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Isz Amerikos Kongreso Komisija

KAIP BUS
SU TAKSOMIS 

Ateinancziais Metais?
WASHINGTON, D. C. — 

Visi mes užsimokėjome savo. 
Taksas, mokeseziai, ir dabar 
reiketu pažiūrėti kaip bus su 
tomis Taksomis ateinancziais 
metais. Ar mums reikes dau
giau ar mažiau ar vėl tiek pat 
mokėti. Szitas klausimas yra 
svarbus, kai mes pasiskaitome 
kiek pinigu valdžia praleidžia 
spendina, ir kiek dar daugiau 
ketina praleisti ateinancziais 
metais.

Nors beveik visi sako ir ra- 
szo kad Taksos nebus padidin
tos, bet isz tikrųjų dar niekas 
tikrai nežino! Visi tik spėja iri 
tikisi kad taip bus. Dar per 
anksti ka tikro apie tai paša- ’ 
kyti.

Valdžia nori apie du bilijonu 
doleriu daugiau isz Takso atei- 
naneziais metais. Mes ta tai jau 
tikrai žinome, bet kaip valdžia 
tikisi tiek pinigu surinkti, dar 
nežinia. j

Kongresmonai nenori ir sta-i 
ežiai bijosi padidinti Taksas, 
nes jie nenori žmonių užpykin
ti: jiems rinkimai ir taip ben
dra Politika rupi.

Trumanas nori kad keturi bi- 
lijonai doleriu daugiau butu su
rinkta isz Taksu, bet Kongre 
sas jam nepritaria. Greicziau- 
siai Kongresas sutiks ant dvie
ju bilijonu doleriu daugiau.

Kiek vėliau kai kurios Tak
sos, paduokai bus padidintos, 
nes pinigu pritruks valdžiai. 
Atlantiko Kariszko Sutartis, 
Kariszkas Apsiginklavimas, 
Lakunu ir Kariszku eroplanu 
padauginimas, ir visokia pa- 
szelpa ir parama Europos 
krasztams vis daugiau ir 
daugiau mums kasztuoja.

Nei Trumanas, nei Kongres
as dar neiszdrysta uždėti dides
nes paduotkas ant fabrikantu 
pelno, nes jau ir taip fabrikan
tai žvairai žiuri in visa valdžia. I

Galimas daigtas kad fabri- VIESZNE PASIMIRĖ kės. Atsiskubino in jo saliuna 
kantai ir kompanijos kurios už- ------- agentas to bravoro isz kurio jis
dirba daugiau negu penkios I Szciniillinke Taip Pat al“ PCTka-. Tas. aSentas kelis 
deszimts tukstaneziu doleriu in ~ sykius visiems uzpundmo ir ke- dabar reikia daugiau darbo ne
motus turės dabar didesnes PHSilHirC Paveikslus nusitraukė. j gu
Taksas, paduotkas mokėti. j _____ get keliu dienu del kokios §ra^u kalbu. Jis sako, kad jis ,

Bendros apraudos taksos gal MOUNT HOLLY, N. J. _  ten priežasties nei vienas bra- «erai žino koks pavojus vi-i paSipTieSZlllO.
bus padidintos. Szitas Taksas ponįa Louise Cecilia Hulse, vorininkas jam alaus neprista- jeigu sAta Sanjun-
m°ka darbininkai ir kompani- szeszįos deszimts septynių me- te. Jis paszauke kelis kitus bra 
jos. Szitos Taksos gal bus ko
kiu antru nuoszimcziu padidin
tos. Isz szitu Taksu padidini-; 
mo valdžia gautu apie tris bili
jonus doleriu daugiau!

Trumanas reikalavo, kad pa-
szelpa butu suteikta visiems, sįgando, krito ant grindų ir 
tiems .kuriems paszelpos reikia; taippat numirė. Kai daktarai 
bet Kongresas nesutiko! Pa-į pribuvo jie pasakė kad abi mo- 
įskirti paszelpa visiems kuriems: teriszkes pasimirė nuo nuvar-

(Tasa Ant 4 Puslapio) j gio. “ *

■ ’"į. H

Bendra Kongreso Komi
sija, kurios darbas yra isz- 
tirti iUCsienio reikalus ir pa- 
szelpa, klauso kai Roger D. 
Lapham iszduoda raportą 
apie Kinija ir kai dalykai te
nai dabar stovi.

Lapham pataria kad Ame-

rika duotu Kinijai du szimtu 
keturios deszimts milijonu 

»doleriu ateinancziais metais.
Jo raportas tai komisijai bu
vo Senatorius McCarron isz 
Neveda valstijos perskaity
tas. Jis ežia sėdi. Paul Hoff
man tos komisijos adminis-

tratorius sėdi szalia jo. Sto
vi Kongresmenai Sol Bloom, 
(kuris už keliu dienu pasi
mirė kai szitas paveikslas 
buvo nutrauktas) John Kee 
ir John M. Vorys.

■i

Apsaugos Sekretorius ALAUS STIKLAS
PENKTUKAS

Bulgarijos Prem
imitrovasy

Pasitraukia
Anglija Praszo Kad Amerika 
DaugiauVaisko Siunstu In Grai
kija; Trumanas Nori Kad Keturi 
Bilijonai Doleriu Daugiau Butu 

Surinkta nt Taksu, Bet 
Kongresas Jam Nepritaria 

1 
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LONDON, ANG. — Bulgarijos Pre
mjeras Georgi Dimitrovas pasitraukė isz savo 
vietos, kaipo valdžios vadas ir Bulgarijos

.... z .in‘.- . Komunistu Partijos Pirmininkas.
DE GAULLE PA

TARIA PALAUKTI

SVIETAS
RIKIUOJASI

Louis Johnson, isz West 
Virginia valstijos buvo Pre
zidento Trumano paskirtas 
užimti Apsaugos Sekreto
riaus James V. Forrestal vie
ta. James V. Forrestal pasi
traukė isz szitos vietos, isz 
priežasties kad jisai serga 
jau nuo kokio tai alkio.

NEV/ YORK, N. Y., —
Kai pavasaris pasveikino New 
York miestą, Sam Atkins, sa
liuninkas nutarė visiems savo 
draugams gerai ir gražiai pa
tarnauti ir parodyti kad jis na 
tik biznierius, bet ir geras 
draugas.

“Szitoje apylinkėje,” jis sau 
sake, “Žmones yra biedni, ne
turi daug pinigu, ir daug mano 
geru draugu negali deszimtuka 
užsimokėti už stiklą alaus.”

Jis szi pavasari paskelbė ir 
su dideliais plakatais pagarsi
no, kad jis nuo szio laiko par
duoda septynių auncu alaus 
stiklą už pentuka.

. Laikrasztininkai apie tai isz- 
girdo ir nusiskubino in jo sa- 
liuna kelis aluezius iszmaukti 
ir jo saliuno paveikslus nu
traukti.

Biznis jam ėjo kaip isz pyp-

Lauks Kol Amerika 
Pristatys Kariszkus 

Ginklus

PARYŽIUS, FRANCI J A. — 
Generolas Charles de Gaulle, 
Francuzu vadas sako kad jis 
dar nieko nesakys apie ta At
lanto Kariszka Sanjunga, kol 
jis pamatys ar Amerika tik 
gražiais žodžiais kitus vilioja 
ar ji tikrai pristatys kariszkus 
ginklus tiems krasztams kurie 
dabar stoja in ta Kariszka Su
tarti.

Jis sako, kad nei jo krasztas, 
Francuzija, nei kiti krasztai 
negali per ilgai laukti tos ka- 
riszkos pagelbos. Jis toliau 
rodos net grasina, kad jeigu
Amerika nepasiskubins su ta viotU- 
pagelba, tai jis bus priverstas 
pareikszti savo pasiprieszinima 
tokiai sutareziai.

Generolas de Gaulle sako kad

Dipliomatai dabar laukia pamatyti ar 
tik ežia jau ne ženklas kad ta Galinga So
vietu Rusijos Imperija ima trupėti ir pa
irti Balkanuose.

Isz Komunistiszkos Rusijos atėjo pasi- 
aiszkinimas kad Premieriui Dimitrovui bu
vo pavėlinta pasitraukti isz valdžios ir gryž- 
ti namo del nekokios szveikatos. In szi- 
toki pasiaiskinima butu galima intiketi, jei
gu mes nežinotume kad tik deszimts die
nu priesz tai Traicho Kostovas, Vice-Pre- 
mieras ir Prekybinio Komiteto vadas buvo 
paszalintas.

Armijos, Partijos, Val
džios Ir Tautos Asztriai

Skiriasi

Teipgi kitos žinios atėjo kelios dienos 
atgal kad Bulgarijos Komuistai iszvale, isz-! 
ezystino daug savo partijos nariu isz augsztu

Vakariniu Tautu dipliomatai mislina kad 
gal Bulgarija susirado savo Tito, kaip Yu- 
įgoslavai, ir kad dabar gal ir Bulgarai pa- 

kaibu, daugiau ginklu negu sįprjeszjns Kremlinui ir Stalinui kaip Tito

tu amžiaus, atėjo in sveczius vorininkus, bet nei vienas jam 
pas savo drauge Ponia Ella nei vienos baczkos ar pusbacz- 
Heilbron, atsisėdo ir amžinai 
užmigo. Szeimininke Ponia 
Ella Heilbron, septynios de-- 
szimts trijų metu amžiaus, isz-

Komunistai sako, kad buvęs Vice Pre-ga liktųsi tokia kaip Tautu
Sanjunga, be jokios galios ir beUlieniS Kostovas buvo paskirtas knygyno 
jokios jiegos.

Europos krasztams dabar 
reikia labai greitos pageltos, 
jeigu jos butu užpultos, o Ame
rika per toli, ir už tai negalima 

kol Amerika ateis
tu jiems in pagelba, bet reikia jau

WASHINGTON, D. C. — 
Dvylikos Tautu Užsienio Mi
nisterial, kurie statovauja 332,- 
439,000 žmonių, pasirasze At
lanto Kariszka Sutarti ir suda
rė Nauja Sanjunga, pasižadė
dami viens kitam, kad visi kaip 
vienas stos tam krasztui in pa
gelba kuris butu prieszo užpul
tas. Ana Utarninka, vienuo
likta valanda isz ryto, Flushing 
Meadow, N. Y., penkios de- 

Į szimts Tautu Delegatai, kurie 
atstovauja 1,777,012,000 žmo
nių, susirinko ir atidarė Ben
dra Tautu Sanjungos Posėdi.

Szitiedu posėdžiai ar mitin
gai turi daug ka bendra tarpu 
saves, už tai, kad Atlanto Ka- 
riszkos Sutarties atstovai nu- 
jauezia, kad Tautu Sanjunga 
yra bejiege, kad ji negali isz- 
riszti szios dienos tarptautinius 
klausimus. Jie nepaneigia ir 
nepaniekina Tautu Sanjunga, 
bet nori ta Sanjunga paremti ir 
duoti jai tikra jiega.

Tautu Sanjungos nariai nu- 
jauezia, kad jie yra bejiegiai ir 
už tai jie dabar yra nusiminė 
jeigu staeziai nenuliude.

I
Atlantiko Kariszka Sanjun

ga ir Tautu Sanjunga gyvuoja 
ir remiasi daugiausiai ant Ame.

kio nepristatė. Jie jam pasiaisz- 
kino, kad jeigu jis savo alų par
duos už penktuką, tai nei vie
nas bravorininkas negales jam
alaus pristatyti, nes visi kiti laukti 
saliunai sako, kad jie isz 
bravoru nepirks, isz kuriu tas isz anksto tos pagelbos praszy 
saliuninkas perka. ti ir pareikalauti.

i (Tasa Ant 4 Puslapio)
saliuninkas perka.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

virszininku, bet žinios, kurios ateina isz pa
tikrintu szaltiniu sako kad jis yra suaresz
luotas. Dimitrovo pasitraukimas isz vai- rikos Be Amerikos doleriu ir 
... . . . ,r intakos abi Sanjungos žlugtu,

dzios ir isz Komunistu Partijos ir Rostovo Kaip tik už tai Rusija baisiau, 
suaresztavimas iszkelia du labai svarbiu sia pyksta an‘ Amerudecziu, 

klausimu:
nes Sovietai gerai žino kad jei- 

l~Ar ežia jau kita tauta iszsi- gu ne Amerika, tai jie sziandien 
(Tasa Ant 4 Puslapio) galėtu visa Europa užkariauti.
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dukai atpigs tai Forduko dar
bininkai mažiau gaus mokėti.

* * S A U L B ’ * MAHANOY CITY, PA.

Eroplanas Gazo Gauna

Trumanas reikalavo dides
niu taksu ir kad valdžia suvar- 
žintu visokiu daigiu branguma 
ar prekes. Dabar jis mato kad 
tai negalima padaryti, bet ne
nori prisipažinti kad jis sukly
do. Jis dabar taip pat reika
lauja, bet labai tykiu balsu ir, 
isz tikrųjų nori kad Kongresas 
jam pasiprieszintu.

——— , , ■

Trumanas ežia nekaltas; kal
ti tie kurie Prezidentui taip pa
taria.

Republikonai dabar szidina 
ir tycz-iojasi isz Trumano. Jie 
sako kad net geriausi ir isztiki- 
miausi Trumano Demokratai 
dabar jam prieszinasi.

Mes nenorime statytis kaip 
kokie pranaszai, bet mes spėja
me ii- savo skaitytojams sako
me, kad visokia mesa labai at
pigs ateinanti menesi. Atpigs 
apie dvideszimta nuoszimti. 
Reiszkia visa mesa bus dvide- 
szimts centu nuo kiekvieno do
lerio pigesne.

Bet jeigu taip nebus, tai ne
bus musu kalte ir nereiksz kad 
mes suklydome, nes jeigu mesa 
per daug atpigs tai valdžia ežia 
vėl insikisz ir nustatys mėsos 
kasztus ir tada isz ūkininku 
valdžia vėl pirks galvijus ir 
juos iszžudys ar už pusdyke ki
tiems krasztams parduos, kad 
ežia, mums butu mažiau ir bran
giau. Valdžia taip jau kelis sy
kius yra padarius.

Fabrikantai kurie siuva ir 
gamina moteriszkas sukneles, 
(dreses) dabar bedoje. Daug 
isz ju visai eina isz biznio. Vi
sos motęriszkos sukneles bai
siai per brangos ir fabrikantai 
negali jas atpiginti, nes darbi
ninku unijos reikalauja labai 
dideliu algų savo darbinin
kams.

Sztorai kurie parduoda viso
kius namams rakandus dabar 
labai mažai biznio turi. Beveik 
visur matyti visokie pigus par
davimai “Seilai,” ir parduoda
ma tuos baldus, namams ra
kandus už puse tiek kiek ke
lios sanvaites atgal reikalavo.

1946 metuose darbininkai ga
vo asztuoniolika centu ant dole
rio daugiau, 1947 metuose gavo 
penkiolika centu daugiau, 1948 
metuose gavo dvylika centu 
daugiau, bet sziais metais jau 
nėra nustatyta kiek darbinin
kai gaus daugiau. Unijos reika
lauja nuo dvieju iki dvide
szimts penkių centu ant dolerio 
daugiau, bet vargiai gaus!

Unijos dabar jau mato kad 
jos be sylos, be jiegos. Fabri
kantai dabar uniju visai nepai
so ir darbininkams insako.

Fordo automobiliu kompani
ja buvo pirmutine parodyti 
unijoms ir darbininkams kas 
bosas. Automobiliu unijos Pre
zidentas Reuther norėtu Fordo 
kompanijai nusileisti ir nieko 

' nesakyti, bet jis bijosi kad tada 
ir kitos kompanijos taip pat 
nieko nepaisyti pradėtu. Už tai 
jis pasiprieszins Fordui, bet isz 
to nieko nebus, nes Fordo kom
panija jau dabar paskelbė kad 
Fordukai atpigs. C) kai tik For-

Visi spėja ir sako kad Lewi- 
sas su savo mainieriais vėl isz- 
eis ant straiku. Daug biznierių * 
ir taip sau žmonių dabar jau in- 
sideda aliejaus pcczius del szi- 
lumos ir elektro peczius del 
virtuves, nes jiems ligi gyvo 
kailio innsipyko Lewiso man
drils vajavojimas ir mainieriu 
straikes. Ir kita laibai eikszmin- 
ga priežastis yra kad anglys 
sziandien per brangios!

" • •
Isz visko jau aiszkiai maty

ti kad darbininko geros dienos 
jau praėjo ir kad dabar darbda
viai, kompanijos ir fabrikantai 
ne labai bijosi unijų ir unijos 
ta nujauezia bet nieko negali 
padaryti.

—————— , ,

In Brown Hill, Ontario, Elž
bieta Alexander, szimto ir pen ■ 
kin metu amžiaus mergina pri
simena kad penkiolika metu at
gal vienas kavalierius pirszosi 
jai, prasze kad ji su juo apsi- 
zenytu. Ji nesutiko. Bet ji sako 
kad jeigu dabar pasitaikytu 
tokis kavalierius, ji sutiktu.

1 • • 1 11

Chicagoje, Vera Lapiccola 
paaiszkino policijantams ko
dėl jos kavalierius ja paszove. 
Ji paprasze kad jis mokėtu dvi
deszimts doleriu ant sanvaites 
už jos žiedą, kuri jis jai buvo 
nupirkęs ant iszmokesczio. Jis 
iki sziol ant to žiedo mokėjo tik 
penkiolika doleriu ant sanvai
tes. Matyti, ji norėjo kad jis 
greieziau iszmoketu, o jis supy
ko ir ja paszove.

1 • •

Louisville mieste bankoje 
buvo sukrauta daug maiszu pi
nigu ant grindų. Eugene J. 
Straus inejo in Lanka ir užkliu
vo už tu maiszu ir koja iszsisu- 
ko. Jis apskundė banka ir teis
mas nutarė kad banka jam tu
ri užmokėti $7,460 už tai kad 
jis susižeidė ant tu pinigu.

Kai teisėjas Chicagoje nu
teisė Frank Davis ant trisde
szimts dienu in kalėjimą, jis 
teisėjui pasakė kad jis džiau
giasi kad jis yra nuteistas, nes 
jis sako jis nori tapti tikru ir 
geru razbaininku ir jis tikisi 
kad jis daug iszmoks kalėjime 
isz kitu prasikaltėliu.

Veteranai, pargryžusieji ka
reiviai tikėjosi kad jie privers 
Kongresą investi Instatyma 
kad visi tokie kareiviai gaus 

Į paszelpa Kai jie dasieks szeszios 
deszimts penkių metu amžiaus. 
Bet dabar matyti kad sziais 
metais nieko panaszaus nebus.

Ūkininkai dar ir sziais me
tais gaus daug paramos isz val
džios kad jie galėtu dar vis la
bai brangiai viską parduoti. 
Kaip pirmiau valdžia pirko 
viską isz ūkininku taip ir sziais 
metais pirks, kad tie ūkio vai
siai neatpigtu.

Sziais metais Amerikos val
džia daug daugiau pinigu pra
leis negu gaus. Jeigu biznierius 
taip darytu jis tuojaus suban- 
krutavuotu. Kas valdžiai atsi
tiks turėsimo palaukti ir pama
tyti.

Miestai isz valdžios reikalau
ja pinigu del nauju stiibu, mo
kyklų, del mokytojams algų, 
del pataisymo vieszkeliu; vals
tijos reikalauja daugiau pini
gu del visokios paszelpos.

“Lucky Lady Antroji,” 
kariszkas eroplanas kuris 
apskrido aplink pasauli be 
jokio sustojimo, szitaip gavo 
isz kito eroplano gazolino 
padangėse. Szitas bomberis 
szitaip gavo gazolino keturis 
sykius keturiose nustatytose

MAŽOS TAUTOS
JIESZKO APS ARGOS

WASHINGTON, D. C. — 
Ka Tautu Sanjungos Apsaugos 
Taryba negalėjo padaryti,* ta 
dabar Atlantiko Kariszka Su
tartis rengiasi padaryti.

Atlantiko Kariszka Sutartis 
invykdina perspėjimus, ku
riuos visos tautos buvo iszgir- 
dusies Tautu Sanjungos Ben
drame Posėdyje, Paryžiuje. Pa
ryžiuje Anglijos, Amerikos ir 
Francuzijos atstovai su savo 
mažesniu tautu draugais, sta- 
cziai pasakė Rusijai ir perspė
jo Sovietus, kad Sovietu pasi- 
prieszinimai jau visus juos isz 
kantrybes iszvede.

Tautu Sanjungoje nebuvo ir 
nėra jokio pastovumo, jokios 
apsaugos.

Visos mažosios tautos tenai 
mate baisu pavyzdi, kas atsi
tinka, kai Rusija savo paszel
pos ranka isztiesia: szalia An
drei Vishinsky Tautu Sanjun
gos posėdžiuose sėdi, kaip gyvi 
vergai Czekoslovakijos, Lenki
jos ir Yugoslavijos maži ir silp
ni atstovai. Toks likimas ir vi
su kitu laukia.

Sziandien, kai tik keturi me
nesiai prabėgo, Kremlinas su 
savo grumuojimais suvarė vi
sus tuos mažesnius krasztus in 
vienybe ir bendra frunta, kur 
dabar randasi laisvių krasztu 
atstovai. Rusija daugiau negu 
kas kitas prisidėjo prie sujun
gimo ir suvienyjimo visu szitu 
krasztu.

Atlantiko Sutartis tai tiktai 
pradžia; ne už ilgo bus ir Pa- 
cifiko, ir Viduržemiu Juru ir 
visu krasztu tokia sutartis. Ir 
visos tos sutartys, ar viena isz 
tu visu susidarius, bus nusista- 
czius priesz Rusija.

Czia ne meile, bet baime ri- 
sza ir vienyja visas tas tautas 
Europoje. Bet jeigu meile nie
ko negali padaryti, tai gerai 
kad dar baime tokia vienybe 
sudaro.

Kai buvęs Amerikos Sekre
torius Marshall stengiesi Euro
pos krasztus suvienyti, siutin
damas jiems pagelbos, paszel
pos ir Amerikoniszku doleriu, 
ne visi jo klausė ar paisė. Daug 
krasztu state visokius savo pa
reikalavimus, kiti Amerika net 
intarinejo. Bet kai Rusija pra
dėjo grumuoti ir grasinti, kai 
ta meszka pasipurtė, tai visi tie 
mažesni krasztai galvatruk- 
cziomis bego in ta vienybe, su
darė ta Atlantiko Sutarti.

Amerika, stodama in szita 

vietose: Azores, Saudi Ara
bia, Philippine Salose ir Ha
waiian Salose.

Karo Sztabo virszininkai 
sako kad dabar Amerika vi
sam svietui parode, kad 
Amerikos lakūnai gali 
sprogstanezias bombas nu

Atlantiko Sutarti, pirmutinaji 
syki pasižada kitus krasztus 
užstoti ir juos ginti nuo prie- 
szo.

Nuo Dumbarton Oaks Kon
ferencijos ir nuo Tautu San
jungos Mitingo. San Francisco 
mieste, Amerika su kitomis 
laisvomis tautomis jau toli, la
bai nuėjo kol priėjo prie tos 
iszvados, prie to nusistatymo 
kad reikia su Rusija tartis ne 
prie taikos stalo, bet su karisz- 
kais ginklais.

Atlantiko Kariszka Sutartis 
aplaužys Rusijai ragus daug 
greieziau ir daug guriau negu 
visa ta buvusio Sekretoriaus 
Marshall tvarka, szelpti ir at
statyti Europos krasztus priesz 
Rusija.

Szita Atlantiko Kariszka Su
tartis Stalinui staeziai dabar 
pasako:
‘‘Tu, tenai I^remline, apsispa- 
kajink. Jus, Sovietai pasielgki- 
te kaip žmones, dirbkite sykiu 
su mumis tikroje tarptautiszko- 
je dvasioje ir su garbe; tai ir 
mes sykiu su jumis eisime tai
kos keliu in Tautu Sanjunga. 
Bet dar ilgiau savo ožius vari- 
nekite, dar grasinkite musu 
draugams, dar kesinkities 
priesz mažesniasias tautas, tai 
tada gerai apsižiūrėkite ir pa- 
sirengkite iszgirsti isz musu ne 
prie taikos stalo, bet ant karo 
lauko.”

Atlantiko Kariszka Sutartis 
pasako Rusijai kad kitoms tau
toms daug kas nepatiko ir 
sziandien nepatinka, kad So
vietai jau paskutinaji syki 
prasiszoko ar kitiems grasino 
Kad visa tai baigta, ir kad da
bar Rusija turi su sau lygia jie- 
ga skaitytis. Reiszkia, Rusijos 
dipliomatai dabar turi tartis, 
ne grasinti, reiszkia, Rusijos 
sznipams nėra ir nebus kituose 
krasztuose vietos; reiszkia, So
vietu Komunistai rinkimus ki
tuose krasztuose netvarkys ir 
nevaldys.

Rusija visa tai užsitarnavo 
net su kaupu: Balkanuose, Len
kijoje, Latvijoje, Lietuvoje, 
Czekoslovakijoje, Austrijoje, 
Vengrijoje ir Finlandijoje. Tai 
Rusijos užmokestis už visa jos 
kruvina darba.

Tautu Sanjunga norėjo su
tverti tautu sargyba be ginklu; 
Atlantiko Kariszka Sutartis to
kia pat sargyba dabar tveria ne 
tik su ginklais, bet ir su armi
jomis. Reiszkia, Rusija dabar 
negales koki viena silpnutėli 
kraszta grasinti ar gazdinti, bet 
turės su visais tais ginkluotais 
tuo paežiu sykiu skaitytis. Ru
sija gal geriau supranta koks 

vežti in tolimiausius pasaulio 
krasztus ir paskui sugryžtį. 
Kur ir kokie tie tolimiausi 
krasztai yra ar randasi, Ka
ro Sztabas nepasako, bet visi 
mes gerai žinome, ir Stalinas 
žino.

□ □ o

pavojus jai gresia, negu mes 
suprantame, ir už tai ji dabar 
ji stengiasi ta sutarti suardyti 
ar sustabdyti.

SLAUGE PASZAUTA

Vyras Intaria Meiluži, 
Szauna In Savo Žmona

PHILADELPHIA, PA. — 
Pavydus ir intaringas vyras 
buvo in teismą patrauktas kai 
jis paszove savo žmona, Mary 
Waters, dvideszimts asztuoniu 
metu amžiaus slauge, nurse, už 
tai kad jis intare ja kad ji buk 
užsidėjus ir insimyĮėjus in kita 
vyra.

Nors ji buvo paszauta in ko
ja, ji szlubuodama atėjo in teis
mą užsiginti kad ji buvo susi- 
heszus su tuo svetimu vyru.

Thomas J. Waters, teipgi 
dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus, sako kad jo žmona bu
vo insimylejus in Daniel J. Ty
ler, trisdeszimts devynių metu 
amžiaus žmogų, kuris toje pa
ežio je ligoninėje dirbo kaip ir 
jo žmona.

Jis sako kad szitas Daniel 
Tyler isz jo tycziodavosi, saky
damas kad jis jo žmona myli ir 
kad jis gali ja nuo jo atimti ka
da tik jis nori, kad jis gali atei
ti in ju namus kada tik jis nori 
ir kad Thomas J. Waters nega-

■ Ii jo sustabdyti.
Kai ponas Thomas Waters 

parėjo namo isz darbo Ketver
ge jis namie rado szita svetima

■ vyra, Daniel Tyler. Jie drau- 
giszkai pasisveikino ir Thomas 
Waters dar tam svecziui užpun- 
dino kelis sznapsus. Paskui, po 
keliu stikleliu jiedu susigin- 
czino ir susipesze. Per tuos bar
nius atėjo in kambarį ir jo žmo
na. Thomas Waters inpykes su 
sijieszkojo karabina ir norėjo 
nuszauti savo žmona. Jis kara
biną taikė staeziai jai in galva, 
bet ji nusistvere už to karabino 
vamzdžiaus ir kai jis paspaude 
gaiduką, tai kulka pataikė jai 
in koja,

BANKAS UŽSIDARĖ

Per Daug Vagiu Myli 
Szita Banka

VIRGIL, ILLINOIS. — Ban- 
kas mažame Virgil miestelyje 
turi ar turėjo apie penkis szim- 
tus žmonių, kurie ten bizni da
re, dėjo ar skolinosi pinigus. 
Miestelyje gyvena tik pusantro 
szimto žmonių. Banka nebuvo

biedna, del tokios mažos ban- maszinu, ir beveik viskas yra 
kos, $707,000 tai nemažas tur daroma ir statoma su ranko-
tas.

Bankos virszininkai yra bu
vusieji ūkininkai ir visu kai
mynai. Beveik visi tie bankos 
virszininkai pareina isz vienos 
szeimynos.

Szitokia banka Amerikos 
razbaininkai galėtu su užmerk
tomis akimis kasdien apvogti 
ir net stalczius iszsineszti.

Szita banka ir apvogė tris 
sykius: Pirma syki, Spalio-Oct. 
menesyje vagiai gavo $4,090; 
kita menesi, vagiai gavo $1,750 
paskui Sausio (Jan.) menesy
je kiti razbaininkai gavo $1,- 
917. Kai banka buvo treczia sy
ki apvogta, vienas kostumeris 
buvo in szlauni inszautas, kai 
vienas razbaininkas iszsigando 
ir netyczia paspaude savo re
volverio gaiduką.

Kiekviena syki vagiai buvo 
suimti ir suaresztuoti ir in ka- 
Įėjima patupdinti. Policija su
gražino bankai $2,817, o ap- 
draudos kompanija kitus pri
dėjo, tai jokio nuostolio nei 
banka nei žmones neturėjo. Bet, 
visos tc-s vagystes labai gilu in- 
spudi padare ant bankos virszi- 
ninku.

Kai banka buvo antru kartu 
apvogta, bankos darbininkai 
užrakino bankos duris ir insi-i 
leido tik tuos kuriuos jie paži
nojo. Banke s virszininkai nu
sipirko naujus stiklus, langus, 
per kuriuos kulka negali perei
ti, uždėjo naujas spynas ant 
duriu. Bet pirm negu szitas ap
saugos darbas buvo užbaigtas,: 
kiti razbaininkai treczia syki 
ta banka apvogė.

Po szito treczio apvogimo, 
bankos virszininkai nutarė su- 
szaukti mitinga ir pasitarti. 
Bankoje darbininkas, keturios 
deszimts vieno meto Leo Schra- 
mer baisiai susinervavo. Jo dė
dė yra tos bankos Prezidentas 
ir jis sako, kad jo brolėnas taip į 
susirūpino kad net susirgo.

Dabar bankos direktoriai 
rengiasi laikyti mitinga ir savo 
banka visai uždaryti ir baigti 
bizni su savomiestelio gyvento-! 
jais ir su visais tais razbainin-| 
kais. Visi jie sako, kad jiems 
tokis biznis jau insipyko; jie 
visiems pinigus atiduos, banka 
uždarys ir grysz in savo ukius, 
kur gyvenimas ramesnis, ge
resnis ir tykesnis.

JUGOSLAVIJOS JAU
NIMAS IN DARBA
BELGRADE, JUGOSLAVI

JA. — Jugoslavai dabar iszsi- 
juose dirba ir ketina stebuklus > 
padaryti in penkiolika metu.l 
Kaip Amerikoje, taip ir Jugo
slavijoje nėra gana namu. Ju-j 
goslavai nekalba apie pastaty- 
ma keliu tukstaneziu nauju na
mu, bet jie rengiasi visa nauja 
miestą pastatyti.

Valdžios žmones jau dabar 
kalba apie nauja Belgrade 
miestą, kaipo “Marshal Tito 
Gadyne.” Visi dirba, prakai
tuoja ir vis skubinasi.

Daugiausia darbo yra atlik
ta jaunimo. Jaunimas yra taip 
susivienytas, kad jauni vyrukai 
ir merginos diena ir nakti dir
ba visai už dyka. Jiems yra pa
rūpinama tik maistas ir namas.

Du didingi ir puosznus ofisai 
jau pradėti; vieszbutis ir Tary
bos ofisai.

Bet nežiūrint kaip sunkiai ir 
uoliai visi dirba ir darbuojasi, 
darbas ne per greitai eina pir
myn, nes Jugoslavams trūksta

mis. Jauni darbininkai yra 
nuo szesziolikos iki dvide- 
szimts penkių metu amžiaus. 
Visi beveik begte bėga kai dir
ba, taip jie skubinasi.

To taip sakant naujo miesto 
vieta yra tarp Belgrade miesto 
ir Dunojaus upes. Czia žeme 
minkszta ir daug peikiu randa
si, ir už tai darbas dar sunkes
nis. Inžinieriai darado kad 
reikia net trisdeszimts penkias 
pėdas kasti, kol jie pasiekia 
kieta žeme.

Inžinieriai prižada visokiu 
naujenybių Jugoslavams. Pa- 
cztas bus vežamas su elektra isz 
vieno valdžios namo in kita. 
Visi namai bus szildomi sykiu 
isz vienos vietos. Jau dabar 
yra inrengiama po žeme tikros 
upes, kur plauks karsztas van
duo del szilumos.

Visas szitas darbas užims a
pie penkiolika metu, bet daug 
mamų ir ofisu jau už dvieju me- 
buspastatyta.

Apie trys tukstaneziai dar
bininku ir apie dvideszimts 
penki inžinieriai gauna už savo 
darba mokėti. O visi kiti dar
bininkai, tie jaunieji nieko ne
gauna. Yra sudaryta asztuo- 
nios jaunimo brigados, kurios 
susidaro isz apie keturiolikos 
tukstaneziu jaunuju darbinin
ku. Jaunieji darba szcszias 
valandas, biski užkanda, dvi 
va la ndas pa miega, ir paskui 
mokinasi, sportus loszia ar in 
prakalbas eina. Valdžia parū
pina kad visur ir visados szitie 
jaunieji mokintusi Komuniz
mo. Nedeliomis beveik visi va
žiuoja in miestą ant krutamuju 
paveiksliu, ant koncertu ar in 
teatra. Jie drąsiai ir szauniai 
marszuoja po ulyczias, dainuo
dami Komunistiszkas dainas.

Kiekvienas jaunimo briga
das dirba szitoki darba per du 
menesiu, ir paskui visi gryžta 
namo kur politikieriai juos isz- 
kilmingai priima su parodomis 
ir prakalbomis. Nuo Balan
džio menesio jau daugiau negu 
keturios deszimts tukstaneziu 
tokiu Jugoslavijos jaunuju sa
vo darba atliko.

Szitokia tvarka labai gerai 
patarnauja valdžiai; skleidžia 
ir platina Komunizmą, sutaupi- 
na valdžiai baisiai daug pinigu 
nes visi tie jaunieji visai už dy
ka, ir duoda valdžiai daug dar
bininku, nes be maszinu tokiam 
darbui reikia baisiai daug to
kiu darbininku.
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*♦* isz mirties in amžina
V ma, isz aszaru pakalnes in am- 

žinos meiles, grožės ir palaimos
X pasauli. Tik žmogus privalo 

rasti taka ir eiti tik tuo taku, 
i nes jis vienas tėra ir tik vienas 

... . ... ‘ teveda in taka grožės ir palai-Aklas ir nedėkingas su- m •
, . n. . n . t , . , v v : mosi karalija. lai siauras irlosito szirdi kad visas pasaulis nau, ar tu nematai ten darže zy-į .

, . . i . t , • . . v. i x ♦ i erszkecziuotas takas, bet tiesusplotai, pla- man gieda garbe giesme, jei zi- dmczios gėlės ir ar nepastebi,! . ,.
. v. . ■ I ° ° ° ... 1 lnri« nn«i«7.vmifinio mainos,

didžiausios nau, kad ryt poryt ateis baisio-

ISZGELBETAS Sffl
guvo dienos, kada as’z buvau ' pasaulio muzika groja, kad j isz visos mano būtybes! 

be galo be kraszto turtingas szvelniausi dainos balsai man
ir galingas. Man prigulėjo nc- 
a.prepiniai lauku 
eziausio's lankos, 
girios. Laukose derėjo pui- ji giltine ir pakirs mano gyvy
kiausiu javai, lankose žydėjoj bes siūlus ir reikės atsisveikin- 
klestejo rojaus gėlės, o pla- ti su visu sziuo gražiuoju pa- 
cziose giriose nuo ankstaus ry-: šauliu, su visais jo turtais ir 
to iki vėlaus vakaro skambėjo { 
stebuklingos paukslzcziu gies- no gyvenimu, 
mes.'

Man prigulėjo 
namai; dvarai su 
sodnais,

kaiip gražiai ir stebuklingai yra 
sudėstytas kiekvienas jos žie
delis, kiekvienas! jos lapelis. 
Pažvelk ten toliau in žydinezia 
lanka ir cziurlenanti upeli, iii

•■aus ir žemes, ir pramynė taka kuš man kloja. Ne, Aukszcziau
sis, asz esu ne elgeta, kad pasi- 
tenkincziau, tais trupinėliais, 
kurie nubyrėjo nuo Tavo stalo, 
ir da už tai Tau po kojų puldi- 
necziau. Asz ne elgeta, kad pra- 
szycziau nuo Tavęs iszmaldos 
ir malones. Arba viską arba 
nieko. Tu apribojai mane, bet 
asz nepakencziu jokiu ribų. Tu 
uždėjai ant manės sunku kry
žių, bet aslz nenoriu neszti jokio 
kryžiaus. Asz pats noriu būti 
Dievas ir galingai vieszpatauti 
pats vienas sziamc pasauly!

* * *

gyvcm- Nuo 1887 Tukstancziai Naudojo 
szi Garsu Skilvio Tonika Medici
na Kovojant su Užkietėjimu ir Jo 

Skaudėjimo!
Senesnieji žmones isz patyrimo žino greita szvelnia

i galybe, su sziuo garsiuoju įna
šu sziais mano 

ir didžiais 
ir didžiausi \ miestais ? Kas man isz to visko, 
gražiausiais j jei nežinau, koki likimą man le- 

parkais, bulvarais. ■ mia rytojus, kas laukia manes 
Mano klėtys buvo pilnos javu . už mirties islenkszczio ? Kas 
pripiltos, o man kluonai buvo i man isz visko, jei pasaulis tvar- 
kimsztinai prikimszti, o tvar-į kosi nuo manės nepriklauso- 
tai buvo pilni visokiu gyvuliu • mais dėsniais, jei viskas sukasi 
ir paukszcziu. Galingas ir tur- szale manes tuo užburtu ratu, 
tingas buvau; niekas negalėjo; vislai neatsižvelgdami, kokios 
mano turtu ■suskaityti, mano mintys, kokie norai ir siekimai 
galybe iszmatuoti, mane jauna 
apgalėti.

Plati, turtinga ir neapgalima 
buvo mano karalija. Visur pa-

aukso kambariais

kankina mano duszia ?
Kas man isz to visko, jei 

ateis valandėlė ir asz isznyksiu 
kaip durnas ir niekas nežinos,

sieniais stovėjo didžiules tvir-1 ar asz kada gyvenau sziame pa- 
I šauly ar ne? I'dznyksiu, ne pa
tenkinęs duszios alkio, begali
niu szirdies troszkimu, nepa- 
siiekes nei pilnos! tiesos, nei vi- 
siszkos grožės ir palaimos.

Negerai padarei, Augszcziau- 
sb, sutverdamas ne amžina vi-

toves, kuriu niekas nedryso 
pulti, in kurias niekas nedryso 
veržtis). Ir ėjo garsas, po visa 
pasauli, apie mano turtus ir ga
lybe. Ir kasmet rinkosi visos 
pasaulio gimines ir kloji aukas 
po mano kojų ir giedojo man
garbes gietlmus. Poetai steigėsi siszka pasauli, bet laikina. Ne
apdainuoti mano troszkimus, 
muzikai; iszrėikszti mano geis
mą, o daininkai; užgauti mano
duszia jautriausias 'stygas. Ma- ir amžino

gerai padarei ’ Aukszcziausis, 
indedainas in mano duszia vi- 
uiszkos tiesas, grožės, palaimos 

gyvenimo troszki-
mus, bet ju nepatenkinęs. Tu 
sutverei amžinai neramu, am
žinai nepatenkinta, amžinai al
kana žmogų, skyrei jam visa 
gyvenimą kankintis, blaszky- 
tis, klaidžioti tarp tiesos ir me-

lio keliai buvo rožėmis ir lau
rais iszkloti. Asz gyvenau pati 
mano gyvenimo Pavasari. Vi
sos) jiieigos mano klėstojo. Ir bu- ■ 
vo pats mano tos gyvenimo sau-1 
lėtos dienos vidudienis.1 Iszdi-i i
durno ir puikybes) jausmus už- j lo, dangaus ir pragaro, ilgėtis, 
valde pavergė mano duszia i v trokszti, siekti kaž ko ir nie- 
nenorejau nieko didesnio už sa- j kuomet nieko nepasiekti. Tu 
ve pripažinti; niekam nusilenk-į indejai žmogų in laiko ir erd- 
ti nenorėjau. Asz pats norėjau 1 ves ribas.
būti Dievas! Ir kada, maeziau, į Negerai padarei, Aukszcziau- 
kad vabalas neJiklausia manės,. SĮS Tvėrėjau sutverdamas toki 
kur jam skrysti, laksztingala; pasauli ir toki žmogų. Jei ne

mokėjai, Aukszcziausis, sutver
ti nieko geresnio, kaip tik toki 
pasauli ir toki žmogų, tai reikė
jo visai nieko netverti, tada ir 
Tau nereikėtų girdėti nepaten
kintu Tavo tvariniu užmetine- 
jiniu, ir skundu ir mums nerei
kėtų ęzia kankintis ir blaszky- 
tis! Negaliu, Aukszcziausis, 
priimti tokio pasaulio ir tokio 
žmogaus ir todėl negaliu pripa
žinti nei Tavęs, kaipo Auksz- 
cziausio Vieszpaczio, kaipo ma
no Dievo!

*

Nugirdo 
motina ir

IX Uit -- -------------------- —, ;

kur jai keliauti, vejas; kur jam 
pusti, tai isz skausmo virė man 
eizirdis, ir asz rūgo jau Auksz- 
cziausiam, Aukszcziausis, nusi
lenkia man visos gimines ir 
tautos, tarnauja man milijoni
nes kariuomenes, dainuoja apie 
mane viisi pasaulio dainiai, bet 
menka žolele nesiklausia ma
nes kur jai skrysti, upes vande
nėlis, kur jam teketi, dangaus 
žvaigžde; kur jai keliauti. 
Aukszcziausis, Tu indejai in 
mano szirdi begalinius troszki
mus, in mano duszia — neužge
sinama visiszko's laisves, galy
bes ir tiesas, grožės ir palaimos 
ilgėsi, bet nepatenkinai nei be
galiniu szirdies troszkimu, nei 
Suteikei duszai visiszka tiesa, 
grože ir palaima. Kas isz to, 
kad asz esu ir turtingas ir ga
lingas, jei asz negaliu ka nors 
insakyti nei menkiausiai žolelei 
nei mažiausiam vabalėliui, jei 
nei saules užtekėjimo negaliu 
pagreitinti nei atslenkaneziu 
audru sulaikyti?

Kas man isz to, kad szian- 
dien teip skaidriai man szvie- 
czia saule, kad teip gražiai ir

* *

szia įsizneka mano 
paėmusi mane už 

rankos, kalbėjo: “Mano sunau,
baisiai nusidedi teip kalbėda
mas, ir be galo klysti teip ma
nydamas! Teip iszmetineti savo 
Dievui, savo Tvėrėjui yra bai
siausi nuodėmė, kokia tik žmo
gaus suims gali padaryti. O, di 
džiausis vargas ir baisiausi ne
laime, kad iszauklejau toki su- 
nu! Geriau butu buvę, kad asz 
tave bueziau da maža prigir
džiusi juru gelmėse, kad tu pir
moje savo gimimo dienoje bu- 

i tum niekuomet dienos szviesos 
stebuklingai cziulba man lak-’ 
sztingala, kad gražiausi man

— Lai skaitytojai neuž- 
mirszta atsilygint su prenume
rata už laikraszti11 Saule,

neiszvydes negu kad dabar teip 
baisiais žodžiais rūstini Auksz- 
cziausiji. Nuibausi jis tave, nu
baus drauge ir mus. Melskis, 
mano sunau, kol da yra laiko ir

juk) maldauk pasigailėjimo ir tavo 
laukėm gana dgai, nes ir mums nuodėmės 
pinigelei yra reikalingi del ve
dimo biznio!.

atleidimo!”
Motin, ta kalba, plauke isz 

paežiu mano duszios gelmių,

oszianczia žalia sziria ir kiek 
ten grožės, kiek ten stebuklu, 
kiek ten dieviszkos iszminties 
pastebėsi! C) pažvelk in tuos 
dangų remianezius kalnus, in 
ju snieguotas virszunes, pa
žvelk in tuos bekraszczius au
dringus vendenybes, o pažvelk 
in tolimąjį žvaigždėta dangų, 
ir tai visa matant ar nepuls ta
vo duszia po Auk's'zcziausiojo 
Tvėrėjo kojų ir ar nepagarbius 
Jo! Tik paklausyk, ka sznabžda 
žali medžiu lapai, tik insigi- 
link in upelio c-ziurlenimo, in 
girios osziino in laksztingalos 
giesmes prasme suprasi užgir- 
si pajusi, kad visa gamta garbi
na savo Tvėrėja, o tu, gražiau- 
sis Dievo tvariny, visas gamtos, 
viso pasaulio karaliau, nenori 
priesz Ji nulenkti savo iszdi- 
džios galvos, nenori ant Jo au
kuro uždėti auku, nenori Jam 
pagiedoti padėkos giesme.

— O mirtis) o nepasotinti 
szirdies troszkimai, o amžinai 
alkana duszia.

— Tai musu paežiu darbui 
pasekmes. Dievas stitvere žmo
gų jo palaimai ir leido jam gy
venti gražiausiuose rojaus so
duose. Dievais) sutvėrė žmogų 
amžinam gyvenimui, amžinai 
tiesai, grožei ir palaimai, sutvė
rė ji panaszu 's'ail. Bet užginda
mas vieno vaismedžio skinti 
vaisius, duodamas pilna laisve 
pasirinkti ar amžina gyvenimą 
amžina palaima, ar amžina įnir
ti ir mažina prakeikimą, norė
jo, kad žonrgus pats pasidary
tu vertas būti Dievo panaszybe. į 
kad jis pats savo pastangomis : 
tarsi prilygtu savo Tvėrėjui.

Bet jis užuot pasirinkęs am
žina gyvenimą ir amžina palai
ma; pasirinko mirti ir prakei
kimą. ’ ’

* * *
— Žinau, motin, girdėjau 

tai pasakojant jau ne karta. 
Bet tik Adomui ir J ievai buvo 
leistapasirinkti gyvenimą ar 
mirti, dangų ar pragara; tik 
Adomas ir J ieva buvo inleisti 
in gražiausius) rojaus sodus, ir | 
tik jiems buvo užginta skinti 
vaisiu nuo pažinimo medžio, ir 
tik juodu nuskynė ir suvalgė ta 
užginta vaisiu, tik juodu pasi
rinko vietoj gyveninio, mirti, o 
vietoj dangaus prakeikimą! 
Bet kam ant manės krito j u 
nuodėmės pasekmes?.. Juk ma
nęs niekas! neklause, ar asz no
riu gyventi, ar ne; juk manes 
niekas neinleido in gražiuosius 
rojaus sodus' ir nedavė man 
laisves pasirinkti, kas man tin
ka ; juk juodu, tie pirmieji tėvai' 
suvalgė užginta vaisiu teip di
džiai nusidėjo, o ne asz, ir už ka 
man yra skirta kentėti? Ne mo
tin, asz neprisiimu nei mano! 
padarytos kaltes pasekmių.

— Neiszmiiitingas sunau, 
Dievybe teip gailestinga buvo 
teip numylėjo žmogų, kad pati 
.nusileido isz auksZtybes in szia 
aszaru pakalne, iii szia pra
keikta žeme ir, mirdamas aut 
Golgotos kalno, vėl užlygino 
bedugne, atsiradusia tarp dan-

turis pasiszventimo, maldos, 
auku, kancziu ir kryžiaus ta- 

: kas. O, mano nelaimingas sū
nau, tu nenori, eiti tuo siauru 
takeliu, ne nori nesizti savo kry
žiaus, nenori padaryti savo 
Vieszpacziui aukos! Budėk ir 
melskis, kad nenubaustu tavęs 
Aukszcziausias.

Tai tarusi, nelaukdama atsa
ko, is'zejo isz mano kambario, ir 
vėl palikau vienas ir vėl toliau 
kalbėjau:

— Ne, nenoriu eiti tuo siau
ru takeliu, nenoriu! Asz noriu 
keliauti tuo placziuoju vieszke- 
liu, kuriuo mynių mylios ke
liauja, kur lauru ir rožių vaini-

BALTRUVIENE

Truko Vieszpaties kantrybe, 
girdžiant tokius žodžius, ir pa
liete mane Jo rūstybes ranka, ir 
pacziame mano gyvenimo sau
lėtos dienos vidudieny nusilei
do ant mano szalies tamsi baisi 
naktis), ir kilo didžiausia audra. 
Isz visu pasaulio krasztu susi
rinko ant mano namu juodi 
baisus debesys ir visiszkai už
temdo mano saule. Subliksejo 
žaibai, sudundėjo baisus per
kūnas, prapliupo lyti ugnies 
lytus. Ir (baisi audra isznesziojo 
iszblaszke mano placziu lanku 
sziena, mano derlingu lauku ja
vu pėdus iszvarte, iszgriove 
mano placziausias girios. Isz
varte mano daržines ir kluonus 
isz pat pamatu iszgriove mano 
aukso kambarus ir didžiausius 
mano miestus. Viename aki
mirksny sugriuvo, iszvirto ma-

In-

Tai-gi norint jau žmonelei, 

Sziek tiek apsimalszino po

Ir kaip girdėt,

Tai vienok kaip kur ir 

pridirbo invales.
Viename pleise gere ir uliavojo,

Ir kara prasidėjo,

Per galvas vieni kitiem trauke, 
Tai mat Kristaus Prisikėlimas, 
Taja diena daugelis Velykas

pamypes,

Kaip kėlės dienas pasteues,

Ir da lakuipe pasėdės, 
t

Fainos užmokės.
* * *

Tiligramai ir tiliponai 

skamba isz visur, 

Kūmute, pribuk, kožnas 

szaukia,

Kad pribucziau laukia,

O nežino kad varga turiu, 

Kad nei kojų pavilkt negaliu, 
Per tą nogla rumątū'/ia.

Žiūrėsiu ar ilgai tifip bus, 

Mane visokį nuopuoliai ėda, 

O man vis tik vargas ir beda.

Kaip tik mano kojos 

pasveiks,

Trauksiu toliau, 
t

Ba sziandien nieko nežinau, 

Visas bucziuoju,

Su koczelu koczioju,

Dovanuokite jeigu katrai 

inskaudinau, 

Bet nepravirkdžiau tai žinau,
O dabar gud-bai, 

Bukite visi linksmi.

no tvircziausios tvirtoves.
slinko žemes pavirszius ir vie
toj žydincziu lanku, osziancziu 

i giriu, gražiai klestancziu sodu 
į ir parku, vietoj dangų remian- 
i ežiu pilių, gražiu aukso kamba- 
ru ir triukszmingu iszdidžiu 

: miestu szelo insiutes vandeny- 
1 nas. Asz pats, kad da nenusken
dau, sugriebiau maža laiveli ir, 
visomis) savo, pajiegomis kovo
damas su andenyno bangomis, 
bandžiau irtis in krauta. Bet 
milžiniszkos bangos iszplesze 
isz ranku irklus atėmė vaira ir 
pati laiveli suskaldė in szupu- 
lius. Asz meeziau nuo kūno sa
vo brangius karaliszkus ru'bus, 
ir dabar rankos mano vairas, 
ir surinkęs vistas gyvybes pa- 
jiegas, szaukiauasi Aukszcziau- 
siojo pagelbos:

— “O, Vieszpatie, gelbėk 
mane1; žusiu!”

Bet niekas negirdėjo ir ne
klausė mano žodžiu, tik da di
desne kilo audra, tik da baisiau 
tūžo bangos!

— “O, Vieszpatie, siunsk 
man, nors viena gyvybes lasze- 
li, kurs atgaivintu mano silps- 
tanezias pajiegas; siunsk nors 
viena szviesos spinduli, kuris 
nuszviestu man kelia in isizga- 
nymo uosta!”

— Bet tamsu, kartu ir bai
su buvo aplinkui, tik iszsižioje 
pragaro nasrai lauke, kad pra
rytu mane.

— “O, Vieszpatie, didis esu 
nusidėjėlis ir didele mano nuo
dėmę ir jau nevertas esu, kad 
Tu manėsi pasigailėtum ir man 
savo pagelbos ranka isztiestum. 
Nevertas esu, kad Tu jna.no 
szauk'sima iszgirstum ir mano 
malda iszklausytum. Tu didele-

| mis malonėmis apdovanojai 
mane, didžius turtus man islutei- 
kei ir padarei viso pasaulio val
dovu. O asz, nedėkingas Jievos 
sūnūs, nenorėjau Tau nusilenk
ti ir Tave tinkamai pagarbinti, 
nenorėjau dėti auku ant Tavo, 
o Vieszpatie, szventyklos au
kavo; o asz nenorėjau neszti 
kryžiaus, kuri Tu uždėjai ant 
mano pėcziu!

Asz Tavęs nepripažinau, nes

bonka Triner’s ir

veikimą “Trinerio Kartaus Vyno. Jie žino kad szi 
moksliszka sujungimas paezios Gamtos szaknu, au
galu ir botanikalu, tuoj imasi darbo iszjudinti užsi- 
kimszusias žarnas ir taip paliuosuoja galvos skaudė
jimus, nervingumą, suirusi skilvi, nevirszkinima, ga- 
sus ir iszputima, taipgi nemige ir stoka apetito, kai 
szios negeroves paeina nuo užkietėjimo. Nereikalin
ga kentėti be reikalo, nereikia naudoti asztriu vidu
riu valytojų ar liuosuotoju. Tik gaukit sziandien 
lai jo skanus, užkietejima liuosuo-

antis veiksnys pradeda jumyse savo darba. (Pastaba: 
Jei negalite gauti Triner’s savo artimoje krautuvėj, 
atsiusk $1.50, su tos krautuves adresu mums: J03. 
Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chicago, ir jums 
tuoj bus pasiusta didele 18 oz. bonka Trinerio, apmo
kėtu pasztu.).

Triner’sBitterWine
Vyriszkais Drabužiais

Ponia Billie Morrison, 
trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus, buvo policijos su
imta ir suaresztuota in Den
ver miestą. Ji policijantams 
prisipažino kad ji per dvide- 
szimts metu nesziojo vyrisz- 
kus drabužius ir visiems nu
davė kaip vyriszkis. Ji tik 
tiek pasiaiszkino, sakydama 
kad vyrui yra lengviau pra
gyventi ir lengviau darba 
gauti, ir už tai ji gyveno kai
po vyras.

pats norėjau būti Tavo vietoje, 
nes pats norėjau būti Dievas! 
Ir su asztriu kalaviju rankose 
veržiausi in gražiuosius rojaus 
sodus), ir begaliniai užmirszes 
szaukiau in kova Tavo, o Viesz
patie, pastatyta rojaus vartams 
saugoti aniuolu sargyba!

■Suprantu dabar, kas asz bu
vau, tai menkute girios žolele, 
kuri niekuomet neinstenge pa
kilti aukszcziau in auksiniu 
saules spinduliu karalija, tai, 
vabalas, kuris nuolatos szliau- 
žioja tik po juoda žemes pur
vyną ir niekuomet neinstenge 
pakilti in debesų padanges!. Ne
norėjau prisiimti Adomo ir Jie
vos nuodėmės pasekmių ir nuo
ki tis iszme tinę jau jiems, kam 
juodu ragavo vaisiu nuo pažini
mo medžio, o ne nuo amžinosios 
gyvybes medžio; o pats kas
dien ėjau in soda ir skyniau už
gintus vaisius nuo to pažinimo 
medžio ir kasdien jais sotinau 
■savo gyvuliszkus geidulius. Di
deles mano nuodėmės, bet pas 
Tave, mano Vieszpatie, yra vis
kas galima. Tau norint gali nu
rimti audra, nusiraminti intu- 
žusios bangos ir szis platus van
denynas gali virsti vėl žydin- 
■cziomis laukomis, užianeziomis 
giriomis, klestancziu sodu, bet 
ndbepraszau Tavęs, man sugra
žinti buvusius turtus, bet tik 
maldauju dovanoti man gyvy
be ir duoti laiko padaryti užga
ną už mano nusidėjimus! .

Bet veltui, niekas mano 
szauksmo negirdejo, niekas ma
no maldos neiszklause. Tamsu 
ir baisu aplink buvo. Jau silpo 
ma.no jiegos ir geso mano gy vy

bes szviesa. Ir vis aiszkiau ir 
ryszkiau galėjau inžvelgti pro 
atsivėrusius pragaro nasrus 
tamsybes kunigaikszczio sostą. 
Iszdidus ir puikus sėdėjo jame 
tamsybes kunigaiksztis, Liuci- 
pierius ir piktai szypsodama- 
sis žiurėjo in mane ir kalbėjo 
sziuos baisius žodžius: Veltui 
šzaukiesi savo Dievo pagelbos, 
kurio senai jau iszsižadejai. 
Veltui maldauji pasigailėjimo 
ir iszganymo. Veltui. Jau pra
ėjo, praslinko pasigailėjimo ir 
iszganymo dienos ir jos jau ne- 
begrysz amžinai! Klausyk! Ne- 
begrysz amžinai! Jau tu esi ma- 
no pavaldinys ir in mano kara
lija tuoj nužengsi. Jau pri- 
ruoszta ežia tau puiki vieta., 
ežia pat po mano kojų, ir per 
amžius, ežia laižysi mano kojų 
padus ir per amžius ežia grieszi 
dantis ir keiksi savo gimtąją 
diena. Nebijok, neszauk, priim
siu asz tave ežia kaip sveczia 
ir kaip svecziui paspausiu tau 
ranka. Plati ir vaiszinga yra 
mano karalija ir kiekvienas, 
kuris tik nori, ras sau laisva 
vieta. Galingasai žemes kara
liau, jau tu esi mano ir tik ma
no karalystėj rasi prieglauda 
ir tik man vienam tetarnausi, 
mane viena per amžius teregė
si! Eiksz pas mane, mano mie
las, duok man savo ranka: asz 
prispausiu tave prie savo kru
tinės taip karsztai, taip tvirtai, 
kad tu pamilsi mane ir amžinai 
su manimi skirtis nebegalesi! 
Eiksz in mano glebi, asz am
žius laukiu tavęs iszskleistomis 
rankomis!

(TOLIAUS BUS)

PAVASARIS
Žydi medžiai, cziulb’ 

paukszteliai,
Mirga, džiaugiasi gamta, 
Teka, juda, kliug’, upeliai... 
Linksma, linksma man tada!

Linksma, kai saulute teka 
Pro žaliuojanezius medžius; 
Linksma kai vėjelis szneka, 
Lenkia, puczia lapelius.

Linksma, žiūrėt in žiedą, 
Žydint jamjma ant dirvos; 
Linksma ir kai varles gieda 
Vieszpatysteje balos.
Linksma žengti per pievute, 
Linksma skinti gėlėlės, 
Linksma veižint in bitule, 
Linksma traukti daineles.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Krista.

20 Centai.
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.
t —------------------------------------------------■ ■— ;
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ZiniosVietines broliu ir seserys Europoje. Lai-.; 
dotavęs invyks Utarninke, isz. 
Graboriaus V. Menkieviczio 
koplycziois, 15 E. 'Cherry Uly.,i 
su Szv. Misziomis, Szv. Jurgio

! baižnyczioje, 9-ta valanda ir pa-

Prisipažinsta Kaita

■—• Velykos perejo pas mus 
Uialsziai.

— Kita Nedelia pripuola. laidotas in parapijos kapines.
ĮRusnaku Velykos.. I — Jonas Kauskas ir Jonas

— Utarninke pripuola Szv. Rutkauskas isz miesto, turėjo 
Leo IX. Ta diena 1315 metuose, operacijas vietinoje ligonbuto-

a

•O

f i

Gediminais užėmė Lietuvos Ku- 
nigaikszczio sostą.

-— Pereita sanvaite, Maha- 
noy City Pufblikos Mokyklos 
Valdyba.(School Directors) tU-

.JO

— Vincas lioinanauskas, 
nuo 220 W. Atlantic Uly., likos 
sužeistas in kaira koja per nu
puolimą limbero llazle Brook

i

rejo susirinkimą, kurie nori in-Į kasykliose. Randasi Locust Mt 
vesti Nauja Resolucija, kad ga-j ligonbutc.
lėtu uždėti “One Percent Wage 
Tax” arba viena procentą, nuo- 
szimtis, taksavimas ant mokes
tis už darba, nuo kožno darbi
ninko ir darbininke gyvenanti 
Mahanojuje. “Tokis taksavi
mas yra nelegaliszkas ir negali Į gydimo, 
įbuti investytas be publikos 
balsavimo! ’ ’ Mokyklos V.aldy.. 
ba nori investi szita Nauja Re- 
soliucija ant ju susirinkimą kur 
invyks “Panedelyje, Gegužio 
(May) 17-ta diena 1949.”

— Seredoj Szv. Agneszkos.
— Vaitekus Szukieviczius, 

nuo 508 E. Market Ulyczios, 
.sekretorius del Unijos Loka-

Frackville, Pa. — Gerai ži
nomas Juozapas Grabauskas, 
turėjo operacija Ashland ligon
'bute, o Jurgis Stankaviczius li
kos priimtas iii ligonbutc del

Tamaqua, Pa. — Laike darbo 
Lerigli Navigation kasyklose, 
vienas mainierys likos užniusz- 
tas, o trys kiti likos sužeisti ir 
randasi Coaldale ligon'bute. Ne
laime atsitiko kaip dinamitas 
staiga susprogo tunile. Will
iam Daubcnspeck, 25 metu am-! 
žiauus isz Coaldale likos už-!

lio Nr. 1463, randasi Veteranu I lllusztas, o sekantieji likos su-į 
Įigohbute Lebanon, Pa., kuris; žeisti: Joseph Damore 34 metui 
turės operacija.

—• Ketverge Szv. Anzelo- 
mano.

—< Mainieriai nedirbo Di
džioje Petnyczioje, Subatoje ir; 
Velykų antra diena. Bet tai pa
prastas ir jau visiems žinomas 
dalykas tomis dienomis nedirb
ti. Ir anglių kompanijos dabar 
visai nepaiso, nes beveik visos 
ir taip per daug anglių turi. Už 
tai net ir atpigino anglis. Bet 
dabar jau eina gandai, kad 
mainieriai gaus tik tris dienas 
dirbti visa vasara. Jie beveik 
tik tiek diibo ir pereita žiema. 
Jeigu taip isz tikro bus, tai mai- 
nieriams bus ne kaip. Jau ir da
bar, nežiūrint kad ir geras al
gas mainieriai gauna, bet ma
žai pedes parsincsza namo, kaip 
tik už tai, kad ne kasdien gau
na dirbti. Ir paskui visos tos 
straikos padeda mainieriui ki- 
szeniu isztusztinti. Neseniai vi
si mainieriai turėjo dvieju san- 
vaieziu vakacijas, atostogas, ar 
jie norėjo ar nenorėjo. O dabar 
Lewisas jau kalba apie tikras 
straikas kai Mainieriu Kon
traktas užsibaigs. Biznieriai sa
ko kad vis daugiau ir daugiau 
žmonių ima isz sztoro ant kny
gutes ir vos ne vos gali iszsi- 
moketi.

— Musu skaitytojas p. An-

isz Tamaqua; Joseph Barilla, 
42 metu isz Lehighton R. D. 2 i 
ir John Marko, 34 metu isz Tus- 
carora.

Port Carbon, Pa. —
Vincas Pecziulis, senas! 

veteranas isz Pirmos Kvietines 
Kares, ir buvusis gyventojas! 
isz Mahaiioy City, numirė Pet-j 
nyczioj po pietų, Veteranu Ii-Į 
gonbute, Lebanon, Pa., sirgda-j 
mas koki tai laika. Ginies Lie-j 
tavoje, atvyko iii Amerika, bu-i 
damas da jaunas vyrukas. Peri 
koki tai laika gyveno pas savo I 
seserį Marijona Braukuviene, 
121 Third Uly., Schoentown, 
Port Carbon, Pa., bet per keletą 
metu kaip jau gydosi Veteranu 
ligon'bute. Buvo narys Szv. Ka
zimiero parapijos St. Clair. Pa
liko dvi seserys: Marijona 
Braukuviene, Port Carbon, ir; 
Ona, Lietuvoje; broli Joną isz; 
Los Angeles, Calif., ir
anūkus ir anukies. Laidotuves i paugįa.u jįs nieko neatsimena, 
invyks lUtarninke, su apiego- i Ritame antomobilyje važiavo 
mis Szv. Kazimiero bažnyczio-. trys vyrukai. vienas isz ju bu. 
je 9 valanda ryte, ir palaidos iii, vo bįski sužeistas. Visi trys va

žiavo žvejoti kai nelaime atsi
tiko. .

Ponia Ann F. Sullivan, isz 
Roxbury, Mass., teisme pri
sipažino kad ji yra kalta, 
kad ji per asztuonis metus su 
virsz laike savo sunu užra
kinta in kambarį; meleisda- 
ma jam iszeiti ir nesiunsda- 
ma ji in mokykla.

Policija užtiko szita vaika, 
kai jis viena diena pabėgo 
kai jo motina pamirszo jo 
kambario duris užrakinti. 
Kai policij antai ji rado ant 
ulyczios, jis buvo apsirengęs 
su dvejomis apdriskomis 
mergaieziu suknelėmis.

Motina policijai pasiaisz- 
kino kad ji ta savo vaika lai
ke taip uždarius, nes ji neno
rėjo sarmatos atneszti visai 
szeimynai. . Mat tas vaikas 
buvo josios, bet ne jos vyro 
sūnūs. To vaiko tikras tėvas 
per kelis metus už ji mokėjo 
kai jis buvo padėtas in au
gintiniu namus. Jos vyras, 
sužinojęs apie tai gavo “di- 
vorsa” nuo jos. Paskui už ke
liu metu to vaiko tėvas pasi
mirė. Kai jau nebuvo pinigu 
ta vaika užlaikyti tuose na
muose, ji parsivedė ji namo, 
uždare viename kambaryje 
ir tenai per tiek metu laike.

straiku nepripažinsta ir už tai diena Dimitrovas laikraszti-j 
nesiderins nei su unija nei su ninkams pasakė kad Rytiniu pasisamdo visa sztaba advoka- 
valdžia. Valdžia ketina pa
traukti tuos sanvininkus in 
teismą, bet vargiai kas isz to 
bus. i

Vieszbucziu sanvininkai per- 
sergsti visus darbininkus, sa
kydami kad jeigu jie greitai 
negrysz in savo darbus tai visi 
vieszbucziai kitus darbininkus 
pasisamdys. Daug darbininku 
jau sugryžo ir dar daugiau 
gryžta. Dabar jau tik trijų 
vieszbucziu darbininkai dar vis 
straikuoja.

Tie kurie dar vis straikuoja 
nenori leisti kitus dirbti. Jau 
keliose vietose iszkilo peszty- 
nes ir susikirtimai. Keliems bu
vo galvos praskeltos, ir keli da
bar tupi kalėjime.

Europos krasztu federacija yra 
labai geras ir pageidautinas da
lykas, bet dar per anksti apie 
tai kalbėti.

Rusijos laikrasztis ‘Pravda’ 
pasmerkia toki Dimitrovo isz- 
sireiszkima ir ji gerai iszbare. 
Už keliu menesiu po tam Yugo- j 
slavi-jos Tito jau susikirto su 
Stalinu ir su Sovietu Rusija. 
Nuo to laiko Bulgarijos valdžia 
pradėjo puldinetis ant Yugo- 
slavijos ir ant Tito. O Bulgari
jos valdžios Premieras buvo 
Dimitrovas, Tito geras drau
gas.

Dabar kas isz viso to iszeis, 
kas bus ir kaip užsibaigs, dar 
negalima pasakyti. Turėsime 
palaukti ir pamatyti.

keletą

Kompanijos ir fabrikantai

tu, kad jie surastu visokias pri
emones kaip iszsisukti ar kaip

kuo mažiausiai tu Taksu mokė-/ 
ti. O paprastas žmogelis, ne
turėdamas tokiu patarėju labai 
tankiai per daug užsimoka.

Mažutis Policijantas

ALAUS STIKLAS

ky to ja buvo Panele Mildfed 
Morgan, dvideszimts keturiu 
metu amžiaus. Mokytojas Grn- 
enwald, kuris ta automobiliu 
draivino policijai pasiaiszkino 
kad kai jis privažiavo prie 
vieszkelio, jis dirstelio in szo- 
nu ir, nematydamas 
janeziu automobiliu

atvažiuo-
pradejo

je 9 valanda ryte, ir palaidos iii 
parapijos kapines. Graborius! 
Vincas Bartaszius laidos.

STRAIKOS
KOTELIUOSE

DE GAULLE PA- 
PENKTUKAS! TARIA PALAUKTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio) (Tasa Nuo 1 Puslapio)

Generolas de Gaulle dar vis 
nepasitiki ant Anglijos, jis vis 
intaria kad Anglija tik savimi 
rūpinasi ir kitu tautu likimas 
jai nerupi. t

Jis sako kad ir Francuzijos 
Taryba galėtu būti priversta

Ant rytojaus Bartinderiu 
Unija jam insake, kad jam ne
valia samdytis moteriszke ar 
mergina už szinkoriu ir kad vi
sa Bartinderiu Unija dabar 
jam prieszinasi.

Saliuninkas Sam Atkins nie
ko nepaiso ir dabar perkasi alų ; ^sz tos sutarties pasitraukt, jei- 
isz kur gali, bet vis parduoda ou Francuzija negaus gana ka-j 
stiklą už penktuką ir visiems riszkos pageltos isz Amerikos, 
bartinderiams ir tiems bravo-'
rininkams pasako pasiszvilpti! KAIP BUS

SU TAKSOMISBALKANUOSE 
NERAMU (Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Hollywood, Calif. — Gerai 
žinomas veikėjas, aktoras del 
krutamuju paiveiksliu, Wallace 
Beery, 65 metu amžiaus, numi-

driuis Marcinkieviczius isz She- re Petnyczios naktyje nuo szir- 
nadoro lankėsi mieste pas pa-! dies atako. 
žinstamus, taipgi “Saules” re-i 
dakcija, atnaujinti savo prenu-; 
inerata už laikraszti. Ponas

Dublin, Airija. — Panedelyje
Airijos Prezidentas De Va- 

Marcinkieviczius sako:‘Saule’ Įeria, pranesze žmonėms, kad;
ju tėvynė aplaike savo “Laisve 

rasztis, kuris mane atlanko, su jr Nepriklausomybe” nuo Ang- 
svarbioms žinioms ir butu man pjos> įr dabar pasiliko Rcspub- 
begalo sunku skirtis su ‘ ‘ Sau-; iįka• • 1le.” Linkiu visiems geriausioI 
pasivedimo. Acziu už atšilau-j 
kyma.

yra man tinkamiausias laik

Penkios

Darbininkai Reikalauja 
Didesniu Algu In 

Atlantic City

Mažutis Frankie Gascich, 
sėdėdamas savo mažame au
tomobilyje ir besikrapszty- 
damas galvele negali supras
ti ka jis blogo yra padaręs 
kad jo draugas Tommy Kne- 
sel, dvieju metu policijantas 
ji sustabdė ir jam tikieta ra-

ŠI?

szo, ji suaresztuoja.
Jack Marshall, viduryje,. 

tikras Kansas City policijan
tas, nupirko szitam mažam 
“policijantui” policijos dra
bužius, taip kaip tikru suau
gusiu policijantu

Lakūnai Sveikinasi

1

-sr t
'V.'y.-, . .

■ ■ ?'
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Shenandoah, Pa. — Juozapas 
Kvedera, kuris buvo kaipo sar
gas del Shenandoah Apparel, 
Ihc., numirė Subatoje, 6:30 va-Į 
landa ryte, pas savo giminaite 
Ona Petruszkiene, 237 N. Bo
wers Ulyczios. Velionis gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
būdamas da jaunas vyrukas, ir 
kitados diibo del Packer Nr. 5 
kasyklose. Prigulėjo prie Szv 
Jurgio parapijos. Paliko broli 
■Petra isz Miners vilios ir keletą

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Vieszbucziu, hoteliu darbinin
kai straikuoja ir reikalauja di
desniu algų už savo darba.

Vieszbucziu sanvininkai ne
sutinka. Kai valdžios atstovai 
patarė kad sanvininkai sudary
tu komitetą ar komisija ir pasi
tartu, jie nesutiko. Jie sako kad

skieczia savo sparnus ir pastu
mia Rusija in szali?

2—Ar Stalino susikirtimas 
su Yugoslavijos Tito jau plati-, 
naši ir kituose Balkanų krasz- 
tuese? Gal tas pasiprieszinimas 
ir kitus prigundys ir duos vil
ties Rusijos jungo nusikratyti?}

Jeigu szitaip yra ar bus, tai 
kaip till tie krasztai nueis; ka 
Rusija darys?

Kaip ten bus ar nebus, bet 
matyti kad Bulgarai gavo dra- i 
sos isz Yugoslavijos. Kai Sta- 
linas susikirto su Tito ir kai 
Sovietu Rusija kuo baisiausiai 
grasino Yugoslavams, tai kaip 
tik tada Bulgarai iszdryso szi
taip pasielgti.

Ir kas dar daugiau žingeidu 
mo yra tai kad Yugoslavijos Ti
to ir Bulgarijos Dimitrovas vi-, 
sados buvo labai artimi ir gerii 
draugai.

Pirm negu Tito iszdryso už
pykinti Stalina, tai Dimitrovas 
su Tito tariesi apie Balkanų 
krasztu vienybe ir federacija. 
Po karo Dimitrovas stengiesi 
tokia federacija investi, bet 
Rusija jam uždraudė.

' 1947 metuose Dimitrovas su j 
I Tito slaptai susitarė ir sudarei 
I slapta sutarti kaslink Balkano 
krasztu rubežius, bet Rusija vėl 
ežia insikiszo ir pasakė, “Ne-; 
valia!”

Pernai, Sausio septyniolikta

reikia yra per platus ir visai ne
turi darbo ar nenori dirbti tos 
paszelpos galėtu reikalauti. 
Darbininkai kurie straikuoja 
tada galėtu teipgi szitos paszel- 
pis pareikalauti.

Kiek dabar galima pasakyti, 
tai nematyti kad daug kas bus 
permainyta.

Trumanas teipgi reikalavo, 
kad seniemsiems but paskirta 
didesne paszelpa, bet ir ežia 
mažai kas bus permainyta.

‘‘Kas visiems mums butu ge
riau ir patogiau, jeigu valdžia 
aiszkiau mums paaiszkintu kas 
ir kiek kur turi Taksu mokėti. 
Dabar paprastas žmogelis turi 
advokata samdytis ar kitam 
užmokėti, kad jam iszaiszkintu 
ta visa valdžios Taksu mokėji
mo žargoną.

Du garsingiausi lakūnai 
susitiko ir pasisveikino New 
York mieste per viena radi
jo programa. Jie labai atsi
žymėję su eroplanais padan
gėse.

Po kairei stovi Kapitonas 
Bill Odom, kuris be jokio su
stojimo atskrido staeziai isz 
Hawaii in New Jersey; pen
kių tukstaneziu myliu kelio
ne.

Po deszinei stovi Kapito
nas James Gallagher, kuris 
buvo komandorius kariszko 
B-50 bomberio, kuris apskri
do aplink pasauli be jokio su-

stojimo, gaudamas gazolino 
isz kitu eroplanu padangėse.

Tie žygiai daug reiszkia, 
nes dabar beveik kasdien 
mes geresnius ar greitesnius 
eroplanus statomies, ir rei
kia kad kas juos isziirtu.

Europcs žmones su iszgas- 
timi skaito apie tokius musu 
eroplanus ir tokius drąsuo
lius lakūnus. O Sovietai 
skleidžia propaganda kad 
Amerika dabar taip pratina
si ir taip tikrina savo eropla
nus, nes ji rengiasi užpulti 
ant visos Europos.

Brielle, N. J.
{ Augsztesniosios Mokyklos mo
kines linksmai iszvažiavo su sa
vo mokytojais in Temple Uniį
versiteta, kur jos ketino pasiro- jie nori dabar dažinoti ar dar-, 
dyti kaip puikiai jos moka bininkai grysz in savo darbus 

ar ne; jie nenori laukti vasaros/ 
kada didžiausias biznis yra va 
romas ir kada darbininkai ga
lėtu juos prie visko priversti.

Vieszbucziu sanvininkai sa
ko kad jiems szitos straikos pa-; 
tinka, nes dabar ne koks biznis 
ir dabar geriausias laikas susi-j 
kirsti ir viską susitvarkyti. Tie 
sanvininkai sako kad jie tw

Francuzu kalba. Bet nei moki-j 
nes nei mokytoja to Universite-; 
to nepaseke, bet atsidūrė in Ii-! 
gonbute. J u automobilius susi- 
kūle su kitu automobiliu ant 
vieszkelio. Viena mokytoja,-isz 
Homer City, Pa., buvo ant syk! 
užmuszta, keturios studentes į 
'buvo labai sužeistos, o vienai 
iszliko visai sveika. Žuvusi ino-

Raud. Kryžiaus Vajus

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

G RABORTUS 
Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Raudonasis Kryžius veda 
vaju surinkti szeszios de- 
szimts milijonu doleriu sziais 
metais. Vajus buvo iszkil- 
mingai pradėtas ar atidary
tas Chicagos mieste, kur Ma- 
yoras Martin Kennelly, lo-

szike Helen Hayes, Genero
las Dwight D. Eisenhower ir 
loszikas James Stewart pasa
kė prakalbas, pareikszdami 
kad Raudonasis Kryžius per 
kara atsižymėjo savo’ vieny
be ir savo Amerikonisaka

dvasia.
Prezidentas Trumanas ir 

prisidėjo prie szito vajaus 
atidarymo, pasakydamas 
prakalbas per radija.


