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Lewis Patrauktas In T eismą
Isz Amerikos AMERIKA RENGIA- PASZELPOS VADAS KOMUNISTAI VILIO

SI APSIGINKLUOTI PASKIRTAS JA 1TALIJONUS Trumanas Praszo
DARBININKAMS

BUS BEDA

Unijų Vadai Nežino 
Kur Kreiptis, Kur 

Suktis
NEW YORK, N. Y., — 

Darbininku vadai, kaip AFL, 
taip ir CIO uniju bosai ir bose- 
lai dabar ima tarpu saves pesz- 
tis. Jie dabar nežino ir nesu
pranta kaip ežia iszsisukti kad 
iszvengus Demokratu piktumo 
ir Republikonu kerszto.

Unijos vadai jau dabar ima 
susiprasti ir net patys prisipa- 
žinsta kad jie inpykino abieju 
partijų vadus, iir dabar nieko 
gero negali tikėtis, nežiūrint 
kuri partija rinkimus laimes. 
Jie dabar atsidūrė tarp kūjo ir 
priekalo, tarp velnio ir szetono.

Didžiausia klaida uniju va
dai padare kai jie insikiszo in 
politika. Visu uniju nusistaty
mas buvo nesikiszti in politika. 
Sam Gompers, AFL buvusis va
das ta taisykle buvo nustatęs.

Dabar uniju vadai mato, kad 
jie sau susidarė baisiai daug 
prieszu ir neprieteliu ir neteko 
daug draugu.

Sztai kaip dalykai stovi: Ko
munistu remiamas, treczios po
litines partijos kandidatas, 
Henry Wallace, jokiu budu ne
gali rinkimus laimėti.

Trumanas vargiai turi vilties 
laimėti. Bet jeigu Trumanas ir 
laimėtu, jis negreitai pamirsz 
kiek vadu dabar ji apleidžia ir 
apleido, kiek kairuju apleidžia 
ji ir remia Wallace.

New York mieste daug De
mokratu apleidžia Trumana, 
už tai, kad ant jo pyksta už Pa
lestinos klausima.

Trumanas nepamirsz kad ge
ležinkeliu darbininku pirmi
ninkas po prisieka pasižadėjo 
unijos tris ar keturis milijonus 
doleriu paaukoti, kad Truma
nas butu sumusztas. Dabar tu 
pinigu nereikia, nes tie unijos 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PREZIDENTO
RINKIMAI

WISCONSIN. — Buvęs 
Minnesotos Gubernatorius Sta 
ssen laimėjo rinkimus savo 
valstijoje ir parode visiems kad 
tu turi skaitytis. New York 
Dewey nieko ežia nelaimėjo, 
bet viską prakiszo, negaudamas 
nei vieno delegato.

Generolas MacArthur tikėjo
si laimėti visus delegatus ežia, 
bet gavo tik septynis. Politikie
riai spėja kad Generolas Mac- 
Arthur dabar visai isz tu rinkl
iom pasitrauks.

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas ne tik 
praszo, bet staeziai reikalauja 
isz Kongreso kad tuoj aus butu 
paskirta 725 milijonai doleriu 
del nauju kariszku eroplanu ir 
del mokinimo ir lavinimo nauju 
lakunu.

Szita byla bus Kongresui in- 
teikta rytoj ar poryt.

Laivyno vadai sako, kad 
Trumanas pareikalaus kad du 
sykiu tiek nauju laivu butu tuo- 
jaus statoma, negu dabar turi
me.

Apsaugos Sekretorius James 
Forrestal pataria ir perspėja 
Trumana kad jis per daug dė
mesio neatkreiptu in viena ap
sigynimo szaka ir nepamirsztu 
kitu. Jis sako kad visi žino kad 
mums reikia galingos eroplanu 
armijos padangėse, bet negali
ma užmirszti kad taipgi reika
linga galinga armija ant žemes.

Valdžia iszleido insakyma 
kad nuo szios dienos jau nega
lima parduoti kariszkus fabri
kus, kurie buvo paleisti ant 
pardavimo po karo. Daug fab
riku jau dabar permaino savo 
maszinas ir ima gaminti karisz
kus ginklus.

Jau beveik matyti, kad visi 
vyrai ir vyrukai vėl turės užsi
registruoti del vaisko. Apsau
gos Sekretorius, James Forres- 
lal pataria kad instatymas butu 
tuoj aus investas priversti visus
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Rinkimai Italijoje bus 
laikomi ateinanezia Nedelia, 
szio menesio asztuoniolikta 
diena. Visas svietas laukia 
szitu rinkimu nes jie tiek 
daug reiszkia laisviems 
krasztams ir Rusijai su savo 
Komunistais.

Cziai daugiau kaip penki 
tukstaneziai Italijonu susi
rinko pasiklausyti prakalbu 
isz vadu kurie yra priesz Ko
munistus.

Studebaker Automobi
liu Prezidentas Ves Pa- 
szelpos Darba Europoj

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas paskyrė 
Paul G. Hoffman, Studebaker 
automobiliu kompanijos prezi
dentą kaipo vada paszelpos Eu
ropai.

Szitas penkios deszimts sze- 
sziu metu amžiaus isztikimas 
Republikonas buvo ir Senato 
primitas ir patvirtintas. Jis 
gaus dvideszlmts tukstaneziu 
doleriu in metus algos.

Kai buvo jam pasakyta kiek 
algos jis gaus, jis nusijuokė ir 
pasakė kad jam užteks. Kai ku
rie gali pasipiktinti ir sakyti 
kad tai baisiai daug pinigu del 
vieno žmogaus algos. Bet nega
lima pamirszti kad Ponas Hoff
man, priimdamas szita pasky
rimą, paliko darba kur jo alga 
buvo daugiau negu devynios 
deszimts tukstaneziu doleriu in 
metus.

Gerai kad Ponas Hoffman 
jau ir taip turi gana pinigu ir 
kad jam dabar jokia alga neru
pi. O kitaip jis nebutu galejes 
szito darbo imti.

Daug yra kitu labai gabiu ir 
intakingu žmonių, kurie mielu 
noru stotu in tokius darbus ir 
daug gero musu valdžiai ir mu- 
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Rinkimai Italijoje

Kalbėtojai visus perspėjo 
kad visi Italijos žmones turi 
prisirengti prie tos tiek daug 
lemianezios valandos, kada 
Italijonai turės sutarti ar jie 
nori būti laisvi žmones ar 
Rusijos panezius priimti.

Nuo szitu rinkimu pareis 
ne vien tik Italijos ateitis ir 
likimas, bet beveik visu Eu
ropos kras'Žtu. Dar ir dau
giau, nuo szitu rinkimu pa
reis ir Amerikos nusistaty

ITALIJA. — Kai dabar pa
siklausai Komunistu Italijoje, 
tai ju kalbos ir ju prižadėjimai 
skamba kaip kokiu aniuolu isz 
dangaus. Jie dabar visus ger
bia, visus myli; turtuolius ir 
ubagus, Katalikus ir Bedievius. 
Jie dabar isz pat paskutinuju 
stengiasi prikalbinti ir privilio
ti Italijonus balsuoti už juos 
ateinančiuose rinkimuose, ku
rie atsibus Nedelioj. Jie turi 
vilties tuos rinkimus laimėti ir 
valdžia in savo rankas paimti.

Komunistas politikierius, a- 
gentas ateina pas paprasta dar
bininkėli ir jo užklausia: ‘ ‘ Kiek 
tu dabar žemes turi ir kiek no
rėtai turėti? Kiek kiaulių, kiek 
karvių turi, ir kiek norėtai tu
rėti? Jis viską sanžiningai užsi- 
raszo in savo knygute ir pasa
koTik balsuok už Komunistu 
partija Nedelioj ir viskas ka tik 
tu nori bus tau duota. ’ ’

Fabriku darbininkams Ko
munistai prižada, didesnes al
gas ir visiems nuosavus namus.

Turtuoliams jie prižada nu- 
muszti ir panaikinti visas tak
sas. (Bet jie tiems turtuoliams 
nepasako kad Komunistai la
biausiai reikalavo kad visu tur
tuoliu turtai butu takšnoti.)

O visiems žmonėms jie tikina 
ir sako kad Komnistai priims 
Amerikos paszelpa ir Amerikos 
Sekretoriaus tvarka del atsta
tymo Europos krasztu. (Jie nie-
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mas ar stoti in kara priesz 
Rusija, ar laukti.

Kaip tie rinkimai iszeis, 
negalima pasakyti. Bet nors 
tiek vilties dabar matosi, kad 
beveik visi laikrasztininkai 
sako kad per pastaruosius du 
menesius Komunistai baisiai 
daug žmonių, bąlsu pralai
mėjo.

Laikrasztininkai sako kad 
Italijonams akis atidarė 
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Daug Fabriku Permaino Savo 
Masziriostrlma GamintiKarisz- 
kus Ginklus; Autobosu Darbi
ninku Unijos Straikuoja New 
Yorke; Trumanas Vargiai Turi 
Vilties Laimėti Rinkimuosia
WASHINGTON, D. C. — John Lewi- 

sas, mainieriu bosas yra patrauktas in teis
mą pasiaiszkinti ir priparodyti kode! jis 
dabar negali būti kaltintas ir nubaustas už 
pasiprieszinima valdžiai.

Valdžios vyriausias Advokatas Clark, per 
teisėja Goldsborough dabar pareikalavo kad 
Lewisas pribūtu in teismą už tai kad jis
su visais mainieriais nepaklausė valdžios 
pareikalavimo kad visi mainieriai sugryžtu 
in savo darbus.

Ne taip seniai szitas teisėjas Goldsbo
rough nubaudė Lewisa su mainieriais, ir 
unija turėjo gerokai užsimokėti, Lewisui 
dabar jau ne taip ramu kai jis dažinojo 
kad jis turi stoti priesz ta pati teisėja.

KOMUNISTAI
SUIMTI

Ketino Iszžudyti Vaidi
ninkus Ir Ateivius

ASCUNCION, PARAGUAY.
— Pietų Amerikos Paraguay 
kraszte buvo suimti ir suaresz- 
tuoti Komunistai, kurie rengėsi 
beveik visus valdininkus iszžu- 
dyti ir valdžia užimti.

Policija sako kad keturi Ko
munistu vadai buvo suimti ir 
kad buvo surasta daug karabi
nu, sprogstaneziu bombų ir ki
tokiu ginklu.

Szitame kraszte Komunistu 
partija buvo uždrausta nuo per
nai metu, kai Komunistai stojo 
in talka sukilėliams.

Policija pranesza kad Komu
nistu radijo stoti buvo suimta 
ir daug Komunistiszku popiera 
ir rasztu bu vo surasta.

Komunistai buvo pasirenge 

užsipulti ant policijos ir užimti 
telefonus ir radijo stotis. Visi 
ateiviai ir valdininkai butu bu
vę nužudyti.

Komunistai ketino investi 
kariszka valdžia su pagelba ke 
liu armijos karininku.

STUDENTAS
.NUSISZOVE

COLLEGE STATION, TEX. 
William R. Ford, dvideszimts 
trijų metu studentas kolegijoje, 
buvo savo kambaryje surastas. 
Jis buvo mirtinai sužeistas ir 
revolveris buvo szalia jo lavo
no.

Daktarai sako kad jis buvo 
nusiszoves save apie dvide
szimts valandų pirm negu jis 
buvo surastas. William R. Ford 
pareina isz Hartford Conn. Per 
kara jis buvo inžinierius leite
nantas. Kodėl jis save nusiszc- 
ve, policija nesako ar visai ne
žino.

SUKILIMAS PIETŲ 
AMERIKOJE

Colombi jos Sostine Ba- 
gota Sunaikinta; Daug 
Nužudyta; Tarptautine

Konferencija
Sustabdyta

BAGOTA, COLOMBIA. —
Ginkluota gauja sukilėliu su
naikino Colombijos sostine Ba
getą ir invede sukilėliu valdžia. 
Sukilimai pasirodė po visa sos
tine kai vienas politikierius bu
vo nužudytas.

Czia, szitoje sostinėje kaip 
tik tuo laiku buvo laikoma 
tarptautine konferencija tarp 
Suvienytu Valstijų ir Pietų 
Amerikos krasztu. Szitoje kon
ferencijoje dalyvauja ir musu
Sekretorius Marshall.

Kiek dabar buvo galima su
žinoti tai mažiausiai asztuoni 
nariai Prezidento Mariano Os
pina Perez tarybos buvo nužu
dyti.

Beveik visa armija ir polici
ja prisidėjo prie sukilėliu, ku
riu vadas buvo Jorge Eliecer 
Gaitan, kuris ketino stoti in. 
rinkimus 1950 metuose, ir kuris 
buvo nužudytas.

Tas tarptautinis susirinki
mas buvo nutrauktas, ir dabar 
nežinoma ar jis bus tęsiamas to
liau, ar visi delegatai važiuos 
namo. Amerikos Sekretorius 
greitai patelefonavo in Wash- 
iugtona, visus užtikrindamas 
kad nei jam nei jo sztabui nėra 
jokio pavojaus.

QUITO, ECUADOR. — Kai 
tik žinios atėjo kad Komunis
tai buvo suimti Ascuncion ir 
Santiago miestuose, Universi
teto studentai sudarė parodas 
ir pradėjo szaukti: “Tegul pra
žūva valdžia ir valdininkai!”
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Kas Girdėt per brangu, pragyvenimas per 
brangus ir pinigu jau visiems 
ima pritrukti.

TREMTINIAI
ATSISVEIKINA
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Szitokia sanjunga galėtu at- 
■ sikirsti priesz galinga Rusija!

Bažnycziose kolektos ima 
pulti, mažėti.

Dabar iszrodo kad valdžia 
pavėlins visiems pakelti, pa
branginti randas visiems tiems 
kurie ant randos gyvena.

Bankos jau ima reikalauti 
daugiau paszalinio turto, ge
resnio užtikrinimą pirm neg a 
skolina pinigus.

Galimas daigtas kad mes vėl 
turėsime beveik viską pirktis 
su kortelėmis, kaip buvo per 
kara, kad viskas bus vėl suvar
žyta. i

Prezidentas Trumanas dabar 
net vieszai sako kad jis mažai 
paiso ar jis bus iszrinktas ar 
ne, ir jis visai neklauso patari
mu isz savo partijos vadu.

Dabar jau sunku gauti dar
bas mažesniuose miestuose. 
Jaunieji vėl ima apleisti mažus 
miestus ir traukti sau in virszi- 
nes ar in didesnius miestus, in 
fabrikus. Jie tenai daug dau
giau uždirba, bet nieko nesusi- 
taupina, nes vos pragyvena.

Juozas Stalinas ir Politburo 
politikieriai Rusijoje dabar ne
ramiai miega. Jie buvo paszali- 
ne beveik visus savo gerus ge
nerolus ir in ju vietas buvo pa
skyrė ne karininkus, bet politi
kierius ! Dabar, kai jau treczias 
karas gresia, Stalinas mato kad 
reikes tuos generolus vėl pasi- 
szaukti in pagelba.

Visi darbininkai fabrikuose 
dabar pyksta ant Lewiso ir ant 
mainieriu. Kiti darbininkai ne- 

■ teko darbo kai mainieriai su- 
straikavo. O darbininkams dar
bas dabar baisiai reikalingas, 
nes pragyvenimas toks bran
gus.

KOPENHAGA. — Lietuviai 
tremtiniai Kovo 2 d., Kopenha
goje suruosze inspudinga kon
certą emigruojaneziu atsisvei
kinimui su Danu visuomene. 
Koncertan atsilankė per 700 
svecziu. Turtinga programa at
liko kultūrinis sambūris “Ro
muva” ir Lietuviai skautai. Vi
si pasipuosze tautiniais rubais 
gražiai padainavo Lietuviszku 
liaudies dainų ir paszoko tauti
niu szokiu. Danai koncertu bu
vo labai sužavėti.

Koncertą pabaigus buvo at
sisveikinta su Danu visuomene 
ir emigruojaneziais Lietuviais. 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
p. B. Nielsen pasakė jautria 
kalba ir dirigentui A. Dvario 
nui inteike didele pintine geliu, 
o tremtiniams paaukojo 200 
kronu. Atsisveikinimas baigtas 
Lietuvos ir Danijos himnais.

(LAIC).

JUDOSZIAUS :: ::
:: :: :: SKATIKAS

ak-
pa-

• Butkus nuėjo pas daktara 
kad daktaras ji peržiuretu ir jo 
sveikata patikrintu. Jis taip da
ro kas pavasaris, kad galėtu 
sau sportauti per vasara. Dak
taras visa ji peržiurėjo, tumte- 
lejo ežia, .bumptelejo ten, in 
dantis ir gerkle pažiurėjo, szir- 
dięs plakimą patikrino, paskui 
jo užklausė:

“Ar rukai?”
“Po biski.”
“Tai per daug; nuo szio lai

ko mažiau rūkyk.
* “ Ar daug valgai ? ’ ’

‘1 Gerokai. ’ ’
“Tai nesveika. Valgyk daug 

mažiau. ”
“Ar geri alų ar sznapsa?”
Czia Butkus jau susiprato ii’ 

pasimokinp ir nei nemirktelejes 
atsake, ‘ ‘ visai nei in burna ne
imu ! ’ ’

‘ ‘ Gaila, ’ ’ atsake daktaras, 
“vienas kitas stiklelis žmogui 
in sveikata. ’ ’

Kai Butkus parėjo namo jis 
Butkuvienei pasakė ka dakta- 

* ras jam buvo pasakęs, iszsitrau- 
ke buteliuką ir daktaro patari
mą pilnai iszpilde ir dabar kas 
lytas, vakaras ir per visa die
na tebepildo.

Mes spėjame kad mainieriai 
už keliu dienu grysz in savo 
darbus, ir kad Lewisas nusileis 
szita syki, kaip ir pernai nusi
leido, kai mainieriu unija turė
jo taip brangiai užsimokėti už 
Lewiso prasiszokima.

Visi žmones nori dabar szelp- 
ti Europa, o Lewisas nutarė vi 
sus tuos musu pasiryžimus pa
naikinti kai kompanijoms taip 
kelia pastojo. Jau dabar plieno, 
geležies ir automobiliu fabrikai 
szimtus tukstaneziu darbininku 
paleido.

Korea laikys rinkimus Gegu
žio devinta diena. Amerikos 
Karo Sztabas jau dabar rengia
si daug daugiau Amerikos ka
reiviu tenai pasiunsti.

Demokratu Partijos vadai 
sako kad jie nerems Trumano 
nepaisindami kad ir visos par
tijos labo. Jie sako kad jiems 
rupi rinkimai namie ir jie neno
ri viską prakiszti remdami 
žmogų kurie jokiu budu dabar 
negali laimėti rinkimus.

Demokratu Partijos didžiū
nai vis kalbina Generolą Eisen- 
lioweri, kad jis stotu in kandi
datus del Prezidento. Jie jam 
viską prižada, bet jis tyli.

Reikalauja Iszduoti
Baltieczius

KOPENHAGA. — Darni 
spauda paskelbė kad Sov. Ru
sijos Pasiuntinybe pareikala
vusi Danijos Vyriausybe isz- 
duoti Baltieczius tremtinius. 
Visus Lietuvius, Latvius ir Es
tus Moskva skaitant Sov. Rusi
jos piliecziais. Be to, apie 1,000 
Baltiecziu, radusiu prieglobsti 
Danijoj, esą laikomi “karo kri
minalistais’’ ir, kaip tokie, turi 
būti nubausti.

Atsakydamas in ta reikala- 
vima Danijos Užsieniu Reikalu 
Ministeris paprasze Sovietu 
Pasiuntinį patiekti konkrecziu 
inrodymu apie Baltiecziams 
primetamus nusikaltimus. Tu 
inrodymu nepatiekus, Sovietu 
reikalavimas nebusiąs svarsto
mas. Danija taikanti aziliaus 
teise visiems politiniams pabe 
geliams, taigi ir Baltijos krasz- 
tu piliecziams. (LAIC).

Kazarmese Lietuvoj

Visi biznieriai skundžiasi 
kad biznis prastas. Didesni biz
nieriai dabar mažiau perka ir 
laukia pamatyti kas bus isz vi
su tu gandu apie kita vaina.

Kas bus Republikonu kandi
datas da negalima pasakyti, bet 
mes jau tiee drystame pasakyti 
ir inspeti: kas jis tokis bus jis 
rinkimus laimes. Jis laimes rin
kimus ne už tai kad jis bus toks 
jau geras ar gabus, bet už tai 
kad Demokratai neras tinkamo 
kandidato pastatyti priesz ji.

Aficierius — Ar tu Szmu- 
liau myli Lietuva?

Szmulis — Nu, kaip ne! 
Asz ja labai myliu!

Aficierius — Ar eitum ant 
kares?

Szmulis — Nu, pons api- 
cier, kap as eisiu ant kares 
tai kas mylės Lietuva?!

Pataria Apie Straikas

Biznieriai mamose jau visai 
nusiskundžia. O dabar, su szi- 
tomis nelemtomis straikomis, 
tai viskas bus praseziau.

Ypatingai galima atjausti 
biznio nusmukima mažuose 
miesteliuose. O maži miesteliai 
yra visados pirmutiniai atjaus
ti gera ar 'bloga bizni. Paskui 
tik už keliu menesiu jau ir di
deli miestai ta pati atjauezia.

Komunistu padupezninkas 
Wallace su savo treczia politi
kos partija jokiu budu negali 
laimėti rinkimus. Jis ir pats ta 
žino. Bet jis su savo partija bai 
siai suskaldė visa Demokratą 
partija, ir Trumanui kelia už
kirto.

Agentai kurie visoki tavora 
pardavinėja, jau nusiskundžia 
kad dabar jau daug sunkiau 
parduoti. Biznieriai nenori per 
daug pirkti, per daug užsikrau
ti su tavoru.

Biznieriai sako kad žmones 
nenori pirkti, bet jie bijosi pri
sipažinti tikra teisybe kad žmo
nes jau negali pirkti. Viskas

Dabar, kai taksos buvo nors 
kiek sumažintos, kai algos bu
vo ir yra padidinamos, kai ve
teranai, pargryžusieji kareiviai 
gauna bonusus atskirose vals
tijose ir kai valdžia ima daug 
daugiau viško pirkti Europai 
ir kai fabrikai ima gaminti ka- 
riszkus ginklus, vėl atsiras 
daug daugiau pinigu darbinin
ku kiszeniuose, bet ne visu. Isz 
viso to tik viena iszeitis: 
kas labiau pabrangs!

Vis-

David E. Lilienthal, Atom 
bombos fabriku ir kompani
jų pirmininkas pataria kad 
valdžia per instatymus už
draustu darbininkams strai- 
kuoti tuose fabrikuose kur 
tos sprogstanezios bombos 
yra gaminamos. Jis sako kad 
kraszto saugybe yra reikalin
gesne negu darbininku erge
liai.

Iszpanijoj, arti miesto Bar
celona, randasi Tėvu Dominin
konu kliosztorius, kurio 
tuose surandama sekantis 
davimas:

Kadaisiai, viena vasaros die
na, vienas zokoninkas gryžo isz 
keliones in minėta kliosztoriu, 
gabendamas su savim surinktas 
pas žmones aukas. Jis su savim 
vede asileli, kuris ant savo nu
garos nesze krikszczioniu dova
nas: duona, daržoves ir vaisius. 
Diena buvo giedri, bet vėtra, 
tiktai ka pertekusi, apvalė orą 
nuo visokiu neszvarumu ir ant 
dangaus da skaiseziai žibėjo 
laumes juosta.

Zokoninkas savo szirdyj jau
te neapsakoma linksmybe ir 
džiaugėsi dangum ir žeme; jo 
duszįoj užgimė padekavones 
jausmas Dievui, kuris sutvėrė 
ant žemes visokius žmonėms 
reikalingus daigtus. Tokiame 
padėjime eidamas, prisiartino 
prie girios, kurioje augo dau
giausia korko medžiai ir kurioj 
atsiranda minėtas domininkoną 
kliosztorius.

Zokoninkas eidamas ant syk 
prieszai save ant tako pamate 
sidabrini pinigą, žibanti kokia 
taį niekclarysta priesz leidžian
tis saulei. Zokoninkas pasilen
kė, paėmė pinigą, bet greitai 
vėl mete, nes pirsztuose sujuto 
koki tai magni ta. Po valandėlei 
vėl paėmė pinigą, bet jau su ju- 
pos skvernu ir tuokart ant pi
nigo pamate dideli raudona 
taszka. Bandė taszka nuo pini
go su rankove nutrinti, bet jam 
betrinant ir valant, taszkas da
rėsi aiszkesniu ir raudonesnių.
. — Iszrodo, kad tai butu 
kraujas, suszvapejo pats sau.

Su sykiu ji apėmė toksai 
liūdnumas, tokia didi gailestis, 
kad zokoninkui akyse pasirodė 
net aszaros. Zokoninkas nieko 
blogo pinige nematydamas, nu
sprendė pinigą su savim paimti 
ir, parvykus kliosztorium, ati
duoti perdetiniui.

Tai-gi ir slinko sau toliau 
per giria, bet jau dabar jaute 
savyj koki tai apsunkinimą ir 
kokia tai savinej sunkenybe. 
Atvykus jam in kliosztoriu, o 
perdetinis matydamas ji susi- 
maisziusi, tuojaus paklausė:

— Gal sergi, broli?
Zokoninkas iszdave perdeti

niui savo keliones ir rinkimo 
auku reikalus ir sykiu su visa 
atskaita,’atidavė ir ta pinigėli. 
Zokoninkas pinigo netekes, 
jautėsi vėl laimingu ir jam su- 
gryžo senoviszkoji ramybe.

Bet dabar perdetinis, kaip 
tik dasilytejo to pinigo, tuo
jaus sujuto savyj koki tai sus
paudimą ir liūdnumą. Tasai 
pinigas buvo, tarytum, karszta 
geležis. Perdetiniu tasai atsi
tikimas labai suspaudė szirdi, 
lodei jisai ta pinigą mete ant 
stalo ir su baime pradėjo in ji 
žiūrėtis.

Saule jau tuokart buvo nusi
leidus, ant melinojo dangaus 
už žibo menulis ir jo szviesybej 
pinigas da labiau pradėjo spin
dėti, sakytum, jis visas apsilie
jo krauju.,

'Perdetinis kas kartas jaute 
savyje vis didesni nespakainu- 
ma, bet negailėjo nei verkti, nei 
maldose rasti bent kokio nors 
suraminime. Uždege žvake ir 
su atyda pridėjo in pinigu žiu- 
reties. Par lates ant pinigo ru-

kilnyczia ir Ilebraiszka para- 
&za : ‘Szventas Jeruzalem,’ su- 
szuko: Didis Dieve! Juk tai 
Judosziaus skatikas! Vienas 
isz tu visu, už kuriuos jisai Die
va pardavė!

Pastūmėjo prakeikta pinigą 
ir pradėjo manstyt kur ji padė
ti ir ka. su juom pradėt. Negali
mas daigtas ji laikyti, bet nega
lima ji iszmesti laukan, kadan
gi kiekvienam jo atradėjui be 
abejones, jis užnuodintu gyve
nimą. Kadangi kliostoriaus 
bažnycziai buvo liejama varpas 
perdetinis nunesze ta pinigą ir 
inmete katilai! in tenai suleis
tus metalus. Padarius varpa, 
tuojaus jis buvo pakabintas 
bažnyczios bokszte. Tuo varpu 
pirma karta turėjo varpuoti 
laike iszkilmingosios dievinal- 
dystes, Vieszpaties ‘Prisikeli-
ino.

Tikiu ežiu

AIRISZIAI PAMOKI
NA LIETUVIUS

pilna

do naujo varpo balsas, tikinti 
visi sukrito ant keliu ir pradė
jo žegnotis. Nes stebetnai 
skambėjo tasai varpas; tary
tum sopulingai dejavo, tai vėl 
nesuprantamu balsu kauke. Vi
sus apėmė neiszpasakyta baime 
ir didis iudnumas!

Zokoninkai paleido varpo 
virves ir iszbokszto pabėgo, bet 
varpas ir nevarpuojamas vis 
kauke be jokio sustojimo, be 
pertraukos.

Perdetinis tuo jaus insake 
varpa nuimti ir imnesti in ma
res. Mariu giluma praryjo var
pa ir nuo to laiko kiekvienoje 
Didžioje Petnyczioje toje vieto
je girdėt liūdnas varpo skam
bėjimas. Žuvininkai ir laivi
ninkai iszgirde varpo baisa, 
dievobaimingai žegnojasi ir 
tuokart ju szirdis drasko toks 
didis graudumas, tarytum jie 
jau visame savo gyvenime butu 
neinate jokio džiaugsmo ir 
ramybes. —GALAS.

Pacziule parėjus nuo dan
tisto sako: Ak, tasai beszir- 
dis dantistas, isztrauke man 
visus dantis!

Vyras — Isztikruju beszir- 
dis, ba paliko tau liežuvi!

PAVOGĖ AUTOMO
BILIU; PABĖGO

NEW YORK, N. Y. — 
Eman de Valera Airijos Minis
teris atvažiavo in Amerika ir 
buvo visu Amerikiecziu Airi
sziu ant ranku nesziojamas. Jis 
buvo priimtas ir vaiszinamas 
visu Amerikos Airisziu virszi- 
ninku ir valdovu.

Kai jis atvažiavo in Philadel
phia, Pa., tai Arkivyskupas 
Kardinolas Dougherty ji iszkil- 
mingai priėmė ir pavaiszino. 
Kardinolas Dougherty net pa
skelbė dvi dienas atostogų, 
liuesybes nuo mokslu kai tas 
iszkilmingas premieras isz Ai
rijos atvažiavo.

O mes, Lietuviai, mužikai 
smeižeme ir niekinome savo 
kraszto Prezidentą Smetona, 
kai jis pas mus atvažiavo. Pas 
Airiszius atvažiavo tik premie
ras, o pas mus pats Prezidentas 
musu kraszto, ir mes ji taip 
prastai priememe.

Premieras Airisziu kraszto 
buvo iszkilmingai ir didingai 
priimtas, jis visiems pasakė 
kad treczias karas bus mažoms 
tautoms pražūtis. Kai jis taip
iszsireiszke tai visi rankomis 
plojo. Bet kai Lietuvos Prezi
dentas Smetona ta pati pasakė, 
tai musu Lietuviai ji niekino ir 
ji szmeiže. Airisziai parodo 
mums kaip gerbti savuosius va 
dus. Mes praszvlpeme proga pa
sididžiuoti savaisiais vadais.

Kunigas P. Czesna, Szvento 
Juozapo parapijos, Mahanoy 
City, Pa., klebonas ir Kunigas 
Jeronimas Bagdonas, esantis 
vikaras Szv. Vincento parapi
jos, Girardville, Pa., buvo vie
natini kunigai kurie reme ir 
skelbe visiems musu tautos 
Prezidento atvažiavima in 
Amerika. Bet j u balsas buvo 
paskandintas kai visi musu ne- 
suprateliai pradėjo savo 
szlamsztus skelbti apie Prezi
dentą Smetona. Dabar jau visi 
susipranta ir mato kad Lietu
viai Amerikoje baisia klaida 
padare, nepriimdami Savo Tė
vynės Prezidentą. Smetonas mi
re, ir Lietuviu Tauta vis mer
dėja!

PHILADELPHIA, PA. — 
Vagis, pasivogęs automobiliu, 
neszesi kiek tik galėjo kai poli- 
cijantai pradėjo ji vytis ir in ji 
szaudyti ant Chester Pike.

Policijantas Saržentas Elmer 
Zebley ir policij antas Ellis 
Lindsay buvo sustoję in valgo
mąjį užkasti apie ketvirta va
landa isz ryto kai tas vagis te
nai atvažiavo su savo pavogtu 
automobiliu.

Policijantai buvo palike sa
vo automobiliaus radija atida
ryta kad jie girdėtu visas ži
nias ir visus insakymus. Kaip 
tik tuo paežiu laiku per radija 
atėjo žinios kad automobilius 
buvo pavogtas. Abudu polici- 
jantai geritai iszbego isz valgo
mojo paskui ta vagi, bet vagis 
juos užmatė ir greitai pasuko 
savo automobiliu in vieszkele ir 
neszesi kiek tik galėjo.

Policij antai paleido kelis 
szuvius in ji bet jis nesustojo. 
Už keilu valandų policijantai 
rado ta automobiliu palikta ant 
ulyczios, bet vagies nesurado.

Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata, už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranesseme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU1

“Saules” Redyste.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

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

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

Visus In Vaiska

- -

Tie, kurie remia ir prita
ria imti visus jaunus vyru
kus in vaiska stveriasi viso
kiu priemonių žmones inti- 
kinti kad labai reikalinga 
imti visus vyrukus in vaiska. 
Jie ežia uždėjo plakatus ant 
kumeles, (kumele yra žesklas 
Demokratu partijos) ir sako 
kad reikia ne vien tik jaunus 
vyrukus, bet netirgyvulus

imti in vaiska ir pasirengti 
del ateinanezio karo.

Szitas asilas buvo atvestas 
prie pat Washingtono kam- 
baru priparodyti visiems kad 
Demokratu partija nori ir 
reikalauja kad Amerika butu 
prisirengus prie visokiu nuo- 
tikiu ir aplinkybių ir kad vi
si vyrukai bus imami in vais
ka.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siiinsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Meiliszkas Klastingumas
VIENAM miestelyje šėrė

jo prie vyno keturi žymiau
si vietiniai ponai: ponas dakta
ras, ponas sudžia, kunigas kle
bonas ir ponas aptiekorius.

Kalbėtasi isz pradžių, kaip 
paprastai, apie bloga orą, po 
tam apie politika, o ant galo
apie didelius nesmagumus gy-

kazyriavau, nelaime! Mergina 
nei neatjautė mano karsztu 
žvilgesiu, nejautė savo tėvo 
karsztu velijimu!

Viena diena vienok paklau
sė manes dede:

— Ar tu nors kada del jos 
iszpažinai savo meile, ar isz-
reiszkiai savo norą?

reikalingus prie tos komedijos 
pinigus, vežėjas su karieta jus 
lauks už daržo. Artimam mies
telyje asz jus pavysiu raitas, 
tuo kart imsimės bartis, rustin- 
tis, pagaliaus palaiminimas ir 
viskas bus pabragta!

Apsikabinau dede taip dru- 
cziai kad net kambario sienos 
sudrėbėjo! Man taip tuo kart 
rodėsi.

Antra diena pradėjau kom
panija. Pasekmes buvo tiesiog

perkuniszkos. Stefcija jau po 
antrai mano dvi-kovai ir po tre- Mažucziu Atsiszaukimas ir kariavo petis in peti su Ang

lijos garsiais lakūnais.

venant tokiame mažame mies
telyje.

— Ponai, turite da puse 
bėdos, atsiliepe ponas dakta
ras.

— Ponas sudžia ir ponas 
aptiekorius abudu ženoti, turi 
dailius, sveikus vaikus, su jais 
užsiėmimus, linksma laiko pra
leidimą.

— Su paczioms nesutiki
mus ir ginczus, pridėjo tuojaus 
ponas sudžia.

— O kad ir tas! Kalbėjo to
liau daktaras, vis-gi tai koksai 
nors in vairumas, nes nuomonių 
susimainymas, barniai, užarta- 
vimas szeimyniszku santiku, 
s z i r di ugi pe r s i p r aszy m a i.

— O po tam nauja skrybė
lė arba suknia už pora szimtu 
kronu, pridūrė vela aptieko
rius.

— Dėkui Dievui, yra isz ko 
pasemti, insimaiszc kunigas 
klebonas, o vis tas jus linksmi
na, kada pasirėdžius palcziule 
atkreipia ant saves miesczion- 
ku atyda ir priima nuo jauniku 
visokius pagyrimus!

Czionais prasijoke sudžia.
— O! Kaslink to paskuti

nio, tai aptiekorius nemyli ma
tyti jaunikius prie savo pa- 
czios!

— Na, kad ir teisybe, tai 
pritraukianti moteriszkaite! 
Pridūrė daktaras.

Kunigas pastate nauja buteli 
ir tarė, pildamas in stiklelius:

— Sunku man, dvasiszkai 
ypatai, bet kodėl daktaras lyg 
sziol neapsiženija, negaliu su 
prasti. Jau butu geriausias lai
kas!

Daktaras atkirto nekantriai:
— Mano ponai! Ankstyvo 

apsiženyjimo, sakoma, nieka
dos nesigailima, o apie vėlesni 
yra visokiu nuomonių. Asz po 
szesziu desetku jau tos nieky
bes nepadarysiu, bet jaunas bū
damas turėjau apie tai pamans- 
tyt.

— Na, ir kodėl? Paklausė 
trys draugai.

— Kodėl? Hm! Buvo prie
žastis. Labai noriai jums pasa
kysiu su iszlyga, kad isz manės 
nesijuoksite. Tai buvo szirdies 
istorija, o jauniems dovanoja
ma tokios nebūt niekystes.

— Praszome! Praszome! — 
Vėl atsiliepe trys balsai, o po
nas daktaras, užsidegė sz vieži a 
cigareta, taip pasakojo.

— Alano dede, sziandien 
numiręs, buvo mieste P., fizika 
ant viso apskriezio. Aplankyda
vau asz ji tankiai, karta todėl, 
kad miestas buvo gražioje tarp' 
kaulu vietoje, antra del puikios 

’ maudykles smarkiai beganczioj 
upėj, tarp kalnu, o kas tiesa la
biausiai ir isz tos priežasties, 
kad dede turėjo dukterį Stefcia, 
už kurios juodas kaip anglis 
akytes, buvau pasirengęs in 
vandeni szokti.

— Ne, dėduli! Atsakiau. Ir 
kodėl? Asztuoniolikos metu 
mergina atjaus meile, patemius 
inspudi, koki padaro ant vyro.

— Taipgi tas tau abejinga?
— Kaip szaltas murmuras!
— Suprantu tai, ant nelai

mes !
— Kaip tai, dede? Gal in....
— Saugok Dieve! Tai ne. 

Bet matai, ji po motinai pavel
dėjo jos nepaprasta dievotumą, 
ir kaip man, tai jau kelis kartus 
primine jog nori neatbūtinai 
eiti in kliosztoriu.

— Dievo sopuliai! Atsilie
piau puldamas kėdėn, argi tai 
neibutu gaila?

Dede ramino mane.
— Be abejones. Alano nuo

mone vienok, ne viskas dar pa
baigta. Prie tokios jaunos mer- 
gaites jai negalima prieiti at
virai, reikia veikti klastingai. 
Palik ta mano senai galvai, jau 
asz ka nors apmanstysiu.

Po porai dienu pasiszauke 
mane prie saves.

— Kalbėjau su Stefcia.
— Ir k a atsake?
— Ramiai ir maloniai nu- 

siszypsojo iszgirdus tokia nau
jiena : ‘ ‘Biednas vaikinas! ’ ’ At
siduso, “asz tai macziau jau se
niai, kad jis mane myli, bet ro
dos ant to neturiu. Prieszingai, 
dabar da daugiau esiu palinkus 
prie kliosztoriaus negu pir
miau. ’ ’

— Nusiminimas!
— Nusiramink, jaunikaiti! 

Kalbėjo liūdnai mano dede, isz- 
manstinau asz savo smagenine 
puiku daigta ir prie jo pradžia 
jau padariau. Pirmiausia jai 
atsakiau, kad asz labai jos už
manymu džiauginosiu, nes tuo 
budu apsilenks nesmagaus liki
mo, kokis ja lauktu, jeigu apsi
verstu su tokiu didžgalviu kaip 
tu. ‘

— Bet-gi dėduli, ka tas ga
li reikszti?

— Tylėk ir klausyk. Stef
cia su žingeidumu ir nusistebė
jimu iszgirdo ta mano nuspren
dimą, nes turi žinoti kad mote- 
rerns daug daugiau patinka 
taip vadinami sportai; iszdyku- 
nai, lengvamąniai, o labiaus to
ki, kurie apie jas szokineja ar
ba nors nuduoda abejutiszkus.

—■ Bet, kažin, ar ir Stefcia?
— Stefcia yra tokia pat mo- 

teriszke kaip ir visos kitos jau
nos ir neprityriusios žasukes. 
Taigi, mano pienas yra toksai, 
idant tu nerodydamas jai jokio 
užsiėmimo, apsakytum, jai apie 
savo meiliszkus prietikius ir 
nesmagumus, apie moterių 
szirdžiu pergalejima, apie dvi
kovas, užsinuodijimus ir t.t.

— Ir kas isz to ?
— Tai isz to, mano vaikine, 

kad tuo kart jos akyse pasiro
dysi karžygiu ir apturėsi jos 
szirdi.

— Duok Dieve!
Dede, būdamas mano moti

nos cledes gimine, labai mielai 
butu mane pamatęs žentu. Dak- 
torata iszlaikiau summa eum 
landė, isz namu turėjau nema
ža dvareli: negirtuokliavau, ne-

BALTRUVIENE

ežiai operos primadonai, ku
rios isz meiles del manes nusi
nuodijo, puolėsi man ant kaklo 
ir be jokio abejojimo priėmė 
mano propozicija. ’

— Tiktai ar tu ant to turi 
pakaktinai pinigu, mano miela
sis? Paklausė manes neramiai.

—- Nesibijok, brangi, atsa
kiau. Žiūrėk, sztai turiu dvyli
ka tukstaneziu guldenu!

— Ak, kaip tai gerai, kad 
tu toksai rūpestingas!

— Ar manai jog užteks?
— Alau rodos! Alanau vie

nok, mylimasis, jog daug bus 
geriau, jai asz tuos pinigus pa-
laikysiu prie saves. Tu truputi 
lengvumams, o da gali kas isz 
tavęs atimti.

— Visuomet, brangiausioji! 
Atsakiau, paduodamas jai 
krepszi su bank-notoms.

— Labanakt, mylimasis!
— Labanakt! Iki ryt die

nai!

Amerikos Mergaicziu 
Skaucziu sanjunga platinasi 
ir pareiszkia savo siekimus. 
Jos tiki kad net mažutis kū
dikėlis gali prisidėti prie Eu
ropos pagelbos ir paszelpcs. 
Amerikos Mergaicziu Skau- 
tos per savo susirinkimus

stengiasi surinkti drabužiu ir 
maisto del Europos bedau- 
janeziu. Czia, Toledo miesto 
Skautes veda vaju suszelpti 
Azijos badaujanezius. Jos sa
ve vaju pradėjo, kuris tesis 
per visus szitus metus.

Sovietu laikraszcziai tuojaus 
pranesze kad Amerikiecziai ka- 
riszki eroplanai privertė szita 
eroplana nusileisti, bet kelei
viai kurie ant to eroplano buvo 
prisipažino kad jie privertė la
kūną nusileisti.

Lakūnas kuris buvo prie vai
ro kai eroplanas nusileido, vi
sai nesiprieszino, nes ir jis no
rėjo isz po Komunistiszkos val
džios pasprukti ir ežia rado la
bai gera proga. Jis irgi negryžo 
in Praga.

Visiems, kurie pasiliko pas 
Amerikieczius buvo tuojaus pa
rūpintos vizos. Tie lakūnai ku
rie buvo ant to eroplano sako, 
kad jie visi vėl ketina stoti in 
Anglijos lakunu eiles.

____________ :__  ■{_____

ARMIJOS DIENA

Luzerno paviete bobele 
pabėgo, 

Josios vyrelis jieszkot 
pradėjo, 

Apsižiūrėjo, pinigai vietoje 
gulėjo, 

Tiktai pasiėmė su savim 
burdingeri, 

Ir davė savo vyreliui 
tikybe. 

Tokiam žmogeliui be moterėlės o

lengviau,
Gyvenimas bus tykiąu, 

Suradus tokia boba, 
Tai nesmaguma turės visada, 

Jau jeigu pabėgo morikie, 
O sugrįžtu vela, .

Tai gero nebus niekada !
* * *

Skulkine yra tokios moterėles, 
Ka prie gerymo priprato, 
Jau ne viena bobele baisiai 

iszsipurtus, 
Terlos tokiu iszpurtia, 

Baisiai net žiūrėti
Turi net drebėti, 

Juk vyrai uždirba, 
Kam czedy't.

Jeigu numirs vyras, 
Tai atsiras kitas!

* * *

Nei viena mergele,
Ant to visai neatsimena, 
Kokia jos ateitis bus, 
Ir kokius turės vargus, 

Alanstina, kad 
apsivyruosiu,

Busiu boba, gerai turėsiu, 
Gardžiai valgysiu, 

Ilgai miegosiu,
Daug pinigu turėsiu, 
Ba vyras kaip mulas, 

Užtektinai pinigu, užsidirbs, 
Geros moteres negirtuokliauja,

Ir nepaleistuvauja, 
Namie sėdi, 

Vaikus prižiūri
Ant paleistuviu nežiūri, 

O ir niekszes bobos, 
Saugosis geros ir doros.

* * *

Toledos bobeles, 
Apsimalszykite rūteles, 

Namus geriau prįžiūrėkite, 
Ir prie savo szeimynos 

sėdėkite.
.Nelandžiokite pas kitus, 
Sulaikykite savo burnas, 
Guzutes tiek negerkite, 

Geriau paliaukite,
Prižiūrėkite savo vyrus, 
Nes jum tiktai rupi kur 

gaut gert.

— Taip! Rytoj deszimta va
landa vakare' už daržo!

Persiskyrem.
Ant rytojaus bertainis priesz 

deszimta užvažiavau ramiai 
sau už daržo su karieta. Iszmu- 
sze deszimta, puse vienuolik
tos, laukiau, bet Stefcija neat
ėjo. Pagaliaus po dvylikai ne
tekau kantrybes, neramus bū
damas ir suszales nubėgau pas 
dede.

— Stefcia neatėjo!
— Ka kalbi? Ji iszejo isz 

namu da puse deszimts buvo, 
sakydama cisanti pas drauges!

Liejome in iStefcijos kamba
rį. Ant stalo gulėjo atviras 
laiszkas.

“Alielas teve! Myliu inžinie
rių Greituoli nuo seniai, su juo 
tik busiu laiminga, jo tai-gi, pa
ti pasiliksiu. Žinau isz anksto 
jog mylėdamas mane, sutiksi, 
teve, su ta ja mano laime; idant 
tiesiog ir greitai atsiekus savo 
mieri daviausi jam iszsivesti 
isz namu.

P.S. Daktaras Gustavas bu
vo toksai geras kad davė man 
reikalingus tam pinigus. Pasi- 
kloniok jam, teve, nuo manos ir 
padekavok, o nesirustink ant 
savo laimingos vienturtes Stel
ei jos.”

— O dabar, mano ponai, 
juokitės kartu su manim nes 
asz iki sziam laikui pasilikau 
jaunikiu ir, pasiliksiu tokiu iki 
smerties!

----- GALAS------ -

JUOKINGAS APRASZIMAS
...APIE...

not, kur duktere eis vakare. Ale
gi užezedino žigi Alikui idant 
ateitu pas tėvus ir praszyt pa- 
velinimo nuvesti dukterį in te
atrą. Kas jai apėjo tėvas ir mo
tina, kada ji turi “gud taim.”

Artinasi vakaras.
Alegi puse adynos ankseziau 

sustojo dirbt. Penkta adyna 
sugryžta namon. Rankoje nesza 
milžiniszka skryne kurioje tal
pinusi didele skrybėlė kuria 
paskolino sztore už paskirta 
preke.

Prisiartino septinta valanda 
Kas tokis pabarszkino in duris. 
Aleges szirdis pradėjo muszti 
kaip kalvio dumples. Durys at
sidaro ir kone parpuolė isz nu
siminimo, ba vietoje paregėti 
Alikuti, pamate vaikinėti, ku
ris padavė jai laiszkele.

Atidaro koperta ir skaito :
“Dir Alegi! Negaliu ateit pas 

tave. Sutik mane ant kampo 
ulycziu Alein ir Center, kur ta
vos lauksiu. Jurs truli, Alaik.”

Susiraukė kaip sena bulve, 
apsirėdė greitai ir cu in mies
tą. Alikas jau lauke josios. Ale
gi turėjo ant galvos skrybėlė 
kaip dugnas ccberio, kuria la
bai pagyre, na ir nusidavė in 
Svetainėje. Alikas buvo nupir
kęs du tikietus ant virszauupir
mutiniam rodė, geroj vietoj.

— Ar gut slt, Alegi?
— No, raten!
— Del ko ? (J gal norėtum 

baksa?
_ AVell,—
Nesako nieko, nes daugiau

sia jai rūpėjo jog ant virszaus

MIKĄ IR MEGI

JjIKUTIS gražus vaikinelis, 
jaunas vos pabaigė 25 metus, 
isz nuobodumo pastanavijo pa- 
praszyti Alegi ant atsilankymo 
in Perstatima.

Pagal Amerikoniszka papra- 
tima, nuėjo prie telefono ir už- 
skambino in sztora kuriame 
Alegi dirbo už pustreczio dole
rio ant san vai tęs.

— Holo!
— Holo!

Vaiskas Marszuoia, Kai

Nepaprastas Vaikutis

negalėjo su paskolinta skrybė
lė pasirodyt laike perstatymo. 
Pyko kaip kate. Užmokėjo do
leri ir puse už paskolinimą 
skrybėlės ir negales ja parodyt!

Negalėjo dalaikyt isz piktu
mo. Perstatyymas suvis jai ne
patiko, o kada iszejo, Alikutis 
paprasze ja ant oisteriu, bet J’ 
atsisakė nuo to.

— Kom on liom! Namon 
norėjo eiti! O kada pribuvo, 
nutraukė staigai skrybėlė ir 
numėtė in kampa, neteminda
ma suvis kur numėtė.

In tris dienas aplaike Alegi 
post karte idant sugražintu 
skrybėlė. Nes kaip nusistebėjo 
kada visur iszjieszkojo o skry
bėlė nerado. Atitraukė sofka ir 
rado “Aleri AVido” sumankiota 
ir iszsukinta in visas szalis, su 
kuria szuo turėjo pikniką.'Ale
gi kone apalpo ant to regėjimo! 
Dirbdama per visas dienas cze- 
dindama kaip galėjo kelis dole
rius, už kuriuos ketino sau nu
sipirkti szlepe ant Nedeldienu, 
o dabar turės užmokėt už skry
bėlė !

— O baisus daigias!
Alegi turėjo sugražint skry

bėle ir da damoket $12 už su
naikinimą. O tam visam buvo 
kaltas pasiszianszimas ir noras 
pasirodymo augszcziau savo 
stono, o tai yra griekas, už kuri 
Alegi in pekla ne eis nes jau 
czionais atpakutavojo už savo 
grieka, brangiai užmokėdama 
už savo puodą ir nesupratimą.

— GALAS —

CZEKAI PASPRUKO
NUO KOMUNISTU
MUNICH, VOK. — Vienas 

didelis prekybinis eroplanas 
s krido isz Pragos in Bratislava- 
ja. Kai tas eroplanas buvo virsz 
Muencheno, Munich, keli žmo
nes, kurie jame važiavo priver
tė lakuna nusileisti.

Kai tas eroplanas nusileido 
vietoje kur Amerikiecziai val
do, Amerikos kareiviai tuojaus 
visus suėmė ir pareikalavo ka 
jie czia daro, nes nebuvo jokios 
žinios kad tas eroplanas czia 
nusileis. Keleiviai pasiaiszkino

Karas Grūmoja

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Karo Sztabas viso
mis galiomis stengėsi drąsiai 
marszuoti ir didvyriszkai pasi
rodyti per Armijos Diena. Bet 
nepasiseke.

Dabar tebeliko tik tuszczias 
kevelas tos galingos ir didingos 
armijos, kurios visas pasaulis 
bijojosi ir visi gerbe.

Kareiviai marsziavo, kari
ninkai, kaip maži vaikai strak
sėjo, o generolai ir visi kiti di
džiūnai prakalbas sake, pyszki- 
no ir visus perspėjo, kad mums 
armija reikalinga, kad mums 
reikia kareiviu, karabinu, kari
ninku ir ginklu.

Svetimuose krasztuose, kaip 
Korea, Japonija ir Trieste, 
Amerikos armijos stengėsi su
daryti didingas parodas ir ki
tiems parodyti Amerikos galy
be. Nepasiseke, nes nieko nebe
liko isz tos galingos ir didingos 
armijos.

Kokia paroda galime mes su
daryti ar surengti su 542,000 
kareiviais, kai Rusija, be jo
kios parodos gali mums apie 
keturis milijonus kareiviu pa
rodyti!

Tie, kurie prieszinasi ir sako 
kad nereikia jaunus vyrukus 
imti in vaiska, turėtu dabar pa
siskaityti kaip prastai, silpnai 
ir menkai musu armija pasi
rodė per szita savo metine pa
roda.

Musu dede Stalinas gali pen
kios deszimts kareiviu pastaty
ti del kiekvieno Amerikieczio 
kareivio. Ar tai dyvai kad tas 
musu Dede Juozelis dabar kaip 
Sekminių verszelis straksi ir 
szokineja? u?

Geras Gydytojas
Poniute, kuri jau turi tre- 

czia vyra. Sėdi prie jo lovos 
ir dažiuri ligoj a, kalbėdama 
in ji:

— Gal nusiunsti kad at
eitu gydytojas?

Ponas — O ar pažysti ji 
gerai?

Poniute — Labai gerai!

— Klausyk manes, kada 
tai viską ant jos pateminsi, imk 
ja kalbinti isz namu pabėgti 
ant ko ji, žinoma, sutiks, norė
dama taippat liktie romanso 
karžyge. Rytoj asz tau duosiu

Savo gerus vyrus paniekinat, 
Taigi, tuojaus paliaukit, 

Ir apsimalszykit,
Ba bus jums negerai, 

Ir skaudos jums nugarai.

— Ar tai tu, Alegi?
— Yes, kas takina?
— Tai asz, Alaik. Noriu kad 

su manim eitum vakare in Te
atrą. Ar eisi Alegi?

— Ali raiti! Lauksiu tavęs 
ant puses aszthmtos. Gud bai!

— Gud bay, svit bart!
Ir viskas binvo parengta. Ži

noma tėvai ap ie tai neturėjo ži-

Mažutis George A. Bochow 
isz Mount Vernon, N. Y., sep
tyniolikos menesiu vaikutis 
gali jau pakelti ir metinti 
deszimts svaru žaisla. Jis
mokajauir važinėti ir gali 
save pasikelti rankomis. 
Daktarai sako kad jis yra 
stipriausias kūdikis kuri jie 
da mate.

kad jie nenori nei važiuoti nei 
gryžti in Czekoslovakija.

Eroplane važiavo dvide- 
szimts szeszi keleiviai. Tik pen
ki keliaviai ir vieneas lakūnas
pasisakė kad jie nori gryžti in 
Praga. O visi kiti pareiszke no
rą pasilikti pas Amerikieczius.

Penki ant to eroplano buvo 
lakūnai, kurie per kara tarnavo

Jisai gydė mano du mirusius 
vyrus!

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka
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— Utarninke pripuola Szv. 
Hermenegildo.

— Laisnus ant apsivedimo 
iszsieme Leonas V. Boczkaus- 
kas, su Mildreda Wonsock, 
abudu isz miesto.

— Seredoj S. Szv. Juozapo.
— Pennsylvanijos valstijos 

Įlinkimai del paskyrimui kan
didatu bus Utarninke, Balan
džio (April) 27-ta diena.

— Ketverge Szvento Petro 
Gonzalieto.

—- Morejos ir New Bostono 
angliakasyklos dirba.

— Musu senas skaitytojas 
ponas Mat. Paulauskas ir sūnūs 
Vincas isz Girardvilles motorą- 
yo in miestą su reikalais ir prie 
tos progos atlanko “Saules” re
dakcija atnaujinti savo prenu
merata. Acziu už atsilankyma.

Shenandoah, Pa. — Vincas 
Schlack, nuo 315 W. Centre 
JJly., numirė Sukatoje, 5:40 va
landa ryte pas savo dukteria 
ponia J. Keznickiene. Velionis 
sirgo jau nuo kokio tai laiko. 
Gimė Lietuvoje, atvyko in ežio - 
nais daugelis metu atgal, ir dir
bo prie Draper kasyklos, Gil- 
bertone. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko paezia 
Veronika; trys dukterys: Ve
ronika pati J. Reznick ir Beat- 
ricija pati Jono Szelto, mieste; 
;Genia, pati/B. Verbit, Philadel
phia. Sunu Alberta, Philadel
phia. Penkis aliukus. Dvi sese
rys: Marijona Yanauskiene ir 
B. Kuczinskiene, mieste ir broli 
Broniu Schlack mieste. Grabo- 
rius A. AValukieviczius laidos.

— Marijona Gudaliene, nuo 
14 W. Mt. Vernon Uly., turėjo 
operacija Good Samaritono li- 
goributeje, Pottsville jo.
• — John Leach, pirmininkas 
Shenandoah Highway komite
to, aplaike žinia nuo Bay 
Smock, valstijos sekretoriaus, 
isz Highway skyriaus, kad ne
užilgo pradės intaisyti nauja 
kelia nuo Shenadorio per Tur
key Run in Gilbertona.

Girardville, Pa. — Gerai ži
nomas gyventojas Jurgis Sega
ntis, nuo Second Uly., likos nu
vežtas in Geisinger ligon'bute 
Danvilleje del gydimo. ,

Saint Clair, Pa. — Ketverge 
vakare, Pottsville ligonbuteje, 
numirė Juozas Kazlauskas, 43 
metu amžiaus, isz Graytown 
arti Port Carbon, sirgdamas 
trumpa laika. Velionis gimė 
Shenandoah. Buvo angiakasis, 
dirbo Salem Hill Coal Co., ka
syklose. Prigulėjo prie Szv. 
Kazimiero parapijos. Paliko 
paezia Marijona (Nocket); dvi 
seserys: Ona, pati N. Wytovich 
isz Shenandoah ir Margareta, 
pati Vinco Drobich, Minersvil
le; tris brolius: Tamosziu, isz 
Baltimore, Md., Joną, Bethle
hem ir Edvardą, Port Carbon. 
Laidotuves invyks Utarninke, 
su apiegomis Szv. Kazimiero 

. bažnyczioje 9-ta valanda ryte, 
ir bus palaidotas in parapi jos 
kapines.

New Philadelphia, Pa. — Ke- 
turdeszimties Atlaidai atsibus 
Saldžiausios Szirdies Bažny
czioje Balandžio (April) 25, 2G 
ir 27 tomis dienomis. Beveik vi
si vietiniai kunigai pribus su 
dvasine pagelba in tuos atlai
dus, nes kunigas Gaudinskas 
kuris parapijos reikalus veda, 
yra draugingas ir visu gerbia-

Czia iszrodo kaip daug 
tonu anglių randasi, bet isz 
czia dabar daug anglių iszei- 
na, bet nieko neineina, ir vi
sos anglys už keliu dienu bus 
iszimtos, ir daugiau czia ne
bus. Minksztos anglies mai- 
nieriai straikuoja ir anglies 
daugiau neiszkasa.

John L. Lewisas, mainie- 
riu bosas, nieko nesakyda
mas, bet pareikszdamas savo 
nepasitenkinimą, iszszauke 
tukstanezius mainieriu ant 
straiku del tos szimtines do
leriu in menesi pensijos.

Plieno fabrikai dabar ima 
užsidaryti, automobiliu ir ki
to geležies ir plieno fabrikai 
ima atstatyti daugiau ir dau
giau darbininku, už tai kad 
mainieriai nedirba. O mai- 
nieriai nedirba už tai kad j u 

mas kunigas.

London, Anglija. — Ponia 
Eleanor Rooscveltiene isz New 
York, dalyvavo atidengime sto- 
vylos Franklin D. Roosevelto, 
viename parke.

Pittsburgh, Pa. — Angliaka
siai negryžta in darba. Valdžia 
insake Lewisui kad baigti strai- 
ka, bet iki szio laiko Lewisas 
nieko nesako.

SANTIAGO, CHILE. — Pc- 
licija suėmė penkis žmones ku
rie yra intarti kaipo Komunis-

Muzikantu Bosas

James Caesar Petrillo, vi
su Amerikos mucikantu bo
sas, sutiko ir nusileido radijo 
stoeziu sanvininkams ir pa
vėlino muzikantams grįžti ir 
gražinti ant radijo programų 
kurios siunezia ne vien tik 
baisa, bet ir paveikslus per 
radija. Jis ilga laika kariavo 
ir uždraudė savo muzikantu 
unijai grįžti ar dalyvauti to
se radijo stotyse kur yra lei
džiama ne vien tik balsas, bet 
ir paveikslai. Jis, kai ir Le
wisas yra diktatorius ant vi
su savo darbininku. 

bosas John L. Lewis negali 
susiszneketi, susitaikinti su 
kompanijomis.

Amerikos augszcziausia 
valdžia su Amerikos Prezi
dentu Trumanu' negali susi
szneketi su mainieriu bosu, 
Lewisu.

Lewisas su mainieriais bu
vo nubaustas ir priverstas 
užsimokėti didele bauda, ir 
bausme keli menesiai atgal. 
Bet Lewisas visai to nepaiso, 
nes ne isz jo kiszeniaus isz- 
ejo tie pinigai. Mainieriai, 
nabagai užmokėjo Lewiso 
bausme, ir dabar iszrodo kad 
tie patys mainieriai vėl turės 
kelis tukstanezius užsimokė
ti, už tai kad ju bosas, Lewi
sas kaip pavasario versziu- 
kas straksineja ir pats nežino 
ko jis nori.

tai, kurie rengėsi užsipulti ant 
valdžios. Policija dabar czia 
jieszko ir kitu panaszaus plau
ko sukilėliu.

Policija sako kad szitie Ko
munistai rengėsi valdžia paimti 
in savo rankas Gegužio pirma 
diena, kuri yra vadinama rau- 
duonuju diena.

PASKOLA PIETŲ
AMERIKAI

WASHINGTON, D. C. —
Trumanas praszo Kongreso pa
skolinti Pietų Amerikos krasz- 
tams puse bilijono doleriu 
($500,000,000).

Szita paskola butu tenai su- 
vartuota atstatyti fabrikus ir 
naujus pastatyti, kad mes galė
tume isz Pietų Amerikos parsi
traukti tokiu daigtu kuriu czia 
neturime gana.

PRAGYVENIMAS
BRANGSTA

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Kongresas nutarė tiek bili
jonu doleriu paskirti ir paskyrė 
del paszelpos Europai, ir kai 
buvo nutarta tverti galinga ar
mija ir galingesnius kariszkus 
eroplanus, tai jau visiems buvo 
aiszku kad viskas turės labiau 
pabrangti.

Prezidentui Trumanui dabar 
visi Washingtone patarė rengti 
kokius nors instatymus sulai
kyti .ta paszieliszka branguma. 
Gal reikes ne tik kasztus bet net 
ir algas suvaržyti, kaip buvo 
daroma per kara.

— Vyras niekad nedažinos 
apie ’būda moteres,( kol jsu ja nc- 
susinesz. J

NEW YORK. — Jau szeszios 
autobusu darbininku unijos su- 
straikavo, ir kitos rengiasi 
straikuoti.

Mayoras O’Dwyer skubinasi 
parvažiuoti isz Californijos kur 
jis buvo iszvažiavęs ant atosto
gų, vakaciju.

Kompanijos sako kad juos 
negali pakelti algas, bet jeigu 
bus priverstos pakelti algas, 
tai jos turės imti daugiau negu 
penktuką isz visu kurie tais au
tobusais važinėja.

Dabar žmonėms kurie gyve
na toliau nuo savo darbu yra 
gyva beda, nes jie negali in sa
vo darbus nuvažiuoti.

— Tieji geriausia gyvena, 
kurie pinigu neturi, o ir pasko- 
lyti nuo nieko negali.

KOMUNISTAI VILIO
JA ITALIJONUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ko nesako apie Amerikos pa- 
reiszkima kad Italija nei surū
dijusio skatiko negaus jeigu 
Komunistai rinkimus laimes.)

Katalikams kunigams Komu
nistai pasiuntė atvira laiszka, 
prižadėdami taika visame 
kraszte jeigu Komunistu parti
ja laimes. “Tikrai, tiktai pas
kutinio kurpalo durnius many
tu kad Komunistai pultusi ant 
Bažnyczios,” jieraszo, “nes vi
si žino kad Komunistai issvien 
dirba su dvasiszkija visuose 
krasztuose. Ir kad loska, mes 
praszome visu kunigu liautis 
visu tu szmeižtu priesz gerus ir 
sanžiningus Komunistus.” (Jie 
pamirszo pasakyti ka j u Komu
nistai broliai yra padare kituo
se krasztuose Bažnycziai ir ku
nigams).

Kataliku Bažnyczios laik- 
rasztis “ L ’ Osservatore Roma
no” tuoj aus atsikirto ir atsake 
kad szitoks kunigu viliojimas 
yra ne kas kita kaip tik pasi- 
kvietimas in talka dirbti su sa
vo persekiotojais. Tas laikrasz- 
tis primine Italijonams kaip 
Komunistai pasielgė su Bažny- 
czia ir su kunigais Lenkijoje, 
Vengrijoje ir Lietuvoje.

Du dalykai baisiai nepatiko 
Komunistams: Pirmutinis buvo 
visi tie laiszkai isz Amerikie- 
cziu-Italijonu. Amerikiecziai- 
Italijonai in viena sanvaite pa- 
rasze szimtus tukstaneziu laisz- 
ku in savo brolius, gimines ir 
pažystamus Italijoje, raginda
mi visus prieszintis Komunis

Katalikai kareiviai, kurie 
pargryžo isz vaisko ar isz ka
riuomenes pareiszke savo ne-
pasitenkinimą ikai keli Rusi
jos laivai inphiuke in Jersey 
City uosta pasiimti daug ka- 

tams. O antras baisus smūgis 
Komunistu partija buvo kai 
Szventas Tėvas vieszai visiems 
Italijonams Katalikams insake 
kad visi turi eiti ir balsuoti 
priesz Komunistus.

Dar kitas smūgis Komunis
tams buvo kai Amerika su Ang
lija innesze kad Italijos krasz- 
tas butu priimtas in Tautu San- 
junga, o Rusija pasiprieszino.

Komunistams taipgi baisiai 
daug trukdo ir j u varda žemina 
visi tie Amerikos kariszki lai
vai, kurie tupi prie pat Italijos 
kranto ir parodo Amerikos pa
siryžimą ir jiega.

AMERIKA RENGIA
SI APSIGINKLUOTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vyrus ir vyrukus nuo asztuo- 
niolikos iki keturios deszimts 
penkių metu amžiaus. Gal czia 
bus maža permaina ir vietoj ke
turios deszimts penkių metu, 
gal bus permainyta iki trisde- 
szimts metu amžiaus.

Armijos Karo Sztabas jau ke
li menesiai atgal iszsiunte kelis 
tukstanezius savo žmonių per
žiūrėti fabrikus, kad Armija ži
notu kurie fabrikai bus tinkami 
del gaminimo kariszku ginklu.

PASZELPOS VADAS 
PASKIRTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

su krasztui padarytu, bet jie 
negali už tokias mažas algas 
dirbti. Ir kaip tik už. tai labai 
mažai mokintu ir gabiu žmonių 
randasi Amerikos taryboje ar 
kituose svarbiuose darbuose. 
Dipliomati, valdininku ir tary
bos nariu algos per mažos to
kiems žmonėms.

Ponas Hoffman dabar turi 
darba lygiai ir gerai iszdalinti 
Europos krasztams $5,300,000,- 
000. Tai nemažas darbas. Ir pa
prastas politikierių ar diplio- 
matas tokiam darbui butu visai 
netinkamas. Czia reikėjo labai 
gero ir atsakomingo biznieriaus 
kuriam galva neapsuka milijo
nai ir bilijonai doleriu!

Kai laikrasztininkai jo pa
klausė ka dabar jis gali pasaky
ti, kai tokia atsakomybe užsi
ėmė ir kai už toki maža atlygi
nimą sutiko dirbti ir savo sena 
darba pamesti ir $94,000 algos 
in metus atsisakyti, jis nusi
juokdamas jiems atsake: /Ne
klauskite manės ka asz turiu 
pasakyti, asz pats laukiu isz- 
girsti ka man mano žmona pa
sakys ! ”

Veteranai Stabdo Laivus In Rusija

riszko tavoro. Szitie katali
kai kareiviai marsziavo prie 
to laivo ir pareiszke savo ne
pasitenkinimą ir savo pasi- 
prieszinima kad Amerikos. 
kompanijos tiek daug ka

Viesznia Komuniste

Panele Irene Joliot-Curie, 
kuri pragarsėjo kaipo moks
lininku pirmininke ir visu j u 
vadove ir kuri yra duktė isz- 
radejo labai reikalingo ir 
naudingo radium gydinimo, 
buvo sulaikyta kai ji stengė
si in važiuoti in Amerika. Ji 
buvo sulaikyta kaipo Komu
niste ar nor Komunistu paly
dove. Ji buvo paleista po ke
liu valandų kvotimo ir patik
rinimo.

Szita panele palygina 
Amerikos valdžis au Faszis- 
tu valdžia ir sako kad Ame
rika yra Faszistu valdoma. 
Amerikos slapta FBI polici
ja sako kad szita moterėle 
yra musu valdžiai pavojinga 
nes ji skelbia Komunistu 
mokslą.

Rinkimai Italijoje
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikos valdžios nusistaty
mas remti Italijos valdžia ir 
teikti paszelpa vien tik ne- 
komunistams. Taipgi daug 
paveikė Italijonus visi tie 
laiszkai isz Italijonu draugi 
ir giminiu Amerikoje, kurie 
rasze savo giminėms ir pa
žystamiems Italijoje kad jie 
Komunistu nepristotu.

Bet didžiausia intekme ant 
visu Italijonu turėjo Szven 
tas Tėvas, Popiežius Dvylik
tasis, kuris vieszai pasakė 
Italijonams kad žmogus ne
gali būti Katalikas ir Komu
nistas, kad Bažnyczia atža
gariai nusistaeziusi priesz 
Komunistus. Popiežius vi
siems Italijonams insake kad 
jiems bus mirtina nuodėmė 
jeigu jie nebalsuos priesz Ko
munistus.

Szventasis Tėvas, Pijus 
Dvyliktasis insake visiems 
viso pasaulio Katalikams lai
kyti novenas kad szitie rinki
mai Italijoje iszguitu ir su- 
musztu Komunistus.

Isz viso to veikimo ir Ko
munistams pasiprieszinimo 
mes tikimies iszeis kad Itali-

riszku ginklu siunezia Rusi
jai. Jie nesziojo plakatus ku
rie sake: “Duok Rusija 
Sziandien ir rytoj imk savo 
vaikus in vaiska.” 

jonai per rinkimus Komunis
tams kaip su szlapia mazgote 
duos per snuki.

DARBININKAMS
BUS BEDA v i

(Tasa Nuo 1 Puslapio)/ jį į

vadai mato kad Trumanas pats 
savo sumusz. Bet visgi Truma
nas nepamirsz kad tie vadai 
jam taip grasino. ■ ■ i

O jeigu Republikonai rinki
mus laimes, ir jie labai greitai 
gali laimėti, jie nepamirsz kaip 
darbininku uniju vadai puolie
si ant j u už tuos Taft-Hartley 
Instatymus ir kaip juos niekino 
ir szmeiže ir sake kad Republi
konai nori isz darbininku ver
gus padaryti. Beveik visi Re
publikonai nepamirsz kad dar
bininku unijos grasino per rin
kimus isžmesti kiekviena Re- 
publikona kuris dry so remti ir 
investi ta Taft-Hartley instaty- 
ma.

Isz viso to matyti kad uniju 
vadams szitie rinkimai nieko 
gero neprižada. Tu vadu vie
nintele viltis yra kad jeigu at- 
einaneziais metais iszkiltu ka
ras. Tada nebutu laiko kersztui 
ir atlyginimui. Bet jeigu karas 
neiszkils, ir jeigu Republikonai 
rinkimus laimes, tai jau dabar 
galima sakyti kad jie instaty- 
mai, Taft-Hartley byla nebus 
atszaukta. Bet anaiptol tie in- 
statymai bus da griežtesni 
priesz uniju vadus.

Tada nebeliktu nei vieno Ko
munisto uniju vadovystėje, ta
da visi tie kurie dabar pasipini
gauja ir sau turtelius susikrau
na, bebosaudami darbininkus 
turėtu greitai iszsineszdinti, ta
da valdžios Advokatui nebutu 
insakyta per daug nesikarsz- 
cziuoti, per asztriai nebauste

Tai už tai yra suprantamas 
dalykas, kodėl dabar visi tie 
uniju vadai vaikszczioja nosis 
nukorę ar bėginėja ir szokineja 
kaip sekminių versziukas, neži
nodami prie ko prisiglausti ar 
kuria partija remti.

3 LAKŪNAI ŽUVO
CIRCLEVILLE, OHIO. — 

Du lengvi ir maži eroplanai su- 
simusze padangėse, netoli nuo 
Circleville, Ohio ir trys lakūnai 
žuvo. • ■'

Vienas eroplanas užsidegė ir 
nukrito ant geležinkelio begiu, 
rieliu. Antras neužsidege, bet 
taipgi nukrito in Harry Grant, 
ūkininko darža.

Ponia Ruth Swift, trisde- 
szimts metu amžiaus moterisz- 
ke viena isz tu eroplanu vaira
vo; Virgil Newman, keturios 
deszimts metu amžiaus žmogus 
antra vairavo, o Jack Moats va
žiavo sykiu su juo. Visi trys ku
rie žuvo jau seniai kaip eropla
nus vairuoja. Kaip ta nelaime 
atsitiko, nesužinojome. .

' ■ ■ 1 I . . 1 ■

— Kada szirdis labai pla
ka, protas tada nieko neiszpla- 
ka.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

S3S WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78

MAHAN^Y CITY, PENNA, 
f


