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Isz Amerikos
DURNIAI

JAUNUOLIAI

L Stoja Už Treczia 
Partija

' PHILADELPHIA, PA. — 
Daugiau negu du tukstancziai 
jaunuoliu susivienijo, laike su
sirinkimą in Convention Hall 
ir paskelbė kad jie pradeda va
ju tarp jaunuju už treczia par
tija ir už Henry Wallace del 
Prezidento. Jie paskelbė kad 
jie sudaro Jaunu Pažanguju 
Partija ir remia treczia parti
ja. Per visa diena jie mitinga
vo ir paskui paskelbė kad 1,930 
jaunuju stoja už Henry Wal
lace ir pradeda vaju tarp Ame
rikos jaunimo. Jie yra nusista
tė:

1— Atszaukti ta instatyma 
del visu vyruku stojimo in 
vaiska.

2— Investi kad nebutu gali
ma prasikaltėlius pakarti be 
teisetino teismo.

3— Kad nebutu valia uždėti 
taksas ant tu kurie balsuos ar 
votuos per rinkimus kaip da
bar daroma tose valstijose kur 
randasi daug juoduku, nigeru.

4— Priversti valdžia parū
pinti daug daugiau namu vi
siems, kurie dabar neturi kur 
apsigyventi.

5— Atszaukti tuos instaty- 
mus kurie buvo investi priesz 
darbininku uniju vadus, kaip 
tas Taft-Hartley instatymas.

6— Atpiginti viską žmo
nėms, nors nieko nedaryti apie 
tas augsztas ir brangias algas, 
kurias dabar darbininkai ima.

Alvin Jones, juodukas ir stu
dentas kuris mokinasi ant ad
vokato buvo iszrinktas kaipo 
tos partijos pirmininkas. Jis 
pareina isz Baton Rouge, La. 
Szitie-jaunuoliai tikrai stfsior- 
ganizavo in draugyste ir nu
statė kad visi turi mokėti 
duokles: kvoteri už sziuos me
tus ir po doleri ant metu po 
tam.

Szitie jaunuoliai dar ilgai 
butu mitingavę ir prakalbas 
sake, bet kai jie dažinojo kad 
jau laikas in Convention Hall 
užsibaigė tai trecziai partijai, 
ir jeigu jie norės ilgiau mitin
guoti, tai jiems kasztuos $1,200 
ant valandos. Tada jie visi nu
tilo ir iszejo.

, Bet pirm negu jie iszsiskirs- 
te ir nukvitino, jie pareiszke 
kad jie; reikalauja kad:

1— Amerika nesiginkluotu, 
kad vyrai nebutu imami in 
vaiska.

2— Kad Amerikos valdžia 
neuždraustu visokias knygas, 
rasztus ir profesorius in musu 
^kolegijas ir universitetus ir

(Tasa Ant 4 Puslapio),

Bilijonai Doleriu EKSPLIOZIJA

Iždo Sekretorius John 
Snyder, ežia parodo popie- 
ros gabala, czeki, kuris yra 
didžiausias ir brangiausias. 
Jis yra iszraszytas del pus- 
asztunto bilijono doleriu. 
Tai daugiausia pinigu, ku
riuos ant vieno sykio Ame
rikos valdžia paskyrė. Jie 
yra skiriami del Amerikos 
skolų ant bonu ir kitu skolų.

JAUNIEJI SUGAUTI 

Turėjo Daug Ginklu 
Automobilyje

PHILADELPHIA, PA. — 
Policija suėmė septyniolikos 
metu amžiaus jauna vyruką ir 
jo drauge, gražia, asztuonioli- 
kos metu mergaite, kai jiedu 
buvo suimti automobilyje, ku
riame policij antai rado daug 
karabinu, revolveriu ir kitu 
ginklu. Net ir automobilius 
buvo pasivogtas.

Policija dar kol kas neisz- 
duoda vardus tu jaunuoliu, bet 
jųdviejų tėvai buvo paszaukti 
in teismą. Ka jiedu ketino da
ryti su tais ginklais policija ne
sako.

Amerikos apszarvuoti ir 
apginkluoti kariszki auto
mobiliai sudaro paroda Gra
fenwohr mieste Vokietijoje. 
Keturioliktas armijos būrys 
sugryžo in Vokietija ir susi
vienijo su szeszioliktu buriu.

Amerikos karo sztabas vis 
daugiau ir daugiau kareiviu 
ir net pilnu armijų siunezia 
in Vokietija už tai kad visi 
dabar laukia susikirtimu su 
Rusija Berlyno mieste.

KEMIKALU

800 Darbininku Žuvo 
Kemikalu Iszdirbsteje

MANNHEIM, VOK. — Po- 
licija sako apie 800 žmones už- 
muszta ir 6,000 sužeista per 
ekspliozija kuri kilo O. G. Far
is en kemikalu iszdirbysteje 
prie miesto Ludwigshafen. Vi
sa apylinke sudrėbėjo smar
kiai. Daug užmusztuju lavonai 
likos sudraskyti per ekspliozi
ja. Kareiviai tuoj likos isz- 
szaukti in pagelba surinkti la
vonus nelaimingu darbininku 
ir sužeistus nuvežti in ligonbu- 
tes.

ISZSIVYSTIJIMAS
DVIEJU PARTIJŲ

Veikimos J.Valstybėse

WASHINGTON, D. C. — 
Jung. Valstybių Konstitucija 
visai nemini politiniu partijų, 
nors ir tos partijos loszia neisz- 
pasakytai svarbia role valdžio
je. Sunku insivaizuoti kaip 
valdžia, veiktu be sziu partijų, 
todėl kad tos politines partijos 
perstato skirtingu grupiu vei
kimus.

Kontinentiniame Kongrese, 
kuris buvo organizuotas 1774 
ir 1775 metuose tarpe atstovu 
tikrųjų Britu kolonijų Sziau- 
res Amerikos kontinente, buvo 
daug skirtingu nuomonių. 
Konservatyviems nariams pa
sisekė atidėti pasiraszyma ne
priklausomybes deklaracijos 
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Rusija jau yra pasiuntus 
geriausius savo kareivius in 
Berlyną, o Amerika siunezia 
ne tik kariuomenes, bet ir 
beveik visus savo geriausius 
kariszkus eroplanus, bombe- 
rius ir pesztukus.

Generolas Clay dabar su-' 
gryžo in Berlyną su insaky- 
mais isz Washington, D. C., 
nenusileisti Ruskiams. Jis 
buvo parvažiavęs pasitarti. 
Kai jis su Amerikos taryba’

POLICIJA JIESZKO
VAGIU

* --------
Apvogė Banka Ant 

$6,000
BALTIMORE, MD. — Ame

rikos slapta FBI policija stojo 
in talka Baltimores policij au
tams, ir jieszko vagiu kurie 
apvogė viena isz Calvert ban
ku, kuri randasi ant Pennsyl
vania Avenue.

Vagiai pasivogė troka in ku
ri ji vežiesi visa savo tavora 
kuris buvo reikalingas sudau
žyti bankos sziepas kur pinigai 
buvo. Tas trokas buvo surastas 
už keliu valandų po to apvogi
mo. Vagiai iszdegino sziepos 
duris ir pasivogė apie szeszis 
tukstanezius doleriu.

Kai slapta policija suseke ir 
rado ta pavogta troka, tai bu
vo jau tikrai dažinota kad tie 
vagiai yra isz New York raz- 
baininku gaujos.

Vienos durys, kurios sveria 
keli tonus buvo isždegintos, ki
tos durys buvo pęr storos ?r 
per dideles, ir tię^razbaininkai 
negalėjo j u iszdeginti. Czia tie 
vagiai butu radę daugiau negu 
trisdeszimts tukstaneziu dole
riu.

Szitie vagiai nusileido ant 
virvių per asztuoniolikos pėdu 
augszczio siena. L. S. Weitzel, 
bankos užvaizdą sako kad dar-, 
bininkai dar ir dabar eina per 
bankos knygas, stengdamiesi 
dažinoti kiek tie vagiai isz tik
ro pasivogė.

Tie vagiai, isz to strioko pa
likę bankoje savo tulszis. In- 
rankis iszdeginti bankos duris 
buvo pavogtas isz automobi- 
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Amerika Uždrau
džia Sovietams 

Geležinkelius
Baisi Ekspliozija Kemikalu 
Iszdirbsteje Vokietijoje; Prezi
dentas Trumanas Reikalauja 
Kad Kongresas Insileistu Dau
giau Žmonių Isz Europos; 2,000 
Jaunuoliu Stoja Už Wallace

KARISZKAS ERO-' 
PLANAS SUDUŽO

sznekejosi ir tariesi Wash
ingtone, tuo paežiu laiku dar 
daugiau Amerikos kariszku 
eroplanu iszskrido staeziai 
in Vokietija.

Vokietijoje dabar bet ku
ria diena gali karas sulieps
noti. Amerika tikisi kad Ru
sija nusileis; Rusija tikisi 
kad Amerika nusileis, ir taip 
dabar abi galingiausios tau
tos, ligi dantų apsiginklavu
sios žvairuoja viena in kita.

WASHINGTON, D. C. — Amerikos Gene
rolas Lucius D. Clay , parvažiavo isz Berlyno 
duoti savo raportą ir pasitarti apie Berlyno 
klausima. Jis Amerikos Tarybai staeziai pa
sakė kad Sovietai nenori kariauti, jis taipgi sa
ko kad jis tikisi kad bus galima su Sovietais su- 
siszneketi ir pasitarti. Jis toliau sako kad So
vietai dabar mato kad jie negali mums kelia už- r
kirsti, ir kad mes padangėse vieszpataujame.

Generolas Clay sako kad iki dabar Ameri
kos eroplanai veže in Berlyną apie du tukstan
eziu tonu maisto kasdien, bet už keliu dienu 
daug daugiau eroplanu pribus ir mes tada jau 
galėsime apie penkis tukstanezius tonu maisto 
ir kito tavoro pristatyti kasdien.

Jau dabar skersai mares skrenda daug C -54 
eroplanu, kurie gali vežti po dęszimts tonu.

Bet szitoks biznis baisiai daug kasztuoja. 
Vien tik Amerikai szitoks susisiekimas per pa
danges kasztuoja pusantro milijono doleriu ant 
sanvaites.

Visa tai iszrodo baisiai brangu, bet daugu
ma tu eroplanu vistiek skristu ir vistiek mums 
kasztuotu. O dabar musu lakūnai daug ko pa
simokina ir savo eroplanus gerai gali isztirti, 
iszmeginti. Dauguma Amerikiecziu lakiniu, 
kurie dabar lekia in Berlyną yra karininkai ar 
kareiviai. O jiems kaip tik gerai dabar susi
pažinti su Vokietija ir Berlynu, kur karas gali 
bet kuria diena iszkilti.

Pusantro szimto laikrasztininku susirinko 
pasiklausyti Generolo Clay kai jis sznekejosi su 
Prezidentu Trumanu. Jis sako kad jis sutinka 
su Trumanu, kuris tikisi kad Rusija nusileis ir 
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ADEN, ARABIJA. — Ame
rikos kariszkas eroplanas B-29 
bomber is, vienas isz trijų tokiu, 
eroplanu, kurie lekia aplink: 
pasauli, nukrito ir susidaužė, 
kai tik jis pakilo in padanges 
Arabijoje.

Tik vienas saržentas iszlika 
gyvas.. Saržentas Gustafson 
buvo surastas ant mariu ir, 
dvejotojų parvežtas. Jis dabar 
randasi kariszkoje ligoninėje.

Amerikos kariszkas sztabas 
pranesza.kad ant dvieju tu ero
planu buvo po asztuoniolika 
žmonių, o ant treczio septynio
lika. Tas eroplanas nukrito 
apie mylia nuo pakrantes, ir 
buvo galima matyti jo liekanas 
nuo kranto.

Tie trys kariszki eroplanai 
iszskrido isz Tucson, Arizona, 
szeszios dienos atgal ir skrido 
aplink pasauli. Jie szita kelio
ne dare, kad iszmokinus kitus 
lakūnus kaip per mares skris
ti su tokiais kariszkais eropla- 
nais. Sekantieji žuvo: Lt. Col. 
Charles C. Pulliam, Hunting
ton, W. Va.; 1st. Lt. Robert T. 
Weaver, Galesburg, Ill.; Capt. 
Hugh E. Gommel, Indianapo
lis, Ind. 1st. Lt. St. L. Fleming, 
Dawney, Calif.; 1st Lt. Arthur 
J. Holtz, Milwaukee, Wis.; 
M/Sgt. Wm. M. Roberts, Fort 
Worth, Tex.; M/Sgt. Kenneth 
S. Selleg, Hoquram, Wash.; 
T/Sgt. Albert L. Barbour, 
Jacksonville, Fla.; S/Sgt. Ja- i 
mes E. Foss, Palmyra, Wis.; 
S/Sgt. Ned P. West, Columbia, 
S. C.; M/Sgt. Wm. A. Bulery, 
Colorado Springs, Colo. S/Sgt. 
Ervin Bellean, Eunice, La.; 
T/Sgt. Harvey L. Hoppe, Tuc
son, Ariz.; Sgt. Clyde H. Mace, 
Charleston, W. Va.; Cpl. Mil
ton Edwards, Louisville, Ky..



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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Aplaikeme daug laiszku ir 
telegramų su gerais velinimais 
ant 60 metu sukaktuviu “Sau
les,” isz visu daliu Amerikos, 
linkėdami gero pasisekimo ir 
sulaukti kito “Saules” Jubi
liejaus. Vienas isz telegramų 
czionais patalpiname;

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa.
“Szveikiname laikraszti 

“Saule” sulaukusia 60 metu 
Ju'bilieju. Linkime dar daug 
metu laimingai ir pasekmin
gai gyvuoti!”

Susivienijimas Lietuviu
Amerikoje, New York.

Acziu visiems už prisiunstus 
“Gerus Velinimus” ir lai Die
vas szimtaropai atlygina!

—Redakcija.

Eina gandai kad Tautu San- 
junga gal iszsikrapstys isz 
New York miesto ir savo ofi
sus užsidės Genevoje. Tai butu 
ir Amerikai ir Tautu Sanjun- 
gai geriau. Daug atstovu sako 
kad jiems Amerika ir Ameri- 
kiecziai insipyko. Mes ir jiems 
gal ta pati galėtume pasakyti. 
Jeigu taip ir butu, tai visas tas 
klausimas butu iszrisztas, kaip 
neinsileisti in Amerika nepa
geidaujamu žmonių, kurie ežia 
atvažiuoja kaipo atstovai isz ? ‘V 
ęvętįmu krasztu.
J '■■ ■ : •’ ■

Amerikos valdžia ir Ameri- ;.-‘i P;
kos Szta'bas yra nusistatęs ne
sitraukti isz Berlyno. Butu la
bai sunku dabar ta nusistaty
mą permainyti.

.. 
t > . r : : • •

Dipliomatai sako, kad Ber
lynas dabar yra Amerikos 
Muenichas. Jeigu isz ežia pasi
trauksime, tai jau tikrai bus 
karas ateinaneziais metais.

(Sovietai taipgi yra atžaga
riai nusistatė nenusileisti, bet 
eiti pirmyn su savo nusistaty
mu mus isz Berlyno- iszguiti. 
Geriausi Raudonosios Armijos 
kareiviai dabar yra siuneziami 
in Berlyną.

. Bet tikriausias ar blogiau
sias ženklas kad Rusija nenu
sileis ir kad ji rengiasi prie ko 
labai svarbaus, tai yra kad visi 
javai yra per visa diena ir rak
ti pjaunami, kraunami ir ve
žami.

11 • •

Daug daugiau Amerikos ka
reiviu bus tuojaus pasiunsta in 
Berlyną. 

■ • •
Amerikos karininkai jau tu

ri viską prirengta, ginklais, 
smurtu sau kelia prasimuszti 
staeziai in Berlyną, ne padan
gėse, bet ant žemes, kur Sovie
tai jaueziasi galingiausi. Jau 
tenai yra pristatyta szarvuoti 
trokai kareiviams, tarkos, kiti 
trokai, inžinieriai, ir kariszki 
eroplarai, kurie visas padan
ges užimtu kai musu kareiviai 
ant žemes susikirstu. Ir visa 
tai gali atsitikti ne už penkių 
ar deszimts metu, bet taip gali
ma būti dar szi rudeni.

Amerika tikisi kad Rusija 
nusileis, kad ji dar karui ne
prisirengus, kad ji neiszdrys 
užkibinti tokio galiūno, kokis 
pasirade Amerika per ana ką
rą.

Rusija tikisi kad Amerika

pasitrauks, nusileis, kad Ame
ri kiecziai nenorės galvas gul
dyti del Berlyno, kad Amerika 
jau ir taip per tolimuejo su sa
vo paskolomis, kad Amerika 
neprisirengus dabar, nes rin
kimai visa jos laika užima.

' • • 1

Ir Amerika ir Rusija tikrai 
tiki kad ana nusileis, pasi
trauks. Bet dabar jau visiems 
aiszku kad Amerika negali pa
sitraukti, kad Amerika jau per 
giliai inklimpus, savo žodi da
vus. Amerika dabar pasiren
gus kad ir su ginklais per ka
ro lauka bristi in Berlyną.

Vienatine viltis, kaip mes 
isz ežia matome, tai kad Rusija 
pamatys ir supras kad Ameri
ka jau szposu nekreczia ir nu
tars nekariauti. Bet tokios vil
ties dar vis nematyti. Nes So
vietu karininkai trokszta gar
bes, o karininkui garbe vien 
tik ant karo lauko.

Visi dabar drąsiai sako kad 
Trumanui visai vilties nėra del 
tos vietos kuria jis dabar lai
ko, visi jau dabar tikrai sako 
kad Dewey ir Republikonai 
laimes rinkimus. Ir mes taip 
sakome, bet dar nedrystame 
raszyti. Mes žinome kad reikė
tų tikro stebuklo kad Trumą 
nas laimėtu rinkimus. Kaip da
lykai dabar stovi tai ir mes 
taip pat sakome. Bet sunku pa
sakyti ka Henry Wallace su sa
vo Treczia Partija darys. Jei
gu jis ligi galo iszteses ir stos 
in tuos rinkimus, tai Trumano 
paskutine viltis užges. Bet, ga
limas daigtas, kad ta Treczia 
Partija suirs, Wallace pasi
trauks, ir tada visi tie Demo
kratai, kurie apleido savo par
tija butu priversti sugryžti. 
Tada butu sunku pasakyti isz 
kurios puses vejas puczia.

Szitokia Treczios Partijos 
suirute gali ateiti isz keliu pu
siu. Pats Wallace gali pasi
traukti, bet mes abejojame kad 
jis taip padarytu, nes jis savo 
žodžio laikosi. Bet Rusija gali 
viską sumaiszyti. Jeigu Komu
nistai isz tos partijos pasi
trauktu ir toliau neremtu, tai 
partija irgi galėtu suirti. O Ko
munistai taip labai greitai ga
li padaryti, nes jie visi baisiai 
bijosi RepUblikono Dewey. O 
visas Kremlinas neapkenezia 
John Foster Dulles, kuris yra 
Dewey patarėjas ant Užsienio 
klausimu. Szitas žmogus butu 
musu 'Sekretorius jeigu Dewey 
rinkimus laimėtu. O Kremli
nas viso kapitalizmo taip nebi- 
bijo, kaip to vieno žmogaus.

, • •

Republikonai labiausiai bi
josi kad viskas dar labiau ne- 
pabrangtu, nes jie jaueziasi ir 
dabar kalti už visa ta pragyve
nimo branguma. Demokratai 
buvo suvaržė algas ir kainas ir 
viskas buvo daug pigiau kol k
Republikonu Kongresas insi- 
kiszo in visus tuos suvaržymus 
panaikino. Už tai, dabar Re
publikonai visomis galiomis 
stengsis nors kai kuriuos daig
ius atpiginti.

Per ateinanezius rinkimus 
iszgirsime geresnes prakalbas 
isz Demokratu negu isz Repub
likonu. Trumanas daug pasi
mokino, ir dabar labai gražiai 
kalba. Žmones jo prakalbos pa
tinka. Jo pagelbininkas Bark
ley jau seniai yra žinomas kai
po garsus prakalbininkas. Re- 
pu'blikonas Dewey prastai kal
ba per radijo.

“TREMTINIU MOTINA”

NEW YORK. — Kai naujie- 
ni immigrantai isz Europos at
vykdami in szi kraszta pagal 
naujaji “DU” Instatyma, pra
važiuos pro Laisves Stovyla 
inplaukdami in New Yorko 
uosta, jie pamatys sena, labai 
brangimams Amerikos Lais
ves ir kilnumo vieta, atnaujin
ta ir pagražinta. Kaip tik da
bar Kongresas paskyrė $500,- 
000, sutvarkymui “Bedloe Is
land” sala, kurioj randasi 
Laisves Stovyla. Seni pasta
tai, like isz tu dienu, kada toji 
sala buvo kariuomenes ingute, 
bus paszalinti. Nauja, daug 
puikesne prieplauka pakeis 
senoje. Visas plotas žeme bus 
apsodintas medžiais. Tas vi
sas darbas kasztuos du milijo
nu doleriu. Kas sudarys 8 
kart didesnias iszlaidas, nei 
kasztavo pati stovyla.

Laisves Stovyla toj karšioj 
vietoj stovi jau 62 metai. Ji 
buvo paszventinta 1886 me
tuose, Spalio 23-czia diena, ir 
po penkių dienu buvo leista ja 
lankyti visuomenei. Tikrai 
reikszmingas sutapimas, kad 
jos atnaujinimu sziandien seka 
nauja immigracijos banga, 
kaip lygiai Stovylos pastaty= 
ma anuomet seke masinis im
migracijos antplūdis. Francu- 
zu skulptorius Frederic Bar
tholdi sukure ta Laisves Sto
vyla, kuri pagal inrasza, jos 
pedestale yra:
“Francuzu Tautos Dovana 

Suvien. Valstybių Tautai.”
Dvylika metu skulptorius 

dirbo kol pabaigė ta milžinisz- 
ka kurini, kuris “primena 
dvieju Tautu sanjunga sie
kiant Suvienytu Amerikos 
Valstybių Nepriklausomybes 
ir byloja apie ju neiszdildoma 
draugyste.” Stovyla sveria 
450,000 svaru. Pedestalas yra 
virsz 149 pėdu aukszczio, o pa
ti Laisves Stovyla su szvytu
riu turi virsz 151 pėdus auksz
czio. Taigi pedestalas ir Lais
ves Stovyla turi 301 pėdu auk- 
szczio. Apie Stovylos dydi 
kalba jau pats tikra teisybe, 
kad vien szvyturije gali sutilp
ti 12 žmonių, o Laisves Stovy
los viiszuje gali stovėt 40 žmo
nių.

Prie pagrindinio inejimo in 
Laisves Stovylos viduri yra 
inraszytas toks posmas;

“Siuskite pas mane Jusu 
vargszus,

Jusu minias trokstanezias 
kvėpuoti laisvai,

Suvargusius žmones isz Ju
su perpildyto kranto,

Siuskite juos audros iszrau- 
tus benamius,

Asz laikau szviesa prie auk
siniu duru!’ ’

Szi žodžiai parasze Emma 
Lazarus, garsi Amerikos poete, 
kilus isz Vokietijos Žydu szei- 
mynos.

Ji gimė 1819 nfetais New 
Yorke, kur jos tėvas Moses La
zarus buvo žinomas pirklys. 
Emma Lazarus gyveno trum
pai. Ji mirė 38 metu amžiaus, 
metams praėjus po Laisves 
Stovylos, kuriai ji parasze szi 
žodžiai pastatymo. Pirmoje sa
vo poemos dalyje, Emma La
zarus vadina Laisves Stovyla 
kaip ja vaizdavosi ir sukure 
Bartholdi: “Tremtiniu Moti
na.” Szi Motina taip iszszau- 
kianeziai kreipiasi in nepaken- 
cziamuosius Europos valdo
vus:

“Pasilaikykit sau senuosius 
' krasztus,

Jus pasakų puikybes,” ir 
duokit man

“suvargusius žmones isz Ju- 
su perpildytu krantu.”

Vargu poete žinojo tuo metu, 
kad tie nep/tkentiszki krasztai, 
kurie iszvare “suvargusias mi
nias,” netiktai atidavė savo 
geriausius pilieczius Amerikai,
bet ir neteko tu “pasakiszku 
ku puikybių,” kurios puosze 
ju miestus. Miestus taip pat 
jie prarado sayižudiszkuose 
karuose ir totalitariniuose su
krėtimuose. •

Yra nesunku inspeti, kur 
Emma Lazarus rado inkvepi- 
ma savo poemai. Žinoma, ji bu
vo gerai susipažinusi su Ame
rikos istorija ir isz jos žinojo, 
kad Pirmie Imigrantai atvy
ko in szi kraszta gelbedamiesi o
nuo Anglijos Bažnyczios perse
kiojimu, kad Airiai jieszkojo 
prieglobsczio Amerikoj 'beda
mi nuo Britu priespaudos ir 
bado, kad Vokiecziai keturias- 
deszimt asztuntu metu sukilė
liai bego nuo reakcines val
džios ir kad Lenkai ir Lietu
viai pradėjo gausingai atvyk
ti po 1863 m., sukilimo priesz 
didejanezia Caro priespauda ir 
ukiszka veikimą. Ji mate savo 
akinius didejanezia imigracija 
nuskurdusiu Vengru, Slovaku 
ir Ukrainiecziu ir kitu septy- 
niasdeszimtais ir asztuoniasde- 
szimtais metais. Ji turbut'ma
te iszgasczio vejamus Rusijos 
Žydus, begailcizus nuo Caro 
pogromu 1882 m.

Dabartine nauja immigraci- 
ja palygint daug mažesne, kai]) 
anuomet, tur but bus paskuti
ne atvykstanczįu in Amerika 
nelaimingųjų banga. Laisves 
Stovyla švyturys dabar nu- 
szvieczia ir buveine Suvienytu 
Tautu, kuriu uždavinys pasza
linti priežastis, verezianezias 
žmones aklai bėgti isz gimtųjų 
krasztu ir jieszkoti užuovėjos

kur jie galėtu “laisvai kvėpuo
ti.”' — C.

BALE Sandelyje Gau
tos Dovanos Per 1948 
Liepos-July 1 Iki 15 d.,

Svarais
California — Los Angeles, 

BALE Nr. 13 ir Szv. Kazimiero 
parapija. 210 svaru.

Connecticut — New Haven, 
M. Roman 18 sv. Waterbury, 
B ALF Nr. 10 per Alena Deve- 
nis 190 svaru.

Massachusetts — Worcester, 
M. McFoley 83 sv. Balf. Nr. 31 
4,600 sv. Szios dovanos anks- 
cziau buvo paskelbtos prie Szv. 
Kazimiero parapijos dovanu, 
kuriu viso gauta 7,950 svarai.

Maine — Rumford, B. Sta- 
siulis 19 svaru.

Michigan — Detroit, BALF 
Nr. 76 520 svaru.

New Hampshire — Nashua, 
BALF Nr. 129 ir Szv. Kazimie
ro par. 900 svaru.

New Jersey — Jersey City, 
Sally Baranauskas 18 s v. Ne
wark, BALF Nr. 35 320 svaru. 
Barrington, Camden Co., Stan
ley Kiszonas 17 svaru. Hudson 
Hts., D. Miciuleviczius 42 sv.

New York — New York City 
Brooklyn, Mrs. Shuris 45 sv. 
M. Zajankauskas 30 sv. Mrs. 
Juodaitis 16 sv. A. Kelio 22 sv. 
Mrs. Karpus 20 sv. Ona-Mili- 
szauskas 11 svaru. Mrs. C. 
Mitchell 12 sv. Miss Flora La- 
Frantz 13 sv. Mrs. A. Grasman 
Zailsky 3 sv. Mr. A. Czerniaus- 
kas 50 s v. Mr. P. Narvydas 30 
sv. Mr. B. Makarski 14 sv. Mr. 
D. Ambrose 14 sv. Mr. J. Pau- 
liukaitis 8 sv. Mrs. Rose Pan- 
kevich 20 sv. Mrs. Willard 
Maas 14 s v. Mrs. Ona Sharp 
22 s v. Mrs. Elizabeth Jermala 
14 sv. Mr. Žukas 11 sv. Mr. 
Peter Mikalauskas 26 sv. Mrs. 
Elzbieta Viztariene 116 svaru. 
Miss C. Soyka 10 sv. Mr. Ka- 
raktinas 24 sv. Mrs. Mary We- 
soke 10 sv. Mr. Cummings 14 
sv. J. Cyrgalis 8 sv. Mrs. Char. 
Johnson 10 sv. Mrs. Zubris 40 
sv. New York City, Manhattan 
A. Batalion 187 sv. Elmhurst, 
Methodist Church per p. Var
na 207 sv. Ozone Park, Macziu- 
nas 25 sv. Woodhaven, J. Si
monaitis P. J. Montvila 204 sv. 
Woodside, Mrs. L. Gomez 23 
sv. St. Albans, Mrs. M. Yesu- 
laitis Margaret Elizabeth Cut- 
hie 80 sv. Maspeth, Vieszpaties 
Atsimainymo Parapija 131 sv. 
S. Cerebiejus 93 sv. K. Gal- 
ezius 27 sv. Rochester, BALF 
Nr. 65 310 sv. Hudson, Jonas 
Jankauskas 263 sv. Great 
Neck, BALF Nr. 20 446 sv.

Ohio — Cleveland, Dirva, 
120 sv. Mr. Zebris 70 sv. Steu
benville, C. J. Zekas 62 svaru.

Pennsylvania — Mt. Carmel, 
BALF Nr. 1 Szv. Kryžiaus pa
rapija 1,390 sv. Minersville, St. 
Francis Mokykla 7 sv. Nanti
coke, 1 Mrs. Agota Aižia 7 sv. 
Parly, Juozas Vyszniauskas 32 
svaru.

Wisconsin — Kenosha, Szv. 
Petro par. 143 svaru.

Aukojusiems rukus, avaly
ne, maistu ir kitokius daiktus 
tremtiniams lietuviams isz ba
do ir mirties gelbėti nuoszir- 
džiausiai dėkojame.

Visokeriopas aukas ir toliau 
praszome siunsti BALF Cen
tro sandeliui.

Ta paezia proga, praszome 
ruosztis piniginiam vajui, ku
ris BALF Direktorių nutartas 
pradėti Rugsėjo (Sept.) 1 d. 

Aukas siuskite ir imigraci
jos reikalais kreipkitės, adre
suodami: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
105 Grand Street,- Brooklyn 11 
New York.

VOKIECZIAI 
48-TIEJI AMERIKOS

ISTORIJOJ

NEW YORK. — Szimet in- 
vyko szimtnietinis sukaktis 
1848 metuose, revoliucijos Eu
ropoje. Szi revoliucija prasi
dėjo Francijoj Vasario men., 
1848 m., ir apsupo Vokietija, 
Italija, Austrija, Vengrija ir 
Lenkija ir yra istorinis invy- 
kis. Revoliucija sukrėtė Kon
tinentines Europos politinius 
instaigas.

Kada revoliucija buvo nuga
lėta Vokietijoj, tukstaneziai 
nusivylė laisves kovotojai ap
leido savo kraszta ir jieszkojo 
prieglaudos ir laisves Ameri
koje. Tarpe 1848 ir 1860 me
tuose du politiniai judėjimai 
sujaudino szi kraszta. Vienas 
svarbus judėjimas buvo kova 
isznaikinti vergija, kitas judė
jimas buvo agitacija priesz 
immigrantus. Ta agitacija 
vare araerikoniszka politine 
partija “Know Nothings.” 
Pradžioje ji buvo slapta orga
nizacija, gavo vara nuo teisy
bių užklausti apie organizaci
ja visuomet atsakydavo “Asz 
apie ja nieko nežinau. ”

“Know Nothing” partija 
prieszinosi Airiams ii’ Vokie
čiams immigraitams ir siūle 
daug atskyrimu instatymu 
priesz juos. Jie reikalavo kad 
immigrantai ežia turėjo gy
venti 21 meta priesz naturali- 
zavima ir stengė sulaikyti sve- 
turgimusius nuo vieszu tarny
bų ir sulaikyti Rymo Katali
kus, kaip vietinius taip svetue- 
gimusius, nuo vieszu darbu ir 
nuo balsavimo.

Vokiecziai, immigrantai 
yparz 1848 pabėgėliai, tuoj 
jaute szi pavoju savo naujai 
ingytai laisvei. Kada 1859m., 
Massachusetts legislatura pri
dėjo prie Valstijos konstituci
jos kuris atėmė nuo naujai na
tural izuotu piliecziu teise bal
suoti per du metu po naturali- 
zavimu, Vokiecziai ir kiti im- 
migrantai iszsigando.

Dr. Theodore Canisius, Vo
kietijoj gimęs žurnalistas isz 
Springfield, Illinois, parasze 
Abraham Lincoln, praszyda- 
mas jo pasisakyti kur jis stovi 
sziame klausyme. Savo pa
garsėjusiam laiszke Lincoln 
pareiszke, kad jis, kuris pa
smerkė negru pažeminimą ir 
j u priespauda “keistai sau 
priesztarautu” jeigu jis patei
sintu tai, kas pažeistu gyveni
mo teises baltųjų žmonių atsi
žvelgiant ju kilmes kraszto ar
ba kalbos.

Lincolno pareiszkimas pa
traukė Vokiecziu, immigran- 
tu usinanima in Republikonu 
partija. Vokiecziu Centralis 
Republikonu Komitetas New 
Yorke s z-a u k e susirinkimą 
“Deutsches Haus” Chicagoje, 
ir pakvietė tris Vokiecziu de
legatus isz kiekvienos valstijos 
dalyvauti. ‘ ‘ Vorty-eighters ’ ’ 
delegacijoje ir ju tarpe buvo 
garsieji žmones kaip Carl 
Schurz, Georgo Schneider ir 
Adolf Douai. Delegacija nu
tarė pasiūlyti sekamam repub
likonu seimui programa (va
liau pavadinta “The Dutch 
Plank”) kuri tarpe kitu daly

ku reikalavo isznaikinima ver
gijos ir reikalavo pilnu teisiu 
immigrantams. Delegacija 
pažadėjo remti, bet kuri kan- 
didata kuris priims ta progra
ma. Ne visi -rėme nominacija 
Lincoln’o.

Seimas priėmė “Dutch 
Plank” Lincolno nominacija 
buvo užtikrinta, nes “Dutch 
Plauk” du prieszai buvo auto- 
matiszkai praszalinti ir kiti, 
du kandidatai nebuvo gana 
stiprus. Bet szis invykis ne
baigė Vokiecziu immigrantu 
roles prezidento rinkimuose 
1860 metuose. Kova buvo sun
ki, ypacz Sziaures Centrinėse 
valstijose, ir pagal viena gerai 
žinoma istoriką svetimgimu- 
siu balsai, ypacz Vokiecziu ir 
Skandinavu, nusprendė Lin
colno rinkimą ir kartu Tautos 
likimą.

■ dalyvauti. Forty-Eighters ’ ’ 
pavyzdi, Amerikos Vokiecziai 
savo visomis jiegomis reme 
laisve, ir taip darydami ingi jo 
svarbia vieta Amerikos politi
koj. —C.

Pamokinimai Del.
:: Moterėliu ::

— Gera motina vaikelius 
mokina ir nuo piktu paprati
mu kūdiki gina.

— Jeigu tavo moterėles 
rankeles ir veidelis gražus, tai 
vyrui nebus jokios naudos. Ki
ti isz to pasinaudos.

—; Katra motina gerai vai
kus prižiūri, toji motina gerai 
ant senatvės turi.

— Motore ir cigaras tai pa
pratimas lygus, nuo abieju tan
kiai nusisvilini.

— Katra bobele tankiai 
prausėsi, pauderiuojasi ir in 
veidrola žiuri, tai vyras isz to
kios paezios gero neturi.

Mokykloje

Daraktorka — Kur eina 
geras žmogus po smert?

Petrukas — Ant kapiniu!

“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.

. J

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Isz Gyvenimo
JONAS Feliksas ilsėjosi po 

pietų ir iszsitieses szerlion- 
gej dūmojo, durnojo.

Klausymas kuri stengėsi isz- j 
riszti nebuvo invairus vienoki 
ponas Feliksas jau trejetas va-, 
landų galvojo ir neiszgalvojo 
nieko, klausymas paliko klau
symu: “Kur nusidaužti szi va
karu, ka veikti?”

Breszko, kas valanda tam
siau darėsi kabinete, Lapkri- 
czio vakaras visu savo nuo'bo-j 
durnu veike ant nervu, lauke 
vejas niužai uže, stambus lie
taus laszai barszkino in langus 
laikrodis kartojo vienodai tik, 
tak, nenumaldomas nuobodis 
pavergė visa p. Felikso esybe.

Nuo nekurio laiko jis ta sa
vo nuobodi insivaizdino kaipo 
baisia szmekla, prakauli, gel
tonu veidu ir indub tįsiomis 
akimis, kurios žalsvai raibeda- 
mi, varste jo suvargusia siela, 
szirdi, jo visa asmeni.

Merke akis, bet tas negelbė
jo, žaliu akiu žvilgsnis perse
kiojo ji be poilsio.

— Argi asz tavęs nenusi- 
bodesiu! Suszukdavo p. Felik
sas ir pasipurtines mėgino už
snūsti, bet veltui, szmekla da* 
areziau prisiartindavo ir žiūrė
dama in ji szaipesi, su patyczia 
kartodama: Ne, ne, tu mano 
vergas iki mirimo, pavergiau 
tave, viena syki man pasidavęs 
nesvajok nusibodeti! Eisiu 
paskui tavęs, šliukšiu lygu sze- 
szelis visada su tavimi, visada 
sykiu!

— Kad taip elektrikas ada- 
rius? Rasit szviesa prablaszky- 
tu ta nuobodi? Szviesa. norint 
padaryti reikia atsikelti pa
spausti guzika, e-e tegul ja! 
Czia iszgirdo antrame kamba
ry liokajaus žingsnius ir su- 
szuko:

— Bonifacai, szen! Adaryk 
elektrikine szviesa!

Balsas p. Felikso turibut bu
vo keistas, nes liokajus ap- 
szvietes kabinėta praplėtęs 
akis žiurėjo in poną.

— Ko spitrini nevidone? 
Suszuko ruszcziai.

— Maniau, rasit ponui 'blo
gai, vandens.

— Eik po biesu! Dvėsti ne
manau gali nelaukti!

Liokajus peczius pakilnojęs 
iszejo, p. Feliksas eme dairytis 
po kam'bari. Visi baldai tokie 
matyti, paprasti, nusibodę, sta- 
cziai neapkentami. Isz eiles 
klajodamas akimis po kamba
rį susilaikė ant grupos fotogra
fijų pas raszomaji stala, buvo 
tai veideliai jauni, linksmus, 
visos szaipesi tartum mirgezio- 
ti mirgeziojo in sena patinsta
ma.

Beveizint in jas P. Felikso 
veidas susiraukė ir isztare su 
žymiu pasibiaurejimu: bež
džiones! Paskui nusispiove ir 
vėl maustė: Kur nueiti? Kaip 
sutrumpinti ta ilga rudens va
karu? O kad taip szi vakaru 
kur nuėjus, o kas bus rytoj, po
ryt it taip toliau?

Kad taip apsivedus? Ka, ka, 
ka! Nėra kvailiu, su žmona in- 
eis in namus jos kaprizai, 
aeziu! Žinau ko galima nuo 
žmonos tikėtis ne viena ture- 
jau garbes pažinti! Lai jas!

Asz tur but nemoku gyventi, 
nutarė p. Feliksas, žmones sa
ko, kad už pinigus viskas yra 
nuperkamas, asz gi juis turiu, 
jeigu norecziau paraszycziau 
kortele, ka sakau! Pasiuns-

cziau liokajų pakviesti ir mi
nia meiliu draugiu suvirstu 
prie manės, 'bet, nenoriu, neno
riu !

Liuise, Nina, Leta, Lole, Vio- 
le, Kasa, Masa, visos tos poniu
tes meiliai priimtu mane savo 
būdose, kad pa'belscziau, už
mestu klausymais: Ar ne sir
gau kad taip seniai ju nelan
kiau, tikrintu kad ilgėjosi, ne- 
rimstavo, nes meile ju nepa
prasta valandos simpatija, nes 
pasemta ant garbes, guodones 
del mano asmens, ka, ka, ka! 
Asmens, o ne, kvailas asz! Seno 
žvirblio neprimasinsi su pe
lais! Jos visos, viena in kita 
panaszios, kaip ir ta mano Ka^ 
eziute Lidija pas kuria buvau 
vakar, nuobodi blaszkydamas.

Ir sztai p. Felikso akyse at
sikartoja vakarykszte vizitą: 
Atabalsis skam'buczio, isz sa
vas! A, a, a! Duris atsidaro, 
iszsiilgejusiu turtuoliu szir- 
džiu pavergėja tiesia rankytes, 
buduaras, minksztas fotelis, 
vandens spalvos abažūras, su
laiko stipria elektros szviesa, 
meili pusbrekszma ir, mudu.

Matau kokia tai nerimasti 
“mano Kacziutes’” žiuri in 
laikrodi, — a, a, a! Žinau ka 
tas reiszkia tenai kieme tarp- 
vartyj laukia koks nors jaunas, 
meiles troksztantis karininkas 
ar studentas, laukia sportisz- 
kame siautale, susitraukęs, 
tripdamas, nes laikraszcziu pa- 
viniuotos kojos, kiauruose ba
tuose szala velniszkai, už tai 
szirdis, szirdis, o ta cziupsele 
vituriais dabinanti kakla tai 
ne mano plike! O tie ūsai! Nėr 
ka lyginti sumano sziurksz- 
ežiais szeriais panosėj! Lai sza
la biesas! Lai laukia! Užtai tu 
nepaliksi po puskapi szimtru- 
bliniu asignatku, dykai viskas 
ant mano ir man panasziu se
niu skaitlines! Asz tuo tarpu 
noriu pasilinksminti, savo nuo
bodi prablaszkyti! Rasit pasi
seks !

— Brangioji, in vakara nu
tariau tau paaukauti, malonu 
butu kavos su likeriu iszgerti 
bendrai!

Ji szypsosi stengiasi nesusi
raukti.

— Taip, tai geras užma
nymas, kaip asz tau dėkinga, 
turiu iszeiti tarnaitei duoti at
sakanti paliepima! Sako mano

Norėjo Vandens

Ponia Lou Brooks Tho
mas, isz Fristoe, Mo., davė 
darbininkams insakyma isz- 
kasti szulini ant jos daržo 
del vandens. Jie dakase
aliejaus szulini. Ponia Lou 
Brooks Thomas tiems dar
bininkams insake ta aliejaus 
szulini užkasti ir kita iszkas- 
kol jie ras vandens, nes ji 
sako kad ji nori tik vandens, 
ne aliejaus. 

dievaite ir jieszki akimis kas- 
žin ko ant stalo. Balta rankute 
meiliai paima notes knygute 
kurioje insmeigtas tenbutis 
piesztukas ir iszeina.

Gerkle drasko juokas, nore- 
cziau balsu sukvatoti, nes su
prantu, tartum matai kaip ma
no Kacziute su aszaromis aky
se iszpleszia isz noteso lakszte- 
li ir ant virtuves stalo pasidė
jus raszo. Turinis žinomas! Oj! 
Pradžioje mano karjeros nesy- 
ki, taip laukiau eiles ir gauda
vau tokius lapelius!

— “ Brangiausis, szirdis 
sprogsta vienok priimti ne
galiu, tas senas niekszis iu- 
virto, rytoj už tai už jo svei
kata iszsigersime szampa-

Vai, tu mano Dievyti, 
Net pasenau rūpindamasis, 

Po visa svietą žinutes 
rinkdamas, 

Ir tai vis sunkus darbavimas. 
Ana sanvaite, kokia tai bobele, 

Ant merginos užsipuolė, 
Kad ten ji nevos pinigus 

paėmė, 
Toji mergelka pas ja rados, 

Tai ir užklupo ant jos.
Girdėjau kad jos mergina 

sumusze, 
Ir in szptole nuvežė, 

Mergele visai nekalta buvo, 
Tikrai vagis vėliaus atsirado, 

Už sumuszima in kalėjimą 
pasodino, 

Bet sveikatos nesugražino, 
Tai biaurus daigtas, 

Tokis nekaltas jižpuolimas.
* * *

Nesenei in Ohio ja pribuvau, 
Ten viena vyreli suradau, 
Kuris gyvena nedorai, 

Su kokia tai merga badai, 
Ant vienos vietos sėda, 

Ir ten ėda,
Vyrukas be darbo dykauja, 

Nedyvai kad vargas.
Isz visu pusiu spaudžia. 

Tik jo mylima Magde, 
Uždirba vargszui duonute, 

Visi pirsztais kvailius bado, 
Bet savo kaltes jie nemato, 

Žmones spiria kad apsivestu, 
Svietą in piktumą nevestu, 
Bet vyrukas pinigu neturi, 
Norints jieszkojo visur, 

Jau ilginus nedalaikysiu, 
Taji vyreli gerai pamokysiu.

Nusidavau toliau, 
Prie kitos ulyczios pasukau, 

Labai nusistebėjau, 
Dyvus ten paregėjau. 
Du iszgamos isz namu 

iszvirto, 
Ir su szluota su savim 

Ir szluota su savim iszvilko, 
Užpultus pakauszius turėjo, 

Pas savo kaimyną užėjo, 
Kuri priesz visa žmonija 

apsmeižinejo, 
Jo dora bobele visaip 

paniekinėjo.
Mat, szluota paėmus, 

Pradėjo sveczius krapyti, 
Velniu laukan iszpraszyti,

Visiems taip bus, 
Jeigu prie bobelių suks, 

Tai niekai bus! • 
Ant sziandien gana bus.

no!” * Tavo Kacziute.
Tarnaite paduoda susitrau

kusiam vargszui lapeli, jis ži- 
banezioje szviesoje skaito, su-
keikia sugniaužia kumszti ir 
stirena nieko ncpcszes, už tai 
asz sėdžiu foteliuje, ir laukiu 
kavos su likeriais, sėdėsiu pa
kol norėsiu!

Sėdėjau, pakol norėjau, au- 
szo kada atsisveikinau su “Ka
cziute” ir su da didesniu nuo
bodžiu sugryžau namon. Kad 
bent užmigti ir miegas neima, 
ta prakeikta szviesa akis rai
žo!

Ponas Feliksas pasikėlė nuo
foteliaus, užsuko elektros 
knopka ir abgraibtais sugryžo 
in savo szerlianga.

Tamsoje prie pat jo veido 
prisiartino prakaulis nuobo
džio veidas žalios deganezios 
akys vftrste jo siela, szirdi, 
szmeklos lupos szaipesi su pa- 
tycziu.

Veltui, veltui! Ne tu begali 
liuosai nuo szirdies prasijuok
ti, linksmu, meiliu juoku, ne 
apsiverkti, tu ledine, tu pana- 
szus in stiklą prirengta foto
grafijai kuri pagadino szviesa 
ir atėmė gale atmuszti savyje 
bent, o, tavo siela užmirusi, 
szirdis nejautri, kuniszkas as
muo taipogi nudėvėtas ir tau 
nieko nebeliko tik mano drau
gyste.

— O kad taip nuvažiuo- 
cziau prie sesers sodžiau, rasit 
atsigaueziau, iszire dirgsniai 
susistiprintu? »

— Kodėl ne, sako szmekla, 
brolis nevedės kapitalistas vi
sada bus meiliai priimtas, va
žiuok kad da viena kastumyna 
užinodyti, da viena malonumą 
pritirti!

Nuduosiu, kad visi mano ka
pitalai žlugo, o, tas bus geriau
siai suvargęs brolis,, gyveninio 
pajuoktas vargszas!

Ponas Feliksas stiriai pa
spaude skam'buczio knopka ir 
netrukus liokajus Bonifacas 
atsistojo tarpdury.

— Klausyk, sužinok kelin
toj iszeina traukinys in N., pas
kui sudėsi man daiktus: pora 
garnituru baltiniu ir palydėsi 
mane in stoti, pirmuoju trauki
niu iszvažiuo ju!

— Visai jau subludo! Maus
to savyje tarnas ir iszeina.

Neilgai trukus pareina ir 
pranesza: Antroj po pusnak- 
czio, tuoj sudėsiu daiktus.

Sziandien, kai tik mes 
iszgirstame ar pamatome 
valdžios tvarkomas ir veda
mas kuniszko lavinimo mo
kyklas, mes tuoj aus insi- 
vaizduojame Diktatoryste, 
valdžios sauvaliavima ir

— Pasiskubink, kad liepa-(ir vaikai priaugs, reikės kat-j 
sivelinti iszvažiuosiu anksz- ram dali parūpinti, mano Ma- 
cziau, pirmoj, priruoszk man j rinte sužiedotini turi, bet ne- 
del nusiskutimo inrankius! sutinka teketi, savistovingo
Pridėjo p. Feliksas.

Iszdaves paliepimus, eme 
vaikszczioti po, kambarį jaus
damas savyje neramybe, ypa
tingai tiems kurie retai kur 
isz va žino ja.

— Važiuosiu sykiu! Karto
ja szmekla sekdama jo žings
nius, važiuosiu ir užnuodysiu 
tavo upa!* * *

O sveczias! () netikėtas! Lyg 
isz dangaus iszkrites! Kalbėjo
sesuo sveikindama seniai ma
tyta broli. Kodėl ncraszai 
mums? Mudu su vyru tankiai 
tave minėjome, na in vidų, in 
vidų, suszales esi, ir suvargęs, 
ko veikiaus reikia karsztymo!

— Dailinasi prie tavo ki- 
szenes, kalbėjo szmekla ir ta 
padare'kad Feliksas nebe prie
žasties atsakydavo seserei ant 
jos szirdingu pabueziavimu ir 
žodžiu.

— Ilgėjau ir asz, 'bet, bet 
reikalai, žmogus suvargęs, o 
užsidėjau sau apsilankyti, la
binus noriu biski pasigydyti.

— O kas tau Feli? Sergi ? 
Neiszrodai blogai, sodžiuj pe
reis !

— Ne tiek sergu kiek, žinai 
ka, biski nepasiseko, ka turė
jau viskas žlugo.

Czia Feliksas žvitriai žiurėjo 
in sesers veidą, norėdamas, at
spėti koki inspudi padare ant 
jos, tie jo žodžiai.

— Et, niekai turtai ne am
žinas dalykas, žlugo ir vėl bus! 
O su mano vyru pasirodavosi, 
jis žmogus apsukrus, iszras isz- 
ejima, pradžiai gales tau sziek 
tiek paremti, nereikia apie ta 
maustyti, nuodyti sveikata, ge
ras upas tai tikras turtas! Kal
bėjo p. Morta dengdama stala 
su skoterezia ir priruoszdama 
svecziui užkanda.

Feliksas žiurėjo in ja nuste
bės, kokia ji buvo kitokia už 
tas miesto ponias kuriose pra
dėjus nuo ju veido spalvos vi
sur buvo melas ir veidmainys
te, p. Morta buvo lyg inkunyta 
teisybe, rimtumas, dora ir isz- 
mintis.

— Na, o jums kaip czia gy
venasi? Užklauso p. Feliksas.

— Gerai, galas su galu su
sieina-, da-po biski kas metas 
atskalai padedame senatvei, na

Czekoslovakijos Jaunimas

žmonijos vergyste. Hitle
ris su savo jaunimo mokyk
lomis ta insupudi ant musu 
paliko, kai jis su savo Na
ciais po Vokietija straksėjo.

Czia matome apie ketu

buvo sau neužkariavus, dabar 
universitete. Juozas baigia 
gimnazija, apie agronomija 
mausto.

— Bet jus patis, ar neisz- 
važiuojate nors ant žiemos in 
svietą, žiema jog sodžiuj asz 
manau nuobodu, darbo nėra!

— Nuobodu! O ežia nėra 
laiko nuobodauti! Kaip tai 
darbo nėra? Vyrui apie miszka 
man ruosza, verpalai, ilgesnius 
dienos kiek atsiranda audek-
lai, žeme atszilo, daržai sėti, 
daigstyti, ravėti! Czia vienos 
dienos nėra liuosos, nuobodis 
tai niekszu draugas ir tinginiu, 
arba dideliu ponu, mes jo nepa- 
žinstame!

U. Feliksas szyptelejo, užė
mė ji ta kalba sesers, lyg kitos 
pasaulės žmogaus, stebino ji 
jos gyvumas, jos pati eisena, 
jos atsidėjimas, net ruosziant 
stala, visur matosi tvarka, 
kiekvienas smulkmenas buvo 
pas ja aprūpintas, turėjo savo 
tikslą.

— Gerk Feli arbata, tarė 
statydama jam stikline, ir ži
nai ka, nesupyk asz tave turiu 
biski palikti viena, manau kad 
gulsi pasilsėti, o czia sveczio 
kambarys, parode szalitines 

.duris, o asz turiu reikalu, rei
kalu neatidestoma, insivaiz- 
dink sau avantura; vaiku pri
mėtė, sergąs cypias, o, o! Yra 
czia boba sodžiui kuriai rodos 
pasiseks ji atiduoti, pamokė
siu kiek bile nusibodeti to bru- 
do, asz negaliu, ir laiko neturiu 
nuvargusi nakezia ramybes nė
ra. Taigi prie tos bobos noriu 
nuvažiuoti.

— Nesivaržyk manimi se
sute, asz gi saviszkis, tarė p. 
Feliksas, o savyje rnanste:

— Szia tau ir po ramybei, 
jeigu nepaims ta boba perspek
tyvoj cypymas ir smarve siaus- 
tuviu, asz tuoj neszinsiuos! 
Balsu gi tarė: O jeigu nepa
ims? Prisieis auginti.

— Paims ba, kelius rublius 
duosiu, neilgai vargs su juo 
kaip manau, nesveikas vaikas, 
iszblyszkes, vargo ir nuodėmės 
vaisius! Na tai asz važiuoju, 
nesirūpink broleli, užmirszk 
savo nuostolius, bus viskas ge
rai.

— Stengsiuos tavos pa- 

rios deszimts du tukstan- 
czius Czzeku jaunimo, vyru
ku ir mergaieziu, kurie stovi 
in Pragos Sokol parke ir pa
rodo savo jauno kūno vikru
mą, lankstuma ir stipruma. 

klausyti! Atsake P- Feliksas, 
dabar tuoj gulsiu, naktis ne
miegota ima veikti, akys (mer
kiasi.

Jau apsivilkus geltonais kai- 
linelais, didele skepeta apsi
siautusi inbego.

— Neužmirszk, broleli, tu 
duriu uždaryti. Ta nevelele 
baisiai rėkia, kąip kada neuž
migsi.

— Gerai, gerai sesute, 
aeziu!

Už valandėlės pasigirdo ratu 
bildėjimas, p. Feliksas užsi- 
manstes sėdėjo už stalo.

—BUS DAUGIAU—

Ka Norėjo
Jevute — Praszau ponios, 

vienas ponas norėjo mane 
pabueziuoti.

Ponia — Isz ko žinai, kad 
norėjo pabueziuoti?

Jevute — Na, kad pabu- 
cziavo!

Ponia — Tai kam sakai 
kad norėjo pabueziuot?

Jevute — Nu gi, kad ne
būtu norėjas, tai nebutu bu- 
cziaves!

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Millions of Americans are rededicat
ing themselves to the support of our 
Government by word and action. Near
ly 10 million of them are doing their 
share through the purchase of U. S. 
Savings Bonds on the easy, automatic 
payroll savings plan. They realize that 
a dollar saved is a dollar fighting 
against inflation. And some day, these 
dollars saved, will be returned to them 
with interest, $4 for every $3 invested. 
These bonds are truly security bonds as 
they help to stop spiraling prices. You, 
too can become an investor through thej 
steady accumulation of Savings Bonds. 
If self-employed, an automatic bond 
buying plan is available to you through 
the Bond-a-Month plan at your bank.

(7. S’. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokcjima czekiu ir 

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City,,Pa.

ISTORIJEapie Da
i--------------— 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 iu- 
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 Cit®
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Žinios Vietines
'■ — Petnyczioj pripuola SS. 
Abdono ir Senono.

— Ana vakara vagys insi- 
gavo in Elk’s Theatre ant E. 
Centre Uly., ir pasiėmė pinigus 
isz saldainiu maszinukiu. Poli
cija tyrinėja vagysta.

— Subatoj Szv. Ignaco Lo- 
jojo.

—, Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola pirma diena Rugpiu- 
czio (August), 11-ta Nedelia 
po Sekminu, taipgi ta diena 
1922 metuose Lietuvos Konsti
tucijos szvente; Rugpiuczio 
menesis paszvenstas del Szven- 
cziausio Sakramento, o ūkinin
ku priežodžiai: Kokia Szv. 
Baltramejaus diena, toks bus 
ir visas ruduo. Karszta Szv. 
Domininkaus diena, ga'bes Ir 
szalta žiema. Kas szieno ne
griebia, Rugpiutyje pėdu ne- 
risza, rudenyje anksti nekelia- 
si, tas pamatys, kaip žiema klo
sis. Jeigu tame menesyje tan
kiai rasuoja, bus ilga pagada 
ir gražus laikas. Panedelyje 
pripuola Szv. Alfonso Ligori- 
jo; JJtarninke Szv. Stepono 
Rel., Pop., Seredoj Szv. Domi
ninko; Ketverge Szvencz. Pa
neles Marijos Sniegines, taipgi 
ta diena, 1922 metuose mirė 
Lietuviu raszytojas Adomaitis 
Szernas; Petnyczioj Vieszpa- 
ties Jėzau Atsimainymas; Su
batoj Szv. Kajetono; taipgi ta 
diena 1252 metuose Mindaugio 
kriksztas.

—• Graborius Liudvikas 
Traskauskas nuo West Centre 
/Ulyczios, pirko puiku lavonau- 
tomobila kuris naudos del lai
dotuvėms. Yra tai puikiausias 
lavonautomobilas szioje apy
linkėje koki pasirūpino Grabo
rius Traskauskas.

—• Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo savo metini iszvažiavima 
Nedelioje Deer Park svetainėje 
arti Pottsville. Visi narei turė
jo linksma laika ir visi buvo 
užganadinti isz tojo iszvažia- 
vimo ir sugryžo linksmi namo.

Shenandoah, Pa. — Potts- 
villes Kortas davė persiskyri
mą “divorsa” del Jenina Sta- 
nulioniene, 331 E. Centre Uly., 
nuo savo vyro Prano Stanulio 
nuo 422 So. Emerick Uly. Taip
gi kortas davė persiskyrimą 
del Katarina Gatavetskiene, 
326 E. Market Uly., Malianoy 
City nuo savo vyro Joną Gata- 
vetskio, 5 E. Cherry Ulyczios 
Shenandoah.

— Senas gyventojas Juo
zapas Valukas, numirė Utar- 
ninke, 4-ta valanda po pietų, 
namie, sirgdamas per koki tai 
laika'. Velionis atvyko isz, Lie
tuvos daugelis metu atgal. Per 
daugelis metu dirbo angliaka
sy klose, po tam atidarė barz- 
daskutykla szapa mieste. Bu
vo narys Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko savo paczia Jeva; tris 
sūnūs: Juozapa namie, Alberta 
Girardville ir Joną isz Cam- 

; den, N. J., trys dukterys: F.
Račkauskiene ir Al Banoniene, 
mieste ir E. Jacobs isz Newark, 
"N. J. Taipgi penkis anukus, 
Viena pus-sesere Elzbieta isz 
Merchantsville, N. J., ir broli 
Pijusa Lietuvoje. Laidotuves 
atsibuvo Petnyczioj, isz Grabo- 
riaus H. A. Valukieviczio kop- 
liczios, 535 W. Centre Uly., su 
Szv. Misziomis Szv. Jurgio 
ba'žnyczioje 9 valanda ryte ir 
palaidotas in Szv. Marijos ka
pines.

— Petras Stanciką, kuris 
sirgo ilga laika, numirė Utar- 
ninke, 5-ta valanda popietu sa
vo namuose, 19 N. Gilbert uly. 
Gimė Lietuvoje, atvyko in 
czionais būdamas jaunas vyru
kas. Buvo angliakasis, bet a- 
pie keletą metu kaip jau nedir- 
Jurgio parapijos. Paliko pa
kalos. Prigulėjo prie Szv. 
bo iszpriežasties menkos svei- 
czia Marijona, du sunu: Joną 
ir Vinca namie. Graborius A. 
Valukieviczius laidos.

Frackville, Pa. — Miesto gy
ventojas John Grish (Lietu
vis), nuo 11 N. Broad Mt. Avė. 
numirė Nedelioje, 4:30 valanda 
po pietų, Ashland ligonbute. 
Velionis atvyko isz Lietuvos 
būdamas da jaunas vaikas. 
Prigulėjo prie Apreiszkimo P. 
M. parapijos. Paliko savo pa
czia. Beatrice; du sunu: Vincą, 
namie ir Aleksandra isz Craw
fordsville, Ind., trys dukterys: 
Agnieszka, Helena pati Char
les Peifer, Long Island, N. Y., 
ir Ona namie. Laidotuves at
sibuvo Ketverge su ūpingomis 
Apreiszkimo P. M. bažnyczioje 
9:30 valanda ryte ir palaidotas 
in parapijos kapines.

— Apie trisdeszimts žmo
nes kurie dalyvavo vestuvėse 
mieste Subatoje, apsirgo nuo 
valgio. Daktaras Herbert J. 
Freever, pribuvo ir tyrinėji
mas parodo kad netinkamas 
puodas buvo nauduotas del 
maiszinima valgio nuo ko (Už
nuodijo valgi.

Chicago, Ill. — Federalio 
Korto “Jury” kaltina Wm. 
Hyman, geležinkelio o tisini 
klerką, kad jis vogęs geležin
keliu siuneziamus daigtus. Hy
man prisipažinęs kad jisai pa
vogęs visokui daigiu ant ver
tes $1,500.

404,000 BENAMIU IN 
AMERIKA

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas rengia
si inneszti in Kongresą kad 
daug daugiau Benamiu isz Eu
ropos butu inleisti in Amerika. 
Jau dabar yra instatymas ku
ris pavėlina suvirsz dvieju 
szimtu tukstaneziu tokiu žmo
nių invažiuoti in Amerika, bet 
Prezidentas Trumanas sako 
kad ežia du sykiu tiek žmonių 
gali atvažiuoti ir visiems jiems 
bus gana vietos ir gana darbo.

Sulyg Trumano pasiulinimu, 
tie žmones ežia atvažiuotu per 
du metu. Bet kiek mes galime 
iszrokuoti, tai visai negalimas 
daigtas, nes mes tiek laivu ne
turime.

Bet jau isz anksto matyti 
kad daug Kongresmonu labai 
prieszinsis szitokiam nusista
tymui. Labiausiai prieszinasi 
darbininku unijos. Darbininku 
uniju vadai bijosi, kad kai tik 
atsiras daugiau darbininku tai 
tada darbininku algos ims 
smukti ir eiti žemyn.

Isz visko matyti kad nieko

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Demokratai Sveikinasi

James Rooseveltas, sūnūs 
mirusio Franklin Roosevelt 
sveikina Senatorių Alben 
Barkley, kai Senatorius už
baigė savo prakalbas per sei
mą. Senatorius Barkley bu
vo Demokratu iszrinktas 
kaipo kandidatas in Vice

ežia nebus, nes dabar Kongre
sas yra nusistatęs priesz Prezi
dentą Trumana. Mat, Truma
nas yra Demokratas, o daugu
ma Kongreso yra Republiko- 
nai

Trumanas nori užstoti už 
Žydus ir už Katalikus, kurie 
yra nuskriausti sulyg to nusi
statymo kuris dabar randasi, 
bet Republikonai nepaiso nei 
Žydu, nei Kataliku, jie yra nu
sistatė priesz Trumana ir už tai 
jie nesutiks su Trumano, bet 
lauks kol j u partijos žmogus 
bus in Trumano vieta.

POLICIJA JIESZKO
VAGIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

liaus garagžiaus, nuo Herman 
Born ant Fremont Ave. Isz čzia 
tie vagiai pasivogė maža tro- 
kuti, kuris prigulėjo Jacobs 
broliams isz Washingtono.

Szita banka neturėjo nei po- 
licijanta nei jokios sargybos. 
Kai darbininkai del bankos at
ėjo in darba jie rado tuszczias 
sodes bonkas, daug surukytu 
cigaretu ir meczkiu ant padla- 
go, kurie visi parode kad tie 
vagiai ilgai dirbo, nieko nesi
bijojo ir visai nesiskubno. 
Amerikos slapta policija stojo 
in talka miesto policijai, ir kai 
ta FBI policija stoja in talka, 
tai mes galime būti tikri kad 
tu vagiu kelias bus trumpas ir 
kad jie už trumpo laiko atsi
durs kalėjime.

DARBININKAI NO
RI PASITRAUGTI

ISZ UNIJOS
■ CHICAGO, ILL. — Apie 
tūkstantis Skerdyklų Darbi
ninku “CIO” Unijos Lokalo 
25, padavė savo peticija, kad 
jiems butu leista nutraukti ry- 
szius su lokalu. Jie nenori kad 
derybose su Wilson Kompani
ja sakytas lokalas jiems atsto
vautu. Wilson Kompanija 
samdo apie 2,500 darbininku. 
Priesz kiek laiko 25 Lokalo va
dovybe paskelbė straika. Szi- 
tas straikas tęsęsi per 82 die
nas. Vyriausiai del to tarp dar

prezidento vieta. Jis per sa
vo prakalbas labai užsipuolė 
ant Republikonu Partijos ir 
už viską kaltino Republiko
nu valdoma Kongresą. Jis 
pareina isz Kentucky valsti
jos.

bininku ir kilo nepasitenkini
mus lokalo vadovybe, kuri yra 
intariama savo pataikavimą 
Komunistams. Dabar Wm. 
Palmer vadovaujama grupe, 
susidedanti isz tūkstanti dar
bininku, reikalauja sutrauki
mo rysztu su sakytu lokalu.

— N.

13 ANGLIAKASIAI 
UŽMUSZTI

Ekspliozijoj Kasykloje
PRINCETON, IND. — Bai- I

si ekspliozija kilo su ugnia 
King’s kasyklose, užmuszda- 
ma 13 ir keturi likos sužeisti.
Gelbejimas sužeistųjų buvo pa
vojinga. Buvo tai antra kar
ta nuo kada atsitiko ekspliozi
ja. Kasykliu virszininkai ir 
valdžia tyrinėja isz kokios 
priežasties kilo ekspliozija ir 
keno buvo tame kalte.

Skaitykite “Saule”

ISZSIVYSTIJIMAS
DVIEJU PARTIJŲ 

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

priesz norus revoliucijoniszku 
gaivalu. Ir tas skirtumas poli- 
tinuose klausymuose gyva
vo per Revoliucijos. Kara ir 
dar vėliau, iki atėjo laikas pa- 
raszyti Konstitucija, kada 
aiszkiai pasirodė dvi politines 
partijos. Konservatyviu grupe 
arba Federalistai su Jurgiu 
Washington^ Alexander Ha
miltonu ir James Madison pa
sekmingai pravedė priėmimą 
Konstitucijos kuri insteige 
stipria centrale valdžia. Anti- 
federalistai, kaip liberaliszki 
gaivalai pavadinti, pralosze 
kova už decentralizuota val
džia ir pasiliko mažumu parti
ja iki 1800 m., kada Thomas 
Jefferson, ju czampionas, buvo 
iszrinktas prezidentu. Anti- 
federalistai pakeitė varda in 
Republikonu Partija (neturi 
nieko bendro su sziandienos 
Republikonu Partija). Jeffer- 
sonas pareiszke viena svar
biausia dalyką szios partijos i 
“lygus teisingumas visiems

žmonėms, visu valstijų ir insi- 
tikinimu, tikybiniu ar politi
niu.” Federalistu Partija isz- 
nyko po 1816 m., ir iki 1828 m., 
mes turėjome vienos partijos 
valdžia. James Monroe vien
balsiai iszrinktas prezidentu 
1820 metuose.

1828 m., invairus senos Re
publikonu Partijos gaivalai su
sikirti. Tie kurie norėjo su
siaurinti centrales valdžios jie- 
gas buvo pavadinti Demokra- 
tiszki Republikonai (vėliau 
pakeista in Demokratai), ir 
kurie reme stipria federate 
valdžia tapo Tautiniai Repub
likonai (vėliau tapo Whigs, 
vardas Angliszkos partijos). 
Pirmoji partija iszrinko An
drew Jackson 1828 m. Buvo 
vakaru vyras. Ir dabar ukinin-1 
kai, darbininkai ir amatninkai 
pradėjo kontroliuoti valdžia. 
1830 m., laikas žinomas kaipo 
“eilinio pilieczio amžius.”

Sziuom metu Whigs buvo 
kaipo protesto partija priesz 
Jacksona. Partija buvo isz in- 
vairiausiu gaivalu ir ji neturė
jo vieningos programos. Kada 
vergijos klausimas iszkilo, bu
vo ju tarpe suskilimas. Demo
kratu Partija buvo pro-vergi- 
jos partija. Whigs svyriavo ir 
taip susilpnėjo Pasilikę Whigs, 
kartu su mažumu partijoms, 
susivienijo kovoti vergija ir 
1845 m., suorganizavo nauja 
partija kuria pavadino Repub
likonu Partija. Pietų pralaimė
jimas Civiliame Kare buvo pa
baiga demokratiszkos jiegos 
per 50 metu ir visiszkas trium
fas Republikonams pradedant 
su Abraham Lincoln.

Po karu, Republikonu pro
grama vieszu žemiu ūkinin
kams, paskyrimai geležinke
liams, auksztas muitas, Dide
lio Biznio laisve vieszpatavo 
szioje szalyje. Republikonai 
iszrinko prezidentą trylika 
kartu tarpe 1860 ir 1932 m. 
Per ta laika Demokratai isz
rinko tik du (Clevelanda ir 
Wilsona) nors jie kontroliavo 
Kongresą puse laiko.

1929 m., depresija arba blo
gas laikas paveikė rinkimus ir 
Rooseveltas su savo New Deal 
iszrinkti. Ir Demokratas pre
zidentas sėdėjo Washingtone 
per 16 metu. Nauji rinkimai ar
tinasi ir galime tikėti kad bus 
tikra kova tarps Demokratu ir 
Republikonu.

Mažumu arba treczios parti
jos losze svarbia role Ameri

Padangių Didžiūnas

Eroplanai, lėktuvai vis 
didėja ir didėja. Vakar ra- 
szeme apie didžiausi eropla- 
na, sziandien jau atsirado 
didesnes, rytoj atsiras dar 
didesnis už szita didžiausi 
eroplana.

Szitas kariszkas eropla- 
nas, bomberis B-36 yra di
džiausias eroplanas ant viso 
svieto. Reikia net penkioli

kos politikoje. Mažumu parti
jos" pradėjo pasirodyti 1830 m,, 
su insteigimu Liberalu Parti
jos ir “Know Nothing” parti
jos. Szios partijos paprastai 
prieszina priesz kokias nors 
dalis didžiuliu partijų progra
mų. Jos kovoja už invairius 
ūkininku ir darbininku reika
lus. Iszrinkdami Kongresmo-j 
nūs, jos veike už nekuriuos in-: 
statymus, kuriuos vėliau di
desnes partijos priėmė.

Mažu partijų intekme yra 
svarbi. Tarpe intekmingu tre- 
cziu partijų Amerikos istori
joje buvo Populist Party, 
Theodore Roosevelto Progres
sive Party ir Socialist Party.

Republikonu Partija prasi
dėjo kaipo treczia partija 
priesz Namini kara. — C.

RUSIJA NENORI 
KARIAUTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pasitrauks.
Sovietu karo sztabas jau ke

lis sykius perspėjo Amerikie- 
czius kad Rusijos eroplanai ir 
padangėse pastos kelia, bet iki 
sziol jie nieko panaszaus ne- 
iszdryso padaryti.

Sovietu virszininkas Berly
ne, Marshall Vassily D. Soko
lovsky sako kad Sovietai leistu 
Amerikos traukinius ir trokus 
laisvai važiuoti in Berlyną jei
gu Amerikiecziai sutiktu pavė
linti Ruskiams laisvai ineiti ir 
iszeiti ten kur Amerikiecziai 
valdo. Bet Generolas Clay sako 
kad nieko panaszaus nėra ir 
negali būti.

Generolas Clay sako kad jis 
yra insitikines ir kad jis gerai 
žino kad Rusija nenori susi
kirsti su Amerika. Jis sako kad 
galimas daigtas kad keli karsz- 
tuoliai gali kara pradėti, bet 
jis abejoja kad taip atsitiks.

Eina gandai kad Amerikos 
karo sztabas yra pasirengęs 
marszuoti in Berlyną staeziai 
per Rusijos kareiviu eiles ir 
paversti Berlyno apylinkes in 
karo lauka. Bet Generolas Clay 
sako kad nieko panaszaus ne
bus. Jis sako jo darbas tvarka 
palaikyti. Jeigu bus karas su 
Rusija tai Washingtonas ir 
Amerikos taryba turės pa
skelbti, o ne jis.

Generolas Clay pilnai prisi- 
pažinsta kad jis klaida padare, 
kai jis susitarė su Sovietais

kos lakunu ir darbininku 
prie jo, ir jis gali skristi de- 
szimts tukstaneziu myliu 
be jokio sustojimo!

Jis buvo pristatytas in 
Fort Worth, Texas, tok ke
lios dienos atgal. Bet jau ir 
dabar armija kalba apie ki
ta didesni ir dar galingesni 
eroplana.

kaslink Berlyno. Kai Sovietai^ 
sutiko kad visos keturios di
džiosios tautos valdys Berlyną, 
jis per greitai pasirasze ant tos 
sutarties, visai nei nepamany
damas pareikalauti kad toje 
sutartyje butu užtikrintas ke
lias toms tautoms in Berlyną. 
Kaip dalykai stovi dabar, Ru
sija laikosi tos sutarties, lei
džia. Amerikiecziams pasilikti- 
Berlyne, bet neleidžia jeims.i 
parsigabenti maisto ar kitu 
reikalingu dalyku, nes nebuvo 
taip inraszyta in ta sutarti, ta 
kontrakta.

Generolas Clay sako kad da
bar kai Amerikos eroplanai 
pradėjo vežti maista in Berly
ną, Vokiecziai visiszkai prita
ria Amerikiecziams ir ima vi
sai neapkesti Sovietu. Genero
las Clay sugryžo in Berlyną.

------ Į

DURNIAI
JAUNUOLIAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
kad butu galima Komunizmo 
mokinti in musu mokyklas.

3— Kad musu mokyklų kny
gos tiek daug nemokintu apie 
Amerikos garbe ir galybe, bet 
kad daugiau pasakytu tiesos ir 
apie Rusijos gatbe ir galybe.

4— Jie reikalauja kad visi 
jaunuoliai kurie yra asztuo- 
niolikos metu amžiaus butu 
pavėlinti balsuoti votuoti. Jie 
sako kad jeigu asztuoniolikos 
metu jaunuolis yra gana suau
gės stoti in kara, tai jis gana 
proto ir turi ir votuoti, balsuo
ti.

5— Kad visi jaunuoliai kurie 
užbaigia augsztesniasias mo
kyklas, High Schools, ir neran
da darbo, gautu paszelpa ir pa
rama isz valdžios, taip kaip se
neliai gauna, kurie jau negali 
dirbti.

6— Kad visi jaunuoliai galė
tu eiti in kolegijas ir uni versi? 
tetus visai už dyka, kad val
džia už juos pilnai užmokėtu.

Jie daug kitu inneszimu ir 
pareikalavimu inteike, bet 
svarbiausias isz visu tu, buvo 
kad Amerika turi susitaikinti 
su Kremlinu ir pareiszkimas 
kad visi tie jaunieji stoja už 
Stalina ir prisilaiko Markso- 
mokslo. Szitokie jaunuoliai 
yra tikrai durniai, nes jie ne- 
pažinsta ir nesupranta nei 
Markso, nei Stalino, nei Krem- 
lino, ir patys nežino ka jie 
szneka. Lietuviszka patarle
sako: Jaunyste, durnyste. Ir 
musu jaunimas isz tikro dabar 
parodo savo ta durnyste.
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