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I<17 AmPnLnC kunigaiksztis Pabėgo TRUMANAS 
niliCIinUd NORI SU STALINU

PASIKALBĖTIVIESULOS, SNIEGAS 
IR PŪGOS

Daug Bledies Auga
lams Ir Medžiams; 59 

Žmones Žuvo

CHICAGO, ILL. — Sniego 
vėtra apsupo Chicagos miestą 
ir kitus tos apylinkes miestus. 
Traukiniai autobusai ir eropla- 
nai buvo sustabdyti, negalėjo 
važiuoti.

Raudonasis Kryžius prane- 
sza kad daugiau negu asztuoni 
tukstaneziai keleiviu negalėjo 
pasiekti savo keliones gala del 
sniego, vėtros ir pugu.

Gilus sniegas ir žvarbus ve
jas užkirto visus vieszkelius ir 
geležinkelius. Telefono gijos, 
dratai buvo nutraukti.

Automobiliai ir autobusai 
buvo palikti ant vieszkeliu; 
traukiniai sustojo prie areziau- 
sios stoties ir toliau jau nebe
važiavo.

Pietinėje Calif orni jos pusėj e 
kur žmones žiema važiuoja va
saruoti, buvo nepaprastai szal- 
ta; vaisiniai medžiai nuszalo ir 
ūkininkai sako kad labai daug 
bledies padaryta.

O tos sniegos vėtros ne tik 
daug namu sugriovė ir taip ble
dies padare, bet nužudė pen
kios deszimts devynis žmones.

Tukstaneziai kareiviu kurie 
važiavo namo ar isz namu gry- 
žo in savo paskirtas vietas bu
vo pagauti tose vėtrose.

Žmones jieszkojosi 
vietos bažnycziose ir 
lose.

Eroplanai negalėjo
kilti nei nusileisti, nes sniegas 
buvo per gilus ant žemes ir vėt
ros per smarkios padangėse.

Geležinkeliu atstovai sako 
kad jie tokios žiemos ar tiek 
sniego dar nebuvo mate.

AMERIKOS KAREI-!
VIAI TRAUKIASI

ISZ KINIJOS
Kiniecziai

sziltos 
mokyk-

nei pa-

MOTERIS PASZOVE
KAREIVI

Paleido Kita Szuvi Sau
In Szirdi

Amerikos Sekretorius 
Nesutinka; Nenori Jo

kio Pasikalbėjimo

Kunigaiksztis Heinrich 
von Einsiedel, anūkas Otto 
von Bismarko, kuris > buvo 
galingiausias visoje Europo
je, pamėtė savo darba kaipo 
redaktorius Rusijos valdomo 
Taglische Rundschau laik- 
raszczio ir pabėgo viena nak- 
ti isz savo namu ir atvyko 
pas Amerikieczius, kur jis 
buvo suaresztuotas kelis sy
kius pirmiau. Jis dabar pra- 
szosi kad ji priimtu Ameri- 
kiecziai ir kad ji neiszvary
tu ir neatiduotu Ruskiams.

MOTERISZKE
APVOGĖ BANKA

SAN FRANCISCO, CALIF. — 
Apie keturios deszimts penkių 
metu amžiaus moteriszke, sau 
ramiai ir tykiai inejo in didele 
lanka, tik biski priesz treczia 
valanda, kada lankos užsida
ro, priėjo prie vieno langelio ir 
pasveikindama bankieriu John 
L. Zobel, jam pakiszo maža 
raszteli, ant kurio buvo para- 
szyta: “Su manimi yra trys ap
siginklavę vyrai, duok man 
$15,000!”

Dvideszimts trijų metu am
žiaus bankierius John L. Zobel 
jai pasakė, kad jis tiek pinigu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ABSECON, N. J. — Ponia 
Eleanor Lawrence Savage, dvi
deszimts szesziu metu amžiaus 
moteriszke isz Portland, Maine 
paleido kelis szuvius in buvusi 
kareivi Lewis G. Pickens, ir 
paskui paleido kita szuvi sau 
in szirdi. Szita nelaime atsitiko 
po vakaruszku buvusio karei
vio motinos namuose.

Policija pribuvo kai tas bu- 
vusis kareivis patelefonavo sa
kydamas, “Mano moteris ma-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

T aikosi Su
Komunistais

TSINGTAO, KINIJA. — 
Amerikos Karo Sztabas Kini
joje jau vieszai. paskelbia ir 
prisipažinsta, kad Amerikos j 
marinai, kareiviai traukiasi 
isz Kinijos, nes Kiniecziai jau 
derinasi del taikos su Komu
nistais.

Jau daugiau kai dvi sanvai
\Biznieriai Ir Fabrikantai Lau- 

kai Trumanas rengiesi pasiims-1 tes kai mes girdėjome visokiu | j l(į IOS HjOS S h *
ingtone; U.S. Marinai Gryžta In 
Savo Laivus Kinijoje; Visi Kon- 
gresmonai Bijosi Kad Biznis EL 
na Žemyn, Darbu Mažiau Bus

Darbininku unį- Į GIZ NIE RI AI _ 
BIEDAVOJA

WASHINGTON, D. C. —
Nors Amerikos Sekretorius
Marshall sustabdė Trumana

ti pas Stalina savo asmenini gandu ap:e Amerikos kareiviu 
atstovą, Teisėja Fred Vinson, pasįtraukima isz Kinijos, bet 
Trumanas dabar vėl kalba ir dahar Armijcs štabas vieszai 
tariasi apie ta pati užsimojimą paskelbia, kad musu kareiviai, 
ar užsimanyma pasiunsti savo marinai traukiasi.
asmenini pasiuntinį pas Stali- Apie trys tukstaneziai mari
na pasikalbėti. nu kareiviu jau įuvo atszaukti

Jis szitaip norėjo padaryti įn savo iaįvus Tgįngtao uoste, 
ana meta Spalio menesyje, bet j;3 czįa pasiiįks kol gaus pitus 
visi dipliomatai, jam pasiprie- išsakymus ka daryti ar kur 
szino; Amerikos Sekretorius plaukti. Karo Sztabas sako, 
Marshall parsiskubino namo kad tokis insakymas bus pa- 
isz Paryžiaus perszneketi Tru- skelbtas szio menesio pabaigo- 
mana- je. Vice-Admirolas Oscar C.

Trumanas sako kad jis tikrai Badger sak0> kad jis pasiliks ju vadai staiga pamate kad jiems trūksta drau-
WASHINGTON, D. C.

tiki kad pasisznekejimas su su savo karišku sztabu Tsing- 
Stalinu daug gero padarytu. ta o mieste.

Bet Amerikos Sekretorius
Marshall visam valdžios szta- tukstaneziai Amerikiecziu ma
tui ir paežiam Prezidentui Tru- 
manui staeziai yra pasakęs kad 
tol kol jis bus Amerikos Sekre
torius, jokiu mitingu ar pasi- 
sznekejimu su Stalinu nebus. 
Jis sako kad Rusija turi pir
miau sutikti ant kokio nors pa
mato, susitaikinti ne vien tik 
ant Berlyno ar Vokietijos klau
simo, bet ant visos Europos 
tvarkos.

Amerikos Sekretorius nenori 
ir nesiskubnia prie anei jokios 
sutarties su Rusija, nes jis jau- 
czia kod juo ilgiau ims prie to
kios sutarties prieiti, juo ge
riau visi Europos krasztai ga
lės apsiginkluoti, ir tada jau 
Rusija turės su visais skaitytis, pasisekė.

gu Senate ir Kongrese, ir dabar jie visomis pa- Washington, d. o.
•' . . j. ... « ... Pradžioje szita metu jau„. 7 . . , .i x • x • • * • ii i e a rraūiicje ■szitume^u

Kinijoje randasi aj»e penki stangOlDlS Stengiasi pne Saves pnslirerial Oaiig ti kad tiznieriai ir fabrikantai

rinu kareiviu. Lapkriczio dvi- 
deszimt devinta diena, dar 
tūkstantis du szimtai ir pen-

tu nauju Kongresmenu ir Senatorių.
Nežiūrint ka Truraanas sako, ar kaip jis

kios deszimts marinu, kareiviu visus ramina, darbininku uniju vadai mato kad
pribuvo isz Guam Salos. "Jie 
atplaukė in Shanghai uosta, 
bet pasiliko ant savo laivu.

Shanghai miesto valdyba 
dabar stengiasi susitaikinti su 
Komunistais ir praszo Komu
nistu liautis kariavę, kol bus 
galima sustarti ir kokia nors 
sutarti sudaryti.

Amerikos visas darbas, visa 
paszelpa ir visi tie bilijonai da- 
dar niekais nuėjo! Mes norė
jome valdžiai padėti atsikirsti 
preisz Komunistus ir mums rie-

Ardo Kariszkus Ginklus
■■■■■■IIIilir- ‘
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Szitie didingi armotai bu
vo pastatytos apsaugoti San 
Francisco uosta ir mariu in- 
lanka per kara. Dabar Karo 
Sztabas sako kad jie visai 
nereikalingi, nes jie isz ma
dos iszejo ir už tai jie dabar 
yra naikinami. Szita szeszio- 
likos coliu armota prie Fort

Huston tvirtoves yra dabar 
sukapojama in szmotelius, 
nes geležis ir plienas yra fab
rikantams reikalingas. Szita 
armota buvo szeszios de- | 
iszimts devynių pėdu ilgumo 
ir sveria apie tris szimtus ir 
septynios deszimts tonu.

MAŽIAU DARBU

Daugiau Darbininku
Be Darbo

NEW YORK. — Dabar jau 
matyti kad vis sunkiau ir sun
kiau geresnis darbas susijiesz- 
koti. Fabrikuose vis daugiau ir 
daugiau atleidžia darbininku, 
nes fabrikantai vis stengiasi 
kuo mažiausia darbininku sam
dytis.

Bet ežia nėra ko iszsigasti, 
nes apie szita laika beveik kas 
metai yra atleidžiama isz darbo1 
darbininku. Bet visi dabar 
viens kito klausia ar ežia tik 
paprastas dalykas, ar jau ženk
las kad žmones mažiau perka ir 
fabrikai mažiau gamina?

Valstybiniai ofisai kur dar
bininkas gauna paszelpa kai jis 
netenka darbo, dabar kasdien 
pilni.

(Tasa Ant 4 Puslapio) i

jiems reikes daug darbuotis, kad prie sa
ves prisitraukus tuos valdininkus, kurie juos 
užtartu kai iszkils darbo ir uniju klausimai Kon
grese.

Tie kurie gerai žino visus Kongresmonus 
Washingtone sako, kad tik szimtas septynios 
deszimts nauju Kongresmonu yra darbininku 
unijoms prielankus. O dabar stoja in Kon
gresą keturi szimtai ir trisdeszimts penki 
■nauji Kongresmonai.

Reiszkia, kad du szimtai ir szeszios de
szimts penki Kongresmenai nieko bendra ne
turi su darbininku uniju bosais ar laukai kol 
jiems bus gerai patepta. O uniju bosai moka 
kaip patepti.

Visos darbininku unijos dabar siunezia 
savo intakingiausius ir gabiausius atstovus 

1 in Washingtona, kad jie susidraugautu su 
tais neprigulmingais Kongresmonais ir Se- 

■

natoriais.
Nors Trumanas prižadėjo kad jis ir visas jo 

sztabas dirbs su uniju vadais ir darbininkus vi
sados užtars, darbininku vadai nepasitiki 
vien ant Trumano žodžiu ar pasižadėjimu. 
Jie gerai žino, kad Kongresas gali Trumanui 
kelia užkirsti. Už tai jie dabar nori prisitraukti 
prie saves kuo daugiausia tu nau ju Kongres- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ima Lozorių giedoti ir kreipia
si in valdžia pagelbos.

Biznis ima prastėti ir eiti tre- 
pais žemyn ir biznieriai žiuri 
in Trumana kaip žiurėjo in 
Roosevelta, kad jis ateitu jiems 
in pagelta.

Trumanas jau dabar stengia
si žengti in Roosevelto žings
nius ir vis reikalauja kad val
džia daugiau ir daugiau pinigu 
paskirtu del visokeriopu darbu 
ir užsimojimu, kurie duotu dar
bu visiems darbininkams.

Prezidentas Trumanas sten
giasi savo intekme parodyti ne 
vien tik darbininku unijose, bet 
ir New York, Chicago, London 
ir Paryžiaus pramonėje. Szi- 
toks Trumano nusistatymas pa
rodo kad Demokratu valdžia 
dabar nori vieszpatauti ne vien 
tik Amerikoje, bet ir kituose 
krasztuose.

Juo daugiau valdžia insikisz 
in pramone, in darbininku uni
jas, in fabrikantu bizni, juo ga
lingesne ta valdžia bus. O lais
vai Amerikai galinga taryba ar 
dar galingesne valdžia nėra in 
sveikata, nes valdžia reiszkia 
politikierius. O jeigu politikie
riai ims mus valdyti tai jau ga
lime pasakyti “Sudie Laisve!”

Kai kurie dabar giriasi ir di
džiuojasi kad valdžia prižiuręs 
ir aprūpins žmogų nuo lopszio 
iki grabo lentos. Szitoks szukis 
skamba labai gražiai ir sal
džiai; kad valdžia aprūpins vi
sus žmogus reikalus. Bet tik
rumoje tekis aprūpinimas pa
daro isz žmogaus gyva vergą. 
Ūkininkas savo gyvulius aprū
pina nuo gimimo iki pastipimo. 
Ar mes tokio paties likimo no
rime isz savo valdžios?

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
degintas in New Delhi. Gandhi 
buvo septynios deszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus.

KVIECZIAME
TALKON

Tie pargryžusieji kareiviai, 
keliaudami isz kapu in kapus, 
nenori jokios užuojautos, jokiu 
aszaru, jokiu garbes žodžiu. Jie 
tik nori žinoti ka jie nupirko 
su savo gyvastimis.

Mirusieji tik praszo apyskai
tos isz gyvųjų.

Jie parvažiavo su Naujais 
Metais ir praszo kad mes jiems 
pasakytume : Kad jie ne už dy
ka mirė. Mirusieji negali kal
bėti, o mes gyvieji nedrystame 
įnirusiems teisybes pasakyti!

Amerika parode Sovietams 
ir Vokiecziams savo galybe, kai 
ji prįstate ir dabar pristato 
maisto ir tavoro Berlynie- 
cziams su eroplanais.

Amerikos žmonių akys atsi
darė kai jie pasiskaitę laikrasz- 
cziuose apie visus tuos Komu
nistus valdžioje, apie tuos 
szpiegus, sznipus ir iszdavikus, 
kurie turi sziltas vietas val
džioje ir dirba del Komunistu 
ir del Rusijos.

Jau pradėjome Naujosius 
Metus ir laukiame visko go
resnio, ko malonesnio. Žmo
gaus prigimtis tokia, kad jis 
vis tikisi ir laukia ko geresnio.

Bet ne pro szali pažiūrėti in 
tuos senuosius metus, kurie 
teipgi tiek daug žadėjo ir vi
sai ka kita atnesze.

Prezidentas Trumanas visus 
nustebino kai jis rinkimus lai
mėjo. Visi laikraszcziai ir laik- 
rasztininkai su redaktoriais 
pranaszavo kad New York val
stijos Gubernatorius Thomas 
E. Dewey rinkimus laimes ir 
kad Republikonai vieszpataus. 
Visi nustebo kai Trumanas 
pats sau vienas vdde toki rinki
mo vaju, kad ne tik jis, bet ir jo 
partijos žmones laimėjo rinki
mus.

Pernai mes iszgirdome ir da- 
žinojome daugiau apie Rusijos 
policijantus Amerikoje, kai Po
nia Oksana Kosenkina, moky- 
toja, jszszoko isz Konsulato ofi
sus, nes ji nenorėjo ir bijojo 
gfyžti in savo tėvynė, Rusija. 
Amerikos valdžia pareiszke 
kad Rusijos Konsulas yra ne
pageidautinas žmogus ir parei
kalavo kad Rusija ji parsi- 
szauktu namo.

Rusija laibai greitai atsikirto 
pareikalaudama Amerikos 
Konsulatai butu uždaryti Vla
divostok mieste ir uždare savo 
Konsulatus New York ir San 
Francisco miestuose.

Kinijoje jau buvo matyti kad 
Amerikos paigelba ir paszelpa 
nėra gana Kinijos valdžiai at
silaikyti priesz Komunistus. 
Kiniecziu vadas Chiang Kai- 
shek negali savo kraszta isz- 
laikytj priesz Komunistus.

Per Kalėdas ir per Naujus 
Metus mes visus savo draugus 
sveikinome, bet gal mes kaiku- 
rinos užmirszome, ir gal reikė
tų mums prisiminti kad mes es
ame dėkingi tokiems žmonėms, 
kuriu mes gal visai nepažinsta- 
me, už tai kad ju darbas ir pa
siaukojimas palengvina musu 
kelione ežia ant žemes. Už tai 
mes norime pasveikinti:

Mokytojas ir mokytojus, ku
rie musu vaikus mokina, ir ku
rie už pusdyke dirba.

Slauges, nurses, kurioms mes 
niekados pinigais neatsilygin
sime.

Tiem laiszkanesziams kurie 
kasdien per visus metus, per 
blogiausius orus, atnesza mums 
laiszkus ir laikrašzczius ir su
daro ta ryszi, kuris mus surisza 
su viso svieto žmonėmis, su mu
su giminėmis ir draugais. Be 
laiszkaneszius musu gyveni
mas butu kiauras, apribotas ir 
tuszczias.

Tiems kareiviams kurie bu
vo sužeisti per kara, kovodami 
del musu laisves.

Tiems drąsuoliams lakūnams 
kurie dabar veža maista. ir ta- 
vora in Berlyną ir parodo Sta
linui Amerikos galybe ir jiegas 
padangėse.

Visiemis tiems, kurie prisidė
jo prie- visu tu vaju, kolektu ir 
rinkimu kurie buvo anais me
tais daromi del visokiu varguo
liu.

Prezidentui Trumanui, kuris 
pats sau vienas be savo draugu 
ir be savo partijos vadu dryso 
drąsiai kovoti ir rinkinius lai
mėti.

Mus skaitytojams kurie ne 
visados sutinka su mumis, bet 
pripažinsta'ir mums ta laisve 
su jais nesutikti, bet visgi pa
silikti gerais draugais.

reikalingas musu pagelbos.
“Jei BALE turėtu szia su

ma, mums nereikėtų praszyti 
kitu organizacijų tarpininkauti 
Lietuviu tremtiniu imigracijos 
reikalais, nes federaline D. P. 
komisija suteiktu mums tokias 
p.acžias teises, kokias turi N.C.- 
W. C., C..W. S., L R. R. C. ir 
kitos organizacijos.’’

Sziandien BALF’o kasoje, 
yra tiktai 3,480 doleriu. Tai ka 
galime su tokia suma padaryti?

Todėl uuoszirdžiai praszome 
visu Lietuviu, visose kolonijo
se ir miesteliuose tuojau grieb
tis rengti vajus ir intraukti in 
ta sunku darba ir kitus savo 
kaimynus, savo draugus ame- 
rikieczius, biznierius, politi
kierius, visuomenes veikėjus, 
be tikybų, politiniu pažiūru 
skirtumo. Labai svarbu in- 

■ traukti Lietuviu jaunimą ir ju 
draugus, nes darbas reikalauja 
milži'iiiszku pastangų ir dideles 

i talkos.
Į Jeigu visi atsidavusiai ir

BROOKLYN, N. Y. — Szie- i 
met BALE Seimas pareiszke 
pageidavima. sukelti penkis mi
lijonus doleriu ($5,000,000) 
Lietuviu tremtiniu paszelpos ir j 
ju imigracijos ir inkurdinimo 
reikalams. Szi suma, palyginus j 
ja su Žydu, Lenku ir kitu tau
tu paszelpa, nėra perdidele,1 
vienok BALE Valdyba szi rei-1 
kala iszsamiai apsvarsezius, 
paruosze minimale samata 
BALE’o veiklai finansuoti vie- 
neriu metu laikotarpiui, $962,- 
000.00 sumai.

Daugiausia paszelpos reika
lingi yra vaikucziai, ligoniai ir 
seneliai, kuriu priskaitoma isz 
viso apie 20,000 asmenų: (vai- 
kucziu apie 15,000; ligoniu 1,- 
500 ir seneliu 3,500.) Sziems 
20,000 asmenų suszelpti ir ski
riant jiems po $2.50 menesiui, 
reikia sukelti $600,000.00 su
ma (tuo tarpu Žydai kiekvie-1 uuoszirdžiai dirbsime szi darba 
nam savo žmogui skiria mene- ir aukosime pagal iszgale, nė
šiui po $30b6'<p’ba doleri die-; abejojam, kad musu vajus paši
nai). Szi.a progo reikia pastebė
ti, kad da yra apie 30,000 Lie
tuviu tremtiniu, kurie sziek 
tiek sveikesni ir gali dirbti; tie 
jokios papildomos paszelpos 
negauna.

Be sziu pagrindiniu iszlaidu 
dar yra drabužiu, avalynes,

DARBAS IR
ISZDIRBYSTOS

IZRAEL VALSTYBEI

seks ir savo tikslo pasieksime.
Vaju reikia tuojau pradėti ir 

tęsti iki bus pasiektas užsibrėž
tas tikslais.

Vajaus laiko ir budo negali
me nurodyti, nes visur
gos kitokios. Patys vietiniai 
gyventojai savo sanlygos ge-

Žydiszki gyventojai Palesti
noj invede moderniszkas isz- 
dirbystes, ir kartu darbo uni
jas, ir darbininku kooperaty
vus, kaikurie net turi savo in-' 
dustrijas. Žydai atlieka viso
kius ir invairiausius darbus 
Palestinoj, sunkius darbus prie 
laivu, plieno ir metalo fabri
kuose, 'elektros instaigose, jie 
yra statytojai, mūrininkai, fab
riku savininkai ir uidustrialis- 
tai.

1922 metuose, Phinehas Rut- 
tenberg invede elektra in Pa
lestina isz Jordan upes vande
nio jiegos, nes Palestinoj nėr 
anglies. Elektros dirbtuvė j dir
ba Arabai ir Žydai; kitas inži
nierius, Moses Novomeisky, in
steige bendrove isztraukti mi
neralus isz Dead Sea. Abieju 
sziu bendrovių darbininku va
landos, algos ir darbo sanlygos 
yra puikios. Bet ne kiekvienas 
savininkas sutinka investi tin
kamas darbo sanlygas. Tokiuo
se atsitikimuose, darbininku 
organizacijos 'dalykus sutvar
ko. Kadangi Žydai darbininkai

šauly- Į Palestinoj yra puikiai organi
zuoti ir stiprus, nėr rimtu dar
bo veikimu. .

maisto, knygų ir kitu gerybių r^au žino ir geriau prie ju pri- 
atgabenimas in sandeli, ju su- sitaikys, svarbu, kad pasekmes 

butu geri. BALF Centras gali 
i, nugabenimas dupti invairiu patarimu ir smul 7 O i

Žydai laimėjo Szventoje Že
moje ir insisteige savo kraszta,, 
savo tauta, kurios jie neturėjo 
nuo Kristaus laiku.

Karalaite Elžbieta Anglijoje 
pagimdė karalaiti Charles Phi
lip Arthur George. Jis užgimė 
Lapkriczio keturiolikta diena. 
Jis sziandien dar nieko nežino, 
nieko nepaiso, bet ateis diena 
kada jis visa galingos Anglijos 
kraszta valdys.

biznis, 
tokias
musu 

Už tai
skaitytoju

Garsus beisbolininkas, spor
tininkas Babe Ruth pasimirė 
nuo vėžio ligos Rugpjuczio sze- 
sziolikta diena. Visi vaikai 
Amerikoje szita sportininką 
gerbe ir mylėjo.

Vienas laikrasztis per Nau
jus Metus szitaip kreipėsi in 
savo skaitytojus: “Mes norime 
visiems savo skaitytojams in- 
tikti, nes tai yra musu 
Mes norime spausdinti 
žinias ir žinutes kurios 
skaitytojams patinka, 
praszome savo
mums praneszti kai j asu szei- 
mynoje kas užgimsta, apsiženi- 
ja ar numirszta ar kuri kita ne
laime atsitinka. Mes teisybe 
prisipažinstame, kad tokios ži
nios ar žinutes mums visai ne- 
galvoj, bet žmogaus tekis 
smalsumas, kad justi susiedams 
labai rupi apie tai žinoti. O ju
sti Susiedas irgi mums rupi pri
sitraukti kaipo skaitytojas.”

Szitaip Susikalbėti
Mohandas K. Gandhi, Indi

jos /i n t ak i nga s i r gali n ga s v a - 
d as buvo nuszautas Sausio tris- 
deszimta diena. Jis buvo nepa
prastas žmogus kuris buvo ir 
pranaszas ir politikierius. Jo 
lavonas buvo iszkilmingai su-

Mikas — Ar žinai ka Ma
riuk szitas mano pabucziavi- 
mas viską pasako!

Mariute — Ach, isztikro! 
Da pabuczuoki, tai daugiau 
žinosu!

tvarkymais, supak avimas ir pa- 
ruoszimas siusti
in uosta, pakrovimas, apdrau ! 
da, sunkvežimiai, darbininkai, 
administracija, tarnautojai ir 
in vairios smulkios iszlaidos, 
kurios siekia apie 42,000 dole
riu.

Imigracijos reikalams ir ■ 
tremtiniu inkurdinimui Valdy
ba numatė mažiaus' suma 
$370,000.00. Pagal naujaji By
liu 1949 metais numatoma at
gabenti apie 14,000 Lietuviu, 
kuriems, jei skirsime tiktai po1 
$20.00 vertes paramos ir pagel
bos, reikės $280,000.00. Szalia 
to daugeliui reikės apmokėti: 
keliones iszlaidos ežia atvykus, 
duoti jiems maistpinigi! ir ki
tais reikalingais daiktais aprū
pinti, transportacija, aprūpin
ti palydovais; kitiems reikes 
invairiais kitais budais pagel
bėti, už kitus garantuoti, kad 
jie nepataps visuomenei naisz- 
ta, o be to reikia priskaityti 
tarnautojus, dirbanezius imi
gracijos srityje, ju keliones isz- 
laidas ir administracija.

Szi suma kai kam atrodys ir 
didele, 'bet reikia atsiminti, kad 
darbas taip pat milžiniszkas, 
nes didelis žmonių skaiezius

kiu nurodymu, kada tik ju rei
kės.

Visais V a j aus reikalais 
kreipkitės: U.L.R.A. Campaign 
Division 105 Grand St., Brook-

Laukiam ei^i su nuoszir džios 
kooperacijos ir pagelbos szia- 
mc sunkiame, svarbiame ir rei
kalingame darbe.

BALE VALDYBA:
Kun. Dr. Juozas B. Konczius, 

I * * Pirmininkas
Antanas A. Olis,

V i c e-pi rm in i n kas
i Juozas Boley,

Vice-pirmininkas
P. Pivaronas,

Vice-pirmininkas
S. F. Bakanas,

Vice-pirmininkas
Nora M. Gugiene,

Sekretore
A. S. Trecziokas,

Iždininkas
Antanas Žilinskas,

Finansų Sekretorius.

Pirkie U. S. Bonus

SKAITYKITE “SAULE

Beisbolės Senelis

Turkijos valdžia, kuri valde 
Palestina iki 1917 m., visai ne
saugojo darbininkus. Bet Pa
lestina neturėjo dideles darbi
ninku kliases. Taipgi Turkijos 
valdžia nesaugojo biednus Ara
bu nuomininkus-ukininkus nuo 
Arabu žemes savininku, ku
riems jie turėjo paskirti puse 
savo javu už nuoma, apart mil- 
žiniszku' iinoszimczio ’ ratu1 už 
sėklas ir inrankius. Britu Ad
ministracija, kuri valde Pales
tina iki Gegužes 15 d., 1948 m., 
invede pagerinimu. Bet Bri
tams Palestina niekad nebuvo 
saviszke, ir jie niekad neinvede 
tokius instatymus apsaugoti 
ūkininką ir darbininką Pales
tinoj kokius turėjo paezioj 
Anglijoj. Žydu darbininkams, 
kurie nuvyko in Palestina szi 
žeme buvo ju teviszke, ir jie 
norėjo kuogreieziausia viską 
pagerinti. Kada valdžia jiems 
nedave jokios paramos, jie su
siorganizavo gauti apsaugos 
isz amatu uniju. Nors amatu 
unijos buvo organizuotos Žydu 
darbininku labui jos taipgi pa
dėjo Arabams. Arabai galėjo 
instoti in specialius uniju sky
rius. Arabu organizacijos nie
kad nepasisieke pilno stipru
mo nes neturėjo daug saunau- 
diszkumos. Todėl Arabu darbi-

Gruodžio dvideszimts tre- 
czia diena, Cornelius McGil
licuddy, geriau žinomas kai
po Connie Mack, susilaukė 
asztuonios deszimts szesziu 
metu. Jis per ilgus metus lo-

sze ir paskui tvarkė beisbo
les sportą. Jis taip pat per il
gus metus valde ir tvarkė 
Philadelphij os beisbolininku 
rateli. Jis pradėjo beisbole 
loszti 1883 metais ir nuo to

ninku algos buvč mažesnes ir 1 
daug vaiku buvo samdomi < 
Arabu fabrikuose. Bet kada ; 
Palestina buvo atstatyta szis 1 
nelygumas 'buvo praszalintas., < 
Sziandien vienodus instatymai < 
apsaugoja visus darbininkus ir 
nėra skirtumu algose.

Beveik visos Žydu darbo or- : 
ganizacijos Palestinoj susigru- 
davusios in viena didele fede
racija: Histadruth. Szi federa
cija buvo insteigta 1920 m., lai
ke konferencijos 87 vyru ir mo
terų, kurie perstato mažiau ne
gu penkis tukstanezius nariu. 
Sziandien Histadruth turi na
ryste isz 200,000 ir yra stip
riausia organizacija visoje 
valstybėje. Apie 160,000 žmo
nių gyvena ant ukiu ir kaimuo- 
se, ir szie 200,000 darbininku ir 
ju szeimynos sudaro daugiau 
negu dvi-trecz dalis viso Žydu 
gyventoju skaiezius Izraele.

Nariai atnesza daug energįr 
jos ir gyvumo organizacijai. 
Histadruth visada stengė pri
traukti didelius skaiezius Žydu 
darbininku isz kitu szaliu in 
Palestina ir ji turėjo insteigti 
kuogeriausias darbo sanlygas 
savo nariams. Histadruth ap
draudžia savo nariu sveikata 
turi senatvės pensijas, bedar
bes apdrauda ir tvarko vaiku 
darba, valandas, algas, darbo 
sanlygas, ir t.t.

Histadruth ragino darbinin
ku grupes insteigti savo koope
ratyvus produkuotojams ir 
vartotojams; szie kooperatyvai 
sujungti su Histadruth. Koope
ratyvai yra invairiausiu rusziu. 
Daržoves, pieniniai produktai 
ir naminiai paukszcziai par
duoti miestuose per koopera
tyvą. Daug Histadruth inmo- 
niu buvo iszvystyta kada buvo 
pavojinga investuoti priatisz- 
ka turtu. Vėliau, ypacz tarpe 
1933 ir 1936 privatiszki inves
tuotojai insteige naujas indus
trijas Palestinoj.

Beveik kiekviena ruszis mo
de rniszku industrija egzistuo
ja Palestinoj sziandien. Priva- 
tiszkos inmones samdo darbi
ninkus, kitu industrijų patys 
darbininkai yra savininkai, ki
tose, induštrialistai yra ben
drus savininkai su darbininku 
organizacijoms.

Su iszsivyst'ijimu Žydu in
dustrija, iszdirlbyscziu tarpe 
Arabu irgi pradėjo plėstis. Pa
sirodė Arabu kapitalistine klia- 
se ir Arabu darbo žmonių klia- 
se. Arabai darbininkai insteige 
darbo unijas, nors nebuvo taip 
gerai organizuotos kaip Žydu.

Izraelio valstybėje, darbas ir 
industrija užima svarbiausia 
vieta. Karo metu, kaip ir taikoj 
naujos valstybes stiprumas ir 
gyvumas priklauso nuo ■ sziu 
dvieju svarbiu dalyku. —C.
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laiko niekados nenustojo. Po 
deszine jis szitaip iszrode 
1906 metais. Po kaire jis 
anais metais taip iszrode kai 
jis žiurėjo in beisboles loszi- 
ma su savo anūkais.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

verezia mislyti apie szvelnas 
dažyvės rausvu mares dėžių, ir 
apie szvieczianczius perlus re
tus ir paslaptingus, pagramz- 
dintus nežinomose gilmėse di- 
džiamario.

“Ji Francuziszkai sznekejo 
truputi geriaus už savo tęva, ir 
musu Tarpe ji buvo tulku. Asz 
turėjau apsakyti viską apie 
laivokruszi, su mažiausiomis 
iszgalemis, ir asz pasakojau, 
lyg kad bueziau buvęs ten isz- 
tikus nelaimei. Po tam visa gi
mine nulipo žemyn in vidų su- 
kiužejusio laivo. Kaip tiktai jie 
pateko in szmurgna, apitamsia 
galerija, jie szukterejo isz nuo- 
stebos ir padyvu. Ir greitai tė
vas ir jo trys dukterys laike 
paisziniu knygeles savo ranko
se, kurias jie be abejos buvo 
nesziojesi užsikisze po sunkia 
neperlyjama drapana, ir visi 
buvo bepradedą su sykiu piesz- 
ti alaveliais peszatus tos nuliū
dus ir indomus vietos.

“Jie buvo susede ' szaligrete 
ant atsikiszusios sijos, ir ketu
rios piesziniu knygeles greitai 
buvo beapsidengianezios ma
žytėmis juodomis linijomis, ku
rios turėjo perstatyti pusiau 
atvira skilvi Marijos Joseph.

‘ ‘ Asz toliaus apžiurinejau 
grobius laivo, ir seniausioji 
mergina sznekejo su manimi 
pieszidama.

“Asz dasižinojau, kad jie 
žiemavoja Biarritz’e ir kad jie 
atvykę ant salos Re, ypatingai 
del to, kad pamatyti priplukiii- 
ta pakrasztyn tristiebi laiva. 
Jis neturėjo paprasto Anglisz- 
ko iszididumo; jie buvo žmones 
prastos mandagios szirdieš isz 
eiles anų vienvliniu keleiviu, 
kuriais Anglija apdengia visa 
žeme. Tėvas buvo ilgas ir rie
bus, raudonas veidas jo buvo 
apriestas žilais pavaritais, ir 
iszsižiurejo lyg gyvas užkan- 
dysi szmotas kumpio, supjaus
tytas pavidale galvos, kuri isz 
abieju pusiu turi po skilti plau
ku. Dukters, lyg mažytės bra- 
džios paukszteles gemale, buvo 
ilgakojos ir taip-gi plonos, 
atskyrus vyriausiąja. Visos 
trys buvo gražios, labiausiai 
augalotoji.

“Jiji taip juokingai szneke
jo, kalbėjo, juokėsi, nudavė su- 
prantanezia ir nesuprantan- 
czia, kele savo akis jei ko klaus
dama (akis mėlynas kaip gilus 
vanduo), apsistovinejo pieszu- 
si ant valandos, kad dasiprasti 
tai, ka manai, gryžo vėl prie 
darbo, tarė “taip” ar “ne” 
kad asz bueziau galejes kiau
šy tiesi ir žiūrėti be pabaigos.

“Greitai ji burbterejo:
“Asz girdžiu koki jus tele j i- 

ma ant szito laivo.”
“Asz suklusai!; ir asz tuojau 

patemyjau žema, pratasu, na- 
vatna garsa. Kas tai buvo ? Asz 
pasikėlęs pažvelgiau per ply- 
szi, ir smarkiai szukterejau. 
Mare‘buvo sugryžusi atgal; ji 
buvo mus tik-ka beapsiaurzian-

padaviau jam ranka. Jisai už
kopė. Tada mes pagelbejome 
trims merginoms užsikarti 
augsztyn, kurios dabar vėl ap
sidrąsino. Jos buvo graksz- 
czios, ypaeziai vyresnieji, gel
tonplauke asztuoniolikmetė, 
szvieži kaip gele, ir taip puiki, 
taip daili! Naje! Gražiosios 
angles isz tiesu iszsižiuri kaip 
szvelnus vaisiai mares. Butu 
galima buvę‘ta viena pasakyti, 
kad ji buvo tik ka. pakilusi isz 
smileziu ir kad jos plaukai per
siėmė anų spalva. Visos jos, su 
ju pajieszkotu szviežumu, pri-

— BOS DAUGIAU —

ISTORIJE,ipie Da iM “*• 
------------- — iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
ažmirszt, 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. 15£.

Saule, Mahanoy City, Pa.
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se, kada mare nusenka, toje 
szalyje iszsižiuri lyg bekrasz- 
tes Saharos pusezios.

‘ ‘ Bešnekėdamas asz žval
giausi aplinkui ir prieszakyn. 
Tarpe clidžiamario ir nusilei-

jai 'buvo vakar, Gruodžio 
31-ma diena.

Asz tiktai k a 'buvau papus- 
rycziaves drauge su savo senu 
bendru Jurgiu Gariu’u, kad 
slūgine atnesze del jo laiszka, 
apraibinta peczvietemis ir sve
timos szalies markėmis.

Jurgis tarė: “Ar tamista ne
užpyksi ? ’ ’

“Žinoma, kad ne.”
Ir taip jis ome skaityti aš

tuonis lapelius, stambiai Ang
liškoje kalboje prirašytus, 
perbraukytus in visas puses. 
Jis skaitė palengva, ruscziai te- 
mydamas, kaip mes juk daro
me, kada dalykai griebia mums 
už širdies.

Po tam jis padėjo laiszka ant 
kampo lentynos ir prašneko: 
. “Tai buvo akyvas dalykas! 
Asz niekados apie tai nepasa
kojau tamistai, man rodosi. 
Vienok tai buvo sziurpulinigas 
atsitikimas, ir tai su manimi 
paežiu. A! Tai buvo isz tikro 
navatna Nauju Metu diena! 
Turi jau būti kokia dvideszim- 
tis metu suėjo, nes tuomet asz 
turėjau trisdeszimtis metu, ir 
dabar jau susilaukiau penkių 
deszimcziu metu.

‘ ‘ Tuomet asz buvau inspek
toriumi Marines Apsergėjimo 
Draugystes, kurios dabar esmi 
direktoriumi. Asz buvau pasi
rengęs perleisti Nauju Metu 
švente Paryžiuje, nesą yra 
priimta ta diena šventinti, 
kaip sztai gavau laiszka nuo 
perdetinio, reikalaujanczio, 
kad asz tuojau vykseziau ant 
Re Salos, kur tristiebis laivas 
isz Saint-Nazaire, per mus ap
dengėtas, buvo tik k a užbėgės 
ant kraszto. Tada buvo lygiai 
asztuonias musze rytmetyje. 
Asz pribuvau in draugystbuti 
ant deszimtos valandos, kad 
gauti patarimą del saves, ir ta 
pati vakara asz sėdau in grei
tąjį geležinkcltruki, kuris mane 
nuveže in La Rochelle ant ryto
jaus, Gruodžio 31 diena.

Asz turėjau dvi adynas laiko 
iki reikėjo sesti in valti, plauk- 
sianezia ant Salos Re. Už tai 
asz ėjau pasivaikszczioti in 
miestą. Be abejones tai yra 
svainus miestas, - La Rochelle, 
turintis ypatinga savo būda, 
ulyczios supainiotos kaip ko
kiame labyrinte, szalikeles eina 
po begaliniu suskliaustu galeri
jų, lyginai kaip ana ulyczioje 
Rue de Rivoli, bet žiamu, pa
slaptingu, pastatytu lyg tyczia 
del sienų suokalbininkams; tai 
vis turi įsenoviszka iszžiura .ir 
suteikia akyva atlusza del anų 
pereitgadyniiiiu karu žiauriu 
karžygiszku karu už religija. 
Isztiesu tai yra typiszkas senas 
Huguenotu miestas, rustus, 
rokmonus, neturintis puikiu 
dailu del parodymo, nei stebė
tinu paminklu, kurie taip da
bina miestą Rouen; užtai jis 
pažymus savo žiauria, beveik 
lavia iszžiura; tai yra miestas 
atkakliu kariautoju, miestas, 
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: kur isvainai gali veszliai žydėti, 
kur tikėjimas Kalviniszkiu li
kosi pagaivintas, ir kur suokai- 
bis “Neturiu Szeržentu” užgi
mė.

Pasivaikszcziojes per nekuri 
laiko po szitas akyvas ulyczias, 
asz sedan in juoda, riebiapilvi 
maža garlaiveli važiuoti in sa
la Re. Jisai vadinosi vardu 
Jean Guiton. Laivelis eme kru
tėti apmaudingai pukszęzioda- 
mas, praplaukė pro du semi 
bokštu, ka saugo uosta, ir 
skersai prieplauka jis iszlindo 
per akmenini pylima, pastaty
dinta per Ricrelieu, dideli ak
menis kurio matosi lygmaliai 
su vandeniu ir apsiauezia mies
tą lyg kad nemieruota juosta. 
Po tam garlaivelis pasikreipė 
po deszinei.

“ Tai buvo viena isz anų liūd
nu dienu, kurios slogina ir 
traiszko mislis, veržia szirdi, ir 
užgesina mūšyje visa energija 
ir pajiega, pilka, ledine diena 
apsūdyta sunkia migla, kuri 
buvo szlapia kaip szalna, neti
kusi kvėpavimui’kaip szarmas 
žlugtines rcczkos.

“Po szituomi žianu dangalu 
vyliugingo ruko, lekszta, gelto
na, smiltinga mare nuo visu pa
mažėl! atsitolinancziu kraštu 
klaksojo be rukszlies, be jokio 
pajudėjimo, be gyvybes, mare 
drumzdino vandens, taukino 
vandens, stovinezio vandens. 
Jean Guiton plauke virsz jos, 
truputi svyruodamas isz pa
pratimo, dalino lygu, tanku pa- 
virszi, palikinąs savo užpaka
lyje keletą bangu, truputi in- 
skelta mare, keletą Vilnių, ku
rios veikiai nurimo.

“Asz ėmiau sznekinti kapi
toną, nediduoti žmogų, beveik 
bekoji, apskritu ir siūbuojanti 
kaip kad jo laivas. Man reikė
jo tulu išzgaliu apie nelaime, 
apie kuria asz turėjau patiek
ti pranešima. Didelis tri-stie- 
bis žegliuotas laivas, vardu Ma
rie Joseph, isz Saint-Nazaire, 
pateko pakrasztyn viena nakti 
audroje ant smiltynu Salos Re.

“Savininkas laivo rasze 
mums, jog audra buvo užvariu
si laiva taip arti kraszto, jog 
negalima tape ji paplukinti, ir 
reikeja iszgabenti viską, ka ga
lima buvo paglemžti, su di
džiausia .suskuba. Vienok man 
prisiėjo apžiūrėti padėjimą su
daužytojo laivo, apsvarstyti, 
kokiose jis 'buvo iszlygose 
priesz nelaime, ir nusprensti, ar 
visos pastangos 'buvo panaudo
tos, kad ji vėl paplukinti. At
kakau kaipo agentas draugys 
tęs, kad duoti priesztaringa 
paliudyjima jeigu reiketu, sū
dė.

“Gavės mano praneszima, 
perdetinis pagal savo matyma 
rižtusi apgynėti musu reikalus.

“Kapitonas laivelio Jean 
Guiton viską žinojo apie ta da
lyką, kadangi jis 'buvo buvęs 
pakviestas su savu laiveliu gel
bėti iszkraustant laiva.

“Jis papasakojo man begi 
nelaimes, ir labai prastai taip
gi. Laivas Marie Joseph, varo
mas intužusiu szturmu, pakly
do isz kelio pilningai nakties 
mete, ir plaukdamas ant žūt
būt per biauriai putojanezia 
mare, “per piensriube mare,” 
sake kapitonas, prisiplakė pa
krasztyn ant tu nemieruotu 
smiltiniu krantu, kurie adyno-

Pasiliko man nuo 
pereitos sanvaites, 

Kelios naujienos, 
Tai turiu dabar patalpyti, 

Ir nepalikti.
Sako kad, bėdos 

Žmogų iszmokina, 
Kaip tiktai prispaudžia 

vargas,
Nuo visko būna 

gana.
Daugiau ne iszdykauna, 

Sztai ir szventu 
pastoje.

Czionai “Fri Kontri,” 
Viską gali daryti, 

Nes tankiausia gali 
ir vargo pamatyti, 

Tik su pinigais nėra 
vargo, 

Ba nieko negali gauti 
ant bango.

Teisybe sakant, 
Amerikas geriausias 

kontras,
Dora priglaudžia, 

O latra vis nubaudžia. 
Kas czion moka gyvent, 

Tai ir turtą gali 
greit ingyt, 

•O žmogus ne žūva, 
Norints pradžia sunki 

būva.
Turime geru vyru, 

Taipgi latru ir vagiu 
Girtuokliu ir kazirininku.

Taigi, tik nuo Dievo 
neatstokim,

O szeip ant nieko 
nedbokim,

Ba ka sako senis 
Taradaika,

Tai vyrueziai vis 
teisybe!

* * *
Per eroplana man 

žine parėjo, 
Bet isz kur?

Nesakysu, ba tai 
mano sekretas, 

Žinios taip skamba, 
Kad viename mieste, 
Ten kelios merginos 

gyvena, 
Kur pridirbo sportams 

tunu gana, 
Jos visaip monkina, 

O sportukai apie jiais 
szokineje. 

Ir net su automobiliais 
visur važinėja, 

Ant partes ir gūžinąs, 
Turi klausyti sportukai. 
Bet yra daug sportuku, 

Ka jiasias pažinsta,
Saugojusi ir nuo 

ju szalinasi, 
Nes prie kožno 

limpa, 
Katra pasitinka.
Žodžiu sakant, 
Szitie merginos, 

Tai tikros monkies, 
O kad laiko dabar 

gavau, 
Apie tai del visu 

pasakau!

džianezio pažiamen dangaus 
gulėjo valnas tarpas, kur akys 
galėjo toli toli regėti. Mes va
žiavome iszlig pakraszczio. Asz 
pasiklausiau:

“Ar tai ežia yra Sala Re?”
“Tai yr’, tamista.”
“Ir greitai kapitonas isztie- 

se savo dešine ranka priesz 
mus, pamojo in kas-žin-ka ‘be
veik nematytina viduryje ma
res, ir tarė: A .

“Tenai stimpso tamistos lai
vas!”

“Ar tai Marie Joseph?”
‘ ‘ Taip. ’ ’
“Asz nusistebėjau. Aus juo

das, beveik neinžiurimas tasz- 
kas, kuri asz bueziau gan greit 
priemes už uola, rodėsi mažu 
mažiausiai tris mylias atstusu 
nuo žemes. Asz toliaus tariau:

“Bet kapitone, ten turi būti 
szimtas sieksniu vandens ana
me daigte?”

Jis eme juoktis.
“Szimtas sieksniu, vaike! 

Tegul, asz sakycziau apie du!”
Jis buvo isz Bordeaux. Jis 

tese toliaus:
“Dabar yra tiesiog po devy

nių keturesdeszimtys minutu, 
beje augsztas priepludys. Isz- 
ilgui nusekusio pakraszczio, 
rankas susikiszes in kiszene, 
eik po užkandžio kotelyje Du 
Dauphin, ir asz eieziau laižy- 
bomis, kad in deszimti miliutu 
priesz tris, ar ant trijų tamista 
pasiekęs busi sudaužtaji laiva, 
savo kojų nesuszlapindamas, ir 
turėsi da adyna ir tris ketvir- 
czius iki dvieju adynu pasilikti 
ant laivo; bet ne dauginus, ki
taip busi pagautas. Kuomi to
liaus mare atsitraukia, tuomi 
greieziaus ji atgal sugryžta. 
Szitas pamarys yra leksztas 
lyg blake! Bet iszeik atgal de
szimti minutu priesz penkias, 
kaip asz sakau tamistai, ir ant 
puses po septynių vėl pribusi 
ant laivo Jean Guiton, kuris 
nugabens tamista szi vakara in 
prieplauka La Rochelle. ’ ’

Asz pasidėkavojau kapito
nui, ir nuejas atsisėdau laiva- 
galyje, kad gerinus matyti ma
ža miesteli Saint-Martin, ku- 
riomi mes dabar greitai artino- 
mesi.

“Tai buvo visiszkai toks, 
kaip visi mažiukai uostai, ka 
yra lyg sostapyles del nevaisin
gu salų, isžbarstytu iszilgui pa
mario, diktas žveju miestukas,

Szita porele buvo iszrink- 
ta kaipo sveikiausi visoje 
Amerikoje. James A. Pritch
ett, szesziolikos metu am
žiaus jaunuolis isz Stone 
Mountain, Georgia, ir Mar
gie Meier, penkiolikos metu 
mergaitt, isz Hillsboro, Ore

viena pėda mareje ir viena ant 
sausumos, kuris imtu žuvimis 
ir lauko paukszcziais žaisomis 
ir sraigėmis, ridikais ir varla- 
kausziais.-Sala yra labai žema, 
ir sarigomis, ridikais ir varla- 
gi rodėsi esanti apgyventa žmo
nių. Vienok asz nelindau in jos 
vidurį.

“Papusrycziaves, asz kopiau 
skersai maža salava, ir tada 
priepludžiui greitai puolant, 
asz patraukiau skersai smilty
nes linkon juosva uola, kuria 
asz galėjau matyti kyszant ant 
pavirszio vandens, toli-toli!

“Asz žengiau greitai pOr gel-: 
tonaja platuma; ji buvo teži ir 
minkszta, kaip mesa, ir rodėsi 
prakaitavo po mano kojų. Ma
re czion tiktai ka buvo buvusi; i 
dabar asz ja regėjau tolumoje ; 
prapuolanczia isz akiu, ir asz 
nebeatskyriau linijos, dalinan- 
czios smiltis nuo clidžiamar.io.

i Asz jaueziausi, lyg kad asz bu- 
i cziau pagelbus beesąs prie mil- 
i žiniszko virszgamtiszko darbo 
: kerėjimu. Atlantis tiktai ka bu
vo priesz mane buvęs, po tam 
jis nuseko nuo kraszto, lyg kad 

' prpuola paveiksloja per spaus
tus: ir dabar asz ėjau per pus
tyme. Tiktai jautimas, kvapas 
sūraus vandens, pasiliko many
je. Asz patemyjau kvapu pa
mariu. Asz skubinausi eiti; 
man jau nebebuvo szalta; asz 
žiurėjau in pakrasztyn iszmes- 
taji sukiužusi laiva, kuris au
go apemyje, man prisiartinant, 
ir dabar iszsižiurejo lyg milži- 
niszka sudaužyta bang’žuve.

“Laivas rodosi augo isz že
mes, ir ant tos dideles, • leksz- 
tos, geltonos piesku klotves in- 
gyjo temytiiias proporcijas. 
Ėjas lygiai adyna galinus asz ji 
priėjau. Atsikiszes ir sukrau- 
szytas, jis gulėjo ant szono, ku
ris, kaip ir gyvuliu szonai, tu
rėjo sulaužytus kaulus, kaulus 
isz smaluoto medžio, persker- 
suotas didėlėmis sijomis. Smil
tys jau insiverže in ji, smerkesi 
in ji per visaplyszes, ir laike ji 
valde ji, neleido jam pasitrauk
ti. Rodos lyg jos ten savo szak- 
nis inleide. Laivo pirmgalis 
buvb giliai insmeiges in szita 
minkszta, grėsminga pieskyna; 
o užpakalis, augsztai in ora pa
kilęs, rodėsi jog meta dangun, 
lyg szauksma abejones, du žo
džiu baltai iszraszytu ant juo
dos lentos, Marie Joseph.

Sveikiausias Jaunuolis, Jaunuole

gon, buvo iszrinkta kaipo 
sveikiausi jaunuoliai.

Jaunimas Amerikoje turi 
tokia draugystee kuri vadi
nasi Ketturiu Sveikatų Kliu- 
bas. Jie kas metai iszrenka 
viena vyruką ir viena mer
gaite, kurie yra sveikiausi ne

11 Asz užsikabinau ant grob
iu laivo per žemiausia puSe; ta
da, pasiekęs deni, asz ėjau že
myn. Dienine szviesa, puolanti 
per pradaras ir plyszes szonuo- 
se, apszviete gana ruscziai ilga 
szmurgnu kambari, pilna Nuar
dytu pabukliu. Czion nieko 
daugiau nebuvo, kaip smiltys, 
kurios tarnavo asla tame urve 
balanų (?)'.

“Asz pradėjau szi ir ta užsi- 
pieszti apie laivo padėjimą. 
Asz buvau atsisėdės ant sulū
žusios tusZ’Czios verpeles, ir ra- 
sziau prie szviesos dideles ply
szes, per kuria asz galėjau ma
tyti nemieruota plota pamario. 
Navatnas sziurpulys szalczio ir 
vienumo perbėgo per mano kai
li laikas nuo laiko; ir tankiai 
asz sustojas raszyti ant valan
dos klausiausi anų dimnu tam 
tikru bildesiu sudažinimo lai
ve: grakszejimu vėžiu, grai- 
žaneziu balanas savo sukumpu
siomis replėmis; garsu tukstan- 
•czio mažu sutvėrimėliu mares, 
jau apsibuvusiu tame lavone; 
truszkejimo, taip inlaidus ir re- 
guliariszko kirminu, kurie, 
greždami, maldami, kramto be 
paliovos sena, padaiga, kuria 
jie iszkiriiivarpoja. ij- praryja.

“Ir greitai, labai arti manės 
asz iszgirdau žmonių baisa; asz 
krupterejau, lyg kad pamatęs 
szmekla. Ant valandos asz m iš
tina u, jog pareis man pamaty
ti du grigereliu pasikeliant isz 
nelabu gilmių viduriuose lai
vo, kurie man papasakotu apie 
savo myri. Sziaip ar taip, neil
gai truko, iki asz užkopiau ant 
denio su visomis pajiegomis 
mano ranku. Tenai žemai prie- 
szakyje laivo, asz radau stovint 
augalota žmogų su trimis jau
nomis dukterimis, arba geriaus 
sakant augalota augia su trimis 
jaunomis mergomis. Be abejo
nes, jie daug daugiaus buvo 
nusigandę, kada iszvydo mane 
greitai priesz save tame ap
leistame tristiėblaivyje, neigti 
asz pamatęs juos. Jauniausioji 
mergina apsisuko bėgti; kitos 
dvi pasigriebė tęva už ranku; o 
jisai pats — jis iszžodino savo 
burna, tai buvo vienintelis 
ženklas jo krusterejimo. Po 
tam, in keletą valandų, jisai ta
rė:

“O, masieu, ar tamista val
donas szito laivo?”

“Laivas man priklauso!”

tik kunu, bet ir protu.
Czia sunku pasakyti ar 

szitiedu tikrai tos garbes 
užsitarnavo, nes daug kitu 
jaunuoliu galėtu tos garbes 
pareikalauti, bet jiems nete
ko ta proga tame seime daly
vauti.

“Ar vale man pereiti per“ 
ji?”

“Vale!”
“Po tam jis pasznekejo ilga 

sakini Angliszkoje kalboje, kur 
asz supratau tik viena žodi: 
“įnylistingas,” atkartota kele
tą sykiu.

“Kada-gi jis žiūrinėjo vie
tos, kur galėtu augsztyn užlip
ti, asz parodžiau geriausia, ir

(Tasa Ant 2 puslapio)

Skaito ‘Saule’ 50 Metu , _ u
Ir Skaitys Iki Pabaigos

Savo Gyvenimo!

“Gerbiama Redakcija Sau
les.” — Prisiuncziu užmokesti 
už laikraszti “Saule” kur asz 
jau skaitau 50 metu, kur yra 
man smagiausias ir geriausias 
laikrasztis isz visu kitu laik- 
raszcziu. Nepaliausiu skaityt 
‘ ‘ Saule ’ ’ kol busiu gyva. Pata
riu visiems skaityti “Saule” ir 
klausyti jos patarimu, o ant se
natvės turėsite isz ko gyventi 
ir nereikes kitu praszyti. Vė
linu jums gero pasivedimo, kad 
Dievas užlaikytu visus sveikus 
ir gyvus, kad da galėtumėt dar
buotis ilgus metus del musu 
Lietuviams. Pasilieku su guo- 
done, jusu sena skaitytoja, Ona 
Žulis, isz Niagara Falls, N. Y.
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Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

“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 Go., 
Mahanoy City, Pa.



'■SAULE” MAHANOY CITY, P*.

ŽiniosVietines
— Ponia Pranciszka Ska- 

marocziene (Stemler), ir anū
kas Vinsas Medelinskas isz; 
Shafto, motoravo in miestą su 
reikalais ir prie tos progos at 
silanke in “Saules” redakcija, 
atnaujinti savo prenumerata už 
laikraszti, taipgi pirko sieniniu 
kalendorių del savo kostume- 
riu. Acziu už atsilankyma.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Lucijono; taipgi Rusnaku Ka
lėdos.

■— Su'batoj Szv. Apolinaro.
— Kita sanvaitc: Nedelioj 

pripuola Szventoj i Szeiminele; 
Panedelyje Vilamo; Utarninke 
Higinuszio; Seredoj Szv. Arka
di jo; Ketverge Szv. Veronikos; 
Petnyczioj Szv. Kilaro; Suba- 
toj Szv. Povilo 1-mo Pustelnin- 
ko.

LAISZKAS
ISZ VOKIETIJOS

Laiszkas aplaikytas per 
p. Joną Andruszkaviczia 

isz Mahanoy City, Pa.

Gerasis Tautieti!

tižiu Amerikos Lietuviu drabu
žius, mano žmonos dedei atite 
ko tamsiai mėlynas szvarkas, 
kurio kiszcniuje radome Tams
tos adresu ir medalikeli. Gavė
jas vra mažai raštingas, todėl

kos valdžia, tiek Jus skiriate 
szimtais milijonu doleriu, o to
se mus iszlaikancziose organi
zacijose sėdi visokio plauko

laikymui skirtu gerybių, kul
tai nukysza ir sau kraunasi di
džiausius turtus! Laime, jei

naneziais savo gim’nems, ar pa
žystamais; tie gaudami para
mos su drasene viltimi ir iii 
ateiti žiuri. O vietis sziandieu 
mums daug reiszkia. Mes tiki
me, kad teisingumo valanda ir 
musu tautai, nes mes turime 
galybe, kuri pasauli nugali: 
tai musu szventas tikėjimas!

Asz pilnai suprantu, kad 
nemalonu, kaip ir

vyne apleist. Vokiecziu laikais 
taip pat buvau Vokiecziu per
šok iojonias ir teko slapty bu. 
Dirbau ir dirbu visokius, nors 
ir sunkiausius darbus. Asz ma
nau, kad 'bėrasis Dievulis musu 
dar karta iszklausys ir tas pra
garo galybes sunaikins. Laukiu 
isz Jusu laiszko. Butu indomu, 
kad paraszytiunet ir apie save. 
Asz kita karta, gavės Jusu 
laiszka ir apie save placz-iau
paras žysiu.

Su pagarba,
Adolpas Szažas.

Dr.SigmundM. Jaczack
211 East Broad Street 

TAMAQUA, PA.

Pavėlina Muzikantams Gaminti Rekordus

Shenandoah, Pa. — Laidotu
ves a.a. Marijonos Kerseviczie- 
ues, nuo 204 N. Main Uly., in- 
vyko Seredoj, su ąpiegomis 
Szvento Jurgio ’bažnyczioje 
9-ta valanda ir likos palaidota 
in parapijos kapines. A. a. Ma
rijona Kersevicziene staiga nu
mirė pereita Petnyczia, 9:15 
valanda vakare pas savo žentą 
ir duktere pons. J. Juraiczius, 
204 N. Main Uly., sirgdama tik 
trumpa laika. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal in Slienadoryje. Jos 
vyras Juozas, mirė 1923 metuo 
se. Paliko dideliame nuliūdime 
dukteri G. Juraitiene mieste; 
sunu Alberta, mieste, po-suni 
Petra isz Staten Island, N. Y., 
du anukus: Bernadette ir Jurgi 
Juraicziai; trys seserys: Oiičį 

JBįskieyicziene, mieste; Teresa 
Zu'briene, New Philadelphia ir 
Pranciszka Szropskiene, Mi
nersville.

Gerbiamas pone Andruszkavi 
ežiai, skubiai paraszyti ir per 
duoti giliausios padėkos 
džius. Mes ežia Vokietijoje
skursdami jau ketvirtus metus 
esame skurdžiais pavirtę ir ge
rokai apdriskę. Todėl kiekvie
nas isz musu nepaprastai džiau

Girardville, Pa. — William 
Stankiewicz, pati Katarina ir 
kiti pardavė savo narna, kur 
randasi ant Main Ulyczios, Gi
rardville, del John Fatula už 
$4,500.

Pottsville, Pa. — Albertas 
Iwaszkiewicz isz Frackvilles 
padavė inneszima in Pottsvil- 
les suda, del permainimo savo 
pravardes ant Albert įves.

Tuscarora, Pa. — Sirgdamas 
trumpa laika, senas gyventojas 
Matiejuszas Surduokas (Sur- 
doek), numirė pereita Petny
czia, 11:30 valanda naktyje sa
vo namuose. Velionis gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika 48 
metai atgal, gyvendamas She- 
nadoryje ir Tamakve, po tam 
persikėle in Tuscarora. Paliko 
paezia Ona; trys dukterys: P. 
Callery, Tuscarora; Paulina, 
namie ir Julija Harrisburg; 
taipgi Prana, Harrisburg; anti
ka: seserį ir 'broli Lietuvoje. 
Laidojo Utarninke su apiego- 
mis Szv. Raphalo bažnyczioje 
9-ta valanda ir palaidotas in 
parapijos kapines.

Baltimore, Md. — Gerai žino
ma sena gyventoja ponia Anele 
■Mažeikiene, mylima pati p. Si
mono Mažeiko, nuo 819 Hollins 
Ulyczios, pasimirė Petnyczioje, 
Gruodžio 24-ta diena. Velione 
sirgo per pusantro meto. Turė
jo 62 metu amžiaus. Gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika dau
gelis metu atgal. Paliko dide
liame nuliūdime: savo vyra Si
mona; dvi anūkes ir arnika. 
’Amžina atilsi!.

' ir karvei niekas apie pragyve
nimą ar senatve nerupi. Argi 
mes nors biski neesame geres
ni už ta karve?

Musu tėvai Lietuvoje karia
vo ir galvas guldė ne už toki 
stenejima, bet už laisve, kuri 
užtikrintu kiekvienam žmogui 
gyventi kaipo žmogus. Ameri
kos pirmieji atėjūnai teiposgi
kariavo priesz Anglija, kuri 
mielu noru butu juos užlaikius 
ir jiems visa pragyvenimą bu
tu parūpinus. Bet jiems rūpėjo 
laisve. O dabar mes ta laisve 
norime parduoti, jos atsisakyti 
už duonos szmoteli.

Kai Demokratai su Roosevel- 
tu pradėjo valdyti, mes, Ame
rikos piliecziai mažu po mažu 
praradome ta laisve ir pasida
vėme valdžiai. Dabar kai mes 
darbo netenkame mes gauna
me dvideszimts doleriu, dau
giau ar mažiau isz valdžios, 
mes mokame savo “Social Se
curity ” “ Apsauga’ ’ valdžiai, 
mes jieszkome pagelbos ir pa
szelpos isz valdžios senatvėje. 
Bet mes negalime pamirszti 
kad tas žodis valdžia, reiszkia 
politikierius. Reiszkia, mes da
bar turime lenktis ir klioniotis 
politikieriams. Jie sziandieu 
mus valdo su dar žiauresniu 
botagu, negu Caro burliokai 
mus valde baudžiavos laiku. 
Reiszkia kad musu politikie
rius yra musu bosas. Ir tas ne 
tik mums, bet visam krasztui 
negerai.

Daktaras Jaczack iszbuvo’du 
metu in Brooklyno ligonine del 
Akiu ir Ausu, New Yorke mies
te. Szitoje ligoninėje randasi 
net trys szimtai lovų ligoninis, 
ir ežia yra gydoma daugiau ne
gu iszimtas (100,000) tukstan- 
cziai ligoniu per metus. Beveik 
visi ligoniai czia gydomi nuo 
akiu, ausu, nosies ir gerkles li
gų. Baigės paprastus mokslus 
jis dar mokinosi ir lavinosi ir 
jau kitus gydė in New Yorko 
miesto tokia paezia ligonine. 
Jis teipgi mokinosi Temple 
Universitetą, kur tuo laiku mo
kino garsusis Daktaras 'Cheva
lier Jackson, M. D. Czia ku- 
risai buvo apie medicinos vadi
namus mokslus, Laryngoscopy 
ir Laryngeal Chirurgija ir 
Broncho Esophagology.

Daktaras Jaczack yra baigės 
Hahnemonn Medicinos 1934 
metais ir pradėjo savo gydymo 
darba. in Women’s Homeopa
thic ligonine Philadelphia, Pa. 
Jis teipgi vienus metus darba- 
vuosi in džiovininku ligonine.

<■ Hamburg Sanatorija. Pradėjo 
žmones gydyti .szioje apylinkė
je, Sausio menesyje 1937 me
tais ir buvo ant Pottsville ligo
nines daktaru sztabo, kaipo pa-- 
gelbininkas gydymui nuo au
sti, akiu, nosies ir gerkles ligų. 
Jis vaiske isžbuvo keturis me-į 
tus ii- du metu in E. T. O.

Daktaras Jaczack jau prade-, 
r ” ’• gydymo

tiniuju giminiu, broli, pus-bro-. darba ir stengsis patarnauti 
visiems, kurie serga nuo tokiu 
g-u.

Tamstai kuoszirdingiausiai pa- 
d’ekocziau. Asz labai džiau
giaus gavės tokia malonia pa
reiga ir skubu Tamstai, didžia: Tamstai

kiekvienam žmogui, 'bus skai- 
, lyti toki laiszka, kuriame tiek 

žo-į daug juodu mineziu priraszyta.
Atleiskite, hot norisi guostis 
kiekvienam geradariui, kad 
tuo budu galėtum parodyti ko
kia mums reikszme sudaro. 
Tamstų skiriama mums para- 

Todel dar karta dėkoju 
i; Brangus Tautieti, už

giasi, kad gauna koki nors ma! To 
daiigteli isz savo'brangiųjų tau- Tamstai 
tiecziu, isz Amerikos. Mes pui- Tamstos brangia dovana! Te
kiai suprantame ir žinome, kad, gul Tamstai Dievas duoda lai- 
isz jusu dažnas 1.1., per sunku, 
juoda darbu, ir gausu prakaitu 
uždirba doleri, mes benamiai 
puikiai suprantame, kad pa
saulyje niekur aukso lietus ne
lyja, bet už tai mes dar daugiau 
Jums esame dėkingi, kad Jus 
savo sunkiai uždirbta daigta 
atsiuneziate mums, kurie visko 
esame neteko. Mes kasdien pra- 
szome gera ji Dieva, kad Jis už 
tas Jusu aukas Jums szimterio- 
pai atlygintu!

Rodos dar taip nesenai mes 
gyvenome 
Tevyneje

minga gyvenimą ir tegul ap
saugo nuo visu nelaimiu. Ka
dangi už keliu dienu jau ir Ka
lėdos. Tai linkiu Tamstai ir 
Tamstos visai szeimynai sziose 
branguose Kristaus gyvenimo 
szventese daug szviesros laimu 
žes, o Naujoje Metai tegul 
Tamstai huną patys laimin
giausi!

davo Brangiojoje 
ir užsidirbome sau 

duonele ir dark i t us krasztus 
penėjome, o dabar ne del savo 
kaltes atskirti nuo Tėvynės su- 
kimszti szimto metese buvom 
kazermese, netik, kad mažai 
maisto gauname, bet ir oro ne- 
visuomet užtenka. Kiekvienas 
isz musu norėtu dirbti ir nebi
jotu sunkaus darbo, bet jo ežia 
norago jei ir atsirastu, tai už ji 
nei atlyginimo negausi, nei 
maisto geresnio nepaskirs. Tie
siog baisu darosi matant, kad 
musu iszlaikymui liek Ameri-

Jei Tamstos neapsunkintu, 
j butu labai džiugu su Tamsto 
Į sūsiraszyneti laiszkais. Asz isz 
i kilimo esu Mažeikiu apskri- 
czio. Chicago turėjau du dėdės 
ir kelis pus-brolius, bet dabar 
nepasiseke nei vieno isz ju su- 
siraszti. Lietuvoje nuo 1925 me- 

i tu iki 1940 metu, kol musu
■ kraszta užėmė Bolszevikai, tar
navau Lietuvos kariuomeneje,

! buvau kapitonas. Tiek Bolsze- 
; viku tiek Vokiecziu laikais ne
radau reikalo svetimiesiems

■ tarnauti ir dirbau laiviniu kys- 
' teje. Bolszevikai iszžude, arba
į iszveže in Sibiru daug mano ar- ; j0 savo medicinos ir gydymo

liūs, todėl negalėjau ir
laukt to paties likimo, teko Te- Ii

Gera Losziko Pradžia MOTERISZKE
i APVOGĖ BANKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

neturi prie savo lango, ir turės 
eiti giliau in banka, gauti dau
giau.. Ta moteriszke, sznairuo- 
dama jam pasakė, tai atiduoti 

: visus kuriuos jis ežia pat turi! 
j Zobel, sako kad jis tai mote- 
: riszkei padavė apie tūkstanti 
■ doleriu invalidomis bumaszko- 
mis ir kita tūkstanti penkine- 

! mis. Jis sau ramiai tuos pini- 
i gus insidejo in popierini mai- 
sza ir isz bankos iszejo.

Frank Stranahan, isz To
ledo miesto, Ohio valstijoje 
yra golfo sporto geriausias 
loszikas. Jis stovi po deszine. 
Szalia jo stovi Stan Staszow- 
iski, isz Winstead, Connecti
cut valstijos. Jis iki sziol vi
sai nebuvo žinomas szitame 
sporte. Per viena loszįma jis

sumusze geriausius loszikus 
ir atsižymėjo kaipo tikras 
cziampijonas in Miami mies
tą, Floridoje. Abiems jiems 
labai pasisekė szitos lenkty
nes ar rungtynes ir jiedu ežia 
viens kita linksmai sveikina
si.

James Petrillo, Muzikan
tu Unijos bosas jau beveik 
visi metai kai uždraudė mu
zikantams gaminti plokszte- 
les, rekordus, ir dabar jau 
pavėlina, kaip koks dvaro- 
kas savo bernams. Jis pasira- 
sze ant naujo kontrakto, kai 
Amerikos valdžios Advoka
tas, Tom Clark pripažino 
kad Muzikantu Unijos parei
kalavimai nėra priesz val
džios instatymus. Tie Unijos 
pareikalavimai buvo dau
giausiai nukreipti in Muzi
kantu Paszelpos Fonda.

Dabar muzikantai, daini
ninkai ir orkiestru vedėjai 
gali vėl savo dainas ir muzi
ka gaminti plokszteliu, re
kordu. Petrillo ežia sėdi vi
duryje ir linksmai nusikva- 
tuoja kai jis sveikinasi su 
kitu tokio paties plauko val
dovu, Samuel R. Rosenbaum 
kuris buvo paskirtas to fon
do prižiūrėtoju.

Gal vein tik mainieriu uni
jos bosai yra galingesni už 
Muzikantu Unijos bosus, ku
rie primanė net ir paukszte- 
liams uždrausti pavasaryje 
gysti.

Syki vienos kolegijos be- 
nas pasižadėjo marszuoti ir 
griežti del vienos parodos 
Philadelphijoje. Muzikantu 
Unijos bosai uždraudė tam 
vaiku benui pasirodyti, už 
tai kad tie vaikai mažiau pa
reikalavo, negu unijos muzi
kantai. Bet tos kolegijos stu
dentai labai gražiai atsikir
to. Už keliu dienu, tos Kole
gijos studentai turėjo labai 
dideli ir puosznu szoki, del 
kurio jie buvo pasikvietė 
viena isz garsiausiu orkies
tru Amerikoje. Studentai ty
lėjo ir nieko nesake pakol ta 
orchestra pribuvo su visomis 
savo dūdomis ir visais savo 
bubnais. Tada tie studentai 
tos orkiestros vado paklausė 
ar jis su savo muzikantais 
priguli prie Muzikantu Uni
jos. Kai jis pasididžiuoda
mas pasakė kad jis su vi
sais savo muzikantais prigu
li prie galingiausios Ameri
koje unijos, tie studentai la
bai mandagiai parode jam ir 
jo muzikantams duris ir ne- 
pavelino j iems griežti per j u 
szoki.

UNIJU BOSAI
SUSIRŪPINO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ponia Savage buvo baisiai pa- 
vidi ir labai ji intarinedavo ir 
jam nepasitikėdavo. Jiedu jau 
kelis sykius labai susiginezino 
ir susipesze. Jis sako kad jis 
jos visai nemate pakol ji isz 
stalcziaus iszsitrauke revolve
ri ir paleido szuvi in ji. Jis yra 
ženotas, bet su savo žmona ne
gyvena, nors “divorso” dar 
nebuvo gavės. Jiedu susiejo ir 

į susidraugavo nes buvo susie- 
i dai.

MOTERIS PASZOVE
KAREIVI
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| ne nuszove.” Policijantai pasi- 
i skubino in tuos namus ir rado 
Pickens gulinti valgomajame 
kambaryje ant grindų. Kul- 

į ka buvo pervėrus jo szona. Ki
tame kambaryje jie rado Ponia 
Savage kuri buvo nusiszovus 
per szirdi. Revolveris buvo jos

! rankoje.
Atlantic City ligoninėje bu- 

! vusis kareivis Pickens pasi- 
! aiszkino polioij autams, kad

MAŽIAU DARBU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Biznieriai ir fabrikantai da
bar bijosi per daug pinigo in- 
kiszti in savo tuos biznius ir 
fabrikus. Jie laukia pažiūrėti 
ir pamatyti ka szitas naujas 
Kongresas ir Trumanas darys 
apie fabrikantu taksas, ir ar 
jis juos varžys ar rems. Jie 
teipgi nenori savo fabrikus di
dinti ar savo biznius toliau isz- 
platinti, nes dabar per brangiai 
kasztuoja ir jie nežino kada

darbininkai vėl užsimanys 
straikuoti, ar kada valdžia ko
kius naujus instatymus iszleis 
priesz juos.

Kelios geležinkeliu kompani
jos ima atleisti daug darbinin
ku. Jos pasiaiszkina kad kai 
buvo reikalinga pakelti prekes 
ant freitu ir ant visko tai žmo
nes daug mažiau tavoro pradė
jo siunsti per freitkarius ir ma
žiau žmonių pradėjo važiuoti 
traukiniais. Už tai kompanijos 
dabar turi atleisti daug darbi
ninku.

Daug fabriku jau ima dirbti 
tik tris dienas ant sanvaites.

Czia dar nieko taip blogo ne-{ 
matyti, bet jau ženklas, kad 
darbininko saulėtos dieneles 
jau baigiasi.

BIZNIERIAI
BIEDAVOJA
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monu.
Republikonai jauezia kad jie 

rinkimus pralaimėjo, už tai, 
kad jie per toli atsitolino nuo 
darbininku uniju ir dabar Re- 
publikonu Partija stengsis dar
bininkams pasigerinti, bet pie
tiniu valstijų Kongresmenai ir 
Senatoriai yra atžagariai nusi
statė priesz darbininku unijas, 
kurios stengiasi inlysti in j u 
valstijas. O isz pietiniu valsti
jų pareina daugiausia Demo
kratu.

Tai dabar Washingtone mes 
matome keistus dalykus; dar
bininku vadai, kurie padėjo 
Demokratui Trumanui laimėti 
rinkimus, dabar seilinasi prie 
Republikonu kuriuos jie padė
jo sumuszt per rinkimus.

Darbininku vadams gresia 
dar kitas pavojus. Komunistai 
nemiega; jie dabar vėl steng
sis inlysti in unijas ar kitas 
unijas sutverti. Kai Komunis
tai vėl pasirodys, tai uniju va
dams reikes pagelbos staeziai 
isz Washingtono.

Komunistai dabar paims 
darbininku varda ir stengsis 
surinkti milijonus paraszu, ku
riuos jie siuns in Washingtona 
reikalaudami visokiu instaty- 
mu ir permainų.

Darbininku vadai dabar tu
ri labai gerai apsižiūrėti kad 
Komunistai velei neinlystu in 
j u unij as.

Po szitokia valdžios tvarka 
mums niekados nerupetu, bet

PRANESZIMAS

SIGMUND M. JACZACK, M. D.
Pranesza kad jo ofisas ant

211 EAST BROAD STREET, TAMAQUA, PA. 
jau atsidaro. Jis gydo žmones nuo 
Akiu, Ausu, Nosies ir Gerkles Ligų.

OFISO VALANDOS:
1 iki 4 Valanda Po Pietų — 6:30 iki 8 Valanda Vakare 

Ketvertais Ofisas Uždarytas
Telefonas 286

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokioms 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.


