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Sovietu Agentai Sugauti
Isz Amerikos Szokike Ant

MAINIERYS
SUSISPROGDINO

Sužeidė Savo Žmona;
Sugadino 25 Namus
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Ratu PERSPĖJA PLIENO LEGIJONIERIU WJ A A G
-a DARBININKUS SEIMAS . 1

Fabrikantai Nenori
Straiku; Nesibijo

Prez. Trumanas Dele- ■
gatas; Kinijos Klausi
mas; Nori Sustabdyti

Komunistus

PHILADELPHIA, PA. —

ATGIMSTA
VOKIETIJOJE

CLARKSBURG, VA. 
turios deszimts vieno 
amžiaus mainierys, J. 
Secrest, pasivogė isz

• dinamito, ir pasidarė
sprogstanezia bomba, nuvažia
vo su savo automobiliu prie 
savo žmonos kambariu ir ta 
bomba susprogdino. Jis pats 
susisprogdino kai ta bomba 
susprogo ir jo automobiliu in 
szmotelius sudaužė.

Jo žmona Mamie Secrest, 
trisdeszimts szesziu metu am
žiaus dabar randasi ligonbute- 
je, baisiai sužeista, sukriesta 
ir akla.

Devyni kiti žmones buvo su
žeisti. Dvideszimts penki na
mai buvo sugadinti, langai isz- 
neszti, poreziai sugriauti nuo 
to sprogimo.

Mamie Secrest buvo gavus 
isz teismą penkių szimtu dole
riu kaucija priesz savo vyra, 
kad jis jos nebaderiotu, erzinti 
ir nekibintu.

Kai teismas jam buvo už
draudęs gyventi su savo žmo
na, jis per dvi sanvaites mie
godavo savo automobilyje prie 
pat savo žmonos duriu. Jis jai 
grasindavo, kad jeigu jis kada 
užtiks koki kita vyra ineinan- 
ti in jos kambarius, jis ja ir vi
sus susprogdins su dinamitu.

Policijos virszininkas E. F. 
Amsler sako kad jiedu buvo 
susibarė ir labai susipesze ta 
vakara prie pat jos duriu. Ta
da tas mainierys savo žmonai 
trumpai suriko: “Ar matai 
kas ežia?” Ir jis trenke ta sa
vo isz dinamito padaryta bom
ba ir pats nesziesi kiek jis galė
jo prie savo automobiliaus, bet 
jis nespėjo insisesti in savo au
tomobiliu kai tas automobilius 

. susprogo nuo to baisaus 
trenksmo.

Peggy Wallace, isz New 
York, iszrodo kalį? kokia In
di jonka, kai ji szoka ant ra
teliu. Ji yra paskelbta kaipo 
geriausia cziužinetoja ant vi
so svieto. Ji laimėjo beveik 
visas rungtynes ir lenktynes, 
ir dabar yra paskelbta 
cziampijone.

NELAIMINGAS
1NVYKIS

NUSISZOVE
BAŽNYCZIOJE

WAUKEGAN, ILL. — Dvi
deszimts szeszi metai atgal, 
James Montgomery buvo tris
deszimts metu amžiaus žmo
gus, buvęs Pirmojo Pasaulinio 
Karo kareivis. Jis buvo ženo- 
tas, turėjo savo namus ir buvo 
geras, ramus pilietis. Jis buvo 
juodukas, nigieris.

1923 metais ‘Ku Klux Klan’ 
razbaininkai po visa ta apy
linke durnavojo ir visus gazdi- 
no.

Szitas juodukas, Montgome
ry buvo syki susikirtes teisme 
su valstijos advokatu ir jis 
laimėjo savo ta teismą. Ne už 
ilgo tas juodukas buvo intar- 
tas ir suaresztuotas už vienos 
moteres iszniekinimia. Jis buvo 
nuteistas iki gyvos galvos in 
kalėjimą.

Du metai atgal, vienas advo
katas susidomėjo szito juodu
ko Byla ir pradėjo atkasti tuos 
senus intarimus ir skundus. 
Dabar po dvideszimts szesziu 
metu tas juodukas yra paleis
tas isz kalėjimo. Valstijos tei
sėjas, kuris ji paleido prisipa- 
žinsta kad tas juodukas buvo 
visai nekaltas, kad tokio mo
ters iszniekinimo tada visai 
nei nebuvo, kad valstijos advo-

ARKADELPHIA, ARK. _ katas, kuris dabar pasimiręs
“Žmogus kuris rengiasi nusi- tyczia paslėpė daug žinių, ir
žudyti, nėra isz proto iszejes, daug melagyseziu innesze ir 
ir jis gerai žino ka jis daro.” priėmė per to juoduko teismą, 
Szituos žodžius parasze Ar- ir kad jis ta juoduką buvo gra- 
kansas Kolegijos profesorius, sines, jam ir jo szeimynai bus

priėmė per to juoduko teismą,

NEW YORK. — Republic 
Steel Kompanijos Prezidentas 
C. M. White, sako kad reikes 
fabrikantams susikirsti su
darbininkais. Jis sako kad nei Apie penkios deszimts tuks- 
vienas fabi’ikantas nenori taneziu Amerikos Legijonieriu 
pesztis su savo darbininkais, susirenka in Philadelphia del 
nei viena kompanija nenori Seimo. Jie atstovauju apie 
straiku. “Bet,” jis prideda, tris milijonus nariu. Prezi- 
“yra tokiu dalyku kurie yra dentas Trumanas, delegatas 
blogesni už straikas.”

“Jeigu negalima gražumu 
susitaikinti, tai reikia jau 
pesztis. O mes pesztyniu ne- 
megstame, bet ir nesibijome.
Tai praseziausias būdas, bet milžiniszkas parodas ir viso
kia darysi, kad kitos iszeities kius szposus, bet apart viso to 
nėra.” '

Plieno

isz Missouri valstijos yra vie
nas isz 17,336 kuopu po visa 
Amerika (U. S.). Jis pasakys 
prakalbas.

Nors Legijonieriai rengia

ežia Philadelphijoje eina labai 
Darbininku Unija didelis susikirtimas tarp vadu, 

reikalauja trisdeszimts centu Jau dabar, pirm negu tas Sei- 
ant valandos daugiau. C. M. mas prasidėjo, iszrodo, kad

Nekaltas Žmogus Nuskriaustas, 
Po 26 Metu Buvo Isz Kalėjimo 
Paleistas Waukegan, HL; Mai
nierys Susisprogdino Kai Bom
ba Susprogo, Devyni Kiti Žmo
nes Sužeista Clarksburg, Va.

BERLYNAS, VOKIETIJA. Anieri-
LA.XXU Y CclCllltl vO VXCV XlCA.'lA* K/ • UiCUO JJ1 Oj 1 m I '-J vi U j JtxCULl

White sako kad ji kompanijai ežia bus labai asztrus susikir-k0S KoriSzkaS TciSIUOS Hlltcise 3SZtU011iS 
kasztuoti tris milijonus dole- timas tarpu vadu ir tarpu par- R . SovipfH A^PIltUS kill IP hllVO 
riu ant metu daugiau. tiju. Daug atstovu atvažiavo oUVieUl AgeillUS, KU11P DUVU

Jis vėl pakartuojo:
nemylime ir nenorime straiku, vieta buvusi Antro Karo nari. 
nes jos yra blogos ir bran
gios.” Jis pats trisdeszimts 
szeszi metai atgal 
tie jo darbininkai 
plieno fabrikuose 
kad jis gerai žino 
gero darbininko darba.

Jis toliau sako: “Per strai-

Mes j pasirenge indeti u Prezidento gyganti toje Berlyno dalyje, kur Amerika
Iki sziol, svarbiausios vietos 

ir intakingiausi darbai vis
dirbo kaip le tiems nariams, kurie buvo 

dabar dirba
ir jis sako

ir invertina

kas visi darbininkai tampa gijonieriai
drąsuoliais, piktai pravar- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

U.S. AMBASADORIUS
PAS STALINA

Pasikalbėjo, Bet Nieko 
Nepasake

VOKIECZIAI VIS-
NESUPRANTA

valdo. Jie buvo nuteisti nuo szesziu me- 
PJ; nešiu iki trijų metu in kalėjimą. Trys isz 

tu nuteistųjų buvo moterys, kurios norėjo 
pavogti viena Priesz-Komunistini vada, Vo
kieti isz Berlyno.

kareiviai per Pirma Pasaulini 
Kara. Bet dabar iszrodo, kad 
Antro Pasaulinio Karo buvu
sieji kareiviai turės labai daug 
intekmes per rinkimus. Le- 

1 visados surengė 
szurum-burum per savo susi
rinkimus, pasisamdo didžiau
sius vieszbuczius, hotelius ir 
prirengia gražiausias ir puo
šias vakaruszkas, bet apart to, 
tada eina labai svarbus ir daug ktircivilJS
reiszkianti rinkimai.

Legijonieriai dabar supraa-l Vokietis Gefhafd Schliett, kuri KomU- 
ta ir įnvertma, kad buvusio ... .
Antro Pasaulinio Karo Vetera- nistai norėjo pavogti ar nugalabinti su 
nai, turi labai daug intakos ir 
reikia su jais skaitytis.

Kiti Komunistai 
kiecziu vada, kuris 
vo draugais buvo

rengiesi nužudyti Vo- 
isz savo puses, su sa- 

pasirenges susprogdinti
Sovietu Blue Express traukini, kuris veža

Kad Hitlerio Karas
Buvo Pralaimėtas •

[pirm negu jis paleido kulka 
sau in kakta. Policijantai rado 
J. C. Stewart, Arkansas Kole
gijos'profesorių negyva Bap
tistu bažnyczioje. Jis pirmiaus 
[visas skolas užsimokėjo, pasi
skolino karabina, atsisveikino 
su savo draugais ir pažysta

mais, nuėjo in bažnyczia prie 
įkozelnyczios, sakyklos ir tenai 
jausiszove.

dar prascziau jeigu jis drys už
siginti ar kitus svietkus pasi- 
szaukti.

Teisėjas tiesiog sako, kad 
tas teismas buvo neteisingas 
ir kad tas juodukas yra visisz- 
kai nekaltas.

Illinois valstijos teismas dar 
stengiasi szito teisėjo nuspren
dimą paneikti, bet isz to nieko

(Tasa Ant 4 Puslapio)

HOBOKEN, N. Y. — Dak- 
taras Thomas Mann, raszytd- 
jas pargryžo isz Vokietijos ir 
laikrasztininkams ežia pasakė 
kad Vokiecziai, vis nesupran
ta ir nenori tikėti kad Hitlerio 
karas buvo pralaimėtas.

Jis sako, kad visi Vokiecziai 
labai susirupine apie savo 
kraszto tautiszkuma, kad jie 
vis tiki ir jaueziasi kad Vokie
tis nėra kaip kiti žmones, kad 
jis vyresnis, didesnis, geresnis 
ir galingesnis.

Dauguma Vokiecziu sako, 
kad gyvenimas buvo daug ge
resnis poHitlerio valdžia. Jie 
nesupranta ir nenori suprasti 
Demokratijos ar Laisves, nes 
jiems vien tik Vokietijos gar
be rupi!

Thomas Mann pataria Ame- o 
rikiecziams varyti propaganda 
Vokietijoje ir priminti Vokie.- 
cziams, kad nežiūrint koks ga
lingas buvo Hitleris, Amerika 
buvo dar galingesne. Jis pata
ria Vokiecziu paklausti: “Ko
dėl jusu miestai buvo sugriau
ti? Kodėl jusu namai buvo su 
žeme sulyginti? Kodėl svetimi 
jusu kraszta užėmė? Už tai, 
kad jus Vokiecziai, pralaimė
jote baisiausi ir brangiausi ką
rą. Ir kas jus in ta kara invede, 
invele? Nugi, Hitleris ir jo 
Partija.”

Szito k is stacziokiszkas 
mokslas yra Vokiecziams da
bar labai reikalisgas, nes jie 
labai greitai pamirszo kas bu
vo -ir nenori prisipažinti kas 
dabar darosi.

penkiais savo draugais buvo suaresztuotas, 
už tai, kad visi jie turėjo su savimi už
draustus ginklus. Gerhard Schuett sako, 
ka jis yra požeminiu, slaptu Vokiecziu su
kilėliu vadas. Visi jie vien tik Sovietams 
prieszinasi!

WASHINGTON, D. C. — 
Naujas Amerikos Ambasado-, 
rius Rusijai, Alan G. Kirk nu
važiavęs in Moskva, užėjo pas i 
Stalina in sveczius, kaip pa
prastai daroma, kai naujas at- j 

j stovas isz svetimo kraszto at
važiuoja.

Jiedu pasisveikino, pasi- 
sznekejo, bet nieko viens ki
tam nepasake. Į —

Musu laikrasztininkai tik: arde ir iszarde vasarnamius, 
tiek dažinojo, kad per ta pasi- ukius ir daržus ir namus, Tam- 
sznekejima jokiu blogu žinių pa mieste, Floridoje ir kitose 
nebuvo paskelbta. i apylinkes vietose. Viesulos

Amerikos Sekretorius Dean atėjo isz Gulf of Meksiko, sker- 
Acheson sako, kad musu nau- s ai Floridos inlankoje ir per 
jas Ambasadorius Alan G. Floridos vasarnamius. 
Kirk, primine Stalinui kad' Kiek buvo galima sužinoti, 
Amerikiecziams nepatinka tai ta viesulą užmusze tris 
kad Sovietai stengiasi sutruk- žmones ir sužeidė daugiau ne- fantlS if tfyS SZiflltal darbininku PortSfllOUtll 
dyti musu radijo programas, 
kurias mes siuneziami in Ru
sija ir in tuos krasztus kur Ru- iszrauti. Daug citriniu medžiu HCtcks dflfbo 
sija valdo. .kaip tai orineziu, apelsiniu ir

Stalinas tyliai ir : 
iszklause ir nieko neatsake.

VIESULOS
FLORIDOJE

Daug Bledies Padare

TAMPA, FLORIDA. — Mi
lijonu doleriu bledies padare 
viesulos, kurios apsupo ir su- AMERIKOS LAIVYNO FABRIKAI IR 

UOSTAI ATLEIDŽIA 3,300 
DARBININKU

PORTSMOUTH, NEW HAMP. — Ma
žiausia, du tukstaneziai darbininku Bosto
no Laivyno fabrikus ir uostus, ir apie tuks-

gu szeszios deszimts žmonių. . ". . f
Medžiai buvo su szaknimis UOStd JtllJ llPĮCllkil UZ keliu dlC“

... _____ ____  Kai Kongresas suma-
inandagiai kitu vaisiu buvo iszrauti ir isz- ŽillO pinigu paskyrima del apsiginklavimo, 

r (Tasa Ant 4 Puslapio)(Tasa Ant 4 Puslapio)
J

, Pirkie U. S. Bonus
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Kas Girdėt
mas! Republikonai dabar nori 
kuo daugiausia darbu duoti 
tiems kurie už juos balsuos per 
Ateinanczius Rinkimus.

SZNAPSAS IR AMERIKIETIS

Gėrimas Del Vaiszingunio Ir Poilsio
Taksos Amerikoje sziais me

tais nebus sumažintos.

Dideliu straiku sziais metais 
gal ir nebus. Bet daug dideliu 
fabriku nedirbs kai darbinin
kai susikirs ir pareikalaus di
desniu algų. Bet jie neilgai 
Straikuos, nes ne tik kiszenius 
tuszczias, bet ir stalas jau gry- 
iks.

Plieno fabriku darbininkai 
vargiai iszdrys straikuoti. Jie 
daug ir dnasiai reikalauja, bet 
kai iszkils klausimas ar strai
kuoti ar susitaikinti, tai Plieno 
Unijos atstovai nedrys paves
ti darbininkams ant balsavimo.

Vokiecziai gryžta prie savo I 
senoviszkos tvarkos. Nepai-i 
sant visos Amerikos ir Angli
jos Karo Sztabo tvarkos, seni 
biznieriai ir bankieriai ima sa-i 
vo biznius vesti po senovei., 
Tie kurie vede viso kraszto 
pramone Hitleriui, dabar vėl 
ima pramones vadeles. Didžių
jų fabrikantu vardai nepasi
rodo, bet ju palydovai ir pa- 
dupezninkai dabar ta paezia 
tvarka inveda ir varo kaip ir 
pirmiau. Jie dabar valdo ang
lies kasyklas plieno fabrikus 
ir kitas pramones.

Automobiliu darbininkai pa
reikalaus didesniu algų, bet 
nedrys ilgai straikuoti. Visi 
laukia pamatysi ir pažiūrėti 
kaip Fordo fabriku darbinin
kai laimes (ar prakisz straikas. 
Kaip bus su Fordo darbinin
kais, taip visi kiti sutiks ir nu
sileis.

. -— __ ::_____ -
Straikos dabar neria madoje. 

Darbininkai pyksta ant savo 
uniju ir ant unijos bosu. Jie ne
nori ir neiszgiali straikuoti!

Amerikos valdžia priima to
kius fabrikantus ir su jais de
rinasi, bet Anglija su Francu- 
zija tokiu biznierių nepriima 
ir sako kad jie sudaro nors už- 
uomazgi ar sėkla kitos galin
gos ir karingos Vokietijos.

Japonai ima kaltinti Ame
rika už visas savo bedas. Dar
bininkai ir ūkininkai nerimau
ja ir prieszinasi priesz visko 
pabranginima. Jie sako, kad 
kasztai per brangus ir taksos 
per augsztos. Amerikai szita 
tvarka Japonijoje kasztuoja 
apie $1,400,000,000. Ir kasz- 
tuos per kokius keturis metus.

Trumanas dabar jaueziasi 
galingas politikoje, nes jis nu- 
jauezia kad Repūblikonu par
tija yra susiskaldžiusi. Bet jis 
nemato ar nenori matyti kad 

■ Demokratu Partija yra taip 
pat susiskaldžiusi ir bijosi sa
vo szeszelio.

1 Unijos dabar drąsiai dau
giau algos reikalauja, bet su
tinka priimti daug mažiau ne
gu tie ju pareikalavimai, nes 
junijos vadai nedrysta isz- 
szaukti ilgas straikas.

Nors musu karininkai beda- 
voja, kad jiems labai mažai ap
mokama, bet jie vienaip, ar ki
taip, daug daugiau gauna, ne
gu yra jiems paskirta. Major 
Generolas gauna apie $11,115 
ant metu. Bet tikrumoje jo al
ga yra daugiau negu $17^)00 
in metus. Major karininkas 
gauna $8,518 in metus; sar- 
žentas gauna $5,334 in metus. 
Bet visi jie beveik padvigubi
na savo algas su visokiomis 
pensijomis, paszelpomis ir isz 
taksu iszsisukimais.

8 Unijos pirmiau reikalavo 
penkiolika ar dvideszimts cen
tu ant valandos daugiau. Da
bar visos jos patenkintos jeigu 
jos gauna penktuką ant valan
dos daugiau.

. , Dabar szeimininkes doleris 
biski daugiau nuperka sztore 
ar buezerneje. Pirmiau Ameri- 
kon.iszkas doleris buvo vertas 
apie penkios deszimts devy
nis centus. Dabar tas doleris 
yra apie pusantro cento dau
giau vertas. Bet tai maža pa
guoda szeimininkems kuriu 
vyrai dirba tik dvi ar tris die
nas in sanvaite.

Amerika yra pasižadėjus su
teikti Europos krasztams 
ginklu ir kitokiu apsiginklavi
mo pabūklu už visa bilijoną 
doleriu. Bet iki sziol, 
vienas centas nebuvo 
krasztams paskirtas.

dar nei 
tiems

Anglija negali daugiau savu 
pinigu paskirti apsiginklavi
mui ir už tai laukia pagelbos 
isz Amerikos.

1939 metuose Amerikos do
leris buvo vertas szimto centu, 
o dabar daugiausia už ji gali
ma gauti tai tik apie szeszios 
deszimts centu.

Francuzija dabar baisiai 
daug pinigu paskiria ant gink
lu Indo-Kinijoje, ir negali 
daugiau paskirti savo krasz- 
tui apsiginkluoti. Francuzijos 
atstovai ne tik praszo, bet sta- 
cziai reikalauuja pagelbos isz 
Washingtono.

■■ Anglija reikalauja kad Ame
rika pasidalintu savo mokslu 
ir žiniomis apie gaminimą tos 
Sprogstanczios “Atom” Bom
bos. Anglai turi gera ir tikra 
priekaba prie tos “Atom” 
bombos, nes ju mokslincziai 
daug daugiau žinojo apie tos 
bombos paigaminima negu 
Amerikiecziai per kara. Jie vi
sa savo mokslą paaukojo Ame
rikai, ir dabar nori kad Ame
rika ir Anglijai pavestu tos 
“Atom” bombos pagaminimo 
paslaptis.

Europos apsiginklavimo 
kasztai dabar siekia apie $5,- 
500,000,000 ant metu. Bet su 
pastaraisiais metais visi tie 
krasztai gales vis mažiau ir 
mažiau tam apsiginklavimui 
paskirti. Visi tie krasztai tiki- 
sti ir laukia Amerikos doleriu 
ir ginklu.

Repu'blikonu Vadai tarpu 
saves peszasi kaslink ateinan- 
cziu Rinkimu. Didžiausias 
plausimas yra Darbo klausi-

Lietuvoje ar isžtrėmime? Ne, 
ir dar karta ne!

Susirinkę in Kongresą orga- 
nisuotos JAV iszeivijos Lietu
viu atstovai turės vieningu ir 
galingu balsu pasmerkti bar- 
bariszkus Rytu despoto veiks
mus ir visam pasauliui pa- 
reikszti kad per daug jau pra
lieta nekaltu žmonių kraujo, 
kad jau laikas yra sustabdyti 
Stalino tironijos siautejima. 
“Lietuviu tauta buvo ir turi 
būti laisva ir pati tvarkyti sa
vo kraszto reikalus.“ Visuoti
nis Kongresais turės apeliuoti 
in Vakaru Demokratijų Vy
riausybes, pirmoje eileje in 
Jungt. Amerikos Valstybes, 
reikalaudamas, kad jos imtųsi 
skubiu ir pasekmingu žygiu • 
pacįeti lietuviu tautai jos kovo
je del gyvybes ir laisves, nes 
Bolszevizmas, kuris terioja, 
musu gimtaji kraszta, yra vi
so pasaulio grėsmė.

Sumobilizuokime tai visas 
gyvąsias Lietuviu jiegas, kad 
Visuotinis Kongresas butu in- 
spudingiausia demonstracija 
priesz Lietuviu tautos žudyto
jus. Dalyvauti jame yra kvie- 
cziamos visos Lietuviu drau
gijos, susivienijimai ir ju sky
riai, klubai ir kitokios organi
zacijos, taip senosios kartos, 
taip naujai atvykusiųjų trem
tiniu. Kiekviena draugija ar 
klubas, rinkdamas delegatus, 
tepaskiria ir auku Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

Musu tėvai, broliai ir seses 
pavergtoje Lietuvoje ir isztre- 
mime laukia fnusu pagelbos. 
Neapvilkime ju! Sukruskime 
veikti tuojau. ALT skyriai ir ♦ 
draugijų komitetai privalo ne
delsiant “pradėti savo kolo
nijose akcija“ už dalyvavima 
Kongrese. Visi sąmoningi JAV 
Lietuviai turi būti szio Kon
greso talkininkai! Už Lietuviu 
tautos iszgelbejima! Už Ne
priklausomos Demokratines 
Lietuvos atstatymai

ALT Vykdomasis Komite
tas: Leonardas Szimutuis, pir
mininkas; Antanas Olis, vice- 
ipirm.; Dr. Pijus Grigaitis, sek. 
Mikas Vaidyla, iždininkas.

szome, ar niekados neiszmoko- 
me kaip save pasilinksminti; 
mes vis reikalaujame kad kiti 
mus palinksmintu. Už tai, mes 

radijo, turime 
in krutamuo- j 

, iii teatrus in 1 
I sportu loszimus, nedalyvauti ) 
i sportuose, bet pažiūrėti kaip 
kiti loszia. Kaip tik už tai, 
mes turime ir gerti, nes gėri
mas mums yra kaip teatras ar 
sportus, nes jis mus linksmina.

Amerikiecziai greitai gyve
na, greitai važiuoja. Europie- 
czai tankiai musu paklausia: 
“Kodėl mes taip greitai va
žiuojam niekur?“

Amerikietis greitai gyvena

mas viena gero sznapso stikle
li. Amerikietis pasididžiuos ne 
už tai, kad jis labai gero sznap
so stikleli iszgere, bet už tai
kad jis visa tuziną sznapso į turime turėti 
stikleliu iszmete. Francuzui|eiti in kliubus, i: 
rupi to sznapso skonis, smo-jsius paveikslus, i 
kas: Amerikiecziui rupi tol 
sznapso pasekmes, kai visas i 
kambarys jam yra miglotas ir 
jo draugai tik per ūkanas jau 
matomi.

Amerikiecziu obalsiai, prie
žodžiai ir sveikinamai yra la
bai panaszus ir in Lietuviu to
kius sveikinimus: Mes savo 
draugui iszkeliame stikleli, sa
kome “In Sveikata“ ir paskui 
patys ta stikleli iszgeriame. 
Tai kur ta musu draugo svei- greitai geria, greitai ir pasige- 
katai, jeigu mes ta sznapsa pa
tys iszgeriame? Mes sakome, j 
“Na, ant kitos kojos!“ Reisz
kia kad jau mes prisipažinsta- 
me, kad tas pirmutinis stikle
lis atėmė lygsvara ir reikia, 
kad abi kojos svyruotu. Mes 
sakome: “Pukszti in Krike!” 
O ka mes metame in krike, jei
gu ne tik szlamsztus?! Ameri
kiecziai sako: “Sztai, purvas 
tau in aki!“ Jie lygina sznap
sa su purvu. Jie ant pagiru sa
ko: “Sztai tam szuniui, kuris 
tave inkando! ’ ’ Reiszkia, 
sznapsas kanda.

Amerikoje vyrai ir moterys 
lygiai geria. Mes nieko nesako
me priesz tai, kad moterys ir 
merginos geria, nes mes ne
esame paskirti pamokslus 
drožti. Mes tik szita pastaba 
padarome, parodydami, kad 
Amerikietis turi geresne proga 
ir daugiau laiko gerti. Pirmiau 
būdavo paprotys, kad po pietų 
ar po vakarienes, vyrai palik
davo savo žmonas ar savo 
drauges ir pasitraukdavo in 
atskira kambarį keletą iszsi- 
traukti. Jie ežia ilgai nepasi- 
likdavo, nedrysdavo pasilikti, 
nes vis buvo pavojus, kad kits 
koks kavalierius neinsiseilin- 
tu ju žmonoms ar ju draugams. 
Ir dar kitas pavojus buvo, kad 
jie negautu velniu kad per il
gai jie paliko tas moteriszkes 
vienas.

Amerikoje tos baimes ar to 
pavojaus visai nėra, nes vyras 
geria su savo žmona, kavalie
rius su savo drauge. Tai jie ga
li ilgiau ir daugiau gerti. Ir 
vyrui nėra nei sarmatos, nei 
baimes per daug iszsitraukti, 
nes jis gali savo žmonelei pri
minti, kada ji buvo per daug 
inkauszus.

Pirmiau, kai mes turėjome 
saliunus, kur moteriszkei ne
buvo valia inžengti, tai musu 
vyrai nedryso perilgai ežia 
prie baro stovėti ar skuneri 
lenkti, nes jie nežinojo kas da
rosi namie. Dabar vyras atsi
veda savo žmona ir savo vai
kus, ir visa szeimyna padeda 
bara atremti.

Musu biznieriai, garsindami 
savo sznapsa dar nedrysta ant 
savo pagarsinimu parodyti 
moteriszke geriant sznapsa, 
bet jau iszdryso parodyti kaip 
graži panele bus, jeigu ji ta ar 
ta alų niauks.

Czia Amerikoje randasi gy
vas miszinys visokiu žmonių, 
visokiu tautu. 
Amerikoje 
miestuose, 
vienas kito.
Airiszis, ’ Lenkas,
Kazokas, Dzūkas ir
gali turėti bendro tokiame mi- 
szinyje? Nugi stikleli ir skune
ri! Prie baro, prie stiklelio, po 
veno kito, visi tampa draugais 
pažystamais ir net susigimi- 
nioja.

Mes Amerikiecziai pamir-

) Degtines, sznapso gėrimas 
Amerikoje, nuo to laiko kada 
visi svaiginaneziai gėrimai

i buvo uždrausti, iki dabar, ka- 
i da visi geria ir pundina, paro
do Amerikieczio būda.

Kai kurie musu pamoksli
ninkai ir blaivininkai sako, 
kad visi Amerikiecziai iszmo- 
ko ir inprato gerti, kai buvo 
uždrausta gerti. Tai visai ne
teisybe! Amerikietis ir Ameri- si tie Amerikieczio nusistaty- 
kiete geria sznapsa ir maukia 
alų, isz pripratimo, ir už tai 
kad Amerikos paproeziai rei
kalauja ta sznapsa gerti.

Paprastai, Amerikietis geria 
už tai, kad jis nori parodyti 
.savo draugiszkuma, taip kaip 
jis pundina, kad parodžius sa
vo vaiszinguma. Bet mes visi 
žinome, kad daug tokiu, kurie 
pradeda gerti vien tik del 
draugiszkumo, vėliau jau ge
ria už tai, kad jie nori gerti.

Sziandien beveik visi geria, 
ir retas kuris . pasmerkia 
kuris iszsigeria. !
nos jau praėjo; dabar mes ta tuonios deszimts viena doleri 
saliuna vadiname “užeiga.“ . kiekvienam.

Musu laikrasztininkai dabar I Europiecziai tankiausiai ge- 
jau neraszo apie ta naszlaitele ria sznapsa ar kitus svaigi- 
seratele, kurios tėvas in saliu- nanezius gėrimus priesz, per, 
na visa pede palieka. Dabar) ar po valgio. Bet Amerikietis 
musu laikrasztininkai mažai geria, už tai, kad jis nori ger- 
ka sako apie gėrimą, nes pikui- ti; už tai kad jis jaueziasi ne- 
ku ir balių biznis pareina isz) laimingas;
to gėrimo. Net sunku insivaiz- 
dinti koks butu iszvažiavimas 
ar piknikas be aluczio!

Reiszkia, dabar sznapso ir) 
alaus gėrimas nesudaro doro-' 
ves klausima. Niekas nestato 
klausima ar tas, kuris geria ar 
tas, kuris pasigeria gerai ar 
blogai daro, ar jis yra geras ar 
blogas žmogus. Dabar musu 
mokslincziai mums aiszkina 
kad girtuoklis yra sergantis 
žmogus.

Tas girtuoklis kuris buvo 
smerkiamas isz sakyklų, dabar 
jau yra daktarams pavestas. 
Jis nėra blogas, nes jis serga.

Tas pats atsitiko ir su kito
mis ligomis, kaip lyties ligo
mis. Pirmiau, mes tokius žmo
nes kaltinome, o dabar, mes ju 
iszkadavojame.

Kai mes szitaip žiūrime in 
ta gėrimo klausima, tai gir
tuoklis tampa muczelninkais, 
ligonis, o ne bomas, kaip pir
miau jis buvo.

Mokslincziai mums sako kad 
to girtuoklio pasielgimas nėra 
blogas, kad jis geria del daug 
tikru ir jam geru priežaseziu, 
kad jis nėra kaltas nes jis yra 
silpnas ir negali atsisakyti. 
Jie nori mums pasakyti kad 
girtuoklis geria už tai kad jo 
kūnas, yra per silpnas atsisa
kyti.

Szitoks musu mokslincziu 
nusistatymas užtikrina mums, 
kad kai mes geriame ir pasige
riame, tai mums visai nėra jo
kio grieko, kad mes visai ne- 
prasikaltome, bet kad mes 
anaiptol esame nekaltos aukos.

Tie, kurie mus taip mokina, 
sako kad net ir tie žmones ku
rie niekados nei laszo neeme in 
burna gali tapti girtuokliais 
jeigu jie taip pat, kaip tas gir
tuoklis susirgtu.

Apie penkios deszimts mili
jonu žmonių Amerikoje geria 
svaiginanezius gėrimus, sznap- 

.sa, alų ar vyną. Ir visiems la
bai malonu iszgirsti kad kai 
jie per daug iszmaukia, tai ne 
jie kalti, bet ju ta nelemtai liga.

Apie trys milijonai Ameri- aplaikote.

kiecziu geria tiek, kad jie yra 
skaitomi girtuokliais: reiszkia 
jie labai serga.

Bet, nežiūrint viso to, mes 
turime prisipažinti, kad Ame
rikiecziai labai navatnai, sa- 
votiszkai ir labai daug geria. 
Amerikieczio gėrimo papro- 
cziai yra labai glaudžiai susi- 
risze su jo madomis, nusista
tymais ir invertinimais. Ir vi-

mai parodo kaip Amerikietis 
savo laisva laika praleidžia ar 
nori praleisti.

Europos žmones visai kitaip 
geria; ie geria isz pripratimo. 
Europiecziai susirenka, už tai, 
kad jie nori iszsigerti. Ameri- 
kiecziai geria, už tai, kad jie 
susirenka. Ir ežia baisus skir
tumas. Europiecziai daug sy
kiu susieis, bet visai negers; 
jie tik tada gers, kada jie susi
renka gerti. Bet Amerikiecziai 
geria kada tik jie susirenka.

ta, Amerikiecziai per metus isz- 
Saliuno die-) geria alaus ar sznapso už asz-

ria. Ir jam tas patinka, nes jis 
geria pasigerti.

Ne musu tikslas ežia buvo * kitus mokinti ar kokius prie- 
kaisztus daryti. Mes tik sten- 
giemies kelis bruožus, kelias 
pastabas padaryti apie musu 
gėrimo paproczius. Jeigu kurie 
isz musu skaitytoju galėtu ir 
norėtu dar kiek pridėti, dar 
kitas pastabas padaryti, ar 
mums musu kliadas parodyti, 
mielu noru priimsime ir isz- 
spausdinsime.

BROLIAI IR SESES, 
AMERIKOS 

LIETUVIAI!

vi-.
ir

sū

Stalinas dabar atsako 
siems Europos krasztams 
Amerikai in ta Atlantiko 
tarti. Rusija, dabar stengiasi
investi pramones santykius 
tarp Rusijos, Finlandijos, Cze- 
koslovakijos ir Lenkijos.

Lenkija su Czekoslovakija 
dabar stoja in pagelba ir in 
talka rytinei Vokietijos pusei 
kur Sovietai valdo ir tvarko.

meta

arba
tai yra Amerikie-

už tai kad jis pik
tas; už tai, kad jis linksmas; 
ar už tai, kad tai jo biznis, o ne 
tavo.

Amerikiecziai daug daugiau 
už kitus geria kuo stipriausio 
sznapso. Ir jie ta sznapsa ne- 
maiszo, bet stikleliais 
staeziai in gerkle.

“Gaidžio Uodegaite,“ 
‘ ‘ Cockfail
ežiu iszmislas. Tiems kuriems 
sznapso smokas, skonis nepa
tinka, tie kurie negali gerti 
sznapso, sumaiszo ta sznapsa, 
pasaldina ir paskui geria. 
Reiszkia, jie geria sznapsa, 
kad ir jo įieapkenczia. Reisz
kia jie negeria del skonio, bet 
del pasigėrimo. Szitokiose 
“Gaidžio Uodegaitėse“ bar- 
tinderiai inpila kuo praseziau- 
sia sznapsa, nes jie žino kad 
ežia niekas nesirūpina apie 
skonį, tik apie to sznapso pa
sekmes, pasigėrima.

Amerikiecziai greitai dirba, 
greitai važiuoja, greitai gyve
na ir greitai geria!

Francuzas visa diena ar vi
sa vakara praleis Ibesiurbda-

PRANESZIMAS!
Susimildami, jeigu iszkeliau 

uate in kita miestą ant apsigy 
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se. 
na ir nauja adresa ir miestą ku 
riame gyvenot ir apsistojot, net 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszczio in nauja vieta 
Daugelis praszo idant permai 
nyt adresa, prisiunczia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo 
da kur gyveno ir in kur iszva 
žiavo. Tokiu laiszku sziandier. 
aplaikome daug, nes svietas la 
bai maiszosi, o del mus yra ne 
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas is? 
kur musu skaitytojas raszt 
laiszka ir kur seniau gyveno 
Jeigu prisiunsite sena ir nau 
ja adresa, tai greicziau galėsi
me permainyt ir greicziau gau 
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikrjaszczio ne

Saules” Redyste

Ruoszkimes Visi Prie 
Visuotino Amerikos 
Lietuviu Kongreso

Ir teipgi ežia 
žmones gyvena 

miesteliuose, arti 
Tai kagi Czekas, 

Slavokas, 
Lietuvis

Amerikos Lietuviu Tarybos 
(ALT) Metinis Suvažiavimas 
pernai sutarė suszaukti “Vi
suotini Amerikos Lietuviu 
Kongresą“ New Yorke. Jis in- 
vyks “Lapkriczio (Nov.) 4-5- 
6 dienomis “New Yorker”) 
vieszbutyje, lietelyje. Kaip ži
nia, 1945 metais Amerikos Lie
tuviu Kongresas buvo su- 
szauktas Chicagoje. Jis buvo 
gausus dalyviais ir svarbus 
savo tarimais. Dar sėkminges
nis turi būti szis Kongresas 
New Yorke!

Jau deszimts metu sukaks, 
kai Lietuvos Rytu kaimynas 
Sovietu Sanjunga invede Tro
jos arkli savo ingulu pavidale 
isz Lietuvos teritorija. Tai bu
vo pirmasis Lietuvos suvere
niniu teisiu pažeidimas. Nerei- 
kejo nei metu laiko, kai Rytu 
diktatorius užplūdo Lietuva ir 
kitus Pabaltijo krasztus su sa-i 
vo ginkluota armija ir polici
jos daliniais. Kliasta seke po 
kliastos, apgaule po apgaules. 
Sugriauti buvo nepriklauso
mos Lietuvos Valstybes pama
tai, sunaikinta visa tai, kas bu
vo gražiu darbu ir pasiryžimu 
per dvideszimt metu sukurta. 
Kraszte insivieszpatavo prie
spauda-, skurdas ir vargas. 
Maža to. Žiaurusis okupantas 
pasiryžo isznaikinti ir kraszto 
gyventojus masiniais trėmi
mais in Rusijos vergu stovyk
las. “Jau netoli milijono Lie
tuviu yra isztremta isz savo 
tėvynės, kuriu daugelis žuvo 
kankinio mirtimi.“ Ju vieton 
atgabenami nauji kolonistai 
isz Rytu. Like kraszte Lietu
viai veda žūtbūtine kova su ne
lygiu sau prieszu del Lietuviu 
tautos egzistencijos ir kraszto 
laisves.

Akivaizdoje sziu liudnu 
faktu ar mes, Amerikos Lietu
viai, begalime tylėti? Ar gali
me ramiai laukti, kada žūsta ir 
yra kankinami niekuo nekalti 
musu tėvai, broliai ir seserys

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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norecziau eiti! Kas mudu per
skirs? Pasakyk, mane isz- 
trems? Kas atsitiks -su musu 
meile?

— Turi ten apie ka ir mis-
(Tasa)

V.

Per kėlės miliutas jam neati
dengta veido. Pagalinus juos
ta jam nuo akiu nupuolė. Plesz-

Iszbudo Plescziajev temstant, 
ir labai nusistebėjo matyda-Į 
mas kad guli ant grindų prie 
lango per kuri buvo matomas 
baltai, piamąraseziuotas menu
lis tarpe mažu debesėliu ant 
dangaus. ’Siauras kambarys 
lapkaiszytas aplinkui paveiks
lais szventu ir klupininkas su 
knygomis ir liktoriais jam bu-į 
vo visai nepažįstamas.

Tiktai po tam palengva ir su 
sunkenybe paaficieriuš atsimi
nė kaip tai su didžia baime 
praleido diena kunigaikszczid 
koplyczioje uždarytas, kaip 
vaikszcziodamas po kambiari 
suvarpo po tam pargriuvo prie 
lango ir užmigo. Prie slenks- 
ežio atrado valgio ir tuo jaus 
pajuto bada. Po tam atsisėdo 
ant lango ir galvojo apie savo 
.padėjimu, taigi apie busima 
ant saves suda, o gal da isz tė
vynės isztr ėmimą.

Net po langu vaikszcziojan- 
tis kareivis-sargas jam nerū
pėjo. ■

Pagaliaus paaficieriuš jau 
buvo visiszkai nusiraminęs ka
da ant galo atsivėrė durys ir 
inejo kunigąiksztis.

- Ar pameni Aleksandrai 
prisiega? Ar pasirengęs vis
kam pasiduoti be murmėjimo 
ir baimes? Žinok gerai kad ta
vo menkiauses pasiprieszini- 
mas pražudys ne tik tave.

Ant komendanto paklausy- 
mo paaficieriuš užganedinan- 
cziai tasake tiktai tuojaus vėl 
labai iszbalo.

— Kaipo tikras ciesorienes 
pavaldinis viską iszpildysiu; 
gyvasties nepasigailėsiu, bet“ 
esiu nekaltas nieko priesz Po-j 
na ir Jos Didybe.

— Bet kas-gi ežia tau isz- 
metineja? Mokėk iszeiti su pa
garba ir ant saves neturi jo
kios kaltybes, atsake kuni- 
gaiksztis ir nusiėmęs nuo kak
lo placzia juosta paiaficieriui 
drueziai užriszo akis.

— Na sifdiev, iszgirdo 
Plescziajev paskutiniu sykiu 
kunigaikszczio baisa. Keno tai 
rankos ji mandagiai paėmė* už 
pažaseziu ir nuvede laiptais že
myn.

Karietoje netikrumo baime 
vėl paaficieriu užpuolė • ir jis 
suriko liūdnai:

— Kur mane vežate? Juk 
nepabėgsiu. Pasakykite, pasa
kykite ar ant kaneziu, ant nu- 
žudinimo ?

Niekas net ne pasijudino 
nors jis tvirtai u'ž abieju ran
ku laikytas. Paaficieriuš suti
ko su savo likimu ir tuojaus 
nutilo.

Pagal jo apskaitymus jis ga
bentas nemažiau puse valan
dos; ant galo karieta sustojo.

Kas toksai ji tvirtai paėmė 
už rankos ir prilaikydamas nu
vede ji trėpais augsztyn. Ne
buvo girdėti ne szvapejimu ne

cziajev pamate save mažam 
kambaryje ir jis stovėjo priesz 
įaukszta biurka ant kurio dege 
žvake, atsisuko. Moteriszke in 
ji žiurėjo be jokio susimaiszy- 
mo, bet žiurėjo tiesiog jam in 
akis ir lengvai szypsojosi. Ku
nigaikszczio szalikas buvo jo 
rankose.

Su didele nuosteba Plesz
cziajev apžiurėjo kambari. 
Krese su stovais prie lango už- 
paravano pataisyta lova ir ke
li ant vinių paveikslai: viskas 
parode jam jog jisai randasi 
privatiszkame kambaryje; ne
buvo tenai inkvizitorių, sudžiu 
ar budeliu.

— Ponas esi susimaiszes, 
paaficieriau, ir nežinai nuo ko 
pradėti, skardžiu balsu pra
kalbėjo mergina (dama) stovė
dama atsirėmus in siena ir 
linksmai žiūrėdama- in Plesz- 
cziajeva.

Tasai žiurėjo in ja nežinoda
mas ka atsakyti.

— Negaliu pasakyti ponas 
paaficieriau, kad atradau per
daug prielanku jauniki, pra
dėjo vėl mergina valandėlė pa
tylėjus, ir rodosi kad svar
biausia role asz busiu privers
ta imti ant saves. Pagalinus 
kiekviena pradžia atsakan- 
cziai esą apkainuojama tiktai 
užsibaigimu.

VI.
Saldžia vilczia prisipildė pa- 

aficierius szirdis kada dvi 
dienas po tam sutemoje inejo 
pas ji vėl kunigaiksztis su ži
noma rankose placzia juosta ir 
tarė:

— Na, rengkis, sakele!7 O z

— Ir vėl, ir vėl! Suriko 
Pleszcziajev negalėdamas to 
visko iszlaikyti.

— O ka ar tau tas- viskas 
pamėgo? Matau kad greitai 
sarmata pametei, nusijuokė 
kunigaiksztis ir ulžriszes jam 
akis pavede ji vadovams.

Tiktai tada kada jis vėl bu
vo vedamas per tamsius tusz- 
czius kambarius kuriuose gar
siai atsiliepdavo dideliu atbal
siu, ju žingsnai, staigai ji ap
siautė didelis nusiminimas.

— In kur dabar veda? Mis
tino visas drėbedamas. Per
skirs, neduos net paskutiniu 
sykiu in ja pasižiūrėti. Tai da
bar mano prapultis, paskutine 
prapultis.

Dykai paaficieriuš klausėsi 
žinomo in paskutines duris 
barszkinimo. Pagalinus vado
vas jo ranka paleido ir jis liko 
laisvas. Toje valandoje Plesz
cziajev suuodė -arti saves jam 
jau žinomus kvepalus.

— Miela, miela! Suriko 
Pleszcziajev stengdamasis da- 
silyteti tos kurios artuma jau 
atjautė.

— Daugiau vikrumo, po
nas paaficieriau, atsake pa- 
žinstama ir jam isz ranku nuo
latos szalin traukdavosi.

klausymu ne žingsniu. Durys 
atidarinėta ramiai per tylin- 
czius sargus. Pleszcziajevui 
pasirodė, kad jau jis su vadovu 
perejo visa kambariu eile ir 
daugybe tamsiu karidoriu ka
dangi laipiojo trepais tai aug
sztyn tai vėl žemyn.

Jo vadovas tris kartus su
beldė in kokias tai duris ir ji 
tenai invedes iszejo. Szviesa 
jam tiesiog atsimusze in akis.

lyti pirmiausiai, tu durneli.
Sztai su tavim esiu. Sztai bu-

— Tyliau, ramiau, ponas j 
savo karszti sulaikyk, prasi
juokė mergina, kada su trenks
mu nuo sienos nukrito sunkus 
laikrodis, pastūmėtas paafi- 
cieriaus.

— Kaip tu, Aleksandrai, 
sumenkėjai, kalbėjo mergina 
su svetimžemiu kalbos akcen
tu ir glostė jaunikaiti. Ko il
giesi ir džiusti, sakale?

— Tavęs, miela, dienomis

Vienas vyrelis 
Piteris Smarkelis, 

Prisiuntė man 
laiszkeli, 

Apie atsitikima, 
Kuris turėjo su 

savo bobele.
Sztai ka jisai raszo: 

Nauji sziandienini daktarai 
stebukliu sako:

Kad szalta vanduo, 
Yra geriausias būdas, 
Del prikėlimą savo 

mises isz lovos.
Taigi, asz paklausęs 

ju rodos, 
Ir kada mano bobele 

miegojo, 
Po szilto patalu;

Asz paemau stiklą 
szalto vandens, 

Ir apliedamas josios / 
kojas.

Ant rytojaus, 
Alano mises apskundė, 
Norėdama “Divorsa.” 
Tasai keisas laikomas 

korte, 
Asz sude pasakęs, 

Kad asz skaitės apie 
tai laikrasztyje, 

Džodžius atsake jam, 
Jog jisai yra biski 

kreizi, 
Ir del mises duos 

divorsa.
Piteris apleido korta, 
Keike kaip velnias,

Sakydamas:
Jog geriause naudot 

laikroduką, 
O ne szalta vandeni.

* * * 
e

O tas garnys, 
Nelabas pauksztis, 

Kuris daro nekuriems 
nesmakumo, 

Nuszaut reiketu. 
Taigi del vienos 

apdovanojo, 
Ant sportuko užsiklepojo, 
Tasai vyrukas iszsiteisino, 
Kortas mergele apkaltino, 

Alergele vela varanta.
iszeme, 

Bet sportukas iszsiteisino, 
Isžbego in tolima Vestus, 

Nuo tosios pavojingos 
mergele.

* * *

Kur buna pedes, 
Ten bėdos ir darbo 

turi polysmonai, 
Kur ten apie Vestchestere,

Vienoje namuoje,
Gerdami vyrai susimusze, 
Daug bledies padaryta, 

In lakupa visus 
nuvarė, 

Kur fainos užmokėjo.
Tai mat, pede 

turėjo,
Lakupe uždaryti 

stenėjo.
-Ar tai gerai? 
Szur kad ne!

cziuoju tave, sztai negali skus
tis kad asz prie tavęs nesiglau
džia. Ar apie mane atminsi,. 
Aleksandrai ?

— Ant smėrties už tave ir- 
paskui tave! Duszios iszgany- 
mo nepasigailėsiu! Snszuko 
karsztai paaficieriuš.

—- Na to, tai jau, daleiski- 
me, visai nereikia, biski sau
sai atsake mergina ir apėmus 
jam su rankom galva lengvai: 
patraukė szia puse, t.y., tam 
kambarin kuriame pirmoji jo i 
meiles lekcija atsibuvo.

VII.
Antra diena paleistas per 

kunigaikszti pulkan, Plesz
cziajev szventai dalaike savo 
paslaptį ir kiekvienas paliepi
mas pribūti pas komendantą 
buvo linksmiausia jam žinia, 
priimta su susiraukusia kakta 
kad tas parodyti tik savo drau
gams buk jisai tuo perdaug 
neužganėdintas.

Po szviesu pavasario sute
mų, kuomet tai viena auszrine 
sveikina kita,, seke jau dusz- 
nios Liepos naktys, o meile pa- 
aficieraus visas mišl-is vis la
biau spaude to mažo paloviuo
se kambarėlio puse kur buvo 
visa eile tuszcziu saliu. Paafi- 
menus diena ir naktį mišinio 
apie savo su ta ja grožybe pasi- 
vaikszcziojimus tik du vienu 
darže ir kūdros pakraszcziais 
apie linksma vakariene, sutai
syta mokaneziom rankom ir 
rūpestingai ant stalo sudėta; 
apie besiglamonejimus kurie 
jam buvo tikru rojum ant že
mes ir iszganymti.

— Nuo ko tu taip vis gra
žyn eini, mano pone? Kalbėjo 
jam tankiai kunigaiksztis. Nuo 
tavęs akiu net negalima ati
traukti. Ir delko taip, pasa-

Draugai 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.

Mažute Diana Hulme pri
siglaudžia prie savo tėvo szu- 
nio, Richmond, Londone, kur 
buvo laikoma szuniu paroda. 
Saitas szuva pareina isz ba- 
joriszko kraujo ir yra vadi
namas Afghan. Szuva laimė
jo garbes ryszuleli per paro
da, o laikrasztininkas, ku
riam pasisekė szita paveiks
lą nutraukti gavo gerai ap
mokėti.

:: JUOKAI ::
___

Abudu Geri /

J

xW AfUObOw « 
oj A/iKa CSy
Pati — Kur tave kvaraba 

neszioje? Vietoje eiti jieszkot 
darbo, tai nusivilkai in saliu- 
na, net ant anuo galio miesto!

Vyras — O kur tu apie tai 
girdėjai?

Pati — Asz girdėjau, kaip 
buvau anam gale miesto, pas 
kurna!

Vyras — Tu sakai, jog asz 
valkiojuosiu, bet ir tavęs vel
nias po visas pabulkes tran
ko!

Nesuvalgė

Žydas inejo in restauracija 
ir liepe sau paduoti pirageli. 
Tarnas jam padavė, o jisai 
klausė kiek kasztuoje?

— Deszimts kapeikų.
Žydas atiduoda piragaiti 

atgal ir klausė:
— Praszau duoti man 

arielkos už taji piragaiti.
Dave jam arielkos, o Žy

das iszeina.
— Hej! Žydeli! Užmokė

ki už arielka, paszauke kel
neris.

— Juk asz daviau tau pi
ragaiti.

— Tai užmokėk už pira
gaiti.

— Kaip asz galiu užmo
kėt už piragaiti, ar kas mate 
kad asz jam suvalgytau?

kyk? Ar gal todėl kad esi kuk
lus kaip mergina, o gal jau esi 
be jokio kuklumo?

Tada Pleszcziajev laimingai 
raudonavo. Retkarcziais pats 
sau akis užsiriszdavo su ta pla
czia juosta, o kartais net liep
davo ji vedantiems draugams 
greieziau skubintis. Taigi va
dovas jam viena syki ir pasa
kė:

— Suspėsi. Jau neilgai tau 
ežia reikes valkiotis ir vežioti 
ateina laikas ir tempti.

Tankai jis pas savo miela 
visko isz didelio pavydumo tik 
klausinėjo bet 'toji nuolatos 
juokėsi.

— Ne amžinai juk bueziuo- 
tis. Patsai papraszysi apie su- 
simylejima, ir buvo su juom 
kiekvienu -sykiu vis malones
ne.

Viena syki iszbudes po be
miegiai nakeziai jau vakare, 
savo mundiere Pleszcziajev at
rado kortele ant kurios buvo 
paraszyta;

“Mielasis!
“Tavo uolumui esiu dėkin

ga jog sziandien daktaras pa
sakė man kad.... Jai ir toliau 
taip busi paklusnus, nuolan
kus ir meilingas, nesuriebesi ir 
nesutingsi, pasiszauksiu da ta
ve, kada bus galima ir tada vėl 
soeziai iszsi'bucziuosime. O da
bar, mielasis, neverk, ngilge- 
kis ir pas merginas nevaiksz- 
cziok nes kaip dažinosiu, pava
rysiu.*

“Girdėjau kad tave galiu 
pasveikinti su oficieriaus ran
ka. Tavo.”

Pleszcziajev ta paezia diena 
gavo karsztlige Atkeliavusios 
motina ir Zofija ji iszgyde. 
Pleszcziajev sirgdamas tan
kiai kalbėjo apie meile, bet jo
kio vardo niekados nepasake.

— BUS DAUGIAU —

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burikc 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias, 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz’Senoves 
Padavimu; Peary ant Žemgalic 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25f

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro 
bertas Velnias; Afedejus; Kai} 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78-puslapiu, .. 20$ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa

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
lieki!. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo isziins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka 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, Szv, 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

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

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

No. 134 Dvi istorijos apie 
Baisi Žudinsta, apie Urlika

Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.
No. 139 Trys istorijos apie 

Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidulis, Atmokejimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

No* 140 Keturios istorijos 
apie Alaža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Alocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis ' vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Alateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla. 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, A^arg- 
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo
gutis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postai Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

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.

^DIP-LESS”
WRITING SETS

Choose The Right Point 
for

The Way You Write

Pirkie U. S. Bonus

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRAB ORIU S 
Laidoja Kunvs Numirėliu. 
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Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 
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without dipping
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Mahanoy City, Pa. J
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Žinios Vietines
— Parapines Mokyklos pra-i 

sides Ketverge, Rugsėjo Sept.' 
1-ma diena; Publikines prasi-Į 
dės Seredo j, Rugsėjo, Sept. ( 

t 

7-ta diena.
— Rugpiuczio menesis jau 

baigėsi.
— Seredoj pripuola Szven- 

to Reimundo; taipgi ta. diena 
1946 metuose, New York mies-l

V. I

to biznis 'buvo suparalyžiuotas Į 
per straikas troku draiveriu. Į

— Vakacijos vaikams taip
gi baigėsi.

— Ketverge pirma diena 
Rugsėjo (September), menesis 
paszvenstas Marijos, Kanki
niu Karai. Ir ta diena yra Szv. 
Egidijo. Taipgi ta diena 1939 
metuose Vokiecziai užsipuolė 
ant Lenkijos. Ūkininku prie
žodžiai: Kokia Egidijaus die
na, toks ir Ruduo. Rugsėjo per
kūnija ženklina Kalėdoms 
daug sniego. Koksai oras per 
szi menesi bus, toksai pats ir 
ateinancziame bus. Koks oras 
per szilines, toks bus per ketu
rios sanvaites. Jeigu per My
kolą nelyja, tai galima tiketiesi 
^auso pavasario.

— Petnyczioj Szvento Ste
pono. Taipgi ta diena 1945 m., 
Japonai pasidavė. Ir ta diena 
1340 m., Keistutis užgrobė isz 
Lenku Draczzina ir Lucką.

trisdeszimts tukstaneziu ir: bar beisbole loszia su Greens-' 
szesziu szimtu jaunu beisbo-į boro rateliu, North Carolina 
liniuku. I valstija.

Jansas Robertas Simononis, 
sulaukės deszimts metu senu
mo, susirgo kokia ten keista 
kojos liga, jo koja votys suko’ 
ir ronos negyjo, bet pradėjo;

uus pasveiktu.
O Roberto galva buvo pra- 

Arnold muszta ant beisboles sporto; 
metu1 kad ir sirgdamas, nepaeidamas

susirūpino, nes jie. nei . sapne 
sesusapnavo, kad ka jie pada
rys Washingtone, dabar taip 
greitai atsiliepia namie, kur 
jiems jau dabar ima rūpėti 
balsai, votai.VIESULOS

FLORIDOJE
EROPLANAS

ėjo in savo žmonos miegamąjį! 
kambari, kur ji buvo su tuo, 
svetimu vyru, ir abudu nuszo-Į 
ve, paskui pats sau kulka pa-j 
leido in kakta.

Mirusieji: Policijantas Wil-: 
liam R. Lane, trisdeszimts me
tu amžiaus, jo žmona, dvide-j
szimts aisztuoniu metu amžiaus; net puleti. Jis ilgai sirgo ligo- 
ir tas svetimas vyras, trisde-i ninese, jo tėvai ji pas visokius 
szimts septynių metu amžiaus; daktarus važinėjo, viską darė, 
Arnold Meyers. Policijantas; ka tik iszmane; rūpinosi, dar- 
negyveno su savo jauna ir gra-; bavosi ir meldiesi, kad ju su- 
žia žmona per asztuonis mene
sius. Jiedu tankiai s 
davo. Svetimas vyras, 
Meyers pradžioje szii
buvo nuvožęs savo žmona Rūtai jis vis apie beisbole sznekejo ir' 
ir jųdviejų vaiku, Leonarda, skaito.
penkiolikos metu ir Normaną; Kai tik jis pradėjo sveikti, 
deszimts metu in Norvegija.; ir jis jau nors ant krieslo gale- 
Jis sugryžo in Amerika savoj jo vienas sau pasėdėti, jis jau: 
bizni susitvarkyti ir ketino prasze beisboles ir ome bole:

metineti, gaudyti ir žaisti.
Kai jis paaugo ir pasveiko, 

jis jau isz visu savo jiegu puo
liesi ta beisbole žaisti, rodos, 
norėdamas savo draugus pasi
vyti, kurie žaidė kai jis lovoj 
gulėjo.

Szitame miestelyje buvo su
tvertas 
ratelis.
da,si po visus miestus ir mies
telius; juos tvarko ir veda Le- 
gijonieriai.

Robertas Simononis visomis 
jiegomis stengiesi taip gerai 
pasirodyti, kad ir jis butu in

Girardville, Pa. — Jaunas 
Lietuvis labai gražiai ir žy
miai atsižymėjo beisboles žai
dime. Robertas “Bobby” Si
mononis, sūnūs Juozo ir Regi
nos Simononiu, sziais metais 
taip gerai losze beisbole jaunu 
Legijonieriu tarpe, kad jis 'bu
vo iszrinktas ir paskelbtas kai
po geriausias ir intakingiau- 
sias sziu metu beisbolininkas.

Girardvilles miestelio Legi
jonieriu Beisboles Ratelis la
bai garsingai atsižymėjo savo 
loszime, laimedame savo ap-j 
skrities pirma vieta. Tam gar
bes laimėjimui daug prisidėjo 
jaunas Lietuvis Robertas Bob
by” Simononis.

Beisboles loszimas, rodos,
isz prigimties szitam jaunam Robertas Simononis taip atsi

Lietu-' —
i re,
I

Jo motina, Regina, per karai 
buvo vaiske. Dalbar ji yra. isz- 
rinkta kaipo patarnavimo ka
rininke, veikeje Girardvilles 
Legijonieriu kuopoje. Jo tėvas! 
Juozas yra to beisbolininku ra-i

; telio mokytojas ir patarėjas, j 
Su Roberto Simononiu pa

gelba tas, Girardvilles jausu 
beisbolininku ratelis dabar!
garsiai ir žymiai pragi\sejo ir! 
atsižymėjo sziais metais. Ro- 
berto dede teipgi yra nepap
rastas beisbolininkas, jis da-

--------------------------- —

jaunu beisbolininku
Szitokie rateliai ran-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bet mes gerai pažinstame Ame- 
rikos kapitalistus. (Amerikoje 
kaipo kapitalistai, galime ant 
kokia nuosavybe. O mes turi
me antru ranku raszomaja ma-; 
szinele, ir varinėjame aplužusi ’

Tai mes galime

plieno mažiau pirks, fabrikai 
mažiau gamins, ir darbinin
kams mažiau darbo bus. i <

Jis duoda prilyginimą ir pa- 
i vyzdi, rodydamas in anglių 
; kompanijas ir in mainierius.
i Jis sako kad anglys jau dabar automobiliu.
daug per brangios, ir žmones tikrai sakyti ir net didžiuotis 

CTiniT'Žn or? jau ima vartuoti, gaza, elektra kad mes esame vienas isz tu;
SUDUŽO; 27 ŽUVO 1 ir aliejų. Anglių mažiau per- niekingu kapitalistu.) O mes

-------- ka, kompanijos mažiau anglių kaipo kapitalistai, galime ant;
MANCHESTER, ANG. — kasa, ir mainieriams. mažiau

Anglijos eroplanas, skrisda- darbo randasi.
mas isz Belfast, per miglas ir i Jis toliau aiSzkina kad jo i 
ūkanas pataikė in kaina ir su-. kompanija jau dabar rengiasi 
dužo. Dvideszimts septyni isz pra,leisti szimta milijonu dole- 

( trisdeszimts dvieju žuvo. rįu anĮ savo fabriku pataisymo
ir padidinimo. Ir tas reikalin- i 
ga jeigu darbininkai nori dirb
ti.

naikinti.
Tos viesulos paskui pasuko 

in kitas valstijas, kur taip pat 
labai daug iszkados padare. 
Namus iszverte, medžius iszro- 
ve ir viską savo kelyje isznai- 
kino.

Karo Sztabas pasiuntė savo 
kareivius prižiūrėti kad va
giai neapvogtu tu sudužiusiu 
ir sugriautu namu. Raudona
sis Kryžius pasiuntė savo žmo
nes kad jie parūpintu nors 
nakvynes vieta tiems, kurie 
neteko namu per tos viesulos 
žiaurumą. Žmones, kurie tuos 
krasztus pažinsta sako, kad tos pįrmo eroplano dvideszimts du 
vieulos sudarė iszkados, ble- keleiviai ir keturi lakūnai žu- 
dies del daugiau negu 80 mill- vo an^ Sykio. Viena moteriszke 
jonu doleriu vertes.

trisdeszimts dvieju žuvo.
Keturi žmones žuvo kitoje 

eroplano nelaimėje, kai kitas 
daug mažesnis eroplanas nu
krito in Baildon, netoli nuo 
Shipley, Yorkshire.

Ant abieju eroplanu visi ke
leiviai žuvo.

Policijantai sako kad ant

BADAS LIETUVOS
KAIMYNYSTĖJE

SENMERGE NUŽU
DĖ SAVO SESERĮ

baisiai sužeista, pasimirė pirm 
negu buvo galima ja nuveszti 
in ligonine. Du maži vaiku- 
cziai buvo labai sužeisti.

Popieros fabriko darbinin
kai netoli nuo tos vietos, kur 
antras isz tu eroplanu nukrito, 
sako kad jie tik sykiu iszgirdo

ROBINSON, ILL. — Polici
jantai laikrasztininkams pra- 
nesze, kad septynios deszimts trenksmą, mate kai eroplanas 
trijų metu amžiaus senmerge: ore perlūžo per puse ir nukrito
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ta rateli isskaitytas. Jam la- ant smert nudure sav° seserl. ir paskui užsidegė.
41rvr» Io n cirrm iv» mnrn

bai lengvai pasisekė.
Szitame ratelyje 'bežaisda- 

mas beisbole Robertas iszdygo 
iszsivyste kaipo nepaprastas 
beisbolininkas.

Dabar tas jaunas Lietuvis

Shenandoah, Pa. — Sirgda
ma per tris sanvaites, gerai ži
noma gyventoja Ona Andrulo- 
niene, nuo 212 So. Chestnut 
|Uly., numirė Petnyczioj, 10:30 
valanda naktyje, Geisinger li- 
gonbute, Danvilleje. Gimė She-' Lietuviui pritinka, nes jo tėvo žymėjo, kad visiems 
nadoryje, po tėvais vadinosi: brolis teipgi yra atsižymejes to; viams jis garbe nesza. 
Ona Žukiauskiute. Jos vyras 
Antanas numirė 1937 metuose.
Paliko szeszis sūnūs: Edvardą, 
Danbury, Conn., Adolpa, mies
te; Daktara Antana, Williams
port; Juozą, Brooklyn, N. Y.; 
Eugenu, Washington, D. C., ir 
Jeronimą, Flushing, Long Is
land. Du brolius: Kazimiera ir 
Haroldą, Camden, N. J. Dvi 
seserys: Anele Helu, Pottsville 
ir Margareta, Valant, Pa. Lai
dos Utarninke su apiegomis 
Szv. Jurgio ibaižnyczioje 9-ta 
valanda ryte ir palaidos in pa
rapijos kapines.

— Viktorija Kadlubauskie- 
ne, nuo 211 E. Oak uly., numirė 
Petnyczioj po pietų savo na
muose, po trumpa ligai. Velio
ne gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Paliko savo vyra Vinca; sunu 
Vinca, namie ir dvi dukterys: 
Anele, pati Jono Macknio, ir 
Veronika, namie; seseri Anto- 
ninette Lazauskiene, tris anū
kus ir viena pro-anuke. Laido
tuves invyks Seredoj, su Szv. 
Misziomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje devinta valanda ryte, ir 
palaidos in parapijos kapines. 
Graboriai Oravitz laidos.

— Jenina Krczynsky, nuo 
217 N. Bower Uly., numirė Pet
nyczioj, 6:05 valanda vakare, 
Locust Alt. ligonbute. Velione 
sirgo nuo kokio tai laiko.

sporto loszime.
Jaunas Simonams dar turi 

viena meta eiti in augsztesnia- 
ja mokykla, High school. Tai 
galima tikėtis, kad mes dar 
daugiau apie ji iszgirsime.

Saituose jaunuju 'beisboli- 
ninka rateliuose dalyvavo, sep- 
tynioliko szimtu rateliu. Kiek
vienas ratelis susidaro isz asz- 
tuonioliko beisbolininku, tai 
reiszkia, kad Lietuvis isz Gi
rardvilles, Robertas “Bobby” 
Simononis buvo iszrinktas isz

kuri ilga laika sirgo ir buvo; 
paliegele. Ji sako kad ji savo 
seserei buvo prižadėjus kad ji 
jos niekados neapleis. Už tai, 
ji savo seseri nudure ir paskui 
pati save nusidure. Senmerges 
vardas buvo Lucy Richard. Ji 
gyveno ant ukes su savo sese-

penkios deszimts metu am-Į 
I žiaus, Faith. Ji nujautė, kad ji 
ilgiau negales savo sesers pri
žiūrėti ir už tai nutarė ja nu
žudyti ir save nusižudyti.

LIETUVIS DYPUKAS
UZMUSZTAS

Pirma Diena Darbo 
Amerikoje Benamiui

FRANKFURT, VOK. — 
Vietos Baltgudžiu Informaci
jos Biuro (BIB) žiniomis, pa
sitikrino daviniai apie plintan
ti kada Baltgudijoje.

Lietuvos pasieny, Molodecz- 
ne, žmones tinsta isz bado. Mo
žy riaus ir Minsko (senovės 
Lietuvos valstybinėje kalboje 
ir dabartinėje Baltgudžiu kal
boje szis miestas vadinamas 
Mensk, Rusai vadina Minsk) 
srityse daugelis kaimiecziu 
iszmire nuo bado ir nusilpnė
jimo. Daugelis szeimynu Kol- 
chozbzuose duonos nemate da 
nuo praeitos žiemos. Suvalgy
tos visos atsargos, todėl vagia
mi da ir nesunoke sziu metu 
grudai. Sovietiniai organai ža
dėjo suteikti pagelba, bet ligi szimts szesziu metu buvo isz 
sziol tai tik tuszti pažadai. Ne
paisant žiauriu bausmių, žmo
nes skerdžia “paskutines kar
ves.”

Bado prieszastis: Pernyksz- 
tis prastas derlius ir nuolatinis 
grudu atsargu vežimas Rusi
jon. Pyliavos veik visai isz- 
tuszino Baltgudiszkus kaimus. 
Kai badaujantieji
pagelbos in kariszkus sande
lius, valdžia suima praszyto- 
jus ir gabena juos sunkiems 
darbams Rusijos giriose ir ka- 

, syklose. (LAIC)

Szvento Raszto prislėgti, kad 
nei vienas Italijos dvasiszkis 
nieko su mumis dar iki sziol 
neiszperejo priesz Komunis
tus. ' ’> ■ y Y

Italijos Komunistai dabar 
stengiasi sukelti buntus, Kata
likus nuo Bažnyczios atitrauk
ti ir visus Kunigus intarti ir 
apszmeižti. P

Czia aiszkiai matyti kad tie 
nabagai, Italijos Komunistai 
turėjo tylėti ir tupėti, ir laukti 
kol jie gavo žodi isz Moskvos, 
kaip priesz tuos dvasiszkius 
ir tuos niekingus kapitalistus 
atsiliepti. Jie nieku gyvu nega
li surasti jokios priežasties 
pultis ant Szvento Tėvo, tai 
jie puolasi ant tu kurie ta Szv. 
Tęva gerbia. Vilkas retai ka
da drysta pultis ant piemens, 
bet jis puolasi ant aveliu.

NELAIMINGAS
INVYKIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) A

nebus. Jau neužginczyjamai 
priparodyta, kad tas juodukas 
buvo ir yra “nekaltas.” .

Kai tas juodukas po dvide-

Washington, D. C. — Latvy-, 
no Sztabas praneszta, kad eks- 
pliozija kylo ant Submarino 
“Cochino” ir nuskendo Sziau- 
res mariuose. Septyni vyrai 
užmuszti, szeszi dingo, o szeszi 
iszgelbeti.

Katalikai K ryžiu Nesza

New York, N. Y. — Poliai- j 
jautas pasikavojo po savo žmo
nos kambario langu ir lauke 
kol ji nakczia parėjo su sveti
mu vyru. Jis paskui tykiai in-

Anglijos geležinkelio dar
bininkai, nesza ant Dover 
kranto deszimts pėdu dydžio 
medini kryžių, kuris buvo 
padarytas Jeruzolimoje. Szi- 
ta kryžių sukalė ir nutasze 
zokoninkai Jeruzolimoje.

Savanoriai Katalikai vy
rai, ant savo pecziu nesz szita 
kryžių skersai Anglija. Szi-

tas kryžius jau buvo per- 
nesztas per Syrija, Lebanon, 
Francuzija, Italija ir Belgi
ja. Romoje Szventas Tėvas 
Pijus Dvyliktasis, Popiežius 
ta kryžių buvo paszventines.

Isz Anglijos szitas kryžius 
bus nunesztas in Airija ir 
paskui bus pasiunstas in 
Amerika.

WORCESTER, MASS. —
Keturios deszimts dvieju metu 
“Dypukas,” Lietuvis Tremti
nys, Viktoras S. Atkocaitis, 
kuris neseniai buvo atvežiaves 
isz Vokietijos, gavo darba in 
Ruby Wool Kompanija.

Jis piripa diena iszejo in sa
vo nauja darba, naujame krasz 

tai Laivynas turėjo nutraukti te jįs važiavo ant keltuvo, 
daug darbu ir nustojo states: 
daug laivu.

Apsaugos Sekretorius, Louis
A. Johnson szita pinigu pasky
rimo sumažinimą priėmė ir pa
tvirtino ir taip atėmė darbus 
isz trijų tukstaneziu ir trijų 
szimtu žmonių.

Apsaugos Sekretorius szi
taip padare, kad kiekvienas 
Kongresmonas dažinotu ir su
prastu, kaip jo miesto ar val
stijos žmones sukenezia, kai 
jis sumažina valdžios paskyri
mus.

Boston, Mass., prie laivu ir 
prie povandeniniu laivu dirba 
apie asztuoni tukstaneziai ir 
szeszi szimtai darbininku. Czia 
visu ezvereziu tu darbininku 
skaiezius yra ar bus sumažin- 

; tas.
Taip pat ir in Portsmouth, 

: kur penki tukstaneziai ir trys 
szimtai darbininku dirba, da-

i bar visas czvertis atleistas isz 
darbo.

Taip pat ir po visa Amerikos tįes> jeįgU kompanija daugiau 
kraszta, kur tik randasi laivy-^eino gauna? Jis atsake kad 
no uostu ar fabriku, daug dar- j^arbininko alga ir fabrikanto 
bininku netenka darbo ir ar pe]nas pareina prilyginimo 
daugiau tik dvi ar tris dienas prįe fabriku, prie kitu 
dirba per sanvaite. Po visa savininku, kurie net ir kito- 
Naujos Anglijos kraszta dabar kįus baigtu gamina, 
kur tik pasisuki, matai darbi-' 
nisku be darbo.

Dabar Kongresmonai, Sena
toriai ir kiti Politikieriai labai

3,300 BE DARBO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

* Vyras niekad nedažinos 
apie būda moteres, kol su ja ne 
susinesz.

‘ ‘ elevatorio ’ ’ ir nežinodamas 
gerai kaip tie keltuvai veikia, 
iatidare to keltuvo duris ant 
antro augszto, kai kitas keltu
vas pradėjo leistis nuo treczio 
augszto. Jis taip buvo su
spaustas tarpu sienos ir savo 
keltuvo duriu. Kai jis buvo 
isztrauktas jis jau buvo pasi
miręs, nes jis buvo sutrintas.

PERSPĖJA PLIENO 
DARBININKUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kalėjimo paleistas, jis gavo 
prasta siutą ir deszimts dole
riu ant pradžios gyvenimo, j 

Isz tikro visiems mums bai
si sarmata, kad czia, Ameriko
je musu teismas gali taip bai
siai nuskriausti nekalta žmo
gų.

Mes nežinome ka tas j uodu- 
kreipiasi kas dabar darys po dvide

szimts szesziu metu; bet jeigu 
mes jo vietoje butume, mes 
valstija dabar apskustume, 
kad mums valstija atmokėtu 
pilna alga už kiekviena diena, 
kuria mes praleidome kalėji
me, kad valstija atmokėtu mu
su žmonai už visa ta varga ir 
skurdą, ir dar to nebutu gana; 
valstija, kaip ir paprastas eili
nis žmogus turėtu mums dar 
už szloves nuplieszimai gerai 
užmokėti.

Jeigu szitas juodukas viso 
daug laiko, kol jie atsipeikėjo, szito pareikalautu, mes pirmu-

džiuoja tuos kurie jiems dar
bus duoda; O paskui kai jau 
sugryszta in savo darbus jie 
reikalauja kad darbdavis vėl 
jam geras butu.”

Jis buvo užklaustas, kaip 
galima nustatyti darbininko 
atlyginimą, jeigu jis nesutinka 
ant to kad darbininkas turėtu 
pareikalauti daugiau mokes

Jis pasiaiszkino szitaip: 
“Jeigu plienas dar labiau pa
brangs, o jis turės pabrangti 
jeigu darbininkai gaus tiek 
daugiau ant valandos, tai žmo
nes vietoje plieno ims vartuoti 
cementą, aluminum, medi ir 
kitus dirbtinius tavoms. Tada

ITALIJOS KOMUNIS
TAI PUOLASI ANT | 

DVASISZKIU
ISZ RYMO, ITALIJA.

Italijos Komunistams eme

susitarė ir paskui atsikirto 
priesz Szvento Tėvo viso Ko
munizmo pasmerkimą.

Szventas Tėvas yra pasakęs, 
kad Katalikas negali būti Ko
munistas ; kad tie Katalikai 
kurie priguli prie Komunistu 
Partijos ar ta partija szelpia 
ar remia, yra tuo paežiu sykiu 
iszmesti isz Bažnyczios ir ne
gali prieiti prie, ar priimti 
Sakramentu.

Savo Komunistiszkame laik-i 
rasztyje, Komunistai Italijonai J 
dabar atsikerta. Jie puolasi 
ant dvasiszkiu, sakydami, kad * 
Kataliku Bažnyczios dvasisz- $ 
kiai yra tamsuoliai, nemokinti “ 
ir visokios pažangos prieszai.

Italikos Komunistai dar to
liau eina su savo skundais ir 
prikaisziojimais. Jie intaria,

tiniai ji remtume ir sakytuma 
kad dar ir to negana.
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pitalistais, kurie nori visa, |
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Na, mes tu Italijos Komu-; J f
nistu nepazinstame, nepažins- * . f
tame nei Italijos dvasiszkiu,, »


