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Komunistas Eisler Suimtas
Isz Amerikos
DARBININKU UNIJA 

PROTESTUOJA

Prez. Trumanas Pasi
samdė Ne-Unijos 

Darbininka

INDEPENDENCE, MO. — 
Amerikos Darbininku Federa
cija dabar pasiuntė savo pro
testą, pasiprieszinima Prziden- 
tui Trumanui už tai kad jis pa
sisamdė darbininką, ‘pentoriu’ 
numaliavuoti, Tarybos Kamba
rius. Tas darbininkas neprigu
li prie tepliorių, Pentoriu Uni
jos. Jack Cooke, tos unijos at
stovas sako, kad registruotas 
laiszkas buvo Trumanui pa- 
siunstas. Jis sako, kad Tru- 
manas vis statosi kaipo darbi
ninku draugas, ir negalima 
dviem ponam tarnauti, jeigu 
nori nors vienam būti isztiki- 
mas. Darbisinkas del kurio vi-

Augszti Karininkai Pasitaria

Ne tik Kongresmonai ir 
Senatoriai dabar peszasi, 
galvas laužo ir kartais viens 
kitam ir galva perskelia ant 
to klausimo, kaip suvienyti 
visas Amerikos kariszkas 
szakas in viena galinga jie-

in deszine 
Louis E. 

darbu va- 
Omar N.

•r '

F ordo Kompanij a 
Atmete Unijos
P areikalavimus

sas szitas triukszmas iszkilo £a' 
yra John H. Moler, szeszios de
szimts septynių metu amžiaus. 
Jis sako, kad jis negali supras
ti: Kam ta unija dabar taip ant 
jo pyksta?

Jis sako: Asz Trumanams 
per dvideszimts metu visokius 
darbus atlikau Independence 
mieste. Pereita vasara, asz ke
lis tokius darbus atlikau Tary- į 
bos Kambaruos. Tada asz pa-! 
siaiszkinau Prezidento žmonai 
sakydamas, kad asz nepriguliu 
nei prie jokios unijos. Bet Pre
zidento žmona man atsake, kad 
ji to nepaiso, bile asz tik žinau 
ir gerai suprantu savo darba.

Generolas Dwight D. Ei
senhower, (sėdi) pasitaria su

kitais karininkais in Key 
West. Isz kaires 
stovi Admirolas 
Denfeld, Laivyno 
das; Generolas
Bradley, Armijos Sztabo va
das ir Geserolas Hoyt Van
denberg, Amerikos Lakunu 
vadas.

Generolas Eisenhoweris

dabar laiko szitokius mitin
gus ar pasisznekejimus be
veik kasdien kad jie galėtu 
visus tuos klausimus iszrisz- 
ti. Visi szitie pasisznekuczia- 
vimai buvo nutraukti kai Ge
nerolas Eisenhoweris buvo 
susirgęs. -

Pennsylvanijos Darbininku Fe
deracija Prieszinasi Taft-Hart
ley Instatyma; Choristas Nužu
dė Mergaite Savo Parapijos Kle
bonijoje Roanoke, Va.;U.S.Cze- 
dinimo Bonu Vajus Prasidėjo
SOUTHAMPTON, ANGLIJA. — Ko- KALTINA 

munistas Gearhart Eisler paspruko isz New 
York miesto, pasislėpė ant laivo, kuris ren
giesi iszplaukti in Lenkija, ir taip ketino Kaip Komunistas Eisler 
per Lenkija pasiekti Vokietija.

“FBI” POLICIJA

statymai uždraudžia tiek daug dabar stato savo pareikalavi- 
gazo ant vieno troko vežti per ma, kad ne tik kompanijos pa- 
ta požemine ola, tuneli.

FORDO ATSTOVAI
NESUTINKA SU 

UNIJA

i r eigos, bet ir unijos pareigos 
butu iszaiszkintos ir vieszai pa
skelbtos. Fordo Kompanijos 
Atstovai dabar visai nei nesi
skubina derintis, jie sako kad 
derybos gal bus pradėtos apie 
pirma diena Birželio, (June).

Pabėgo?

65,000 Straikuoja ANGLIAKASYKLOS

GAISRAS
TUNELYJE

Gazas Užsidegė Ant 
Troko

NEW YORK, N. Y. — Dide-( 
lis trokas, kuris veže daug gazo 
užsidegė kai invažiavo in Hol
land tuneli, (požemine ola), 
tarp New Jersey ir New York.

Kai tas trokas užsidegė, tai 
visi kurie važiavo automobi
liais tame tunelyje, turėjo ap
leisti savo automobilius ir grei
tai iszbegti nes du j o, durnai nuo 
tu gazu butu labai greitai visus 
uždusinę.

Karsztis nuo to deganczio ga
zo butvo baisus!

Spėjama, kad tas gaisras su
darė bledies del viso milijono 
doleriu.

Laime kad niekas nežuvo 
szitoje nelaimėje, bet daug žmo
nių buvo sužeista.

Aunelio kompanija dabar 
kaltina ta kompanija kuri ta 
gaza veže su tuo troku, nes in-

DETROIT, MICH. — Fordo 
Kompanijos Atstovai atmeta ir 
nepriima unijos pareikalavi
mus del taikos tuose fabrikuo
se. Jau dvylikta diena kai sze- 
szios deszimts penki tukstan- 
cziai darbininku straikuoja.

John S. Bugas, Fordo Kom
panijos Vice-Prezidentas sako: 
Mes labai rūpestingai apsvars
tėme unijos pareikalavimus ir 
randame kad mes jokiu budu 
negalime sutikti.

Paskui jis unijoms pasiulino 
savo kompanijos pareikalavi
mus ir patarimus, bet kokie tie 
patarimai buvo, kompanija ne
paskelbia.

Darbininkai sustraikavo už 
tai kad, jie sako, kad Fordo 
Kompanijos bosai priversdavo 
juos greicziau ir sunkiau dirb
ti, negu buvo kontrakte nusta
tyta. Fordo Kompanijos Atsto
vai užsigina ir sako, kad nieko 
panaszaus nebuvo daroma.

Fordo Kompanijos Atstovai 
primena darbininku uniju va
dams, kad dabar, kai pragyve
nimas ima atpigti, tai ir darbi
ninkai negali per daug reika
lauti. Fordo Kompanija teipgi

VIS DEGA

Stengiasi Užgesinti
Su Ledais

PRIESZINASI
TAFT-HARTLEY

1NSFATYMU1 jai|S įszej0 įsakymas to laivo kapitonui 

Pataria Visions Dar- suaresztuoti ji, bet tas Kapitonas Jan Cwik- 
• --- - - . . .. • . • 

bininkams Nedirbti Per1 .... . , , ,v. .
8 Valandas nes|k<sza ir kad jo darbas pnzmreti,

------ kad tas jo laivas pasiektu paskirta uosta,
HARRISBURG, PA. —

pennsylvanijos Darbininku Fe. ir kad jis to Komunisto nesuaresztuos. 
deracija tariasi kaip geriausiai 
ir aiszkiausiai parodyti savo

Hartley Instatyma, kuri Kon- lieSZe AngllJOS policijai, 
gresas nepanaikino per szitus njek0 nereikalaVO, bet 

szitos Federacijos keturios Amerika butu dėkinga,

Kai Amerikos valdžia sužinojo kad tas Washington, d. c. - 
Komunistas randasi ant to laivo, tai tuo- Kongresmenas Richard Nixon, 

, , , 4 . . i .. . Republikonas isz Califormjos
reikalauja, kad “FBI” polici
ja pasiaiszkintu: Kaip tas Ko
munistas Gearhart Eisler galė
jo pabėgti ir pasprukti, kai jis 
buvo po “FBI” policijos prie
žiūra?! t

Eisler buvo “Komunistu Bo
sas Amerikoje,” buvo suimtas 
ir suaresztuotas ir paskui slap
tai jis radosi ant Lenkiszko lai
vo (Batory) ir iszplauke isz

linski atsikirto, sakydamas kad jis in poli-

Amerikos valdžios Atstovai tuojaus pra-

GIRARDVILLE, PA.
Packer Nr. 5 mainos vis dega deszimts septintas metinis sei- blltll SlllflltclS keli
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Southampton uoste.
po žeme, ir iki sziol nebuvo ga- mas iszkele szita klausima kai 
Įima prie to gaisro prieiti su 
vandeniu, nes vanduo iszgaruo- 
ja pirm negu pasiekia gaisra.

Dabar Gilberton Anglies 
Kompanija stengiasi daug tonu 
ledu inmesti in tas mainas, ti
kėdamiesi kad tas ledas pasieks 
ta gaisra pirm negu pavirs in vį 
vandeni ir garus, Szitas ledas 
yra toks kad jis iszduoda to
kius gazus, kurie dusina gaisra.

Keturi mainieriai szitame 
gaisre žuvo. Gegužio 3 diena. 
Szimtas savanoriu mainieriu 
stengiesi tuos mainierius isz- 
gelbeti, bet nebuvo galima prie 
tos vietos prieiti.

Dabar visokie gandai eina 
kaip ilgai ims ta gaisra užge
sinti ir kaip ilgai tos mainos ne
dirbs. Tie su kuriais mums te
ko pasiszneketi ir pasitarti, 
spėja kad tas mainos atsidarys 
už kokiu trijų menesiu.

i . ą Amerikos.
net ISZ AllgllJOS Kongresmenas Nixon sako: 

tik praneSZe kad Komunisto Eisler pabėgimas 

jeigu tas 
tas laivas

__ parodo kad kas nors neapsižiu- 
iVOnill“ re j o ir savo darbo neatliko. 
* SUStOS ^SZKUS dalykas kad tokis vi- 

: siems taip gerai žinomas ir pa- 
' žystamas žmogus kaip Gear
hart Eisler buvo “FBI” polici- 

enefnfi j°s v^sur visados sekamas.
Tai kaip ežia atsitiko, kad jis 

tame uoste pirm negu jis plauks in SaVO galėjo taip lengvai pasprukti?!
Jis dabar reikalauja, kad 

Amerikos Advokatas Tom C. 
Clark, visiems Kongresmonams 
pasiaiszkintu: Kas ir kaip ten 
atsitiko ir kas kaltas?!

Eisler yra gimęs Vokietijoje, 
jis yra Komunistas ir yra kaiti
namas už labai daug prasikal
timu priesz Amerikos valdžia; 
jis atvažiavo in Amerika su 
palszyvu paszportu, jis nepa
klausė nei Teismo, nei Kongre- 

,i so kai jam buvo insakyta pasi- 
Eisler žmona buvo suimta aiszkin«. «• Paskui > pabėgo 

isz Amerikos, kai jis buvo po 
didele kaucija.

O tas laivas (Batory) turėjo

jau baigė savo posėdžius.
Vieni pataria paskelbti vie

nos dienos straikos, kada nei 
vienas darbininkas nedirbtu.

Beveik visos unijos yra nusi-
stacziusics priesz szita instaty paskirta vieta. Ir kai tik tas laivas in- 
visus darbininkus. Darbininkai Pl3UKC III tcl UOStR, AngllJOS pOnCijR pRIBl” 
mažai ka supranta apie ta In kalaVO tO kapitODO perduoti Anglijos DOli- 
statyma nes per daug klauso ,, . °
savo uniju vadu. Nebutu pro cijantams ta Komunistą.
szali kiekvienam darbininkui 
gerai pasiskaityti ta Instatyma 
pirm negu jam prieszintis. Kapitonas negalėjo pasiprieszinti, nes

Geriausias priparodinimas, jam tada butu uždrausta kitus laivus plauk- 
kad tas Instatymas ne taip la- įį laiVVIlO * ** - - -
bai jau suvaržo ar nuskriaudžia ’ 
darbininkus yra tas, kad ir fab
rikantams ir kompanijoms tas 
Instatymas nepatinka!

kompanijoms dirbti.

Komunisto 
kelios dienos atgal New York mieste. Ji

Pirkie U S Bonus tuo *a’^u užsigynė, kad ji ka žino apie Kon^esmonas Nixon ™ 
----------—- .savo vyro pabėgima.

kaltina “FBI” policija, kiek 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Komunistai Kinijoje labai 

gudriai savo kara veda; jie ne
si puola ant dideliu miestu, juos 
aplenkia kur tik gali ir užima, 
laukus ir ukius. Szitaip jie pa
lieka tuos miestus su savo mili
jonais žmonių valdžiai maitin
ti. O maistas Kinijoje reikalin
gesnis už karabinus ar kulkas. 
Szitaip, Komunistai privertė 
valdžios armijos generolus 
miestuose pasiduoti be jokio 
susikirtimo.

Amerikos policijos tvarkinto- 
jai, sveikatos, biznio ir ūkio 
Amerikiecziai , žinovai visur 
randasi. Tai baisiai nepatinka 
Sovietu Rusijos konsulams ir 
agentams, kuriu darbas yra 
prire Komunizmo pritraukti 
unijas, ūkininkus ir darbinin
kus.

Irau kraszto policija yra da
bar tvarkoma ir mokinama 
Amerikiecziu.

AR SZIAURES AT
LANTO SUTARTIS
TURI SZAKNIS
MUSU PRAEITYJE

Naujas Lietuviu Transportas

Kai Komunistai jau užlipa 
koki dideli miestą, jie inmar- 
szuoja su daug maisto ir iszda- 
lina badaujantiems. Jie szitaip 
ingyja labai gera varda, nes ba
du nuolintas žmogus neklausia 
isz kur tas maistas ateina, bile 
tik jis gali nors kąsneli gauti.
v ■. • • ■

Kinijos vadas Generalissimo 
Chiang Kai-shek dar turi apie 
$150,000,000 valdžios pinigu, 
bet jis su tais pinigais traukia
si vis toliau ir toliau ir gal a tsi
durs ant Formosa Salos.

Irau kraszto armija gavo 
daugiau negu $100,000,000 ver
tes geriausiu kariszku ginklu 
isz Amerikos, ir dabar jau Ru
sija mato kad su tokia taip ge
rai apginkluota armija reikia 
skaitytis.

Dauguma Kiniecziu nieko 
nežino ir nieko nepaiso apie 
Komunistus ir Komunizmą. Jie 
in visa ta kruvina kara. 'žiuri 
kaipo in susikirtima vienu savo 
kraszto ponu su kitais tokiais 
ponais. Ir už tai jie nepaiso ku
ris kara laimes, bile tik tas ka
ras užsibaigs.

O kas Komunistams dar la
biau nepatinka tai yra kad, 
apart tu milijonu doleriu ir 
ginklu, Amerika siunezia. savo 
daktarus in Irana suvaldyti ir 
sustabdyti malarijos, drugio 
liga, kuri kaip koks amaras isz- 
žudydavo szimtus tukstaneziu 
žmonių. Amerika siunezia. taip
gi ir savo inžinierius kurie pa
deda ūkininkams ir fabrikan
tams. Irano žmones tokiu moks- 
lincziu niekados nebuvo mate 
ir dabar, ju akyse, tokie inži
nieriai, daktarai ir mokslin- 
cziai stebuklus daro ju krasz- 
tui.

Komunistai Kinijoje jau taip 
insidrasino kad jie drysta užsi
pulti net ir ant Amerikos ir 
Anglijos kariszku laivu, ir nei 
Amerika nei Anglija jokiu bu- 
du negali atsikirsti.

Pavojus kad Rusija gali ant 
szito kraszto užsipulti dar vis 
randasi, bet Irano žmones nesi
bijo, nenusileidžia. Valdininkai 
ir taip sau žmones Teherano 
mieste sako kad jie žino kad 
yra pavojaus isz Rusijos, kad 
Rusija gali užsipulti, bet neuž- 
sipuls nes Sovietai gerai žino 
kad tokis užsipuolimas reiksztu 
kara, o Sovietai dar nedrysta 
kara paskelbti.

Amerikos vienatine viltis Ki
nijoje yra kad Komunistai ne
gales suvaldyti Kinijos žai jie 
ja užkariaus ir kad Moskva ne
gales pavergti Komunistiszkos 
Kinijos.

Bet Komunistu pasisekimas 
Azijoje labiau rupi Anglijai ne
gu Amerikai, nes Anglijos salos 
ir kiti krasztai randasi kaip tik 
ant to kelio, kuriuo Komunis
tai dabar marszuoja. Anglijai 
dabar rupi ne tik Komunistai, 
bet ir visokie sukilimai tuose 
krasztuose kur ji valdo, kaip 
ant Malaya Salos ir kitur.

In La. Fayette miestą, Geor
gia valstijoje, Donald Williams 
Crider buvo suaresztuotas už 
tai kad jis buvo apsiženijes su 
dvejomis moterimis. Jis teisė
jui paaiszkino kad jis tikrai ne
gali pasakyti kiek sykiu jis ap- 
siženijo ir kiek moteliu jis da
bar turi, nes jis negali atsiminti 
kiek sykiu jis buvo pasigėrės.

Anglija susirupinus kad 
Amerika iszsitraukia savo ka
riuomenes isz Korėjos kraszto, 
ir Anglai sako kad Amerika da
bar jau traukiasi nuo to bendro 
franto kuris buvo nustatytas 
priesz Sovietus. Bet Amerikos 
armijos isz Korėjos traukiasi 
už tai kad Korėjos, žmones to 
praszo, sakydami kad jie negali 
skaitytis save laisvais, tol kol 
Amerikos armijos tenai bus.

In Bagota miestą, Colombia, 
žmones susirinko pasimelsti lie
taus, nes viskas jau baigė isz- 
džiuti. Ant rytojaus tie žmones 
turėjo szauktis pagelbos isz 
Raudonojo Kryžiaus ir isz ar
mijos, kai net penkios deszimts 
szeimynu neteko namu, nes bai
sus tvanas nunesze daug namu.

Ana sanvaife Lodi miestely
je, N. J. miesto taryba nutarė 
nuo savo ofisu nuimti pasveiki
nimą kuris buvo priesz Kalėdas 
tenai iszkaibintas. Tas pasveiki
nimas buvo “Linksniu Kalė
dų.”

Eina gandai kad Sovietai 
rengiasi užsipulti ant Iran 
kraszto, bet nieko tikro nežino
me.

Sovietu Rusija baisiai pyksta, 
bet dar nieko nedaro ir gal ne- 
drystadaryti apie ta Iran 
kraszto klausima.

6,083,000 žmonių dabar turi 
valdiszkus darbus Amerikoje. 
Reiszkia, vienas isz devynių 
darbininku Amerikoje ima 
ga isz valdžios.

al-

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Vandenberg laiko i 
Sziaures Atlanto Sutarti kaip 
“svarbiausia žygi Amerikos , 
svetimoj politikoj nuo paskel
bimo Monroe Doktrinos.” 
Daug raszytoju sako, kad jis 
yra radikaliszkiausias pakeiti
mas musu svetimoj politikoj. 
Daug žmonių sutiks su Senato
rių Vandenberg. Amerikos isto
rijos studentai matys, kad Pak
tą kaikurie svarbus punktai tu
ri szaknis musu praeityje.

Sziaures Atlanto Sutartis 
yra Taikos infankis, kadangi 
jo tikslas yra apsaugoti Taika 
Sziaures Atlanto dalyse. Parū
pina bendra arba kolektyvisz- 
ka vartojima militarines jiegos 
jeigu Taika laužoma.

■Szios szalies politika yra tai
kinga! Amerikiecziai tikėjo 
taikoje gyventi per abudu pa
sauliniu karu. Instojo in pirma 
kara tik kada j n teises kaip 
neutraliuos tautos, buvo už
puola. Instojo in antra ka
ra, tik po Japonu užpuolimą 
PearLHarbor.

Neturėtu būti klausimo apie 
Amerikos teikos veikimus. 
Amerika niekad nereikalavo 
nauju žemiu, niekad nestenge 
insteigti už juru imperijas kaip 
kitos didžiules tautos darė. Be
veik per visa devyniolikta 
szimtmeti musu laivynas ir ar
mija nereikšmingi. Net 1930 
metais galėjome palyginti Su
vienytu Valstybių armija su 
G ra i k i jos armija.

Sziaures Atlanto Sutarto 
tikslas yra apsaugoti laisve ir 
apsisprendimą savo nariu-tau- 
tu. Jau nuo 1776 metu Ameri
kos žmones kovoja, už laisve ir 
apsisprendimą. Už tai kovojo 
Revoliucijos kare. Vėliau jie 
drąsino apsisprendimą Lotynu 
Amerikos Ispanu kolonijoms, 
patikrinti joms laisve gar
siąja Monroe Doktrina. Prezi
dentas Wilsonas inrasze tuos 
tikslus in Versailles sutarti.

Suvienytu Valstybių Czarte- 
ris, paraszytas užlaikyti laisve 
ir tautu apsisprendimu. Truma- 
no Doktrina ir Marshall Planas 
prie to tikslo eina.

Sziaures Atlanto Sutartis 
yra bendra apsauga. Veikiantis 
Atlanto Tautos yra stiprios, at
skira i-jos silpnos.

13 .origiiialiu valstijų iszlo- 
sze sau Nepriklausomybe for
mos akcija. Už keliu metu in- 
steige valstijų Sanjunga, pripa
žindami formos apsaugos rei
kalingumą.

Monroe Doktrina yra vienpu- 
sine, bet Suvien. Valstybes bu
tu eje in pagelba Lotynu Ame
rikoj szaliu jeigu jos butu už
puolamos.

Prezidentas Wilsonas norėjo 
insteigti bendra apsauga, pa
sauliniu masztabu per Tautu 
Lyga, bet Suvienytu Valstybes 
atsisakė būti nariu.

NEW ORLEANS, LA.—-Su- < 
baloje, Gegužio (May) 14, 1949 
laivu ‘General Bundy’ in New j. 
Orleans atvyko szie Lietuviai,! 
Tremtiniai “D P.”

Bertaszius: Pilypas, Jadvy- ■ 
ga ir Ramutis pas 5761 Parker- 
avė., Detroit 13, Mich. Dabule- ■ 
viezius :. Karolis, Ona, ir Rita 
pas 138-27 Lloyd rd., Jamaica, 
N. Y. Domantas; Jonas, Mari
ja, Ursula ir Vytautas pas Box 
127, Hardwick, Mass. Jasine- 
viezius: 4 asmenys, in Antioch, 
Ill. Juszys; Juozapas pas 3923 
Ellsworth avė., Munhall, Pa. 
Kauseviczius: Alfonas, Elena ir 
Irena pas 91 Penna avė., Wor
cester, Mass. Krapaviezius: 
pas 118 the Boulevard, Pitts
burgh, Pa. Kriaucziunas: Keis
tutis pas 6419 Maplewood avė., 
Chicago, Ill. Kukarskas: Juo
zas ir Ona pas 821 Hollins st., 
Baltimore, Md. Laurinaitis: 
Jurgis, Stanislova, Jurgis ir Ir
ena pas 18 Burrill Pl., So. Bos
ton 27, Mass. Meszkele; Leoni
da ir Elena in Lakeville Rd., 
New Hyde Park, N. Y. Motie
jūnas: Povilas, Magdalena Po- 
vilas-'Gytis, Mindaugas, Vaide-, 
viltis ir Algimantas pas 19550 
S. Lake Shore Blvd., Cleveland 
Ohio: Okuleviczius: Vitoldas 
pas 944 W. 59th st., Chicago, 
Ill. Pabiržis: Pranas, Kazimie- 
raa, Pranas-Algirdas, Kazimie- 
ra-Rita pas 2 Wetherly st., New 
Philadelphia, Pa. Pauliulis: 
Juozas, Jadvyga, Marija-Regi- 
na pas 119 Park Ter., Water
bury, Conn. Paskeviezius: Ste- •>7
ponas, Julija, Danguole ir Vi
lius pas 1409 Chester st., An
derson, Ii^l, Stepaitis: Aldo
na, Algirdas, Marcele ir Graži
na. pas 74 Knox st., Lewiston, 
Maine.. Tamoszaitis: Vincas 
pas R.F.D. 2, Hilltop Farm, 
Littletown, N. H. Aoliszius: 
Kazimieras pas 3118 W. 39th 
st., Chicago, Ill. Trinkūnas: 
Adolfas, Eleonora, Algirdas ir 
Irena pas 215 W. 110th PL, Chi
cago, Ill. Ūselis: Stasys pas 
154 Court st., Elizabeth, N. Y. 
Zaleskis: Feliksas pas 949 Col
lege ave., Bronx, N. Y.

Tremtinius pasitiko organi
zacijų atstovai.

—BALF Imigracijos Kom.
‘ ‘ Pildykite g a r a n t i j a s ir 

; kvieskite Tremtinius. BALE’o 
; Imigracijos skyrius Jums mie- 
. lai patarpininkaus.”

Gediminas pas 195 Laurel st., 
Manchester, N. II. Talandis: 
Povilas, Angele, Geradas ir Vi
lija pas 4691 S. Hermitage avė., 
Chicago, III. Titas: Karoline 
pas 1212 E. 87tli st., Cleveland, 
O. Vaicziunas: Vincas, Stefa-. 
nija ir Aušra pas 256 Ames st.,1 
Brockton, Mass. Venckus: 
Stasys pas 199 New York avė., 
Newark 5, N. J, Visockas; Le
opoldas pas 581 E. 38th st., Pa
terson, N. J. Vembre: Baltrus 
12j Norwood st., Newark, N. J. 
Rurasas: Stasys pas 2624 W. 
Montgomery st. Chicago 32, Ill. 
Žukauskas: Bernardas, Moni
ka, Rita ir Algimantas pas 1014 
Madison avė., Elizabeth, N. J.

Tremtinius pasitiks organi
zacijų atstovai.

—B ALF Imigracijos Kom.
“Nepalikime ne vieno Lietu

vio tremtyje. Kvieskime juos 
greitai pas save.”

Amerika ežia Irau kraszte la
bai pakerta Sovietu intaka. 
Czia. randasi beveik tiek Ame- 
rikiecziu, kiek Raiškiu. Ne taip 
seniai Ruskiai beveik viską 
czia valde ir tvarkė, bet dabar 
Amerikos kariszki patarėjai,

Darbininku unijos dar 
reikalauja didesniu algų, 
stengiasi palaikyti tas kurias 
jie dabar turi, nepaisindami 
kad ju fabrikantai gal jau ke
lis sykius atpigino savo tavora. 
Unijos sako kad jis reikalaus 
didesniu algų, nepaisindamos 
kad tos didesnes algos prava
rys daug darbininku isz darbo.

vis
ar

1945 m., Suvienytas Valsty
bes mate kad pavargusiame pa
saulyje tautos turėjo susijungti 
in kokia nors sanjunga ir eme 
veikimą insteigti Suvienytas 
Tautas. — C.

Neužmiršk  it e kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

NEW YORK, N. Y. — Pane- 
delyje, Gegužio (May) 16 diena 
laivu “Mercy” in New Yorka 
atvyksta szie Lietuviai Trem
tiniai :

Buzentiene: Brone, Violeta 
Ramūnas ir Arūnas in Maspeth 
N. Y. Cziurlionis: Vytenis, 
Danute ir Kristina pas 14239 
Garfield ave., Lakewood 7, O. 
Kallinauskas: Andrius, Birute 
ir Romualdas pas 357 S. 3rd. 
st., Brooklyn, N. Y. Lazaus- 
aite: Izabele pas 4416 Furley 
ave., Baltimore 6, Md. Liudžius 
Juozas pas 14239 Garfield ave., 
Lake wood 7, Ohio. Mastei ka: 
Juozas pas 19 E. 12th str, Lin
den, N. J. Mockaitis: Jonas, 
Agota, Vytas, Jonas ir Zigmas 
pas 300 N. Lincoln st., Creston, 
town. Szarka: Jonas, Sofija, 
in Flint, Mich. Šeduikis: Ma
mertas pas 2019 Carson st., S.S. 
Pittsburgh, Pa. Silas: Petras, 
Rozalija., Vytenis, Aldona ir 
Rasa pas 240 Jerome ave., So. 
Merchantville, N. J. Starkus:

BOSTON, MASS.—Utarnin- 
ke, Gegužio (May) 17 diena lai
vu “General Eltinge” in Bos
toną atvyksta Šzie Lietuviai 
Tremtiniai:

Andriuskeviczius: Petras, 
Ona, Petras ir Albinas pas 
16156 Birwood ave., Detroit, 
Mieli. Augustinaviczius: Jo
nas ir Emilija pas 164 Affleck 
st., Hartford, Conn. .Auskiu- 
kaitiene: Monika pas 1820 Ca
nalport ave., Chicago, 111. Avi
žonis: Konstantinas ir Angela 
pas 267 Main st., Bristol, Conn. 
Aniuliis: Boleslovas ir Ona pas 
4437 So. Taiman, Chicago, 111. 
Bagdonas: Vaclovas, Halina ir 
Audrone pas 338 W. 12th st., 
New York 14, N. Y. Brazdžio
nis: Bernardas, Aldona, Algis, 
Dalius ir Saule in Erland Rd., 
Stony Brook, L.I., N.Y. Ginio- 
tis: Romualdas, Notryna, Dalia 
ir Aurimas pas 2624 W. Mont
gomery st., Chicago, Ill. Gof- 
manas: Vladas pas 59 Haven 
ave., Port Washington, L.I., N. 
Y. Griceviezius: Elena, Emi
lias pas 561 First st., Brooklyn, 
N. Y. Indriliunas: Pranas in 
Gretna, Nebr. Iszkauskas; 
Juozas pas 343 West 25th st., 
New York, N. Y. Jauniszkis: 
Ursula, Stasys ir Kestutis pas 
377 Center st., Brockton, Mass. 
Juszka: Juozas, Marija ir Vida 
in Rt. 2, Amsterdam, N. Y. 
Kalainiene: Genovaite pas 32 
Hartford ave., Wethersfield, 
Conn. Kriaucziunas: Liudas 
pas 120 Lafayette st., Paterson, 
N. J. Kiaune: Kazimieras, E- 
milija ir Virginija pas 33 Ches
nut Grove Rd., Watertown, 
Conn. Krivickas: Jonas Ra
mute ir Virginija pas 1145 
Clenmore ave., Brooklyn, N. Y. 
Kukler: Birute pas 364 Nichols 
ave., Stratford, Conn. Kur- 
mauskiene: Rozalija pas 16 
Light st., West Lynn, Mass. 
Lauzauninkas: Adomas, Stan
islova pas 811 Hollins st., Bal
timore, Md. Maczikas: Apoli
naras pas 3500 S. Haskel ave., 
Dallas, Texas. Makaitis: Bro
nins, Gražina, Nijole Skirman
te, Algirdas ir Kestutis pas 291 
Silver st., 'So. Boston 27, Mass. 
Makarskas; Povilas, Adolfina, 
ir Gediminas pas 658 E. 131 st., 
Cleveland, Ohio. Meilus; Pe
tras, Crasilija, Juozas, Petras 
ir Teresa, pas 4500 S. Talman 
ave., Chicago, Ill. Miszkus: 
Stasys in Elmwood, Wise. Mi
kalauskas: Vilius in Water
bury, Conn. Milczius : Vikto- 

j

ras in Scarsdale, N. Y. Nor
mantas: Petras pas 125 Inslee 
PL, Elizabeth, N. J. Pažiūra: 
Vladas pas 8605 Rugby Dr., 
Los An.gleles, Calif. Pilka: 
Petras, Emilija ir Luana 546 E. 
Broadway, So. Boston, Afass. 
Petrikas: Juozas, Ona, Riman
tas ir Margareta in Springfield 
UI. Pranskietis: Petras, Biru
te ir Vidas pas 1159 Kipling rd., 

I Elizabeth, N. J. Kaupiene:
Brone pas 73-43 Grand ave, 
Maspeth, N. Y. Rimeikis: My
kolas in Star Route, Burling
ton, Wise. Rudaityte: Kon
stancija pas North Rural st., 
Indianopolis, Ind. Rukšėnas: 
Antanas, Emili ja ir Algimantas 
pas 6820 Superior ave., 
land, Ohio.
pa^ 2624 W. Montgomery st 
Chicago, Ill.
Pranas in Sodus, Mich.
kailis : Juozas Stase ir Juozas 
pas 8546 S. Racine ave., Chica
go, Ill. Satraitis: Albinas in 
Bismark, N. D. Sirgedas: Jur
gis ir Elena in Brooklyn, N. Y. 
Sonta: Juozas ir Tekia pa.s Co
lumbus st.j E. Hartford, Conn. 
Sriubas: Balys pas 6908 S. Ar
tesian ave., Chicago, Ill. Stan- 
genbergas: Eduardas, Brone ir 
Jagna pas 1624 S. 49th st., Cice
ro, Ill. Tallat-Kelpsa: Vaclo
vas, Stase, Eimutis, Dalia ir 
Stase pas 5658 S. Loomis Blvd. 
Chicago,TU. Trinka: Stanislo
vas, Klementine ir Regina pas 
Sisters of St. Joseph, Ruthland, 
tVt. Urbonas ;• Simas, Ona, 
Algimantas, Danute, Gražina ir 
Rūta pas 50 VanNostrand ave., 
Great Neck, L.I., N.Y. Valiu- 
szaitis: Juozas, Janina, ir Vid
mantas pas 9 Rockland PI., 
Stamford, Conn. Valukonis: 
Jonas, Aldona, Aldona ir Mari
ja pas 37 Albourne st., So. Ri
ver, N. J. Vaslfunas: Vytautas, 
Vincas ir Vigantas in Brooklyn 
N. Y. Vilniszkis: Augutinas, 
Elvira, Irena ir Vidmantas pas 
37 Lawlor st. Waterbury, Conn. 
Vilczins'kas: Bernardas, Jadvi- 
ga ir Rimgaudas pas 415 Stan
ley st., New Britain, Conn. Vi
lūnas: Kazys, Stefanija ir Nijo
le pas 2646 S. Tripp ave. Chica
go, Ill/ Vilutis: Edvardas, Ma
rija ir Regina pas 3736 Pulaski 
st., E. Chicago, Ind. Zavadz- 
kas: Antanas, Genovaite ir Fi
lina pas 105 Etna st., Brooklyn, 
8, N. Y.

Szis sanraszas vėliau gali bū
ti papildytas ar dalinai pakeis
tas. Tremtinius pasitiks orga
nizacijų atstovai.

—BALF Imigracijos Kom. 
zaciju atstovai.
“Skauda szirdi pasitikusiems 

tremtyje, kad juos da niekas 
nekvieczia. Lietuvi, ar atlikai 
pareiga, ar iszgelbejai nors 
viena tremtini ? ’ ’

Cleve-
Rnm.sas: Stasys

Sabaliauskas:
Simo-

PADEKITE INSIKURTI 
TREM AINIAMS!

ATOSTOGOS
ARTINASI*

Visi Važiuos, Links- _ 
minsis Ir Pinigus

Praleis
WASHINGTON, D. C. — 

Sziais metais atostogos kasz- 
tuos apie tiek pat kiek ir per
nai kasztavo. Bet tie, kurie gali 
mokėti tiek kiek jie pernai mo
kėjo už atostogas, vakacijas 
sziais metais gaus daug dau
giau patarnavimo ir patogumu.

Beveik tiek pat žmonių sziais 
metais rengiasi važiuoti ant * 
atostogų, kaip ir pernai, bet vi
si sziais metais ketina mažiau 
praleisti. Szitokis nusistaty
mas isztusztins visus tuos 
vieszbuczius ir tas atostogoms 
vietas, kur buvo taip brangu 
pernai.

Jeigu musu skaitytojai keti
na važiuoti ant atostogų, tai 
mes jiems patariame nevažiuo
ti Liepos ir Rugpjuczio mene
siuose, nes tada visur bus sun
ku susirasti vietos, nes tada vi
si ima savo vakacijas. Apie sze- 
szios deszimts milijonu žmonių 
rengiasi važiuoti kur per Lie
pos ir Rugpjuczio menesius.

Sziais metais bus daug leng
viau ir patogiau iszvažiuoti kur 
ir parvažiuoti isz kur.

Dauguma ketina važiuoti au
tomobiliais, nors gazolinas jau 
pabrango.

Geležinkeliu kompanijos vi-* 
somis galiomis stengiasi prisi
vilioti visus, kad jie keliautu 
traukiniais. Eroplanu kompa
nijos stengiasi atpiginti savo 
kainas. Brangesni vieszbucziai 
dabar jau jieszko žmonių kurie 
j u kambarius pasisamdytu. 
Nors kasztai tuose vieszbu- 
cziuose tokie patys kaip ir per
nai buvo, bet dabar jau tu 
vieszbucziu sanvininkai jieszko 
tu žmonių kurie jieszko nakvy
nes del dienos ar del visu metu.

Daug žmonių dabar važiuoja 
in svetimus Europos krasztus. 
Czia apie puse milijono Ameri
kiecziu atsidurs. *

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

20 Centai*

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu- t 
slapiu. 15c.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

- B - CELA^
*
♦

Pastaruoju laiku, kad prasi
dėjo normalus Tremtiniu atvy
kimas, pasunkėjo ju inknrdini- 
mas. Namo ir darbo susiradi
mas pasidarė ne lengvas. BA- 
LF’o valdyba da karta kreipia
si i n visuomene praszydama pa
gelbėti tremtiniams insikurti. 
B ALF’o Centras ir skyriai mie
lai priima praneszimus apie 
isznuomuojamus namus ir ga
limybes susirasti darbo. Kas 
žinote New Yorke ar apylinkė
se apie tai, praszome praneszti 
telefonu B ALF’ui EVergreen 
7-1422, arba paraszyti:

★

*

* 
★ 
★ 
*

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

* 
k 
★ 

United Lithuanian Relief Fund *
* 
*

105 Grand St. Brooklyn 11,N.Y. *

★ 
★ 
★ 
★ 
* 
★ 
★

*64 pus., Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c. i

of America, Ine., “SAULE 
MAHANOY CITY, PA. į
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RYKSZTES S®
JEIGU tau, prieteliau manoj 
atsitiko kuomet nors 'būti Pel- 
kiszkiu parak vijoje, lai, jau asz 
galva, dedu, turėjai girdėti apie 
Kaulaki Antana. Nes ir kas jo 
nežino ? Yra jis vaitu Pelkisz-j 
kės valszcziaus ir' befb yra gar-1 
sus žmogus savo turtais, dievo
baimingumu, gerais darbais ir 
dideliu protu. Už tai ir giria 
Kaulaki, žinoma, nevisi.

Pelkiszkes kanauninkas, jei-į 
tu jo užklaustumei apie Kauta- į 
ki, tik mostels ranka ir tars:

— Ee! Pundzieju, Kaula
kis, ka ežia kalbėti ? Kad tai vi
si tokie butu, tai ka!

Ir guodotinas kanauninkas 
vėl teip iszkalbingai mostels 
ranka, kad žmogus tuojau susi- 
pranti, jog niekus klausinėj!:

Kaulakio pagirti kiek rei
kiant nepagirsi, o peikti nėra 
už ka.

Bet po valandėlės kanaunin
kas tars:

— Ar žinai, pundzieju, isz 
keno kaszto stovi szit puiki 
varpnyezia ? Isz Kaulakio, pun-, 
dzieju! Tik jis apie musu krasz- 
ta ir žmogų, o “reszta,” pun- 
dziej tedy, plįkacijos, girtuok
liai.

Nevien kanauninkas garbi
na Kaulaki: ir valszcziaus rasz- 
tininkas So'bakin, ir Žydas Uo
selis, rudojo Orelio sūnūs, ta 
pati sako.

Lai tau pavyktu susieiti in 
pažinti su p. So'bakin u (asz sa
kau “pavyktu,” nes Sobaki- 
nas, 'bet su kuom nebendraus, 
tai gerai žinok); tai Sobakins, 
kitus apie starszina kalbai, at- 
siszauks apie Kaulaki ne kiek 
neblogiau už kanauninka.

— O, starszinas pas mus, 
tai ne bet koks! Kad tu žinotu
mei sens ir žilas, kaip ožys, o 
kaip iszgers, ai-ai-ai! Kiek galį 
iszgerti! Bet ir reikalus puikiai 
iszmano. Per. gubernatoriaus 
revizija musu valszczius visuo
met pirmas! Ar žinai, jog musu 
starszinas turi pagyrimą nuo 
ministerio vidaus dalyku ir me
dali turi u'ž stropumą. Tarpi
ninkas (posrednikas) pas mu
su, pats gal girdejei, žvėris, 
britvonas, o ir jis nedrysta 
Kaulakio keikti, kaip antai ki
tus starszinus. Ne tik 'blogu žo
džiu neužgauna, bet visuomet 
pats už Kaulaki priesz vyres
nybe stoja: szit anais metais 
reikėjo siusti in Moskva ant 
czaro apsivainikavimo starszi
nus del pasveikinimo, tai tarpi
ninkas nurodė gubernatoriui 
ant Kaulakio. Ir teisybe, ji ir 
nusiuntė vyresnybe in Moskva.

Žydas Joselis, rudojo Orelio 
suims, turėjo ant rinkos netoli 
nuo valscziaųs namu savo tro
ba. Jis pirma invesiant mono
poli, užlaikydavo karcziama, 
dabar jau ant jo nelaimes už
dengta.

Tai tas vargszas Joselis iki 
sziai dienai negalėjo kalbėti 
apie starszina be to, kad jouakis 
neapsirasotu vos sulaikomomis 
aszaromis: tuojau, nabagas, at
simena. senus laikus, kuomet jis 
užlaikydavo karcziama ir po
nas starszinas, apsistodamas 
pas ji kiekviena susirinkimą, 
baigdavo “numanė” valscziaųs

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

dalykus.
— Ui, būdavo pabaigs po

nas starszinas reikalus valsz- 
cziuj, niu, ir ateina pas mane, o 
paskui jam daug-daug mužiku' 
ateina. O, asz. ir uždirbdavau 
keletą kapeikų. O dabar, oi, vai, 
kas dabar?! Reikia badu stip
ti L

Bet nevisi’ teip gerai atsi- 
szaukia ir giria Kaulaki. Ir ne- 
dyvai: ir ant saules yra taszkai, 
o ant žmogaus tai ir visai ne 
sztuka juos iszrasti. Kiekvie
nas turi savo nedraugus, ir 
Kaulakis tu turėjo ypacz daug, 
Tie neprieteliai arba “szold
ros,” kaip sakydavo kanaunin
kas, keikia susiriesdami star
szina ir visus jo nuopelnus ir 
užsitarnavimus, apie kuriuos 
teip karsztai szauke ir liudijo 
didžiausiejie Pelkiszkes “ pilie- 
cziai” kanauninkas rasztinin- 
kas ir Joselis, skaitė už nieką.

— Didelis ežia daigias, kal
bėjo tie “szoldros,” kad jis 
varpnyezia pastate. Musu me- 
dega ir musu darbininkas, o pi
nigus rinko kanauninkas pri
simindamas, pekloms ir vel
niais baidydamas. Kaulakis tik 
prie darbo varinėjo ir nuo vy
resnybes pavelyjima iszgavo. 
O kas link jo pagyrimu nuo mi
nisterio ir medalio už “userdi- 
ja,” tai da velniai ant anuo 
svieto pacipis ji už tai, ir jokie 
kanauninkai jam negelbės. Pa
matys jis. Tur būti nežinai bro
lau, už ka jis gavo nuo gudu 
medali ir pagyrimą, ir delko už 
ji teip visi gudai stovi ? Matai 
tas gyvate už musu pinigus pa
state valszcziaus kanceliarijoje 
auksinta, abroza Bogorodicos 
(Dievo Motinos) ir szventino ji, 
parsikvietes isz pavietinio 
miesto popa.

— Na, tai jus patis esate 
mulkiai, kad davėte valszcziaus 
pinigus ant tokio daigto!

— Neduok, jei maneliais, kad 
keletas vyru tik iszmano daly
ką ir savo tiesas, o kiti visi bi
jo, kaip velniu, rasztininko ir 
tarpininko, kurie, žinoma, ir 
kojomis ir rankomis inkibo in 
Kaulakio užmanymą. O ir su- 
kriuszo pusantro szimto ant 
Maskolių abrozo! Na, o po to 
abrozo, žinoma, gudai už Kau
laki galvas guldo: Mat toks žal
tys jiems geriau negu tikras 
burliokas: jusu žmogus sako, 
katalikas. Ko bereikia ? O tas 
katalikas, kad ji perkūnas! Bet 
palauk tu, gyvate, beveik pū
tuodamas szaukia koks nors 
‘ ‘ szoldra, ’ ’ reiks tau viena kar
ta sprogti! Pamatysime, ar 
daug tau padės tavo prietelius 
kanauninkas ir tas kumeles uo
dega szventintas abrozas?!

Bet teip kalbėjo apie Kaula
ki tik “szoldros,” beturteliai 
ir Aargszai. Matai koks garsin
gas ir galingas Kaulakis Anta
nas.

Bet klystumei, brolau, jei 
manytumėt, jog Kaulakis vi
suomet buvo teip garsus ir tur
tingas, kaip dabar. Ne broliuk! 
Tokia garbe ir galybe nelabai 
kam tenka, ir nuo tėvu paliki
mo nevisuomet teužsilaiko. Szi 
Simas Vargutis ir puikia te- 
viszke gavo isz tėvu palikimo ir 
grynais pinigais, pasakoja, 
svietas, ar dvylika szimtu, o da
bar veizek, kas jis per žmogus: 
Žydui bro varniukui vandeni 
valkioja. Teisybe, yra sakoma: 
paikam per nieką tėvu paliki-

Szitas vaikutis dabar jau 
namie, savo lovoje guli, ir 
draugams parodo rona, kur 
daktaras perpjovė ir su savo 
pirsztais ji isz numirusiu pri
kėlė.

Szesziu metu amžiaus 
Tommy Billings buvo in Szv. 
Albano ligonine nuvežtas 
kur jam buvo padaryta maža 
operacija. Bet kai daktaras 
ji užmigdė del tos operacijos 
jis pamate kad to vaiko 
szirdis sustojo plakus. O vi

lnas. Nereikia ežia nei seniu 
liudijimo: pono Svirplikevi- 
cziatis dvaro vežėjas, kulisai da 
tik penkti metai, kaip praleido 
kantoną, ir tas sakosi atmenąs, 
kaip Varguczio tėvas buvęs] 
starszinu Pelkiszkeje, o apie 
Kaulaki tuomet niekas, girdi, 
tuose krasztuose nei girdėte ne- 
girdejes. Jis atsirado, girdi, 
Pelkiszkiuose tik pirm dvylika 
ar penkiolika metu. Isz kur jis 
atsiplove, nieks gerai nežinojo. 
Tik pasakoja Svirplikevicziaus 
senas urėdas, kad Kaulakis at- 
sigrudes isz kažin kur nuo Pa
prūsės, nupirkęs nuo jo pono 
valaka žemes ir pradėjęs gy
venti ir augsztyn kilti.

Del to “szoldros” ir “plika- 
cijos,” anot kanauninko žo-Į 
džiu, pykdavo ant Kaulakio ir 
vadindavo ji tarp saves “Prū
su,” arba “Burn,” arba “Mo
liuku. ’ ’

* * *
Pelkiszkiu miestelyje visi 

jau beveik sumigo. Tik pas Žy
dus kur-ne-kur dege trobose ži
buriai, nes jie abelnai vėliau 
gula ir vėliau keliasi už žmones.

Žydas neatguls isz vakaro 
nepadares “rokundos sumne- 
nes, ” tai yra, nesuvedes skait
liu pelno ir neiszgalvojes, kuom 
jis apsivers rytoj. Del to-gi ei
nant per miesteli galima buvo 
per langus matyti, kaip koks 
norint Irszas arba Brolis, antsi- 
kvempes ant ilgos, siauros kny
gos ir inveles viena ranka in' 
peisus, rasze ir skaitė dienos 
uždarbi, arba giliai durnojo, 
kaip rytoj apsiversti. Tuom 
tarpu jo pati minkė piragus ar
ba maldė verkianezius vaikus 
ir ruoszesi po troba.

Buvo rudęns tamsi naktis. 
Purvas miestelyj buvo iki pus
blauzdžiu, ir tiktai geras žino
vas miestelio taku, galėjo per
eiti per ji neprisemes, arba vi
sai nepametęs klumpiu. Oras 
buvo drėgnas, smulkus lytus, 
kaip dulkto dulke. Tokiam ore 
ir teip vėlai, žinoma, nieko ne
simatė ant miestelio gatvių.

si žino, kad kai szirdis nusto
ja plakus, tai žmogus jau mi
res. Karininkas Daktaras, 
Leitenantas Commodore Ri
chard Gaillard nieko nelau
kęs, greitai su peiliu perpjo
vė jo krutinę ir su savo pirsz
tais pradėjo to berniuko szir- 
di miklinti ir trinti kol ji pra
dėjo vėl plakti. Berniukas 
buvo tikrai mires per de- 
szimts minueziu. Jo motina 
sako kad ežia tikras stebuk
las. i

. I j iszkoliojima starszinos tasai: 
. prižadėjo paduoti ji in soda ir. 
vieszai pasakė, jog neibuses jis

■ Kaulakis Antanas, jei neisz- 
dinbses,kaili tam Žydberniui, 
vargucziui. O Vargutis pažino-

, jo, gerai pažinojo starszina: 
Kaulakis nei szimto rubliu ne
pasigailės pragirdyti ir užmo
kėti slidžioms, kad tik jie nu
spręstu inrežti priesz visa

l valszcziu kokia trisdeszimts 
rykszcziu tam drąsiam Žydber- 
nini, valkatai ir “szoldrai,” 
Vargucziui. Ir teisybe, buvo už 
ka pilti in kaili Vargucziui:

į kaip tai jis, vabalas, žemes ;duU 
ke, drįso iszkolioti prie tiek 
svieto starszina. Kaulaki Anta
ną, kurio nekoliodavo nei pats 
tarpininkas, o prasti žmones ne 

, lik nedrisdavo užgauti ji nors 
' menkiausiu žodeliu, bet ir Kau
laki u staeziai ’nevadindavo, bet 

j visuomet: “ponali,” ‘‘pone 
starszina. ”

Susirėmė Vargutis su star- 
: szinu szitokiu budo.

Ponas starszina atvyko, pa
baigęs susirinkimą valszcziuje, 

i in traktierine’Dvylinskio. Star
szina vaiszinamas savo insere- 
santu ir bicziuliu užėmė numa- 
ri, o Dvylinskas priesz-prie- 
sziais bėgiojo in ta. numari tai 
inneszdamas užkandas ir pilnus 
butelius, tai iszneszdamas tusz- 
czius indus. O už duru, numare, 
girdėjosi klegėjimas balsu 
skambėjimas stiklu ir garsus 
juokas valszcziaus tėvu.

Ant savo nelaimes Vargutis 
su kitu tokiu pat “szoldra,” 
kaip ir pats, atsivilko pas Dvy
li nski ir pasiprasz.es sau pus- 
butelke degtines, susėdo gerti 
abelnoje trioboje.

Da neiszgere jie savo bute
liuko, kaip jau ponas starszina 
su savo prieteliais, raudoni ir 
sunkiai dūsaudami kilo namon, 
nes jau buvo vėlu ir jie seniai 
buvo atvykę. Starszina perei
damas per abelna trioba, pa
žvelgęs ant sedineziu prie bute
liuko Varguczio ir jo bendro, 
tarė:

— Kas ežia do žmones? A! 
Vargutis, tu, ak tu paleistuvi, 
“plikacija!” Kuris tai laikas, 
o tu, begėdi, kareziamoje laki, 
kaip szuo?!

Vargutis nors menkas 'žmo
gus ir neturtėlis, pasijuto vie
nok užgautu ir tarė:

— Kas man gali užginti ? 
Už savo graszi geriu, ir tu man 
nenurodysi, kad asz begėdis, 
pats iki isznakcziu karezemoj 
lakes už svetimus pinigus!

— Sztil! Subliuvo nesavo 
balsu starszina.

— Pats tu tylėk, ko kabinė
jiesi prie žmonių, degtines pri- 
sproges? Didelis tu ežia man 
ponas! Atsake sziurkszcziai 
Vargutis.

Starszina užkaitės nuo isz- 
gertos degtines ir alaus ir ap
maudu gieždamas, ženge prie 
Varguczio, pakele kumszti:

— Ak tu, rupūže, Žydberni, 
asz tau iszmaiszysiu tavo pra
keiktus dantis.

— O pas tave nei maiszyti 
ne yra ko, atsake drąsiai Var
gutis: nelysk, sziaip perskelsiu 
su kede tavo plikt.

— Vyrai! Suszuko starszi
na., suimkite ta “parsziva!” 
Kalėjime asz ji supudysiu!

Nelyskite! Atsake Vargutis 
nusitveręs ąžuoline kede. Pir
mam priszokusiam sulaužysiu 
makaule, pridūrė jis teip baisiu 
balsu ir teip žybtelėjo akimis, 
jog jr starszina ir jo girti sėbrai 
suprato, jog raus ežia ka nors 
giltine.

Tik kur-ne-kur szmekszojo, 
kaip baidykles Žydu oszkos, 
kurios prie savo gaspadoriu na- /* imi.

Tai buvo vieninteliai gyvi 
sutvėrimai, ka matėsi ant. 
miestelio ulycziu.

Bet ne, palauk! Girdžiusi 
sznekejimas ir pliauszkejimas 
purvu nuo klumpiu. Per migla 
ir tamsuma, vos galima pamaty
ti 'du atsargiai žengianeziu per 
slydžius akmenis vyru. Tik už
ėjus jiems in szviesia nuo Žydo 
langu vieta, galima pažinti, 
kad vienas isz ju, lai augszcziau 
minėtasis Simas Vargutis, Žyd- 
bernis, o antras kažin koks ki
tas, tęip-gi driskis. Pereje per 
rika, juodu atsisveikino ir Var
guczio bendras dingo, pasukęs 
in kažin koki kiemą, ,o Simas 
nuėjo tolyn.

Daejes ant galo miesto prie 
senos pakrypusios trobeles, Si
mas paklabino duris.

Neužilgo vaikiszkas balsas 
užklausė isz vidaus:

— Tetusz, ar tu?

— Asz, sūneli, asz! Atsake 
Simas. Vargutis, kaip tik inejo 
in savo triobele, tuoj sėdosi už 
stalo ir pasirėmęs ant ranku gi
liai užsimislijo. Jo suims Be
rnukas, kokiu septynių ar asz- 
tuoiiiu metu inpute angli ir už
žibino szakali (balana). Po to 
jis isztrauke isz pecziaus bliu- 
deli su atszatusioms virtomis 
bulbemis ir inpyles in kitabliu- 
deli barszcziu rugszties, pasta
te priesz. tęva ant stalo. Ant. ga
lo iszemes isz stalo papenti su
džiovusios duonos ir padėjęs ja 
ant stalo, tarr:

— Kodėl nevalgai tetusz?
— Nenoriu! Atsake liūdim 

balsu Simas ir pridūrė:
— Pats pavalgyk ir eik gul

ti. Beniu kas, suvalgęs kelias 
kulbes ir užrebes kelis szauksž- 
tus rugszties, surinko viską 
nuo stalo ir permaines szakali 
atsigulė in savo lova. O Simas 
vis rymojo, ir nelinksmos min
tis^ o kaip nelinksmos, užėmė jo 
galva. Už pasiprieszinima ir

— Na, palauk, tu prakeik
ta sėkla! Taše starszina : asz 
tau parodysiu, atmysi tu Kau
laki Antana, tu apuoko veisle! 
Iszdikbysiu asz tau kaili, nu
lenksiu asz tau ragus!

Vargutis nieko neatsake; tik 
stovėjo iszblyszkes, kaip avižos 
grūdas, su kede rankose, bai
siai žaibuodamas akimis isz po 
užvirtusiu ant kaktos plauku.

Tuom tarpu starszina su sa
vo sėbrais iszgramejo keikdami 
isz karezianios.

— Asz tam gy vatai nedova
nosiu, nebueziau asz Kaulakis

BALTRUVIENE

Pribuvau in dideli miestą, 
Matyt kad svetingas 

gana, 
Moterėles už daug 

girtuokliauja, 
In naktinis iszdykauja.' 
Nedažiur.i savo namus, 

Szeimynele ir mylimu vyru.
Su kūmutėms, 

Per visas 'dienas sebrauje.
Girtos namon ateina, 

Barasi su savo vyrais sueja.
Taipgi ir tos mergeles 

negeresnes,
Ir bobelėms nepasiduoda,

• Su kitais sportais užsiduoda. 
Esmu pasirengus ant ju,

Ant tu neiszmaneliu, 
Duosiu, net viskas pyszkes, 
Ir visas svietas dažinos!

* * *

Ana sanvaite Homesville 
buvau,

Daug pagedusiu maeziau,
Ir mergeles isztyriau, 

Asz geras turiu pagirti,
O tos biaures pabarti!

Randasi ezion ir patogios, 
Su girtuoklais užsiduoda, 

Doroms save nuduoda.
Mergeles pasilaukit,

Su niekais neszposaukit, 
Viename pleise atsistoja 

prie baro,
Radosi alaus ir guzute, 

Gere kiek galėjo, 
Mergeles, už tai jum didele 

sarmata,
Asz tikrai žinau,

Kad jusu tevelei taip 
nemokino,

Gal kiti jus pripratino. 
Kokia ten gera motina, 
Pradėjo jas iszbarinet,
Ir laukan iszvarinet,

Bet, jie nieko sau isz to nedare, 
Nes dora moterele jais

bare,
Ir pradėjo darkytis,

Viena kita, stumdytis, 
Szta.i asz ir atėjo,

Taja batalije paregėjau, 
Pradėjo jasias kolioti, 

Ir koezioti.
Ant to pasibaigė Viskas, 

Nes da turiu kitas.
Szirdeles pasiliaukit, 
Ir teip nedarykit,.

Taigi, visas jau surasziau, 
Ant kito karto

pasilikau.
O kada vėla pribusiu,
Tai su koeziela gerai 

užduosiu,
Turite laiko pasitaisyt, 

Ir apsimalszyt.

Antanas, girdėjosi balsas star
szinos.

— Vertas, rupūže, pliuras, 
vert as pan i Kaulakeviczia! 
Vienbalsiai pritarė sėbrai.

Neilgai truko ir Vargutis su 
savo bendru, nepalbaige nei bu
teliuko, iszejo isz Dvylinsko 
karezianios.

(TOLIAUS BUS)

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
Knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesejįs. 77, 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra
gan iszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szvt. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
. - _i c

^DIP-LESS”
WRITING SETS

Choose The Right Point

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping j

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U. S. A.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

pasiprasz.es
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ŽiniosVietines
— Utarninke pripuola Szv. 

Paskalio Baylono.
— Ana diena lankėsi mies

te pas gimines ir pažystamus, 
gerai žinomas 'biznierius p. Jo
nas Kemzūra isz Tamakves.

— Seredoj Szvento Venan-j 
tijo.

— Ketverge Szvento Petro 
Celestino.

— Ketverge, Gegužio-May 
26-ta diena, Szvento Juozapo 
bažnyczioje, atvyks J. E. Vys
kupas V. Brizgys, isz Lietuvos. 
Po pamaldų bažnyczioj Vysku
pas Brizgys papasakos labai 
indomiu žinių isz pavergtos 
Lietuvos ir Lietuviu Tremtyje 
gyvenimo.

Subatoje, 9-ta valanda 
ryte, Szvento Juozapo bažny
czioje, Klebonas Kun. P. C.
Czesna suriszo mazgu moterys
tes panele Mare Hanlon, nuo 
136 Boston Run, ir Andriu Re- 
pella, sūnūs pons. D. Repella, 
isz 38 Shoemakers peczes. Po 
suriszimui jaunavedžiu Kun. 
P. C. Czesna atlaike Szv. Mi- 
szias. Svotai buvo Virginia
Kerlavicz, Kitty Hanlon, Auna
Palmer, Edvardas Kerlavage,
Emil Molasavage, Joseph 
Wirtz ir Andrew Ponsurick. 
Svodlbinis pulkas nusidavė ant 

"skaniu pietų ir pasilinksmini
mo pas janavedžio tėvelius na
muose.

■i' — Amerikos Czedinimo Bo
nu Vajus Prasidėjo Panedely- 
.je, Gegužio (May) 16-ta diena 
ir tesis iki Birželio (June) 30 
dienai. Pirkie Amerikos Czedi
nimo Bonus (U. S. Savings 
Bonds) Sziandien! -

Shenandoah, Pa. — Szvento 
Jurgio Parapijos Kat., Xarisz- 
ki Veteranai rengia Bazara, 
per visa sanvaite, nuo Gegužio 
(May) 24 iki 30 d. Bazaras bus 
laikomas ant West Washington 
jOyczios.

— Robertas J. Burke (Bu- 
rakieviezius) nuo 197 Virginia 
Ave., Heights, kuris sirgo nuo 
dusulio, asma, numirė Sereclos 
ryta 5:30 vai.. Locust Mt. li- 
goribute. Velionis gimęs Maha
noy City, ir apie trisdeszlmts 
metu atgal persikrausto in czio- 
nais kuris gyveno pas savo sc- 
įseriir szvogeri J. Siddaliai, ant 
Heights. Dirbo Knickerbocker 
kasyklose, ir prigulėjo prie uni
jos, taipgi buvo narys Szv. Jur
gio parapijos ir Shenadoro 
Heights Ugnagesiu Draugijos. 
Paliko dvi seserys: J. Wiitz isz 
'Newark, N. J., ir J. Siddaliene, 
Heights, taipgi keletą anūkas. 
Laidotuves invyko Subatoje, su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny
czioje 9-ta valanda ryte ir pa
laidotas in Szv. Marijos kapi
nes. Graborius V. Menkievi- 
ežius laidojo.

A •—• Ketverge apie 12-ta va 
landa naktyje, du automobiliai 

; Susidaužė ant E. Centre Uly., 
Leonardas Juck, 18 metu senu
mo, nuo 21 So. Krankliu uly.,

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
' :: Reikalams ::

S3S WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Trumanas Gauna Pirmutine Aguonėlė South Boston, Mass. — Suba
toje, Balandžio 23-czia diena 
1949 m., numirė s>erai žinomas

I seijas gyventojas Kazimieras. 
Žurautskas, nuo 711 E. 5-th 
U'ly. Velionis atvyko in Ameri
ka daugelis metu atgal. Gimė

| Lietuvoje, isz Kauno redybos, 
Kurszienu apskriczio ir Raude-

į niu parapijos. Pergyveno Ame- 
rike 51 metus. A. a. Kazimieras 
buvo malonaus budo žmogus, 
pasielgdavo su kožnu maloniai 

į ir turėjo 'daug draugu ir pažys- 
' taniu.- Lindime drauge su liku
sia szeimyna netekime gero vy
ro ir mylinczio tėvo. Paliko di
deliame nubudime: paczia Ma

ri joną (Mikalauskas); trys
i dukterys, Konstancija Girkout, 
Juliana Cosetta, Izabella Di-

I fert. Du sunu: Aleksandra ir 
Vaiteku, o sūnūs Kapitonas Al- 
ponsas žuvo ant kares lauko. 
Konstancija Girkout kuri pri- 
gelbsta Lietuviams Tremti-

Szitą penkių metu mažute 
mergaite, Keitha M. Smith, 
prisega Prezidentui Truma- 
nui “Aguonėlė,” kurias da
bar visi buvusieji kareiviai 
parduoda, kad surinkus pini
gu padėti kareiviu naszlems 
ir naszlaicziams. Szita mažu
te atvažiavo net isz Eaton

jo automobilius susikalė su ki-. Laidotuves atsibuvo Subatoje, 
tu prigulint is prie Francis | su apiegomis SS. Petro ir Povi- 
Gloweckio, 21 metu nuo 309 So. lo bažnyczioje 9-ta valanda ry- 
West Uly. Sekantieji likos su- te ir palaidotas in parapijos ka- 
žeisti: Leonard Juck, likos su- pinese. Graborius Liudvikas 
žeistas in kojas; Helena Zata-į Traskauskas isz Mahanoy City 
vasky nuo 229 N. Diamond uly., laidojo.
likos sužeista in galva; Robert --------------------7-----
Zatavasky, sužeistas in ranka; Philadelphia, Pa. — Du žu- 
J. Juckiene sužeista, in veidą; likai paskambino duris ir Si- 
Ona juck, 21 metu, sužeista in, mon A. Edwards atidore savo 
veidą, Francis Glowacki, su- namu duris ir sutiko du žuliku, 
žeistas in veidą; John Roma- isz kuriu vienas turėjo revolve- 
nowsky, 21 metu, nuo 128 N. ri. Tiedu žulikai insistume in 
Lehigh Uly., sužeistas in veidai jo namus ir paliepė jam tylėti, 
ir krutinę; Casimir Meholick Vienas žulikas iszkrauste jam 
21 metu, nuo 362 So. West uly., kiszenius, o antras jam reže per 
sužeistas in veidą, ii- pirszta; galva, su savo revolveriu. Pas- 
Joseph Pletnick, 23 metu nuo kui jie pabėgo. Simon A. Ed- 
408 W. Atlantic Uly., sužeistas wards buvo nuvežtas iii Metho-
in kairu, koja. Policija tyrinėja 
nelaime.

Girardville, Pa. — Juozas 
Slavinskas, 42 metu amžiaus, 
nuo 139 A ulyczios, kuris sirgo 
nuo Balandžio 12-ta diena, nu
mirė Ketverge, 12:35 valanda 
ryte, Ashland ligonbuteje. Ve
lionis 'buvo veteranas, ir tania-' 
vo del Dede Sanio 1943 metuo
se. Buvo angliakasis. Prigulėjo 
prie Szv. Vincento parapijos. 
Paliko seseri J. Diak, 566 Pine 
Ulyczios, Kulpmont, isz kur 
laidotuves atsibuvo Pancdelyje 
su Szv. Misziomis Szventos 
Marijos bažnyczioje, 9 valanda 
ryte ir parapijos kapines.

— Jonas Dobilas, nuo 214 
Ogden Uly., numirė Subatoje, 
4:40 vai., ryte, Ashland ligon- 
bute, po trumpai ligai. Paliko 
sunu Edvardą, mieste ir broli 
Joną isz Chicago, Ill.

Tamaqua, Pa. — Kazimieras 
Szukaviczius, nuo 304 Eliza
beth Uly., kuris sirgo per koki 
tai laika, numirė Seredoj, 5:30
valanda po pieta, Coaldale li- 
gonbute. Velionis gimęs Lietu
voje, atvyko in Amerika būda
mas da. jaunas vyrukas. Buvo 
angliakasis.ir paskutini karia 
dirbo N r. 14 kasyklose. Brigu- 
lojo prie Lietuviszkos parapi- 
jbs. Paliko savo paczia Teofilio 
(Androkaitis); dvi dukterys: 
Marijona, namie ir Pranie, pati 
Vaitieko Algaviczio, mieste; 
seseri Marijona Spukauskiene, 
mieste ir viena anuka Alberta.

Rapids, Michigan in Wash- 
ingtona ta ‘ ‘ aguonėlė ’ ’ Tru- 
manui inteikti ir jam priseg
ti. Kas metai buvusieji karei
viai parduoda szitas ‘ ‘ aguo
nėlės” ir isz tu auku szelpia 
savo nelaimingesnius drau
gus ar ju likusias szeimynas. \ 

ra ra o

dist ligonine.
—* Keurios 'deszimts trijų 

metu amžiaus žmogus kuris 
dirba fabrike, buvo sau gera 
vieta insitaises žuvauti ant 
kranto Schuylkill upes. Jis at
sirėmė kriesla. in medi, atsilo- 
sze ir užmigo.

Lester Long, nuo 1331 New 
Holland Road, Kenhurst, netoli 
nuo Reading© prigėrė. Jis buvo 
iszejes žvejoti su Ponais James 
Crawford. Jie visi žuvavo nak- 
czia. Kai Long nepasirodė apie 
pirma valanda, Ponas Craw
ford, jo draugas pranesze poli
cijai', ir policijantai rado ji pri
gėrusi prie pat tos vietos kur 
jis žuvavo.

Stamford, Conn. — Conia 
Jieva Vitkauskiene isz Swo
yersville, Pa., lankėsi pas savo 
dukterys ponios: Ona Lazauni- 
ke ir Marijona. Whitman, ir į 
prie tos progos svecziavosi pas 
savo giminaite Rozalija Kali- iį ■ ■
nauskiehe ir kitus gimines New 
Britain, Conn.

Emmaus, Pa. — Keturios de
szimts dvieju metu amžiaus 
darbininkas, John L. Frederick 
pasikorė tvarte. Jo tėvas ir 
jo brolis užtiko jo lavona. ky
bo jauti nuo lubu rasto. Dakta
ras Charles Johnson, kuris bu
vo greitai paszauktas pasakė 
kad tas darbininkas pats pasi
korė, nusižudo. Pasikoręs žmo
gus buvo nevedąs, jo tėvai ir jo 
brolis sako kad jie negali su
prasti kodėl jis taip padare:

niams (D.P.) Vokietijoje, at
skrido su eroplann dalyvauto 
savo mylimo tėvelio laidotuves. 
Laidotuves invyko Ketverge, 
Balandžio 28-ta diena 1949 m., 
su Szv. Misziomis Szv. Petro 
baknyczioje ir palaidotas in pa
rapijos kapines. A. a. Kazimie
ras buvo skaityto jum “Saules” 
per daugelis metu ligi sa vo mir
ties. “Lai ilsisi senas musu tau
tietis szioje laisvoje žemelyje!”

Pittsburgh, Pa. — Westing
house Elektros kompanija at
statė jau daugiau negu septynis 
tukstanezius darbininku nuo 
Nauju Metu. Kompanijos atsto
vai pasiaiszki.ua., kad kompani
ja turi taip daryti nes jiems ga
na. darbo nėra, nes žmones da
bar jau daug mažiau tokiu da
lyku perka. Kompanijos Prezi
dentas, Gwilym A. Price užtik
rina kit iems darbininkams, kad 
kompanija nesitiki kad reikės 
daug daugiau paleisti del keliu 
pienesiu. Czia dar devynios de
szimts asztuoni tukstaneziai 
darbininku dirba.

New York, — Alexander Ste
vens, kuris kadaise buvo Ko
munistu slaptas vadas Ameri
koje, ir kuris save vėliau pasi
vadino kitu vardu, J. Peters 
buvo isz Amerikos iszvarytas. 
Jis iszskrido isz Amerikos su 
eroplann, ir važiuoja ir savo te- 
viszke, Vengrija. Ana sanvai
te jam buvo staeziai pasakyta, 
kad jis galisavu noru isz Ame
rikos isz važiuot i in szeszios de
szimts dienu, o jeigu jis dar ta
da ne'bus isz važia ves, tai val
džia ji jau po prievarta iszva- 
rys. Jis pats iszvažiavo ir pats 
už savo kelione užsimokėjo. 
Valdžia labai gera darbu atlik
tu, kad dar ir daugiau tokiu 
raudonskuriu isz musu kraszto 
isz va ryt u.

FUTBOLININKAS 
ŽUVO

MEMPHIS, TEXAS. — Ver- 
non Lewis Martin, dvideszimts 
devynių metu amžiaus futboli
ninkas, buvo užmusztas kai jo 
automobilius nulėkė nuo viesz- 
kelio ir sudužo.

Futbolininks gryžo namo isz 
žvejokles. Jis tik keturi mene
siai atgal buvo apsiženijes. Jis 
futbole losze Texas Universite
te ir paskui su Pittsburgh 
Steelers. Per kara jis buvo la
kūnas ir penkios deszimts sy
kiu perskrido Burmos kalnus 
priesz Japonus, - —- - -

Atlanto Sutarties
Neszejas

Herbert L. Miller, kurio 
darbas yra parūpinti ir su
tvarkyti visokius svarbius 
rasztus, ežia neszo isz Sosti
nes ofisu in Senato ofisus 
ta labai svarbu Atlanto Su
tarties raszta ar kontrakta, 
ir Prezidento Trumano laisz-
ka in Senatorius, kuriame jis 
praszo kad Senatoriai greitu 
laiku ta Sutarti priimtu ir 
patvirtintu.

Prastas Sveczias

v
Michele Giua, Itali jonas 

Socialistiszkas Senatorius, 
atskrido isz Italijos in La 
Guardia Field, New York. 
Jis ketina stoti in talka tam 
musu Henry Wallace, kuris 
rengiasi važiuoti po dides- 
Amerikos miestus su prakal
bomis ir raginti visus susi
taikinti su Sovietais.

Buvęs Amerikos Vice-Pre- 
zidentas sako, kad jis su sa
vo palydovais ir raudonais 
draugais visu kalbės, pra
kalbas sakys ir ragins žmo
nes susitaikinti su Sovietais. 
Jam ne pirmas sykis ir mums 
ne naujiena iszgirsti, kad jis 
Rusija ir Komunistus teisina
ir remia. Mes ir dabar nega
lime suprasti: Ar jis jau to- 
kis durnas, spaugas ir aklas, 
ar jis yra tiems Komunist- 
tarns parsidavęs. Sunku vie
naip ar kitaip spėti ar sakyti, 
nes jis del mokslo tai nėra 
kokis mulkis, jis augszcziau- 
sius mokslus yra iszejes. Ir 
jam nėra jokio reikalo parsi
duoti, nes jis yra ir taip tur
tingas ir jam pinigai nerupi.

CHORISTAS
NUŽUDĖ JAUNA

MERGAITE 
ROANOKE, VIRGINIA. — 

Lee Scott, szesziolikos metu 
amžiaus vaikas, kuris giedojo 
ant choro bažnyczioje, ir buvo 
pavyzdingas mokinys mokyk
loje ir isztikimas Skautas, pri
sipažino kad jis nužudė jauna 
ir gražia szesziolikos metu am
žiaus mergaite, Dana Marie 
Weaver, savo parapijos klebo
nijoje.

Policijantas, Kapitonas 
Frank Webb nepaskelbe visa ta 
to jaunuolio iszpažinti ar prisi

pažinimą, ir jis dar nepasako 
kodėl tas jaunuolis ta mergaite 
nužudė?

Kai policijantai surado tošį 
jaunos mergaites apdraskyta ir 
apdaužyta lavona kelbonijos 
virtuvėje, jie tuojaus intare szi
ta jaunikaiti, nes jo visas vei-, 
das buvo apdraskytas. Ir pas
kui policijantai dažinojo kad 
jis ta vakara ėjo in ta pati mi
tinga, in kuri ėjo ir ta mergaite. 
Mitingas ta vakara buvo kitur 
laikomas, ir nei jis nei ji nepri
buvo ant to susirinkimo.

Kiek policijantai galėjo da- 
žinoti, tai szitas jaunikaitis ne
draugavo su ta mergaite, ir kad 
ji, kaip czia sakoma, nebuvo jo 
drauge ar “girl-frenta.”

NORI ISPANIJA 
PRIPAŽINTI

Amerikos Nusistaty
mas Klaidingas, Sako 

Senatoriai
WASHINGTON, D. C. — 

Senato ofisuose buvo iszkeltas 
Ispanijos pripažinimo klausi
mas. Senatorius Tom Connally,; 
Demokratas isz Texas, net su 
piktumu pareikalavo isz Ame
rikos tarybos žinoti: Kodėl Is
panijos valdžia nėra Amerikos 
pripažinta? Jis sako, kad kai 
jis buvo delegatas Tautu San- 
jungoje, 1946 metais, jis nieka
dos nesutiko atszaukti Ameri
kos Ambasadorių isz Ispanijos.

“Bet po keliu dienu tokio 
mano pasiprieszinimo, ” jis sa
ko, “mano delegacija ir Ameri
kos Sekretorius nesutiko su 
manimi ir ąsz buvau priverstas 
jiems nusileisti, ir man nebuvo 
valia balsuoti sulyg savo insiti- 
kinimu. Asz niekados negalė
jau suprasti: Koks czia protavi
mas palaikyti dipliomatinius 
santykius su Rusija ir tokius! 
paežius santykius nutraukti su 
Ispanija. Man nepatinka Ispa
nijos valdžia, bet man dar la
biau nepatinka Rusijos val
džia.”

Senatorius Connally sako, 
kad jis mislina kad musu atsto
vai ir musu dipliomatai per 
daug klauso patarimu isz Už
sienio valdininku.

Senatorius Owen Brewster, 
Republikonas isz Maine valsti
jos staeziai pasakė: “Mes nie
kados nereikalavome kad kitu 
krasztu valdžia ar tvarka turi 
derintis su musu nusistatymais. 
Mes negalime kitiems krasz- 
tarns tvarka nustatyti. ’ ’

Szitas Ispanijos pripažinimo 
klausimas už keliu dienu bus 
iszkeltas ir Tautu Sanjungoje.

MOKSLAS SU
KARABINU
 y 1 I 

, j 
Du Mokiniai Norėjo 
Mokslus Eiti Su Revol

verio Pagel ba
BROOKLYN, N. Y. — 

Du augsztesniosios mokyklos,' 
High School, studentai buvo 
sueziupti ir dabar yra kaltina
mi už vagystes isz kuriu jiedu 
pasipinigavo apie pusantro 
tukstanezio doleriu. Jiedu pasi- i 
aiszkino kad jiedu stengiesi ga-į 
na pinigu “užsidirbti, ’ ’ kad ga
lėtu eiti in kolegija.

Abudu szitie studentai buvo 
patraukti in teismą priesz teisė
ja Samuel S.Leibowitz, kur jie-

du prie visko prisipažino.
Studentai Barry Jacobs, sze

sziolikos metu amžiaus ir John 
Peebles, septyniolikos metu 
amžiaus, akis iszverte aiszkino- 
si kad jiedu pasitarė tarpu sa
ves, kad viskas sziandien taip 
brangu ir kad ju tėvai jokiu 
budu negales juodu leisti in ko
legija. Tai jiedu susitarė gana 
pinigu susirinkti del tokio 
mokslo.

Pirmutinis ju kultūros ir 
mokslo darbas buvo su tuszcziu 

j revolveriu apvogti William;
Frost jo sztore. Jiedu czia gavo 
$175, bet paskui jiemdviem pa- 

į gailo to nabago ir jiedu sugra
žino jam jo pinigus. Bet jau nuo 
to laiko jiedu pasimokino ir jų
dviejų szirdeles nebuvo jau to
kios jautrios.

Jiedu buvo suimti, kai jiedu 
pasiulino taksės draiveriui bon- 
ka sznapso vietoj pinigu del ke
liones. , Policija juodu tuojaus 
sueziupo ir dabar daktarai juo
du iszagzaminavuos, isztirs ar 
jiedu tikrai sveiko proto, o ma
žu jiemdviem keliu szulu truks-
ta.

POLICIJANTAI
SUSIPESZE

Vienas Paszautas; An
tras Suaresztuotas
PHILADELPHIA, PA — 

Ana sanvaite du policijantai 
susipesze ir viens kita gerokai 
aptauže kol vienas iszsitrauke 
revolveri ir paleido kulka an
tram staeziai in pilvą.

Saržentas William McMena- 
min, penkios deszimts vieno 
meto amžiaus policijantas buvo 
suaresztuotas ir pusantro tuks
tanezio doleriu kaucija buvo 
paskirta. Jis yra kaltinamas 
kad jis buvo visiszkai pasigė
rės, kad jis užsipuolė ant kito 
policijanto ir kad jis paszove 
policijanta William Baker, ku
ris dabar randasi ligoninėje. 
Daktarai sako kad paszautas 
policijantas pasveiks.

Szitie policijantai pirmiausia, 
susiginezino ir paskui susipe
sze. Jiedu nuėjo in kita kamba- 
ri užsidarė duris ir practejo 
viens kita kulti. Jiedu sulaužė 
krieslus, apvertė stalus ir pe- 
cziu. Kai Baker atsidarė duris, 
ir iszejo, McMenamin iszsitrau- 
ke savo revolveri ir ji paszove.

KALTINA
“FBI” POLICIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sako kad mums reikia griežtes
niu instatymu priesz tokius isz- 
davikus! Bet jis teipgi sako 
kad “FBI” policija turėjo ži
noti, kad tas Komunistas in ta 
laiva inlindo. Jeigu jie to ne
žinojo, tai gal jie dar ir daug 
kitu dalyku nežino, kuriuos

i jiems reiketu žinotu apie tokius 
i žmones!

Mokykloje
1 'T \

Mokytojas klausia Jono, 
kurio tėvas yra karsztu kor
tomis loszeju:

M. — Kiek buvo karalių 
prie Kristaus gimimo?

J. — Keturi!
M. — Ka?J Tai užvardyk 

juos man?
J. — Karalius szirdžiu, ka

ralius lapu, karalius bulku ir 
karalius giliu!

pasiaiszki.ua

