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Mainieriai V el Straikuoj a
Isz Amerikos Teismas Užtaria Gyvates

TRUMANAS
ATOSTOGAUJA

KEY WEST, FLORIDA. —
Prezidentas Trumanas gal 

daug klaidu padare ir gal dar 
daugiau padarys, bet del vieno 
daigto mes turime prisipažinti, j 
kad Trumanas nėra jau toksi 
durnius, kaip dauguma musu 
veikėju ir vadu. Nežiūrint kiek 
darbo yra, nepaisant kaip jis 
reikalingas Washingtone, jis i 
viską paliko ir iszvažiavo ant 
atostogų, vakaciju.

Szitokis nusistatymas musui 
vadu ir neva reikalingu veikė
ju tarpe yra kaip paparezio žie
das; retenybe. Musu bosai,; 
veikėjai ir neva vadai jauezia- 
si tokie reikalingi kad jie nega
li pasitraukti isz savo darbo. 
Dažniausiai tokie vadai ir va
deliai trumpu laiku tampa rei
kalingiausi ir bagoeziausi žmo
nes ant kapiniu. Už tai, mes 
sakome, kad Trumanas ne kaip 
kiti. Czia jis parodo tikrai pro
tingo žmogaus nusistatymą.

Visiems mums butu geriau,
jeigu daugiau musu bosu ir vei-1 . 
keju, pasimokintu isz Preziden
to Trumano, ir iszvažiuotu sau 
kur. Nėra tokio žmogaus ant 
szio svieto kuris yra kuriam 
darbui taip reikalingas, kad be 
jo nebutu galima apsieiti. Bet 
gal kaip tik už tai, tie bosai bi
josi iszvažiuoti, kad kiti nepa
matytu, kad be j u galima labai 
gražiai apsieiti.

J i

APVOGĖ UA K.M John Lewisas

Vagiai Suimti; Vienas 
Paszautas

WASHINGTON, D. C. — 
Du vagiai buvo suąresztuoti vi
sai netoli nuo valdžios ofisu 
Washingtone. Vienas buvo pa
szautas, kai jis stengiesi iszsi-

I traukti revolveri priesz polici- 
jantus.

Jiedu buvo suimti in antru 
ranku sztora keliomis valando
mis po to laiko kada jiedu ap
vogė visus keleivius ant trauki
nio, netoli nuo Martinsburg, 
West Virginia.

Policija dažinejo tųdviejų 
vagiu vardus: LumairRamsdell 
dvideszimts trijų metu amžiaus 
ir George L. Ashaon, dvide
szimts vieno meto amžiaus. Jie 
pareina isz Youngstown, Ohio. 
Tie žulikai jau keletą kartu yra 
prasikaltę ir buvo kalejimose; 
už visokias vagystes.

Nors Baltimore ir Ohio gele-:

Susipesze Su 
Prez. Trumanu

Jurininkas Nuszove Žmona, Jos
Kavalierių Ir Save New Yorke. 
Posėdžiai Alijantu Bus Wash- 
ingtone, Pasitars Apie Vokieti
ja; Rusai Siunczia Kareivius 
Prie Finlandijos Rubežiaus 

__________ >■ 

WASHINGTON, D. C. — Mainieriu 
žinkelio kompanijas atstovai i^. John L; Lewis> besirengdamas del 
sako, kad tiedu vagiai pavogė kitu straiku priesz kompanijas, insake vi-j

- daugiau negu 1,500 doleriu nuo • ... j’r.* j •
+ i keleiviu ant tn traukinin non isiems mainienams nedirbti nėr dvi sanvai-raujasi isz visu tu ligoniniu, Keleiviu ant to traukinio, poių;

kur yra laikomi durni žmones; cija pas tuodu vagiu rado tik tęs! SzitOS StraikoS palieCZia ketUHS Szittl- 
S T U D E N T A S kOkS “ avojiedUsakO'kadtik tus tukstaneziu mainieriu, kurie ir dabar

vienas isz ju policijai sta- kelias dienas ant sanvaites dirba, 
ežiai pasakė: “Asz žinau, kad 
asz kaltas ir namatau jokio rei-

Paprastai butu kaip tik at
bulai, bet teismas in York
ville, New York nusprendė 
kad gražuole Zorita, szokike 
ir artiste buvo suaresztuota 
už tai kad ji per savo szoki 
labai žiauriai ir negailestin
gai pasielgė su didele gyva
te, kuria ji buvo užsivynio- 
jus apie savo kakla. Ji tai gy
vatei buvo užlipinius snuki 
ar burna kad ji negalėtu jai 
inkasti, ir tada ji ta gyvate

apsivyniojus szoko savo szo- 
kius. Policija ja patraukė in 
teismą už nepaprasta ir ne
reikalinga kankinima tos gy
vates, kuria ežia jos dukrele 
Tawny labai gražiai sveikina 
ir glamonėja. Teismas uždė
jo kaucija del penkiolikos 
szimtu doleriu ant szitos gra
žuoles kol ji bus patraukta in 
ta teismą pasiaiszkinti ar 
bauda užsimokėti

PASITARS

APIE VOKIETIJA

PERDURTAS
Posėdis Alijantu Ren 

giamas, Nepaisant 

Rusijos
PROVIDENCE, R. I. — Dvi-i 

deszimts vieno meto studentas 
isz Abington Township buvo 
perdurtas, kai jis su dvejais 
studentais iszejo pasivaiksz- 
ezieti apie Brown Universitetą.

Victor J. Atherton nuo 416 
Cricket Avenue, North Hills, 
beeidamas antru metu mokslus

į Universitete buvo nuvežtas in 
PALEISTUVYSTE IR ; Rhode Island ligonine, kur 

daktarai sako kad ilgas peilis 
perpjovė kairi jo plauti. Dakta
rai sako kad jo padėtis yra pa-

Du Nužudyti; Vienas ™jin?oje .st0™eH f;.tevai 
J ’ atvažiavo isz Philadelphijos.

Nusižudė

SNIEGAS TIRPSTA, ;
UPES TVINSTA

Lewisas nesutiko su Prezidentu Truma- WASHINGTON, D. C. —
kalo stoti in teismą ar samdy- |n| j Trumanas naskvie Daktara James Amerika. Anglija ir Francuzi-

ŽMOGŽUDYSTE

Policijos sztabas paskyrė 
apie penkis szimtus policijantu 
jieszkoti szito užpuoliko, kurisNEW YORK, N. Y

Vyro dienynas pasakė ir pa-Į be jokios priežasties užsipuolė 
aiszkino policijantams apie už- ant szito studento. Jie bijosi 
drausta meile, paleistuvyste ir k-a(l jis neužsipultu ir ant kitu 
žmogžudyste. Szuviai isz revol-; žmonių taip pat.
verio kuris nužudė tris žmones Studentas Atherton ėjo pasi- 
buvo girdimas tris tukstanezius vaikszczioti su dvejais drau- 
imyliu. gaiš, Jorn W. McGeever, devy-

Policija sudėjo visas žinias1 niolikos metu amžiaus isz
ir sudarė ta amžina trejybe, ku-į Scranton, Pa., ir su Henry L.| 
ri papilde tris žmogžudystes. Barker isz Cape Elizabeth, Me.,

BEATRICE, NEB. — Visas 
Beatrice miestelis buvo pa
skendęs po trijų pėdu vandenio 
kai Blue upe taip patvino kad 
persiliejo per savo kranta. 
Daug miestu ir miesteliu dabar 
yra pavojuje, kai sniegas ima 
tvinti.

Kai Vakarinėse valstijose 
tiek daug sniego sziais metais 
prisnigo, vieni sake, kad bus 
beda su galvijais ir kad mesa 
ir maistas pabrangs. Bet kiti SU^Z1UP°- 
kaip tik atbulai pranaszavo, 
sakydami, kad tas sniegas duos, 
labai daug tiems krasztams 
reikalingo vandenio ir javai 
daug geriau uždaręs.

Nuo dabar per visa menesi 
galime tikėtis iszgirsti daug 
daugiau apie visokius tvanus 
ir miestus kurie bus vandenio 
užlieti.

tis advokatai • . /
Ashton sako, kad jiedu buvo Boyd, kaipo Amerikos Mainu Prižiūrėtoju 

gerokai užsigėrė, kai jiedu su- 
simislino apvogti ta traukini.

Ramsdell buvo paszautas namS Saikuoti.
kai jis nenorėjo pasiduoti ir M
stengiesi iszsitraukti revolveri MlSSlSSippi UpCS tUH StraikllOtl!
antru ranku sztore. Poiicijan rjaį Vakarinėje puseje tos upes gali dirb- 
tas Elmer G. Lomax ji su vienu , , , v.
szuviu paszove. ti, .nes, anot Lewiso, tenai žiema buvo la-

Jiedu dar apart to apvogė Įjaį sza|ja jr zmonems anglių reikia, 
saiiuna ir pasivogė automobiliu
pirm negu policijantai juodu LcwiSUS teipgi paaiszkino, kad szitas 

Jau seniai kai vagiai iszdry. dvieju sauvaicziu darbo sustojimas bus vi-

zija rengiasi laikyti labai svar
bu posėdi, kad susitarus ka da
ryti su Vokietija.

Dipliomatai ir augszti val-
Lewisas iszleido savo insakyma mainie

-.r. . .... . i uiuiiU’inaiaL ir augszu. *<*i-
ViSl muiflicrisi sziupus dybininkai sako, kad jau laikas

MsiniC- Visiems susieiti ir susitarti ant 
labai svarbiu klausimu. • Klau
simai, kuriuos szitie žmones 
stengsis iszriszti yra:

1— Kiek intakos ir kiek val
džios Ali j antai sau dar pasiliks 
kai Vakarines Vokietijos val
džia ims savo kraszta valdyti.

2— Kaip Vakarines Tautos
so traukini apvogti. Ir szitie- sįems 121311110113108 prisiminimas visu tu mai- pasielgs su Rusija ant szito Vo- 

nieriu kurie žuvo ar buvo sužeisti mamose.
Visa tai labai gražiai ir didinga skamba!

savo mainieriams
nepasake: “Kad naujas kontraktas reikes

Emory Holt, trisdeszimts dvie-i tas žulikas pribėgo, ka ten su- SOVIETAI 
ju ipetu amžiaus muzikantas ir murmėjo ir inkiszo buezieriaus 
jurininkas, nuszove savo gra- peili in studentą Atherton. Tie

du buvo mulkiai ir pienburniai 
tokiam darbui, nes jiedu gavo 
gana drąsos tik kai buvo gerai 
iszsigere. Jiedu apdaužė kelis 
darbininkus ant traukinio ir Bet, sztai ka Lewisas 
privertė inžineriu pasukti trau- - —
kini in szona, ir tada iszszoko ir
pabėgo, ir paskui dar saiiuna sudaryti su kompanijomis Birželio (June) 
apvogė ir automobiliu pasivo
gė. Bausme už szitoki prasi
kaltimą yra gerokai asztri ir 
sunki. Jiedu dabar gali gauti 
deszimts metu in kalėjimą ir
penkis tukstanezius doleriu aU^lill

Stato Tvirtoves; Siun ■! ,band03-
czia Kariuomene

SCANDINA VIJOJE
jo draugai taip nustebo kad jie 
nedasiprotejo ta žulika vytis, 
bet jiedu policijantams pasakė, 
kad tas žulikas iszrode kaip ko
kios keturios deszimts metu 
amžiaus.

Policija spėja kad tas žuli
kas yra isz proto iszsikraustes 
ir kad jam kiek trūksta, ir už tuonias ar devynias kariszkas 

Ponas Holt buvo paszaukes tai, jiems dabar labai rupi ji divizijas prie Finiecziu ir Nor- 
per telefoną savo uoszve isz suimti, pirm negu jis ir kitus vegu rubežiaus. Kiti gandai 

(Tasa Ant 4 Puslapio) taip nudurs. Policija dabar tei- ateina,kad Rusija czia jau sta- i i

žia žmona, trisdeszimts ketu- 
riu metu amžiaus Norma, jos 
kavalierių, “boy-frenta,” Da
vid Whittaker ir save.

Visu ju lavonai buvo surasti 
in London Terrace vieszbuezio 
hotelio kambarį, kai policija 
gavo telefono pranesžima net 
isz Hollywood, California.

STOCKHOLM, SZVEDIJA. 
—Isz Szvedijos ateina žinos, 
kad Rusija yra pasiuntas asz-

trisdeszimta diena, kad dabar visi visur tu
ri per daug anglių ir kad už tai dabar 
kia nustoti dirbus, kad paskui visiems pri- 

" , ir kad Lewisas galėtu
kaip gaidys straksėti. Jis nepasake, kad j

tosi kariszkas tvirtoves ir ren- - - - -
gia vietas del dideliu armotu.

sovietai szitaip dabar daro, deszimts milijonu tonu, ir už tai reikia 
kad iszgazdinus visus Scandi- ' . v. .
navijos krasztus, kad jie nieko kaip HOrS tUOS tOHUS Sumažinti.
bendra neturėtu su Amerika ir 
Anglija, bet kad kreiptųsi prie 
Rusijos.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

kietijos žlausimo.

3—Kaip areziau ir tampriau, 
pritraukti Vakarine Vokietijos 
dali prie saves, ne tik politini
ais, bet ir prekybiniais budais.

Bet visu svarbiausias klausi
mas bus kaip sustiprinti Vokie
tija, bet vis dar vadeles val
džios pasilikti. Visi Vakariniai

rei-! krasztai sutinka ant to kad sti
pri Vokietija gali būti labai ge
ra tvirtove priesz'Rusija, jeigu 

ygl Į Sovietai imtu per drąsiai seo- 
kineti.

, , Nežiūrint kaip ir ka Vakari-
dabar yra iszkastu anglių anie septynios nes Tautos per szita posėdi įku- 

tare, jau visi isz anksto žino

“Lewisas nieko nesake ir nieko nepai
so kad mainieriai beveik per visa žiema 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

kad Rusijai nepatiks ir kad. 
Kremlinas protestuos.

Posėdžiai bus laikomi, ežia 
Washingtone, in kur jau dabar 
ima suvažiuoti kitu Tautu at
stovai.
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"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Komunistai tikinczius žmo

nes ir ju ba'žnyczias keleriopais 
'budais dabar puola ir naikina.

Jie atima visokias pinigines 
paramas, atima žeme nuo Baž- 
nyczios, kad nei. žmones nei 
dvasiszkai negalėtu tas bažny- 
czias iszlaikyti.

Jie uždeda'baisias taksas ant 
Bažnyczios ir mokyklų kamba- 
l’U,

Jie atima, visas mokyklas nuo 
Bažnyczios ir valdžiai paveda 
visa mokslą.

Jie nukerta, visa susisiekimą 
su vakariniais krasztais, ypa
tingai su Vatikanu, su Popie
žiumi.

Jie suaresztuoja visus pa
mokslininkus ir Kataliku va
dus, dvasiszkius, kurie drysta 
Komunistiszkai valdžiai pasi- 
prieszinti, intardami juos kai
po savo kraszto iszdavikais.

Szitaip yra daroma, dabar, 
Komunijoje, Vengrijoje, Czeko- 
slovakijoje, Lenkijoje, Yugo
slav] joje ir Bulgarijoje.

Norvegai, nepaisindima visu 
tu grasinimu isz Rusijos ir ne
žiūrėdami ka. kiti Skandinavi
jos krasztai darys, dabar jau 
vieszai ir drąsiai yra. nusistatė 
stoti in Atlantiko kariszka su
tarti. Amerika per daug nieko 
neprižądejo Norvegams, bet 
nors tiek Norvegai žino, kad 
jeigu Rusija užsipultu ant Nor
vegijos, tai Amerika jau nenu- 
tyletu.

kam nevertos. Czia. yra, baisus ' 
pasipiniguojimas ne tik karei
viu, bet ir tu mokyklų.

Kai vienas redaktorius susir
go, jo redakcijos sztabas kas 
diena savo laikrasztyje parasze ! 
ir apipasakojo ka jo daktarai1 
sako, kaip jo liga, ir kaip jo no-1 
kfikia sveikata.

Redaktorius, pasiskaitęs 
tuos straipsnius apie savo ir sa
vo liga, pasiszauke savo redak
cijos sztaba. ant telefono ir 
jiems piktai pasakė:

“Liaukitės raszinejo' apie 
mano ir mano liga ar sveikata. 
Mago liga tai yra mano ir mano 
szeimynos biznis, ir nei kieno 
kito. Mano draugai, pasiskai- 
tydairii jusu straipsnius apie 
mane tik nulius ir apgailestaus; 
o mano prieszai džiaugsis.”

Dabar vis daugiau ir dau
giau visokiu vakarienių ir ban- 
kietu yra. rengiama, per ku
riuos yra sakomos labai gra
žios ir jautringos prakalbos 
apie tuos Europos badaujan- 

. ežius. Labai malonu ir gera, tu 
prakalbininku pasiklausyti kai 
mes soeziai pavalgo, cigarą už
sirakiname ir atsilosziame pa
siklausyti ar pasnausti. Mums 
iszrodo, kad dabar jau Ine jo ga
dyne gražiu prakalbu, skaniu 
vakarienių ir per dažnu ko
loidu.

Du Galingi Anglijos Laivai BLAIR NAMAS
I ■ ' -
komi, lubos jau pradėjo in-
linkti. Stiklinis kandialabras

Prezidentas Trumanas gra
sina Kongresmonus, kad jeigu 
jie nesutiks priimti jo bylas, jis 
kreipsis in visus Amerikos pi- 
lieczius ir taip privers Kon
gresmonus daryti taip kaip jis 
nori.

Mes ana diena su vienu savo 
draugu paememe vietini laik- 
raszti ir j.ame suskaitemei asz- 
tuonis vajus ir szesziąs kolek- 
tas, kurios yra tuo paežiu sy
kiu varomos mažame miestely
je. Jeigu vajininkai duris nfr- 
klebena tai pacztorius visa 
pundą, tokiu laiszku atnesza, 
kurie kimszte užkimsza musu 
gurbą.

Trumanas kelios dienos atgal 
prasiszoko, kai jis vieszai su
keikė ant vieno raszytojo. Tas 
raszytojas, Drew Pearson jau 
taip inkiro Trumanui kad jis ji 
pavadino kales vaiku. Daug 
kunigužiu baisiai pasipiktino. 
Mus tokis iszsireiszkiraas ne- 
papiktino, bet visgi, turimo pri
sipažinti, kad tokis iszsireisz- 
kimas ar tokis keiksmas tai jau 
viso-musu kraszto vadui, Pre
zidentui netinkamas.

Italijos Premioras Alcide Do 
Gaisperi, kuris pritaria Ameri
kai, viena diena , susitiko ant 
ulyczios su Komunistu vadu 
Paimiro Togliatti. Premioras 
Gaspori linktelėjo galva ir not 
skrybėle nusiėmė, pasveikinda
mas Komunistą Togliatti. Bet 
Komunistas Togliatti piktai 
nusigryžo ir atsikirto: “Asz su 
svetimo kraszto tarnu nesi- 
sveikinu!” Premioras, nusi- 
szypsodamasifi, atsake: “O asz 
su svetimo vergu sveikinosi, ir 
dar antru kartu!” Ir vėl savo

General Motors automobiliu 
kompanijos sutiko mažiau al
gos imti sulyg savo kontrakto 
kuri jie sudarė pernai. Sulyg to 
kontrakto, visi jie sutiko gau
ti daugiau ar mažiau algos, su
lyg pragyvenimo brangumu.

skrybele nusiėmė tam Komu
nistui.

Isz Rhsijos atvažiavo viena 
Amerikos sena piliete, kuri per 
dvideszimts metu .savo knygose 
ir savo rasztuoso gyro Komu
nizmą i r Rusija.. Pon ia Stron g 
buvo isztremta, iszvyta isz Ru
sijos kaipo iszdavike. Kai ji. 
parvažiavo in Amerika, tai ir 
czia, ji buvo suimta kaipo tokia 
pat iszdavike.

Visi dabar žino, kad Katali
ku Bažnyczia yra griežtai nusi- 
staezius priesz Komunizmą. 
Pirmaiu buvo net ir Kataliku, 
kurie sake ir mokino,kad gali
ma su Komunistais susitaikin
ti ir sugyventi, kad galima 'Im
ti geru Kataliku ir isztikimu 
Komunistu. Bet, Kardinolo 
Mindszenty suaresztavimas, vi
sam svietui parode kur Bažny
czia stovi ant to klausimo.

V et uranams, pargry žus iem s 
kareiviams yra parūpinta 
mokslas visa už dyka. Jiems da 
gerai yra primokamakai jie ei
na in mokslą. Szitoks valdžios 
nusistatymas yra geras ir pa
girtinas. Bot labai daug tokiu 
musu veteranu eina in tas mo
kyklas ir kolegijas ne kad jie 
ko iszmoktu, bet kad gautu 
tuos pinigus isz valdžios. Ir 
daug tokiu mokyklų yra nie-

Dvasiszkijos vadai sako, kad 
jie dabar jau mato, kad Katali
kai tuose Europos kra|ztuose 
lures kaip pirmieji Krikszczio- 
nys po žeme ir po urvus ir kafa- 
koinbus slapstytis, kad Bažny
czia gyvuotu. Krikszczioni n 
persekiojimas dabar jau visu 
savo žiaurumu eina Europos 
krasztuose.

Komunistai isznaudoja. Ame
rikos laisve saviems tikslams. 
Jie pasinaudoja, musu laisve 
pirszti savo vergija.

WASHINGTON, D. C. — I 
Respublikos pirmose dienose,! 
Jung. Valstybių prezidentai 
turėjo daugiau privatiszkumo’ 
negu jie turi nuo Naminio Ka
ro, kada ‘‘Prezidento Namai ’’ 
tapo valdžios centras. Sziemet, 
kada Balti Namai (Thoedore 
Roosevelto pirma karta taiĮ) 
pavadinta) yra remontuojami,i 
prezidentas su savo szeimyna1 
gyvena skersai gatves Blair 
Name, kuris buvo pastatytas i

* buti szeimynos centras.
Prezidentas Trumanas su sa-į 

I vo szeimyna jau pirmiau gyve- 
no Blair Name. Ten nusikraus- 

■ te tuoj po prezidento Roose
velto laidotuvių ir ten jie pasi
liko naujos administracijos pir
mose keliose sanvaitese. Kaip

Moliname Kambaryje pradeda 
skambėti nuo judinimu isz vir- 
szaus. Marmuro laiptai varto
jam ir visiems priėmimams ir 
arbatėlėms patvirtinti plytoms 
1880 m., ir niekad nebuvo suce
mentuotos, jau netvirtos. Ir da 
yra visokiu kitu pavoju.

Prezidentas Trumanas nors 
dirbdamas sunkiausia darba vi
same pasaulyje, gyvens kaip 
kiekvienas kitas Amerikos dar
bininkas. Po pusrycziu namie, 
jis peksezias eina in darba ir v
baigės darba (bet jo darbas nie
kad nebaigtas) gryžta atgal na
mon po sunkios dienos. — C.

NUSZOVE SAVO
VYRA

Kažin del kokios ten isz 
senovės priežasties, Anglijos 
laivynas vadina savo laivus 
sesutėmis, ir už tai czia sako
ma kad dvi sesutes susitiko 
ir pasisveikino. Bet szitos se
sutes nėra nei silpnos nei 
kuklios.

Kariszkas “HMS King : 
George Penktasis” laivas 
plaukiantis kiški toliau susi
tiko su kariszku “HMS 
Duke bf York” laivu, kai jie
du iszplauke isz Portland, 
plaukdami in Gibralter Sa
los vandenynus ir in Vidur
žemiu mares. Szitiedu ka- 
riszki laivai labai garsingai 
atsižymėjo per kara priesz 
galingiausius Hitlerio lai
vus.

Laivas ‘ ‘ King George 
Penktasis” paskandino di
džiausi ir galingiausi Vokie- 
cziu kariszka laiva “Bis
marck.” Viso svieto Laivyno 
karininkai negreitai pamirsz 
ta medžiojimą ant mariu ir 
ta susikirtima dvieju di
džiausiu ir galingiausiu lai
vu.

Vokiecziu kariszkas laivas 
“Bismarck,” netyczia susiti
ko su Anglijos kariszku lai
vu “Royal Oak.” “Royal 
Oak“ atvaizdavo visa Ang
lijos laivyną ir ant jo plevė
savo Anglijos vieliava. Tai 
reiszkia, szitas laivas buvo 
garbe ir szlove viso Anglijos 
laivyno. Vokiecziu “Bis
marck” laivo kapitonas ne
norėjo szito Anglijos laivo 
užkibinti, jis butu pasitrau
kęs, bet jam nebuvo kitos 
iszeities kaip su juo susidur
ti in žūtbūtine kova.

Vokiecziu “Bismarck” 
nuskandino Anglijos “Royal 
Oak,” Anglijos laivyno gar
be ir szlove! Anglijos Laivy
no Sztabas, iszgirdes ta bai
sia nelaime, pasiryžo kad ir 
puse savo laivyno paaukoti, 
kad atkerszinus Vokie- 
cziams.

Ta nakti, per visus Angli
jos radijus iszejo insakymas: I 
Visi didžiausi laivai skubin
kitės pasivyti “Bismarck” 
ir ji nuskandinti, nežiūrint 
kiek kasztuos laivas ar žmo
nėmis. Anglijos Laivyno 
Sztabas gerai žinojo kad tik 
vienas laivas gali tam “Bis
marck” kelia pastoti ir su 
juo in kara stoti: “King 
George Penktasis.”

I
Bet “King-George Penkta

sis ’ ’ buvo toli ant mariu, ir 
net Laivyno Sztabas tikrai 
nežinojo kur jis tikrai randa
si. Per radijas iszejo insaky
mas, kad “King George 
Penktasis” laivas tuojaus

apsilieptu in Laivyno Szta
ba, pasisakytu kur jis randa
si ir paskui skubintusi pasi
vyti Vokiecziu “Bismarck.” 
Tie insakymai plauke isz 
Laivyno Sztabo ir nuo kiek
vieno kariszko laivo: “King 
George” laivas; atsiszauk, 
pasiskelbk, susisiek su Lai- į 
vyno Sztabu.

Bet nei žodžio neiszejo isz 
to laivo. Amerikoje laikrasz- 
cziai piktai klausė ir reikala
vo žinoti kas ten atsitiko su 
Anglijos laivynu, kur tas 
Anglijos galingas “King1 
George Penktasis.” O per vi
sa ta laika “Bismarck” ka- ; 
riszkas laivas visu savo 
smarkumu ir greitumu jau 
nesziesi, bego ir stengiesi pa
siekti sauga uosta, nes jis ži
nojo kad jam jau nėra vietos 
ant mariu. Mažesni kariszki 
Amęriko;^ ir Anglijos laivai, 
sekė ji isz tolo, bet nedryso į 
prisiartinti, nes jo karabi- I 
nai, armotai buvo didžiausi 
ir galingiausi. Amerikos ka
riszki eroplanai padangėse 
seke, bet nedryso per arti 
prie to “Bismarck” priskirs- 
ti.

Už keliu valandų, Anglijos 
Laivyno Sztabas pasiuto. 
Nei žodžio isz to “King 
George Penktojo.” Rodos 
mariu bangos butu ji prari
ję.

Bet to “King George
Penktojo” kapitonas ne
snaudė. Kai tik jis pirmas ži- j 
nias gavo kas ten atsitiko su 
Anglijos “Royal Oak” ir 
Vokietijos “Bismarck,” jis 
•savo vyrams davė insakyma, 
uždaryti visus radijus, per 
kuriuos galima isz laivo ži
nias iszsiunsti, užgesinti vi
sas ant laivo szviesas. Tada 
jis davė insakyma pasukti 
laiva visu greitumu ir plauk
ti ta “Bismarck” perimti. 
Jis visa nakti ir visa diena 
klausiesi kaip Laivyno Szta- ! 
bas reikalavo kad jis pasisa
kytu kur jis randasi, kad jis 
pranesztu savo vieta ant ma
riu, bet jis nei žodžio neat
sake, jis tik skaitė mylias ir 
valandas ir vis greieziau ir 
greieziau artinosi prie to 
“Bismarck.”

“King George Penktojo” 
kapitonas gerai žinojo kad 
ne jis vienas visu tu insaky- 
mu ir žinių klausosi; jis žino
jo kad ir “Bismarcko” ka
pitonas prie radijo prilipęs 
klausosi, norėdamas žinoti 
kur tas didingas laivas, ku
rio vieno jis bijosi. Taip bu- : 
vo per visa diena ir visa nak- ! 
ti.

Antra nakti, kai tas ‘ ‘ King 
George Penktasis” per visa 
ta laika be jokiu szviesu ar 
jokiu atsargumo plauke visu 
greitumu in ta kraszta kur 
“Bismarck” bego, jo kapi
tonas be jokio perspėjimo 
davė insakyma atidaryti vi
sus savo laivo radijus ir isz- 
leido trumpa insakyma: 
‘ ‘ Eroplanai, kurie seka 
“Bismarck!” Paleiskite 
sprogstanezias szviesas ant 
‘‘ Bismarck! ’ ’

Ercplanu lakūnai nustebo, 
bet iszpilde insakyma ir vi
sas “Bismarck” laivas nu- 
szvito kaip dienoje. “Bis
marck” kapitonui blusos nu
mirė, nes kai tik jo laivas 
nuszvito, pasigirdo baisus 
trenksmas isz visu “King 
George Penktojo” armotu 
kuris da buvo penkios de- 
szimts myliu nuo to Vokie
cziu laivo. “Bismarck” ka
pitonas jau žinojo kad jo 
laivui ir jam galas, nes pir
mutinis szuvis isz “King 
George Penktojo” jam sta- 
cziai pataikė. Jam jau nebu
vo kur bėgti, jam nebuvo 
duota progos pasiduoti, jam 
tik viena iszeitis buvo: gin
tis ir žūti! Taip ir buvo. Kai 
“King George Penktasis” jo 
didžiausias armotas sudau
žė, tai ir kiti mažesni karisz
ki laivai prisiartino ir ant jo 
kaip szunes ant paszautos 
meszkos isz visu pusiu užsi
puolė. “King George Penk
tasis” prisiartino ir jam isz 
visu savo armotu davė ir py
le, kad jis sukosi vandenyje 
kaip lapas vėjo pagautas. 
Nei vienas ant to laivo ne- 
iszliko gyvas; laivas sudau
žytas, suszaudytas, greitai 
nuskendo ir Anglijos garbe 
ir szlove buvo atkerszinta!

“Duke of York” laivas 
taipgi atsižymėjo nuskandin
damas Naciu kita didinga ir 
galinga kariszka laiva “Sch- 
arnhorst.” Szitiedu laivai 
palaužė Vokietijos Laivyno 
jiegas. Kai szitiedu Vokieti
jos laivai nuskendo, tai Hit
leris jau mate savo likimą, 
suprato kad karas ant mariu 
jau pralaimėtas!

Prie progos mes paraszysi- 
me apie ta dvikova tarp 
“Duke of York” ir “Scharn- 
horst” kada Vokiecziai buvo 
gudrus, bet Anglai dar gu
dresni.

ilgai jie dabar ton pasiliks pri- 
! klauso nuo kaip ilgai ims isz- 
remontuoti Baltuosius kamba
rius. Ir tas priklauso nuo kada ! 
Kongresas paskirs reikalingus | 
pinigus padengti pakeitimus ir 
pataisas, kurie yra reikalingi

i j apsaugoti Baltuosius kamba
rius.

Blair Namas (su jungiamu 
Blair-Lee-Namu) priklauso 
Jung. Valstybių valdžiai. Buvo 

! nupirktas 1942 m., valdžios 
garbingiems svecziams ten ap
sistoti. Originali Blair szeimy- 
na ten gyveno suvirsz szimta 
metu ir ji buvo artimai suriszta 

! su sostines istorija ir politiniu 
gyvenimu. Blair-Lee Namas 
buvo pastatytas Blair dukrai 
kuri isztekejo už Lee, nario 
garsios Lee szeimynos isz. Vir
ginijos.

Blair Namas ir Blair-Lee Na
mas turi daugiau privatiszku- 
mo prezidentui neg*u Baltieji 
Namai. Turi daugiau miegamų
jų kambariu ir mažiau vietos 
priimti ^voezius, ir todėl visi 
1948-1949 m., oficialus pietus 
ir priėmimai buvo atszaukti.

Gyvendamas Blair Namuose, 
prezidentas vis vyksta in savo 
vieta West Wing Baltuose Na
muose. “West” ir “East 

i M’ings” buvo pridėti kada 
Theodore Roosevelt buvo prezi
dentas ir padidinti per antruo- 
jo Roosevelto terminą, jie mo- 
dcrniszkesni negu kiti namo 

i kambariai.
Daug žmonių norėtu kad 

Baltieji kambariai butu rezer
vuoti tik valstybes ir oficalems 
ir kad prezidentas su szeimyna 
neturėtu ten gyventi. Bet di- 

| džiuma Amerikiecziu praszo 
! kad Baltieji kambariai butu tik 
apsaugoti. Rytu Kambaryje, 
kur visi didesni priėmimai lai-

TOWSON, MARYLAND. — 
Ponia Monette Burns, keturios 
deszimts metu moteriszke, kuri 
kadaise buvo skaitoma gražuo
le, prisipažino kad ji nuszove 
skvo vyra, nuo kurio ji buvo 
per keturis menesius atsisky
rusi.

Policijantai Edward Wheat 
ir Elmer Story sako kad jie ra
do ja beklupanczia prie savo 
vyro kai jiedu atėjo in juos 
kambarius, apie penkta valan
da isz ryto.

Ponia Monette Burns pati 
papasakojo kas ir kaip ten atsi
tiko: Ji parsivedė namo Kapi
toną Daniel Lynch, karininka, 
kuris gyvena in Army Medical 
Center, Washingtone. Jiedu su
sipažino viename saliune Bal
ti more je ankseziau ta vakara. 
Kai ji inejo in savo miegamąjį 
kambari su tuo Kapitonu, ji 
užtiko savo vyra už duriu.

Jos vyras Emmet Burns susi
kirto su tuo Kapitonu, ir pas
kui Kapitonas sau iszejo. Po 
tam jos vyras pradėjo ja musz- 
ti ir visaip pravardžiuoti. Ji 
nuėjo in savo kambari, pasiėmė 
isz stalcziaus revolveri ir atėjo 
atgal in kambari kur buvo jos 
vyras. Kai jis pamate ta revol
veri jis jai sake: “Nuszauk ma
ne, jeigu drysti.” Ji paleido 
tris szuvius. Kai jos vyras su
kniubo ant grindų, ji numėtė 
revolveri, atsiklaupė prie savo 
vyro ir stengiesi sustabdyti 
krauja isz jo žaiždu. Paskui ji 
pasiėmė telefoną ir paszauke 
policija.

NUŽUDĖ ŽMOVO 
IR SUNU

Norėjo Tris Nutrucinti

Uncle Sam Says
i

In this day yon have to live hy the 
I clock. And each 24 hours it ticks ofl‘ 

means another day added to your age. 
Get the clock on your side hy signing 
up now for one of the two safe, auto
matic plans of savings, the Payroll Sav
ings Plan for the purchase of U. S. 
Savings Bonds where you work, or, if 
self-employed, the Bond-a-Month Plan 
where you bank. And as the clock 
hand swings around your money in
creases in value. In ten years each 
three dollars grows into four dollars.

U.S, Treasury Department

EXETER, N. H. — Trisde- 
szimts dvieju metu amžiaus 

j žmogus isz Danville yra suim
tas ir intartas. Jis nuszove ant 
smert savo žmona ir penkių 

| metu amžiaus sūneli, trims kū
dikiams uždavė nuodu kad juos 
nutrucintu. Paskui jis pats po
licijai pasidavė. Policijantai sa
ko kad Harrison E. Cobb nužu
dė savo žmona ir sūneli, aptru- 
cino tuos kūdikius, paskui sau 
ramiai apsiskuto, gražiai apsi
rengė ir deszimts myliu nuva
žiavo in policijos stoti ir prie 
visko prisipažino ir pasidavė.

Policijantai greitai nuvažia
vo in juo namus ir tuos kūdi
kius nuveže in ligonine, kur 
daktarai juos atgaivino. Polici
ja sako kad tas žmogžudis pri- 

' sipažinsta prie visko, bet sako 
kad jis negali pasakyti ir pats 
nesupranta kodėl jis taip pada-



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Durto Atsitikimas
i

Y’ELYBA nakti aptraukei
tamsuma visa miesteli.

Naktinis sargas ka tik 'buvo isz- 
trulbinias dvylikta, adyna. Da
bar užgeso szviesa ir karczemo- 
so Svetainėje “Po Levu“ užda
re .sargas kroma namo. Sztai 
adbega pakelevingas tiesiog 
“Po Levu.'’ Hades uždaryta 
bromą, užkeikė per dantis. Vė
lybas tas sveczias tai Kaulas 
Dūda, kupczius gyvuliu isz 
Kalvarijos. Dūda, atvažiavo 
ezionais ant jomarko sustojo 
“Po Levu,“ pavalgė fenais va
kariene, nes po tam nusidavė 
,su keliolikais prieteliu “Po Ti- 
grisu.“ Užtiko fenais linksmus 
draugus ir puikei sau bovijosi, 
laikrodžiams rodykles greit ap- 
eitinejo iki gaspadorius no pa- 
iszauke jog jau pusiaunaktis ir 
turi uždaryt svetaine. Dūda ne 
norėjo tame tikėt idant jau 'bu
tu teip vėlu. Iszbego kagrei- 
cziause ir nusidavė “Po Le
vu,“ nes fenais jau visi miego
jo? Bromas uždarytas ant gero. 
Dūda barszkino in bromą, nes 
viskas ant tuszczio.

Szimukas,' pildantis privalu
mus sargo, ka tik bpvo užgesi- j 
nes szviesa savo kambarėli ka
da prasidėjo barszkimas. Žino
jo jisai gerai kas tai do sve
czias, nes ne skubino su visai. 
Szimukas nuo senei turėjo ne
apykanta priesz Dūda, o ta isiz 
tosios priežasties. Kiek tik kar
tu Dūda radosi mieste, visados 
gryždavo vėlai ir budino saiga 
isz miego, nudavinejo kvaili ir 
nieko sau isz to nedare. Szimu
kas atidarynedamas bromą del 
Dūdos ne aplankydavo ne ska
tikėlio ant alaus. Pyko už tai 
Szimukas, o labiause jog Dūda 
prigulėjo prie turtingiausiu 
(kupeziu ka pribūvi nėjo in mies
tą. Sziadien pamokinę jo proto. 
Po ilgam grabalojimui atrado 
Dnda guzikeli nuo skambuezio 
ir pradėjo skambint rodos ant 
ugnies. Sargas turėjo atsikelti, 
uždėjo pantaflus ant kojų, už
mėtė kailini ant pecziu, užžibi
no žibinte ir nusidavė prie bro
mo. Atidarė langeli szaukda- 
mas:

— O kas ten, ar dega kur ?
— Gali būtie, dega man po 

kojų, pykdamas atsake Dūda.
— Kas tai do pekliszkai 

riksmas szitam laike Suniur
nėjo tarnas.

— Ateina senas sveczias, o 
tam vale rėkiant, atsake Dūda.

— Ach, tai jus ponas Dūda 
pasivielinot truputi I Labai 
man nesmagu, nes ne galiu in- 
leist adyna policitiszka jau pra 
ėjo senei.

Ne Ibukie kvailas, ne mislinu 
ezionais .susząlt ant lauko, rė
kė Dūda.

— Ne esmių kvailas, užtik
rino Szimukas, adyna polici-

tesni, jeigu policija dažinotii 
tai sedeczia kalėjimo pakol ne-1 
pražileziau.

— Isz kur policija galėtu 
da,žinot? Sargas dabar randasi 
ant kito galo miesto!

— Sargas teip, nes kaimy
nai, žmogiszkas piktumas, sie
nos sziandien turi ausis ir akis!

— Dabar kada visi miega ?
— Teip, diena ir nakti, akis 

valdžios jauezais, giedojo Szi- 
mas. '

— Tai ka-gi asz dabar veik
siu, teip vėlybam laike ir tam
sumoje nakties o da prick tam1 
tok is szaltis?

— Tai eikie “Po Tigrisu,“ 
arba. “PoŽase,“ arba “Po: 
Saule. ’ ’

— Visur jau uždaryta, o 
prick tam mažai tonais mane 
pažinsta.

— Matai visur uždaryta! 
Niekas ne dris atidaryt duriu 
po pusiaunakti, teip, teip pro
ves laibai rustos!

— .Juk suprask žmogau, , 
jog asz ant lauko ne galiu nak
vot !

— Tai palauk pakol nakti
nis sargas ne ateis tai tau ras 
vieta kur pernakvot.

— O tu prakeiktas asyle, 
jeigu butan priemenioje, tai 
tau visus kaulus sulaužineze, 
sukliko Dūda.

— Reike laikytis paliepi
mo, nieko negelbės, paantrin
davo sargas savo giesmele.

Matydamas Dūda jog kerszi- 
nimu ir keiksmu nieko ne nau
dos pradėjo gražumu praszyt, 
nes ir tai nieko ne gelbėjo, pro
ves buvo labai asztrios ir kas 
kart augo asztresnos. Ant galo 
pradėjo melst sargo idant in
lets! u. Sargas ant galo tarė:

— Na, juk asz turiu gera 
szirdi ir szkada man žmonių, 
ka turi valkiotis po ulyczias 
ant szalczio, nes tai dalykas del 
manias laibai pavojingas, už dy
ka ne galiu!

Dabar suprato Dūda isz kur 
vejas pucze ir t nejaus pasza li
ke:

— Ne eina man suvisai apie 
puses markes.

— Puse markes? Trauke 
sargas, pavojus už didelis.

— Duosiu marke.
— Pavojus labai didelis!
— Dvi markes!
— Pavojus baisus. Duokit 

doleri tai atidarysiu!
Dūda pamisimo truputi va

landėlė, po tam suniurnėjo: Ge
rai, gnusi doleri ant alaus, tu į 
rakali! Nes dabar atidaryk!

— Duokie szen, per lange
li, ne galiu barguot.

Griauždamas dantimi, isze- 
me Dūda sidabrini doleri isz 
skurinio diržo ir padavė sargui 
per langeli. Sugirgždėjo durys, 
bromas likos atidarytas: sargas

tisktas tai rustus paliepimas, ir 
to reike laikytis.

— Kalbu tau paskutini kar
ta, atidaryk, ba rytoj privirsiu 
tau tiek alaus pas gaspadoriu, 
jog ne galėsi iszgert.

— Isztikruju, gaila man po
no labai, atsake susigraudinias 
sargas, nes ne galiu, adyna po
licitiszka praėjo. Gaspadorius

žemai pasikloniojo ir tarė.;
— Labas rytas ponas Du

da.
Tas inejo nieko nekalbėda

mas, nes ant kart pradėjo jiesz- 
kot po kiszenius ir nudavinejo 
dideli rūpesti. Ant kart pa
sza ūke:

— Po velniu, pamecziau 
mano masznele prie duriu, isz

man pats iszvirtu alaus.
— Atidarei man jau ne kar

ta, norints policitiszka a dyna 
jau buvo perėjus.

— Ne galiu jum nieko pa

kurtos iszemiau doleri! Turė
jau ja fenais pamest!

— Tai gal guli ant žemes; 
sujieszkosim ja tuojaus, tarė 
tarnas ir iszbego laukan su ži-

gclbet, folds yra paliepimas, o 
paliepimai kas diena buna rus

BALTRUVIENE

Ne trukus in Vesfowne 
pribusiu, 

Tenai!ines moterėles 
pažinsiu, 

Kaip visi sako,
Jog ten nevienam lazdų 

priteko.
Nes jeigu moterėlės vyrus su 

lazdom i pere, 
Tai tikrai negražu vyre! 
Kaip sakant, esate dideli 

kvailueziai, 
Žinote, kad lazda turi du

1 galus,
Ar negalite bobai laužyti 

kaulus?
Kam duodatės bobom 

daužyt, 
Jau tikrai sarmata.* * *

Kur ten viename Skulkile 
miesteli, 

Viena, moterele negerai 
apsieina, 

Iszeina, o vaikus palieka, 
O ir tankiai pasigėrė. 
Kaip da karta in ten 

atsilankysiu,
Tai gerai tai moterele 

apkoeziosiu.* * *
Priesz Gavėnios žiną, gavau, 

Isz artimojo Pittsburgh©,
Kur ne viena mergele atsiejo, 

Kuri labai ženytis norėjo, 
Visokius budus naudojo, 

Diena ir naktimi slankiojo, 
Vyrukus prasze, 

Ir ant galo, 
Jokio negavo.

Laiszkas skamba apie szita 
žinute,

Kad daug vyruku vadžiojusi, 
Su kožnu ženytis tarėsi, 
Bet viskas ant niek nuėjo, 

Visos jos triūsas susimaisze!
Badai viena vyruką 

apskundė', 
Bet nieko neiszlaimejo.

* * *
Asz jau ne karta garsinau, 
Ir visu maloniai prasziau, 
Kad laiškai be paraszo, 

Niekas nepraszo!
Apie tokius daneszimus žinot 

negaliu, O z
Nei ju skaityti nenoriu.

Ar gali būti teisybe, 
Jeigu kas meluoje kaip 

■biaurybe?
Geriause teisybe raszyt, 
Ir ant daneszimu savo 

pravarde paraszyt.
Nebijokite, asz jusu 

neiszduosiu,
Tai dabar gud-bai mano '. 

rūteles.

Kada teip jieszkojo, Dūda 
szmukszt in priemone, užtren
kė duris. Stojo prie langelio 
ir nusijuokęs paszauke:

— Labas rytas kumuti!
— Kas tai vela, do juokai? 

Paklausė Szmukas nusistebė
jas, ar radot savo masznele?

— O da sziandien isz ryto,

ATVYKO TREMTINIAI
I

Atvyko Panedelyje, Kovo (Mar.) 14-ta Diena
Laivu ‘General Sturgis’ In New Orleans, La., | 

Uosta Atvyko Szie Lietuviai Tremtiniai:
Adamonis: Petras, Danute, 

Narcizas ir Zita, pas: 3201 V. 
2-nd St., Omaha, Neb.

Adomaitis,: Juozas in: Larch
wood, Iowa.

Audronis; Antanas, Aldona, 
Vytenis ir Marija pas: Rt. 2, 
Saltsburg, N. C.

Augaitis: Juozas pas: 712 S.

Jackson St., Waukegan, Ill.
Baltrukonis; Kazimieras, Al

dona, Arūnas, Ramusas pas: 
4400 Parker Ave., Chicago, Ill.

Baltutis: Vytautas, Ona., Ži
vile ir Lalia pas: Conlon Plan
tation, Thibodaux, La.

Bajoriai: Eugcniai ir sūnūs 
Vytautas in; Meremac Springs

—----------- ------- - ■ ■—!— I
— Teip, šzalta? Kas-gi apie' 

tai mislino. Nes labai man
graudu, nes dabar policitiszka 
adyna jau perėjo, duriu ne va
lo atydarinet, prova labai asz- 
tri.

— Ne daryk juoku, szaukci 
sargas, asz isz saves nesiduo
siu daryt juoku!

— Juoku? Juokėsi Dūda. 
Juokai man ne galvoj, adyna1 
policitiszka yra asztri perėjo, 
reike sergėtis.

— Paskutini karta, sakau 
atidaryk, ba paminėsi mane!

— O asz paskutini kartai 
tau kalbu, jog ne galiu atida
ryt. Prova labai asztri, o asz ne 
mislinu sedot kalėjimo pakol
pražilsiu, juokėsi Dūda.

Sargas drebėjo nuo szalczio, 
ii piktumo, melde, kerszino ir 
dejavo.

— Atidaryk, kalbu pasku
tini karta! Esmių sargu, ne ga
liu pasilikt ast ulyczios.

— Tai eikie “Po Tigrisu“ 
arba “Po Levu“ arba “Po 
Saule,“ tonais rasite sau prie
glauda.

— O tu perky Iras rakali. 
Lupi kaili nin^gyvuliu ir žmo
ni u. Ne duodi žmonim miegot, o 
da ne gana to da juos naikini 
ant szalczio.

juokdamasis Dūda.
— Tai jus suvis ne pame

tei, tik isz mane juokeles?
— O gal ir teip!
— Atidaryki! tuojaus, szal-

inate, tikėdamas, jog už radin- ta ezionais ant lauko, reke sar
ai da ka gaus nuo Dūdos, ' gas perpykias.

Rd., Saint James, Mo.
Baskauskas: Juozas, Albina, 

Linas ir Liucija, in: So. Coast
Corp., Matthews, La-

Bare zia.uk ien e: Marija, in: 
Rt. 2, Salisbury, N. C.

Bružas; Kostas ir Karolina
pas: 10729 S. State St., Chicago.

Belickas: Antanas, Daktaras 
pas: 3736 Pulaski St., East Chi
cago, Ill.

Bielskis: Kazys, Zofija, Bi
rute ir Eduardas pas: 2150 So. 
lloyne Ave., Chicago, Ill.

Dambrauskas: Juozas, Jad- 
viga, Leonas, Cese, Anicetas ir 
Algimantas pas: 1075 Polk St., 
Gary, Ind.

Duoba: Petras, Valentina ir 
Birute in :South Coast Corp., 
Matthews, La.

Galbiiogis: Stasys ir Nijole 
pas: 3239 So. Emerald Ave., 
Chicago, III.

Gasiunas: Stasys pas: Ged- 
chaux Sozers, Inc., New Orle
ans, La.

Gilvydis: Alfonsas, Elena, 
Algimantas, Jaunutis, Mindau
gas, Aldona, Marija ir Antanas 
in Jackson, Mich.

Grigulaite: Adolfina pas: 
1436 So. 50-th Ave. Cicero, HI.

Gruzdys: Vytautas -in: Eliza
beth, N. J.

Joku'baityte: Maria in: Lions
—’ Szkada. man tavęs, nes 

provos labai asztrios, juokda
masis kalbėjo Duda.

Isz tolo 'buvo girdot kaip pa
naktinis triubino pirma adyna 
po pusiąunakt.

— Atidaryk ant visu szven- 
tu, melde sargas; sargas arti
nasi prie tosios ulyczios, o asz 
tik turiu apatines kelmas ir 
kailini ant saves, kaip mane 
teip užtiks, ka ant to pasakys?

— To nežinau, juokėsi Du
da.

— Ant Dievo, leisk mane! 
Stenėjo Szimukas, kada panak
tinis mane ezionais užtiks tai j 
paims i u areszta.

— Pavojus kanoclidžiau- 
sias, ne galiu, atsake kupczius.

— Szimukas pamisimo va
landėlė: o kad panaktins jau 
artinosi, paduodamas dolerį 
per Įauga szauke:

— Tekito savo prakeikta 
sidabrini, nes dabar atidaryki
te!

Nusijuokė Dūda, paėmė do
leri ir atidaro duris. Kada 
Szimukas inejo turėjo norą 
mesti ant kupeziaus, nes dirs- 
tclejas ant kauluoto ūgio už- 
mirszo apie užpuolimą. Uždare 
tuojaus bromą, o keikdamas ir 
zurzėdamas jog už dyka turi 
tarnaut del svecziu nusivilko 
in savo kamlbari.

Ant rytojaus prie pusrycziu 
Dūda buvo labai linksmas, nes 
niekas ne galėjo susipras!, isz 
kokios priežasties, ba. niekam 
nieko nekalbėjo apie savo atsi
tikima. Kada, apleidinejo sve
taine ir mokėjo rokunda, pali
ko del sargo marke.

-----GALAS—-

Aiaiceiza: Vaclovas in: S.God- 
chaux, New Orleans, La.

Mineiga: Antanas pas: S. 
Godchaux, New Orleans, La.

Masaitis: Feliksas, Bronisla-
va ir Rita pas: 1652 Sixth Ave., 
Los Angeles, Calif.

Mikutis: Vladas pas: 939 W.
33-rd St., Chicago,’ Ill.

Nakutis: Feliksas, Olga, A1-
eksandra, Regina ir Jonas in: 
Waynesville, North Carolina.

Vidžiunas: Juozas, Salomėja 
ir Rimgaudas pas: 710 N. Van 
Ness Ave., Hollywood, Calif.

Zaborskiene: Genovaite pas: 
52 El Cammino Terr., San Ra
fael, California.

Žukauskiene: Stase pas:4416 
So. Washtenaw Ave. Chicago.

—BALF Imigracijos Kom.

Svarbus Praneszimas

La.
Kamarauskas: Adolfas, Zo- 

fia, Judita ir Danuta pas: Box 
583, New Orleans, La.

Karaliūtės; Ona. ir Terese 
pas: 224 W. 104 Pl., Chicago, 
UI.

Karpas: Janina ir Romual
das pas: 1301 E. 5-th St., West 
Frankfurt, Ill.

Keleczius: Jonas pas S. God- 
chaux, New Orleans, La.

Kisielius: Albinas, Anela, 
Henrikas ir Ričardas pas: c/o 
V. R. Schmidt, Beloit, Kansas.

Kiemaitis: Jonas, Morta, Al
ma ir Irma pas: 617 Pennsy 
Ave., East Saint Louis, Ill.

Kulvinskas: Stasys, Leoka
dija, Antanas, Albinas ir Regi
na pas: 823 Lincoln Ave., Rock
ford, Ill.

Lacytis: Martynas ir Gertru
da pas: 3120 Emerald Ave., 
Chicago, Ill.

Lazauskas: Gražydas ir Ele
na pas: 6648 So. Washtenaw 
Ave., Chicago, Ill.

Leonauskas: Bronins, Mari-
I ja ir Marija pas: 7748 Green St. 
Chicago, Ill.

Leknickas: Lionginas, Apo
lonija, Meilute ir Mindaugas 
pas: 601 Mario St., New Orle
ans, La.

Liaugaudai: Stase, Janina ir 
į Danute pas: 3507 Grafton St., 
Dallas, Texas.

Lukoszeviczius: Vaclovas, 
Brone ir Leokadija in: S. Court 
Corp., Matthews, La.-

Maciukas: Vladas pas: 2439 
West 69-th St., Chicago, Ill.

Markauskas; Antanas, Vero
nika, Vaidotas ir V i tolis pas: 
2208 4-th Avė., Los Angeles, 
Cal.

Naruseviczius: Friedrich, Ja 
dvyga, Janina ir Aldona pas: 
S. Godchaux, New Orleans, La.

Naujokas: Matas pas: Rt. 1, 
Box 439, Antioch, Ill.

Norkaitis: Petras, Juze ir Ja- 
i.mte pas: 327 E. Stephenson St. 
Freeport, Ill.

Norvilas: Povilas, Ona, Algi
mantas, Ona, Domas ir Juozas 
pas: 5744 Fontain Ave., Holly
wood, California.

Peržinskas: Gustavas, Elena 
Jurgis, Elena, ir Henrik pas: 
3114 AV. 63-rd St., Chicago, Ill.

Petkus: Stasys pas: S. God
chaux, New Orleans, La.

Pilvelis: Jonas, Leokadija, 
Algirdas ir Vytautas pas: So. 
Coast Cor])., Matthews, La.

Poskoezimas: Antanas1, Kon
stancija, Marija ir Remigijus 
in: Salisbury, North Carolina.

Prcikszaitis: Pranas, Jadvi- 
ga, Irena, Antanas ir Vytautas 
pas: Sweet home Plantation, 
Belle Rose, La.

Puodžiunas: Emilija, Ramo
jus, Arūnas ir Vytautas pas: 
4101 So. Maplewood St., Chica
go, Hl.

Ruigys: Albinas ir Laima 
pas: 1652 Sixth Ave., Los An
geles, California.

Sakalauskaite: Terese pas: 
6224 So. Ashland Ave., Chicago 
Ill.

Szaulys: Vytautas, Adele ir 
Zita pas: P. (). Box 538, New 
Orleans, La.

Sakeviczius: Czeslovas, El
zbieta. ir .Juozas pas: 10705 So. 
State St., Chicago, Ill.

Saladžiene: Danute pas: .1110 
North St., Rochester, N. Y.

iStanislovaitis: Adolfas pas: 
1347 So. 48-th Ct., Cicero, Ill.

Szukys: Antanas pas: 7139 
St. Maplewood, Chicago, Ill.

Sulaitis; Pranas pas: 452 W.

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.

į SKAITYMO j
* • y
* ... u ...
I RASZYMO ! 
: — ? 
*64 pus., Did. 5x7 col.| 
: Dabar Po 25c. i 
:  $
* "SAULE” *
* MAHANOY CITY, PA. * 
«<***-*«*«•«-k «-«-r

84-th St., Los Angeles, Calif.
Tamoszaitis: Elena ir Anta

nas pas: 3332 Lowe Ave., Chi
cago, Ill.

Tiknius: Vincas pas: 2327 S.
25-th St., Los Angeles, Calif.

Urbelis: Juozas ir Felicija 
pa's: 1221 N. 32-nd Avė., Melrc- 
se Park, Ill.

Ūsas: Juozas, Janina ir Vy
tautas pas: 359 Booth Ave., 
Owinsboro, Ky.

Ymiczius: Aloyzas pas; Go
dchaux, New Orleans, La.

Vaitaitis: Juozas, Paulina ir 
Alma pas: 949 AV. 59th St., Chb 
cago, III.

Variakojis: Avilius, Bronisla
va ir Vidmantas pas: 7150 So. > 
Mozart St., Chicago, Ill.

Aredegys: Antanas, Terese,j 
Nijole, 'Taut vidas ir Gintautas į 
in: Palto Altos Plant, Donald, I 
Sorivilie, La.

Veiicauskas: Jonas, Ona, Ja
nina ir Vidas in: Matthews, La.

Veinsreideris: Adolfas, Ma
rija, Regina ir Otto pas: A li
gūstai) ax Book Concern, Rock- 
Island, Hl.

Venclauskais: Kazimieras,
Zuzana ir Ona pas f 7139 South 
Rockwell, Chicago, III.

Venclovyte: Domicėlė pas: 
1405 Madison St., Mandeville, 
La.

Price $2.00s,,le p“n‘ *,yl-
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

tENfW-POIHT fQUNTAIN PIN.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., JT. S. A.
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ŽiniosVietines
■— Utaminke pripuola Szv. 

Longino.
— Subatos vakaru apie 9-ta 

valanda, kilo ugnis Adonio Ma- 
taleviczio name Grier City, ne
toli Lakeside, Ibet greitai likos 
užgesinta.

— Sereedoj Szv. Abrahomo 
taipgi pasninkais.

— Ketverge Szv. Patriko.
— Subatoj, Kovo 19-ta die

na pripuola Szvento Juozapo, 
patronas musu Lietuviškos 
Parapijos. Atlaidai prasidės 
Petnyczioj 7-ta valanda vaka
re, o pasibaigs Subatoje.

— Visi mainieriai nedirba, 
ir nedirbs per dvi sanvaites, 
nes mainieriu bosas, John L. 
Lewisas iszleido kokia insaky- 
ma mainicriamis nedirbti (strai- 
kuoti). Lewisas nesutiko su 
Prezidentu Trumanu, už pasky
rimą Daktaro James Boyd, 
kaipo Amerikos Mainu Prižiū
rėtoju, ir Lewisas sako, kad 
szitas dvieju sanvaicziu darbo 
sustojimas prisiminimas visu 
tu mainieriu kurie žuvo ar bu
vo sužeisti mainose.

— Mykolas, 21 metu am
žiaus sūnūs Vinco Matuseviczio 
(Matthews), nuo 117 W. Maple 
ulyczįos, numirė Nedėlios ryta 
5-ta valanda, Ashland ligonbu
te, nuo szirdies atako. Velionis 
gimė Mahanojuje. Baigės Szv. 
Juozapo parapijos mokykla ir. 
Mahanoy City High Mokykla. 
Paliko'savo tęva Vincą; du bro
liu: Joną ir Vinca; dvi sesutes: 
Marcela ir Elaine, taipgi tetos: 
Ona Cisarikiene ir Petrone Ur
boniene mieste. Graborius Rėk
laitis laidos.

Utaminke!jos, Minersville, o Utaminke! London, Anglija. — Anglijos! 
pamokslą sakys Kun. Albinas Karalius Jurgis VI, turėjo ope-l 
Belskis, vikaras isz Saldž. Szir 
dies parapijos,

racija ant tiesos kojos. Dakta-
New Philadcl-! rai sako operacija buvo pasek-j

i minga. Karalius randasi Buck-i
------------ iiigham palocze.

Hazleton, Pa. — Sirgdamas 
per keletą menesius, Stanislo
vas (Sasaraek) Suseviczius, isz 
miesto, numirė savo namuose.! 
Velionis buvo, angliakasis ir 
paskutini karta dirbo Hazleton 
Shaft kasyklose. Prigulėjo prie

Moterys Kariszkoje
Akedemijoje

dvi dukterys ir dvi seserys.

Shenandoah, Pa. — Ponia 
Helena Polukis isz William 
Penn turėjo operacija. Locust 
Mt. ligonbute, taipgi Leo Seno
ka ir Viktoras Visoskis isz 
miesto turėjo operacija.

Scranton, Pa. — Ponia. Mary į 
Pynsia, keturios deszimts vieno 
meto amžiaus motina; pasimirė j 
valstybinėje ligoninėje nuo Į
žaizdų kuriais jos vyras jai m- 
teike su dideliu kariszku pei
liu. Ji buvo trijų vaiku motina. 
Policijos Kapitonas Richard 
Beynon sako, kad jiedu susi- 
ginezino apie darba, ir pragy
venimą. Jos. vyras kuri laika 
buvo be daibo. Jis savo žmona 
nudure ir paskui su tuo paežiu 
peiliu pats save nusidure. Vai
kai nebuvo namie kai szita ne
laime atsitiko. Vaikai yra: Ar
thur, dvylikos metu amžiaus; 
Philip, szesziu metu amžiaus; ir 
Marion dukrele, trijų metu am
žiaus. Susiedą! visus vaikus 
priglaudę.

Chicago, Ill. — Iszduotojai 
laikraszczio Tribūne, ana die
na paskelbė, kad Nedelinis lai
dos kaina, preke dabar bus 15 
centu už kopija.

jauni Kariszkos Akademi
jos mokiniai gal nei neinti- 
kes, bet juju akademijoje ar 
ners ant to akademijos lauko 
dabar jau randasi ir moterų. 
Jos ežia in West Point Aka
demija gyvena ir mokinasi. 
Czia Jewel Strutzenberg isz 
Chicagos, kuri klupi, ir Mar
jorie Hart isz Californijos, 
kuri stovi prie kapo ir pa
minklo Molly Corbon, kuri 
labai garsingai atsižymėjo 
per sukilimą ar pirmutini 
Amerikos kara. Molly Cor
bon buvo seniai paskelbta 
kaipo Amerikos Didvyre.

4,000 STRAIKUOJA

Fordo Darbininkai
Sustraikavo

Girardville, Pa. — Senas gy
ventojas Juozapas Matijosaitis, 
nuo 24 Preston Ave., numirė 
Subaltos ryta, 8:30 valanda, 
Ashland ligonbute, sirgdamas 
trumpa laika. Velionis atvyko 
isz Lietuvos daugelis metu at
gal in Shenadoryje, o apie dvi- 
deszimts penki metai atgal per
sikraustė in Girardville. Buvo 
angliakasis, apie dvylika metu 
atgal diilbo Packer Nr. 5 kasyk
lose. Paliko paczia Juozefina; 
dvi dukteris: Ona Balutiene ir 
Pranciszka Leskavieziene, taip
gi szeszis anūkus. Laidotuves 
invyks Seredoj su apiegomis 
Szv. Vincento bažnyczioje, ir 
kūnas bus palaidotas in Szv. 
Jurgio parapijos kapines She
nadoryje. Graborius A. J. Vi- 
linskas laidos.

Dijon, Francija. — Francuzu 
Generolas Henri Honore Gi
ra ud, 70 metu senumo, numirė 
Petnyczios vakara. Garsingas 
generolas sirgo ilga laika nuo 
vėžio liga.

Prieszinasi Kongrese

Maizeville, Pa. — Keturios 
Deszimts Valandų Atlaidos, 
prasidėjo Nedėlioję, Kovo 13-ta 
diena, Szvento Liudviko bažny
czioje. Daugelis kunigu pribu
vo in pagclba Kunigui A. J. De- 
gucziu. Pamokslus sake: Nede- 
lioj, Kun. J. J. Bagdonas, vika
ras išz Szv. Vincento parapijos, 
Girardville; Panedelyje, Kun. 
Albinas Neverauskas, vikaras 
isz Szv. Pranciszkaus parapi-

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Senatorius John C. Sten
nis, Demokratas isz Missis
sippi valstijos vadovauja vi
siems tiems Senatoriams ku
rie prieszinasi Senato nusi
statymui uždrausti Senato
riams tyczia laika gaiszinti 
per posėdžius, kai yra iszke- 
liama kokia Byla, Instatyma 
kuri jiems nepatinka.

Kaip dabar dalykai stovi 
Senate, tai, kai kokia Byla 
yra inneszta kuri keliems Se
natoriams nepatinka, tai jie 
pradeda savo burnas auszin- 
ti, pradeda per dienu dienas 
kalbėti ir taip laika trukdy
ti, kol jau būva laikas posė
di baigti ir ta Byla būva isz- 
mesta.

Szitas Senatorius nori kad 
taip ir pasiliktu, enes jis pa
reina isz tu valstijų, kurios 
beveik visados taip pasiprie- 
szina.

taikinima.
Nors Finlandija randasi prie 

FINLANDIJOS pat Rusijos rubežiaus, nors jie) 
gerai žino kad derybos su ta At
lantiko kariszka sutartimi, sta
to juos ir Skandinavijos žmo
nes staeziai in pavoju, bet Fin
niecziai per daug nesirūpina ir 
nesinervuoja. Jie nesibijo ir ne- 
sinervuoja per daug del dvieju 
geru priezaseziu: 7‘ 
zastis: Jie turi sudarė ‘ * drau- 
giszkumo sutarti’’ su Rusija, 
kuria jie pasirasze pernai. Su- naį asmeniszkas ir politinis da-Į 
lyg szitos sutarties Rusija ne-! 
gali statyti savo tvirtoves ar 
siunsti savo armijas in Finlan-' 
dija, be Finlandijos Tarybos 
pavelinimo.

Antra priežastis: Yra dar 
svarbesne ir duoda Sovietams 
daug ka apgalvoti: Sovietai ne- 
drys per daug reikalauti isz 
Finniecziu, nes Finniecziai yra 
nusistatė laikytis tos sutarties 
ligi paskutines literos. Ir Fin
niecziai gerai žino, kad Sovie
tai žino kad negalima baikm sėjimą ir mainieriu besimuezi- 
kriesti su Finlandijos drąsuo
liais. Sovietai dar ilgai neuž- 
mirsz kaip szitas mažas krasz- 
tas supliekė geriausias Sovietu 
armijas, ir kaip visai Rusijai 
sarmata padare per dvi kares.

Finlandija negali stoti in 
Atlantiko kariszka sutarti, ne
gali pasinaudoti Marshall pa
szelpos plianu, nes ji turi sutar
ti su Rusija. Bet Finniecziai ge
rai žino kad Rusija žino kad jie i 
gali bet kuria diena stoti in ta) 
sanjunga ar sutarti, ir už tai, ■ 
Sovietai gerai apsvarstys ir ap- 
dumos, pirm negu Finnieczius 
užpykins.

Finlandija sziandien isz tik
rųjų randasi tarp kūjo ir prie-) 
kalo; ji palaiko pusiausvyra 
tarp vakaru ir rytu, tarp lais- Senatas jo nepripažino.

MAŽUTE ISZ MAINIERIAI VĖL 
STRAIKUOJA

NEW YORK. —Graži, jauna 
ir dabar linksma mažute Pirk- 
ko Piiparinen,- szesziu metu 
amžiaus mergaite, su eroplanu 
atskrido isz Finlandijos in 
New York miestą. Tik puse jos 
keliones atlikta, nes ji dabar 
važiuoja skersai Amerika sta- 
cziai in Los Angeles, California 
kur jauna porele ja priima ir 
augins kaip savo dukrele. Ero- 

! planu kompanijos darbininkai 
! ir patarnautojos szita maža 
mergaite labai gerai rūpestin
gai prižiūrėjo per visa kelione 
skersai Atlantiko mares.

MOLOTOVAS BUVO
PRAVARYTAS

Susikirto Su Czekais, 
Sako Finniecziai

HELSINKI, FINLANDIJA.
' — Finlandijos atstovai pataria 
naujam Rusijos Užsienio Mi-

Į nisteriui, Vishinsky, kuris už- 
Į eme Molotovo vieta, kad jam 
sveikai butu jeigu isz anksto 
žinotu viena dalyką:

Jeigu jis su savo Kremlinu 
rengiasi ar ketina stumdyti ar 
gazdinti Finnus, ar reikalauti 
kad Sovietams butu pavėlinta' 
statytis tvirtoves ant Finlandi
jos žemes, tai jam sveikau butu 
jeigu jis dabar savo to darbo j 
nusikratytu. Nes nei jam nei | 
Kremlinui Finniecziai nenusi-! 
lenks.

f
Finniecziai dar drasaiu už

kirto Sovietams: Jeigu atsitik
tu kad Vakarines Tautos užsiaDETROIT, MICH. — Ketu 

ri tukstaneziai darbininku pUnu ant Finlandijos ar ant 
sustraikavo Fordo Automobi- RUSįj0Sj -tai Sovietu Armijos te- 
liu Fabrikus in Highland Park.

Alton J. Hole, to fabriko vir- 
szininkas sako kad visi sustrai
kavo, už tai kad du darbininkai 
buvo nubausti. Už ka tiedu dar
bininkai buvo nubausti ir kaip 
jiedu buvo nubausti jis nepasa
ko.

Straikos darbininku fabri
kuose dabar nėra jau tokis ge
ras ženklas, nes darbininkai pa
tys sau kenkia. Visos automobi- i 
liu kompanijos dabar stengiasi 
kuo daugiausia automobiliu 
pagaminti ir kuo daugiausia 
parduoti ir viena kitai negali 
nusileisti. O straikos pakerta to 
fabriko ir tos kompanijos gami
nimą ir kitos automobiliu kom-

i panijos tokia proga labai grei
tai pasinaudoja. Reiszkia, tie 
darbininkai gal savo tas strai
kas laimes, bet tikrumoje jie 
pralaimės nes jie savo kompa
nijai jiegas pakerta ir duoda 
kitoms kompanijoms proga to
kiomis aplinkybėmis pasinau
doti.

gu apsižiūri namie ir nesikisza : 
in Finlandijos reikalus ar kara. 
Finniecziai nestos Rusijai in 
pagelba ir isz Rusijos jokios pa- 
gelbos nenori. Finlandija neno
ri Raudonos pagelborir neno
ri Rusijos tvirtovių.

Finlandijos atstovai szitas 
pastabas padare taip szaltai ir 
paprastai, kad manytai jie tik! 
apie orą ar žiemos szalti kalba. 
Jie staeziai pasako Sovietams 
kad czia nėra jokio klausimo ar 
jokiu derybų. Szitaip yra ir at
liktas kriukis.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Lewisui pritaria visi tie mai
nieriai kurie turi ar tikisi gau
ti sziltas vietas toje unijoje ir 
visi tie kurie tu Lewiso padup- 
czninku bijosi, ar kuriems gre
sia pavojus darbo netekti, jeigu

tik tris ar keturias dienas ant jie savo minti iszreiksztu. “Vi- 
sanvaites dirbo, ir dabar visai si kiti mainieriai pyksta ir vie- 
pinigu neturi! szai sako, kad czia Lewisas jau

“Lewisas nepasake, kad szi- per toli nuėjo, visai nepaisinda- 
Pirma prie- tas susįkirtimas su Prezidentu; mas paprasto mainierio kuriam 

Trumanu ir tuo Trumano pa ' ir dabar sunku galas su galu su- 
skirtu Daktaru Boyd yra gry- vesti.’’

Kai laikraszcziai paskelbė 
lykas! ’ ’ szita Lewiso insakyma, mainie-

Kompanijos ir fabrikantai! riai vietinose saliunose ilgai ir 
dabar visai nesibijo ir visai ne-! karsztai sznekucziavosi ir gin- 
paiso ka mainieriai darys ir czinosi. Bet, ju sznekos ir ju 
kaip ilgai jie straikuos del to ginczai nieko nereiszkia, kai 
prisiminimo, nes anglių yra ga- bosas Lewisas pradeda bliauti, 
na pusantro menesio. O mai-; ----------------------
nieriai jokiu budu taip ilgai ne-; PALEISTUVYSTE IR 
gali straikuoti, nes ju kiszeniai 
tuszti!

Senatoriai, Kongresmonai ir) 
Tarybos nariai, rodos, visai ne
paiso apie szita Lewiso strak-

ŽMOGŽUDYSTE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

New York staeziai in Holly
wood ir jai per ta telefoną pra- 
nesze ka jis ketino padaryti ir 

! padare. Jo ucszve iszgirdo szu- 
vius isz revolverio kuris nužu
dė visus tris.

Pono Holt žmona, graži tris- 
deszimts dvieju metu juodbru
ve moteriszke dirbo sykiu su 
Ponu Whittaker fabrike ir jie- 

; du susinesze ir susidėjo kai jos 
vyras iszvažiuodavo ant laivu.

Pono Holt dienynas parodo 
kaip jiedu isz jo tycziodavosi ir 
vieszai jam parodydavo kad 
jiedu buvo insimyleje in vienas 
kita. Viena nakti jo žmona pa
rėjo su Ponu Whittaker visisz- 
kai girta ir Pono Whittaker 
veidas buvo iszteptas su Po
nios Holt lupu dažu. Tame die
nyne Ponas Holt buvo inraszes 
kad jo žmona jo dabar neap- 

Dabar Lewisas savo papras- kenezia. b
tu atžagariu ir sziurkszrziu bu-
du paskelbia kad jo nuomone, pasakojo kaip Ponia Holt tan- 
szitas žmogus nėra tam darbui kiai
tinkamas ir kad mainieriai, pa- Whittaker, kaip ji naktis pra

bai brangiai parduotu savo reikszdami savo nepasitenkini- 
laisve ir nepriklausomybe. So- ma ir prisimindami 55,115 sa- 
vietai labai gerai žino, kad vo draugu žuvusiu ir sužeistu, Į 
jiems per ana susikirtima su 
Finniecziais kasztavo dvide
szimts geriausiu savo armijos 
kareiviu už viena paprasta Fin- 
nieti.

nima. Beveik visi sako, kad 
szitoks Lewiso prasiszokimas 
jam ant gero “neiszeis,” nes) 
dabar visi Kongresmonai ir Se
natoriai tyczia balsuos už ta 
Trumano paskirta žmogų, nes 
visiems Lewisas jau ligi gyvo

i kailio insipyko!

Szitas žmogus, Boyd, kuri j 
Prezidentas Trumanas pasky
rė mainas prižiūrėti, ta darba 
jau veda nuo Gruodžio (Dec.) 

į menesio, devynioliktos dienos, ' 
1947 metu. Bet dabar jis nei 
cento negavo mokėti. Jis pa- ; 
reina isz Australijos ir yra mai
nu žinovas, mokino mainu, ka
syklų kolegijoje, Colorado val
stijoje ir buvo Trumano pa- 
skirtas du metai atgal, bet tada

ves ir vergijos, tarp karo ir tai
kos. Bet jeigu karas iszkiltu, 
tai ta pusiausvyra pradingtu ir! 
Flhlandija vėl taptų karo lau
ku. Bet tada Finniecziai vėl la-

Slaptos policijos agentai pa

deitus” dare su Ponu

leisdavo su juo in vieszbuczius, 
kotelius.

Viena vakara Ponas Holt su 
savo žmona kelis alus ir sznap- 
sus iszsigere savo kambariuo-

Paskui jie nuėjo pas Poną

nedirbs per dvi sanvaites.

Lewisas priparedinimai sa
ko, kad Ponas Boyd niekados se. 
nėra buvęs mainierys ir už tai Whittaker, kur visi trys per
tam darbui netinkamas. Mes dvi valandas sznekejosi ir gin- 
noretume priminti Ponui Le- czinosi. Po tam Ponas Holt isz-
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Finniecziai visai netiki kad 
Molotovas gaus augsztesnes 
vieta ar kad jis garbingai ap
leido savo Ministerijos vieta.

Finniecziai sako, kad visas 
szitos permainos paaiszkinimas 
randasi in tai kad Vishinskis 
taip ilgai gydiesi ir ilsėjosi Cze- 
koslovakijoje.

Gandai net ir Amerika pasie
kė kad Viszinskis isz Czekoslo- 
vakijos parvežė Kremlinui la
bai daug neramiu ir nemaloniu 
žinių. Isz szitu raportu paaisz- 
kejo kad dalykai ne kaip stovi 
beveik visuose tuose krasztuo- 
se, kuriuos Rusija dabar laiko 
vergijoje. Gandai eina kad Cze- 
koslovakija, gali tapti antra 
Yugoslavia, būtent, pasiprie- 
szinti Moskvai ir stoti priesz 
Rusija, taip Yugoslavas Mar
shal Tito yra padaręs.

Nauja Komunistu tvarka da
bar stengsis tampriau suriszti 
santykius su tomis pavergto
mis tautomis ir jas dar giliau 
in vergija paskandinti, o tuo 
paežiu sykiu visam svietui 

) skelbti ir platinti taika ir susi

AUTOMOBILIUS) wisui, kad mes niekados nepa-^ sitrauke revolveri ir priverta 
dejome ir neiszperejome kiau- savo žmona ir jos meiluži atsi- 
szini, bet mes gerai atskiriame; sesti. Tada jis laikydamas re- 
ir pažinstame gera pautiene volveri rankoje, paszauke per 
nuo blogos ir sveika viszeziuka | telefoną savo uoszve net in Hol- 
ruo ligoto. lywood, California, ir pasakė

. . . . . . . jai kad jis dabar nužudys savo“Mainieriai NEGAUS jokios t . ., .. . Bn„a -, . .. / . .i žmona, jos meiluži ir save. Jopaszelpos isz unijos per tas dvi . .. .. ... ■ '■ ■ •• uoszve net apslobo kai ji isz-sanvaites! ’ Mainieriu unija . , x .. x , girdo tris szuvius.yra nusistaczius nei raudono
skatiko neiszmoketi per strai- Jo žmonos motina paszauke 
kas. Ne mainieriai szitaip nu- policija ir paskui greitai pati 
tarė bet ju diktatorius Lewisas! su eroplanu atskrido. Bet vis- 

Nors Lewisas sako, kad czia: kas buvo per vėlai, nes polici
ne straikos, bet tik nutarimas ja rado visus tris negyvus, 
nedirbti ir mirusiu mainieriu 
atminti paszvesti ir savo nepa
sitenkinimą su Prezidento Tru
mano paskyrimu parodyti, bet 
kompanijos atstovas Jorn D. 
Battle sako, kad visos kompa
nijos žiuri in szita nusprendi
mą kaipo in straikas. ’ ’

Matyti, kad “Lewisas dabai’j 
nori bosauti ne vien tik mainie- 
rius, bet ir valdžios žmones ir 
pati Amerikos Prezidentą! ’ ’

Trumpai paaiszinus, szita) 
Lewisa nusistatymą ir mainie
riu nedirbima, tik tiek galima 

Lewisas su Truma-

APSIVERTĖ
NEW YORK. — Szoferys 

noredams pasitraukti isz kito 
automobiliaus kelio, kai jie la
bai greitai važiavo, parūko sa
vo automobiliu in szona. Tas 
greitas in szona pasukimas ne- 
iszejo ant gero. Automobilius 
apriverte ir sudužo in stulpą. 
Visi trys buvo nuvežti ir viena 
moteriszke buvo sužeisti. Visi 
trys buvo nuvežti in Knicker
bocker ligonbute. Nelaime at
sitiko ant Riverside Drive, prie 
117-tos ulyczios.

TROKAS SUSIKŪLĖ 
SU STULPU

MILTON, DEL. — Vienas 
trokas atsimusze nuo kito tro- 
ko ir paskui susikūlė su telefo
no stulpu. To sunkvežimio tre
ko szoferys Carl M. Jones, tris- 
deszimts keturiu metu amžiaus, 
isz Milton miestelio, žuvo nelai
mėje. Valstybine policija, ku
ri greitai pribuvo, sako kad ta pasakyti: 
antra troka vairavo Robert 
Hitchens dvideszimts dvieju 
metu amžiaus isz Georgetown, 
jis visai nebuvo nesužeistas.

nu susikirto ir už tai, visi mai
nieriai turi nukenteti ir su tusz- 
cziais kiszeniais Velykų lauk

ai!”

SOVIETAI
SCANDINAVIJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szvedijos laikraszcziai sako, 
kad Sovietai rengia savo ka- 
riszkiems eroplanams vietas 
Karelijoje, ir siunezia dar dau
giau kareiviu prie Finlandijos 
rubežiaus.

Sovietu atstovai yra jau aisz-i 
kiai pasakė, kad Rusija nenori 
karo ir nekariaus, bet Amerika 
priverstu Rusija in kara stoti 
jeigu insikisztu in Skandinavi
jos krasztai, ir už tai jie dabar 
ir grasina ir gerinasi.


