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Mainieriai Patenkinti
Isz Amerikos
į DEMOKRATU
A SEIMAS

Kandidato Klausimas
Beveik Iszrisztas:

“Trumanas”

PHILADELPHIA, PA. — 
Demokratai susirinko in Seimą 
toje paczioje vietoje kaip ir Re
publikonai Philadelphijoje. Jie 
dabar kai ir Republikonai rinks 
savo kandidata in Prezidentus.

Kai visas tas szumas užsibai
gė iszrinkti Generolą Eisenho- 
weri kaipo savo kandidata in 
Prezidentus, jiems tebeliko tas 
pats “Trumanas.”

Per szita seimą svarbiausias 
klausimas bus: Kas stos del 
Vice-Prezidento? Trumanas 
stoti in rinkimus, nepaisant 
kaip jo partijos žmoses jo neno
ri ir nemyli.

Butu galim aczia Demokra
tams patarti kad jie pasimokin
tu isz Republikonu klaidu ir sa
vo seimą geriau ir žmoniszkiau 
vestu. Republikonai pradeda-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ARMIJA ATIDUODA 
GELEŽINKELIUS 

KOMPANIJOMS

WASHINGTON, D. C. — 
Gegužio deszimta diena, Armi
ja paėmė visus geležinkelius 
kai trys unijos nesusitaike su 
kompanijomis ant algos. De
rybos ir kivircziai tęsęsi dau
giau kai visus metus.

Darbininkai gavo penkiolika 
dentu ant valandos daugiau ir 
kompanijos sutiko ant keliu 
permainų del valandų darbo.

Kai tik susitaikė, tai armija 
atidavė geležinkeliu kad darbi
ninkai negalėtu straikuoti.

Bet nežiūrint szito susitaiki
nimo, jau dabar milijonas ir du 
szimtai penkios deszimts tuks- 
tanrziu geležinkelio darbininku 
ima reikalauti didesnes algis.

Kai szitos žinios atėjo kad 
geležinkelio darbininkai gaus 
penkiolika centu ant valandos 
daugiau, tai visi nudžiugo, bet 
kitos žinios tuo paežiu sykiu a- 
tejo, kurios nėra jau tokios ma
lonios.

Geležinkelio kompanijos tuo- 
jaus paskelbė kad dabar dvide- 
deszimta nuoszimti daugiau 
kasztuos keliauti ant geležinke
liu. Reiszkia, kompanija su
tinka daugiau duoti darbinin
kams, bet ne isz savo iždo ar isz 
savo pelno, bet isz paprasto 
žmogelio kiszeniaus. Taip da
bar visur daroma kai tik darbi
ninkai pareikalauja daugiau 
jmokesties.

GEN. EISENHOWER
LAIKOSI SAVO 

ŽODŽIO

Nebus Kandidatas

NEW YORK, N. Y. — Gene- 
rolas Eisenhower staeziai ir ga
lutinai visiems vieszai pasakė, 
kad jis nestos kaipo kandidatas 
in Prezidento rinkimus. Ir sa
ko kad niekas ji neprivers stoti 
kad jis nepaiso jeigu ir visi De
mokratai vienbalsiai ji iszrink- 
tu ir paskirtu, jis vistiek nestos 
in tuos rinkimus!

Kai Prezidentas Trumanas 
iszgirdo szituos Generolo Eisen 
howerio žodžius, jis nudžiugo, 
nes daug buvo visokiu gandu ir 
paskalų, kad Demokratai apleis 
Trumana, ir rems Generolą Ei- 
senhoweri.

Kai Republikonai stengėsi 
Generolą Eisenhoweri prisi
traukti prie saves, jis ir jiems 
taip pat pasakė. Bet Demokra
tai vis tikėjosi, kad jie gales ta 
generolą prisivilioti. Dabar 
jau visiems aiszku, kad Genero
lo žodis stovi.

Demokratai ne taip labai jau 
myli ta Generolą, kaip jiems ru
pi pasirinkti žmogų, kuris ga
lėtu sumuszti Gubernatorių De
wey, Republikonu kandidata 
per rinkimus.

Priesz Republikonu seimą,
mes staeziai sakeme, kad nei 
Republikonai, nei Demokratai 
to Generolo neprivilios, nes mes

AMERIKA TVARKO 
TURKIJOS ARMIJAS

Apginkluoja Kraszta;
Tveria Mažesne, Bet 
Galingesne Armija
ANKARA, TURKIJA. — 

Amerikos karininkai ir karei
viai dabar pertvarko visa Tur
kijos armija ir laivyną. Sten
giamasi dabar taip pertvarkyti 
armija ir laivyną kad mažiau 
kareiviu ir jurininku reiketu, 
bet kad laivynas ir armija butu 
daug galingesni. Amerikos val
džia ta daro, kad Turkai galė
tu apsiginti jeigu koks prieszas 
ant ju užsipultu. Visi žino kad 
tas prieszas nebutu kas kitas 
kaip Sovietu Rusija.

Armija ir laivynas dabar 
gauna naujausius ir geriausius 
ginklus ir karabinus.

Jau dabar matyti kad Tur
kai turės labai galinga laivyną 
ir galingesne armija.

Amerikos Ambasadorius Ed
win C. Wilson visa szita darba 
labai gerai veda. Bet dabar at
eina žinios kad jis bus perkel
tas. Turkai labai nuliūdo kai 
iszgirdo apie zadamasias per
mainas. Amerikos karininkus 
ir kareivius Turkijoje veda Ma
jos Generolas Horace McBride.

Armijos ir laivyno patobuli
nimas ir pertvarkymas yra ve-

jau tada tikėjome in Generolo’ 
žodi. Generolai nepratę savo 
nusistymus lamdyti ar mainyti. 
Kai Generolas duoda žodi, tai 
jau atliktas kriukis. Musu po
litikieriai nėra pripratę prie to
kio teisingumo nes politikieriai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

damas su pinigais kuriuos Tur
kai gavo isz Amerikos. Jie gavo 
szimta milijonu doleriu. Turkai
penkis milijonus tu pinigu pa-į 
vartuos pastatyti ir intaisyti 
gerus kelius ir vieszkelius, ku
rie yra labai reikalingi armi- j 
joms.

Turkai labai gražiai priima 
Amerikieczius ir viską paaisz- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ARABAI KERSZINA
ŽYDAMS

MOROCCO, AFRIKA.—Nuo 
ti laiko, kada Žydai susikirto 
su Arabais, visi'Žydai vis bijo
jo net ir pamanyti kas atsitiks 
su tais Žydais kurie gyvena 
Arabu krasztuose. Apie sep
tyni szimtai tukstaneziu tokiu 
Žydu gyvena Afrikoje ir Vidur 
Rytuose.

Ana sanvaite, jau Žydai susi
laukė tu žinių kuriu visi jie lau
ke ir nenorėjo susilaukti. Isz 
Francuzu laikomo Morocco 
kraszto ateina žinios, kad Ara
bai tenai gainioja Žydus.

Mažame Oudjda miestelyje, 
kuris randasi ant pat rubežiaus 
gandai pradėjo kilti priesz Žy
dus. Jauni Arabai pradėjo 
kalbas kad Žydai isz to mieste
lio, naktimis eina per rubežiu 
ir renka vyrus del Žydu armi
jos, kad Žydai renka pinigus 
del savo armijų ir remia Pales
tinos Žydus priesz Arabus. Žy
dai isz savo puses paleido pa
skalas apie Arabus. Taip ir 
viens kitam pradėjo prieszintis 
toli nuo Palestiiįos,

Viena gražu ryta, ana san
vaite, vienas Žydelis sziauczius 
susiginezino su vienu Arabu. 
Žydelis sužirklemis perdūrė ta 
Araba. Tas Arabas krito ant 
ulyczios szaukdamas savo 
draugus ir savi Dieva ir pri
siekdamas atkerszinti.

Tuoj aus pribuvo visa gauja 
Arabu vyru ir moterų su lazdo
mis ir peiliais ir užsipuolė ant 
visu Žydu sztoruose ir ant uly
czios. Už pusvalandžio penki 
Žydai buvo užmuszti, trisde- 
szimts sužeisti, ir szimtas pen
kios deszimts Žydu namu ir 
sztoru sunaikinta.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Didinga Seimo Svetaine Philadelphia, Pa.

Dabar visokiu paveikslu 
galime gauti ir matyti tos di
dingos svetaines, kurioje Re
publikonai laike savo seimą 
ir Demokratai, už keliu dienu 
laikys savo seimą. Czia Gu

bernatorius Dewey buvo isz- 
rinktas kaipo Republikonu 
atstovas in Prezidento rinki
mus, czia Demokratai rinks 
savo atstovą, czia Trumanas 
stengsis pasilaikyti savo vie

ta ir savo darba. Szita svetai
ne yra didžiausia ir puosz- 
niausia visame Philadelphi- 
jos mieste. Ja iszpuoszti 
kasztav6 keletą szimtu tuks
taneziu doleriu.

Geležinkelio
Darbininkai

Susitaikino
Karas Graikijoje Siauczia; 
Mainieriai Nenori Straiku, Nori 
Dirbti; Demokratu Seimas Phi
ladelphia, Pa., Trumanas Tikisi

Būti Iszrinktas Ant Pirmo
Balsavimo

PITTSBURGH, PA. —- Mainieriu bosas 
John L. Lewis, dabar jau turi skaitytis ne 
tik su kompanijomis, bet ir su savo mai- 
nieriais, kuriems straikos insipyko ir kurio 
dabar nori dirbti be straiku ir pasinaudoti 
tomis geromis algomis.

Pirmiau mainieriai norėjo straikuoti, pesz- 
tis ir ginezytis, bet dabar jie tik nori dirbti.

Per derybas su kompanijomis, Lewisas 
dabar turi skaitytis ir su mainieriais, kurie 
nenori straikuoti. Už tai ir Lewisas de
rinasi ir ne taip drąsiai szoka.

Mainieriai su savo szeimynomis dabar 
jauezia ir sako kad visi mažesni nesusipra
timai ir susikirtimai gali būti iszlyginti ir 
iszaiszkinti per derybas be jokiu straiku.

Algos labai geros, kontraktas geras, va
landos trumpos, darbas jau ne toks sun
kus ir ne toks pavojingas kaip pirmiau bu
vo. Pensija jau nustatyta mainieriams ku
rie jau nepajiegia dirbti. Mainierys žino 
kad dabar jis geriau už visus kitus darbi
ninkus stovi.

Dabar mainieriams tik viens dalykas ru
pi: Darbas ir darbo uždarbis. Jie dabar 
nori pasinaudoti tomis geromis algomis ir 
nors kelis menesius iszdirbti be jokio su
stojimo ar straiku.

Pastaruosius du sykius Lewisas pralai
mėjo, kai jis nesutiko su kompanijomis ir 
pasiprieszino valdžiai.

Dabar eina byla teisme del vieno mili
jono ir keturiu szimtu tukstaneziu doleriu 
priesz Lewisa, už tai kad jis pasiprieszino
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RUSIJOS KARISZKI
EROPLANAI .

BERLYNE

BERLYNAS, VOK. — Ame- 
rikos lakūnai, kurie dabar ve
ža maista ir reikalinga tavora 
eroplanais in Berlyną, pranesza 
kad jie mato vis daugiau ir 
daugiau Rusijos kariszku ero- 
planu, kurie vis sukinėjasi apie 
musu eroplanus, kurie nėra nei 
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DARBININKAS
NUŽUDĖ DVI

MERGAITES <
WASHINGTON, D. 0. — 

Policija sako kad trisdeszimts 
vieno meto amžiaus darbinin
kas, Eugene H. James, Juodu
kas, nigeris, prisipažino kad jis 
nužudė, vienolikos metu am
žiaus mergaite, Carol Bardwell, 
in Rock Creek Parka. Jis jau 
ankseziau prisipažino kad jis ir 
kita vienolikos metu mergaite, 
Marsha Brill buvo nužudęs in 
Baltimores miestą.

Mergaites jis papjovė su di
deliu, ilgu peiliu. Abi mergai
tes buvo panasziai nužudytos. 
Ir viena ir kita buvo iszvažia- 
vus in parka dviraeziu pasiva
žinėti, kai tas juodukas jas už
klupo.

Tas juodukas taipgi prisipa
žino kad jis užsipuolė ir apvogė 
viena szeimininke Baltimore 
mieste, Birželio menesyje. Jis 
sako kad jis daugiau mergai- 
cziu butu papjovęs jeigu nebu
tu buvęs suaresztuotas. Policija 
rado kad jis jau daug sykiu bu
vo prasikaltęs ir kelis sykius 
kalėjime tupejes. Policijantai 
per isztisa sanvaite jieszkojo to 
žmogžudžio bet nesurado. Bal
timore miesto policija ji sueziu- 
po už kita žmogžudyste ir tada 
viskas in virszu iszejo.



-.... . ... ..........

Kas Girdėt
Henry A. Wallace Treczios 

Partijos kasdidatas in Prezi
dentus, kuri Amerikos Komu
nistai ęemia, sako: “Kraujas 
kiekvieno Žydo kuris Palesti
noje krinta suterszia Ameri- 
kiecziu sanžine ir sukruvina 
kiekvieno Amerikieczio rankas. 
Mes galėtume visas tas skerdy
nes Palestinoje tuojaus sustab
dyti, jeigu mums tiek rupetu 
žmogaus gyvastis, kiek Arabi
jos aliejus.”

■ • • ■

Visam svietui sziandien rei
kia tik dvieju dalyku: Proto ir 
Tikėjimo.

1 • •

Rusija nori su visais kitais 
krasztais pasidalinti savo ver
gyste ir bedavimu, kai Ameri
ka nori su visais pasidalinti sa
vo vergyste ir bedavimu, kai 
Amerika nori su visais pasida
linti savo laisve ir turtu.

Vienas baisus bedievis vis 
pradedavi savo prakalbas, sa
kydamas: “Jeigu yra koks ten 
Dievas, tegu jis mane dabar 
ežia ant vietos užmusza. Asz 
lauksiu pilna minute.” Po tos 
minutes, jis in visus susirinku
sius pasakydavo; “Matote, ar 
asz jums nesakiau kad nėra 
Dievo! ’ ’

Viena moteriszke, 'besiklau
sydama visu tu bliuznyjimu, jo 
užklausė: “Ar tu turi vaiku?”

‘‘Turiu, kodėl tu klausi?”
“Jeigu vienas isz tavo vaiku 

tau paduotu peili ir sakytu 
“ Teve, nudurk mane! ” Ar tu 
savo vaika nužudytai su tuo 
peiliu ? ”

‘ ‘Nugi žinome kad ne! ” At
sake tas bedievis. “Asz myliu 
savo vaikuczius!”

“Tai kaip tik už tai ir Dievas 
tavęs nendžude, kai tu praszei 
kad jis tave griausmais isz 
dangaus nugalabintu, ’ ’ atsake 
ta moteriszke, “Jis tave per 
daug myli. ’ ’

——————— • , ■ — ' ■

Dabar eisa daug gandu ir ne
patikrintu žinių apie susikir
tima tarp Yugoslav!jos Komu
nisto Tito ir Rusijos Stalino. 
Kai kurie tiki kad kas pana- 
szaiis tesai ir buvo, bet kiti sa
ko kad ežia dar kiti Rusijos mo- 
nai, ir kad nereikia visai in 
juos tikėti.

Mes turime prisipažinti kai 
mes visai nidko nežinome apie 
tai kas tenai buvo ar dabar da
rosi, nes tikru žinių negalima 
gauti.

Bet ne pro szali susipažinti 
su tais Yugoslavais, pažiūrėti 
ka jie pirmiau yra padare ir 
kaip su kitais tūzais ir galin
gais valdovais apsidirbo.

Tai ne pirmutinis sykis Yu- 
goslavams pasiprieszinti ga
lingai tautai ar rėžti in dantis 
kuriam valdovui.

Dvideszimts septinta diena, 
Kovo menesyje, 1941 metuose, 
dviem dienom po tai, kada bu
vo Yugoslav!jos sutartis suda
ryta su Italija, Vokietija ir Ja
ponija, Yugoslavai pasipurtė, 
sukruto ir savo valdžia iszmete, 
Karalių Petrą Antrąjį ant sos
to uždėjo ir visas savo armijas 
surikiavo, parengė priesz Na
cius Vokieczius.

Žinoma, Naciai labai greitai 
sumusze Yugoslavus ir ju 
kraszta užkariavo. Yugoslavai 
gerai žinojo, kad jie nepajiegs 
atsilaikyti, bet jie buvo vyrai,

ne virbalai, ir nutarė kad ge
riau mirti, o ne vergais būti.

Kaip tik per ta kara ir per ta 
Yugoslav!jos u'žkariavima, esa
masis Premierius Tito pakilo 
ir pagarsėjo kaipo drąsus suki
lėlis.

Ar kas panaszaus dabar tenai 
darosi, kai Yugoslavai ima pa- 
siriskti tarp garbingos mirties 
ar vergiszkos paklusnybes Ru
sijai, mes nėdrystame, ir sta- 
cziai negalime nei galvoti. Bet 
nieko nekasztuoja dirstelti in 
praeiti, kaip žmogaus, taip ir 
tautos. O nuo senovės Yugo
slavai yra visam svietui paro
de, kad jie yra vyrai, ne virba
lai.

Musu Kongresmonai karisz- 
kais eroplanais, bomberiais vi
sur važinėja. Ir mes, kurie tak
sas mokame, užmokame už tas 
ju keliones apie szimta doleriu 
ant valandos.

Kai visi szitie semalonumai 
ir nesusipratimai iszkilo tarp 
Amerikos ir Rusijos, tai keli 
dideli Amerikos kariszki laivai 
buvo tuojaus pasiunsti in van
denynus prie Turkijos kraszto. 
Anglija taipgi pasiuntė kelis 
savo kariszkus laivus in ta vie
ta.

Dalbar, kai pragyvenimas 
toks brangus ir vis brangsta, 
tai ne tik paprastas darbiniu-

“SAULE” MAHANOY CITY, PA. i

PILNA LAISVE
TIKYBINIAMS

REIKALAMS

NEW YORK. — Keli metai 
po atvykimu iPilgrimu, Rogers 
Williams, kunįgužis Salem 
Ba'žnyczios Massachusetts, at
sake aklai pildyti insakymus 
Bostono Bažnyczios. Jis buvo 
priverstas iszibegti isz Massa
chusetts Bay kolonijos; bego 
pas savo draugus- Indėnus, jie 
gyveno vietoje kuri sziandien 
pavadinta Rhode Island. Jis 
ežia insteige Providence kolo
nija. Jis pareiszke tikslą jo 
naujos apsigyvenimo vietos, 
kada 1638 m., jis rasze, “Norė
jau kad ji butu prieglauda vi
siems žmonėms neramios sanži- 
nes.”

In Rhode Island atvyko žmo
nes visokiu insitikinimu, kurie 
jieszkojo tikybines laisves. 
Baptistai buvo svarbiausi žmo
nes kolonijaliszkose dienose. 
Bet Kvakeriai irgi rado prie
glaudos Newporte, Rhode Is
land. Ten vis stovi Kvakeru se- 
niviszka ‘ ‘ Friends Meeting 
House.” Seniausias Žydiszkas 
sinogogas, “Temple Jeshuat 
Israel arba Touro Sinogogas,” 
dabar tautinis Amerikoje pa
minklas, irgi randasi Newporte. 
Szia kongregacija pradėjo pen
kiolika Ispanu-Žydu szeimynu 
isz Holandijos. Du naujai atvy-

Sziu dienu kovose priesz ne
apykanta ir visokia diskrimi
nacija, szaknys sziu blogybių 
atidengtos. Turime atsiminti, 
kad sanžipes absoliutiszka lais
ve ir aktyvi opozicija priesz at
skyrimą giliai pasodinti szios 
szalies istorijoje. Roger Wil
liams mokinimai ir Rhode Is
lando valstijos ir Brown Uni
versiteto czarteriai parodo 
mums kad laisves dvasia bujojo 
priesz szimta metu netik kaipo 
puikus tobulys, bet kaipo kas
dienines tikri taisykles. — C.

nieko negalima matyti.
Tai buvo paskutiniai žodžiai 

isz abieju eroplanu. Szvedijos 
eroplanas, skrisdamas isz 
Stockholm ir Copenhagen pa
suko savo eroplana atgal ir

DU EROPLANAI 
SUSIMUSZE

39 Žuvo Netoli Nuo 

Londono

LONDON. —Trideszimts de
vyni žmones žuvo, kai du ero
planai susimusze padangėse, 
netoli nuo Northolt eroplanams 
vietos prie Londono. Anglijos' 
armijos prekybinis eroplanas 
“York” susimusze su Szvedi- 
jos prekybiniu DC-6 eroplanu. 
Eroplanai užsidegė, krito ir in 
szmotelius susidaužė.

Vienas isz žuvusiuju buvo 
ponas Edward Gent, Anglijos 
augsztas Komisijonierius in 
Malaya, kuris gryžo namo ant 
“York” eroplano. Du Ameri- 
kiecziai buvo ant Szvedijos

Nepaprastas Artistas Pajieszkojimas x

miglose susitiko su Anglijos ar
mijos eroplanu. DC-6 eroplanas
stengėsi pasisukti in szali bet, 
kaip su kirviu nukirto visa ano 
eroplano uodega. Eroplanai už
sidegė ir nukirto.

Tųdviejų eroplanu gabalai ir
likucziai buvo iszbarstyti per 
dvi mylias ant žemes kur jiedu 
nukrito.

Pajieszkau Vinco Botyriaus, 
suims Liudviko ir Jevos Poty
riu, isz Kalvarijos parapijos, 
Jienavo valscziaus, Marijampo
lės apskriezio. Pajieszko jo se
suo Julija Botyriute-Palaitiene. 
Atsiszaukitc aut adreso:

Julija Palaitiene,
Kdtiard Flachstrasse Nr. 8,

(13 b) Memmingen,
Bavaria, Germany, Z V 7

U. S. Zone.

kas nukenezia, bet ir mažas biz
nierius. Nors žmones vis perka, 
bet jau ima pasirinkti ir jiesz- 
koti kur pigiau. O mažas biz
nierius negali taip pigiai par
duoti, kaip dideles kompanijos.

• •
Vis daugiau ir daugiau mažu 

biznierių ima savo biznio duris 
užsidaryti, isz biznio eina, nes 
jie negali iszsilaikyti. Jie turi 
už laibai brangiai pirktis savo 
tavora, ir negali per brangiai 
isz savo kostumeriu reikalauti.

Dideles kompanijos, didieji 
fabrikantai jau ne tiek daug 
užsidirbs ateinaneziais metais, 
nes: Algos didesnes, daugiau 
kasztuoja tavora parsivežti ir 
iszvežti, pats tavoras branges
nis, anglis ir aliejus branges
nis; mažiau žmonių dabar per
ka, mažiau žmonių turi gana 
pinigu visko pirktis; sunkiau 
gauti visokio tavoro, nes arini, 
ja daug visko dabar ima ir 
daugiau ims.

Szitos kompanijos dar sykiu 
stengsis pabranginti savo pa
darytus tavoms, bet jau dabar 
jos mato ir supranta kad per 
daug pabranginti negalima, nes 
jau ir dabar žmones daug ma
žiau visko perka.

■’ • •
Senatoriai priėmė ta byla im

ti jaunus vyrukus iii vaiska. 
Kai iszejo ant 'balsavimo, tai 
septynios deszimts asztuoni 
balsavo u'ž toki instatyma ir tik 
deszimts priesz. Reiszkia asz
tuoni priesz viena. Isz to maty
ti kad daug didesne dauguma 
visu musu Senatorių visai nesi
tiki kad mes gražumu susitai
kinsime su Rusija, kad reikės 
stoti in kara.

Ir visi tie szimtai milijonu 
doleriu, kuriuos Kongresas su 
Senatu dabar skiria del apsi
ginklavimo, parodo kiek visi 
pasitiki in ta Tautu Sanjunga, 
ir kiek isz ju tikisi sudaryti tai- 

■». . .
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ke, Mordecai Campanal ir Mo
ses Pacheckoe organizavo pir
ma Masonic Lodge Amerikoje.

Kada atvyko in Rhode Island 
daug Francuzu-Kanadiecziu ir 
Italu, tada Rymo Katalikai in- 
sisteige toje valstijoje. Szian 
dien Rhode Island tikybine yra 
tokia pat kokia buvo kada tos 
valstijos czarteris buvo para- 
szytas 1663 metuose, “to hold 
forth a lively experiment that 
a most flourishing civil state 
may stand and best be main
tained with full liberty in reli
gious concernments. ’ ’

*
Pirma Baptistu susirinkimu 

vieta Providence, kuri buvo pa
statyta 1775 metuose, prasza- 
linti sena susirinkimo vieta pa
statyta 1700 metuose turi in- 
spudingus žodžius ant savo 
varpo.

“For freedom of conscience 
this room was first planted. 
Persuasion, not force, was used 
by the people.”

'Galima pavadinti Providence 
tarptautini miestą. Czia girdi
me netik kalba Amerikiecziu 
isz visu szalies daliu, bet Fran- 
cuzu-Portugalu, Žydu, Lenku, 
Lietuviu, Szvedu, Ukrainiecziu 
ir Armėnu.

Providence turi viena isz žy
miausiu mokslo insteigu Ame
rikoje, Brown universitetą. In- 
steigtas tikrai kaip Rhode Is
land College 1764 metuose uni
versitetas dabar stovi ant Col
lege Kalno ir turi 40 akru že
mes. John Carter Brown biblio- 
teta turi žymius rinkinius že
mėlapiu, rankraszcziu ir knyga 
apie kolonijaliszka Amerika ir 
ji aplanko mokslininkai isz vi
so pasaulio daliu. Yra septinta 
seniausia kolegija Suvienytose 
Valstybėse. Jos czarteris para- 
szytas 1764 m. Sako: “Into this 
liberal and Catholic Institution 
shall never be admitted any Re
ligious Tests but on the Contra
ry all the Members hereof shall 
forever enjoy full free absolute 
and uninterrupted Liberty of 
Conscience.” Žodis ‘Catholic’ 
ežia vartojama ne religinėj 
prasmėje, bet viską apimantis.

Ant Anglijos armijos eropla
no buvo tik vienas keleivis, Po
nas Edward Gent, kuris buvo 
inlipes in eroplana ant Malta 
Salos ir gryžo namo. Szeszi la
kūnai ir darbininkai ta keturiu 
inžiniu dideli eroplana vairavo.

Ant Szvedijos didelio, taipgi 
keturiu inžinu, DC-6 eroplano 
buvo dvideszimts penki kelei
viai, szeszi lakūnai ir darbinin
kai ir viena patarnautoja. Trys 
isz keleiviu buvo Anglai.

Amerikiecziai kurie žuvo, 
yra Gustav Richard Boerger ir 
Frank Wederholt isz New York 
miesto.

DC-6 eroplano.
Visi ant abieju eroplanu žu

vo ant sykio. Tai buvo didžiau
sia nelaime Anglijos eroplanu 
istorijoje.

Kai ta nelaime atsitiko, buvo 
apsiniaukė ir debesys buvo la
bai žemai, buvo sunku matyti 
padangėse.

Apie ketvirta valanda po 
pietų Anglijos armijos eropla- 
sas York kalbėjosi per radi j a 
su darbininkais ant žemes prie 
vietos kur eroplanai nusilei
džia. To eroplano lakūnas pasa
kė kad jis jau daugiau negu vi
sa valanda sukosi apie ta vieta 
norėdamas susileisti. Tuo pa
ežiu sykiu pribuvo padangėse 
virsz tos paezios vietos didelis 
Szvedijos prekybinis DC-6 ero
planas. Ir szito eroplano lakū
nas per radija davė tiems ant 
žemes žinoti kad jis nenusileis, 
bet grysz per North juras ir 
nusileis in Amsterdam, nes czia

Visi ant abieju eroplanu su
degė ant smert, ir nebuvo gali
ma atsikirti ar pažinti lavonu.

YUGOSLAVAI
NORI BALKANŲ

SANJUNGA

Henry J. Weigman, isz Ci
cero miesto, Illinois valstijo
je, užgimė visai be ranku. Jis 
vis norėjo pieszti paveikslus, 
ir taip save pasiaukavo, taip 
darbszcziai darbavosi ir mo
kinosi, kad sziandien jis la
bai gražius paveikslus pie- 
szia, laikydamas szepeti savo 
burnoje.

vija isz Rusijos letenos, ir da
bar, kaip kokia nauja žvaigžde 
užtekėjo vakaruose, ar gal tai 
nusileidžianti žvaigžde rytuo
se? Redaktoriai tukstanezius 
doleriu duotu sužinoti.

Užsienio Ministerial ir mo
kiu cziausi dipliomatai kelis sy
kius perskaitė, dar vėl skaito ta 
penkių tukstaneziu žodžiu 
laiszka, kuri Yugoslavai dryso 
Rusijai paraszyti ir vieszai pa
skelbti. Jie kniso in visus tuos

BELGRADE, YUGOSLAV! 
JA. — Yugoslavijos Komunis- 
tiszki vadai aiszkiai paskelbs 
savo nepriklausomybe ir dabar 
pareiszke norą sutverti visu 
Balkanų Sanjunga.

Jie taipgi reikalauja kad 
Yugoslavija padidintu ir su
tvirtintu savo armijas ir parū
pintu visiems kareiviams ge
resnius ir naujesnius karabi
nus, ginklus.

Kai tik pasklido žinios kad 
Yugoslavijos Tito susikirto su 
Rusijos Stalini, tai Bulgarijos 
valdžia pasiskubino praneszti 
Yugoslavijai kad draugiszki 
santykiai tarp tu dvieju krasz- 
tu pasilieka kaip ir buvo.

Laikrasztininkai kažin ka 
duotu jeigu jie dabar galėtu su
prasti kas czia darosi. Ar Yugo- 
slavas, Komunistas Tito, isz- 
trauke savo kraszta, Yugosla-

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 ne vilkintu 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.

gandus kad buk Rusijos Raudo
noji Armija jau dabar marszuo- 
ja in Yugoslavijos sostine, Bel
grade; kad jau dabar tenai ka 
ras siauezia. Jie sanžiningai 
skaitė ir perskaitė visus Komu- 
nistiszkus laikraszczius kaip 
“Daily Worker” Amerikoje ir 
kitus, norėdami isz tu laikrasz- 
cziu iszskaityti kaip Komunis
tai atsilieps ir ka ju laikrasz- 
cziai sakys apie tokia drąsą ir 
toki prasiszokima.

Rusijos atstovai pareiszke 
kad Rusija nėra patenkinta su 
Yugoslavijos Komunistais; Yu
goslavijos Komunistai greitai 
atsikirto ir intare Rusijos agen
tus už sznipinejima ir Rusijos 
laikraszczius už szmeižta.

Bet tikru žinių negalima da
bar gauti, ir nebus galima, nes 
ta geležies siena ar uždanga 
viską užslepia, ir mes tik tiek 
žinome, kiek jie tenai nori kad 
mes žinotume.

Pirkie U. S» Bonus Sziadien!
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Kiniecziai Studentai Priesz Amerika

Czia matyti Kiniecziai stu
dentai ir studentes, kurie vie
szai prieszinasi Amerikos 
valdžiai. Jie visi yra Komu
nistu suvilioti. Tukstancziai 
studentu ir studeneziu isz 
Chiaotung Universiteto, Sha
nghai mieste sudaro ir rengia

milžiniszka parodas ir szau- 
kia, kad jie yra prieszingi 
Amerikos pagelbai del Japo
nu. Policija suardė visa tos 
parodos tvarka ir sustabdė 
studentus ir studentes kai 
apsupo visa Bund parka, kur

visi tie studentai rengėsi su
sirinkti. Shanghai miesto 
may or as sako kad visi szito- 
kie sukilimai ir parodos yra 
Komunistu sukurstytis ir su
rengtos priesz Amerikie- 
czius.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Už Jaunystes Kaltes
^YVEiNIMO nuotikiai aisz- 

kiai parodo, kad tie, kurie 
praleidžia, jaunyste nenaudin
gai, senatvėje labai apgailes
tauja ir kartais kenczia di
džiausias sielos kanczias. To
kiu nuotikiu tikruma galiu pa
tvirtinti pats savo žodžiu in 
žodi taip kaip kad man pasako
jo vienas senelis riedincziomis 
per raukszleta veidą aszaromis.

Gręždamas isz Pietų Ameri
kos in tėvynė Lietuva turėjau 
progos aplankyti Holandu že
me, szali, auksztai pakilusia 
prekyboje ir civilizacijoje. Tu
rėdamas liuoso laiko vaiksz- 
ežio jau po placzias Amster
dam’o ulyczias, gėrėjausi gra
žiais miesto mūrais ir puikia 
Holandu tvarka. Eidamas uly- 
czia pamaeziau dideli muro na
rna ir pasukau jo link. Buvo tai 
graži Kataliku bažnyczia, Go- 
tiszko styliaus. Kadangi 'buvo 
jau po pietų, taLpasigereti <baž- 
nyczios gražumu galėjau tik isz 
lauko. Sztai einant man pro 
bažnyczia. sutikau seneli, kuris 
isztiese in mane ranka, praszy- 
damas iszmaldos. Nieko ne
laukdamas siekiau in kiszcne 
ir radęs guldeną, norėjau ru
duoti. Bet senelis pažiurėjo in 
mane ir kažin ka Holandu kal
boje sake. Nors ir nemoku Ho
landu kalbos, betgi supratau, 
jog atsisakinėjo nuo manes gul
deną priimti, aiszkindamas, 
kad tai perdaug. Neturėdamas 
kito iszejimo paaiszkinau Ispa
nu kalba, kad mažesnio neturiu 
ir inbrukau in ranka sidabrini 
pinigą.

Kuomet senelis isz,girdo 
Buenos Aires tarme, tai krūp
telėjo ir nustebo. Paskui gražiu 
Madrido akcentu prabilo:

— Ar galiu paklausti tams
tos, isz kur esi ir kaip ežia pa
kliuvai ?

— Esu Lietuvis. Gimiau ir 
augau Lietuvoje, bet gyvenimo 
audros nubloksztas tolimon Ar
gentinon, ten gyvenau apie de- 
szimts metu. Dabar, didelio il
gesio vereziamas grinszti in tė
vynė.

— Kaip laimingas esi tams
ta, palingavęs galva atsake se
nelis ir nuleido žemyn jau be
veik gestanezias akis.

Stovėjau ir žiurėjau in sene
li lyg užžavėtas. Spėjau, kad 
jo gyvenimo istorija yra su- 
riszta su Argentinos valstija, ir 
kad primindamas jam ta szali 
paliecziau opiausia jo gyveni
mo styga. Kilo tuomet pas ma
ne didelis žingeidumas, atsira
do noras isztirti seneli, nes pro
ga buvo gera.

Buvo žiemos laikas, bet die
na graži ir neszalta. Czia pat 
buvo sodas ir sėdynės. Užpuo
liau seneli vadinti prie sėdynių 
ir prasziau papasakoti savo gy
venimo istorija. Nors ir nelabai 
norėjo, bet sutiko. Susėdome. 
Senelis pakele au'ksztyn akis, 
atsiduso giliai ir pradėjo pasa
koti :

— Kita syki, kuomet asz da 
kūdikiu buvau, mes gyvenome 
Ispanijoj, Madrido apylinkėj. 
Asz mokinausi musu sostinėje 
Madride. Bet mirus mano tėve
liui užsigeidžiau važiuoti Ame
rikoje. Nors matusze ir sesuo 
.labai nenorėjo manes leisti, vie
nok asz nepaisydamas ju iszva
žiavau in Argentina. Tuomet 
Argentinoje siautė Socializmo 
epidemija, apimdama visa sza
li. Asz turėjau tada 18 metu,

Turiu pažymėti, kad tai buvo 
didelis suirutes laikai; priesz- 
tikybine agitacija sklido vis la
biau ir labiau-gi Socializmu, 
lyg kokia limpanczia liga užsi
krėtė didelis skauezius gy ven
toju, o labiausia moksleivija. 
Nors Argentinoje jau buvo in- 
sikurusi tarptautine Socialistu 
sanjungai, bet tai idėjai ple- 
cziantis labiau buvo reikalingi 
vadai. Man teko susidurti su 
Socijalistais ir nuo tos dienos 
praradau savo gyveninio laime.

Czia senelis nutilo. Ant 
raukszleto jo veido pasirodė 
stambus aszaru laszai. Atsikve
pės tese toliau.

— Kuomet asz likau Socia
listu, viskas man gerai sekėsi. 
Mokslo didelio neturėjau, bet 
gražios iszkal’bos ir jautriu žo
džiu netruko. Socializmu skelb
ti tuomet buvo lengva, nes ne
buvo kamprieszintis. Tikintie
ji žmones nebuvo tinkamai su
siorganizavę, o norint ir mate 
Socializmo blogas pasekmes, 
'jie tik aimanavo, bet stoti in 
atvira kova neiszdryso. Užtai 
Socialistu triumfas pasiekė 
aukszcziausio laipsnio. Jiems 
taip pasisekė suklaidinti žmo
nes kad dvasiszkija niekino net 
vieszose vietose. (Tas yra tik
ras tiesybe, nes ir man yra ži
noma, kad einant ulyczia kuni
gą ar vienuoli fanatikai vieszai 
koliodavo.) Prisipažinti turiu, 
dėjau visas pastangas, visas 
jaunystes jiegas Socializmui 
platinti, mokslui kuris yra prie- 
szingas ir Dievui ir pagelbos 
gamtos intatymams, prieszin- 
gas žmonijai ir kiekvieno san- 
žinei sveikam protui. Užtai da
bar brangiai turiu mokėti už 
jaunystes kaltes. Jaucziu kad 
Dievo rūstybe užsitraukiau ant 
saves, keneziu didžiausi sanži- 
iw§ graužimu, rainos vietos nie
kur neatrasdanias. Rodos visas 
pasaulis manės neapkenezia. 
Rodos jaucziu ant saves isz- 
spausta dome, niekszo, iszga- 
mos ir iszdaviko.

— Taip, asz dirbau su atsi
davimu tai idėjai du metu. Per
ta laika turėjau progos pagar
sėti kaipo gabus ir talentuotas 
kalbėtojas Ne tik Argentinos 
sistineje turėjau daug intekmes 
ir geros būvimos pilieczuose, 
bet ir provincijoje buvau 
auksztai gerbiamas ir nuolat 
kviecziamas su prakalbomis. 
Sanjunga matydama mano ga
bumus, suteikė man vado vir- 
szylbe, tuomet asz visai atsida
viau mintos darbui. Nuo to lai
ko prasidėjo man nauja buvi
mą. Gavus vado virszybe, at
sirado pas mane nemažai gy vy
bes; gy venimą yradejau sverti 
kitokiomis s vartyklėmis. Mano 
gy veninio sanlygos kaipo vado 
buvo persunkios; jas reikėjo 
pagerinti. Sziuo žvilgsniu ne
reikėjo daug galva sukti. Gana 
buvo pasakyti viena-kita karsz- 
tesnio turinio prakalba: Isz- 
keikti kapitalistus, iszniekinti 
bažnyczia ir dvasiszkija, o tam
siai miniai pažadėti neiszpyl- 
domu ir gyvenime neinvykdo- 
mu dalyku ir gyvenimo sanly
gos buvo žymei pagerintos. Ne
susipratę darbo 'žmones dėjo sa
vo sunkiai uždirbtus centus So
cializmo palaikymui, o asz kai
po vadas, naudojau tuos pini
gus savo tikslams. Darbininku 
skurdas ir sunki padėtis man 
tuomet nerūpėjo, gyvenau kaip 
man buvo tinkama, o skelbiau

kas buvo tinkama tamsiems ir 
nesusiprattįsiems žmonėms.

Taip asz gyvenau apie dvide- 
szimts metu bet per ta laika pa
sidaro dideles perversmes. 
Priesz Socialistu sanjunga atsi
rado kita organizacija, kriksz- 
czioniszkos dvasios, kuri stojo 
priesz mumis in atvira kova, o 
toje kovoje vartojo tris ginklus;

Viena gaspadinele vyreli 
pamylėjo,

Už tai, kad buvo davadnas,
Ir daug pinigu turėjo,

Tasai vyrelis buvo blaivas,
Ir jo būdas dailus,

O kad boba apie tai žinojo, 
Prie jo prisiklejojo,

Suome savo reikalingus 
drapanus,

Ir su vryeliu iszkeliavo,
O josios vyras sugryžes isz 

darbo,
Bobeles nerado,

Tai mat ir dievuotas, 
Būna niekam nevertas.

Badai Skul'kile ir tokiu bobelių, 
Kaip nepaiso apie savo vyra,
Per dienas ir naktis gere su 

kitais,
Taigi, nepaiso ant nieko, 
Ant giedos ir ant visko.* * *

Vienoj Pesnsylvanijos mieste, 
Ėjau isz pat ryto,

Tame mieste velniava darosi, 
Bobos viena ant kitos varosi,

Kaip paskutines girtuokliauja, 
Ir paleistuvauja.
Su vyrais muszasi,

Konia kas diena provojesi, 
Nuo girtavimo surūgusios, 
Kaip kaules insipene j tįsios,
Tuojaus pas save vadina, 
Vyrai bobeles aresztuoja,

Bobos ir nenustoja, 
Latrystas varinėti,

Nei vaiku nesisergeti.
Kad latrauja, tai da negana, 
Bet ir tuos vaikelius piktisa. 
O kad tokia motina pasikartu,

Ar kur gala gautu,
Kad ja gyva sukramtytu, 

Ir kad vaikelius nepyktytu.* * *
Szenadori mergeles turi 

susilaikyt,
Po saliunas nesitrankyt, 

Su alkūnėms netrinkite baro, 
Ba doros mergeles taip nedaro.

Jeigu da karta dažinosiu,
Tai jau gerai koeziosiu, 

Ir posios biznierkos geriau 
apsimalszytu,

Juoku isz saves nedarytu.* * *
Skretonas miestas didelis, 

Daugelio moterių liejuvis kaip 
gylis,

Viena'kita juodina, 
Ne nustoja niekada.

Jeigu kas ir nori vestis, 
Turi per szerenge pereiti, 
Ant merginos priesz vyra, 
Ant vyro priesz mergina,

Visaip iszrodineja,
Nekalcziausia apjuodina, 

Del tokiu liežuvius nupjaut,
Kad negalėtu nei spjaut.

Meile, Teisybe ir Lygybe. Ilgai 
da asz nenorėjau pasiduoti, bet 
su dideliu įnirtimu kovojau. 
Vienok pamaeziau, kad teisybe 
pradeda imti virszu. Sztai vie
na karta turėdamas liuoso lai
ko mintimis perbėgau visa savo 
gyvenimą. Sziurpas mane pe
rėmė, atsiminus savo pareigas, 
tai yra žmogaus pareigas, ku
rias asz kojom mindžiojau, o 
gyvenimą vedžiau toki už kuri 
ankseziau ar vėliau atsakyti 
reikes. Dabar man atsiminė lai
mingos jaunystes dienos, atsi
minė sena motina, sesuo, gimi
nes, draugai, tėvynė ir galuti
nai tikyba. Priesz viską jau- 
cziausi didžiausiu prasi'ženge- 
mano nuodėmių skaiezius buvo 
be galo, be kraszto. Juo tolyn, 
juo labiau pradėjo atbudsi 
sanžine mane kankinti taip kad 
galu, gale, sanžines graužimo 
vereziamas turėjau atsisakyti 
visai isz sanjungos. Pastebėję 
tai draugai, vadino iszdaviku, 
pamiszeliu, bet tas man ma
žiausiai rūpėjo. Dabar mano 
buvo svarbiausias uždavinys 
važiuoti in teviszke, surasti 
motina ir seseri.

— Neilgai trukus apleidau 
Argentina ir su dideliu szirdies 
skaudėjimu skubinausi in nu
mylėta gimtine, ‘ in Madrido 
apylinke. Bet sužinojęs, kad 
jau nėra nei matuszes, nei se
sers inpuoliau in nesmaguma. 
Reiszkia visa mano viltis, visa 
laime ir džiaugsmas jau buvo 
žuvę amžinai.

— Matusze sužinojusi apie 
mano gyvenimą svetimoje sza- 
lyje, sužinojusi, kad jos viena
tinis suims yra prieszas Dievo 
ir Tėvynės isz didelio susikrim- 
ir rupesezio susirgo ir neilgai 
sirgus numirė. Sesuo, norėda
ma iszlyginti mano kaltes pa
darytas priesz tikyba ir bažny
czia, nuėjo vienuolyną.. Dabar 
asz likausi vienas, kas buvo 
szirdžiai brangiausio ir arti
miausio netekau. Kito iszeji
mo asz nemaeziau, kaip tiktai 
eiai prie atgailos.

— Nuosa vybe man priklau- 
sanezia pavedžiau savo seserei- 
vienuolei, o gry'žes Argentina 
pardaviau gražius namus, ku
rios beplatindamas Socializmą 
buvau insigyjes. Visus savo 
turtus iszdalinau pavargėliams 
kur tik buvo galimybes ir pro
gos, stengiausi atitaisyti jau
nystes klaidas. Bet gyvenimas 
jau buvo nemalonus, ramumo 
niekur negalėjau rasti ir szian- 
diena jo nerandu. Pasiryžiau 
važinėti po pasauli ir lankyti 
Kataliku bažnyczias, o tas kliū
tis, vargus ir nemalonumus ku
riuos sutiksiu bevažinėdamas 
prisiekiau kantriai kęsti kaipo 
metavone Už savo nuodėmės, už 
jaunystes kaltes. Buvau Ital
ijoje, aplankiau visas Rymo 
bažnvezias, lankiausi katakom- 

v z
bose norėdamas sustiprinti sa
vo szirdyje menka tikėjimą pri
simindamas pirmųjų Kriksz- 
czionui darbus ir pasiaukoji
mus del szventos tikybos. Įki
šk iaus buvau Franci joj, Angli
joj, Vokietijoj, Belgijoj. Ho- 
landija atvykau priesz pat ka
ra. Dabar jau ir jiegos susilp-1 
nėjo, nebepajiegiu dirbti, gyve
nu isz smulkios iszmaldos ir 
imu tik mažas aukas. Jei kas 
duoda daugiau, visuomet sten
giuosi atsisakyti, nes rytojum 
nesirūpinu.

Kodėl tamsta nevažiuoji in 
Ispanija ? Paklausiau senelio.

—- Kodėl? Tese jis toliau.
— Ar-gi galiu drysti tevisz- 

keje gyventi nieko jos labui

jaunystėje nenuveikes. Ispani
ja yra mano tėvyne. Ten asz gi
miau, augau, ten iszvydau pir
ma karta szviesos saulutes 
spindulius. Ten gavau pradžia 
tikybos ir pasaulinio mokslo. 
Visi tie atminimai yra mano 
szirdžiai brangus ir slegianti 
siela. Žinodamas begalini Dievo 
geruma ir mielaszirdyste turiu 
vilties kad atleis man nuodėmės 
bet iszdaviko deme nenudils ir 
tėvynė niekuomet man neatleis. 
Būdamas Socialistu negalėjau 
pripažinti pei tėvynės, nei tau
tybes; ne tik kad tėvynės labui 
nieko nenuveikiau, bet dar

Biznis Su Stalinu
(Tasa)

Plepa Apie Laisve;
Žiauresni Už Nacius

Visi kalbėjo apie tas laisvos, 
apie sutartis, apie cziarterius. 
Bet visoje Rusijoje ir visuose 
tuose krasztuose kuriuos Sovie
tai turi užėmė, jokios laisves 
nesiranda.

Lenkijos valdžia, žmoiies ir 
visos poliliszkos partijos yrą 
Moskvos prarytos.

Czekoslova'kijos laisve ir ne
priklausomybe rado savo kapui 
paminklą prie savo vado Jau 
Masaryk mirties, kuris pasirin
ko mirti, vietoj Raudonajai 
Rusijai vergauti.

Finlandija vis laikosi, sten
giasi nepasiduoti, bet visi Fi
nai gerai žino kad Rusija tik 
baikos su tokiu mažu ir silpnu 
kr asz tu.

Stalinas jau isz anksto pa
skelbia, kad kai tik Anglija pa
sitrauks isz Palestinos, tai Ru
sija pasiims savo kariuomenes 
tenai tvarka palaikyti. Visi ži
no kad ne tvarka Rusijai rupi, 
bet Arabijos aliejus, kuris yra 
taip reikalingas kara vesti.

Tas musu Dcde Juozas yra 
labai gudrus ir apsukrus!

O apie musu tėvynė, vargsze 
“Lietuva,” tai jau beveik nei 
negalima raszyti. Sovietu nusi
statymas visus Lietuvius isz- 
naikinti. Ir jis ta savo niek- 
sziszka darba labai pasekmin
gai veda ir varo. Dar keli me
tai, meteliai ir Lietuvos ir Lie
tuviu klausimas bus galutinai 
iszrisztas. Nei Lietuvos nei 
Lietuviu visai nebus!

Ar Tai Draugo Darbas?
Mes, czia, Amerikoje tupime 

kaip pas Dieva už pccziaus ir

Amerikiecziai Kalniukai Japonijoje

Amerikos karininkai czia 
mokinasi kaip szauti isz lan
ko, kaip Japonai senovėj e 
szaudydavo. Juos czia moki
na vienas isz garsiausiu Ja
ponu, Tishisuke Našu. Musu 
kareiviai szito mokslo moki

priesz ėjau. Czia yra didelis ir 
baisus prasižengimas už kuri 
atleisti niekas negali. Kad ga- 
lecziau numesti sunkia savo se
natvės nasztą, kuri mane pri
slėgė, kad galeeziau sugryžti in 
jaunystes dienas, tuomet skai- 
tycziau sau už au'kszcziausi gy
venimo tikslą: Dievui ir Tėvy
nei!

Nieko daugiau senelis nepa
sakojo, nors da ilgai tyrinėjau. 
Verkė tik jis graudžiomis asz
aromis lyg kūdikis tėvo už 
prasikaltimu nubaustas.

Inspraudžiau da viena gul
deną in drebanezias jo rankas 

visai nenorime žinoti ar tikėti 
kas darosi ne tik kitiems, bet ir 
savo kareiviams' savo vaikams.

Kovo menesyje, Amerikietis 
kareivis ėjo sau ant ulyczios, 
Vienos mieste. Keli apsigink
lavę Sovietai kareiviai ji suti
ko ir jam insake pasitraukti. 
Szitas Amerikietis kareivis bu
vo neginkluotas, nes vien tik 
Sovietams kareiviams valia 
ginklus nesziotis Vienuos mies
te. Kai Amerikietis nesuskubo 
pasitraukti, jis buvo apmusz- 
tas, primusztas, perdurtas, su
badytas ir paszautas. Szitas 
Amerikietis kareivis bus kolie- 
ka del viso savo amžiaus, jeigu 
jis pasveiks.

Tai tik vienas isz tukstan- 
cziu tokiu darbu ir pasielgimu 
kuriuos kasdien padaro drau
giška tauta ir Dcde Stalinas.

Kini joje, prekybinis eropla- 
nas, kuri vairavo, draivino, bu
vo kelis sykius užpultas ir ap- 
szaudytas kai Sovietai lakūnai 
su kariszkais croplanais ji pa
sivijo. Nei vienas isz musu pre
kybiniu eroplanu nėra apszar- 
vuotas ar apginkluotas. Tai jie 
kaip dangaus paukszcziai isz- 
statyti Sovietu medžioklei.

Bet szitokie užsipuolimai ir 
szitokios apgavystes ir veid
mainystes tai tik puse bėdos. 
Kas labiausiai skauda ir kas 
sudaro vis didesni pavoju yra 
tai kad daug Amerikiecziu 
tiems Komunistams ne tik pri
taria, bet ir padeda, jiems in 
talka' stoja.

❖ ❖ ❖

Kitame numeryje mes steng- 
simies pažiūrėti, kaip Komu
nistai isz vidaus dirba ir kaip 
kirminas stengiasi gera vaisiu 
isz vidaus iszgraužti.

—BUS DAUGIAU—

nasi ne tiek kad jis jiems rei
kalingas, bet del žingeidumo 
ir isz nuobodumo. Jie net ir 
apsirėdė kaip tie garsus Ja
ponai, kurie isz szitokiu lan
ku szaudo. Szitoks sportas 
yra labai Japonu miegiamas. 

ir atsisevikines žingsniavau 
stoties link.

— GALAS — i

:: JUOKAI ::

Gerai Suprato

Jonukas atbėgo namo už- 
dusias ir jau prie slenksczib 
szauke in motina:

— Mamyte, mamyte, jau 
tas musu sztorninkas dabar 
isz piktumo truks!

Motina — Kodėl, kas atsi
tiko?

Jonukas — Jo pati pagim
dė jam dukrele, o jisai jau 
per visa menesi turėjo lange 
kortele su paraszu: “Reika
linga vaikas! ’ ’

Mokykloje

Profesorius — Mikuti, pa
daryk man ta skaitliu: Jeigu 
asz paskolintau tavo tėvu 
200 rubliu ant szeszto pro
cento?

Mikutis — Mano tėvas ne
reikalauja jokios paskolos 
nuo pono profesoriaus, nes da 
ponas galėtu gauti nuo mano 
tėvo visokiu daigtu.

Jeigu Žinotu
-

Juozaitis — Labas rytas 
Ickau, ateinu pas tave pasko
linti pinigu.

Ickus — O užstatą ar tu
ri?

Juozaitis — Sztai, skrynele 
da mano pra-bobutes.

Ickus — Tai niekam ne
tikus. Senas laužas.

Juozaitis — Tai rots, nes 
jeigu ponas žinotumei kiek 
seniau buvo toje skrynelėje 
Pini«u! I ... u

Pirkie U. S. Bonus '

Uncle Sam Says® I

You do not need to be a crystal ball 
gazer to figure out the truth of the 
saying that the future holds for you 
what you hold for the future.

If you look into your present you’ll 
find the answer to how much security 
you can count upon for yourself and 
your family. Are you bringing home 
United States Savings Bonds regu
larly? Millions of my nieces and neph
ews know that these bonds are among; 
the most essential assets .to hold for 
their future because savings bonds are 
safe and profitable.

U. S Treasury Depatrment

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

(STORIJE aPie Da 1,3
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio au- 
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 Citj
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Žinios Vietines Amerikos Sargai In Palestina

— Utarninke pripuola Szv. 
Ąnacleto.

— Seredoj Szv. Boneven- 
turo.

— Ketverge Szv. Henriko.
— Rengėjai 34-tos Lietu- 

viszkos Dienos darbuojasi spar- 
cziai idant toji diena atsižymė
tu daugiau ne kaip praeitos. 
Szimet Lietuviszka Diena pri
puola Nedelioj Rugpiuczio 
(Aug.) 15-ta diena Lake wood 
Parke. Szimet toji diena bus di
desne, nes žmonys atvažiuos isz 
tolimesniu vietų sueiti su savo 
giminėms, pažystamiems, ku 
mais ir kūmutėms.

— Ana diena musu senas 
skaitytojas Juozas Terleckas ir 
szeimyna isz New Town, Pa., 
lankėsi mieste pas pažystamus, 
ir prie tos progos atlankė ir 
“Saules” redakcija. Acziu vi
siems už atsilankyma.

Shenandoah, Pa. — Sirgda
ma per keletą menesiu, gerai 
žinoma sena gyventoja Ag
nieszka (Strimas) Strimaitiene, 
nuo 423 W. Arlington uly., nu
mirė Ketverge, 6 valanda ryte 
pas savo duktere p. A. Scarpi- 
noiene, 629 W. Penu Uly. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
būdama da jauna mergina. Jo
sios vyras Matas mirė 1923 me
tuose. Velione prigulėjo prie 
Szvento Jurgio parapijos. Pali
ko du sunu: Juozapa, isz Man
chester, Conn., ir PijuŠa, Hart
ford, Conn., trys dukterys: po
nia V. Desor, Baltimore, Md., p. 
A. Scarpinoiene, mieste ir He
lena namie; taipgi viena seseri 
Cecelija Zebavicziene, Philadel
phia, Pa., ir szeszis anukus. 
Laidotuves invyko Panedelyje 
9-ta valanda ryte su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje ir pa
laidota in Szv. Marijos kapines.

— Eliana Soroka isz 
Heights, turėjo operacija Lo
cust Mt. ligohbute.

— Laidotuves a. a. Marga- 
rietos Daugirdienės, nuo 215 E. 
Oak Ulyczios atsibuvo Subato- 
je su apiegomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte 
ir palaidota in parapijos kapi
nes. Graborius K. Recklaitis isz 
Mahanojaus laidojo.

— Ponia Elzbieta Gatavie- 
niene, isz miesto, likos skau
džiai sužeista automobilui ne
laimėje Berwick mieste. Ponia 
Gatavieniene likos nuvežta in 
Bloomsburg ligonlbuteje.

Wilkes-Barre, Pa. — Rozali
ja Dauksziene, isz Hunlock, nu
mirė Liepos 6-ta diena. Paliko 
savo vyra, 3 sūnūs, 4 dukterys, 
9 anukus ir anūkes, taipgi trys 
seserys. Likos palaidota su Szv. 
Miszomis Szv. Marijos bažny
czioje Kingstone ir palaidota in 
parapijos kapines.

— Augustas Entz, senas 
gyventojas, nuo 148 Dickson 
Ulyczios, isz Duryea, numirė 
Liepos 5-ta diena, ir palaidotas 
Liepos 8-ta diena su apiegomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje ir pa
rapijos kapines. Paliko 2 sunu; 
4 dukterys; 3 po-sunus ir viena 
po-dukra.

.— Kazys Skuczas, nuo 12 
Union Uly., Inkerman, numirė 
Liepos 5-ta diena. Paliko paczia 
motina ir penkios seserys. Pa
laidotas su apiegomis Szv. Ka
zimiero bažnyczioje, Pittstone 
ir parapijos kapines.

— Jeva Rusockiene, nuo 37 
Center Uly., Kingston, numirė

Czia keli sargai isz Ame
rikos Laivyno, pasirenge va
žiuoti in Palestina, iri Szven- 
ta Žeme, palaikyti tvarka. 
Amerika paskyrė penkiosde- 
szimts tokiu sargu Kuni- 
gaikszcziui Folke Bernadot
te, Tautu Sanjungos Tarpti-

Liepos 3-czia diena, General li- 
gon'bute, sirgdama per koki tai 
laika. Paliko sunu ir dukteri, 
taipgi tris anukus ir broli. Pa
laidota Liepos 7-ta diena su 
Szv. Misziomis Szv. Marijos 
bažnyczioje ir palaidota in pa
rapijos kapines, Pringle.

VAIKAS
SUARESZTUOTAS

Intartas Už Nužudinima 
Vieno Žmogaus

PITTSBURGH, PA. — Joe 
Manuel, Szesziolikos metu am
žiaus vaikas buvo suimtas ir 
suaresztuotas prie moving-pik- 
czieriu teatro. Jis yra intartas 
už apvogimą vietos kur auto
mobiliai yra laikomi ir už nužu
dinima vieno žmogaus.

Robert E. Lennon, trisde- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
žmogus buvo nuszautas savo 
automobilyje. Szitas szeszioli
kos metu amžiaus vaikas yra 
intartas už ta žmogžudyste.

RUSIJOS KARISZKI
EROPLANAI

BERLYNE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

apginkluoti nei apszarvuoti.
Eina gandai kad Sovietai 

rengiasi net ir padangėse už
kirsti mums kelia in Berlyną.

Amerikos ir Anglijos karo 
Sztabas perspėjo Sovietus ir 
pareiszke kad mums labai ne
patinka kad tiek daug Sovietu 
Rusijos kariszku eroplanu ran
dasi toje vietoje. Rusija trum
pai atsake kad ji negali atsaky
ti jeigu kas atsitiktu musu la- 
kūnams ar musu eroplanams.

Visiems Amerikos ir Angli
jos lakūnams yra griežtai insa- 
kyta skristi augszcziau negu 
penki tukstaneziai pėdu augsz 
tumo.

“Rusijos karo Sztabas aisz- 
kiai pasakė, kad vien tik Ame
rika ir Anglija gali atsakyti už 
musu lakunu ir eroplanu saugu
mą. Sovietai sako, kad Ameri
ka su Anglija turi Sovietams 
praneszti kur ir kada kiekvie
nas eroplanas lekia. Jeigu ne
bus praneszta, tai Rusija neat
sakys jeigu Sovietu lakūnai pa- 
szaus kelis erdplanus. ’ ’

Pirmiau Amerika siuntė savo 
prekybinius eroplanus in Ber
lyną su kariszkais eroplanais, 
kaip palydovais, bet dabar nie- 

ninkui Palestinoje. Szitie 
Amerikos sargai nėra skaito
mi ar laikomi kaipo Ameri
kos vaisko ar kariszko laivy
no kareiviai. Ju darbas tik 
prižiūrėti kad Arabai ir Žy
dai tikrai laikytųsi tu palaiu.- 
bu ir nesimusztu kol viskas 

ko panaszaus negalima daryti 
kai tiek daug eroplanu lekia.

Szitaip ilgai negali būti! Mes 
taip sakeme pirmiau ir dabar 
sakome. Dabar tai puse bėdos, 
bet ne už ilgo ateis ūkanotos 
dienos ir tamsios naktys, viešn
ios ir audros, kada eroplanai 
negales taip skristi. Kas tada 
bus? Dabar net ir anglis eropla
nai veža. Bet toks biznis baisiai 
brangiai atseina, kasztuoja. 
Czia greitai turės būti susitai
kinimas ar griežtas ir vieszas 
susikirtimas!

AMERIKA TVARKO 
TURKIJOS ARMIJAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kiną apie savo armijas ir vais- 
ka. Bet nežiūrint viso to prie
lankumo, labai sunku Ameri- 
kiecziams iszmokinti Turkus, 
nes jie labai nemokyti, labai 
mažai isz j u moka skaityti ir 
beveik nieko nežino ir nesu
pranta apie maszinas ar inži- 
nus.

Anglijos karininkai ir karei
viai sykiu su Amerikiecziais 
czia darbuojasi. ,

Vienas Turkijos virszinin- 
kas szitaip pasiaiszkina: “Aisz- 
kus dalykas kad mes esame 
Ąmerikie ežiams dėkingi už j u 
dovanas. Bet mes esame dar 
daugiau dėkingi jiems už j u 
draugiszkuma. Mus per amžius 
visos tautos isznaudojo; Rusija 
kelis sykius mus isznaudojo, 
Vokiecziai mus po kojomis 
mindžiojo; net ir musu Ali j an
tai, draugai stengiasi mus isz- 
naudoti, kaip Anglija dabar 
daro. Bet Turkas niekados ge
rai nepažinojo Amerikieti iki 
dabar; ir dabar Turkas mato 
kad Amerikietis ir Amerika 
niekados nei vieno kraszto ne- 
isznaudojo ir žino kad ir Turki
jos neisznaudos.”

ARABAI KERSZINA
ŽYDAMS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ta nakti kitame mažame 
angliakasu miestelyje, Djerada 
kitos Arabas susiginezino su 
Žydeliu krautuvėje. Keli Ara
bai inpyke nusivijo viena Žydą 
in ulyczios kertele ir ji sukapo
jo, nužudė. Kiti Žydai buvo 
lazdomis nugalabinti ar peiliais 
supjaustyti. Tada Arabai už
degė visus Žydu namus ir szto- 
rus. Keturios deszimts Žydu 
žuvo ir daugiau negu szeszios 

bus iszaiszkinta ir sutaikin
ta. Visi jie su eroplanais le
kia staeziai in Tel Aviv, Je- 
ruzolima. Visi jie buvo sar
gai prie Tautu Sanjungos 
kambaru, dabar j u vietas ki
ti laikinai užima.

deszimts buvo sužeista.
Kiti Žydai, iszgirde apie to

kias skerdynes pasiskubino 
duoti Arabams žinoti kad jie 
nieko bendra neturi su Palesti
nos Žydais, ir kad jie Arabus 
remia ir užtaria. Jie pradėjo 
rinkti pinigus del Arabu armi
jos ir visokiais budais stengia
si parodyti Arabams kad jie 
visai nieko neturi su Palestinos 
Žydais.

Aleksandrijos mieste Žydai 
surinko asztuonios deszimts 
tukstaneziu doleriu, ir Cairo 
mieste surinko szimta szeszios 
deszimts tukstaneziu doleriu 
del Egiptos Kareiviu Fondo. 
Jie visi dabar stengiasi paro
dyti savo isztikimybe Egiptos 
armijos ir Karaliui Farouk. 

GEN. EISENHOWER 
LAIKOSI SAVO

ŽODŽIO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

viena dalyka sziandien sako ir 
prižada o velniai žino ka jie ant 
rytojaus iszperes. Ne tai su ka
rininkais, generolais, kuriems 
ju duotas žodis yra brangus.

Generolas Eisenhoweris la
bai gerai ir protingai padare 
atsakydamas. Kaipo Genero
las jis labai augsztai stovi ir 
yra visu gerbiamas. Jis pasi
traukė isz kariuomenes kaip tik 
tuo laiku kada jis buvo visu 
gerbiamas ir godojamas. Visi 
ji dabar atsimena kaipo labai 
gera ir naginga karininka, visi 
kareiviai vies tik gera apie ji 
sako. Jis dabar užėmė augszta 
garbes vieta Columbia Univer
sitete, kaipo to Universisteto 
Prezidentas. Jis tiek pinigu 
neužsidirbs tame U'niversitete, 
kiek jis gautu kaipo Amerikos 
Prezidestas, bet jis savo gera 
varda pasilaikys ir daug gero 
gales nuveikti su Amerikos 
jaunimu.

Jeigu jis butu stojęs in kan
didatus del Prezidento, tai jis 
butu kaip ir kiti kandidatai ir 
politikieriai, szmeižiamas, in- 
tariamas ir puolamas, nes nėra 
tokio politikieriaus kuris gau
tu vieta valdžioje be szmeižtu 
ir užsipuolimu. Mat, czia Ame
rikoje Politikieriaus jau toks 
darbas ir gyvenimas: szmeižti 
ir būti szmeižiamas; kitus že
minti, savo augsztinti, nes tai 
nes tai reikalauja jo partijos 
gerove.

Tikrai galima pasakyti, kad 
Generolas Eisenhoweris labai 
gerai padare, ir geresne dali 
pasirinko, kai jis pasakė, kad 
jis nenori tokios veidmainin-

gos ir nepastovios garbes. Mes 
Generolą Eisenhoweri sveiki-
name!

DEMOKRATU
SEIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

vo savo mitingu pervelai ir pa
skui per kiaura nakti mitinguo
davo. Žinoma, jie taip dare 
kad visi per radi j a galėtu pasi
klausyti, bet tiems delegatams 
buvo tikras vargas.

Trumanas sako kad jis tikisi 
būti iszrinktas ant pirmo balsa
vimo. Darbininku Unijos ir 
dauguma Komusistu dabar 
stengsis remti Demokratus, ne 
už tai kad jie tos Demokratus 
jau taip myli, bet už tai, “kad 
jie Republikonu bijosi!”

Demokratai kurie nenori 
Trumano, dabar negali gauti 
Generolo Eisenhowerio, krei
piasi in Teisėja Douglas ir sten
giasi jo varda iszkelti. Bet 
vargiai kas isz to bus. Eina 
gandai kad teisėjas Douglas 
paežiam Trumanui savo garbes 
žodi davė kad jis nestos in kan
didatus nepaisant kas jo norės 
ar reikalaus.

Isz viso ko matyti, kad De
mokratu seimas bus trumpas ir 
ne toks jau audringas ar žingei
dus kaip buvo Republikonu, 
bet visgi iszgirsime prakalbu ir 
daug saldžiu žodžiu. Jie sten
gsis mums viską prižadėti, set 
ir dangų prilenkti, bile tik jie 
galėtu dar del keturiu metu val
dyti ir vieszpatauti.

MAINIERIAI
PATENKINTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

valdžiai ana pasasari. Pats 
Lewisas gal turės užsimokete 
dvideszimts tukstaneziu dole
riu ($20,000.00).

Szitos tesiesi per keturias 
sanvaites, ir Lewisas buvo pri
verstas susitaikinti ant daug 
mažiau negu kompanijos nore-“ 
jo jam duoti be jokiu straiku. 
Priesz tai Lewisas nepaklausė 
valdžios ir už tai unija užsimo
kėjo septynis szimtus tukstan-

Pirmutiniai Pietus In Penkias Sanvaites
v

Kareiviai paprastai yra 
nusistatė vaiske, niekados 
nepasisiulinti del jokio darbo 
bet viską valgyti, ka tik ir 
kiek nusistveria. Bet szitie 
kareiviai sutiko iszmeginti, 
kaip ilgai žmogus gali būti 
nevalgęs ar nedavalges. Jie 
per penkias sanvaites gavo

Kviecziu Karalius •

W. A. Brown, isz Pieroe 
miesto, Colorado valstijoje, 
gavo septinta metini Philip 
W. Phillsbury garbes ženkle
li už tai, kad jis užaugino ge
riausius ir gražiausius raudo 
nus kvieczius. Didžiausi ūk
ininkai isz trylika valstijų 
stojo in tas rungtynes.

ežiu doleriu baudos, ir pats 
Lewisas užsimokėjo deszimts 
tukstaneziu doleriu. Isz viso to 
nei Lewisas, nei mainieriai nie
ko nepelnijo.

Szitie nubaudimai buvo mai- 
nieriams perspėjimas kad strai- 
kos sziandien jau per daug ka- 
sztuoja, kad labai mažai galima 
laimėti ir baisiai daug prakisz- 
ti.

Ana pavasari per straikas 
kiekvienas mainierys neteko 
mažiausia trijų szimtu doleriu. 
Apie tai mainieriai sziandien 
sznekasi ir tariasi mainose, ant 
ulyczios ir saliunuose.

Mainieriai dabar sako, kad 
neužsimoka straikuoti, kai tiek 
daug galima uždirbti.

Mainierys dabar paprastai 
uždirba apie septynios deszimts 
szeszis dolerius ant sanvaites, 
jeigu jis kasdien gauna dirbti. 
1940 metuose mainierys papras
tai užsidirbdavo apie dvide
szimts penkis dolerius ant san
vaites.

Mainose, kurios priguli prie 
plieno fabriku, mainieriai užsi
dirbo priesz straikas szeszios 
deszimts penkis dolerius ir dvi
deszimts penkis centus per pen
kias dienas, ar asztuonios de- 
szimts keturis dolerius ir asz
tuonios deszimts du centu per 
szeszias dienas. Kiti mainie-

tik tiek maisto kad iszsigel- 
bejus nuo bado. Vienas isz ju 
nupuolė nuo szimto asztuo
nios deszimts trijų svaru ligi 
szimto penkios deszimts ke
turiu svaru, kitas nuo szimto 
keturios deszimts svaru ligi 
szimto trylikos svaru.

riai daug daugiau užsidirbda
vo.

Bet dauguma mainieriu gali 
dirbti tik tris ar keturias die
nas ant sanvaites, nes nėra ga
na karu. Jie gauna nuo trisde- 
szimts devynių doleriu ligi pen
kios deszimts dvieju doleriu. 
Bet ir tai, po teisybei, neprasta 
alga,. Stoka karu sutrukdo 
mainicrio darba ir kompanijos 
anglis, bet straikos szito keblu- 
mo neiszrisz.

Dabar mainierys dabar gau
na atostogų, vakacijos pinigu, 
gauna už laika kuri jis pralei
džia beeidamas in darba, gauna 
mokėti už laika kada jis nu
traukė darba pavalgyti ir gau
na daugiau mokėti jeigu jis 
nakezia dirba.

Mainieriams dabar isz tikro 
gerai, jeigu tik jie gauna kas
dien dirbti. Kai visi darbinin
kai gavo trecziu sykiu algas pa
kelti, tai mainierys daugiau ga
vo už visus kitus. Dabar mai- 
nierio didžiausias darbas yra 
dirbti, kad jis galėtu visomis 
algomis pasinaudoti.

Pensijos dabar yra skiriamos 
visiems mainieriams kurie ser
ga ar jau del senatvės negali 
dirbti. Tai daug reiszkia mai
nieriams, nes retas kuris mai
nierys galėjo ar sugebėjo susi- 
taupinti pinigu juodai dienai.

Dabar ir darbas daug leng
vesnis ir saugesnis. Ne taip 
jau seniai mainieriai dirbo pen
kios deszimts dvi valandas ant 
sanvaite, iszeidavo in darba su 
gaidžiais, ir nepargryždavo kol 
visztos nesutupdavo ant sak- 
ties. Jie tik Nedelioj e pamaty
davo saulutes szviesa. Bet da
bar, jau visai kitaip. Dabar 
mainierys iszdirba trisdeszimts 
penkias valandas in sasvaite ir 
gauna penkias valandas atke
liauti ir gryžti isz savo darbo.

Viesas mainierys iszsireisz- 
ke: “Asz visai nesidyvycziau 
jeigu musu bosas John L. Lewis 
mums ne už ilgo parūpintu tik 
szesziu valandų diena už ta pa
ti mokesti, ta paczia alga.”

Dabar mainierys pamirszo 
apie “Piki” ir “Szovela,” jis 
beveik viską dirba su maszino- 
mis. Daug mažiau nelaimiu da
bar atsitinka mainose.

Jeigu kas netiki is tai ka mes 
czia raszome, tai tegu tik pasi
žiūri ir pasiskaito kur randasi 
daugiausia gražiausiu ir bran
giausiu nauju automobiliu. Jis 
pamatys, kad mainierys szian
dien yra tikras ponas.

Mainierys sziandien uždirba 
daugiau negu darbininkas fa
brike. Jis ir trumpesnes valan
das dirba. Mainierio didžiau
sia beda ir didžiausia baime yra 
tai, kad jis žino kada ir kiek 
dienu jis dirbs, ir kada John 
Lewisas kitas straikas isz- 
szauks. O juo daugiau mainie
rys gaus, juo brangiau kompa
nija ims už anglis; o juo bran
gesnes anglys bus, juo mažiau 
anglių žmones pirksis! O juo 
mažiau anglių reikes, juo ma
žiau dienu mainierys dirbs! Jis 
daug uždirbs, bet labai mažai 
parsinesz namo.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 
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