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Bilij onai Del Veteranams
Isz Amerikos

- DEMOKRATU 
ATSTOVAS

Teisina Partija; Atkar- 
tuoja Nuveikimus; Gi

riasi Praeitimi

PHILADELPHIA, PA. — 
Kentucky valstijos Senatorius 
Alben W. Barkley, buvo De
mokratu Partijos paskirtas 
pasakyti vedamąsias prakal
bas už visos partijos narius, 
per seimą.

Jis ta paczia garbe turėjo 
kai Franklin Rooseveltas bu
vo paskirtas Demokratu Par
tijos atstovu. Jis tada buvo 
penkios deszimts keturiu me
tu amžiaus, o dabar jis ta pa
czia garbe turi kai jis jau arti
nasi prie septynios deszimtus 
pirmo žilo meto.

Tos prakalbos buvo isz tik
ro liūdnos. Jis mažai ka ga
lėjo ar dryso sakyti apie Pre
zidento Trumano darba, veikla 
ir prezidentyste. Net ir jo- 
balsas tuszcziai skambėjo. 
Demokratu vadas miega in 
.Hyde Park'ir niekas jo nepri
kels! Jauni vadai kurie su 
tuo vadu taip drąsiai ženge 
pirmyn jau paseno, ta Nauja 
Dalyka, Nauja Tvarka “New- 
Deal” teipgi paseno ir nususo. 
Dabar tik tuszczias kevalas te
beliko.

Demokratai, kaip tas jau
nuolis, kurio gyslise teka 
karsztas ir jaunas kraujas, 
dirbo ir ženge pirmyn nuo 1932 
ligi 1940 metu. Bet dabar De
mokratai paseno, dabar Demo
kratai neturi vado!

Senatorius Barkley yra tei
singas žmogus; jis negalėjo 
daug ko savo Partijos žmo
nėms prižadėti, jis nedryso 
kalbėti apie žadėta žeme ar 
apie koki rojų. Ir po teisybei, 
nei vienas politikierius szian- 
dien neiszdrystu per daug apie 
ateiti kalbėti.

Prisimindams Prezidentus 
Vilsona ir Roosevelta, Senato
rius Barkley neiszdryso ir ne
galėjo daug ka pasakyti apie 
Prezidentą Trumana. Tai jis 
nutyleji ir tik atmintimis ir 
prisiminimais margino savo 
prakalbas.

i Demokratu Partija su Prezi
dentu Rooseveltu daug klaidu 
padare, bet daug daugiau gero 
miveike. Demokratai parūpi
no kad ir prastus darbus be
darbiams, miestus pagražino, 
kelius pataisė, tarptautine pre
kyba nustatė ir pertvarko, 
kad bus karas ir nors prisi
rengė ir kara vede ir laimėjo, 
Tautu Sanjunga reme ir padė
jo sutverti. 1933 metuose, mi- 
k (Tasa Ant 4 Puslapio)

ANGLYS
PABRANGO

HAZLETON, PA. — Kai tik 
buvo paskelbta kad mainieriai 
gaus doleri ant dienos daugiau 
mokėti, ir bus imama in j u 
Pensijos Fondo iždą dvide- 
szimts centu nuo kiekvieno to
no anglių, tai beveik visos 
kompanijos pradėjo paskelbti 
kad kai algos pabrango, pa
brangs ir anglys!

Jeddo-Highland Anglies 
Kompanija jau paskelbė, kad 
nuo Liepos (July) szesziolikto 
anglys jau visu doleriu ant to
no pabrangs.

Czia jau aiszkiai matyti kur 
mes einame ir kaip tas nelem
tas pragyvenimas brangsta. 
Mainierys gaus doleri ant die
nos daugiau. Paprastai kal
bant, mainierys daugiau negu 
viena tona anglių in diena isz- 
kas, bet kompanija ims visa 
doleri daugiau ant to tono. Isz 
to matyti kad nei mainierys 
czia nieko nepelnyjo, negavo. 
Visi mes isz tokio biznio in 
sprandą gavome.

Dabar priėjome prie to kad 
kompanijos ir fabrikantai 
greitai sutinka darbininkams 
duoti ka tik ir kiek tik jie nori 
ir reikkalauja, ir paskui dvi
gubai ar trejopai atsiima isz 
tu kurie turi j u tavora pirkti.

Dabar tas užburtas bran
gaus pragyvenimo ratas vi
siems aiszkus. Mes apie toki 
rata, kuris neturi nei pradžios 
nei pabaigos jau seniai rasze- 
me: “Algos seka kasztus, 
kasztai vejasi algas!”

MAISTAS
BRANGSTA

Mesa Nuo Dvieju Ligi
Szesziu Centu 

Pabrango

WASHINGTON, D. C. — 
Pragyvenimas vis brangsta, 
viskas eina brangyn ir bran- 
gyn! Beveik visa mesa per szia 
sanvaite pabrango nuo dvieju 
ligi szesziu centu ant svaro.

Dabar maistas yra branges
nis negu kada buvo. Kai tik 
buczieriai dažinojo kad jiems 
mėsa pabrango, tai jie ir vi
siems mums pabrangino. O kai 
žmones dažinojo, tai jie dar 
mažiau mėsos eme pirktis.

Vieszbucziai ir vasarnamiu 
sanvininkai dar vis daug mė
sos perka del savo svecziu, bet 
tai nebus ilgai. Nors jau ir taip 
daug mažiau mėsos žmones 
perkasi, bet dabar dar mažiau 
pirksis.

Dauguma buczieriu dabar 
bijosi pirktis geresnes ir bran
gesnes mėsos, nes jie sako kad 
dabar labai sunku tokia mesa 
parduoti. Kiti buczieriai tik 
tiek perkasi, kiek žmones isz 
anksto užsipraszo ir nedau
giau.

Avincziena ir kitokia mesa 
pabrango apie deszimts dole
riu ant szimto svaru ir beveik 
visa kita mesa apie penkis ar 
asztuonis dolerius ant szimto 
svaru pabrango.

TRUMANAS
ISZRINKTAS

I 
į

Demokratu Atstovas
In Prezidentus
“Trumanas”

PHILADELPHIA, PA. — 
Demokratai iszsirinko ir pa
skyrė Prezidentą Trumana 
kaip savo atstovą del ateinan- 
cziu rinkimu in Prezidentus; 
Trumanas gavo 947% halsu.

Per seimą Demokratai labai 
pesziesi ir norėjo sutikti ant 
kandidato, bet jie nerado nei 
vieno žmogaus kuris butu ge
riau žinomas kaip Trumanas.

Trumanas už tąi ir buvo pa
skirtas. Nors pesztynes ir gin- 
czai dar vis ėjo ir kilo, virte 
virė, bet jau visi žinojo kad jo
kios iszeities nebus kaip tik 
paskirti Trumana. Pats Tru
manas taip pasitikėjo kad jis 
bus iszrinktas, kad jis paliko 
Washingtona ir su savo žmona 
ir dukrele atvažiavo ant trau
kinio in Philadelphia, Pa., pa
sakyti savo prakalbas ir vi
siems pasakyti kad jis priima 
ta paskyrima, pirm negu buvo 
paskirtas.

Tiek daug szmeižtu buvo in 
visas puses drebiama, taip 

Prezidentas Trumanas buvo 
niekinamas ir tiek daug De
mokratu vieszai stojo priesz 
Trumana, kad Trumano var
das dar augszcziau pakilo ir 
net Republikonai dabar už- 
jauezia Demokrata Trumana.

Bet kai iszejo ant balsavimo
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Trumanas
Iszrinktas Ant
Pirmo Balieto

Bilijonai Doleriu Buvusiems 
Kareiviams Gaus Isz Valdžios; 
Yugoslavai Iszmesti Isz Komu
nistu Szeimynos; Karas Siau- 
czia Palestinoje, Žydai Užima 

Dvi Tvirtoves
WASHINGTON, D. C. — Beveik visi par- 

gryžusieji kareiviai daug daugiau gaus isz val
džios. Visi kurie turėjo apdrauda (insur
ance) dabar gaus daug savo inmoketu pinigu 
atgal.

Sužeistieji, ypatingai koliekai gaus ligi de
szimts tukstaneziu doleriu pagelbos. Szeimy
nos žuvusuju kareiviu dabar gaus daug dau
giau isz valdžios.

Sziais metais buvusieji kareiviai gaus daug 
daugiau isz valdžios negu pernai gavo.

Valdžia paskyrė daugiau negu du bilijonus 
doleriu del tokiu kareiviu.

Republikonu Sztabas

Gubernatorius Thomas E. 
Dewey isz New York, Repu
blikonu kandidatas del Pre
zidento ir jo pagelbininkas 
del Vice-Prezidento, Guber
natorius Earl Warren isz 
Californijos, czia susirinko 
su savo szeimynomis po Re
publikonu szumo ir seimo, 
kuriama abudu buvo isz-

rinkti ir paskirti atstovauti 
Republikonus per rinkimus.

Szitas paveikslas buvo 
nutrauktas Bellevue Strat
ford vieszbuti, hoteli, Phila- 
delhijoje, Pa. Atstovai ar 
kandidatai buvo vienbalsiai 
iszrinkti. Pryszakyje sėdi 
isz kaires in deszine: Guber
natorius Warren su savo

žmona ir Ponia Dewey su 
savo vyru Gubernatoriumi 
Dewey. Užpakalyje stovi: 
Nina Warren, keturiolikos 
metu amž., Virginia War
ren, devyniolikos metu am
žiaus; John M. Dewey jau
nasis, penkiolikos metu am
žiaus.

Visi veteranai kurie turėjo apdrauda, (in-
surance) kai jie buvo vaiske gaus apie ezverti 
savo pinigu atgal.

Koliekai gaus daug pagelbos isz valdžios. 
Jiems yra rengiami namai kuriuose jie gales 
labai gerai ir gražiai gyventi.

Žuvusiu kareiviu naszles ir vaikai gaus di
desnes pensijas, kurios buvo Kongreso nu
statytos. Czia pasipelnys apie 137,280 nasz
les ir apie 132,210 naszlaicziai.

Žuvusiu kareiviu motinos dabar gaus dau
giau isz valdžios, ir joms bus parūpintos vietos 
valdžios darbuose.

Broliai, sesers ir gimines žuvusiu kareiviu 
taipgi gales gauti pagelbos ir paszelpos isz val
džios.

Visa tai kasztuos valdžiai apie du bilijonus 
doleriu.

Abelnai kalbant ir iszrokuojant, kareiviai 
gaus atgal apie ezverti savo inmoketu pinigu 
del apdraudos, (insurance.)

, (Tasa Ant 4 Puslapio)

ŽYDAMS SEKASI: 
PALESTINOJE .1 J-t i

TEL AVIV, PALESTINO’ 
JE. — Arabu mažas miestelis 
Ramleh, buvo Žydu paimtas. 
Szitas miestelis nors mažas, 
bet labai re.ikszmin.gas, nes tas 
kuris szita miesteli valdo, teip 
gi valdo vieszkeli tarp Tel 
Aviv ir Jeruzolimi.

Kitas miestelis Lydda pate
ko in Žydu rankas. Žydai, ap- 
imdami szita miesteli nukirto 
Arabams susisiekimą su savo 
armijomis ir dabar jiems teipgi 
nukirstas kelias pabėgti ar pa
sitraukti.

Žydai butu gale j e pasi
džiaugti su szitokia pergale, 
jeigu Arabau nebutu atsikirte. 
Arabai užėmė ditus du mieste
lius, Beit Naballa ir Peer Ta- 
riv. Isz szitu miesteliu Ara
bai gali su savo armotais pasi
sekti tasnaujai užimtas Žydu 
tvirtoves.

Czia dar per anksti kalbėti 
apie pergale. Nors dabar Žy
dams sekasi, bet rytoj gali bū
ti visai kita pasaka.

Kai tos paliaube buvo pa
skelbtos del keturiu sanvai- 
cziu, tai per ta laika Žydai ren
gė ir lavino savo armijas ir da
bar Arabus nustebino. Bet 
kaip ilgai taip bus vargiai kas 
gali pasakyti.

Ateina kitos žinios isz Ara
bu szaltiniu, kad Arabai plekia 
ir kulia Žydus. Kaip fenais 
isz tikro yra ir kap tas karas 
eina, negalima pasakyti.

Tautu San jungos Tarpinin
kas Kunigaiksztis Folke Ber
nadotte visomis galiomis sten
giasi kaip nors visus sutaikin
ti, bet iki sziol visos tos pastan 
gosi niekais nuėjo.
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Kas Girdėt
-

- Bet automobiliu kompanijos 
dar turi gana pirkiku, kostu- 
meriu; ir už tai visos kompani
jos nieko nepaiso ir vis brangi
na savo naujus automobilius.

O kai nauji automobiliai yra 
taip paszieliszkai brangus, tai 
ir seni, antru ranku automobi
liai vis brangus.

* '..

Szi rudeni bus stoka ir trum
pa darbininku fabrikuose. Nau
ji kontraktai del kariszku gink
lu, kariszku eroplanu ir karisz
ku laivu pareikalaus daug dau
giau darbininku. Tai ypatingai 
bus vakaruose, ant Pacifiko 
kraszto, kur daugiausia eropla
nu bus statoma. Tas pats bus ir 
New York valstijoje ir kai ku
riose Naujos Anglijos valstijo
se.

Darbininku bus trumpa, ypa
tingai kai armija pradės imti 
jaunus vyrukus in vaisku. 
L • •

Dabar kai darbininkai jau 
treczia syki gavo algas pakelti, 
tai daug daigtu labiau pabran
go; kiti dabar brangsta ar už 
keliu sanvaicziu pabrangs.

Savinas per kelias sanvaites 
net dvideszimts nuoszimti pa.- 
brango.

Kietos anglys biski pabran
go, bet daug daugiau pabrangs 
priesz rudeni.

Minksztos anglys jau brangs
ta, kad kompanijos galėtu tas 
pensijas ir didesnes algas už
mokėti.

Plienas jau ir taip brangus, 
bet dabar koki penkta nuoszim
ti, penktuką ant dolerio pa
brangs už tai kad anglys 
brangsta.

Ir taip visi kiti daigtai, ku
rie yra isz plieni ar su plienu ar 
anglimis daromo dabar brangs
ta ar ne už ilgo pabrangs.

• •
Bus mažiau aliejaus del szi- 

lumos ateinanczia žiema. Mes 
patariame tiems kurie vartuoja 
aliejų del szilumos, jau dabar 
pasirūpinti kad tankos butu 
pilnos. Tas pats ir su anglimis; 
prisipilkite kiek tik telpa skie
puose del žiemos. Vėliau bus 
sunku gauti ir bus brangiau.

■ • •
Bulves ir kiausziniai vis 

brangus. Czia ir ūkininkai ir 
valdžia kalta. Bulviu sziais me
tais ir per daug yra, bet ūkinin
kai nori palaikyti vieninga pre
ke ir už tai daug bulviu tyczia 
iszmes ar visai isz žemes neisz- 
kas kad juos neatpigtu. Taip 
beveik kas metai daroma su 
daug ūkio vaisiu, kad palaikius 
kainas, prekes.

——————— • e ■
Sovietu dipliomatu vaikai 

Amerikoje buvo mokinami at
skirose mokyklose, kur vien tik 
Sovietai ir Komunistai mokin
tojai juos mokino. Rusija szito-1 
kias mokyklas savo vaikams 
parūpino ežia, Amerikoje, kad 
tie vaikai neužsikriestu kapita
listinėmis ligomis ir neiszmok- 
tu Demokratiszku kvailyscziu.

Szitokiu mokyklų buvo 
Washingtone, Amerikos sosti
nėje ir Bostone. Bet dabar isz- 
ejo garsas isz pat Kremlino: 
iVisi Sovietu dipliomatu vaikai 
turi gryžti in Rusija mokintis, 
nes vien tik Rusijoje tie vaikai 
gali būti gerai iszmokinti, kur 
nebus pavojaus nuo tu Demo- 
kratiszku ir Kapitalistiniu li
gų. Dabar visi tie vaikai yra 
siuncziami atgal in Rusija, to

liau tęsti savo “augszitus” 
mokslus.

Republikoniszka ir Demo- 
kratiszka Partijos ketina isz 
duoti milijonus dolerius del ap
rinkime savo kandidato ant 
Prezidento. Pagal apskaitymu 
politiszku valdybų, tai Repub- 
1 ikonai nepasiduos ir praleis 
keletą milijonu doleriu ant po
litikos. Mat, nevisi gali būti 
kandidatais ant Prezidento, jei
gu neturi už savo pecziu mili
jonu doleriu.

Kaip dabar dalykai stovi, 
tai gal Repulblikonas bus mus 
Prezidentas Sausio (Jan.) dvi- 
deszimta diena, 1949 m. Mes 
dar drąsiau szitaip pranaszau- 
tume jeigu tikrai žinotume kad 
treczios partijos kandidatas 
Henry Wallace nepasiduos ir 
iki paskutines dienos politi
kuos ir rinks balsus.

Demokratai politikieriai ku
rie stengsis savo vietas pasilai
kyti ar sau naujas vietas insi- 
gyti, grysz prie seno Demokra
tu nusistatymo ir pasisakys 
kad jie remia nauja dalyba, 
“New Deal.”

Amerikiecziai dabar nori ir 
reikalauja permainos politiko
je. Už tai Repuiblikonai turi 
tiek vilties kad jie visur viską 
laimes per rinkimus.

1 • •

Demokratai dabar daug var
go ir daugiau bedu turi. Jie 
patys tarpu saves nesutinka ir 
yra susiskaldę. Demokratu 
partijoje vienybes nėra.

Republikonu pergale reisz- 
ke kad valdžia dabar riusista- 
tys priesz darbininku unijas ir 
stos už biznierius ir kompani
jas.

Unijų vadai, po sziu metu 
jau mažiau maloniu ir pagel- 
bos gaus isz valdžios. Jie da
bar jau negales kreiptis in 
valdžia pagelbos ar paramos. 
Jiems bus visur daug sunkiau! 
Biznieriai ir fabrikantai ras 
gera patarėja valdžioje.

• •
Darbininku uniju vadai da

bar turės jau ant savu kojų pa
sistoti ir negales kreiptis in 
Prezidentą pagelbos ar para
mos. Jie jau dabar mato ir nu- 
jauczia kad valdžia nebus per 
daug prielanki jiems.

Kai Republikonai turės savo 
Prezidentą ir kai po ju virsze- 
nybe bus Kongresas ir Sena
tas, tai labai mažai darbininku 
vadu iszdrys iszszaukti strai- 
kas, nes “Republikonai strai- 
ku nemyli!”

Mainieriai da gali sustrai- 
kuoti. Bet jeigu Lewisas vėl 
bus nubaustas ir jeigu mainie- 
riai vėl turėtu užsimokėti už 
Lewiso prasiszokimus, tai ir 
ežia straikos labai greitai užsi
baigs.

————— • t J

Sovietai dabar visa Rytine 
Europos puse turi po savo 
ranka. Komunistai turi užėmė 
visas svarbiausias vietas Cze- 
koslovakijos valdžioje. Jie net 
ir Prezidento vieta dabar už
ėmė, kai Eduard Benes pasi
traukė. 

■ • •
Vengrijoje, Komunistai už

ima visas Katalikiszkas mo
kyklas, nežiūrint kaip Bažny- 
czia protestuoja, nesutinka.

5L
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Biznis Su Stalinu
(Tasa)
---------- i

Pavojingiausias Sovietu dar
bas yra tas kuri jie dirba per 
Komunistus kiekviename Euro
pos kraszte ir ežia pat Ameri
koje.

Szita ju darbuote yra labai 
aiszkiai ir pilnai iszaiszkinta 
garsaus politikieriaus ir raszy- 
tojo, Bertrand de Jouvenel. Jis 
raszo kad Komunistai pavar- 
tuoja penkis budus savo politi
koje ir savo griovimo ir užka
riavimo darbuose. Komunistai, 
maž-daug, szitokios tvarkos 
prisilaiko:

Tautiszko Hymno
Veiksmas

Komunistai,, kurie szukavo ir 
visa kosere Niaudavo apie 
tarptautiszkuma ir priesz mili- 
tariszkuma, kariszkuma jau isz 
mados iszejo. Jie dabar nuduo
da kad jie yra geri ir isztikimi 
patriotai, kraszto piliecziai. 
Amerikoje jie pasisavino Ame
rikos didvyrius, kaip Jefferso- 
na ir Lincolna; Francuzijoje jie 
statosi sekėjais Joan d’Arc! 
Italijoje jie giriasi kad jie yra 
garsaus Garibaldi sekėjai. Ge
resniu patrijotu, tėvynės mylė
toju jau vargiai berasi kaip tie 
Komunistai kurie taip gerai 
moka veidmainiauti.

Vieningumo Veiksmas
Czia tai tas bendras fruntas 

apie kuri mes tiek daug szian- 
dien' skaitome ir girdžiame. 
Komunistai inlenda in valdžia 
per visokias draugystes, kurios 
yra neva nusistaeziusios priesz 
Faszisztus ar priesz sukilėlius. 
Szitaip tie Komunistai buvo 
gerbiami ir nuduoda kaipo geri 
ir sanžiningi piliecziai, ku
riems vien tik savo kraszto ge
rove rupi.

Raguocziaus 
Veiksmas

Mes raguoeziumi vadiname 
žmogų, kuris yra savo ^žmonos 
prigaudinejamas, kai ji mylisi 
su kitu. Taip ir Komunistai da
ro.

Komunistai czia užduoda 
nuodu, turcyznos visiems. Jie 
inlenda in darbininku unijas, 
in jaunuju draugystes ir in vi
sokius kliubus. Jie visiems pa-

Nieko Nevalgo

Daktarai negali suprasti 
ar iszaiszkinti kaip szita, de 
vyniolikos metu amžiaus 
mergina, Yang Mei, Kiniete 
gyvena. Ji sakosi kad ji per 
devynis metus visai nieko nė
ra valgiusi. Ji yra po daktaru 
priežiūra, ir jau devyniolika 
dienu praėjo kai ji nieko nei 
in burna neeme.

rodo savo broliszka meile; jie 
pasiulina pasidalinti viską sa
vo su visais. (Bepiga jiems da
lintis kai jie nieko neturi). Jie 
broliszka ranka isztiesia So
cialistams ir užleidžia garbes 
vietas tiems Socialistams, kad 
parodžius visiems kad jie neno
ri valdžios. Bet jie sau pasilie
ka sekretorystes, rasztininku 
darbus. Stalinas yra geriausias 
pavyzdys tikios nuolankios ir 
kuklios szirdies; jis yra Komu
nistu Partijos Sekretorius.

Szmeižto Veiksmas
Kai Komunistai dirba isz 

vien su visokiomis draugystė
mis del viso kraszto labo, mažu- 
pamažu, ima girstis, ima gan
dai ir paskalos eiti kad tas ir 
tas yra faszistas, priesz Žydus, 
už Vokieczius ar kad toks ir 
toks nėra isztikimas pilietis.

iSzitus szmeižtus patys komu
nistai niekados nepradeda. Ju 
draugai ta darba pradeda, o jie, 
szventai pasipiktindami ki
tiems pasako ir taip platina.

Viso szito szmeižto darbo 
tikslas yra intarti kelis vadus 
ir paskui visi tie kurie tuos va
dus seka bus taipgi intarti ir 
visos draugystes ar partijos 
vardas bus sugadintas.

Reichstag Veiksmas 
Reichstag pragarsėjo kai Vo

kietis, Nacis Goeringas panai
kino teisetina valdžia Vokieti 
joje su tuo gaisru Reichstag 
rūmuose. Jis sake kad jis. suse
kė suokalbi, kad Vokiecziai 
rengėsi sukilti priesz valdžia ir 
visa kraszta. iszduoti svetimam 
krasztui.

Komunistai panasziai jau 
daug sykiu yra padare. Jie 
kaip ten sužino, kad keli suki
lėliai ketina visa kraszta par
duoti, tai jie greitai užima val
džia ii- visa kraszta iszgelbsti 
ir Stalino globai paveda.

Czia tik keli punktai, tik ke
li priparodinimai kodėl negali
ma DARYTI BIZNIO SU STA
LINU.

Jeigu kas dar netiki, jeigu 
kas dar toks užsispyrėlis kad 
dar nori priparodinimu; mes 
tokiam patartume tik atsiminti 
Czekoslovako Masaryk pa
minklą,, in Lenkijos vergyste ir 
Lietuvos merdejima.

BIRŽELIO SIUNTOS 

TREMTINIAMS

BROOKLYN, N. Y. — Sziu 
metu Birželio (June) menesio 
B ALF drabužiu vajaus metu, 
BALF in Europa Lietuviams 
tremtiniams szelpti iszsiunte 
dvi drabužiu ir avalynes siun
tas kuriu bendras svoris yra 
20,930 svaru, $20,405.25 vertes. 
Pirmoji siunta, susidedanti isz 
113 gabalu drabužiu ir avaly
nes, 11,318 svaru, $10,983.25 
vertes buvo isz New Yorko isz- 
siusta Birželio 12 d. Antroji 
siunta, susidedanti isz 100 ga
balu drabužiu, 9,622 sv., $9,422. 
vertes isz Now Yorko iszsiusta 
Birželio 30 d.

Be sziu dvieju stambesniu 
siuntu, Birželio men., buvo isz- 
siusti 34 maži drabužiu ir mais
to siuntiniai in tas Europos vie
tas, kur BALF neturi savo in- 
galiotiniu. Tie maži siuntiniai

isz viso svėrė 571 sv., $501.00
vertes.

Tokiu budu Birželio men., 
laikot'arpyje BALF iszviso lie-į 
tuviams tremtiniams nusiimtoj 
invairios daiktines pagelbos! 
21,511 svaru $20,906.25 vertes.

Tremtiniu Spauda Apie 
“BALE”

Tremtyje, Vokietijoj leidžia-1 
mas laikrasztis “MINTIS” 
(1948-V-31) apibara tremtinius j 
kurie savo laiszkuose in Ameri
ka nepamatuotai daro prie- 
kaisztus del BALF’o veiklos. 
Sako: “raszantieji laiszkus tu
rėtu būti santūresni ir jaustu 
didesni atsakomybes jausmu ir 
tam tikra pareiga priesz kitus 
savo likimo brolius, tremti
nius.” Toliau raszo:

“Vienas kitas neapgalvotas 
laiszkas gali būti priežastimi 
gilesniems dalykams. Buvo jau 
raszyta apie piktus pavydo 
laiszkus, siuneziamus žemos 
morales žmonių Amerikos lie
tuviams ir tas prisidėdavo prie 
to, kad staiga tremtiniai pasi
jusdavo neteko jokios globos ir 
paramos isz savo artimųjų 
Amerikoje. Sziuo kart noriu 
czia iszkelti ir trumpai paliesti 
kitos ruszies laiszkus, kurie ra- 
szyti gal ir be jokio pavydo, bet 
tik isz nepaialvojimo ar nežino
jimo tikrosios dalyku padė
ties.”

Pabares kai kuriuos inkyriai 
pranszanczius pagelbos ir net 
net užsipuilanczius, kad BALF 
paramos ncisztenka, “Mintis” 
toliau raszo: “Bet reiktu kiek 
sustoti ties BALF vykdomu pa- 
szelpos darbu. Kaip žinoma, 
Vokietijos visos trijos vakaru 
zonose, vietuose, yra maždaug 
60000. tremtiniu (su iszskirtais) 
Visi jie daugiau ar mažiau yra 
reikalingi paramos, tai teisa, 
kuri vienodai gerai žino tiek 
ir mes patys. Bet tokia mase 
nuo szelpti, deja, BALF nein- 
stengia, nes turi pennažai le- 
ležu. Tik pagalvokime, jei 
kiekvienas tremtinys gautu ge
rybių tik už vienui viena doleri 
menesiui, kokia suma susidary
tu per metus, du ir tris ? Juk 
tai jau beveik pasakiszkas do
leriu kapitalas.

Taigi, atrido, kad BALE san- 
lyty su musu tremties vadovy
be, nuodėmes nepadare, kad vi
sa musu tremtiniu bendruome
nes szelpima suskirsto atatin
kamomis kategiri jomis, pagal 
pirmumą gauti BALF parama. 
Pirmoje eileje in paszelpa turi 
teise ligoniai, seneliai, invairus 
paliegėliai, invalidai, ncszczios 
moterys, motinis, mažamecziai

Veža Galvijus Su Eroplanu

Szitie galvijai yra vežami 
eroplanais isz New York sta- 
cziai in Italija, kur jie yra la
bai reikalingi, nes per kara 
beveik visi galvijai buvo isz- 
naikinti. Ant szito DC-4 ero- 
plano buvo iszvežti septyni 
jaueziai, du telyežiukai, pen

Barberys Mokinasi

Frank Gaix, kuris mokina
si kaip plaukus kirpti, czia 
mokinasi ant savo dukreles 
plauku. Dukrele, asztuonim 
metu amžiaus Margarita, isz- 
sižiojus, visa kosere reke ir 
spiegia. Nežinia ar jai taip 
gaila tu savo kasu ar kaltū
nu, ar ji taip nepasitiki savo 
tėvo barberysta.

vaikucziai, besimokantis jauni
mas. Kas lieka, yra skirstoma ir 
kitiems. Ar priesz toki gerybių 
skirstymą gali turėti kas 
priesz? Ar stipresniu organiz
mu asmens, ar neineina in czia 
suminėtas grupes, bus sotesni ir 
daugiau apsirenge, jei tuos pa
ežius trupinius atitrauks nuo 
ligonio ar senelio burnos, ar bus 
daugiau pasirodęs, jei atims 
gautas kelnes ar szvarka isz 
iszbadejusio ir visiszkai nusku
rusio grįžusio karo belaisvio ?

Yra da, tiesa, retu balsu, ku
rie nenorėtu skirti jokios para
mos moksluojanežiam jaunimui 
kultūros darbininkui. Vis dėlto 
vadovauja veiksniai visai tei
singai, musu besimokaneziame 
jaunime mato naujosios Lietu
vos ateiti! Ir tai yra visiszka 
tiesa. Juk atsikurianeziai Lie
tuvai tai]) daug truks mokyto
ju, inžinierių, gydytoju. Sanly- 
gos mokytis tremties metu tik
rai yra nedėkingos: perpildyti 
bendrabueziai, maisto stoka, o 
ka jau bekalbėti apie stigliu 
mokomųjų priemonių! Kas da
bar rimtai mokosi, turi bent 
dvigubai tiek padėti energijos 
ir nustoti vilties siekti mokslo, 
kaip geraisiais taikos metais! 
Juk didžiausias nuosziintis gu- 
lincziu džiovininku sanatorijo
se, kaip tik yra isz besimokan- 
czio jaunimo tarpo. Be to, pra
vartu neužmirszti, kad paszal- 
pa gauna ne kiekvienas, bet tik 
tie, kurie inrodo savo pažangu- 
ma ir sugebėjimus moksle. At 
sieit, remiami tik tie, kurie tik
rai dirba ir atsidėję mokosi.

BALF tikrai turi sunku ir

kios deszimts kiaulių, sze- 
sziolika visztu ir penki szu- 
nes. Keli kiti eroplanai dau
giau iszveže ar dabar veža. 
Visa tai yra vertinama už 
daugiau negu tris deszimts 
tris tukstanezius doleriu.

nedėkinga uždavinį: palyginus^ 
maža gerybių kieki paskirstyti 
teisingiau ir tarp galimai de- 
desnio skaieziaus žmonių. Tie
sa, kartais, jiasitaiko, kad gery
bių skirstymo komisijos ne vi
sai tinkamai atlieka savo dar
ba, pasitaiko vienur kitur ko
kio szaliszkumo ar nepriežingu- 
mo gervinu skirstyme, bet tai 
iszimtini atsitikimai. In visa, 
ta gerybių skirstymą negalima 
žiūrėti grynai savanaudiszkom 
akim, atseit, jei asz nieko ne
gaunu, tai del manes gali ir ne
būti BALF’o. Tremtiniai visa
da minos su pagarba ir dėkin
gumu BALF’o vardu.” O

Apgavo

Viena szilta diena, du Žy
deliai atsidūrė kelionėje.

Ickus—Mauszke, gal tu tu
ri ka nors su savim?

Mauszkis—Taip, vyno bu
teli! O ka tu turi?

Ickus — Sudžiuvusi liežu
vi!

Mauszkis isztrauke vyno 
buteli, ir saukeleiviai iszgere 
ji. Paskui jis prasze Ickaus 
ir su savo pro vizija prisidėti.

Ickus — Asz?
Mauszkis — Žinoma! Juk 

tu sakiai turi džiovinta liežu
vi!

Ickus — Betmano liežuvis 
dabar nebe yra iszdžiuves! 
(ramiai atsake Ickus).

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Ask where you BANK I

“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.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.TEVŽUDYS bjauriausiu budu, kokiu tik ga
li skriausti žmogų.

— Inžesitas žmogus kerszi-

y^DVOKATAS tvirtino nusi
kaltėli esant pamiszusi.

Kaip-gi kitaip aiszkinti ta keis
ta prasižengimą?

Viena ryta szatu apylinkėse, 
nendrese rado du sukibusiu 
draugėn lavonu, moterį ir vyra 
du žinomu aukszto luomo ponu 
turtingu, jau nebejaunu ir tik 
pernai vedusiu, moteriai likus 
naszle vos priesz trejetą metu.

Jie neturėjo prieszu, ir nieks 
negalėjo jiems kerszyt. Atrodė 
kad jie buvo muszami kažin ko
kiu asztriu geležiesgaliu, o pas
kui inmesti nuo stataus kranto 
upėn.

Tardymas nedavė jokiu da- 
vadu. Jurininkai nieko nežino
jo. Jau norėta užmesti ta byla, 
kai vienas jaunas artymo sti
liaus, vardu Jurgis-Liudvikas, 
pramintas Buržuju, pats pasi
davė policijai in rankas.

In visus klausinėjimus jis at
sakinėjo ta pati:

— Asz pažinojau vyra pora 
metu, moteri tik pusmeti. Jie 
dažnai duodavo man taisyti se
nobinius Ibaldus, nes asz gerai 
nusimaniau tame darbe.

O kai jo klausia:
— Kodėl tamsta juos nužu

dei?
Jis atkakliai kartojo:
— Asz juos nužudžiau dėl 

to kad norėjau.
Isz jo nebuvo galima isz- 

traukti nieko kita.
Tasai vyrukas ‘buvo, be abe

jo, uždraustos meiles kūdikis, 
atiduotas auginti in sodžių, o 
paskui užmirsztas ir pamestas. 
Jo vardas 'buvo Jurgis-Liudvi
kas, o pavardes jis neturėjo, 
bet, kadangi, paaugėjęs, jis ta
po nepaprastai protingas ir pa
sižymėjo tokioms ingimtomis 
savybėmis ir lepumu kokio ne
turėjo jo draugai, tai ji prami
nė “'buržuju” ir toji pravarde 
liko jam visam amžiui. Jis pa
sirinko sau dailides amata ir 
buvo žinomas, kaipo labai ga
bus stalorius. Jis net mėgino ar- 
tistiszkai drožinėti medi. Žmo
nes tarė ji esant labai egzaltuo
ta, karszta Komunistiniu ir Ni
hilistiniu indeju szalininka, di
deli mėgėja romanu kruvinomis 
dramomis, intakinga ir puiku 
kalbėtoja vieszuose darbininku 
ar ūkininku susirinkimuose.

Advokatas tvirtino nusikal
tėli esant pamiszusi.

Isz tikrųjų, kaip galima bu
vo prileisti, kad tasai amatnin- 
kas nužudė savo geriausius 
klientus, turtingus ir duosnins 
(jis juos pažinojo), kurie per 
pora metu buvo davė in tris 
tukstanczius franku uždarbio 
(tai rode jo knygos). Liko vie
nintelis aiszkinimas: Pamiszi- 
mas “idee fixe” proletaro, ku
ris, žudydamas du ponu, kerszi- 
ja visiems 'buržujams. Advoka
tas gudriai primine duota sziam 
naszlaicziui apylinkėj “buržu
jaus” pavarde, jis suszuko:

— Ar tai nėra karti ironija, 
pasitycziojimas, galis da labiau 
sukirszinti ta nelaiminga vai
kina, kuris neturi nei tėvo, nei 
motinos ? Tai karsztas respub
likos szalininkas. Ka asz sa
kau? Jis net priklauso prie tos 
politines partijos, kuria nese
nai musu szalis szaude ir trėmė, 
o kuria sziandien ji priima isz- 
skestomis rankomis, tai parti
jai, kuriai gaisras yra princiju, 
o žudymas, visai paprasta prie
mone.

Tos liūdnos būvimos skelbia

mos dabar vieszuose susirinki
muose, pražudė szi žmogų. Jis 
girdėjo respublikonus, net mo
teris, taip, moteris, reikalAu-i 
jant Gambetos ir kitu kraujo. 
Jo nesveikas protas to neiszlai- 
ke: ir jis insigeide kraujo, bur
žuju kraujo!

Ne jis reikia smerkti, gerbia
mieji, bet Komuna!

Isz visu pusiu buvo girdimi 
pritarimo žodžiai. Buvo aiszku 
kad advokatas laimes 'byla. 
Valstybes gynėjas neeme žo
džio.

Tada pirmininkas pastate 
kaltinamajam paprasta klausi
ma :

— Kaltinamasai, ar tamsta 
neturi nieko daugiau pasakyti 
savo apgynimui?

Vaikinas atsikėlė.
Tai buvo lieknas, žemo ūgio 

vyrukas geltonplaukis, plikom 
akim, szviesiom ir nejudomom. 
Jo balsas buvo stiprus, malonus 
ir skardus. Jo isztarti keli žo
džiai bematant pakeitė susida
riusi del jo bendra nusistaty
mą.

Jis kalbėjo iszdidžiai, dekla
matoriaus tonu, bet taip aisz- 
kiai, kad kiekvienas žodelis bu
vo girdimas toliausiame dideles 
szales kampe.

— Ponas pirmininke, ka
dangi asz nenoriu patekt in be- 
procziu namus ir beveikiu mir
ti, tai pasakysiu jums visa tie
sa.

Asz užmusziau ta vyra ir ta 
moterį del to, kad tai buvo ma
no tėvai!

O dabar iszklausykit mane ir 
teiskit:

“Viena ponia, pagimdžiusi 
sunu, atidavė ji auginti in so
džių. Ar ji bent žinojo, kur nu
gabeno jos kaltes dalininkas 
maža nekalta padera, pasmerk
ta kęsti amžina vargu, neteisėto 
gimimo geda ir da daugiau: pa
smerkta mirti, nes aukle, nebe- 
gaudama mėnesinio atlyginimo, 
galėjo kaip dažnai atsitinka, 
palikt ji be priežiūros, leisti 
jam numirti isz bado ir skurdo!

Moteriszke, paėmusi mane, 
buvo dora, turėjo kilnesne szir- 
di. Baugiau moteries ir moti
nos jausmo, negu mano motina. 
Ji mane užaugini. Ji kvailai pa
dare iszpildžiusi savo pareiga. 
Geriau butu palikti pražucziai 
tuos vargszus, iszmestus in apy- 
linkius sodžius, kaip iszmeta- 
mos lauk szaszlavos.

Asz augau ir manyje brendo 
neaiszkus mano negarbės jaus
mas. Kiti vaikai vadino mane 
“benkartu. ” Jie nežinojo, ka 
reiszkia tasai žodis, vieno ju 
nugirstas tėvu namuose. Asz ir 
to nežinojau, bet juste jutau.

Asz buvau, galiu drąsiai tai 
sakyti, vienas gabiausiu moks
leiviu. Asž bueziau buvęs doras, 
gal net inžymus žmogus, ponas 
pirmininke, jei mano tėvai ne
būtu padare tos nedorybes, ne
būtu manės iszsižadeje.

Jie padare ta niekszybe, jie 
nusikalto priesz mane. Asz bu
vau auka, o jie nusikaltėliai. 
Asz negalėjau gintis, o jie ne
turėjo pasigailėjimo. Jie priva
lėjo mylėti mane: jie manės isz- 
sižadejo.

Jie davė man gyvybe, bet ar 
gyvybe yra dovana? Man tai 
buvo nelaime! Po to, kai jie taip 
nedorai mane pamėtė, asz li
kau jiems skolingas viena, 
kerszta. Jie nuskaudė mane ne- 
žmoniszkiausiu, nedoriausių,

Keliaudamas po svietą, 
Viskonsine užtikau viena 

pleisa, 
Miestelyje randasi daug 

tamsiu vaikinu, 
Kurie daugiausia traukia 

guzute.
Ir aluti netingi traukti, 

Nuo kurio ne reike susiraukti, 
Kad dolerukas kiszenipje 

da turi, 
Tai tuoj ji ant baro pakloja.

O kada už daug guzutes inpila, 
Tai po tam viens kitam 

inkula.
Viena syk buvo toks 

atsitikimas,
Nemanykit kad tai iszjuokimas 
Taigi, buvo tai po pedes diena, 

Suėjo du vyrukai, 
In urvą viena, 

Po biski trauke guzutes, 
Ir priesz tai buvo musztynes, 

Po tai kovai, sutaiką daro, 
Ir sustojo jiedu salime prie 

baro, 
Savo priesziu atkerszyt ketina.
Tai laukan vien kita vadina, 

Ir in kita pleisa nueiti 
ketino,, 

Kur ant drąsumo gavo, 
Ir musztyne prasidėjo, 

Ir in kakta gavo.
Bet kožnas in savo namus, 
O jau senas sargas paskui 

sekiojo, 
Szaukti policijantus pradėjo. 
Ir in viena autobila narsunu 

pasodino, 
Sztai, kaip koki poną viena 

pasodino, 
Ir kad nieks neprieitu, 

Duris užrakino,
Ir su kitu ta pati padare 
Ir nugabeno in lakupa ir 

uždare, 
O kada sumusztus namo 

parsivarė, 
Tai jo gaspadorius jam tarė: 

Eik pas gydytoja, 
Vaikinas paklausė, 

Tuoj iszkeliavo,
Bet ant nelaimes gydytojo 

nerado,
Nelaimingas vyrukas vela 

namo parėjo, 
Kraujo sulaikyt negalėjo.

Saliuninkos pradėjo daktaraut, 
Lopą sutaisė, dailiai 

užlipino,
- Na ir krauja apmalšzino, 

Vyrelis dabar nesipesz, 
Ženklą ant kaktos turės 

visados, 
O ant rytojaus paszauke in 

suda, 
Nelaimingasis bausmia 

užmokėjo, 
Pinigu vaitui padėjo.

Gaila jam tuom kart pasidarė, 
Bet ka daryt, sudžia, 
Jeigu pinigu nebutu, 

Reiketu sėdėti,
Ir sunku darbeli per sanvaite 

turėti.
Tai tokios žinutes, 
Apie mus vaikinus, 
Apie visus vienaip, 

Kaip jaunus ir senus.

ja; apvogtas žmogus jiega ati
ma savo turtą. Apgautas, ap
kvailintas, iszkaulintas žmogus 
žudo sumusztas, iszniekintas 
žmogus žudo. Asz buvau labiau 
apvogtas, apgautas, sukankin- 
tas, moraliai sumusztas ir isz- 

j niekintas, negu visi tie, kuriu 
! pykti jus pateisinant.
i Asz atkerszijau, asz nužu- 
! džiau. Asz turėjau teises tai pa
daryti. Asz paėmiau ju laimin
ga gyvybe, kaipo atlyginimą! 
už ta baisu, vargo pilna gyve
nimą, kuri jie man davė.

Tamstos kalbėsit apie tevžu- 
'dyibe! Argi taibuvo mano tėvai, 
tie žmones, kuriems asz buvau 
nepakeneziama naszta, siaubas, 
gėdos deme; kuriems mano gi
mimas buvo nelaime, o mano 
gyvenimas grėsė gero vardo 
praradimu? Jie jieszkojo egois
tinio malunumo; jiems gimė ne
tikėtai kūdikis. Jie pražudė kū
diki. Atėjo mano eile jiems at
silyginti.

O vis dėlto da priesz pat gala 
buvau pasiryžęs juos mylėti.

Priesz pora metu, kaip asz 
jau sakiau, tasai vyras, mano 
tėvas, atėjo pas mane pirma 
karta. Asz nieko nežinojau. Jis 
užsakė baldu. Paskui asz suži
nojau, kad jis teiravosi apie 
mane pas kleboną, žinoma, gi
liausioj paslaptyj.

Jis ateidavo dažnai. Jis duo
davo man darbo ir gerai apmo
kėdavo. Kartais jis net apie szi- 
ta su manim pasisznekedavo. 
Asz ji pamylėjau.

Sziu metu pradžioje jis atsi
vedė su savim savo žmona, 
“mano motina.” Inejusi dirb
tuvei! ji taip drebėjo, jog asz 
tariau ja sergant nervu liga. 
Paskui ji atsisėdo ir paprasze 
vandens stikline. Ji nieko ne
kalbėjo; ji žįurejo beprotes 
žvilgsniu in mano baldus ir be- 
prasmai atsakinėjo, tik “taip” 
ir “ne” in visus vyro klausy
mus. Jei iszejus asz nuspren
džiau, kad tai poniutei trūksta 
vieno szulo.

Ji atėjo vėl kita menesi. Ji 
buvo rami valde save. Jie szne- 
kucziavo tada gana ilgai ir už
sakė daug baldu. Asz maeziau 
ja da tris kartus, nieko neinspe- 
damas; bet viena syki ji pati 
eme klausinėt apie mano gyve
nimą, mano vaikyste ir tėvus. 
Asz atsakiau: “Mano tėvai, po
nia, buvo niekszai, jie mane pa
mėtė!” Tada ji prispaudė ran
ka szirdi ir parpuolė ant grin
dų, apalpusi. Asz tuoj pama
niau: “Tai mano motina!” Bet 
asz nieko nepasakiau. Asz no
rėjau, kad ji da ateitu pas ma
ne.

Asz isz savo puses irgi pra
dėjau teirautis apie juos. Asz 
sužinojau, kad jie apsivedė tik 
pernai Liepos menesi, pirma
jam mano motinos vyrui mirus 
priesz trejetą metu. Žmones 
szvagždejosi, kad jie mylėjosi 
tekėsiant gyvam vyrui, bet ne
turėjo inrodymu. Asz buvau ta
sai inrodymas, kuris iszkarto 
buvo paslėptas, kad vėliau bu
tu sunaikintis.i

Asz laukiau. Ji atėjo viena 
vakara, mano tėvo lydima. Ji 
atrodė tada la'bai sujaudinta, 
nežinau kodėl. Ruoszdamosi 
eiti namo, ji man tarė: “Asz 
tamstai linkiu laimes, nes tams
ta bea'bejo, manysi kada nors 
apie savo szeimynos' sukūrimą, 
asz noriu padėti tamstai lais
vai iszrinkti tinkama sau žmo
na. Asz pati buvau karta isz- 
leista už nemylimo vyro ir ži
nau, kokia tai nelaime. Dabar 
esu turtinga, bevaike, laisva ir 
galiu daryti su savo turtu ka

Užsigina

William T. Faricy, Ameri
kos Geležinkeliu Draugystes 
Prezidentas, staeziai užsigi
na kad Geležinkeliu kompa
nijos tyczia sulaiko daug 
plieno ir geležies nuo savo 
kompanijų už tai kad tie pa
tys Geležinkelio kompanijos 
žmones turi daug szeru, daug 
pinigu inkisze in kitokius 
fabrikus.

Robert Young, Chesapeake 
ir Ohio Geležinkeliu kompa
nijų pirmininkas, szitaip in- 
tare William T. Faricy. Jis . 
sako, kad jis gali priparody- 
ti kur tos kompanijos taip 
daro ir kodėl jos taip daro.

tinkama. Sztai tamstos dalis.”
Ji pade ve man dideli uždary

ta voką.
Asz domiai in ja pažvelgiau 

ir tariau: “Tamsta esi mano 
motina!”

Ji pasitraukė kelis žingsnius 
atgal ir uždengė ranka akis, 
lyg nenorėdamas in mane žiū
rėti. O jis, vyras, mano tėvas, 
prilaikė ja* ir suszuko: “Ar 
tamsta iszejai isz proto!”

Asz atsakiau “Nieku gyvu. 
Asz gerai žinau, kad jus esat 
mano tėvai! Jums nepavyks 
prigauti mane tokiu 'budu. Pri
sipažink ir asz laikysiu tai pa
slaptyj; Asz nepyksiu ant jus 
ir pasiliksiu tuo, kuo esu, sta
lium. ’ ’

Jis traukėsi prie duru, vis 
prilaikydamas savo žmona, ku
ri pravirko balsu. Asz, pribė
gės, užrakinau duris, indejau 
rakta in kiszcne ir tariau: “Pa
žiūrėk, tamsta in ja ir dar ban
dyk neigti, kad tai mano moti
na.”

Tada jis perpyko ir baisiai

nubalo, iszsigandes, kad staiga1 
gal kilti skandalas kurio iki 
sziol pavyko iszvengti; kad ju 
padėtis, ju geras vardas ir gar
be gali staiga žūti; jis tarė vir- 
paneziu balsu: '“Tamsta esi 
nickszas, tamstai nori isztrau li
ti isz mus pinigu. Te, kad norė
jai, daryk gera liaudžiai, tiems 
neiszmaneliams, padek jiems 
szelpk juos!”

Mano motina kartojo, nete
kusi proto: “Einam, einam!”

Tada, kadangi durys tebebu
vo užrakintos jis suszuko: “Jei 
tamsta tucz tuojaus mus neisz- 
leisi, asz patupdysiu in kalėji
mu už apgaule ir smurtą! ’ ’

Asz susivaldžiau atrakinau 
duris ir maeziau, kai jie pražu
vo vakaro tamsoje.

Tada asz staiga pasijutau 
visu apleistas, naszlaitis, isz- 
stumtas, iszbrauktas isz gyve
nimo. Mane apėmė baisus liū
desys, sumaiszytas su pykeziu, 
neapykanta ir pasibjaurėjimu; 
visa, mano esybe protestavo 
priesz ta niekszybe; tai buvo 
kilnus, teisumo garbes ir at
mestos meiles protestas. Asz 
pasileidau bėgti Senos krantu, 
norėdamas juos pavyti; jiems 
reikėjo eiti tuo keliu in Szatu 
stoti.

Asz greit juos prisivijau. Vi
sai sutemo. Asz tylomis szlian- 
žiau žolele, kad jie neiszgirstu 
manės einant. Mano motina vis 
da verkė, Tėvas kalbėjo: ‘ Tai 
tavo kalte! Kodėl tu būtinai 
užsispyrei eiti pas ji! Tai be
protyste musu padėtyje. Gali
ma buvo szelpti ji isz tolo, ne- 
sirodant patiems. Juk mes ne
galime pripažinti ji savo šu
nimi tai kuriam galui buvo rei
kalingi tie pavojingi vizitai?”

Tada asz pripuoliau prie ju, 
maldaudamas. Asz sukuždė
jau: “Matot, jus tikrai esate 
mano tėvai. Jus jau iszsižade- 
jot manes viena karta, nejaugi 
jus ir dabar mane atstumsit?”

Tada, ponas pirmininke, jis 
pakele priesz mane ranka, asz 
jums prisiekiu savo garbe, in- 
statymais, musu laisvėja Res
publika. Jis man sudavė, o kai 
asz nutveriau ji už apykakles 
jis iszsitrauke isz kiszenes re
volveri.

Mano protas aptemo, ar ne
žinojau, kas darosi; asz turėjau 
kiszeneje savo instrumentu, asz

ji musziau, musziau, kol galė
jau.

Tada ji eme szaukti balsu, 
insikabinu'si man in barzda: 
“Gelbėkit! Laikykit žudiką!” 
Rodos, kad asz ir ja užmusziau. 
Argi asz žinojau kas darėsi tuo 
laiku?

Paskui kai asz pamaeziau 
juos abudu guliueziu žemeje, 
asz neilgai galvojęs, inmecziau 
juos Senon.”

Sztai. — Dabar teiskite ma
ne.

Kaltinamasai atsisėdo in sa
vo vieta. Jo kalba pakeitė visa 
bylos jiega, ji tapo atidėta ki
tam posėdžiui. Ji neužilgo bus 
nagrinėjama. Jei mes butume 
prisiekusiųjų vietoje, ka mes 
padarytume su tuo tevžudžiu?

— Danguole.
----- GALAS---- -

KASLINK
LIETUVIU DIENOS

Seimo Saszlavos

Per savo seimą Republi- 
konai prisivežė visokiu pla
katu, popieru, pagarsinimu 
ir kitokiu propagandai reik
menų. Bet kai seimas užsi
baigė, kai szumas prąejo, tai 
visi jie sau linksmi iszvažia- 
vo ir visas tas saszlavas pa-

liko. Darbininkai per tris 
dienas dirbo apvalyti tuos 
seimo kambarius, perstaisy- 
ti viską ir tuos paežius kam
barius buvo prirengti Demo
kratams, kurie savo seimą 
ežia laike ir savo kandidata 
in Prezidentus rinko.

Lietuviu Dienos Valdyba'Pa
skelbia, kad 34-toji Pennsylva- 
nijos Lietuviu Diena bus laiko
ma Lakewood Parke, netoli Ma
hanoy City, Pa., Nedelioj, Rūg- 
piuezio (Aug.) 15 diena.

Tikimasi kad suvirsz 25,000 
žmonių susirinks in gerai žino
ma ir prieinama Lakewood 
Parka, ir praleis smagu laika 
tarpe lietuviu isz visu Ameri
kos kolonijų.

Inžymus kalbėtojai pamar
gins Lietuviu Dienos programa. 
J u vardai ir pavardes bus pa
skelbtos vėliau.

Lietuviu Dienos Komitetas 
taip pat pranesza, kad szimet 
visas L. D. pelnas bus skiria
mas sekanezioms organizaci
joms : Szv. Kazimiero Seserims, 
Juozapo-Marijos Viloje, New
town, Pa.; Szv. Pranciszkaus 
Seserims, Mt. Providence, 
Pittsburgh, Pa., ir Jėzaus Nu
kryžiuotojo Seserims, Elm
hurst, Pa.

— Kun. J. A. Neverauskas, 
L. D. Spaudos Komitetas.

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.

ISTORIJEapie Da iM
-----------------  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 «u- 
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. 15f.
Saule Pub. Co., Mahanoy Citj



-fsAUĮ.E’? MAHANOY CIT¥, PX.

ŽiniosVietines
— Petnyczioj pripuola Pa

neles Marijos Skapliernos.
— Ponia Jeva Kazlaitiene 

isz Newark, N. J., svecziavosi 
mieste pas savo sunu Petra 
Staiiaika ir marczia, taipgi pas 
svotus p. Mat. Gorinus ant W. 
Centre Uly., pas Juozapu Dudu 
szeimyna ir And. Mityta szei
myna Slienadoryje, ir pas savo 
drauge p. Elzbieta Mikalaus
kiene, St. Clair. Ponia Kazlai
tiene kitados gyveno Miners- 
yilleje, 'bet apie szeszi metai at
gal persikraustė in Newarka. 
Acziu už atsilankyma.

— Subatoj Szv. Alekijio; 
taipgi ta diena 1933 metuose 
Lakūnai Kapitonas Darius ir 
St. Girėnas žuvo ties Soldinu, 
Vokietijoj.

— Kita sanvaite; Nedelioj 
pripuola devinta Nedelia po 
Sekminu; Panedelyje Szvento 
iVincento de Paulieto; Utar- 
ninke Szv. Jeronimo; Seredoj 
Szv. Praksedo; Ketverge Szv. 
Marija Magdalenos; Petny
czioj Szv. Apolinaro; Subatoj 
fšzv. Kristinos.

— Jonas Bunsavagia, nuo 
>700 W. Maple Ulyczios, staiga 
susirgo Subatoj po pietų, ir 
numirė 3:30 valanda kada ji 
yeže ambulance in Locust Mt. 
ligonbuteje. Velionis kitados 
gyveno Slienadoryje. Paliko 
.broli Vinca, mieste, ir seserį 
<Ona Vaicziuloniene, Slienado
ryje. Laidotuves in vyko Utar- 
ninke 10-ta valanda ryte isz 
.Gra'boriaus L. Traskausko 
koplycžios ir palaidotas in 
Kalvarijos kalno kapines Slie- 
nadoryje. Gralborius L. Tras- 
kauskas laidojo.

— Panedelio ryta, apie 
szimta mainieriu negalėjo 
dirbti Maple Hill kasyklose, 
isz priežasties kad szaftas in- 
griuvo. Ingriuvimas likos pa- 

• įtaisytas lUtarninke ir mainie- 
riai sugryžo prie savo darbu.

— Du vagiai, razbaininkai 
dienos laiku, apie deszimta va
landa isz ryto Panedelyje, ap
vogė du vyru ir pabėgo su tri
mis tukstancziais doleriu. Ci- 
garsztoro sanvininkas, Harry 
Golin ir jo draugas Henry Scoz 
isz Somerville, N. J., sau sėdė
jo užpakaliniame savo namo 
kambaryje, kai du vagiai in- 
ejo suatpro vintais, revolve
riais ir pareikalavo visus ju 
pinigus. Vagiai vyrus suriszo 
ir paliko ant grindų. Kai jiedu 
tusztino sanvininko ir jo drau
go kiszenius, telefonas s ti
ška,mlbino. Vienas isz vagiu at
sake telefoną ir pasakė kad 
sanvininko nėra namie. Paskui 
jiedu sau isz lėto iszejo isz to 
«ztoro pasuko in kita ulyczia, 
insisedo in automobiliu ir sau 
nupyszkino. Kai kurie žmones 
sako kad jie patemino ta ju 
automobiliu ir net užsirasze j u 
automoibiliaus laisniu numeri, 
bet tas numeris gal mažai 
reiszkia, nes tokie vagiai tan
kiausiai ir automobiliu savo 
tokiam darbui pasivagia.

Gilberton, Pa. — Buvusis 
'• gyventojas Antanas Makaus

kas isz Baltimore, Md., numirė 
pareita Ketverga ir likos pa
laidotas Panedelyje su apiego- 
mis Szvento Liudviko ba'žny- 
czioje 9-ta valanda ryte, ir pa
laidotas in parapijos kapines. 
,Gralboriai Gravi tz isz Sliena- 
(doro laidojo.

Shenandoah, Pa. — Andrius 

Grebliunas isz Lost Creek li
kos sužeistas in galva, szon- 
kaulius ir kaira aki angliaka- 
syklose ir randasi Locust Mt. 
ligonbute.

— Povilas Danowskis isz 
miesto, laike darbo Hammond 
Coal Co., likos sužeistas in kai
ru ranka per nupuolimu ang- 
lies. Gydosi namie.

Coaldale, Pa. — Mainieriai 
in Panther Valley nubalsavo 
straikuoti. Apie deszimts tuks- 
tanrziu mainieriu dabar szito- 
je apylinkėje nedirba už tai 
kad iszkilo koks ten nesusitiki
mas ant laiko kada palikti dar
ba. Mainos dabar jau tuszczios 
nuo Petnyczios. Linijos dabar 
laiko mitingus ir tariasi kas 
daryti. Kitas nesusipratimas 
iszkilo kai keli inžinieriai suti
ko eiti pas daktarus del egza
minu, patikrinimu sveikatos. 
Unija buvo nutarus kad inži
nieriams tokiu patikrinimu ne
reikia. Tie inžinieriai buvo nu
bausti ir turėjo užsimokėti po 
penkios deszimts doleriu bau
dos. Jie kreipėsi in unijos cen
tra, bet nieko isz to nebuvo; 
centras palaike tos kuopos nu
sprendimą.

TRUMANAS
ISZRINKTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
tai pasirodė kad Trumanas 
viską laimėjo per ta seimą. Tie 
kurie taip prieszinosi, tuoj aus 
suskubo pareikszti kad ir jie 
remia Trumana. Jie taip visa
dos daro, ne už tai kad jie jau 
taip myli ar nori remti; bet už 
tai kad jie nori vis remti ta ku
ris ir be j u jau laimėj a ar tai 
pesztynes ar rinkimus.

Senatorius Alvin W. Bar
clay isz Kentucky iszrinktas 
kaipo Vice-Prezidentas.

SUKILIMAI CZE-
KOSLOVARIJOJE

PRAGUE, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Policijantai su lazdo
mis iszskirste tukstanczius 
žmonių kurie susirinko prie 
valdžios kambarus ir reikala
vo: “Mes norime Benes kaipo 
Prezidentą!“ Tai buvo jau an
tras toks vieszas pareiszkimas 
ir sukilimas priesz Komunis- 
tiszka valdžia.

Kai policija pribuvo visus 
iszvaikinti, žmones užtraukė 
savo kraszto himną, tautiszka 
daina, ir visi policijantai turėjo 
ant vietos stovėti pakol tas 
himnas buvo užbaigtas.

Žmonių buvo daugiau negu 
trys tukstancziai.

O kai buvo surengta paroda, 
tai apie asztuonios deszimts 
tukstancziu žmonių sveikino 
buvusi kraszto .Prezidentą Ed
uard Benes. Bet jie ir kitus taip 
pat sveikino, nepamirszdami 
Yugoslavijos Premiera Mar
shal Tito, Stalina ir Amerika.

“Mes neturime tikros tėvy
nės be Masaryk ir Benes! “ jie 
szukavo. Masaryk buvo Czeko- 
slovakijos pirmutinis Preziden
tas. Kai tik Komunistai užėmė 
kraszia, pirmo Prezidento sū
nūs, Užsienio Ministeris, Jan 
Masaryk iszsziko per langa ir 
nusižudė. (Beveik visi Czeko- 
slovakijos žmones sako kad jis

Istorija apie “AMŽINA ŽY< 
DA.“ Jo kelione po svietą ii 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Publishing Co.,

nenusižudė, bet buvo likviduo
tas, nužudytas.)

Matyti kad Stalinas ir visas 
Kremlinas dabar turi daug gal
vosūkiu ir bėdos su savo ver
gais, kurie vis atsimena laisve 
ir kuriems nelaisvės pancziai 
ima veržti.

Amerikos laikrasztininkai sa
ko kad dauguma žmonių dabar 
jau ima vieszai pareikszti savo 
nepasitenkinimą su Rusijos 
valdžia ir savo neapykanta Sta
linui.

Republikonu Seimas; Dewey Kandidatas

BILIJONAI DEL
VETERANAMS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kareiviai kurie turėjo ap- 
draudos ant deszimts tukstan
cziu, ir iszbuvo du metu vais- 
ke gaus apie szeszios deszimts 
doleriu atgal. Tie kurie iszbu
vo tris metus gaus ligi szimto 
doleriu atgal. Tie kurie iszbu
vo vaiske penkis metus gaus 
apie szimta ir szeszios de
szimts doleriu atgal. O tie ku
rie ta apdrauda vis pasilaiko 
gaus kelis szimtus doleriu at
gal.

Valdžia stato ir rengia na
mus tiems kurie ant viso am
žiaus yra koliekos. Szitie ka
reiviai gali gauti net ligi de
szimts tukstancziu doleriu isz 
valdžios. Szitie pinigai nėra 
skolinami, bet visiszkai duo
dami tiems kareiviams.

Naszlems ir naszlaicziams 
pensijos yra padidinamos. 
Naszle pirmiau gavo szeszios 
deszimts doleriu kas menesis; 
dabar gaus septy nios deszimts. 
Naszle su dvejais vaikais pir
miau gavo $93.60, dabar gaus 
$112 ant menesio.

Pernai valdžia iszmokejo du 
bilijonu ir tris szimtus milijo
nu doleriu. Sziais metais prie 
to dar apie du bilijonai dole
riu yra pridėta.

ALBANIJA
PRIŽIŪRI SAVO

RUBEŽIU
LONDON, ANGLIJA —

Komunistu Partijos Centro 
Komitetas, nepriima' Yugosla- 
vu Komunistu Partijos pa
kvietimą laikyti savo metini 
seimą Belgrade mieste.

Sovietu Komunistu Komite
tas szitaip nutarė už tai, kad 
“Yugoslavu Komunistu Parti
jos Komitetas atsisakė daly
vauti Sovietu Komunistu par
tijos susirinkime ir už tai da
bar Yugoslavai Komunistai at
siskyrė nuo Sovietu Komunis
tu szeimynos. “

Ir visa ta klausima aiszkiau 
iszkelti ir visiems parodyti 
kad Yugoslavai Komunistai 
labai nusidėjo, prasikalto, Al 
banijos valdžia, per Tirana ra
dijo pranesza kad Albanija da
bar labai akylai ir atsargiai 
sergsti savo rubežiu prie Grai
ku, ir Yugoslavu, kad jokie su
kilėliai ar buntininkai nein- 
lystu. Albanijos valdžia labai 
greitai pasiskubino duoti vi
siems žinoti kad ji liekasi isz- 
tikima Sovietu Rusijai.

Ana vakara, per Moskvos 
radijo, Sovietu valdžia prane- 
sze kad jokia delegacija ar jo
kie atstovai isz Sovietu Rusi
jos nevažiuos in Yugoslavu 
Komunistu Partijos seimą, 
kuris invyks dvideszimts pir
ma diepa szio menesio. Tas pa
reiszkimas szitaip skamba:

“Komunistu Partijos, (Bol-
' . c J

Czia tik mažas paveikslas 
kuriame matome keliu val
stijų atstovus, kai jie balsa
vo ir derinosi del kandidato 
kuris atstovaus visa Repub
likonu Partija per rinkimus 
del Prezidento. Czia buvo 
daug prakalbu ir visokiu 
spycziu, bet svarbiausias 
biznis ir didžiausios dery

szeviku) Centro Komitetas ga
vo pakvietimą isz Yugoslavu 
Komunistu Partijos Centro 
Komiteto pribūti ir dalyvauti 
in penkta Yugoslavijos seimą. 
Jie prasze kad mes pasiunstu- 
me savo delegatus.

Komunistu Partijos (Bolsze- 
viku) Centro Komitetas nuta
rė visai nieko nesiunsti in ta 
seimą už tai kad Yugoslavijos 
Centro Komitetas nesutiko da
lyvauti musu Centro Komiteto 
seime.“

O apie Albanijos nusistaty

It never rains on washday when you have an all electric laundry. 
Neither are there dusty winds or winter snows. Laundry days are 
always bright. You see, with a complete all-electric laundry, the wash
ing, rinsing, drying and ironing are all done inside . . . where weather 
never matters.

my laundry days 
are always

! wash, and dry, and iron 
the all-electric way

When it’s done, your wash, now sparkling clean, is ready for your electric dryer. 
There, clean, warm air rushes through the tumbling clothes. In an amazingly 
short time it is just right for ironing ... or a few minutes more and it’s completely 
dried . . . whichever you wish. While the first batch dries the second goes 
intd your washer.

It’s a brand new way to the easiest washdays you ever imagined. 
The all-electric way is so easy, so delightfully quick. Simply put your 
first batch of clothes in your automatic electric washer. Snap the 
switch . . . and washing . . . rinsing .. . damp-drying . . . and even shutting 
the washer off are all one complete, automatic operation.

It’s fun, it’s fast, it’s fascinating. Home laundering no longer 
takes several days . . . only several hours, 
pliance retailer today. Make yours an 
for better, happier living.

The final miracle of your all-electric laundry is your electric ironer. 
There you can sit in easy comfort and simply feed the clothes through. 
Silks, woolens, rayons, cottons, linens . . . dainty or coarse . . . come 
rolling out beautifully ironed. While the first batch is ironed, a 
second goes into the dryer.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

bos buvo vedamos ne ant 
seimo estrados, bet vieszbu- 
cziu, hoteliu kambariuose, 
kur vienas kandidatas ki
tam pavede visus savo bal
sus, bet tuo paežiu sykiu jis 
gavo daug ko sau ar savie- 
msiems del savo pasiaukoji
mą. Prakalbos buvo tik del 

mą prižiūrėti savo rubežius 
nuo Graiku ir Yugoslavu, tai 
laikrasztis Bashkimi szitaip 
raszo: “Isz žinių kuriuos 
mums ateina, tai Albanijos 
valdžia yra nusistaezius nein- 
sileisti nei Graiku nei Yugo
slavu, kurie musu žmones su- 
buntavuotu. Albanijos valdžia 
yra szitaip nusistaezius del sa
vo kraszto geroves.

Isz Paryžiaus ateina žinios 
kad labai daug ginklu ir kito
kiu kariszku pabūklu yra da
bar siuneziama in Albanija. 

parodos ir del paprasto žmo
gelio akiu apmonijimo. Tik
ros derybos buvo sudarytos 
už užrakintu duriu, viesz- 
buezio, hotelio kambariuose 
kai Taft, Stassen, Vanden
berg ir Warren pasitraukė 
ir užleido savo vietas Gu
bernatoriui Dewey.

Bet taipgi isz Paryžiaus atei
na žinios, kad dauguma Alba
nijos žmonių užtaria Yugosla
vijos vada, Marshal Tito, ir 
nori prieszintis Stalinui. Visos 
žinios, kurias mes dabar gali
me surinkti, parodo kad vien 
tik Albanijos valdžia prieszi- 
nasi Yugoslavams ir ju vadui, 
Tito, o beveik visi žmones re
mia Yugoslavu nusistatymą.

Eina gandai kad Sovietu 
Rusija remia ir ginkluoja Al
banijos valdžia priesz Yugo- 
slavus. Galimas daigias kad

See your local ap- 
all-electric laundry

. . ’ • ‘V-Stalinas czia tik priežasties 
jieszko ir tuo jaus insikisz in 
ta susikirtima tarp Albanijos 
ir Yugoslavijos ir pasiuns sa
vo vaiska priesz Tito.

Kiek galima dažinoti, tai be
veik visi Yugoslavai stoja už 
savo vada, Tito. Pats Marshal 
Tito drąsiai vieszai .pasirodo . 
savo žmonoms, nors eina daug ' 
gandu kad Stalinui isžtikinii 
Komunistai tykosi ji nudėti.

Lenku Komunistai greitai 
pasiskubino pareikszti kad jie 
visi stoja už Stalina.

Hali jonai Komunistai pa-, 
reiszkia kad jie pasmerkia Yu
goslavijos Tito, ir jam pataria 
greitai sugryžti in Sovietu Ko
munistu szeimyna.

Isz viso to negalima nieko 
aiszkaus matyti ar suprasti. 
Bet nors tiek jau aiszku, kad 
neviskas tvarkoj tuose krasz- 
tuose kur Sovietai valdo ar no-, 
ri valdyti, ir kad nors vienas, 
jau iszdryso Sovietu Rusijai 
pasiprieszinti, ir kad Rusija 
jau ne tokia galinga kad visi 
jos bijotu. Ir tai, abelnai kal
bant, yra labai geras ženklas.

DEMOKRATU/
ATSTOVAS
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lijonai buvo bedarbo, o dabar 
daugiau negu szeszios de
szimts vienas milijonas turi 
darbus. 
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Senatorius Barkley nepa- 
aiszkino kad dauguma tu dar
bu sziandien randasi už tai kad 
karas buvo, už tai kad valdžia, 
pinigus szvaisto, už tai kad 
Europa tiek daug gauna isz 
musu, už tai kad Armija dabar 
ginkluojasi taip, kaip nieka
dos nesiginklavo, už tai kad 
mes bilijonus doleriu kiszame 
in Europa. Bet visai mums ne 
dyvai kad jis apie szitokius 
dalykus nekalbėjo, nes nei vie
nas politikierius visos tiesos 
nepasako.

Bet visgi turime prisipažin
ti kad jis pasakė, tiek yra ir 
tiesos: Sziandien nėra žmonių 
be darbo, nereikia in eile stoti 
del duonos kąsnio, nereikia 
darbo jieszkoti, sziandien ir 
biednas žmogelis yra bagotas, 
jeigu bagotuma skaitysime 
pinigais, kurie skamba ar 
braszka kiszeniuose.

Demokratas Senatorius Bar 
kley ta pati sake ka ir Repub
likonu atstovas sake, ir jis ta 
pati aplenkė, nepasake, ka ir 
Republikonai nutylėjo; tai a- 
pie ateiti. Ka Demokratai 
mums prižada del ateities, ka 
jie mums duos, ka jie gali 
mums prižadėti?

Republikonai mums nieko 
apie ateiti nesake; Demokra
tai, susiskaldę, susiskirstė, be 
vienybes teipgi negali mums 
nieko pasakyti ir dar mažiau 
prižadėti.

Bet rinkimai dar tik ateina. 
Gal tada abieju aprtiju vadai 
nors ka prasimanys mums pri
žadėti, nors del tos dienos.
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