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Komunistai N erems V aidžia
Isz Amerikos
GEN. MacARTHUR

IR POLITIKIERIAI

WASHINGTON, D. P. —
Generolas MacArthur atsisako 
gryžti in Amerika dabar priesz 
Rinkimus. Jis sako kad toks jo 
sugryžimas butu visu intartas 
kaipo politiszkas žygis. Jis sa
ko kad jis sutinka pargryžti kai 
Republikonai jau bus iszsirin- 

GENERAL D. MacARTHUR

ke savo kandidata in Preziden
tus.

Bet jis sako, kad jis sutiks 
sugryžti jeigu Karo Sztabas ar 

' Kongresas pareikalautu jo pri
buvimo.

Tie, kurie darbuojasi iszkel- 
ti Generolą MacArthur in kan
didatus del Prezidento vis turi 
vilties kad kaip nors jie gales ji 
pargabenti in A merika ir pa
statyti in kandidatus.

Kongresmonas isz Nebraska, 
A. L. Miller sako, kad jis turi 
keturis kambarius prirengtus 
Philadelphijoje del Generolo D. 
MacArthur. Jis vis tikisi kad 
generolas pribus del Seimo.

Nežiūrint ka Generolas Mac- 
Arthur sako, ar kaip jis gražiai 
teisinasi, matyti, kad jis dabar 
nedrysta parvžiuoti ir stoti in 
Rinkimus, nes jis jauczia kad 
jis tuos rinkimus pralaimės. 
Jeigu tie rinkimai keliose val
stijose butu eje sulyg jo noru ir 
jeigu jis butu laimėjęs daugiau 
balsu negu kiti, mes esame tik
ri kad Generolas MacArthur 
butu kuo greicziausiai- parva- 
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MERGINA SUIMTA
NEW YORK. — Policija su- 

eme asztuoniolikos metu am
žiaus mergaite Demaris Law
rence, kuri pareina isz Grafton, 
Vermont, už tai kad ji grasino 
viena aptiekoriu. Ji isz to ap- 
tiekoriaus reikalavo pinigu, 
sakydama kad, jeigu jis jai pi
nigu neduos ji intars ji ir jam 
daug sarmatos pridarys. Kaip 
ji ketino ta aptiekoriu intarti 
ar kaip jam sarmata padaryti, 
policija nepaaiszkino.

$60,000,000 DEL
GINKLU PERZIJAI

WASHINGTON, D. C. —
Amerika .rengiasi pasiunsti 
60 milijonu doleriu vertes viso
kiu ginklu Perzijai. Szitie gink
lai bus: tankos, karabinai ir ka- 
riszki eroplanai. Visi szitie 
ginklai yra siuncziami Perzijai 
sulyg Amerikos nusistatymo 
szelpti ir remti tuos krasztus 
kurie nepasiduoda Rusijai.

John D. Jernegan, Graiku 
Turku-Perzu reikalu virszinin- 
kas sako kad szitie karabinai ir 
ginklai dabar valdžiai kasztuo- 
tu daugiau negu 120 milijonu 
doleriu dabar pagaminti, bet jie 
Amerikai pirmiau kasztavo tik 
$59,995,000. Jis sako kad szita 
pagelba ar parama yra teikia
ma tiems kurie drysta diktato
riams pasiprieszinti.

Amerikos kariszkas virszini- 
nkas Graikijoje, Dwight P. 
Griswold sako, kad Perzijos 
krasztas yra reikalingas tokios 
paczios pagelbos kaip buvo 
Graikijos krasztas.

Jis teipgi sako, kad beveik 
visi sukilėliai Graikijoje bus 
suimti ar panaikinti su trumpu 
laiku, nes Amerikos pagelba ir 
parama labai daug pagelbėjo 
Graikijos valdžiai.

KARISZKAS ERO-
PLANAS NUKRITO

BATON ROUGE, LA. —
Dvieju inžinu kariszkas €-47 
eroplanas sudužo ir nukrito ant 
ūkio dvideszimts myliu nuo Ba
ton Rouge, kai viesulos ir žai
bas apsupo visa kraszta. Visi 
septyni kareiviai lakūnai ant 
eroplano pražuvi. Eroplanas 
skrido isz New Orleans in Ros
well, N. M.

Darbininkas, kuris dirba ne
toli Rosedale dvaro, kur eropla- 
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Laimėjo Rinkimus Kinijoje

Nežiūrint karo ir Komu
nizmo Kinijoje, Kiniecziai 
vis sugebėjo laikyti rinki
mus. Chiang Kai-shek buvo 
iszrinktas pirmuoju Prezi
dentu naujos respublikos po 
nauja konstitucija, ir Gene
rolas Li Tsung-Jen buvo isz

Važiuoja In Kinija

Roger D. Lapham, buvęs 
San Francisco miesto mayo- 
ras buvo paskirtas kaipo vir- 
szininkas komisijos važiuoti 
in Kinija. Jo darbas visus 
prekybinius ir piniginius rei
kalus tenai sutvarkyti ir pri
žiūrėti kaip bus Amerikos 
Paszelpos ir Paramos pinigai 
ten suvartuoti.

NELAIMES PRIESZ
IR PER ATOSTOGAS

Automobiliu Nelaimes, 
Eroplanu Nelaimes k 

Kitokios Nelaimes

MAHANOY CITY, PA. —
Mums isz visu pusiu ateina ži
nios kaip žmones važiuoja, ba- 
liavuoja ir važinėja per szitas 
trijų dienu atostogas. Pirm ne
gu atostogos prasidėjo jau laik- 
rasztininku žinių sztabas pra
dėjo praneszti apie visokias ne
laimes.

Philadelphijoje, keturiu me
tu amžiaus vaikutis, Anthony 
Voell, isz 40 Summit Ave., Dar
by buvo labai sužeistas kai au 
tomobilius ji suvažinėjo ties jo 
namu. Automobiliaus draiverys 
Harry Hewes, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus isz Dela-
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rinktas Vice-Prezidentu.
Paveiksle, penkios de- 

szimts asztuoniu metu am
žiaus Generolas Li Tsung- 
Jen su savo žmona sveikina 
nauja Prezidentą Chiang 
Kai-shek ir jo žmona Ponia 
Chiang Kai-shek. ‘

KARAS
PALESTINOJE
*

Arabai Plekia Žydus

JERUZOLIMAS. — Susikir- 
timai ir kautyne tarp Žydu ir 
Arabu eina smarkyn ir žiauryn. 
Isz visu žinių, kurios ateina isz 
to nelaimingo kraszto, matyti 
kad Arabai kulia Žydus isz vi
su pusiu.

Amerikos valdžia iszleido in- 
sakyma, kad visi tenai liautųsi 
kariavę. Žydai sutiko ir pasa
kė kad jie nekafiaus. Bet Ara-I 
bai stacziai atsake, kad jie su 
nei vienu krasztu nesiderins ir 
niekam nenusileis, kol nors vie
nas Žydas turės karabina Pa
lestinoje.

Bepigu Žydams dabar sutikti 
kad viskas liktųsi kaip yra ir 
kad visi nustotu kariavę, nes 
Žydai dabar turi tai ko jie no
rėjo; savo kraszta. O Arabai 
kaip tik ant to nesutinka.

Kai Arabai nepaklausė Ame
rikos insakymo, tai mislino kad 
Amerika jau kaip nors nubaus 
Arabus, bet Amerikos valdžia 
nusileido ir nusilenke Arabams. 
Anglija visai nenori in ta klau
sima kisztis ir sako kad butu 
visiems geriau jeigu Arabai su 
Žydais susitartu ir paskelbtu 
keturiu sanvaicziu paliaubas.

Žydai gal ilgiau iszsilaikytu 
priesz Arabus jeigu jie insikas- 
tu ir miestuose lauktu kol Ara
bai insibriaus, bet Žydai negali
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Gen. MacArthur 
Nenori Gryžti

In Amerika
Arabai Kariaus Kol Visi Žydai 
Bus Nuginkluoti Ar Iszmuszti 
Palestinoje; Amerikos Senatas 
Paskiria $60,000,000 Vertes
Ginklu Del Perzijai; Žaibas 
Pataikė In Eroplana, 7 Žuvo

____ _____ *--- --------- — - ---- 3

WASHINGTON, D. C. — Amerikos Ko
munistai aiszkiai apreiszkia, kad jie jokiu 
budu neremtu Amerikos valdžia ar armija, 
jeigu Amerika stotu in kara priesz Rusija.

William Z. Foster, Komunistu Partijos 
Amerikoje Pirmininkas Senatos Komisijai 
stacziai pasakė, kad Komunistai Amerikoje 
stengtųsi susitaikinti su Rusija ir nestotu 
Amerikai in pagelba. William Z. Foster 
ir kitas labai intaikingas Komunistas, John 
Gates, Komunistiszko “Daily Worker” laik
raszczio redaktorius stacziai pasako, kad 
jeigu Amerika susikirstu su Rusija, tai vi
si Komunistai labai greitai stengtųsi susi
taikinti su Rusijos valdžia ir jos Komunis
tais. Jiedu sako, kad szitoks susikirtimas 
tarp Amerikos ir Rusijos butu susikirtimas 
tarp Komunizmo ir Kapitalizmo. O jie 
visi yra atžagariai nusistatė priesz Kapita
listus. O Amerikoje kiekvienas pilietis 
yra Kapitalistas.

Szitiedu Komunistu vadai sako, kad jei
gu karas iszkiltu tarp Amerikos ir Rusijos, 
tai vien tik Amerika butu kalta.

William Z. Foster aiszkiai pasakė, kad 
jis ir visi Komunistai yra pasirenge prie- 
szintis visiems Amerikos instatymams, ku
rie butu nukreipti priesz Rusija.

Kai Senatoriai jo užklausė ar Komunis
tai neklausytu Amerikos Armijos Sztabo ka
ro laiku, jis atsake kad tik laikas ir atei
tis gali in ta klausymą atsakyti. Bet jis 
greitai pridūrė kad Komunistai Amerikoje 
niekados nekariautu priesz Sovietu Rusija.
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VATIKANAS
PRASZO TAIKOS

RYMAS, ITALIJA. — Kata- 
liku Bažnyežios laikrasztis L! 
Osservatore Romano, ana diena 
iszgyre Tautu Sanjungos pa
stangas sutaikinti Arabus su 
Žydais Palestinoje. Redakto
rius sžito laikraszczio sako, kad 
paliaubos tarp Žydu ir Arabu 
sudarytu taika ir ramybe Szven 
toje Žemeje.

Laikrasztis sako, kad Vati
kanas su Szventu Tėvu, Popie
žiumi Pijumi XII jau seniai

I stengaisi sutaikinti Žydus ir 
{ Arabus, ir invykdinti taika to
je nelaimingoje žemeje. Tas to 
laikraszczio redaktorius sako 
kad Szventas Tėvas ir visas Va
tikanas visomis galiomis sten
giasi palaikyti lygsvara ir ne
kaltinti nei vienu, nei kitu.

L! Osservatore Romano laik
rasztis teipgi sako kad jeigu 
butu galima sutaikinti Žydus 
su Arabais, tai Tautu Sanjun
gos vardas ir garbe butu labai 
sutvirtinta ir visi kiti krasztai 
geriau ir labiau gerbtu Tautu 
Sanjungos nusprendimus. Bet 
kaip dalykai stovi dabar tai 
Tautu Sanjunga yra visu pa
juokiama ir panaikinama.

AUTOMOBILIU
STRAIKOS BAIGTOS

Darbininkai Gavo Tik
Treczdali To Ko

Reikalavo

DETROIT, MICH. — Chrys
ler Automobiliu Kompanijos 
darbininkai nutraukė savo 
straikas ir susitaikino su kom
panijomis ant trylikos centu 
ant valandos daugiau algos. Tai 
jie gavo du centu ant valandos 
daugiau negu General Motors 
Kompanijos darbininkai gavo, 
bet jie negavo jokio prižadėji
mo ar pasižadėjimo del ateities 
jeigu pragyvenimas vis pa
brangtu, ir j u kontrakte nieko 
nėra apie kitas derybas jeigu 
algos butu per mažos už keliu 
menesiu.

Isz viso to, iszrodo kad Gene
ral Motors Kompanijos darbi
ninkai daug daugiau laimėjo.

Chrysler Kompanijos darbi
ninkai laimėjo trylika centu 
ant valandos daugiau, kai jie 
per savo straikas prakiszo dau
giau negu 11,700,000 doleriu, 
o kompanija neteko biznio del 
daugiau negu 78,000,000 dole
riu. Jau dabar aiszkiai matyti 
kad darbininku ir uniju dienos 
suskaitytos.

Kai tik darbininkai gavo di
desnes algas, visos automobiliu 
kompanijos tuoj aus paskelbė 
kad automobiliai daugiau kasz- 
tuos. Automobiliu brangumas 
kol kas vis nieko nereiszkia, 
nes daug žmonių nori naujo au
tomobiliaus ir nepaiso kiek jis 
kasztuos. Bet ir tos dienos su
skaitytos. Kai pinigu visur ra
sis mažiau ir kai mažiau žmo
nių reikalaus naujo automobi
liaus, tai tada ir tie darbininkai 
susipras ir pamatys kad tos 
augsztos algos ir tie paszielisz-
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Buvo daug gandu ir visokiu 
paskalų apie ateinanti kara. 
Visi laikraszcziai ir mes sykiu 
su jais kalbėjome apie kara ku
ris gali bet kuria diena invykti. 
Bet daibar mums linksma ir net 
džiugu praneszti kad visi tie 
gandai niekais nuėjo, kad visas 
tas žinias szuva ant uodegos 
nusinesze.

Kad karas galėtu iszkilti, 
niekas sziandien neabejoja. Bet 
jau isz visko iszrodo kad to ka
ro mes vargiai susilauksime.

ti ir nusilenkti ar nusižeminti; 
jie stengiasi mainikauti ir sa
vuosius parduoti ir iszduoti 
kad tik jiems kailis sveikas lik
tu. Bet karininkai ir jurininkai 
kalba in Sovietus ta vienatine 
kalba, kurie net ir Stalinas su
pranta: jiega, karabinai ir 
ginklai.

Gromyko labai drąsiai strak
sėjo. Dabar jau jis bus atszauk- 
tas ir kitas in jo vieta paskir
tas. Visa tai reiszkia tik viena 
dalyka: Rusija jau ne taip drą
siai szoka ar szoks priesz Ame
rika.

VARPAS SKAMBA

Vienas raszytojas, raszyda
mas apie kara Ispanijoje užvar
dino savo knyga “Kam Varpas 
Skamba?” Jis primena visiems 
savo skaitytojams kad kai var
pas skamba tolimoje Ispanijoje 
del vieno žuvusio kareivio tas 
varpo skambėjimas, skamba 
teipgi ir visam svietui, visiems 
mirusiems, mirsztantiems ir gy
viems.

mes tapome biednesni. Už tai 
mes galime tikrai sakyti kad su 
tais žuvusiais ir visu musu gy
venimo ir gyvastis dalis žuvo. 
Kai ji krito Ispanijoje, Prancū
zijoje ir Japonijoje, tai ir musu 
gyvasties dalis pražuvo.

Raudopuju TiKejinrjas
(Raszo Tėvas Gabrielius M. Je 
skeleviczius, Pasijonistas Misi 

jonierius.)

(Tasa)

Bet visa tai nereiszkia kad 
Amerika jau daibar migdolu 
jieszkos ar ims svajones svajo-

Kai Stalinas straksėjo Euro
poje, ir kai Rooseveltas ir Tru- 
manas jam klojonosi ir jam pa
taikavo', tai tada visi laikrasz- 
tininkai bijojo ir sake kad jie 
bijosi kad treczias karas gali, 
bet kuria diena iszkilti, nes Sta 
linas straksi ir priežaszcziu 
jieszko. 

' • •
Bet kai tik Amerikos valdžia 

nustojo pataikavus ir kai tik 
musu Prezidentas parode Stali
nui kad ir mes galime ožius va
rinėti, tai Stalinas nutilo ir nu
tūpė ir dabar visai kita daina 
gieda. 

? - • * • • '
Molotovą s, kuris taip 

drąsiai prieszinosi priesz 
visus Amerikos patarimus ir 
inneszimus, dabar yra par- 
szauktas atgal in Moskva. Mo
lotovas aiszkinasi kad jis va
žiuos ant atostogų, vakaciju pa
silsėti, bet mes geriau žinome, 
nes mes 'žinome kad Sovietu 
tarnui nėra jokiu atostogų. Kai 
Moskva maino savo atstovus, 
tai tuo paežiu sykiu Moskva 

' jau maino ir savo nusistatymus.
Taip buvo jau su keliais Mosk- 
vos atstovais.

Kaip dabar dalykai stovi; 
Amerika laimėjo, Rusija pra
laimėjo ta szalta laukimo ir 
grasinimo kara.

Nors laikinai, Komunizmui 
kelias yra užkirstas Europoje. 
Visi krasztai kurie nėra po 
Moskvos botagu, rado naujos 
drąsos kai Amerika parode kad 
Amerikiecziai ne vien tik žo
džiais ir pasižadėjimais, bet ir 
su 'karabinais stoja tokiems 
krasztams in pagelba.

———————— , g II.

Amerika dabar suteikia ne 
vien tik maisto, bet ir ginklu vi
siems kurie stoja priesz Komu
nistus ir priesz Rusija.

Geriausias ir teisingiausias 
priparodinimas kad Rusija jau 
labai prisibijo Amerikos gali
ma matyti isz'to: Kai tik Ame
rika prasitarė kad Amerikie
cziai norėtu prie kokios nors 
sutarties prieiti su Sovietais, 
tai tuo paežiu sykiu visi Rusi
jos laikraszcziai, net ir pats 
Kremlinas pradėjo raszyti ir 
girti tokia sutarti tarp Ameri
kos ir Rusijos. Komunistai nei 
sarmatos nepažino kai Prezi
dentas Trumanas staeziai pasa
kė kad visi tie Rusijos skelbi
mai yra be pagrindo, kad jeigu 
Stalinas nori pasitarti tai Sta
linas gali atvažiuoti in Wash- 
ingtona.

Musu kareiviai ir jurininkai 
Europoje nuveikia geresni dar
bą negu visi musu dipliomatai 
ir politikieriai. Musu diplioma
tai tankiai stengiasi pataikau

ti. Kongresas ir Senatas yra nu 
sistate padidinti ir sutvirtinti 
musu kariuomene, dane- milijo- 
nu doleriu yra paskirta del ka- 
riszku eroplanu. Klausimas 
apie ėmimą in yaiska visu jau
nuoliu vis nėra iszrisztas. Bet 
po rinkimu galimas daigtas, 
kad visi jaunuoliai bus privers
ti eiti karo musztra per vienus 
ar dvejus metus.

Jeigu bus kaip nors galima 
iszvengti straiku su John Lewi 
su, ir su mainieriais, tai visos 
straikos mažai ka reiksz Ame
rikoje. Net ir mainieriai, kad ir 
jie sustraikuotu su savo bosu 
Lewisu, mažai ka pelnys, nes 
dabar jau kompanijos nesibijo 
darbininkaus ar ju straiku. Be
veik visi Amerikos piliecziai 
yra atžagariai nusistatė priesz 
straikas ir priesz darbininkus 
kurie straikuoja.

' • •

Policijantai turėjo dideli me
tini balių, szoki in Lincoln, Ne
braska. Moteriszke Arlene Gib
son padare baisiai didele klaida 
kai ji iszsipuosze su pavogtais 
žemiziugais ir nuėjo in ta ba
lių. Ji buvo suaresztuota. ir in 
kalėjimą patupdinta.

Newhall miestelyje, 'Califor- 
nijoje, Ponia Nettie M. Weis- 
meyer prisipažino kad ji nuszo- 
ve savo vyra už tai, kad jis ne
mokėjo kaip taisykliszkai kal
bėti.

- • •1 • • ’

Syraruse mieste New York, 
Mayoras Frank J. Costello pa
skelbia kad visi žvėrys kuriuos 
miestas turi tam paskirtuose 
“Zoo” vietose, yra tokie pase
nę ir niekam neverti kad tie 
žvėrys visai jau neturi jokio 
žvieriszkumo.

Jis, nors tik pasaka, apysaka 
raszydamas baisia ir liūdna tei
sybe mums pasakė. Tukstan- 
cziai žuvo per ta kara Ispanijo
je, apie kuri jis rasze, ir tik už 
penkių metu milijonai žuvo ant 
karo lauko, kuris užėmė beveik 
visa svietą. Musu varpai ta pati 
sake, musu varpai buvo tu Is
panijos varpu aidai.

Tie varpai ir mums sziandien 
skamba, nes mes jaueziamies 
biednesni, jaueziamies kad 
mums kaž-ko trumpa ir trūksta, 
kai tiek daug musu broliu, vyru 
ir vaiku guli kapuose.

Koks butu musu gyvenimas 
sziandien jeigu visi tie vaikai, 
vyrukai kurie žuvo per Pirmu
tini Kara, butu iki sziai dienai 
su mumis dirbę, su mumis sva
joje, su mumis in talka stoję?

Kiek tie jauni vyrukai butu 
prisidėję prie gyvenimo ir dar
bo, tiek mes netekome, ant tiek

SENU ŽMONIŲ PASAKA

NUOSTABIU :: ::
:: :: NUOSTABIS

STEBUKLU STEBUKLAS

J^ARTA buvo turtingas pirk
lys, kuris maininkavo reto

mis ir brangiomis gėrybėmis, 
keliaudamas su savo; tavomis 
kas metai in svetimas szalis. 
Viena diena jis iszrenge savo 
laiva, prisirengė savo kelionei,

Keleriopa Kartu Ženoti

Szitai porelei szliubai ir 
veseiles tai visai ne naujiena. 
Henry J. Topping jau tiek 
kartu ženotas kad mes tikrai 
negalime pasakyti, o szita jo 
nuotaka, Lana Turner, beei- 
nan prie altoriaus iszteketi, 
kad net sau taka pramynė. 
Szitiedu szliubiniai vetera
nai apsiženijo ir in Europa 
iszvažiavo.

Už tai Amerikos Atminimo 
Diena yra liūdesio diena. Mums 
liūdna kad tiek daug kareiviu 
žuvo, mums liūdna kad jie už 
dyka žuvo, mums liūdna kad su 
ju pražūtimi ir mes baisiai daug 
nukentejome, kad mes tapome 
biednesni, silpnesni ir tusztes- 
ni.

Kareiviai drąsiai marszavo 
in Pirmutini Pasaulini Kara, 
kad “Apsaugojus ir Užtikrinus 
Demokratija Visam Svietui.” 
Jie ta kara laimėjo, nors bran
giai už ta pergale užmokėjo. 
Bet dipliomatai prie taikos sta
lo ne tik gyvastimis, bet net ir 
tautomis ir viską prakiszo!

Kiti kareiviai in kita kara 
taip pat drąsiai stojo kad ta At- 
lantiko Cziarteri invykdinti, 
kad visiems, visoms tautoms 
tas Keturias Laisves suteikti. 
Jie kara laimėjo, ir taipgi bai
siai brangiai užmokėjo. Jie ka
ra laimėjo, bet “Taikos ir Ra
mybes” susilaukė tik tie už ku
riuos mes sziandien ant kapiniu 
meldžiamies.

4 4 Daibar žiūrėk kas jai atsitiks. 
Klausyk, žąsie, eik szen!” Ir 
žąsis atėjo in kambarį. Senu
kas paėmė skaurada ir vėl pra
bilo in žasi: “Klausyk, žąsie, 
atsigulk in skaurada.” Ir žąsis 
atsigulė in skaurada. Senelis 
indejo ja in pecziuyiszkepe žasi, 
iszeme ja, ir- padėjo ant stalo. 
“Daibar pirkly,” tarė senukas, 
“seskiva ir valgykiva! Tik ne
mesk kaulu po stalu; vietoje to, 
sukrauk juos visus in viena 
krūva. ” Jie atsisėdo prie stalo 
ir tarpe saves suvalgė visa žasi! 
Tuomet senukas paėmė nugrai-

KASGI ISZ TIKRŲJŲ YRA 
KOMUNIZMAS?

Komunizmas nėra tik grynai , 
politikos partija, kaip musu 
Demokratai ir Republikonai. 
Komunizmas yra kaž kas dau
giau. Tai yra savotiszkas tike- 

. j imas, gy venimo 'būdas su savo- 
tiszku dievu, su savotiszku dan
gumi ir pragaru, su savotisz- 
kais insakymais ir bažnyczio- 
mis. Jo centras ar szirdis yra 
Maskva.

Komunizmas szukauja ir tei
gia kad pasaulio darbininkai 
turėtu susivienyti ir viską pa
grobti, paimti in savo rankas. 
Jie nori sunaikinti visus luo
mu skirtumus ir panaikinti as
menine nuosavybe; kad niekas 
nieko neturėtu. O toki savo 
tikslą atsiekti Komunistui va
lia stvertis bet kokiu priemonių 
nepaisant teisingumo ar leisti
numo. Žmogžudyste ir revoliu
cija tokiems nieko nereiszkia, 
bile tik jie atsieks savo tikslo.

Szitame griovimo darbe Ko
munistu Partija turi darbinin
kus prižiūrėti ir jiems vadovau
ti. Kai griovimo darbas būva 
atliktas, tada visa valdžia pasi
ima tik viena partija, Komu
nistu Partija. Valdžia negali 
pasilikti darbininku rankose. 
Tada darbininkas ras rojų ežia 
ant žemes, kur visi žmones bus 
viens kitam lygus, kur kiekvie
nas dirbs, kiek jis iszgali ir 
gaus ko jis bus reikalingas; kur 
nebus luomu skirtumo; kur ne
bus nei turtingo nei vargszo. 
Tada niekas negales sakyti kad 
jis ta ar ta turi kaipo savo nuo
savybe, nes valstybe viską tu
rės, bus visa ko sanvininke ir 
valdys kiekviena darba ir pri
žiuręs ir seks kiekviena darbi
ninko 'žingsni ir veiksmą. Visa

sipr-ieszinima kaimo buržujų, 1 
kurie buriasi su žemiu sanvi- 
ninkais. ”
“Proletarijatas” reiszkia dir- 

baneziu klase, darbo žmones. 
“Buržujai” atstovauja viduri
ne klase tarp darbininku ir ka
pitalistu. Tai butu maži biznie
riai, fabrikantai ir panasziai.

30 ir 49 puslapuose mes ran
dame paraszyta ir pasakyta, 
kas turi būti daroma su miesto 
žmonėmis, kurie turi savo loc- 
nus namus, būtent sztorninkai, 
buezieriai ar kitokie biznieriai. 
“Jiems nuosavybe tuo tarpu 
paliekama, kad patraukus juos 
in Komunistu puse, bet galu ga
le visokia nuosavybe turi buli 
panaikinta. ’ ’

Komunisto Szventas Rasztas 
tai yra “Komunizmo Manifes- 
tas,” ar kitaip sakant “Komu
nizmo Pareiszkimas. ” Tas 
“Komunizmo Manifestas” 'bu
vo iszleistas 1848 metuose. Ja
me skaitome: “Komunisto pa
žiūra, nusistatymas gali būti 
suvestas in viena sakini, panai
kinimas nuosavybes. Vidurines 
klases ar luomo nuosavybes 
sanvininkas turi isz tikrųjų bū
ti nuszluotas isz kelio ir pada
rytas nepavojingu.”

Trockis, Komunistu prana- 
szas, sako: 4 4 Mes pareiszkiame, 
kad mes norime sukurti žmonių 
giminei tikra rojų ant žemes.” 
(Protinis Gyvenimas, Spalio 
menesi, 1928 metuose, 175 pus
lapis.)

Nėra sunku suprasti, kodėl 
Komunizmas yra taip placziai 
iszsipletas ir.taip greitai žmo
nių priimamas. Musu gyveni
mas ir musu gadyne yra komu
nizmui palanki. Kadangi žmo
gus Dievą pamirszo ar Jo iszsi- 
žadejo, jis turi ta tusztuma sa
vo szirdyje s,u kuo nors užpildy
ti. Jis turi sukurti savo dievą 
ar dievaiezius. Ir, žinoma, jis 
tada pasirenka toki dievą, ku
ris jam patinka.

Sziandien darbininkas daž-

nai.” Kitos iszeities isz to ne
buvo. Pirklio pati iszpažino sa
vo kalte. Tuomet pirklys at- 
plesze juos viena nuo kito, svei
kai iszplake mylėtini, parsive
dė savo paezia namo ir gerai 
iszpere ir jos kaili, sakydamas 
su kiekvienu kireziu: “Sztai 
tavo nuostabiu nuostabis, tavo 
stebuklu* stebuklas! ’ ’ —A.K.T.

— GALAS —

Pajieszkojimas
Pajieszkau savo gimines 

Amerikoje: Henrikas Matu- 
szauska, būtent Matuszewski, 
isz Panevėžio, taipgi Bacanski 
— Baczanskas isz Sabonu Kai
mo, Biržių Apskriczio. Praszo- 
me atsiliepti arba žinantieji kur 
jie gyvena, malones man pra
neszti, mano adresas:

Abs. Henrikas Matusauskas, 
Aker bei goslar a. m. Hars. 20 b.

Lager Kaunas 17,
Lithuanian — British Zone, 

Germany.

Pirkie U. S. Bonus

• Uncle Sam Says’ ;

_________ ,__ ______ off when a 
home town player, bat on shoulder, let a 
perfect pitch wham into the catcher’s 
mitt for the third strike. Well, you’d have 1 
the same right to howl if you saw the l 
man who works next to you miss the ball 
on this tax reduction business. By taking 
the extra money and putting it into 

i United States savings bonds through the 
payroll savings plan he actually would 
be hitting a home run for security for 
self and country.

Your country needs millions of savers 
now to preserve the nation’s security. 
America’s security is your security. I

U. S. Treasury De-partmeni

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
ir tare savo paežiai: “Pasakyk 
man, mano džiaugsme, ka man 
parvežti tau dovana isz svetima 
szaliu?” Pirklio pati atsake; 
“Tavo namuose asz turiu visa 
ko noriu ir visko gana! Bet jei 
tu nori pralinksminti mano 
szirdi, nupirk man nuostabiu 
nuostabi, stebuklu stebuklą. 
“Labai gerai.” Jei rasiu vie
na, tai nupirksiu ji.”

Pirklys keliavo pro tris kart 
devynias szalis, in tris kart de- 
szimta karalyste, inplauke in 
didele ir turtinga prieplauka, 
pardavė visa savo inkrova, nu
sipirko nauja., ir prikrovė savo 
laiva. Tuomet jis ėjo pro mies
tą ir galvojo: “Kur-gi asz rasiu 
nuostabiu nuostabi, stebuklu 
stebuklą?” Jis sutiko sena 
žmogų, kuris klausė ji:“Apie 
ka tu galvoji, kas daro tave nu
budusi, mano gerasis jaunas 
žmogeli?” “Kaip man nebūti 
nubudusiu?” Klause pirklys. 
“Asz jieszkau nuostabiu nuo- 
stabio, stebuklu stebuklo nu
pirkti savo paežiai, 'bet nežinau 
kur galiu rasti viena ? ” “ Ka, 
reikėjo tau tai man pasakyti 
pirmoje vietoje! Eik su ma
nim. Asz turiu nuostabiu nuo
stabi, stebuklu stebuklą, ir ka
dangi tau reikia ji turėti, asz ji 
tau parduosiu.”

Senasis žmogus nusivedė pir
klį in savo namus ir tarė: “Ar 
tu matai ta žasi bevaikszczioj- 
anezia mano darže ? ” “ Matau ’ ’

bytus kaulus, suvyniojo juos in 
staldengte, numėtė juos ant 
grindų, ir tarė: “Klausyk, žą
sie! Kelkis, supurtyk savo 
sparnus, ir eik in darža!” Žą
sis atsikėlė, supurtė savo spar
nus, ir iszejo in darža lyg ji nie
kuomet nebuvo pecziuje! “Isz 
tikrųjų, mano vaiszintojau, ta
vo yra. nuostabiu nuostabis, ste
buklu stebuklas,” tarė pirklys, 
ir pradėjo derėtis su juo už ža- 
si, kuria jis pagaliau nupirko 
už aukszta kaina, preke. Tuo
met jis pasiėmė žasi su savim iii 
laiva ir iszplauke atgal in savo 
tėvynė.

Jis sugrįžo namo, pasveikino 
savo paezia,davė jai žasi, ir pa
sakė jai, kad su tuo paukszcziu 
ji gales turėti kepsnį kasdien 
nepraleisdama skatiko.—“ Tik 
iszkepk ja, o ji vėl atgis!” Se- 
kanezia diena pirklys iszejo in 
savo būda bazare, o jam nebe
sant jo paezios myletinis atėjo 
ja aplankyti. Ji priėmė ji su 
dideliu džiaugsmu, ir pasiūlė 
prirengti jam žąsies kepsnį. Isz- 
kiszus galva pro Įauga ji szau- 
ke: ‘4 Žąsie, ateik ežia! ” Ir žą
sis atėjo in kambari. “Žąsis, 
atsigulk in skaurada! ’ ’ Bet žą
sis atsisakė. Pirklio pati supy
ko ir smoge ja su skaurada. Jei 
taip padarius, vienas galas 
skaurados prilipo prie žąsies, o 
kitos prie jos. Jis taip drueziai 
prilipo, kad ji jokiu budu nega
lėjo pasiliuosuoti nuo jos. “O,

tai jau yra tikrai iiigyvendina- 
ma, vykdoma Rusijoje.

Bet to dar negana, Stalinas 
nori priversti visa svietą priim
ti fa raudona vieliava ir ta 
piautuva.

Visam szitam inrodyti, asz 
imu trumpas išztrauktas isz pa
ežiu Komunistu szaltiniu, isz ju 
prakalbu, iszsireiszkimu ir 
rasztu:

“Revoliucija turi būti vyk
doma visu darbininku. Komu
nistu Partija veikia kaip darbi
ninku suvienytoja ir vadove.” 
(Isztraukta isz žurnalo, “The 
Program of the Communist In
ternational Worker’s Library 
Publication.” Puslapis 163).

To paties žurnalo keturios 
deszimts devintame puslapyje 
pasakoma, kas turi atsitikti su 
mažais žemes sanvin inkais, kai- 
mieeziais (kulaks), ūkininkais 
ir panasziais sanvininkais: 
‘ ‘ Proletarijatas turi negailes
tingai užgniaužti menkiausi pa

nai yra isznaudojamas to, kuris 
ji samdo ir dar dažniau yra isz- 
naudojamas tu, kurie turėtu ji 
užtarti ir ji apsaugoti, būtent, 
paezios darbininku unijos.

Darbininkas nėra jokio kapi
talisto nuosavybe. Bet jis taip 
pat nėra kokio nors darbininku 
boso vergas.

Komunistai pasinaudoja 
sziais isznaudojimais ir nu- 
skriaudimais ir pažada darbi
ninkui geresnes sanlygas ir 
gražesni gyvenimą. Su szito- 
kiais savo pažadais, komunis
tai gudriai paslepia tai, kas lau
kia tu darbininku, kai komu
nistai viską paims in savo ran
kas.

Kiekvienas, kuris sziandien 
Komunistams prieszinasi, yra 
pravardžiuojamas Faszistu. O 
Faszistas, sulyg Komunistu 
nusistatymu yra kiekvienas ku
ris nėra Komunistas ar kuris 
stoja priesz Komunizmą.

—BUS DAUGIAU—

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

mylimasis,” suszuko pirklio 
pati, “atitrauk mane liuosa nuo 
tos skaurados! Ta prakeikta 
žąsis turi būti užkerėta!” Mei
lužis nutvėrė pirklio paezia a- 
biejomis savo rankomis paliuo- 
suoti ja nuo skaurados, bet jis 
pats prilipo prie jos!

Žąsis iszbego in darža, tuomet 
in ulyczia, ir nutempė juodu a- 
budu in bazara. patarnautojai

mate ju padėti ir bego pirmyn 
juodu atskirti, bet kas tik paly
tėjo juodu prilipo prie ju. Mi
nia susirinki pažiūrėti to nuo- 
stabio, ir pirklys irgi iszejo isz 
ėjo isz savo budos. Jis mate, 
kad buvo kas nors negerai. Kas 
buvo visi tie nauji jo paezios 
prieteliai ? ‘1 Iszpažink viską, ’ ’ 
jis tarė, “kitaip tu laikysies 
sziaip drauge prilipus amži-

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Bedievis
PABAIGOJE Vasario mene

sio, sena ir surukusi Magde 
džiaugėsi savo žentu. Žentas vi- 
dutiniszkai ramaus budo ir pui
kaus sudėjimo vyras, mylintis 
skaityt knygas, laikraszczius ir 
taip pirmeiviszkus susirinki
mus lankyti ir juose dalyvaut.

Magde, jo uoszve, atkakli ti- 
kejimiszku insitikinimu mote- 
riszke; jai viskas negerai; jai 
viskas namuose netinkama ir 
nemalonu esą. Ji visuomet pek
la namuose sukeldavo.

Ona jos duktė, lota mergaite, 
visuose susidurimuose nusi
lenkdavo ir tankiausia laiky
davo motinos puse. Tankiai mo
tina ja inmokydavo kad isz sa
vo vyro reikalautu idant tas ne
skaitytu laikraszcziu, knygų ir 
in susirinkimus niekad neeitu.
Tankiai ji pamaeziusi skaitant 
žentą, laikraszczius, ar knygas, 
spirdavo dukterį idant ta reika
lautu, kad jos vyras neskaitytu. 
Toji taukiai motinos paklausy
davo ir savo ‘ ‘ cziau'žiura’ ’ ant 
skatymo uždėdavo. Tuomet kil
davo gana didi barniai ir net 
musztynes. Bet isz syk da slėp
davosi nuo svetimųjų žmonių, 
kad tie neiszgirstu ir nepradėtų 
juoktis isz senos Magdės kuri 
pirma, gyrė, o paskui in žemes 
keike ir pykezio durnus ant žen
to pute; toji iszsyk bandė isz- 
vengt. Bet negalėjo, burbulas 
plyszo ir isz gerojo žento, pasi
darė arsziausis velnias. Pasida
rė todėl kad visuomet turėda
mas liuoso laiko, skaitė ir in su
sirinkimus ėjo kuomet tas, lyg 
peiliu uoszve pjovė.

Laikas slinko o lermai su 
barniais pas Magde ne^imafžino 
bet vis ėjo didyn ir didyn. Nors 
iszkarto ir buvo iszvengta, 
idant paszaliniai nesužinotu, 
bet toliau visi apie barnius ir 
nesutikimus žinojo. Tankiai pa
szaliniai da daugiau in degan- 
czia ugni alyvos inpildavo.

Kurie buvo tamsus žmones 
Magdalenai pritardavo ir liep
davo kad ant nieko neatsižvelg
tu bet žentą persekiotu nuo be- 
dieviszkos spaudos ir verstu in 
tikėjimą. Tos visos pagundos 
svetimųjų, diena isz dienos da
re suirute namuose.

Karta žentas, perestas ne
kantrybes, nuėjo smukle ir tiek 
prisitraukė jog vos ant kojų 
stovėjo. Svyruodamas lyg per- 
szautas žvėris gryžo in namus. 
Eidamas, vis kažinka po nosia 
sau kalbėjo: “Pareisiu, grin- 
czion ir ims man gadzinkas gie
dot, nekęsiu; ne. Trauksiu , 
spraudau! Kas man papuls ran
kon, tai bus ju galvon.’!

Žentas krapaliodamas ir 
keikdamas ėjo in namus. Pare- 
jas duris prasidarė ir lyg isz re- 
czio, isz uoszves keiksmas pabi
ro.

— Tu biaurybe, pasileidėli, 
tu springsti, ryji, o namu ne
žiūri; tu visur; tu vakarais lyg 
velnias po susirinkimus, tu vi
sur ! į

— Sakau motin, tylėk!
— Tu! Tu!
— Motin, bus blogai!
— Ne syki sakiau savo duk

relei ta biaurybe, netikėli pa
mest, bet vis neklauso. Bet da
bar matai, koks pasidarė tavo
gerasis bedievis. O seniai sa
kiau: Žmogus kuris neina in 
bažnyczia, nemyli Dievą, nekal
ba poteriu, yra niekam netikės 
ir kad su tokiu gyvent nereikia.

Asz tau sakiau seniai ji pamest, 
'bet tu vis neklausiai, dabar ži
nokis. Pirma neejo in bažnyczia 
skaitė ir skaitė tas prakeiktas 
knygas, laikraszczius,' o dabar 
pradėjo gert, tai po gyvenimui.

— Sakau tylėk! Tylėk, tu 
sena ragana, tu kaip gyvate 
mane ėdi! Pirsztu rodydamas 
ėjo artyn uoszves. Tu man gy
venimą suodei. Tu!

— Va Jėzau! Baltrau, Balt
rau, — szauke jo pati in ranko
ve jam insikalbinusi. Kaip tu
Dievu pažysti, nckiszk in ta bo
ba nagus. Susimildamas, Balt
rau, oi! Baltrau.

Žentas sugniaužęs abidvi 
kumszczias vis dantimis griež
damas ėjo artyn uoszves. Toji 
nubalus, nusiminus slinko in 
kampa prie sienos. Baltrui besi-
grumojant: bar-bar-bar in du
ris. Baltrus atszoko atgal lyg 
nusigandęs ir žiuri kas czia in- 
eina per duris.

— Sveikas gyvas žente! Su
riko Marozas per duris inejas.
Kas czia tokio, kad jus skanda
lu keliate?

— Sveikas, uoszvi, vos ne
parvirto Baltrus. Noriu surast 
sau gala ar padaryt kitam kuris 
mano gyvenimą ardo.

Marozui inejus, visas skanda
las apsiramino ir tuomet jam 
vieni ir kiti pasakojo esamus 
nuotakius ir del ko esama tarp’ 
ju nesutikimas. Senoji Magde 
skunde žentą, kad tas neejas 
iszpažinties, nei in bažnyczia, 
bet skaitės knygas, laikrasz
czius ir jos neklausus, todėl ji 
ji taip pietavusi ir vertus savo 
dukteri to reikalaut, o jeigu ne 
pamest ta bedievi.

Marozas iszklause savo senos 
drauges Magdalenos užpuoli
mus ant žento, pakriape.usus, 
pasikasęs pakauszi ir nusiszyp- 
sojas tarė.

—■ Kam tau senai rūpintis 
apie kitu griebus, tegul jis ne
eina. bažnyczioje, tegul jis ne
kalba poteriu, bile taip sau ge
ras žentas. Tau duona duoda ir 
buk sau rami, nepykdink tu 
juos.

Darbszti Motina, Graži
Moteriszke

Ponia Hazel Barr, turbut 
turi diena ir nakti dirbti, 
kad atlikus visus savo užsi
ėmimus ir darbus. Ji czia mo
kina savo dukrele Betty kaip 
plaukti, o jos vyras tupi ir te- 
mija. Jie trys gyvena in 
Queens Village, N. Y.

Ponia Hazel Barr viską ap- 
sitriusia pati namie, prižiūri 
auklėja ir augina savo duk
rele, dirba kaipo sekretorka 
ofise, ir taip gerai moka
plaukti kad ji sziais metais 
stoja in Amerikos Plaukiku 
rateli, lenktynioti su pasau
lio geriausias ir greieziau-
*is- J

— Tai ne asz.
— Kodėl ne tu ? Czia Ameri

ka, o ne Lietuva. Lietuvoj, tai 
ja,....,

— Su bedieviu mano dukre-
le negyvens ne. Dabar biaurybe 
pradėjo gert, gana! Kur neeina 
in bažnyczia, asz tuose namuose 
negaliu gyvent! Treptelėjo ko
ja ir iszbego isz namu, tl o

Iszbegus uoszvei isz namu, 
senis Marozas galva kraipyda
mas pradėjo:

— Na-gi sakyk žente, kur 
taip nusilesiai?

— Karcziamoj.
— Bet rodosi, tu negeri?
— Kantrybes jau netekau.
— Tai del kantrybes ėjai 

gert ?
— Taip, uoszvi!
— Matai, tu isz manos juok- 

davaisi, kad Katalikai geria, o 
dabar žiūrėk ir socialistas gir
tas lyg sziauczius.

Baltrui pradėjo per veidus 
aszaros riedėt ir pasikėlęs nuo 
kėdės, galva susiėmė abiem ran
kom ir smarkiai vaikszczioda- 
mas po asla dūsavo ir palengva 
sau vienas kalbėjo: “Suode ma
no gyvenimą, norėjo isz manos 
iszpleszt siela. Kas dabar turi
isz manes liktis: valkata, nie
kam netinkantis žmogus, ar 
persjskirt su moteria ir liktis 
vėl vienas lyg pirsztas? Kitaip 
mane persekioja, kremta, kan
trybe iszsieme, turi but vienaip 
ar kitaip!”

Marozas sėdėdamas ir girdė
damas kas czia darosi, niekam 
nieko nesakęs per duris ir isz-

BALTRUVIENE

Girdėjau kad Linkville, 
Tai kas nusiduos 

tai nežine,
Mergos ant tikrųjų 

siųst pradeda, 
Nežiūri nei kas 

tai gieda,
Namuose jau vietos 

neturi, 
In tamsius pleisus žiuri, 
Kada autobiliaus triuba 

iszgirsta,
Tai net nuterpsta, 

Guzute stiklais traukia, 
Kaip versziai buiža 

riaukė, 
Vienu maukiu iszriauke, 

Mat, nei nesusirauke,
In kitus miestelius 

traukia,
Vyrukai ant ju ten 

laukia,
Kurie gerai joms 

užfuudina, 
Ir pinigėlius apdovanos, 
Kada perkūnai atiras, 

Tai nemažai stirnų girnose 
ras, 

Mergeles, jus beprotes,
Darote sau daug 

/ bliedes,
Ant jus publika jau 

pirsztais rodo,
Ir su pirsztais bado, 
Geriau namini darba 

dirbkite,
Ir kambarus 

iszvalykite.
: •!» -fc #

bruszkino lauk.
Baltrus užsikniaubė ant sta

lo ir ilgai, ilgai verkdamas dū
savo. Moteris priėjus ji glosti
nėjo ir sake daugiau motinos 
neklausys ir jo už skaitymu ne
persekios. Bet jis jos balso ne
jauto, vien paskendęs svajonė
se ir nuliūdime buvo jam gaila 
skirtis su savo motore; jis to la
bai bijojo; jis bijojo todėl kad 
svietas nesijuoktu ir nesakytu: 
‘‘Anava, anava, cicilikas paežiu 
pumete! ’ ’ Nors gyvenimus pil
nus kartybių ir nemalonumu 
buvo, bet Baltrus sau davė žodi 
viską perkest ir isz poros nesi
skirt.

Kniubodamas ant stalo mans- 
te dide klaida padaręs, kam 
ėjas smukiem prisitraukt ir pas
kui namieje at kerszyt už jo ėdi
mą. Maustė sau: Dabar visi cla- 
vatkinai da daugiau jo uoszve 
pjudys priesz ji, sakydami: 
“Bedievis, girtuoklis, niekszas 
ir t.t.”

Baltrus mintedamas priėjo 
prie iszvados kad nepakanka, 
paežiam laikraszczius skaityt 
bet reikia surast būda ir savo 
moterį pritraukt prie skaitymo.

Tas dabar buvo labai sunkus 
ir iszsyk atrodo Baltrui negali- 
mas. Bet bandymas davė pasek
mes. Suradęs Baltrus laikrasz- 
tyje lengvu skaitymu, apysa- 
kaieziu, vaizdeliu^ inkalbinejo 
savo moterį skaityt. Isz sykio 
buvo labai, labai, sunku, bet 
laikui bėgant, lengvai gyveni
mo vaizdais inprato ji in skai
tymą. Ir toliau ji godžiai skaitė.

Nesenei isz Pittsburgh© 
sugryžau,

Da nespėjau namie 
atsisėsti,

Kaip mat tiliponas 
skamba,

Kad vėl turėjau in 
ten kelaute,

Taigi, ėjau per viena 
ulyczia,

Paregėjau ten dideli 
dyva, 

Kaip ant svieto atėjau,
Da tokiu dyvu 

neregėjau, 
O kad jau vėlus laikas 

buvo, 
Nakvynes niekur nebuvo, 
Pamacziau viena žiburėli, 

Jieszkojau ten kambarėlio, 
Sztai atėjo ir palicistas,

Akyvai žiurėjo kas 
. rdaros,

Tasai tropais augsztyn 
lipo,

Mergele ir vyruką ton 
užtiko, 

Palicistas žemyn nuėjo,
Ir in kita kambarį 

pažiurėjo, 
Sztai, ten puikes sorkes 

užtiko, 
Nei vieno ten nepaliko, 
Badai vieno ten artymo 

miestelio pribuvo, 
Kokia ten bobele buvo,

Naktimi su vyrais 
v buna,

Bet da tokiu pasileidėliu 
nemaeziau. 

Geriau tu bobele apsistok, 
Saves geriau paguodok, 
Su vyrais nesitrankykie,

Dukreles savo taipgi 
suvaldykie,

Savo vyra mylėk.
Užbaigti jau turiu, 

Nesmagu man, 
Girdint tokias naujienas,

Kur apsirgtu nuo ju 
ne vienas, 

Taigi ant sziandien
bus ir gana.

Vaizdeliai apysakaites, ome 
jai labai patikt. Vis kuo tolyn, 
tuo tolyn Baltrienc skaitė tuos 
vaizdus su pamėgimu. Ji juose 
rado atvaizdinant priesz savo 
akis visa ta skurdo, kurio pir
miau nemato; ji tuose vaizduose 
surado kunigu bestingama; ji 
juose surado kapitalo nepriso- 
tinimo gobszuma; priesz akis 
lyg isz nežinių iszlindo visas ne
teisingumas pasaulio! Ji tuo
met tik suprato del ko jos vyras 
inknibes per vakarus in kny
gas.

Pažengus Baltruvienei in 
pricszaki, Baltrus pilnas buvo 
linksmumo; ju namai pasidarė 
santaikos kambariu Paežiai 
uoszviai nebuvo progos sukelt 
vaidus tarpe žento ir dukters; 
ji ir ramesne pasidarė. Tankiai 
duktė savo žinojimu ir puosz- 
niais gyvenimo vaizdais su
graudindavo Magdės szirdi iki 
aszaru. Toji sene, kuri pirmiau 
spjaudė ugni ant laisvo žmo
gaus, dabar lyg gedydamasi, 
nedrąsiai kalbėdavo ir pati nu
rodydavo savo senas klaidas.

Baltrus dasiekes savo tikslą 
nebuvo pilnai patenkintas; jam 
vis rūpėjo intraukt savo moterį 
ir in organizacijas; jis mate 
jos didi žingsni prie apszvie- 
tos; jis turėjo savo smegenyse, 
kad isz jos gali but ir gera vei
kėja; jis tai bando siekt leng
vai. Pirmiausia vedėsi ja in 
prakalbas. Toliau prikalbino 
pasidarbuot parengimuose ir 
nepasijuto kaip jo moteris pasi
darė vidutiniszka veikėja, kas 
daro labai linksmu Baltru.

Visi paszaliniai, kurie buvo 
pasiryžę sukurt ugni tarpe žen
to, uoszves ir dukters, nuėjo vė
jais.

Sena būdama Magde ir su
grėbus kur kokia knygpalaike, 
ar laikraszti, nesze in namus ir 
ragino žentą, ar dukteri. skai- 
tyt. Tie skaito ir placziau isz- 
guldo skaitymo turini senai 
Magdei. Magde džiaugėsi žen
tu, o žentas uoszve ir savo mo
tore, kad gyvenimas per ap- 
szvieta milžiniszkai pagerėjo ir 
pasidarė tikru to žodžio pras
mėj, gyveniniu. Vadinasi, nevi- 
suomet ir žentuose yra blogai, 
tik reikia proto ir apszvietos!

----- GALAS-----

Washingtone, netoli nuo 
Washington© paminklo, ant 
Sylvan Teatro duriu, Tre- 
cziosios Partijos rėmėjai isz- 
kabino baisiai didelius pa
veikslus savo kandidatu gai
vu. Jie czia buvo surengė 
szaunu vaju remti Henry 
Wallace in Prezidentus, o

MUSU
SVARBIAUSIAS 

MAISTAS

Pienas yra netik skanus ge- 
rymas, bet ir svarbiausias mais
tas. Ne visokios ruszies mais
tas padaro kaulus, dantis, sme
genis ar muskulus. Pienas re
tur sau lygaus maisto kadangi 
jis pristato kiek nors visu rei
kalingu augimui ir sveikatai 
medžiagų, ir pristato energijos 
darbui, pasibovinimui ir szilu- 
mo. Pienas yra svarbiausias 
maistas- motinu, kurios ncsza 
arba peni kūdikius. Kaip ilgai 
vaikas auga, jam būtinai reika
linga duoti pieno. Paprastam 
vaikui pakanka pante ir puse 
pieno in diena. Neszczios mo
terys, kūdikiai sulaukė pirmu 
metu ir senesni kūdikiai reika
lauja kvorta pieno in diena.

Pieno produktai kaip tai nu
graibytas pienas, pasukos ir su
ris turi “protein,’ bet neturi 
švietimo riebumo ir kaikurinos 
pieno vitaminus.

Sviestas lengvai virinamas ir 
turi daugybe augimui reikalin
gu vitaminu. Vaikai, kuri ge
ria daug pieno ir valgo pakan
kamai žaliu daržovių gali apsi
eiti be sviesto, bet jeigu jiems 
duota, nugraibyto pieno tai turi 
valgyti ir sviesto.

Musu maiste yra medžiaga, 
pavadinta “protein” kuri rei
kalinga augimui. Pienas gali 
pristatyti tiek “protein” kiek 
kūnas reikalauja. Kūdikis gau
na jam visa reikalinga ‘protein’ 
piene, ir augės žmogus turi gau
ti reikalinga dali “protein” ko
kioj nors pieno pavydaloj.

Ne visi “proteins” turi pa
ežiu verte. Kiausziniai, mesa ir 
žuvis turi tuos paežius proteins 

, kokius turi pienas. Grudai ir 
daržoves sau vienos nepristato 
reikalinga dali “protein.”

Pienas pristato netik geriau
sia, bet pigiausia kunui reika
linga medžiaga. Kvorta pieno 
pristato tiek “protein” kiek 
duotu spetynios uncijos geros 
mėsos arba keturi dideli kiau
sziniai.

Pienas visiems yra reikalin
gas. Kas mot auganti vaikai 
turi sverti daugiaus, jie reika-

Senatorių Glen Taylor in 
Vice-Prezidentus. Szitas va
jus buvo vadinamas “Jauni
mo Vajus.”

Bet iszrodo kad net ir oras 
priguli prie Demokratu Par
tijos, nes ta vakara lijo kaip 
isz viedro ir tie paveikslai, 
tos galvos ritosi po ulyczia. 

lauja naujo kraujo, kaulu ir 
muskulu sulyg savo metu.

Pienas yra vaikams reikalin
giausias maistas, bet netur būti 
vienintelis maistas jiems per
gyvenus pirmus kūdikystes me
tus. Su pienu reikalinga varto
ti kitokis maistas. Kai kurie 
vitaminai susilpninti arba isz- 
kinti verdant. Vaisiu sunka 
kūdikystėj ir vėliaus vaisiai ir 
daržoves kaip salofos, salieros, 
morkos arba kopūstai turi būti v .duoti kūdikiam žali beveik kas 
dien. Mėsa, žuvis ir kiausziniai 
invairina valgi ir priduoda dau 
giaus “protein,” mineralu ir 
vitaminu.

Apart maisto augimui vaikai 
reikalauja ypatingo maisto en
ergijai, kas rciszkia daugiaus 
duonos, grudu ir bulviu, ir kiek 
nors cukraus ir riebumu. Krek- 
moluotas maistas negali pasta
tyti inžina tik pristato gara.

Peikia pirkti tik geriausio 
pieno, nereikia taupti perkant 
pieną, ar tai szviežia-piena ar 
pieno pudra.

Szviežias pienas yra saugus 
tik kuomet szvarumas užlaiky
tas jo produkcijoj ir transpor- 
tacijoj. Turi paeiti nuo sveiku 
gyvuliu, tuoj atszaldintas, 
szvariai užlaikytas, uždengtas 
ir atsargiai prižiūrėtas žmonių, 
kurie patys yra sveiki ir (neser
ga. Miestuose ir miesteliuose, 
yra daug geriaus vartoti pas- 
turizuota pieną negu szviežia 
pieną. Szviežias pienas yra at
sakomas tik kuomet yra patik
rintas. Turi būti nupirktas isz 
geros pieninyczios.

DŽIOVINTAS PIENAS, pa
darytas praszalinont vandeni 
isz szviežio pieno aiba pusėti
nai nugraibyto pieno. Kiek yra 
žinoma, džiovintas pienas turi 
ta paezia maitingumo verte ko
kia turi pienas isz kurio pudruo 
tas pienas padarytas. Vaikams 
reikia duoti szviežio pieno, tik 
su gydytojo patarimu kitokio.

—C.

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai ::
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa.

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 ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius mopey orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

ISTORIJEapie Da *“ 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
laikyti 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 Citjj
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Žinios Vietines
— Utarninke pirma diena 

Birželio (June).
— Panedelyje buvo paroda 

9-ta valanda ryte ant garbes 
žuvusiuju kareiviu. American 
Legionas, Foreign War, Am- 
vets Veteranai ir kiti draugijos 
dalyvavo tame parode.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Marcelio. -

— Didelis Bogers Bros, cir
kus pribus in miestą Ketverge, 
East End parke.

— Ketverge Szv. Kloti klos.
— Angliakasy klos nedirbo 

Panedelyje isz priežasties Ame
rikos szvente “Decoration-Me
morial diena.”

— George Mankowski, nuo 
159 S. Line Uly., Frackville, li
kos sužeistas in kaire ranka lai
ke darbo Locust Coal kasyklo
je.

Shenandoah, Pa. — Petras 
Budauskas likos sužeistas in 
nugara laike darbo Locust Coal 
kasyklose. Likos nuvežtas in 
Locust Mt. ligoributeje. O Hen
rikas Jurgelaviczius susižeido 
jau piršta 'žaisdamas su vai
kais. Gydosi namie.

— Gerai žinomas Kunigas 
’Bernardas Szimkus isz Szvento 
Jurgio parapijos, likos paskir
tas in Lietuviszka parapija 
Philadelphia, Pa.

Vanport, Oregon. — Daug 
žmonių žuvo per pakylima Co
lumbus upe. Upe iszsiliejo isz 
loviu užliedama didelius plo
čius 'žemes. Daugelis žmonių tu
rėjo apleisti savo namus. Ble- 
des padaryta ant milijonu dole
riu. -

NEW YORK. — New Yorko 
ir New Jersey Draugijų Atsto
vu Konferencija invyks Nede- 
lioj Birželio (June) 6 d., Ame
rican Common Svetainėje, 40 
East 40th Street (kampas Park 
Avenue, prie Grand Central 
stoties), New York, N. Y. Kon
ferencija prasidės 2 vai popie- 
tu ir baigsis 6 vai. vakare. Sve- 
cziai irgi kviecziami.

Apart eiles svarbiu reikalu 
Konferencija iszgirs labai svar
bius praneszimus isz 4 asmenų: j

1— Buvęs Lietuvos Premie- 
ras, Gen. Jonas Czernius, pada
rys praneszima, “Lietuva Oku
pacijos Isz vakarėse. ’ ’

2— Buvęs “Liaudies Vyriau
sybes” Premieras ir Užsieniu 
Reikalu Ministeris, Prof. Vin
cas Kreve-Mickeviczius, pada
rys praneszima “Lietuvos Oku
pacija ir Verstinas Sovietini- 
mas. ’ ’

3— Seniau intakingas VLIKo 
narys ir vienas pogrindžio vei
kėju pirmosios Sovietu ir vėly
vesnes Naciu okupacijos metu, 
Prof. Pranas Padalskis, apie 
Lietuvos vadavihio reikalus.

4— LAIC direktorius, Adv. 
Kostas R. Jurgela, padarys pra
neszima apie tremtiniu insilei- 
dimo perspektyvas.

SKAITYKIT 
r “SAULE” 
PLATINKIT!

Paprasti žmones kartais 
pasziepia karininkus ir sako 
kad jie tik kitiems duoda in- 
sakymus, o patys nieko neda
ro, kad jie inlenda in sziltas 
vietas ir paskui tik kitus 
stumdo ir stramužija.

Bet ežia matome kad j u

KOMUNISTAMS
NESISEKA

VOKIETIJOJE
BERLYNAS, VOK. — Bo- 

sas visu Komunistu Vokietijo
je Wilhelm Peck labai iszbara 
visus Komunistus ir sako kad 
Komunizmas eina trepais že
myn Vokietijoje. Jis sako kad 
Komunistai nesidarbuoja kaip 
reikia ir kad jie yra stumiami 
in szali.

Szitoks prisipažinimas pa
ežiu Komunistu vadu Vokieti
joje, duoda mums džiaugsmo, 
nes mums tai priparodo kad 
Amerikos Sekretoriaus planai 
ir tvarka eina pirmyn ir kad 
Vokiecziai ima suprasti kad j u 
vienatine viltis yra ne Komu
nizme, bet Amerikoje.

Ir ne vien tik Wilhelm Peck 
Komunistas taip sako. Jo žo
džius patvirtino Komunistu-So- 
cialistu partijos vadas ir pir
mininkas Otto Grotewohl, ku
ris pasmerkia visus tuos kurie 
iszsižada Komunistu Partijos 
ir nori pavesti visa Vokietija 
Vakariniams krasztams, kaip 
Amerikai ir Anglijai.

Isz abieju szitu Komunistisz- 
ku vadu aiszkina matyti kad vi
si Komunistai yra labai susirū
pinę, nes jie mato kad žmones 
ima nuo j u trauktis ir glaustis 
prie Amerikos. Isz to taipgi 
matyti kad Komunizmo intaka 
silpnėja ir kad Komunistai jau- 
cziasi pavojuje.

KARAS
PALESTINOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

laukti .nes Arabai neketina pul
tis ant Žydu tvirtovių ir imti 
miestus ulyczia po ulyczios. 
Arabai ketina visus tuos Žydus 
badu numarinti, užkirsdami vi
sus kalius ir vieszkelius, kad 
Žydai negautu nei ginglu, nei 
maisto.

Kai kurie musu Kongresmo- 
nai ir Senatoriai dabar reika
lauja kad Amerika uždraustu 
siunsti ginklus Arabams, jeigu 
yra uždrausta Žydams, kiti sa
ko kad dabar reikia atszaukti 
ta uždraudimą siunsti ginklus 
Žydams ir jiems pristatyti gink 
lu kad jie galėtu Arabams atsi
kirsti. Žydai intaria Anglija, 
sakydami kad Anglijos kariniu 
kai veda Arabu armijas, ir jie

Karininku Mokslas

vietos ne tokios minksztos ir 
j u darbas ne toks lengvas. 
Czia, Laivyno Karininku 
Akademijoje, “Annapolis” 
jauni studentai, manksztuosi 
ir pratinasi ir savo raumenis 
stiprinasi, kad jie butu ne tik

sako kad Anglijos karininkai 
veda visa kara priesz Žydus.

KARISZKAS ERO- 
PLANAS NUKRITO

(Tasa Nuo 1 Puslapio} 
nas sudužo, sako kad niekas nei 
nežinojo kad tas eroplanas nu
krito, nes szturmas ir viešnios 
viską uždengė.

Eroplanas sudužo staeziai in 
žeme ir iszrodo kad jis ne tik 
krito, bet visu smarkumu puolė 
ant žemes, nes jis iszkase bai
siai didele skyle žeme j e, apie 
penkiolikos pėdu gilumo ir dvi- 
deszimts pėdu ploczio.

Karo Sztabas neiszduoda žu
vusiu kareiviu vardus kol gi
mines dažinos apie nelaime.

GEN. MacARTHUR
IR POLITIKIERIAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

žiaves. Bet dabar jis laukia pa
matyti isz kur vejas puczia.

Kiti intakingi politikieriai 
ima szaltintis nuo Gen. MacAr
thur, sakydami, kad jeigu jis 
nori stoti in kandidatus del 
Prezidento, tai jis turi ir turėjo 
gana progos tai pasakyti ir par
važiuoti in Amerika. Jie sako 
kad jeigu jis nenori aiszkiai pa- 
sireikszti ir pasisakyti, tai jie 
nieko bendra su tokiu vajumi 
neturės,

NELAIMES PRIESZ
IR PER ATOSTOGAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ware apygardos nuveže ta ma 
žūti in Fitzgerald ligonbute. 
Daktarai sako kad vaikuczio 
galva ar gal net Ir pakauszis 
praskeltas.

Vienas daktaras ir advoka
tas, ir trys kiti žmones labai ap
sirgo kai jie užvalgė kiaulienos 
kilbasiu.

Keli kiti daktarai sykiu su 
tuo vienu daktaru Frank E. 
Check ir advokatu Edward C. 
Delahunty, pasiuntė viena dar
bininką isz St. Agnes ligonbu
tes parneszti isz sztoro kilbasiu 
kad visi galėtu užkasti. Už ke
liu dienu vienas po kito pradė
jo susirgti.

Policija nuėjo in ta sztora ap
žiūrėti visa mesa, bet sztornin- 
kas parode kad visa jo mesa 
yra valdžios prižiuroma ir pa- 

garbingi, bet sveiki ir rau
meningi karininkai. Jie turi 
lipti ir szokti, bėgti ir siekti, 
irti ir plaukti. Jaunieji turi 
iszbegti puse mylios in ketu
rias minutas, o senesni turi 
tiek iszbegti in tris minutas.

tikrinama.
Asztuoni žmones buvo sužeis

ti kai automobiliai susidaužė 
mieste. Penki buvo sužeisti kai 
automobilius susimusze su ma
žu troku ant 56th ir Spruce uly. 
Automobilius tris sykius apsi
vertė. Taksi automobilius susi
musze su kitu automobiliu ant 
Dvideszimts antros ir Pine uly. 
Visi buvo nuvežti in ligonines.

Hayward, miestelyje, Cali- 
fornijoje, deszimts metu am
žiaus Danny Shelton, bežaisda
mas, ir besistengdamas daryti 
taip kaip didvyriai moving pik- 
czieriuose daro, insilipo in medi 
ir norejersu virve nusileisti. Pa
sikorė.

Mažas eroplanas nukrito ne
toli nuo Bustleton, Pa. Abudu 
žmones tame eroplane buvo su
žeisti ir buvo nuvežti in ligon- 
bute.

Earl Munroe, 23 metu am
žiaus jaunikis isz Port Huron, 
Michigan, važiavo su savo busi
mąją nuotaka Hazel Nichols 
slaptai apsiženyti. Su jiem
dviem važiavo ir jųdviejų po- 
merge, Melina Yukish. Jiems 
nelaime atsitiko ir szliubo ne
buvo kai j u automobilius susi
kūlė su kitu automobiliu. Da
bar jaunikis yra policijos suim
tas už per greita ir neatsargu 
važiavima.

Szesziolikos metu amžiaus 
berniukas isz Glendora, N. J., 
prigėrė in Timber upe, kai jis 
pasinėrė ir neiszkilo. Kai tas 
vaikas Eugene Kennedy nu-

Szventas Tėvas, Pijus 
Dvyliktasis priima Szveica- 
rijos kariuomenes garbes sar
gus. Szitu sargu darbas ir pa
reiga sergėti Szvento Tėvo 
namus.

Kas metai Popiežius pri

skendo, jo draugas Thomas 
Higgins, 18 metu amžiaus vyru
kas, stengėsi ji iszgelbeti bet 
jam nepasiseke. Kai policija 
skubinosi in pagelba, tai polici
jos automobilius susimusze su 
ligonbutes vagonu, “ambulan- 
su.”

Septyniolikos metu amžiaus 
kareivis, marinas Edward J. 
Aversą buvo sužeistas kai jo 
automobilius sudu_o su kitu au
tomobiliu in Upper Marlboro, 
Maryland. Kareivis Early W. 
Johnston 20 metu amžiaus isz 
Syracuse, N. Y., žuvo szitoje ne
laimėje.

Czia tai tik pradžia, czia tik 
kelios nelaimes kurios atsitiko 
priesz atostogas. Laikraszcziai 
bus pilni visokiu nelaimiu po 
atostogų.

AUTOMOBILIU
STRAIKOS BAIGTOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
kai brangus automobiliai suma
žina ju darbo dienas. Jie daug 
daugiau uždirba, bet daug ma
žiau pedes parsinesz, nes tik ke
lias dienas ant sanvaites dirbs.

DVYNUKES
PRIGĖRĖ

DENTON, MD. — Penkių 
metu amžiaus dvynukes prigė
rė in Garland ežerą, kur jos bu
vo nuėjusios pasimaudyti. San- 
vininko žmona rado dvynukes 
vandenyje, kuris buvo tik trijų 
pėdu gilumo. Jos buvo viena ki
ta apsikabinusios, rodos viena 
norėjo kita iszgelbeti, bet nemo
kėjo kaip.

Ponia Frank Bailey pamate 
kaip tes dvynukes Connie Su ir 
Bonnie Lue Cole, nusiavė savo 
czeverykus ir paneziakas ir in- 
brido in vandeni. Ji suriko kad 
jos neeitu, bet pervelai. Tada ji 
greitai iszbego isz savo namu 
ir pribėgo prie tos vietos kur 
abi mergaites buvo inbridu- 
sios. Ji pamate abi po vandeniu. 
Ji greitai pati inbrido ir jas isz- 
trauke, bet jau buvo per vėlu. 
Daktaras pasakė kad abi jau 
buvo mirusios.

NUŽUDĖ POLICIJOS
KAPITONĄ

Geltonplauke Intarta, 
Sako Nieko Nežino
NEWARK, N. J. — Policijos 

kapitonas Thomas J. Rowe, 
penkios deszimts szesziu metu

Popiežius Priima Naujokus

ima kelis naujus sargus isz 
Szveicarijos. Szitos apeigos 
yra daromos kas metai pri
minti ta nelaiminga diena 
1527 metuose, kai Rymos 
miestas buvo apiplesztas ir 
beveik sunaikintas.

amžiaus buvo nusiautas savo 
ofise. Jis buvo nuszautas su sa
vo revolveriu. Už dvylikos va
landų po jo nuszovimo, trisde- 
szimts devynių metu amžiaus 
geltuonplauke Ponia Ann Sea- 
mons Powers buvo intarta už jo 
nužudymą.

Policijos virszininkas John 
Haller sako kad ta geltonplau
ke, kuri gyvena in Bloomfield, 
N. J., prisipažino kad ji buvo su 
Policijos Kapitonu Rowe jo ofi
se tuo laiku kai jis buvo nuszau
tas. Bet jis ginasi ir sako kad ji 
nieko neatsimena ir nieko neži
no apie jo nuszovima.

Ta geltonplauke yra atsisky
rus nuo savo vyro. Ji pirmiau 
gyveno Uniontown, Pa.

Kapitonas Rowe buvo ženo- 
tas ir tėvas. Jis buvo policijan
tas per trisdeszimts tris metus 
ir kelis sykius buvo gavės gar
bes ženklus už gera patarnavi- 
ma ir drąsą savo darbe.

Policijnatai nustvėrė ta gel
tonplauke kai jie iszgirdo ta 
szuvi. Jie insilauže in jo ofisą ir 
iszgirdo kapitono paskutinius 
žodžius: “Ji mane nuszove. 
Paszaukite man daktarai” Jis 
ir pasimirė.

Isz pradžios ta geltuonplau
ke tik sake kad buvo keli szu- 
viai, ir kad ji nieko apie tai ne
žino, bet paskui ji drąsiai vi
siems atkirto: ‘ ‘ Priparodykite 
kad asz ji nuszoviau!”

Visi policijantai sako kad 
Kapitonas Rowe buvo drąsus ir 
sanžiningas policij antas ir ge
ras žmogus. Jis prisidėjo prie 
darbo kai garsus razbaininkas 
“Dutch” Schultz buvo in vel
tas in visokias žmogžudystes.

1937 metuose, Kapitonas 
Rowe buvo gerokai insiveles ir 
net buvo intartas, kai dvide
szimts dvieju metu mergina bu
vo paszauta in jo automobiliu. 
Jis pasiteisino kad jo revolve
rio gaidukas netyczia paspruko 
kai ta mergina prie jo prisi
glaudė. Jis buvo iszteisintas.

AUTOMOBILIU
DARBININKAI

SUSITAIKĖ
DETROIT, MICH. — Gene

ral Motors darbininku unija su
sitaikė su fabrikantais ir dabar 
nestraikuos. Daugiau negu du 
szimtai tukstaneziu darbininku 
jau buvo pasirenge straikuoti, 
kaip Chrysler automobiliu dar
bininkai straikuoja, bet dabar 
jie be straiku susitaikino, kai 
fabrikantai sutiko jiems vie
nuolika centu duoti daugiau 
ant valandos.

Szitie sargai yra vadinami 
garbes sargais, nes tikreny
bėje, jie nei valanda negalėtu 
atsilankyti priesz kad ir ma
ža sziu dienu kariuomene. Jie 
yra Szvento Tėvo garbes sar
gai. >

Darbininkai daug daugiau 
reikalavo, ir nebutu sudarė vi
sai nauja ir visiszkai nepapras
ta kontrakta.

Fabrikantai dabar szitiems 
darbininkams isz sykio duoda 
vienuolika centu ant valandos 
daugiau, ir pasižada kas trys 
menesiai pakelti algas, jeigu 
pragyvenimas vis brangs, ' g

Darbininkai, isz savo puses 
sutinka mažiau algos imti/jeigd 
pragyvenimas atpigs. Tai pir
mutinis toks kontraktas Ame
rikoje tarp darbininku ir darb
daviu. Szita sutartis tarp Ge
neral Motor Kompanijos ir dar
bininku gali būti labai geras 
pavysdys ir kitome unijoms ir 
kompanijoms.

Daugiau negu visas milijo
nas žmonių dirba automobiliu 
fabrikuose. Jeigu jie visi taip 
gražiai ir protingai susitaikin
tu, tai butu visiems kitiems dar
bininkams pavyzdys. Dabar vi
si tikisi kad ir Chrysler auto
mobiliu darbininkai ant ko pa- 
naszaus sutiks ir užbaigs savo 
straikas.

Kai szita straipsneli mes ra- 
szome tai jau szesziolikta diena 
kai Chrysler automobiliu kom
panijos darbininkai straikuoja. 
Szituose fabrikuose paprastai 
dirba daugiau negu septynios 
deszimts penki tukstaneziai 
darbininku.

KOMUNISTAI 
NEREMS VALDŽIA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ponas Gates pasakė, kad jis 
mielu noru stotu in vaiska is ei
tu in kara priesz, bet koki Ame
rikos priesza, bet ne priesz So
vietu Rusija, nes jis sako kad 
Sovietu Rusija jam daugiau 
reiszkia negu Amerika.

Szitoks Komunistu vadu nu
sistatymas nėra vien tik j u vie
nu, bet parodo kaip visi Komu
nistai žiuri in sziu dienu klausi
mus ir kaip jie užstoja Rusijos 
reikalus, vietoj Amerikos rei
kalus.

Pajieszkau
Pajieszkau dvieju kareiviu, 

Sgt. Lewis W. Schultz, ir Sgt. 
Edward H. Voss, gal Lietuviai, 
(gal da jie ir gyvi.)

Jie tarnavo su mano sunum 
S/Sgt. Albert J. Casper (Kas- 
peraviezia). Jie visi buvo Afri- 
ke 1942 metuose. Jie iszkeliavo 
Kovo (Mar.) 15-ta diena isz 
New Jersey ant laivo in Puerto 
Rico, San Juan, o ten iszvažia
vo in Freetown, South Africa, 
o isz ten iszskrido su eroplanu 
in Cairo, Egypt. Eroplanas nu
krito Mangrove dykumose, Si
erra Lione, arti Freetown, Af
rica, Balandžio (Apr.) 19-ta 
diena 1942 m. Mano sūnūs Al
bertas buvo palaidotas in Fire
stone kapines, Hafbel, Liberia. 
Tegūl atsiszauke ant adreso:

V. Casper (Kasperavičius) 
956 West Coal Street

Shenandoah, Pa.
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