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In Vaiska DelDvieju Metu.v

Isz Amerikos Seimo Vadai DARBININKAI

KOMUNISTAS 
SUSIPRATO

Geriau Kalėjime Negu 
Rusijos Rojuje

LAWRENCE, MASS. — Per 
1912 metu straikas fabrikuose, 
kai darbininkai priesz fabri
kantus straikavo, su policija 
kariavo ir viens kitam galvas 
persiskele; liesas, leisgyvis, 
penkiolikos metu amžiaus vy
rukas, Fred Irwin Beal taipgi 
straikavo ir badavo.

Daug buvo prakalbininku, 
kurie agitavo, buntavojo darbi
ninkus priesz darbdavius. Isz 
visu iszkalbingiausias buvo 
“Big Bill’’ Haywood, kuris, 
kaip koks jautis bliovė. “Rei
kia turėti tik viena galinga dar
bininku unija, jeigu darbinin
kai nori laimėti pergale. Kad 
asz galecziau, asz visus balsavi
mus, rinkimus uždrauscziau ir 
panaikincziau, ir rinkimu vie
tas su kirviu sukapuocziau.

Jaunas, badaujantis Beal isz- 
girdo ir nepamirszo nei tu ug
ningu žodžiu nei to savo tusz- 
czio pilvo. Jis tapo uolus Komu
nistas.

Jis buvo Komunistu agentas. 
Jo darbas buvo eiti isz fabriko 
in fabriką, organizavo unijas, 
kurstė ir renge straikas ir kele 
buntus.

1929 metuose Beal buvo pa- 
siunstas in North Carolina vals
tija, sudaryti vienybe tarp dar
bininku ir vesti straikas priesz 
Manville-Jenckes kompanija.

Czia, viena nakti policijos 
virszininkas, O. F. Aderholt bu 
yo nužudytas.

Beal su penkiolika kitais 
straikoriais buvo intartas ir susu
aresztuotas. Jis su szesziais ki
tais buvo nuteistas už žmogžu
dyste.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Demokratu Komisija pa
skyrė Alben W. Barkley, po 
kairei, kaip kalbėtoja ar pra- 
kalbininka del Demokratu 
suvažiavimo, seimo, Liepos 
menesyje, Philadelphijoje, ir 
patarė iszrinkti Sam Ray
burn, po deszinei, Kongreso 
vada, kaipo seimo pirminin
ką. Demokratai ir Republi- 
konailaikys savo seimus ir 
rinks savo delegatus del Pre
zidento rinkimu, Philadel- 
phijos Lieste (Pa.).

LIŪDNOS
VAKARUSZKOS

Mokslo Užbaigimas,
Linksmas Szokis

Ir Mirtis

PRALAIMĖJO

WATERLOO, IOWA. — Mė
sos gaminimo darbininkai drą
siai ir ilgai straikavo, bet nieko 
negavo.

Kelios sanvaites atgal, kai vi
su tu straikuojancziu darbinin
ku ne vos jau buvo intemptos, ir 
kai visiems jau buvo aiszku kad 
straikos sesiseka ir nesiseks, 
kai darbininku kiszeniai isz-
tusztejo, vienas darbininkas 55 
metu amžiaus juodukas, (nige- 
ris) nepaisindamas straiku va
žiavo in darba, in Ruth Packing 
Kompanija.

Jam tos straikos jau buvo 
kasztavusios tris szimtus ir sep
tynios deszimts penkis dolerius, 
nes straikos reiszkia nėra dar
bo, nėra nei algos.

Kai straikuojautieji darbi
ninkai sustabdo ji ir norėjo ap
versti jo maža, antru ranku au
tomobiliu, tas juodukas (nige- 
lis) iszsitrauke revolveri ir pa
leido szuvi. Vienas straikuojan- 
tis darbininkas ant ' vietos su
kniubo negyvas.

Tie darbininkai supyko ir ko
ne pasiuto. Jie savo kerszta ir 
pagieža iszliejo ant kitu kurie 
dirbo nepaisindarni straiku. Jie 
insilauže in darža kur tie darbi-

COLUMBUS, OHIO. =
Augsztesnes Mokyklos “High 
School’’ pamokos užsibaigė, 
studentai gavo savo laipsnius, 
dipliomus ir garbes ženklelius.. 
Vieni ženge pirmyn ir augsztyn 
ir augsztesni skyrių, kiti jau sa
vo mokslus užbaigė.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ninkai buvo palike savo auto
mobilius, ir net dvideszimts 
septynis apvertė,

Darbininkai, kurie dirbo tuo
se fabrikuose iszsigando ir ne- 
dryso iszeiti, bet visa nakti pra
leido tenai, kol isz ryto Valsty
bine policija pribuvo ir juos 
parvedė namo.

Ant rytuojaus visi kurie dar 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

AM™™',N Senatas Priima
Amerika Siunczia Ka

rininkus In Szventa
Žeme

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos sztabas pasiuntė dvi- 
deszimts viena karininka in 
Palestina, prižiūrėti kad visi te- 
nais prisilaikytu visu paliaubos 
nusistatymu tarp Žydu ir Ara
bu.

Septyni laivyno karininkai 
iszvažiavo su eroplanu ir septy
ni karininkai isz armijos ir sep
tyni isz lakunu sztabo buvo pa
skirti važiuoti in Palestina.

Michael J. McDermott val
džios atstovas sako kad visi tie 
karininkai buvo užpraszyti 
Szvedu Tarpininko Kuni- 
gaikszczio Jolke Bernadotte, 
kuris stengiasi nors kokia tvar
ka. investi Palestinoje.

Karo Sztabas neiszduoda 
vardus karininku kurie buvo 
tenai pasiunstL

Bernadotte teip pat pra-szo 
Francuzijos ir Belgijos kad tie 
krasztai pasiunstu savo atsto
vus ir prižiūrėtojus.

Rusijos atstovai dabar nieko 
nesako. Jie pasisiulino pasiuns-
ti in Szventa Žeme savo Sovie
tus kareivius, bet nei vienas at
stovas jiems nepritare.

Sovietu atstovas Gromyko 
sako, kad Rusija visa ta klausi
ma gerai isztirs pirm negu savo 
žodi duos.

Amerikos valdžia vis uždrau
džia isunsti ginklus Žydams Pa 
lestinoje. Nors Prezidentas

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Tautu Sanjungos Sostine

In V aiska
Prancūzai Nuszove Moteriszke 
Iszdavike; Tautu Sanjunga In- 
sake Visiems Žydams Ir Ara
bams Nustoti Kariavę Palesti
noje; Amerika Ims Ir Svetimtau- 

czius In Vaiska
WASHINGTON, D. C. — Senatas Pri

ėmė Byla imti visus jaunus vyrukus in vaiska 
del dvieju metu. Szita Byla buvo innesz- 
ta reikalaudama kad visi jauni vyrukai bu
tu imami del penkių metu in vaiska. Se
natas priėmė ta Byla bet numusze nuo pen-

KOMPANUOS
ATSIKERTA

Nesutinka Su Lewisu; 
Nori Nutraukti 

Derybes
WASHINGTON, D. C. —

MAINIERIAI
BE DARBO

POTTSVILLE, PA. — Trys 
tukstancziai ar gal net ir dau
giau mainieriu neturėjo darbo 
už tai kad anglių kompanijos 
negali gauti gana karu del ang
lių. Szeszios mainos szitoje apy
linkėje turėjo užsidaryti ir vi
sus darbininkus siunsti namo 
be darbo.

Kompanijos atstovai sako, 
kad beveik visos kompanijos 
vos ne vos gali dabar prasi- 
muszti, nes freitkariu visiems 
trūksta. Jie sako kad kai tik 
daugiau karu bus pristatyta vi
siems bus gana darbo. Bet, kol 
kas Pottsville ir Mahanoy City 
miestu apylinkėje daug darbi
ninku, mainieriu neturi darbo.

Nors Šautu Sanjunga iki 
sziol nieko nesujunge ir nie
ko nenuveike, bet nors tiek 
nuveikė, kad pasirinko vieta 
kur pasistatyti sau pastovia 
sostine. Visi namai ir murai 
buvo nugriauti, ir dabar jau 
pradės statyti Tautu Sanjun
gos sostines kambarius. Vie

ta yra apie 44-th ulyczia prie 
upes. Szitie kambarai arba 
ofisai kasztuos daug pinigo 
ir Ameriko beveik visus 
kasztus padengs.

Buvo manoma ta Tautu 
Sangungos sostine statyti 
Francuzijoje, bet kaip daly
kai dabar stovi, tai vien tik

Amerikos krasztas yra, kol 
kas, pastovus ir už tai czia ir 
Tautu Sanjunga nori apsigy
venti. Ir kitas dalykas, visu 
krasztu atstovai labai myli 
važiuoti in Amerika, kur jie 
visko gali pirktis ir kaip po
nai gyventi.

kiu iki dvieju metu tarnybos laika.
Byla reikalauja kad visi vyrukai nuo 

devyniolikos iki dvideszimts penkių metu 
amžiaus butu imami in vaiska.

Kongresas beveik panasziai pasielgė. Se
natorius Wayne Morse, Republikonas isz 
Oregon, paiszkino visiems, kad jeigu mes 
imtume vyrukus del penkių metu tarnybos, 
tai visi kiti krasztai sakytu kad mes tikrai 
in kara rengiamies.

Kitas inneszimas buvo priimtas, kad Ame
rikos armija priimtu in vaiska ir tuos žmones 
kurie nėra Amerikos pilieeziai, bet kurie 
nori Amerikoje gyventi. Szitokiu kareiviu 
Amerika priims apie dvideszimts penkis 
tukstanczius.

Nepiliecziąi kareiviai ingys Amerikos 
pilietybe kai jie penkis metus iszbus ar isz- 
tarnaus Amerikos armijoje.

Kai kurie Senatoriai ir Kongresmonai 
nesutiko, sakydami kad toks surėdymas 
baisiai nepatiks Rusijai, bet ju* priekaisztai 
buvo atmesti.

Senatorius Henry Cabot Lodge, Repub
likonas isz Mass., visiems pasakė: “Vi- 
sos musu pastangos intikti ir gerintis Ru
sijai jau seniai nuėjo niekais. Sovietai mus 
szmeisz nežiūrint ka mes darysime arneda-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Minksztos anglies kompanijos 
dabar insidrasino ir stacziai pa
sako mainieriu bosui, John L. 
Lewisui, kad jos derisnis apie 
nauja kontrakta vien tik tada, 
kada jis pamirsz apie visas tas 
pensijas.

Tuo paežiu sykiu kompanijos 
pasakė mainieriu bosui Lewi
sui kad jis turi nutylėti apie 
tas pensijas tol, kol teisėjas T. 
Alan Goldsborough galutinai 
nepasakys ar visi tie mainieriu 
reikalavimai yra teisetini ar ne.

Kompanijos atstovu szitoks 
pasiprieszinimas gali suardyti 
visais derybas tarp mainieriu 
unijos ir kompanijos atstovu. 
Jie stacziai pasakė Lewisui, 
kad kompanijos nesutinka isz- 
moketi dvideszimts milijonu 
doleriu fondą ant pensijų.

Kompanijos atstovai turėjo 
susieiti ir pasiszneketi su Lewi
su sziandien, bet jie atsiprasze 
ir atidėjo ta susirinkimą.

Tuo paežiu sykiu Lewisas 
kreipėsi in teismą praszydamas 
kad teismas, ar tikriau sakant 
teisėjas Goldsborough panai
kintu kompanijos nusistatymą 
nei vienam mainieriui nemokėti 
tos pensijos. Ezra Van Horn vi
soms bankoms iszleido pareisz- 
kima kad jeigu kuri banka isz-•P i 
drystu mainieriams iszmoketi 
tas pensijas, tai jis, Ezra Van 
Horn nepasiraszys ant tu czekiu 
ir pati banka turės su savo pini
gais atsakyti. Reiszkia, nežiū
rint kaip Lewisas szokines ar 
straksės, be Ezra Van Hom pa- 
siraszymo niekas nieko negaus.

Lewisas, kaip kipszo inkas- 
(Tasa Ant 4 Puslapio);
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Kas Girdėt
žmonėms padovanojo, bet su 
szitu pareikalavimu, kad kas 
metai tie žmones paaukotu vie
na gražia ir raudona rože jo at- 
mincziai. Tie žmones taip ir da-

Raudonųjų TiKejirpas
apmuszinejimai, grindų ply
šiai ir panaszei.

Szitame ore kiausziniai isz- 
siperia in dviejas sanvaites ir 
jaunftte lerva pradeda jieszko-

bystes Skyrius nepataria tuos 
produktus, kurie turi arseniko. 
Pasekmingiausi chemikalai tu
ri “napthaline” ir “paradi- 
chloro benzino.” Galima, sva-

szeta 10 svaru. New York City: 
Manhattan, Nellie Glinsky 5 sv. 
N. N. 2 svaru. Brooklyn: Kapi- 
rov 29 sv. Vikt. Stankeviczicne 
18 sv. Miklasevicziene 17 svaru.

• Nežiūrint visu tu nubaudimu 
kuriais Lewisas ir mainieriai 
buvo nubausti, ir nepaisant ka 
teismas ir teisėjas Goldsbo- 
rough sako ir daro, Lewisas da 
daug jiegos turi ir su juo kom 
panijos turi skaitytis.

Ateinanti menesi mainieriai 
gauna savo vakacijas, atosto
gas; O augliu jau dabar trumpa 
ir trūksta. Plieno fabrikams la
bai reikia augliu. Plieno kom
panijos turi daug savo anglies 
kasyklų, szitos kompanijos gal 
paezios pakels mainieriams al
gas kad jie nestraikuotu ir kad 
anglių del plieno fabriku nepri
stigtu. Jeigu tos kompanijos 
taip padarytu 
kompanijos butu priverstos pa
sekti.

ro kas metas.

Nors Veteranu, pargryžusiu 
kareiviu draugystes visas pa
stangas deda surasti darbus sa
vo kareiviams, bet szimtai tuks
taneziu tokiu kareiviu szian- 
dien randasi 'be darbo, nors jie 
nori dirbti.

Rinkimai del Prezidento jau 
artinasi ir kiekvienas politikie
rius dabar darbuojasi visus sa
vo draugus patraukti prie savo 
partijos. Jau visi ima viską vi- »
siems prižadėti. Ir ponai politi
kieriai ima atsiminti paprasto 
žmogelio varda ir pravarde ir

, tai visos kitos jam net užpundina kai ji susi
tinka ant ulyczios ar prie baro.

Du szimtai tukstaneziu bena
miu isz Europos gales atvažiuo
ti in Amerika per ateinanezius 
du metu. Valdžia stengsis to
kius darbininkus insileisti, ko
kiu musu fabrikams dabar rei
kia.

Mokslo metai jau užsibaigė. 
Vieni studentai dabar atosto
gauja, ir ilsisi, laukdami moks
lo metu pradžios rudenyje, kiti 
jau savo mokslo suolą visiszkai 
apleidžia ir sau darbo jieszkosi. 
Ir vieniems ir kitiems sziais lai- 
kais ne ragaiszius.

(Raszo Tėvas Gabrielius M. Je 
skėlėviezius, Pasijonistas Misi 

jonierius.)

(Tasa)

KOMUNISTAI YRAAR 
DARBININKU DRAUGAI?

Byla, kuri reikalauja kad vi
si Komunistai užsiregistruotu 
nebus priimta. Dauguma Kon
gresmenu sako, kad tokis in- 
statymas daugiau bledies negu 
gero padarytu.

Tie kurie diriba valdiszkus 
darbus gaus apie keturis szim- 
tus doleriu ant menesio dau
giau. , k , ,

Kongresas dabar atmeta ir 
nepatvirtina daug žmonių, ku
riuos Trumanas niri paskirti in 
sziltas vietas. Kongresas su Se
natu nori szitas vietas palaiky
ti savo partijos žmonėms kai 
Republikonas užims Prezidento 
vieta. Jie taip tiki kad Republi- 
konai laimes rinkimus.

r Jeigu važiuosite kur ant at
ostogų, tai sziais metais bus 
lengviau gauti vieta nakvynei, 
bet ;bus dar brangiau negu per
nai. Vieszkeliai sziais metais 
jau pataisyti ir yra geresni.

- • » - —
Jeigu važiuosite su automo

biliu tai vis prižiūrėkite kad 
turėtumėte tankoje gana gazo
lino. Vis pripilkite tanka pilna, 
nes daug mažesniu miestu ne
turės gana gazolino.

Vyriszki drabužiai, kaip siu
tai pabrangs szi rudeni.

Vienas inkauszes girtuoklė
lis, strapaliodamas namo isz 
kareziamos apie antra valanda 
ar gal jau su gaidžiais, susitiko 
Butku, kuris tam strapaliojan- 
cziam žmogeliui pritarė kad 
abudu sykiu siūbavo, pradėjo 
moksliszkai szneketi. Kai But
kus jo užklausė kodėl jis neeina 
dirbti, jis nusiszlostydamas pa
raudonavusia uosi jam pro pa- 
mielynavisias lupas paaiszkįno: 
‘ ‘ Kam man dirbti kai musu val
džia tokia 'bagota? Jeigu val
džia gali szelpti ir maitinti te
nai visokius Vokieczius ir kitus 
Europieczius, tai kam ta val
džia negali suszelpti gera pilie
ti kuris gyvena ne kur ten pa
saulio kampe, bet ežia namie.” 
Jis sako kad jam nereikia dirb
ti, kai jo krasztas toks bagetas 
ir taip pinigus szvaisto.

Jeigu Komunizmas yra darbi
ninko draugas, tai kodėl Komu
nistai iszleido insakyma, kad 
badaujantieji kaimiecziai, ku
rie vagia javus nuo lauku, ku
riu anais laikais jie buvo sanvi- 
ninkai, butu suszaudyti ir vis
kas isz jubutu atimta.” (Izves
tia, Rugpjuczio (Aug.) 8 1932)

Jei Komunizmas yra vargszo 
darbininko draugas, tai kode! 
Kremlius, 1932 metais Lapkri- 
czio (Nov.) menesyje, penkta 
diena iszleido1 Kalinino, Moloto
vo ir Eunoukidze vardu sekan- 
czius insakymus? /

1— Neatvykęs in darba viena 
diena, darbininkas netenka ne 
tik darbo, bet taip pat ir savo 
korteles, be kurios jis.. neturi 
buto, namo ir negauna duonos.

2— Szi bausme skirima ir vi
siems jo szeimynos nariams. 
(Izvestia Lapkriczio, (Nov.) 
25, 1932).

Jei Komunizmas yra darbi
ninko draugas, tai kodėl jis pa
ima nuo dvideszimts penkto li
gi trisdeszimts vieno nuoszim- 
ezio, procento pajamų mokes- 
czio isz jau ir taip mizernos, 
badaujanezio darbininko algos? 
Ir dar Stalinas sako: “Gyveni
mas vis gėrėja, eina geryn. ’ ’

Jeigu Komunizmas .jau taip 
susirūpinės vargszais, tai kodėl 
septyni milijonai benamiu ir 
apleistu vaiku turi valkiotis po 
ulyczias ir bada, szalti kęsti ? 
Ponios Kroupskaia žodžiai tai 
priparodo ir patvirtina: “Jau 
daugiau nėra tėvu. Vaikai jau 
namu daugiau nebeturi, 
vestia, Numeris 51).

(Iz-

pave- 
sznap- 

su kai eroplanas padangėse. 
Daktarai yra isztyre kad vienas 
sznapsas paveikia žmogų du 
sykiu tiek padangėse, negu ant 
žemes.

Eroplanu kompanijos 
liną keliautojams tik du

Buvęs Amerikos Sekretorius, 
James F. Byrnes, visiems Ame
rikos atstovams Tautu Sanjun- 
goje pataria labai gerai apsižiū
rėti, kai jie tariasi ar derinasi 
su Rusijos atstovais. Jis jiem 
primina Amerikos Indijonu 
priežodi; “Jeigu tu mane syki 
prigausi, tai tau sarmata, bet 
jeigu tu mane du sykiu prigau
si, tai jau man sarmata. ’ ’

Manheim mieste, Pennsylva- J
nijoje viena bažnyczia visai ne
turi skolų, bet amžinai liksis 
skolinga ir kas metai turės savo 
skola mokėti. Bajoras Stiegei ta 
bažnyczia pastate ir miesto

Dabar Demokratai ir Repub- 
likonai daug kalba, daug pra
kalbu sako ir visus ragina bal
suoti ir remti ar tai viena ar tai 
kita kandidata. Bet isz visu tu 
prakalbu sunku atskirti Repub- 
likonu pasižadėjimus nuo De
mokratu. Isz viso to iszrodo, 
kad, ar Butkus ar Sutkus tuos 
rinkimus laimes, mums tas pats 
bus.

Biznieriai Floridoje dabar 
stengiasi viens su kitu susitarti 
ir kokia nors tvarka investi kad 
butu galima atpiginti nors val 
gi ir gėrimą kliubuose ir saliu- 
nuos.e. Jie jau patys mato ir su
pranta kad viskas paszieliszkai 
brangu ir jis gerai žino kad 
daug žmonių neateina in ju 
kliuibus už tai kad tenai per 
brangu. Jie dabar nori susivie
nyti ir nustatyti prekes ar kai
nas ant gėrimu kad visur butu 
lygiai.

Loszikai, aktoriai ir szposi- 
ninkai kurie linksmina žmones 
kliubuose ir puoszniuise saliu- 
nuose Floridije, tiek baisiai 
daug ima, kad biznieriai turi 
imti ir lupti isz visu žmonių 
jiems užmokėti. Dabar biznie
riai nori susitarti ir tokiu loszi- 
ku nesamdyti,#kurie kelis de- 
sietkus tukstaneziu reikalauja 
ant sanvaites.

— Isz vieno jauezio gali nu
traukti tik viena kaili, o ne du.

KOMUNISTAI; TREJOPOS 
RUSZIES

neap- 
atker-

keliu

Komunistu yra trys rliszys. 
Yra tikras raudonasis, kuris 
yra Komunistas del to kad jis 
ko nors neapkenezia. Toks Ko- ] 
munistas mums labai gerai su
prantamas, nes mes ir kitu, ne- 
komunistu tokiu tankiai susiti
kome, kurie pati svietą 
kenezia ir nori visiems 
szinti.

Kitiems Komunistams
szulu trūksta kaktoje, kuriems 
biski ar tai proto ar razumo 
trūksta. Tokie žiuri in Komu
nizmą, kaipo in gražia svajone, 
kuri jiems ežia ant žemes rojų 
iszperes. Szitokie Komunistė
liai svajoja apie Komunizmą, 
bet neturi jokio noro ar patrau
kimo tame rojuje gyventi. Jie 
elgiasi kaip tos moterėlės, ku
rios pradeda kvailioti apie nau
ja, kad ir nežmoniszka, bile ki- 
toniszka skrybėlaitė. Bet už 
kiek laiko jos ta viską pamirsz- 
ta, numeta ta skrybėlaitė ir ei
na prie ko nors dar naujesnio ar 
kvailesnio.

iSzitokiems Komunistams, 
Komunizmas yra naujas ir ma
dingas ir už tai priimtinas. Jie, 
kaip tie Ateniecziai, apie ku
riuos Szventas Povilas yra pa
sakęs: “Visi ateniecziai ir tenai 
vieszintieji ateiviai nieku kitu 
neužsiimdavo, kaip tik sakyti 
ar iszgirsti ka nauja.”

Jie, nebemato to vargszo dar-

bininko, kuris turi kentėti ta
me naujame rojuje. Jie to bado, . 
skurdo ir vargo nemato ir už 
tai netiki. Jie moksliszkai sako 
kad kas nors turi isz pradžios 
nukenteti del naujos gadynes 
del naujo ir tobulaus bandymo.

Szitokie Komunistai yra ma
žos vertes patys sau ir paežiam 
Komunizmui. Jie yra kenks
mingi ir pavojingi tuomi, kad 
kai kurie isz ju yra mokytojai 
ar profesoriai musu mokyklose, 
kolegijose ir universitetuose. 
Jaunieji mokiniai ir studentai 
aklai tiki in savo profesorius. 
Tai jeigu profesorius ka ten 
plepa apie nauja gadyne, bro- 
liszkuma, komunizmą, tai stu
dentas pasirengęs galva pagul
dyti už tuos profesoriaus insiti- 
kinimus.

Jaunieji iszgirsta daug tam 
tikru apgaulingu, neteisingu ir 
melagingu posakiu, szukiu ir 
obalsiu, kuriu jie nesupranta ir 
negali suprasti, nes studentas 
dar nemoka apgalvuoti. Jis tik 
moka mokintis ta, ka kas kitas 
jam pasako ar parodo. Ne retai 
ir tie patys profesoriai nesu
pranta tu obalsiu kuriuos jie 
vaikams persza: “Szalin Fa- 
szistas tai yra kiekvienas kuris 
yra priesz komunizmą. Jie teip- 
gi daug kalba apie “Žmogaus 
brolybe.” Brolybe reiszkia kad 
turi būti ir tėvas. Prasti būtu
me mes broliai jeigu savo tėvo 
nepamintume. Komunizmas ar 
valstybe negali žmonių tėvu bū
ti, nes žmogus buvo ir gyveno 
priesz komunizmą ir priesz 
valstybe. Tėvu turi būti tas, ku
ris buvo ir gyveno pirm žmo
gaus. Tėvas visuomet atsiranda 
ir 'būva ankseziau už vaikus.

Treczia Komunistu ruszis, tai 
mokslo ir politikos vadai. Ko
munizmas kreipiasi in visus ra- 
szytojus ir politikierius. Szito- 
kia vadai gerbia komunizmą ir 
komunistus, nežiūrint to kad 
tie komunistai ju baisiai neap
kenezia. Komunistai szitokius 
žmones labai panaudoja savo 
tikslams, kaipo laibai gerus in- 
rankius. Szitokie mokslo ir po
litikos komunistišzki vadai 
pyszkina labai gražias prakal
bas, paraszo graižius ir neva- 
moksliszkus straipsnius apie 
Komunizmą. Jie dažnai atsilan
ko net in Maskva ir kartu su 
Komunistu vadais nusitraukia 
paveikslus, pasisveikina ir 
viens kitam draugiszkai užpun- 
dina. Tacziau, kaip tik szitokie 
musu mokslo ir politikos vadai, 
butu pirmutiniai susilaukti 
raudonosios kulkos ar Sibiro, 
jeigu jie susilauktu to ko jie no
ri.

Visi 'žinome kuriuos žmones 
Komunistai pirmueziausiai 
skerdžia kai jie užvieszpatauja; 
redaktorius ir buvusios val
džios atstovus, ar kitaip sakant, 
politikierius.

—BUS DAUGIAU—

ti maisto. Jie mėgsta vilna, bet 
jie irgi mėgsta plaukus, szerius 
kailius ir plunksnas. -

Vasarai atėjus, gerai tuos vi
sus daigius surinkti ir suvy
nioti tinkamai ir padėti. Jeigu 
vilnoniai daigiai indeti in dru- 
cziai uždarytus maiszus, skry
nias arba in maža kambarėli 
tam tikslui, patartina irgi inde
ti “flake napthalene” ir drabu
žiu kandžiai ir kauru vabalai 
prie ju neprieis.

Kada szeimininke sunaikina 
tu vabalu užsislepimo vietas 
tai tas geriausias žingsnis juos 
iszbaigti. Iszrukymas kamba
rio arba viso namo yra geriau
sias būdas isznaikinti vabalus, 
jeigu jie pradeda naikinti daig
ius. Iszrukymui gazai yra nuo
dingi ir patartina kreiptis prie 
profesijonaliszko žmogaus ta 
arba atlikti.

Padedant vilnoniuos drapa
nas atsargiai peržiurek kad ne- 
sirastu kandžiu lervos.

Visi daigiai kuriuos nereik 
. iszplauti, iszskalbti arba isz- 

czystyti turi būti gerai su sze- 
petuku valyti ir ant saules isz- 
kabinti, jeigu saules spalvų ne
kenkia. Paprastai lervos isz- 
puola isz drabužiu kuomet ant 
saules iszstatyti ir 
kiauszinius isznaikinti. 
darni drabužius kreipi 
in kiszenius ir saules.

Krautuvėse galima 
daug produktu isznaikinti kan
dės. Suvicn. Valstijų Žemdir-

ISZBAIGIMAS
VILNA EDANCZIU

VABALU

Kauru vabalai ir drabužiu 
kandžiai, tie abudu vilna edan- 
tieji, patys save pasikvieczia in 
jusu namus sziltui orui užpuo
lus. Jie jieszko tamsiu, paslėp
tu vietų kur gali padėti savo 
kiauszinius. O geriausia jiems 
patinka drabužiu pūkai, baldu

rais pirkti abiejus; 4 misijos 
užtektinai vienai skrynelei, bet 
patartina vartoti švara. Durnai 
sulaiko lervas nuo maitinimo ir 
in laika durnai juos užmusza.

BALE Centre Gauti 
Rubai Per 1948 Metuo
se, Balandžio - April

■' Menesio Svarais:

atyda

pirkti

California: Los Angeles, BA
LU — Szv. Kaz. par. 240 svaru.

Connecticut: Ansonia, BALU 
per Kun. Kle'b. V. Karkauska 
110 svaru.

Illinois: Chicago, Mrs. B. 
Vaisznoras 12 sv., Francis Sir- 
kauezis 140 svaini. Kewane, Al
bin Eįh,urnis 10 svaru.

Maine: Greene, Lietuvos 
Pranciszkonai 835 svaru. Milli
nocket, V. Makauskas 23 svaru. 
Rumford, B. Stasiulis 17 svaru.

Massachusetts: Brockton, Ka- 
szeta 27 s v. Greenfield, L. Ba- 
niszkevicziene 20 sv. East Wey
mouth, Mary Gailius 18 svaru.

Michigan: Detroit, BALF 
Nr. 76, 590 svaru. Otsego, B. 
Landi 21 svaru.

New Jersey: Newark, BALF 
Nr. 35, 298 svaru.

Washington: Yakima, Wm. 
B. Pi ay 21 svaru.

New York: Albany, K. Tumo- 
nis 27 sv. Amsterdam, Anna 
Kuczis 9 sv. Yonkers, Mrs. Ka-

Isz Nelaisvės — Mokslo Suolas Tuszczias

Mrs. Eber-Waitale. 60 sv. John 
Stancziauskas 80 sv. Pranas 
Narvydas 43 sv. Jonas Jakaitis 
46 sv. Vikt. Uleviczius 30 svaru. 
Anna Mackevicziene 9 sv. J. 
Szonelskis 23 sv. Zuzana Gudai- J 
tiene 16 sv. A. Jonaitiene 10 sv. 
Ozone Park, John Ligmont 43 
svaru. Maspeth, Vieszp. Atsim. 
parapija 125 svaru.

Pennsylvania: Cattawissa, 
Vincas Lazauskas 18 sv. Kings
ton, K. Kuczinskas 20 sv. Lu
zerne, Mrs. A. Marcin 50 svaru. 
Plymouth, 68 Chestnut St. 17 
svaru. Pittsburgh, J. Marcziu- 
lynas 7 svaru. Scranton, Szv. 
Juozapo par. 950 sv. Wilkes- 
Barre, J. Balutis 16 svaru.

Visiems aukojusiems BALE 
rubu vajaus proga, tremtiniams 
pagelbėti, nuoszirdžiausiai dė
kojame. Jusu aukos pagelbės 
tremtiniams apsaugoti savo 
sveikata ir gyvybe. Jusu. do ve
na, tremtiniams milžiniszka pa- 
gelba, viltis gyventi. Rinkite ir 
toliau rubus: vyrams, moterims 
ir vaikams. United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc. 
105 Grand Street, Brooklyn 11, 
New York.

Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Buri'ke 
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; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, P*.

SKAITYKIT
=> “C A ITT T?« <=

PLATINKIT!

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Po visa Amerika vaikai 
dabar džiaugiasi kad mokslo 
metai jau baigti, kad jie isz 
mokslo suolo nelaisvės isz- 
spruko ir dabar gali daryti 
ka tik jie nori.

Tie, kurie dar grysz in mo
kykla szi rudeni, jaueziasi 
kad jie nors del keliu mene
siu gales savo laisve džiaug
tis. Jie dabar net isz kailio 
neriasi, nebežinodami kaip ir 
isz kurio galo savo atostogas 
pradėti.

Kai kurie dirba per atosto
gas, ar tai sau kiek užsidirbti 
ar savo tėveliams padėti. Bet 
nežiūrint kad jie ir dirba, jie 
gali visas savo mokslo kny
gas uždaryti.

Tie, kurie užbaigė savo 
mokslus namie, ir rengiasi 
važiuoti in kolegijas ar uni
versitetus yra isz tikro lai
mingi, nes ne visiems tokia 
proga pasitaiko.

O tie, kurie ta mokslo suo
lą jau visiszkai apleidžia ir 
jau nebegrysz rudeni, jau da
bar ima rūpintis apie darba, 
pragyvenimą ir ateiti.

Mokslo laipsnis, dipliomas 
yra gražus ir visu labai in- 
vertinamas, bet tai tik inran- 
kis darbui, tik gyvenimo pra
džia.

Szios dienos jaunimui ma
žai ka ateitis prižada. Jie 
pergyveno jau viena baisu 
kara. Ir niekas negali jiems 
užtikrinti kad jie dar kito, 
daug baisesnio karo nesusi
lauks.

Jauni vyrukai, ka tik 
augsztesnioja mokykla už
baigė, kuriems ateitis turėtu 
būti graži, skaisti ir szviesi, 
dabar tik armija ir vaiska 
mato. Jie žino kas ju laukia.

Visiems jiems mes viso ge
ro vėliname ir linkime jiems 
daug geresnes ateities negu 
mes dabar pramatome.

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.

i



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Ant Kalno Dorn
jgLAPTI vieta kokios nėra vi

soje pasauleje, yra vieta tar
pe dvieju augsztu kalnu, kurie 
yra keletas tukstaneziu pėdu

Ten Roderikas mate daug ne
paprastu daigtu: vaikszczioda- 
mas po kasyklas akyvai temino 
kaip angliakasiai dirba su pi-

augszezio siekantis debesis, o 
ant virszaus guli sniegai tari- 
tum baltos kepures apdengan- 
czios kalnu virszunes. Tami tai 
tarpkalneja stovi mažos trobe
les prigulinczios prie augliu ka
syklų Dorn vadinamu.

Kalnu pakraszcziais, ka tik 
buvo iszskleide medžiu lapus 
po sunkiai žiemai ir pavasario, 
gražumas visur vieszpatavo, 
kada mažas Roderikas paregė
jo sze pasaule;

Nuo dienos jo užgimimo jis 
buvo kaipo dievaitis visam kai
melyje, nes kito mažo vaiko to
je apigardoje nebuvo.

Elena motina Roderiko buvo 
graži ir paveizdinga moteris 
kuria jos vyras Henrikas labai 
mylėjo ir paguodojo, kuris ir 
buvo neturtingu angliakasiu 
kaip ir kiti jo kaimynai.

Kiekviena ryta, kada Henri
kas eidavo in kasyklas, Elena 
su Roderiku palydėdavo ji iki 
szafto, kur jis turėdavo leistis 
in giluma žemes prie savo kas
dieninio užsiėmimo. Mažas Ro
derikas norėdavo kožna karta 
kabintis tėvui ant kaklo ir leis
tis su juom i)o žeme.

Kada Roderikas pradėjo kal
bėti, tai kiek viena ryta melde 
tėvo kad ji paimtu su savim in 
kasyklas, bet Henrikas atsaky
davo :

— Palauk pakol tu busi 
kiek didesnis ir turėsi daugiau 
špoku, tuomet asz tave paimsiu 
in kasyklas.

Daug visokiu stebuklingu 
pasakų pripasakodavo anglia
kasiai mažam Roderikui apie 
kasyklas, kurios buvo keletą 
szimtu pėdu gilio po žeme. Jie 
.ten regėjo ir girdėjo daug na- 
vatnu daigtu, ka Roderikas 
girdėdamas neatbūtinai geidi 
pamatyti kasyklas.

Daug kartu jie ten girdėdavo 
stebėtinus balsus po žeme, bet 
kada pradėjo jieszkot tai nieko 
negalėjo rasti, kaip tik szlapias 
kasyklų sienas.

Karta jie rado sena dalgi, ir 
jie negalėjo sau iszdeti, kaip tas 
dalgis galėjo pakliūti in tokia 
požeminiu gilybe. Jie eidami 
vakare namon užmirszo paimti 
dalgi su savim, o isz ryto kada 
atsiminė jieszkpjo dalgis buvo 
dingės.

Da kitas buvo navatnas da
lykas, kurs labai Dorn angleka- 
sius, kada metai pasibaigdavo.

Kalnu szalis buvo apaugo in- 
vairiais medžeis, ir kiek vienu 
Nauju Metu nakti, taip atsimin
ti, apie dvylikta valanda jie 
girdėdavo barszkejima szalies 
kalnu ir didelis medis nusiveiz- 
dayo in ju kaimeli. Kožna mota 
jie apžiūrėdavo medi ir jis isz- 
rode, kad jis buvo lyg ir su dal
giu nupjautas pagal pat žemes.

Viena diena kada Roderikas 
buvo szesziu metus pabaigęs, te 
va s jam tarė:

— iSunau mano, tu szian
dien gali eiti su manim in ka
syklas. Tėvas jam davė kepure 
su lempa, tokia kokia pats del 
saves turėjo, lempa buna reika
linga del apszvietimo sau 
tako po žeme.

Elena pabueziavo savo sūne
li, ir linksmai temino kaip ma
žas Roderikas su tėvu leidos in 
tamsia urvą.

kais ir lopetomis (špatais.)
Jis patemyjo kad jie kirto 

angli in tris puses, o vienoje 
szalyje siena stovėjo ligi kaip 
mūras.

— Delko jus tėvai neimat 
anglies isz czionais? Užklausė 
Roderikas savo tėvo.

— Dėlto, atsake Henrikas, 
ežia nei vienas isz mus neturi 
tokio pikio kad galėtu atkirsti 
angli, kiek mes kartu bandėm 
ir kiek pikiu sulaužem o anglies 
nebuvo galima atkirsti nei 
szmotelio.

Tas dalykas labai užėmė ma
ža Ridcrika, taip kaip ir kitus 
angliakasius. Tai buvo ta pati 
puse, kur vis buvo girdami tie 
nepaprasti balsai. Nekurie ti
kėjo, kad ten gyvena Ragana, 
bet ne vienas nebuvo tam tvir
tas nes nebuvo jokios urvos ir 
toj apylinkėje niekas neregėjo 
jokios nepažinstamos ypatos.

Keletas metu prabėgo nuo to 
laiko, kaip Roderikas buvo at
lankęs kasyklas. Buvo tai diena 
szalta ir apsiniaukusi, debesei 
slankojo labai žemai, kas nuro
dė, jog nepoilgam bus sniego, 
musu mažas Roderikas pasire- 
dias in savo sziltas drapanas 
iszejo in kalnus uogauti norė
damas pririnkti spalgienu del 
savo motinos ir tuom manstino 
padaryti jei netikėta džiaugs
mą.

Visados jam pasisegdavo ras
ti, uogu, bet ta diena nors ir 
jieszko jo, bet negalėjo rasti nei 
vienos uogos. Jis buvo girdėjas 
kad ten augszti ant kalno yra 
daugybes uogu, todėl jis pasi- 
rižo kabintis ant pat virszunes 
kalno, nors jam motina buvo 
uždraudusi eiti toli in kalnus, 
bet jis jos neklauso ir mansti- 
damas kad pakol motina apsi
žiuręs jis vėl bus atgal namie.

Jis buvo suvisu pailsės besi- 
ka'bindamas ant kalno, pakol 
jis rado pirma raudona uoga. 
Uoga 'buvo labai graži ir mažas 
Roderikas sau pamanstino: 
“Lipsiu augszcziaus ir ten ju 
turi būti daugiau.” Su ta misle 
jis lipo augsztyn ir augsztyn 
ant kalno ir rado tiek daug uo
gu, kad pririnko pilna gurbeli, 
tuomet pamisimo gryžti namo.

Atsigryžes atgal mislinda
mas paregėti savo prigimta 
kaimeli, bet nieko daugiau ne
inate kaip tik didelius medžius, 
per kuriuos nieko negalėjo re
gėti kaip tik dangų ir virszunes 
tolimesniu kalnu. v

Leidosi in pakalne su taja 
nuomone jog eina in taja szali 
isz kurios atėjo ir ant jo nelai
me pradėjo snigti, ir taip grei
tai sutemo, kad jis negalėjo re
gėti sau tako, turėjo eiti ap- 
cziupinedamas medžius kad ne 
persimuszti galva kur in medi.

Sniegas kas karta daugiau 
pradėjo pulti ir mažas Roderi
kas negalėjo nei žingsnio to
linus žengti, palindo po tankiu 
krumu ir isz lapu pasidarė sau 
szilta gulyka. Kada jis kiek ap- 
szilo ir užmigo, jam sapnuojas 
gražus ir linksmi sapnai. Ne il
gai jis meg’ojo nes ji pabudino 
kokis tai sznabždejimas.

— Kas tai galėtu būti, gal 
manes jieszko tėvas su kaimy
nais, pamislino,Roderikas.

— Klauso isz naujo, ir gir-

di netolimus žingsnius.
— Czionai asz esu, paszau- 

ke jisai mislindamas, kad ant 
tikro, kas nors jo jieszko.

Žingsnei prisiartino arcziau.
— Czionai asz esu, paszau- 

ke Roderikas.
— Kas tu per vienas? Pa

klausė nežinomas katras.
— Asz, asz esu Roderikas, 

drebėdamas atsake vaikas.
— Ka tu ežia veiki Roderi- 

kai? Isz naujo atsiliepė 'baisas.
— Asz ponau paklydau gi

rioje ir negaliu atrasti savo kai
meli, kalbėjo verkdamas vai
kas.

Toje pat valandoje jis pare
gėjo gražu senuką su žila barz
da, kuris vienoje rankoje laike 
žvake o kitoje dideli dalgi.

Kokis tai nepaprastas senu
kas, pamisimo Roderikas. Jis 
'buvo sukumpęs, o jo žila barz
da buvo iki juostos.

Senis pažiurėjo linksniai ir 
Roderika kuris iszlbales nuo 
baimes drebėjo.

— Nebijotas' mano vaike, 
asz tau nieko blogo nedarysiu. 
Kaip tas atsitiko, kad tu pakly
dai? Paszauke senukas.

Roderikas papasakojo senui 
apie viską kaip jis iszejo pri
rinkti uogu del motinos ir pa
klydo girioje.

Tu nesibijok, asz tau paro
dysiu kele namon, kaip tik asz 
greitai nukirsiu savo medi.

— Ar tai Tamista, ka nu- 
kirtini medžius in musu kaime
li kiek vienu Nauju Metu nak
ti? Kas jus per vienas?

— Taip, tai asz esu tas ka 
kas meta nukertu po medi, jau 
netoli nuo tukstanezio metu.

— Mano vardas yra ‘ ‘ Tė
vas Laikas.” Dėlto, kad asz esu 
už visus žmonis senesnis, koki 
tik sziandien ant svieto gyvena 
kožnu kartu kada asz nupjau
nu medi su savo stebuklingu 
dalgiu, tai yra ženklas, kad jau

vėl metas pasibaigė.
— Delko jus Tėvas Laikas 

kertat tuos medžius kožna me
ta ? Užklausė Roderikas.

— Tai yra labai sena pasa
ka mano vaike, bet jei nori ja 
girdėti tai imk žvake ir padek 
man surasti medi, kuri man 
reikia kirsti.

— Ar jus ežia turit jieszko- 
ti medžio ? Užklausė Roderikas.

—■ Klausyk mano sunau, 
asz tau papasakosiu.

— Bus jau apie tūkstantis 
metu, asz buvau Karalium ant 
visu tu kalnu ir tos apylinkes 
gyventojai visi mane mylėjo, o 
ir asz juos mylėjau.

— Asz turėjau paezia kuri 
buvo patogiausia motore ant 
svieto, o prieg tam turėjo labai 
gera szirdi. Viena diena ji su
sirgo ir numirė palikdama ma
ne viena su maža dukrele.

— Metai’bego ir mano duk
rele augo su visu panaszi in mo
tina.

— Kada ji užaugo ant pa
togios panos, mes gyvenome 
gražiame palociuje, ir asz bu
vau linksmas turėdamas ja prie 
saves.

— LaJbiaus ir labiaus pra
dėjo dažinoti karalaicziai isz 
kaimiszku vieszpatyscziu, apie 
patogumą mano jaunos dukre
les. Ii1 kiekvienas stengės gauti 
ja sau už paezia.

— Daugiausia isz ju buvo 
turtingi, kurie turėjo pilnus 
skarbuezius aukso, sidabro ir 
brangiu akmenų; bet kad ma
no dukrele buvo ir turtinga ir 
turėjome daugybe aukso, tai 
asz pamislinau suporuoti su ne
turtingu bile butu doras jauni
kaitis.

— Viena diena atsilankė 
Karalaitis kuris buvo turtin
giausia ant švieti, bet ir tas 
man nepaktiko, nes man nuro
dė jogei buvo perdaug pasilei
dęs, todėl asz ir tam atsakiau

Smitvilles mieste badai 
negerai,

Daug nukenezia nuo savo 
bobelių vyrai,

Vis ant savo nori pastatyti, 
Ir pradėjo pas skvajerius 

tašyti,
‘Vyrai ne ka turi daryti,
Tik bausme turi užmokėt,
Tegul vyras kad ir turi 

užmokėti, 
■Bet bobele turėtu ir už tai 

, . pasteneti,
() kad vyrelis isz pradžių 

valia duoda, 
Tai paskui vyrui nepasiduoda.

Jeigu bobele spanga, 
Tai jau vyrui gana, 

Jeigu butu geras vyras, 
Tai kailis atsakytu, 

Ir bausme pas skvajerius 
nemokėtu,

Geriau vyrueziai rankoves 
pasiraitokite, 

Ir in kaili kelis kartus 
duokite.

* * *
Nupleszkejau ana diena in 

miestą Albanija,

Taipgi ir in kitas vietas, 
Vela žinutes rinktie. 
Jau tas mano darbas,

Tai isztikruju nelabas,
Bet, ka turiu daryti,

Turiu be paliovos poryti, 
Sakalelei, kas bus tarp musu 

žmonių,
Ar vis bus apsigaubia 

skurdeliu,
Ar neiszsimiegos isz tu 

kvaituliu,
Gieda visiems, 

Po szimts velniu!
Jokiu iszminting'u kalbu 

neturite,
Bet, jeigu keli ir sueinate, 

Tai tuojaus sznektas atrandate. 
Apie tikėjimą ir kito ko varote, 

Namieje visai nepasedite, 
Nes juose ka veikti neturite, 
Jau tok is vaikine gyvenimas, 

Tai jau visai niekas.
'Vyreli, ka naudosi iszejas,
Ar smagumą gausi gaižutes 

iszgeres ?
Po tam namieje vaida padarysi, 

Kaip girtas padvelksi.
Juk visos tautos skaito 

laikraszezius,
Sziandien to gi ėdžia visas 

svietas, 
Ar tu prie žmonių nepriguli, 

Ar laikraszcziu skaityti negali? 
Taigi turime ir daug tinginiu,

Nes kaip kiek laiko turi, 
Tai geria ir per diena guli.

Tokiems visai nerupi 
skaitymas, 

Tiktai gerymas.
Tokis žmogus visados iszrodo 

ant kvaikio,
Isz tokio, niekas naudos neturi.

Mat, tai tokio žmogaus , 
gyvenimas!

taip kaip ir kitiems, stengtas 
jei intiksi ir jei tave pamylės 
tai gausi ja sau už paezia.

— Karalaitis stengės jei in- 
tikti, bet ji jo nepamylejo ir jo 
maldavimu neiszklause.

— Karalaitis už tai labai 
užsirūstino ir nutarė atkerszy- 
ti.

— Vos keletą dienu buvo 
praslinko po jo iszkeliavimui. 
Atėjo kokia tai sena boba pas 
vartus mano palociaus ir mel
do, kad ji nori su manim kalbė
ti.

— Kada asz dažinojau, lie
piau inleisti in sale rodu.

— Kada boba inejo in salo, 
ėjo galva nuleidusi, ir prisiar
tino prie mano .sosto, po tam 
stovėjo galva nuleidusi ir lauke 
pakol nesusirinks visi rodinin
kai ir ministerei. Kada jau visi 
užėmė savo vietas, boba į fakele 
galva auksztin ir asz paregėjau 
jos piktas akis.

— Ji pradėjo kalbėti tarsz- 
kaneziu balsu: “Tavo duktė, 
atome norą karalaiczio ir visa 
tavo žmonis pavirs in didelius 
medžius. Tu busi senas žmogus 
ir gyvensi po žemes. Tavo palo- 
cius ir visi namai pranyks ir isz 
tavo karalystes liks tiktai 
traszkanczios girios, isz kuriu 
vienas bus tavo duktė su žiedu 
virszunes. Tavo užsiėmimu bus 
kas 365 dienos nukirsti viena 
medi, jeigu jis bus ne tavo dūk
te tai jis numirs, o jei pataikysi 
savo dukteri, tai ji stosis kaip, 
buvusi ir viskas atgal atgis taip- 
kaip kada yra sziandien.

— Tu turėsi viena valanda 
laiko ta nakti iszcit ir iszrink- 
ti sau medi del nukirtimo, o po 
tam vėl turėsi gryžti in savo- po
žemini kalėjimą isz kur tu vėl 
ne. galėsi iszeiti per 365 dienas, 
o jei tu vaikszcziotum ir jiesz
kot um tai tuoje numirtum ir 
viskas tuomet pražūtu. Vienu 
tiktai dalyku galėsi atrasti sa
vo dukteri, ant virszunes me
džio bus užmautas aukso žie
das.

— Tai yra karalaiczio už
keikimas, ir piktai juokdamosi 
pakilo in ora, kada kareiviai ja 
norėjo sugauti.

— Ji kalbėjo teisybe, nes 
už keliu minueziu pradėjo da- 
ryties tamsu ir asz kada atsipe- 
kejau pasijutau besėdėdamas 
po žeminiam kalėjime ir asz bu
vau tikras, kad mano žmones 
pavirto visi in medžius.

— Tas atsitiko apie tūks
tantis metu atgal, kaip asz 
jieszkau savo dukreles ir nega
liu jokiu budu surasti.

— Bet eik szen, mudu tu

rim iszrinkti medi, po tam asz 
galiu pasveikinti.

— Vargingas Karalius, kal
bėjo mažas Roderikas, imdamas 
žvake in ranka ir pakeliąs 
augsztin pradėjo žvaigyties, po 
tam tare in karalių.

— Karaliau, imk szi medi. 
Gal asz klystu, bet asz mistinu 
gal bus tikras, nes asz regiu ko
ki tai szviesuli virszuneje.

Jeigu szitas ne bus tavo duk
tė, tai asz jieszkosiu kožna die
na per visa meta pakol tik at
rasiu medi su žiedu, o kita meta 
asz jus patiksiu ir parodysim

— Gerai gal bus ir tavo tie
sa, nes asz jieszkojau per tiek 
metu bet man nepasisekė, gal 
tau gerinus pasiseks.

Taip kalbėdamas senelis pa
ėmė už galo dalgio ir su visu 
smarkumu kirto in medi, kuris 
puolė su braszkejimu ant že
mes.

Ant kart pasidarė didele 
szviesa ir Roderikas užsiėmė 
akis su rankomis. Kada jis nu
ėmė rankas nuo akiu jis pasi
mato bestovįs dideliam pakajui 
tarpe daugelio gražiu žmonių.

Ten doge daugybe gražiu 
lempu, o žmones sveikino vie
nas kita. Prieszais ji stovėjo 
“Tėvas Laikas,” tiktai jis bu
vo jaunesnis ir savo glebije lai
ke ,savo jauna dukteri.

O, o, szauke Roderikas! Kada 
jis atsipeikėjo, tai bus ji, asz 
tikrai žinau kad tai ji!

Kada karalius atsigryžo isz- 
girdes jo kalba žiurėjo in Rode
rika po tam prakalbėjo:

' — Brangi dukrele, kalbėjo 
karalius, tas vaikelis yra tai 
kuris tavo iszgelbejo ir nuo mu
su visu nuėmė prakeikimą kaip 
už tai dabar mes jam turim isz- 
nagrady ti ?

Graži karalaite isztiese ran
kas ir kada Roderikas prisiar
tino ji apkabino jam kaklu ir 
pradėjo bucziuotU i

Mes jam galim duoti viską, 
ka jis tik norės, kalbėjo kara
laite. Kalbėk mano brangus isz- 
gelbetojau, o viską aplaikysi.

— O brangi karalaite, man 
gali duoti ka tik nori. Asz noriu 
gražiu apredalu del mano moti
nėles, nes ji yra labai neturtin
ga.

— Jus galėsite gauti ta, ko 
reikalaujat ir da daugiau, kal
bėjo karalius, nes tėvas su mo
tina jieszko tavęs.

Karalius su savo kareivais 
nuvede Roderika namon, kur 
tėvas su motina susirupine lau
ke ant jo. Ir kada jie žiurėjo in 
kaina mate nepaprastus stebuk
lus.

Szposininkai

Kas metai, Republikonai ir 
Demokratai Kongresmonai 
surengia beisboles loszima, 
kad surinktu pinigu del lab
darybės darbu. Kongresmo- 
nas Tom G. Abernethy, De
mokratas isz Mississippi val
stijos, negreitai pamirsz szi-

ta loszima, nes jis ežia guli 
ant žemes ir ant jo užsisėdo 
Kongresmenas James Scho- 
blick, Republikonas, Penns- 
ylvanijos, kuris sveria apie 
du szimtu ir devynios de- 
szimts penkis svarus.

Roderikui ir jo tėvui ir mo- « 
tinai Karalius dovanojo gražu 
palociu ir daugybe aukso.

Angliakasiu taipgi karalius 
neužmirszo ir jiems davė gerus 
dinstus kariuomeneje ir padare 
turtingais.

Roderikas buvo garsingiau
sių didvyriu visoje karalystėje.

Kožna diena jis buvo kvie- 
cziamas in karaliaus palociu. .

Karalius linksminosi ir lauke 
kas diena kada Roderikas už
augs in drūta ir patogu jauni
kaiti ir stosis neperskiriamu 
draugai su karalaite.

----- GALAS-----

BALF RUBU VAJUS
TĘSIAMAS *

BROOKLYN, N. Y. — BALE 
rūbams rinkti vajus sėkmingai 
vyksta visoje Amerikoje. Vaju
je norima ko greic^iausiai ir ko 
daugiausia surinkti rulbu ir 
avalynes, ypacz vyrams Lietu
viams tremtiniams.

Tuos rubus ir avalyne nori
me dapriesz rudeni paruoszti ir 
iszsiusti, kad tremtiniai spėtu 
iszsidalinti, pasitaisyti, persi
siūt! ir sulaukė žiemos, naudoti.

Tremtiniu būkle da labai ne- 
aiszki. Ka jiems žada sekanti 
metai, visiszka nežinia. Daug 
tremtiniu persikeldineja isz 
vienos vietos in kita ir jieszko 
progų ko greicziausiai iszvykti 
in Suvien. Valstybes, Anglija, 
Kanada, Australija, Pietų Ame
rika ar kitur.

Ateiti tvarkydamiesi, tremti
niai nori bent rūbais apsirūpin
ti. Žiauri, szalta, dregttia žiema 
jiems laibai ingriso. Pavasaris 
pernai buvo laibai lietingas. Ru- 
bu reikėjo naudoti daugiau, ne
gu paprastai ir jie labai susidė
vėjo.

Perinai ar užpernai musu pa
dovanotieji rūbai ir avalyne, 
ypacz vyrams, jau susidėvėjo. 
Tremtiniai laukia daugiau.

Sulaukė pavasario valomes 
savo rulbu spintas, peržiūrime 
ka galime padovanoti, ka pasi
likti. Atskyrė dali, padovanoki
me tremtiniams, kurie mus do
vanu taip laukia. Per vasara 
pakaboje spintose rūbai iki.ru
dens gali atitekti kandims. Pa- ■o
dovanokime juos BALF-ui, te
gu jais pasidžiaugs keneziantie 
ji tremtiniai.

Va jaus laiku renkime vie- 
szas rinkliavas rūbams ir ap- 
siavimui gauti. Praszykime ju 
isz visu amerikiecziu. Praszome 
BALF skyrių, draugijų ir visu 
geros valios žmonių vajuje da
lyvauti ir surinkti ko daugiau
sia dovanu.

Surinktuosius rubus, avalyne 
ir kitokias dovanas malonėkite 
siusti adresu:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

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 sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima monej; 
orderio. Acziu visiems.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Bemabs.
. — Birželio (June) 13-ta 
diena, invyks Szv. Juozapo Mo
kyklos Mokiniu Mokslo Metu 
Užbaigimas. Bus labai graži 
programa. Malonėkite tikietus 
isz ankszto insigyti. Nepraleis
kite progos nepamato gražios 
programos, nes musu vaiku- 
cziai atvaidins Operette.

— Subatoj Szvento Jono isz 
Fakundo.

— Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonbuteje: 
Marijona Vaicziuloniene, Ma- 
hanoy City; Petras Bedauskas 
ir Irma Arbaszaitis isz Shenan
doah.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola 4-ta Nedelia po Sck- 
minu; Panedelyje Szv. Bazylio, 
taipgi ta diena yra Amerikos 
szvente “Flag Day — Vieliavis 
Diena;” Utarninke Szv. Vito ir 
Komp., Seredoj Szv. Jono 
Pranciszko Regio; Ketverge 
Szv. Avito; Petnyczioj Szv. Ep- 
hraemo; Sukatoj Szv. Juliano 
Falcon.

Kita Panedelyje pri
puola “Flag Day” arba Ameri
kos Vieliavos Diena.
. — Nedelioj vakare 10 vai
kai ir 8 mergaites aplaikys dip- 
liomas, kurie užbaigė mokslą
Szv. Juozapo parapijos moks- 
laineje. Vardai baigusiųjų 
mokslą yra sekasti: Klemensas 
Cziginskas, Leonas Ardickas, 
Adomas Kluczinskas, Robertas 
Paserpskis, Mykolas Rydzy, 
Albinas Szerksznis, Reimundas 
Slavitskas, Jurgis Strasevicz, 
Teodoras Yackera, Leonas Zet- 
kieviez. Dolores Bartasziute, 
Joana Bražinskiute, Katarina 
Galinskiute, Dorota Marcziulio- 
niute, Pranciszka Mulacziaus- 
kiute, Joana Reijuniute, Teresa 
Sekula, Rosemary Valincziute.

— Readingo kasyklose ne
dirbo Utarninke, isz priežastes 
kad nebuvo užtektinai karuku
del anglių.

— Studentai Mahanojaus
Publikines High School už
baigs Mokslą 14 diena Birželio. 
Apie 150 studentai aplaikys sa
vo dipliomas, o tarp tuju yra vi
sokios tautos studentai.

— Utarninke Szv. Juozapo 
parapijos mokiniai turėjo savo 
pikniką Lakewood parke. Visi 
smagei pasilinksmino.

— Isz priežasties kad Vė
liavos Diena pripuola Panede
lyje bankai ir Pottsvilles Kor
tas ’bus uždaryti.

— Kazimieras J. Zelonis, 
nuo 114 So. Second Uly., Frack
ville, jieszko persiskyrimą (di- 
vorsa) nuo savo paezios Rūta 
Želionis isz Montpelier, Indi
ana, per Pottsvilles Korta.

Port Carbon, Pa. — Laidotu
ves Kazimiero Raulinaiczio, 
nuo Penktos Ulyežios Grey
town miestelio kuris numirė pe 
reita Petnyczia, 10-ta valan
da po pietų Schuylkill Haven 
ligonbuteje, invyko Utarninke, 
ir likos palaidotas in Lietuviu 
Sunu kapines, Arnots, St. Clair. 
Velionis gimė Lietuvoje, atvy
ko in Shenadoryje 32 metu at
gal, o apie 16 metu atgal persi
kėlė in Grey town, arti Port Car- 
bono. Buvo angliakasis, ir kita
dos dirbo prie Repplier kasyk
lose. Paliko seseri Jeva Marku- 
niene isz Shenandoah; tris bro 
liūs: Jurgi ir Juozapa, Shenan
doah, ir Antana isz Middleport, 
yelionis gyveno pas Juozafina

Unijos Vadas Sveiksta

Automobiliu Darbininku 
Unijos Prezidentas, Walter- 
Reuther, ežia yra matomas 
su savo dukrele Linda. Jis 
ka tik parvažiavo isz ligon- 
butes, kur jis buvo gydomas, 
kai jam beveik ranka nune- 
sze szuvis isz karabino. Jis 
buvo savo namuose paszautas 
ir daktarai bijojo kad jis ne 
tik rankos neteks, bet ir ne
pagis. Bet dabar viskas ge
rai, jis sveiksta, ir jo ranka 
gyja. Nors baisiai daug pi
nigu buvo prižadėta tam ku
ris inrodytu ar pasakytu kas 
in Unijos Prezidentą iszdry- 
so taip szauti, bet iki sziol 
niekas nieko nežino. Polici
ja to žuliko nesugavo.

Schupilo, Grey town. Graborius 
A. J. Romaus laidojo.

Shenandoah, Pa. — Edvar
das, suims pons. Domininku 
Vaiksznoriu, nuo 200 E. Lloyd 
Uly., numirė Nedėlios ryla, 
Zone Park, New York, kuris ten 
gyveno per penkis metus. Ve
lionis gimęs Shenadoryje. Pali
ko savo tėvelius; trys'seserys: 
R. Steen, isz Valley Stream, 
New York; Dolores Shenan
doah ir Evelyn, New York; tris 
brolius: Vinca, Lockport, N. Y., 
Juozapa, namie ir kareivi Al
freda isz Maryland. Laidotuves 
invyko Ketverge, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9-ta va
landa ir palaidotas in parapijos

prakiszo.
Unija susitaikino su kompa

nijomis ant devynių centu in 
valanda daugiau. Kompanijos 
tiek siulino darbininkams visai 
be straiku. Bet darbininkai ne
sutiko, ir per szeszios deszimts 
devynias dienas straikavo.

Visam krasztui szios straikos 
labai brangiai kasztavo. Milijo
nus, žmones iszmokejo už pa- 
brangusia mesa, buezieriai biz
nio. Daug kitu darbininku dar
bo neteko. Tie patys darbinin
kai daugiau negu keturios de
szimts milijonu doleriu neteko 
algomis.

Senas Razbaininkas

Szitas senelis, Frank Dal
ton isz Centerville, Texas, 
sako ar giriasi kad jis yra 
tas Amerikos garsus razbai
ninkas Jesse James, kuris po 
visa kraszta pragarsėjo apie 
1870 metais, kada tas razbai
ninkas drąsiai vogė nuo tur
tuoliu ir viską iszdalino bied- 
nesniems. Jis sako kad jis vi
sa szita laika slapstiesi, bet 
dabar, su savo advokato pa
tarimu jis visam pasauliui 
nori pasakyti kad jis buvo 
tas razbianinkas, kuri kiti 
gyrėsi kad jie nuszove seniai. 

kapines. Graborius W. Menke- 
vieziuslaidojo.

— Sekantieji iszcme pave- 
linima del apsivedimo isz Potts
villes Korto: Juozas J. Blevis, 
227 Schuylkill Ave., Heights, ir 
Valeria Yogis, 109 N. White 
Uly., Shenandoah; Edvardas 
W. Astrunsky ir Ona L. Kolo- 
nauskiute isz miesto; Reimun- 
das R. Benasziunas ir Caimen 
A. Gonzales isz Frackville.

Mt. Carmel, Pa. — Albertas 
Tamalonis 29 metu amžiaus, su
ims ponios Rozalijos Tamalo- 
nienes likos užmusztas per au
tomobiliu ant Lincoln highway 
kelio, Nedėlioję. Velionis pali
ko savo1 motina, broli ir 6 sese
rys. Likos palaidotas Seredoj 
su apiegomis Szv. Kryžiaus 
bažny'czioje 9 valanda ryte, ir 
parapijos kapines.

DARBININKAI
PRALAIMĖJO »

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vis straikavo pasiskaitę laik- 
raszcziuose, kad darbininku 
unijos nusileidžia, pasiduoda 
kompanijoms, kad straikos ne 
tik baigtos, bet ir prakisztos.

Ana sanvaite apie 80,000 dar
bininku, liūdnai gryžo in savo 
darbus, prisipažindami, kad jie 
nieko nepelnyjo, ir baisiai daug

Jis sako kad Bob Ford ne- 
nuszcve Jesse James, razbai- 
ninka 1882 metais, bet visai 
koki kita niekam nežinoma 
žmogų. Jis sako kad nuszau- 
tas žmogus buvo Charlie Bi
gelow. Senelis Frank Dalton 
dabar gyvena in Lawton, 
Texas ir visiems giriasi kad 
tai jis buvo tas garsus ir bai
sus razbaininkas. Czia, pa
veiksle jis užpuezia žvake, 
apvaikszcziodamas savo viso 
szimto metu gimtadienio die
na.

Dar to negana, visos kompa
nijos ne tiktai nustatė darbinin
ku algas, bet dar iszleido griež
ta insakyma, kad visi tie strai- 
kuojantieji darbininkai, kurie 
buntus kele ir priesztariavo bus 
isz darbo pravaryti.

Tai buvo skaudžiausias uni
joms ir darbininkams smūgis, 
nes ir unija ir darbininkai ežia 
viską prakiszo.

Amerikos Vieliava

LIŪDNOS
VAKARUSZKOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Buvo gražus szokis, balius 
tiems kurie jau užsibaigė savo 
mokslus “High School” 
Augss^esnioje Mokykloje. Trys 
studentai visa vakara ir visa 
nakti baliavuojo, szoko ir dai
navo su savo draugais ir drau
gėmis. Isz ryto jie skubinosi ant 
pusrycziu kaip tik jiems pri
rengtu. Jie nenorėjo pasivėlin
ti, naktis tamsi, o akys jau sun
kios, mieguistos. Kas ten ant 
vieszkelio pasipynė, ar gal drai- 
verys tik del sekundėles mirk
telėjo, užsnūdo prie rato ir au
tomobilius nulėkė nuo kelio ir 
in upe. Kai auszra rausvai nu
dažė visa dangų, keli pravažuo- 
janti žmones užtiko sudužusi 
automobiliu ir tris negyvus vy
rukus, kurie ka tik buvo savo 
mokslus užbaigė ir kuriems gy
venimas ir ateitis tiek daug ža
dėjo.

AMERIKIECZIAI zlN 
PALESTINA

(Tasa Nuo J Puslapio)

Trumanas jau kelis sykius isz- 
sireiszke kad butu visiems daug 
geriau jeigu butu galima siuns- 
ti ne tik Arabams, bet ir Žy
dams.

Kai visos szitos derybos bu
vo daromos ir kai visi pradėjo 
tartis, Arabai su Žydais vis ka
riauja vis viens kitam nepasi- —— A 
duoda. Pirm negu ta komisija 
nutars, pirm negu musu kari
ninkai tenai pribus, daug krau
jo bus pralieta. Ir kaip dalykai 
dabar stovi, mes nematome jo
kios vilties tikėtis kad tie ka
rininkai ta kara gales sustabdy
ti ar kad Tautu Sanjunga ka 
gero czia nuveiks.

KOMPANIJOS
ATSIKERTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tas szokinejo ir straksėjo ir sa
ke kad Ezra Van Horn visus 
darbininkus skriaudžia, kad 
jis neduoda mainieriams ta 
szimtine ant menesio taip kaip 
Lewisas buvo nutaręs.

Teisėjas Goldsborough nu
statė Birželio, (June) devynio
likta diena, kada Lewisas ga
les savo skundus iszkelti ir 
kompanijas atstovus apskusti. 
Kai szitas teisėjas patupdino 
Lewisa ir ji ir mainierius nu
baudė, jis aiszkiai pasakė kad 
jeigu pensijų klausimas iszkils 
tai jis mielu noru iszklausys 
mainieriu ir kompanijos atsto
vu.

Kompanijų atstovas Van 
Horn sako kad visa tu pensijų 
tvarka nėra gera ir negali at- 
neszti gero, nei mainieriams, 
nei kompanijai.

Lewisas reikalauja kad kom
panija iszmoketu apie dvide- 
szimts tukstaneziu doleriu pen-

Amerikos vieliava, taip 
sakant, užgimė kai musu 
krasztas buvo tik vystykluo
se. Jos žvaigždes, kaip mažu-* 
ežio dantukai, augo ir daugė
jo-

Sziandien jau ta vieliava 
taip iszaugo kad ant jos sau
lute niekados nenusileidžia.

Amerikos vieliavos spal
vos puikiai iszreiszkia viso 
kraszto dvasia. Raudona 
spalva rodo drąsą ir galybe.
Ta musu drąsą ir galybe 

sijomis. O kompanijos atstovai 
sako kad jie negali atsakyti 
kaip tos pensijos pinigai 1946 
metais buvo iszleisti ar iszeik- 
voti, ir kad jie nieko nežino ir 
nepaiso apie pensijas. Kas 
jiems dabar rupi, tai yra naujas 
kantr aktas.

Kompanijos atstovai sako 
kad Lewisas szneka ir kalba 
apie tokius milijonus doleriu, 
kuriu nei unija nei kompanija 
neturi. Lewisas reikalauja dvi- 
deszimts milijonu doleriu fondo 
kai ižde randasi mažiau negu 
penki milijonai. Ir tie pinigai 
dilsta, ir eina isz kasos. Iszlei- 
džiama apie $1,150,000 kas san
vaite.

Mainieriu kontraktas jau bai
giasi. Szio menesio pabaigoje 
tas kontraktas jau užsibaigia. 
O mainieriai be kontrakto ne
dirba. Reiszkia, visos aplinky
bes rodo kad straikos yra ne- 
iszvengiamos. Mainieriai strai- 
kuos. Kiek ar ka jie gaus iss tu 
straiku sunku pasakyti. Bet ga
lima tiek jau isz anksto inspeti, 
kad jie negaus daugiau už ki
tus darbininkus, nes jau vi
siems straikos insipyko, valdžia 
stoja už kompanijas ir darbi
ninkai neturi gana pinigu per 
ilgai straikuoti. Gaila kad taip 
bus, bet kitos iszeities sunku su
rasti. Viskas rodo kad einame 
prie kitu straiku!

NORI VYRO
DAYTONA BEACH, FLA. 

— Geltuonplauke Dorothy 
Lawlor kelios sanvaites atgal 
pasigarsino per laikraszczius 
kad ji nori vyro ir deszimts 
tukstaneziu doleriu. Keletą ka
valierių pasirodė ir daug kitu 
laiszkais kreipėsi in ja pasi- 
aiszkindami ko jie nori ir kiek 
jie turi.

Kai vienas kavalierius, visai 
be pirszlio pasisiulino jai ir pri 
žadėjo ne deszimts bet trylika 

aiszkiai pasirodė per kara; 
balta spalva tai nekaltybe. 
Amerikos krasztas niekados 
ant kitos tautos neužsipuole 
nei vieno kraszto nenuskriau
dė ; Mielyna spalva reiszkia 
isztikimybe. Amerika ir 
Amerikiecziai visam svietui 
parode ir dabar rodo ka tai 
reiszke isztikimybe. Amerika 
dabar yra vienatinis krasztas 
ant viso szio svieto kuris ki
tiems pagelbos ranka isztie- 
sia.

tukstaneziu doleriu, ji sutiko ji 
prisiimti. Kai jiedu susitiko, ji 
jo paklausė ar jis ženotas. Jis 
jai atsake, “Taip, bet asz dabar 
visai nenoriu apie tai kalbėti. ’ ’ 
Tas kavalierius yra Dan Wick
er isz Daytona Beach. Jis yra 
saliuninkas.

NETINKAMI
EROPLANAI

WASHINGTON, D. C. —
Labai daug buvo raszoma apie 
Armijos naujus didingus ir ga
lingus eroplanus, B-36 bombe- 
rius. Girdėjome kad jie bus di
džiausi ir greieziausi už visus 
kitus eroplanus.

Arabas Kareivis

Szitokie vyrai sudaro Ka
raliaus Abdullah Arabu ar
mija. Ji kariauja priesz Žy
dus Palestinoje. Jie atkelia
vo isz Anapus-Jordano, ir sa
ko kad jie negrysz koL visus 
Žydus iszgainios isz Szven- 
tos Žemes. Karas Palestino
je yra vadinamas Szventas 
Karas. Žydai ir Arabai lai
ko ta žeme szventa, ir skelbia 
kad karas yra del tikėjimo, 
ne del politikos. Palestinoje 
randasi ne tik Krikszczioniu 
ir Žydu szventoves, bet ir A- 
rabu. Už tai, Arabai ir Žy
dai taip žiauriai kariauja ir 
viens kitam neužsileidžia.

Dabar Armija sako, kad tie 
eroplanai netinkami už tai kad 
jie nėra gana greiti. Jie negali 
greieziau negu du szimtu myliu 
per valanda skristi.

Fabrikantai, kurie szituos 
kariszkus eroplanus state ir da
bar stato, gyrėsi kad jie gali 
skristi net deszimts tukstainčziuį 
myliu be jokio sustojimo; o da-| 
bar Armija darado kad tie ero-į 
planai negali nei devynių tuks
taneziu myliu iszskristi.

Armija buvo davus insakyma 
orderi, kad net szimtas tokiu 
eroplanu butu pastadinta. Bet 
dabar jau atszauke puse savo 
orderio, insake tiems fabrikan
tams tik penkios deszimts tokiu 
eroplanu pagaminti. Jau visas 
tuzinas szitu eroplanu yra pa
gaminta, bet Armija ir Armijos 
lakūnai nei vieno neprieme, ir 
vargiai priims.

Armija visus atmestu ir nei 
vieno nepriimtu, bet sulyg kon
trakto, Armija daug brangiau 
iszeitu negu už likusius trisde- 
szimts asztuonis užmokėti, kad 
ir visai juos nevartuos.

Valdžia ant szitu netinkamu 
kariszku eroplanu prakiszo 
szimta milijonu doleriu ir nieko 
negavo, nes Armija tu eroplanu 
nenori ir neima.

KOMUNISTAS 
SUSIPRATO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Komunistai užstate kaucija 
už per tardymus. Jis paspruko, 
pabėgo ir atsidūrė in Rusija.

Jis tapo didvyriu Rusijoje. 
Važinėjo skersai, iszilgai ir vi
sur sake ugningas prakalbas; 
rasze straipsnius apie Rusijos 
Re j u.

Bet, po trijų metu, jam akys 
atsidarė, jis in protą atėjo; ir 
pats pamate ir suprato, koks 
tas rojus.

Tada jis jau kita daina už
traukė; jis tada jau rasze: ‘ ‘Asz 
czia, Rusijoje, radau kaip to
kias nelemtas aplinkybes, 
priesz kurias asz taip prieszi- 
nausi Amerikoje. Darbininkai 
alkani, badauja. Nieko pana- 
szaus asz nebuvau mates Ame
rikoje.”

Jis sugryžo in Amerika ir sa
ve pasidavė, su nusivylimu sa
kydamas : ‘ ‘ Asz esu nusistatęs 
priesz Komunistus ir priesz Ko
munizmą Amerikoje. Tūkstanti 
kartu geriau kalėjime tupėti 
Amerikoje, negu gyventi Rusi
jos Rojuje.”

IN VAISKA DEL 
DVIEJU METU
(Tasa Nuo 1 Puslapio);

rysime. Jie musu Prezidentą 
jau kelis sykius prilygino prie 
Hitlerio, ir jie visus mus intari- 
nejo ir intarines.

Isz viso ko, matyti kad Kon
gresas su Senatu ne už ilgo in- 
ves ta Byla ir padarys instaty- 
mu, kad visi jauni vyrukai tu
rės stoti in vaiska, kad ir taikos 
laiku!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZK18 
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