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Isz Amerikos
N I

Amerikos Gražuole

UNIJAI PAVOJUS

PITTSBURGH, PA. — 
Dideles unijos jau seniai kai 
zovadu joja ir kaip ponai va
žiuoja. Dabar pirmąjį syki in 
daug metu viena didele unija 
pajunta pavoju, kad gal strai- 
kas pralaimės, prakisz.

Czia gali būti pabaigos pra
džia uniju sauvaliavimui. Nuo 
dabar unijos gal ims taikintis 
ir derintis ir mažiau reikalauti.

Plieno CIO Darbininku Uni
jos Prezidentas dabar randa 
sau ir savo unijai prieszu isz 
visu pusiu. Plieno Fabrikantai 
nei ant vieno punkto nenusilei
džia; jo unijos kairieji isz jo 
szidina kad jis nedrysta reika
lauti Didesniu Algų ir tik pra- 
szo Pensijų; jo paties unijos 
nariai nerimsta, pyksta. Jie 
mielu noru straikuoja, szukau- 
ja ir reikalauja kai buvo klau
simas Didesniu Algų, bet jiems 
tos Pensijos ne taip labai rupi!

Amerikos Darbininku Fede- • 
racija teipgi jam prieszinasi. 
AFL Unija nori didesniu algų, 
ne pensijų ir dabar Philip 
Murray kaltina kad jis viską 
sumaisze. “AFL Unija sako, 
kad Pensijas valdžia turėtu 
mokėti, o darbininkams reikia

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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LIETUVOS UŽSIENIO 
MINISTERIS TIKISI

LIETUVA TAPS 
NEPRIKLAUSOMA

Ashbury Park, New Jer
sey valstijos Mayoras Geo. 
A. Smock uždeda karūna 
ant galvos gražuoles, Ponios 
Frances L. Cloyd, trijų vai
ku motinos, kuri buvo isz- 
rinkta kaipo Amerikos gra
žuole. Ji pareina isz San 
Diego, California. Gražio 
rungtynėse dalyvavo gra
žuoles isz visu vaišiju. Tei

sėjai, kuriu darbas, pareiga 
ar laime buvo rinkti szitas 
gražuoles, teise, žiurėjo ne 
vien tik in tu merginu, mote
rų kūno gražuma, bet ir ty
re ka jos moka ir gali gerai 
daryti. Szita gražuole paro
de, kad ji gali ne vien tik vy
ru akis patraukti, bet gali 
ir virti ir kepti.

o □ o

GAMINS ATOMINIU 
BOMBOMS

—._________ ■

Kasztuos $300,000,000
Toms Bomboms j .___ ?

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Brien McMahon, 
Atomines bombos, komisijos 
pirmininkas pranesza kad Pre
zidentas Trumanas ingalioja 
ta komisija daug daugiau pini
gu paszvesti del mokslo ir ga
minimo tos Sprogstanczios 
Atomines Bombos.

Iki dabar szitai komisijai 
■ buvo paskirta mažiau negu 
septynios deszimt* milijonu 
doleriu, bet dabar ta komisija 
gales praleisti apie tris szim- 
tus milijonu doleriu.

Senatorius Brien McMahon 
sako kad dabar kai mes daži- 
nojome kad Sovietai jau turi 
ta Atomine Bomba, tai valdžia 
gal paskirs ir pavėlins musu 
Atomines Bombos Komisijai 
praleisti net ir penkis szimtus 
milijonu doleriu del tos bom
bos gaminimo, z *

Iki sziol, Kongresas tariesi 
sumažinti tos komisijos kasz- 

! tus ir mažiau paskirti, bet da
bar kai tik sužinojo kad Sovie
tai tokia Atomine Bomba turi, 
tai visi Kongresmonai ir Sena-

Plieno Straikos
Nepatinka
Darbininkams

Kompanijos Atstovai Visai At
sisako Derintis Su Lewiso; Rusi
ja Sako Negali Pripažinti Yugo
slavija In Apsaugos Taryba; 
Darbininkai Pameta Unija,Kita 

Tveriasi, Montreal, Quebec 
------------------ *-------------- ------- —----=1------- ---- L-J

LAKE SUCCESS, N. Y. — Rusijos Už
sienio Ministeris, Andrei Y.'Viszinsky laik- 
rasztihinkams stacziai sako, kad Sovietu Ru
sija jokiu budu negali pripažinti Yugosla
via in Apsaugos Taryba. Jis sako, kad jei
gu Tautu Sanjunga Yugoslavija pripažins 
ir priims, tai Rusija niekados negales su

sako, kai jis aiszkino, kad Ru
sija niekam nepasako isz anks
to: Kad ji darys? Griecziau- 
šiai, kad jis pats nežino. ;

“Bet dabar matyti, kad Ru
sijai labai rupi Yugoslavija^ 
kad Sovietai jaucziasi sau di
desni pavoju isz Yugoslavu ilj 

\ ju vado Tito, negu isz Ameri- 
I kos Sprogstanczios Atomines 

Bombos.’’ !

MILIJONIERIUS
APSKUNDĖ SAVO

SEKRETORKA

NEW YORK. — Buvęs Lie-I 
tuvos Užsienio Ministeris, Sta
sys Lozoraitis, atskrido in New 
York miestą in La Guardia 
Field. Jis atskrido isz Vakari
nes Europos.

Lozoraitis pasakė laikrasz- 
tininkams kad jis tikisi kad 
jeigu Tautu Sanjunga dar vis 
spaus Sovietu Rusija, tai So
vietai pasitrauks isz Lietuvos 
ir paliks Lietuva vėl laisva ir 
nepriklausoma.

Lietuvos žmones, kaip ir 
mes, nusistatė priesz tuos So
vietus, Komunistus. Jiems ta 
viltis dar liepsnoja, kad ju 
krasztas kada nors taps Lais
vas ir Nepriklausomas, ir kad 
jie vėl gales susitverti savo de- 
mokratiszka valdžia kai So
vietai isz ju kraszto pasi
trauks. <

Jis sako kad laisve mylinti 
žmones negali amžinai būti pa
vergti ar paskandinti, ir ta Ru
sijos meszka ta tiesa dažinos.

Mes norėtume Ponui Lozo-j 
raicziui ir visiems Lietuvos 
žmonėms pritarti ir szaukti 
valio! Bet kaip dalykai dabar 
stovi, tai rytojaus diena iszro- 
jdp labai juoda ir tamsi.

MIAMI, FLORIDA. — Mili- 
jonierius Gar Wood apskundė 
savo sekretorka del szimto dvi- 
deszimts penkių tukstancziu 
doleriu. Jis sako, kad ji suvi- 
lioji jiji, sakydama jam kad ji 
neženota. Jis ant jos vardo bu
vo užraszes daug savo nuosa-, 
vybiu, tikėdamas kad ji neže
nota. Jis jau pavėlino iszimti 
isz jo bankos dvideszimts pen-į 
kis tukstanczius doleriu, ku
riuos ji paskui insidejo in kita 
banka po savo vardu.

Szitas milijonierius dabar 
reikalauja kad ji jam sugražin
tu viena lota, kurio verte yra 
trylika tukstancziu doleriu ir 
vienus namus kurie yra verti 
apie asztuonios deszimts sep
tynis tukstanczius dolerius. Jis 
sako, kad jis “Deedus,” rasz- 
tus ant tu namu aprasze jai 
kad butu abiem parankiau. Da
bar jis nori, kad ji viską jam 
sugražintu.

kariu netoli nuo miesto. Žuvęs" 
žmogus buvo Wm. G. Fitzge
rald isz Chickasaw, Alabama. 
Jis numirė ligonbuteje. Abi jo 
kojos buvo nukirstos toje ne
laimėje. Traukinio žmones ne
žino kas jis per vienas buvo:' 
Jis nebuvo nei keleivis nei dar
bininkas ant to traukinio, nei 
ant to freitkario.

INSIDEJO PROSĄ
IN LOVA

toriai beveik vienbalsiai suti
ko daugiau negu keturis sy
kius tiek pinigu paskirti ir da 
daugiau prižadėti, kad musu 
mokslincziai galėtu pagaminti 
daugiau tokiu Atominiu Bom
bų ir dar baisesniu ir didesniu 
iszrasti.

Ners musu karininkai ir dip- 
liomatai nuduoda kad jie visai 
nesibijo ir nepaiso Sovietu Ru
sijos, bet tikrumoje jie yra la
bai iszsigande. Nes jie drąsiai 
kalba bet striokomis stengiasi 
apsiginkluoti.

TRAUKINYS
SUSIMUSZE

Su Freitkariu

PENSACOLA, FLA. —Vie. 
nas žmogus buvo užmusztas ir 
keturi kiti buvo sužeisti, kai 
traukinys susimusze su freit-.

Moteriszke Sudegc

LANCASTER, PA. — Ug- 
niagesiu, firemonu virszinin- 
kas, Harry Miller, sako kad 
keturios deszimts szesziu metu 
amžiaus moteriszke sudege kail 
ji insidejo in savo lova elektri- 
kini prosą suszilti. Prosas už
degė lova ir ta moteriszke su
dege. Daktaras Charles P. 
Stahr sako, kad Ponia Ella 
Anderson greicziausiai užmigo 
ir visai nepabudo kai jos lova 
užsidegė. Jis sako, kad ta mo-i 
teriszke szirdies liga sirgo ir 
taip nesveikavo. Ji gal nei ne
pabudo.

STRAIKOS
NEPASISEKE

MONTREAL, QUEBEC. — 
Kanados Jurininku Unija už
baigė savo nepasekmingas 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LAKŪNAS
UŽSIMUSZE

Lipo In Augszta Kaina
Vokietijoje

tokiu nutarimu susiderinti.
Bet nežiūrint kaip drąsiai Viszinskis bliovė 

ir szukaujo, jis labai atsargiai ir apsukriai 
iszsisuko, atsakydamas in laikrasztininku klau
symus. Kai laikrasztininkai jo stacziai už
klausė: Ka Rusija darytu jeigu Yugoslavija 
butu pripažinta ir Czekoslovakija butu at
mesta? Jis biski nusiszypsojo ir pasiaisz- 
kino: Kad Rusija niekados isz anksta nie
kam nepasako ka ji darys.

Viszinskis kalbėjo Rusu kalba ir klumo- 
cziai turėjo jo iszsireiszkimus iszversti in 
Francuzu ir Anglu kalbas. |

Viszinskis, su pasididžiavimu laikraszti- 
nirtkams pasakė, kad, Sovietai jau du me
tai kai turi ta Atomine Bomba. Jis sa-

FRANKFURT, VOK. —
Amerikietis lakūnas užsimu- 
sze, kai jis du szimtu pėdu kri
to, nuo augszto kalno, in kuri 
jis su kitais draugais lipo. Ne
laime atsitiko netoli nuo Obe
rammergau, pietinėje Vokieti
jos dalyje. Lakūnas, kareivis 
Charles Daskalos gyveno su 
savo motina Sophie, Daskalos. 
Allentown miestą, Pa., U.S.A., 
Jis buvo in Kurtonwood, Ang
lijoje su Amerikos lakūnais, ir 
mokslus ėjo Vokietijoje.

ko, kad kai buvęs Rusijos Užsienio Minis
teris Molotovas du metai atgal pasakojo 
apie Rusijos Atomine Sprogstanczia Bom-l 
ba jis net tada nesigyrė, nesididžiavo, bet t
teisybe pasakojo. į

Nors jis drąsiai prieszinosi ir prieszina
si Yugoslav!jai ir pareiszkia Rusijos nepa-> 
sitenkinima, kad Yugoslavija butu priimta 
ir pripažinta Apsaugos Taryboje, bet jis
nedrysta pasakyti: Ka Rusija darytu ar da-

- katras gaspadonus Un-ryS jeigu Tautu Sanjunga Yugoslavija pripa-l 
kiai balavoja, pas ta szeimyna ‘'Z ” j r r
bedavoja. įžintu ir priimtu?! Jis czia gal ir teisybe-

KOMUNISTAI 
NUTEISTI

9 Gavo 5 Metus Kaleji- 
mo; $10,000 Baudos

NEW YORK, N. Y. — Vals- 
tybinis Teisėjas Harold R. Me
dina nuteisė deszimts Ameri
kos Komunistu Partijos vadu, 
ant penkių metu in kalėjimą ir 
ant deszimts tukstancziu dole
riu baudos.

Vienuoliktasis, veteranas R. 
Thompson, nuteistas su kitais, 
gavo tik tris metu kalėjimo ir 
deszimts tukstancziu doleriu 
baudos. Teisėjas Medina sako 
kad szitam buvo paskirti tik 
trys metai už tai, kad jis vais- 
ke buvo per kara.

Apie tūkstantis žmonių susi
rinko kai Teisėjas Medina pa
skelbė tas bausmes. Daug Ko
munistu zulinosi prie teismo 
korto per ta laika.

Szitu Komunistu advokatai, 
reikalavo, kad tie Komunistai 
būti’ iszleisti isz kalėjimo ant 
laido, bet teisėjas Medina nesu
tiko ir jie turi pasilikti kalėji
me, kol j u advokatai kreipsis 
in augszcziausi Amerikos Teis
mą. Szitu Komunistu dabar 
stengsis kreiptis in augszcziau 
si Amerikos teis m a ,” kad 
tas teismas panaikintu szito 
teismo nusprendimą.

Teisėjas Medina ir valdžios 
advokatai reikalavo, kad szi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Geriau gauti isz Dievo malo

niu po szauksztuka; negu isz 
žmogaus po buszeli. BALF Metinio KATALOGAS

Viename laikrasztyje buvo 
szitokis daug pasakantis ir 
ry szkus pa gar sinima s: ‘ ‘ Ant 
pardavimo; visi beveik nauji 
rankandai, ir vienas beveik 
naujas szliubinis žiedas.“

Tas kuris moka kaip taupin- 
ti ir ptocevoti yra daugiau ver
tas negu jis turi ar uždirba.

Darbininku be darbo, dabar 
randasi apie keturi milijonai.

Seimo Rezolicijos

Vienas bagetas Žydas pasi
mirė, ir visa jo szeimyna susi
rinko ir garsiai verkdami ir 
net bliaudami palydėjo ji in 
kapines. Motke Habad užmatė 
szita gandinga procesija 
pats pradėjo dar garsiau 
visus bliauti.

“Ar ir tu to bagoeziaus
mine?“ Užklausė jo, vienas jo 
draugas.
- “Ne,“ jis atsake per kar- 
czias aszaras.

“Tai kuriu velniu tu taip 
verki ?’ ’

“Kaip tik už tai kad asz ne
esu jo gimine, asz ir vokkiu,“ 
jis atsake.

ir
už

gi-

In Miami Florida, raszytoja 
Lilia Vau Saher apskundė sa
vo vyra, tarptautini advokato, 
Edvardą ir pareikalavo Di- 
vorso. Ji sako, kad jis ja su- 
musze su dideliu žodynu ir jai 
aki pajuodino.

In Los Angeles, California, 
Juozas Weissman brtvo ap
skustas ir in teismą patrauktas 
už tai, kad jis savo žmona su- 
musze su maldaknyge.

Dievas ilgai laukia, bet pas
kui su procentu užmoka.

Biedni daug duosesni už ba
goczius. Gal už tai jie ir yra 
biedni.

Kai miszkas užsidegė Mon
tana, szeszi tukstancziai hek
taru labai dideliu medžiu isz- 
dege ir trylika žmonių žuvo. 
Apie tūkstantis žmonių diena 
ir nakti dirbo, stengdamiesi ta 
gaisra suvaldyti ir užgesinti.

Kai geras ir dievobaimingas 
žmogus koja nusilaužia, jis sa
ko: “Acziu Dievui kad abi ko
jas nenusilaužiau!“ Kai jis 
abi kojas nusilaužia, jis sako 
“Acziu Dievui kad dar spran
do nenusilaužiau!“ Už tai ge
ras žmogus yra laimingas žmo-' 
gus.

Senos Rymos mokslinczius, 
priesz Kristaus laikus, labai 
moksliszkai buvo pasakęs: 
“Jeigu esi biednas, tai ir lik
siąs biednas, nes turtai yra 
skiriami vien tik turtuoliams.“

BALF Metinis Seimas, susi
rinkęs 1949 m., Spalio (Oct.) 8; 
diena, Philadelphijoje, Pa., cijoje padėjo szios organizaci- 
iszklauses BALF Pirmininko jos: National Catholic Welfare i 
Kun. Dr 
dybos, komisijų ir 
praneszimus ir 
tremtiniu paszelpos reikalus, mittee (IRRC), American 
pareiszkia:

Agencies.
Ypatingai Lietuviu imigra-!

I I
; Visi pirmieji Katalogai dabar 

yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

jusia žndinsta, Paskutine, vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 pusią pi i\. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Kaip stu-

i-. J. B. Koncziaus, vai- Conference (NUWC), Church 
pareiginiu World, Service (CWS), Inter- 
a’psvarstes national Rescue & Relief Copi- 

Fe- 
In- 
Re-

deration of International 
stitutes, Luthern World 
lief.

BALF Seimas reiszkia padė
ka Voluntary Agencies vado
vybėms ir ju bendradarbiams 
už suteikta pagelba. ir koopera- 
vima Lietuviu• tremtiniu 
gracijos reikaluose.

imi

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

Nb. 102 Prakeikta, meilingas)
1 kriminaliszkas apraszymas, 
j 202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka! 
j isz pirmutines puses szimtme- j
I ežio iszimta isz Lietuviszku už-;
) lieku. Su paveikslais. 177 di- į puslapiu. 15c. 

dėlių puslapiu. 35c. y —
No. 104 Trys istorijos apie:! Anglorius isz Valenczijos, Ko- puslapiu. 15c. 

Nevalioje pas Maurus, Viesz- žnas daigtas turi savo vieta, Ka j

Skyriu Reikalu
Kadangi BALF veiklos sėk

mingumas remiasi skyrių veik
la, tai Seimas kvieczia koloni
jų veikėjus ir tremtiniu rėmė
jus pasidarbuoti atgaivinant 
skyrius, kur jie nebeveikia ar
ba susilpneje, ir suorganizuo
jant naujus skyrius, kur ju da 
nėra.

Seimas taip pat kvieczia vi
sus atvykusius tremtinius ak
tyviai insijungti in vietinius 
BALF skyrius ir savo patyri
mais ir veikla sukelti didesni

In Morgantown, West Vir
ginia, policijantai suarsztavo 
jauna porele, kuria jie užtiko 
nąkczia bankoje. Jaunieji bu
vo paleisti ir jiemdviem buvo 
dovanota, kai jiedu pasiaiszki- 
no kad jiedu lyczia. bankoje pa
sikaro jo, kai banka uždare, 
kad jie galėtu biski pasimeili- 
kauti, pasibucziuoti ir kad nie
kas jųdviejų nematytu.

Bagocziui rupi namai ir pi
nigai; biednam žmogeliui jo 
žmona ir vaikai; kiekvieno 
szirdis prie savo turtelio.

Major Gen. Harry Vaughan 
kuris yra intartas, kad jis la
bai gražiai pasipinigavo per
kąrą, parūpindamas riebius 
kontraktus fabrikantams, vi
sai nesibijo visu tu grasinimu 
ir Kongreso tardinejimu. Pre
zidentas Trumanas ji užtaria, 
ir tas Gnerolas nebuvo nubaus
tas už ta savo gražu pasipini
gavimą.

Visi žino kad kada nors rei
kės mirti, bet nei vienas netiki 
kad jam taip bus.

tiek 
pada-

Deszimts neprieteliu 
iszkados žmogui negali 
ryti, kiek jis pats sau gali pa
daryti.

Szi rudeni randasi daugiau 
namu ant raudos, nes daug sa
vininku dabar negali nauju na
mu parduoti ir dabar paleis 
ant raudos.

Richard Kasstally, asztuo- 
niolikos metu amžiaus vyru
kas isz New York, iszsiilgo sa
vo “girl-frentos” Norvegija. 
Jam pasisekė savo szirdies 
drauge pamatyti ir pabucziuo- 
ti, pirm negu jis buvo suimtas. 
Visa ' ta dvideszimts septynių 
dienu, szesziu tukstancziu my
liu kelione, jam kasztavo tik 
devyniolika doleriu, isz kuriu 
jis savo mylimajai dar nupir
ko dovanele.

Man geriau su dumiu pasi- 
szneketi, kuris yra keliavęs ir 
aplankęs daug tolimu krasztu, 
negu su mokslincziu, kuris tik 
už pecziaus tupi.

Mes jau nuo seniai patemijo- 
me, kad labai dažnai durniai ir 
mulkiai susiranda labai gra
žias žmonas.

Valdžios žmones mums pra- 
nesza, kad daugiau negu puse 
visu Ąmerikiecziu, niekados 
ne eina in nei jokia bažnyczia, 
bet, kad devyni isz deszimts ti
ki nors koki Dieva. *

Vienas tėvas užaugina ir isz- 
maitina deszimts vaiku, bet 
deszimts vaiku negali vieno 
tėvo iszmaitinti.

'.apie Gai žia Haremo nevalnin-
I ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne
mano. 58 puslapiu. 15c. Velniszkas malūnas,

No. 123 Septynios istorijos) dontas lojo o maluninkas pabe- 
apie Stebuklingas zerkolas, Si-'g0, Stebuklinga puodą, Daine- 
dabrinis grabelis, Drąsus- szuo, ]e. 47 puslapiu. 15c.

istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie 

, Peleniute ir! Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenorians, 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, Tamas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61

Kolera, Senelis, Vargo sapnas Xo. 146 Dvi 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu-. Auka Nihilistu, 
slapiu. 15c. : ežios nakti. 61

No. 127 Trys istorijos apie1 No. 148 Dvi 
Duktė Pustyniu
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

No. 132 Trys istorijos apie į

No. 152 Trys istorijos apie
kelio Duobes, Karalaitis Žmo- pasakė katras pacziuotas. 76 Kajimas, Drūtas Petras, Nuo-

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

No.
' ! * ! Baisi Žndinsta, apie Urlika ^ydas

No. 111 Sziupinis (3 dalis), Razbaininka. 43 puslapiu. 15e.! lapm
No. 139 Trys istorijos apie; ^°‘ 

Baltas] apie

gus. 121 puslapiu. 25c. puslapiu. 20c.
No. 106 Penkios istorijos,) No. 133 Dvi istorijos apie' 

apie: Gregorius, Isz numirusiu! Neužmokamas žiedas, ir apie) 
prisikėlė, Dorybe veda in lai-j Drūta Alsni. 62 puslapiu. 15c 
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 ( No. 134 Dvi istorijos apie 
puslapiu. 20c * 1 Baisi Žndinsta,

apie

Paszelpos Reikalu
1— BALF’as yra daug nusi- 

pelnes Lietuviu Tautai, atlik
damas ir organizuodamas pa-! 
szelpos darba, ir visokiais bu
dais gelbėdamas Lietuviu 
Tremtinius.

2— Paszelpos darbas dar nė
ra baigtas. Užsibaigus imigra
cijai dar liks 5-6 tukstancziai 
Lietuviu seneliu, invalidu, 
džiovininku, mokyklinio am
žiaus vaiku, naszliu ir naszlai-; 
ežiu, vargti Vokietijoje, Aus
trijoje ir kitose Europos vals
tybėse. Tai visi Lietuviai- 
Amerikieeziai kviecziami vie
ningai prisidėti savo aukomis 
ir toliau remti paszelpos dar
ba.

3^-Paszelpos darbas yra 
naudingas, kai jis. vykdomas 
centralizuotu budu per BALF.
Pazelpimas yra tiksliausis, kai susidomėjimą ir atjautima dar 
gerybių dalinimu atlieka pa- pasilikusiu Europoje tremti- 
cziu tremtiniu rinkti organai.

II.
Imigracijos Reikalu

1 Priimant dėmėsiu, kad BA
LF, teturėdamas labai kuklius) 
iszteklins,
kyti Lietuviu tremtiniu imi-Ida. uoliai 
gracijos darba tokiu budu, jog! skelbdama 
sziuo metu jau atvyko virsz- nius, praAeszimus, sanraszus,

I 13,000 Lietuviu tremtiniu in! vaizdelius be jokio atlyginimo 
Jungtines Amerikos Valstybes kuo žymiai prisidėjo prie trem- 
(USA) ir dar turi 8,000 pa-jtiniu būkles iszaiszkinimo, pa
rengtu garantijų pagal kurias! szelpos ir imigracijos reikalu 
laukiami atvykstaneziu arti iszjudinimo.
moję ateityje, Seimas reiszkia

j pasitenkinimą del vykdomos | tuvju laikraszcziams, ju redak

niu likimu, ju paszelpa ir • at- 
kvietiniu in Jung. Amerikos 

| Valstvbes.
VI.

Spaudos Reikalu
sugrebejo patvar-j Ąmerikiecziu Lietuviu spau- 

-jda. uoliai bendradarbiavo 
BALF’o straips-

BALF Seimas reiszkia Lie-

Ne tik Amerikoje, bet Ang
lijoje ir Francuzijoje yra labai 
daug straiku. Europos darbi
ninkai neuždirba gana del pra
gyvenimo.

/ I ---------”--------
Biznis dabar neprascziau- 

sias, bet bet szi rudeni visi biz
nieriai vėl ims Lozorių giedo
ti, nes biznis bus prastas.

Vienas Žydelis nusiskundė 
kad pasaulyje viskas atbulai 
ir neteisingai: “Biedni turi už 
viską grynais pinigais užsimo
kėti, o bagoti gali viską ant 
iszmokesczio gauti.“ Jis sako 
kad turėtu būti kaip tik atbu
lai; tegu bagoti už viską pilnai 
užsimoka, o tegu biedniems 
būva viskas parduodama ant 
iszmokesczio. Bagoczius biz
nierius iszgirdo szitoki mokslą 
ir piktai atsikirto: “Ka tu ežia 
plepi? Jeigu biznierius duos 
biedniems ant iszmokesczio jis 
pats taps biednas kaip ir tas jo 
kostumeris! “Na gerai,“ tas 
Žydelis atsikirto, “tada ir tu 
galėtai viską pirktis ant iszmo
kesczio kaip ir tas biednas isz 
tavęs pirkosi.“

i migracijos.

Kadangi dar yra apie 6,000) 
Lietuviu kuriems skubiausia' 

! reikia garantijų, nes tuo tarpu) 
! garantijų kontingentas baigia) 
iszsisemti, tai Seimas kvieczia 
visus Lietuvius neatidėliojant! 
sudaryti garantijas dar ju ne-) 

į turintiems tautiecziams, kad 
ne vienas Lietuvis neliktu 
tremtyje del neturėjimo darbo 
ir buto garantijos.

III.
Inkurdinimo Reikalu

Nepaprastai didelio svarbu
mo darba yra atlikę tie musu 

) tautiecziai, kurie priglaudę at- 
I vykstanezius in Amerika trem
tinius ir pagelbėjo jiems insi- 
kurti ir surasti darba ir butą.

Daugelyje vietų susiorgani-) 
zave inkurdinimo komitetai I 
žymiai pagelbėjo tremtiniams j 
insukurimo pradžioje, parūpi
nant pirmojo reikalingumo 
apyvokos daiktu, kaip tai in
du, baldu ir pan. Kadangi imi
gracija vyksta ir toliau, tai in
kurdinimo darba reikia tęsti ir 
gerinti.

Seimas praszo visur, kur at
vyksta Lietuviu steigti inkur
dinimo komitetus ir organizuo 
tai teikti atvykusioms pagelba, 
kviecziant visa Lietuviu visuo
mene in talka.

IV.
Voluntary Agencies Reikalu*
BALF’as galėjo tiek daug 

nuveikti imigracijos ir paszel-

toriams ir bendradarbiams pa
dėka už atlikta patriotini dar
ba ir už suteikta, musu tremti
niams morale pagelba, kvies
damas ir toliau tęsti ta musu 
tautai gyvybines reikszmes 
darba.

VII.
Repatriantu Reikalu

Seimas konstatuoja, kad 
1940-41 metais, bolszevikams 
okupavus Lietuva, dalis tikru 
Lietuviu, gelbėdami savo gy
vybe nuo Bolszeviku Teroro, 
pasitraukė in Vokietija ar ta,i 
per žalia siena (nelegaliai), al
ka ip repatriantai, ir buvo pri
versti priimti Vokietijos pilie
tybe, vienok jie visada save 
laike ir tebelaiko Lietuviais ir 
sziuo laiku aktyviai dalyvauja 
Lietuviu visuomeniniame gy
venime, todėl Seimas paveda 
direktoriatui daryti atatinka
mose instaigose žygius, kad jie 
Imtu traktuojami, kaip ir kiti 
tremtiniai ir jiems butu leista 
naudotis D. P. instatymn ir su
darytos sanlygos atvykti in 
Jungtines Amerikos Valstybes 
(USA) ir ežia insikurti.

VIII.
Naszlaicziu Reikalu

BALF Seimas vienbalsiai 
priėmė rezoliucija, kurioje 
reiszkia. pasipiktinimo del So
vietu Misijos Vokietijoje daro
mu aiszkiu bandymu sukliudy
ti ir sulaikyti Lietuviu naszlai
cziu gabenimą ir inkurdinima

Giltine vis randa duris ir 
priežastį in sveczius ateiti. '

pos darbe dėka uolaus ir nuo-) Jungtinėse Amerikos Valsty- 
szirdaus bendradarbiavimo ir ) bese.
paramos isz puses Voluntary! Seimas praszo United States

talpinasi sekanti skait jonai:
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo- Užpuolimas 'Totorių, 
ba ka negalėjo savo liežuvio Vaidutis, Atmokejimas kuni-) 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga-) go. 47 puslapiu. 15c. 
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 į 
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

155 Szakinis . Nedoras 
ir Du Draugai. 136 pus- 
25c.
158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield 

! danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus.
15c.No. 140 Keturios istorijos;

apie Maža kafiluka, Lietuvos) 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.Į

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 Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos
istorijos apie Ranka apveizdos, Nedae-

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
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. 161 Keturios istorijos 
apie Ant Prapulties Kranto,

Committee for the Care of Eu
ropean Children užtarimo ir 
pagelbos, kad Lietuviai nasz- 
laicziai ir vaikai butu apsau-

goti nuo nepamatuotu kliucziuį 
ir bereikalingu trukdymu imi
gruoti in Jungtines Amerikos 
Valstybes.

AR VISI TOKI PRIETELIAI
VLTOM yra sutaiką ant svie-l staeziai tarė:

fo? Iszsirode ne perseniai — Perpraszau poną, nes 
tikra teisybe. Europoje pas vie-j negaliu paskolint, nes ne tuiiu I 
na karaliszka rodininką pribu- pinigu savo name, 
vo milionierius W., ant atsilan
kymo. Rodininkas iszbego 
priesz ji ir karsztai pasveikino) 
ji, tame tasai milionieris p. W., 
buvo labai nulindęs ir drabužis 
jo prastas P. Rodininkas senei 
ne matytas p. W., ir kur teip il
gai buvo jeigu ne galėjo ma
tyt?

— Buvau visur, mieste 
namieje.

— Ar ne savo dvare? Ne,

— Niekur ne buvau, neš 
ne galėjau iszvažiuot ir daug 
turėjau trotos ant geldos per 
ka likausi ubagu.

—- Ar tai taip? O, tai ne 
gerai, atsake ponas rodinin
kas. . -

Asz pribuvau pas poną, 
rodininke, kaipo pas se- 
prieteli, jieszkot surami-

ponas 
noves 
nimo szitame rūpestyje, ir per- 
praszau, jog drystu praszyt 
apie paskolinimą 20 markiu.

Rodininkas nose nuleido, o 
po draug susimaiszias, jog ta
sai prietelis, pas kuri jisai tan
kiai buvo ant visokiu bankie- 
tu, dabar subankrutino, su nu-
ludusiu veidu, o po draug su lyste ant svieto, 
abejone pakrutinęs peczais

O tasai rodininkas buvo la
bai bagotas.

i — Milijonierius nusijuokė,) 
paklepojo rodininkui per peti;

i ii- tarė:
— Dėkui ponas uredninke! 

Senas prieteliau, asz žinojau 
| jog teip bus, jeigu vienuolika 
mano kitu prieteliu tokais pa- 

ir : sirode, tai ir tu ne kitokiu esi.
) Szitai žinok, jog laimėjau lai- 
žvbas. Susilaižinau su mano 
draugu bankierium M., ant 10 
tukstancziu markiu, jog nuo 12 
musu geru draugu ne gausiu 
nei nuo vieno paskolint 20 
markiu. Kaip pribusiu pas juo- 
sus su nuludusiu veidu ir pras
tai pasirėdžiusių, negu kaip 
reike ir papraszysiu paskolint.!Į 
Mano draugas M., ne norėjo in 
tai intiket, o dabar asz po dvy- 
liktam atsilankymui pas poną,) 
kur datyriau tokio paties priė
mimo, kaip ir pas anuos vie
nuolika, dabar bėgsiu pas ma
no dranga M., kad paimt lai
mėtus pinigus.

Apsisuko p. W., ir nuėjo, pa
likins rodininką iszsižiojusiu 
ir nutirpusiu.

Tokia tai yra sutaiki priete-

Kaip Užsisakyti Knygai:
Užsisakant knygas isz szio 

• . *1katalogo, 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.
SjFV Nepamirszkite dadeti 10^ 

) ekstra del prisiuntimo kaSztu. 
I 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.
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Kvailas Pranas
^^►♦X**Z*****t*****X*****t********X*****************************************«

(Tasa)
-  * 'l

/ Į

Toje valandoje prie Luko-: 
' sziaus priėjo Filipas Biednio-j 
kas su botagu rankoje. Buvo 
tai szvogeris Lukosziaus, nedi
delio ūgio, raudonas kaip bu
rokas, raupuotas, su baronczi- 
ne kepure ant galvos kuria tu
rėjo užmaukęs ant pakanszio 
o kakta atidengta, nes jai ma
tomai po kepure buvo per szil- 
ta. Kojos buvo jo silpnos ir lie
žuvis burnoje nenorėjo pildyt 
gerai savo pasiuntinystes. Bu
vo jis ne ūkininku, vien važny- 
cziavo pas turtinga Vokieti, jis 
patsai jau' iszdalies buvo pa- 
mirszes savo tėvu kalba ir ant 
tikybos menkai paisė.

Jis tai stojęs priesz Prana ir 
iszsižerges negalėdamas nusi-j 
stovėt ant vietos atsiliepe:

— Kasgi tau prie to! Kas 
parduoda, tegul parduoda. Ži
nai kad dabar ūkininkam sun
ku gyvenimą varyti ant dirvos. 
Žmogus turi dirbti nuo tamsos 
iki tamsai ir kokia nauda isz 
to turi$

— , Kokia nauda turi? Per
trauke kvailas Pranas. Kas-gi 
viską suteikė jeigu ne szventa 
žemele, kas didesne nauda at- 
nesza? Kas netingi, kas nesi
gaili savo ranku ir strėnų, tam 
motina-žemele nesigaili savo!

... .... . rvaisiu, tinginiai bėga nuo jos,į 
bėga in užmari. Ir ka-gi ten 
randa?

— Puiku gyvenimą! Tarė 
viena isz moterių..

— Puiku gyvenimą ? At
kartojo Pranas, pinigu krūvai 
ir mirti!

Vokietis stebėdamasis žiūre- 
jo m beproti.
VKiti nepaisė ant kvailio pa-' 
saku.

— Lukoszius parduoda vis-; 
ka del to, kad keliaut in užma-1 
ri? Ir pradėjo žiūrėt iii visus! 
parduodamus daiigtus su kokiu 
tai pasigailėjimu, tartum tai 
viskas buvo lyg jo. Ilupos prai-1 
dėjo jam drėbėt, krutule pasi-! 
kele augsztyn- nuo intraukimoJ 
in ja oro ir iszsiveržentis dide-i 
lis isz jos atsidūsėjimas isz-į 
spaude isz po jo blakstienų Į 
gausias aszaras.

Pravirko graudžiai ir pa-: 
stvėrė skverną sermėgos Luko-į 
sziaus, kuris užkeikęs nustūmė 
nuo saves beproti.

Beprotis atstumtas pribėgo 
prie Lukoszienes ir pro verks
mus kalbėjo:

— Nedaleiskit, nedaleiskit 
parduot žemes, gelbėkit ja nuo 
Vokieczio! Del Dievo susimylė
kit ant jos.

— 0, eik tu szalin beproti, i 
atkirto gaspadine. Visai, varg-į 
sze, papaikai.

— Dummer Keri, suniur-i 
nėjo tuom tarpu Vokietis; nu
spjovė, pataisė ant galvos ke
pure ir rengėsi pasitraukt vi
sai nuo kiemo.

Tas nepatiko Lukosziui, 
guodojaneziam Vokieti, ir už
sirūstinęs ant beproezio sūri- 
k°: ■

— Ar neisi tu prakeiktas 
laumes bostre! Vaikai! Pridū
rė atsikreipdamas in vaiku 
gauja, iszvarykite ji!

— Ponas Gotlibai, tarė po 
tam in Vokieti, derekimes, jus 
pakelkit, asz nuteisiu ir bus su
taiką.

— Vokietis kaip lyg negir
dintis stovėjo ir žiovavo.

— Na kaip, ponas Gotlibai,

kalbėjo Lukoszius. Ar neda-j 
desite da puse nors? Darykime- 
sutaiką, juk ir taip beveik už1 
puse prekes atiduodu! Ka ežia! 
ant paikszo žiūrėt. Vaikai! Ar: 
bijotės?

Tiligramas pranesza man 
MM *žinute, į

Kad kur ten Indianoje, 
Randa st girtybe, 

Ypatingai moterėles, 
Geria per naktis, 
Tai vis negražu,

Per naktis vis girtuokliauto,
Ir niekai apaeinate, 

Sziandien apie szita žinute 
da nesakysiu.

Ant kito karto 
pasiliksiu.

* * *

In dideluose miestuose, 
Kone visi latrai sulenda, 
Ten daug moterėliu yra 

niekiausiu,
Ir pasiueziausiu.

Guzute ir alų fundina, 
Vyrelius ant kurdo vilioja, 

Žinoma, katruos pasidaboja.
O jus besarmates,

Ar jau neatjaueziate 
senatvės, j

Juk jau numirėliu 
atsiduodate, ; 

Ir da latrant nenustojate.
• Taigi, kas isz to bus?
Juk auginate szeimyna, . ;

Tai gero nuo vaikus 
nesulauksite.

Dievulis ‘bausme užleis,
Ir galas pareis.
* * *

Szenadoryje ten yra 
svetingos moterėles, 

Meilos visos juju duszeles, 
O jau katrie fundina, 

Del tu meile buna gana.
Kaip namo gryžta,
Tai net svyruoja, 

Sarmatos jokios neturi, 
O pasiutimo savo varo, 

Net del doru bobelių 
sarmata daro.

* * *

Jeigu kas raszo žinute 
del manes, 

Tai meldžiame ne meluokite !
už daug,

Nes asz viską suprantu,
Ir pažystu,
Kur melas,

O kur teisybe!
Geriause su teisybe elgkimes, 

O bus geriausia, 
Ir neturėsime ergeliu!

A ežiu visiems.

. In Tęva
Pirma Kaiminka — Gra

žus kūdikis, tiktai ar ne bus 
kuprotas?!

Antra Kaiminka—Tai rū
tele, nuo to, jog maniszkis 
nuolatos susikūprinęs ant 
baisikelio važinėje!

pasižiūrėt ant to paikszo net ir
iszmintingiausiam ž m o g u i. 
St (‘bet is reikėjo žiūrint in ji, o 
mokslincziai džiovintu san! 
galvas iszriszmejimu klausy
mo kad tas beprotis, kuris su-
aszarom pirma melde idant ne-! 
pardavinėtu “žemes,” dabar 
pastvėręs vaikui nuo galvos, 
kepure ir užsidėjęs sau ant gal
vos, insireme in szoniis ir din
go nuo jo veido visokis liūdnu
mas, o pasipnosze kokiu tai: 
stebėtinų nusiszypsojimu ir. 
džiaugsmu ir balse jo jau ne-į 
galima buvo iszgirst jokio su-! 
si judinimo kada susz.uko:

— Hei! Jai pardavinet, tai! 
pardavinet! O kad pirkinei tai. 
pirkt! Viens, du, trys! Ka ežia 
daug gaiszint brangu laika ? j

Visi ežia esantieji, net ir vai-: 
kai prunksztelejo juokais, Tik; 
Lukosziai kažin kodėl nors nu-Į 
siszypsojo, bet tame nusiszyp-i 
sojime matoma buvo kokia^tai 
kartybe, o Lukosziene atsiduso 
net ir paglostė galva vaiko ku
ris stovėjo prisiglaudės prie 
jos besilaikydamas už audaro- 
ko.

— Ei gaspadine! Kur verp
stukas? Suszuko Pranas visai 
Ivg nieko negirdėdamas ir ne- 
matydamas kad in ji žiuri visi. 
Pardavėte linus, parduokit ir 
verpstuką ir vindeli; daugiau 
nereikes jums verpti, nereikes 
struogu daryt, ne drobių austi, 
ne ju ant rasos baltinti, ne siū
ti, ne neszioti; duokite man jus 
tuos parduodamus inrankius ir 
varstotus, tegul ka — nors už
derėsiu.

Ir ve) juokais atsakyta kvai
lam Pranui. Lukoszius parau
do isz rūstybes, bet nesijudino 
isz vietos, kadangi turėjo lai
kyt gyvuli. Pranas tuom tarpu 
priszoko prie krūvos sukrautu 
visokiu daigtu, rado blizganti 
noraga, pakele ji ir žybsėda
mas juom lyg veidrodžiu priesz 
saule, szauke:

— Ei, ponas Gotlibai, ei, 
ponas Vokieti! Pirkite noraga; 
nemažai jis žemes iszvarte, ne
mažai žmonių duona papenėjo, 
bet dabar mums jo jau nereikia 
nes žemes nėra, ūkia parduo
dam ir ne mes, ne musu vaikai 
jau ne ars tos žemes, tik žiūrė
kit! Kas dopernoragas!

Ir vėl juokai suskambėjo, o 
ne vienas isz protingesniu 
svarstė žodžius beproezio, 
ypacz geda buvo Lukosziam. 
Biedniokas Vokieczio vežėjas 
net už szonu nusistveres juokė
si.

Beprotis tuomtarpu pakele 
nuo žemes balta staltiese ir 
dulkindamas ja szauke:

— Ei, staltiese, staltiese! 
Visu te baltute, ant altoriaus 
tiest tinkama po ta dangiszka 
Duona! 0, buvo ant jos duona, 
buvo dangiszka duona. Jau jos 
mums nereikia, jau nuo jos 
Dievo dovanos nevalgysime, 
nes nesesime jevu ir ju nevaly-l 
sime. Ei, pirkite ponai, pirki
te ta staltiese, ta staltiese, ku
ri paszvesta Dievo dovanomis.

Tuom tarpu suskambėjo 
skardus vaikiszkas balsas:

— Garnys, garnys, ana, 
ana garnys!

— Tikrai garnys, jau par
lekia, pritarė keli balsai ir vi
su galvos pasikėlė, visi žiurėjo 
in sukanti ratus aplink sena
lizdą ant galo kraigo Luko-

Gražus Smirduoklis

Szitas smirduoklis, skunk, 
buvo prie namu prijaukin
tas ir dabar yra visos szei- 
mynos isztikimas draugas. 
Jo smirdejimo pūsle bpvo 
iszimta kai jis buvo tik keliu

dienu amžiaus.
Mergina Billy Joy Langs

ton, isz San Franęisco ežia 
su juo bovinasi. Ji mėgsta ji 
iszsivesti pasivaikszczioti. 
Jis rodos myli būti žmonių

tarpe ir visi ji myli, nors 
dauguma nuo jo traukiasi.

Jis labai nemyli muilo ir 
vandenio, bet turi pasiduoti 
kai jo szeimininke ji prau
sia.

jau ne toli saves, baisiai nusi
gando, ir nežinojo ar bėgt ar 
stovėt.

Velnias alėjas dirstelėjo ant 
. kostomerio, ilga szalta uosi at- 
kiszes galva pakreipė: Kosto
meris jau tartum pastiręs net 
susi koneveikė.

Velnias burnt su gumbota 
lazda kostomeriui per kupra, 
kosi emeris dreba ir tyli kaip 
ugnyje diegdamas.

Sztai, atgunglina ir kitas 
velnias su ragais stirineziais ir 
lazda į»asiremdamas.

Priėjus kitas, vela 'kostome
riui per kupra bumtere lazda, 
ir pradėjo abudu velniai egza
minavo! kostomeri. Rangyda
masis nuo skausmo, velnio 

j jieszkotoja tylėdamas radę ir 
krauju jo patepta kortele osan- 
czia ant akmeųs, bet niekas ne
gelbėjo; kente, kente agzami- 
navone velniu, sztai jau netri- 
vodamas suriko visu balsu, o 
jei, gelbėkite, bet velniai ne
žiūrėdami vis pere kaili koš
tom i er i o.

Sztai ir vejalis pust eidamas 
nunesze nuo akmens parasza 
kostomerio, ir velniai apleido

sziaus kluono.
Pranas ir pakelt akis augsz- 

tyn ir žiūrėdamas in paukszti 
su kokiu tai kareziu jausmu 
kalbėjo:

— O neiszmaneli! Gryžti, 
kas tave ežia pasveikins? Tu 
taip' ilga, taip pavojinga, taip 
tolima kelione atlikti pasiryž
ti idant sugryžt in teviszke, 
idant pataisyt savo sena suga
dinta lizdą, tu labiaus ji guodo- 
ji negu žmogus savo. Ne links
minsi tu musu savo klegejimu 
kas rytmetis.

* * *
Tuom tarpu rtioteres, ypacz 

mergos dare vi^okes pasargas, 
nes buvo tai pirmutinis szimet 
garnio iszvydinias; vienos kal
bėjo: “nutūps,” ki-tos “ne.”

Garnys lyg atsakydamas 
skardžiai užklegejo nepaliau
damas sukti ratus aplink lizdą 
ir žiūrėdamas in buri žmonių.

— Netupk, sake Pragos, tu 
mums nereikalingas! Nereika
linga mums gegute, nereikalin
gos kregždutės, nereikalingas 
vyturėlis, ne laksztingalelis; 
nereikalingas dangaus žydris, 
nereikalinga saulute, ne menu
lis, ne žalios lankos, ne lygus 
laukeliai, visko iszsižadame 
del “aukso” del gero gyveni
mo. Viską imkit, viską pirkt, 
iszsižadame ir kapu kur guli 
mus tėvai, kaulus savo mesime 
svetimoje szalyje.

Trenke kepure, pu ole ant 
keliu, sudėjo rankas ir kalbėjo 
sujudintu, aiszkiu balsu:

“Szventas Dieve, Szventas 
tvirtas, Szventas ir nemirtin
gas, susimilk ant musu.”

Kaimiecziai apnuogino gal
vas ir nenoroms suklaupė ir šo
ke beproti kuris kalbtjo:

“Nuo staigios ir netikėtos

mirties iszgelbek mus Vieszpa-
! tie!”

“Idant ramybe lizdan musu
i , ‘

duoti teiktumiais, praszom Ta-i 
ves Vieszpatie. ”

i “Buk mums malonus, susi

milk ant musu!”
Sukalbėjas ta malda pagal 

savo rasines, pasikėlė ir leido
si smarkiai prie upes, palikes 
visus kaip apibartus.

----- G ALAS------

Lietuvis Pirko Velnią
J^E teip seniai vienam ma

žam miestelyje Pennsylva-I 
nijoje, ten gyveno salimiinkas 
Lietuvis, ir jisai tankiai savo ."I kalbose szi ta nuszposuoja, I 
kartais ir pakeikdamas. Ne 
blogai jam sekanties pradėjo 
žmones pleperuotie, buk tai sa- 
liuninkas gyvena su velniu.

Karta atėjo jo geras kosto- 
meris ir bedavodamas reika
lais gyvenimo sako: Kibą rei
kė pasiraszytie velniui.

Saliuninkas juokdamasis 
klausė: Na ar tu nebijotum su

leistis kelione pas velnią.
Priesz kelevima, iszsigere po 

kelis akavitos del geresnes 
drąsos.

—. Saliuninkas. — Na tai 
eisime!

! Tszejo kelionei pas velnią; 
naktis buvo tamsi, kartais ve
jas su viesulomi szvilpino, 
greitai daejo pažadėto vieto 
prie didžio akmens, ir sėdosi 
saliuninkas tarė:

— Ar iszsižadi szitu visu 
Žvaigždžiu ka ana augsztai 
danguje matytie?

velniu turėti reikalą?
— Kostomeris atsake, tai 

ka czion bijotie; ar žinai ka, 
asz misliju kad supranti gerai 
apie velnią, susimylėdamas su- 
Įiažynkie mane su juom!

— Saliuninkas, — Tai, ugi 
iszsigasi kaip vilkas ir pabėg
si!

— Kostamieris. — Kas tau 
brolau, asz kantrus ir duoeziau ‘ 
da kokia dvideszimts doleriu 
kad tik pas mane privestu.

— Saliuninkas. — Na tai 
tuszczeju duosi dvideszimts 
doleriu tai asz-gi megysiu tave 
suvestie su velniu.

— Kostomeris, — Tai bro
lau gerai, eisime iszsigęrt.

Nuveja, pas bara, gere po j 
viena ir po antra.

— Tai kada ateitie pas ta- i 
ve brolau ?

— Saliuninkas. — Ar žinai!

— Iszsižadu!
— Ar iszsižadi kam visko

tiki ?
— Iszsižadu!
Sztai dabar peilis ir turi 

duotie ant drūtos vienybes 
prasipjantie mažiuką pirszta 
kaires rankos, o krauju pavil
gęs pasiraszysi tris bruksznius 
ant szito szmotejio popieros, 
ba tu raszytie* nbmoki, tai bus 
ir teip gerai.

Pasiėmė kostameris peili, 
prapjovė pirszta ir kraujais 
savo užtepe ant popieros tris 
bruksznius.

’ — Saliuninkas, suszuko 
balsu, Asniodeuszai, Asmodeu- 
szai! Patika klausant, girdetie 
buvo Asmodeuszo atsiliepi
mas.

Kostomeris jau nerimoja, 
kad pasiraszes, tai nėra ka da
ryt i e.

Lietuvi.
Atsipeikejes, spyrė namo 

tiesok pas saliuninka ir parbė
go su adgelta skūra.

SaliuninMs pamatęs kosto- 
mieriu jau insprudusi kareze- 
mon, pabalusi klausė:

Na, o kaip? Ar jau viską at
likai? _

Vaje, vaje, kad asz tokiu rei
kalu daugiau nesulaukczia! :

Dievaži, kibą, tie patys vel
niai mane ingunde ant pasira- 
szimo, kad. gautie tik mano 
kaili iszvalažytie. Muczijo, mu- 
czijo, sztai kaip.sakiai, kad ne- 
rektie, kaip ten žmogus nerėk
si, kad beveik jau norėjo su 
taip peklos gizuotais kucziais 
mane užbaigtie, bet turbut Die
vas davė vejali ir nuo akmens 
kur padėjai su paraszu korte
le kaip tik nupute, tada jie ma
ne pamėtė muczije.

— Saliuninkas. — T&i ma
tai dabar tai viskas per niek 
nuvejo; kas tame kaltas?!

— Kostomeris. — Dieve, 
vai nieks nekaltas nes asz kaip 
jus sakele tik kaltas ka tokio 
durno jieszkojau. Stug perkū
nas tuos velnius, kad tik tokie 
po smert žmogų nepagautu. 
Baisus dalykas su velniais!

* * *
Velniai tai buvo žmones su 

popieriniais snukiais (mas- 
kom) apsikarstia ir baisus, tie 
tai saliuninko pakalbinti per 
skūra pirkiko velniszkos pa
gelbės.

----- GALAS-----

A-B-CELA^

Negalėjo Matyt

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

:: Tiktai 15£ ::
“SAULE” Mahanoy City, Pa,j

Motina in savo sūneli — 
Begkie Antanuk pas bueze- 
ri ir pažiurekie ar turi jau- 
czio kojas!

Antanukas nubėgo ir sa
ko: Negalėjau matyt, ba bu- 
czeris su czebatais!

ka, ateikie da užporyt.
Kostomeris, — Gerai brolau 

ateisiu, ir vela iszsigere po ke-1 
lis alus ir davė dvideszimts do
leriu salimiinkui.

* * *
Saliuninkas dabar susimisli- 

jes kaip geriausia, paprasze po
ra vyru, ir liepe apsimaskavus 
nuveitie ten girioj nakti, ir ■ 
laukti kol bus szaukemi var
du ‘4 Asniodeuszai. ’ ’

In treczia diena, sulaukus 
nakties, atėjo kostameris jau 
bitie jieszkoti velnio. Saliunin
kas žinoma ne ėjo toliai, kol Į 
žmones isz saliuno visi neisž- j 
siskirste.

Po iszsiskirstimui,- jau reike [

Saliuninkas. — Tai dabar 
jau jisai velnias žino kad tu 
czionai, asz padėsiu ant ak
mens szita parasza ir eisiu na
mo, o tu laukie kol Asmodeu- 
szas ateis. Padejes popierukia 
saliuninkas ant akmens sake: 
Tu labai bijosi pamatęs velnią 
ateinant, bet bukie drūtas ne 
beg szalin, kaip agzaminavos 
tai sukandės dantis laikykis ir 
nerekie, ba jeigu suriktum, tai 
visas darbas nuvais už nieką. 
Saliuninkas sau nuėjo.

Sztai ateina velnias. Asmau- 
deuszas kurio nosis ilga kup
rota visas baisus ir lazda gum
buota pasiramszcziuoja:

Kostomeris paregėjus velnią
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ŽiniosVietines
— Gerai žinomas musu 

tautietis ponas Domininkas 
Mikolaitis, mekanikas, isz 
Reading, Pa., svecziavosii ' 
“Saules” redakcijoje, ir pas 
kitus Maliandjieczius. Ponas j 
Mikolaitis kitados gyveno arti' 
Pittsburgh©, o keletą metu at
galios persikraustė in Readings 
su savo žmona. Acziu už atsi
lankymu.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Averisto. Ir ta diena 1942, 
metuose Amerikos Laivynas 
susikirto su Japonu Laivynu 
prie Santa Craz Salų, du dide
li Amerikos laivai buvo pa
skandinti ir keturi kiti buvo 
labai apdaužyti, apszandyti. 
Amerikiecziu septynios de- 
szimts keturi kariszki eropla- 
nai buvo nuszauti, Japonai ne
teko septynių kariszku laivių 
ir szimto kariszku eoplanu. Ir 
ta diena 1825 metuose buvo 
atidarytas Erie kanalas, kuris 
kasztavo $7,150,000, jis yra 363 
myliu ilgumo, laivai nuo szio 
laiko galėjo per Hudson upe ir 
per didžiuosius ežerus plaukti 
in Amerikos vidurines valsti
jas.

— Subatoje, 9:30 valanda 
ryte, Szv. Kanikos klebonijoje 
Kun. Thomas J. Kelley, vika
ras, suriszo mazgu moterystes', 
panele Irene, duktė pons. Flo
rian D. Boczkausku, nuo 300 
W. Pine Uly., su Paul L. Hun
ter, sunns pons. Ralph Yeager, 
nuo 333 W. Pine Uly., svotai 
buv» Helen Porter ir Francis 
Testen. Jaunavedžiai apsigy
vens Ashland, Pa.

— Ketverge Szv. Frumen- 
to. Ir ta diena 1858 metuose gi
mp dvideszimts szesztas Ame
rikos Prezidentas Theodore 
Rooseveltas, jis tapo Preziden
tu, kai Prezidentas William 
McKinley buvo nužudytas. 
Taipgi ta diena 1775 metuose 
gimė Amerikos Laivynas, o 
pirmas musu Laivyno Koman- 
dorius buvo Esek Hopkins isz 
Newport, R. L Laivynas tada 
turėjo trylika laivu. Ir ta diena 
1917 metuose, pirmieji Ameri- 
kiecziai kareiviai buvo už- 
muszti ir sužeisti Francuzijoje, 
in ta Pirmaji Pasaulini Kara. 
Taipgi ta diena 1430 metuose 
pasimirė Didysis Lietuvos Ku
nigai kszt is Vytautas.

— Petnyczioj SS. Simono 
ir Judo. Ta diena 1886 metuose 
buvo užbaigta Laisves Stovyla 
“Statue of Liberty” ant Bed- 
loe Salos, New Yorko miesto 
uoste, Stovyla buvo F. Augus
te Bartholdi pastatyta ir pami
nėjo, apvaikszczioji Amerikos 
Nepriklausomybes szimta me
tu. Ir ta diena 1946 metuose, 
Stalinas pasakė laikrasztinin- 
kams, kad Sovietai da neturi 
Sprogstanczia Atomines Bom
bos, jis teipgi sake, kad Rusija 
palaiko draugiszkus santykius 
su Amerika. Taipgi ta diena 
1939 metuose Lietuva atsiėmė 
Vilnių, kai Sovietai isz ten isz- 
vijo Lenkus.

kus. Laidotuves invyks Sere
doj su apiegomis Szv. Liudvi
ko bažnyczioje devinta valan
da Maizevilleje, ir bus palai
dotas in parapijos kapines i 
Frackvilleje. Gfaboriai Ora-r 
vitz laidos. 

---—■ ——1--- .——
Shenandoah, Pa. — Naujas! 

vieszkelis tarp Shenandoah ir: 
Maizeville buvo ant keliu va-1 
landų atidarytas, per kuri au
tomobiliai galėjo isz lėto va
žiuoti. Bet keli mandi/upypkiai 
nepaisė perspėjimu isz lėto 
važiuoti ir paleido savo auto
mobilius visu smarkumu, ne- 
paisindami kad tenai daug 
darbininku dirba, Paul Rarig, 
isz Ringtown, kontraktorius 
kuris tilta ant to, vieszkelio 
stato buvo gavės pavelinima 
isz valdžios ta vieszkeli atida
ryti, bet dabar, del savo darbi
ninku saugumo jis visa viesz
keli uždare. Darbininkai ir vi
so to darbo virszininkai labai, 
pyksta kad automobiliu drai- 
veriai taip nedžentelmoniszkai 
pasielgė. Visi dabar turės 
lankti kol visas tiltas ir viesz
kelis bus intaisytas ir kol visi 
darbininkai savo darbus atliks 
pirm negu jie galės ta nauja 
vieszkeli vartuoti.

Del keliu tokiu mandrapyp- 
ki-u ir smarkuoliu dabar visi 
geri ir protingi žmones turi 
nukentėti.

— Benas Levandosky nuo 
327 So. Ferguson Uly., likos 
sužeistas in kaira peti htike 
darbo Locust Goal kasyklose. 
Gydosi Locust Mt. ligonbute.

Long Island City, N. Y. — 
Sveikinam jaunavedžius, ku
rie apsivedė Rugsėjo deszimta 
diena 1949 m., del pons. Doris 
ir Al Parzel, ir linkime daug 
laimes, sveikatos ir ilgo lai
mingo gyvenimo, sveikina. Te
ta. ir Dede, Anele ir Juozas Za<- 
beliai ir giminaitis vos ka at
vykęs isz tremtos Leonardas 
Parszelis isz Long Island City.

Providence, R. I. — Asztuo- 
nios deszimts metu amžiaus 
moeziute, kurios anuku anūkai 
jau suaugę" žmones, rengiasi 
iszteketi už septynios deszimts 
trijų metu senuko. Jiedu iszsi- 
eme savo laisnius del ženys- 
tvos ana diena ir dabar rengia
si in veseile. William H. Galla
gher, buvęs darbininkas gele
žies fabrike rengiasi vesti Po
nia Annie Burbank. Tai abiem 
bus antros ženystvos. Jie susi
tiko du metai atgal pas bendra 
dranga in Plymouth, .Mass., ir 
ilgus metus yra iszgyvene szi- 
toje apylinkėje. Ponia Bur
bank, gimus ant Prince Ed- 
warrd Isle yra buvus naszle 
per dvideszimts metu, o jos 
jaunikis yra jau trisdeszimts 
metu naszlys. Jiedu jau isz- 
siunte pakvietimus in savo ve
seile savo draugams ir pažys
tamiems. ■

STRAIKOS
, NEPASISEKE'

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Straikas ir gryžo in savo dar
bus, nięko nelaimėje. Straikos 
tesiesi per szeszis ir puse mene
sius. Kai visas tūkstantis tu 
darbininku gryžo in savo dar
bus prie laivu, jie pamėtė ta 
savo Kanados Jurininku Unija 
ir dabar tveriasi savo unija. 
Darbininkai nusiskundžia kad 
ju unijos vadai juos iszdave ir 
jiems’-nieko gero nepadare, tik 
visus in skolas invare.

PABĖGO ISZ 
KALĖJIMO

Du Nuszauti; Du Su
gauti; Vienas Pabėgo

. Golfo Cziampijone

Gilberton, Pa. — Senas gy
ventojas Pranas Markieviczius 
kuris sirg’o per keletą sanvai
tes, numirė Subatoje ape 11:58 
valanda, ryte, namie. Velionis 
gimė Lietuvoje, atvyko in 
ezionais būdamas da jaunas 
vyrukas. Buvo angliakasis. 
Paliko savo paczia Marijona; 
du sunu: Adolfą isz New York 
ir Juozą, New Jersey ; dukterį 
Stase, pati Joseph Green, Bal
timore, Md., taipgi keletą anū

Washington, D. C. — Kon
gresas ana sau vaite atidėjo 
\“D. P.” Tremtinu Instatymo 
ant kitu metu susirinkimo, tai 
yra Sausio (Jan.) 25-ta. diena 
1950 m., kur Instatymas vėl 
bus svarstomas. Nekuria i Se- 
natorai buvo prieszingi “DP” 
Tremtinu Instatymo, už tai 
atidėjo ligi kito meto.

----- □-----

— Sergėkis tuju, katrie 
prie tavęs glaudos, ba tai vis 
daro del savo naudos.

— Czedyk, be centais sun
kiai pareina, ba senatve grei
tai ateina.

PHEONIX, ARIZONA. — 
Visos valstijos policijantai 
jieszko vieno kalinio, Jack L. 
Tatum, kuris pabėgo isz kalė
jimo. Keturi stengiesi pabėgti, 
bet du buvo ant smert nuszau
ti ir kiti du iszsigande pasida
vė.

Naktinis sargas, vaczmonas, 
raiszas, kolieka žmogus, nu- 
szove du kai juodu susitiko li
pant isz keltuvo, eleveitoriaus.

Bet dvideszimts szesziu me- 
f • •

tu amžiaus razbaininkui pasi- j 
seke pasprukti. Policijantai 
dažinojo kad vienas automobi
lius ta nakti buvo tame mieste 
pavogtas. Jie tiki kad szitas 
razbaininkas ta automobiliu 
pasivogė ir pabėgo.

Tie visi penki kaliniai labai 
gudriai buvo viską prisirengė 
del to pabėgimo, bet tik vie
nam pasisekė. Kalinys Charles 
McEwen, apie pirma valanda 
isz ryto paprasze sargo W. A. 
Millett liekarstu, pasiskusda- | 
mas kad jam galva skauda.’ 
Kai sargas atidarė jo kalėjimo 
duris jam paduoti liekarsta.s, i 
jis nustvėrė ta sarga, primusze 
ji ir iszleido savo draugus.

Sargas Jerry Heffelfinger, 
kuris radija tame kalėjime pri ! 
žiuri, iszgirdo triukszma ir 
tuojaus paleido žinias per ra
dija, szaukdamąs visus miesto 
polici jautus.

Kalinys Corcoran su Mc
Ewen susitiko su tuo kolieka, 
raiszu sargu, Stowe. Corcoran 
laike atprovinta revolveri, bet 
nesuspėjo gaiduką paspausti 
ir tas sargas kailinius nuszove 
ant smert.

Kai policijantai pribuvo kiti 
du labai greitai pasidavė.

Razbaininkas Tatum, kuris 
pabėgo yra pavojingas žmogus 
ir policija visus perspėja kad 
jis pasirengęs žudyti o nepasi- 
ductilĄTo du broliai teipgi yra 
žulikai ir razbaininkai ir kelis 
sykius tupėjo kalėjime; jo tė
vas ir dabar randasi kalėjime. 
Kai tėvas dažinojo kad jo vai-! 
kas pabėgo isz kalėjimo, jis 
nustebo ir savo sargams pasi-l 
gyre koks gudrus yra jo sūnūs, 
kad isz tokio kalėjimo pabėgo.

Ponia Mark A. Porter, po 
kairei, priima laimėjimo do
vanele del jos atsižymejimo 
golfo sporte, loszime: Ji pa
reina isz Manca, Pa. Ji lai- 

\ me j o ta gražia dovana in 
Ardmore, Pa. Ji dabar yra 
paskelbta kaipo geriausia 
golfo loszike visoje Ameri
koje. Golfo rungtynes atsi-

KALTINA LEWISA

KOMUNISTAI
NUTEISTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tie musu kraszto iszdavikai bu-' 
tu nuteisti ant deszimts metu 
in kalėjimą, bet beveik visi pa-! 
mirszo kad Amerikos instaty-!

i 

mai kaslink iszdaviku buvot
permainyti 1940 metuose. Da
bar nubaudimas tokiems isz- 
davikams yra penki metai in 
kalėjimą.

buvo ant Merion Golf Kliu- 
bo lauko in Ardmore, Pa.

Ji ežia linksmai ir gard
žiai juokiasi kai Fielding 
Wallace jai ta dovana sutei
kia. Fielding Wallace yra 
Amerikos Golfo Sportinin
ku Draugystes Prezidentas. 
Ji sumusze Dot Kielty, kuri 
ežia su Prezidentu stovi ir

jai linki ir vėlina viso gero. 
Dot Kielty pareina isz Long 
Beach, Californija.

Golfo sportas Amerikoje 
dar vis daugiausiai yra lo- 
sziamas biski geriau pasitu- 
rineziu žmonių, kaip profe- 
sijonalu, Daktaru, La j erių, 
biznierių ir kitu panasziu in- 
eigu žmonių. z '

UNIJAI PAVOJUS_____
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rūpintis vien tik algomis.”
Visos kitos unijos pyksta' 

ant Plieno Darbininku Unijos 
Prezidento, Philip Murray, už 
tai, kad jis nori su visomis 
kompanijomis, su visais fabri
kantais ant sykia derintis ir 
nustatyta bendra mokesti ir 
bendra pensija. Kitos unijos 
sako kad daug geriau atskirai 
su kiekvienu fabrikantu de-' 
rintis, ir gauti kiek tik galima.

Fabrikantai atžagariai nusi
statė priesz pensijas, jeigu jie 

i vieni tas pensijas turi mokėti. 
Jie sako kad ir darbininkai tu
ri prisidėti. Daug fabrikantu 
sako, kad dabar laikas pasisto- 

i ti ir galutinai pasiprieszinti 
toms unijoms, kada jos tarpu 
saves ima pesztis.

Prez. Trumanas - stengsis 
Philip Murray iszgelbeti. Jis 
suszauks Unijos ir Fabrikantu 

. Atstovus,' jiems patars ir pas- 
! kui fabrikantus dar syki gra
sins. Trumanas stengsis sutai
kinti, praszys kad ir vieni ir 
kiti nusileistu. Gal jie taip ir 
padarys, bet jau matyti kad 

G Plieno Unija ne taip gerai isz- 
'. eis, jai ne per gerai pasiseks

! szitos Straikos. *

prikiszamai parodo, kad Lew
isas dabar lenda in Plieno Dar
bininku Unijos reikalus ir be
das ir net stengiasi sukelti ir 
sudaryti Fonda del pustreezio 
milijono doleriu del straikuo- 
janeziu Plieno Darbininku. 
Mainieriu Unija in ta Fonda 
sumokėtu du szimtu ir penkios 
deszimts tukstaneziu doleriu 
kas sanvaite. Lewisas nežino, 
pamirszta ar nenori žinoti, kad ti pasigamina, pasirūpina, bet Mainieriai Mažiau

Mainieriu tokios jai neužtenka ir ji negali savo 
■ fabrikams gana pristatyti.

General Motors Automobi-

WHITE SULPHUR SPR
INGS, WEST VIRGINIA. — 
Anglių Kompanijų Atstovai 
pasitraukė ir iszejo isz mitin-j 
gu ir derybų su Lewisu ir jo 
Atstovais.

Jie dabar vieszai ir labai 
kareziai kaltina Lewisa už vi-; 
sas tas Straikas, kurios suardo 
Kompanijų Tvarka ir padaro 
ubagus isz Mainieriu! Jie sa
ko, kad Lewisas yra nusistatęs 
palaikyti amžinas Straikas!

Unijos Atstovai labai grei
tai atszove ir atsikirto, kad 
Kompanijos dabar laukia, kad 
Valdžia insikisztu kaip ir pir
miau.

Visi tikėjosi kad visi tie At
stovai isz Kompanijos ir isz 
Unijos bus paszaukti in Wa- 
shingtona pasitarti. Bet iki 
sziol, nėra nei žodžio isz Wa-į 
shingtono, ir keturi szimtai 
tukstaneziu Mainieriu jau pen
kios sanvaites kaip Straikuoja 
nedirba. Bšta i§gr9(lQ. kad 
Valdžia turės ežia insikiszti,1 
jeigu nors kokia sutartis bus 
sudaryta.

Pats Lewisas., Mainieriu bo
sas, nebuvo tame susirinkime 
kai Kompanijų Atstovai pasi
traukė. Jis dabar prie savo 
motinos lovos, kuri labai serga 
Springfield, Illinois.

Kompanijos Atstovai sako, 
kad jie pasiulino Unijai savo 
geriausias ir paskutiniąsias 
sanlygas, ir kai tos sanylgos 
buvo atmestos, tai jie dabar 
nemato jokio reikalo toliau de
rintis. Jie sako, kad jeigu jie 
toliau derintųsi su Unijos At
stovais, tai jie tik visus Mai-! 
nierius viliotu ir jiems akis 
muilintu. Jie nori kad dabar 
visi Mainieriai žinotu kas kal
tas, kad jie nedirba ir Strai-! 
kuoja!

Jie sako, kad Lewisas paro
de, kad jis nieko nepaiso apie 
savo 
jiems praleisti szeszios de
szimts 
dabar visai nepaiso apie susi
rinkimus ir derybas, ir retai 
kada pats pasirodo. Per dvi 
sanvaites szitu derybų, Lewis-! neužsibaigs, 
as pasirodė tik per dvi valau- neturės gana plieno daryti! jonieriai gali būti Ambasado 
das, ir tada ‘ne pasitarti, bet naujus automobilius, 
savo insakymus visiems drėbti.

Visi Kompanijų Atstovai kie fabrikai užsidarys ir szim- 
sako, kad, Lewisui dabar neru- tas penkiolika 1 
pi Mainieriai, bet kad jam ru- darbininku neteks darbo.

Jis sako, kad jeigu Plieno Dar
bininkai ir Mainieriai susitai
kintu su savo Kompanijomis, 
tai vistiek reikes daug darbi- . . . . , * . .
ninku isz tu fabriku atleisti,į -
nes ims szeszias sanvaites ari . . ; . . .
du menesiu kol Fordo fabrikai 
gales vėl pilnai dirbti ir auto-' 
mobilius gaminti. ,

Fordo kompanija beveik pu- LEWISAS LAIMES 
se viso jai reikalingo plieno pa- , --------

labai daug ] 
Pagelbos yra sziandien reika
lingi. Bet Lewisui Lewisas 
rupi ir jis nori inlysti in Plie-' liu Kompanija sako, kad jau! 
no Darbininku Unija, ir už tai dabar deszimts tukstaneziu 
jis statosi tokis mielaszirdin- jos fabrikuose dirba tik ketu-; 
gas.

(Mes szitas žinias beveik ir 
bijomies savo Skaitytojams 
praneszti, nes kai tik mes ka 
paraszome apie Mainieriu bo
są, John L. Lewisa, tai keli mu
su gerbiami skaitytojai inpyke 

•! mums pyszkina laiszkus, saky
dami, kad mes gera žmogų 
szmeižiame ir kad mes esame 
priesz Mainierius, darbininkus 
kurie ‘ ‘ Šaule ’ ’ skaito ir remia. 
Už tai, mes skubinamies pasa
kyti ir pasiaiszkinti, kad mes 
szitas žniais ne isz pirszto isz- 
cziulbeme ar patys sudarėme, 
bet kad mes skelbiame ka visi 
kitilaikraszcziai raszo ir skle- 
bia. Ir mums gaila, kad musu 
darbininku vadas taip pasiel
gia, bet mes kitaip negalime 
raszyti, nes mes stengiamies 
vien tik tiesa ir teisybe skelbti 
savo skaitytojams, Jeigu jums 
pikta, ir mums pikta; jeigu 
jums nepatinka ir mums nepa
tinka, bet ka tu žmogau dary-Į.
si, kad taip yra ir gana.)

Dirbs; Daugiau Už
dirbs; Mažiau Jį

Parsinesz L
rias dienas per sanvaite.

PIRMA MOTERISZKE

VIETA

WASHINGTON, D. C. —
Jau beveik visi laikrasztinin- 
kai sako ir raszo, kad. Lewisas 

i su Kompanijoms ne už ilgo 3Ur 
GAVO AMBASADOS sitaikins.

Susitaikinimas bus ant to: 
Trumpesnes darbo valandos, 

! ta pati pede del sanvaites dar-
WASHINGTON, D. C. — bo, ir Kompanijos daugiau mo- 

Keturios deszimts metu am- kės nuo tono anglių in Fonda, 
žiaus Ponia Eugenie Anderson

Red Win?, Minn., buvo 
Prezidento Trumano paskirta 
kaipo Ambasadorka in Den
mark. Tai pirmutine moterisz- 
ke tokia vieta užimti.

Mainierius, leisdamas

darbo dienu. Jis pats

“Saule” taip spėjo kai tik 
tos Straikos prasidėjo.

Daug fabrikantu norėtu kad 
Plieno Straikos pirmiau užsi
baigtu, nes jie nujauezia kad 
Lewisas gaus daugiau negu

Fonia Perle Mesta, milijo- Philip Murray, Plieno Unijos 
į nierka, kuri visus didžponius Prezidentas. Jeigu Mainieriu 
vaiszindavo Washingtone ne Straikos pirmiau užsibaigtu ir 
taip seniai buvo paskirta in jeigu Mainieriai daugiau gan 
Ministerijos vieta, Luksem- tu negu Plieno Darbininkai 
burge. tai tada gal butu sunkiau su-

Ponia Anderson labai daug taikinti tuos Plieno Darbiniu 
darbavosi ir prisidėjo prie pa- kus, kurie tada reikalautu tiek 
staruju rinkimu. Ji buvo De- kiek Mainieriai gavo, 
mokratu Pratijos Moterų Ko
miteto pirmininke. Ji padėjo mainas, uždėti
vesti visa vaju už Trumana ir j na” ant Lewiso, jeigu jis nesu- 
Barkley. sitaikins. Bet Lewisas nesibi-

Ji pirmiau buvo užsiėmus jo ir nepaiso. Lewisas neap-
FORDO FABRIKAI muzika, bet paskui mete muzi- kenezia to “Taft-Hartley In-
TA I? VQ ka ir St°j° in Politika> Dabar statymo,” bet jis Trumano dar
UZ/MDAK io jį sak0 kad ji yra maloniai nu- labiau neajpkenczia.

- ------ ' stebinta, kad jai tokia garbe “Mainieriai dirbs septynias: 
Plieno Pritruks: 115,000 yra suteikta. valandas ir gaus mokėti už

’ ’ Ponia Anderson, dvieju vai-!asztuonias darbo valandas,
Bus Be Darbo £u motina ir artisto žmona, už- Kompanijos daugiau mokes in 

I ima vieta Ambasadoriaus Jo- ta Mainieriu Pensijos Iždą, 
__ Fordo siah Marvel isz DelaTare, ku- j anglys pabrangs, anglių ma

žiau žmones pirks ir mažiau 
darbo bus!” i

! DETROIT, MICH.
Automobiliu Kompanija pa- ris pats isz tos vietos pasitrau- l 

i skelbia, kad visi jos fabrikai kia.
bus priversti užsidaryti kitai Ponia Anderson bus sunku 
menesi, jeigu Plieno Straikos szita vieta užimti, nes papras-!

Fordo fabrikai tai vien tik bagoeziai ir mili-

riais nes baisiai daug kasztuo-
Keturios deszimts devyni to- )a pragyventi ir didžponius

pavaiszinti. Bet Ponia Ander-
tukstaneziu son sako, kad ji taip poniszkaf 

nesistatys ir gales pragyventi.!
pi Lewisas ir Lewiso garbe ir E R Breech, Vice-Preziden----------- °-----------
galybe! tas sako, kad fabrikai turės su- — Turėk szirdi kieta kaip

Jie priparodo, kad Lewisui stoti ateinanezio menesio vie- plienas, o ne inkas tavęs nie-! 
nerupi savo Mainieriai, kai jie' nuolikta ar penkiolikta diena.; kas. -

*

Trumanas grasina paimti
Indžunkszi-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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