos investi in 
valgstu'be, kurioje stovėjo di
delis stalas su visokais valgais 
o ant sienos buvo sukabinti 
proseniu paveikslai puikiuose 
romuose, isz kuriu pora pa
veikslu puolė jenerolu! in aki 
ba tokie jau radosi pas jenerolo 
tėvus, o buvo tai levukai jene
rolo. Kada taip akyvai temino 
in tuosius paveikslus, ponas 
prisiartinęs prie jenerolo ir tas 
paklausė, keno tai yra paveiks
lai?

— Tai mapo nebaszninku 
teveliu.

Jenerolas jau dabar bė abejo

nes intikejo, jog tai jo dedis ir 
buvo kaip nudiegtas. Nežinojo 
kas su jiiomi daro,si. Sėdo prie 
stalo kaip ne savas, tylėjo ir 
mažai ka valgė.

Po pusryt prispyrinejo me
dėjus ir medrovis, kad keliaut 
tolyn, o kad ponas prasze idant 
da koki laika užtruktu, ant ko 
jenerolas prisilenk i nėjo, o kad 
Diodu jo draugai ne norėjo 
laukt, atsisveikino su jenerolu, 
kuris jomdviem karsztai deka- 
vojo už pagelba duota del jo, 
apteikiąs gausiai iszleido juos, 
o pats pastanavijo užtruki kė
lės dienas ir prisipažint prie 
visko. Turėdamas gana laiko 
užsiėmė su ponu ir ponia pasi
kalbėt. Ponas apsakė apie savo 
broli, o tęva jenarolo jog tan
kiai raszinejosi įsu savim ir ne 
aplaike laiszko nuo tada kada 
iszkeliavo in kara jo duktė per
sirėdžius vyriszkai.

Jenerolas nuolatos kaip bi
jūnas apkaitinejo ir nusivedęs 
ponia in paskiria pakaju prisi
pažino del josios jog ji ne yra 
jenerolu tiktai duktė, Jono Ja- 
nuaraus ir jog likosi žentu ka
raliaus, ba apsipaeziavo su ka
raliaus duktere norint gana to 
nenorėjo.

O kad da geriau pertikrini, 
apnuogino krutes kaipo ženklą 
geriause. Tuojaus pone pradėjo 
ja bueziuot ir prie saves spaust. 
Ir paszauke savo pati, o dede 
merginos, tas kada apie .viską 
dažinojo isz džiaugsmo del sa
ves vietos ne rado. Dabartės 
apsakė mergina nuo pradžios 
iki pabaigai, o girdėjo ir abudu 
jaunikaieziai ir prasze dėdės ir 
dėdienes, idant duotu rodą ka 
padaryt. Teta, kaipo protinga 
motere tuojaus tarė:

— Szitai musu Petras su
nns vyresnis, suvis in tave pa- 
naszus tegul persiredo in jene- 
roliszkus drabužius ir tegul ke
liauja in vieta tavęs pas kara
lių. Apsakykie jam būda kara
liaus, karalaites ir kaip turi ap- 
sieitie, taip kaip rodos buitim 
tu pati ir tegul sau karalauja 
laimingai, ba vienok tau ne bus 
tonais vietos ir viskas iszsi- 
duos, o gal da ir turėtum gy
vastį netekt. Tuojaus stojosi 
didele atmaina: mergina likos 
parėdyta in motorinius rubus, 
plaukus suszukavo kaip reike, 
ba kelionėje užaugo ilgi, o 
priek tam senovės gadinęje ir 
taip vyrai ilgus plaukus neszio-

Užsigina

Daktaras Edward. U. Con
don, kuris turi augszta vieta
valdžioje, staeziai užsigina 
kad jis užsidėjo su Rusijos 
szpiegais ir Komunistais. Jis 
buvo patrauktas in teismą ir 
kaltinamas už tai kad jis tal
kininkavo sų Komunistais.

jo. Ir pasirodė mergina savo 
skaistume.

Sunus-gi dėdės Petras kuris 
turėjo tėvo varda, pasirodė iii 
jenerolo rubus ir leidosi su savo 
mažu pulkeliu pas karalių, pri
suktas savo vyram, kad atida
vinėtu jam garbe kaipo jenaro- 
lui ir palaikytu visi už karalisz- 
ka žentą.* * *

'Paliksime bobini jenerola, o 
nusiduosime paskui Petrą ku
ris paemias ant saves varda je
narolo kaipo žentas karaliaus, 
keliavo in stalyczia savo pra
minto uoszvio. Taip jisai kaipo 
ir jo vyrai buvo puikiai aprė
dyti ir ginkluoti, ba mergina 
jenerolas turėdama aukso ir 
brangu deimantu, nesigailėjo 
ant padabinimo tojo pulkelio 
ir aprodymo pagal neszeina sa
vo karalystes kurioje buvo. Ka
da jau buvo paskutiniam mies-

O tie vyrai, tai kvaili, 
Ne vienas apsipainioja, 

O paskui per visa gyvenimą 
pakutavoja, 

Priesz apsipaeziavima protą 
turėk, 

Ant szvelno snukio nežiūrėk, 
Paimk mergele nuo geru tėvu, 

O neturėsi jokiu vargu, 
Tegul būna davadna,

Kuri nemėgsta valkiotis, 
Po visas vietas trankytis, 

O jeigu norite gera pacziula 
turėti, 

Tai laikraszti “Saule” del jos 
užraszykie, 

Nes kaip laikraszti 
skaitys, 

Tai tavo moterele bus gera, 
Tave mylės, ir ant kitu 

nežiuręs, 
Dieva szirdyje turės,

Ir suvis kitaip gyvenimas bus.* * *
Vienam Skulkino mieste, 

Vestu ve atsibuvo, 
Ir Taradaika ten buvo, 

Atvažiavęs man kalbėjo, 
Mate viena bobele, 

Po ulyczia kaip monke 
vaiksztinejo, 

O vyrelis ligonbuteje 
sergulioja, 

Tokia bobele,
'Jokios jauslos neturi del 

savo mylinio vyrelio. 
Jeigu toji moterele 

neapsimalszys, 
Tai tikrai velnias ja in 

pekla nuvarys! 
* * *

Kas ten apie Hazletona 
pasidarė, 

Kad man akys ant galo 
atsidarė, 

Kaip ana diena laiszka 
gavau, 

Ir žinueziu isz ten skaieziau, 
Apie viena bobele, 

Labai fain balandėlė,
Ar teisybe ar ne, 

Bet tuojaus in ten nukeliavau, 
Ir viską apie ta bobele 

dažinojau, 
Taigi žinia ant tolinus 

pasiliksiu, 
Pakol asz ja nesutiksiu. 

te nuo sostapiles, paėmė vais
ku va kapeli ja ir su dideliu isz- 

• kelme in jojo in sostapile. Gy
ventoj iai miesto priėmė su di
deliu džiaugsmu karaliszka 
žentą, ba visi labai mylėjo ji. 
Pažinojus karalaite, pati jene
rolo labai nulindo, jog atszale- 
lis sugryžta sveikas, o ir kara
lius norint pasitiko vienok szal- 
tai pasveikino ne pažindamas 
atmainos savo žente. O kad ka
raliszka politika to reikalavo 
idant sugryžima karolinio žen
to butu apvaikszcziotas su di
dele besieda, tai balius traukė
si iki pusiaunakti! ir da ant ry
tojaus ne ketino pasibaigt. Ji
sai susitikęs su karalaite pa
szauke linksmai:

— Sveika drūta mano szir- 
dies džiaugsme! Tasai laikas 
mano keliones iszrode rodos 
szimtas metu. Sudėjo karszta 
pabueziavima ant josios karoli
niu lupeliu, o karalaite tuojaus 
pajautė, kaip rodos elektriku 
dalypstejo josios szi rd i ba ir 
uselai buvo po panose jenarolo 
ir pagalvojo jog toji kelionėje 
ir patarpime tas ženklas vyrisz- 
ko ant veido iszsirode.

Ehe jau karalaite rodos kad 
kas stumte stūmė prie jenarolo 
ir tiktai lauke tojo laiko, ar 
tikrai persimainė.

Czion neiszreiksziu kaip per
leido nakti, apie tai patys dasi- 
prasite. Tiktai tiek pasakysiu 
jog ant rytojaus pati nubėgo 
pas tėvus: karalių ir karaliene 
ir pradėjo rankomis plot isz 
džiaugsmo, jog yra laimingiau
sia su savo vyru. Ir isztikro bu
vo laimingiausia pora, ba vai sis 
juodvieju meiles pasirodė in 
devynis menesius patogus sū
nelis! Po kriksztynu senas ka
ralius pavede sostą ir karūna 
Petrui laimingai karaliavo, o 
da ir sziandicb del ju patamku 
gerai einasi ir padoriai džiau
giasi isz savo vieszpaczio. Da
bar paliksime Petra didžiausio- 
ja laimėje o sugryžime pas mer- 
giszka jenerola.

Buvo jau mergina kaip reike 
būtie, o mergina doraus gyve
nimo. Tuojaus dedis Petras nu- 
rasze laiszka pas savo broli Jo
ną apraszydamas apie viską; 
prisirasze da ant tosios pączios 
laiszko ir duktė, kaipo liūdinto- 
ja teisybes, no trukus pribuvo 
merginos tėvai ir abidvi sese
les. O kaip tai senovės gadynė
je da buvo vale artimiausioms 
giminėms sueiti in pora (su pa
velijimu dvasiszkos valdžios) 
tai ne trukus- likos marti locno 
dėdės ba tuojaus susitarė ir su- 
sivineziavojo. Veseile buvo la
bai iszkilminga, vynas liejosi ir 
valgiu pilni stalai buvo prista
tyti. * * *

Ant galo priminsiu ir tai, ka
da senas karalius numirė, ba
dai in du metus po sugryžimui 
isz Karalystes Salų arba suėji
mo su Petru, tai karalaitei vis
ką jisai pripažino kaip buvo ir 
del ko po vinezevonei taip vie
nas nuo jos szaltinosi, ir jog tai 
nebuvo jis, tiktai jo pus-sesere 
kuri isztekejo už jo tikro bro
lio. Žinomas daigtas jog kara
laite už tai ne pyko ba szimta 
kartu vėlino sau turėt už pati 
karszta Petra negu atszalusi 
feltfeibeli. Yra tai tikras atsiti- 
kinjas isz senovės praeities, o 
jeigu ne tikite tai man nedoto, 
tiktai tiek paklausiu: Ar graži 
mano pasaka? i GALAS.

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKI!!

Apysaka.

ATĖJO paskutine Dievo Kn-
no a k lovos diena, j )iena

saulėta, szilta, graži. Apie
szeszta valanda ryta visi susi-
rinkome prie bažnyczios. Czia
buvo vaiku tėvai, broliai, 
rys ir kiti žmones.

sese-

Sztai matom, ateina deszimts 
dailiai apsirėdžiusiu miestelio 
mergeliu. Jos atnesza rubus. Ir 
kokius rubus? Puikius baltus 
ženklan nekaltybes!

Prisiartina. Aprėdo ir aptai
so mus visus tais baltais rūbe
liais. Broliai; seserys giminai- 
cziai; giminaites žaliu rutu vai
nikus berniukams prisega prie 
krutinės dešiniame szone, o 
mergaitėms, ant gaivu kaip 
vienas taip ir kitas perjuosia 
kiekviena molynais gražiais 
kąsni nka is, arba kaspynais. 
Mudu su Aliute broliu ir seserų 
neturėjome, tai mums musu gi- 
minaieziai, dėdės Petriukas su 
Agniute vainikėliu prisaigste 
ir susjuose.

Visi vaikai jau aprėdyti ap
taisyti, sustojo eilian poromis 
pirma berniukai, paskui mer
gaites, tėvai paduoda degan- 
szias žvakes.

Bažnyczios bokszte laikrodis 
musza asztunta valanda. Mes 
už szventoriaus vartų stovime, 
laukiame. Sztai ateina kunigai : 
klebonas kapa, užsisupes su 
kryžiumi rankose, Karaendo- 
rius sziaipjau bažnytiniais ru
bais užsivilkės, iszcina musu 
pasitikti. Prisiartino. Kunigai 
užgieda Lotyniszkai psalme. 
Varpas vienas iszreto musza. 
Žvakes tvaksa žiba. Veda mus 
musu tėvai kunigėliai Dievo ua- 
muosia, bažnyczion. Szirdis 
musu dreba. Seneliu ir suaugu- 
siuju akis aszaroja: ima juos 
szventas pavydas kad ju jau
nystėje to nebuvo.

Jau bažnyczioje. Arti grotu 
prie staliuko baltai apdengto 
žvakėmis, invairiaisj žolynais 
papuoszto, atsistoja klebonas ir 
prabilo in mus vaikus, sziais 
Vieszpaties Jėzaus žodžiais: 
“Leiskite kūdikėliams ateiti 
pas mane,” ir aiszkino mums 
svarbumą artinanezios valan
dos ir kas pas mus ateina.

Prasidėjo Szv. Miszios. Per 
Miszes Kun. Kamendorius pra
bilo griaudžiais žodžiais: “Ati
darykite, vaikeliai, szirdis! At
eina in jus Vieszpats tvirty
bių!” Ir, perskaiezius jam 
trumpas priesz komunija mal
das prasidėjo komunijos dali
jimas. Ėjome prie to szvento

Claire L. Chennault, ku
ris per kara buvo vadas la
kūnu, kurie Japonus taip gu
jo ir daužė su eroplanais, 
pargryžo in Amerika su savo

DEL MUSU VAIKU Gražiausia Szypsena

Stovim. Laukiame, szirdis 
dreba, meile prie Dievo dega.

Graži ir linksma Edith 
Mrandmarte buvo iszrinkta 
ir paskirta kaipo mergele ku
ri turi gražiausi szypseni vi
soje Francuzijoje. Visi gali
me sutikti su tokiu paskelbi
mu kai pamatome kaip ji 
gražiai szypsojasi szitame 
paveiksle.

stalo poromis rankas kryžiavai 
ant krutinės susidėję.

Kokia linksmybe dusziai! 
Saldumas ' szirdžiai! Priėmėm 
szirdin Dieva susivienijome su 
Vieszpacziu! Kas ta valanda 
apsakys? Kas ja apraszys?! 
Tikrai dangaus valanda ant že
mes.

Misziomis pasibaigus buvo 
procesija. Ėjome poromis su de~ 
ganeziomis žvakėmis. Puikus 
buvo reginys! Varpai gaudžia 
giesmes skamba, vėliavos (ka
rūnos) lyg gulbes plezda, ežia 
musu balta vora su deganezio- 
mis žvakėmis. Dūsauja tiktai 
žmones in ta visa žiūrėdami 
aszaroja.

Po procesijos kunigas Ka
mendorius prie staliuko, kaip 
augszcziau pasakyta, prakal
bėjo ir iszleidomus užkasti.

Ligi treczios valandos po 
pietų taip sau praleidome lai
ka: vieni vaiksztinejo, kiti gie
dojo, treti lanke Szvencziausia- 
ji bažnyczioje. Trecziajai va
landai pasibaigus, apėjome 
Kryžiaus stoties, arba stacijas.

Paskui atėjo abudu kunigai 
ir nusivedė mus visus gražiam 
ažuolynan. Czia klebonas ;i]>sa- 
ke mums musu pirmųjų tęva 
Adonio ir Jevos, laime Rojuje 
ir ju nelaime, papildžius jiems 
nusidėjimą.

— Miszke, sako, szale tie
siu ir sveiku yra kreivu, ir sau
su medžiu. Panasziai ir pasau
lyje (sviete) yra: te r p geru 
žmonių ir blogu, 'bedieviu, pa
sileidėliu. Mokino klebonas, 
kaip reikia pasaulyje gyventi 
kaip saugotis piktu-nedoru 
žmonių.

Paskui užejime ant kapu. 
Czia klebonas iszrode apskritai 
visus piktus darbus, kuriuos

Lakūnas Su Savo Kiniecze Žmona

Kiniete žmona. Jis buvo pa- 
szauktas atgal in Amerika 
del pasitarimo apie paszelpa 
ir kariszka pagelba Kinijos 
valdžiai.

žmones per savo nusidėjimą 
papildot. Nurodo kryžių, ant 
kapu stovinti, kaipo malones 
ženklą, per kuri esame atpirkti 
isz pragaro nelaisvės'.

Pagalios sugryžome bažny
czion. Kunigas kamendorius 
pasakė puiku pamokslą, už
baigdamas sziais žodžiais:

“Gimdytojai brangus! Ati
duoda dabar Bažnyėzia sziuos 
vaikelius-aniuolus jusu globon! 
Visomis pajiegomis saugokite 
juos nuo pikto. Auklėkite juos 
taip kad užaugtu geri Katali
kai tikri bažnyczios apginejai!

Atgiedojus padėkos giesme 
“Te Dcum, laudamns,” tai yra 
“Tave Dieve, garbiname” visi 
nuėjome klebonijom Czia musu 
klebonas pasitiko, meiliais žo
džiais prakalbėdamas su dova
nomis. Gavome dovanu po pui
ku paveikslėli su paraszu “Pir
mosios Komunijos atminimas.’’

Su kunigėliais atsisveikinę 
ejome visi bažnyczion ant pas
kutinio Dievo kūno aktoves 
Niszparo.

Tuo ir pasibaigė toji mums 
brangi ir neužmirsztina musu 
Pirmosios Komunijos diena. 
Iki gyvas busiu, asz tos dienos 
užmirszti negalėsiu. ”

Tai man Pranukas papasa
kojo apie Pirmąją savo Komu
nija.

EROPLANAS 
SUDUŽO, NUKRITO

Penki Žuvo
NEW HAVEN, KY. — Ero- 

planas skrido isz Berry Field, 
Nashville ir jau buvo virsz 
Bowman Field, in Louisville, 
kai padangėse vanagas pasisu
ko. Eroplanas pataikė in ta va- 
naga ir pats sudužo in szmote- 
lius susprogo ir nukrito. Žuvo 
szitoje keistoje nelaimėje penki 
žmones, visi isz Nashville, 
Tenn.

Spėjama kad vanagas ar tai 
už kokio rato ar už eroplano 
propelerio, kuris kelia ir trau
kia eroplana ir baisiai smar
kiai ir greitai sukasi, ir už tai 
eroplanas padangėse susprogo.

LAVONAS PRUDE

Pasmaugtas, Nuszautas 
Ir Paskandintas

QUINCY, MASS. — Eugene 
Irwin, trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus biznieriaus lavonas 
buvo surastas tvenkinyje ar 
prude, kai ledas sutirpo ir vai
kai užtiko ji. Policija sako kad 
tas biznierius buvo užsmaug
tas, nuszautas ir paskui prie jo 
lavono žulikai pririszo sunkia 
geleži ir paskandino tame tven
kinyje. Eugene Irwin dingo 4 
menesiai atgal kai jis iszejo 
pirktis ar parduoti kelis auto
mobilius. Policija stengiasi da- 
žinoti su kuo jis bizni dare ir 
kur jis ta diena ėjo, kai pradin
go. Jis su savimi turėjo daug 
pinigu, apie dvideszimts tuks- 
taneziu doleriu. Policija nežino 
kur jieszkoti ar ka kaltinti už 
tokia sziurksezia žmogžudyste.

Washington, D. C. — Suvien. 
Valstijų Paszto Skyrius pra- 
nesza, kad trijų centu paszto 
ženklas, štampas, bus iszleistas 
per Natchez, Miss., paszto Ba 
landžio 7-ta diena, del paminė
jimui 100 metu sukaktuves nuo 
Mississippi Teritorijos mstei- 

, gimo.
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Žinios Vietines
— Utarninke pripuola BĮ 

Hermano.
— Laidotuves a. a. Liudvi

ko Yencziulio (Yencheck) isz 
Buck Mountain peczes invyko 
Petnyczioj 9-ta valanda ryte su 
apiegomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje ir palaidotas in parapi
jos kapines. Graborius L. Tras- 
kauskas laidojo. L. Yencziulis 
sirgo trumpa laika ir numirė 
pereita Utarninka 11:45 valan
da ryte pas p. J. Kechula na
muose. Gimė Lietuvoje, atvyko 
in czionais daugelis metu atgal. 
Buvo angliakasis ir dirbo prie 
Buck Mountain kasyklos.

— Seredoj BĮ Hermano 
Juozapo.

— Peter Deesing, nuo W. 
Spruce Uly., likos sužeistas in 
kaira ranka laike darbo Maple 
Hill kasyklose. Gydosi namie.

— Ketverge Szvento Perpe- 
tuso.

— Jurgis Deltuva kuris 
staiga numirė pereita Uitarnin- 
ka, likos palaiduotas 'Sukatoje, 
11-ta valanda ryte in Laisves 
kapinėse Shenandoryje per 
Grab. L. Traskauska.

Shenandoah, Pa. — Trys vie
šinai vyrai likos sužeisti arti 
Orwigsburg Ketverge apie 3:30 
valanda ryte kada ju automobi
lius trenke in troka. George
Laibbsky, nuo 515 W. Centre 
JJly., vare kara, likos sužeistas 
in galva ir randasi Pottsville 
ligoribute. Michael J. G ergai, 
nuo 215 N. Gilbert Uly., ir Stan
ley Sadusky nuo 433 W. New 
York Uly., taipgi likos sužeisti 
bet gydosi namie. Frank Ciciui 
nuo 117 W. Washington Uly., 
vare troka.

New York.—Beveik visi New 
York, Philadelphia, Chicago ir 
Bostono dienraszcziai pakele 
kainas, prekes iki 5 centu už 
kopija.

plakatu Iszpanu, Lenku, Žydu, 
ir Italu kalbose dabar dalinami 
American Cancer, Vėžio Drau
gijos savo pastangoms padėti 
sveturgimusiems Amerikie
čiams pažinti szios biaurios li
gos pavojaus 'ženklus.

Douglas Poteat, Vice-Prezi- 
dentas Cancer Draugijos nese- 
nei pareiszke, kad panaszus 
plakatai bus pagaminti kitose, 
kalbose pasiekti daugiau Aine- 
rikiecziu isz kitu szaliu.

“Vėžys kerta žmones visu 
tautu ir praeicziu,” Pateat sa
ke. “Czia Amerikoje norime 
kad visi piliecziai žinotu visus 
svarbiausius atsitikimus apie 
szia liga. Apszvieta tikime isz- 
gelbeti daug gyvybių.”

Poteat pranesze, kad 1947 
metuose. Draugija paruosze 
iriszdalino beveik 50 milijonu 
plakatėliu, radio veikalu, 
straipsniu žurnalams ir laik- 
raszcziams, ir visokios kitos 
spauzdintos medžiagos.

“Bet milijonai Amerikiecziu 
vis neapsipažine su ligos ženk
lais, kurie yra vėžio reiszki- 
niai,” Poteat sake. Kasmet 
tukstaneziai sveturgimusiu 
Amerikiecziu mirszta bereika
lingai, aukos nežinojimo.”

Kiekvienas Amerikietis pri
valo lankyti gydytoja nors kar
ta in metus pilna sveikimui, fi
ziniu! egzaminui, ir tuoj eiti 
pas gydytoja jeigu pasirodo, 
'bet kokis abejingas apsireisz-r 
kirnas.

Pakaluose pažymete septyni 
svarbus pavojaus ženklai:

1— Skaudulys kuris neuž- 
gyste.

2— Auglys krūtyse ar kitur.
3— Nepaprastas kraujavimas 

arba puliavimas.
4— Pakeitimas karpos ar ap- 

gamos.
5— Nuolatinis nevirszkini- 

mas arba, sunkumas rijant.
6— -Nuolatinis užkimimas ar 

kosėjimas.
7— Ir koks pakėlimas norma

laus viduriu pripratimo. —C.

Washington, D. C. — Žinios 
isz czionais pranesza kad Komi
sija patarė pakelti geležinke
liams darbininkams atlygini
mą 15% procento. Komisija sa
ko kad atlyginimas turi būti 
pakeltas jau nuo pereitu Lap- 
kriczio men., pirmos dienos, 
darbininkai tada norėjo strai- 
kuoti, bet likos atidėtas.

Istanbul, Turkija. — Žinios 
isz czionais pranesza kad Ame
rikos Prezidentas Harry Tru- 
rnanas gal Balandžio menesi at
vyks in Europa, taipgi aplan
kys Graikija ir Turkija.

Brockton, Mass. — Szvento 
Boko Nukryžiuotojo Jėzaus Se
serų Rėmėju Skyriaus laikys 
maža seimeli ir paskaitas Nede- 
lioj, Balandžio (April) 11-ta d. 
Iszkilmingos Szvcntos Miszios 
bus atnaszaujamos 10-ta valan
da isz ryto Szv. Roko parapijos 
Bažnyczioje, o pamokslą pasa
kys Prelatas Jonas Balkonas. 
Seimelis prasidės pirma valan
da po pietų, kada paskaitas 
skaitys Ona Pazniokaite, Juli
ja Jakavonyte, Daktaras Pra
nas Padalskis, Prelatas Jonas 
Balkunas ir Motina Liguori. 
Penkta valanda po pietų, po tu 
paskaitų, Jo Ekselencija Arki
vyskupas Richard J. Cushing, 
D. D., suteiks palaiminima 
Szvenczmusiu Sakramentu.

STALINAS KALTI
NAMŲJŲ SUOLE

New York. — Tukstaicziai

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Jau daug metu kai Stalinas 
“szienauja.” Nuo pat 1939m., 
slaptu susitarimu su draugu 
Hitleriu jis grobia viena krasz- 
ta po kito. Pirmiausia su Hit
leriu juodu pasidalino Lenkija. 
Toliau Naciams laiminant, So
vietinio imperializmo aukomis 
tampa Lietuva, Latvija ir Esti
ja. Karui baigiantis Sovietu 
plieno uždanga jis nuleidžia 
ties Oderiu, Europa perskelia 
paezioje jos szirdyje. In Bol- 
szevizmo reples pagrobia Ju
goslavija, Bulgarija, Rumuni
ja, Vengrija, Albanija, Lenki
ja, dali Vokietijos ir Austrijos 
Czekoslovakija taip pat Mosk- 
os rankose, nors ji mėgino isz- 
rodyti sau ir pasauliui, kaip 
tartum nepriklausoma valsty
be.

Vakaru pasaulis tylėjo. Di
džios demokratines galybes 
Stalinui dare nuolaida po nuo
laidos. Vylėsi, kad jis sustos. 
Paaukojo keliolikos valstybių 
nepriklausomybe ir 150 milijo
nu žmonių laisve ir teise gyven
ti. Ir tai tam, kad naujo karo 
iszvengus. Ten, kad sau ramy
be, bent laikine, patikrinus ki
tu tautu, milijonu žmonių gy
vybes kaina, preke.

Ir tik po Pragos puczo, po 
Czekoslovakijos Užsienu reika
lu ministeris Jan Masaryko

netikietos mirties, Stalinas pa
sodintas in kaltinamųjų suolą, 
kad jam bent teisybes žodi pa
sakius. Saugumo Taryba jau 
antra sanvaite svarsto Cziles 
iszkelta kaltinima priesz So
vietu Rusija. Ji kaltinama 
Czekoslovakijos nepriklauso
mybes iszpleszimu, jos demo
kratijos ir ekonomines santvar
kos naikinimu, netiesingines 
veiksmu.

Suvienytu Amerikos Valsty
bes ir Didž. Britanijos atstovai 
Saugumo Taryboj, Austin ir 
Cadogan, padare labai asztrius 
pareiszkimus Sovietu atžvilgiu. 
Už Czekoslovakijos laisves isz- 
pleszima jie grasina net karu. 
Gromyko atsikerta, kad ne 
Sovietinia Rusija, o Suvien. 
Amerikos Valstybes vykdo im- 
perialistina politika ir siekia 
užvaldyti pasauli.- Jis ėmėsi 
puti ir vaidinti, kad Sovietai 
ne pirszto nepajudinę Czekoslo- 
vakijai pavergti Pati tauta 
nusprendusi pasirinkti kita ke
lia eiti in Sovietu glebi. Invy- 
kes perversmas esąs grynai ir 
vien tik Czekoslovakijos vi
daus reikalas. Sovietai griež
tai atsisakė ta klausima svars
tyti.

Vienok devyni isz vienuoli
kos Saugumo Tarybos nariu 
reikalauja, kad So v. Rusija at
sakytu in klausimus: Ka veike 
SSSR Užsieniu reikalu Vice- 
Ministeris Zorin Pragoj per
versmo iszvakarese ir puczo 
metu; kuriam tikslui buvo su
trauktos Raudonosios armijos 
divizijos Czekoslovakijos pa
sieny; kodėl aresztuojami ne
komunistiniu partijų vadai, 
parlamento nariai, laikraszcziu 
redaktoriai; kodėl Prezidentui 
Beneszui neleista kalbėti in 
tauta tokia krizes net, ir taip 
toliaus.

Atrodo, kad sziuo syk Sovie
tams nepavyks apgauti. Ju 
veikimai krasztu grobimas ne
tiesiogines eina keliu, paverg
tųjų tautu naikinimas per daug 
jau aiszkiais teisingais teisy
bes virto. Aiszku, kad dabar 
Saugomo Taryboj sprendžia
mas ne vien Czekoslovakijos 
klausimas. Su jo iszsprendimu 
riszasi visu Sovietu pavergtų
jų krasztu likimas. Kai gra
soma karu, tai sprendimus tu
rėtu sekti ir veiksmais. Todėl 
szia byla mums sekti su ypa
tingu dėmėsiu. (LAIC).

dasi po Amerikos priežiūra ir 
neinleisti nei vieno žmogaus. 
Apie septyni ar asztuoni So
vietai karininkai pasiliko tuo
se namuose, kai visi kiti iszejo.

Amerikos Karo Sztabas pasi- 
aiszkino kad tokis žygis buvo 
reikalingas kai musu kareiviai 
užtiko kelis Sovietus karinin
kus su ginklais toje vietoje kur 
Amerikos kariuomene valdo.

Szitie Sovietu namai, kuriuos 
Amerikos kareiviai apsupo yra 
Rusijai labai reikalingi, nes isz 
ežia iszeina visi Sovietu trauki
niai. Ir czia randasi beveik visi 
Sovietu susisiekimai per tele
fonus.

Eina gandai kad Anglai ap
sups Sovietu radijo stoti ir už
draus Sovietams in ten ineiti. 
Jeigu Anglai taip padarytu, tai 
butu baisus smūgis visiems So
vietams, nes isz czia eina be
veik visa Rusijos propaganda.

Kai Amerikos Karo Sztabas 
pradėjo siunsti maista in Ber
lyną su eroplanais, Sovietu val
džia perspėjo Amerikieczius 
kad už keliu dienu padangėse 
rasis labai daug Rusijos karisz
ku eroplanu.

Sovietu Karo Sztabas parei 
kalavo kad Amerikiecziai pasi
trauktu nuo tu namu kur ran-

žmonių ir laukia j u pargryž- 
tant in savo žemele.

“O kai szitos verkszlenan- 
czios ir viliojanezios giesmeles 
ir Lozoriaus giedojimas pasiro
dė tuszczias, tai jau pradėjo 
grasinti ir gazdinti ir perspėti: 
Visi kitur esantieji bus laikomi; 
kraszto iszdavikais, jei pasilius' 
tremtyje.

“Nei tie grasinimai nei grū
mojimai jokiu vaisiu nedave.

“Bet jau buvo žinoma kad 
isz Austrijos Estai pabėgėliai 
buvo grobiami ir panevalia ve
žami atgal:” (LAIC)

EUROPAI PAGELBA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kai laivas buvo policijos suim
tas. Komunistu laikraszcziai 
baisiai supyko ir ant pirmo 
puslapio savo laikraszcziu ra- 
sze: “Italijai pagelba: Isz 
Yugoslavijos ginklu ir karisz- 
ku pabūklu.”

Gary Lang, isz Manches
ter, Conn., szesziu metu am
žiaus berniukas iszmegina 
savo naujas ausis, kurias 
daktarai jam parūpino. Jis 
užgimė visai be ausu, tai da
bar daktarai per savo moks
lus jam visai naujas ausis 
pagamino.

. -.....
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Lewisu prasiszokimus. Beveik^ 
visi kiti darbininkai arba pavy
di arba stacziai pyksta ant mai- 
nieriu, nes jie mainierius kalti
na už visas Lewiso užgaidas. 
Gaila kad taip mainieriai da
bar apsiszauke. O isz tiesu mai
nieriai nieko bendra neturi su 
savo bosu Lewisu. Mainieriai 
moka savo duokles in savo unij

' ' ’.V ' ’ V A į

jas ir nei nedrysta klausti, kuri 
tie pinigai eina? Jie straikuO-1 
ja kai Lewisas žodi duoda, nors 
namie nėra nei ko pavalgyti; 
jie susirinkimuose visai neturi 
balso ir nežino kas dedasi. Ju 
vadai nėra ju atstovai, bet ju 
bosai. Už tai, negalima per 
daug kaltinti mainieriai, bet j u 
bosus.

KARISZKI LAIVAI
PLAUKIA IN 

TURKIJA

AMERIKIECZIAI
BERLYNE

BERLYNAS. — Amerikos 
Generolas Lucius D. Clay pa
skelbė visiems Amerikiecziams, 
Berlyne gyvenantiems, kad jie 
gali važiuoti atgal in Amerika 
ir visa j u kelione bus užmokė
ta. Bet nei vienas Amerikietis 
nevžaiuoja!

Generolas Clay visiems pasa
kė kad jie visi gali važiuoti at
gal in Amerika ir kad nei vie
nas Amerikietis nebus sulaiky
tas, taipgi nei vienas Ameri
kietis nebus isz tenais iszvary- 
tas. Iki sziol, nei vienas nepa- 
reiszke norą gryžti, nes nei vie
nas nesibijo Ruskiu.

Santykiai tarp Amerikiecziu 
ir Sovietu labai intempti Ber
lyne, bet Generolas Clay sako, 
kad nėra reikalo nusigąsti!

Kai Rusija paskelbė kad visi 
traukiniai bus perkratyti ir 
peržiureti nepaisant kieno jie 
yra ir kur jie važiuoja, tai tuo- 
jaus Generolas Clay insake 
Amerikiecziams kareiviams ap
supti Rusijos namus kurie ran

dasi visi Sovietu traukiniai, 
bet Amerikos Karo Sztabas vi
sai nieko neatsake ir Amerikos 
kareiviai pasiliko kur jie buvo 
pasiunsti. Tada Sovietai pa
siuntė kelis trokus su maistu 
tiems Ruskiams kurie likosi 
tuose namuose. Kai jie priva
žiavo prie tu namu, Amerikie- 
cziai laikrasztininkai nutraukė 
j u paveikslus. Tas jiems baisiai 
nepatiko, nes kitose vietose 
Ruskiai net buvo pradėję szau- 
dyti in Amerikieczius laikrasz- 
tininkus už paveikslu nutrau
kimą. Czia jie buvo bejiegiai, 
nes prie j u stovėjo Amerikie- 
cziai kareiviai su atprovintais 
karabinais. Jie galėjo tik iszsi- 
sziepti ir liežuviais rodyti.

Isz visu szitu intemptu san
tykiu ir viens kitam atkerszini- 
mu, dar nereiszkia kad czia jau 
bus susikirtimas ar karas, bet 
parodo kad Amerika su Angli
ja neketina nei per nago juodu
ma nusileisti Ruskiams.

Mes spėjome kad Rusija czia 
Berlyne dabar nori sukelti bun- 
tus ir nesantaika, kad atitrau
kus visu dėmėsi nuo Italijos, 
kur dabar visi rengiasi prie la
bai svarbu rinkimu, ir kur Ru
sija taip rupi rinkimus laimėti.

PABALTIECZIUS
VILIOJA, GRASINA
ISZ SZVEDIJOS. — Eltos 

Biuletinis atspauzdina dali 
straipsnelio isz Szvedu laik- 
raszczio, kuriame, tarp kitko 
raszo:

“Nemažiau kaip 420,000 Pa- 
baltiecziu (Latviu, Estoniecziu 
ir Lietuviu) 1944 ir 1945 me
tuose pabėgo isz savo namu, no
rėdami iszvengti dvigubo pavo
jaus — Gestapo ir NKVD, (Vo
kietijos ir Rusijos policijos).

‘ ‘ Didele dauguma pabėgėliu 
susirado saugias vietas ir nero
dė jokio noro gryžti. Tada Ru
sai nutarė iszmeginti naujas 
žvejybos priemones, tikėdamie
si, kad jiems geriau pasiseks.

“Viena isz tokiu priemonių 
buvo graži ir melaginga radijo 
propaganda. Isz Talino ir Ry
gos buvo siunczįami szirdi jau
dina atsiszaukąmai, kur ap
verkdami Vakaruose dingusiu 
pabaltiecziu liūdna likimą, bu
vo sakoma kad berželiai beria 
lapus kaip aszar is del dingusiu

TAKSOS
SUMAŽINTOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
partija Demokratai, jau jiesz- 
kosi naujo ir geresnio kandida-
to negu Trumano del ateinan- 
cziu rinkimu.

LEWIS APKALTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nuo savo pirmo drąsaus nusi
statymo, kada jisai statiesi 
priesz valdžia ir priesz visa 
Amerikos tvarka. Dabar jis 
teisinasi ir sakosi kad jis nieko 
bendra neturi su straikuojan- 
cziais mainieriais.

Lewisas gali sakyti ka jis no
ri, bet, visi žino kad mainieriai 
tik tada sugrysz in savo darbus 
kai Lewisas jiems pasakys 
gryžti. Už tai valdžia laiko Le- 
wisa atsakominga už szitas 
minksztos anglies straikas.

Jeigu Lewisas statosi kaipo 
mainieriu bosas ir j u preziden
tas tai jis turi atsakyti už mai
nieriu pasielgimą, ar tas pasi
elgimas bus geras ar blogas.

Mes pasipiktiname kai skai
tome ar iszgirstame kaip dikta
toriai kituose krasztuose valdo 
žmones ir kaip jie savotiszkai 
viską tvarko. Bet czia, Ameri
kos laisvoje szalyje Lewisas 
straksi kaip tikras diktatorius

ir viską savotiszkai daro ir 
tvarko ir nei žmonių labo nei 
kraszto gėrio nepaiso.

Lewisas yra didis žmogus ir 
mainieriams daug gero yra pa
daręs, bet, Lewisas nėra Ame
rika, mainieriai sudaro tik ma
ža dali Amerikos darbininku.
Jeigu visi turi del mainieriu 
nukenteti, tai nėra jokios lygy
bes; jeigu Amerikos pramone ir 
gerove turi nukenteti del Lewi
so, tai ne Amerika, bet Lewisas 
yra klaidoj.

Jau kelis sykius Lewisas 
prasiszoko ir kai tik Amerikos 
Prezidentas nenusileido, Lewi
sas buvo rastas kaltas ir turėjo 
nusileisti. Prezidentas Roose- 
veltas per kara tris sykius su
stabdė Lewisa, o Trumanas jau 
syki ne tik sustabdė, bet if nu
baudė Lewisa ir mainieriu uni
ja. Dabar Lewisas vėl insidra- 
sino ir vėl paskelbė kad jis ne
paiso Amerikos ir kad mainie
riai nepaiso visu kitu darbinin
ku. Yra sakoma kad jau laikas 
Lewisui gerokai aplaužyti ra
gus. Ne už tai kad jis reikalau
ja tos pensijos mainieriams, ir 
mes sakome kad tokia pensija 
yra reikalisgas dalykas mainie
riams ir kitiems darbininkams. 
Bet už tai, kad Lewisas nepaiso 
nei instatymu, nei viso kraszto 
geroves.

Mainieriai dabar baisiai ap
siszauke visame Amerikos 
kraszte, nes visi juos kaltina už

Puerto Rico valstybes 
valdžia visomis galiomis 
stengiasi eiti pirmyn ir su 
kitomis vieszpatystemis su
silyginti. Czia, tarp San Juan 
ir Ponce mieste yra statomas

fabrikas del elektros, kuris 
valdžiai atsieis daugiau negu 
deszimts milijonu doleriu. 
Szitas darbas pakeis viso 
kraszto jiegas uuo garo in 
elektra. __  (

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tukstaneziu tonu kariszki lai
vai paprastai vežasi su savimi 
po trisdeszimts kariszku ero
planu. Jie gali daugiau negu 
po szimta tokiu kariszku ero
planu vežtis.

Du tokie kariszki laivai isz- 
plauke isz Pacifiko pakraszczio 
ir vienas isz San Francisco uos
to. Visi trys plauks in Yesil- 
koy, prie Istanbul uosto Turki
joje.

Kariszkas laivas “Bendova” 
jau iszplauke isz San Francisco 
ir plauks aplink pasauli, jis pri
bus Turkijos uoste ir tenai pa
liks savo tuos kariszkus eropla- 
nus Balandžio (Apr.) 28-ta ar 
Gegužio (May) 5-ta diena, ir 
tada sau plauks savais keliais.

Laivas “Siboney” iszlauks 
isz Norfolk Virginia, Gegužio 1 
diena ir pribus Turkijos uoste 
su savo kariszkais eroplanais 
penkiolikta ar dvideszimts 
penkta diena to menesio.

Treczias kariszkas laivas 
‘ ‘Palau ’ ’ iszplauks Birželio 
(June) penkiolikta diena ir bus 
Turkijos uoste deszimts dienu 
ir paskui grysz in Amerika.

Amerikos Karo Sztabas da
bar mokina keturios deszimts 
Turku karininku kaip Ameri- 
koniszkus karo eroplanus var
tuoti ir kaip juos vairuoti.

SOVIETAI STABDO
AMERIKOS

TRAUKINIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

»

kur Anglija prižiūri ir valdo. 
Keturi szimtai Anglijos karei
viu su atprovintais karabinais 
iszvare tuos Sovietus.

Rusija dabar visomis galio
mis stengiasi iszguiti, iszvaryti 
Amerika ir Anglija isz Vokieti
jos, nes tada Rusija parodytu, 
kad ji viena yra galinga.

Per kelias valandas Ameri
kos eroplanai pristatė daugiau 
negu penkiolika tukstaneziu 
svaru maisto in Berlyną.

L. TRASKAUSKAS
LIE TU VIS Z K A S 
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