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Isz Amerikos Nesusitaria

TAIKOS
BALANDĖLIS

Kremlinas Pavirto In 
Taikos Avinėli

WASHINGTON, D. C. — 
Kai tik buvo matyti kad Komu
nistai viską prakisz Italijoje, 
kad Italijom “Votai,” balsai ir 
Amerikos doleriai sumusz Ko
munistus tame kraszte, visi 
laikrasztininkai, ir mes sykiu 
su jais sakeme, kad kitas Krem- 
lino žingsnis bus paskelbti 
“Taikos Užsipuolimą.” Szitas 
taikos užsipuolimas ar praszy- 
mas labai garsiai nudardėjo pa
baigoje ano menesio.

Amerikos Ambasadorius Ru
sijoje pasisznekejo su Moloto
vu. Jis pasakė Rusijos Užsienio 
Ministeriuiu, kad Amerika yra 
sveika, drūta, stipri ir galinga, 
ir kad Prezidento rinkimai ne
pakirto Amerikos jiegas, kad 
Amerika ir Amerikiecziai yra 
nusistatė sustabdyti Rusijos 
grobimus ir užkariavimus, ir 
kad jeigu Rusija ka kita yra . 
girdėjus apie Amerika, tai tos 
žinios ar naujienos atėjo isz 
Henry Wallace, Komunistu 
klapcziuko ir padupezninko, 
kuris yra ar iszdavikas ar spau
gas.

Visa tai Amerikos Ambasa
dorius Smith pasakė Molotovui 
už tai kad jam buvo Amerikos 
valdžios sztabo insakyta pasa
kyti. Amerikos valdžios sztabas 
suprato kad Rusija nežino, ne
supranta ir nenori suprasti 
Amerikos ir Amerikiecziu ir už 
tai tas sztabas norėjo aiszkiai 
parodyti ko Amerika nori ir ko 
reikalauja.

Hitleris tokia klaida padare, 
kai jis visus savo prieszus vadi
no sliekais ir netikėliais ir ne- 
iszmaneliais. Ta klaida sudarė 
ta antra pasasulini kara ir Hit
lerį nugramzdino.

Amerikos Ambasadoriaus pa- 
sisznekejimas ssu Molotovu bu
vo perspėjimas Rusijai, kad 
Stalinas tokia paezia klaida ne
padarytu. Smith, Amerikos 
Ambasadorius primine Moloto
vui kad Amerikos durys visa
dos atdaros ir kad Amerikos 
valdžia pasirengus, bet kada 
pasiszneketi ir susitaikinti su 
Rusija.

Kremlino mokslincziai szitus 
perspėjimus per kelias dienas 
svarstė. Tada pasikvietė Ame
rikos Ambasadorių atgal, kad 
jis galėtu priimti Molotovo at
sakymą.

Molotovas atkartuojo visus 
tuos priekaisztus apie kaip 
Amerika skriaudžia ir intarine- 
ja nekalta Rusija ir paskui su
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Kai New York Gubernato
rius Thomas E. Dewey ir Gu
bernatorius Earl Warren isz 
Californijos užbaigė savo va
jus ir savo prakalbas Sacra
mento mieste Californijoje, 
jiedu vis nesusitaike ir nesu
tiko. Gubernatorius Dewey 
pasiulino Gubernatoriui 
Warren Vice-Prezidento vie
ta. kad jiedu sykiu stotu in 
rinkimus priesz visus kitus 
kandidatus. Ant to Guberna
torius Warren nesutiko, ir 
aiszkiai pasakė kad jis bus 
Republikonu kandidatas ne 
in Vice-Prezidentus ‘bet in 
Prezidento vieta. Dewey sto
vi po kairei, Warren po de- 
szinei.

READING. PA. — James 
Clauser, septyniolikos metu vy
rukas buvo sužeistas, jam gal
va praskelta, kai automobiliu 
kuriame jis važiavo susidaužė 
ant Mineral Spring kelio. Ke
turi kiti vyrukai, studentai 
teipgi buvo sužeisti. Automo
biliu vairavo, draivino szeszio- 
likos metu amžiaus studentas 
Robert Hitch.

GREITAI
PAMIRSZTAME

Vokiecziai Dabar Drau
gai. Prancūzai 

Nepasitiki

BERLYNAS. — Szeszios 
tautos dabar tariasi ir negali 
susitarti ant Vokietijos klausi
mo. Visis derybos ir visi tie ne
susipratimai labai aiszkiai pri
mena tokias pat derybas po 
Pirmojo Karo. Kai tada, taip ir 
dabar Francuzai protestuoja 
nesutinka atstatyti Vokietijos 
pramone, kai Vokiecziai reika
lauja kad jie butu pripažinti ir 
laikomi lygus su kitomis tauto
mis. Vokiecziai reikalauja ly
gybes su tais krasztais kurie 
kara laimėjo ir Vokieczius su- 
musze. Tada, kaip ir dabar 
Amerikiecziai su Anglais už
stojo Vokietija ir sako kad 
galinga Vokietija yra Europos 
pramonei reikalinga.

Po Pirmojo Karo visi mes la
bai greitai sužinojome kad 
Francuzai žinojo 
kalbėjo, kai 
Vokiecziais. 
bet per vėlai.

Didžiausia
j e tvarkoje yra tai, kad Ameri- 
kieiziai su Anglais nepareika
lauja kad Vokiecziu pramone ir 
fabrikai nebutu sunaikinti da
bar ir ant visados. Nes sziomis 
dienomis, ne armijos bet fabri 
kantai yra galingi ir kara pa
skelbia ir veda.

Kita klaida yra tai kad Vo
kiecziai dalyvaus kaip visiems 
lygus toje tvarkoje atstatydin- 
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jie 
Visi

apie ka jie 
nepasitikėjo 
sužinojome,

klaida visoje to-

Paskutine Kelione

SOVIETAI SMAUGIA
BERLYNĄ

So- 
pa- 
su

BERLYNAS, VOK. — 
vietai vis labiau ir labiau 
spaudžia ta geležine kilpa, 
kuria jie apsupo visa Berlyną.
Jie dabar jau valdo ir varžo vi
sa Berlyno miestą, ir taip apsu 
po ir nukirto Amerikieczius ir 
Anglus, kad dabar* vien tik per 
Sovietus galima susisiekti ar 
bizni varyti.

Sovietu valdžia sustabdė 
szimta ir keturios deszimts 
freitkariu, kurie veže anglis in 
Berlyną. Szitie freitkariai bu
vo sustabdyti prie Marienborn 
kur Sovietai insteige nauja per
žiūrėjimo ir perkratymo vieta. 
Jie buvo sustabdyti, nes Sovie
tai kokiu ten priežaseziu jiesz- 
kojo ir rado. Visos tos anglys 
buvo siuneziamos in Amerikos, 
Anglijos ir Francuzijos valdo
mas Berlyno dalis.

Sovietai iszleido insakyma 
kad visi Vokiecziai, kure nori 
važiuoti in Vakarines Vokieti
jos dalis, turi savo tikietus, bi
lietus pirktis Friedrichstrasse 
stotyje, kuri yra po Sovietu 
valdžia. Reiszkia Sovietai da
bar nustatys kuriems Vokie- 
cziams valia Keliauti, kuriems 
uždrausta.

Jie uždare tris vieszkelius, 
kurie buvo taip sakant kryžke- 
liai tarp Rusijos ir Anglijos. 
Anglijos valdžia nieko apie tai 
nežinojo ir dabar pasiuntė sa
vo protestą, nepasitenkinimo 
laiszka Sovietams. Sovietai pa
siteisina, sakydami kad tie 
vieszkeliai visai nebuvo variuo
jami ir už tai dabar nereikalin
gi.
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Kremlinas Pavir
In T aikos

® f® ®AvineL
Lewisas Sako Kompanijos At
stovai Nori Pesztis Su Unija; 
Gandai Pasirodo Kad Ameri
kiecziai Bijosi Karo, Ir Yra Pasi
rengė Priglausti Taika; Sovietai 
Sustabdo Anglis Isz Vakaru

Minksztos Ang- 
atstovai nutraukė visas dc- 
L. Lewis ir iszejo isz susi- 

sako kad negalima su Lew- 
kad jis visai apie nauja

Kontraktas baigsis trisdeszimta 
menesio. Bet mainieriai pradės

GERAS BIZNIS
MEKSIKOJE

MEKSIKA. — Jeigu nori už
dirbti kelis szimtelius ar net ir 
kelis tukstanezius in kelias va
landas, visai be darbo, tai va
žiuok dabar in Meksika, kur 
biznis ir geszeftas labai geras.

Nereikia nei mokslo ne kokio 
jau didelio proto. Tik priva
žiuok prie rubežiaus ir duok vi
siems žinoti kad tu moki kaip 
vairuoti, draivyti automobiliu 
ir tuoj aus busi pasamdytas ir 
gera alga gausi.

Tau tik reikia nauja automo
biliu nudraivyti in Meksika, 
kur tau užmokės kelis szimtus 
už tavo darba.

Dabar toks biznis susidarė 
ant rubežiaus tarp Amerikos ir 
Meksikos. Automobilius, ku
ris ežia kasztuoja apie du tuks- 
taneziu doleriu, yra Meksikoje 
parduodamas už penkis ar sze- 
szis tukstanezius doleriu.

Meksikos valdžia iszleido la
bai griežta instatyma, uždrau
džianti parduoti Meksikoje 
Amerikos tavora, bet vis atsi
randa tokiu szuleriu, kurie vis 
kaip nors inlenda su Amerikon- 
iszku tavoru.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. 
lies kompanijų 
rybes su John 
rinkimo. ' Jie 
isu susiszneketi,
kontrakta nei neszneka, bet reikalauja tos 
Mainieriams Pensijos ir to Fondo.

Kompanijų atstovai sako kad gal val
džia vėl turės iszleisti uždraudimą, “Indžuk- 
szina” mainieriams straikuoti. Szitas už
draudimas, kuris dabar yra ant mainieriu 
unijos uždėtas baigsis Liepos (July) penk
ta diena, 
diena szio
imti savo vakacijas, atastogas nuo dvi- 
deszimts penktos dienos szio menesio ir 
grysz Liepos (July) szeszta diena.

Reiszkia, mainieriai ir be straiku nedirbs.
Lewisas sako kad kompanijų atstovai 

nori pesztis su unija, ir jis sako kad jis, 
John L. Lewisas yra pasirengęs musztis.

Bet kai tik kompanijų atstovai iszejo 
isz to mitingo ir kai visos derybos buvo 
nutrauktos Valdžios Tarpininkavimo Direk
torius, Gyrus S. Ching pasiszauke Lewisa 
ir kompanijos atstovus pas save ir jis sa
ko kad jis visomis galiomis stengsis abi 
partijas sutaikinti. Ka 
jis nesako.

Kompaniu atstovu 
duoda visiems aiszkiai

:į

U. S. S. Salt Lake City, 
kariszkas laivas, apvirtęs ąnt 
szono skėsta ir leidžiasi in 
mariu gilumas. Szitas karisz
kas laivas buvo variuojamas 
ant Bikini Salos ir vandeniu 
kaipo prieszo laivas ant ku
rio buvo paleista ta baisi

sprogstanti “Atom” bomba, 
kad dažinojus kiek bledies 
tekia bomba padarys ant ka- 
riszko laivo.

Szitas Amerikos kariszkas 
laivas buvo taip gerai pasta
tytas, kad ne tik ta sprogs
tanti ‘ ‘ Atom ’ ’ bomba j o ne

paskandino, bet net per ke
turias valandas musu karisz- 
ki eroplanai ir kariszki laivai 
leido in ji bombas, szuvius, 
kulkas isz armotu, kol jis pa
virto ant szono ir isz lėto nu
sileido in Pacifiko mariu gi
lumas.

ir kaip jis

Pirmininkas 
žinoti kad

darys,

O’Neill 
nei jis 

nei jo draugai jokio kontrakto nesudarys 
su mainieriais ar su Lewisu jeigu Lewisas 
jiems vis prikaiszios ta pensijos fondą. Jie 
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NELAIME SU
AUTOMOBILIU

______ ,J

PHILADELPHIA, PA. —
Keturios deszimts trijų metu 
amžiaus, John T. Connolly va
žiavo ant Black Horse Pike, 
New Jersey valstijoje. Kai jis 
norėjo pralenkti autobusą, jo 
automobiliaus ratai kaip tenais 
paslydo ir automobilius susikū
lė in medi ir apsivertė. Visi ku
rie važiavo ant to buso mate ta 
nelaime ir greitai pribėgo auto
mobiliu atversti. Bet Connolly 
jau buvo negyvas, jo galva bu
vo sutrinta.
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Kas Girdėt
Warren Austin, Amerikos de

legatas Tautu San jungoje bu
vo taip inpykes kad jis grasino 
visai pasitraukti ir atsisakyti, 
kai jam buvo duota žinoti tik 
penkiomis minutomis priesz 
tai, kada Trumanas ir jo Szta- 
bas, nieko nėsiklause ir su nie- 
kuomi nepasitarė paskelbė kad 
Amerika pripažinsta nauja Žy
du tauta. Amerikos Sztabas 
aiszkinasi kad viskas taip slap
tai buvo daroma kad Sovietai 
nieko apie tai nedažinotu.

—————— # e 11
Amerikos Sztabas nieko vie- 

szai nesako, bet tarpu saves, be
veik visi didžiūnai ir diplioma- 
tai kaltina Amerikos Ambasa
dorių, Generolą Bedell Smith 
už visa ta nesusipratimą su Ru
sija, kuris iszkilo kai jis su Mo - 
lotovu pasisznekejo. Jie sako 
kad Bedell Smith per daug Ru
sijai prižadėjo ir per daug isz- 
siplepejo. Nors jis ginasi ir sa
ko kad jam buvo tai insakyta 
isz Washingtono.i ““• • '

Senatorial ir Kongresmonai 
jau rengiasi važiuoti namo. Bet 
jie visi nujauėzia kad jie turės 
sugryžti in Washihgtona pirm 
negu tos ju atostogos, vakaci- 
jos, užsibaigs. Paprastai visas 
Kongresas uždaro savo knygas, 
užbaigia savo reikalus ir bizni 
pabaigoje Birželio (June) ar 
Liepos (July) pradžioje. Bet 
dabar visi tarpu saves kalbasi 
kad jie nujauczia kad jie turės 
sugryžti in darba ankscziau ne
gu pradžioje kitu metu.

■ • •
Tas neramumas pareina isz 

Sovietu Rusijos. Rusija gali 
bet kurie diena viską kojomis 
augsztyn apversti.• * 1 .■ • • 1

Palestino klausimas irgi pa
vojingas. Tos paliaubos Pales 
tmoje 'beveik nieko nereiszkia. ■

Sovietai gali Vokietijoje ir 
Austrijoje pradėti sukilimus, 
kad tik jie nori.

_______ • •
Czia, namie, Amerikoje Re- 

publikonai sako kad labai gali
mas daįgtas kad sziais metais 
pjūtis bus prasta, kad javai ne 
taip užderės kaip buvo mano
ma. Jeigu taip butu, tai Kon
gresas turėtu vėl susirinkti ir 
invėsti kokius suvaržymus, kad 
viskas nepabrangtu.

r • •
Kongresmonai tikisi kad visi 

darbininkai susitaikins su fab
rikantais, ir kad straikos bus 
mažos ir trumpos. Bet visi sako 
kad Lewisas su mainieriais ga
li daug’ žalos padaryti visam 
krasztui jeigu mainieriai su- 
straikuotu szia vasara ar szi ru
deni.

Jeigu Stalinas užsimanytu 
dar toliau marszuoti ir dar ki
tus krasztus užkariauti, tai ta
da Trumanas tuojaus suszauk- 
tu Kongresą, ir nieko nelaukęs 
iszszauktu Amerikos vaiska. 

Amerika, Anglija ir Franeu- 
zija dabar taip paskirsto ir pa-: 
siunczia savo armijas ir laivy
nus in tokius krasztus ir tokias 
vietas, kad Sovietams nebūta 
pagundos pultis ant mažesniu 
ir, silpesniu krasztu. Sovietai 
dabar žiuri in kelis krasztus, ir 
laukia kol tuose krasztuose ja-s 
vai užderės. Jie taip jau nesyki 
yra padare, ir niekas negali pa-

sakyti dabar kad jie taip ir vėl 
nepadarys.

' • •
Kiek dobar galima iszsiskai- 

tyti isz laikraszcziu ir raportu, 
tai beveik stacziai galima saky
ti kad karo su Rusija sziais me
tais nebus. Tik tada karas isz- 
kiltu, jeigu Stalinas tikėtu kad 
jo armijos galėtu visa Europa 
užimti be jokio svambesnio pasi- 
prieszinimo. Tokiam žygiui, 
stovi ant kelio Amerikos, Ang
lijos ir Prancūzijos kariuome
nes.

Automobiliai dar labiau 
brangsta. Fabrikantai aiszki
nasi kad jie turi darbininkams 
pakelti algas, kad jiems dau
giau kasztuoja siunsti naujus 
automobilius ir kad plienas dar 
labiau pabrango.

Atostogos, vakacijos praside
da. Bus sunku rasti vietos. Vis
kas bus brangu tose vietose kur 
žmones važiuoja atostogauti. 
Vieszkeliai yra geresni, buvo 
pataisyti. Gazolino dar yra vi
siems gana, bict yra tokiu vie
tų kur gazolino pritrūksta. Už 
tai mes patariame savo skaity
tojams, kurie ketina su automo
biliu toliau važiuoti, vis prisi
pilti gazolino.

Mes daug girdime ir skaito
me apie tuos milijonus doleriu 
kuriuos musu valdžia szvaisto 
kaip mes penktukus. Jeigu 
žmogelis kas valanda padėtu in 
banka po doleri, jam imtu szim- 
ta ir keturiolika metu viena mi
lijoną susitaupinti.

Kai mes augome ir dar barz
dos nesiskutome, musu tėveliai 
mums griežtai insakydavo pa
reiti nuo szokio priesz vienuo
likta valanda, kad galėtume 
nors kiek iszsimiegoti. Bet da
bar mes skaitome kur viena mo
kyklos rėmėju draugyste intei- 
ke praszyma kad augsztesnio- 
sios mokyklos ‘ ‘High School ’ ’ 
mokiniu szokis tęstųsi per visa 
nakti, nes vaikai ir mergaites 
vistiek neeina namo bet lan
džioja po pool ruimius, saliunus 
ar trankosi po ulyczias per nak
ti. O tokie mokyklos rėmėjai nė
ra kas kita kaip tik tu vaiku 
ievai.

Pragyvenimas pabrangs; ne
daug, bet visgi pabrangs apie 
antra ar treczia nuoszimti, 
reiszkia du ar tris centus ant 
dolerio.

Amerikos ir Anglijos karisz- 
ki laivai dabar randasi tose vie
tose, kur Sovietai galėtu staiga 
ir be jokio karo paskelbimo už
sipulti.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burikt 

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. . .25f

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kai{ 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20< 
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SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

KAIP APSISAUGOTI
NUO AKIU

Pavoju Prie Darbo Ir 
Namuose

Akys yra daug delikatnesnis 
ir lalbiaus komplikuotas mecha- 
nizams negu puikiausias ir 
brangiausias laikrodėlis pasau
lyje; sutaupius keliu sanvaicziu 
algas galime nusipirkti geriau
sia laikrodėli, bet negalima nu
pirkti viena aki už visus pasau
lio pinigus; ir vistiek tukstan
cziai vyru ir moterų kasdien 
iszstato savo akis visokiams 
pavojams; pilname prote jie ne- 
nesztu atdara laikrodėli ranko
je, kad visokios dulkes jo me
chanizmus sustabdytu.

Kuomet tavo vaikas verkia 
ar tu jam paduotum plaktuką 
ir tavo geriausia laikrodėli pa- 
sibovinti? Sziandien daug tėvu 
duoda vaikams žirkliukes ir tos 
žirkliukes yra taip pavojingos 
vaiku akims kaip plaktukas 
yra laikrodėliui. Laikrodėliui 
sustojus eiti, neduotum ji pa
taisyti szviniui arba kokiam 
paprastam darbininkui, 'bet 
tukstancziai fabriko ir ofiso 
darbininku kasdien bando vi
sokiais czirurgiszkas akies ope
racijas arba jeigu patys negali 
szimti inkritusias daleles krei
piasi prie kitu artimu darbinin
ku kad jiems pagelbėtų.

National Committee for the 
Prevention of Blindness nese
noj parode paveikslus kaip dar
bininkai bando isz akies iszimt 
ka nors: jie vartojo invairius ir 
visokius peilius ir peilukus, 
cirkelius, ranku piely'czias ir 
visokius kitokius pavojingus 
instrumentus.

Tas parodo arba perštato, 
“Akies Pavojus prie Darbo ir 
Pasibovinimo. ’ ’ ,

Kas met tukstancziai vyru ir 
moterų netenka aky-reges per 
kokius nelaimingus atsitikimus 
kurie lengvai praszalinami. Ir 
sziandien skaiezius tu 'nelai
mingu atsitikimu vis auga. Jei
gu mes czionais bandytume isz • 
dėstyti visokius pavojus, kurie 
randasi namuose ir prie darbo 
ir kaip galima tuos atsitikimus 
iszvengti, pripildytu didele 
knyga.

Atsiminkime, kad visos in
dustrijos yra pavojingos akims. 
Kur tik vyrai ir moterys dirba 
kas minuta ore lekioja dulkes, 
pelenai, akmuo ir metalai; ku
riose vietose vartojama pavo
jingi chemikalai, verdantis me- 
talis visur aptaszkytas ir kar
tais net szviesos- ir szilumos 
spinduliai pavojingi. Darbda
viai patys supranta pavojus, 
nes jie darbininkams pristato 
akinius. Jeigu nepristato tai 
darbininkas turi teise praszyti 
akiniu. Neleisk arba nemetyk 
spilkutes, adatas ir popieras 
nes ne viens tokiu budu neteko 
akiu.

Namuose irgi randasi neku- 
rie akims pavojai. Papraseziau- 
sias yra apsideginimas nuo gai- 
lusio szarmo arba kitu prepara
cijų, nuo vinueziu, peiliu, žirk
liu ir panasziu daigiu. Akiu gy
dytojai tankiai paszaukti kuo
met inžeistas vartojo peili arba 
žirkles atsegti czeveryko supai
niota szniura. Namuose kitas 
pavojingas pripratimas yra ati
darymas bonku ir blekucziu su 
visokiais instrumentais. Ta at
likti nereik vartoti peilius, ledo 
szakutes, ir panaszius daigtus. 
Tie dalykai vartojami net in 
milijonus namu. Tam tikslui
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yra tam tikri instrumentai; 
juos vartok.

Nebandome patarti szeimi- 
ninkei kad ji nesziotu akinius 

' diibant apie namus ir nenori
me patarti, kad vyras namie 
vartotu paežius apsaugojimo 
budus kuriuos vartoja prie dar
bo, tik reikia pažinti naminius 
pavojus kas daug prisideda 
prie nukreipimo nelaimingu at
sitikimu. Kitais žodžiais, atida
rant bonkas, reikia vartoti tam 
tikrus instrumentus ir ne imti 
peilius ar panaszius daigtus. 
Kalant vinis reikia jas kalti tie
siog per viduri ir ne kalti tik 
gala, vartok kopeczias ir ne 
stok ant suolu ir krėslu jeigu 
nori augsztai ka pasiekti.

Pasibovinimo yra du pavo
jai. Pirmas yra “fireworks,” 
antras orines szaudykles. Szie 
netik Liepos 4 d., vartojami, bet 
Kalėdoms ir kitoms szventems. 
Per Kalėdas tėvai nuperka vai
kams orines szaudykles kiek
vienas vaikas pageidauja turėti 
savo.

Per ilga laika propaganda 
varoma priesz vartojima “fire
works,” bet netik jauni vaikai 
bet ir suaugia jais bovinasi.

Czionais dabar pabandyki
me nauja patyrimą. Užmerki
me akis ant vienos minutos, per 
ta laika drueziai bandyk insi- 
vaizdinti kaip tau butu jaigu 
visa gyvenimą turėtai praleisti 
tamsumoj. Ta atsidavusiai at
lik ; tik tada gal suprasi akiu 
svarbumą. — C.

NARSUS :: ::
:: :: LIETUVYS

Angliakasiu Tikras 
Atsitikimas

yiSAS miestelistCapelton bu
vo linksmas isz priežasties

baliaus iszkelto per pono Hilto- 
na, locnininka kasyklų ir kaimo 
kuriame anglekasiai gyveno, o 
tai isz priežasties varduvių sū
naus, kuriam sukaka dvide- 
szimts-vienas metas, o ir ant 
garbes vienatines dukters buvo 

'pabaigus savo mokslą ir ka tik 
buvo sugryžus isz augsztu mo
kyklų.

Karolius Hiltonas buvo la
bai mylėtu nuo savo tėvo o> ku
ris ant sūnelio noru visame ti
ko. Isz priežasties nuolatinio 
sirguliavimo p. Hiltono, sūnūs 
apėmė visa valdžia po tėvui ant 
kasyklų, nes jo nedoras apsie
jimas su žmonėmis taip davėsi 
jam in ženklus jog baisiai jo ne
kentė visi gyventojai kaimelio 
Capelton.

Laike baliaus radosi vienas 
isz musu tautiecziu Lietuviu 
Petrais Baranauskas, kuris mo
kėjo gerai Angelskai, o ir buvo 
fajer-bosiu tose kasyklose. Jam 
tai likos atiduota szlove vest 
dukterį locnininko kasyklų, 
prie stalo ant vakarienes no- 
rints ant to visi kiti angliaka- 
siai-Amerikonai labai niurnėjo 
po nosia.

Kada taip musu Petras sėdė
jo prie stalo su jauna Violeta 
(taip buvo vardas locnininko 
kasyklų dukters) paregėjo sė
dinti prieszais save jisios broli 
Freda, o kuris baisiai nekente 
Petro. Tame prakalbėjo Violeta 
in Petra:

— Ar žinai tamista, jog asz 
myleezia labai atlankyt rytoj 
kasyklas ir nusileist nauju 
szaftu žemyn, tarė mergina taip 
idant josios brolis galėtu isz- 
girst.

Have your car checked now at your nearest official 
State Inspection Station. Be sure it is in safe mechan
ical condition for your summer trip . . . that 

your brakes will hold if a child darts into your 
path . ..

your tires won’t skid on wet roads . ..

your horn will warn others who can’t see you . ..

your headlights won’t blind the motorist coming 
toward you . . .

your steering wheel will keep you on the right side of 
the road—

•. . and that all your other equipment and safety 
devices are in dependable working order.

State inspection is for your protection. Its enforcement 
has reduced Pennsylvania’s rate of accidents caused 
by defective cars to 14% lower than the national 
average.

The current inspection period opened May 1.

You cannot drive legally unless you have an official in
spection sticker by July 31. There will be no extension of
this period.

TAKE CARE OF YOUR CAR!
DRIVE IT CAREFULLY!

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
Department of Revenue

JAMES H. DUFF, Governor

— Butu man didele szlove, 
idant galeczia panaitai parodyt 
naujas kasyklas, bet naujas 
szaftas yra labai ne tikras ir 
galėtu kokia nelaime atsitikt, 
ir apie tai pranesziau tavo bro
liui jog virszus yra nelabai drū
tas ir kaip kur pradėjo ingriu- 
vinet, bet jisai tiktai isz manes 
daro szposus, o man duodasi 
jaust, jog gal bile diena baisus 
atsitikimas gali atsitikti tame 
szafte.

— Esi kvailas, Petrai! Pa- 
szauke Fredas. .Szaftas yra su
visai saugus ir jokios nelaimes 
jame nesitikiu! Asz pats nuve
siu savo seseri rytoj.

Ant rytojaus Fredas nuėjo 
pats prie szafto. Nes Violeta 
nenorėjo eiti su juom, ir melde* 
jo idant ne eitu in kasyklas, pa
kol nepastatis keliolika paramų 
po griuvaneziu lubu.

Fredas atėjo prie szafto ta
me laike kada keliolika anglia
kasiu likos isztraukti isz ka-. 
sykiu, o ant užklausymo Fredo 
pasako, jog kasyklose pasiliko • . .da Petras ir kitas darbininkas, 
kurie apžiūrinėjo virszu.

In keliolika miliutu po tam 
Fredas nusileido in kasyklas. 
Tolimoje paregėjo du žiburius 
Petro ir jo pagelbininko. Kada 
ėjo pro paramas (pilerius) pa
regėjo su baime, jog keli buvo 
labai sulenkti, o nekurie labai 
braszkejo. Priejas kur Petras 
radosi tare in ji:

— Asz nusiduosiu da to- 
liaus, o tu gali nusiduot prie 
szafto ir laukt manės, o kada 
sugrysziu, busim visi ant kart 
isztraukti.

PRIŽIŪRĖK!
J j u r 'TT • • • ; - r '« i

Kad Tavo Automobi
lius Butu Gerai

Peržiuretas
‘Ažl Tu kurie yra automobi- • 

liūs. Gerai apžiūrėk kad tavo 
automobilius butu GERAI ap
žiūrėtas del visu kelionių szia 
vasara.

Prižiūrėk kad:
Tavo stabdžiai, briekos gerai 
laikytu kai tau reikes greitai 
sustoti, jeigu koks vaikas isz- 
begtu ant tavo kelio . . .

Tavo guminiai ratai, tajeriai 
nebutu slidus ant szlapio kelio.

Tavo triuba galėtu visus ant 
kelio persergeti . . .

Tavo szviesos neapakintu ki
tus, kurie priesz tave atvažiuo
ja.

Tavo ratas gerai tavo kara 
vairuotu . . .
... Ir kad viskas ant tavo au- 
tcmobiliaus butu tvarkoj.
Valstybe peržiūrinėja visus au
tomobilius del tavo apsaugos! 
Szitas prižiūrėjimas sumažino 
nelaimes ant vieszkeliu Penn- 
sylvanijoje keturiolikta nuo
szimti, 14%, prilyginus prie ki
tu valstijų nelaimiu.

Automobiliu peržiūrėjimas 
Pennsylvanijoje prasidėjo Ge
gužio (May) pirma diena.

Nevalia vairuoti, draivinti, 
ar važiuoti automobiliu be per
žiūrėjimo ženkelio, nuo Liepos 
(July) trisdeszimts pirmos die
nos.

Gerai Prižiūrėk Savo 
Automobiliu!

Važiuok Atsargiai!

Ir nusidavė giliau in kasyk
las o Petras su pagelbininku at- 
ęjo prie szafto-. Vos prisiartino, 
kad sztai iszgirdo baisu dundė
jimą ir lūžima paramų, o aki
mirksnyje griuvo visas virszus 
ten, isz kur ka tik buvo atėjo o 
ir buvo girdėta riksmas Fredo, 
po tam viskas nutilo.

Tik valandėlė Petras buvo 
nutirpęs, bet tuojaus priszoko 
prie virves ir davė inžinieriui 
signola idant juos isztrauktu in 
virszu..

In trumpa laika subėgo dau 
gelis žmonių, kada dažinojo 
apie baisia nelaime! Tėvas pri
žadėjo duoti puse savo turto 
tam, kuris iszgelbes jojo viena
tini sunu, jeigu da randasi prie 
gyvasties!O v

Ant tuju žodžiu prisiartino 
Petras su nuliudusiu veidu ir 
tikru pastanavijimu, tardamas:

— Ponas Hiltonai, ne už vi
sa tavo turtą nenusiduoeziau in 
taisės kasyklas idant iszgelbet 
tavo sunu, nes vien tik isz mie- 
laszirdystes del savo artimo tai 
padarysiu ir su pageliba Viso- 
galingiausio iszgelbesiu tavo 
sunu jeigu da randasi prie gy
vasties.

Iszgirde tuos žodžius kuopa 
angliakasiu suriko ant szloves 
Petro ir kožnas gyre jo pasi- 
szventima. Nes Petras mostele- 
jiriiu rankos apmalszino kly- 
kenezius ir tarė po valiai;

— Turiu turėt in pagelba 
da tris žmonis. Kas eis su ma
nim?

Trys anglekasiai isz kuopos 
ženge pirmyn ir tuojaus nusi
leido in kasyklas. Pirmiausia

Petras liepė nuleist keliolika 
milžiniszku balku, idant pa
remi griuvanezias lubas. Ir taip 
po trijų adynu sunkaus darbo, 
pradėjo daeitinet kur tikėjosi 
surast sugriuvusi sunu locni
ninko kasyklų.

Po trumpam pasilsiui vela 
ėmėsi su visom pajiegom prie 
darbo ir ant galo pasisekė da- 
eit kur gulėjo nelaimingas Fre
das. Tarp dvieju milžiniszku 
akmenų jisai gulėjo o kurie ap
saugojo ji nuo smerties, nes vie
nas buvo užgriuvęs ant kito, o 
Fredas gulėjo apaezioj su pri
spausta koja per kita akmeni, 
bet radosi prie gyvasties. Po 
iszgavimui Fredo ant virszaus, 
priėjo ponas Hiltonas o spaus
damas ranka Lietuviui tarė:

— Aeziu Dievui ir tau ma
no Petrai, o ir tavo narsiems 
draugams. Isz tikros szirdies 
dekavoju tau už iszgelbejima 
mano sunaus.

Minia žmonių neužilgio isz- 
šiskirste, o Fredas likos nuga
bentas namo. Po keliolika san- 
vaitu likos iszgydintas, bet ko
ja taip buvo nulužus, jog ant 
viso gy vasezio pasiliko kolieka.

Kada suvisai pasveiko, Fre
das nusiuntė pas Petrą siuntini 
praszydamas idant jisai ateitu 
pas ji. Kada atėjo Fredas tarė:

— Atleisk man Petrai, daug 
blogo asz tau padariau, o ir vi
siems angliakasiams buvau 
druska akyje, bet žinai jog bu
vau nubaustas labai per Dievą, 
nes nuo szios dienos stengsiuo 
siu eiti pėdom mano tėvo, kuri 
visi myli kaip ieva.

* * *
In meta po tuom atsitikimui 

ponas Hiltonas iszleido savo
(Tasa Ant 3 Puslapio)
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pradejo verkti. Ant galo ji pra
dėjo ramint net pati serganti: 
Nesirūpink tiek daug ir patys ■ 
daktarai tankiai suklysta! Asz 
pati jaueziuosi, kad man sziau- 
dien jau truputi geriau ir pasi- ( 
tikiu greitai pasveikti. Nerei
kės szilto oro, nei kokiu ten , 
maudynių.

— Teisybe tas? Puolėsi prie 
jos suramintas ir pilnas vilties. 
Patsai ir papurtė jai paduszka, ] 
bile tik butu lengviau. O kad 1 
tu greieziau pasveiktum! Ki
taip nusiminimas mane turės 1 
užmuszti.

Pastebėjo po tam užgesusia ' 
ugni.

— Malku turi but, tare. 
Sziluma turi turėti! Eisiu da 
syki pas žachareva.

— Ka nori da jam nunesz- 
ti ? Atsiduso pati.

—* Savo naujus kailinius, tu 
buk rami, asz ir taip ncsuszal- 
siu, po taja bliuzą užsivilksiu 
kita sena.

❖ ❖ ❖

— Ai vai! — alsavo Moisc 
Zacharev, kaip tai visados, pa
matęs kailinius, aivai! Ir tu 
jam vadini kailinius, Tas nėra ■ 
jam jokis kailinius, tai tik sku
durus, niekam nevertus! Tai 
tikrai buvo Žydiszka komedija 
bile tik mažiau už juos pasko
linti pinigu.

— Nesakykite, kad kaili
niai niekam neverti, kalbėjo 
liūdnai Grigorjev. Žinokite ge
rai broliszkai sutinkant, tie 
kailiniai verti mažiausia de
szimts rubliu. Susimylėk, Moise 
man reikalinga malka, kitaip 
mano serganti pati ir vaikas 
suszals.

— Nu bet man negali vi
siems padėti kam tik ateina ir 
praszo kad reikalinga pinigu. 
Kitaip ir man paežiam niekas 
neliktu. Sujudino pcczais, kada 
Grigorjev in ji žiurėjo. Man nie
ko nepagelbėsi, sziltus kailinius 
man nereikia.

— Žydas pradėjo isz naujo 
kailinius vartyti. Nu, man jus 
labai gaila, tai kaip del jus 
duosiu už kailinius viena rubli.

Grigorjev iszgirdes tuos žo
džius, supykęs atsiliepė:

— Ka? Tu nori Žyde isz 
manes tuos kailinius iszlupti 
už viena rubli ? Tai nežmonisz- 
kai tu apsieini taip darydamas!

—- . Nu, kad nenori, tai man 
nepriverti. Kam czia rėkauti ?

— O tu, tu, begedi! Szauke 
Grigorjev. Tegul tave tavo loc- 
ni griekai pasmaugė! Imkis, 
duok man rubli! Ir verkdamas 
mete naujus kailinius už rubli.

Žydelis suskubo, tuojaus rub
li užmokėjo, o Grigorjev kaip 
beprotis iszbego. Bemaž ko ne
perverto viena poną stovinti 
prie krautuves. Ponas ji sulai
kė ir paklausė:

— Kas atsitiko ?
— O tasai nedoras Žyd-pa- 

laikis! Suszuko Grigorjev ir 
tuojaus apsakė jam visa atsiti
kima, o po tam abudu leidosi 
toliau.

— O turbut turėjote jam 
atiduoti gerus kailinius už var
ginga skatiku? Klause ponas 
toliau. Tada biednas Grigorjev 
pro aszaras apsakė visa savo li
kimą ir visokias nelaimes, ku
rios ji taip daug vargina.

— Taip, taip paantrino ke
lis sykius ponas. O ka pradėsi
te kada iszduosite ir ta pasku
tini rubli?

, — Apie tai manės neklaus-

I.
NE labai senei, viename isz 

didesniu Vakarines Rusijos 
miestu gyveno Ivan Grigorjev 
geras ir doras žmogus, bet la
bai biednas. Jisai buvo didelio < 
kalėjimo už miesto prižiureto- 
jum. Norints szeimyna buvo 
maža, nes apart jo paties ir pa
ezios buvo tiktai viena desziriits 
metu mergaite, o vienok ju už- , 
laikymasj jam labai daug gal- . 
va džiovino. Algos nuo valdžios 
gaunamos niekad neužtekdavo. 
Savo vyrui tankiai pagelbėda
vo pati surinkti kėlės kapeikas 
daugiau savo iszsimaitinimui. 
Ji kitoms turtingesnėms szei- 
mynoms skalbė drapanas, pro
gine ir visokiais kitokiais bu
dais tarnavo. Del kraszto ne- : 
laimiu, kares, revoliucijos ir 
neužderejimo, užstojo brange
nybe tokia didele, kad pragy
venti nekuriems jau buvo visai 
negalima. Kaip žinoma, nelai
me niekad neateina pati, taigi 
prie tu visu nelaimiu prisidėjo 
da viena; apsirgo Grigorjevo 
pati. Isz pradžių, ji visai nie
kam nieko nesiskundė ir seno- 
viszkai visur sau uždarbiavo, 
kad sztai viena diena ji par- 
neszta namo galima sakyti pus
gyve. Kada ta pati vakara Gri- 
gorjev sugryžo nuo tarnystes 
namo, jam kraujas gyslose su
stojo tekejes; pirmiause, kad ja 
mylėjo, kaipo savo gera ir isz- 
tikima paezia, o po tam jau ma
te besiartinanti jiems visiems 
yarga. Isz kur dabar imsi pini
gus daktarui ir vaistams? Kas 
name prižiuręs tvarkos ? Kada 
Grigorjev ant daktaru ir vais
tu iszleido' paskutinius pinigus 
jisai surinko namie visokius 
brangesnius daiktus ir nunesze 
senam Žydui Moisei Zacliaro- 
vui, kuris už juos paskolino 
jam pinigu.

Biedna moteriszke jau nuo 
keliu sanvaieziu gulėjo ir su 
kožna diena jos gyvasties žibu
rėlis ėjo vis menkyn. Jos nuvar
gusios akys klaidžiojo po grin- 
czia. Namuose net ugnies nebu
vo, nes malkos buvo sudegintos 
o maža Olga sėdėjo palei pe- 
cziu susirietus ir pute savo su- 
szalusias ir pamėlynavusias 
rankeles. Atėjo daktaras. Bet 
taip toliau neinasi, tuo budu 
niekados, nepasveiksite ! Viso
kios liekarstvos ežia nieko ne
gelbės! Turite keliauti kur i n 
sziltesnius orus, ir tenai gražiai 
užsilaikant be abejones atsigau
site; kitaip.

— Czia patrauko pecziais; 
kitaip nieko ne bus.

Lengva jam buvo pasakyti! 
Iszvažiuoti in pietus! O, didis 
Dieve! Serganti užsigryžo in 
siena ir patylomis gailiai verke 
savo vaiko, kuri trumpame lai
ke turėjo1 apleisti nes pati tai 
viską gerai atjautė.

■Olga neužmirszo ka daktaras 
motinai pasako, dėlto sugryžus 
vakare tėvui, jam tuo jaus viską 
ir iszpasakojo. Tarytum Gri- 
gorjeva kas su durtuvu pervė
rė. Taigi da butu galima sziaip 
taip jai pagelbėti, tik laibai 
daug užkenkia pinigai! Ir del 
to turi sunykti jaunas gyveni
mas jo mieliausios paezios ir ge
ros motinos! O nelaimingasis 
sviete! Visur tik pinigas ir pi
nigas! Isz didelio sopulio ir pik
tumo norėjo rėkti, plaukus nuo 
galvos rauti, bot tik po tam sa
vo kumsztis sugniaužė ir atsi
rėmęs kaipo koksai kūdikis 

kite pone, atsake Grigorjev nu
siminęs, to tai negaliu pasaky
ti.

— Na, tai asz jums pasaky
siu tiktai nenusiminkite. Czia 
pasilenkė prižiūrėtojui kaleji- 
ant ausies. Galite uždirbti ne 
viena, ne deszimts, bet tukstan ■ 
ti rubliu jeigu norite.

Grigorjev iszgirdes tuos žo
džius sustojo kaip inkastas.

— Ei, kaip ponas kalbi ? 
Tūkstanti rubliu!

— Pst, ne taip garsiai!
— Pone nesijuokite isz ma

nes, juk asz ponui savo nelai
mes iszpasakojau!

— Juokai tokiame atsitiki
me butu griekas! Atsake ponas, 
nuduodamas savo szirdinguma.

Vienoje mieštoje padare 
parte,

Ant kurios pribuvo 
ir jauna marte, 

Bet nežinau kas ten 
pasidarė, 

Kad vėliaus susibarė, 
Kokiu ten innagius 

kožnas pasiėmė, 
Vieni kitiems kailius 

lupo, 
Sztai policistai pribuvo, 

Nabagas, ir tam gerai 
kaili iszlupo, 

Visiems daug kasztavo, 
Badai in pavietava korta 

nusigvo, 
Mat, tai vis per parte 

Su jauna-marte.

In viena Skulkino 
pleisa užėjau, 

Kur biski naujienų 
O kad dabar visur 

dirba, 
Tai tarp žmonių visaip 

virba, 
Po visas vietas slankioja, 
Visokias žinios rankioja, 

O kad musu tautos mergeles,
Pavirto ant kitokes, 

Bet tiek tuo,
Bile ne ant Indijonku 

Po visas pakampes 
trankosi,

Trumanas Su Izraelio Prezidentu

Daktaras Chaim Weiz- 
mann, garsingas mokslin- 
czius, kuris yra gimęs Rusijo
je ir dabar yra naujo Žydu 
kraszto, Izraelio Prezidentas 
inteikia Prezidentui Truma- 
nui, Žydu “Torah” instaty- 
mu surasza, kai jis apsilankė

Washingtone. “Torah” tai 
yra pirmutines penkios Seno 
Instatymo, Szvento Raszto 
knygos. Jos yra ranka sura- 
szytos ant skuros, ne kaip 
paprastai ant popieros. Dovi- 
do Žvaigžde spindi ant kny
gos apdaru.

— Pone, szoksiu in ugni, 
jeigu.

— Pst! Eikite su manim in 
tuos namus, tenai dažinosite, 
apie ka einasi.

II.
Inejo in tuos namus, o po tam 

in puikiai intaisyta ir gerai ap- 
szviesta kambari. Grigorjev tik 
dabar pamate kad turtingas po
nas turėjo but jo draugas. Ant 
saves turėjo užsivilkės brango 
skranda, ant brusloto blizgėjo 
aukso lenciugelis, o ant pirsztu 
brangus žiedai.

— Prisėskite, ragino biedna 
kalėjimo tania ir pats tuojaus 
atsisėdo. Pasakykite man, pra
dėjo tuojaus. Ar nežiote tarp ju 
su kaliniu grafo Aleksiejaus 
Sen ja vino?

Automobiliuose tamsios 
vietos jieszkosi, 

Mat, jie sako, 
Kad kitu tautu vyreliai 

■geresni, 
lUž musu vyrukus geresni, 

Ir jie slaptybe užlaiko, 
O musu tautu vyrukai 

nepataiko. 
Tegul tokias merginos 

eina in pragaru.
* * *

Sako: Kad drabužis 
žmogų nedabina, 

Jeigu blogai apsieina, 
Bet, jeigu mandagus bus, 

Tada busi žmogus, 
Taigi, vienoje vietoje,

Badai tai buvo 
Nedėliojo, 

O buvo jau volai, 
Susiede vyrai ant 

ulyczios,
Vieni ant kitu 

užklupinejo, 
Policistai pribuvo, 
Ir visus in lakupa 

sudėjo.
Mat, nebuvo tai doiri 

vyrukai,
Tiktai kvailiai,

O jeigu shrmatinasi, 
būti musu tautos 

vyrukais, 
Tai visados pasirodo 

kvailiais.
* * *

Kur ten Merilande, 
Badai vienoj vietoj, 

Du, kaip sakant 
gyvuliai,

Elgėsi nedorai, 
Jeigu negali kailiu 

iszlupti, 
Da koki laika 

palauksiu, 
Bet kada vela in 

ten pribusiu, 
Tai in kaili duosiu.

— Grafas Aleksiei Senja
vin? Isztempe Grigorjev. Ach, 
taip, taip, žinau ji! Toksai pa- 
ogus, jaunas vyrukas su malo

nia iszveizda. Jis atgabentas 
in kalėjimą gal priesz dvi san- 
vaites, labai man jo gaila.

— Man taip gaila, nes tai 
mano brolis!

— Ach! Nusistebėjo prižiū
rėtojas. Kokia tai sunki ryksz- 
e poną patiko! Bet nesitikiu, 
<ad jis yra nekaltas?

— Hm! Kaip kas nori! Tik
rai pasakius, nepadaro jis nie- 
LO‘ blogo, bet yra studentas, 
yra jaunas ir karsztas, ant ne
laimes jisai dalyvavo studentu 
revoliucijiniame judėjimo. Vie
na diena, juos visus aresztavo, 
maltus ir nekaltus, visus sykiu. 
Jambus sunku isz to tinklo isz- 
sipainioti. Kaip žinote dabar' su 
studentais nedaroma jokiu ce
remonijų, greitai siunezia in iSi- 
berija, o tada viskas užbaigta. 
. vokia tai mums geda, musu se
nai aristckratiszkai gentijai, 
toksai sopulis senai motinai 
sunku ir apsakyti. Ji nepergy 
vens to atsitikimo! Dėlto taip 
nereiketn būti, tegul kažin kiek 
ir kasztuos! Nuo jusu priguli 
panaikinti mums geda ir sopu- 
ius! Buvo matoma kad prisige- 
rinimu norėjo apeiti prasta 
žmogeli.O

— Kaip tai? Paklauso Gri
gorjev.

— Noriu su jumis pasikal
bėti atvirai. Esate žmogus una- 
ravas taigi manau kad apie vis- 
<a tylėsite.

— Gerai jau, bet ko guodo- 
:inas ponas pas mane reikalau
jate? Klause Grigorjev su žin
geidumu.

— Tai-gi klausykite: Jus 
nuneszate valgi mano broliui, 
teisybe? •' 

— Gerai. Prie tos progos 
eiskite jam viena syki pabėgti, < 

o jusu beda pasibaigs ant visa
dos.

Kalėjimo tarnas tylėdamas 
pasikėlė mirtingai persigandęs. 
Tik po tam praszneko: Dieve, 
ko ponas reikalauni nuo manos, 
ponas grafai?

— Nieko, kaip tik to idant 
nors syki užmirsztum kalėjimo 
cieliaus duris uždaryti.

— Negaliu!
— Ach, kas tas negaliu. Del 

ko ne? Vaikiszkumas! Pamesi- 
te savo suskurusia vieta, o su 
szeimyna galesite keliauti sau 
in užrubeži. Susigadinkite czia 
apeina apie jus ir jusu szeimy- 
nos laime!

— Negaliu! Antrino Gri
gorjev. Sudėjau prisiega iszti- 
kimylbes carui ir tiesoms, negu - 
liti prisiegos laužyti.

— Tame atsitikime tai nėra 
jokio grieko! Prieszingai, isz- 
pildysite gražu dar'ba artymo 
meiles. Už tai užmokės jums 
musu visa szeimyna, o žiną u 
kad grafu Senjavu szeimyna 
yra gana turtinga idant nepa
likti jums kalta.

Turbut, turbut, bet taip nei
nasi pone!

— Turi eiti, pristokite, asz 
jums duodu tuojaus tūkstanti 
rubliu! Tarė grafas ir tuojaus 
papylė ant stalo krūva auksi
niu pinigu.

— Guodojamas pone, pasi
gailėkite manes! Prasze bied
nas prižiūrėtojas, žinote kad ta
sai auksas man butu naudingas 
bet už ta preke ji gauti nenoriu 
niekados!

— Nebūkite vaikiszki! Pa
mislykite apie savo serganezia 
paezia, kuria galite iszsiusti in 
pietines vietas, in sziltus krasz-

tus ir sugražinti jei sveikata. < 
Pamislykite apie kūdiki kas isz 
jos bus, kada numirs motina! 
Duodu jums 2,000 rubliu!

— Del Dievo meiles, aima
navo vargdienis; perstok po
nas !

— 3,000 rubliu!
Grigorjev sunkiai dūsavo. 

Ne ir ne!
— Po'szimts! 4,000 rubliu. 

Norite ar nenorite neiszmintin ■ 
gas žmogelei?!

Ar žmogus gali atsirasti bai
sesniame padėjimo? Isz vienos 
turtai ir gyvenimas be rupes- 
cziu, antrai, pridCryste ir skur
das! Tai baisi buvo valanda 
kaipo iszsirinkimas dangaus ar 
peklos. Grafas Senjavin su aty- 
da patemyo veidą kuriame bu
vo matoma jo jausmu kova.

— Na, kada susimylėsite? 
Mano kaltybes tame nebus jei
gu varge ir skurde turėsite ir 
numirti. Paskutiniu sykiu jums 
aukuoju 5,000 rubliu, norite ar 
ne? Jisai ranka isztiese tary
tum, norėdamas jau pinigus su
sižerti ir da paklausė: Norite ar 
ne?

Biednas žmogus sugriežė 
dantimis isz sopulio ir aszaros 
per veidus nuriedėjo. Be jaus
mu sukrito ant kreses. Taip, no 
riu! Bet Dievas mano liudinto- 
jum, kad ta darau tik del mano 
paezios!

Gundytojas apveikė.
Užganadintas grafas tarė:
— Na pagalios! Žinojau, 

jog esate geru ir iszmintingu 
žmogum. Prisėskite, da turime 
ta reikalą placziau apkalbėti. 
Kaipo zadotka duodu jums 
sžiandien 1,000 rubliu, sztai pi
nigai! Ir pastūmė jam suvynio
ta popieroj auksa. Kitus 4,000 
gausite kaip nusiseks pabėgi
mas. Kada kaip mislijate, da
bar geriausias butu laikas, kad 
tiktai pabėgimo tuojaus neati
dengtu?

— Vakare, tarė Grigorjev 
tuojaus po visa aplankymui. 
Gal praeis visa naktis, kol pa- 
temys jusu brolio pabėgima.

— Gerai. Tai jeigu tasai da
lykas duosis gerai atlikti ry
toj. Gali būti dar taip kad kali
nus netikėtai tuojaus gali in ki
tur iszgabcnti, o tada musu vi
sas reikalas butu niekai. Taigi 
mano broli iszvosite net ant 
ulyczios. Darykite taip kaip 
jums geriau iszeina. Abelnai, 
grafas mistino su dvasios in- 
tempimu, czia mieste kur su 

, arklais laukti, pavojinga gali 
būti bent koksai nužiūrėjimas, 
žinote gaspadamiszke “po tri
mis kranktais?” Guli gal už 
penkiolikos viorstu nuo miesto 
miszke.

— Žinau ja.
— Tai gerai. Tenai su veži

mu ar rogėmis lauksiu rytoj 
nakti jus ir mano brolio, tenai 
taipgi gausite 4,000 rubliu. Da
bokite idant neu'žtruktumet ne
reikalingai. Bet visada galėtu 
kas atsitikti, tai jeigu anks- 
cziau nepribus,ite palauksiu iki 
ausztant. Jeigu visai nepribu
site tai žinosiu kad mane apga- 
vote, o tada laukite mano atmo- 
nijimo, pridūrė asztriai. Ir jums 
taipgi tas dalykas turi labai rū
pėti, o kad tik nusisektu! Su
pratote mane?

— Grigorjev linkterėjo gal
va susirupines. Rytoj nakti 
gaspador “po trimis krank
liais.”

— Gerai. Pašiepkite savo 
pinigus ir eikite vardan Dievo! 
Asz, tuo tarpu viską prirengsiu.

Taip ir persiskyrė.
—BUS DAUGIAU—

NARSUS LIETUVIS

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

dukteri už pono Petro Bara
nausko, o dienoje vestuves ap- 
laike žinia jog likos priimtas 
kaipo pusininkas kasyklų Hil
ton, o su savo Ąmerikoniszka 
pacziulc džiaugėsi da ir szian- 
dien.

SKAITYKITE ‘‘SAULE”

■

“SAULE” YRA
GERIAUSIA

DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

ISTORIJE na “t 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
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 City

Svarbus Praneszimas
Skaitytojams “Saules”

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. • Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.



“SAULE” MAHANOY CM?Y, PA.

Žinios Vietines
— Nedelioj, Birželio (June) 

20-ta deina, yra tai diena pa- 
szvenstas ant atminties “Tė
vo” arba kaip angliszkai vadi
na “Father’s Day.”

— Keturi vyrukai likos su
žeisti automobiliu nelaime 
Fountain Springs arti Ashland. 
Visi vyrukai randasi Ashland 
ligoributeje: Wesley Bowen, 22 
metu amžiaus, nuo 1103 West 
Ninth St., Chester, Pa., (kuris 
vairavo automobiliu); Charles 
Mervine, 22 metu, N. Front St., 
Reading; Wm. Dean, 21 metu, 
Broad Mt. Ave., ir Alponas Vai- 
cziunas, 23 metu, 119 N. Balliet 
St., isz Frackvilles. Nelaime at
sitiko ant1 ‘Dead Man’s Curve’’ 
kelio. Autimobilius trenke in 
stulpą ir apsivertė. Nelaime at
sitiko Seredoj 5:15 valanda ry
te.

— Petnyizioj pripuola Szv. 
Ephraemo.

—■ Isz priežasties kad netu
rėjo užtektinai gazolino, ero- 
planas kuris skrido isz Bethle
hem, Pa., turėjo nusileisto ant 
Glover’s kalno, Shenandoah. 
Eroplana vairavo Charles Hei
decker, 39 metu, 1616 Maple St. 
Bethlehem, Pa. Eroplanistas li
kos sužeistas in rankas, o jo 
eroplanas sugadintas.

— Su'batoj Szv. Juliano 
Falcon.

—• Amelia iStraskevicziene 
turėjo operacija Locust Mt. li- 
gonbuteje.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola 5-ta Nedelia. po Sekmi- 
nu, taipgi ta diena yra žinoma 
kaipo “Tėvo Diena;” Panede- 
lyje Szv. Aloyzo, taipgi pirma 
diena Vasario; Utarninke Szv. 
Paulinio; Seredoj Szv. Eteldre- 
do; Ketverge Szv. Jono Kriksz- 
tytojo; Petnyczioj Szv. Vilimo; 
Sukatoj SS. Jono ir Povilo.

— Ponia Helena Valukonie- 
ne isz Frackvilles, lankosi mies
te su reikalais, prie tos progos 
atlankė ir “Saules ’ ’ redakcija 
kuri atnaujino prenumerata už 
laikraszti “Saule” del savo te 
velio p. And. Zuprasko. Acziu 
už atsilankyma. s

t-

Port Carbon, Pa. — Sirgda
ma ilga laika, sena gyventoja 
Jeva Januszoniene, nuo 109U> 
Jackson Ulyczios, numirė Utar
ninke, 2-tra valanda ryte na
mie. Velione gimė Lietuvoje, 
prigulėjo prie Szvento Kazi
miero parapijos Saint Clair. 
Paliko dideliame nuliudime sa
vo vyra Antana, du sunu: Anta
ną kuris tarnauja del Merchant 
Marines, ir Alberta namie. Lai
dotuves invyks Sukatoje su 
Szv. Misziomis Szv. Kazimiero 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte 
ir kūnas bus palaidotas in Szv. 
Juozapo parapijios kapines 
Mahanoy City.

Philadelphia, Ps(. — Panede- 
lyje, Republikonai laikys savo 

#seima Convention Hall, kurie 
iszrinks savo kandidatus del 
Amerikos Prezidento. Demo
kratai taipgi laikys savo seimą, 
Liepos (July) dvyliktos dienos 
iki septynioliktos.

PHILADELPHIA. —Du au
tomobiliai susikūlė ant Wissa- 
hiekon Drive, netoli Ridge Ave. 
Visi kiti automobiliai negalėjo 
pravažiuote per dvideszimts 
minueziu, kol tiedu automobi
liai negalėjo buvo nutrauktu 
nuo vieszkelio. Bet szitame su- 
sikulime nei vienas nebuvo su-

Kariszkas Laivas

Amerikoje nereikia stoti 
in laivyną ar in vaiska daži- 
noti kaip iszrodo kariszkas 
laivas. Kartas nuo karto lai
vynas paskelbia diena kada 
visi gali užeiti ant laivyno ir 
sau pasižiūrėti. Kariszkas 
laivas, Valley Forge, kuris 
veža daug kariszku eroplanu 
ir kuris iszplauke isz San

žeistas.

NUSZOVE SAVO 
VYRA

SALISBURY, MD. — Devy- 
niolikos metu amžiaus moteris 
ir motina pasakė policijantams 
kad ji nuszove savo vyra kai jis 
girtas miegojo ant lovos, szalia 
jųdviejų dvieju metu dukreles.

Ji sako, kad jos vyras per 
tris dienas gere. Jiedu szia die
na ar vakara iszejo aplankyti 
kelis draugus ir sustojo in kelis 
saliunus. Kai jiedu parėjo na
mo, jis buvo pasiutiszkai pasi
gėrės ir grasino ja kad jis ja nu
žudys. Parodyti kad jis baiku 
nekreczia, jis atsinesze karabi
ną ir nuszove jos katina.. Pa-1 
skui jis ja nusivijo ant virszaus 
kur jis sukniubo ant lovos ir už
migo su karabinu rankose.

Kai jis užmigo ji paėmė ta 
karabina isz jo ranku ir paleido 
kulka jam in kakta. Tada ji 
nubėgo pas savo tęva John Ba
ker ir paprasze savo tėvo kad 
jis paszauk policija.

Žmona ir motina, Mary Ellen 
Truitt sako kad jos vyras pri
vertė kad ji jam czeverykus nu
šautu. Ji taip ir padare nes ji 
jo bijojo. Ji policijai pasakė 
kad jos vyras William E. Truitt 
dvideszimts trijų metu amžiaus 
ja labai sumusze ir apdaužė ir 
parode savo pajuoduosiąs akis 
kurias ji sako jos vyras jai ap
daužė.

Kai policija jos paklausė ar 
ir ji ta vakara buvo pasigėrus? 
Ji staeziai atsake: “Ne, asz nei 
nerūkau, nei negeriu.”

KOMUNISTISZKA
CZEKU

KONSTITUCIJA

Prezidentas Benes At
sisako, Pasitraukia
PRAGUE, CZEKOSLOVA- 

KIJA. — Czekoslovakijos Ko
munistas Premieras Klement 
Gottwald, pasirasze ant naujos 
Czekoslovakijos Komunistisz- 
kos konstitucijos kai Preziden

Diego, Californijos, Spalio 
(Oct.) 9 diena, 1947 metuose/ 
inplauke in New York miesto 
uosta. Laivynas paskelbė kad 
visi kurie nori gali visa laiva 
peržiureti. Apie szeszi tuks- 
taneziai žmonių pasinaudojo 
ta proga ir peržiurėjo visa 
laiva.

tas Daktaras Eduard Benes ne
sutiko pasiraszyti ir pasitraukė 
isz savo vietos. -

Konstitucija bus invykdinta 
ir bus kaip tik in laika pripa
žinti nauja Czekoslovakijos ta
ryba kuri buvo iszrinkta Gegu
žio trisdeszimta diena, kada vi
si žmones ture pilna laisve bal
suoti už Komunistus ar eiti in 
kalėjimą.

Sulyg Czekoslovakijos nusi
statymais tas Komunistas Gott- 

Į wald turi pilna teise daryti ir 
vykdinti instatymus kai Prezi
dentas atsisako savo vietos.

Valdžia paskiria buvusiu 
Prezidentui Benes szeszios de- 
szimts tukstaneziu doleriu ant 
metu, jam davė gražius namus 
prie Lany miestelio.

Visa tai skamba labai gražiai 
bet isz viso to matyti kad Ko- 
munistiszka Czekoslovakijos 
valdžia duoda buvusiui Prezi
dentui Benes žinoti kad jam ne
valia iszvažiuoti isz to kraszto.

Prezidentas Benes nesutiko 
ir nepasirasze ant tos konstitu
cijos ir už tai turėjo isz savo 
vietos pasitraukti.

Kai Prezidentas Benes pasi
traukė isz savo vietos, tai jis 
paliko visa savo kraszta Komu
nistu rankose, bet tuo paežiu 
sykiu jis parode visiems kad jis 
nėra Komunistas ir jiems nepri
taria. Dabar visi aiszkiai žino 
kad Czekoslovakijos visa val
džia yra Komunistu rankose.

GERAS BIZNIS 
MEKSIKOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

Daug Meksikiecziu moterėliu 
innesza in Meksika visokiu 
dąigtu isz Amerikos po savo 
andarokais. Cigaretai, kurie 
ežia kasztuoja dvideszimts cen-Į 
tu, Meksikoje yra parduodami 
už keturios deszimts centu. Czia 
visai nereikia bizniavo mokslo

Istorija apie Amžina žydą 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezn Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

tuoj aus pamatyt koks 
biznis yra isz tu cigaretu. Mo- 
teriszkos “Nylon” paneziakos 
teipgi sudaro labai gera bizni.

Meksikos valdžia dabar pa
skelbė kad jeign ji sugaus koki 
žmogų toki bizni varant, tai ir 
pardavėjas ir pirkėjas bus su- 
aresztuotas, tūkstanti doleriu 
baudos užsimokės ir bus in ka
lėjimą patupdintas ant szesziu 
metu, ir visas tas neleistinas ir 
uždraustas tavoras bus valdžios 
paimtas.

Bet nežiūrint tokios baudos 
ir visu tu grasinimu, szitoks 
biznis labai gerai eina ir sekasi 
tiems kurie ji varo.

TAIKOS
BALANDĖLIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

szuko kad Rusija visados yra 
pasirengus derintis ir gražiai 
pasiszneketi ir sutinka su Ame
rika pasitarti ir visus klausi
mus ir keblumus iszaiszkinti ir 
iszlyginti,

Amerikos Ambasadorius 
Smith greitai atsikirto ir savo 
rasztus pasiuntė staeziai in 
Washingtona, ir tada paliko sa
vo ofisus ir iszvažiavo žvejoti, 
žuvauti in Normandy.

Nei Molotovas, nei Kremlinas 
nesnaudė. Ant rytojaus visi 
Komunistu laikraszcziai didė
lėmis raidėmis paskelbė kad 
Amerika kreipiasi taikos su 
Rusija ir Rusija sutinka. Szitos 
žinios pasklido Nanking, Pary
žiuje, Londone, Berlyne, Mosk- 
voje ir New York mieste.

Visi czia jaute ir mate kad 
gal jau visiems karams galas, 
kad gal dvi galingiausios tau
tos susieis ir pasibueziuos.

Net ir musu didžiausi politi
kieriai buvo suvilioti. Guberna
torius Tom Dewey, kuris dabar 
yra kandidatas in Prezidentus, 
sake kad czia yra isztikro 
reikszminga diena, jeigu Rus- 
kiai isz tikro prisilaikys savo 
žodžio.

Henry Wfet; IfflŠ Ėii E8: 
munistai remia in kandidatus 
del prezidento vietos sake: 
“Szitiedu laiszkai Amerikos 
Ambasadoriaus ir Molotovo pa
rodo tai, ka mes visados sakeme 
ir ko mes visados reikalavome: 
Kad Amerika su Rusija gali isz 
vien dirbti ir gyvuoti, taip kaip

Szitas paveikslas buvo 
nutrauktas isz eroplano ir 
parodo Vanport miestą, Ore
gon valstijoje. Szitas miestas 
buvo pastatytas per kara. 
Kai Columbia upe taip patvi
no kad vandenys persiliejo 
virsz kranto tai visas miestas 
buvo užsemtas. Namai buvo

geras buvo daroma per kara.” Henry 
Wallace tuoj aus pasigyrė kad 
jis kaip tik toki laiszka pats 
buvo pasiuntęs paežiam Stali
nui.

Bet Amerika Sekretorius 
Marshall nebuvo taip greitai ar 
taip lengvai suvedžiotas ar pri
gautas. Jis gerai žinojo kad be
veik visi Amerikiecziai kaip 
tik ko panaszaus laukia ir nori 
bet jis iszdryso visiems aiszkiai 
pasakyti ir paaiszkinti kokie 
yra tikrumoje tie makalmoji- 
mai ir kad czia yra tik kitas bū
das Komunistu propagandos. 
Kad jie apie taika kalba, o vi
sai kita daro. Jeigu Rusija ir 
Stalinas mate kad czia randasi 
atidarytos durys in Amerika, 
tai Amerikos Sekretorius tas 
duris užtrenkė ir pasakė vi
siems Komunistams laikytis sa
vo ta plieno ar geležies siena ar 
uždanga. Jis visiems Sovietams 
pasakė kad jie pirmiau turi pri- 
parodyti kad jie isz tikro nori 
taikos, ir paskelbti apie kuriuos 
klausimus jie nori pasikalbėti, 
ka jie duos, ir ko jie reikalaus. 
Tik tada Amerika su Sovietais 
derinsis.

Isz viso to paaiszkejo kad 
Rusija dabar nori nuduoti kad 
Sovietai nori taikos, bet kad 
Amerika priezaseziu jieszko ir 
kara rengia priesz visai nekal
ta Rusija.

Isz visu tu gandu taipgi pa
sirodė kad visi Amerikiecziai 
bijosi karo ir yra pasirenge pri
glausti taika, nepaisant kiek ir 
kaip ta taika jiems kasztuotu.

SOVIETAI SMAUGIA
BERLYNĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Sovietai uždare Magdeburg 
tilta, ir sako kad reikia ji patai
syti. Vietoje to tilto jie paskyrė 
maža pervaža, valti, kuria da
bar vežama žmones, tavoras ir 
automobiliai skersai Elbe upe. 
To vieno pervažo visai neužten
ka. Pirma diena nėr Ka. rirma diena per pietus jau 
prie tos upes buvo privažiavę 
automobiliu, kuriu eile tęsęsi 
daugiau negu myle ilgumo. So
vietai tyczia tai daro, kad tik 
suardyti visus susisiekimus.

Amerikiecziai su Anglais 
Berlyne dabar turi maisto tik 
del vieno menesio. Reiszkia So- I

Potvanis Užsemia Miestą

ir Washington valstijose taip 
pat baisiai daug iszkados pa- 
sugriauti, medžiai iszrauti ir 
visi kambariai sugriauti ar 
užsemti. Apie devyniolika 
tukstaneziu žmonių, kurie 
czia gyvendavo dabar yra be 
namu.

Kituose miestuose Oregon

Nenori Tikėti

Nežiūrint visu moksliszku 
rasztu ir iszaiszkinimu apie 
kaip menulis sukasi aplink 
musu žeme, szitas moksliu
osius Adolph Grauer, isz 
Miami, Florida visai netiki. 
Jis sako, kad menulis visai 
nesisuka, ir norėdamas vi
siems parodyti jis parūpino 
szitus pavyzdžius parodyti 
kad menulis ant vietos stovi.

vietai nori ir maisto prisiunti- 
ma sutrukdyti ar visiszkai su
stabdyti. Jie taip daro kad isz- 
varius ar iszstumius Amerikle- 
czius isz Berlyno.

GREITAI
PAMIRSZTAME

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ti Europa. Kiek jie dalyvaus ir 
kiek jie gaus, tai baisiai svar
bus klausimai.

Mums net n.uostabu kad tie 
Vokiecziai, kurie ne taip seniai 
visus žudė ir kankino dabar jau 
turi pilna laisve kaip papras
tas Amerikietis. Jie dabar net 
turi teise ir laisve straikuoti ir 
pasiprieszinti net tiems kurie 
juos užkariavo. Reikėjo parei
kalauti kad Vokiecziai nors per 
penkis metus kitu klausytu ir 
kitiems tarnautu, kad jie pilnai 
dažinotu ka tai reiszkia kara 
pralaimėti.

Treczia klaida visoje toje 
tvarkoje yra kad tik trys krasz- 
tai prižiuręs Vokietijos Rhur 
slienio pramone ir fabrikus. 
Kodėl ne visi szeszi krasztai 
kurie ta tvarka daro ir rengia?

Bet gal didžiausia ir pavojin
giausia klaida yra tai kad Ame
rikiecziai nori sutverti vėl vie
ninga ir galinga Vokiecziu tau-

dare kai ta Columbia upe 
persiliejo per savo krantus. 
Daugiau negu devynios de
szimts tukstaneziu žmonių 
dabar randasi be namu. O 
bledies yra padaryta už dau
giau negu septynios deszimts 
penkis milijonus doleriu.

ta. Tai nėra reikalinga ir yra 
labai pavojinga.

Vokietijos vienybe sutrukdy
tu visos Europos vienybe. Vie
ninga Vokietija tuoj aus vėl vi
sa Europa valdytu ar nors ves
tu, ir kiti krasztai tuoj aus imtu 
prieszintis. •.

Francuzai bijosi Vokiecziu 
taip kaip jie bijosi Sovietu. Ir 
Francuzai žino apie ka jie szne- 
ka ir ko jie reikalauja, nes jie 
yra Vokiecziu susiedai, ir jau 
buvo Vokiecziu auka kelis sy
kius. ,

Bet Amerikos valdžia daug 
daugiau pataikauja Vokie- 
cziams, musu buvusiems prie- 
szams, negu tiems kurie buvo ir 
yra Amerikos draugai.

NEGALI SU
LEWIS SUSITARTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

sako kad to pensijos fondo 
klausimas yra dabar augsz- 
cziausios valdžios teismo svars
tomas, ir kol teismas to klausi
mo neiszrisz, kompanijos atsto
vai negali ir nenori nieko apie 
ta fondą nei daryti, nei sakyti.

Visas szitas mainieriu klau
simas gali butn dvieju žmonių 
iszrisztas. Benjamin F. Fair- 
less, Plieno fabriku Preziden
tas.. Szitos dvi kompanijos 
daugiausia anglių pagamina ir 
vartuoja. Kaip szitos dvi kom
panijos nutars, taip visi mai- 
nieriai ir visos mainos turės eiti 
ir daryti. Taip buvo ,pernai 
kai be jokiu straiku ar barniu 
tiedu fabrikantai nutarė vi
siems mainieriams pakelti al
gas.

Lewisas sako kad jis nei da
bar nei kada nors ateityje nepa- 
siraszys ant kontrakto su kom
panijos atstovais, kol jis galu
tinai nepriims ta pensijos fon
dą.

Kai kurie spėja kad Teisėjas 
Goldsborough vėl turės kita in- 
sakyma iszleisti ir uždrausti 
mainieriams straikuoti. Bet, 
kol kas, valdžios atstovai sten
giasi ir Lewisa ir kompanijas 
sutaikinti.

ŽMONA NUŽUDYTA
PHILADELPHIA, PA. — 

Policija negali iszaiszkinti kaip 
ir kas nužudė keturios de
szimts trijų metu moteriszke 
ant Girard Avenue.

Policija sako kad jos vardas 
ir pavarde yra Mrs. Katarine 
Mellor. Policijantai sako kad 
josios vyras, kuris pirmiau bu
vo laikrasztininkas jiems pra- 
nesze kad jo žmona buvo su- 
muszta ir nužudyta. Jis sako 
kad jis tuo laiku nebuvo namie. 
Kai jis parėjo, jis rado savo 
žmona nužudyta.

Policijantai sako kad kai jie 
pribuvo in tos žmonos namus, 
jie rado ja visai nuoga ir bai
siai sudaužyta. Kas ja taip su
daužė ir nužudė, policija neži
no.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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