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TURKAI NERIMAUJA
Isz Amerikos Didžia usis Prekybinis Eroplanas

SLAPTA BYLA
PRIIMTA

Kongresas Priėmė By
la Priesz Sznipus

WASHINGTON, D. C. — 
Kongrese buvo inneszta Byla-, Į 
apie kuria labai mažai net ir 
tie patys Kongresmonai žino. 
Jie nubalsavo ta Byla priimti, 
nors jiems beveik nieko nebuvo 
paaiszkinta.

Ta Byla buvo taip slaptai in- < 
neszta ir priimta, už tai kad ta 
slaptybe baisiai reikalinga.

Byla ingalioja valdžia inves- j 
ti nauja szaka slaptos policijos 
ir slaptos žinių surinkimo or
ganizacijos.

Visi krasztai turi savo szni
pus, szpiegus visuose krasztuo- 
se. Vien tik Amerika iki sziol 
tikėjosi vien tik ant savo Am
basadorių ir pasiuntiniu su-j 
rinkti žinias kituose krasztuo- 
se. Dabar jau ir Amerika tvers 
savo slapta szpiegu armija.

Szita Byla, kuria Kongresas 
priėmė, ingalios musu slapta 
policijos susineszti su kitu 
krasztu žmonėmis, kurie bus 
pasamdyti dirbti Amerikai. Už 
ju darba, po keliu metu jiems 
bus pavėlinta atvažiuoti in 
Amerika ir ežia apsigyventi. 
Czia labiausiai yra kreipiama
si in tuos krasztus už tos plieno 
uždangos. Jeigu žmones isz 
anapus tos uždangos mums ko
kiu žinių inteiks, tai jiems grės 
tenai pavojus ir už tai mes ta-| 
da labai greitai juos parsivež-| 
tume in Amerika.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Czia tupi ant žemes di
džiausias visame pasaulyje 
prekybinis eroplanas. Jame 
gali važiuoti septynios de
szimts penki žmones, ku
riems visiems yra vieta ne 
tik sėdėti, bet ir atsigulti.

Boeing eroplanu kompani
ja szita didi eroplana ką tik

iszleido isz savo fabriko ir 
pasiuntė Pan American 
World Airways kompanijai. 
Dar devyniolika kitu tokiu 
eroplanu iszeis szia vasara.

Szitas eroplanas paprastai 
lekia apie penkiolika ar dvi- 
deszimts tukstaneziu pėdu 
augsztumo ir gali skristi

apie tris szimtus myliu in va
landa. Visi szitie žmones in 
ta eroplana labai lengvai su
telpa. Tie dideli trokai su ga
zolinu szalia eroplano parodo 
kokis didelis yra tas eropla
nas.

APVOGĖ
BAGOCZIAUS

NAMUS

Ponia Churchman sako, kad n r T O T I Ą T 
dauguma tu žemeziugu yra jos A U JI J ill 
invertinami ne tik del tiek, 
kiek jie kasztuoja, bet kad be
veik visi yra jai dovanoti ir už 
tai, yra dar brangesni.

Policija sako kad jie nežino 
ka kaltinti ar kur jieszkoti tu 
vagiu, nes jie taip apsukriai ir 
gudriai ta narna apvogė kad nei 
vieno intarianezio ženklo nepa- Vyzdį

ir pigu priesz Rusija pasistoti, 
nes keli tukstaneziai myliu ran- 

NEPATINKA dasi tarp mus ir Rusijos, bet 
  Norvegija stovi prie pat rube- 

tz i XT •• žiaus. Norvegai gerai žino, kadKad Norvegija Stoja jeigu karas iszkiltu, tai ju 
In Atlantiko Sutarti krasztas tuoj aus taptų karo 

 laukas. Naciai, Vokiecziai už- 
.. p* • • n i kariavo Norvegija per ana ka- 

Damja Rengiasi Pasek- ra bet niekados Norvegijos
žmonių nepavergę. Sovietai ta 
labai gerai žino ir už tai dabar 
labai susirūpino.

PREZ. TRUMANAS 
ISZVAŽIAVO 

PASILSĖTI

WASHINGTON, D. C.
Norvegija priėmė Atlantiko
Tautu pakvietimą stoti in ka- SOVIETU ARMIJA 
riszka sutarti. Ambasadorius j 
Wilhelm Munthe de Morgens- 
tierne szitas žinias pranesze.

Ambasadorius pasakė laik-

Lewiso Atstovas 
Pranaszauj a 

Straikas
Nepriima Turkija In Atlantiko 
Sutarti;^ Vagiai Gavo $10,000 
Vertes Žemeziugu Philadelphia, 
Pa., Jeigu Rusija Užsipultu Ant 
Francuzijos Tai Visi Komunis-

tai Stotu Rusijai In Pagelba ■
. ------------------------ ' --------- '-------- .--------------------

NAKARA, TURKIJA. — Turkai dabar MAINERlAI 
nerimauja, pyksta ir net bijosi, 
buvo

tiko
nuo

Jiems 
staeziai pasakyta, kad ju krasztas ne
stoti in ta rengiama kariszka Atlan- 

sutarti, už tai, kad Turkija per 
Atlantiko kranto.

STRAIKUOS

toli

ki-Turkai primena Amerikai ir visoms 
toms tautoms, kad jie buvo pirmutiniai 
sistoti priesz Rusija, kad jie atsisakė 
daryti jokias sutartis su Rusija, kad jie ir 
dabar stovi priesz Rusija.

pa
su-1

PHILADELPHIA, PA. — 
Vagiai pasivogė apie deszimts 
tukstaneziu vertes žemeziugu 
isz Ponios W. Morgan Church
man namu, kuri yra žymi veikė
ja in Chestnut Hill. Vagiai ap
vogė jos namus kai ji buvo nu
važiavus in Ardmore pažiūrėti 
kaip jos anūkes ant ledo cziu- 
žineja.

Matyti kad czia jau vagis i
> i J . I

kuris savo amata labai gerai 
žino ir moka apvogė jos- na- i 
mus, nes jis labai gražiai ir 
moksliszkai atplesze langa ir 
viską iszkrauste. Vagis ar va
giai labai gerai apsižiūrėjo ir 
apsirūpino, nes jie nesziojo 
pirsztines, kad nepaliktu jo-j 
kiu ženklu. Vagis ar vagiai nie
ko kito nepaeme kaip tik bran-' 
gins akmenėlius ir žemeziugus. 
Brangus kailiniai ir kiti dra
bužiai tiems vagiams visai ne
rūpėjo.

gas visu tu atstovu bus su- 
szauktas.

Beveik tuo paežiu sykiu kai 
Ambasadorius tas žinias pra- 
nesze, buvo isz Oslo miesto isz- 
siunsta laiszkai in Sovietu Am
basada pareikszkiant Rusijai,

ta Atlantiko kariszka sutarti.
Szitas Rusijai pareiszkimas

PRIE NORVEGIJOS 
RUBEŽIAUS

Turkai nenori dabar liktis vieni, be jo
kios sutarties. Kai jiems buvo paaiszkin
ta, kad ju krasztas per toli nuo Atlantiko 
kranto, jie piktai primine kad ir Italija del 
tos paezios priežasties neturėtu būti priim
ta in ta sutarti.HELSINKI, FINLANDIJA.

— Ateina žinios kad Sovietai 
jau ima stiprinti savo rubežiu 
prie Norvegijos. Raudonosios 
armijos kareiviai yra czia siun- 
eziami isz Murmansk. Norve
gijos ir Rusijos rubežius yra 
sziaurineje puseje. Jis buvo nu
statytas kai Finlandi j a sudarė 
taikos sutarti su Rusija.

Dabar per kelias sanvaites sanjunga galėtu susivienyti su Atlantikos 
Sovietai ir gražumu ir piktumu Į.„r:„„Į.„ coniilrKn 
prasze ir ragino Norvegus ne Sanjimga.
užsidėti su Vakarinėmis Tauto-

WASHINGTON, D. C. — 
Jau eina gandai, kad mainieriu 
bosas John Lewisas, rengiasi 

' kitas straikas mainieriams pa
skelbti! Vienas isz Lewiso lei
tenantu, tarnu, jau dabar gra
sina Senato komisija kad mai
nieriai straikuos. Ir tai bus ne 
už ilgo.

John Owens, Sekretorius-Iz- 
dininkas Mainieriu Unijos, kal
bėdamas priesz Prezidento 
Trumano paskyrima James 
Boyd, kaipo mainu direktorių, 
staeziai pasakė: “Mes praszo- 
me ir reikalaujame kad Prezi
dentas Trumanas nepaskirtu 
Poną Boyd kaipo mainu direk
torių, kurio darbas butu prižiū
rėti kad mainose apsaugos butu 
investos ir prižiūrimos.”

Jis sako, kad mainieriai jau 
dabar labai pyksta kad visai 
apsaugos jiems nėra mainose, 
ir jie neeis dirbti kol valdžia 
prižiuręs kad jiems tenai mai
nose nebutu jokio pavojaus.

Lewisas visados savo strai-

Dabar eina gandai, kad bus sutverta ki
ta tokia sutartis Viduržemiu jurose, marose. 
Szita kariszka sutartis susidarytu isz Tur
kijos, Graikijos, Italijos, Francuzijos ir gal kas pataikindavo kada, visiems 

Ispanijos. Paskui szitu krasztu kariszka

KEY WEST, FLORIDA.
Prezidentas Trumanas iszva- rasztininkams, kad jis atsto- 
žiavo ant dvieju sanvaieziu at-' vaus savo kraszta, kai mitin- 
ostogauti. Kai jis iszvažiavo isz 
Washington© su eroplanu, 
daug laikrasztininku su kitu 
eroplanu teipgi iszvažiavo. Kai 
tie eroplanai pasiekė Florida, 
Trumanas paprasze kad jo ero
planas pirmiau nusileistu.

Kai laikrasztininkai nusilei- Rad Norvegija sutinka stoti in 
do, tai Trumanas baikomis juos 
sutiko ir pradėjo j u visko klau
sinėti, taip kaip jie paprastai atmeta Rusijos pasiulinima del
jam daro. neužsipuolimo sutarties su So-

Keli augszti valdininkai ir vietais. Norvegijos atstovai sa- mis ir nestoti in ta kariszka At- 
tarybos nariai rengiasi pasi- ko kad neužsipuolimo sutartis 
traukti, atsisakyti, ir vienas tarp visu Europos Tautu yra 
jau atsisakė kai tik Trumanas užtikrintas per Tautu Sanjun- 
iszvažiavo. Visi kurie pasi-, ga, tai nėra jokio reikalo kita 
traukia isz valdžios pasiaiszki- tekia sutarti padaryti.
na ir pasiteisina, kad jie taip Copenhagen mieste diplio-
daro ar del sveikatos ar del ki- matai sako kad ir Denmark dažinoti ar inspeti, tai szitie 
tokio darbo, bet matyti, kad krasztas rengiasi taip pat pa
ezia yra daugiau negu tik svei- daryti.
kata ar darbas. Daug augsztu Norvegija labai drąsu žygi 
valdininku nesutinka su Prezi-- padare, stodama in ta Atlhnti- 
dentu Trumanu ir už tai pasi- ko sutarti, nes jos rubežius su
traukia.

lantiko sutarti. Bet dabar, kai 
Sovietai mato, kad nei saldus 
žodžiai nei grasinimai nieko 
nereiszkia, tai. jie jau ima siuns- 
ti savo kariuomenes prie szit.o 
rubežiaus. Kiek dabar galima

50 DVASISZKIU
SUARESZTUOTA

SOFIA, BULGARIA. — Ko- 
munistiszkos valdžios atstovas 
pranesza kad apie penkios de
szimts dvasiszkiu Protestonu 
buvo suaresztuota ir tuoj auskareiviai, szitos armijos yra

czia siuneziamos ne tiek kad bus patraukti in teismą. Szitie 
Rusija tikisi stoti in kara, pul
tis ar gintis, bet kad iszgazdi- 
nus Norvegus, ir parodžius sa-

eina su Rusijos. Mums lengva vo jiega.i i ■ i

dvasiszkiai buvo suaresztuoti 
ta paezia diena kai tie penkio
lika dvasiszkiu buvo nuteisti.

Ir szitie yra taip pat intarti

ir visur buvo trumpa anglių. 
Bet sziais metais jam jau taip 
gerai ir lengvai nepasiseks, 
nes visi visur turi gana ir per 
daug anglių. Žiema mainose bu
vo tokia szvelni ir szilta, kad 

ir apskusti kad jie yra iszdavi- mažai an8liu reikei°- net ir da- 
bar, žiemos laiku mainieriai 
tik kelias dienas ant sanvaites 
dirba. O pavasaryje dar mažiau 
dirbs. Tai, kaip mums iszrodo

kai savo krasztui ir kad jie bu
vo szpiegai, sznipai svetimoms 
tautoms.

Valdžios atstovas pasiaiszki-
no kad dar daugiau dvasiszkiu ^a^ar> Lewisui bus daugiau be-

iii O

bus suimta ir suaresztuota, nes 
valdžia dabar dar daugiau ži
nių yra gavus apie tokius isz- 
davikus.

Dabar jau visi aiszkiai mato
prie ko eina tie Komunistai: kad tas paskyrimas nebus per- 
Jie pasiryžę isznaikinti, iszka-, mainytas ir John Lewisas gali

(Tasa Ant 4 Puslapio) daryti ka jis nori!

dos sziais metais su straikomis. 
Beveik niekas nepaisius kaip 
ilgai mainieriai straikuos, nes 

i anglių visiems užteks.
Trumanas trumpai atsake
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Kas Girdėt
Eina jau visokie gandai kad 

darbininkai, nepasiduodami ir 
savo uniju ir bosu nepaisinda- 
mi ims straikiioti. Bet jie nieko 
nepesz.

Valdžia pranesza. kad jau 
1,750,000 mažiau darbininku 
turėjo darbus nuo Nauju Me
tu. Ir sziandien yra visas mili
jonas mažiau darbu negu buvo 
pernai.

‘ • •
Valdžia teipgi pranesza kad 

apie keturi milijonai darbinin
ku dabar neturi darbo ir kad 
devyni milijonai ir penki szim- 
tai tukstancziu darbininku, tik 
kelias dienas ant sanvaites gau
na dirbti.

Kur pirmiau geležinkeliu 
kompanijos reikalavo daugiau 
negu deszimts tukstancziu nau
ju karu savo traukiniams, da
lai* orderiu, užpraszymu yra 
tik del trijų tukstancziu ir asz- 
tuoniu szimtu.

Dabar jau 'beveik visi auto
mobiliai yra. naujos mados. Tie, 
kurie tuos automobilius renge 
dabar be darbo, nes jie jau ne
reikalingi.

Laibai daug automobiliu dar
bininku dabar jau be darbo, ir 
be pinigu. Jie ima. maista ant 
knygucziu, tikėdamiesi kad 
jiems pasiseks kur nors koks 
nors darbas gauti.

• •
Geležinkeliu kompanijos jau 

tiek daug darbininku atstatė, 
kad ju bosas nuvažiavo pasi- 
szneketi ir pasitarti su Darbo 
Sekretoriumi John Gibson.

Uniju vadai dabar jau krei
piasi in politikierius ir valdžios 
žmones, reikalaudami žinoti 
kada valdžia pradės visus tuos 
milijonus doleriu iszduoti ant 
apsiginklavimo, kad žmonėms 
atsirastu nauji darbai.

Visos szitos žinios dar ne to
kios baisios, bet jau parodo kad 
darbininku pjūties dienos jau 
baigtos, parodo kad algos jau 
nekils, bet eis žemyn. Ar tai 
ežia geras ženklas ar ne, dar per 
anksti pasakyti.

O kaip tik tyczia, dabar pri
viso visokiu tu vaju, kolektu, 
rinkliavti ir pareikalavimu pa- 
szelpos ar talkos isz visu pusiu. 
Vienas biznierius mums pasakė 
kad per viena diena pas ji at
ėjo net penkiolika žmonių su 
kolektomis, praszyti kad jis 
vienaip ar kitaip prisidėtu.

Mainieriams ypatingai blo
gai yra. ir gal dar blogiau bus. 
Žiema buvo visai neszalta ir 
žmbnes anglių labai mažai su- 
vartuojo. Dabar kad ir paszals 
diena, kita; bet kaslink szilu- 
mos ir augliu, tai jau beveik ga
lima sakyti kad žiema praėjus 
mainose. Mainieriai ir per žie
ma dirbo tik dvi ar tris dienas 
in sanvaite. Jie net bijosi pama
nyti kas bus vasara, kada dar 
mažiau tu anglių visiems rei
kės.

O pragyvenimas, kad ir bis- 
ki atpigo, bet vis dar per bran
gus.

Ūkininkai rytinėse valstijo
se yra labai susirūpino. Jie sa

ko kad žiema buvo tokia, szil- 
ta, kad dabar jau augmenai ir 
medžiai kai kur ima sprogti.! 
Tai labai pavojinga, nes tik vie-! 
na szalna gali visus tuos me
džius nuszaldinti ir tada nebu-l 
tu vaisiu. Jie mums pranesza1 
kad net ir žole ima. žaboti ir 
kvietkos ima žydėti. Visam 
tam dar per anksti, nes pavasa
ris dar tolokai.

Sziais metais oras buvo bai
siai nepastovus. Vienur žiema 
buvo jau ir per szalta, sniego- 
jau ir per daug; o. kitur žiemos ! 
kaip ir nebuvo.

Ten kur sniego jau ir per 
daug buvo ar net ir dabar yra, 
buvo labai daug iszkados pada
ryta, nes galvijai žuvo nuo 
szalczio ir bado. Bet tuo paežiu 
sykiu gali ant gero iszeiti, nes 
tenai szia. vasara bus galima ti
kėtis labai gražios pjūties. Bus 
daug daugiau kviecziu, avižų ir 
rugiu. Kai tas sniegas pradės 
leistis, upes patvins ir persi- 
lies ir daug iszkados padarys, 
'bet tuo paežiu sykiu tas vanduo 
duos ūkininkams daug derlin
gos žemes.

Girdėt kad visiems sziandien 
trumpa pinigu, bet gal Lietu- 
viszkoms Iszdavystems laik- 
raszcziif trumpiausia su pini
gais, bet bizni reikia, varyti to
liausi Todėl, meldžiame Guo- 
dotinu Skaitytoju, kuriu lai
kas jau pasibaigė, tegul atsily
gina su užmokeseziu už laik- 
raszti, nes laukiame gana ilgai 
ir jeigu tolinus užsivelines su 
prisiuntimu užmokesties, busi
me priversti laikraszti sulai
kyt, kas yra del mus labai ne
malonu, nes nenorime su musu 
draugais skirtis. Aczi-u!

Francuzijos Komunistu Par
tijos vadas, Maurice Thorez, 
vieszai ir drąsiai pasako kad 
Francuzijos Komusistai yra 
isztikimi ne Francuzijai, bet. 
Rusijai, kad jeigu Rusija sto
tu in kara su Francuzija. visi 
Francuzai Komunistai stotu už 
Rusija ir priesz. savo kraszta 
Francuzija.

Italijoje, Komunistu Parti
jos vadas, Palmiro Togliatti, 
dar aiszkiau ir drąsiau pasakė, 
kad Italijos Komunistai su isz- 
tiestomis rankomis priimtu Ru
sijos armijas in Italija. Togliat
ti dabar jau vieszai puolasi ant 
Popiežiaus, Szvcnto Tėvo. Iki 
■sziol jis Katalikams patardavo 
būti gerais Katalikais ir iszti- 
kimais Komunistais. Bet dabar 
jis jau drąsiai ir vieszai pa- 
reiszkia. savo ir savo Komunis
tu Partijos pasiprieszinima Po
piežiui.

Kai Kardinolas Mindszenty 
buvo suaresztuotas ir nuteistas, 
tai buvo tik pradžia to perse
kiojimo. Mes taip raszeme kai 
tik. Kardinolas buvo suimtas. 
Dabar matyti- kaip ta. pradžia 
ir kituose krasztuose pasirodo.

Szventoje Žemoje, Palestino
je jau taika vieszpatauja. Žy
dai su Arabais susitaikė. Dery
bos buvo vedamos per szeszias 
sanvaites ir rotas kuris tikėjo
si kad kas gero isz tu derybų 
iszeis. Bet dabar Arabai pripa
žino Žydu naujo Israelio tauta, 
ir Szventoje Žemeje vėl taika 
vieszpatauja.

Žvejotojo Tinklas

Iszrodo labai lengva, kai 
matai szita žmogų metant 
szita tinklą in ora. Juan 
Montalvo szita dvideszimts 
penkių pėdu platumo tinklą 
gali iszmesti keturios de
szimts pėdu in mares. Juan 
Montalvo szitoki darba jau 
dirba nuo dvylikos metu am
žiaus vaikuczio ant Cabras 
Salos. Puerto Rican žvejoto* 
jai szitus tinklus ar meszke-

Ponia Anna Louise Strong 
szeszios deszimts keturiu 
metu amžiaus Amerikiete ra
šytoja, buvo isz Rusijos isz- 
tremta. Ji buvo intarta kaipo 
Rusijos iszdavike ir szpiegas 
del Amerikos, ir kad ji bun- 
tavojo Ruskius priesz Sovie
tu valdžia.

Szitoks Sovietu pasielgi
mas visus sustebino, nes ra- 
szytoja Anna Louise Strong, 
per dvideszimts metu rasze 
apie Rusija ir apie Sovietus, 
ir visur ir visados gyre ir gy
nė Komunistus. Ji buvo ke
lis sykius intarta kaipo Ko
muniste. O dabar patys Ko
munistai ja intaria ir isz Ru
sijos isztremia.

Kai raszytoja Strong at
skrido in Amerika, ji ir ežia 
buvo Amerikos valdžios su
imta ir intarta kaipo iszdavi
ke del visu tu savo rasztu ir 
knygti apie Rusija. Dabar jai 
gyva beda, tie kuriems ji 
taip isztikimai dirbo ir už 
kuriuos ji taip stojo dabar ja 
iszmete, o tie kuriuos ji taip 
szmeiže ir niekino dabar no- 
riri kad ji pasiaiszkintu.

Atvažiavus in Amerika ji 
pasiaisrkino kad jos rasztai 
nepatiko Rusijos Kremlinui 
kai ji užstojo Yugoslavijos 
vada Marshal Tito, kuris 
dryso Stalinui pasiprieszinti. 
Ji sako, kad ji teipgi prasi
kalto visiems tiems Moskvos 
Komisarams, kai ji aiszkino 
kad Kinijos Komunistai nie
ko negavo ir už tai nėra sko
lingi Rusijos Komunistams, 
ir dabar gali savotiszkai sa
vo reikalus tenai tvarkytis. 

res iszpina ar iszmezga isz 
labai plonu siulu, kurie kasz- 
tuoja apie szesziolika dole
riu. Kai tas kuris moka, šal
toki tinklą iszmeta in mares 
tai labai daug žuvu sugauna. 
Bet reikia mokėti kaip ta 
tinklą laikyti ir kaip ji isz
mesti. Paprastas žmogelis in 
ta tinklą tik pats insiveltu ir 
nieko daugiau negalėtu pa
daryti.

Kas ten tikrai atsitiko ir 
kas buvo, kaip ji prasikalto 
ir kodėl ji buvo isz vary ta, 
mes tik tiek žinome, kiek ji 
mums pati pasisakė.

NAUJI TREMTINIU
TRANSPORTAI

BROOKLYN, N. Y. — Arti
miausiu laiku atvykimas visos 
eiles laiyuYu Tremtiniais, ku
riu tarpe atvyksta, ir Lietuviai;

Laivas “General Sturgis” 
iszvyksta Vasario (Feb.) 27 
diena, in Now Orleans, La., uos
ta ir atvyks Kovo (Mar.) 14 
diena.

Laivas “Marine Jumper,” 
iszvyksta Kovo (Mar.) 3 diena 
in Boston,Mass., uosta Jr at
vyks Kovo 13 diena.

Laivas “General Hahn,” isz
vyksta. Kovo 5 diena in New 
York uosta ir atvyks Kovo 15 
diena.
• Laivas “Ernie Pyle” isz
vyksta Kovo 8 diena in New 
York uosta ir atvyksta Kovo 19 
diena.

Laivas “'General Mnir” isz-. 
vyksta Kovo 9 diena in New 
York uosta ir atvyks Kovo 20 
diena.

Laivas “Marino Tiger” isz
vyksta Kovo 14 diena in Bos
ton, Mass., uosta, ir atvyks Ko
vo 24 diena.

Laivas “Marino Shark” isz
vyksta Kovo 17 diena in Bos
ton, Mass., uosta ir atvyks Ko
vo 27 diena.

Laivas “Marino Falcone” 
iszvyksta Kovo 21 diena, in 
New York uosta ir atvyks Ba
landžio (April) 1 diena.

Laivas “General Black” isz
vyksta Kovo 29 diena in New 
Orleans, La., uosta ir atvyks 
Balandžio 12 diena.

Laivas “Marine Jumper” 
iszvyksta. Kovo 30 diena in 
New York uosta ir atvyks Ba-I 
landžiu 10 diena.

— BALF Imigracijos Komi
tetas.

Pirkie U. S. Bonus

AMERIKOS DARBO
ROLE EUROPOSE 

ATSTATYME
WASHINGTON, D. C. —

I Mažai žmonių žino kokia svar- 
: bia role darbas loszia. invykdin- 
iti Marshall plana. Pal pradžio
je buvo pripažinta, kad planui 
būti sėkmingu, darbo paramai 
szioje szalyje ii- užsienyje buvo 
labai reikalinga. Szioje szalyje 

| trys didžiules darbo grupes: 
i “Amerikos Darbo Federacija, 
Industrialiu Organizacijų Kon-

i gresas ir Geležinkeliu Brolys
tes,” teiki* parama. Darbo pa-' 
i tarėju ofisai 'buvo atidaryti! 
Washingtone ir Paryžiuje prie 
'“United States Economic Co- 
i operation Administration.” 
. Tom veikia žymiausi daiboi 
■ vadai.

Darbo patarėjai Wasliingto- 
ne padeda. Paul G. Hoffman, 
Economic Cooperation Admi-Į 

1 aistra t ion virszininkui, su-: 
'daryti darbo politika, isz-1 
rinkti tinkamus asmenius veik
ti kaipo darbo patarėjus vir- 
j szininkams .lung. Valstybių- 
Į misijų Marshal] Plano szalyse, 
ir iszriszimui ekonominiu, so- 

i cialiu, technikiniu ir kitu klau
simu Europos darbininku ir ju
amatu uniju.

Darbo patarėjai Paryžiaus 
ofisuose padeda Amerikos am
basadoriui \V. Averell Harri
man, p. Hoffmaaio atstovui Eu
ropoje.

Pradžia aktyvaus kooperavi- 
mo tarpe Amerikos darbo uni
ja ir amatu uniju'EuropojeNu
vyko su paskyrimu Amerikos 
darbo vadu kaipo patarėjais 
nckurioms Amerikos misijoms 
Marshall Plano szalims. Szie 
vyrai kasdien dalyvauja viso
kiuose susirinkimuose, jie bu
vo paskirti del ju gabumu pro -\ 
dnkcijos dirvoje ir suriszfi su 
darbo klausimoms szioje szaly
je.

Darbo patarėjai tarnaudami!

Laikrodžiu Rateliai

Gal didžiausia ir reiksz- 
mingiausia pažanga laikro
džiu daryme buvo kai vienas 
džiegormeistras, Szveicaras, 
Nicholas Fatio iszrado, 1704 
metais, kad laikrodis daug 
geriau eina ir daug taisyk- 
lingiau laika rodo jeigu to 
laikrodžio rateliai būva ant 
mažu akmenėliu užkabinti ar 
uždėti.

Nicholas Fatio labai bran
gius, deimantinius akmenė
lius pavartuojo del savo laik

prie Amerikos misijų “Mar
shall Plano” szalyse yra atša
li omingi už:

1 1—Glaudu kooperavima su 
Europos vadais amatu uniju, 
kurios kooperuoja atstatymo 
program nose.

2— Yra ryszis tarpe amatu 
uniju vaidu ir virszinipku Ame
rikos misijų;

3— Siunczia naudingas infor
macijas isz sziu vadu in Eco
nomic. Cooperation Administra
tion Paryžiaus ir Washingtono 
ofisus.

Kadangi “Marshall Planas” 
yra atstatymo ir “Rehabilita-' 
rijos Planas,” pasekmingas 
planas priklauso nuo padidin
tos produkcijos ir ta paditinta 
produkcija priklauso nuo pri
statymo reikalingos maszineri- 
jos ir žalios medžiagos koope
ruojančioms szalims.' Musu 
Amerikos darbo patarėjai gali 
puikiai paaiszkinti naujas ru- 
szis maszineriju ir naujas pro
dukcijos budus.

Yra sveikas žygis Amerikos: 
darbo patarėjams kooperuoti: 
su amatu uniju broliais Euro
poje. Szalyse, kur produkcija 
■buvo pritaikinta, karui, ir po to 
prieszo sunaikinta, daugelis 
darbininku neteko savo produ-l 
kavinio gabumu. Daugelis dar
bilduku neturėjo ko netekti, 
jauni stojo in kariuomene be jo
kio patyrimo. Amerikos darbo 
patarėjai pasiruosze pakeisti 
szia padėti savo patyrimu Ame
rikoje.

Darbo perteklini ir darbo 
trukumai yra. rimtos klausimos. 
Kai kuriose “Marshall Plano” 
szalyse yra per daug darbinin
ku kaip Italijoj pavyzdin. Sze- 
sziose szalyse neužtekiinai. Isz
riszimui darbo klausimu darbo 
patarėjai glaudžiai veiks su 
Suvien. Tautu International 
Labor Organization.

Tikima kad szie darbo pata
rėjai turės padėti iszriszti uni
ju narystes klausimas. Atsar
gus sijojimas būtinai reikalin-

rodžiu, ir už tai net ir dabar 
žmones mislina kad tie ak
menėliai “Jewels” ju laikro
dėlyje yra labai brangus. Bet 
visai ne. Dziegormeistrai 
sziandien visai prastus ir pi
gius akmenėlius deda ir ge
riausius ir brangiausius laik
rodžius, nes jie ta pati darba 
atlieka kaip ir tie brangiau
si deimantiniai akmenėliai. 
Jie kasztuoja tik kelis cen
tus.

O E3 Q 

gas del nekuriu politiniu fak
torių.

Speciales darbo informaci
jų programos dailiai- ruosziamos 
YVashingtono ir Paryžiaus ofi
suose. Tikslas yra paaiszkinti 
atstatymo programa, žmonoms 
kooperuojaheziu Europos isza- 
liu ir darbo svarbia role pasek
mingu i administravimui.

Szios programos aiszkiai pa
rodo, kad darbo srityje, kai]) ir 
kitose srityse, 'Amerikiccziai 
nebando diriguoti arba diktuo
ti, jie nori padėti Vakaru Eu
ropos žmonėms save iszsigelibe- 
ti. / —C.
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Ąsk where you B Ahl K

SANDELIS KNYGŲ
I R ŽOLIŲ

Aukso altorukas, maldų knyga grąžais 
celuloidos virszais paveiksluotos mi- 
sziu maldos aiszkus drukas Tilžės sp
audimo $1.75. Vainikėlis mažesne 
madų knygute 75c. Ramybes Szaltiiiis 

j su daugeliu visokiu reikalingiausiu 
maldų panaszi knyga in senovės Szal- 
tini, stambus drukas gera knyga del 
senesniu kurie slabnai mato $4.00; 
Gyvenimas Szventuju per visus me
tus su daug., paveiksliu $4.25; Fran
ci jos liurde knyga, apie 500 puslapiu, 
įir czion nėra kokios baikos, tik tikri 
stebuklai, patvirtyti per Szv. sostą, 
stiprais virszais $<3.75. Evangelija 
knyga per visus metus $.3.25. Biblija 

[svietiszka, su 379 paveikslais, su ap
skaitymu $2.25. Biblija, tai yra visas 
Szventas rasztas apie 1100 puslapiu, 
stiprais virszais $.3.50: Angliszkai ir 
Lietuviškas žodynas stiprais virszais 
$.3.10.Ancikristas ir Komunizmas 35c 
Kaip tapti amerikos piliecziu 25c. 

i Pranaszystes apie svieto pabaiga ir 
ancikristo gimimą $1.25. Gudrus pie
menukas graži pasaka 25c. Juoku ve
žimas juokingi skaitymai 35c. Saviž- 
rolas didelis stukorus 50c. Raktas in
[laiminga gyvenimą $1. Nauja didele 
:sapnu knyga $1.75; Kabalas laimes 
rodykle 15c. Saules ratas ir jos visos 
planetos su keliais pabnežimais, as- 
tronomiszka mokslo knyga 75c. Ragi
nis grąžos žiemiszkos pasakos 35c. 
Dainų knyga apie 120 gražausiu dai
nų 75c. Girtuokliu gyvenimas, mirtis 
ir laidotuves su paveikslais 30c. Nebi
jok mirties, nes isz jos nepabėgsi su 
paveikslais 60c. Lietuviszka gaspadi- 
ne su apie 450 geriausiu receptu$1.25
Smakas ir galežinis vyras 25c. Leng
vas būdas iszmokt angliszkos kalbos 
be kito pagelbos 35c. Sveikata ligo
niams apraszo, apie 350 visokiu vais
tą žolių 25c. Istorija seno ir naujo tęs 
tamento 25c. Karves ir nauda ir geru
suru padarimas, su paveikslais 25c. 
Didysis Labo Žodynas drūtais apda
rais apie 1300 puslapiu $15.00. Pekla 
kur ji yra ir kokius prasikaltėlius ten 
ima ir kankina, su paveikslais kanki
nimo in rankiu 35c. Praloto Olszaus- 
ko darbai ir užmokestis už gerus dar
bus 30c. Paparczio žiedas, kaip isz ro

do ir kada ir kur gali ji surasti 25c.
Apie razbaininkus ir žudynes 35c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Visokios žoles yra is pakelius su nu
rodymais nuo ko ir kaip vartuoti. Nuo 
nervu sugedimo, iszgasczio, galvos ir 

įsprando skaudėjimo, ausyse užejimo, 
bemieges, suklajojimu ir visokios nėr 
vu suirutes, szita arbata tai yra vie
nas isz geriausiu vaistu nuo virs mi
nėtu ligų. Teipgi gerai yra duoti ir 
del mažių vaiku nuo iszgasczio ir be
mieges 85c. Nuo kosulio, dusulio, mai
nu astmos, palengvina atkoseti ir va
ro laukan visokį bruda nuo plaucziu 
60c. Nuo sauso kosulio, Bronkaitis ir 

j visokiu užsenejusiu Bronkaicziu 75c.
Nuo neuralgijos, nuraitis, antraitis, ir 
visokiu sanaru gelimo$1.75. Nuo Gelt 
liges ir kepenų ligos 75c. Vyriszkumo 
pataisimui, szita arbata labai gerai 
veikia ne tik del vyru bet ir moterims 
$ 1.25. Palangos Trajanka del arielkos 
75c. Nesiszlapyk lovoj bemiegant 60c 
Nuo inkstu ir strėnų skaudėjimo 60c. 
Nuo sunkiu ir nelaikiniu menesi 75c. 
Ramunėlių svaras $1.75. Liepos Žiedu 
sv, $1.50. Pelynu 75c sv. Apynu $1.75 
sv. Pinigus siuskit per moni-orderi ar 
per C.O.D., bet nepamirszkite kiek 
įdadeti del prisiuntimo kasztu.

M. ŽUKAITIS,
i 33G Dean St., Spencerport, N, Y.
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Loszikes Dukrele

l BELAISVIS
KAD kita syk. buvo taip sau 

žmogus, kuris dirbdamas 
jaunystėje susirinko sau jale pi-' 
nigu ir nupirko sklypeli žemes j 
kur pasistatė sau trobeles ir ap-' 
dirbdavo ūki, o vardas jo buvo į 
Kora, nes taip ji visi vadino. 
Kada ūkininkaudamas da dau
giau ųžsidiilbo pinigu, tada jis 
nuėjo in miestą pirkti sau “Be-: 
laisvi” darbininką.

Mieste pas pardavėja buvo 
pristatyta, belaisviu, nelygi
nant jaucziu; daugybe, bet Ko
mai ne, vienas ju nepatiko, nes 
rode jam tik iszrankas.

— Ar-gi jau juos visus 
reiks dabar 'budinti ? Murmėjo 
pardavėjas gyvo ta voro; nes 
tada, buvo perpietes (pokai- 
czio) laikas ir belaisviai miego
jo.

— Jeigu taip, tai asz galiu 
pas kita pardavėja! Atsake Ko
ra ramiai.

— Na. gerai, gerai! Eik szia- 
nai! Ir pardavėjas prisivedęs j 
Kora prie vieno belaisvio nu-j 
daužė retežiu ir rode, aiszkin-i 
damas:

— Paeziupinękie sztai, tai, 
'brolau, tavoras! Pabaldyk jam 
in krutinę, tai sztai dunda kai 
tiltas! Sztai mėsos kai velėnos, 
o gyslos kai virves! Iszsižiok! 
Paliepė pardavėjas 'belaisviu.

Tam iszsižiojns pakreipė 
burna, prie szvieso ir rodyda
mas pirkėjui aiszkino:

— Pažiūrėkite, kas per dan
tys! Ir su peilio geležte pa
braukė per juos. Žiūrėkite, 
kaip plienas per juos lengvai 
važinėja. Toki dantys už plie
ną drutesni.

Kora. vis da galvojo, cziupi- 
nejo belaisvio kuna, gyslas ir 
kaulus. Galu-gale sulygo liepe 
atskirti nuo kitu, susiraukęs 
užmokėjo pinigus, pasiėmė 'be
laisvi vyra ir iszkeliavo namo.

Belaisvis pas Kora gan ilgai 
gyveno ir dirbo. Jeigu kada pa
sibaigdavo darbas ir 'belaisvio 
stiprus kūnas negaudavo iszsi- 
judinti, jis tada ilgėdavo m.isz- 
ku, kuriuose jis buvo gimęs ir 
augės ir taip 'besiilgėdamas su
sirgdavo.

Karta belaisvis susirgo. Ke
rai tas parupo ir jis nežinoda
mas ka daryti, atsisėdo pas be
laisvi, kuris gulėjo silpnas, 
laukdamas mirties. Kora pra
dėjo ji maloniais žodžiais kal
binti ir raminti, žadėdamas 
jam. liuosybe, sakydamas:

— JPagryszi in savo misz
kus, pagryszi! Prižadu tau duo
ti liuosybe ir mano žodžiams 
gali intiketi! Esi da jaunas. 
Juk 'žinai, kad asz už tave pini
gus užmokėjau, bet jeigu tik
rai mano likėjo per penkis me
tus darbuosiesi, tada asz tave 
paleisiu. Po penkių metu busi 
liuesas!

Ir belaisvis tai girdėdamas 
iszgijo ir pasitaiše. Darbas jam 
rankose tirpo. Didis džiaugs
mas būdavo Korai sėdėti ir žiū
rėti, in dirbanti belaisvi; sma
giausias užsiėmimas in dirban
ti žiūrėti.

Kada žeme pirma karta apie 
saule arba, antraip sakant sau
le apie žeme apsisuko, belais
vis paženklino savo didyji pir- 
szta ant deszines rankos. Da 
jai syki apsisukus, paženklino 
ir antraji pirszta. Jis tuodu 
pirsztu daug labiau mylėjo ne
gu anuos, kurie da turėjo ilgai 
laukti tos liuO'Sybes dienos!

— Penki metai, skaitė be-
laisvis, tai tiek, kiek pirsztu 
aid mano deszines rankos; ar-į 
ba tiek syk turi saule apsisuk-1 
ti.

Mate belaisvis, kaip saule 
kas vakara nusileisdavo, o kas- 
ryta užtekdavo, tai jis kiek
viena. diena ženklindavo ant 
akmenų ar ant kietu uolu in jas 
inbrieždamas; vasarai ir žie
mai praėjus, belaisvis žinojo, 
kad jau metai praėjo. Tasai be-1 
galinis skaitliavimas buvo visa 
jo savastis, kurios niekas nega-' 
Įėjo isz jo atimti. Laikas Logo, 
o belaisvio skaitlines didinosi.

Metai po metu slinko paleng
voje, kaip koki didžiausi neap- 
rubežiuoti apskrieziai, kuriu 
negalėjo niekas ne pastumti ne 
sulaikyti. Priesz kiekviena 
nauja vakarine žvaigžde, be-į 
laisvyje atsidusdavo viltis.

Laikas, kuris taip greit bėga, 
kada gerai gyveni ir nieko ne
laukti, o taip palengva velkasi j 
kada lauki sunkiu dienu pabai
gos, belaisviui buvo neužmato
momis juromis. Jis, žinoma, 
lauke ir tarytum su kvapu 
trauke, kad lik greieziau atei
tu tie penktieji metai. Jisai kas- 
vakara saulei nusileidžiant, 
skusdavo gilume savo mineziu 
ir ilgėjosi, begalo ilgėjosi savo 
gimtines tėvynės giriu.

Kada jau galu gale, praslin
ko tie ilgiausieji penki metai,' 
kuriuos tai]) lengva isztarti, bet

1 11* . . I

nelengva sulaukti, priėjo' 
džiaugsmas belaisvis prie savo' 
szeimininko, papraszc žadėto-! 
sios liuosybes ir ketino gryžt i 
in savo tėvynė!
.— Apdirbdavai ūke man 

labai gerai! Atsiliepė pagalvo
jęs Kora. Pasakyk man dabar, j 
kur tavo tėvynė? Turbut vaka
ruose, neš matydavau tave vis I 
in vakarus žiūrint!

— Tai])! Patvirtino belais
vis.

— Bet turbut labai toli! O 
pinigu kelionei neturi! Kaip tu 
parkeliausi ?

Belaisvis nulenkęs galva ty
lėjo, nes isztikruju, pinigu jis 
ne skatiko nuturėjo. Kora tai 
matydamas, belaisviui siūk1! 
szitokias sanlygas:

— Jeigu nori, darbuokis 
da pas mane kokius tris metus, 
arba nors du, tada duosiu tau 
pinigu kelionei.

Belaisvis linktelėjo galva ir j 
nuėjo prie darbo. Dirbo gerai, 
bet jau neskaitė dienu taip, 
kaip pirmiau. Užtai tankiai 
sapnavo apie savuosius, apie 
savo gimtini nameli, apie misz
kus, kuriu troszko kai gerve 
giedros dienos.

Kora tankiai girdėjo belais
vi miegant murmanti ir per 
sapna burbuliuojanti kažin ko
kius ten žodžius in szuni loji
mą panaszius, Korai nesupran
tamus.

Po kiek laiko belaisvis vėl 
susirgo ir nesikėlė isz patalo. 
Tada Kora atsisėdo pas ji ir 
kalbėjo ilgai, ilgai, o žodžiai jo 
buvo toki meilus ir tai]) sura
minanti belaisvio szirdi.

—• Asz, tavo szeimininkas, 
pasenau, bet ir asz jaunystėje 
skendau ilgėjime, trokszdamas 
nuvykti in miszkus, bet jokiu 
budu nebegalejau tokiai toli
mai kelionei surinkti užtekti
nai pinigu, tai ir pasilikau ezio- 
nai. Ir dabar tik turbut po mir
ties savo dvasioje tenai nulek-

gaminDeborah Leslie Dozier ežia 
su pasididžiuojimu parodo 
savo dukrels, kuri užgimė, 
Lapkriczio penkta diena, 
1948 metuose. Mažute ramiai 
sau guli savo garsingos mo
tinos rankose. Jos tėvas yra
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TARADAIKA

Girdėjau kad apie Pottsville, 
Ten puikios mergeles, 

Kai]) Morczines kalaites, 
Po pakampes buna, 

Katinėlius tik szaukia, 
Vai, tik sarmata, 

Pasitaisykite!

Nes kai]) Baltruviene pribus, 
Tai susimylejimo nebus,

* * *
Priesz Gavienios,

Koks ten vyrukas susikalbėjo, 
Ir apsivesti su mergelka 

norėjo,

i in iszpažinti eiti nenorėjo 
M aust tuo ir per diena

Bet ir iszpažinti eiti turėjo 
Szliuba gavo,

Ir sau iszvažiavo,
Tai mat, koki durniai, 

Tikri avingalviai!
* * *

Vienas draugas mano,

ra. Pas mane užlaikyma visuo- ro drato vielos, ju dantys asz- į 
į met gali turėti, tarė Kora szir- trus kai tigru. Bet jie buvo ra-Į

Pasilik pas mane. Czia mus ii’ paklusnus!
Na, ir laikai tuomsyk buvo 

ramus.
Būdavo, kad iszeina in misz-

ju.? Kada isz numirsziu, mano
I siinus rūpinsis apie tave.
i Belaisvis galva linktelėjo ir
: pasiliko. kais, ju geležiniai kirviai tik1

blizga po orą. skraidvdami, Kora senojo, darbo dirbt su- . . : vszimtamecziai medžiai tikis nebegalejo, bet turėjo be-

! rūpinosi jo sveikata, kad ji 
; nesirgtu, ir vis galėtu dirbti.

kais, ju

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos yastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa

A. Jk A.

krutamųjų paveikslu 
tojas, William Dozier. Jau 
dabar matyti kad szita ma
žinta dukrele bus graži ir 
maloni kaip jos motina, kuri 
yra garsi loszike Hollywood 
krutamuosiose paveiksluose.

Išžiodavo botagu, kad užlaikyti 
I ji nuolankumo ir paklusnume. 
! Duodavo jam ir pasilsėti, nes 
viena, diena in sanvaite belais- 

[ vis turėdavo liuosa ir galėda
vo sau ramiai ant kalnelio sė
dėti ir in vakarus žiūrėti, kuo

kedarni, o jie u'žmirsze savo pri
gimtus tėvynės miszkus, tik 
džiaugiasi, tik gėrisi, kad kuo- 
daugiau medžiu iszkerta, kuo- 
daugiau miszko isznaikina.

Kora personos numirė. Jo su-1 
nūs pasiliko ir ūke valde, o 'be-1 
laisvini vis miszkus naikino.! 
Naikino, nes pildė Keros pa-[ 
liepimą. Tiktai Kuosomis 
darbo pailsio valandomis, pri-! 
simindavo sau amžinus tevy- 
niszkus miszkus, in kuriuos|

imo

Svarbus Praneszimas

moterėliu,
Kai]) iszpažinti atlieka,

0 ežia ne lai]) einasi,

Viena,

Ir ka lik in nameli iuejo, 
Taigi, norėjo iszmauti 

guzutes, 
Bet sztai nerado

bon kūtes,
Tuojaus užklupo ant savo 

t vyrelio,
Ir pradėjo ant jo keikt

(.) gal ir jos vyrelis žinojo, 
Kad parėjus bobele

Pasigėrus velniavos nedarytu 
Taigi, sunku girtukle nuo

Daug yra musu žmones

Taukiausia praloszta

Ir užmoka faino
Aatvs skundžiasi

Keros žeme, gerai iszdii'bama, 
duodavo didžius vaisius, tai 
Kora surinko nemaža pinigu, 
kad pirko miszko, kuri kirto, 
isz medžiu dare triobas ir mal-

— Bet kur mes sugryszime, 
kad jau miszkus baigiame kir-

sėdavo, kad belaisvis turėtu 
darbo. O belaisvis kirto me
džius su tikru džiaugsmu, visai 
ne in galva nepaimdamas kad

gubai pinigu skaitlius.

Viena diena Kora pirko be
laisve ir parvežęs isz miesto pa
vedė belaisviui. Belaisvis labai 
apsidžiaugė.

Metai po metu slinko, o Ko- 
j ro namuose augo szeszi stiprus 
belaisvukai, kurie taip-pat, 
kai]) ju tėvas ir motina darba- 

j vosi ‘ sanžiniszkai. .

n’i nejucziomis'bėga! Kalbėjo be
laisvis tėvas savo vaikams. Bet 
ateis laikas kada drąsiai in- 
žengsime in amžinus prigimtus 

. niiszkus! Ir kiekviena liuosa 
diena imdavo .Savo sūnūs su sa
vim ant kalno, ir, žiūrėdamas in 
leidžianczios saules veidą, mo
kino juos ilgėtis. Ilgėtis misz-

Geriausia laikraszti sau 
•nusipirkite,

siu! Tu esi da jaunas ir jiegas ' de kad ne tie miszkai! 
darbui turi milžiniszkas, bet ar 
tu tvirtesnis esi, negu asz jau-

Kora paseno ir sumenkejo. 
Jau jis seniai buvo senas, bet 
juo tolyn, juo silpnyn ėjo!

Jo sūnūs isz pat prigimimo 
nebuvo .stiprus, bet belaisviu 
jie nesibijojo, nors gerai numa
nė, kad belaisviai vienu sprik- 
tu in panose gali žmogų už- 
muszti.

Sugryžo ir vėl nulindęs ir nn-

klausyk mano patarimu: steng

Belaisvis noroms-nenoroms 
įgryžo in .sveikata, bet jau

kad daug rado medžiu, bet vis 
tai ne jo prigimtieji miszkai!

— Hm! Atsikrakszte Ko

Galingi tai buvo gaivalai lie 
belaisviai, bet buvo nuolankus 
paklusnus; lik dirbo ir dirbo, o 
kas ju darbu naudojasi, jiems 
visai nerūpėjo. Ju kaulai buvo

nebuvo toks

uis; tankiai ilsėdavęs, atsigul
davo ir prie darbo kaikada nu
vargęs užmigdavo. Kora lai])

rokai sudrožė botagu. To jau 
buvo perdaug: 'belaisvis apsi-

Po keletą menesiu pargryžo 
■galo suvargęs belaisvis, ne

— Matai, tarė Kora, bet asz 
eisu geras, ta kiekvienas pri
pažins. Eik antra syki ir jiesz- 
kok tėvynės ii’ miszku rvtuose.

Belaisvis nuėjo antra syki in! 
rytus isztikro atrado tevynisz- 
kus, bet ju nepažino; jam iszro-

laisvių suims.
Visi belaisviai nustėro 

keta žinia!

ATVYKO

neti-

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

TREMTINIAI i A-B - CELA^l

laivu tKovo (Mar.) 8 diena 
“Maiine Flasher” in 
York uosta atvyko szie Lietu
viai tremtiniai:

Anužis, Antanas, Zuzan
zana, Donatas amt adreso
James St., Baltimore 30, Md. * 
Bajerciuis, Bronins, ant adreso: £ 
49 Buttonwood St., Dorchester,. * 
Mass. Bražinskas, Juozas, ant J 

* * 
* 
Ar 
★ 
* S 
s 
★ 
Ar S 
Ar 
* 
★ 
★

i ■ Ar

adreso: 37 Park Avenue, Yon-

Vlitis, Audrom1, Vygande ant 
adreso 24 Hawthorne, Newark,

Y. Jukneviczius, Antanas, 
adreso Wakefield, Mass, 
minskas, Aleksandras, Baubo- * 
ra ir Himvvdas ant adreso 37 ★ * TA
Park Ave., Yonkers N. Y. Karo- * 
sas, Klemensas, Petronėle Vai- ★ 

<* 
done, Ramūnas ant adreso 
13414 Durkee Ave., Cleveland, 
Ohio. Kliorkaitis, Pranas, ant 
adreso:. 287 Kobin St., Bridge
port, Conn. Orentas, Stasys, 
Victoria., Romualdas ant adre-i 
so: Sodus, Michigan. Pajeda, 
Vladas, Ona, Drasutis, Wanda, 
ant adreso 45 Pratt St., Rouses
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Atvykstanczius pasitiko or
ganizacijos atstovai.

— BALE Imigracijos Komi
tetas.

Augina Nepaprastu Jaucziu Veisle

Netoli nuo Tucson, Arizo- 
I na, Matt Baird, Prezidentas 

Brahman draugystes ūkinin
ku, paszeria viena labai gera 
ir brangi jauti, kurio veisle 
buvo parvežta isz tolimu 
krasztu, kur jaueziai yra lai-

komi kaipo kaip kokie szven- 
ti gyvuliai. Arizono valstijo
je szitie jaueziai yra augina
mi ir yra stengiamasi j u veis
le ne tik paplatinti bet dar ir 
patobulinti, kad jie galėtu 
gyventi szaltesniuose krasz-

tuose. Ūkininkai ežia labai 
daug pinigu inkiszo ir pra
leido szitokius jauezius par
sitraukti, bet jie tikisi kad 
Amerikos veisle labai daug 
pagerės isz saitu kitos veis
les jaucziu.

1555

1550

2442 Vjm.
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"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
I

—• Petnyczioj pripuola Szv. 
Eulogijo, taipgi pasninkas.

— Klausikite “Tarptauti
niu” Radijo Programa, Neda
lioj, Kovo (Mar.) 13-ta. diena, 
per Stotis ‘ ‘ WPPA ’ ’ 1360 k ii., 
Pottsville, Pa., 4:45 po pietų.

—• Subatoj Szv. Grigalių 
Did., taipgi pasninkas.

— Gerai žinomas senas gy
ventojas Antanas Popolskis, I 
kuris gyveno pas savo seserį 
ponia Paulina Pakalinieno, 615 
W. Centre Uly., numirė Utar- 
ninke, 8:30 velanda vakare 
Ashland ligonbute, nuo dusu
lio. Velionis paskutini kartai 
dirbo Mahanoy City kasyklose. 
Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika būdamas da jaunas 
vyrukas. A. a. Antanas buvo 
malonaus budo ir gero gyveni
mo, turėdamas daug prieteliu 
kuri guodojo. Prigulėjo prie 
Szvento Juozapo parapi jos. Pa
liko seserį Paulina Pakalinieno. 
Laidotuves invyks Sukatoje, su 
Szv. Misziomis Szvento Juoza
po 'bažnyczioje 9-ta valanda ry
te ir bus palaidotas in parapi
jos kapines. Graborius Liudvi
kas Traskauskas laidos. Am
žina atilsi!

— Kita sanvaite: Nedalioj 
pripuola antra Gavėnios Neda
lia; Panedelyje Szv. Matildos; 
Utarninke Szv. Longino, taipgi 
ta diena, 1767 metuose, gimimo 
diena 'buvusio Amerikos prezi
dento Andrew Jackson; Šara
doj Szv. Abraliomo, taipgi pas
ninkas; Ketverge Szv. Patriko; 
Petnyczioj Szv. Cyrilo, taipgi 
ta diena 1855 m., mirė Lietuviu 
raszytojas Petras Arminas, ir 
ta diena 1837 m., gimimo diena 
buvusio Amerikos prezidento 
Grover Clevelando, taipgi ta 
diena yra pasninkas; Subatoj 
Szv. Juozapo.

— Ana diena musu senas 
gyventojas Martynas Radžiovi- 
czius nuo 525 W. Mahanoy uly 
ežios turėjo operacija Locust 
Mt. ligoribute, taipgi Juozapas 
Vilbitskas isz Shenadoro turė
jo operacija.

— Amerikos Legiono Be
nas rengia Koncertą Utarninko 
vakara Kovo 15-ta diena, Ma
hanoy City High Mokyklos sve
tainėje.

— Ponstva Simonai Svirs
kiui nuo 531W. South Uly., ana 
diena apvaiksztinejo savo ve
dusi diena.

— Helena Patoniene isz 
Barnesville randasi Coaldale 
ligohbute, kur turėjo operacija.

— Szv. V ardo draugijos isz 
Schuylkill, Carbon ir Northum
berland pavietu laikys savo su
sirinkimą Nedalioj Kovo-Mar. 
13-ta diena, Szv. Vincento pa
rapijos svetainėje, Girardville- 
je, 2-tra valanda po pietų.

— Nedelioj, 4-ta valanda 
po pietų Szventos Marijos Rus- 
naku bažnyczioje, mieste, likos 
suriszta mazgu moterystes, pa
nele Rūta, duktė pons. Jonu 
Konsavicziu isz Barnesville, su

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiam?
:: Reikalams

635 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Pirmutine Moteriszke
Skersai Sziaures

Aszigali

Leitenantas Margaret C. 
Flynn isz Fhiladelphijos Pa., 
yra pirmutine moteriszke 
perskristi per Sziaures aszi
gali. Ji yra slauge kuri da
bar* darbuojasi su lakunu di
vizija Alaskoje. Ji per ta 
Sziaures aszigali perskrido 
su kitais lakūnais in B-50 
bomberi, kariszka eroplana. 
Daug szitokiu merginu ir 
moteriszkiu dabar stoja in 
lakunu eiles kaipo slauges, 
sekretorkos ar taip pagelbi- 
ninkes.

Jonu Dorenda, sūnūs pons. 
Jurgiu Dorenda, nuo 36 N. 
Main Uly. Kunigas Antanas 
Kubekas davė szliuba. Svotai 
buvo Helena Konsavicziute ir 
Edvardas J. Doranda. Vestu
ves atsibuvo pas nuotakos tė
vus, Barnesvilleje. Jaunave
džiai apsigyvens mieste, 36 N. 
Main Uly.

Shenandoah, Pa. — Militari- 
nos laidotuves a. a. kareivo 
S/Sgt. Alberto Casper (Kaspe- 
raviezio) sūnūs pons. Vincu 
Kasperavicziu, nuo 956 W. 
Coal TTly., invyko Ketverge,
Kovo 10-ta diena, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9-ta 
valanda ryte, ir palaidotas in 
parapijos kapines. Veteranai 
isz American Legion ir Vet. of 
F. W., dalyvavo laidotuvėse. 
Graborius J. AV. Levanaviczius 
laidojo. A. a. kareivis S/Sgt. 
Albertas su kitais kareiviais li
kos užmuszti kai ju eroplanas 
sudužio ant kares lauko Afrike, 
Balandžio (April) 19-ta diena, 
1942 metuose.

Girardville, Pa. — Ponia Ma
rijona Zeloniene, nuo AV. Ogden 
Uly., apvaiksztinejo savo gimi
mo diena.

Philadelphia, Pa. — Ketu
rios deszimts devynių metu i 
naszle, Ponia Anna Reilly, pasi- i 
liko bažnyczioje po Misziu pa
simelsti už savo gimines. Kai 
visi iszcjo isz'bažnyczios, ji dar 
nuėjo prie groteliu ir uždega 
kelias žvakutes ir paskui su- 
gryžo i.n savo lonka.

Visai be jokio perspėjimo, jai 
kas raže per galva su geležine 
lazda. Ji sukniubo lankoje ir 
nematą kas jai taip per galva ' 
uždavė. Ji pradėjo szauktis pa
gelbės ir spiegti.

Aplankymo Bažnyczia turi 
altorius ant virszaus ir skiepe. 
Naszle meldiesi skiepe, o vir- 
szuje Kunigas kriksztino kūdi
ki. Kriksztu tėvas buvo polici
jantas Thomas McDonald. Kai 
tik jis iszgirdo ta spiegimą, jis 
greitai nubėgo ir rado ta naszle 
sukniubusia lonkoje. Jis grei
tai ja isznesze isz bažnyczios ir 
nuveže in ligonine. Ligoninėje

ji nieko negalėjo policijantams 
pasakyti apie juos užpuoliką ar 
užpuolikus, bet Kunigas Elmer 
M. Stapleton, klebonas spėja 

i kad greieziausia ežia keli vai- 
i kai kalti. Jis sako kad jis jau 
kelis kartus užtiko kelis vaike
zus zulinantis apie bažnyczia ir 
norėjo juos suimti, bet jie vis 
pabėgo. Policija dabar paskyrė 
du policijantu kurie stengsis 
suimti tos naszles užpuoliką.

Washington, D. C. — Kon- 
gresmonas Sol Bloom (Demo
kratas isz New Yorko) 78 metu 
amžiaus, staiga numirė nuo 
szirdies atako. Paliko viena 
dukteri. Jo pati mirė 1941 m. 
Velionis gimė Pekin, Ill., 1870 
m. Jo draugas Senatorius J. 
Melville Broughton (Demokra
tais isz North Carolina) numirė 
pereita Nedelia, nuo ^szirdies 
atako.

Baltimore, Md. — Ekspresi
nis pasažierinisImkis “Emba- 
sador” kuris ėjo isz Baltimore 
in Detroit likos apvogtas. Ban
ditai kurie radosi vagonuose, 
užpuolė ant pasažierius ir ap
vogė visus. Banditai pabėgo.

VISI KOMUNISTAI
ISZDAVIKAI

Visi Jie Yra Isztikimi

NEW YORK. — Valdininkai 
ir kiti didi valdžios žmones ir 
atstovai jau sako ir tikina, kad 
Komunistas negali savo krasz- 
tui būti isztikimas, kad tas ku- ■ 
ris sakosi esąs Komunistas tuo 
paežius sykiu prisipažinsta kad 
jis yra ir iszdavikas.

Kataliku Bažnyczia szitaip 
jau seniai sake ir aiszkino, bet 
iki sziol, retas kuris tos Bažny- 
czios paklausė. Szventame 
Raszte randame perspejima, 
kad negalima dviem ponam
tarnauti.

Ana sanvaite, beveik visi 
laikraszcziai rasze ir aiszkino, 
kad Komunistai, kuriame kra- 
szte stotu už Sovietus ir už Ra-1 
sija, jeigu karas iszkiltu.

Mums ežia visai ne naujiey 
nos. Tai toks jau Komunizmo 
mokslas ir nusistatymas.

Komunistu Partijos vadas 
Francuzijoje, Maurice Thorez, 
staeziai sako, kad, “jeigu Rusi
ja užsipultu ant Francuzijos, 
tai visi Komunistai stotu Rusi
jai in pagelba ir kariautu 
priesz savo kraszta. Czia, kaip 
sakome, nėra nieko naujo. Tik 
tiek, kad tie Komunistai dabar 
jau drąsiai ir vieszai taip sako.

Maurice Thorez, Komunistu 
vadas dabar stengiasi subunta- 
voti darbininkus ar armijos ka-i 
reivius, kad Francuzijos val
džia neprisidėtu prie tos Atlan- 
tiko kariszkos sutarties. Jis 
stengiasi visiems priparodyti, 
kad Rusija yra Francuzijos 
drauge, o didžiausias jo krasz- 
to prieszas yra Amerika.

Francuzijos Taryba labai 
greitai pasmerkė szitoki to Ko
munistu Partijos iszsireiszki- 
ma.

Nėra tokio aitvaro, kaip Ko
munisto kuris butu savo krasz- 
tui isztikimas, ar geras pilietis. 
Geras Komunistas. yra gyvas 
savo kraszto iszdavikas. Ko
munistą gali būti Amerikietis, 
Frascuzas, Anglas ar Italijonas 
bet jis tik vienam krasztui yra 
isztikimas: “Rusijai!” Mau-‘ 
rice Thorez szita visiems labai 
aiszkiai pasakė, ir visiems mus 
reikia niekados nepamirszti!

DVASISZKIAI 
NUTEISTI

Vieni Užsigina, Kiti 
Praszosi Susimylejimo

SOFIA, BULGARIA. — Ko- 
munistiszkas teismas reikalau
ja kad keturi Bulgarijos Pro- 

! testonai dvasiszkiai butu pa
karti, kaipo iszdavikai, ir kad 
kiti butu ant ilgu metu nuteisti 
in kalėjimą.

Penkiolika Protestonu dva- 
1 siszkiu buvo suimta ir is teis
mą patraukta, taip kaip buvo 
ir Kataliku Kardinolas Mind- 
szenty. Jie taip pat buvo intar- 
ti ir nuteisti kad buk jie susi- 
nesze su Amerikos szpiegais ir j I

i savo kraszta iszdave.
Per teismą Komunistai užsi-| 

puolė ir intare visas Amerikos 
Bąžnycziu misijas, sakydami, į 
kad Amerikos kapitalistai per 
kunigus ir misijonierius lenda 
in kitus krasztus ir tenai savo 
tvarka inveda.

Advokatai kurie neva gynė 
tuos intartus dvasiszkus, pra- 
sze kad teismas palengvintu j u 
bausmes, nes jie “biedni ir ne
laimingi inrankiai kapitaliz
mui, ,ir pilnai nežinojo ir nesu
prato ka jie buvo padare.”

Bulgarijos vyriausias intare- 
jas, Moskvoj mokslus ejes Di- 
miter Georgiev pareikalavo 

i mirties bausmes del keturiu 
dvasiszkiu, kurie buvo nariais 
Suvienytu Evangelistu Bažny- 
cziu Tarybos. Szitu dvasiszkiu 
vardai:

Kun. Vassil Ziapkov, ketu
rios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus, Kongregeitionalistas.

Kun. Yanko Ivanov, keturios 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus, Metodistas.

Kun. Nikola Naumov, ketu- 
ries deszimts devynių metu am
žiaus, Baptistas.

Kun. Georgi Chcrnev, ketu
rios deszimts szesziu metu am
žiaus Fent&kostininkas.

Komunistiszkas teismas da- 
rado kad szitie keturi dvasisz
kiai ne tik savo kraszta iszda
ve Anglijos ir Amerikos szni- 
pams, bet jie dar ir labiau pra
sikalto kurstydami žmones su
kilti priesz Komunistiszka val
džia. Jie teipgi stengiesi pra- 
szyti kad Amerika ežia insi- 
kisztu ne tik su savo doleriais, 
bet ir su savo armijomis.

Bausme už iszdavyste eina 
nuo deszimts metu in kalėjimą 
iki pasmerkimo ant kartuvių, 
sulyg Bulgarijos instatymu.

Kai szita straipsneli baigėme 
raszyti, dar nebuvo atėjusios 
žinios kaip teismas szitus dva- 
siszkius nubaus, bet abejojama 
kad juos nuteis pakarti.

SLAPTA BYLA
PRIIMTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kiek pinigu bus paskirta szi- 
tam darbui nei Kongresas ne
žino ir niekados nežinos, nes 
darbas bus baisiai pavojingas 
ir už tai turės būti slaptai ve-j 
damas! Byla buvo Kongreso 
priimta, ir dabar eina in Sena-j 
ta.

Mums tokiu darbininku jau 
seniai reikėjo, nes jau seniai 
paaiszkejo kad dipliomatai ir 
pasiuntiniai tik tiek gali mums 
praneszti, kiek tu krasztu val
džia nori kad jie pranesztu. 
Ambasadoriai ir pasiuntiniai 
jau seniai yra isz mados iszeje 
ir dabar nieko nereiszkia.

Gardžios Liekarstos

Mažutis, penkių metu am
žiaus Kenneth A. Curtis la
bai myli tas liekarstas ku
rias insake jam daktaras. 
Mažutis serga inkstu liga ir 
daktaras insake kad geriau
sios liekarstos yra valgyti 
arbūzo, watermelon, kiek tik 
jis gali. Tokis daktaras szi- 
tam mažucziui labai patinka, 
kaip matyti isz jo veido. Ir 
mums reikes tokis daktaras 
susijieszkoti.

Lou Boudreau, (po deszi- 
nei) prižiūrėtojas ir loszikas 
su bsisbolininkais kurie va
dinasi Cleveland Indians, ir 
Chuck Bednarik, Pennsylva- 
nijos garsus futbolininkas 
czia pasikalba su Philadel- 
phijos sporto laikrasztinin- 
ku, Jack Wilson, kai jiedu

Kai Sovietu Rusija parei
kalavo kad Norvegija pasi- 
aiszkintu kur ji stovi ir ka 
Norvegai ketina daryti kas- 
link klausimo ar prisidėti 
prie Rusijos ar stoti in At- 
lantiko kariszka sutarti, tai 
tada atstovai visu tu Skandi
navijos tautu susirinko pasi
tarti ir pasiszneketi.

Norvegijos Užsienio Mi-

NUŽUDĖ MOTINA '

IR SESUTE

ELDORADO, ILL. — Ponia 
Mildred Gibson, septynios de
szimts asztuoniu metu amžiaus 
ir jos duktė buvo surastos nu
žudytos savo namuose. Žmog- 
žudis abi užmusze su krieslo 
koja, kuria jis buvo iszsilaužes 
isz krieslo.

Policijos virszininkas Fred 
Wilmoth, isž Harrisburg apy
gardos sako kad žuvusios mo- 
teriszkes penkios deszimts me
tu amžiaus sūnūs Sylvester yra 
suimtas ir intartas už žmogžu
dystes. Jis neseniai buvo pa
leistas isz dumiu namo, Hop
kinsville, Kentucky.

Policijantas Fred Wilmoth 
sako kad tas Sylvester Gibson 
buvo surastas ant kelio apie 
szeszios mylios nuo savo namu. 
J is buvo ant keliu atsiklaupęs 
ir rodos meldiesi, poterius kal
bėjo. •

Sportininkai Pagerbiau! i

priėmė savo garbes dovanas. 
Jiedu buvo iszrinkti kaipo 
pavyzdingiausi ir geriausi 
viso meto sportininkai.

Boudreau gavo savo gar
bes ženklą už savo atsižyme- 
jima sporte per pastaruosius 
metus, o Bednarik buvo pa
gerbtas kaipo geriausias tu

Skandinavijos Atstovai Pasitaria

nisteris Helve Lange labai 
greitai davė Sovietu Rusijai 
žinoti, per Rusijos Ambasa
dorių kad Norvegai neturi 
jokios kitos iszeities kaip tik 
remtis ant tos Atlantiko su
tarties.

Czia, paveiksle, stovi Hel
ve Lange, antras isz kaires, 
ir sznekasi su Icelando, Szve- 
dijos ir Denmarko atstovais.

Motinos ir sesers lavonai bu
vo surasti ant lovos, ir ta kries
lo koja buvo szalia lovos.

Jau isz tikrųjų dek Dievo 
meiles ir del žmonių apsaugos, 
valdžia turėtu ežia insikiszti ir 
tokius dumiu namus geriau 
prižiūrėti, kad tokie žmogžu
džiai nebutu paleisti. Beveik 
kasdien mes szitokiu žinių gau
name, kur koks žmogus, ka tik 
paleistas isz tokiu namu ka 
nors nužudė. Tokius žmones ne
reikėtų paleisti nežiūrint kad 
ir szeimyna reikalautu ir pra- 
szytu.

50 DVASISZKIU <
SUARESZTUOTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

savoti visa tikėjimą Bulgarijo
je.

Visi dvasiszkiai kurie yra 
suaresztuoti yra grasinami, 
kad jie gali būti nuteisti kyboti 
nuo kartuvių už savo darbus!

metu futbolininkas.
Nei vienas sportininkas ir 

nei vienas sporto laikraszti- 
ninkas nepasiprieszino kai 
szitiedu buvo iszrinkti, nes 
visi žino kaip szitiedu per vi
sus metu savo sporto szako- 
je atsižymėjo.

o o a

Isz kaires in deszine: R. Ben- 
dikisson, D. Unden ir G. Ras
mussen. Visi jie pasiszneke- 
jo ir pasitarė in Oslo. Matyti 
kad Norvegija nepaiso ka ki
ti krasztai daro ar darys, bet 
ji eis su Amerika ir Anglija, 
nors jai baisus pavojus ir da
bar gresia isz Rusijos,
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