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GEGUŽIO PIRMOJI

DIENA

LEWISAS VĖL
RENGIA STRAIKAS

Isz Anksto Pranesza 
Kad Mainieriai Nori

Derintis

WASHINGTON, D. C. —
Kai kurie žmones niekados ne
pasimokina. Vienas toki žmo
nių yra mainieriu bosas, John 
Lewisas. Nespėjo ji ir jo unija 
užsimokėti baudas už szitas 
straikas, kai Lewisas jau ren
giasi prie kitu straiku. Bet szi- 
ta syki jis jau ne eina prieszais 
valdžia kaip jis dare du sykiu 
per vienerius metus ir turėjo 
gerokai užsimokėti už savo pra- 
szokima.

Visi labai džiaugiesi ir net 
kazoka szoko, kad Lewisas ga
vo visiems mainieriams pensi
jas. Dabar ateina žinios kad jis 
nieko mainieriams negavo. Vi
soms bankoms buvo praneszta 
kad jeigu mainieriu unija pra
dės iszraszineti czekius del tu 
pensijų kad bankieriai turės 
isz savo kiszeniaus mokėti, jei
gu jie tuos czekiu priims, nes 
yieno svarbaus žmogaus para- 
szo nėra ant tu czekiu. Reisz- 
kia, tie czekiai niekam neverti, 
ir vėl reikes eiti per teismą, vėl 
reikes laikyti derybas pakol 
mainieriai gaus ta ka jie misli- 
na kad jie dabar jau turi.

Lewisas dabar, užsimokejes 
savo bauda ir unija prakiszus 
kelis szimtus tukstancziu visai 
už dyka, rengiasi del kitu strai
ku. Lewisas duoda kompani
joms žinoti, kad jeigu jos nesu
sitaikins su juomi priesz Birže
lio trisdeszimta diena, tai mai
nieriai vėl straikuos!

Mums labai gaila mainieriu, 
kurie norėtu dirbti, bet turi 
klausyti Lewiso, nors ju kisze- 
niai tuszti,

Mainieriai dabar dirba už tai 
kad teismas ir valdžia pasakė, 
kad jie turi dirbti, ar baisiai di 
dele bauda užsimokėti už kiek
viena diena kuria jie nedirba. 
Szita bausme yra per asztuo- 
nios deszimts dienu, nuo tos 
dienos kada mainieriu unija už
simokėjo viena milijoną ir ke
turis szimtus tukstancziu dole
riu del Lewiso prasiszokimo, o 
pats Lewisas užsimokėjo dvide- 
szimts tukstancziu doleriu, už 
tai kad jis ir mainieriu unija 
buvo kalta.

Lewisas dabar kita būda ar 
priemone turi mintyje. Jis ga
li visiems mainieriams patarti 
imti savo vakacijas, atostogas 
nuo Birželio dvideszimtos die
nos iki Liepos ketvirtos dienos. 
Ir mainieriai per szitas nedarbo 
dienos niekam neprasižengtu ir

(Tasa Ant 4 Puslapio}

PRINCETON, N. J. — Uni
versiteto Prezidentas, Dakta
ras Harold W. Dodds iszleido 
insakyma, kad Princetono Uni
versiteto studentams nevalia 
parsineszti ar turėti savo kam- 
.bariuose alaus.

Szitas insakymas buvo inves- 
tas kai per boles loszima inpyke 
studentai pradėjo mesti ant 
svecziu tuszcziu alaus tonkas.

Universiteto virszininkai sa
ko kad toks pasielgimas neat- 
nesza garbes Universitetui. Da
bar visi virszininkai ir mokyto
jai prižiuręs kad nei vienas stu
dentas neatsinesz alaus in savo 
kambarius. Szitas insakymas 
teipgi uždraudžia studentus at- 
sineszti ar vartuoti alų, gerti ta 
aluti per sporto loszimus. Visi 
studentai baisiai pyksta, bet 
virszininkai sako kad reikia pa
laikyti geras ir garbingas Uni
versiteto vardas.

Universiteto studentu laik- 
rasztis prisipažinsta kad tokis 
instatymas yra geras ir reika
lingas, bet tuo paežiu sykiu ap
gailestauja kad studentai ne
moka kaip aluti sau ramiai ir 
kaip vyrai maukti.

— Gyvenk del paezios ir 
savo vaikeliu, o nepaklysi ei
nant tuom keliu.

— Kol doleri iszduosi, ge
rai ji apžiūrėk, jeigu gali apsi
eit, tai ji geroj vietoj padek.

Komunistu Parodos Ir 
Ir Prakalbos; Dvejopos 
Miestuose; Komunistu
Ir Priesz-Komunistu

NEW YORK, N. Y. — Viena 
ulyezia New York mieste mar- 
szavo Komunistai ir j u pritarė
jai, apvaiksEcziodami Gegužio 
(May) Pirmutine Diena, kuria 
Komunistai sau pasisavino kai
po Rauduonaja Diena. Jie mar- 
sziavo ant Asztuntos ulyczios, 
per 'viduri miesto in Union 
Square.

Parodoje jie nesze visokius 
plakatus, dainavo savo dainas 
ir skelbe savo Komunistiszka 
mokslą.

Tuo paežiu sykiu ant Penk
tos ulyczios Veteranai, pargry- 
žusieji kareiviai turėjo surengė 
savo paroda. Szitoje parodoje 
dalyvavo darbininkai, vetera
nai ir bažnyczios atstovai.

Mayoras O’Dwyer dalyvavo, 
szitoje antroje, veteranu paro
doje, kurioje marsziavo daug 
miesto darbininku.

Kouncilmonas Benjamin J. 
Davis, Komunistas, labai pro
testavo, prieszinosi kad par- 
gryžusieji kareiviai nutarė sa- 
vo paroda sudaryti tuo paežiu 
sykiu kaip Komunistai, bet 
miesto taryba tuos jo priekaisz- 
tus atmete. Komunistas Davis
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ŽYDAI PUOLASI
ANT JERUZOLIMA

Užima Priemiesti. Pacz- 
to Namus Užima. Angli

ja Žydus Perspėja

Jau Prasidėjo
as Del Jeru

zolimo Miesto

Pagražino Savo Miestą

m

Philadelphijos miestas in- 
vede vaju, per kuri visi turi 
apvalyti ir pagražinti savo 
namus, ulyczias ir visa savo 
miestą. Per vaju visi ragina
mi, apvalyti savo namus, sa
vo daržus, savo ulyczias ir 
visa savo miestą. Vajus ragi
na visus isz naujo iszmalia- 
vuoti savo namus, juos isz- 
valyti, aptaisyti ir pagražin

ti.
Czia matome kaip visi sto

ja in ta darba ir stengiasi net 
ir ulyczia apvalyti. Gal szitas 
vajus buvo insteigtas viską 
gerai ir gražiai paruoszti del 
ateinanezio Demokratu ir 
Republikonu seimo, kad visi 
butu patenkinti ir kad sve- 
cziai rastu Philadelphijos 
miestą gražu ir czysta.

JERUZOLIMSA. — Karas 
tarp Žydu ir Arabu jau isz tikro 
prasidėjo del Jeruzolimo mies
to. Žydu Haganah kariuomene 
insilauže in Krikszczioniu Ara
bu Katamon miesteli, užėmė 
Moslemu Arabu kapines ir 
miesto paczto kambarus.

Anglijos Karo Sztabas isz- 
siunte pareiszkima Žydu kari
ninkams kad Anglijos kareiviai 
pradės szauti in Žydus, jeigu 
jie verszis areziau prie Mamil- 
la kelio.

Žydai su Arabai žiauriausiai 
susikirto kaip tik per Didžiąją 
Petnyczia, kai Pravoslavai ir 
Graikai Katalikai laukia savo 
Velykų. Arabai ta paezia die
na apvaikszcziojq Maižiesziaus 
užgimimo diena.

Arabu karininkai greitai isz
leido pareikalavima del dau
giau kareiviu ir pareiszke kad 
dabar jau prasidėjo žut-butinis 
karas del Jeruzolimo miesto.

Anglijos Karo Sztabas insa- 
ke Žydams, kad jeigu jie nesi
liaus kariavę Jeruzolimo mieste 
tai Anglija pasuks visus savo 
ginklus priesz Žydus.

Eina gandai kad kiti Arabu 
krasztai jau rengiasi siunsti ar 
gal jau ir šiunezia savo kariuo
menes in Palestina priesz Žy
dus. Kai kurie laikrasztininkai 
sako, kad kariuomenes isz Iraq 
ir isz Anapus-Jordano jau da
bar randasi Palestinoje. Syri- 
jos kariuomenes prisartino prie 
Palestinos rubežiu isz sziauri- 
nes puses ir tik laukia žodžio 
pultis ant Žydu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MOTERISZKE
PRIMUSZTA;

APNUOGINTA
PHILADELPHIA, PA. — 

Erma Freeman, penkios de
szimts dvieju metu senmerge, 
buvo piimuszta, apnuoginta ir 
nuvilkta ir palikta ant tuszczm 
loto ant 304 Race Ulyczios.

Policija ja nuveže in Hahne
mann ligonine, kur ji sugebėjo 
nors kelis žodžius isztarti ir pa
sisakyti savo varda ir pravar
de. Ji buvo baisiai apdaužyta, 
veidas apdraskytas, nosis in- 
muszta ir galva sudaužyta.

Policija nežino kas ir kodėl 
ta moteriszke taip labai apdau
žė ir sumusze. Czia vargiai bus 
vagies darbas, nes sesuo sako 
kad ji visai mažai pinigu su sa
vimi turėjo ir jie visi buvo jos 
drabužiuose, nieko nebuvo pa
vogta.

Geležinkelio Kompanijos A tsto- 
vai Sako Kasztuotu Daugiau 
$50,000,000In Metus Jeigu Su
tiktu Ant Unijos Pareikalau- 
vimu; Komunistai Ir Priesz-Ko- 
munistai Parodas New Yorke

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. — Visoje 
Europa buvo matyti naramumas, beveik tikra 
baime, kai žmones lauke “Gegužio Pirmos 
Dienos, Komunistu Rauduonos Dienos.”

Virszininkai ir net Karo Sztabas beveik 
kiekviename kraszte rengiesi tvarka palaiky
ti ir susikirtimus numalszinti per ta diena.

Didžiausia pavojus buvo ir yra Trieste 
mieste. Czia Amerikos ir Anglijos Karo 
Sztabas perspėjo visus Komunistus kad jie 
turi palaikyti tvarka ir taikingai marszuoti. 
Jeigu ne, tai Karo Sztabas visus juos numal-
szins ir patupins.

Rubcžius nuo Yugoslav!jos buvo visiszkai 
uždarytas; niekam nebuvo valia ineiti in Tri
estą.- Komunistai buvo pasirenge daug savo 
žmonių pasiunsti kad sudarius milžiniszkas 
parodas. .

Visa szita Rauduoriuju Paroda Italijoje, 
Yugoslav!joje ir Trieste mieste buvo nukreip
ta ne tiek už Komunistus, kiek priesz Vaka
riniu Tautu valdžias, priesz Amerika, Visi 
jo plakatai ir obalsiai szaukeir reikalavo kad 
Europos laisvi žmones nusikratytu Amerikos 
jungo ir bad nepasiliktu in Amerikos nelais
ve. kurios paežiai yra nukalti isz doleriu.

Visos Komunistu Partijos insake savo na
riams marezuoti visi Komunistiszki laikrasz- 
czia gavo insakymus skelbti ta Rauduonuju 
paroda ir raginti visus joje dalyvauti.

Francuzijos Komunistai gavo viesza insa- 
sakyma pareikszti savo nepasitenkinimą ir 
pasiprieszinima Amerikai.

Francuzijos Vidaus Ministeris, prisibijoda-
, (Tasa Ant 4 Puslapio)

AUTOMOBILIU
DARBININKAI

STRAIKUOS

Gegužio Dvylikta;
75,000 Straikuos

DETROIT, MICH. — Auto
mobiliu darbininku unija nuta
rė iszszaukti visus darbininkus 
kurie gamina Chrysler automo
bilius ant straiku Gegužio May 
dvylikta diena, jeigu fabrikan
tai nesusitaikins su jais pirm 
tos dienos.

Unija reikalauja kad darbi
ninkas gauti mažiausiai doleri
asztuonios deszimts centu ant 
valandos.

Unija turėjo slaptus balsavi
mus, per kuriuos daugiau negu 
devynios deszimtas nuoszimtis 
visu darbininku nutarė strai- 
kuoti.

Unijos vadai sako, kad jau 
per tris menesius jie stengiesi 
susiderinti su fabrikantais ir 
nieko isz tu derybų neiszejo. Jie 
sako kad jie tiems fabrikan
tams mokėti ir savo automobi- 
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ANGLIJOS EROPLA- 
NAS SUDUŽO

Žuvo 11 Žmonių

LONDON. —Anglijos karisz- 
kas eroplanas suduži, nukrito 
ir sudege netoli nuo Avignon, 
Prancūzijoje.

Anglijos karo sztabas sako 
i kad visi ant to eroplano pražu
vo. Ant to eroplano buvo vie
nuolika žmonių. Devyni lavo
nai jau buvo iszimti isz to ero
plano. , Kaip ta nelaime atsiti
ko, karo sztabas nepasako ir 
vardu suvusiu ant to eroplano 
nepaskelbe, bet spėjama kad vi
si buvo Prancūzai.
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Kas Girdėt
“Motinos Diena” bus ap- 

vaikszczioma Nedelioje, Gegu
žio (May) 9-ta diena. Toje tai 
dienoje rengiama iszkilniingos 
pamaldos, bažnycziose, skiria
mos ypatingai motinu pagerbi
mui. Jaunimas, iszreikszda- 
mas motinoms savo pagarba, 
daro atminima savo maldose, 
giesmese, ir t. t. Kunigai viso
kiu iszpažinimu savo pamoks
luose primena visiems pagerbti 
“Savo Motinos.” Ta ja diena, 
vakare, yra rengiama, daino
mis ir t. t. Taja diena neszio- 
jama ant krutinės gyvos gėlės: 
Kuriu motinos yra gyvos, tieji 
neszioja szviesa raudonas spal
vos gėlės, o kuri u motina yra 
mirusi, tieji neszioja balta gele 
(kvietka). Musu gimdytoja 
motina, kuri buvo slenksczio 
musu gyvenimo sziame sviete, 
užima musu gyvenime pirma 
vieta, nes ji mus mokino, arba 
suteikė proga pažinti musu 
klaidas. Taigi, mes ‘ ‘ Savo Mo
tina” turime mylėti, reikale 
padėti, paklusnumą atiduoti ir 
ja gerbti, o jeigu jau ilsisi ka
puose, sukalbėti už jos duszia 
poterėli ir neužmirszti jos kapa 
tankiai papuoszti ir ja atlanky
ti!...

Sudžia kalba iri vagi: Ar ta
ve isz jaunu dienu, nebuvo kam 
pamokinti? O vagis atsake: 
Ne, ponas sudžia, viską ka tik 
iszmokau, tai pats per save!

1 • • ’

Belgijos ministeris pirminin
kas ir Užsieniu reikalu minis
teris Paul H. Spank, spaudos 
atstovams Parlamento kamba- 
ruose, Ottawa, Kanadoje sako: 
Pasaulinio Karo 3-czio nebus! 
Jis manas, kad Komunizmo 
platinimo jau esanti sustabdy
ta.

Isz Lietuvs gauta žinia, kad 
numirė Kanauninkas Kunigas 
Liudvikas Stankaitis, buvęs ii • 
gametis Tryszkiu klebonas. Ka
ro metu, užeinant Vokiecziams, 
liko sunaikintas beveik visas 
Tryszkiu miestelis, taip pat 
bažnyczia ir visi klebonijos tro
besiai. Tuomet Kanauninkas 
buvo perkeltas in Kruopiai, o 
antra karta Bolszevikams atė
jus in Lietuva, ir Kruopiai liko 
karo auka. Tuomet jam teko 
persikelti in Szakyna, Gruzdžiu 
valsczio 1947 metuose, o Gruo
džio 28-ta diena ten jis baigė 
savo sunkias gyvenimo dienas. 
Kanauninko asmeny Lietuva 
neteko gero kunigo ir tėvynė 
mylinczio sunaus.

Amerikos doleriu plaukimas 
in Kanada už prekes skirtas 
Euibpai pagal Europos Atsta
tymo Tvarka, prasidės neank- 
scziau Gegužio (May) men., 
puses. ,

Mosulinio duktė Edda, 'buvu
si grafo Ciano pati, gyvena pai
koje vietoje Capri vasarvietėje 
ir esanti tikra Fašizmo rėmėja.
. p,.-------->-------

. .Kai mes buome maži, tai 
mums musu mamytes sakydavo 
kad kozyros yra “Velnio Abro- 
zieliai” ir mums buvo uždraus
ta kazyruoti. Kiek mes atsi
mename, tai kunigai ir pamoks
luose panasziai sakydavo.

Bet, naujos mados, nauja ga
dyne ! Dabar visi kortuoja, vL 
si kazyruoja ir nuo velnio atė
mė tuos abrozielius.

Ka mes czia dabar norime 
jums papasakoti, tai nėra kokia 
isz pirszto iszlaužta pasaka, 
kaip tos apie naszlaitele ir ra
gana, kurias mums mamyte pa
sakodavo, bet teisybe, nes tai 
tikrai atsitiko: “Per kara, kai 
vienas Katalikas Kunigas, ka
pelionas sake pamokslą per 
Szventas Miszias, vieni karei
viai klausiesi, kiti dairiesi, kiti 
snaude ir savo galvos linkterė
jimu pritarė pamokslininkui. 
Bet vienas kareivis, antroje ar 
treczioje lonkoje ka tenai ran
komis maisze ir vartė.

Pulkininkas, geras ir dievo
baimingas Katalikas, užmatė ta 
kareivi ir pasistojo pamatyti ka 
jis daro per pamokslą.

Pulkininkui net plaukai pa- 
sisziausze kai jis pamate kad 
tas kareivis per pamokslą, per 
Szventas Miszias maiszo ir var
to kozyru kalade.

Kai tik Miszios užsibaigė, tas 
pulkininkas ta kareivi nustvė
rė už kaltūnu ir patupdino iii 
kalėjimą. Už keliu dienu tas 
kareivis buvo patrauktas in ka- 
riszka teismą. Kaip jis dryso 
taip paniekinti tikėjimą, tai]) 
pasijuokti isz visu tu szventu 
apeigų ir Pati Vieszpati inžeisti 
besibovindamas su “Velnio 
Abrozieliais ’ ’ per Miszias ir per 
pamokslą.

Kareivis szitaip pasiaiszki- 
no:

‘ ‘Gerbiamasis Pulkininke! 
Kai mes marszavome per karo 
lauka, neturėjome nei malda
knygių, nei razaneziu, nei iSzv. 
Raszto. Tai asz sau pats isz 
szitu kazyriu susidariau Szven- 
ta Raszta. ’ ’

Visi teisme pirmiaus nustebo 
paskui ir labiau pasipiktino, 
bet kareivis skubinosi pasiaisz- 
kinti:

‘ ‘ Matote, Gerbiamieji, kai 
pažiurau in tuza, asz prisimena 
kad yra tik Vienas Dievas, viso 
svieto Sutvėrėjas.

Dvejuke premena man ta 
stebuklą kada Jonalias iszbuvo 
dvi dienas banginio pilve.

Trejtuke parodo man Szven- 
taja Trejybe, kad Dievas yra 
vienas, bet trijuose asmenyse.

Keturake tai tie keturi Evan
gelistai, kurie taip gražiai ap- 
rasze Kristaus gyvenimą Evan
gelijose.

Penktuke tai tos penkios gu
driosios mergaites, kurios 
draug su žibintais pasiėmė alie
jaus savo induose ir pasitiko 
jauniki.

Szesztake, tai tie szeszi pta- 
szymai kuriuos mes atkartuo- 
jame kai kalbame malda “Teve 
Musu.” Szesztake teipgi pri
mena man kad Dievas visa svie
tą sutvėrė in szeszias dienas.

Septynake primena man kad 
ant septintos dienos Dievas pa
silsėjo, kai buvo visa sutveręs, 
ir už tai ta septinta diena yra ir 
man szventa.

Asztuonake primena man 
kad asztuoni 'žmones buvo isz- 
gelbeti kai Dievas visas vieta 
isznaikino per tvana; Noali, 
žmona, jųdviejų trys sūnūs ir ju 
žmonos.

Devynake tai tie devyni rau
psuotieji, kuriuos Kristus pa
gydė. Buvo deszimts, bet tik 
vienas sugryžo Jam pasakyti 
aeziu.

Deszimtake tai tie Deszimts 
Dievo Insakymai, kuriuos Die
vas davė Maižiesziui.

Tas kareivis tada paėmė ko
jini, arba kaip mas vadiname 
“džiaki” ir nieko nesakęs pa
dėjo in szali.

Dama arba karaliene prime
na man Shebos karaliene, kuri

Atvaizduos Garsu 
Sportininką

William Bendix yra pasi
rengęs atvaizduoti garsaus 
beisbolininko, Babe Ruth gy
venimą krutamuose paveiks
luose. Garsaus beisbolininko 
Babe Ruth gyvenimas bus at
vaizduotas krutamuose pa
veiksluose parodyti visieriis 
ka ir kiek tas sportininkas, 
beisbolininkas nuveikė.

atvyko pas Saliamona, iszniin- 
tingiausi žmogų. Ji atsivežė su 
savimi penkios deszimts mer- 
gaieziu ir penkios deszimts vai
ku. Visus ji aprėdė vaiku dra
bužiais, norėdama iszmintin- 
giausi žmogų, Saliamona pri
gauti. Saliamonas paprasze 
kad visi tie jos palydovai nusi
praustu. Mergaites, besipraus- 
damas, nusiprausė ‘rankas ligi 
alkuniu, vaikai tik iki rieszuku. 
kai tik iki rieszuku.

Taip tas iszminczius Salia
monas dažinojo kurie vaikai, 
kurios mergaites.

Ta dama, ta karaliene teipgi 
man primena Panele Szven- 
cziausia, kuri yra dangaus ir 
žemes karaliene.

Kazyru kalade turi penkios 
deszimts dvi kazyras, tiek pat 
deszimts dvi kazyras, tiek pat 
yra ir sanvaieziu in metus.

Dvylika kazyru turi paveiks
lus; tai yra tie dvylika atskiri 
tikėjimo skyriai, kuriuos mes 
atkartuojame maldoje“ Tikiu in 
Dieva.” Mes teipgi turime dvy
lika ypatingu ir iszkilmingu 
szveneziu del Kristaus prisi
minimo.’

Kareivis toliau pradėjo aisz- 
kinti kaip visi kazyru kalades 
punktai sudaro tris szimtus ir 
szeszios deszimts penkis punk
tus, kurie primena jam kalen
doriuje randasi tiek dienu in 
metus, bet teismas sustabdė ji, 
ir teisėjas dyvinosi ir buvo nu
stebintas tokiu pasiaiszkinimu 
ir sake kad jau gana.

Bet tas pulkininkas, kuris 
buvo ta kareivi patraukęs in 
teismą, isz žingeidumo norėjo 
žinoti, kam tas kareivis apleido 
kojine arba “džiaki.”

Tas kareivis, insidrasines, ir 
pamatęs kad teisėjas jau net 
szypsojasi, atsigryžo in ta pul
kininką ir jam atsake :

“Ta kojine, ar “džiakis” tai 
kipszas, niekszis, kuris dau
giausia bėdos sudaro kazirnin- 
kams, nes jis nėra nei keptas, 
nei virtas, nei didelis, nei ma
žas. Jis man primena mano vir- 
szininkus, kaip Tamsta Pulki
ninke.”

Nors Pulkininkas pyko ir 
jautiesi inžeistas, teisėjas pa
leido ta kareivi ir pats nusipir ■ 
ko kalade. ,

Ickiene — loke, kaip asz 
turiu pasirėdyti idant manes 
niekas nepažintu?

Ickas — Uj! Tiktai nusi
prausk ir susiszukuok, tai 
niekas tave nepažins!

REIKIA PILDYTI
BLANKAS TREMTI

NIAMS ATSIIMTI

BROOKLYN, N. Y. — Esame 
HALF Skyriams ir draugijoms 
iszsiuntineje ‘ ‘ Questionaires ’ ’ 
blankas. Jas praszome paskleis
ti tarp tremtinius gelbstincziu- 
ju ir gauti ko daugiausia užpil 
dvtu blanku. In centra daug at- * I
siustą blanku, bet ju reikia žy
miai daugiau.

Girdint apie viską invairiau- 
siu nuomonių, tenka iszgirsti 
visokiausiu kalbu ir apie trem
tiniu atsiemima. Tukstancziai 
tyliu, geros szirdies ir rimtu 
Lietuviu invairiausiais budais 
stengiasi tremtiniams gelbėti. 
Jie nuolat siunezia per BALF 
ir tiesiogine pagelba; jie isz 
kiekvienos savo algos dali ski
ria tremtiniams, aukodami BA
LF. Szie tautos gelbėtojai dirba 
tyliai ir kukliai, jausdamiesi 
savo pareiga tai atlikti. Apie 
juos mažai ir tegirdime.

Bet kritika daugiausia girdi
me ir ji toliausiai nuskamba, 
tai vengianeziu tos atsakomy
bes, tremtinius gelbėti. Jie, pa- 
mirszdami savo silpnybes, sten
giasi iszkelti visas tremtiniu 
ydas ir blogumus, ko tremtiniai 
negalima sakyti, neturėtu. Bet, 
del vieno kito ju netakto, nega
lima pasmerkti tukstancziu ne
kaltu, ligoniu, naszlaicziu ir pa
doriu szeimyniu, kurios be mu
su pagelbos žutu.

Paaiszkinkime, kad ‘ ‘ Ques
tionaires” blanku užpildymas 
nereiszkia jokio teisinio insipa- 
reigojimo. J u iszpildymas paro
do tik musu visu norą padėti 
tremtiniams, jei jiems bus leis
ta didesniu skaiezium invažiuo- 
ti in Amerika.
Kai Mes Tremtiniu Norėsime, 
Jiems Ir Kongresas Greicziau 

Gelbes
Diena po dienai laukiame 

Amerikos Kongreso pravedant 
tremtiniams invažiuoti paleng- 
vinanezio instatymo. Tikimės, 
kad toks insta tymas bus pra
vestas da szi menesi. Jei taip 
invyktu, per pirmuosius metus 
galime tikėtis, kad bus inleista 
bent apie 50,000 tremtiniu, isz 
ju, apie 7,000 Lietuviu. Kitais 
metais tiek pat, o gal, da dau
giau.

Kongrese musu tremtiniu 
draugai noritremtiniu nenorin
tiems insileisti inrodyti, kad 
Amerikos visuomene ju nori. O 
kas gali tremtiniu daugiau no
rėti, jeigu ne ju paežiu gimines, 
ju paežiu kraujo žmones! Taigi, 
kultūringieji tremtiniu tautu

Dauguma isz musu visai 
mažai ka žino apie kitu žmo
nių vargus. Mes daug skaito
me ir girdime apie Kinie- 
czius, bet mažai ka tikrai ži
nome. Czia viena Kiniecziu 
szeimyna kuri iszliko kai ka-

žmones Amerikoje ir yra pra- 
szomi pasisakyti už tremtiniu 
in szi kraszta didesnio skai- 
cziaus insileidima. Toks pasi
sakymas tremtiniams reiksz 
paezia didžiausia pagelba.

Butai Ir Darbai

Dabar Amerikoje yra didelis 
butu trukumas. Be to, immigra- 
cijos instatymai nusako, kad 
inleistieji nebūtu Amerikos vi
suomenei naszta. Taigi, norint 
instatyma pageidaujama link
me pravesti, Amerikos Kongre
sui reikia užtikrinimo, kad:

1— Žinotu, kur Tremtiniai 
gales gyventi ir

2— Ka jie gales Amerikoje 
veikti.

Tremtiniu atvežimu susido
mėjusios tiek valdžios, tiek pri- 
vaczios instaigos ta kryptim 
jau yra nuveikusios ir tebevei
kia. BetRabar reikia ir daugiau 
visuomenes paramos.

BALF, kaip ir NCRC, iszlei- 
do tukstanezius “Questiou- 
aires” arba Paklausiliejamuju 
Blanku, kurias ir praszome ko 
greieziausiai iszpildyti ir gra
žinti BALF centrui.

Atvykusioms tremtiniams ne
bus progos visiems pas Lietu
vius apsigyventi. Jiems teks 
apsistoti ir pas kitu tautu ir ti
kybų žmones. Bet kiekviena 
tautybe ir kiekvienas tikybos 
žmones pageidauja saviesiems 
pirmoje eileje pagelbėt!. Ir 
mums, kaip Lietuviams, svarbu 
kad ko daugiausiai Lietuviu 
pas Lietuvius apsistotu. Tuo 
Amerikos Kongresui inrodysi- 
me gyva tremtiniais susirūpini
mą. Isz kitos puses, atvykstan
tiems tremtiniams bus malo
niau pas saviszkius apsistoti. 
Isz to laimes: Lietuviu parapi
jos, draugijos, spauda, radijo 
vedėjai, biznieriai, mokyklos ir 
visas Lietuviu judėjimas. Isz to 
laimes jau Amerikoje esą buvę 
tremtiniai.

Kono nors nusivylimas vienu 
kitu tremtiniu neturėtu užkirs
ti kelio tukstaneziams, kurie 

riszku ginklu fabrikas su
sprogo Tsingtao mieste. Jie 
dabar kenczia ne vien tik ba- 
da, bet neturi nei kur prisi- 

1 glausti, bes ju namas buvo su 
žeme sulygintas. i 

gali vieno klaidas keleriopai 
atitaisyti.

Kiekvienas Lietuvis Gali 
Pagelbėti

Iszpildykite ko daugiausia 
blanku ir jas siuskite in BALF 
Centrą. Kiekvienas visuomenes 
veikojas, kiekviena draugija 
kiekvienas Lietuvis, seniai ar 
tik da. atvykęs, teisipareigoja 
szia proga pasinaudoti: pa
skleisti ir iszpildyti ko dau
giausiai blanku. Tuo pagelbės 
tremtiniams ir Amerikai. Bus 
atliktas kilnus, krikszczionisz- 
kas artimo meiles ir kilnios 
szirdies dalbas. Atliksite mo
derniųjų laiku knygnesziu pa 
reigas, stiprinsite Lietuviu dva
sia ir kuna. Nciszsikalbinekite 
vietos stoka, nepatogumais, ga
limu atvykusiujii nepasitenki
nimu Amerika. Ypacz Lietuviai 
ūkininkai dabar turi proga at
likti svarbiausia role, iszgelbeti 
bevilti Lietuvi tremtini.
Jiems Niekad Istorijoje Nebuvo

Tokios Geros Progos Kaip 
Dabar!

Jusu paramabus giliai inver- 
tinta. Iszpildytasias blankas 
siunskite arba nauju blanku 
reikalaukite:

United Lithuanian Relief Of
America, Inc., Immigration

Dept., 105 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.

P. S.—Kiekvienas szio atsi- 
szaukimo skaitytojas yra pra- 
szomas su jo turiniu supažin
dinti, kick galima, daugiau as
menų. Nuo tamstos skubaus 
pasidarbavimo pareis žymia 
dalimi, ar galime susilaukti to
kio instatymo, kuris leistu ko 
ko didžiausiam Lietuviu Trem
tiniu skaieziui invažiuoti in 
Amerika.

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

:: Tiktai W -
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa.

Szitokiu szeimynu galima 
szimtai tukstancziu suskaity
ti Kinijoje. Ir kaip tik tarp 
tokiu nelaimingųjų Komu
nizmas labai greitai pleczia- 
si. JĮ

I SKAITYMO i
¥■ * 
* • *
* . . .11 . . . *

I RASZYMO I
★ * . Y
i64 pus,, Did, 5x7 col.|
: Dabar Po 25c. ?
* ___ :
t “SAULE” *
★ MAHANOY CITY, PA. *

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Take your place in the Parade to 
Security! No matter what your pre
sent income is, or what your fu
ture may be—saving today will get 
you further, faster! And there’s no 
safer, more profitable way to save 
than the convenient Payroll Savings 
Plan right where you work! Every 
dollar tucked away in bonds today 
is part of your “take-home sav
ings”—money-that GROWS. Jt’s a 
promise of better things ahead for' 
you and your family. For the self
employed, the Bond-A-Month Plan 
where you bank provides the auto
matic, safe, sure, profitable way to 
get into the Security Parade. Sign 
up for Security today! And remem
ber .. . AMERICA’S SECURITY 
IS YOUR SECURITY!

U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

“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 Su v. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00, Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Tėtuli?
pUIKIAM palocelyje viena-j 

me mieste prie atidaryto 
lango stovėjo dvejetas žmonių, 
vyras ir motere laikydami vie
nas kita už ranku, matomai at- 
sisveikinejo vienas kita, kas 
galima 'buvo matyti ant jųdvie
jų veidu, ypatingai moteres. 
Nebuvo tai vienok pora, insimy- 
lejusiu; veidas moteres buvo 
iszblyszkes vienok da gana pa
togus ir liudijo da apie raiga- 
naujanezia grožybe jo jaunys
tėje 'bet sziandien motere toji 
jau keturesdeszimts metu am
žiaus. Vyras, žiūrintis tiesiog 
jai in akis su linksmu nusiszyp- 
sojimu, matomai nejausdamas 
jausmu szirdies moteres priesz 
ji stovinezios, ur gal nepaisyda
mas suvis apie tai, neturėjo 
daugiau kaip dvideszimts me
tu. Buvo jis augszto ūgio, lai
bas, su szilkiniais, juodais, ne 
dideliais uselais, juodas dide
les akis, lupas pilnas ir druezia 
raudonas ir veidu panaszus bu
vo in motere.

Buvo jis isztikro sunum pa
togios ponios Alenos Livickie- 
nes, sunum vienatiniu numylė
tu, iszlepintu, o iszlepintu buvo 
perdaug.

Žiuri jiedu ant karietos sto 
vinezios priesz gonkas paloee- 
lio, pakinkytos pora puikiu žir
gu, o du tarnai priraisziojo ta
me laike isz užpakalio karietos 
kufarus ir valizas, matomai jog 
karieta turi veszti poną, kur to
li in kelione.

Motina su aszarom, kurios 
lyg sidabriniai laszai rasos ryt
metyje vasaros laike tekėjo isz 
jos akiu, žvelgė tai ant karietos 
tai ant sunaus savo, kuris rū
pinasi suramint ja, bet taip, 
kaip ramina jaunas veržentysis 
prie gyvenimo ir geistantis pa
ragauti įiepažinstama da jam 
svietą.

— Paliautau tave mylėti, 
kalbėjo motina, jeigu nuo tavęs 
laiszka neturetau ir neaplaiki- 
netau du kartu ant sau vai tęs, o 
priek tam pamislyk jog neturė
dama laiszkics žinios apie tave 
mislincziau kad sergi! O, Vik- 
toriuti, sunau mano, pamyk, 
jog asz pasiliksiu ežia pati vie
na, jog pirmu kartu palieki ma
ne ant taip ilgo laiko, o da 
priek tam turesiumislyt jog gy
veni dideliam mieste! Ak! Bai
me ir baisiausia rūpestis peri- 
mineja mane kada pamisimu 
jog ten busi vienas be manes!

— ■ Juk važiuoja su manim, 
brangi motinėlė, atsake juok
damasis garsai, ponas Lisows
kis. Ar mama taip mažoje ver
toje laiko mano globėja.

—,0! Tu kūdiki mano! Pa
szauke szirdingai bueziuodama 
savo vienturti in kakta, tu sau 
visados szposauji isz visko, bet 
bet sziandien mesk in szali 
szpcsus, man sziandien ne mie
la klausy ti ju, nes mano szirdis 
sziandien skausmu suspausta. 
O nelaiminga asz, nelaiminga, / 
pervirsz tave mylėjau!

— Sunu, o da toki kaip asz 
pridera mylėti, nusijuokė vela 
tais paežiais linksmais szaltais 
juokais, bueziuodamas rankas 
motinos.

Jeigu nors ponas Lisowskis 
pasiliktu su tavim Paryžiuje, 
bet vienok jis sugryž, nuvežęs 
tave namon, o tu pasiliksi vie
nas tam baisiam mieste pilnam 
apmaudu ir piktadaryseziu. Da 
man ten kūdiki mano nedori 

žmones iszves isz kelio! Pamyk 
sunau mano, jog kiek kartu tu
rėtai papildyti ka. blogo, tiek 
kartu motinos savo szirdi per
vers! peiliu jog dvasia mano 
visados bus prie tavęs kiekvie
noje sektinoje tavo gyvenimo 
del to jeigu nori atsimoket už 
mano prisiriszima prie tavęs už 
mano meile del tavęs, buk visa
dos dorum, teisingu žmogum!

— Busiu, busiu mamyte, 
juk mane pažysti, ar kada pa
dariau del tavęs kada nors ty- 
czionis kartybe ir skausmą?

— Žinau kad ne, bet esi 
silpnu, pasiduodi valei kiekvie
no, lengvai pasiduodi prisikal
bini prie visokiu žaislu (zobo- 
vu.)

Nusiszypsojimas, kokio tai 
didelio džiaugsmo, sauvalei pa
sirodė ant lupu Viktorio.

— O po tam, sūneli mano, 
kalbėjo toliaus motina, kas 
kart labiaus nuliusdama, žinai 
gerai kiek man sunkenybes ir 
praszymu kasztavo tas paveli- 
nimas buvo važiuot tau in užru- 
beži. Tėtulis žinodamas tavo 
būda, už ka kaip pats žinai, ta
vęs nemyli, nenorėjo - pavėlinti 
apleisti namus, kalbėdamas, 
jog pamirszi svietą ir ta, ka na
mie būdamas iszmokai, o jeigu 
da žinotu, kad tave daugiau už 
ima muziku negu iszsitobulini- 
mas ant inžinieriaus! Jis, kuris 
man visados galva džiovino, 
jog tu neturi joki talentu.

Akys Viktoro sublizgėjo rūs
tybe ir tarė staiga!:

— Ak, tas tėtulis! Jis visa
dos del manes buvo neteisingu 
ir susiraukęs nuolatos prisižiu- 
rinejo in mane temindamas tik
tai apie mano klaidas, o apie 
gerus darbus niekad nepaiso ir 
tu manyje nemato, o del to-gi 
pasakysiu maniai tikra teisybe, 
jog geidžiu praisiszalint jam isz 
akiu ant ilgo laiko, o po tam 
kada, pasiliksiu dideliu “artis
tu” pažiūrėsime kas ka perpra- 
szines.

— Nekalbėk taip, mano vai
keli, nes tikiek taip drueziai in 
pats save bet prociavok nenu- 
ilstancziai jeigu isztikro ten 
pasakys-jog esi tinkamas prie 
to ir jog mokslas ant inžinierio 
sekasi, tada laikykis, mano su
nau, tobulinkis ir stcngkis visa

Kale Mokinasi

Devynių menesiu kale bu
vo treko suvažinėta ir dabar 
gydosi. Mažoji Janet Harlow 
isz Pittsburgh, Pa., skaito isz 
knygos tai savo kalei apie 
apsižiurejima ir saugumą ant 
ulycziu.

Toks mokslas gal ir tinka
mas tai kalei, bet tinkamas ir 
musu vaikams, ypatingai 
kad jau vakacijos laikas ar
tinasi kai szimtai tukstan- 
cziu musu vaiku neturės ka 
daryti ir ant ulyczios ims bo- 
vintis.

savo spėka, visom savo pajie- 
gom idant pasitiktum žmogum 
kuris gali but tvirtu kad isz to 
turės szmoteli duonos.

— Duonos, duonos, suniur
nėjo neužganėdinimu Viktoris, 
juk ne esame vargszais. Tėtulis 
turi dvara. su kaimu, szi narna 
miestelyje ir badai dideli kapi
talą priek tam. Kam-gi tą viską 
paliks jeigu ne man? Dadave su 
rūstybe:

Motina pabalo, nuleido galva 
ir užsimislino ant valandėlės, 
bet staiga! atstumdama, nuo sa
ves nemielais mintis kurios su
burzdėjo jos mislyse, tarė sal
džiai ir iszpalengvo.

— Mano sunau, tikėk man, 
tas turtas ne yra taip didelis

BALTRUVIENE

Vai tu monkie isz Illinojaus, 
Vyrelėms in akis nesikabink, 
Gedos kaimynams nedaryk,

Tu bobele negerai darai, 
Apsieini labai neszvariai.

* * *
Vienam mieste

Pennsylvanijoje, 
Nekurtos bobeles ten labai 

klykė,
Per pedes pas kitus 

laksto,
Ar kur byro ir guzutes 

nesuras.
Tame miestelyje kelios yra, 

Kurios drinkina gerai 
byra,

Taigi, ant gėdos visai 
nežiūri.

O ir dukreles negeresnes, 
Kaip kada ir už motinėlė 

sztąrkesnes,
Visame joms prigelbincja, 

Vyrus visokiais budais 
apgaudinėja.

Da karta in tonais pribusiu, 
Ir gerai visoms užkursiu.

* * *
Sako kad vyras 

girtuoklis,
Tai visada kvailys, 

Jeigu kada užsitraukia, 
Tai vis tiek nekenke.

Bingliamtone kėlės bobeles 
pažinau,

Ir tikrai jas maeziau,, 
Kaip saliune prie baro 

stovėjo, 
Biauriai rūteles iszžiurejo. 
Tokios moterėlės vyras tai 

tikrai kvailys,
Kaip asilas negelis,

Kas vakarėliu girtuokliauja, 
Su savo bobele kariauja.

O ka jau nukenezia ir 
szeimynelia,

Tieji biedniokelei, 
Valgo szalta mesa,

Beveik per visa laika, 
Tegul kas ka pasakyt 

mėgina,
i

Tai mamule už kudlu kabina,
Nuo kėdės nuverezia, 
Kaip kokia pasiutėlė.
Mat, tokia 'bus ir jos 

dukrele,
Norints da riesuaugus, 

Bet jau turi ragus, 
Nes katras du tokia

Tai velniszka gyvenimą 
turės.

kaip tau nurodo, o norint ir bu
tu didžiausiu ne renik savo vil
ties niekados ant jo. Užkeikiu 
tave ant visko kas yra del ta
vęs szventu ir brangum, isz- 
mokti skaityt tiktai ant pats 
saves, aprupinet savo ateiti, sa
vo locna procia ir tik nuo vie
nos manės gali tikėtis mažos 
paszialpos, dadave su iszblai- 
vytu veidu, bet sūnūs da labiau 
nulindęs atsake.

— Mama taip kalba, rodos 
buk tėtulis norėtu manės iszsi- 
žadet ir turtus kam kitam pa
likt. Pažiūrėtume kokia tiesa 
turėtu ant to? Jog manes ne
myli kaipo sunaus tai to neuž
teki inai!

Motina užėmė su ranka jam 
lupas.

— Biaurus esi, jeigu kalei 
tokius dalykus. Nekalbėk taip 
niekados o ir tuo jaus dabar eik 
pas tęva ir atsisveikink su juo 
kuojauslingiausia. Jeigu mane 
myli, eik-gi tuojaus pas ji!

— Jauslei, jauslei, niurnėjo 
susiraukęs Viktoris, ar del to
kio tėtulio galima but jaustum ? 
Kada 'žvilgters ant manės tai 
man rodos jog mane visa szal- 
tu vandeniu aplieja o ranka jo, 
kada bueziuoju, visados szalta 
kaip ledas. Žino mama, kad ne 
karta ilgai mislindavau del ko 
jis visados ant manės tokis pik
tas ir atžaigarus! O tas tai kas 
kito! Paszauke staiga! su 
džiaugsmu paregejas iszeinanti 
ant gonku koki tai augszto ūgio 
vyra, su tuorn tai taip smagiai 
man pasikableti ir su juom gy
vent visada noretau, asz ji my
liu, kaip ir jis mane, mylimas 
ponas Stanislovas! Ir palikes 
motina leidosi prie duriu idant 
pasitikt pribunanti, bet motina 
sulaikė ji už rankos ir balsu to
kiu, kokio jis da niekad pas ja 
negirdėjo, tarė:

— Praszau, eik tuojaus at
sisveikint tęva!

—• Ak! Tas tėtulis, suniur
nėjo vėla Viktoruks ir pamaži, 
rodos lyg baudžiava atlikda
mas. nuėjo prie duru po kairei 
szalei vedaniziu in prieszpaka- 
ji kabineto pono Livicko, vyro 
ponios Alenos.

II.
Viktoris perejo skubei per 

prieszpakaju, bet kada dasi- 
lypstejo duriu vedaneziu in ka
binėta pono Livicko, nedrąsą 
apėmė ji, nes niekados links
mai kalbėti in ji negalėjo, visa
dos turėjo drebėti nuo jo rūs
taus pažiūrėjimo ir dabar ne 
kaip suaugės jaunikaitis, o tik

| kaipo kūdikis nusiyrė per du
ris ir prisiartino prie stalelio 
praskendes taip gilei popie- 
rose ir skaityme jog ne nepate- 
mino inejimo Viktoriaus, o gal 
nenorėjo' atsigryžt ir pakelt 
galvos.

Buvo tai žmogus ązeszęsde- 
szimts metu amžiaus, turėjo 
plaukus jau visiszkai< žilus ir 
toki a-gi barzda, akis gilei turė
jo paslėptas po dideleis skruos
tais, veidas buvo raukszletas, 
kas liudijo apie praleistas ligas 
ir karezius datyrimus gyveni
me jo.

Viktorius palukejas valandė
lė jau drąsiau prisiartino prie 
stalelio ir tarė:

— Ateinu!
Ponas Livickas nepakėlė 

akiu augsztyn.
— Dovanos tėtulis, tare ve

la, jog pertraūkineju užsiėmi
mą bet pribuvau atsisveikint 
nes...

Ponas Livickas iszleto padė
jo in szali popieras, pakele ant 
pribuvusio savo akis ir ilgai 
prisižiurejas in ji tylėdamas, 
tarė ant pagalios szaltu perve- 
reneziu balsu:

— Ar pamisimai gerai, jog 
važiuoji ne ant. tinginiavimo, 
ne gyvenimo pas globėjus, bet 
idant fenais iszmoktum amato, 
idant galėtum gyvent isz savo 
procios ir atiduot savo globė
jams ir iszaugintojams kasztus 
kuriuos ant tavęs iszdejo? Bet 
jeigu tavo užmanymu yra jiesz- 
kot dideles garbes ir szloviu be 
nuopelno, be locnos procios, 
jeigu geidi idant tave vadintu 
didžiu artistu, kuom isztikro 
nebūtum, jeigu mistini kibt 
prie merginu ir svajoti tik apie 
jas, taip kaip czia darei, tai vė
lintai! tau geriau pasilikt na
mie, nes czioii norint tau valgio 
ir gerymo nepritruks, o ten ga
li pasilikt be nieko, be prieglau
dos ir be skatiko ant ulyczios.

Viktoris susimaiszes tarė:
— Kaip tai bo skatiko? ■
— Be skatiko, nes tu..pini

gu, kuriuos su savim imi turi 
užtekt tau net ant dvieju melu, 
o po dvieju metu nesitikėk nuo 
manes jokios paszelpos!

— Juk-gi tėtulis,
— Jau laikas butu tau at

prasti vadint mane “tėtuliu,” 
pertrauke ponas Livickas, to
kis vyras kaip tu, jau su ūsais 
privalai pasirodyt jog ne esi 
jau kūdikiu!

Ir žvilgterėjo ant jo su savo 
pilkom akimi, o tas žvilgterėji
mas da labiau sumaisze jauni

Kariszki Ginklai 

Czia, Califernijos Sierra 
Madre kalnuose Amerikos 
Laivynas patikrina ir pato
bulina kariszku ginklus ku
rie yra variuojami po vande

niu. Amerikos Laivynas czia 
paleido daugiau szuviu po 
vandeniu del iszbandymo, 
negu Japonai ir Vokiecziai 
paleido per visa ana kara.

Amerikos laivynas czia sten
giasi isztirti ir dažinoti kas 
ir kiek galima nuveikti su 
povandeniniais ginklais.

□ □ □

kaiti, kad pamirszo žodžius ku
riuos ketino isztart.

Dabar ponas Livickas atsi- 
gryžes visu kunu in ji, kalbėjo 
toliaus kas kart szaltesniu bal
su, bet taip asztrus buvo tas 
balsas -jo, kad Viktoriui rodėsi 
jog girdi griežimą geležies:

— Asz būdamas tavo metu 
procevojau jau nuo szesziu me
tu, maitinau motina ir seserį, 
diena procevodamas ant kas
dienines duonos, o nakezia už
siiminėdamas apsiszvietimu 
pats saves, tobulinausi moksle. 
Dvideszimtuose metuose am
žiaus žinojau jau sunkenybe 
gyveninio žinau ir svietą, o tu 
ka?!

— Mane niekur ne per 
slenksti namo neiszleidote, tarė 
beveik su iszmetinejimu suims, 
o pripratinote mane prie tos 
mislies jog turiu turtingus gim
dytojus.

— Tai ne ąšž, pertrauke 
aiszkiu balsu su prispaudimu 
ponas Livickas, tai tavo moti
na, jai padekavok už tai.

— Motina mano mane myli, 
o tu!

— Neužsipelnei ne ant to 
pas mane idant horetum idant 
mylecziau tave.

— Ne, tu tėtuli nesirūpinai 
apie tai idant asz prisiriszcziau 
prie tavęs ir guodoeziau tave 
kaipo savo tęva, paszauke taip
gi garsiai su puikybe ir sping- 
sojaneziomis akimis. 

i

Ponas Livickas vela žvilgte
rėjo ant jo savo szaltu perve- 
reneziu pa'žiurejimu, vienok sū
nūs savo akiu nei truputi nenu
leido.

Žiurėjo taip abudu vienas 
ant kito per valanda, rodos du 
didžiausi prieszininkai ir nuo 
senu laiku neprietolei vienas 
kito ant pagalios tėvas pirmu
tinis atsiliepė:

— Važiuok-gi jeigu nori 
važiuot, asz tavęs -suvis nelai
kau ir nedraudžiu.

Suims paėmė ranka tėvo ir 
vos dalypstejo lupom, po tam 
tvirtu žingsniu ir skubei iszejo 
isz kambario.

Ponas Livickas po iszejimui 
sunaus nuleido galva ant kru
tinės, užsžimislino gilei ir nei 
nejautė kai]) du laszai karsztu 
aszaru tykei nusirito per vei
dus ir žila barzda.

III.
Viktoris turėjo szimta 

džiaugsmingu suraminimu su 
savo globejum ponu Lisovskin.

Juokingas-gi buvo tai žmo
gus.

Pakolei turėjo geležine svei
kata, akys geros tarnavo pas 
visus rejentus kaipo koncelista, 
'bet kada sveikata susimažino, 
ypatingai papuolė ant akiu, 
kad tankiai per visas sanvaites 
jam muses priesz akis lekiojo, 
paėmė ji, susimylejas ant jo, 
ponas Livickas pas save, idant 
mokintu jo sunu, tai yra, pil- 
dintu dinsta gubernoriaus. Vik
torias jau iszaugo, o ponas Li- 
sovskis vis da pasiliko pas 
ponstva Livickus pildindamas 
savo gubernoriszka dinsta, o 
kada jau Viktorio mokint ne
reikėjo, tai ponas Livickas pa
skyrė jam isz malones savo 
duona ir taip gyveno ant loska- 
vos duonos.

Szeszta križeli jau baigė ne- 
sziot o buvo tokis navatnas 
kaip kūdikis.

Nieko stebėtino jis nežinojo, 
nei žmonių nei svietą, o kas da 
svarbesnio, moteres. Tolesnio 
svieto ne jis pažinojo, ne norėjo 
suvis pažint nes ateitis . dabar 
jam rodėsi sziltam kamputyje 
pas poną Livicka. Navatnybes 
jo budo insitemino Viktorulcas, 
kada da buvo mažu ir mažai ka 
numananeziu mokytiniu, kas-gi 
dabar do džiaugsmas jo buvo, 
kada dasižinojo jog globėjas jo, 
kuris dreba isz baimes tolesnio 
svieto, turės su juom atlikt to
lima kelione važiuot in sveti
mus sklypus, kiek-gi galės tu
rėt isz jo juoku, kaip gales da
ryt szposus visokius isz jo. Bet 
ir ponas Lisovskis isztikro bijo
jo keliones nes jis toliau nežino
jo svieto kaip iki Krokavai, da- 
bar-gi turi vežti savo mokini 
net in Paryžių ir isz. ten sugryžt 
pats namon — vienok kas ji 
parvež isz, Paryžiaus niekas 
apie tai nepamislino — jis vie
nas tiktai su burtinine baime 
mislino apie tai, vienok to< nie
kam iszreikszt nedryso.

Kelionėje baugino ji vagys, 
žandarai ir nelaimes apie ku
rias tiek prisiskaitė isz laik- 
raszcziu, bijojo taipo-gi kilpų 
užstatinetu per apgavikus, o ir 
apmaudingas moteres. Rauksz
letas jo veidas papuosztas di- 
dclais juodais akulorais skaus
mingai iszsikreivinO', kada tik 
pasitiko su svetima ypata vago
ne trūkio ar ant stacijų bufeti
nėje saleje. Viktorius nuolatos 
už szonu ėmėsi isz juoku žiūrė
damas in savo glo'bejaus veidą 
ir tycziojosi isz jo nemielaszir- 
dingai, tyczia arzindamas sene
li tukstaneziais ypatingiausiu 
spasbu. Kelionėje in Viedniu 
nusidavė ant vienos stacijos in 
bufetine sale ir sugryžo baisiai 
pabūgęs isz priežasties susitiki
mo su žandaru kuris tai apžvel- 
ginejo ji nuo pėdu iki virszu- 
galviui, insižiurinejo temingai 
in veidą jo ir persitikrinejo ar 
ne panaszus in fotografija ku
ria iszsitrauke isz kiszcniaus. 
Iszklausinejo priek tam rūpės-1 
tingai, iszkvosdamas kokia tai 
matomai slaptybe su kuom va
žiuoja, kaip jo (Įrangas keliones 
iszrodo ir t.t.
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Žinios Vietines
—‘ Gegužis — May.
— Utarninke pripuola Szv. 

Monikos.
— Viviana Szumonis isz 

miesto turėjo operacija Locust 
Mt. ligonbuteje.

— Seredoj Szvento Pijuso 
V. pop.

—■ Albertas Kaminskas nuo 
515 E. Centre Uly., kuris dirba 
Park Place mainuose, likos su
žeistas in galva laike darbo. 
Gydosi namie.

— Ketverge, Dangun Žen
gimo Szvente. Pamaldos Szv. 
Juozapo 'bažnyczioje bus: 6, 7, 
8 ir 9 valanda ryte.

— Nedėliojo priėmė Pirma 
Komunija apie 33 mergaites ir 
vaikai Szv. Juozapo 'bažnyczio
je laike Szv. Misziu 9-ta valan
da. Po Misziu likos nutrauktas 
paveikslas.

— Petnyczioj Szv. Stanis
lavo.

— Pamaldos ant garbes 
Motinos Dievo, per menesi Ge
gužio bus laikomos visose Ka- 
talikiszkos bažnycziose. Szven
to Juozapo Lietuviu bažnyczio
je pamaldos bus laikomos Sere- 
domis rytais 8-ta valanda, ir 
Petnycziomis vakarais 7 valan
da.

•— Visos Schuylkillo Apy
gardos Mergaites Sodalietes 
laikys savo Metini Konferenci
ja arba Seimą Nedelioje, Gegu
žio (May) 9-ta diena Mt. Car
mel, Pa. Lietuvaites isz visu 
apylinkes miestu ir miesteliu 
suvažos in Szv. Kryžiaus Para
pija ir Mount Carmelietes So
dalietes visas gražiai priims. 
Sodalietes dalyvaus isz: Maha- 
noy City, Shenandoah, Tama
qua, Frackville, Hazleton, Gi
rardville, New Philadelphia ir 
Mount Carmel.

Shenandoah, Pa. — Elzbieta 
mylima pati Jurgio Getauskio, 
nuo 311 E. Centre ulyczios, nu
mirė Ketverge, 7:30 Valanda 
ryte namie, kuri sirgo ilga lai 
ka. Velione gimė Mahanoy City 
ir po tėvais vadinosi Elzbieta 
Danisevicziute. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
savo vyra Jurgi; dvi dukterys: 
Jienina ir Betracija, namie; du 
brolius: Daktara Antana is2 
Mt. Alto, Pa., ir Edvardą Ma
hanoy City; ir seseri J. Knoll, 
'isz Miami, Florida. Likos pa
laidota Panedelyje su apiego- 
mis Szv. Jurgio bažnyczioje 
9-ta valanda ryte ir palaidota 
in Szv. Marijos kapines.

— Juozapas Sakeviezius nuo 
234 E. Oak Ulyczios kuris sirgo 
per koki tai laika numirė Sere
doj, 6:20 valanda ryte namie. 
.Pribuvo isz Lietuvos daugelis 
metu atgal. Buvo anglakasis. 
Jo pati Marie (Pecziulis) mirė 
1931 metuose. Paliko du sunu: 
Vinca, Shenandoah Heights ir 
Joną mieste; dvi dukterys: V. 
■Biibnierte, namie ir V. Yancziu- 
liene, mieste, ir viena augytini 
sunu Silvestrą Navitska, taipgi 
9 anukus ir anūkes. Laidojo Pa
nedelyje su Szv. Mis'ziomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9 valanda 
ryte ir likos palaidotas in pa
rapijos kapines.

— Ponia Pranciszka Luk- 
sziuniene nuo 545 E. Centre 
jUly., turėjo operacija Jefferson 
ligonbuteje, Philadelfijoje.

Gilberton, Pa. — Sirgdamas 
trumpa laika, Juozas Bazilaus- 
kas nuo 407 Main Ulyczios, nu
birę Ketvergo ryta namie. Gi-

Kai Hitleris straksėjo per 
Europa, Dachau miestas bu
vo gyva pekla, kur kankini
mai ir žmogžudystes buvo 
skaitomos tukstaneziais kas
dien. Dabar in szita vieta at

me Lietuvoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Ve
lionis kitados gyveno Blooms
burg, Pa. Paliko savo paezia 
Elzbieta, (po tėvais Redakevi- 
cziute); dvi po-dukters; Flo
rence pati Weidon Michael isz 
Berwick, Pa., ir panele Ona Re- 
dakevieziute, Washington, D. 
C., taipgi broli ir trys seserys 
Lietuvoje taipgi du pro-anu- 
kus. Laidotuves atsibuvo Pane
delyje su Szv. Misziomis Szv. 
Liudviko bažnyczioje, Maize- 
ville, 9:30 valanda ryto ir pa
laidotas iii parapijos kapines 
Frackvilleje. Graboriai J. A. 
Oravitz ir Suiiai laidojo.

Minersville, Pa. — Gerai ži
nomas gyventojas Aleksandras 
Klimas 66 metu amžiaus numi
rė Good Samaritan ligonbuteje 
Pottsville, kuris sirgo per kele
tą menesius. Gimė Lietuvoje. 
Velionis kitados laike saliuna 
Shenadoryje. Prigulėjo prie 
Szv. Pranciszkaus parapijos. 
Paliko sa vo paezia Emilija.

Cumbola, Pa. — Senas gyven
tojas Antanas Supranaviczius 
(Supreme) numirė Petnyczioj 
2:30 valanda ryte, namie, sirg
damas tik trumpa laika. Velio
nis gimė Lietuvoje atvyko in 
czionais 45 metai atgal. Prigu
lėjo prie Saldžiausios J. Szir- 
dies parapijos New Philadelfi
joje. Paliko dideliame nuliūdi
me savo paezia Ona (Kirtiklis) 
sunu Kazimiera namie; dvi se- 
esrys: Vienuole sesute M. Leo- 
nilla isz Chicago, HI., ir Julia, 
pati Edvardo Spelyng, North 
Bergen, N. J., ir anuka Edvar
dą Spelyng, taipgi broli Petra 
isz Summit Station, Pa. Laido
tuves invyko Utarninke, Gegu
žio 4-ta diena su Szv. Misziomis 
Saldž. J. Szirdies bažnyczioje, 
9-ta, valanda ryte ir palaidotas 
in parapijos kapines. Velionis 
Antanasbuvo senas skaitytojas 
“Saules.” Amžina atilsis! Gra- 
borius Petras S. Stabingas isz 
Port Carbon laidojo.

Plymouth, Pa. — Sena gy
ventoja Rozalija Struckiene, 80 
metu amžiaus, nuo 91 Elm Uly., 
numirė Balandžio 21-ma diena 
namie. Velione gimė Lietuvoje. 
Atvyko in czionais penkis de- 
szimts metu atgal. Jos vyras 
Pranas mirė 17 metu atgal. Pri
gulėjo prie Szv. Kazimiero pa
rapijos. Paliko dvi seserys; po
nios: L Struckiene isz Kings

Baisus Prisiminimas

važiuoja žmones pasižiūrėti 
ir gal pasipiktinti Vokiecziu, 
Naciu nežmoniszkumu.

Apie pusantro szimto Aus
trijos buvusiu nelaisviu da
bar žiuri in vieta kur dau

ton ir J. Malaveckiene, Wilkes- 
Barre, taipgi po-suni Kunigą 
S. J. Strucku. Likos palaidota 
Balandžio 23-czia diena su apie- 
gomis Szv. Kazimiero bažny
czioje ir palaidota in Szv. Ma
rijos kapines Hanover.

— Isz musu parapijos taip
gi numirė Jurgis Lukszis, 63 
metu amžiaus, nuo 41 Scureman 
Ulyczios, Lynnwood, Balandžio 
21-ma diena. Gimęs Lietuvoje, 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Paliko paezia, 4 su
ims, 4 dukterys, taipgi du po- 
sunus,- trys po-dukras, dvi se
serys ir daug anuku ir anūkes. 
Likos palaidotas Balandžio 24 
diena su Szv. Misziomis Szv. 
Kazimiero bažnyczioje ir pa
laidotas in parapijos kapines.

Springfield, Ill. — Ponia He
lena G. Hines, 60 metu amžiaus, 
paskelbta kaipo “Amerikos 
Motina 1948 m.” Ji yra motina 
deszimts vaiku. Ponia Hines 
vyks in New Yorka miestą da
lyvauti Motinos diena, Neda
lioj, Gegužio 9-ta diena.

Ottawa, Canada. — Anglija 
panaikino mirties bausme, kuri, 
buvo taip sena, kaip kraszto in- 
statymai. Anglijoje mirties 
bausme buvo vykdoma pakori
mu. Balsuojant Žemuose Kam- 
baruose už panaikinima balsa
vo 245 ir priesz 222. Gincziai tę
sęsi 7 valandas. Tuo tarpu nu
tarimas penkiems bandomie
siems metams. Jis da reikalin
gas Lordu kanubaru patvirtini
mo.

New York. — Jeva Paniekia
te, kuri priesz du menesius isz- 
tekejo už' milijonieriaus Win
throp Rockerfeller, laukia gar
nio apsilankymo apie Lapkri- 
ezio (Nov.) menesi. Winthrop 
Rockerfeller su žmona apsigy
vena New Yorke.

GRASINA
STRAIKUOTI

WASHINGTON, D. C. — 
Szimtas trisdeszimts dvi kom
panijos derinasi ir stengiasi 
kaip nors susitarti, kad geležin
kelio darbininkai nesustraikuo- 
tu. Geležinkelio uniju vadai 
jau paskelbia, kad jie visi isz- 
eis ant straiku Gegužio (May) 
vienuolikta diena.

Valdžia stengiasi sutaikinti 
kompanijos atstovus su unijos 

giau negu du szimta ir tris- 
deszimts asztuoni tukstan- 
ežiai nekaltu žmonių buvo 
nukankinti ir sudeginti, kai 
Hitleris paskelbė kara priesz 
visa svietą.

vadais kad nebutu straiku. 
Unijos komisija nepriima Pre
zidento Trumano patarimus.

Geležinkeliu kompanijos at
stovai sako, joms dabar kasz- 
tuotu daugiau negu penkios 
deszimts milijonu doleriu dau
giau in metus, jeigu jos sutiktu 
ant visu tu unijos pareikalavi
mu.

Kompanijos pasiulino pen
kiolika centu ant valandos dau
giau del szimto dvideszimts 
penkių tukstaneziu darbininku, 
bet tie darbininkai atmete toki 
pasiulinima ir daugiau reika
lauja. Unija reikalauja trisde
szimts nuoszimti daugiau algos 
visiems. - -• ■-

Jeigu szitie darbininkai su- 
straikuos, kaip jie dabar grasi
na, tai viso kraszti pramone ir 
susisiekimą suparalyžiuos.

20,000 STRAIKUOJADEL DUONOS
HANOVER, VOKIETIJA.--
Dvideszimts tukstaneziu 

darbininku in automobiliu fa
brikus sustraikavo, reikalauda
mi daugiau duonos ir miesos. 
Uniju vadai sako, kad daugiau 
negu puse visu miesto darbinin
ku sustraikuos jeigu jie negaus 
daugiau maisto negu dabar 
gauna.

Darbininkai paliko savo dar
bus ir sako kad jie negrysz in 
darba kol valdžia nepaskirs 
jiems ir j u szeimynoms daugiau 
maisto. Jie sako kad jie daug 
mažiau maisto gauna negu dar
bininkai, kurie dirba po Angli
jos valdžia. Jie visi pyksta 
kad mainieriai gauna daug 
daugiau maisto negu automo
biliu darbininkai ir jie sako 
ežia tikra skriauda.

INTARIA ANGLIJA
LAKE SUCCESS, N. Y.—In- 

takingas, moksliszkas ir bran
gus “Nation” žurnalas iszleido 
maža keturios deszimts asztuo- 
niu puslapiu bosziureli, kuria
me parodo kad Anglijos valdžia 
slaptai remia Arabus priesz Žy
dus Palestinoje.

Raszytoja Freda Kirchwey, 
tos komisijos pirmininke sako 
kad szitos žinios yra visam svie
tui reikalingos, kad visi žinotu 
kas tenai Palestinoje darosi.

Szita komisija sako, kad visi 
tie susikirtimai, visas tas bai
sus kraujo praliejimas Szvento - 
j e Žemeje pareina isz dvieju

Anglijos nusistatymu ar insi- 
kiszimu:

1— Anglija nusistatė priesz 
Palestinos suskaldinima, kad 
Anglijos visos nuosavybes Szv. 
Žemeje butu palaikytos ir už
tikrintos; kad Anglija gautu 
daugiau aliejaus isz tos žemes 
ir kad galėtu tenai palaikyti sa
vo kariuomenes.

2— Anglija sudarė slaptas 
sutartis su Arabais.

Szita komisija sako kad Ang
lija susitarė su Arabais kad jei
gu Anglija padės Arabams val
dyti visa Palestina, tai Arabai 
duos Anglijai tvirtoves Haifa, 
Negeb ir Galilėjoje,

Szita maža knygute buvo vi
siems Tautu S an jungos na
riams padalinta. Szitoje kny
gutėje yra atskiri skyriai, ku
riu tarpe randasi szitokie už- 
vardinimai: “Anglai Žino Ara
bu Planus,” “Anglija Žino Ka 
Arabai Rengia Palestinoje,” 
“Arabai Negali Nei Žingsnio 
Žengti Be Anglijos Žinios.”

Szita komisija sako kad Ara
bu vadai nenori užpykinti Ang
lijos, ir už tai dabar tik laukia 
kol Anglijos kariuomenes pasi
trauks. Tada Arabai visa ta 
kraszta kraujuose paskandins.

Anglija remia Arabus, ir pa
skiria septynis milijonus ir pen
kis szimtu tukstaneziu doleriu 
kas metai del Arabu armijos.

Anapus-Jordano Arabu ka
ralius Abdullah yra isztikimas 
draugas Anglijos. Jis szventai 
yra pasižadejes asmeniszkai 
vesti savo kariuomenes in Szv. 
Žeme priesz Žydus. Szita ko
misija klausia ar tas karalius 
galėtu taip padaryti be Angli
jos žinios ir pavelinimo?

ŽYDAI PUOLASI
ANT JERUZOLIMA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Iszrodo kad ežia tik pradžia, 
kad ežia bus daug kraujo pra
liejimo. O Tautu Sanjunga, 
kuri taip moksliszkai ir taip 
tenai tvarka dare, dabar nieko 
nedaro ir negali daryti.

AUTOMOBILIU
DARBININKAI

STRAIKUOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

liūs visai nepabranginti.
Szitokios straikos iszszauktu 

daugiau apie septynios de
szimts penkis tukstanezius dar
bininku. Užsidarytu trys fa
brikai Los Angeles ir Indiana 
miestuose, ir keturiolika fabri
ku Michigan valstijoje.

Unija reikalauja ne vien tik

Apsaugoja Vaisinius Medžius

Iki szio laiko visi ūkinin
kai sake ir mislino kad sieros 
dujos padaro daugiau iszka- 
dos negu gpro ant vaisiniu 
medžiu. Bet dabar jie visus 
savo vaisinius medžius Ap

didesniu mokeseziu, bet ap- 
draudos, ilgesniu vakaciju, ato
stogų ir užtikrinimą kad dar- 
bininkas kas sanvaite pilna už
mokesti gautu ar jam bus dar
bo ar ne, ir kad visi senesni dar
bininkai gautu pensijas, taip 
kaip mainieriai nori gaiiti.

SEK. MARSHALLAS 
SUGRYŽO ISZ

BOGOTA
WASHINGTON, D. C. —

Suvien. Vals., Sekretorius Mar- 
shallas ana diena sugryžo isz 
Bagota, Colombia, su svarbais 
reikalais, kurie reikalavo jo 
greito sugryžimo isz tarp Ame- 
riku Konferencijos. Sek. Mar- 
shallas nekalbėjo apie svar
biuosius invykius kuriuos jis 
pavartojo kaipo priežastį kon
ferencijos apleidimui.

GEGUŽIO PIRMOJI
DIENA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

intarinejo kad Faszistai ta an
tra paroda surengė. Jis nieko 
nesake apie savo surengta pa
roda, kuria Komunistai invede 
ir jau per kelis metus remia.

Abieju didžiausiu Ameriko
je uniju atstovai, isz CIO ir 
AFL dalyvavo toje veteranu 
parodoje.

Vienas Žydelis miesto tary
boje, nenorėdamas nei vienu, 
nei kitu užpykinti, nutarė visai 
nebalsuoti, sakydamas kad 
miestas yra gana didelis del a- 
bieju parodu.

Sam Burke, pirmininkas Ko
munistu parodos komisijos la
bai užpyko kad ta antra paroda 
buvo surengta. Jis prikaiszio- 
jo kad unijos pilnai už visa die
nos darba atmoka visiems dar
bininkams, kurie toje parodoje 
dalyvauja. Jis sako kad unijos 
ežia daro kaip buvo priesz Ko
munistus Italijoje per rinki
mus.

James F. McGrory, Veteranu 
Parodos komisijos pirmininkas 
atsake ir atkirto tam Komunis
tu parodos pirmininkui:

“Jau dabar visi žino ir net 
patys rauduonskuriai prisipa- 
žinsta ir net didžiuojasi kad 
Gegužio Pirmos Dienos paroda 
nėra darbininku, bet vien tik 
Komunistu Diena. O kur da
bar mes galime rasti vietos del 
Komunistu rauduonos vieliavos 
darbininku tarpe, kai visa mu
su ateitis tokia nepastovi?”

O del to priekaiszto kad dar
bininkai kurie Veteranu paro
doje dalyvauja ir gauna už tai

lieja su sieros dujomis nuo 
visokiu vabalu. Czia matome 
kaip eroplanas paleidžia tas 
sieros dujas ant vaisiniu me
džiu netoli nuo Huston, 
Texas.

savo dienos mokesti, tas pats - 
Veteranu pirmininkas, James 
F. McGrory atsikirto: “Visi ge
rai žino kad labai mažai kas 
dirba sziandien per pzita paro
da. Beveik visi darbininkai, 
kurie marszuoja, marszuoja vi
sai už dyka, nes sziandien dar
bo nėra.”

LEWISAS VĖL
RENGIA STRAIKAS

, - - - •
(Tasa Nuo 1 Puslapio) -

jokio instatymo nesulaužytu.
Lewisas dabar reikalaus 

daugiau algos mainieriams, il
gesnes vakacijas, atostogas ir 
vėl pareikalaus tos pensijos, 
kurios jis iki sziol negavo.

Kai kurie mainieriai ir kom
panijos atstovai sako kad rei
kėtų mažiausiai pabranginti 
anglis keturios deszimts centu 
ant tono, jeigu mainieriai gaus 
tas szimto doleriu pensijas.

Anglys jau ir taip per bran
gios. Tukstancziaf žmonių me
ta anglių peczius ir perkasi a- 
liejaus peczius. O jeigu labiau 
pabrangs anglys, tai daugiau 
žmonių panasziai darys!

RAUDUONA DIENA
EUROPOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mas Komunistu, pavėlino jiems 
laikyti savo parodas ir prakal
bas bet tuo paežiu sykiu papra- 
sze Generolo de Gaulle ir visu 
jo sekeju surengti didesnes pa
rodas ir garsingesnes prakal
bas kitame miesto kraszte.

Austrijoje Komunistai su So
cialistais sudarė viena paroda, 
bet sake savo prakalbas atski
rai.

Moskvoje buvo didžiausios ir 
garbingiausios parodos. Czia 
Rusai su pasididžiavimu paro
de savo naujausius kariszkuš 
eroplanus, bomberius; Ameri
koje padarytus.

Italijoje Komunistai jau ne 
taip smarkiai szoko ir ne taip 
sztarkiai marsziavo, ir net ju 
prakalbos nebuvo jau tokios 
ugningos. Net ir kai kurie 
karszti Komunistai dabar ne- 
iszdryso vieszai prieszintis 
priesz Amerikos Sekretoriaus 
tvarka ir paszelpa Italijoje.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

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

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

ISTORIJEapie Da “* 
----------- ----  iszo iszlins, Al
yva in virszu 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
ba kaip ir visos Bobos. 15<. 
Saule Pub. Co., Mahanoy City 
....... /


