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U. S. A. Pasirengus Kariauti
Isz Amerikos
MAINIERIAI
PRIVERSTI GRYŽTI

IN DARBA

WASHINGTON, D. C. — 
Nors syki mainieriu bosas susi
tiko su žmogumi kurio jis ne
galėjo iszgazdinti ar stumdyti, 
taip kaip jis beveik visus iki 
sziol darė. Teisėjas Goldsbo- 
rough in viena meta du sykiu 
su Lewisu susikirto, ir turėjo 
pasitraukti, nusileisti ir prisi
pažinti kad jis klaidoj.

Ana sanvaite Teisėjas Golds- 
borough nuteisė Lewisa ant 
dvideszimts tukstancziu dole
riu,ir Lewiso mainieriu unija 
ant vieno milijono ir keturiu 
szimtu tukstancziu doleriu bau
dos.

Kai mainieriai iszgirdo apie 
ta nubaudima, jie nutarė atker- 
szinti ir parodyti tam teisėjui 
kas bosas, jie nutarė neeiti in 
darba pakol teisėjas viską do
vanos Lewisui. ,

Bet tas teisėjas nebuvo toks 
durnas. Jis nuteisė Lewisa ir 
unija už viena prasikaltima, o 
už kita jis pasakė kad jis vėliau 
ir Lewisa ir unija nuteis ir nu
baus. Reiszkia, jis visiems da
vė žinoti, kad nei klausimas, 
nei teismas nebaigtas.

Kai Lewisas buvo vėl pa- 
szauktas in teismą, teisėjas 
Goldsborough primine Lewisui 
kad valdžia iszleido insakyma 
kad mainieriu unijai nevalia 
straiku paskelbti per asztuo- 
nios deszimts dienu. “Jeigu, 
bet kokios straikos per ta laika 
iszkils, tai Lewisas ir unija bus 
patraukti in teismą ir bus la
biau nubausti už pasiprieszini- 
ma valdžiai.”

Ir to nebuvo gana. Teisėjas 
paaiszkipo kad tas asztuonios 
deszimts dienu laikotarpis ne 
prasideda nuo tos dienos kada 
insakymas iszejo, bet nuo tos 
dienos, kada mainieriai jau vėl 
ima dirbti kaip dirbo priesz szi- 
tas straikas.

Lewisas teisme nei žodžio ne- 
t

sake, tik nosi nukores sėdėjo ir 
tylėjo. Kai jis isz teismo kam 
bariu iszejo, jis parasze laiszka 
in visus mainieriu uniju bosus, 
ragindamas ir praszydamas, 
kad visi jie kuo greicziausia 
gryžtu in savo darbus.

Bet ežia viskas neužsibaigia. 
Kelios minksztos anglies kom
panijos duoda žinoti, kad jos 
nesutinka su ta pensijų sutar
timi ir dabar eina in teismą pa
rodyti kad tokia sutartis, tokiu 
atstovu padaryta nėra teiseti- 
na.

Isz tikro visiems labai gaila 
kad tokie nemalonumai turėjo 
taip iszkilti ir visus taip supy-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Karaliszka Szeimyna Namie

Anglijos Karaliuus Jurgis 
Szesztasis su savo Karaliene 
Elžbieta, tykiai ir ramiai su
sėdo kavos iszsigerti. Jiedu 
sau dabar namie, in Bucking
ham polociu gyvena, kai visi 
Anglijos žmones rengiasi ap- 
vaikszicti ir iszkilmingai pa- 
minte jųdviejų Sidabrini Ve
dybų sukakti. Jiedu jau 
dvideszimts-penki metai kai

NEVAŽIUOS
PAS STALINA

“Tegu Stalinas Czia 
Atvažiuoja!” Sako

Trumanas
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Trumanas jau kelis 
sykius iszsireiszke ir staeziai 
pasakė kad jis nevažiuos su 
Stalinu pasitarti, kaip kiti va
žiavo. Jis sako kad Amerika 
dabar nemato jokio reikalo su 
Rusija derintis ar tartis, nes 
jokios sutartys nieko nereisz- 
kia.

Dabar, jeigu Stalinui taip la
bai rupi pasitarti su Amerikos 
Prezidentu, tai tegu Ponas Sta
linas atvažiuoja czia pas mus.

Trumanas sako jis mielu no
ru sutiktu su Stalinu czia pasi
tarti ir ji labai gražiai priimtu. 
Bet szita syki Stalinas turi va
žiuoti pas Trumana, o ne Tru
manas pas Stalina!

Kai laikrasztininkai užklau
sė Trumano ar jis sutiktu ku
riame kitame kraszte susitikti 
su Stalinu ir pasitarti, Truma
nas gražiai visu paklausė, o kas 
brokas su Amerika? Ar mes jau 
per prasti tekiam Ponui? Tru
manas toliau pasiaiszkino kad 
jis neketina niekur isz Ameri
kos iszvažiuoti kad ir ant svar
biausios Konferencijos.

-----------□-----------

— Iszmintis be narsos nie
ko negiliuos, taipgi ir narsumas 
be iszminties naudos neatnesz.

— Paczedumas neprivalo 
pereit savo rubežiu ir stotis 
skupumu, nes skupumas yra 
biaurus papratimas.

ženoti.
Karalius tada buvo York 

Kunigaiksztis, o Elzbieta bu
vo isz Bowes-Lyon szeimynu. 
Jiedu apsiženijo Balandžio 
(April), dvideszimts-szeszta 
diena, 1923 metuose. Jiedu 
turu dvi labai gažias dukre
les: Elzbieta ir Margaret 
Rose.

□ o o

LAIMĖJO VYNO 
BONKA

Pateko In Kalėjimą 
Del 30 Dienu

NEW YORK, N. Y., — 
Apysenmerge, panele Mattie 
Mils, 47 vasarų jau maezius, nu
ėjo in bazara kuri jos parapija 
laike. Ji ketino nusipirkti kelis 
loterijos tikietus, “ezianezius” 
ant kumpio. Bet vietoj to kum
pio, ji nusipirko kelis tikietus, 
“ezianezius” ant bonkos vyno. 
Jos giliukis buvo toks geras, 
kad ji ne viena, bet dvi bonkas 
vyno iszlaimejo.

Ant tos laimes ir ant to giliu
ko, ji pasikvietė savo drauge ir 
abi tas dvi bonkas isztusztino. 
Paskui ji nuėjo pas susietka pa
sigirti kaip jai pasisekė ant to 
bazaro. Ir ten ji kelis gerus 
stiklus gero vynuezio iszmauke.

Kai policija suėmė ta jau ge
rokai insikauszia ir prisiszvei- 
tusia mergina, ji buvo stulpą 
apsikabinus ir stengiesi ta stul
pą sulaikyti kad jis neparvirs- 
tu. Ji buvo paszaukus ugniage
sius, Ufiremonus.”

Kai policija jos užklausė: 
Kodėl ji paszauke ugniagesius, 
ji sake kad ji neatsimena taip 
darius, bet jeigu ji isztikro taip 
padare tai buvo už tai kad ji 
labai myli matyti kaip ugniage 
šiai smarkiai važiuoja.

O kai policija paklausė kur 
ir kodėl ji taip prisiszveite, ji 
pasiaiszkino kaip ji nuėjo ant 
parapijos bazaro kumpio laimė
ti, bet kas ten koks kipszas ja 
sugundė prie tos vyno bonkos.

Teisėjas William E. Ringei

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TRUMANAS
ISZTIKIMAS

DRAUGAMS

Kongresas Reikalauja
Rasztu; Trumanas

Neduoda
WASHINGTON, D. C. —

Kongresas nubalsavo kad visi 
rasztai ir visos žinios, kurio., 
buvo surinktos priesz Daktaru 
U. Condon butu yieszai pa
skelbtos. Bet Trumanas Kon
gresui trumpai atkirto: “Tik 
pamėginkite gauti isz manes!” 
Trumanas nepaiso kad Kongre
sas nubalsavo trys szimtai 
priesz dvideszimts devynis kad 
tie rasztai butu paskelbti.

Tai pirmutinis sykis kad 
Amerikos Kongresas ka pana- 
szaus pareikalautu, ir Truma
nas jiems atkirto.

Dabar vis aiszkiau matyti 
kad Trumanas nori atsikirsti ir 
atkerszinti visiems Kongresme
nams už daug dalyku. Toks 
kersztingumas nėra, geras vi
sam krasztui.

Kai jam primine kad beveik 
visas Kongresas to reikalauja, 
Trumanas, nusijuokdamas vi
siems primine kito Prezidento 
žodžius in Augszcziausio Teis
mo Teisėja: “Didžiai Gerbia
mas Teisėjas padavė savo nu
sprendimą, tegu jis dabar ta nu
sprendimą pats ir invykdina.”

Žinias apie Daktara Condon 
surinko Amerikos Slapta FBI 
Policija, bet visas tas žinias su
ėmė Trumanas ir dabar niekam 
nevalia j u pamatyti. Tos žinios

Kariszkas Laivas Pargryžta

Kariszkas laivas, ‘ ‘Leyte’ ’ 
kuris veža kariszktis eropla- 
nus, pargryžo isz ilgos kelio-* 
nes. Jis buvo Viduržemiu 
Jurose. Dabar jis! parplaukė

Mainieriai
P riversti Gryžti

In Darba
Prezidentas Trumanas Neva
žiuos Su St a linu Pasitarti; Plieno 
Kompanijos Atpigina Plieną Už 
Tai Kad Darbininkai Negali 
Reikalauti Didesniu Algų; Mai- 

nierams Nevalia Straikuoti
parodo kad tas Daktaras Con
don nėra musu krasztui isztiki- 
mas ir kad jis daug paslapcziu 
apie ta sprogstanezia “Atom” 
bomba buvo iszdaves. Jis buvo 
intartas kaipo kraszto iszdavi- 
kas.

Bet Trumanas, būdamas isz- 
tikimas savo draugams, ta dak
tara užstojo, ir dabar visus tuos 
intarimus suėmė ir niekam ne- 
iszduoda.

Ir to negana. Trumanas isz
leido insakyma, kad nei vienas 
negali būti intartas be jo pave- 
linimo!

Mes mateme kas atsitiko Pie
tų Amerikoje, Bagota mieste,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — Daug musu 
laikraszcziu raszo kad Amerika sziandien 
visai nepasirengus stoti i.į kara; jie sako 
kad Rusija daug galingesne už Amerika, 
nes Sovietai turi daug didesnes kariuomenes.

Bet kai kurie musu karininkai ir moks- 
lincziai visai kitaip szneka. Jie sako kad 
Amerika sziandien yra daug galingesne už 
Rusija, nepaisant visu tu rauduonu armijų.

Jie primena mums kad Rusija neteko dau
giau negu penkiolika milijonu jaunu vyru 
per kara.

Amerika turi galingiausi laivyną, kuris 
jau per kara daug ko iszmoko. Prie Ameri
kos laivyno negalima pamirszti ir Anglijos 
didingo laivyno. Priesz Amerika ir Angli
ja, visi viso svieto krasztai sykiu negali 
pasistoti ar pasiprieszinti ant mariu.

Amerikos armijos dabar yra labai ma
žos ir silpnos. Bet Karo Sztabas per Kon
gresą gali vėl paszaukti milijonus jaunu vyruku, 
kurie jau buvo vaisk? ir kariavo.

Amerikos jiega padangėse su savo ka- 
riszkais eroplanais yra geriausia jeigu ne 
didžiausia ant viso svieto. Ir czia negali
ma pamirszti Anglijos kariszkas jiegas. O 
jeigu Rusija sziandien turi daugiau eropla- 
nu negu Amerika, tai Amerikos fabrikai 
gali per kelias sanvaites pastatyti ir paga
minti deszimts dideliu eroplanu del kiek-

atgal in Amerika ir apsisto
jo in Brooklyn, N. Y., uosta, 
kur jis bus pertaisytas ir ge
riau apginkluotas. _

o , □ □

vieno Rusijos.
Amerika turi ta sprogstanezia ‘“Atom” 

bomba, kurios Sovietai nemoka ar nein- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
I Vokiecziai dabar stengiasi 
ttovo pinigus greitai praleisti, 
nes eina gandai kad nauji pini
gai bus iszleisti. Užtai dabar 
Vokiecziai visokiais budais 
stengiasi savo pinigus iszmai- 
nyti'arit'vioskio tavoro ar kaip" 
nors kitaip. Katalikai duoda 
savo kunigams ant Misziu del 
penkių' ar deszimts metu isz 
ahkstby jie dabar užsimoka už 
savo fotus -ant kapiniu ir net 
nori už savo graiba užsimokėti. 
O daktarai, biznieriai, agentai 
ir kiti darbininkai dabar neno
ri imti savo algas ir visai nerei
kalauja kad žmones užsimokė
tu. Jie tikisi pareikalauti kai 
nauji pinigai bus investi.

Mainieriu straikos užsibaigė. 
Mainieriu bosas Lewisas nu
baustas ir -turi užsimokėti dvl- 
deszimts tukstancziu doleriu 
baudos. Mainieriu unija yra 
taipgi nubausta ir nuteista už ■ 
simoketi beveik pusantro mili
jono doleriu.

,r’ • •
vCzia, ■ isz viso to iszrodytu 

kad Lewisas pralaimėjo ir mai- 
nieriai viską prakiszo. Bet vi
sai ne!

Lewisas visa savo tvarka su
darė isz anksto. Jis slaptai su
siejo ir susiszneke jo su Senato - 
riumi Bridges. Jiedu tada gra
žiai pasisznekejo su keliais 
kompanijos atstovais ir visi su
tiko.

Tada Lewisas padavė savo 
visa tvarka ir visus savo ir Se
natoriaus Bridges nutarimus 
Republikonu vadui, Joe Martin 
kad visi žmones saky tu kad Re - 
publikonai viską sutvarkė. Visi 
jie tada viską pavede Republi- 
konui Senatoriui Bridges, kad 
iszrodytu kad jis viską padare. 
O isz tikrųjų viskas buvo Lewi- 
so nutarta ir sutvarkyta.

■ • • ‘
Rėpublikonai dabar gavo ge

ra varda, kad jie ar ju vadai 
viską sutvarkė. Visa tai butu 
Republikonu Partijai geriau. 
Bet tik gaila kad dabar visi Re- 
pulblikonai likosi Lewiso pa- 
dupczninkai. Jie dabar turi Ixi- 
wisui būti dekinki už savo ge
ra varda.

Keli metai atgal Rooseveltas 
ir jo partija turėjo būti dėkingi 
Lewisui kai jis mainieriu pini
gus praleido iszrinkti Roosevel- 
ta. Lewisas privertė Roosevel- 
ta jam atsimokėti. O dabar Le
wisas turi Republikinus in to
kius paežius slastus kaip jis 
turėjo Roosevelta. Ir ateis toks 
laikas kada Rėpublikonai turės 
Lewisui atsilyginti, atsimokė
ti.

Del tu pensijų kurias mainie- 
riai dabar gaus neužteks de- 
szimtuko nuo tono anglių. Tuo- 
jaus reikes imti daugiau, ir ta
da. anglys vėl pabrangs. O kas 
už visa tai užmokės? Aiszkus 
dalykas paprastas darbo žmo
gelis.

Ana Utarninka, Balandžio 
dvideszimta diena buvo Hitle
rio sukaktuves. Nei vienas Vo- 
kiecziu laikrasztis Berlyne nei 

, žodžio apie tai nepasake ir ne- 
parasze.

• •
Trijų metu vaikiukas, Rich

ard Roth, Ohicagoje, inpuole in 
prūdą ir butu prigerės, jeigu jo 
giminaitis nebutu greitai ji isz -

gelbejes.
Už keliu valandų jo motina 

pavėlino jam pasivažinėti ant 
triraezio. Ji dirstelėjo pro Įau
ga ir kaip tik spėjo pamatyti 
kaip jos tas sūnelis nugriuvo 
nuo to triraezio ir nusirito po 
didelio troko ratai. Jis buvo 
ant sinert suvažinėtas, sutrin
tas.

Viename Universitete buvo 
studentams užduota keli klau
simai apie Biblija, Szventa 
Raszta. Isz penkios deszimts 
mokineziausiu studentu tik 
asztuoni nirs biski ka žinojo 
apie ta Szventa Raszta.

Dauguma, maž-daug szitaip 
atsake;

Nėra jokio skirtumo tarp Se
no ir Naujo Testamento. Kad 
apie Kristų kalbama beveik per 
visa Szventa Raszta, kaip jis 
isztyre ir gunde Jobą ir davė 
Maižiesziui tuos Deszimts Insa- 
kymu. Jie rodos visai nežinojo 
kad su Kristaus atėjimu, atsi
rado ir Naujas Testamentas, 
kad Senas Testamentas prana- 
szavo ir pasakojo apie Kristaus 
atėjima, o Naujas Testamentas 
parodo kaip tos Seno Testa
mento pranaszystes iszsipilde.

Tie studentai visai nieki ne
žinojo kaip, kada ir kodėl vis
kas ten Sename Instatyme ir 
Naujame Instatyme atsitiko. 
Jie sake kad koks vienas ar du 
raszytojai viską apraszinejo ir 
viskas atsitiko per kelis metus.

Jie visai nieko nesupranta 
apie Szvento Raszto Instaty- 
mus ir nurodymus kaip gyven
ti ir kaip elgtis.

Jie insivaizduoja Dieva kaip 
koki seneli, kuris, kartas nuo 
karto apdaužo nagus žmonėms 
jeigu jie Jam tinkamos garbes 
ir szloves neparodo.

Ir tarp szitu studentu buvo ir 
Kataliku, kurie vis didžiuojas 
kad jie žino ir supranta in ka 
jie tiki.

Mes visus sumuszeme ant ka
ro lauko, bet visi mus sudurni- 
no prie Taikos Stalo. Matyti 
kad mes esame raumeningi, 
kad musu kumszczios kietos, 
bet protas silpnas ir minksztas.

įSenatirius Glen T. Taylor, 
isz Idaho valstijos, stoja in 
kandidatus del vice-prezidento 
vietos su Kimunistu remiamu 
Henry Wallace, aiszkina kad ta 
treczia politine partija užtik
rintu Taika ir Ramybe Ameri
kai: “Musu treczioji partija 
parodytu visam svietui, kad 
Amerikiecziai tikrai nori tai
kos. Tada Rusijos žmones in 
mus intiketu ir karo baime 
dingtų nuo visi svieto.” Kur 
tas Gerbiamas Senatorius buvo 
per visus tuos metus kai mes 
vis gražumu ir gerais darbais 
atsilyginome tiems Kuškiams 
už visas ju niekszyste. Ar jis 
susipažinęs su Komunistu dar
bais ežia Amerikoje ?

Generalissimo Chiang Kai 
Shek, kuris dabar valdo Kinija 
ir taip uoliai kariauja priesz 
Komunistus, ketina pasitraukti 
isz valdžios. Jis sako: “Dabar, 
szitokiais nepastoviais laikais, 
daug geriau iszrinkti moksliu 
ežiu kaipo kraszto vada kari
ninką. ’ ’

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

Pirkie U. S. Bonus

Prie Dayton ežero, Flori
doje Merginos stoja in lenk
tynes pažiūrėti kuri isz j u 
greisziausia gali nuplaukti 
szimta mastu. Ann Curtis

LENGVINAME
SKURDĄ IR VARGA

Didžiosios szventes — Lietu
vos 30-ties metu Nepriklauso
mybes diena, isz tremties siun- 
cziame Jums, BALU pareigū
nai ir rėmėjai, sveikinimus ir 
nuoszirdžios padėkos ir nenu
trūkstamo broliszkumo ryszio 
patikinimą.

Vargstanczios svetimųjų ver
gijos Lietuvos vaikai isziblasz- 
kyti placziame pasauly. Be sa
vo pastoges ir duonos kąsnio, 
buvę laisvos valstybes pilie- 
cziai, priversti vegetuoti isz ki
tu malones. Ne už Lietuvos ar 
savo paežiu kalte, bet del gro- 
buoniszku kaimynu veiksmu 
atimta musu szaliai laisve ir ne
priklausomybe, o jos gyvento
jai bloszkiami vergijon skur- 
dan, kaneziosna.

Broliai Amerikos lietuviai! 
Jus susibūrė in labdaros ir pa- 
gelbai teikti organizacija, visa
da buvę jautrus Lietuvos reika
lams, tiesiate jautrios szirdies 
auka ir dabar. Ta auka labai
vertinga ir jos mes neužmirszi- 
me. Mes žinome, kad ji kilusi 
isz mylincziu szirdžiu Lietuvai, 
isz pasiryžimo lengvinti nete
kusiems tėvynės Lietuviams ju 
vargus ir nelaime. Jusu aukos, 
lengvindamos skurdą ir varga, 
ingalina tukstanezius Lietuvos 
jaunimo mokytis ir szviestis ir 
rengtis atgimstanezios Lietu
vos darbui.

Szvesdami savo triumfo die
nu prisiminima, mes siunezia- 
me Jums dėkingumo ir brolisz- 
kos meiles užtikrinimą. BALI1 
aukos nuszluoste tukstaneziams 
nelaimingųjų aszaras, suteikė 
parama visko netekusiems. Su- 
szelpdami tremtini Lietuvi, Jus 
suszelpete kenezianezia Ęietu- 
v'a. Mes džiaugsimos ta valanda 
kada isz laisvos Tėvynės galė
sime pakartoti musu neuž- 
mirsztamo dėkingumo pareisz- 
kima.

Sch ei n f ei d, Vokieti ja.
pas. Posėdžio Prezidiumas.

Dabar vyksta BALU rubu 
vajus. Siuskite visokeriopas 
dovanas in: United Lithuanian 

i Relief Fund of America, Inc., 
105 Grand Street Brooklyn 11, 
New York.

STENGIATES ISZ- 
TRAUKTI ISZ TREM

TIES MERDEJIMO

Vasario 16 d., szvesdami 30 
m. Lietuvos Nepriklausomybes 
sukakti, mes Seligenstadt’o' 
stovyklos tremtiniai girdime, 
lyg prasiveržusį isz gilaus po- 

i

Lenktynes Floridoje

isz San Francisco laimėjo 
vienas lenktynes, bet vėliau 
Marie Corridon isz miesto 
New Yorko visas pralenkė ir 
buvo paskelbta kaipo visu tu 

žemio- Laisves trimito garso ai- 
da, kuris ateina isz pavergtos 
Tėvu Žemes.

Nejuczioms musu visu žvilgs
nis pakrypsta in ta szali, bet gi
laus skausmo apimti mes atsi
grįžtame in vakarus ir tiesiame 
rankas in musu Tautos antraja 
Tėvynė Sz. Amerika, kad pa
lengvintu musu kraszto ir mu
su kanezias.

Musu skausmas, kaip skam
bus aidas, visados rasdavo di
deli atgarsi Sz. Amerikoje gy- 
venaneziu tautiecziu szirdyse, 
moralines ir materialines pa
gelbės formoje, ypacz isz BA
LU.

Dabar, kada musu Tėvynė 
kenezia neapsakomos vergijos 
priespauda, kada tukstaneziai 
musu tautos sunu ir dukru ne
kaltai žūsta nuo raudonojo bu
delio rankos, Jus broliai Ame
rikiecziai, ryžtingai beldžiate 
in užverstos duris in musu 
Laisve,* garsiai szaukiate pa
saulio užtarimo nekaltai žudo
mai tautai, o mus tremtinius 
per BALU paremdami moraliai 
ir materialiai, stengiatės grei 
cziau isztraukti isz naikinan- 
czio tremties merdejimo, kad 
iszliktumem gyvi savajam 
krasztui.

'Mes sveikiname Jus, kai]) va- 
dovaujanezius placziosios lais
vių szalies musu tautiecziu są
jūdžiu, kovoje del Tėvynės 
Laisves ir, reikszdami didžiau
sia pasitikėjimą ir vilti, linki
me sveikatos ir isztvermes sun
kioje tautos kovoje už Laisve ir 
N epr i klausomybe>

1100 Seligenstadt’i Lietuviu 
tremtiniu vardu ir ju ingalioti 
pasiraszo.

Seligenstadt b/W uerzburg 
Vokietija.

— Stuboje, kurioje vaikai 
miega, turi būti langai atidary
ti norints puse valandos ant 
dienos. Be szviežio oro ir szvie- 
sos vaikai negali būti sveiki ir 
drūti.

Siuncziant pinigus per ban 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu it 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra u;l iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Saule Publishing Co., 
Mah moy City, Pa.

gražiu plaukikių karaliene. 
Jai eme negu viena minuta 
szimta mastu nuplaukti.

NABAGAS
TRUMANAS!

Mes jau pernai raszeme kad 
musu visa užuojauta eina tam 
nabagui musu kraszto Prezi
dentui Trumanui. Malonesnio, 
geresnio ir mandagesnio žmo
gaus butu sunku kur rasti.

Sztai žmogus, kuris yra tei
singas, nuoszirdus, malonus, 
draugingas ir kuris visiems 
vien tik gero vėlina, kuris yra

Prez. Harry Trurnanas

isztikimas savo draugams, ku
ris niekados nepamirszta. jeigu 
kas jam kokia malone padaro 
ar nors gera žodi isztaria.

Trurnanas yra mokintas žmo
gus; jis teipgi gerokai apsitry
nės politikoje ir visame Wash- 
ingtono gyvenime, kuris daug 
pergyveno ir daugiau patyrė. 
Trurnanas yra isztikimas ne tik 
savo draugams, bet ir savo 
krasztui. Trurnanas yra geres
nis ir isztikimesnis paprasto 
darbo žmogelio draugas negu 
pats Rooseveltas buvo.

Nežiūrint jo mokslo, jo pini
gu ir jo garbingos vietos, butu 
galima tikrai pasakyti kad 
Trurnanas yra tikras prasezio- 
kelis, kuriam garbes žodis la
biau rupi, negu visi turtai.

Bet kaipo Amerikos Prezi
dentu viską prakiszo, apsiszau- 
ke; jam niekas niekur nepasise
ko.

Visi mes žinome ir pripažins- 
tame, kad Prezidento darbas 
yra sunkus,- keblus ir "baisiai 
painus.

Didžiausias Trumano truku
mas yra tai, kad jis nėra politi
kierius. Gal jis per teisingas, 
gal per gera saiižine turi, 'būti 
geru politikierių. Jau trys me
tai kai vienas isz didžiausiu ir 
gabiausiu politikierių, Roose
veltas pasimirė.!

Per tuos tris metus nabagas 
Trurnanas klimpo isz balos in 
bala, isz klaidos in didesne 
klaida!

Rooseveltas sutvėrė, ta Nau
ja Dalyba “New Deal” ir visa

Amerikos tvarka permaine. 
Bet jis buvo toks gudrus politi
kierius, kad jis iii laika pamate 
kad ta nauja tvarka jau savo 
dienas iszgyveno. Už tai jis nu
sikratė to savo Vice-Prezident) 
Henry Wallace.

Trurnanas taip toli neprama
to ir ta Henry Wallace prisi
glaudė prie saves. Jis dabar 
mato savo klaida, klaida, kai 
tas Henry Wallace suskaldė 
Demokratu Partija, ir beveik 
užtikrino kad Trurnanas pralai
mės rinkimus. Bet jau per vė
lai.

Trurnanas, būdamas geras 
žmogelis, paklausė visu tėvu, 
motinu, kai visi reikalavo kad 
ju vaikai butu paleisti isz vais- 
ko. Jis sutiko. Ir klaida pada
re. Dabar Amerikos* galinga 
armija yra tik atmintis. O da
tos armijos mums reikia. Tru- 
m’anas suklydo už tai kad jis 
buvo geros szirdies.

Darbininkai reikalavo kad
algos tuojaus po karo butu pa
keltos. Trurnanas, užjausda
mas darbo žmogeli panaikino 
visas algų suvaržymus. Kai tik 
algų suvaržymai buvo panai
kinti, visas krasztas buvo supa
ralyžiuotas per straikas. Kai 
darbininkai gavo didesnes al
gas, viskas pabrango. Ir vėl 
nabagas Trurnanas inklimpo.

Rooseveltas pasirinkdavo ga
biausius žmones in auigsztas ir 
atsakom ingas vietas, ir jis juos 
pravarydavo už pirmutine klai
da. Trurnanas rinkosi savo 
draugus ar savo partijos rėmė
jus, ir kai jie suklydo, jis juos 
užtarė, užstojo, ir už ju klaidas 
pat atsake.

Pauley, kuris taip prisiszie- 
navo aliejaus ’biznyje, ir jo as
meninis gydytojas, kuris insi- 
maisze in kviecziu bizni, tik du 
tokie pavyzdžiai, kur Truman- 
as savo varda sugadino, užsto
damas draugus.

Kai Trurnanas pasiprieszino 
geležinkeliu unijoms 1946 me
tuose ir kai jis John Lewisui
aplaužė ragus 1947 metuose, vi
si ji net in padanges iszkele, ir 
visi sake kad jis tikrai laimes 
ateinanezius rinkinius, jeigu ne 
del kito tai del to kad jis su
tvarkė dvi tokias galingas uni
jas.

Bet ta laime, ta pergale ar tas 
giliukis nebuvo ilgam. Jis tuo
jaus padare didžiausia savo 
klaida, kai jis neprieme ir pasi
prieszino tiems Taft-Hartley 
Instatymams. Jis neinstenge 
suprasti, ko žmones norėjo? 
Jis žinojo, kad mainieriai ir 
uniju bosai prieszinasi, ir už 
tai jis mistino kad visi Ameri
kiecziai tokiems instatymams 
prieszinasi. Jis baisiai nustebo 
kai Senatas ir Kongresas virsz 
jo galvos, nepaisant jo pasi- 
priesziniino, tuos instatymus 
invede. Tai buvo didžiausia 
Trumano klaida.
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IUW Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!
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Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.
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Didžiulio Nelaime
rjTDELIAME Amerikos mies

te, iszsitesusiame kaip ola 
milžiniszko žvėries ant kranto 
didelio ežero, buvo straikas. 
Amerikoje atsitinka tiek daug 
straiku kad ir szitas, nors bu
vo iszauges iki nepaprastam d i 
dumui ir smarkumui, nebūta 
vertas minėjimo, jeigu per ji 
neimtu pasitaikiusi didžiausia 
nelaime Jurgiui Didžiuliui, ka 
tik pribuvusiam isz Lietuvos 
ant uždarbio.

Vargszas Jurgis buvo Ame
rikoje tik kėlės dienas ir per ta 
laika nieko, apart vargo, nepa
sisekimu ir pagalios, staigios 
smerties, nepatyrė. Po teisybei, 
per visa savo gyvenimą jis. 
kaip sakydavo paskui jo drau
gas Kazys Biednokas, nieko ge
ro nemato.* * *

Tėvas Jurgio, Jonas Bastu- 
tis, del savo milžiniszko ūgio 
pramintas Didžiuliu, pasimirė, 
kada Jurgis skaitė tik asztun- 
tus metus, palikdamas jam dar
žu ir grinezia gale sodžiaus, ir 
vardu Didžiulio. Motinos jis 
niekados neatminė. Numirė ji 
antruose metuose po jo gimimo.

Naszlaiti priglaudo pas save 
ūkininkas Grybas, kurs už duo
na, apvalkalus, ganyma. žasu o 
paskui ir galviju, ir — kumsz- 
tis imdavo sau bulves, ka už
augdavo ant Jurgio daržo. Nie 
kas naszlaiezio negynė, niekas 
už ji neužstojo.

Paaugės iki penkiolikos me
tu ir tapes pusberniu. Jurgis 
jau netiktai gaudavo bulves 
nuo savo daržo, bet ir algos ke
letą rubliu ant metu nuo gaspa- 
doriaus.

Vaikas insigime in tęva.. Jau 
dabar‘buvo augsztas, taip kad 
vos nesiekdavo grinezios labu, 
tik buvo da nesuauges ir nesu- 
tvirtejas. Bet pasiekęs asztuo- 
niolika metu iszrode ant tikro 
berno. Peczius turėjo placzius, 
rankas storas, ant lupu ir vei
do pradėjo bertis balti plaukai. 
Už pusberni jau jo laikyti bu
vo negalima. Taigi gaspadorius 
prade jo mokėti jam 24 rublius 
pinigais ir duoti goreziu pasi
sėti semenu. Jurgis pradėjo 
bernauti.

Digtas buvo. Taip sau, ty- 
czia, kilinedavo jis vežimus 
szieno aiba užsidėdavo ant pe- 
cziu arkli ir ncsziodavo ji, lyg 
bandydamas savo spėkas. Lai
kėsi tiesiai, bet pamatęs karta 
Igną Živuli isz Durgaicziu, ei
nanti bažnyczion, pradėjo ji 
sekti. Ignas isztiesu iszrode 
keistai. Galva ir pccziai buvo 
jam nusvirę nuo sunkaus dar
bo, kojų negalėjo niekados izs- 
tiesti, taip kad einant pastur
galis jam vis linguodavo žemyn 
lyg prie kiekvieno žingsnio 
butu norėjas atsisėsti. Tokia 
ypatinga Igno eigastis begalo 
patiko Jurgiui ir nuo to laiko 
jis taipgi pradėjo laikyti galva 
nulenkta žemyn, o prie kiekvie
no žingsnio taikydavo pritūpti 
nedaug taip, tik truputi. Iszro 
de ir jis keistai, keiseziau ne 
kaip Ignas.

Tokia atmaina Jurgio užsi
laikyme negalėjo praeiti be pa- 
temijimo kaimynu. Pradėjo isz 
jo juoktis.

— Žiūrėkit ant Jurgio, sake 
vienas. Kas jam pririszo akine 
ni isz užpakalio ?

— Ne, atsiliepdavo kitas, 
tik jis vis nori atsitūpti, bet 
nedrysta prie žmonių,

Paszelpines Komisijos
Vadas

Paul Hoffman Preziden
tas Studebaker Automobiliu 
Kompanijos, buvo paskirtas 
vesti ir tvarkyti visa ta pa- 
szelpa Europos krasztams. 
Tai svarbiausia ir atsako- 
mingiausia vieta visoje val
džioje. Paul G. Hoffman pa
liko labai gera vieta savo 
kompanijoje, szita darba at
likti.

— Cha, cha, cha! Juokėsi 
treczias. Jurgi, kas tai, ar tau 
sutino keliai kad negali vaiksz- 
czioti kaip žmogus?

— Meszka!
— Svirtis!
O Jurgis ant to visko nieko 

neatsakydavo, szypsodavosi 
tiktai, lyg nesuprasdamas, del 
ko isz jo tycziojasi, kad tokia 
eigastis, kaip Igno isz Dargai- 
cziu, yra Jurgiui gražiausia.

Ir tai]) Jurgis gal butu ber
navęs, vaikszcziojas kaip antis 
žmonių iszjuokiamas iki mir
ties, jeigu nebutu užojas atsiti
kimas, kuris apverto visa gy
venimą. * * *

Nuėjo jis karta ant vestuvių. 
Žmonių buvo pilna grinezia ir 
prieangis. Muzika reže, jauni
mas szoko, seniai gere. Davė 
iszsigerti ir Jurgiui. Užkaito 
Jurgis, pajuto, kad jam links
ma ir matydamas kaip beriliai 
trepineja su kojomis in moline 
asla, panorėjo ir pats iszbandy- 
ti miklumą savo kojų. Priėjo 
prie mergos ir norėjo vesti ja 
szokti. Bet ta nuspjovė tiktai.

— Da tokiam szleiviui užsi
norėjo szokti! Išzmok pirmiau 
kojas statyt, o paskui cik prie 
mergų!

Jurgis nenusiminė, ėjo prie 
kitos. Bet, ir ta nenorėjo su juo 
eiti.

— Kur lendi? Tu man visas 
kojas da numindžiosi, meszka 
koks!

Jurgis nulindo ir nulindo in 
kampa staeziai, ties tuo daigtu 
kur sėdėjo Katre, ka. tarnavo 
pas Szliužisus, ir atsisėdės, 
sunkiai atsiduso.

— Kas tau, Jurgi? Sopa 
kas ? Paidaušo Katre.

[STORI JEapie Da isz 
----------------- iszo iszlins, Al 
yva in viršau iszkils, Kaip už 
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo — Lengviauses būdas sura-
ba kaip ir visos Bobos. 15<.
Saule Pub. Co., Mahanoy City,

minium kitu yra užraszymas 
jiems laikraszczio “Saules.”

— Ne, mostelėjo su ranka 
Jurgis, tiktai niekas nenori su 
manim szokti.

— Bene visos tokios, atsi
liepė Katre.

Jurgis dirstelėjo ant jos. Že
ma buvo, bet stora, turėjo pil
kas akis, uosi kaip bulve, gel
tonus dantis ir iszberta, raudo
na veidą su atsikiszusiais žan
dais. Su ja ir-gi niekas nenorė
jo szokti. Jurgis pažiurėjo da 
syki ir pajuto lyg simpatija 
prie tos tylios, apleistos mer
gos.

— O gal tu eisi? Paklausė.
— Delko ne!
Ir pradėjo mėginti. Jurgis at-

BALTRUVIENE

Žinių gaunu isz Vest 
Penselvanijos,

Kad tenai nekurios biauriai 
elgesį bobeles, O z

Badai yra dideles girtavimis, 
Tankiai musztyne pakelinėje, 

Kad net kudlos dulkeja, 
Plūdimas ir keiksmas,

O po ulyczias buna kleiksmas, 
Bet tarp saves susigėdijo, 

Namin sveikis nuėjo, 
Bet kitai porai kitaip 

atsiejo,
Norints karta jau užsimokėjo, 

In kita suda pasidavė, 
' Ir tuom nužemino save,

Kita karta daugiau pakalbėsiu, 
Kaip laiko turėsiu.'

* * *
Tn viena miestą, 

Ana. sanvaite iszvažiavau, 
Ka maeziau, tai del bosui 

prisiuneziau.
Per Merilanda važiuodama 

funiu dažinojau,
Vienam mieste sugrabaliojau. 

Pribuvau in viena pleisa, 
Badai vienam gerai tonais 

už kuro,
Sztai jisai per daug akyvas, 

Isz to pasidarė ne kas, 
Badai iszbcgi in

Džerze,
Ten randasi ir 

kelios bobeles,
Iszrodo kaip Žydo kumeles, 

Kita karta apie jais 
pakalbėsiu,

Tai dabar reikia in kita 
miestą runyti.

* * *
Tiligrama apteikiau 
net isz New Kockfordo, 

Kad ten nekurios bobeles 
latravoja,

Per visa laika baliavoja, 
Prie guzutes aplink

suedU,
Daugiau nieko ne 

edia,
Nueina namo stena, 

Vyras isz darbo pare jas 
klabina,

Gydytojas tuojaus 
paszaukia,

O jisai tuoj supranta 
kas yra, 

Iszlbara gerai vyra. 
Tai tokios pas mus 

bobeles, 
Apsirgia nuo guzutes! 

gavės norą szokti, pradėjo mė
tyt Katre in visas puses, nepai
sydamas ant to, kad nelaimin-
ga merga, negalėdama pasiekti 
jo peties, insikabino in kiszeniu 
jo mielynio žipono ir ant to, kad 
insi vyra ves, stumdė ir griovė 
ant žemes kitas poras ir ant to, 
kad iszstumcles visas poras, su 
kinejosi tik vienas su Katre vi
duryje grinezios, sukaitės, pa
raudonavęs, kol muzika neper
stojo grajyt. Sustojo tada Jur
gis ir pamate kad visi ant jo 
žiuri ir juokiasi.

— Varyk toliau, Jurgi! 
Szauke isz visu pusiu. Muzi
kantai drožkit!

Muzika vėl pradėjo polka, 
bet Jurgis nuėjo su Katre ant 
suolo. Katrės isz'bertes, raudo
nas veidas buvo dabar tamsiai 
mėlynas, kaip juodžemis. Jur
gis dirstelėjo ant jos ir penia- j 
tęs kad ji taip pat žiuri ant jo 
savo pilkomis akimis, pajuto 
kad jo szirdis lyg tirpsta.

— Katriuk, tik tu viena esi 
gerai, pradėjo jis, niekas ne ėjo 
su manim szokti tik tu viena. 
Tegul jie juokiasi bet tu esi ge
ra, tu viena!

Veidas jo nuszvito, pabrau
kė jai per retus plaukus ir pra
dėjo szypsotis.

— J-i-i! Atsiliepė Katre ir 
uždengė akis su ranka.

Per visa nakti sapnavosi jam 
Katrės pilkos akys ir raudonas 
veidas su iszpustais žandais ir 
tas, kaip ji sake: “J-i-i,” pri
dengdama akis su ranka.

Sekanczioje Nedėlioję ant 
gužynių Jurgis vėl szoko su 
Katre, stumdamas kitas poras, 
ir jo szirdis da labiau suminksz- 
tejo prie Katrės, taip kad jis už
sigeidė ja vesti. Vargszas neži
nojo net, kad jo silpnumas prie 
Katrės vadinasi meile. Jurgis 
pradėjo maustyti apie vedima 
pirmueziausiai užėjo jam ant 
minties, isz ko jis gyvens su 
paezia. Tiesa, turi darža ir grin
ezia, nors sulūžusia ir su kiau
ru stogu, bet vis-gi grinezia. 
Gyvens abudu, bet isz ko? Ge
rai jis gales samdytis pas gas
padorius, ims už darba javais 
ir daržovėmis, bet namie netu
rės ne mėsos, ne pieno. Negerai. 
Jis juk nenori kad Katriuke, 
kuri užsidenge su ranka veidą, 
kada ja pagyre, nematytu nie
kados pieno nei mėsos.

Dabar kai viskas taip 
greitai mainosi, kai, beveik 
kasdien iszgirstame apie di
delius ir didesnius laivus ir 
eroplanus, sunku ir net pavo
jinga sakyti kad szitas ar tas 
eroplanas yra greieziausias
ar tas laivas yra didžiausias, 
nes ant rytojaus kitas pasiro-

Czia atsiminė jam jo gimi
nietis, Biednokienes Kazys, ka 
iszvažiavo in Amerika. Tas Ka
zys nuo mažumens tarnavo 
dvare, iszmoko kalvystes, pas
kui pasistatė sodžiaus gale kal
ve, bet kad reikalas neejo gerai 
pardavė viską ka turėjo, tame 
skaitliuje motinos darža ir su 
Žydu Berkeliu iszvažiavo in 
Amerika isz kur rasze, kad jam 
gerai sekesi, kad uždirbąs po 
keturis rublius ant dienos ir ne- 
užilgio gryžszes namo nusi
pirkti palivarke.

— Na, Kazys uždirba, pa
mausimo Jurgis, o kažin kad 
taip man nuvažiavus?

Jurgis szimta rubliu laike 
dideleje paguodoneje, persta- 
tydanpis sau kaipo didžius pi
nigus, už kuriuos viską galima 
nusipirkti.

— Ne, Kazys manes neap
leis, kad pas ji nuvažiuosiu, 
maustė Jurgis tolinus. Jis man 
da gimine! Kad tai]) uždirbti 
szimta arba daugiau!

Czia jam atsiminė kad yra. 
didesnis skaitlius kaip szimtas.

— Ka asz kalbu, szimta. Ne 
szimta bet tūkstanti užsidirb
siu, o paskuui žemes koki vale 
ka nusipirkus!

Czia Jurgiui net seiles pra
dėjo teketi. Žemes valakas! 
Kiek tai javu butu, arkliu, 
kiaulių. Gyventu su Katre kaip 
gaspadoriai. Ant minties kad 
jis gali pasilikti gaspadorium, 
Jurgiui net silpna pasidaro. At
siminė jam visi stumdimai, 
barnimai nedavalgymai, neda- 
miegojimai, žodžiu, visos blo
gos puses tarnavimo pas sveti
mus žmonos ir Jurgis ant tikrų
jų pasiryžo važiuot in Ameri
ka. Taigi nieko nelaukdamas, 
ateinanezioje Nedėliojo, nusi
pirko kvatierka degtines ir nu
ėjo su ja pas seni Lipnicka ku
ris nieko dauginus neveikdavo 
kaip tik raszydavo skundus, 
praszymus ir laiszkus, gerda
vo, vėl raszydavo ir vėl gerda
vo. * * *

Lipnicka Jurgis atrado na- 
niieje, visai blaiva, nes nuo ne
dėlios jam niekas nedavė ra- 
szyti ne skundu, ne praszymu 
ne laiszku, o Žydai jau seniai 
buvo nustoja duoti ant Largo. 
Jurgis isztrauke isz kiszeniaus 
buteli ir paprasze kad paraszy-

Didelis Kariszkas Eroplanas

do da didesnis ir da greites
nis.

Bet kai mes szita straips
neli pradėjome raszyti tai 
szitas kariszkas eroplanas, 
bomberis, Consolidated Vul- 
tee B-36 yra ar buvo didžiau-
siasir greieziausias karisz
kas1 bomberis. Jis veža de- 

tu in Amerika laiszka. Seniui 
Lipnickui ant to akys nuszvito, 
atsisėdo jis ir pradėjo tuoj ra-
szyti, po kiekvienam sakiniui 
imdamas po gurkszni degtines. 
Pabaigęs dauba, senyvas raszti 
ninkas perskaitė laiszka, pada
vė ji Jurgiui ir tarė:

— Na, brolau, laiszka eis 
kiaurai svietą. O ar turi adre
su

— Koki adresu? Jurgis jo
kio adreso neturėjo, nežinojo 
jokio kito vardo, jokios vietos 
ir manslino lyg tam laikui kaip 
tai pasitaiko da ir dabar tarp 
senu žmonių, kad Amerika yra 
tai didele daržine, kur žmogų 
pristato dirbti ir gerai už dar
bu moka.

— Ar turi laiszka nuo Ka
zio? Klause senis tolinus. ■

— Ne! O-gi, kasžin kad pa- 
raszyt jog tai yra laiszka del 
Kažio Biednioko.

— Kvailas esi ir durnas! 
Užpyko Lipnickas.

Toks smarkus iszsitarimas 
nubaidė Jurgi nuo Amerikos.

— Ot! Manstijo eidamas 
namo. Sako, kad Amerika pla
ti, platesne ne kaip musu szalis. 
Tai kur-gi asz ' ten Kaži atra
siu? Geriau pasiliksiu namie, 
apsiženysiu ir prasigyvensiu 
szeip taip. Gyvena juk da bied- 
nesni už mane.

Ir pasiryžo rudenyje ant Szv. 
Mykolo be Amerikos Katre 
vesti. Ir butu vedos, jeigu ne
būtu pasitaikiusi nelaime.

Jo grinteleje, kuri stovėjo 
gale sodžiaus, niekas negyveno 
tiktai kartais nakvodavo senas 
ubagas kuri retai kas priimda
vo ant nakties nes buvo nepil
no proto ir tankiai pridarydavo 
bledies grinezioje.

Viena ryta Jurgis anksti at
sikėlęs iszejo ant lauuo arti. Su
sikūprinęs prie žagres mislijo 
apie ateinanti savo gyvenimą. 
Apsiženys ant Mikoliniu, stogą 
pataisys, grinezia iszmazgos. 
Pats ir jo Katre abudu eis pas 
gaspadorius javus kulti, linu 
minti, pragyvens szeip, o pava
saryje gal karve, o bent ožka 
nusipirks. Czedys pinigus, kiek 
galėdamas.

* * *
Taip maustė. Žagre tuom 

tarpu užkliuvo už akmens ir 
arklys sustojo. Jurgis užsimo
jo su 'botagu, norėjo surikti:

szimts tukstaneziu svaru 
sprogstaneziu bombų ir gali 
skristi deszimts tukstaneziu 
myliu be jokio sustojimo. Jis 
daug augsztesnis už paprasta 
stuba, turi szeszis didelius 
inžinus ir gali augszcziau pa-
sikelti negu mažesni pesztu- 
kai kariszki eroplanai.

Na! Bet pakeles akis pamate 
toki dalyką kad botagas iszpuo- 
le jam isz sauugos, o rankos 
nusileido žemyn be valdžios ir 
judėjimo.

Gale sodžiaus kamuoliai juo
du durnu kėlėsi tirsztai in dan
gų, o liepsnos liežuviai szove 
augsztyn. Tai dege jo grinezia.

— Tas pakvailės Antanulis 
užkure man grinezia! Suriko 
nesavu balsu ir tekinas pasilei
do gelbėti savo triobn! Bet 
pirm negu pribėgo, jau supuvu 
sios sienos sugriuvo jo akyse.

Jurgis per dvi dienas nedir
bo ir nevalgė, maustydamas vis 
kur ir kaip jis dabar gyvens su 
Katre kuria juk-gi pasiryžo’ 
vesti. Ir vėl jam atėjo ant min
ties Amerika.

— Mesiu viską, manstijo, 
parduosiu darža ir važiuosiu in 
Amerika! Taip padare Kazys ir 
jis gerai turi. Užsidirbsiu pini
gu o tada bus ir grinezia ir že
me ir arklai!

* * *
Ir vėl pradėjo svajoti apie 

tūkstanti ir ūke. Dabar jau isz 
tiesu pasiryžo važiuoti in neži
noma kraszta. Ta paezia diena 
nuėjo ant rodos pas sene Bied- 
niokiene. Naszle padavė jam 
laiszka su kurio Jurgis nuėjo 
vela pas rasztininka Lipnicka.

— O, dabar tai kas kita, ta
re senis, peržiurėjas Kazio 
laiszka. Aiszkiai yra paraszyta: 
Mr. Czali Bednak, P. O. Box 
232 ir t. t.

— Ar asz su tuom adresu 
galiu pas ji nuvažiuoti?

— Kiaura svietą gali va
žiuoti, brolau! Atsake senis.

Senis nerasze jau laiszka, tik 
ant praszymo Jurgio iszrasze 
adresa ant ploksztelio popieros 
ir gavės už ta darba užmokesti; 
palaimino vaikina ant tolimos^ 
keliones. Jurgis insidejas adre
są in kiszeniu gryžo namo, pei‘ 
visa kelia maustydamas, kur 
ras žmogų, kuris pirktu nuo jo 
darža ir užmokėtu grynais pini
gais.

Toki žmogaus vienok ilgai 
nejieszkojo. Nupirko jam darža 
jo paties gaspadorius, kurio 
laukas kaip tyczia buvo susi
dūręs su daržu. Pinigu iszteks 
ant keliones.

Jurgis iszvažiuodamas nuėjo 
pas Katre atsisveikinti. Sėdėjo 
abudu ilgai, vienas greta kito, 
sznekejosi, bet daugiausiai ty
lėjo: Jurgis melde kad Katre 
neeitu už kito, kad jo laukti, ji 
žadėjo, bet kada ant galo Jur
gis pasakė jog sugrysz už ko
kiu dvieju metu ir prasze kad 
už ji melstųsi, Katre uždengė 
akis su ranka jau ne isz drovu
mo, bet isz gailesties: vargszei 
per iszberta veidą riedėjo asz- 
aros. Tos aszarbs galutinai su
graudino Jurgi. Jo aky's susi
vilgė, szirdis suminksztejo ir 
jis padare prižadus nebūti 
Amerikoje daugiau kaip dve
jus metus, o uždirbti tiek pini
gu kad galėtu nusipirkti visa 
valaka ir gyventi paskui kaip 
gaspadorius, drauge su Katre.

—Toliaus Bus—

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.



1 T S A U L E ’’ MAHANOY CITY, PA.
turime pridėti prie Vasario 
(Feb.) menesio, kad musu ka
lendorius susiderintu su gam
tos menesiai, dienomis ir va
landomis.

Žinios Vietines
— Utarninke pripuola Szv. 

Petro Kanisio.
— Balandžio menesis jau 

baigėsi.
— Utarninke, Balandžio 

27-ta diena pripuola Rinkimai 
Polrtikiszkui virszininku (Pri
mary Election).

— 'Nodelio j apie 2-tra va
landa popietu invyko laidotu
ves kareivio Pfc. Stanley Wi- 
tuck, Rusnakas, isz Buck ML, 
kuris žuvo ant kares lauko 
Francijoje, Liepos men. 9-ta 
diena 1944 metuose. Su apiego- 
mis Szv. Nikolo Uk. Rusnaku 
bažnyczioje. Velionis paliko sa
vo tėvelius, tris brolius ir dvi 
seserys. Likos palaidotas in pa
rapijos kapines. American Le
gionas ir V. F. W. draugijos da
lyvavo laidotuvėse. Graboriai 
J. A. Oravitz ir Sunai isz She- 
nadoro laidojo.

— Seredoj .Szv. Povilo nuo 
Kryž; o Ketverge Szv. Petro isz 
Veronos.

— Dauguma miestu ir 
miesteliu dabar jau invede nau
ja vasaros laika, pastūmė savo 
laikrodžius viena valanda pir
myn. Reiszkia, dabar ankseziau 
žmones kelsis isz ryto, anks
eziau eis in daiba, ankseziau 
pareis isz darbo ir vėliau eis 
gulti. Szitas naujas vasaros lai
kas yra investas kad visi turė
tu daugiau progos pasinaudoti 
Įdienos szviesa ir vasaros saulu
tes spinduliais. Kai kuriems 
darbininkams szitas naujas lai
kas baisiai nepatinka. Kai ku
rie miesteliai nesutinka ta nau
ja vasaros laika investi ir pasi
lieka ant seno laiko.

Szitoks nevienodumas suda
ro labai daug nesusipratimu ir 
painumu kai žmogui reikia va
žiuoti isz vieno miesto in kita. 
Buvo ir tokiu atsitikimu kad 
visas miestas eina ant naujo va
saros laiko, o traukiniai ir au
tobusai pasiliko sena laika. Vi
sa tai sudaro baisiai daug keb
lumu. Butu labai gerai visiems 
kad valstija nutartu ar vienaip 
ar kitaip kaip kitos valstijos 
daro, ir tada jau visi miestai ir 
miesteliai butu priversti prisi
laikyti to nusistatymo.

Kai kurie net su piktumu 
klausia kam ežia Dievo laika 
mainyti? Rodos Vieszpats Die
vas butu ju laikrodėlius nusta
tęs ant to taip vadinamo seno 
laiko. Tas musu ir senas laikas 
nėra Dievo mums duotas, bet 
paties 'žmogaus nustatytas. Tas 
musu laikrodėlis tik kokius ke- 
turius sykius in metus tikra lai
ka mums parodo, o per visa ki
ta laika jis arba vėlina arba 
skubina. Tik dirstelkite in savo 
laikrodėli kai jis rodo lygiai 
dvylikta valanda per pietus ir 
pažiūrėkite in saulute, ar ji tik
rai paeziame dangaus viduryje, 
ar tikrai savo szeszelio nemato
te. O taip turėtu būti dvylikta 
valanda per pietus.

Mokslincziai skirsto laika 
keleriopais budais: Yra laikas, 
kuri mes gauname ir rokojame 
nuo menulio, kitas yra imamas 
nuo viso svieto apsisukimo ap
link saulute, treczias laikas yra 
imamas nuo žvaigždžių. Szitas 
laikas nuo žvaigždžių yra be
veik tikriausias. Karininkai ir 
jurininkai szita laika dažniau
siai variuoja.

Geriausias priparodinimas 
kad tas visas musu laiko skai- 
czius nėra jau toks tikras ir nė
ra Dievo paskirtas, yra kad mes 
kas keturi metai viena diena

Frackville, Pa. — Kazimie
ras Verbasz, nuo 202 So. Broad 
Alt. Ave., likos sužeistas in tie
sa ranka laike darbo Koch’s ka
syklose, Millerville. Gydosi 
Ashland ligonbuteje. Taipgi H. 
Vilinskas, nuo 240 So. Middle 
Uly., likos sužeistas in galva. 
Gydosi Ashland ligonbuteje.

Pottsville, Pa. — Lietuviu 
Moterų Kliuibas isz 'Schuylkill 
pavieto turėjo savo Bankieta 
Panedelio vakara Balandžio 
(April) 26-ta diena, Necho Al
len svetainėje. Visos naries da
lyvavo tame bankiete.

Minersville, Pa. — Miners - 
villes Lietuviu Alokslo ir Poli
tikos kliubas turėjo susirinki
mą Nedelioj.

Reading, Pa. — Szv. Antano 
parapijoje Keturdeszimtes At
laidai. Klebonas Kunigas A. 
Alauskas pasikvietė vietinius 
Lietuvius kunigus su dvasine 
pagelba.

Wilkes-Barre, Pa. — Keturi 
mainieriai in Henry kasyklose, 
Lehigh Valley kompanijos mai- 
nose buvo sužeisti kai daug ak
menų pasileido. Henry Kenne
dy, penkios deszimts vieno me 
to amžiaus buvo laibai sukries- 
tas ir buvo nuvežtas in General 
ligonbuteje; Jurgis Czernaus- 
kas isz Pittstono, Steve Kray- 
nok, 36 metu amžiaus isz Wil
kes-Barre ir Walter Mycko 28 
metu amžiaus isz Plains, taipgi 
buvo nuvežti in ta paezia ligon
buteje.

Pittston, Pa. — Panedelyje, 
26-ta diena invyko 4-tas meti
nis Pittstono Szvento Kazimie
ro parapijos Koncertas, kuris 
atsibuvo West Pittston High 
School svetainėje. Programas 
prasidėjo lygiai 8:15 valanda 
vakare. Koncerto programa isz- 
pilde pagarsėjus dainininke 
Metropolitan operos soliste 
Ona Kaskas; Szvento Kazimie
ro parapijos choras ir Knights 
of Columbus Glee Club choras 
isz Wilkes-Barre; taipgi pia
nistas ir akompanistas Kon
stantine Callinicos. Daug pub
likos dalyvavo tame koncerte.

Philadelphia, Pa. — Szv. An
driejaus parapijos parapijie- 
cziai buvo maloniai nustebinti 
sziais metais per savo parapijos 
Keturdeszimtes Atlaidus.

Iszskiriant tik viena parapi
ja, visos Lietuviu parapijos vi
soje Diecezijoje buvo atstovau
tos ar tai per pati kleboną ar 
per vikara. Tiek vietiniu Lietu
viu kunigu gal pirma syki su
važiavo ant vieno sykio in pa- 
ropijos atlaidus. Kai kada ki
tose parapijose gal ir daugiau 
kunigu suvažiuodavo, susirink
davo, bet tai vis būdavo isz to
limesniu parapijų, kitu diecezi
jų ar net ir svetimtaueziu.

Bet in Szvento Andriejaus 
Keturdeszimtes Atlaidus suva
žiavo beveik visi Lietuviai vie
tiniai, szios diecezijos kunigai. 
Tai padare labai gražu inspudi 
ant visu žmonių, nes parodo 
kad klebonas Kunigas Czepu- 
kaitis yra visu kunigu labai 
gerbiamas.

'Nedėlios vakara Miszparus 
laike Kunigas Daktaras Vitas 
Martūsevicziuš, Szv. Jurgio pa-

Texas City miestas buvo 
visiszkai sunaikintas, su že
me sulygintas kai pernai vie
nas laivas uoste susprogo ir 
kai milžiniszkos aliejaus tan- 
kos užsidegė ir susprogo. 
Sziandien tas miestas jau yra

rapijos klebonas, Riczmondo. 
Jam patarnavo kaipo Dijako- 
nas Kunigas Virbickas, Camde- 
no parapijos klebonas, ir Kimi 
gas O’Rourke kaipo Sub-Dija- 
konas. Kunigas O’Rourke buvo 
vienatinis isz svetimtaueziu. 
Jis 'buvo atvažiavęs in atlaidus 
su Kunigu Virbicku. Kunigas 
Jezavitas Jeskeviczius pasakė 
labai gražu pamokslą.

Panedelio vakara Kunigas 
Daktaras Klemensas Batutis, 
Szv. Petro ir Povilo parapijos 
klebonas Tamaqua, laike Misz
parus. Jam patarnavo Kun. 
Bielskis isz New Philadelphia 
su Kunigu Stasiu Raila, kuris 
yra Szv. Kazimiero parapijos 
vikaras. Kun. A. Alauskas, Szv. 
Antano parapijos Reading, pa
sako gražu ir graudinga pa
mokslą, taip kad žmones beveik 
konepravirko.

Utarninko vakara jau dau- 
«giau kunigu isz mainu pasiro
do. Kunigas Pijus Czesna Szv. 
Juozapo parapijos, Mahanoy 
City klebonas laike Miszparus. 
Jam patarnavo jo vikaras Kun. 
Kazimieras Rakauskas su Kun. 
Andriumi Degucziu, Szv. Liud
viko parapijos, Maizeville kle
bonu. Paskutini vakara pa
mokslą pasakė Kun. Prancisz- 
kus Garmus isz Eastono. Visu 
Szventu Litanija vedė Kun. 
Petras Laumakis, Szv. Kazi
miero parapijos St. Clair, kle
bonas. Procesija (buvo graži, di
dele ir inspudinga tokioje gra
žioje 'bažnyczioje. Kazimierie- 
tes Sesutes buvo labai rūpestin
gai prirengusios tarnukus ir 
mokyklos vaikuczius.

Szituose Keturdeszimtes At
laiduose kuriu žmones ilgai ne- 
pamirsz, dalyvavo szitie kuni
gai: Neskaitant paties Klebono 
Kun. Juozo Czepukaiczio ir jo 
dvieju vikaru, Kunigu Jono Gi- 
bo ir Leono Pecziukevicziaus, 
buvo klebonai: Kun. Emilijus 
Pauksztis isz Chester, Kun. Ig
nacas Valancziunas, isz South 
Philadelphia, Kun. Pijus Czes
na, Mahanoy City, Kun. Myko
las Daumantas, Girardville, 
Kun. Juozas Karalius, Shenan
doah, Kun. Stasys Nanorta, Ha
zleton, Kun. Klevinskas, Mi
nersville, Kun. Stasys Norbuta 
Frackville, Kun. Petras Lau
makis isz St. Clair, Kun. Dakta
ras Klemensas Balutis Tama
qua, Kun. Aleksandra Alaus
kas isz Reading, Kun. Virbic
kas isz Camden, N. J., Kun.

Atstato Miestą

atstatomas. Mažesnis pa
veikslas virszuje parodo kaip 
tos aliejaus tankos dege ir 
sprogo.

Namai, kurie dabar yra 
statomi yra maži ir žemi, 
kiekviename apie dvi szei-

Pranciszkus Garmus Easton, 
Kun. Dak. Vitas Martusevi- 
czius isz Riczmondo ir Kun.
Aurius Degutis isz Maizeville. 
Isz vikaru buvo Kunigai: Vin
cas Vėžys ir Stasys Raila isz 
South Philadelphia; Stasys 
Lukszys isz Riczmondo; O’
Rourke isz Camden; Vincas 
Ažiukas isz Wilkes-Barre; Al
binas Pulokas, kuris dalbar sve- 
cziuojasi pas Kun. Martusevi- 
cziu, Jezavitas Jeskeviczius; 
Bernardas Szimkus Shenan
doah ; Kazimicrasj Rakauskas, 
Mahanoy City; Kun. Bielskis, 
New Philadelphia ir Antanas
Karužiszkis.

PENKI LAKŪNAI
ISZGELBETI

Eroplanas Nukrito Ant 
Mariu

NEW YORK. — Penki Lai
vyno lakūnai vakar papasako
jo kaip juos iszgelbejo laivas 
“Washington,’’ kai ju eropla
nas nukrito ant mariu.

Visi penki plūduriavo jurose 
mažame vaitelyje, o dideli lai
vai plauke visai netoli j u ir j u 
neužmate. Jie per tris valandas 
taip buvo bangu vartuomi ir 
daužomi.

Laivyno sztabas iszsiunte ke
lis savo eroplanus ju jieszkoti. 
Vienas isz tu eroplanu rado 
juos ir tuojaus per radija insa
ke Kapitonui “Washington” 
laivui pasukti savo laiva in vie
ta kur tie penki lakūnai randa
si.

Laivas juos rado apie puse 
po devynių vakare. Lakūnai 
pasiaiszkino kad jie skrido isz 
Washingtono in Bermuda kai 
j u eroplano inžinai užszalo ir 
sustojo ir paskui užsidegė už 
tai kad aliejaus nebuvo inžinuo 
se. Jie tada buvo apie vienuoli
ka tukstaneziu pėdu padangė
se. Jie pamate ant mariu alie
jaus tankeri, laiva, apie de
szimts myliu nuo ju, tai jie pa
suko savo krintanti eroplana in 
ta puse ir leidosi.

Eroplanas su tokių smarku
mu atsimusze in bangas kad jis 
per puse perskilo. Visi lakūnai 
labai greitai isz jo iszsirito in 
vandeni. Jie jau buvo prisiren
gė sau valteles ir in jas inlipo. 
Eroplanas paskendo in dvi mi- 
nutas. Tas aliejaus laivas neuž-

nu j u Parodos. Beveik visu Pie
tų Amerikos krasztu valdžios
iszleido insakymus armijai kad 
visi kareiviai butu pasirenge 
Komunistus sutvarkyti ar vt- 
siszkai numalszinti.

ATPIGINA PLIENĄ

Nepakels Mokestis 
Darbininkams; Unija 
Reikalauja Daugiau
PITTSBURGH, PA. — Plie- 

no kompanijos fabrikantai 
stengiasi užbėgti unijoms už 
akiu ir už tai visai netikėtai pa
skelbė kad plienas yra dabar 
atpigintas ir darbininkai nega
li didesniu algų reikalauti.

Plieno kompanijos preziden-

mynos gales apsigyventi. Iki 
dabar, po tos nelaimes tuks- 
taneziai szeimynu gyveno 
palapinėse, automobiluose ar 
kur tik galėjo nors mažiausia 
pastogia susirasti.

□ □ □

mate ju ir sau nuplaukė.
Keli eroplanai perskrido 

virsz j u bet juos neužtiko. Pas
kui vienas eroplanas kuris pri
gulėjo prie j u pulko atskrido, 
linkterėjo savo sparnais, paro
dydamas kad jis jau mato ir ži
no. To eroplano lakūnas tuo- 
jaus per radija davė žinia 
‘ ‘ Washington ’ ’ laivui, kurie 
buvo ne per toliausia. Tas ero
planas paleido daug szviesu ant 
mariu aplink tuos lakūnus kad 
tas laivas galėtu nakezia rasti 
lakūnus. Bet del kokios prie
žasties laivas kelis sykius pra
plaukė ta vieta. Tas eroplanas 
vis sukinosi padangėse ir per 
radija tam laivui rode ir sake 
kur plaukti, pakol kapitonas 
užtiko tuos lakūnus ir paėmė 
juos ant savo laivo. Tada tas 
eroplanas da karta linkterėjo 
sparnais ir sugryžo laukti savo 
draugu.

_________________ _____

GEGUŽIO PIRMA
DIENA

Komunistu Ir Raudon- 
skuriu Rauduona Diena

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia iszleido insakymus ir 
perspėjimus visoms valstijoms 
kad visi gerai apsižiuretu kad 
Komunistai nesukeltu triuksz- 
mo per savo Rauduonaja diena 
Gegužio pirma.

Veteranai, pargryžusieji ka
reiviai rengiasi laikyti savo 
paroda ta diena Philadelphijo- 
je, Pa. Buvo nutarta ir prireng
ta kad kareiviai ir marinai to
je parodoje dalyvautu. Dabar 
armija ir marinu sztabas iszlei
do insakyma kad nebus valia 
kareiviams ar marinams toje 
parodoje dalyvauti.

Karo Sztabas pasiaiszkina 
kad tie kareiviai gal bus reika
lingi prižiūrėti ir sutvarkyti 
Komunistus. Ir isz kitos puses, 
nebutu patartina armija daly
vauti veteranu parodoje ir del 
szitos priežasties: Komunistai 
gali nutraukti paveikslus tos 
parodos ir juos pasiunsti in Ru
sija ir sakyti kad sztai szitie 
kareiviai dalyvavo Rauduonu 
j u parodoje. Komunistai pilni 
tokiu szposu, nes jiems meluoti 
tai kaip geram žmogui kvėpuo
ti.

Pietų Amerikos krasztai 
taipgi rengiasi del tos Rauduo-j

MAINIERIAI
PRIVERSTI GRYŽTI

IN DARBA
(Tasa Nuo 1 Puslapio) •

kinti. Lewisas mainieriams bu
tu visa tai gavės ka jis ir dabar 
gavo, bet jis per drąsiai ir per 
augsztai szoko!

Lewisui visai ne naujiena su
sikirsti-su teismu ir su Ameri
kos Prezidentu. ‘ y.

“Per Pirma Pasaulini Kara 
jis susikirto su Prezidentu Vii 
šonu. Prezidentas Vilsonas pa
siuntė vaiska in mainas, su- 
aresztavo mainieriu vadus. Le
wisas nusileido, sakydamas 
“Asz nekariausiu priesz savo 
valdžia, kuri yra geriausia ir 
didžiausia ant szio svieto.”

Prezidentas Hardingas taip
gi buvo priverstas pasiunsti 
vaiska in kelias valstijas kur 
mainieriai straikavo, jis net ir 
valstijų Gubernatoriams insake 
kad jie turi palaikyti tvarka.

Kai kietos anglies mainieriai 
straikavo per szeszis menesius, 
Prezidentas Coolidge atsisakė 
kisztis, sakydamas kad jis jo
kio ingaliojimo neturi. Kongre
sas tuoj aus invede instatymus 
kurie ingaliojo Prezidentą in- 
sikiszti, bet Coolidge visgi ne- 
sikiszo, sakydamas kad jis ne
nori visus inpykinti. Bet mai
nieriu unija jau ėjo trepais že
myn. Isz 485,000 nariu, likosi 
tik apie 125,000.

Vien tik su Prezidentu Hoo- 
veriu Lewisas sutiko ir nesipe- 
sze. Bet jo unija jau buvo tokia 
silpna kad jis negalėjo prieszin- 
tis.

Prezidentas Rooseveltas isz- 
kele Lewisa taip augsztai ir su
tvirtino mainietiu unija in to
kia, kokia ji sziandien yra. Vis
ką ka mainieriu unija sziandien 
turi tai Rooseveltas jai davė. 
Bet Lewisas su Rooseveltu su
sikirto. Bet Rooseveltas buvo 
per didelis žmogus Lewisui ir 
Lewisas turėjo nusileisti.

Mainieriai balsuodavo, “vo- 
tuodavo” už Roosevelta, bet 
klausydavo Lewiso.

Kai Lewisas su Prezidentu % 
Trumanu susikirto, jis atsidūrė 
du sykiu in teismą ir buvo nu
baustas.”

tas Benjamin Fairless sako kad 
visi unijos vadai yra nepaten
kinti.

Philip Murray unijos prezi
dentas intaria fabrikantus ir 
sako kad jie tik nori visiems 
akis apmuilinti. Jis sako keli 
menesiai atgal plieno fabrikan
tai be jokios priežasties pa
brangino plieną ir dabar vi
siems paskelbė kad jie atpigina 
plieną ir už tai darbininkai ne
gali reikalauti didesniu algų.

Unijos prezidentas sako kad 
darbininkai laikysis savo kon
trakto nestraikuoti per du me
tu. Bet jis nori kad visi žinotu 
kad tie fabrikantai ne tiek jau 
gero daro kai jie paskelbia kad 
jie per dvideszimts penkis mili
jonus dolerius atpigina plieną. 
Jis paaiszkina kad plieno fabri
kantai pernai užsidirbo pelno, 
kai visos taksos buvo užmokė
tos, daugiau negu szimta pen
kios deszimts tris milijonus do
leriu.

Fabrikantu atstovai sako 
kad kompanija dabar stengiasi 
plieną atpiginti kad viskas 
nors biski žmonėms atpigtu.

LAIMĖJO VYNO
BONKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sake kad jis supranta kaip ga
lima žmogui būti sugundytam 
ir suviliotam ir už tai jis, norė
damas ta panele nuo pagundos 
iszgelbeti, paskiria jai in kalė
jimą prie sunkaus darbo per TRUMANAS
trisdeszimts dienu, kad ja vyno 
buteliukas vėl nesugundytu.

APSIGYNIMAS IR
PASZELPA

WASHINGTON, D. C. — 
Senato komisijos dabar rūpina
si apie visus tuos inneszimus ir 
instatymus del kraszto apsi
ginklavimo, o Kongreso visi ko
mitetai dabar daugiausia rūpi
nasi kaip invykdinti vi^i ta pa- 
szelpa Europai.

Bet, pažiurėjus in tuos dar
bus, matome kad jie prie to pa
ežio tikslo eina: Patikrinti ir 
sutvirtinti Amerikos stovi ir 
musu kraszta apsaugoti. Nes 
apsiginklavimas mums užtik
rins kad prieszas ne taip greitai 
ir ne taip lengvai gales mus ežia 
namie užpulti. O ta paszelpa 
Europos krasztams sutvirtins 
tuos krasztus, kurie padės 
mums atsikirsti tada, kada Ru
sija jausis gana galinga mums 
pasiprieszinti ir ant musu pul
tis.

Skaitykite “Saule”

ISZTIKIMAS 
DRAUGAMS
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(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kur Slaptai FBI policijai buvo 
rankis surisztos. Dabar dau
giau tokiu nuotykiu ir atsiti
kimu mes galime tikėtis jeigu 
Slapta Policija negales davo 
darba gerai ir savotiszkai dirb
ti.

AMERIKA
PASIRENGUS

KARIAUTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

stengia pagaminti.
Amerika turi szimtus tuks

taneziu kariszku tanku, karabi
nu, ginklu ir kariszku laivu, 
kuriuos ji gali tuojaus pastaty
ti in karo lauka.

Visa tai Sovietai gerai žino. 
Tik gaila kad musu dipliomatai 
ir kiti vadai nežino, kai jie taip 
greitai ir taip žemai nusileidžia 
Sovietams^-------


