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Darbininkams Nauja Byla
Isz Amerikos Paveikslai Suvedžioja

TRUMANAS
INKLIMPO

Supyko Ir Sukeikė Ant 
Laikrasztininko

WASHINGTON, D. C. — 
Labai gaila kad Prezidentas 
Trumanas kartais pamirszta 
kad jis nėra tik paprastas žmo 
gus isz mažo miestelio, bet kad 
jis atstovauja visos Amerikos 
žmones, ir kad jo pasielgimas ir 
prasitarimas palieczia kiekvie
na Amerikos pilieti.

Jis ana diena labai užpyko 
ant vieno laikrasztininko, ku
ris jam patarė viena jo dranga 
iszmesti isz tarybos. Trumanas 
taip supyko, kad jis vieszai, 
prie kitu laikrasztininku šukei-1 
ke ir ta laikrasztininka pavadi-' 
no kales vaiku.

Szitoks pravardžiuojamas ne 
taip baisiai ar szlykszcziai 
skamba Lietuviu kalboje, bet 
Anglu kalboje tai jau labai 
prastas iszsireiszkimas, ir tin
kamas tik vaikezams ar insi- 
gerusiems saliune. Trumanui, 
kaipo Amerikos Prezidentui, 
visai netiko.

Keli kunigužiai tuoj aus su
kilo ir pareikalavo kad Truma
nas atšipraszytu. Mes to nesa
kome ir nematome jokio reika
lo. Bet visgi jau, žmoniszkumas 
ir džentelmoniszkumas reika
lauja ko geresnio ir szvelnesnio 
isz musu kraszto vado.

Labai suprantamas dalykas 
kad Trumanas yra toks pats 
žmogus kaip ir mes paprastieji 
žmones, ir kad jis gali inpykti 
kaip ir mes kartais inpykstame. 
Bet tai jau asmeninis dalykas. 
Jis gali ta laikrasztininka viso
kiomis smarvėmis iszvardinti 
ir gardžiausiais keiksmais pra 
keikti privatiszkai, kai jiedu 
kur susitiks ir susikirs. Bet jau 
ne vieszai!

Szitas nelemtas atsitikimas 
parodo kad mažai meiles ran
dasi tarpu Prezidento Truman 
ir laikrasztininku. Nes papras
tai laikrasztininkai nuduotu 
nieko negirdeje, ir. visai to pra- 
siszokimo nepaskelbtu. O dabar 
visi kaip vienas ant pirmo pus
lapio savo laikraszcziu didėlė
mis raidėmis paskelbė ka ir 
kaip Trumanas pasakė ir kaip 
sukeikė. Matyti kad ir didžiau
si ponai turi su paprastu laik
rasztininku ir redaktoriumi 
skaitytis. Ir Trumanas turi su
prasti kad geriausi jo pagelbi- 
ninkai ir iszgarsintojai, ar di
džiausi ir intakingiausi prie- 
szai gali būti laikrasztininkai.

Kai tik Prezidentas Truma
nas pradėjo prakalbas sakyti 
kaipo Prezidentas mes sakeme 
kad geriausia ir jam saugiau- 
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Negalima visados tikėti 
in paveikslus, nes ir paveiks
lai gali pameluoti ir suve
džioti. Sztai tokiu monu ge
ras pavyzdys: ežia, kairėje 
stovi pastatyta Vokieszka 
V-2 rakieta, kuri iszrodo ly
gi su tuo paminklu Wash
ingtone, kuris yra penkių 
szimtu ir penkios dęszimts

pėdu augszczio. Tikrumoje 
ta rakieta yra tik penkios de- 
szimts penkių pėdu augsz
czio, bet, kai ežia ji buvo nu
traukta ji iszrodo net augsz- 
tesne už ta paminklą.

Su szitokiomis V-2 rakie- 
tomis, Naciai per kara bai
siai apdaužė Anglijos mies
tus.

SUKAPOJO SAVO 
ŽMONA

Pats Nusižudė

SUKLYDO Unijos Negaus Ko 
Nori; Negaus Nei 

F abrikantai
Sovietu Mokslincziai Neiszpra

MOSKVA, RUSIJA. — Mes 
skaitome, Szventame Raszte, 
kad kai kokiam pranaszui ne
pasisekdavo gerai iszprana- 
szauti. tai tada jam buvo ries
tai, nes pats Karalius tada jau 
ji nubausdavo. Nevienam pra
naszui galva buvo nukirsta už 
tekia klaida.

Dabar kas panaszaus darosi J • JTy* Fnaszavo rasaulio pramone Ir
fcos ir pramones pranaszai su-

. klydo.
Sovietu pramones vyriausias 

pranaszas, Eugene Varga, Spa
lio menesyje, 1947 metuose drą
siai sake ir mokino kad Ko
munistai negali tikėtis kad 
Amerikoje pramone pakriks ir 
kad Amerika subankrutavos. 
Jis pranaszavo kad Amerikoje 
biznis ir pramone labai gerai; 
eis net iki 1955 metu. Už toki 
pranaszavima, Eugene Varga 
buvo tuoj aus pravarytas, ir in 
jo vieta paskirtas K. V. Ostro
vityanovas, 1 
kaip Kremlinas nfirejo kad jis

Bizni; Milijonai Darbininku Su- 
\straikavo Italijoje; Beprotis Vy
ras Sukapojo Savo Žmona, Pats 

Pasipjovė Philadelphia, Pa.
STRAIKOS

ITALIJOJE
WASHINGTON, D. C. — Nei darbinin

kai, nei fabrikantai negaus visko ko jie 
kuris pranaszavo ;norį[ “Taft-Hartiey Instatymas” nebus pa-

I pranaszautu: kad Amerika jau | naikintas, bet bus ant keliu punktu per
mainytas. Republikonai, kurie szita Byla 
invede dabar sutinka ant keliu pareikala
vimu nusileisti; Demokratai kurie norėjo 

jie rainiai sau arbatėlė siurbė ĮrI szita Byla, visiszkai iszmesti ir panaikinti, 
UPE MERGAITE ]uįdabar jau sutinka palaikyti jeigu keli punk-

Bet dei kokiu ten nežinomu faj hus permainyti. Isz szitokio susitari
amo pasirodo, kad nei darbininkai, nei fa-

prie liepto galo priėjo, kad už 
keliu menesiu Amerikos bizniu 
ir pramonei bus kaput!

1 Szitas naujas Sovietu prana- 

VAIKAS INMETE IN ■szas rad0 daug pesekeju- Vi3i

HARRISBURG, PA. — De-
■ szimts metu vaikas prisipažino priezaseziu, tos pranaszystes
kad jis instume penkių metu | aP^e Amerikos susmukimą _

. mergaite in Susquehanna upe pakrikimą neiszsipilde, ir da- negales Sakyti, kad įll CZia
paskui ia akmenimis musze ir bar visi tie pranaszai dreba. , . ' . %

Ponas Ostrovityanovas da-‘SZUS, 31 kad Vieni 3f kiti IailTie|O,

PHILADELPHIA, PA. — 
Louis Bernstein, keturios d 
szimts metu amžiaus darbinin- Paskui ja akmenimis musze ir 
kas, inirszes ar isz proto iszsi- ' 
kraustės, baisiai supjaustė ir uPes iszlipti. 
sukapojo savo žmona ir paskui 
pats pasipjovė.

Susiedai iszgirdo jo žmonos, 
Betty baisu spiegimą ir paszau- 
ke policija. Policijantai grei
tai pribuvo, bet jau buvo per 
vėlu. Žmona buvo negyva. 
Jie surado Louis Bernstein 
skiepe. Jis jau buvo savo kenk
le persipjovęs. •

Susiedai sako, kad Louis 
Bernstein neseniai buvo paleis
tas isz ligonbutes kur jis buvo 
gydomas del proto ligos, kad 
jis buvo taip sakant dumiu na
me. Visi susiedai sako, kad jie 
tiki kad jis buvo per greitai isz 
tenai paleistas. Jie tankiai 
girdėdavo kai jis su savo žmo- ; in upe <<Asz mislinau, 
na baisiai bardavosi, bet iki Klinghr aiszkino, 
sziol jie nieko nežinojo apie jo-į akmenis in szuni ar in kate, 
kias pesztynes. įr asz prisiartinau ketindamas

Jiedu turėjo du mažucziu ji sustabdyti.” Kai vaikas pa- 
vaikucziu, kurie tuo laiku buvo bego, Klingler iszgirdo silpnu- 
mokykloję. Kai jiedu parėjo teli mergaites balseli ir pamate 
isz mokyklos, susiedai jiems-1 ja bepluduriuojant upeje.
nieko nepasake apie ta baisu nemoka kaip plaukti. Jis ja 
atsitikima, bet nuvede pas gi- isztrauke isz upes ir greitai nu
minės.

Szitokios nelaimes jau per sako kad ji pasveiks, nors ji bu- 
tankiai atsitinka. Jau aiszkiai vo baisai suszalus ir jos galva 
matyti, kad ar ligoniniu szta-Į buvo baisiai apdaužyta nuo tu 
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;r.

daužė, kai ji stengėsi isz tos !
bar stengiasi pasiaiszkinti; jis

Vaikas William H. Wilder- sako kad Komunizmas yra kaip 
muth buvo nuvežtas in Dau-į didele mariu ba^a’ kuri k?la 
phin apygardos vaikams patai
sų namus kur daktarai ji iszag- 
zaminavuos pažiūrėti ar jis’ 
sveiko proto. Vaikas aiszkina- 
si. kad jis taip padare, už tai, 
kad jo tėvai jau seniai peszasi 
ir muszasi su tos mergaites tė
vais. Penkių metu mergaite 
Harrisburg ligonbuteje, baisiai! 
iszsigandus vis verkia ir szau- 
kia: ‘Jis mane inmete in upes!

W. L. Klingler, isz Fort Hun
ter, pasakė policijai kad jis ėjo 

; sau pasivaikszczioti szalia upes
kai jis užtiko jauna William szasi ir ginezinasi, 
Wildermuth bemetant akmenis --------------------- -
in upe. “Asz mislinau,” ponas! - - _ -

kad jis me- -----------------------

veže in ligonbute, kur daktarai

i ir leidžiasi, bet kai vėl iszkyla 
! vis būva didesne ir galingesne. 
; Jis sako kad jeigu klaida buvo 
padaryta, tai tik tokia, kad vi
si jie mislino kad jau szita Ko
munizmo banga yra didžiausia, 
kuri paskandins kapitalizma, 
bet dabar visi jie mato kad ta 
banga nusileido, bet kai vėl

j iszkils ji bus dar didesne, ir ta
ni da visos j u pranaszystes iszsi- 

piidys ir Amerikos kapitaliz-
I mas bus paskandintas.

Tokie mokslincziai dabar pe- 
', bet visas 

Kremlino sztabas labai susirū
pino, ir jau per daug nepasiti
ki savo tais mokslincziais.

Kremlinas dabar mato kad 
ežia reikes derintis ir skaitytis 
ne su palaužtu kapitalizmu ar 
su silpna ir nukainotas Ameri
ka, bet su galingiausia ir bago- 

jį: cziausia ant viso svieto tauta, 
'kuri dar nei vieno karo nepra- 
laimejo.

Kremlinas su piktumu ir net 
su baime mato kad Amerika ga
li ne vien tik savo kraszta apsi
ginkluoti, bet dar gali bilijonus 
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RCLIL, ITALIJA. — Dau- 
į kiau negu visas milijonas dar
bininku sustraikavo. Szitie 
darbininkai dirba ant strytka- 
riu. Žmones negalėjo nei isz- 
važiuoti, nei parvažiuoti per 
visa diena. Komunistai isz- 
szauke szitas straikas, pareika
laudami darbininkams dides
niu algų. Tie Komunistai per 
szitas straikas nori visiems Ita- 
lijonams parodyti savo galybe 
ir intekme nes jiems anos strai- 
kos nepasiseke.

Visi fabrikai Italijoje turėjo 
užsidaryti kai darbininkai ne
galėjo in savo darbus pribūti. 
Komunistai, darbininku vardu, 
rengia dar kelias kitas strai- 

. Jie vis gundo ir kursto 
! žmones valdžiai prieszintis.

darbiniu- ---------- ---------- . . .....

vir-

Naujas Instatymas suvaržys Unijas 
giau negu Prezidentas Trumanas nori, 
mažiau negu fabrikantai reikalauja. Szitas l1“ 
Naujas Instatymas kaslink 

ku, maž-daug, szitoks bus: Bus lengviau Nauji Lakūnams 
unijoms straikuoti, nes valdžia 
resziau kiszis in tokius dalykus 
kos kurios lieczia visa kraszta bus suvar
žytos, darbininkai bus priversti trisdeszimts 
ar szeszios

dau- 
bet

mažiau ir
Bet strai-

Drabužiai

dęszimts dienu palaukti pirm 
straikuoti. Kaip Instatymas 
tai unijos turi asztuonios de- 
pirmiau paskelbti, kad jos ke-

dabar stovi, 
szimts dienu 
tina straikuoti. Bet kaip anas, taip ir szi
tas Instatymas mažai ka reiszkia, nes uni
jos gali labai lengvai paskelbti, kad jos 

straikuos už dvieju ar trijų menesiu, ir taip 
grasinti ir net iszgazdinti ne vien tik fa
brikantus, bet ir visus žmones! J. Lewisas 
jau keleriopais budais apėjo, iszsisuko isz 
szito Instatymo; jis iszsisuks ir dabar.
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Saržentas Edward Ancas, 
ežia parodo kaip iszrodys 
Amerikos kareiviai lakūnai 
savo naujuose drabužiuose. 
Lakunu drabužiai bus szvie- 
siai mėlyni, ir kareiviai ir 
karininkai tokius paežius 
drabužius neszios. Bet szita 
nauja lakunu mada nebus in- 
vykdinta iki 1950 metu.



Kas Girdėt
Element Gottwald, Czekoslo- 

vakijos Pirmininkas ir Stalino 
padupszninkas, viena (gražia 
diena, kada saulute gražiai 
szviete ir kaitino, ėjo ulyczia su 
lietsargiu, umbreliu.

“Nu, kas ežia dalba r drau
ge?” Užklausė jo vienas brolis 
Komunistas, “Saulute taip 
gražiai szvieczia, o tu lietsargi, 
iszskietes eini.”

“Durniau,” atkirto Stalino 
padupczninkas Gottwald, “ar
gi tu nežinai kad sziandien lie
tus lija Moskvoje?”

' • • '
Žvejotojas parėjo namo pas 

savo Lenke žmona, tuszczia ter- 
ba ir szlapias kaip vanta. 1

“Tai kur tos -žuvys, kurias tu 
prižadėjai sziandien parnesz- 
ti ? ” Paklausė jo žmona.

“Žinai, pacziute, kai Sovie
tai. mus iszlaisvino ir davė 
mums laisve, tai net nei žuvy
tes neiszdrysta iszsižioti.”

r • •
Newark miestelyje, Ohio 

valstijoje, James E. Shrider bu
vo suaresztuotas už tai kad jis 
su savimi nesziojos dideli Ibu- 
czieriaus peili. Jis policijai pa- 
siaiszkino kad jis ta peili su sa
vimi nesziojosi del atminties, 
nes jo mocziute buvo- jam ta 
peili padovanojus.

St. Paul mieste, Ponia Jea
nette pfaszo teismo kad jai bu
tu duotas “divorsas,” persi
skyrimas nuo savo vyro. Ji pa- 
siaiszkino kad jos vyras iszva- 
žiavo 1923 metais ir da nesu- 
gryžo, ir ji dabar tikisi kad jis 
ir nesugrysz. 

• •
In Moffat miestą, Ontario, 

grocerninkas, sztorninkas, drą
siai inbego in deganti narna ir 
iszgelbejo Harry Smith, kuris 
butu tame gaisre žuvęs. Kai vi
si pradėjo ta sztorninka girti už 
jo drąsą, jis tik ranka pamojo 
ir pasiaiszkino: “Tai visai nie
kis; mat Harry Smith yra vie
nas isz mano geriausiu kostu- 
meriu. ’ ’

Vagiai kurie insilauže in bie- 
kerne, duonkepykla, Cleve
land, Ohio, iszsivire sau kavos, 
paragavo kelis pyragaicczius; 
suplovė, sumazgojo visus indus 
ir paskui pasivogė dvi knygas 
kurios mokina kaip geriau ir 
gardžiau pyragaiezius kepti.

1 1 ' • • " "
In Hope Mills miestą, North 

Carolina valstijoje, Robert Al
len atbėgo pas policija ir per 
aszaras prasze: “Susimildami 
padekite mane in kalėjimai 
Asz turiu dvi žmonas ir jau il
giau negaliu iszkenteti ar isz- 
tverti.” Policija iszpilde jo 
praszyma ir dabar jis tupi kalė
jime sau linksmas ir ramus.

——————— t •
Amerikiecziai labai mėgsta 

cziunguma kramtyti, kaip kar
ve gomari. 1948 metuose Ame
rikiecziai ant* to- cziungumo 
praleido^ szimta ir keturios de- 
szimts asztuonis milijonus do
leriu. Tai iszeina apie doleris 
kiekvienam žmogui.

•Bethlehem Pacific Coast 
Plieno Kompanija dabar parsi
traukia daug geležies i isz to 
kraszto, kuriam mes labai daug 
tokios geležies siuntėme priesz 
kara: Isz Japonijos.

■ • •
Prezidentas Trumanas dabar

yra susirupines už tai, kad la 
bai mažai dideliu biznierių ir 
fabrikantu ateina pas ji pasi
tarti. Jis jau kelis sykius davė 
visiems jiems žinoti kad jis ju 
lankia, ir kad jis juos labai ma
loniai priims ir net pa.vaiszins. 
Bet tie fabrikantai ir biznie
riai nei artin neeina prie Prezi
dento, nes jie dar nežino ka val
džia. rengia ir kur jie stovi.

X
Amerikos naujas Stratojet 

bomberis, kariszkas eropląnas 
yra to'kis greitas ir tokis didelis 
kad Rusija nieko panaszaus ne
turi ir ilgai tiems Sovietams 
ims kol jie mokes ar gales toki 
kariszka eroplana pasistatyti.

' • • "r
Rusijos Karo Sztabas ne per 

daug rūpinasi kariszkais gink
lais ar karabinais dabar, nes 
jiems labiausiai rupi tokia 
sprogsta n ežia “Atom” bomba 
pagaminti, kokia. Amerika jau 
turi.

I. R. 0.
KONFERENCIJA

Sovietu Rusija žino kad ji 
jokiu budu negalėtu pasistoti 
priesz Anglija ar Amerika ant 
mariu, nes ji tokio laivyno ne
turi. Už tai Sovietai dabar sta
to baisiai daug submarinu, po
vandeniniu laivu. Tai ir Kaize
ris, ir Hitleris darė, bet nei vie
nam, nei kitam nepasiseke tuos 
galingus Amerikos ir Anglijos 
laivynus sumuszti.

Generolas Lucius Clay, Ame
rikos kariszkas vadas Vokieti
joje jau tris sykius in du mene
siu pareiszke kad jis nori pasi
traukti, atsisakyti. Didžiūnai, 
politikieriai ir dipliomatai 
Washingtone nesutinka su juo 
ant Vokietijos klausimo ir jo 
dauba tenai trukdo. Bet kai tik 
jis pareiszkia kad jis nori atsi
sakyti, jis gauna insakyma, kad 
jo darbas nebaigtas ir kad jis 
turi pasilikti. Generolas Lucius 
Clay sako, kad Prancūzai 
mums akis apmuilino ir kad jie 
mus už nosies vedžioja.

Amerikos Sekretorius, Dean 
Acheson stengiasi susidraugau
ti su Repu'blikonais Kongres
menais, bet iki sziol jam dar 
nesiseka. Buvęs Sekretorius 
Marshall labai gražiai ir gerai 
sutiko su Republikonais. Dabar 
Repu'blikbnai nesutinka su 
naujo Sekretoriaus Acheson 
Užsienio tvarka.

Dwight Eisenhower, Univer
siteto Prezidentas ir Generolas 
per kara, dabar gavo nauja dar
bą. Jo darbas yra intikinti vi
sus Kongresmonus kad dau
giau pinigu butu paskirta vais
ku i del apsiginklavimo. Jo an
tras darbas yra prižiūrėti kad 
lakūnai dauguma tu pinigu ne
gautu, bet kad butu • paskirta 
gana pinigu ir armijai ir gink
lams ir tvirtovėms.

Armijos Sekretorius, Ken
neth C. Royall buvo nuvažia
vęs in Japonija. Kai jis parva
žiavo, jis tuojaus patarė Ame
rikos valdininkams kad svar
biausias klausimas yra galuti
nai nutarti kiek Japonai turi 
užmokėti už kara. Jis sako kad 
mes turime ta klausima greitai 
iszriszti, nepaisant ar kitos tau
tos sutiks ar ne. Jis tikina ir 
aiszkina kad Japonijos biznie
riai ir fabrikantai nieko nedaro 
ir nedarys, kol jie dažinos kur 
ir kaip ju krasztas stovi ant 
szito klausimo.

Pirkie U. S. Bonus

kur jie insikurs. Savo stovyk
loje jie yra daug nuveikė, kad 
galėtu .geriau pritikti naujam 
gyvenimui. Jie stengiasi isz- 
mokti kalbu ir pritaikinti pa
pildyti savo turimas žinias 
naujomis specialybėmis. Ju no
ras kad atvykus in nauja krasz- 
ta jie geriau galėtu insikurti. 
Tremtiniai jau yra parode savo 
sugebėjimus ir mokėjimą prisi
taikinti naujose gyvenimo san
lygose, kad butu'kaip nauji pi
liecziai.

Praktiszki Patarimai
Pirmiausia reikia padėti 

tremtiniams insikurti ii- visaip 
remti organizacijas, kurios 
gelbsti ju imigracija.. Kvieti
mai tremtiniu vygdytini prisi
laikant bendru interesu, kaip 
tai profesiniu, darbo, religiniu, 
tautiniu. Parsikviestasis trem
tinys gales jaustis geriau savo 
vienmineziu ir tautiecziu aplin
kuma. Kaip kiekvienoje bon- 
druomeneje, taip ir tremtiniu 
tarpe yra tam tikras skaiezius 
senelu, ligoniu ir sziaip fiziniai 
nepajeganeziu asmenų. Ju ne
galima apleisti. Žmogiszkumas 
liepia pasirūpinti ir jais ir su
rasti sprendimą tokiems, kuriu 
visa viltis gludi labdarybėje.

— BALF.

Pereitu metu Lapkriezio 
(Nov.) menesio 15 ir 16 dieno
mis, L R. O. pastangomis buvo 
sukviesta. BAD KISSING EN 
mieste, Vokietijoje, Suvien. 
Va.ls., zonoje, konferencija, ku
rioje dalyvavo atstovai dauge
li o organ i zacij n (Agencies).

Tarp kitu svarstomu reikalu 
konferencija paskelbė savo nu
sistatymus del tremtiniu, kurie 
sziaip apibudinami:

Tremtiniai Tinka 
Iszdirbysta

Tremtiniai yra atvykę isz 
krasztu, kur jie yra inprate 
sunkiai dirbti žemes ūkyje, 
pramonėje, prekyboje, ir amatu 
ir profesinėje veikloje. Sziose 
szakotse jie turi pagrindini pa
tyrimą, kuri jie gales sėkmin
gai pritaikinti naujuose krasz- 
tuoso, kuriuose jiems teks ap
sigyventi. Jie turi dideli norą 
diibti ir savo tėvynėse užemi- 
nejo atsakingas pareigas.

Tremtiniu Tarpe Stip
rus Szeimynos Rysziai

Tremtiniai yra daug ko nu
stoję, vienok brangiausis ju 
turtas, kuri jie daugiausiai ver
tina, yra szeimyna. Jie pasiry
žę pakelti visokiu auku ir tru
kumu, kad tik iszgelbejus szei
mynos židini. Szitoji tremtiniu 
savybe szeimynos atžvilgiu yra 
brangintina, nes ji atatinka 
musu civilizacijai ir turi gilius 
moralinius pagrindus. Todeliai 
tremtiniai yra pageidautini, 
kaip busimieji piliecziai.

Tremtiniai Yra 
Religingi

Nors būdami labai sunkiose 
gyvenimo sanlygose, vienok 
tremtiniai yra. tiek prisiryže 
prie savo tikybų, kad stovyklo
se sugebėjo insirengti maldos 
namus, iszlaikytį savo dvasi
ninkus ir paisireikszti aktyviai 
religijos praktikoje. Kiekvie
noje stovykloje pastebimas gi
lus reidinis veiklumas.

Tremtiniai Yra Fiziniai
Ir Dvasiniai Sveiki 

Žmones
Dėka gerai organizuotai, sa

nitarinei priežiūrai tremtiniai, 
savo sveikatos ir dvasinėmis 
savybėmis, prilygsta kiekvie
nai normaliai bendruomenei.

Tremtiniai Yra
Demokratai

Jie yra laisve mylintieji žmo
nes. Kanezios, kurias jie pakele 
prie totalitariniu režimu, dar 
daugiau sutvirtino ju demokra
tinius insitikinimus. Gyvenda
mi Stovyklose tremtiniai gra
žiai tvarkosi demokratiniais 
pagrindais, iszsirinkdami pa
tys isz savo tarpo stovyklos 
virszininkus ir kitus pareigū
nus. Ju paežiu pastangomis jie 
organizavo savo .stovyklose li- 
gonbutes, mokyklas ir isz-vyste 
religine ir kultūrine veikla. Jie 
mėgsta, tvarka, ir gerbia insta- o o
tymus. Tai parodo palygina
mai mažas nusikaltimu skai- 
czius tremtiniu bendruomeje, 
nors gyvenimo sanlygos yra. 
sunkios ir nepalankios.

T remtiniu Tinkamumas
Insikurimui

Tremtiniai yra geri kandida
tai būti piliecziai to kraszto,
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(Lietuva)

Bus diena, kai in žygi iszeisim, 
Kai kovos paszvaiste szvytes. 
Mes iszeisim in kova teisia 
Del tautos ir ateities.
Mes žygiuosim karys prie 

kario,
Mes žygiuosim szirdis prie 

C szirdies.
Mus trimitą žibanezio vario 
Paneriu pakrantes girdės.

X

Mus seses neverks iszlydeda- 
mos, 

Musu motinos aszaras slėps, 
Bus tik kariszkos dainos gieda

mos, 
Kai tauta artės prie pilies!

Mes žygiuosime vyras prie vy
ro,

Mes žygiuosim žmogus prie 
žmogaus,

Mes minosvaidžiu keisime ly
ra, 

Musu arimai bombomis staugs!

Bus kardam rugiapjutes metas, 
Vyturiais szrapneles czirens.
Kaip drugeliai skraidys grana

tos,
Kurmiais tankai szliausz per 

girias.

Skris raudonos rakietos in vir- 
szu,

Ligi Gardino žinia jos tars, 
Kad mes broliu savu nepamir- 

szom
Ir Kovoti sugebam dar!
Bus diena — eis karys prie ka

rio,
Ir kovos praszvaiste kais, 
Kai nuo Gardino ligi mariu, 
Kils in žygi tautos vaikai.

EVF Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranesseme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU1

“Saules” Redyste.

SKAITYKIT
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nes paliko moteri su ketvertu 
kūdikiu, kas juos prižiuręs?”

— Sunai, tarė seniukas. 
Mes kalbėjome, kad netik musu 
girias iszparduos, bet ir mus 
ponai isznaikys! Vienas varg
dienis žuvo , po musu akiu, o 
kiek darbininku žūsta, kur mes 
nematome ir savo akimis nere
gime, žūsta milijonai!

Pasikal’beje, pasidejavę, nu
rimo, nejieszkojo. Visi vėl prie 
savo darbu stojo ir leido rastus.

Moteriszke, dažinojusi apie 
savo vyro žuvimą, plaukus 
draskydama, atbėgo in Padu- 
bisi. Czia. verke ir plaukus sau 
draskė, bet vanduo nesigailėjo 
jos szauksmu, jai vyraneiszme- 
te virszun. Seniukai-galvas nu
lenkė, liūdnomis savo akimis 
žiurėjo in nelaiminga ir suvar
gusia. moteriszke. Bet ta ju ne
matė. Ji nemate ir nerege jo, jog 
ir jiems sykiu szirdi gele. Ji 
vien raudojo ir aszaromis že
mele szlakszte, tik apie savo 
vy ra m any da ma.

* * #
•

Praslinkus kelioms dienoms 
visos apylinkes jau buvo nu
stoję apie žuvusi kalbėt. Tuo
met žuvusiojo moteriszke ne
nustojo Dubisa lankiusi; ji vi
suomet lankėsi ir jo raudojo. 
Sztai netikėtai moterisz'kes au
sis pasiekia, jog ties Vilkimais 
rado žmogaus lavonu. Susiju
dinusi moteriszke, palikus savo 
mylimus vaikelius, bego pas 
rastaji. Nukako in Vilkunu pa- 
du'bisi; Ibet pažint nepažino, 
nes visas jau buvo apipuvęs. 
Radusi, moteriszke gailiai ver
kei

Policija sužinojusi apie ras
ta negyvėli užvare apylinkius 
ji budėt. Budėdami, vieni kei
kė, kiti gailestavo žuvusio mo
ters ir likusiu naszlaicziu.

Po keliu dienu budėjimo, pri
buvo kariszkas daktaras: 
pjaustė, tyrinėjo apie žuvusi, 
bet nieko nesurado, prie ko bu
tu galima prisikabint. Tik dak
taro paklausus, tas atsake: 
“Jog tas žmogus buvo pirmiau* •
užmusztas, o paskui prigerės!”

Paaiszkinus daktarui, kaip 
viskas prie Dubisos atsitiko, 
jis da. daugiau in lavona prisi
žiūrėjęs, surado, jog jam inkri- 
tus in .vandeni, galas rasto 
smarkiai uždavė smilkmenin, 
nuo ko suteszkejo smegenys, ir 
tada jis pagrimzdo vandenin ir 
prigėrė galutinai.

Su daktaro iszvedimu visi 
valdininkai sutiko ir davė lei
dimą palaidot lavona. Iszdave 
leidimą, visi susede iszpyszke- 
jo Kaunan.

Moteriszke būdama, netur
tinga, skubino ant pazvanu nu- 
neszt. Nusiskubinus pas kuni
gėli, papasakojo savo nelaime 
ir melde jo, idant miszias už du- 
szia vyro atlaikytu. Kunigas 
sutiko patarnauti, bet kuomet 
moteriszke verkdama ir bu- 
cziuodama rankas melde dykai, 
arba ant paliikesio miszias a.t- 
laikyt, ji skaudžiai gavo isz- 
bart ir nuo kunigo iszaiszkint, 
jog miszios nėra kaipo apiera, 
galima paaukant, arba pabar- 
guot; jas reikia nžpirkt ir pini
gus isz kalno užmokėt.

Nieko nepelnius moteriszke 
da daugiau su nuliudusia szir- 
džia. gryžo namon. Nors gryž- 
dama in namus, nubėgo in li-

gAULOTE savo spinduliais Į 
nubarstė lyg sidabru Dnbi- 

sos pakalnius. Rytas taip malo
nus! Vejalis vos-ne-vos siūbavo 
medžiu szakutes. Nuo medžiu 
palengva, pamaželi, krito lyg 
aszaros, rytmeczio rasa. Pieme
nukai palengva, oliavo links
mas daineles. 'Saulute kas kar
tas vis daugiau ir daugiau szil- 
de žemes pavirszi. Paukszteliai 

1 ih k sm i n o s i, c z i n l'be j o.
Dubisos vanduo slinko ir 

šlinko nesustodamas pirmyn ir 
pirmyn, skverbdamasis pro 
malūnu tvenkinius, kriokda
mas suko milžiniszkus malūno 
ratus, kuomet malūne barszke- 
jo, tarszkejo invairios girnos. 
Szimtai darbininku, basi, ran
kose stipriai suspaudė kebene- 
kus lyg garniai, stumdė per 
tvenkinį milžiniszkus rastus, 
žemyn pavandeniu. Rastais už
klota. visa Dubisa buvo. Rastai 
vandenyje sukosi apie save; 
slidus jie, bet darbininkai, no
rėdami gyvybe palaikyt, stum
dė juos pavandeniu ir pelne 
sau ir savo szeimynai duona.

Lietuvos seniukai susirinkę, 
liūdnomis akimis žiurėjo ir tar
pe saves kalbėjo: ‘‘Kokis tai 
indukimas tu ponu! Jie visas 
girias, lyg karajadai nues. Ma
no prisiminime, visur, kur tik 
akys mato, buvo girios ir gi
rios, o dabar, lankai, ir kelmy
nai! Viską Lietuvos ponai isz- 
parduos; ar neparduos jie ir 
mus, galu gale?”

Kiti nulei.de akis tylėjo ir 
nieko neatsake. Visi,sustoję ka- 
žinka. durnojo. Pagalinus, kitas 
senukas prabilo: “Dingo seno
ve, dingo ir dvasia jos. Musu 
giriu turtai iszpnosze Paryžių, 
Ryma, Petrogradu, o patys Lie
tuvoj neturime grinteles doros! 
Reiktu mums pagalvot, bet ka, 
juk mes mužikai, bemoksliai, 
ka mos! Musu ponai, kaskita. 
Jie moka kelias kalbas; moka 
girias pardavė ir turtus pra- 
szvilpt. Paimkime kelis isz mu
su apylinkes ponus: Burba 
pragėrė Paryžiuje devynias de- 
szimts milijonu rubliu vertes 
giriu! Daugirdai da daugiau. 
Patys liko kokiu tai Francu- 
ziszku ligų suėsti. Sziandien 
dvarai tuszti laukai nearti ir 
nesėti. Visas musu krasztas ei
na velniop! Pataisyt nėra gali
ma. Valdininkai ponai, visi 
musu kraszto vieszpacziai ir sy
kiu neprieteliai. Sztai kur ir 
dabar: rastai rastus veja, o vis 
reikia suprast, jog eina in Pru
sus. Prusai gudrus, Prusai ži
no ka daro!”

— Va Jėzau! Žmogus po 
rastais papuolė!

— Žmogus?
— Sakau, kad žmogus! 

Drebancziomis lupomis kalbėjo 
czion tamista mums aiszkini, 
tik staiga ties darnu, kur leidžia 
rastus kažin-kaip pasviro vy- 
riszkis, ir pasinėrė in vandeni, 
po rastais. Bėkim gelbėt!

— Skubinkime, suriko ki
tas.

Visi nusiskubino in nurodyta 
vieta. Daibininkai, smnure, nu
siminė, kebenekais jieszkojo 
po Dubisa, žmogaus. Bet rastai 
spaudėsi prie tvenkinio ir ne
buvo galima tinkamai jieszkot 
žuvusio. Visi darbininkai nu
siminė graibšte, jieszkojo, bet 
nesurado: “Jis žuvo,” vienas 
jieszkancziu tarė, “bet gaila,

gonbute ir davė paskutini de- 
szimtuka. ant pazvanu. Nespė
jus moteriszkei nueit kelis 
žingsnius, varpai sugaudė; 
bamtelejo apie treja.ta kartu ir 
nutilo. Nors moteriszke atsisu
kus da kelis kartus žiurėjo, bet 
varpai daugiau neskambėjo. 
Suspaudė moteriszkei lyg gele
žiniais nagais szirdi. Pripildė 
neapykantos ugnis jos krutinę; 
jos gislose kraujas virte virė, o 
in ausis paslaptingos dvasios 
k u ždėjo: ‘ ‘ Tu nelaimingo ji
moteriszke, ponu lėbavimas ir 
isztvirkimas reikalavo aibes 
pinigu, nukirto girias, paliko 
nuogus Lietuvos laukus. Tavo 
mylimas vyras ėjo pas nelem
tus Lietuvos neprietelius duo
na užsipelnyt, ir mirti patiko; 
patiko tave nelaiminga, naszle, 
su buriu kūdikiu. Vai kaip gai
la man tavęs! Da didesni sopė
jimai insiskverbe in tavo kruti
nę, tai kunigas, kuris neleido 
tavo vyra, su misziomis; nenu
ramino tavo jautria ir pilna 
kartybių duszia. Blogai. Kils 
kuomet varguoliai priesz 
skriaudėjus!”

Taip nematoma dvasia, glos
tė savo žadinaneziais žodžiais 
nusilpusia ir susirūpinusia 
va rgi n ga m o t eri szke.

Parėjus namon, niekam nie
ko nesakė; ji tik verke ir verke 
pasigaikszcziodama. savo nelai
mes ir likimo gailėjosi. Vaiku- 
cziai sekiodami paskui ja, plo
nais balsinkais verke ir klausė: 
“Papytis miega, neatgis?” Mo
tina da. daugiau susigraudinu
si atsakydavo: “Neatgis; jis 
žuvo jis nelaimingasis, o mes 
likome nelaimingais naszlai- 
eziais!”

Pora senuku sušede užstalyje 
trauke giesme, taip liūdnai, 
kad ir akmens szirdis neiszsi- 
laikiusi butu nesusigraudinu
si. Visi pasiižiureje in naszlai- 
czius ii- ju likimą, apsiszluoste 
aszaras. O tukstaneziai žmonių 
taip žūna! — J. M.

—' GALAS —

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

nulei.de
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yisi naszlaite skriaudė, visi i gate ! Su jumis ir saulele elgia-

lapelio paauksoti žodžiai, ju 
vardai. Czia ji akies mirksnyje 
paskubo perskaityti visu gelin’ 
vardus. Viena, vadinos nekal
tybe, kita kantrybe, treczia tei
sybe, ketvirta maldingumas, mate tarp keturiu kalnu didžiu-

pasiŽeminimas ir 1.1, Ilgai ji bu-į 
tu da žiurėjus in ta indomu 
vainiką, 'kad naujas reginys 
jos akiu nebutu patraukęs prie 
saves. Sztai antroje pusoje pa-:

les .isz visu pusiu naszlaite su 
jos tėveliais, pradėjo kilti mi
nėtuoju 'keliu auksztyn. Aniuo-

ATVYKSTA LAIVAS
SU TREMTINIAIS

si, kaip tikriausia motinėlė pa
lengva jumis isz miego kelda
ma.. Kad galeeziau .pavirsti iii 
žolele ir drauge su jumisžaliuo-

ja naudojo, tik niekas jos 
neatjautė ir nepaguodė. Vienin
telis jos buvo suraminimas, asz
aros! Ji nesuprato ir suprast 
negalėjo, už ka ja bare, koliojo t i, žydėti ir kvepėti, bueziau ly- 
ir kartkartėmis musze, stumdė. 
Didele buvo naszlaites kantry
be, nes visa iszkentejo, neisz- 
tardama prieszingo žodelio. 
Karta būdama labai pavargus, 
gule ir užmigo. Vos spėjo už
migti, ir sapnuoja;

Nuriedėjo per jos skruostus 
dvi. paskutini priesz užmigsiant 
dideli aszari. Aszaros prakalbe-

Kelkis, naszlaitele, kelkis,
su. mu-

pirma
aszaru

giai su jumis laiminga!” Žole
les už paezia tyla, tylesniu bal
su atsake: “Tu už.mus esi jau 
laimingesne!” Saulyte, vis 
auksztyn kildama, rinko sida
brinius rasos laszelius ir kul
tai a.nksztybeje juos šlepe. O 
naszlaite, insmigus in upelaite 
savo akytes suszuko: “O, 
sriaunioji upelaite, apsistok 
skubinai tekėjus! Duok man 
nors valandyte pasižiūrėti in 
tas gražybes, kurias tu neszi!” 
Upelaite nesustojo tekėjus, bet 
nesze skubinai tai pintinėlė 
gražiausiu geliu, tai vystanti 
nitu vainikėli, tai auksine lek- 
szte, pilnutėlė žibaneziu asza- 
reliu. Ir daug, daug visokiu 
daiktu pro mergaites akis sku
biai plauke. Jos veidas tai 
linksmumą tai skausmą, tai 
liūdnumą reiszke mat, ji visa 
žinojo ir suprato, kas ka reisz
ke. Ji butu ilgai ten žiūrėjusi, 
bet aszaros atsikėlė ir vadino 
toliau.

ketvirta

BALTRUVIENE

Ii ežerą. Visose keturiose ežero 
kortese, stovėjo aniuolai su 
auksiniais kardais rankose, ru-

NEW YORK.—Kovo 
1-ma diena, laukiamas 
“MARINE SUARK” kuriuo 
atvažiuoja, in New York uosta

O kokia

ga leeziau
Tuo tarpu atskrido

go:
seserele! Eik drauge 
mis!”

Nustebo naszlaite, 
karta iszgirdus savo
baisa. Kele ir, aszaru vedama, 
nuėjo. “Koks gražus vasaros 
rytas!” Tarė naszlaite; “Tokio 
asz da neesu maezius!”

“Daug da tu sesut, parodysi
me daiktu, kuriu netik neesi- 
maezius, bet ir sapnuote nesap
navus,” atsake aszaros.

Beeidamos priėjo dideli 
mįszka. “Czia sesimes pasilsė
ti,” tarė viena aszara. Sėdėda
ma, naszlaite iszgirdo, kaip me
delis, su kits kitu meiliai svei- 
kindamis, sznabždejo: “Labas 
rytas!” Mate, kaip ju galveles 
priesz viena kita lingavos, kaip 
szakeles viena kita glamonėjo, 
ir kaip žali lapeliai, susiglaus
dami su kits kitu, karsztai bn- 
eziavosi.

“A, kaip medeliai gražiai gy
vena, kaip jie myli kits kita! Jie 
daug geresni už žmones,” du
rnojo naszlaite.

“Pasitikim czia gyventi!” 
Vis naszlaite isztare tuos žo
džius, kaip sztai pragydo viso
kiais balsais miszko gyvento
jai paukszteliai. Ji dabar su
prato ju visu žodžius ir ju gies
mių reikszme. Vėl nebeiszken- 
tus suszuko “Dieve, kaip tie 
paukszteliai Tau gražiai gieda 
rytmetines giesmes!
asz bueziau laiminga, kad drau
ge su paukszteliais 
giedoti!’ 
raiboji gegutėle ir liūdnai su
kukavo. Naszlaite pakele gal
vele ir tarė gegutėlei: “Bran
gioji gegutėlė! Kokia tu turi 
jautria szirdele! Asz iki szio 
ryto nežinojau, jog yra pasau
lyje toki pauksztele, kuri nasz- 
laiteliu skriaudas, skausmus ir 
liūdna likimą, verkdama pauk- 
szteliams apsako.” Toliau tese 
raiboji savo liūdna rauda, ap
sakinėdama jiems pasaulio gy
venimo slėpinius. Bet naszlai
tei aszaros tarė: ‘ ‘ Gana ilsėtis! 
Eisim toliau!” Nueidama, da 
atsižiūrėjo in tuos laimingus 
medelius, kurie gaivu linktelė
jimais rode supranta ir atjau- 
czia, ka gegutėle jiems kukuo
ja. Bent kiek paeje gražia pie
va, kurioje augo, žydėjo viso
kios žoleles. Per ta. pieva vin
giavo sriauni upelaite, kurios 
nei vieno, nei kito galo negali
ma buvo matyti. Aszaros, pate- 
mije, jog naszlaite czia. nori ap
sistoti, tuojaus tarė: “Sėskim 
czia ant kranto pasėdėti!” Te- 
kanczio's saules rausvi spindu
liai budino isz miego visas žo
leles. Žiurėjo in jas naszlaite ir 
nebegalejo atsižiūrėti. “Kaip 
jus, žoleles, taikiai gyvenate! 
Tai susiglaudusios, tai susika
binusios, tai ant kita kitos gal
veles pasidejusios saldžiai mie

Ženge žingsni, kita, sztai, 
platus laukas visokie javai bu
joja, stengdamies greieziau išž
engti juose žydi vasilkai, agiio- ■ 
neles, kirvepenteliai ir daug vi
sokiu laukiniu gėlėliu; visi jie 
linksmucziai, visi meiliai szne- 
kuczidojasi. Naszlaite ir czia 
nirejo atsisėdus paklausyti ju 
meiliu žodeliu, bet aszaros ėjo 
toliam “Delko žmones nemoka 
taip meiliai kalbėtis, kaip tie 
augalėliai?” Su gaileseziu tarė 
naszlaite. Aszaros nieko jai ne
at sake, tik, rodydamos in siau
ra keleli kuris priesz. jas, kaip 
isz žemes iszdyges, vingiavo ii) 
kaina, paklausė: “Ar pažinsti 
ta siaura, asztru keleli ir tuos 
dygliuotus angelėlius, isz sza- 
liu a uga ne z i n s'? ”

Naszlaite neatsake, o pradė
jo, dairydamos, in visas insi- 
žinreti. “Kaip-gi nepažinsiu! 
Tas kelias tai, mano gyveni
mas! Erszkerziai medeliai, lie- 
rneneliai tai, tie nedorieji, žmo
nes! Ju szakeles tai, žmonių 
rankos, kurios mane musze. Ju 
smailus dygliai tai, žmonių pik
ti liežuviai, kurie mano szirdi 
bade! Visus, visus pažinsiu da
bar!”

Kad naszlaite užbaigė savo 
kalba, atsiliepe kelelis: “Asz 
buvau priežastis tavo vargu; 
asz kaltesnis už visus, nes asz 
esu naszlaicziu gyvenimo ke
lias.” Ne tik nepailso mergaite, 
bet ne nepatemijo, kaip pasie
kė aukszcziausiojo kalno vir- 
szune.

Czia aszaros apsistojo, o 
naszlaite užpakalyje iszgirdo 
malonu patinstama baisa, sa
kanti: “Su Diev!” Naszlaite, 
atsigryžus, vietoj siauro kele
lio pamate gražiausias invai- 
riu spalvų, ir rusziu žydinezias 
gėlės, kurios, atsisveikindamos, 
lingavo savo virszuneles. Be 
galo naszlaitei patiko tos gėlės; 
ji gręždamos in aszaras, norėjo 
praszyti jas, kad jai leistu il
gai, ilgai geliu gražumu pasi
džiaugti. Tuo tarpu radosi vėl 
naujas reginys: prie deszinio 
jos szono stovi szviesus spar
nuotas aniuolas; rankoje laiko 
isz tik ka matytu geliu nupinta 
vainiką; ant kiekvienas gėlės

Aplaikiau tiligrafa,
Nuo vienos moterėlės, 

KuYi praszo kad pribūti in ju 
miestą, 

Kad apmalszyti tuos nelabus 
vyrus, 

Kurie traukosi po sa,liūnas,
Ligi pusiaunakti,

Ir praleisdami savo pinigine 
uždarbi,

O moterys po tam kenezia. 
Neseniei vienas teismas 

pasibaigė,
O arti czionais, ana sanvaite, 

Vėla susipesze,
O ir bobelių czia yra, 
Ka su vyrais, drauge 

girtuokliauje.
Taigi, duokite rodą, 

Ka turime mes vargszes 
daryti?

Mano rodą tokia: 
Nueikite pas skvaijera, 

Pasakykite kur jnsu vyrai 
lankosi, 

O jisai jau žinos ka daryti 
su jais.

Jeigu vyrai nea.psimalszys, 
Tai duokite man žinot, 

O asz pasirnpinsu steitinei 
policija, su tokiais pasielgė 

atsakaneziai.* * *
Argi galima tikėtis gero nuo 

vaiku?
Jeigu mamele szaiposi priesz 

vyrus, 
Ir dukrele teip daro paaugus.

Motinėlė kasdien akis 
užsipylus, 

O dukrele suvis iszdykus. 
Taigi, kokia gali Imti pati,

Isz tokioj dukreles, 
Ne bus vyrui jokios naudos.

Teip, mano merges, 
Liūdna pabaiga ateityje 

t uresite, 
Jeigu greitai nepasi taisysite!

* * *
Jlerlingtone mieste visokiu 

merginu ten galima surasto.
Po keletą vienoje namuose, 

Susi k i m sz i a. t u n o j e.
Apie vyrukus nėra ka 

sakyti, 
Velnk suvis apie tai nutylėti. 
Yra tai vargingi sutvėrimai

Tie jei vargingi avinai, 
Pinigu negali turėti, 

Nes turi merginoms fundyti, 
lUlž tai yra nusknria,

Ir iszJblyszkia,
Pasineiia kaip skilviai, 

Tikrai vargingi berneliai, 
Mergicos tik vaikinus fulina, 
Bambiliais važiuoti vadina, 
O kada pinigus iszvilioja, 
Ta syk apie juos nedboja,

Žinoma, kur daug mergeliu, 
Ten randasi ir naujenu, 
Viena kita per dantis!

velnuoja,
Ir baisiai kolojesi, 

Visko dabar nesakysu, 
Ant kito karto pasilikiu,

ras 'buvo pilnutėlis, tik ne van
dens, 'bet viso pasaulio nasz
laicziu aszaru! Aszaros nuo ki
ta kitos skyrėsi savotiszka 
spalva ir neapsakomu žibeji- 

j mu. Naszlaite, pamaezius savo 
paskutini dvi aszari, ja vedusi, 
inriedinti in ežerą, norėjo pulti 
ju sulaikyti, bet aniuolas, prie 
jos stovintis, ja suturėjo. Kaip 
tik inriedejo iii ežerą vedusios 
aszaros, tuojaus prie ju pradė
jo isz visu pusiu rinktis gražiu 
gražiausios aszareleš. Naszlaite 
ne t ik pažino savosias aszare- 
les, besirenkanezias in krūva, 
bet kiekviena ju atsiminė, kuri 
kada 'buvo iszlieta.

- Kada paskutine aszarele, 
skubėdama, riedėjo in krūva, 
nuszvito ežeras ir nusileido pul
kas skaiseziu aniuolu su auksi
nėmis leksztemis rankose. Pri
siartinę prie susirinkusiu nasz
laites aszaru, atsargiai pradė
jo jas, rinkdami, dėti in auksi
nes leksztes. Tuo tarpu isz nau
jo nuszvito kalno virszune. Pa
kėlus haszlaite akis auksztyn, 
pamate daugybą* esybių, pa- 
lengvelei nnsileidžiancziu isz 
dangaus. Vienos ju laikėsi ore, 
sustodamos isz abieju pusiu ke
lio, kuris, lyg iszdyges isz kal
no, lydedamos dvi esybi, kurie 
dvi, rankose turėdami baltesni 
už sniegą neszuli artinosi prie 
stovinezios naszlaites. Kaip tik 
prisiartino; įndave naszlaitei 
ta neszuli tuojaus jai lyg isz 
naujo atsivėrė akys: mato ant 
saves baltūtele krikszto sukne
le, priesz save stovinezius 
krikszto tėvus, maloniai ja 
glaudžianczius prie saves. Tar]> 
esybių, apie ja stovineziu, pa
mate daug iszmirusiuju: tai 
kaimynu, tai giminiu ir kūdi
kystes draugu ir draugiu; visi 
sparnuoti, visi baltuose rūbuo
se, su rožėmis arba lelijomis 
rankose. O veidu linksmumu 
naszlaite nebegalejo atsi
džiaugti. Visi su dega n ežia mei
le ir su didžiausia pagarba 
sveikino menkute naszlaitele; 
ir dangiszku geliu, kurias tu
rėjo, palaimintieji rankose, su
lingavo virszuneles, sveikinda
mos joja. Toje iszkilmingoje 
valandoje pasigirdo varpu gau
dimas, ir visu žvilgsnys kreipė
si in ta szali, isz kur in kaina 
atkeliavo naszlaite. Kas in- 
stengs apsakyti nusistebėjimą 
naszlaites, pamaeziusios ten, 
žemai, toli toli žemes pasauly, 
jos kuna neszama in kapus. Isz 
kalno auksztybes lydėdama 
akimis savo kuna, pamate 
aniuola, atsivedanti in kaina 
jos 'brangius lovelius, kuriu ji 
aname pasaulyje'visai nepaži
no, nes ja, numirdami, mažiu- 
lyte lopszelyje paliko. Žaibo 
greitumu puldama prie teveliu, 
suszuko:.“Teveliai mano bran
giausieji!” “Dukterėle musu 
mylimiausioji!”

JUOS

apsiautusios

o
aniuo- 
varpu

nas, pritardamas dan- 
n'iužikai, lydėjo in

Kada duobkasiai kastuvais 
ige užberti smėliu veliones,

tinis varpu balsas, kildamas 
auksztyn, atkartojo: “Danguj 
duszia, kūnas po žemiu.” Isz- 
nyko nuo kalno dangų siekan-

verusi dangų matyta szviesa; 
užplaukė pulkelis melsvu debe
sėliu, visai mus atskirdamas 
nuo broliu, seserų, danguje gy- 
venanezin.

— G A LAS —

APTRUCINO VISA 
SZEIMYNA

Liūdnoji valanda, kurioje tė
veliai, mirdami, nors szirdys 
jiems alpo, priversti buvo ap
leisti savo vienintele dukrele, 
Teklyte, verkianezia: lopszely
je, dabar persimaino in sal
džiau rojaus linksmybe. Suju
dėjo visos dangiszkos dvasios; 
sulingavo ju rankose rožes, leli- 

j jos ir dangaus pulkas, apsiau

o
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žemes. Dvideszimts isz žuvu- 
siuju buvo keliautojai, teipgi 
radosi sužeistieji. Eroplanc 
lakūnas ir radijo prižiūrėtojas 
žuvo. Lakūno pagelbininkas 
ir vienas darbininkas visai ne
buvo sužeisti. Eroplanas skri
do isz Cuzco in Lima, Nelaime 
atsitiko .kai vienas ratas suge
do ir eroplanas pasviro ir susi
daužė. Vienas inžinas užside
gė ir paskui visas eroplanas su
sprogo.

Ant Gavėnios

Sherry, dvieju metu 
dabar randasi ligon-

policijai prisipažino,

Leszinskas, Leonas, Angela, 
Violetta pas: Waynesville, N. 
Carolina. — Muliuolis, Ignas, 
Anele, Vytautas, Danute ir Al
girdas pas: 66(16 Superior Ave., 
'Clevelaijid, Ohio. — Ragelis, 
pas: Toivu Iano Road, Macedon 
N. Y. — Ramonaitis, Juozas,

Irena ir Danute pas: 6832 
Frankford Ave., Philadelphia, 
Pa. — Siurilaite, Ona; Siurilie- 
ne, Ona ir suims Jonas pas: 14 
Condon St., Brockton, Mass. - 
Va,balione, Marcele pas: 99 
Hilldale A ve., W a t e r 'b u r y , 
Conn. — Vaina, Antanas ir Re

Stacijos arba Kalvarija, 10c.
Graudus Verksmai,..,. ,10c.
Maldeles Arcibrostvos Szv.

Veido Jėzaus Kristaus, .. .25c.
Trumpąs Katekizmas, pagal 

iszguldima Kun. Pilauskio su 
nekuriais naudingais pridėji
mais, ..................................10c.

Treti niūki u Serapphiszkas 
Officium, ...........................10c.

Novena, Stebuklingo Meda- 
liko Dievo Motinos Garbei, 10c.

Siuskite orderi, ant adreso:
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Ro

Petras, Anele, Danute, Kestu
tis, Vytautas ii- Ilona pas: Rt. 
2, Box 23, Watertown, Conn. — 
Žaleviczius, Ernest, Emilie,

organ i-
žaciju atstovai.

“BALE” Imigracijos Korn

LANCASTER, PA. — Earl 
M. Davis, dvideszimts devynių 
metu senumo vyras, kuris buvo 
vaiske, ir dabar tik kartas nuo 
karto dirba, buvo suimtas, su
aresztuotas ir dabar randasi 
kalėjimą. Jis yra už aptrucini- 
ma visos savo szeimynos. Jis 
indėj o trueyznos in sviesta.

Jam butu pasisekė visus isz- 
žudyti, jeigu policija nebutu la
bai greitai, pribuvus ir nuvežus 
j o žmona ir j u tris dukreles la
bai greitai in Szvento Juozapo 
ligonbute. Dvideszimts trijų 
metu graži, juodbruve žmona 
su savo dukrelėmis: Dolores, 
szesziu metu, Nancy, penkių 
metu ir 
amžiaus, 
ineje.

Vyras
kad jis norėjo visas jas nutru- 
cinti, už tai, kad jo žmona nesu
tiko su juo gyventi. Jie buvo 
persiskyrė pernai.

Dviem dienom priesz tai, ji 
buvo savo vyra patraukus in 
teismą, už tai, kad jis nenorėjo 
jai ir jųdviejų szeimynelei mo
kėti dvideszimts doleriu ant 
sanvaites kaip buvo teismo nu
statyta.

Ant rytojaus jis ja paszauke 
ant telefono ir paprasze ar jis 
gali ateiti pas ja ir pasiszneke- 
ti. Ji sutiko. Jis pradėjo gin- 
czytis ir bartis. Tai jo žmona 
su savo sesute ji paliko ir isze- 
jo in miestą. Jis paseke pas
kui ir paskui užėjo pas advoka
tu ir norėjo apskusti savo žmo
na, b&t advokatas jam pasakė 
kad jis nieko neturi priesz ja.

Tada, baisiai inpykes jis su- 
gryžo in savo žmonos kamba
rius, rado trucyznos kuri yra 
žiurkėms vartupjama ir inmai- 
sze in sviesta.

AUTOMOBILIAI
PIGESNI

ar

* ★ * * * 
a

arba pradžia 
SKAITYMO

DETROIT, MICH. — Gene
ral Motors Kompanija paskel
bia kad visi ju automobiliai da
bar jau atpigo nuo deszimts iki 
pusantro szimto doleriu. Tai 
beveik kaip stebuklas, nes be
veik visos kitos automibiliu 
kompanijos dar labiau pabran
gino savo naujus automobilius.

General Motors Kompanija 
tuo paežiu sykiu pranesze vi
siems savo darbininkams kad 
jie gaus tris centus ant valan
dos mažiau mokėti.

Darbininkams baisiai nepa
tiko szitas praneszimas, bet 
darbininku unijos vadai turėjo 
sutikti ne kai jie pernai pada
re kontrakta, tas kontraktas 
aiszkiai pasakė kad algos tur 
būti suderintos su pragyveni
mu ir su kasztais. O dabar pra
gyvenimas keliais nuoszim- 
cziais atpigo ir už tai algos tu
ri būti taip pat sumažintos.

Czia tik pradžia. Kiek mes 
suprantame ir kiek mes galime 
inžiureti, tai ir visi kiti darbi
ninkai turės už mažiau dirbti 
ar isz darbo pasitraukti.

Darbininku pjūtis jau užsi
baigė. Dabar jau matyti isz vis
ko kad darbininku vieszpatavi- 
mo dienos suskaitytos, nes žmo
nes mažiau perka ir fabrikan
tai mažiau fabriku stato ar di
dina. Valdžia jau dabar susi- 
rupinus su visais tais darbinin
kais kurie darbo negali susi
rasti

Kai visa szeimynele susirgo 
ant rytojaus, policijantai paė
mė biski to sviesto ir pasiuntė 
ji FBI policijai. Policija tuo
jaus ta sviesta isztyre ir rado ta 
trucyzna. Vyras tuojaus buvo 
suaresztuotas ir prie visko pri
sipažino.

ir
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CUZCO, PERU. — Dvide- 
szimts-du žmones buvo užmusz- 
ti ir du labai sužeisti, kai Peru-
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Žinios Vietines
— Kovas — March.
— Utarninke pripuola pir

ma diena Kovo; (March).
— Seredoj pripuola “Pele

nu Diena;” taipgi Gavėnia, 
barstikimes pelenais, nes musu 
kūnas daug prasižengė, o no- 
rints per tais 40 dienas truputi 
susivaldykim!

— Ketverge Szv. Kunegun- 
dos.

' — Laike darbo Peca ang- 
liakaisyklose, Bernardas Lc- 
nartaviczia isz miesto likos su
žeistas in tiesa koja per nupuo
limą timbero.

— Žaistumas su draugais, 
Vincukas Kazokas, 5 metu se
numo, nuo W. Centre Uly., puo
lė ant ulyczios ir sužeidė kaitė 
ranka.

— Puldamas savo namuose 
Mykolas Ticzonevicz likos su
žeistas in szonkaulius ir randa
si Locust Mt. ligonbute.

— Puldamas trepais žemyn 
savo namuose, Mykolas Lukasz 
Rusnakas, nuo 505 W. Pine 
Ulyczios, likos sužeistas in gal
va ir nuvežtas in Locust Mt. li- 
gonlbute, kuris numirė Petny- 
czios ryta. Girnos Europoje, at
vyko in Mahanoy City 45 metai 
dtgal, ir dirbo Tunnel Ridge 
kasyklose. Prigulėjo prie Szv. 
Marijos Rusnaku parapijos. 
Paliko paczia; viena po-sunu ir 
keturios po-dukterys, taipgi du 
brolius ir vienuolika anukus. 
Laidotuves invyko Panedelyje.

kasyklose. Prigulėjo prįe Szv. 
Jurgio parapijos ir Maple Hill 
Unijos Nr. 807 lokalio. Paliko 
dvi seserys: J. Morgisziene, 
mieste ir J. Draudviliene isz 
Baltimore Md. Laidojo Panede-Į 
lyje 10-ta valanda ryte isz Gra-, 
boriąus J. Levanaviczio koply-- 
ežios, ir palaidotas in Kalvari
jos kapines.

— Beatrice A. Laskcvicziu- 
te isz Gilberton ir Carl Wagner 
isz Temple, Pa., iszeme laisnius 
del apsivedinio, taipgi Marijo
na Truskiute isz Mahanoy City I 
ir Jonas Karpaviczius isz She
nandoah.

Frackville, Pa. — Antanas 
Muskielis nuo 247 N. Broad Mt. 
ulyczios, turėjo operacija Dan
ville ligonbute.

Tower City, Pa. — Wm. F. 
Knecht, 83 metu amžiaus, isz- 
duotojas laikraszczio “West 
Schuylkill Press” staiga susir
go ir numirė nuo szirdies atako.

PALOCIAI
ISZ MADOS

Shenandoah, Pa. — Sziais 
metais Susivienijimo Lietuviu 
Amerikos 23-czia Kuopa turės 
du Pikniku ateinanczia vasa
ra, Firemen’s Grove, Brandon- 
villeje: Birželio (June) 19-ta 
diena ir Rugpiuczio (Aug.) 28- 
ta diena.

— Buvusis gyventojas Jo
nas Navitskas, 38 metu amžiaus 
nuo 719 Spruce Ulyczios isz 
Kulpmont, Pa., numirė Seredoj 
8:40 valanda vakare, Danville 
ligonbute, sirgdamas trumpa 
laika.. Gimęs Shenadoryje, apie 

. devyni metai atgal, persikraus
to in Kulpmonta. Buvo anglia- 
kasis. Prigulėjo prie Szv. Ma
rijos parapijos ir Citizens Lie
tuviu Kliubo. Paliko savo pa
czia Dorota (Brazinskiute), su- 
nu Donaldą namie; trys sese
rys: Marijona Tobias isz New 
York; G. Barber ir Ona, Atlan
tic City ir broli Vinca, Shenan
doah. Laidotuves invyko Pane
delyje su apiegomis Szv. Mari
jos bažnyczioje 9-ta valanda ry
te ir palaidotas in parapijos ka
pines Kulpmonte. Graborius 
H. A. Valukieviczius laidojo.

b ■— Seredoj, apie 9-ta va- 
* landa staiga susirgo, Royal Ci- 

gar sztore, 34 N. Main Uly., ge
rai žinomas Jonas Szulkaitis 
nuo 167 Lj W. Washington 

. Ave., likos nuvežtas in Locust 
Mt. ligonbute kuris numirė 
Ketverge 1:45 valanda ryte. 
Velionis gimė Lietuvoje, būda
mas jaunas vyrukas, atvyko in 
Amerika. Buvo angliakasis, 
du metai atgal prasiszalino nuo 
darbo kuris dirbo Maple Hill

NEW YORK. — New York 
miesto biznis parode ir pasakė 
daug daugiau negu visos tos 
prakalbos Washingtone.

Ant Fifth Avenue, nuo kur 
labai gražiai galima matyti 
Central parkas, stovi puosznus 
ir didingas szeszios deszimts 
szesziu kambariu palocius. Jis 
yra vienas isz puoszniausiu ir 
brangiausiu namu visame New 
York mieste. Skersai ulyežia 
nuo szito palociaus stovi didin
gai namai bankieriaus Otto 
Kahn, kurie dabar yra paversti 
in Saldžiausios Szirdies kliosz- 
toriu. Arti prie szito muro stovi 
Bankieriaus Felix Warburgo 
didingi namai, kurie dabar yra 
paversti in Žydu muziejų. Bis- 
ki toliau ant tos paezios Fifth 
Avenue ulyczios buvo bago- 
eziaus Thomas Ryan namai, 
kuriuos darbininkai dabar ar
do ir griauna.

Plieno fabrikantas Andrew 
Carnegie pastate, ta palociu 
ant Fifth Avenue ulyczios. Jam 
kasztavo daugiau negu milijo
ną doleriu 1900 metuose. Kiek 
vėliau jis prie to palociaus dar 
pristatė kitus su dvideszimts 
devyniais kambariais del savo 
dukreles.
nors pavartuoti, nes jiems rei
kia taksas mokėti. Taksos ant 
to namo yra $62,000 in metus.

Szitie prižiūrėtojai jieszkojo 
kokio bagoeziaus kuris galėtu 
ta palociu ne tik nupirkti bet ir 
užlaikyti. Jie tokio bagoeziaus 
nerado visoje Amerikoje. Tai 
dabar tas puosznus milijono do
leriu vertes palocius yra paves-' 
tas Columbia Universitetui.

Tai ežia rodos paprastos ži
nios baisiai daug mums ežia 
Amerikoje reiszkia. Isz szito- 
kio biznio pasirodo kad bago- 
cziai jau nežino kur savo pini
gus ir savo turtus dėti, kad val
džia ir kitos bendros draugys
tes ir žmonių universitetai uži
ma vietas tu turto dižiunu. Pa
sirodo kad Socializmas vis la
biau ir labiau insigaleja turto 
didžiūnu. Pasirodo, kad Soci-į 
alizmas vis labiau ir labiau in
sigaleja Amerikoje. Szitoks 
visu žmonių sulyginimas rodos 
butu geras ir pagirtinas, bet 
ežia randasi ir kitas pavojus, 
kurio mes nesitikejome. Bago- 
cziai, besikraudami sau turtus 
davė visiems daug darbo ir vi
siems buvo daug pinigu. Da

bar kai bendromenes instaigos 
tuos turtus užima, kai valdžia 
ar kita kokia draugyste užima 
tu bagoeziu vieta, tai visiems 
mums negerai. Socializmas 
priveda mus per arti prie Ko
munizmo.

Dabar vienuolynai ir kliosz-i 
toriai beveik už pusdyke gali 
nusipirkti puosznius namus ir 
palocius kur kadaise bagoeziai 
gyveno. Tai iszrodo gera ir, 
tinkama. Bet tik pažiūrėkime 
ka tai reiszkia visiems tiems 
kurie toje apylinkėje gyvena. 
Kliosztoriai, akademijos, uni
versitetai ir bažnyczios taksu 
nemoka, ar labai mažai. Tai

Del szito puosznaus palo
ciaus reikėjo daugiau • negu 
trisdeszimts tarnu ir tarnai- 
cziu. Virtuve tame palociuje 
buvo didesne už paprasta sale. 
Pusantro tono anglių reikėjo 
per diena apszildyti tuos kam
bariu^

Milijonierius Carnegie pirk
davo brangiausius sznapsus ne 
bonkomis, bet baczkomis. Sko- 
czius, szampanas ir brangiau
sias vynas tenai buvo laikomas 
statinėse ir baczkose. Dabar tos 
baczkos tuszczios, vyno skie
pas apleistas.

Kai Carnegie naszle pasimi
rė 1946 metuose, (jos vyras pa
simirė 1919 metuose) tik szeszi 
tarnai tenai gyvena. Dabar viso 
to turto ir to palociaus prižiū
rėtojai nutarė ta narna kaip 
reiszkia, kad visiems kitiems 
taksu naszta bus padvigubinta.

Ir isz kitos puses Komunis
tams tokie murai ir palocziai 
kaip tik geriausias priparodi- 
nimas kad kliosztoriai, vienuo
lynai, universitetai ir bažny- 
czia turi per daug pinigu ir yra 
per turtingi. Jie gali dabar 
pirsztu prikiszamai priparody- 
ti, kad labdaringos draugystes 
ir bažnyczios kaip ponai gyve
na, nes jie gali in tuos kamba- 
rus pirsztu parodyti ir sakyti 
“žiūrėkite kaip tie žokoninkai, 
tos meniszkos gyvena. Jokiu 
budu negalima jiems paaiszkin- 
ti, kad tie namai buvo insigyti 
už pusdyke. Jie savo litanija 
birbena ir priparodo kad sztai, 
tokie ir tokie žokoninkai gyve
na kambaruose kurie kasztuoja 
kelis milijonus doleriu. Tai nei 
vnenam mums negerai. Tai bu
vo Meksikoje, taip buvo Ispani
joje, taip dabar ir ežia dedasi.

tinis sykis, jam prasiszokti. Ne 
musu biznis kaip ir kiek kuris 
žmogus keikia ar kitus pravar
džiuoja, nes mes kitu griekus t 
neskaitome, bet mums sarmata 
jeigu musu kraszto Prezidentas 
vieszai, kaip koks vaikezas pa- i 
sielgia.

Į

3 LAKŪNAI ŽUVO
JOHNSTOWN, PA. — Trys 

lakūnai buvo surasti girioje ne
gyvi. Ju eroplanas nukrito in 
giria, apie asztuonios mylios 
nuo szito miesto. Tie lakūnai 
skrido isz Washington, D. C., in 
Pittsburgh, Pa. Spėjama kad 
jiems pritruko gazolino ir jie 
nerado vietos kur greitai nusi
leisti. Žuvusieji lakūnai yra: i 
Leitenantas Wm. K. Simmers,! 
30 metu amžiaus isz Bethlehem,

23 ŽMONES ŽUVO 
HONG KONG

HONG KONG, KINIJA. — 
Cathay Pacific eroplanas susi-1' 
musze ir susprogo ant miglomis 
apdengto kalno. Eroplanas jau 
leidosi žemyn in Kaitak eropla- 
nams vieta, kai pateikė in kai- 
na. Dvideszimts-trys žmones 
szitoje nelaimėje pražuvo. Ki
tas tokis eroplanas gal taip pat 
kutu susimuszes, bet jo lakūnas 
buvo labai greitai pasakyta in 
ta kraszta neskristi, bet gryžti 
isz kur atskrido, nes miglos per 
tirsztos.

VAIKAS INMETE IN
UPE MERGAITE

Pa., Leit. Meri Hagenbuch, 30
metu amžiaus ir Saržentas Nor (Tasa Nuo 1 Puslapio) 
man Bogart, 32 metu amžiaus

akmenų.,
Susiedai sako, kad szitiedu 

mažucziai tankiai bovindavosi 
sykiu. Vaikas pats prisipažins- 

į ta kad jis mažute Sharol Zim- 
į merman instume in upe ir pas
kui akmenimis daužė. Policija 

į dabar patraukė to vaiko tėvus
Tarybos bus paskirtos del de

rybų tarp darbininku ir fabri
kantu, bet szitu tarybų nu
sprendimai teipgi mažai ka 
reiszkia, nes nei fabrikantai, 
nei darbininkai nėra priversti

isz Allentown, Pa.

DARBININKAMS
NAUJA BYLA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

m teismą, dažinoti ir pasitei
rauti, kaip tas vaikas buvo au
ginamas ir auklėjamas.

PRANASZAI

SUKAPOJO SAVO 
ŽMONA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tai galėtu pasiimti nors sziau- 
rine Vokietijos dali, tai jiems 
butu gera tvirtove vakaruose. į 
Jie isz ežia galėtu ir save ir sa
vo pavergtus krasztus pasilai
kyti ir apginti. Bet ežia ne taip į 
lengva Sovietams ir komunis
tams. Vokiecziai, kad ir Komu
nistai, visgi liekasi Vokie-' 
ežiais. Kaipo Vokiecziai jie ne
sutinka ir nepristoja nei prie 
Komunizmo ar Stalinizmo jei
gu toks pristojimas susilpnintu 
Vokietija. Vokiecziams Komu-1 
nistams labiau rupi Vokiszku- 
mas negu Komunizmas.

Už tai Sovietai dabar net sa
vo žmonėms mažiau maisto 
duoda, kad daugiau galėtu pa- 
siunsti Vokiecziams, už tai da
bar jie stengiasi prikalbinti 
kad visi Czekai, kurie Vokis?- 
kai kalba, gryžtu. in savo na-l

Amerika, tai už keliu metu, ne 
tik Amerika, bet ir kiti krasz- 
tai Europoje parodys Rusijai, 
kad karas butu Rusijos pražū
tis.

Draugas Su Žvieriuku

mus ir vėl apsigyventu, kur pir
miau gyveno. Sovietai nori kad 
koks milijonas tu Czeku gryž
tu, kad tada Vokiecziai geriau 
pasitikęs Sovietams ir jiems 
pritarrs.

Sovietai szitaip gerinasi Vo-į 
kiecziams už tai kad jie dabar 
prisipažinsta kad Amerika yra 
galinga ir kad su ja susikirsti! 
be Vokietijos pagelbos butu la
bai pavojinga Rusijai. Szitoks 
Sovietu prisipažinimas yra1 
mums labai geros žinios ir nau
jienos, nes jeigu Rusija dabar 
nedrysta viena stoti priesz

Harley F. Cope, jurininkas 
ežia laiko mažuti žvieriuka, 
kuris yra vadinamas Lemur. 
Jis szita žvieruka parsivežė 
isz Madagascar, kur Laivy
no mokslincziai stengiasi isz- 
tirti visokias to kraszto li
gas. Szitie mokslincziai isz- 
keliavo daugiau negu trisde
szimts du tukstaneziu myliu.

Szitas žvierukas iszrodo 
labai gražus ir malonus, bet 
kai užaugs, tai jis yra baisus 
ir pleszrus žvieris, kuris drą
siai pučiasi ant žmogaus ir ji 
sudrasko in szmotelius.

klausyti tu tarybų.
Unijoms bus uždrausta kisz- 

tis in tuos fabrikus, kur kitos ‘ 
unijos darbininkai jau dirba.

Geriausias punktas, bet var
giai invykdomas yra kad uni
joms bus uždrausta straikuoti 
viename fabrike vien tik už tai 
kad parodžius savo užuojauta 
straikuo jautiems darbinin
kams kitame fabrike. Pavyž- 
džiu; jeigu mainieriai straikuo- 
ja del didesniu algų, tai plieno 
darbininkams nebus valia' 
straikuot, kad stojus tiems

Į mainieriams in talka.

Valdžios teismui bus slihkHU 
uždrausti straikas, bet teipgi 

j bus sunkiau paskelbti, pradėti 
! straikas.

Fabrikantams bus valia vie
szai kalbėti apie darbininkus ir 
apie unijas. Iki sziol, unijos 
buvo visiszkai uždraudė fabri
kantams iszsireikszti ka jie ži
no ar mislina apie unijas. Sa
vininkui fabrikantui nebuvo 
nei valia net in savo fabriką in- 
eiti, kai darbininkai tenai dir
ba. Dabar jiems bus valai isz-

bas ar daktarai nežino savo a- 
mato, savo biznio, ar vietos nė
ra gana tokios ligoninėse, kad 
tokie ligoniai yra per gseitai 
paleidžiami isz tokiu ligoniniu. 
Žmogus, kuriam protas sumai- 
szytas yra pavojingas žmogus, 
nežiūrint to kad jis iki sziol dar 
nieko tokio baisaus nėra pada
ręs. Niekas nežino kada to
kiam žmokui viskas susimai- 
szys ir jis pavirs in pavojinga 
ir baisu žmogžudį.

TRUMANAS
INKLIMPO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

šia jeigu jis niekados isz pome- 
tes nieko nesakytu, bet kad pa- 
siraszytu ar pasisamdytu kad 
kas kitas jam visas jo prakal
bas paraszytu ir kad dar kitas 
peržiuretu. Nes ežia ne pirmu

sireikszti net ir per derybas ar 
darbininku balsavimus.

Unijos turės iszduoti pilna a- j 
pyška ita savo veiklos ir savo 
pinigu.

Keli Kongresmonai reikalam, 
ja, kad szitas Naujas Instaty-i 
mas in galiotu valdžia užimti į 
tuos fabrikus kur darbininkai 
negali su fabrikantais suside
rinti, ir kurio fabriko tavoras 
ar patarnavimas yra visiems 
žmonėms ar kraszto gerovei 
reikalingas. Reiszkia, tie dar
bininkai negalėtu straikuoti 
kuriu straikos suparalyžiuotu 
viso kraszto pramone.

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. I

SUKLYDO
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

doleriu paskirti ir kitiems 
krasztams del ginklu, armijų ir 
tvirtovių.

Dabar Kremlinas, Sovietai ir 
pats pypkorius Stalinas mato 
kad ežia jau ne baikos. Jeigu 
Amerika dar daugiau ginklu, 
maisto ir pinigu pasiuns tiems 
krasztams Europoje, kurie sto
ja priesz Rusija, tai Sovietams 
dabar jau baisu ir pavojinga 
toliau marszuoti ar daugiau že-l 
mes užimti. Sovietu darbas da
bar apsaugoti, aprūpinti ir ap
ginkluoti tuos krasztus kuriuos., 
ji dabar turi užėmus. Rusijos 
darbas dabar bus ne pultis, bet 
gintis; ne imti daugiau, bet lai
kytis ka ji jau dabar turi.

Iki dabar Stalinas su visais 
savo Sovietais buvo puolikas; 
dabar jis jau turi pats gintis.

O pirmutinis klausimas ku
ris baisiai rupi Sovietams, tai 
yra Vokietija. Jeigu Komunis-

Republikonu Pirmininkas

Hugh D. Scott, (po kai
rei) pasilaikė savo vieta kai
po Republikonu Partijos Pir
mininkas, nors daug Repub
likonu stengiesi ji pravary
ti. Per balsavimus jis vos-ne- 
vos laimėjo tuos rinkimus, 
kurie buvo laikomi Omaha, 
Nebr., mieste. Pirmininkas 
Scott dabar pasitaria su A. 
V. Shotwell, Republikonu 
Partijos Komiteto virszinin- 
kas isz Nebraska. Dauguma

Republikonu tikėjosi kad 
Scott bus pravarytas isz savo 
vietos nes beveik visi kurie 
reme Gubernatorių Dewey in 
Prezidentus, jam prieszinosi.

Republikonai dabar tarpu 
saves peszasi ir viens kita 
kaltina del Prezidento rinki
mu pralaimėjimo. Visi jie 
nujauezia kad kaip nors, kas 
nors, kur nors klaida padare, 
ir dabar visi viens in kita 
pirsztu rodo.

Lenktynes Be Raitelio

Szitas keistos lenktynes 
atsitiko in Hialeah Park, kai 
raitelis arklio su trecziu nu
meriu nukrito nuo arklio bpt 
arklys vis bego. Antras ark

lys irgi iszrodo be raitelio, 
bet tikrumoje, tas raitelis 
taip prie savo arklio prisi
glaudės kad jo ežia nematy
ti. Tie du arkliai lygiai tas

lenktynes iszbego, bet arklys 
su szitu trecziu numeriu bu
vo iszbrauktas, nes jis raite
lio neturėjo. -


