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Isz Amerikos Anglijos Generolas Amerikos Kariszkoje Akademijoje

TRIJŲ VAIKU
TĖVAS NUSZAUTAS

WASHINGTON, D. C. — 
Trisdeszimts szesziu metu am
žiaus dailide, karpinterys, ste
loms ir trijų vaiku tėvas, buvo 
ant smert nuszautas, kai jis 
.stengiesi pabėgti nuo polici j au
to, kuri ji buvo užtikęs beva
giant alaus ir kitu daigtu isz 
restorano.

Nuszautas trijų vaiku tėvas, 
buvo Richard A. Cooper. Jis 
ant syk suklupo ir pasimirė, kai 
policijantas George R. Sydor ji 
užtiko vagiant ir in ji szove.

Policijantas Gecrge R. Sydor 
sako kad jis iižtiko Richard 
Cooper beneszant baksa alaus 
isz jau uždarytos ant nakties 
užeigos, restoraso. Kai jis ta 
vagi sustabdė ir paklausė ka jis 
czia daro, tai tas trijų vaiku tė
vas, mete ta alaus baksa ir in- 
bego in ta restorana.

Policijantas atsidarė duris 
ir pareikalavo kad vagis su
stotu. Kai tas vagis nesustojo, 
tai policijantas in ji szove. Vie
na kulka pataikė in duris bet 
antra pataikė tam vagiui sta
cziai in strėnas.

Policijantai sako, kad tas nu- 
žudytas karpinterys, ne vienas 
buvo nuėjės tenai vogti. Jie da
bar jieszko jo žento kuris gal 
buvo sykiu su juo.

iOii

.Amerikos Kariszkos Aka
demijos, West Point iszkil- 
mingai ir kariszkai priėmė ir 
pasveikino Anglijos karinin
ką Leitenantą Generolą Sir 
Gerald Templer, Anglijos 
Karo Sztabo vice-pirminin- 
kas ir vadas. Generolas Tem
pler atvažiavo in West Point

kariszka akademija su savo 
žmona. Jis važinėja po Ame
rika su prakalbomis.

Amerika su Anglija pasi- 
keiczia prakalbininkais; 
Amerikiecziai sako prakal
bas Anglijoje, o Anglai sako 
prakalbas Amerikoje,, kad 
supažindinus abieju krasztu

žmones su abieju krasztu rei
kalais. Pinigai del szitokiu 
prakalbu yra parūpinti isz 
Kermit Roosevelt fondo. Ge
nerolą Templer visur paly
dėjo Amerikos armijos kari
ninkas, Leitenantas Pulki
ninkas F. W iferien.

ža. Kulka pataikė jai stacziai in ma padėta kai tik jos žaizdos 
peczius ir ji pasimirė.

NUTEISTAS ANT
SZESZIU METU

ŽMOGŽUDIS
PASIDAVĖ

Jaunuolis Nužudė
Žmogų Saliune

PASIDAVĖ HERNIMEKNY. — Ha-
■i r old J. Minnie, devyniolikos

• metu amžiaus jaunikaitis, isz 
Norėjo Savo Dukrele Old Forge, buvo nuteistas ant 

szesziu metu in Attica kalėjimą 
už nužudymą A. Leo Burke, 
Old Forge Inn, saliune, Sausio 
ketvirta diena. Teismo nu
sprendimas yra kad jis kalėji
me butu nuo szesziu iki dvyli
kos metu.

Szitas jaunuolis užpyko ant 
saliuninko, bartinderio kuris 
nesutiko jam parduoti sznapso. cziu sykiu Automobiliu Darbi- 
Jis jau ir taip gerokai iszsige- ninku Unijos virszininkai pa
res, iszsitrauke revolveri ir szo- tarė tokiems darbininkams 
ve in ta bartinderi, bet nepa- Fordo fabrikuose, dar palaukti, 
taikė in ji, bet iri kita žmogų, 
prie baro stovinti.

Pamatyti
LOS ANGELES, CALIF. — 

Clyde Parkhurst, trisdeszimts 
asztuoniu metu amžiaus ūkinin
kas policijai pasidavė ir prisi
pažino kad jis nuszove savo 
žmona June Evangeline, tris
deszimts penkių metu amžiaus. 
Jis sako kad jis intare savo 
žmona, kad ji buvo susidėjus 
su vienu burdingieriu j u na
muose.

Jis per devynios deszimts 
valandas slapstiesi nuo polici- 
jantu, bet paskui pats pasidavė 
sakydamas kad jis norėjo dar 
syki pamatyti savo dukrele.

Jis sako jis buvo užtikęs savo 
žmona geriant su burdingieriu 
Siguard Holland, burdingie- 
riaus kambariuose.

“Asz norėjau,” jis aiszkina- 
si, “juodu gerai iszgazdinti ir 
už tai insilaužiau in jo kamba
rį su revolveriu rankoje. Bet 
fcurdingierius ta revolveri isz 
mano ranku isztrauke. Tai ta
da asz sugryžau in savo kamba
rį, pasiėmiau karabina ir su
gryžau.” Jis paleido szuvi in 
savo žmona kai ji bego per dar-

MOTINA NUŽUDĖ

SAVO VAIKUS
CHRISTIANSBURG, VA. — 

Trisdeszimts trijų metu am
žiaus motina buvo suimta ir su- 
aresztuota. Ji yra intarta už nu
žudymą savo dvieju vaiku, sa
vo namuose, netoli nuo Cam
bria miesto. Moteriszkes var
das yra Mrs. Frank Huffman. 
Ji dabar randasi ligoninėje po 
policijos sargyba. Ji stengiesi 
paskui pati nusiszauti, ir susi
žeidė krutinę. Ji bus in kaleji-

Kongresas
Nepanaikina

Taft-Hartley Byla
Rusija Ketina Atidaryt Visus 
Kelius In Berlyną; Valdžia Pra
nesza Kad Vis Daugiau Darbi
ninku Ima Reikalauti Bedarbo 
Paszelpos; Trijų Vaiku Tėvas 
Nuszautas Washington, D

WASHINGTON, D. C. —- Dabar jau DARBO BYLA 
galime beveike tikrai sakyti ar nors spėti 
kad kai Kongresas ims ta Atlanto Sutar- WASHINGTON, D. C. —

. . . . Dabar Kongresas svarsto ta
ties klausima svarstyti, tai Sovietu Rusija Darbininku, Taft-Hartley byla, 

kuria per rinkimus Trumanas 
prižadėjo darbininkams panai
kinti. Jau dabar matyti kad. 
Trumanui nepasiseks. Kongre
sas szita Byla jau dabar svarsto 
už sanvaite Senatas ims svars
tyti. O kita menesi jau bus ga
lutinai nutarti kaslink to Insta
tymo. Bet jau dabar matyti kad. 
Kongreso nusistatymas nepa
tinka ir nepatiks Trumanui.

jau bus atidarius visus kelius ir vieszke- 
lius in Berlyną, ir Užsienio Ministerial jau 
posėdžiuose svarstys visos Vokietijos klausima.

Nors Sovietai dabar rodos nori Taikos,

biski sugis. LENGVIAU
Daktaras George M. Caldwell SKOLINTIS 

sako, kad ta moteriszke jam ______
prisipažino kad ji nuszove sa- $1200,000,000 Bail- 
vo dukrele, devynių metu am- .
žiaus Ollie Ann, savo sūneli, koms Del Paskolinimo bet, jie nei per plauka nenusileis, ir rei-

Washington, d. c. - j kalaus, kad Vokietija vėl butu toks krasz- 
de. Dukrele pasimirė kai polici- Valdžia dabar palengvino savo (3$ kaip ir buvo su Centrine Valdžia. So- 
i antai pribuvo, o sūnelis už ke- reikalavimus bankoms kaslink . . . 2 1 1 ir 1 • ,•• • 1
liu valandų pasimirė ligonbute.

AUTOMOBILIU
DARBININKAI

STRAIKUOS

DETROIT, MICH. — Szeszi 
tukstancziai darbininku in 
Lincoln-Mercury automobiliu 
fabrikus nutarė straikuoti szio 
menesio penkta diena. Tuo pa-

dar nestraikuoti. Czia dirba 
apie szeszios deszimts tukstan- 
cziu darbininku.

Darbininkai nusiskundžia 
kad tuose fabrikuose kompani
jos bosai dabar reikalauja kad 
darbininkai labai greitai dirb
tu.

Ir kituose automobiliu fab
rikuose neramu. Chrysler auto
mobiliu kompanija pranesza 
kad reikėjo deszimts tukstan
cziu darbininku atstatyti, už 
tai kad dabar pritruko reika
lingos medžiagos. Mažesniuose 
fabrikuose straikos dabar su
paralyžiuoja ir tuos didelius 
fabrikus.

paleido vietai yra nusistatė, kad Vokietijoje nebus 
iii vesta Vakaru Tautu Demokratija ir at- 

skolin- liktas kriukis.
Tai musu Kongresas svarstys kaip ap

ginkluoti ir kiek ginklu siunst in Europa 
priesz Sovietus tuo laiku kada Sovietai siulins

pinigu paskolinimo ir 
viena bilijoną ir du szimtus mi
lijonu doleriu tam tikslui kad 
žmones daugiau pinigu l------
tusi ir bizni palaikytu.

Tai»jau ketvirtas sykis in du 
menesiu kai valdžia vienaip ar 
kitaip stengiasi Amerikos biz
ni, pramone ir darbus palaikyti 
kad viskas nepakriktu kaip bu- VISU krasztu armijas isztraukti isz Vokietijos, 
vo tada kada net bankos turėjo 
užsidaryti.

Dabar Lankoms pavėlinta 
mažesnis nuoszimtis pinigu lai
kytis ir daugiau tu pinigu isz- 
leisti ant paskolų.

Valdžia teipgi dabar pavėli
na žmonėms pirktis didesnius 
daigtus ant iszmokesczio, visai 
nieko ar labai mažai duoti ant 
rankos ir paskui imti kad ir du yQ 31*011 jc!S sulaikyti Sovietus 
metu iszmoketi. Czia automobi-1 n ( n
liu pardavėjai pasipelnys, nes HhCIIOS Uį)lU. oCt CZ13 ! 
dabar, kaip ir pirmiau daug koklUS SoVietUS? 
žmonių pirksis automobilius, | 
kad ir neturi isz ko pragyventi.

Szitaip darydama, valdžia 
tikisi kad biznis gerai eis, pra
mone pakils, darbu bus ir vis
kas bus gerai.

Jau keturiolika sanvaicziu 
kai beveik visos bankos mažiau

Jeigu szitaip atsitiks, tai bus labai sun
ku intikinti musu Kongresą, kad tie ginklai 
ir tie apsiginklavimai yra reikalingi. So
vietu Rusija kaip to ir nori.

Atlanto Sutartis yra taip
Vakarine Europos dalis turi

Jau visi žino 
savo armijas turi 
apie tris szimtus

kadsudaryta 
susitverti 
tarp Elbe ir

sa-

Keli punktai to Instatymo 
bus permainyta, bet daug 
punktu tenai pasiliks, kurie ne
patinka nei Darbininku Uni
joms, nei Prezidentui Truma- 
nui.

Demokratai tariasi ir susita
ria su Republikonais ir sudaro 
viena, bendra frunta. Tie kurie 
apie tokius dalykus žino, sako 
kad daug geru ir savo partijai 
ir savo Prezidentui isztikimu 
Demokratu balsuos palaikyti ta 
Instatyma ir Prezidentui Tru- 
manui vieszai pasiprieszins.

Czia randasi daug visokios 
politikos, visokios susitarimo 
tarp invairiu Kongresmonu. O 
didžiausias ratas, intakingiau- 
sias politikierius czia yra Re-

P . j . publikonas Ives, isz New York.
^3’11111! pSklHUStl, jis su Republikonais Morse ir

| Taft tariasi ir susitaria su De
mokratais ir Demokratams nu- 

kad dabar jau Sovietai silenkia. O Demokratai mielu 
noru priima szita Republikona 
už savo vada, už tai kad szitas 
įves labai gerai žino ir supran
ta darbininkus ir juos užtaria,

sziapus tos Elbe upes, 
tukstancziu kareiviu.

a 1*1* a • • . • • 1 * ClcVl UlIlLILiYU.5 11 JUUb U.^vCUllCVj

Amerikos dipliomatai szitaip iszrokuoja: isz savo puses darbininkai
Jeigu Europos krasztai turi gana vaisko gerbia szita žmogų.

biznio daro per paskoias_ Tai įuos sovįetus kurie dabar randa- Bet isz viso to iszkils daug 
klausimu del ateinancziu metublogas bizniui ženklas. Banku \ ... . . . v . dci

virszininkai sako kad biznis to SI Vokietijoje, tai Sovietai negali užsipulti rinkimu. Unijoms szitas Taft-
(Tasa Ant 4 Puslapio) i (Tasa Ant 4 Puslapio) į (Tasa Ant 4 Puslapio)



Kas Girdėt
Abi didžiausios darbininku 

unijos stengiasi suvienyti szto- 
ru darbininkus ir sudaryti uni
ja, vienybe. Bet vis nesiseka.

tik penkios deszimts septynis l 
centus; dabar jis jau vertas 
penkios deszimts devynis cen
tus. Pirm negu szitie metai už
sibaigs, tai tas musu doleris 
bus vertas apie szeszios de
szimts du ar tris centus. Reisz- 
kia; galėsime daugiau už ta do
leri nusipirkti.

Dabar daug darbininku ran
dasi be darbo ir in savo unija 
duokles nemoka. Szitokiu dar
bininku tarpe randasi daug 
mainieriu. Szitokiosi pastabos 
gal kai kuriems nepatiks, bet 
mes ne savo insitikinimus skel
biame, bet tik žinias, kurios 
mums ateina.

Tie, kurie dabar turi pinigu 
bankoje ar paneziakoje ar kur 
ten po paduszka yra laimingi, 
nes tie pinigai dabar jau dau
giau verti.

Darbininku algos ant ukes 
jau penkta nuoszimti prastes
nes, nes daug miestiecziu dabar 
važiuoja ant ukiu, farniu, darbo 
jieszkotis.

O tie, kurie yra insiskolise, 
tai jau tikrai bedoje. Jie tuos 
pinigus pasiskolino, pasižiezi- 
no kai jie buvo mažai verti, o 
dabar turi atmokėti kai tie pi
nigai jau daugiau verti ir ju 
mažiau visur randasi.

"SAULI” MAHAHOY CITY, PA.

Koniuiiisztiszkos Straikos

•k'*'’’
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reiviu vardus, kol bus ju gimi
nėms praneszta.

STRAIKOS GREITAI
UŽSIBAIGĖ

Packard Automobiliu 
Darbininkai Laimėjo 

Straikas

Italijoje darbininkai, Ko
munistu pamokinti, iszsimis- 
lino naujo budo straikas. Szi- 
tie darbininkai inlenda in ki
tus fabirkus kur darbininkai 
straikuoja. Jie nieko nedaro,

bet tik sėdi prie darbo vietos 
ar prie maszinu ir nieko ne
daro, nieko nedirba ir ne
duoda kitiems dirbti. Jie 
taip sau tupi, kol fabriko 
sanvininkas nusileidžia ir su

savo darbininkais susitaiko. 
Jie czia sau sėdi ir skaito Ko-. 
munistiszka laikraszti, “L’~ 
Unita.”

Kompanijos nustato preke 
savo daigtu ir sztorninkui in- 
sako už kiek jis turi parduoti. 
Jam nevalia už mažiau parduo
ti nors jis norėtu tu daigtu nu
sikratyti, kad ir visai be pelno. 
Szitokis kompanijų nusistaty
mas yra neteisingas ir prieszin- 
gas visiems gero biznio tiks
lams. Tokias kompanijas rei
kėtų patraukti in teismą ir ge
rai nubausti.

Pinigus, kuriuos mes indejo- 
me in nauja automobiliu ar in 
nauja narna, jau dabar negali
me gauti atgal; nes tas naujas 
automobilius ar tas naujas na
mas sziandien jau mažiau ver
tas.

Bruzdos Joniukas

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

apie szita. grineziute. Gerai! 
Dabar paimkime, kad vežate 
parduoti' verszinka ir sakote, , kad drobe

Geležinkeliu kompanijos da 
bar reikalauja kad valdžia 
joms pavėlintu pabranginti ke
liones kasztus ir imti daugiau 
už vežiojimą visokio tavoro 
ireit-kariai'S. Jeigu kompanijos 
gaus ka jos nori, tai anglių 
kompanijoms ir mainieriams 
tuojaus pakenks, nes anglis pa
brangs !

Trumanas vis visiems visko 
daugiau ir daugiau prižada, 
nors valdžia in skolas, in skyle 
giliau ir giliau lenda. Amerikos 
valdžia jau dabar yra insiskoli- 
nusi daugiau negu du szimtu 
penkios deszimts bilijonu do
leriu. Ir už keliu menesiu turės 
dar dapgiau skolintis. Biznie
rius taip darydamas susiban- 
krutavuotu už keliu dienu.

— Žinau jau žinau, atsake 
Jonukas.

— Kalba jie teip, toliaus 
<a Įliejo Kazys, jog kuo didžiau-

gai jums reikėjo prižiūrėt kar-
ve, szerti ir girdyti ja, g
ja. Dabar tegul jus u mot ere 
nesza drobe parduoti. Ji, žino-si vargai isz to atsiranda, kad Į , , . 2. . v '. ,ma dykai ne atiduos, uz tai, kad

I jai reikėjo ir lisus rauti, ir juos 
mirkyti, paskui džiovinti, verp- 
w»-

Argentinos valdžia dabar 
viską taip pabrangino, kad sve
timi krasztai nieko isz to krasz
to negali pirktis ar parsitrauk
ti.

žmones turi per mažai žemes, i 
ganyklų per mažai, miszko per 
mažai. O idant vargo ne butu,! 
reikia teip padaryti, kad visi 
žmones turėtu daugiaus žemes 
daugiaus ganyklų, daugiau 
miszku. Kaip-gi dabar mislija- 
te, ar gerai Socialistai kalba?

— Kalba kuo geriausiai, 
atsake Jonukas, bet va ko asz 
paklausiu: ar visi Socialistai 
teip kalba?

Jonukas iszvažiavo iii Ame
rika platinti savo mokslus ir 
ant to užsibaigė szis apsaky
mas. O gal Amerike iszmoks 
proto ir bus geru žmogum.

Visi, .atsake Kazys, ko- ||

Bet ne visos taip reikalauja; 
kitos nori kad viskas ant gele
žinkeliu butu atpiginta, kad 
butu galima daugiau biznio 
prisitraukti. Eroplanai ir auto
busai baisiai daug biznio nuo 
geležinkeliu nutraukia; eropla
nai greitesni, autobusai piges
ni.

Argentinos Prezidentas Pe
ron su savo žmona ir su savo 
karininkais tikisi kad ne už il
go iszkils karas tarp Rusijos ir 
Amerikos.

jog 
tai,

Amerika dabar ima gera biz
ni vesti su Yugoslavais. Mes 
Yugoslavams siuneziame viso
kiu maszinu ir maszineriju, o 
Yugoslavai mums pristatys ge
ležies ir vario. Czia musu dip- 
liomatai ir Užsienio pramones 
biznieriai suklydo ar per grei
tai prasiszoko. Jie butu galeje 
daug ko pareikalauti isz Yugo- 
slavijos vado Tito, pirm negu 
butu sutikę vesti bizni su tuo 
krasztu, nes jiems kur kas la
biau reikia musu biznio negu 
mums reikia Yugoslav i jos biz
nio. ' Mes butume galeje parei
kalauti kad Yugoslavai nusi
kratytu Komunizmo ir statu in 
Vakaru tautu talka priesz Ru
sija, jeigu jie nori su mumis 
bizni daryti. Bet musu vadai 
czia pražiopsojo ir dabar Yugo- 
slavijos Tito, szokineja priesz 
Stalina ir Kremlina, palaiko 
Komunizmą, statosi isztikimas 
Rusijai ir prieszas kapitalisti
niu tautu, su kuriomis jis da
bar bizni daro.

Kai Amerika kariaus su Ru
sija, tai tada Argentina gera 
bizni darys, nes tada visi krasz- 
tai viską pirksi kur tik gaus, 
nepaisindami kiek kasztuos. Už 
tai Generolas Peron dabar ne
nori kad jo kraszto, biznieriai 
siunstu maista ar kitokį tavora 
in užsieni.

Bet szitokis nusistatymas da
bar Argentinai baisiai brangiai 
kasztuoja, nes daug maisto, 
kviecziu ir kitokio tavoro yra 
jau per daug, labai daug sugen
da, supūva ir reikia iszmesti. O 
kai Argentinos biznieriai nieko 
neparduoda kitiems krasztams, 
tai jie negali ir nieko pirktis isz 
užsienio. Argentinos valdžia ir 
žmones dabar jau mato kad tas 
karas dar neateina ir gal dar 
greitai ir neateis, o laukiant to 
karo visi turi baisiai nukenteti.

Trumanas dabar ne tiktai ka 
Kongresui gerinasi, bet net ir 
seilinusi. Jis dabar su Kongre
so nariais pasitaria ir jau kal
ba apie ateinanezius rinkimus, 
kurie visiems politikieriams la
bai rupi. Ir mes negalime už- 
mirszti kad ir musu kraszto 
Prezidentas yra politikierius.

Argentinos valdžia dabar 
reikalauja . $4.85 už buszeli 
kviecziu, nors ji Italijai dabar 
paduoda tuos kvieczius už 
$3.60. Bet visu krasztu biznie
riai gali isz Amerikos tokius 
paežius kvieczius pirktis už 
$2.60 už buszeli. Už tai sziais 
metais Argentinos ūkininkai 
turės apie 75,000,000 buszeliu 
kviecziu per daug ir nežino ka 
su jais daryti.

Doleris pernai 'buvo vertas

In Wichita Falls, Texas vals
tijoje, szimto ir trijų metu mo
teriuke gavo “divorsa,” per
siskyrimą nuo.savo vyro. Ma
tyti kad ir senos bobos jau ima 
durnavoti!

del teip klausi?
—- Miela man girdėti, 

Socialistai atvirai kalba 
apie ka mes, žmones tarp saves
tiktai sznibždame. Mes bijojo
me atvirai szneketi, kad mums 
miszko ir ganykla reikia, nes 
visi mums kalbėjo, jog tai grie- 
kas, teip kalbėti.

— Yra Klaipiszkyje vienas 
ponas, Viszniauckas jo pavar
de, kuris giriasi gerai apsieinąs 
su žmonėmis. Jis kalba, noris 
pastatyti net kas-žin kokia ten 
kareziama del žmonių, kurioj 
visiszkai arielkos ne bus. Kaip 
su žmonėmis kalba, tai nors in 
romi dek. Bet prisiėjus bernus 
samdyti o tai jis ne kvailas! 
Pleszia geriau už koki nori Žy
dą, po auksino, dvideszimt ka
peikų moka ant dienos darby- 
metes laike. Pons Viszniauc
kas žmonėms, kas ten nuveina 
pas ji vis sako: o ne gerkite ir 
dirbkite, dirbkite, tai teip rink
dami po skatiką didelius pini
gus susirinksite. Tiktai apie 
miszkus, apie ganyklas, tai ir 
mislyti ne mislykite, nes isz 
kur juos imsite, kad jie visi sve
timi, ar tai ponu, ar kunigu, ar 
karaliaus, ir visiszkai jums ne 
priguli.

O, kalba teip p. Viszniauc
kas, ir jam kalbant teip, neži 
nai, ka jam atsakyti ir tyli. Pa
sakyk man, Tamsta, ar žino So- Į 
cialistai, kaip ant to atsakyti, i

— Žinoma, kad žino, atsake 
Kazys. Klausykite, tiktai gerai, 
kaip kalbesiu.

— Pastaczius jums savo, 
grinciziute, niekas ne sakys, nes 
ji svetima, o ne Tautos: Ar ne 
teisybe ?

— Žinoma, kad tai, atsake 
Jonukas.

— Kodel-gi teip? Kalbėjo 
Kazys. O tai todėl, kad jus pa
tys juos pjovėte, patys state, 
dėlto, kad daug prakaitavote

•S

Prancūzu Policiiantai

Keturi Francuzu polici- 
j antai užtiko du razbaininku 
kurie buvo apsirenge kaipo 
policijantai. Tikri policijan- 
tai szituos du palczyvus poli
cij antus užtiko apvagiant 
viena sztora. Jie juos vijosi 
per namu stogus ir boksztus 
ir paskui viena sugavo. Bet 
antras pabėgo. Jie czia su 
karabinais, atprovintais lau
kia tu dvieju palszyvu poli
cij antu.

Prancūzijos policijantai

DEVYNIŲ METU

VAIKAS ŽUVOl.

nesziojasi revolverius ir ka
rabinus, kaip ir Amerikos 
Policijantai. Anglijos polici- 
jantams nevalia nesziotis ar 
vartuoti revolveriai ar ka
rabinai. Bet nežiūrint to kad 
tie Anglijos policijantai ne
turi nei karabino nei revol
verio, razbaininkai ir vagiai 
ir kiti prasikaltėliai labiau 
bijosi Anglijos neginkluotu 
policijantu, negu Francuzi- 
jos ir Amerikos apsiginkluo
tu policij antu.

DETROIT, MICH. — Pack
ard Automobiliu darbininkai 
sustraikavo, reikalaudami dau
giau algos. Fabrikantai labai 
greitai susitaikė su unijos va
dais ir darbininkai straikavo 
tik kokias keturias valandas.

Bet to fabriko Prezidentas 
George T. Christopher perspė
jo darbininkus, kad jie dabar 
negali tikėtis dideliu algų, nes 
automobiliai jau ir taip per 
brangus. O jeigu darbininkai 
vis daugiau ir daugiau algos 
reikalaus, tai automobiliai pa
brangs. O jeigu automobiliai 
dar labiau pabrangtu, tai daug 
mažiau j u butu galima parduo
ti, ir tada tie patys darbininkai 
darbo netektu.

Jis sako kad straikos labai 
daug kasztuoja ne vien tik dar
bininkams, bet ir kompani
joms.

Dabar Fordo automobiliu 
kompanijos darbininkai ren
giasi straikuoti. Ir jie reika
lauja didesniu algų. Walter P. 
Reuther, automobiliu darbinin
ku unijos Prezidentas czia per 
daug nesiskubina ir nenori per 
greitai paskelbti straikas, kur 
net szeszios deszimts tukstan- 
cziu darbininku jau nubalsavo 
straikuoti.

Kai Panele Calomiris atėjo 
in teisino ofisus, Komunistams 
blusos numirė ir ju plaukai pa- 
sisziausze. Panele Calomiris 
jau buvo savo kuopos iždo rasz- 
tininkc, bet tie Komunistai sa
vo žvairuojaneziomis akimis 
1,eisme jau davė žinoti kad ji isz 
tos vietos jau pravaryta.

Panele Calomiris, būdama iž
do sekrotorka turėjo visu na
riu vardus ir kiek ir kaip jie 
savo duokles in Komunistu 
Partija mokėjo. Tokios žinios 
FBI rankose tai Komunistams 
nebaikos. Ji teisme paaiszkino 
kaip Komunistai ja mokino 
Markso ir Lenino mokslo.

Dabar visi Komunistai toje 
apylinkėje labai neramus ir tik 
tupi ir laukia pažiūrėti kas da
bar bus, kįai visu ju vardai FBI 
policijos rankose.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą it 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.

Malianoy City, Pa.

¥ 
¥ 
¥

* * *

* * * * 
*
*Fordo kompanija nubaudė * 

penkiolika darbininku, ir juos į 
atstatė nuo darbo del viso me- * 
nėšio, už tai kad jie vis anks- * 
ežiau savo darba apleisdavo ir J 
eidavo sau namo kada tik jie *64 piIS,, Did. 5x7 COl 
norėjo. Unija reikalauja kad J 
kompanija saitus vyrus sugra- * 
žintu in j u darbus, bet kompa
nija ant to nesutinka.

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir... ¥

Dabar Po 25c
* 
■k * ' *
*
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KOMUNISTAI
NUSTEBO

Jaucziasi Nuskriausti, 
Iszduoti

NEW YORK, N. Y., — 
Komunistams Amerikoje da
bar beveik niekur ir niekas ne
siseka. Visi tie Komunistai 
New York mieste, kurie taip gi
na savo tuos vienuolika broliu 

| kurie dabar randasi teisme, bu- 
] vo labai nemaloniai nustebinti, 
kai valdžios advokatas persta
tė Panele Angela Calomiris, 
maža, juodplauke mergina, ku-

" ri labai myli paveikslus nu- 
jo nukelti, bet jis jau buvo mi- traukti ypatingai mažu vaiku 
res.

Uncle Sam Says

9 AMERIKIECZIAI

ir gyvuliu.
Keli metai atgal ji prisirasze 

prie tokios draugystes, kuriojcT 
visi kurie mėgsta paveikslus 
traukti priguli. Ji dažinojo kad 
szitoje draugystėje beveik visi 
yra Komunistai. Tie Komunis- 
ai kalbino ja kad ji prisiraszy- 
tu prie Komunistu Partijos. Ji 
nesutiko ir nuėjo pas slaptos 
FBI policijos agenta ir viską 
jam papasakojo. Jis jai patarė 
prisiraszyti prie tos partijos.

Panele Calomiris prisirasze

OREGON CITY, ORE. — 
Devynių metu vaikas, Thomas 
Svegel -netyczia pamėtė penk
tuką su kuriuo jis buvo ketines 
nusipirkti sau sodes in Szv. Jo
no Katalikiszka Mokykla, in 
Oregon City. Tas jo penktukas 
nusirito po pijanu. Jam buvo 
gaila to penktuko ir jis sten
giesi po tuo pijanu palysti ir ta 
savo penktuką iszsitraukti. Pi- 
janas parvirto ir užmusze ta 
devynių metu mokini. Mokyto- peczius szveite su kokiu szme- to laiko iki dabar ji praneszda- 
joms, šeselems eme net dvide- ru kuris užsidegė.
szimts minueziu ta pijana nuo Sztabas dar nepaskelbia tu ka-' atsitikdavo.

SUDEGE
BERLYNAS, VOKIETIJA. 

— Szeszi Amerikiecziai karei
viai buvo labai apdeginti in 
Mannheim kariszka kalėjimą. 
Trys isz ju pasimirė, o kiti trys 
yra labai sužeisti, baisiai apde-' 
ginti ir dabar randasi in Hei
delberg Armijos ligonine. Gaiš-Į
ras prasidėjo viirtuveje, kur prie Komunistu Partijos, ir nuo

Armijos, vo FBI policijai viską kas ten

Far too many of your dreams have 
a habit of vanishing into thin air. But 
that doesn’t have to happen to you. 
You can hold onto your dreams and 
have them come true at just the right 
time to enjoy them most. The answer 
is—invest in U. S. Savings Bonds. They 
are a sure, safe investment, for your 
money grows and in ten years you get 
back $4 for every S3 you put down 
now. There are two automatic ways of 
getting onto safe financial ground and 
that is through the Payroll Savings 
Plan where you work, or if self-em-1 
ployed, the Bond-a-Month Plan where 
you bank. U.S. Treasury Department
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kalba ir ko nori Socialistai.

Bruzdos Joniukas
(Tasa)

Ant rytojaus nepaspėjo Ma
re ir pusrycziu iszvirti, kaip 
gryczios durys atsiveri: atėjo 
du žandarai suimti Jonuką. Isz-. 
sigabeno ji in Kauna ir ten pa-Į 
sodino kalinėj.

Gryezioj, kur Jonuką uždare 
buvo sziukszliu daugybe, trosz- 
ku, tamsu teip, kad Jonukas isz 
pradžios nieko neinate. Paskui 
jau, gėriams prisižiūrėjęs, pa
mate jis, kad gryczioje buvo ir] 
jauni ir seni nubausti jau už vi-i 
sokius nusidėjimus,- ar dar lau- i 
kentieji sūdo; daugumas isz ju 
miegojo. Tiktai vienam kampe 
gryczios sėdėjo berniokas, toks 
da jaunas, kad ant pažiūros ne
duotum danginus asztuoniolika 
metu. Jis buvo prastai apsivil
kės ir labai iszblyszkes; maty
ti, kad ežia sėdėti buvo nekiio- 
geriausia’. Aplink ji sėdėjo ke
lintas senesniu vyru. Jaunasis 
kalbėjo vyresniejie, matyti, at
sidėję klausėsi.

— Turbūt, szitas ir yra So
cialistas, apie kuriuos teiti 
daug kalbėjo pamislijo sau Jo
nukas ir staeziai nuvejo in ta 
kampa, kur visi krūvoje sėdė
jo ir kalbėjo. Jaunasis tuojau 
nustojo kalbėjęs.

— Sveiks-gyvs, pasakė 
Jonukui, naujai atėjės! O 
ka-gi jus czia atvede?

— Ar-gi asz žinau, žanda
ras sako, kad ant karaliaus nie
kus pludau, o asz tiktai truputi laisves spaudžia žmones, atsa 
pamokinau viena žandara, kaip ke Jonukas..
reikia su žmonėmis apsieiti.

— Kad teip,

Vyrai Ir Mariute

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Mariute Shadow yra 
Tennessee valstijos Kongres- 
mone. Visi kiti, devynios de- 
szimts asztuoni nariai yra 
vyrai tame Kongrese.

Mariute Shadow sako kad 
ji tik del baiku stojo in poli
tika, kad parodžius kad ir 
merginos tokius darbus gali 
vesti ir nuveikti. Ji sako kad 
ji niekados nesitikėjo kad ji 
bus iszrinkta in tokia augsz- 
ta vieta valstijoje.

— Kada gydyti žmones nuo 
vargu, pirmiausia reikia daži- 
not, isz kur vargai atsiranda.’ 
O tai ilgai žmones to ne žinojo. 
Ir dabar, jeigu paklausi pas 
viena, antra, treszia žmogų, isz 

‘ kur žmonių vargai atsirado, tai 
v ienas teip sakys, kitas kitaip. 
Vienas sakys, kad viskas butu

1 gerai, jai ne baisus mokeseziai. 
Mokeseziai ateina paskutini 
duonos kąsni. Kad ne mokes-

■ ežiai, nereikėtų daugumo gery
bes iszparduoti, o da galima 
butu truputi skatiko susidėti; o 
neužderejus javams, ledams 
iszmuszus vandeniui užplūdus,

i nereikėtų mums kalėdoti, ne 
įnirtumėme badu teip kaip da
bar prisieini.

Ar-gi tai ne teisybe, Užklau
sė vienas isz Kazio klausytoju.

— Žinoma, kad mokeseziai 
atsake Kazys, dideli, sunkus ir 
daug vargo žmonėms daro, 'bet 
tai da ne didžiausis vargas 
klausykite tiktai tolinus.

Kiti, užklausti, sako kad

paskutini kraujo lasza isz musu 
isžcziulpia, ju rankose mes esa
me, jie visa musu gerybe suima. 
Be Žydu viskas pas mus kitaip 

nuo

už

iszejo in darbo. Pasiliko tiktai 
Kazys, Joniukas ir da trys ku
rie lauke sūdo.

— Gerai miegojai, paklau
sė Jonuko, Kazys.

— Kur man buvo gerai 
miegoti, kad už duriu teip sun
ku, kad vargas, bėdos ir tre

Teisybe kalbi, atsake 
duokite man Kazys, nors buvo ežia pas mus 

savo ranka, atsake jis, nes apie jr tokie žmones kurie man sake 
mane teip pat 'žandarai kalba, h- sunku ežia, ir liūdim, ir ne- 
o asz norėjau tiktai pamokyti laisve, bet kad galima butu pra- 
žmones kad nesiduotu save nu- būti ežia iki Rudeniui, tai links- 
■sikriausti nei žandarams, nei! 
ponams, nei karaliui!

— Tai Tamsta esi Socialis
tas, apie kurios dabar tik kal
ba? Paklausė Jonukas.

— Spėjote, Socialistas esu, 
• atsake jaunasai.

— Ir pasakykite mail, ar 
tai teisybe, toliaus Jonukas 
klausinėjo, ka jus kalbate, kad 
tai entur būti ant svieto nei tur
tingu, nei neturtėliu, nei ponu, — Kaip tai, perkirto jo žo- 
nei tarnu, nei karalių, nei žan- džius Kazys, tu toks jaunas bū
dam! Girdėjau asz apie tai, bet 
labai mažai. Žinote, tur but, 
apie tai, tai pasakysite ir man.

Jaunikaitis nusiszypsojo ir 
atsake: Skubiiiates, matyt apie 
viską dasižinoti. Bet nėr ko 
jums skubintis. Pasėdėsite jus 
ežia da, ilgai; pakol iszleis, da 
neviena karta apie tai pasikal
bėsime, kaip dabar kalbame. O 
kaip Tamsta vadinies?

— Bruzdos Jonu visados 
vadino mane. O jus kaip?.

— Asz Alksnio Kazys. Pa
sakykite man dabar szi-ta apie gūžes pieno jiems netenka. Ži- 
savo žandara.

Czia Jonukas pradėjo apsa
kinėti. Ir teip jo visi klausėsi, 
kad netiktai apie žandara jis 
apsakė, bet ir apie save, ir apie 
savo tęva, apie Klapiszkius, 
vargus, kuriu visi Klapiszkenai 
prispausti, ir apie paezia, na
mie pasilikusia ja. Pats Jonu
kas ne žinojo, isz kur tai tiek 
kalbos ir veriasi, nes prie sve
timu daug nekalbėdavo. Ir teip 
ilgai jis kalbėjo kad net vėlu 
pasidarė ir laikas jau bu70 eiti 
gulti.

* * *
Ant rytojaus, dauginas isz

sedžianeziu kalinėj isz anksto' daug ir placziai apie tai,

mai pasitiktumėme. Bent, duo 
uos ežia mums duoda.

— Teip, teip, atsidusęs pa
sakė Bruzda, kaip žmogus al- 

į kanas, kaip nėr ko valgyti, tai 
kas jam isz laisves? Kai]) no tu
ri ko'valgyti, tai ir gėdos žmo
gus neturi ir visu paniekina
mas. O! Badas, badas, gerai ji 
pažysta musu žmones, ir matyt 
niekad nuo jo jau neatsikratys!

dams, toks gražus, nuo tėvo ir 
prateviu ūkininkas, sakai, kad 
jums gerinus negali būti.

— Gink Dieve nuo to, ne ta 
asz norėjau pasakyti, atsake 
Bruzda. Žinau, kad teip ne tu 
ri būti. Žinau, kad kaip dabar 
yra,, tai negerai. Tai bet koks 
vaikas, bet koks ūkininkas ži
no, ka d mes dir bame del visu i r 
visa savo amžių bada kenezia- 
me. Tai žinome, kad ponai, nie
ko neveikdami gyvena sau kaip 
karaliai, ir vieno tiktai, gal ge-

n'ome mes kad tai]) yra. Dejavo
me jau nekarta, laužėme savo 
galvas kaip savo vargus nuo 
saves atszalinti, bet niekad nie
ko negalėjome padaryti, ir nie
kas mums nepadėjo. O, kalba, 
kad jus, Socialistai, žinote, ka 
daryti tokiam padėjime. Jeigu 
teip tai pasakykite mums apie 
tai.

— Mielas mano Jonuk, isz 
tikros szirdies apsakysiu tau 
tai, ka mes, Socialistai apie tai 
žinome, o pamatysi, ar gerai 
kalbame. Gal isztikro galėsi 
szi-ta. gero nuo manės iszgirsti.

Ir pradėjo Kazys pasakoti
ka

Naujas Amerikos Kariszkas Laivas

NEWEST L. S. CRUISER TOWED TO COMMISSIONING . .

Amerikos “U.S.S. Roa
noke” yra czia iszvežiamas 
isz Camden, N. J., uosto ant 
Delaware upes. Jis dabar jau 
yra paskirtas Amerikos Lai
vynui. Tai tik vienas isz ke
liu szimtu, kuriuos Amerika 
dabar stato ir rengia. Jis bu
vo pastatytas New York Lai
vyno uoste ir jis yra toks 
pats kaip tas jau iszleistas 
“U. S. S. Worchester” ka

riszkas laivas.
Amerika dabar stato daug 

kariszku laivu, bet tuo pa
ežiu sykiu rengiasi statyti 
daug prekybiniu laivu, ku
rie, reikalui prisiėjus, galės 
labai greitai būti paversti in 
kariszkus laivus, kurie galės 
vežti tukstanezius kareiviu 
in tuos krasztus kur jie bus 
reikalingi.

o □ □

te ėda ; Jeigu žmones negertu,1 
viskas butu kitaip. Arielka 
protą ateina, arielka paskutini 

l • skatiku isžtraukia, arielka vi- teip . . • ’
I šokiu paleistuvyscziu mokina ji mus i 1 ' . .

„ i ir smerti vadina. Jeigu galima
- į butu padaryti teip, kad arielka

- ’ į visiszkai isznyktu, ar kad visi 
žmones gerti nustotu, tai ir var
gai atsitrauktu nuo musu grin- 

nieko CZ1U’ didume nie,s laimingi, 
geria, Pažinojau asz, toliau Kazys 
viso- ■ kalbėjo, namie būdams,, viena

butu. Visi vargai paeina 
Žydu.

Treczias pasakys: Ne 
mokeseziai, se teip Žydai 
spaudžia-, kaip kareiviai! 
met atiduodame mes karaliui, 
nėr žinios delko, geriausius, 
stipriausius berniokus; kurie 
galėtu namie dirbti ir savo se-; 
niams padėti, o jie ten 
neveikia, tiktai valgo, 
ant arkliuku jodinėja ir 
kiaiš niekais užsiima; kad pri- sena žmogų, ktirisai sake, kad 
statyti visus kareivius prie! vargai nuo kunigo eina, nes- jie 
darbo, tai ir bado ir tokio var- netiktai, kaip ponai, gyvena il
go neimtu. nieko ne veikia, bet da pasku-

Ketvirtas vėl sakys: blogiau
si ir sunkiausi vargai isz to at
siranda, kad žmones tamsus, 
kad nieko nemoka, nemoka nei 
skaityti, nei raszyti, kad neži
no kur kaip yra. Viskas butu 
kitaip, kad kožnas žmogus ra
szyti ir skaityti mokėtu. Žinotu nuo Žydu paeina, ar nuo karei- 
jis, kaij) atsi versti, ar kaime, O111’ 11110 tamsumo, n>' nuo
ar mieste būdamas, ir gyventu1 t’jDuoklystes, ar nuo kunigu? 
kaip koks ponas. Jeigu tiktai j KaiP hl 
kožnas žmogus mokėtu raszyti : — Sunku man užduodate
ir skaityti, jeigu kožnam kaime klausymu. Kožnas po truputi 

teisingai kalba. Teisybe tai, 
kad nei mokeseziams, nei ka- 
reivams, nei girtuoklystiai, nei 
tamsumui, nei kunigams ne es
ant, kur kas butu gerinus ant

tmi.Mmtika gszguusu .Užtraukia 
kz -• * I i i ii • nuž kriksztus, szliubus ir paka

synas.

butu mokslaine, visi vaikai mo
kytis galėtu, tai nei tamsumo, 
nei vargu, nei bado ne butu.

Penktas vėl sakytu. Nei mo
keseziai, nei kareiviai, nei Žy
dai, bet viena tiktai girtuoklys- svieto gyveni. Bet isz kur kuo

Tai pasakykite dabar, kas 
teisingai sako, ar tas, kuris sa
ko kad vargas iszdygsta isz 
mokeseziu, ar tas kur sako kad

Szeszi Avinėliai

() su pievomis, ganyklomis, 
kas darosi, toliaus Kazys kal
bėjo. Žmones ganyklų neturi. 
Dažnai visai kaimas turi kokias 
kelias desetinas ganyklų. O kas 
isz gaspadorystes be ganyklų? 
Kuomi gyvulius maitinsi, ga
nyklos ne (urėdams? O kaip gy
vuliu nėr, nei gaspadorystes 
nėr. Ar ne teip-gi?

— Žinoma, kad teip, atsake 
Kazio klausytojai.

— Su miszku da blogiaus, 
toliaus trauke Kazys.- Ar gry- 
czia reikia statyti, ar palaike 
paspirti,, ar tai malku reikia, 
del viso ko reikalingas miszkas,

daugiausia vargu veriasi, to tai 
ne žinau, ir jus tai, tur but, ge
riausia žinote.

— Tai-gi va kaip yra mano 
mielas Jonai!

Blogai kad mokeseziai dide
li, kad berniukus musu in ka
reivius iina, kad žmones arielka 
geria., tamsus, blogai, kad ku- 
nigai pleszia, o Žydai apgaudi
nėja. Vis tai, teisybe, bet di
džiausi vargai isz kur atsiran
da ? Kuo didžiausi vargai isz to 
prasideda, kad žmones per ma
žai turi žemes, per mažai misz- 
ko ir ganyklų.

— Tai teisybe, suriko Jo
nukas ir kiti Kazio klausytojai 
tikra teisybe!

— Teip, atkartojo Kazys, 
žemes permažai 'žmones turi, 
miszko per mažai, ganyklų per 
mažai. Jog žmones mažai žemes 
turi, tai del paveikslo galiu pa
rodyti ant Kauno vedybos. Su
skaityta, kad joje isz 068 tuks- 
taneziu vyru, 98 tukstaneziai 
visiszkai žemes neturi, darži
ninku ir kampininku yra. 24 
t u k s t a n c z i a i, r a 11 d a v o j a n c z i u 
žeme 10,500 ir turi neziu j u ne 
dauginus, kaip trys desetinas 
yra 35 tukstaneziai — teip, kad 
neto rineziuju ir reikalaujan- 

jeziuju žemes visiszkai 168 tuks
taneziai, t. y., ko ne puse.

Ukininkas Kenneth Geor
ge, po kairei, gyvena in 
Thayer, Kansas, su keliais 
savo draugais parodo ir pasi
didžiuoja savo szesziais nau-

jais ir jaunais avinėliais. Tai 
yra nepaprastas atsitikimas 
ir už tai szitas ūkininkas pa
sikvietė savo draugus ir net 
laikrasztininka kad jis nu-

trauktu paveiksią. Pirmieji 
du buvo czystai balti, tre- 
czias buvo rudas ir baltas, 
ketvirtas buvo juodas ir bal
tas.

Vienam paviete, 
Nekurie isz proto iszeina, 

Jeigu in korta atsiskyrimo 
jieszkoti eina,

Badai tarp poru 
nesutikimas?

Mano patarimas:
Geriau sutikime gyvenkite, 

Kvailiau! palįaukite,
Ba tas ant gero neiszais!

Mat, gal kvailyste ant jus 
užeis.

Neužilgio in ta vieta 
pribusiu, 

Viską gerai isztyrinesiu,
O tada parodysiu visiems funa, 

Ka asz girejau tenais.
* ' * *

Žinios isz visur skamba per 
tilipona,

Kad darlote labai negerai, 
Jus pasenia girtuokliai, 

Nuo daug metu ezionais Suv.,
Valstijose gyvenate, 

O suvis nieko neturite. 
Yra daug senu singeliu,

• Nei gero drabužo neturi, 
Kaip tikri ubagai iszrodo.
Mat, gerus laikus turėjo, 

Todėl sudėti pinigu galėjo, 
Bet dabar sziandien nieko 

neturi,
Ir da baisiai iszžuri.

Apie vedusus nėra ka kalbėti, 
Kurie nuo girtavimo negali 

susivaldyti,
Netekie ant proto, 

Iszrodo kaip krezioti, 
Ant galo tokiais ir pasilks, 

Kai]) gyvuliai pastips.
Bet, jeigu da katras paezia. ir 

vaikus turi,
Tai da susimylejima, 

apturi,
O tai negerai daro, 

Gerinus tegul pavaro.
Kad girtuokliu vaikai daug 

kenezia,
Paezia ir vaikus paliksi, 
Girtuokli, juk numirsi, 

Peklioje duszia garines, 
O pati, nei vaikai nesusimines!

* *

Isz vieno miesto tiligrama 
aplaikau, 

Tenais puikiu funiu iszgirdau,
Per pirma diena Gegužio 

musztynes atsibuvo, 
Musztynes visur matyt buvo.

Sovietai su Socialistais 
Bucziavosi ir rupcziayosi, 
Per ilgas buvo tili gramas, O 0 7

Paitalpyti visa negalimas, 
Tik tiek galima pasakyt, 
Kad visus isz ten ketina

iszvaryti.

o jo tai ir nėr: visi miszkai po
nu valdžios. Kiek tai gaspado- 
ryseziu ir kaimu nei kiek netu- 
rineziu miszko kuriems ma
žiausi žagaru prisieina pirkti? 
O kad žemes gana butu, tai ir 
javu svirne gana butu ir gyvu
liu stone j, ir grinezioje viso ko 
butu, atsirastu isz ko ir mokes- 
czius užmokėti. Jeigu žemes ga
na butu, tai ne reiketu, pas Žy
dą skolinti, ir paskutines kar
ves parduoti del apmokėjimo 
procentu.

Jeigu gana žemes, miszko ir 
ganyklų butu, tai turėtu žmo
nes isz ko ir mokslaines pasta
tyti, ir jos kožname kaime butu, 
ir vaikai mokytųsi, ko jiems 
reikia, ir užaugtu jie, kaip žmo
nėms priguli. Kad žemes butu 
gana, tai žmonėms nereikėtų 
kareziamose girdyti nei vargu, 
nei proto; gryczios ne butu to
kios purvinos, butu gražesnes 
ir ju langai szviesesni; ir ko'ž- 
nas velik su savo kaimynais pa- 
siszneknežinotu, nei kaip nai
kinti ir skatiką ir sveikata, po 
kareziamas besi vaikio jaut. Jai 
gana butu žemės pas visus žmo
nes, tai visi turtingesni butu, 
nesiduotu saves paniekinti, 
kaip juos dabar visi niekina, 
neduotu savo vaiku in karei-, 
vius, uždėtu patys sau mokes- 
czius, kiek reiketu; apsieitu 
gražiai be svetimos valdžios ir 
mislytu apie tai, ko jiems rei
kia.

Nu, ar žinai dabar, Jonai, ka 
Socialistai kalba?

(Tasa Ant 2 puslapio)

MOCZIUTE MANO
Mocziute mano, 
Senoji mano, 
Oi noriu, noriu 
Saldaus miegelio

Dukrele mano, 
Jaunoji mano 
Eik in darželi 
Eik in darželi 
Pas rytyteles.

Teveli mano 
Senasis mano, 
Oi noriu, noriu, 
Oi noriu, noriu, 
Saldaus miegelio.

Sūneli mano, 
Jaunasis mano, 
Vai eik pas savo, 
Vai eik pas savo, 
Tu juodbėrėli.
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Žinios Vietines Vagis, Razbaininkas Suimtas

— Gražus ir sziltas oras.
— Tomas Bolinsky pirko 

narna po Nr. 603 W. Mahanoy 
Avė., nuo paneles Florence ir 
Leonora Yodeskaites.

— Mildreda (Služis) Ber- 
sienene, nuo 413 W. Centre 
Uly., numirė Utaminke 4:30 
valanda ryte Locust Mt. li’gon- 
buteje, po trumpai ligai. Velio
ne gimė Lietuvoje, (po tėvais 
vadinosi Misiuniute), atvyko 
in Amerika su savo tėvais in 
Rappahannock. Buvo nare Szv. 
Juozapo parapijos. Paliko vie
na dukteri, Marijona, pati Juo
zapo Yankus, namie; du aunu: 
Juozapa ir Edvardą iSlužiai, 
mieste; 3 anukus; 4 brolius: 
Henrika Misiūną isz Bloom
field, Conn., Juozapa, Alberta, 
ir Joną Misiuniai isz Rappa
hannock. Laidos S ubą toje, su 
Szv. Misziomis, Szv. Juozapo 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte ir 
bus palaidota in parapijos ka
pines. Graboriai Oravitz laidos.

—• Petnyczioj pripuola Szv. 
Jono Lot. Taipgi ta diena 1943 
metuose, Japonai paėmė Corre- 
gidor — Amerikams nesisekė; 
Subatoj Szv. Stanislavo, taip
gi ta diena 1915 metuose, Ame
rikos laivas “Lusitania” Vo- 
kiecziu paskandintas, daug 
žmonių prigėrė; Nedelioj pri
puola 3-czia Nedelia po Velykų, 
taipgi pripuola “Motinos Die
na,” jeigu jusu motina da gy va 
guodokie ja, o jeigu jau randa
si po žemele, tai atminke ja, su
kalbėdamas kelis poterėlius už 
juos duszia; Panedelyje Szv. 
Gridalio Nasians., Utarninke 
Szv. Antoninio Vyskupo; Sere- 
doj Szv. Pranciszko Jeron; Ket
verge Szv. Nereuso ir Komp., 
taipgi ta diena 1823 metuose, 
gimė Florence Nightingale, su
žeistųjų ir serganezin kareiviu 
szventoji. Ji buvo pirmutine 
pareikalauti kad kareiviai ant 
karo lauko gautu nors kokia 
pagelba kai jie buvo sužeisti. 
Ja dėkui kad dabar daktarai ir 
slauges, norses eina in karo lau
ka aprūpinti sužeistus; Petny- 
czioj Szv. Roberto Bellaro, taip
gi ta diena 1607 metuose, Pir
mieji Anglai atplaukė in Ja
mestown, Virginia ir czia apsi
gyveno, kapitonas John Smith 

■ su 105 žmonėmis atplaukė in 
tris mažus laivus, ta diena 1434 
metuose numirė Jagela, Lietu
vos Kunigaiksztis; Subatoj 
Szv. Bonifaco, taipgi ta diena 
1787 metuose Amerikos Kons
titucija sudaryta per valstijų 
delegatu seimą, kai jie susirin
ko Philadelphia, Pa.

— Gerai žinomas Martynas 
Radžieviczius nuo 525 W. Ma
hanoy Avė., mieste, turėjo ope
racija Locust Mt. ligonbute.

— Ponas V. Kasparaviczius 
isz Shenadoro, lankėsi mieste 

įsu reikalais, taipgi atlankė ir 
“Saules” redakcija atnaujinti 
savo prenumerata už laikraszti. 
Acziu už atsilankyma,

! delis Jubiliejinis Piknikas, vi-; 
įsiem gerai žinomas p. Mikelai-! 
ežio sodne, Cornwelle Heights, 
Bucks County, Pa. In pikniką 
galima, nuvažiuoti strytkariais 
(trianvajais). Taipgi manoma 
kad nuojjažnyczios važiuos di
deli busai, tai nuvež ir parvež 
už ta paezia maža kaina. Seni 
ir jauni vietiniai ir apylinkes 
parapijų Lietuviai kviecziami 
skaitlingai atsilankyti ir ant 
tyro oro linksmai drauge laika 
praleisti. —P.

Garsusis Churchillis sija parsitrauks kelias divizi-!

Girardville, Pa. — Utarninko 
naktyje, nelaime atsitiko Pac
ker Nr. 5, kai mainos užsidegė 
antram ar ketvirtam teveli, kur 
keturi mainieriai dirbo ir nega
lėjo isžbeg'ti, isz deganezios vie
tos prie szefto. Nelaimingi mai-! 
nieriai yra: William T. O’Brien! 
52 metu, 16 E. A St., isz miesto, 
fireboss; Joseph Wowak 34 me
tu, 126 E. Coal St., Shenandoah, 
chargeman; William Kelly, 48

Luman C. Ransdall, po 
deszinei, dvideszimts trijų 
metu amžiaus vagis ir raz
baininkas, kuris buvo pa- 
szautas kai policijantai ji už
tiko ir suėmė, czia stovi su 
kitu kaliniu. Jis buvo suim
tas Washingtone ir dabar 
buvo pargabentas in West 
Virginia, kur jis bus teisia
mas už apvogimą traukinio 
ir keleiviu ant Baltimore ir 
Ohio geležinkelio.

Luman C. Ransdall su vie
nu draugu sustabdė ir apvo
gė traukini. Laikraszcziai po 
visa Amerika pasakojo apie 
tu dvieju razbaininku drąsu
mą ir apsukruma kad jiems

pasisekė apvogti toki trau
kini. Bet dabar iszejo in vir- 
szu kad jokios drąsos ar jo
kio narsumo tenai nebuvo. 
Jie buvo gerokai iszsigere ir 
rasdami drąsos stiklelyje jie 
nutarė tuos keleivius apvog
ti. Jo draugas buvo nuszau- 
tas kai policijantai juodu už
tiko antru ranku sztore.

Butu visiems žmonėms ir 
laikraszcziams geriau jeigu 
musu laikraszcziai taip ne
garsintu szitokias vagystes 
nes tokis iszgarsinimas nie
ko gero nedaro ir tuos vagius 
razbaininkus didvyriais drą
suoliais padaro.

metu, 1193 W. Centre St., She
nandoah, timberman ir Ray
mond J. Ey, 34 metu, 416 W. 
Main St., isz miesto, leiberys. 
Jau antra, diena kai kiti mai
nieriai dirba, ir stengdamiesi 
prie tu nelaimingu vyru prieiti.

Paliko dvi dukterys: Marijona 
Ambražiene ir Helena, namie; 
du sunu: Juozapa ir Joną taip
gi namie, ir keletą anuku ir 
anūkes. Laidotuves invyks Pet
nyczioj, su apiegomis Szv. Jur
gio bažnyczioje 9-ta valanda 
ryte ir bus palaidota in parapi
jos kapines.

— Mykolas Rifelis, buvusis 
miesto gyventojas, numirė 
Schuylkill Haven ligonbuteje 
Seredos diena. Gimė Europoje, 
pribuvo in Amerika daugelis 
metu atgal. Paliko viena anūke 
ir tris anukus. Laidos Petny
czioj isz Graboriu Oravitz kop

10-ta valanda, ryte ir bus palai
dotas in Kalvarijos kapines.

— Jonas Damasaviezius isz 
Park Place likos sužeistas in 
galva, puldamas savo namuose, 

! gydosi vietinoje ligonbutoje.

Brooklyn, N. Y. — BALE’6 
instaigos praneszimu, jo pirmi
ninkas geri). Kunigas Dr. J. B. 
Konczius dalyvaudamas Fede
ralinės “DP” Kimisijos šeimo
je Chicago, UI., sunegalavo ir 
jo sveikata buvo tiriama Szv. 
Kryžiaus ligonbutoje, Kini. Dr. 
Simonaitis nuėmė kordiograma 
ir rado szirdies nesveikumas, 
del persidirbimo. Gydytojo pa
tarimas Kunigui Koncziui kad 
pertrauktu visuomenini darda 
2-mes menesiams ir iszvyksta 
atostogų vakaciju, sveikatai 
pataisyti.

— Petnyczioj, Gegužio 6-ta 
diena, gerai žinomi Ponstva 
Steponas ir Alicija Karveliai 
isz Great Neck, N. Y., per Len
ku linijos “Batory” laivu isz- 
vyko in Lenkija, in buvusia Su
valkų gubernija, kur gyvena 
ponios Karvelienes motina ir 
kiti jos artimoji. Karveliai bus 
priversti pasilikti Lenkijoje iki 
rudens, nes negali gauti anks
tyvesnes reservacijos gryžti at
gal. Ju keliones yra toks: Isz 
New Yorko iii Dancigą laivu, o 
vėliau traukiniu in Varszava ir 
Suvalkus, o isz ten in Karvelie
nes teviszke autobusu.

Buvęs Komunistas

Shenandoah, Pa. — Schuyl- Frackville, Pa.—John Brins- 
killo A\pgardos Sodalietes lai-Į dvideszimts metu amžiaus, 
kys savo 6-ta Metini susirinki-j £uvo jr įryS j0 draugai buvo la
ma Nedelioj po pietų, Gegužio bai sužeisti kai ju automo:bilius 

.susikūlė su troku apie dvi my
na,” Shenadoryje. Lietuvaites pOiS 
dalyvaus isz Szv. Jurgio para
pijos, Mahanoy City, Tamaqua, 
Frackvilie, Hazleton, 
ville, Mount Carmel 
Philadelphia.

— Sirgdama per

(May) 8-ta d., “Motinos Die-

G irard- 
ir New

szeszias 
sanvaites, gerai žinoma gyven
toja Katarina Sepauliene, nasz- 
le a., a. Jono Sepaulio, nuo 121 
W. Washington Uly., numirė 
savo namuose. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Amerika, būdama da 
jauna mergina. Jos vyras Jonas 
mirė keturiolika, metu, atgal. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos ir bažnytiniu draugijų.

nuo czia. Matrew Kati- 
nowski, dvideszimts metu am
žiaus kuris, policija, sako vaira
vo ta automobiliu, ir John 
Kushwara, dvideszimts vieno 
meto amžiaus buvo labai su
žeisti ir dabar randasi Ashland 
ligonbuteje. Troko draiverys, 
Charles -Szymanski, isz Wil
mington, Delaware, visai nebu
vo sužeistas.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET
Telefonas Nr. 78 
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Philadelphia, Pa. —Atlaidai 
Nedelioj, Gegužio 8 diena “Mo
tinu Dienoje” Szv. Andriejaus 
paraj)., naujoje bažnyczioje 
prasidės 40 valandų atlaidai. 
Pamokslus sakys Lietuviszkai 
ir Angliszkai, Kun. T. Antanas 
Mestis, S. J. In pamaldas visi 
esate kviecziami atsilankyti ir 
pasinaudoti gražiais pamokini- 
npnis.

— Sodaliecziu Konferenci
ja, Nedelioj Geg. 15 d., Szv. An- 

; driejaus parap., .svetainėje in
vyks Phila., ir apylinkes Soda
liecziu Konferencija.

— Nedelioj, Geg. 22 d., in- 
j vyks Szv. Andriejus parap., di-

Buvęs Anglijos Premieras 
Winston Churchillis, beveik 
visados turi insikandes ciga
rą. Szitas jo paveikslas buvo 
nutrauktas traukinyje, kai 
jis važiavo isz New York 
miesto in Washingtona pas 
Prezidentą Trumana ir jo 
žmona. Nei vienas sziu die
gu politkierius .ar diplioma- 
ta taip puikiai nemoka Ang
lu kalbos kaip Churchillis, 
Kai jis ka pasako, tai kaip su 
kirviu nukerta.

Po savo prakalbos in 
Massachusettes Institute of 
Technology Universitetą, ke
li laikrasztininkai jo paklau
sė kur ir kaip jis taip puikiai 
iszmoko Anglu kalba. Chur
chillis nusijuokdamas pasa
kė kad jis iszmoka Anglu 
kalba taip gerai už tai kad 
kiekvienas mokytojas ir 
kiekviena mokytoja laike ji 
už durniu pradinėje mokyk
loje, kur jis kelis metus tu
rėjo pasilikti tame paeziame 
skyriuje. Jis sako kad jis ne
turėdamas ka veikti ar dary
ti, nes jis viską žinojo tame 
skyriuje, tai jis mokinosi 
Anglu kalbos ir daug skaitė. 
Jis visiems giriasi kad jis 
niekados nesimokino Uni
versitete.

Kai vienas 
prieszas jam 
kad jis kelis
yra užbaigęs ir garbes laips
nius gavės, o ar Churchillis 
gali ka panaszaus apie save 
pasisakyti. Churchillis, iszsi- 
traukes savo cigaro, durnus 
isz lėto paleido ir ramiai tam 
pclitikieriui atsake: ‘,‘Ne, 
asz niekados nesimokinau 
Universitete, bet visi mano 
sekretoriai daug Universite
tu yra pereje.”

jo politinis 
syki užkirto 
Universitetus

Louis F. Budenz, buvęs 
Komunistu Partijos narys ir 
Komunistiszko laikraszczio 
“Daily Worker” vyriausias 
redaktorius, pamėtė ta Ko
munistu Partija, iszsižadejo 
Komunizmo ir gryžo in Ka
taliku Bažnyczia. Jis dabar 
padeda Amerikos FBI poli
cijai ir teismui suimti kitus 
Komunistus, kurie darbuoja
si musu valdžia nugriauti ir 
Komunizmą Amerikoje už
vesti.

Czia, szitame paveiksle, 
Louis F. Budenz padaro pri- 
sieka, kai jis svieczina New 
York teisme priesz tuos vie
nuolika Komunistu, kurie 
buvo suaresztuoti ir suimti 
kaip tik už tai kad jie rengie
si musu valdžia panaikinti ir 
Komunistiszka valdžia czia 
užvesti. Visi vienuolika yra 
kaltinami kaipo savo krasz- 
to iszdavikai.

Szitas teismas musu krasz- 
tui baisiai daug kasztuoja; 
kelis tukstanczius doleriu 
ant sanvaites.

Pirkie U. S. Bonus

ta Sutarti priims ir Patvirtins, 
jas namo, tai jau ji negales jas jįe turės savo žodžius paremti 
vėl pasiunsti in svetima kraszta 
jeigu Amerika laikysis savo, reiviais.
nusistatymo stoti in kara tai kad mes neiszdrysime taip pa
tik kuris krasztas peržengs kito < 
kraszto rubežius.

Szita Atlanto Sutartis aisz- i 
kiai pareiszkia, kad jeigu Ru- J 
sija su savo Raudonąja Armija 
negali nei ant vieno kraszto už
sipulti, nepaskelbus kara priesz 
Amerika. Tai reiszkia kad Ru
sija dabar negales užsipulti ant 
Norvegijos, Szvedijos ar Grai
kijos ar Turkijos ar ant kurio 
kito kraszto, pirm negu ji tu-! 
res susiskaityti su Amerika.

Dar toliau isz tos sutarties 
Rusijai aiszku, kad jeigu ji ant 
kurio kraszto užsipultu, ji var
giai galėtu sumuszti Amerika, 
tai Amerika baisiai daug žalos 
galėtu padaryti Rusijai.

Bet visa tai mums nieko ge- 
ro neduos ir mums taikos neuž
tikrins, negvarantuos jeigu' 
mes visiems kitiems krasztams 
aiszkiai nepasakysime kad mes

ATLANTO SUTAR
TIS IR RUSIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

su karabinais, pinigais ir ka- 
Rusija dar vis tikisi

sižadeti.

ENGVIAU
SKOLINTIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kis prastus už tai kad bankos 
turėjo reikalauti kad visi tie 
kurie buvo pasiskolinę pinigu 
turėjo ant laiko visus atmokėti, 
ir nebuvo galima jiems laika 
pratęsti ar daugiau pinigu pa
skolinti.

DARBO BYLA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Hartley nepatiks; jie turės ka 
nors kaltinti, tai jie kaltins Re- 
publikonus už tai kad Repub- 
likonai szita Byla ar instatyma 

esame pasirenge jiems in talka, į sudare įr jnne32e Trumanas
m pagelba stoti su visa musu taip pat Eepublikonua kaltins. 

ansa a jiega. unijos ir Trumanas labai
Ta Atlanto Sutartis tiek greitai ir patogiai užmirsz kad 

daug Demokratu prisidėjo prie 
szito darbo.

Trumanui szitas Instatymas 
nepatiks ir jam kiti patars to 
Instatymo nepriimti, bet jis 
priims, gerai žinodamas kad 
geresnio jis negali gauti.

•
Darbininku Unijos ir patys 

darbininkai, kuriems szitas In
statymas nepatiks turėtu atsi
minti kad tas Instatymas ir 
fabrikantams ir kompanijoms 
nepatinka.

Szitas Instatymas privers 
unijas ir kompanijas tartis ir 
derintis priesz paskelbiant 
straikas.

daug isz Amerikos reikalauja, 
kad Kongresmonai nesiskubina 
ta klausima iszkelti, nes kai jie

Remia Atlanto 
Sanjunga

Senatorius Arthur Van
denberg pasakė prakalbas 
per Amerikos Burmistru sei
mą, ir visiems sake kad ta 
Atlanto Kariszka Sanjunga 

! jau seniai buvo reikalinga. 
Jis sako kad tokia Sanjunga 
gali visam svietui pagelbti 
iszvengti kiti pasaulinio ka
ro. Jis toliau sako kad ta 
Sanjunga yra geriausis Ame
rikos žingsnis užsienio klau
simuose.

Beveik visi Senatoriai pri
ims ta Atlanto Sanjunga, nes 
beveik visi mato reikalą to
kios Sanjungos, bet jie dar 
vis pyksta kad Amerikos Ta
rybos Sztabas tokia baisia ir 
nedipliomatine klaida pada
re, kai Senatoriai per neapsi- 
žiurejima nebuvo pakviesti 
in ta mitinga, kai visi tie Už
sienio Ministerial susirinko 
pasiraszyti ant tos Sutarties.

Tik ant vieno klausimo vi
si nesutinka; tai yra kiek pi
nigu ir kiek kariszku ginklu 
Amerika gales prižadėti 
tiems krasztams, kurie dabar 
stojo in ta Sanjunga. Vieni 
sako kad jeigu mes tiek daug 
ginklu duosime kitiems 
krasztams, tai nėra reikalo 
jau mums namie taip gink-

ant Vakariniu Europos tautu, 
be kareiviu isz Rusijos. O Ame-! 
rikos lakūnai suardytu ir su
stabdytu armijas, marszuojan- 
czias isz Rusijos.

Bet jie pamirszta kad Sovie
tai gali savo armijas padidinti 
paežio j e Vokietijoje daug grei- 
cziau negu Vakarine Europa 
gali apsiginkluoti. O antra da
lyką kuri beveik visi užmirszta 
kad Rusija, del propagandos 
gali labai tenai savo vaiska su
mažinti ir parodyti kad nėra 
reikalo visiems ginkluotis.

Czia labai aiszkus dalykas: 
Jeigu Rusija tenai turi trisde-’ 
szimts divizijų, tai reikia tris-j luotis, nes tada musu frun- 
deszimts divizijų juos sulaiky
ti, o jeigu Rusija pasiims dau
giau, tai reikes daugiau, o jei
gu Rusija sumažins savo vais-j 
ka tenai tai mažiau reikes tuos 
užsilikusius Sovietus sulaikyti.

Czia dar kitas klausimas ne
gali būti pamirsztas: Jeigu Ru-

tas, musu kariszkas rubežius 
butu tuose krasztuose o ne 
Amerikoje. Bet kiti ant to 
nesutinka, jie sako kad jeigu 
mes kitus krasztus apgink
luosime, tai mes namie turi
me net dvigubai geriau apsi
ginkluoti.

Unija gales priversti kad visi 
darbininkai fabrike butu tos ar 
kitos unijos nariai. Bet atskiros 
valstijos dar vis gales savotisz- 
kai daryti ir szita punktą pa
neigti.

•Unijų vadai turės prislėgti’ 
kad jie nepriguli prie Komunis
tu Partijos. Bet fabrikantai ir 
kompanijų virszininkai taip 
pat turės padaryti.

Darbo taryba, in kuria turi 
kreiptis unijos ir kompanijos 
gaus daugiau ingaliojimo ir tu
rės daugiau jiegos.

Jeigu darbininkai be unijos 
pavelinimo sustraikuos tai ju 
vadai gali būti pravaryti isz 
darbo ir iszmesti isz unijos.

Nebus valia darbininkams 
viename fabrike straikuoti, 
kad parodžius savo pritarima 
ar užuojauta kitu fabriku strei
kuojantiems darbininkams, 
kaip iki sziol būdavo daroma; 
pavyzdžiu: Jeigu Minksztos 
Anglies Mainieriai del kokios 
priežasties sustraikuotu, nebus 
valia Kietos Anglies Mainie- 
riams be jokios priežasties teip- 
gi sustraikuoti, kad parodžius 
savo užuojauta tiems streikuo
jantiems.

Bendrai ir aplamai kalbant 
szitas naujas ar atnaujintas 
Taft-Hartley Instatymas nepa
tiks nei unijoms, nei fabrikan
tams, nes jie sakys kad jis nė
ra tinkamas!

Valatie, N. Y. — Trys mažu- 
cziai vaikucziai žuvo, kai gais
ras sunaikino namus Ponu 
Ralph Sitzer. Vaikucziai buvo 
palikti sau vieni namie kai tas 
gaisras ju namus isztiko.


