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Isz Amerikos
AUTOMOBILIU

STRAIKOS
--------~ I

Vieni Laukia Kitu. Visi 
Pasirengia Straikuoti

DETROIT, MICH. — Su 
automobiliu darbininkais ran
dasi dvi puses, du szonai, du 
ginczai ir du klausymai.

Darbininkai atstovauja visai 
milijoną nariu Automobiliu 
Darbininku Unijos. Ju vado
vystėje dabar stovi Fordo fab
riku darbininkai, kuriu randa
si apie 171,000 darbininku. Ju 
vadas ir atstovas yra unijos 
Prezidentas Walter P. Reu-į 
ther.

Automobiliu fabrikantu at
stovai turi ant savo szono 4,-

Svecziai Pas Popiežių TAIKOS SUTARTIS 
PANAIKINTA

000,000 automobiliu ir troku, 
kuriuos jie mums pagamina ir 
parduoda.

Fordo kompanijos atstovas 
ir vadas yra Jonas S. Bugas.

Unijos atstovai sako kad jie i 
savo straikas jau kelis sykius 
yra atidoje, vis tikėdamiesi į 
kad bus galima susitaikinti.. 
Dabar Fordo kompanija susi-Į 
taikė su savo darbininkais.

Jeigu Fordo darbininkai su
sitaikė, tai kitiems darbiniu-Į 
kams butu sunku daugiau rei
kalauti.

Chrysler automobiliu kom- j 
panijos darbiniskai jau nubal
savo, deszimts priesz viena 
straikuoti kai tik j u kontrak
tas uužsibaigs. Dabar Chrysler 
atstovai pranesza kad ju dar-: 
bininkai aplaikys pensijos fon
dą.

STRAIKOS ' 
BRANGIAI

J KASZTUOJA
I* - ______

Darbininkai Mažai 
Naudos Gaus, Kad

Ir Laimes
i -----------

WASHINGTON, D. C. — 
Plieno Darbininku ar Mainie
riu Straikos dabar szitaip at
silieps ant darbininku; darbi
ninkai, kad ir laimėdami Strai
kas, mažai naudos sau gaus.

Fabrikai dar turi gana ang
lių.'del kokiu dvieju menesiu;! 
Geležinkeliu Kompanijos turi 
gana anglių del apie keturios 
deszimts dienu. Bet paprasti 
žmones kurie anglis vartuoja 
del szilumos jau dabar žiuri in 
tuszczius skiepus.

Fabrikams Plieno greicziau 
pritruktu. Bet Automobiliu 
Fabrikai gal galėtu dar kokiu 
du menesiu dirbti kai Plieno 
fabrikai sustraikuotu.

Bet szjmtai tukstancziu dar- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Szventas Tėvas, Popie
žius Dvyliktasis priėmė pas 
save in sveczius du augsztus 
Amerikos dvasiszkijos vir- 
szininkus, Kardinolą Ed
ward Mooney isz Detroit, 
(po kairei), ir Kardinola Sa
muel Stritch, isz Chicago, 
Ill., (po deszinei).

Szventas Tėvas tada buvo 
savo vasarnamyje in Castel- 
gondolfo, Italijoje.

Kardinolai, kaip ir Vys
kupai turi važiuoti in Roma 
kas keli metai. Tai szitiedu 
Kardinolai iszpildydami sa
vo pareigas užvažiavo ir pas 
Szventa Tęva.

PLIENO STRAIKOS

528,000 Darbininku
Sustraikavo

PITTSBURGH, PA. — Plie- 
no darbininkai sustraikavo, 
viena minuta po vidurnakties, 
Subatos.ryta. Fabrikai jau už- 
sidarinejo ankscziau, kai buvo 
matyti kad darbininkai strai- 
kuos.

Trumansa sako, kad jis nie
ko nedarys, bet palauks pažiū
rėti kas bus.

Plieno Darbininku Unija jau 
ilgai tariesi ir pesziesi su fab
rikantais; kelis sykius atidėjo 
Straikas, kai buvo vilties, kad 
bus galima susitarti.

Susikirtimas ir nesusiprati
mas iszkilo isz Pensijų, Paszel- 
pos ir Darbininkams Apdrau- 
dos. •

Unijos Prezidentas, Philip 
Murray kaltina fabrikantus už 
szita nesusipratimą. Jis sako 
kad darbininkai buvo privers
ti Straikuoti, kai nebuvo gali- i 
ma gražumu su fabrikantais 
susiszneketi. Del szitu Straiku, 
jis sako, vien tik Fabrikantai 
yra kalti.

O Fabrikantu atstovas, Ben
jamin F. Fairless sako, kad 
ežia Darbininkai ir j u Unijų 
yra kalti.

Kai unija paskelbė Strai
kas tai visos derybos buvo nu
trauktos Washingtone. Da-! 
bar, jeigu szitos Straikos pra
sitęs ilgiau, tai daug kitu dar
bininku straikuos ar darbo ne
turės. Kaip szitie darbininkai

susitaikins su fabrikantais, 
bus ženklas ir kelias ir kitiems 
darbininkams panasziai daryti 
ir reikalauti.

Kitame szito numerio 
straipsnyje, “Plieno Klausi
mas’’ mes pilniau ir aiszkiau 
stengiamies iszaiszkinti szita 
klausima ir susikirtima.

PLIENO KLAUSIMAS

Plieno Darbininku
- Ir Fabrikantu 

Susikirtimas

PITTSBURGH, PA, — Kai 
Plieno Pramones Taryba suda
rė savo raportą, iszrode , kad 
bus galima be straiku susitai
kinti. Nors darbininkams ne
patiko kad ta Taryba visisz- 
kai iszmete didesniu algų 
klausima, darbininku unija su
tiko derintis ant tu klausimu 
ant kuriu ta Taryba sutiko.

Bet Plieno Fabrikantai nuo 
pat pradžios sake kad ta Plie
no Pramone Taryba yra vien- 
szaliszka, kad ji remia darbi
ninkus per daug. Tie fabrikan
tai nustebo kai ta Taryba nusi
statė priesz didesnes algas.

Beveik visi laikrasztininkai 
sutiko kad ta Taryba labai ge
rai ir beszaliszkai savo darba 
atliko. Net ir paežiu fabrikan
tu žurnalas, “Iron Age’’ suti
ko kad Taryba gerai ir moks- 
liszkai klausima iszriszo.

Visi džiaugiesi kad jau nors 
syki iszvengsime straiku. Kiti

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LONDON, ANGLIJA.—So
vietu Rusija panaikino drau- 
diszka sutarti su Yugoslavija, 
sakydama, kad Yugoslavijos 
Prem. Marshal Tito yra susi
dėjęs su svetimu krasztu kapi
talistais. • ■

Szita sutartis buvo sudaryta 
1945 metuose. Sovietu Rusija 
szita sutarti panaikino per 
laiszka, pasiunsta Yugosla- 
vams, ir paskui Sovietu radi
jas paskelbė,

Laiszke Sovietai sako, per 
buvusio Užsienio Ministerįo, 
Laszlo Rajk teismą paaiszkejo 
kad visa Yugoslavijos valdžia 
susinesza su tautomis, kurios 
yra Rusijai prieszingos.

Buvęs Užsienio Ministeris 
Rajk buvo kaltinamas ir inta- 
riamas, kad jis ir kiti turėjo 
susineszimus su Amerikos 
agentais nuversti Komunis- 
tiszka valdžia Vengrijoje.

Yugoslavijos Marshal Tito 
atsikerta sakydamas, kad Ru
sija dabar nori visus mažes- 
nius krasztus iszgazdinti ir 
priversti josios klausyti.

Dabar, kai Rusija panaikino 
savo draugiszka sutarti su Yu- 
goslavais, tai ir kitos tautos, 
kurios priklauso prie Rusijos 
ar jos bijosi dabar taip pat pa
darys.

Yugoslavija tokias sutartis 
turi su Albanija, Bulgarija, 

, Czekoslovakija, Vengrija, Len 
kija ir Romunija. Visos szitos 
tautos dabar tarnauja ar 
lenkiasi Rusijai.

Vengrija tuoj aus isz 
kraszto iszvare deszimts 
goslavijos Dipliomatu.
atsikirto ir isz savo kraszto 
iszvare devynis Vengrijos Di- 
pliomatus.

Jeigu czianera kokie monai
Jeigu ežia nėra kokie monai 

Yugoslavijos Tito tikrai ir ne- 
atszaukiamai pasitraukia nuo 
Rusijos ir pasisako, kad 
Rusijai prieszinsis, kad ir 
kara.

nors

savo
Yu-
Tito

jis
per

DUOSNUS ŽMOGUS

Dalina Szimtines

Sovietai Sako
Yugoslavai

Paniekina Sutarti
Fordo Kompanija Mokes Pensi
jas ;Mainieriu Boso John Lewiso 
Motina Labai Serga; 100,000 
Kietos Ir Minksztos Anglies
Mainieriai Gryszta In Darbus; 
Tito N ori Taikuotis Su Szv. Tėvu
MAINIERIAI GRYSZTA IN DARBUS!

Kokie Keturi Szimtai Tukstancziu 
Dar Straikuoja

TITO IR POPIEŽIUS:

Tsika Su Kataliku i 
, Bažnyczia v

WASHINGTON, D. C. — 
Washingtono pclicijantai su-

RYMAS, ITALIJA. — 
j . • .
Kartas nuo karto eina gandai* 

; kad Yugoslavas Marshall Titą 
stengiasi susitaikinti su Vati- 
kanu, su Szventu Tėvu, ir liau
tis persekiojes Katalikus savą 
kraszte.

Eina gandai isz Budapeszto 
per radija kad Marshall Tita 
derinasi, su Kataliku. Bažny
czia, su Vatikanu. Raszytojai 
Amerikoje jau visus tikina 
kad ne už ilgo Tito nepersekios 
Kataliku ir paleis isz kalėjimą 
Kardinola Stepinac, kai tik va
karines tautos sutiks Yugosla- 
vijai paskolinti pinigu.

Tokiu gandu dabar daug 
randasi ir girdisi, bet tokie ra
szytojai, tokie pranaszai nepa
tikrina savo, žinių, su. vienu 
szaltiniu, kuris butu geriau
sias. Nei vienas isz ju nepasi- 
klausia Kataliku Bažnyczios, 
Vatikano ar eina kokios dery
bos ar ne.

Tėvai Jezavitai neteko visu 
savo nuosavybių, kai ta Titą 
valdžia visus juos nubaudė už 
tai, kad penki isz ju draugys
tes, isz ju ordino, buvo intarti 
ir pasmerkti, už tai kad jie pa
laike santykius su Vatikanu, 
su Popiežiumi. '

Yugoslavijoje vaikai gali 
būti tikėjimo mokinami, bet 
juo mokinti gali vien tik tie 
Kunigai kurie yra Komunis- 
tiszkai valdžiai isztikimi. I

Trys kunigai buvo suaresz- 
tucti, už tai, kad jie teisme ne- 

, sutiko pasakyti ka jie buvo
nu boso, John L. Lewiso motina, Ponia girde j e per iszpažinti?

Louisa Watkins Lewis, labai serga Szvento 
Jono ligoninėje. Josios slauge, nurse sa- linimo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WHITE SULPHUR SPRINGS, W. VA. — 
Mainieriu bosas, John L. Lewis iszleido in
sakyma Kietos Anglies Mainieriams grysz- 
ti in savo darbus. Ir Minksztos Anglies 
Mainieriai anapus Mississippi upes dabar grysz- 
ta. Ju tenai randasi apie dvideszimts tuks
tancziu. Kietos Anglies Mainieriu randasi 
apie asztuonios deszimts tukstancziu.

Minksztos Anglies Mainieriai kurie dar 
Straikuoja, prie jokios 
trakto dar nepriėjo.

Unijos
gavo 
darys

Mainu
Love, Pittsburghe, sako, kad szitoks insa- 
kymas isz Lewiso parodo, kad Mainieriai 
ne savanoriais Sustraikavo, bet buvo gave 
insakyma isz savo boso Lewiso.

Lewisas ta

susitarimo ar kon-

Jie 
jie

Vadai buvo 
ta insakyma, 
taip kaip Lewisas jiems insako. 
Kompanijų Atstovas, George H.

biski nustebinti kai 
bet visi sako, kad

insakyma iszleido isz Spring- 
cme trisdeszimts devynių metu Illinois, kur jis dabar yra nuvažia- 
nmrzioiia •/vnn'vnc! iiAVYiallna T.n_ 1 1

serganezia motina.
amžiaus žmogus, Cornelius Le-
Roy, isz Lansing, Michigan, už VCS |)3S SžlVO 
tai, kad jis per kelias dienas 
iszdalino daugiau negu pen
kiolika tukstancziu doleriu.

Policij antai prisipažinsta 
kad žmogus gali su savo pini
gais daryti ka tik jis nori, ir 
kad jekis instatymas neuž- 
draudžia žmogui būti duos- 
niam, bet jie nori kad Dakta
rai szita žmogų peržiuretu, isz- 
agszaminavotu, pažiūrėti ar jis

(Tasa Ant 4 Puslapio) į

JOHN L. LEWISO MOTINA SERGA

SPRINGFIELD, ILLINOIS. Mainie

Kunigams nevalia jokios ko- 
lekos daryai be policijos pave-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Fordo automobiliu kompa

nija sutinka savo darbinin
kams mokėti Pensijas. Visos 
kitos tokios kompanijos turės 
taip pat daryti.

Dabar iszrodo kad szitos 
straikos bus kersztingos, žiau
rios ir ilgos. Nei unijos nei 
fabrikantai nenorės nusileisti. 
O darbo žmogelis isz abieju im
siu nukentės.

Linksmi Beisbolininkai prie j u iszlaisvinimo.

In szita Pensijos Fonda dar
bininkas nieko neinmokes; 
kompanija visa ta Fonda sus, 
darys.

Isz viso to, galima jau nu
matyti kad algos pakils, padi
dės apie penkta ar deszimta 
nuoszimti.

Darbininku Unijos ežia, ant 
szito pareikalavimo laimėjo.

Plieno fabrikantai panasziai 
nusileis ir sutiks.

Fabrikantai ir kompanijos 
dabar pyksta ant Trumano, 
kad jo ta Komisiją taip pata
rė. Komisija negalėjo insakyti, 
bet galėjo patarti. O tas tos ko
misijos patarimas, kad fabri
kantai sudarytu Pensijos Fon
da, yra Unijos vadu laikomas 
kaip insakymas fabrikantams.

Dailininkas, Vladas Didžio
kas gimęs 1889 metuose. Taigi 
jam sueina szeszios deszimtu 
metu sukaktuves. Jis buvo 
iszejės Trutnevo ir Stieglitzo 
meno mokyklas Rusijoje. Kiek 
vėliau jis stojo in auksztaja 
meno mokykla ir akademija. 
Po Didžiojo (pirmo) karo jis 
dirbo Vitebske ir paskui persi
kėle in Lietuva. Jis buvo ne 
tik menininkas, pieszejas 
puoszejas, dekoratorius, bet 
nepaprastas raižytojas.

ir 
ir

Ta Prezidento Trumano ko
misija patarė darbininkams 
nereikalauti didesniu algų, bet 
szito patarimo Unijos neklau
so ir nepaiso ir vistiek reika
lauja.

Dabar kai darbininkai dau
giau reikalauja ir gauna, 
vargiai bus galima tikėtis 
pragyvenimas nors biski 
pigs.

tai 
kad 
at-

, Žinovai Washingtone, sako 
kad jie dabar nežino kaip ilgai 
Mainieriai Straikuos, nedirbs. 
Anglių dar nepritrūks iki szio 
menesio pabaigos. Jeigu dar 
tada1 Mainieriai nedirbs tai 
Trumanas gal vėl uždės “In
junction” ant visu mainu ir 
privers visus dirbti, kaip pir
miau buvo padaręs./

Galimas daigtas kad Mainie
riai sziaurinese mamose susi
taikins ir paliks vasarines 
mainas vienas tęsti Straikas.

Vykd. Komitetas praszo me
morandume JAV Vyriausybe 
nedelsiant imtis veiksmu ap-J 
saugoti

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

No. 144 Penkios 'istorijos
Pabaltijo tautas nuo; apje Ranka apveizdos, Nedae- 

visisz,ko sunaikinimo. Kaip in- jusia žudinsta, Paskutine vale 
iciatore.ir pakto uždrausti ge- motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
nocida ir už. ji bausti- pasira-j szaukt tęva zokoninka Berna- 
szytoja, JAV-es prisiėmė prie-Idina. 61 puslapiu. 15c. 
vole apsaugoti mažumas nuo 
sunaikinimo. Kaip nugalėto
ja valstybe, JAV-es -turi teise 
ir pareiga reikalauti, kad 1939 
met., Rugpiuczio ir Rugsėjo 
men., Ribentrappo ir Molotovo

Plienas gal nepabrangs, bet 
ir neatpigs. O kaip Plienas lai- 
kysis taip ir visas pragyveni-: 
mo brangumas!

Dabar jau galima visai ki
taip szneketi ir spėti negu dvi 
sanvaites atgal: Vyriszki dra
bužiai neatpigs, iszsikiriant tu 
brangiu isz Anglijos parsi
trauktu drabužiu, nes Anglijos 
pinigai dabar pigesni.

Anglijos valdžia dabar isz 
savo iždo moka tiems kurie su
serga, tiems kurie negali dirb
ti, visiems duoda daktaro prie
žiūra ir gydinima už dyka, li- 
gonbutinei už dyka, primoka 
motinoms kurios turi kūdikiu, 
primoka už randas ir dabar 
rengiasi primokėti už maišia, 
kad visi labai pigiai galėtu 
maista pirktis, ir apart to labai 
brangiai moka ūkininkams už 
ta. maista kuri taip pigiai par
duoda žmonėms. Szitoks miela- 
szirdingumas isz valdžios pu
ses labai patinka paprastiems 
žmonėms, bet visa valdžia ir 
kraszta varo in baisias skolas. 
Amerika, bagoeziausias krasz- 
tas ant szio svieto negali taip 
daryti.

u Iszrodo kad Kompanijos in 
ta Pensijos ir Paszelpos Fonda 
mokes po trisdeszimts centu 
nuo tono anglių. Jos dabar mo
ka po dvideszimts centu nuo 
kiekvieno’ tono.

Buvęs Lietuvos Armijos va
das, Generolas Stasys Raszti- 
kis, dabar dirba eroplanu fab
rike, Los Angeles mieste, Cali- 
fornijoje.

Tai jau matyti kad anglys 
dar labiau pabrangs.

Valdininkai vis stengiasi 
iszsisukti; jie dabar Anglijos 
svaro verte pakirto. Ir tai ne 
pirmutinis sykis. Pirmiau tas 
svaras buvo vertas $5.04; pas
kui nupuolė iki $4.03; o dabar 
jis vertas tik $2.80. Bet kaip 
ilgai ar kaip žemai jis gali eiti 
su to savo pinigu sumažinimu?

Eina derybos su Kanados 
valdžia perkelti Pabaltijos 
Universitetą isz Hamburgo, 
Vokietijos in Kanada.

Argentinos valdžia sutinka 
priimti ir insileisti 15,000 Lie
tuviu Benamiu (Tremtiniu.

Francuzu Franka 1914 me
tuose buvo verta dvideszimts 
cėntu. Dabar ji tik treczdalio 
cento verta. Ir ji dar žemiau 
puola ir puls.

Anglijos darbininkai reika
lauja daug daugiau mokėti, ir 
nenori daug dirbti! Jeigu jie 
nori kad valdžia taip juos ap
rūpintu ir apžiūrėtu, tai jie tu
ri daug daugiau dirbti ir dar 
daugiau iszdirbti tavoro.

Insivaizdinkime jeigu musu 
doleris taip žemai nupultu!

Straikos, dabar pradėtos, 
kaip užkrecziamoji liga, pla- 
tinsis in visus fabrikus, in vi
sus, krasztus.

Elektros fabriku darbinin
kai laukia pamatyti ir pažiūrė
ti kas bus su Plieno darbinin
kais, ir tada jie panasziai pasi
elgs.

Szitiedu beisbolininkai 
savo ranku pirsztai links
mai rodo kiek loszimu j u ra
telis laimėjo. Ju ratelis, Bos
ton Red Sox laimėjo dvide- 
szimts loszimu, ir už tai jie
du ežia taip linksmaiszypso- 
si. Mel Parnell, (po kairei) 
mete bole o Birdie Tebbetts 
(po deszinei) gaudydavo bo-

be kai ju ratelis losze.
Beisboles loszimas 

Amerikiecziu miegiamiau- 
sias sportas vasaros laiku. 
Dabar su rudeniu tas spor
tas baigiasi, ir visi jau ima 
rūpintis apie futboles loszi- 
ma, kuri augsztesniosios mo
kyklos ir kolegijos yra jau 
pradėjusios.

yra

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu-l 
dentas lojo o m^luninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslarpiu. 15c. . >

No. 146 Dvi istorijos apie
susitarimu skriauda butu ati- Auka Nihilistu, Stebuklas ku

czios nakti. 61 puslapiu. 15c.
i No. 148 Dvi istorijos apie 

randame konkrecziai reikalau- j jona įr Alena, Pavojinga klai- 
jama: v ' I da. 45 puslapiu. 15c.

1— Kad Jungt. Vhhstybiuį 159 Keturios istorijos 
Vyriausybe oficialiai ir vieszai; apįe Duktė akmenoriaus, Kla- 
pasmerktu Rusijos vykdoma ra, Nuspręstasis, Ant kiek už- 
Pabaltijo tautu naikinima, ly- • iaiį0 moteres paslaptį. 61 pus. 
giai taip, kaip szi Vyriausybei
jau yra ' pasmerkusi religini 
persekiojimą ir 'žmogaus teisiu 
pažeidima buvusio prieszo 
kraszte;

2— Kad Amerikos delegaci
ja Jungt. Tautu Gen. Assem
ble joje, kuri susirinks Rugsė
jo menesi, ‘butu prisakyta pa
reikalauti .isztirti kaltinimus 
apie Rusu vykdoma genocidą 
nerusiszkose žemese;

3— Kad Valst. Departamen
tas panaudotu Užsieniu Reika
lu Ministru Taryba ir Jungt. 
Tautu Organizacija prarastam 
Ribentroppo-Molotovo slaptu

pasėkoje Pabaltijo 
suverenitetui atstaty-

taisyta.
Inteiktame ‘ ‘ ALT ’ ’ memo-

Kristuso

Verksmai * 
prie Ap-

gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudrus Piemenlis, Isz ko 
susidaro Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 17G A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176^2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. '20c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus, 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

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

No. 200 Eustakijuszaš. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

VISIEMS AMERIKOS ituju skVzius si^Vau .I,etali vieno milijono, taigi beveik pu
se Lietuviu Tautos jau yra. pa
smerkta žūti Sibire ir kitose 
tolimosios Rusijos vietovėse..' 
Kaip liudytojai pranesza, kiek 
vienas sziu trėmimu buvo lydi
mas neapsakomu žiaurumu. ’ ’ 

Nuo 1948 met., Gegužio me
nesio, Rusai reikalauja, kad 
Tremiamieji gyventojai pasi- 
raszytu pare)szkiinus, kad jie 
“savanoriszkai” persikelia in 
Rusija jieszkoti “saugesnio 
gyvenimo, “laisvo nuo banditu 
suprask partizanu, teroro.” 
Tie kurie pasirasze tokius pa- 

. reiszkimus (tokiu buvo mažu-: 
ma), buvo apgyvendinti szei- 
mynomis tarp totorių ir kt., pa
lyginti laisvesnėse sanlygose.

I Atsisakiusieji pasiraszyti yra 
pavieniui iszblaszkomi ir ver- 

! cziami dirbti sunkius darbus 
’ kasyklose ir miszkuose. Asme
nys, laikomi “pavojingiau
siais,” yra siuntinėjami in tam 
tikras eksterminacijos (isznai- 
kinimo) stovyklas sziaureje. 
Yra žinomi trys atvejai, kada s
‘MVD’ kariai aplaistė stovyk
las žibalu ir nakti jas padege.

1949-1948 metais, laikotar
pyje pasilikusiems kraszte 
Lietuviams buvo leidžiama pa- 

' gelbėti maisto siuntiniais savo 
artimiesiems tremtyje. Bet 
nuo 1948 mt., szi teikiama pa
gelba buvo labai spsunkinta, 
pagaliau ir patys ūkininkai, 
suvaryti in kolc hozus, buvo 
paversti elgetomis ir nebeturi 
ko siusti.

IsZ'tremtuju Lietuviu vieton 
atgabenami yra nauji kolonis
tai isz Rytu. Pirmiausia, ma
tyt, strateginiais sumetimais 
buvo paszalinti isz Lietuvos ir 
Latvijos pajūrio. Kauno ir 
Vilniaus miestuose Lietuviai 
sziuo metu besudaro vos 30% 
mažuma. Priesz 1948 met., 
“rinkimus” buvo prigabenta 
kariuomenes isz “broliszku 
respublikų” nuo 15 ligi 30 ka
riu in kiekviena kaima. Ne
žiūrint to, vos 7-10% Lietuviu 
balsavo proviijcijos vietovėse. 
Už tai Rusai atkerszijo 
met., Gegužio 22 diena 
riausia deportacija.

Gyventoju nuotaikas 
džiai veikia ir tas tikra teisybe

LIETUVIU TARYBOS 
DIREKTORIAMS, 

SKYRIAMS IR DRAU-! 
GIJŲ KOMITETAMS 

PRANESZIMAS!

Anglai dabar tikisi kad 
Amerikiecziai daug daugiau 
isz ju pirksis. Taip ir bus, bet 
tie Anglai turės daug daugiau 
dirbti ir iszdirbti jeigu jie no
rės Amerikiecziams pristatyti 
viso to ko mes isz ju dabar 
pirksimies.

Jau deszimts metu kai pasi
mirė J. Tūbelis, Lietuvos Mi- 
nisteris, kuriam labai rūpėjo 
žemes ūkio klausimai. Jis daug 
rasze in “Lietuvos Ūkininką,” 
ir iszleido kelias knygas apie 
žemes ūkio reikalus,

‘ALT’ Memorandumas 
Departamentui

Valst

CHICAGO. — Isz Lietuvos, 
pasiekia vis baisesnes žinios i 
apie okupacines (apėmimas’ 
per kito valdymo) valdžios; 
vykdomus Lietuvos gyventoju, 
iszvežimus ir naikinimas. In j 

; szi reikalą jau nekarta buvo at
kreiptas invairiomis progomis 
Amerikos Vvriausvbes deme-l 
sys, bet ji vis da ligi sziol nesi- j I 
ryžta vieszai pasmerkti tokio. 
Sovietu okupanto elgesio. 

Mums Amerikos Lietuviams 
nelieka nieko kito, kaip toliau 
szi reikalą 

į sudejimuoti 
visuomenes 
nuomone, 
ir 
Vals. Am., Vyriausybe pavar
toti visas priemones sustabdy
ti nekaltu žmonių naikiniam, 
kuris gresia visos tautos pra
žūtimi.

Vadovaudamasis sz-iais sam
protavimais, ALT Vykd., Ko
mitetas delegavo pirmininką 
L. Szimuti ir sekretorių Dr. P. 
Grigaiti nuvykti in Washing- 
tona ir inteikti memorandumą 
Valst. Departamentui. Juodu 
tai atliko Rugpiuczio men., 12 
diena. Inteikiant ‘ALT’ rasz- 
ta, adresuota. Valstybes sekre
toriui Dean Achesonui, buvo ir 
žodžiu paaiszkinti apie pasi
baisėtina Lietuvos padėti Bol- 
szeviku okupacijoje.

Memorandume nurodoma, 
kad Rusu okupacine valdžia 
jau invykde Lietuvoje septy
nias stambesnes genocido (tau
tu naikinimo) “operacijas”: 
1—1941 met., Birželio, 14 iki21 
d. d.; 2, 1945 met., Rugpiuczio 
menesi; 3, 1946 met. Vasario 
16 diena-Lietuvos Nepriklau
somybes diena; 4, 1947 met., 
Gruodžio 19, diena; 5, 1948 mt. 
Gegužio 22 d.; 6, 1949 mt., Ko
vo 24 iki 27 d. d. ir 7, 1949 mt.,' kad Sovietai nuo kurio laiko 
Birželio men., Pati stambiau- i pradėjo naudoti Jungi. Ameri- 
sia masine deportacija buvo kos Valstybių gamybos sunk- 
atlikta 1948 met., Gegužio 22 vežimius ir geležinkelio vago- 

. diena, kai perviena nakti gink-' nūs tremiamiesiems pervežti, 
luoti MGD-MVD Rusu polici-'Tai daroma sąmoningai, no- 
jos daliniai isztreme daugiau' rint parodyti, kad lyg ir Ame- 
kaip 100 tuks'tancziu nekaltu rika, in kuria yra sudėtos

Bendras isztrem- visos žmonių viltys, prisideda

vieszumon kelti, 
Amerikoniszkos 

mums palankia 
“nuolatos priminti

reikalauti” Suvienytuose

Lietuviu.

19. . 
žiam

skau-

apie
Nuo-

apie

dalybų 
krasžtu 
ti.

Toks
Departamentui "ALT” me
morandumo, užraszo turinys. 
Isz Valst. Departamento puses 
buvo pažadėta jame iszkeltus 
tikrai apsvarstyti ir atsižvel
gti in Amerikos Lietuviu rei
kalavimus. “Szi ALT Vykd. 
Komiteto žygi privalo tikrai 
pasekti ir visos Lietuviu kolo
nijos, kurios nieko nedalsiant 
yra praszomos pasiusti pana- 
szaus turinio reikalavimus, 
nes padėtis Lietuvoje ’ darosi 
tikrai tragiszka.”

Valst. Departamente buvo 
pasitarta ir dar kai kuriais ki
tais reikalais, liecziancziais 
Lietuvos iszlaiszinimo dauba. 
Vienas Ju-tai Lietuviszku va
landėlių klausimas “Voice of 
America” programose. (Szis 
dalykas tuo tarpu viszai ne- 

*skeltinas).
apie tai ir su JAV Kongreso 
tam tikro komiteto pirminin
ku.

—TOLIAUS BUS-

yra inteikto Valst, 
ALT”

Buvo pasikalbėta

— Dirbk žmogau; pinigą 
czedyk; piktus pagundymus 
nuo saves varyk..

KATALOGAS

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. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas ’ karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

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

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

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie- Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in bąli a 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 1G1 Keturios istorijos
apie Ant Prapulties Kranto,

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Tszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus^ 
15c

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szviesa., Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie 
tuvos. 68 puslapiu. 15c. \

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 195 Maldele Arcibrost- 
vos Szvencziausio Veido Viesz. 
Musu Jezuso Kristaus. 25c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

Kitokios Knygos

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių •Seraph iszk^s Officium. 10c

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 181 Kvitu
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

knygute 
iszmokejimo 
25c.
knygute

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal 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- 
n būti siusti vien tik ant szio 
adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

Pirkie U. S. Bonus

Pirkie U. S. Bonus
Ask where you WORK 

; Ask where you BANK

Buy U.S.SavingsBonds 
REGULARLY



“SAULI” MAHANOY CITY, PA.

Z^eile TĄotineles
pUSZKIENE turėjo sziau-| 

di.en dideli praszyma pasi 
poną. Norėjo sunui pirkt pan-j 
cziakas vilnones irszilta ser-| 
mėgo, nes jau buvo Ruduo ir 
žiema skubei artinosi. Vaiksz-! 
tinejo kas diena, ant paczto in 
miestą, už ka mokėjo del josios 
dvarponis mokėjo kaimuocziai 
jeigu parnesze del katro laisz- 
ka arba taip ka nors isz mies
to. Turėjo dideli gurbą in kuri 
viską dėjo, visokius grumulė
lius, mazgelius ir 1.1., o kad bu
vo blaiva, niekad nieko nepa
matė, tai ilgus metus buvo 
kaip pacztorka. Vos isz to ga
lėjo sau uždirbt ant maisto. 
Kada ka norėjo pirkt del saves 
tai imdavo dvare užmokesti 
isz virszaus, už dvi ar tris san- 
vaites. O kada ateidavo in dva
rą tai ponas szaukdavo:

— Tai tu Puszkiene nori' 
pinigu ant sermėgos ir pan-j 
czia'ku, klausdavo ponas.

— Taip, praszau pono. Tu
riu rūpintis apie savo Vincuką j 
nes tai biskuti veja-vaikis, ! 
nuogas vaikszcziotu, o nieko 
nesipirktu.

— O tai del Vincuko? Pa- 
szauke ponas užpykęs. Asz 
mislinau jog tai del tavęs ir 
.norėjau duot, bet del to raka- 
liaus, tai neduosiu f

Nuleido akis Puszkiene, bet 
norint susarmatyta, su laime 
prasze kanecz pinigu.

— Ne, neduosiu! Tu gadi
ni savo ta leiboka. Yra tai svei- Į 
kas vryas kaip aržuolas, turi' 
mieste gera uždarbi kaipo važ- 
riyczia ir galėtu motina prie 
saves laikyti. Vila savo uždar
bi pragėrė, o ant drabužio jojo i 

‘ . ... • ..motina turi dirbti. O kiek jis j 
nuo tavęs iszkaulina ant ariel
kos?!

— Tai mat, ponuli, vm tai 
mano kūdikis, pas ka praszys, 
jeigu ne pas motina ?

— Tinginys, girtuoklis, o 
tu tuom ji gadini! Lazdų jam 
duot ne pinigu ant girtavimo! j

Aszaros stojo moteriai aky-j 
se. Teisybe neturėjo džiaugs-! 
mo isz sūnaus, bet juk tai jo-: 
sios kūdikis, prasze prigulus 
su kantrybe.

— Tuszczia tavęs, net man 
galva pradėjo skaudet nuo tos į 
nereikalingos kalbos. Te tau I penkis rublius, bet priesz Die-; 
va atsakysi už gadinimą savo j 
sunaus-girtuoklio!

Puszkiene paėmė pinigus, 
kelis kartus padekavojo ponui 
ir su džiaugsmu nusidavė in j 
miestą.

* * *
Kada jau buvo už kaimo, pa-; 

sitiko Puszkiene poną su sū
num.
; Buvo po teisybei tuju paežiu’ 
metu ka josios sūnūs Vincu-' 
kas. Kokis vienok tarp ju dvie
ju skirtumas. Ponaitis jau bu
vo pabaigęs mokslą, mokinosi 
nkystes, paguodoje savo tėvus. 
O Vincukas ka?

Akys aptemo Puszkienei ir 
net gerkleje apkarto ant to at- 
simimmo.

Vincukas kada da buvo vai-j 
kinu, vaikszcziojo su tėvu ant! 
uždarbiu ir iszmoko karczemo- 
je sėdėt ir gert arielka. Kada 
motina jam iszkalbinejo, tėvas 
keike paežio ir ne paisė ant jo
sios pasakos, o sūnelis ėjo pa- 
veizda tėvo. Tėvas užsigėrė 
jog be laiko turėjo mirt, sūne
lis vienok ėjo žinomumai! keliu 
pragerinejo uždarbi tarp pana- 
sziu sau draugu, nežiūrėjo baž-

nyczios ne Dievo ne motinos.
Jeigu kada pasitiko su moti

na mieste tai vis reikalavo nuo 
josios pinigu kalbėdamas:

Ei jus vyreliai, 
Nebūkite užvydus savo 

moterėliai, 
Jeigu elegesi dorai ir 

malsziai, 
Kam ja paniekinat, 
Ir visokius niekus 

už'metinet ? 
Žinote kad užvydejimas ta 

liga niekiausia, 
Ba tai tik velnio 

pakurstinimas, 
Ant nekaltos moterėles 

nužiūrėjimas.
* * *

Vienas vyrelis girdėjo, 
Kaip du ženoti vyrai kalbėjo: 

Ka Antanai padarysime, . 
Kaip bobos nuo guzutes 

atprašysime ?
Mat, asz jum duosiu 

patarima, 
Jeigu turi su savo moterele 

• beda,
Ir in gerymus papratus. 
Ne kitokios rodos nebus, 
Nupirk* medinio dropu, 

Padek in nežinoma vieta, 
O kaip tavo bobele 

užtiks vieta, ’ 
Bonkute ras ir užsitrauks, 

Tai net gala gaus!
* * *

Gali pažinti tamsuma vyreliu, 
Davadni vyrai gražiai 

. apsieina, 
In bjaurės kompanijas 

ne eina,
Nes namie sėdi, 

Laikraszti skaito, 
Mat, skaitymas ne vieno ne 

pragaiszino, 
Ir kožnas gyrėsi isz tokio

. vyruko.
Isz tikro, laukiniai 

to nedaro, 
Ka vyreliai sueja iszdaro, 

Davadniai apsieiti nemoka, 
Pasigeria viens kitam in 

akis szoka.
Paskui vailai,

O tas nebūna gerai. 
Geriause sztant užsilaikyt, 
Laikraszti “Saule” sau 

skaityt, 
Ba jeigu ne pasitaisysite,

Tai niekai nebus.

:: JUOKAI ::
Ant Geležinkelio Stoties
Kunduktoris — Ei, mis

ter, czion negali in ta vago
ną sesti, tai specialinis vago
nas del prezidento!

Pasažierius — Nugi ir asz 
prezidentas nuo kliubo.

Mokykloje
Mokytojas — Pasakyk 

man Vincuk, kiek yra minu- 
tu adynoja?

Vincukas — Asz szian- 
dien negaliu pasakyti, ba 
musu laikrody® pagadintas! 

Kam senai bobai pinigu? Asz 
esmių jaunas tai turiu gyvent' 
su draugais ii- palebaut. O bei 
pinigu ne yra k a veikt.

Puszkiene davinėjo Vincu-Į 
kui maža savo uždarbi o kada j 

į mate jog pragėrė ir ne drabu- 
i žio sau nenuperka, tai pirkine- 
i jo jam reikalingus drabužius, 
' ir kalbėjo in save:
I — Tegul niekas ne sako 
jog mano sūnūs yra ubagu! Po

i teisybei niekad negirdejo nuo 
i Valuko padėkavones nes kož- 
! nas daigtas vis jam buvo nie- 
j kam nevertas, per prastas, nes 
! motina, vis už gera palaike ir 
kalbėjo: Tai da jaunas, kvailas 
ir per tęva pagadintas, tegul 
iszsitrauko tai susivaldys kaip

i laikas bus ir motinai atsimo
kės.

Daugeli kartu jau jai daka- 
! ko lyg gyvam kaului, bet vėl 
sau iszdestinejo kalbėdama: 
Kažin kas kaltas, ar Vincukas 
ar žmones! Mieste daugybe 
žmonių iszdykus, tai greitai 
jauna žmogų pagadina ir ant 
jo viską nuverczia, o patys 
rankas nuo visko numazgoja. 
O tie žmones! Tie žmones!

Tese Vincuką jo draugai in 
karczema kur iszmokino ji ka- 
zyruot. Vincukas žinoma kai
po kvailas, jaunas, nuėjo kelis 

! kartus ir jam labai patiko kar- 
czemine zobova tai-gi ir pali- 

! kinejo visa uždarbi karczemo- 
je, ka bravore uždirbinėjo. Vie
na karta užtiko ji Puszkiene 
prie tokios zobovos. Pilna kar
czema buvo žmonių kaip pri
grūsta, nuo durnu tabakiniu 
buvo tamsu ir troszku, o rau- 
galas nuo arielkos net apsvai
ginėjo žmogų. Dūzgėjo kaip 
avilyje, kiti dainavo, pliovojo 
ir muszinejo su kumszcziom in 
stala. Vincukas inkaites laike 
kazyres vienoje rankoje, o su 
kita musze in stala rėkdamas 
prikimusiu balsu. Motina nu
sigandus adgal nusiyrė ir isz- 
ejo laukan. Paskui pasitikus 
ant ulyczios iszmetinejo jam 
jog pinigus ir sveikata menki
na su latrais, palaikais, drau
gais bet Vincukas subarė moti-

I na kalbėdamas:
— U-gi ant ko asz dirbu? 

Juk turiu pasilinksmint! Kiti 
gere ir kazyriuoja, o ka asz da
rysiu? Žiūrėsiu ant ju kaip Ie
tis ant savo vaiku? Tai buczia 
begėdis! Žmogus kaip prisige
ria Nedelioj ir pasilinksmina 
tai turi pajiegas ’ prie darbo 
ant visos sanvaites. Kaip ne
galėsiu tai negersiu, o kaip pa
sensiu, tada kalbesiu rožancziu 
slankiodamas karčiukus.

Ne iszejo ant gero kazyres 
Vincukui. Karta pasidarė bar
nis prie kazyriu, nuo barniu 
pasidarė musztyne. Karczema 
persimainė ant gyvos peklos. 
Vincukas buvo drūtas ir petin
gas, lauže kėdės ir stalus, pere 
savo prieszus sunkiais ypais. 
Jeigu ji kepsztelejo tai jau tam 
atidavė kiek tilpo. Kiek jisai 
pažeidė tai negalima atminti, 
bet ir patsai buvo pusėtinai su-

Pasiskaitymo Knygeles
- .1 ....

Penkios Istorijos apie Burik® 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senove® 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25f

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

pertas, jog kruvinas krito ant 
grindų. Atsikvotejas po ko
kiam laikui, radosi kalėjime in. 
kur su kitais gavosi.

Tuojaus daejo žinia pas mo
tina, kas Vincukui atsitiko. 
Del motinos buvo tai labai j 
skaudi naujiena. Isz gėdos ne-1 
dryso pakelt akiu ant žmonių 
nes jai prikiszinejo blogus dar
bus Vincuko. Bet kaipo moti
na, iszteisinejo priesz žmonis 
kaip galėjo jog Vincukas ne
kaltas, tiktai niekszai kurie ji 
pritraukė prie kazyriu ir gun
de ant musztynes. Sėdėjo Vin-J 
c ūkas arešte, bet ne pats vie-j 
nas, sedejo’ir kiti. Juk jisai ne i 
yra niekesnis už kitus. Ne ji-i 
sai pirmutinis, ne jisai pasku- į 
tinis.

* * *
Iszsilaiže isz žaiduliu Vincu

kas atsėdėjo bausme, bet ne-! 
pasitaisė suvis ir pikto budo 
nepamete. Gere, lėbavo ir ka- 
zyriavo. Tankiai buvo užsige
rės prie' darbo ir ne karta tu
rėjo užmokėt už padarytas ble- 
dies. Tai baczka bevažiuoda
mas pamėtė, arba kitokia ble- 
de padarydavo.

— Juk tai taip atsitinka 
del kožno važnycziaus, kalbėjo 
motina, o kaip Vincukas bus 
senesnis tai bus atsargesnis.

Žmone jai in akis kalbėjo 
jog tai* per neatsargybe ir gir- ' 
tavima tas jam atsitiko, mat,' 
pavydėdami Vincukui, kuris; 
turi gera darba mieste ir nerei
kalauja pas gaspadorius tran
kytis už bernus.

Viena karta važiavo su bacz- j 
komis in bravorą, pasitiko 
Vincukas su kitu važnycziu 
kuris smiltis veže. Vienas an
tram nenorėjo isz kelio pasi-' 
traukt. Valukas sake jog va-j 
žiuoja su lodinge tai jam turi 
prasitrauut žmones isz kelio, j 
smilczius vela tvirtino jog jis 
taipgi veža lodingia, tai ne pri
valo trauktis isz kelio. Plūdo ! 
ir barėsi vienas kita. Vincukas 
perpykęs užkirto arkliam po 
rimbą. Kol apsižiūrėjo smil
czius stovėdamas szale vežimo1, 
likos skaudžiai suspaustais, nes 
ne spėjo atsitraukti in szali. In 
tarpa asziu gavosi koja ir sug
niuždė kaula ant smulkmeniu.

Turėjo Vincukas isz tojo at
sitikimo semažai ergelio, o sū
dąs ji nubaudė. Bet motina vėl! 
iszteisinėjo sūneli: — Kažin' 
kas buvo tame kaltas, gal smil
czius ?

* * *
Ir taip Puszkiene kas karta; 

savo sūneli iszteisisejo o ir tu- j 
rejo vilti jog Vincukas norints 
ne bus girtuokliu, o*tada bus! 
puikiu žmogum, geru sunum ir J 
smarkiausiu bernu visam! 
mieste. Ak! ’ Kaip ji troszko 
idant toji stebuklisiga valanda 
užstotu kogreicziause! Kaip ji 
butu laiminga! Tada. Vincukas 
■prakalbinėtu in ja gražiai ir 
szvelniai, kaip kokis ponaitis 
in savo motina, tada mylėtu ja 
taip kaip ir kiti vaikai savo tė
vus. Ant svieto nieko ji dau
giau ne troszko. Geide but my- i 
lėta per sunu, taip karsztai, 
kaip jiji ji myli. Kada jis apsi- 
pacziuos, sena motinėlė apsi
gyvens prie jo, bovins anukus i 
ir ramiai numirs, laimindama ' 
DieVa jog davė jai tiek laimes; 
ant žemes.

Taip mislydama apie viena-; 
tini ir apie galinti but kurie ! 
del josios ant svieto, ėjo Pusz-; 
kiene kas kartas tolyn, pasi-1 
remdama su lazdele.

Kvėpuodama, suniurus, ga-Į 
vosi in miestą, nusidavė pir- 
miause ant paczto, o paskui 
leidosi eiti per kremus. Pirko

pirmiause tai ko dvaras reika
lavo, ka prasze parnešzt gaspa- 
doriai, paskui iszrinko senkro- 
mije senmėrga del sunaus, aut 
galo nusidavė in kita k romą 
pirkt žiemines panežiakas. 
Kupczius turėjo visokiu dau
gybę ir visai]) margintu. — Na, 
kokias ežia dabar iszrinkt ? Pa
misimo Puszkiene. Imsiu rau
donas, takios Vincukui geriau
sia patiks. Gal norints karta 
jam intiksiu.

Jau pasidarė, vakaras, kada 
sugryžinejo namon, ir pradėjo 
po truputi linot, o ir buvo ge
rai miglota. Norints mieste ži
bintas dege, bet mažai atszvie- 
te.

Sztai prieszais va žinoję sun
kus vežimas su baczkomis. 
Jaunas važnyczia matomai ge
rai užsitraukęs, kepure ant 
szalies, plake arklius su rimbu 
Arkliai gerai inszerti ėjo kaip 
žaibas. Purvai tiszka in visas 
szales ir apdrebinejo praei- 
gius. Važnyczia isz to džiaugė
si ir dar labiau arkliui plieke.

Ant užsisukimo ulyczios per 
daug pasuko prie namo. Arktis 
su szonu atsimusze in einan- 
czia Puszkiene. Bernas perpy
kęs patraukė vadeles, užkeikė 
ir tempe su botagu per peczius 
senukiai.

— O tu sena ragana! Pa- 
szauke, ar tu akla! Ar ne ma
tai arkliu?

Ir antru kartu tempe su bo
tagu.

Iszsigandus senuke apkvai
to riksmu, žvengejimu lenciū
gu, tarszkejimu ratu ir aplai- 
kytu rimbu, paslydo ir puolė 
po ratais. Sunkus vežimas su 
baczkoms pervažiavo per ja.

Ant kliksmo senukes, subė
go žmonis., sulaikė netikusi 
berną. Tuojaus jisai prasiblai
vė, bet nervos ne nusiminda
mas, keike ne atsargia boba, 
kuri baisiai dejoje.

— Motere kraujais apsilie- 
jus, raivindamasi isz sopuliu 
akis-atidarė ir mato priesz sa
ve stovinti berną su botagu, 
per kuri likosi mirtinai sutrin
ta. Pažino tuojaus sunu ir pa- 
szauke:

— Vincuk!
— Ar tai tu motinėlė? "isz- 

tare netirpias palaikis.
— O-jei motinėlė! Ka asz 

padariau? Motinėlė, mano mo
tinėlė, szauke dejuodamas Vin
cukas.

Da niekados teip jauslei in 
ja sūnūs nekalbėjo. O kaip ji 
sziandien laiminga!

Puszkiene atsiminė sau, jog 
pirko sunui sermėga ir pan- 
cziakas. Pakele jaises ir iszvy- 
niojusi rodo sunui kalbėdama 
labai sunkiai:

— Vincuk, paneziakos — 
del— tavęs, kokios gražios, 
gurbe sermėga.

Vincukas- puolė ant keliu,
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užlaužė rankas ir pradėjo la
bai verkt bueziuodamas ran
kas motinai. Toje valandoje vi
sa savo gyvenimą mate ir bjau
rus apsiejiumus su motina, ku
ri jau mirdama, o da mylėjot 
Mylėjo per visa savo gyveni
mą, bet jis nuolatos ja ant niek 
laike, kada ji nuo pikto atva- 
džiojo. Sujudo jame geresnes 
jaustos. Dabar jis norėjo, idant 
motina jojo gyventu, atiduotu 
savo gyvaste už jos.

— Razbaininkas, latras, pik- 
tadaris, motin-žudiptojas szau
ke visi apsiaubė nelaiminga.

— In policija, paimt ta 
latra! Hej policija!

Puszkiene iszgirdus szauks- 
ma, net jai motiniszka szirdis 
suspaudė. Del josios mylimo 
Vincuko czion pavojus tvėrėsi. 
Sudrėbėjo ir vos girdėtu bal
su szauke:

— Vincukas ne kaltas!
Tai asz kalta, asz nepasi

traukiau in szali, ir ne teminau 
ant vežimo, asz pati!

Ne galėjo ilgiau kalbėt, ger
klėje užmirė žodžiai, tiktai 
mirtinas gargalavimas buvo 
gerkleje girdėtas. Nebagele 
vos galėdama pakelt ranka, 
peržegnojo nelaba sūneli ir pa
baigė savo varginga gyveni
mą.

Likosi nuneszta in artimiau
sia narna. Paszauktas daktaras 
nutarė, jog jau numirus!

Numirė su džiaugsmu, ba 
norint karta sūnelis pavadino 
ja “mylima motinėlė,” nes lyg 
sziol nebuvo girdėjus gero žo
džio isz jo lupu. Su džiaugsmu 
numirė.

* * * ,
O meile motiniszka! Tu esi 

daug galingesne negu piktybe 
nelabųjų vaiku.

Nelaime del jus vaikelei, 
katrie nepildote prisakimo 
Dievo.

(juodok tęva ir motina tavo.
----- GALAS—

PADĖKA
_______ *

Musu nuoszirdžiausia padė
ka priklauso Mykolui Latvis 
su žmona, kurie rūpinosi mu
mis szelpdami siuntinais ir su 
darydami buto ir darbo sutar
tis, o mums atvykus ne tik 
priėmė kaip savo vaikus, bet ir 
apipylė brangomis dovanomis, 
kuriu mes visai ne esame užsi
tarnavę. Mus stebina, taip pat 
Amerikiecziu Lietuviu labai 
didelis domėjimasis kenezian- 
cziais broliais Lietuvoje, ku
rie taip norietu jiems padėti. 
Bet to, mes norime padėkot ir 
National Catholic Wellfare 
Conference, paėmusiai mus in 
savo globa New York uoste ir 
pristaeziausiai in paskyrimo 
vieta, nežiūrint, kad musu su
tartys ėjo tiesog per D P Co
mmission Wasliingtone. Su 
aukszta pagarba, O. ir J. Vai- 
czekoniai, Philadelphia, Pa.

Reiszkiame gilia padėka p. 
Antanui Varanauskui ir ponia 
ir jo tėvams, o taip pat ponui 
Pulokauskui su ponia, kurie 
kad ir būdami visai nepažins- 
tami, o vien tik Lietuviszko 
jausmo vedami, mus naujai at
vykusius tremtosius Lietuvius 
aplanke ir suteikė daug para
mos. T. Bekinskas ir szeima 
isz Albina, Mich.

ILSr’ Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
mraneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIŲ!

Rengiamasi BALF’o 
Seimui :

- ’ iki -j
BALF-o Seimas szia.is me- 

tais invyksta Spalio (Oct'.) 7 
ir 8 dienomis, Hotel Benjamin 
Franklin, Chestnut ir 9-ta 
Fly., Philadelphia, Pa.

Seimo Parengiamoji Komi
sija jau pradėjo paruoszia- 
muosius darbus atstovams pri
imti ir bankietui suruoszti:

In Komisija ineina sekantie
ji asmenys: Kum Valancziu- 
nas, Pirmininkas, Adv. Mau
kus, Vice-Pirm., Dr. Salys, 
Vice-Pirm.,’ p. Volertas, Sekre
torius ir p. Kemeklis, Iždinin
kas.

Nariai: Kum Czepukaitis, 
Kun. Martuseviczius, p. Vai- 
niuniene, Adv. Czeladinas, p. 
Kaniuszis, Kun. Raila, p. Ed
mund Kanan, p. Szvedas, p. 
Tribulas, p. Bachas, p. Kava
liauskas, p. Kavaliauskiene, p. 
Dzikas, p. Mingela, p. Anta
naitiene, p. Casimir Roman, p. 
Mariunas, p. Inž. A. Jurskis, ir 
p. Saulius.

Teko patirti, kad BALF-o 
skyriai uoliai ruosziasi Sei
mui. Daugelyje vietų skyrių 
pirmininkai suszauke susirin
kimus ir iszsirinko atstovus in 
seimą. Seime bus 'svarstomi la
bai svarbus reikalai Lietuviu 
visuomenei ir tremtiniams. 
Numatoma, kad visi skyriai 
atsius savo atstovus.

— BALFo Administracija.

Taip Raszo Tremtiniai 
Isz Europos

Tremtiniai raszo isz Euro
pos laiszkus, kuriuose praszo 
iszraszyti jiems darbo ir buto 
garantijas.-Sztai vieno tremti
nio žodžiai:

“Gelbėkite dar pasilikusius 
Europoje. Siuskite kogrei- 
cziausia darbo ir buto garanti
jas. Laikas per daug greitai 
slenka ir greit pasibaigs D. P. 
Bilius. Pasilikę Lietuviai tie
sia praszanczius rankas per 
Atlanta ir szaukiasi pagel- 
bos. ” Kas dar nesudarete ga
rantijų skubėkite. Reikalingus 
blankus ir informacijas pa
sius Jums BALF-as: United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc. 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite- money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima moneg 
orderio. Acziu visiems.

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15£ ::
“SAULE” Mahanoy City, Pa.
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— Spalis - October.
— Visi kietos anglies Mai

nieriai sugryszo in savo darbus 
Panedelyje, per John Lewi so 
irisakymo.

— Utarninke pripuola Szv. 
Pranciszkaus Asyž., ir ta die
na 1822 metuose gimė Ruther
ford B. Hayes, Amerikos devy
nioliktas Prezidentas, jis nieko 
svarbaus nenuveike kai buvo 
Prezidentas, bet jis atsižymėjo 
tuoml, kad jis tapo Amerikos 
Prezidentu nors tas kuris 
priesz ji stojo in rinkimus, o 
Samuel Jones Tilden gavo 
daugiau balsu už ji, o kai ne
buvo galima suskaityti balsus 
isz Louisianna, South Caroli
na ir Florida, Kongresas pa
skyrė Komisija balsuoti už 
Prezidentą, ta Komisija isz- 
rinko Rutherford B. Hayes, 
nors Tildės‘buvo gavės daug 
daugiau balsu, votu isz žmo
nių; taipgi ta diena 1948 me
tuose geležinkeliu kompanijos 
sutiko savo darbininkams duo
ti deszimtuka ant valandos 
daugiau algos; ir ta diena 1795 
metuose Lietuvos valstybes 
padalinimas.

—- Turime Puikiu Sieniniu 
Kalendorių del ateinanczio 
meto. Jeigu ponai biznieriai 
reikalautu Kalendorių tai da
bar laikas sau užsikalbyt, nes 
vėliaus gal but iszparduoti. 
Ateikite in “Saules” spaustu
ve pažiūrėti puikiu sampeliu.

— Seredoj pripuola Szv. 
Placido ir Komp., ir ta diena 
1830 m., gimė clvideszimts pir
mas Amerikos Prezidentas 
Chester A. Arthur, jis buvo 
iszrinktas Vice-Prezidentas ir 
tapo Prezidentu kai Preziden
tas James A. Garfield buvo nu
žudytas.

— Ketverge Szv. Bruno; ta 
diena 1769 m., Fraiicuzas Nic
holas Cugniot iszrado ir pasi
statė automobiliu, jis buvo in 
kalėjimą patupdintas kai jo tas 
automobilius siena sugriovė, jo 
tas automobilius buvo varo
mas kaip musu traukiniai su 
garais, ir važiavo tris mylias 
in valanda. Taipgi ta diena. 
1375 metuose Didysis Lietuvos 
Kunigą iksztis Keistutis sunai
kino Kryžeiviu pili Valeva.

— Užtemimo menulio bus 
Ketverge. Užtemimas prasidės 
8:05 valanda vakare, o pasi
baigs 11:48 valanda.

— Mainieriai ežia dabar 
džiaugiasi kad jie gali vėl 
gryszti in savo darbus. Saliu- 
nuose girdėti kaip mainieriai 
szęekasi. Jie vieszai ar per 
garsiai negali iszsireikszti, bet 
jie pripažinsta kad jie nesu
pranta, kodėl jie szita syki tu
rėjo straikuoti? Nes jiems Pen
sijos nebuvo sustabdytos ir 
Minksztos anglies darbininku 
kivireziai su savo kompanijo
mis nieko bendro neturėjo su 
jais. Per szias kelias Straiku 
dienas daug mainieriu buvo 
iszeje grybauti ir nors daug 
grybu prisirinko ir in ibonkas 
susidėjo del žiemos. Nors jie 
gaus tik del vienos dienos dar
bo pede, bet jievisgi lįnksmi, 
kad dabar vėl viskas tvarkoj.

Malakauskiene, nuo 414 Main 
uly kur ji sirgo trumpa laika 
ir gydosi Ashland ligonbute, 

I numirė Ketverge, 5:05 valanda 
į ryte. Gimė Lietuvoje, atvyko 
I in Amerika būdama da jauna 
mergina ir per visa, ta laika 

! gvveno Gilbertone. Paliko 
duktere Emilija, namie. Jos 
vyras Mykolas numirė keletą 
metu atgal. Laidotuves invy- 
ko Panedelyje, su Szv. Miszio- 
mis Szvento Liudviko bažny- 
czioje devinta valanda ryte ir 
palaidota in parapijos kapines.

Drūtas Vaikutis |STRAIKOS
BRANGIAI
KASZTUOJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kitu 
dar- „

Mai-

brikantai ir Kompanijos tu-' 
u parūpinti savo Darbiniu- j 
ns Paszelpa nelaimėje ir 
nsija senatvėje. 'Kaip kom- į 
nija taiso maszinas, taip ji 
ri rūpintis ir savo darbinin- i 
is, nes darbininkas kur kas 
arbesnis už maszina. Mes tik 
k sakome, kad Straikos da-; 
r labai nuskriaudžia darbi- 
aka, kada jis turi savo dole- 
is skaityti, kad sziaip taip
la su galu suriszus, pragyve- a^ai susižeidė, kai ji parpuo- 
s* t le. Ji szlauni iszsilauže ir nuo:

------------------------ to laiko jau nesveikojo.
ITO IR POPIEŽIUS * ’ J* i 

buvo pas ja per kelias dienas, 
bet paskui turėjo iszvažiuoti,: 
nes visokie reikalai su Straiko- į

Jeigu kas duoda Kunigui mis reikalavo, kad jis pribūtu 
ant mitingu. Jis kasdien pa- 
szauke ligonine pasiteirauti' 
apie savo motinos sveikata.

LEWISO MOTINA
SERGA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

"DIP-tESS”
WRITING SETS

by

sako, kad ji dabar biski geres
ne, bet, kad pavojus dar nepra
ėjo.

John L. Lewiso motina yra 
devynios deszimts vieno meto 
amžiaus. Ji keletą sanvaites

Choose The Right Point

The Way You Write
No. 5556 '

Girardville, Pa. —Szv. Vin
cento parapijoje buvo Parapi
jine Vakariene pagerbti Kle- • • * ibono Mykolo Daumanto ir vi-i 
karo Jeronimo Bagdono Var
duvių Dienas. Teipgi buvo pro
ga paminėti Kum Jono Bni- 
kaus atėjima in parapija. Ant 
vakarienes susirinko daug 
žmonių. Po vakarienei kalbėjo 
Teisėjas Dalton isz Pottsville, 
ir Adv. Krenceviczius isz She
nandoah. Parapijos choras po 
vadovyste profesoriaus Šorio 
ir mokyklos vaikucziai sutei
kė Kunigams gražias dovane
les.

— “Lions” kliubas rengia 
Bazara ugniagesiu namuose. 
Jiems padeda Profesijos ir 
Biznio Moterys. Ant keliu ko- tinti, iszsprogdinti apie 
mitetu del szito Bazaro randa
si Kum Jeronimas Bagdonas. 
Bazaras tesis nuo szio menesio 
ketvirto iki szeszto. “Lions” 
kliubas daug gero daro savo 
miestelyje, parūpindamas dak
tarus tiems vaikams kuriu tė
vai neiszgali, ir nupirkdamas 
mokyklos vaikams akinius, 
jeigu ju tėvai neturi isz ko.

Septynių menesiu am
žiaus Louis W. Barone, isz 
Utica, N. Y., parodo koks 
jis drūtas; jis pats pasikelia 
parodydamas kokie stipri jo 
raumenys. Jis yra daug stip
resnis ir drūtesnis už kitus 
jo amžiaus vaikus. Jis szi- 
taip kasdien manksztuosi 
kad sustiprinus savo strėnas 
peczius ir rankas.

San Diego, Calif. — Visi aid 
didelio Laivyno Martin Mari 
nėr PBM kariszko bomberic 
žuvo, kai jis nukrito in Pacifi- 
ko mares. Iki sziol tik vieno la 
kūno lavonas buvo surastas 
Eroplano gabalai buvo iszme 

tris
szimtu mastu skersai ir iszilga 
ant mariu. Vardai szesziu ka 
reiviu ir keturiu karininku 
kurie buvo ant szito eroplam 
dar nėra paskelbti.

Szitas didelis bomberis, ka 
riszkas eroplanas buvo ka ti 
pakilęs nu® Laivyno eropla 
na.ms vietos, kai jis del nežinc 
mos priežasties nukrito ir si 
sprogo.

Philadelphia, Pa. — 1949 m. 
Rugsėjo (Sept.) men. 7 diena 
vakare in vyko Philadelphijoje 
Szv. Andriejaus lietuviu para
pijos saloje, bendras Seimui 
Rengti Komisijos pasitarimas. 
Pasitarime dalyvavo BALF-o. 
Pirmininkas Kun. Dr. Juozas 
Konczius ir organizacijų at
stovai. Pirmininkavo Komisi
jos Pirmininkas Kun. I. Valan- 
cziunas. Pasitarimas buvo la
bai gyvas, matėsi didelis noras 
ir susirūpinimas padaryti vis
ką, kad BALF-o Seimas ko- 
geriausiai pasisektu. Seimo 
proga yra numatyta surengti 
bankieta, kurio vedeju sutiko
Luti Adv. Maukus. Kum Dr.« 
Juozas B. Konczius ir Kun. I. j 
Valancziunas asmeniszkai in- 
teike kvietimą dalyvauti Sei
me BALF-o Garbes nariui 
Kardinolui Dennis Dougherty, 
Ph i 1 a d el ph i j o s arkivyskupui.

Speciale delegacija yra isz- 
rinkta inteikimui pakvietimu 
Philadelphijos miesto mayorui 
ir Pennsylvanijos gubernato
riui. BALFo Centras.'

West Hazleton, Pa. — St 
nas gyventojas, B e r n a r d a 
Gvazdinskas (Wasdinski), 5 
metu amžiaus, numirė savo m 
muose po trumpai ligai. Velk 
uis gimė Lietuvoje. Atvyko i 
Amerika daugelis metu alga 
Buvo angliakasis ir paskuti) 
karta dirbo Lehigh Valley k< 
syklose. Paliko savo paczi 
Elzbieta, keletą vaikus ir si 
šeri.

Wilkes-Barre, Pa. — Rugsė
jo 25-ta diena, Lietuviu Mote
rių Kliubai isz Schuylkill ir 
Wyoming pavietu, turėjo savoj 
Konferencija Reddingtone ko
telyje, (Nedelioj po pietų).

Gilberton, Pa. — Agnieszka
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i bininku labai greitai nukente- ■ 
tu, ir dabar jau jauezia pinigu, 
stoka. Ne vien tik Mainieriai 
ir Plieno Darbininkai netektu 
algos, pedes, bet daug 
darbininku netektu savo 
bo.

Jau dabar matyti, kad
nierys sziais metais neužsi
dirbs tiek kiek jis pernai užsi
dirbo. Gal jis gauna daugiau 
mokėti ant valandos ar ant 
“szipto,” bet jis mažiau gauna 
laiko dirbti, ir mažiau pedes 
parsinesza namo.

Jeigu Mainierys gaus dar 
daugiau ant “szipto,” ir jeigu 
jis dirbs trumpesnes valandas, 
bet gaus tiek pat mokėti, tai 
jis vistiek ne biski daugiau pe
des neparsinesz.

Kai szitos Mainieriu Strai
kos prasidėjo, tai Mainierys 
buvo užsidirbės, sziais metais 
apie $2,164.00. Pernai tuo pa
ežiu laiku jis buvo užsidirbės 
$2,453.00. Reiszkia, pernai 
Mainierys užsidirbo $289.00 
daugiau. Sziais metais Mai- 
nierio alga buvo sumažinta per 
dvi Straikas ir už tai, kad jis 
negauna visas dienas dirbti. 
Pabaigoje sziu metu Mainierio 
alga gal bus dar mažesne.

Mainieriai gal szitas Strai
kas ir laimes, bet jie mažai ka 
gaus dabar. Pensijos ir Pa
szelpa tai del ateities, o Mai- 
nieriui dabar reikia pinigu del 
pragyvenimo.

Kompanijos gal bus pri
verstos mokėti po trisdeszimts 
centu nuo tono anglių in ta 
Pensijų kasa ar iždą, bet tada 
tos kompanijos greieziausiai 
pabrangins anglis.

Jeigu Mainierys dabar dirbs 
tik septynias valandas per die
na, ir vistiek gaus apie pen
kiolika doleriu ant dienos, tai 
jo alga nęį biski nepadidės, jis 
daugiau pedes neparsinesz.

Kompanijos bijosi anglis da 
labiau pabranginti, nes jau ir 
dabar daug žmonių 
tuoti elektra, aliejų 
Juo daugiau žmonių 
tuoti aliejų ar gaza,
žiau anglių bus reikalinga ir 
juo mažiau darbo bus Mainie
riams.

Tas pats ir su Plieno Darbi
ninkais. Jie uždirba apie tryli
ka doleriu ant dienos. Per 
Straikas jie tos ineigos, tos pe
des netenka. Jeigu jie sustrai- 
kuotu ir tas straikas laimėtu, 
jie gautu Pensijas ir Paszelpa, 
bet mažai ka daugiau ant pe
des.

Kaip tik už tai dauguma 
darbininku nenori straikuoti. 
Dabar jau ir taip sunku pragy
venti kai visi dirba. O per 
Straikas visi insiskolina ir 
paskui per metu metus turi 
taupinti ir cziedyti kad savo 
skolas iszsimoketu.

Mes pilnai sutinkame su 
darbininku Unijų Vadais, kad
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Philadelphia, Pa. — Kunig 
Vienybes Seimas invyks Ser 
doj, Spalio- (Oct.) 5-ta dien. 
Szv. Andriejaus parapijos sv 
taineje, 1913 Wallace uly.

— Amerikos Liet. R. I 
Federacijos Tarybos suvaži; 
vimas invyks Ketverge, Spali 
6-ta diena, Benjamin Frankli 
Kotelyje taipgi ten bus ir Lie 
Kataliku Laikrasztininku p; 
sitarimai.

— Pefnyezioj ir Su'batc 
' Spalio 7 ir 8 dienomis, invyl 
Bendrojo Amerikos Lietuvi 
Fondo (BALF) Seimas, Be] 
jamin Franklin Kotelyje.

Frackville, Pa. — Rugše; 
18-ta diena, Agnieszka, dūk 
pons. Jono Želionu, nuo 141 ! 
Wylan uly., mieste, ir Jom

Kalba turėjo gydytoje, Dr. Da- Kamara isz New Bostono 
mite Bieliauskas, neseniai at
vykusi tremtine isz Vokietijos.
Apie trys szimtai nares daly-i 
vavo Konferencijoje.

Minersville, Pa. -- Petny- 
czioje, staiga numirė Tamo- 
szius J. Gabaviczius (Gilbert), 
54 metu amžiaus. Velionis gi
mė Slienadoryje. Buvo vete
ranas isz Pirmos Pasaulios Ka
ro. Paliko savo paczia Delfiną 
kelta vaikus, savo motinėlė, 
brolius ir seserys. Prigulėjo 
prie Szv. Pranciszkaus para.

szliuba. Apreięzkimo P M. ha 
nyczioje. Szliuba davė Ku 
S. J. Norbutas. Svotai bu\ 
Ona Kamara, Adele Craver 
Stella Kofis, Helena Paloni 
Peter .Ha,tala, Vincent Loren 
G eg. Gumba ir St. Kensur 
Vestuves atsibuvo Szv. Kaz 
miero Lenku parapijos sveta 
neje Mahanoy City.

— Kol doleri iszduosi, 
rai ji apžiūrėk, jai gali aps 
tai ji padek.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

i jis būva suaresztuo-

Tai nežiūrint ir nepaisant 
Įsu tu gandu apie Taika ar 
utarti tarp Yugoslavijos Ko- 
Lunistiszkos valdžios ir Kata- 
ku Bažnyczia, mes tikrai ži- 
ome, kad nieko panaszaus ne- 
i ir vargiai bus, nes Tito yra 
)ks Bažnyczios prieszas kaip 
■ Stalinas.

PLIENO KLAUSIMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ŽMOGUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ima var- 
ir gaza. 
ims var- 
juo ma-
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net tikėjosi kad ir visi kiti į 
darbininkai ir fabrikantai pa- 
nasziai pasielgs. Jie rode in 
Akron, kur Goodrich Kompa
nija tuojaus pasiulino savo

pilno proto.
Cornelius LeRoy sako, kad 

jis tik nori kitiems padėti, pa
gelbėti.

Jis vienam žmogui davė 
septynis tukstanezius doleriu, 
kad jis galėtu morgiezo ant sa
vo namo atmokėti; kitam jis 
davė penkis tukstanezius, kad 
jis galėtu sau autobusą nusi
pirkti.

Jis restaurantuose duodavo 
szimtines ir sakydavo joms pa- tarimu. Jis staeziai pasakė kad 
silaikyti už patarnavima. dabar padidinti darbininko al-

Jis nuėjo in arkliu lenktynes 
in Laurel, Maryland, ir ten ant 
tu arkliuku per viena diena 
prakiszo tūkstanti ir asztuonis 
szimtus doleriu.

Policijantams jis pasiaisz- 
kino, kad atvažiavo in Wash- 
ingtona su dvideszimts vienu 
tukstaneziu doleriu. Jis sako, 
kad jis gražu turteli susikrovė 
pirkdamas ir parduodamas 
bonus ir stockas. Pirm to jis 
buvo paprastas darbininkas.

Jis sako, kad jis atvažiavo in 
Washingtona del Pasporto, 
nes jis nori nuvažiuoti pas sa- mitingai pasitarti, 
vo gimines in Pietų Afrika in 
sveczius.

darbininku ir fabrikantu klau
sima padare kelias pastabas 
kelios sanvaites atgal:

Plieno fabrikantai save in 
darbininkams ta pati ka ta Ta- pavoju stato ir be reikalo už- 
ryba siulino plieno darbiniu- Pykina daug žmonių kai jie 
kams. Ir Detroit mieste Fordo staeziai sako kad jie nepaiso 
kompanija ir darbininku pre- žmones mislina ar ko 
zidentas Walter Reuther suti-j Be nor^ Plieno pramone yra 
ko ant tokiu paežiu sanlygu de- tokia didele Amerikoje, kad 
rintis.

Viskas iszrode tvarkoj iki 
Rugsėjo (Sept.) keturioliktoj, 
kada Benjamin F. Fairless 
fabrikantu Prezidentas ir visu 
kitu tokiu atstovas pareiszke 
kad fabrikantai visiszkai at
meta visus tuos patarimus ir: 
nepripažinsta Jos tarybos pa-:

gas, ar tai per didesnes pedes 
ar tai per pensijas ir paszelpa, 
pabrangins pragyvenimą. Jis 
toliau sake kad tokia paszelpa, 
kurios darbininkai dabar rei-| 
kalauja, kuria vien tik kompa
nija mokėtu, yra naujenybe 
Amerikoje, ir labai blogai gali 
atsiliepti ant viso kraszto.

Visos kitos kompanijos suti
ko su savo atstovu.

Valdžia stengiasi insikiszti 
ir kai nors sutaikinti darbinin
kus su fabrikantais. Wash
ingtone buvo tuojaus suszaųkti

Geri ir sanžiningi laikraszti- 
ninkai, kurie gerai supranta

Pergalėtojas Ir Nugalėtas

'Ezzard Charles, juodukas 
nigeris, isz Cincinnati, Ohio, 
(po kairei) kumsztininku 
cziampijonas linksmai szyp- 
sosi kai jam pasisekė su- 
muszti Gus Lesnevich, isz 
Cliffside Park, N. J. Kumsz
tynes buvo New York mies
te.

Lesnevich buvo to juodu
ko baisiai sumusztas ir ap
daužytas. Tu kumsztyniu 
prižiūrėtojai sustabdė tas

kumsztynes kai Lesnevich 
jau negalėjo pasikelti ir sta
ti in kumsztynes.

Lesnevich turėjo kontrak
tą stoti in kumsztynes su ki
tais, bet jis ta kontrakta su
laužė ir patrotino deszimts 
tukstaneziu doleriu, kad jis 
galėtu stoti in kumsztynes 
su szitu juoduku, kuris ji 
taip baisiai sumusze ir sukū
lė.

plieno biznis ar reikalas yra 
visu musu reikalas. Fabrikan
tai labai greitai gali suklupti, 
nes ne daug imtu Amerikoje 
visa plieno pramone pavesti 
valdžiai.-

Plieno kompanijos nesutin
ka darbininkams pensijas moT 
keti. Bet plieno kompanija sa
vo didžiūnams moka po pen
kios deszimts tukstaneziu do
leriu pensijas in metus, kai jie 
susilaukia szeszios deszimts 
penkių metu. Szitas pensijas 
vien kompanijos moka. Devy
nios kitos tokios kompanijos 
savo didžiūnams panaszias 
pensijas moka. Vienas tokis 
ponas gaus $110,460 in metus. 
Jeigu tie ponai kurie szimtus 
tukstaneziu uždirba ofise tupė
dami, ir paskui tokias puikias 
pensijas gauna tose kompani
jose, tai kodėl ne kiti darbinin
kai, kurie už visai mažai dir
ba? Kai tu fabrikantu atstovas 
Fairless sako kad jeigu darbi
ninkams bus paskirta didesnes 
ineigos, tai tada viskas vėl pa
brangs, tai jis turi priparodyti 
kad taip bus. Fabrikantai da
bar daug uždirba ir gali būti 
patenkinti su mažesniu pelnu. 
Jie gali ir darbininkams dau
giau duoti ir plieną atpiginti, 
ir dar sau gana pasipelnyti.

Kai tas pats Fairless sako 
kad darbininkams pensijos isz 
kompanijos kasos yra nauje
nybe, jis pamirszta kad mai
nieriai dabar tokias pensijas 
gauna, jis teipgi pamirszta kad 
fabrikantu didžiūnai patarė 
anglies kompanijoms tokias 

j pensijas mainieriams duoti.
Isz to susikirtimo iszkilo ir 

plieno darbininku straikps. 
Kiek mes suprantame szita 
klausima, tai ežia tie fabrikan
tai turės nusileisti ir su darbi
ninkais susitaikinti.

Mahanoy Plane, Pa. — Ge
rai žinomas graborius Thomas 
P. Wright, likos surastas ne
gyvas 
ryje. 
laika,
nūs ir duktere.

savo miegama kamba- 
Velionis sirgo trumpa 
Paliko paczia, tris sa

Pirkie U. S. Bonus Sziandieni


