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Australij a Nenori H. Bridges
Isz Amerikos

F v"~

PERSPĖJA
MAINERIUS

Kompanija Sako Mai- 
nieriai Turi Daugiau

Dirbti

MAHANOY CITY, PA. — • 
Reading-o Mainu kompanijos 
atstovai isz Pottsville, Pa., sta- 
cziai pasakė mainieriu unijos 
vadams, kad mainietiai turi 
geriau ir daugiau dirbti, jeigu 
nori savo darbus palaikyti. Jei
gu mainieriai daugiau anglių 
neiszkas nuo dabar iki Gegužio 
(May) menesio, tai Readingo 
kompanija uždarys dvi dideles 
mainas, ir kitose mainose leis 
dirbti tik ant vieno “szifto.”

Senovės Dviratis

Gražuole Jeanne Lorenz da visokiu senovės dviracziuMainieriai su John L. Lewi-,

UŽDEGE SAVO 
NAMUS

Žmona, Dukrele Sude
gė, Vyras Pasikorė

ZANESVILLE, OHIO. — 
Ponia Emma Norris norėjo ta 
nakti praleisti su savo motina. 
Ji savo motinai Poniai Lula 
Shipman buvo pasakius ir pa- 
siskundžius kad ji bijosi eiti 
namo su savo dukrele nes jos 
vyras jau isz proto kraustosi.

Bet jos vyras Cecil atvažia
vo su automobiliu ja ir dukre
le parsiveszti.

Ant rytojaus susiedai rado 
beveik in pelenus sudegusius 
lavonus motinos ir dukreles, 
Shirley Marie. Darže nuo me
džio szakos jie rado vyro lavo
ną karojanti.

Policijantas Willard Thomp
son sako kad szitas penkios de- 
szimts metu troko draiverys,

4-

rraukinys Nukri 
o Nuo Tilto, 1O( 
Žuvo Brazilijoje

V

-

Didž. Kariszkas Eroplanas Už- 
s i d ege Pearl Ha rbor; Demokratu 
Diktatoryste Panaikinta Kansas 
City; Reading AngliuKomp., Sa
ko M a inieriaiTuri D a ugiauDirb- 
ti Jeigu Nori Darbus Palaikyti

su savo bosu jau per ilgai ožius 
varinėjo, dabar kompanijo’s 
pasako kad jos nepaiso nei 
straiku, nei nieko, kad jos visai 
uždarys tas mainas, kur mažai 
anglių yra iszkasama.

Czia ir John L. Lewisas ir vi
sa jo unija yra be jokios jiegos, 
nes kompanija stacziai pasako, 
kad ji nesibijo ir nepaiso jokiu 
straiku, nes ji rengiasi kelias 
mainas uždaryti. Ir tos mainos 
bus uždarytos už tai kad mai- j 
nieriai tose mainose nepaiso 
kiek ir kaip jie dirba. Dabar 
nei John L. Lewisas, nei mai
nieriu unija nieko czia nepagel- 
ges, už tai kad kompanija strai- į 
ku nesibijo! O vienatinis mai
nieriu ginklas buvo straikos. 
Dabar kompanija sako ir pra- 
szo kad mainieriai straikuotu.

“Kompanijos atstovai sako, 
kad tie mainieriai kurie dirba 
isz kompanijos nepaiso kiek 
jie iszdirba, kiek anglies jis isz- 
kasa, jie dirba tik tris ar dau-i 
giausia keturias valandas ant 
dienis ir pareikalauja už visa 
diena algos. ’ ’

Jau dabar daug Minksztos 
anglies mainu užsidarė. Gali
me tikėtis kad per vasara daug 
ir kietos anglies mainu užsida
rys ir mainierius isz darbo pra
varys.

KITAS BONU VAJUS

Laisves Varpas Ant 
Parodos

HARRISBURG, PA. — 
Jau beveik viskas prirengta 
del kito bonu vajaus Pennsyl- 
vanijoje. Yra pagaminta ketu
rios deszimts devyni Laisves 
Varpai, tokia kaip tas Laisves 
Varpas Philadelphijoje.

Per szita Bonu vaju, szitie 
varpai bus vežami ant parodos 
ir su jais skambins, szaukdami 

(Tasa Ant 4 Puslapio) 

isz New York miesto, iszmie- 
gina senovės dvirati, kuris 
buvo visu ponu ir ponucziu 
variuojamas 1870 metais. 
New York mieste buvo paro-

DU BROLIAI
SUARESZTUOTI

In tarti Už Vaikvagyste 
Ir Žmogžudyste

SACRAMENTO, CALIF. — 
Policijantai nuo pirszto ant- 
.spaudos ant alaus bonkutes su
sekė ir suaresztavo du broliu. 
Jie dabar yra intarti už pavo
gimą ir nužudinima asztuonio- 
likos metu mergaites, Vancou
ver mieste, Vaszingtono vals
tijoje.

Amerikos FBI policijos 
agentai sako kad ta pirszto 
antspauda ant alaus bonkutes 
yra ta pati kaip kita tokia 
antspauda ant automobiliaus 
kuris priguli dvideszimts vieno 
meto amžiaus Utah Eugene 
Wilson, isz Elmo, Kansas.

FBI policijos agentai tuo- 
jaus pradėjo to vyruko jieszko- 
ti. Jie ta alauš bonka buvo radę 
netoli nuo vietos kur ta mergai
te buvo nužudyta. FBI agentai 
jieszkojo to vyruko ir jo brolio 
Turman Gallilea Wilson, dvi
deszimts keturiu metu amžiaus 
isz Walnut Ridge, Arkansas.

Broliai yra intarti ir kaltina
mi už pavogimą ir nužudinima 
asztuoniolikos metu amžiaus 
Jo Ann Dewey, Kovo (Mar.) 
devyniolikta diena. Jos baisiai 
sudaužytas ir iszniekintas la
vonas buvo surastas Kovo dvi
deszimts szeszta diena in Wind 
Creek upeli, netoli nuo Steven
son miestelio, Vasznigtono 
valstijoje.

Viena vakara ana sanvaite 
tie broliai artinosi prie savo 
automobiliaus, kur FBI agen- 

bet per ta. paroda mums ne- 
paaiszkino kai musu mocziu- 
te tais laikais tokiu dvira
cziu važiavo su visais savo 
andarokais.

tai jųdviejų jau lauke. Nei vie
nas nesiprieszino, bet kaip avi
nėliai pasidavė. FBI agentai 
pas Utah Eugene Wilson rado 
maža revolveri, ir automobily
je rado ir kita.

Jiedu buvo keletą automobi
liu pasivogė ir paskui juos pa
like ant vieszkeliu ir kitus pa
sivogė. Taip darydami jie no
rėjo policijantu nusikratyti. 
Bet dabar jie supranta kad jie 
nebuvo tokie gudrus ar smar
kus.

ISZDAVIKAS DINGO
—

Tuszczias Laivelis Ant 
Mariu

SAN FRANCISCO, CALIF 
— Du Laivyno karininkai ant 
kariszko laivo pranesza kad jie 
dabar tikrai žino kad netoli 
nuo Eureka randasi ne vienas’ 
bet keli sumarinai.

Per visa sanvaite kariszkas 
laivas “Colahan“ jieszko vie
ni svetimo submarine, vienas 
nuteistas iszdavikas dingo ant 
mariu. Euvo surasta mažas lai
velis ant mariu visai tuszczias; 
jo inžinas buvo užgesęs, bet jo 
szviescs dar szviete. Tas mažas 
laivelis buvo surastas beveik 
toje paczioje vietoje, kur tas 
svetimas submarinas buvo už
tiktas.

Penkios deszimts vieno meto 
amžiaus Theodore Donay, biz
nierius isz Detroit buvo teismo 
pasmerktas kaipo savo kraszto 
iszdavikas. Jo vieszbuczio 
kambaryje pclicij antai rado 
trumpa laiszka, kuriame jis sa-
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Emma Norris, vyras uždege sa
vo namus ir paskui pats pasi
korė.

Jis jau kuri laika buvo ligo
tas, ir kelis sykius stengiesi sa
ve nusižudyti.

Ponia Shipman sako kad jos 
dukrele kelis sykius buvo susi- 
ginczinus ir susibarus su savo 
vyru apie gavima sziu metu 
pavelinima “Laisnes’’ del ju 
automobiliaus. Jis buvo jai pa
sakęs kad jis tas laisnes gaus, 
bet jis dabar isz anksto jai pa
sako kad jam tos laisnes nebus 
jau reikalingos.

Jauna moteriszke ir motina 
jau antru sykiu pragarsėjo per 
laikraszczius. Pirma syki laik- 
raszcziai apie ja buvo rasze kai 
ji apsiženijo su savo dede, sep
tynios deszimts trijų metu 
Charles Shipman. Ji tada buvo 
tik szesziolikos metu amžiaus. 
Už metu ji pareikalavo divor- 
so, persiskyrimo, bet teismas 
to jai nepripažino. Jos vyras ir 
dede pasimirė Kovo dvide
szimts szeszta diena, 1943 me
tuose. Už metu ji vėl isztekejo 
už Cecil Norris.

MAŽIAU ANGLIŲ

Mažiau Mainieriams 
Darbo

CHICAGO, ILL. — Bert- 
rand A. Landry, prižiūrėtojas 
anglių pardavimo visoje vals
tijoje, sako kad dabar daug 
mažiau anglių yra reikalauja
ma ir dar mažiau bus reikalau
jama szia vasara.

Jis sako kad treczdalis visu 
kurie vartuojo anglis, dabar 
jau ima vartuoti gaza, elektra 
ar aliejų.

Per atsinanczius metus rei
kės dvideszimts milijonu tonu 
anglių mažiau del traukiniu, 
nes visi jie dabar ima vartuoti

(Tasa. Ant 4 Puslapio)

Izraelio Valdove

Ada Maimon Fishman, Iz
raelio Tarybos nare, pasilsi 
New York miesto vieszbuty- 
je, Fotelyje kur ji su kitais 
vadais pasitarė apie Izraelio 
naujo kraszto politika ir 
ateiti. Ji turi daug intakos 
in visus Rytu klausimus.

SYDNEY, AUSTRALIA. — Australijos 
valdžios atstovas pranesza, kad jo krasztas 
nesutiks priimti Komunisto Harry Bridges 
kuris vra dabar Amerikos teismo nuteistas 
ir kur; Amerika nori pasiunsti atgal isz 
ten kur jis atvažiavo.

Tas Australijos atstovas sako, kad H. 
Bridges priguli mums, ir kad jie nenori 
nieko bendra turėti su tuo iszdaviku. Jis 
sako, kad nėra jokios sutarties tarpu Ame
rikos ir Australijos, kad tokius iszgamas 
Australija turėtu priimti.

DIDIS KARISZKAS
EROPLANAS

SUDEGE

Australijos Ministeris Menzies jau dabar 
rengia instatyma, iszkasavoti Komunistu 
Partija savo kraszte.

Harry Bridges tik vienu budri galėtu 
invažiuoti in Australija, tai yra, kaipo nau
jas ateivis. O Australija nepriima prasikal
tėliu, Komunistu ar Faszistu.

PEARL HARBOR. — Lai
vyno sztabas stengiasi dažinoti 
kas ten atsitiko kad didžiau
sias ir brangiausias kariszkas 
eroplanas užsidegė ir nukrito.

Septyni lakūnai iszszoko isz 
to dcganczio eroplano ir nusi- 
leido su parasziutais.

Tas naujas ir didis eroplanas 
ka-ztavo septynis milijonus ir 
penkis szimtus tukstancziu do
leriu.

Szeszi tukstancziai gorcziu 
gazolino užsidegė ir eroplana 
susprcgdino.

Matyti, kad Harry Bridges gali pasilikti 
žmogus be kraszto ir be tėvynės. Jam liks 
pasirinkti tarp Amerikos kalėjimo ir Rusi-
jos rojaus! Bet dar klausimas: Ar Rusija 
ji priimtu? Sovietai neturi vietos nei sa
vo tarnams, kurie suklysta ar kuriems 
nepasiseka.

TRAUKINYS INKRITO IN UPE
Laivyno Sztabas dabar nori 

žinoti kodėl nebuvo galima ta 
gaisra ant to eroplano užgesin
ti. Kodėl kai vienas inžinas už-į 
geso tos jo gazolino tankos su
sprogo?

(Tasa Ant 4 Puslapio)

RIO DE JANEIRO, BRAZILIJA. — 
Mažas traukinys, inžinas kuris vartuoja mal
kas pakurai, nukrito nuo iszplauto tilto ir

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Kas Girdėt
In Green Bay, Wisconsin, 

vienas žmogelis atėjo pas poli- 
ci jautus ir pranesze kad jo 
žmonele dingo, ir kad jie ja 
jam sujieszkotn. Policijos vir- 
szininkas. paklausė to 'žmogelio 
kada jo žmonele dingo. Žmoge
lis, smutriai stovėdamas, silpnu 
balsu atsake: “ Asztuoniolika 
metu atgal.”

Knoxville, Tennessee, viena 
moteris pasiskundė teisėjui 
kad jos vyras per kelis metus 
priversdavo ja visa savo už
darbi, pede jam kas sanvaite 
atiduoti.

Visame Philadelphijos kalė
jime, buvo paskirtas naujas 
virszininkas, kuris stengiesi 
geresne tvarka investi in viso
kias suktybes panaikinti.

Viena diena pas ji užėjo vie
nas žmogus, kuris nei savo var
do nepaskelbe. Jis to virszinin- 
ko užklausė: “Kaip ir kokie 
yra tavo sargai kalėjime?” 
■irszininkas užtikrino tam 
žmogui kad visi sargai tame 
k; ’ejime yra teisingi ir pasiti
ki. ii. Tas žmogus trumpai už- 
k I ■ use: ‘1 Kaip t u žinai ? ’ ’ ir 
jsžejo sau.

1 • • 1

irszininkas tuojaus supra- 
b kad tas žmogus norėjo jam 
d iig ka pasakyti, bet nenorėjo

daug plepėti. Jis tuojaus 
p; am.de kelis slaptus polici
ja tus ir juos in ta kalėjimą in- 
d. >. Ne už ilgo tas virszinin- 
k. daug ka dažinojo apie savo 
gi ,us ir isztikimus sargus, ir 
u. keliu menesiu net septynio- 
li *i ju pravarė. Sztai keli da
li ai, apie kuriuos tas virszi- 
ri ras iki tada nieko nežinojo:

mažiau negu penkis dolerius.• • 4Kai tas kalinys pasiskundė, tai 
tas sargas tuos pigius czevery- 
kus sugražino in sžtora, bet pa
silaiko visus pinigus. Kalinys 
neteko szesziolikos doleriu ir 
neturėjo nauju czeveryku.

• • I
Kai kalinys būva atvesztas 

in ta kalėjimą, sargai atima isz 
jo visus jo pinigus, kuriuos, su- 
lyg kalėjimo instatymu, jie tu
ri pavesti kalėjimo iždui, ir in 
knyga užraszyti kiek pinigu 
kalinys turėjo. Sargai tankiai 
apsuka ta nauja kalini, nžra- 
szydami daug mažiau ir patys 
sau in kiszeniu insidedami dali 
tu pinigu.

Keli sargai buvo sugauti va
giant isz kalėjimo.

Jeigu kalinys gerai pakisza 
sargui, tai jis gali gauti ir 
maisto ir dovanu ir drabužiu ri
jant gyvenimas kalėjime bus 
lengvas, jeigu ne staeziai malo
nus. '

Panasziu ir kitokiu nu- 
skriaudimu randasi musu kalė
jimuose. Keliuose kalėjimuose 
sargai yra buvusieji vagiai ir 
razbaininkai; laituose tokie 
žmones gauna sargybos darbus 
kurie niekam kitam nėra tike.

SOCIALIS KLAUSIMAS IR BAZNYCZIA
Parasze Pralotas FULTON J. SHEEN, Phd., LL. D.

Iszverte Petras Aiksznoras - Kun. J. A. K., Premijuotas Vertimas

(Tasa)
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tos padidinimu; negalima nei 
pramones taika sugražinti su 
karo paskelbimu.

Atsiminkime gerai. Mes nie
kuomet nesusilauksime tvar- 

! kos, supjudydami Kapitala 
i priesz Darba., lygiai kaip nie- 
! kados neturėsime galutines 

• szeimynos tvarkos ar taikos, 
jeigu duosime moterims koezie- 

is, kuriais jos iszmnsztu visa 
tgu_ meile isz savo vyru szirdžiu ir 

Tamsumos padidin i -

teise in unija yra nustatyta pa- Kukuruzu Karalius
patarnavimu ROŽYTE

Cai kalinys būdavo investas 
ir kalėjimą sargai atima isz jo 
v us jo cigaretus, ir paskui 
jiiia tuos paežius jo cigaretus 
p;-1 duoda: Puse dolerio už vie- 
n; cigareta. Reiszkia, deszimts 
d erių už visa pakeli!

ugsztam vyrui būdavo pa
ri irta trumpa lovele. Kai jis 
p įskųsdavo kad jis negali 
ai tos loveles miegoti, jam bu
ri; o pasakyta kad jis gali nuo 
sa gu nusipirkti didesne ir tin
ka nesne lova.

Nors mainieriai straikas jau 
kelis sykius laimėjo; bet jie ne
teko kito gero kostumerio, ku
ris baisiai daug anglių butu da 
ir sziandien pirkęs: Atomines 
Jiegos Fabrikai, in Old Ridge, 
Tenn., nutarė vartuoti gaza 
vietoje augliu,'nes mainieriu 
straikos padaro anglių prista
tymą labai nepastovu.

Czia, buvo variuojama trys 
czvertys milijono tonu anglių 
per metus. Už keliu menesiu 
szitie atomines jiegos fabrikai 
bus dvigubai padidinti; tai 
reiszkia jie butu suvariuoje 
pusantro milijono tonu anglių 
per metus. Dabar tas geras kos- 
tumeris gaza pradėjo vartuoti.

Pusantro milijono tonu ang
lių duotu visiems kietos anglies 
mainieraims penkias pilnas 
dienas darbo.

Kaliniai galėdavo ir svaigi- 
naneziu gėrimu, sznapos isz 
sargu nusipirkti: Du doleriai 
už maža 'stikleli prastos degti
nes.

Teisėjas Roy B. Rohdenhi- 
ser, in Macon, Georgia, dova
nojo szeszios deszimts dvieju 
fnetu amžiaus Joe Spires, kai 
jis buvo patrauktas in teismą 
už tai kad jis buvo pasigėrės. 
Szeszios deszimts dvieju metu 
amžiaus Joe Spires, pasiaiszki- 
no teisėjui, kad jis ka tik buvo 
apsrženijes.

Kai pažystamieji ar gimines 
atsilankydavo pas kalini, jie 
galėdavo ir ilgiau pasilikti, jei
gu kalinys ar jo svecziai in- 
braukdavo kelias bumaszkas 
in sargo delną. ‘

Vienas sargas 'buvo užsidėjęs 
garadžiu kalėjime, kur jis kitu 
argu automobilius taisydavo. 

Bet jis daugiau už savo darba 
imdavo negu tikri automobiliu 
pataisytojai, 4‘mechanikai.’’

Kunigužis Walter S. Rounds 
Haydenville miestelyje, Mass., 
apvaikszcziojo savo penkios 
deszimts metu pamokslu saky
mo. Jis pirmutini savo pa
mokslą atkartuojo per tas savo 
sukaktuves. Alums tai visai ne 
naujiena. Ales labai daug pa
mokslu esame tiek kartu gir
doje, kad dabar galėtume ir pa
tys tuos pamokslus drožti.

Kaip iszriszti Sociali klausi- i ma ? Kapitalizmas davė savo' 
atsakymu: “Duokite 'kiekvie
nam žmogui laisve tvarkyti sa-i 
vo bizni pagal savo norą.” __ ,
Kapitalizmas turėjo ta laisvei 
ir pagimdė tik pramones vergi
ja ir nelygybe.

Komunizmas tada pasiulino 
vaista toms nelygybėms: “L., 
imkite visa nuosavybe dangų-! 
mos vardu; tada visi bus lygus !mas nera kelias in šviesa; bro-! 
ir nebus jokiu klasių-” Komu-! lakumas, lygybe ir draugyste| 
nizinas turėjo savo Lygybe, ir j 
jis panaikino Laisve ir pagim-! 
de savotiszka nelygybe.

Dabar prieiname prie Kata
liku Bažnyczios to klausimo! 
iszriszimo, kuris mokina, kad 
socialus, bendros tvarkos per-! 
tvarkymas turi prasidėti ne su ■ 
Laisve, 
Broliszkuimi.

Kad geriau suprastume Bro- 
liszkumo prasme, 
in dabartine tvarka, kuriai! 
pertaisymais yra dabar veika-! 
liūgas. Koks yra tos tvarkos! Draugija yra sudaryt ii ir pa- 
aiszkiausias ženklas? Be jo-'iaikoma ant teisybes pagrindo, 
kios abejones galima sakyti: i Bažnyczia ta draugija perdirb- 
Klasiu kova tarp Kapitalizmo ant veikimo pagrindo, 
ir Darbo. Kapitalizmas ir Dar- Sziandien Kapitalizmas ir Dar-! 
ba's žiuri viens in kita kaip in bas daugiausiai naudojasi tuo, 
priesza, kuris turi būti nugale-: žodžiu “ Peise-’ Praėjusiame 
tas. Kapitalizmo pinigai isz! amžiuje Kapitalizmas reikalu- 

. r a i 1 C 1 ‘ ’ ’ ’ * ’ * 1vienos puses prieszmasi Darbo 
vienybei, unijai. “Darbo rei
kalingumas ir aprūpinimas pa
skiria žmones darbo rinkoje in 
dvi klases, kaipo in dvi grupes. 
O derėjimasis tarp sziu dvieju 
partijų pakeiezia iszia darbo 
rinka in karo lauko, kurioje 
dvi kariuomenes kovoja. Szi 
rimta netvarka, kuri Veda visa 
žmonijos draugija in prapulti, 
yra labai reikalinga 
kuo greieziausiai. ” 
žiaus Aplinkrasztis 
Ann-)

Komunizmas, savo 
patikrinimu, nesistengia szia' 
klasių neapykanta sumažinti.! 
Anaiptol, jis mėgina ta neapy
kanta padidinti kol jam pasi
seks, “žiauriame nuvertime... 
kariuomenių, policijantu, val
džios, teismo ir tarybos ir t. t. 
(Cmmunist Program, pusi. 26). 
Tai isz tikro keistas būdas ir 
dar keistesnes priemones in- 
steigti pramones taika. Ir jis 
iszduoda daug ypatingu Ko
munizmo prieszinybiu. Jis kal
ba apie taika, bet rengiasi in 
kara; jis uždraudžia straikas 
Rusijoje, bet jis czia sukelia ir 
kursto; jis teisingai prieszta- 
rauja priesz žiaurumą, jam tai
kinta, bet visgi reikalauja tei
ses panaudoti ta žiaurumai 
priesz kitus; jis' stato rojų su-į Bažnyczios mokslas sako 
griaudamas pirraaji pasauli; kad reikia perdirbti draugija 
jis insteigia beklasiu klase, su- 
kurstydamas vien a luomą 
priesz kita; jis didžiuojasi, kad 
praszalina dvi klases, bet savo nes ne pagal ju luomą, bet pa- 
szalyje jis insteigia apie devy- gal ju skirtinga, veikimą, kuri 
niolika valdiszku, savotiszku jis atlieka draugijoje.” (Po-

Pypkes Durnai

varinėti autmombilin, jeigu jo 
vai ravinima> sudaro kitiems 
pavoju. (BUS DALGIAU)

viena ir kita teise gali Luti ' 
atimta jeigu ji netarnauja ben
drai gerovei. Taip, kaip nuo

Pasakaite

Jo buvo graži ir linksma. 
Mylėjo savo gimdytojus ir vi
sa, žmonija, gatava buvo del j u

di augo ir pradėjo svajot 
apie gyvenimą, apie kartoji ir 
sunkuji gyvenimą, su kurio 
kiekvienam vargdieniui reik 
kovoti. Neužilgo jos veidas pa
sinėrė liūdnume, o kiekviena 
bėganti valanda tartum jai sa-

Žuvęs Pavasaris

. Vienas kalinys, kuris turėjo 
stoti in teismą, jautiesi kad bu
tu geriau ir gražiau eiti iii teis-

, geriau apsirengęs. Jis vie
no sargo paprasze kad jis jam 
nupirktu naujus czeverykps. Ji 
tam sargui padavė szeszioli'ka 
'doleriu. Sargas iszejo ir jam 

ib pirko visai prastus czevery
kus, už kuriuos jis užmokėjo

L. TRASKAUSKAS
L I E T U V I S Z K A S 

G R A B O R IU S 
Laidoja Kunvs Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu.

Vestuvių Ir Kitokiam*
:: Reikalams ::

S3S WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 76 

MAHANOY CITY, PENNA

SKAITYKITE “SAULE”

tarp žmonių negali gimti isz!
I neapykantos, pavydo, žiauru-!
• mo, “praszalinimo;” 1;
į kaip teisingumas negali
1 rasto, jeigu pavėlintume
! gims vogti. Yra gyva nesamo- j 
ne sakyti kad Kapitalizmo blo-j 
gybes turi padidėti pirm negu j 

, , i x , visa draugija gali pagerėti.ne su Lygybe, bet su I . T v .
Sztai Kataliku BažnycziosĮ 

bendri nusistatymai, kuriu!
pažvelkime' smulkmenas turi būti paliktos 

' tiems kurie instatyraus sudaro 
ir iszleidžia:

ir Darbo. Kapitalizmas ir Dar-

Atsimenu pavasari,
Kai mudu juokiemes linksmai,, 
Ir bėgom in saulėleidi.»
Tos jaunos valandos tingiai

j Tvaksėjo. Dainos daug gražiau
Skambėjo Miszko tyloje, 
Bet net tada asz jau maeziau 
Szeszeli mėnesienoje.
Kai žaibos nuszviete laukus, 
Susipratau: Nei prisieka, 
Nei aszaros man tuos 

džiaugsmus
Nesulaikys. Tu per jauna. 
Man savo meile paaukot, 
Ir czia, su manimi sykiu 
Karszet. Nėr reikalo raudot: 
Tu daug žinai, asz daug myliu.

Earl Bennett, isz Charle
voix, Michigan valstijos, už
augino daugiausia kukuruzu 
ant vieno hektaro žemes: 
daugiau negu du szimtu dvi- 
deszimts viena buszeli. Dau
giau negu pusantro szimto 
ūkininku stojo in szitas 
rungtynes pažiūrėti kuris 
geriausia ir daugiausia 
kuruzu gali užauginti 
paskirtos žemes. Vienas 
ronomijos žurnalas buvo
skelbės kad galima tris szim- 
tus buszeliu kukuruzu užau
ginti ant vieno hektaro 
mes.

į — Rožyte! Tu esi graži, 
: jauna, liet žiūrėk, tavo gimdy- 
' tojai jau visai arti amžinasties 
variu. Tu turėsi neužilgo skir

sis su jais. Tavo jautri szirdis 
j to nepranesz ir tu turėsi igyve- 
; nimo suknryj žūti, kaip kad 
žuvo daug tokiu * jautraszir- 
džin.

Drąsi Mergaite

ku- 
ant 
ag- 
pa-

že-

Rožytes szirdis tuomet dre
bėdavo. Karta giltine pabeldė 
in jautrios mergaites namus ir 
ten insiveržns, iszplesze jai 

! motina.
— Nepalik manės, motinėlė 

nepalik! Verke Rožyte.
Bet, pergyvenus savo amžių,

: senuke užmerkė szaltai akis ir

TRAUKINYS I"
INKRITO IN UPE r

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Gamta tartum prijausdama 
ložytei, apsiniaukė juodais de- 

, boseliais ir pradėjo lyti, kaip

i vo savo “teisiu,” kurios ben
drai reiszke “pelno teise.”

Neseniai visas tas klausimas! 
nusviro iii kita krasztutenvbe, I 
kur Darbas reikalavo savo i 
“teisiu,” kurios reiszkia teise 
naudotis žiurumu, ir teise in vi- ■ 
sa pramones pelną. Tokis atsi
kirtimas buvo neiszvengiamas.

Už tai sziandien taip pava
dintos Kapitalizmo “teises” 

vaistu, kovoja su taip pavadintomis 
(Popie- Darbo “teisėmis,” kurios abi 

Quad, gali būti lygiai neapkenezia- 
! mos, nežmogiszkos ir visiems 

paties prieszinigos.
Bet ar kas isz musu kada gir- 

i dėjo darbininką ar darbdavį 
kalbant apie “musu atsakomy
be?” Kiek sykiu darbininkas 
ir darbdavis yra naudojęs žodi 
“priereme?” Ir kiek sykiu tas! 
pats darbininkas ir tas pats' 
darbdavis yra pasakęs: “ben-i 
dra musu pareiga?”

Bažnyczia sako ir teigia kad 
pramones taika tik tada bus in- 
vykdinta, kada szie žodžiai 
apie bendra pareiga ir bendra 
teise turės ta paežia prasme 
abejoms partijoms. Jeigu ran
dasi teisiu ir pareigu, tai teipgi 
randasi b e n d r a s veikimas. 
Kiekviena teise turi savo pa
reiga; o teise ir pareiga remia
si ant veikimo pagrindo.

Bažnyczios

klasių; jis ragina visas darbo 
unijas straikuoti, bet iszkasa- 
voja visus, kurie tai prasima
nytu jo teviszkeje, Rusijoje.

Jo visa tvarka yra klaidin
ga: negalima palaikyti szalies

ir pramone, ne pagal saumylin- 
gu “teisiu,” bet pagal ta veiki
mo pagrindą: “suvienyti žmo-

piežiaus aplinkrasztis Quad. 
Anno.)

Socialis teisingumas nėra su
vienytas su neapykanta Kapi
talistu, arba, su tokia pat nea
pykanta darbininku isznaudo-

sveikata jeigu suirute yra pla- toju, lygiai kaip nėra suvieny 
tinama; negalima žmones isz- tas su 
mokyti, jeigu mokyklos yra de
ginamos; negalima teisybe in-!pitalizmas ir Darbas, Kapita- 
vesti neteisingumu ir skerdy- listas ir darbininkas pamirszta 
nemis; lygiai negalima klases ar nenori atsiminti: Kapitalis- 
praszalinti su klases neapykan-Įto teise in kapitala, darbininko

tomis saumylingomis 
teisėmis-” Szitas ka ir Ka

amžiausDevynių metu
Susan Stoddard turi užsidė
jus ta kepuraite, kuria ji ne- 
sziojo kai ji, beeziuoždama 
nusilaužė koja. Ji buvo nu- 
veszta in Szvento Luko ligo
nine kur Daktarai turėjo jai 
nupjauti koja. Ji drąsiai 
szypsosi ir sako kad ji ne
paiso kad ji neteko tos kojos. 
Ji szita kepuraite nesziojo 
kai ta nelaime atsitiko, ir ji 
sako kad ji ja neszios dabar 
del prisiminimo kaip ji 
linksmai ir drąsiai cziužine- 
jo-

Pirkie
U. S. Bonus

-------  — Pasiimk mane pas save, 
savimi nusitraukė apie tris motinėlė! Pasiimk! A7is verk- 

Szimtas pri- davo Rožytę.
Laikas bego, o Rožyte vis di

desniam liūdname skendo. Už

žus paliepė antram Rožytes 
amži-

I nasties

su
szimtus žmonių.
gere ir apie du szimtai ar dau
giau žmonių buvo sužeisti.

Dauguma žmonių miegojo, kiek laiko, vela pabeldė in na- 
! kai ta nelaime atsitiko. Isz vi- mus szaltoji giltine ir insiver- 
so buvo net dvideszimts asz 
tuoni karai, bet tik keturi in- gimdytojoj rengtis prie 
krito in patvinusią upe.

Inžinierius suspėjo iszszokti — Senukas pažiurėjo mirsz- 
ir taip iszsigelbejo, bet firemo- taneziom akimi in Rožyte ir, 
nas žuvo. paglostęs ja savo sudžiovusia

Traukinys buvo iszvažiaves'ranka, tarė: 
isz Rio De Janeiro ir važiavo in _ Ro-žvte
Campos, pusantro szimto my- , • -' -, . - ------  .
nu tolumo. Nelaime atsitiko .poyvene keliauja.
puse po pirmos isz ryto.

Daugumo tu žmonių važiavo 
in vasarnamius del Velykų.

Apie du szimtai žmonių žuvo 
nelaimėse per viena para, ir j 
apie trys szimtai buvo sužeistu.

Apart tos nelaimes Brazilijo
je, Ispanijos greitas traukinys 
nubėgo nuo rieliu, prie Pola de 
Lena. Devyniolika žmonių žu
vo ir daugiau negu szimtas bu
vo sužeista.

Portugalijoje szeszios de-
Į szimts darbininku žuvo, kai 
mažas laivelis nuskendo Douro 
upeje, prie Oporto miesto.

Desziihts žmonių prigėrė ir 
[ szeszi buvo sužeisti kai autobu
sas nukrito in Kuesten kanala, 
netoli nuo Oldenburg, Vokieti
joje.

LIETUVISZKAS

SAPN0R1US
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Tiktai,. . . $1.00
Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:
Saule Publishing Co., 

Mananoy City, Pa.,U.S.A.

Da Geriau
Albertas — Ar tu Jonai 

matei kaip žmogus ryja szo- 
ble?

Jonas — Asz da geresnio 
maeziau!

Albertas — O ka toki?
Jonas — Maeziau toki, ka 

visa gaspadoryste praryjo 
su triobom ir gyvuliasi!

— Jeigu saules szviesos 
saugosies! ir laikraszczio 
“Saules” neskaitysi, tai. tan
kiai gydytoja namie turės.

— Jeigu sveikata ir pinigą 
žudysi, tai ant senatvės dejuo
si.

— Vistiek ar durnas ar pui
kybe, tai didžiause kvailybe.

rsz keliauna te
nai, kur visi kiti savo amžių 

Neliūdėk! 
Tavo jautri szirdis teneverkia; 
kiekvienam gimusiam ten rei
kės keliauti.

Bet Rožytes szirdis negalėjo 
verkti. Ji atsiklaupė 
mirsztanczio tėvo kojų 
bueziuodama raudojo:

— Nepalik manes,

prie 
ir jas

t e veli, 
nepalik! Asz noriu kartu su ta
vim kelianti pas motinėlė! Asz 
nenoriu pasilikti! Nepalik ma
nes!

Bet senukas greitai užmerkė 
akis ir paliko Rožyte.

Kai]i gegute kukuoja taip 
verkdavo Rožyte savo gimdy
toju. Raudojo per, dienas ir 
naktis ir neužilgo giltine, pa
beldus in duris nutildo ja!

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir 

geidžiame, kad ir visi teisiu- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

I

am.de
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SAULE’’ MAHANOY CITY, PA,

— Tai eiki va, mano sunau,! 
tiktai tnriva tani tikusi akme
ni surasti.

Jaunikaitis ir derviszas nu-i 
ėjo in soda, kur senukas surado 
akmeni reikalinga. Buvo tai 
akmuo didumo mm keturesde-! 
szimts svaru, na ir padėjo ’ ant 

(kara tu tinkamiausia, nes visas li-! ao sunau bus gana. Tegul Die-Jako, 
giai pamylėjo. vas duoda surasti tau

— Kai)) tai? Nusistebėjo fryja mergeliu, asz 
galingas sultonas. Ar isz jo neipsz szirdies. O dabar pavelykie 

J man ant vieno spasabo, kad ga 
tu trijų

Ii sako: Saldybe szirdies, gla- 
monumas apsvarstimas' ir ne- 
puikumas ir iszmintis ir.

—- Gana, gana! Paszauke 
derviszas, pakeldamas rankas.

PERSU karalystėje, priesz1 vo, ha kaip pasako matyt trys! reikalaukime to, ka no gali- 
kelis szimtus metu vieszpa-! merginas, nes nežino katra bu- ma< ]<a dabar pasakėt, ma- 

avo galingas szakas (’ 
is). Buvo tai galingas ir dide- i 
i iszmintingas.
Turėjo jisai viena sunu, kn

is vadinosi Sidas ir baigė 
oksla tarp mokineziausiu vy- 
i. Sidas buvo godus mokslo 1 
ari gausiai seme isz szaltinio szįrdi instrigo

vienos labinu ne pamylėjai?
— Na ne, mano teveli! Ma-Jetum dasekti budus

Kardinolas Spellmon Su Popiežiumi Dievas žiu o.

ynystes. Bet kada in metus 
arėjo ir stojosi vyru, pradėjo 

neviena karta, ludeti, kada tik 
■ ededavo savo pakajuja ir 
znipinedavo knygoje iszmin-

i cziau visas tris visos man laibai į veziraieziu.
Kai]) padarysi,o teip pato

gios, kaip trys szviesos

ška i scziau si os !

ausz- ve ? 
rožes!

Dabartės, turi, pasislop-i 
tau vėlinu t i krūmuose ir laukt kas nusi-j 

dės.
Buvo tai laikas kuriame ve7; 

ziraites eidavo maudytis. Ėjo 
josios ne sykiu, paskirinm, isz! 
ko jau derviszas galvoja savo 
apsvarstymu. Pirmutine ėjo Zi-Į

mano1 te

dalvkas! firm Neatėjo tiktai konia beg-
! Atsake derviszas, nes tau paša- tia bego, buvo linksma ir dai-

Tai jau mano

riu vilti). Jis man sake, kad jis

: fSzakas pa lingavo su 
sulaiko szaipa savo žiloja 

ies Al Korane, arba buvo szim- c]oje p- tarė:
Vienok gi sunau mano

o-

ii slaptybeja. Arabinio skait- 
iaus alge'bro, tai volei slapty-j 
lesia astiologijos, ne viena-j. Duodu tau laiko trisj 

.Tarta dirsteldavo in soda clipnas įr per tais tris dienas tu- 

.tanga, kuriamo tarp ciprisn ir! ri jszsįrin]dj
■ilupsejimo vandenczirszkiu,! Si(las ])er Jvi dienas žiop,ojo 
cziulbedavo buvo giidetas bal-l per ]aaga |)a]ociaiis ant Zetiros 
as^meilingo giedalo. [Zulekos ir Algoms, bet iszrink-

ti negalėjo. Rūpinosi szirdija 
savo didelei, bet rodos no galo-j 
jo surasti.

Anl giliuko ]>riniiiie sau, jog 
paloei ia gvveno vvras dievo-

’ nele dainavo- Bėgdama skynė 
kvietkas, geniojosi petebszkes 
lino krūmo prie krūmo. Buvo 
mikli, pilna, smagumo, jog net 
jaunikaitis kvaito isz karszczio 
ir negalėjo akiu nuo josios ati- 
t raukt ie. Kada pabėgo, dirste- 

o tas!

nusileidimą saules-
Ir derviszas nusiszypsojo 

gailėdamasis isz nubudimo 
jaunikaiezio,.

— Ar dukteres veziro visa- 
da vaiksztineja po soda?

I — Kas diena. Tiktai ne vi- Įėjo Sidas ant derviszo, 
! sumurmėjo; 
į — Pilna tusztnmo: 
į Sztai Zulieka užeina ir randa 
j akmeni. Per greitumą ant kart 
' neužvelge ir už biskio butu par- 
I virtus.

— () tu ne labas akmeni.

Išzgydyta Mergaite
akais trys mergos, gražiausias 
karbas didžiojo veziro, trys 
jojo dukteres: Zifira, Zuleikoi 
r Algera.

Kada tik tosios merginos! baimingas derviszas 
raiksztinejo, lengvai žengda- kas) pakelevingas, 
nos geltonom smiltelėm, Sidas! kelionių atlikęs, o 1:
ižsimislydavo, o ir jo mokin
ėjai Ilginai nusimindavo pri
augdami, jog jn mokinys susi- 
naiszydavo ir pamot inejo

mokslus-
Kraipydami savo žilom gal

ioms nuėjo pas szaka, idant 
laneszti jam, jog sūnūs jo gana 
prigėrė mokslo isz szaltinio isz- 
ninties, o dabar trokszta gyve
nimo kitokio.

— Didis szakau tarė: rei- 
<etu Sidni surasti atsakanezia 
laczia.

Szakas pripažino užteisinga 
ažmanimo mokintu vyru ir nu
tarė :

■— Tegul teip buna:
Bet kada paklauso Sidaus: 

Ar jo szirdis iszsirinko del sa-1 
res Sidas ne mažai snsiergiala- j

j gerei. isz szaltinio žynystos. Bet. 
'saugokis pažinti moterių būda 
i po szbubui! Tada jau po visam

iszminties. Pas ta,ji derviszka

nes tiktai per pusią lupu iszta-

— Nėra isz ko stebėtis, j 
jannysta kvailyste! Paskui pa.-| 
klausė:

Ar nesirūpinai sunau, pa- 
sznipineti apie būda t uju trijų 
merginu ?

li dažinoti apie būda moterių 
priesz szliuba?

va, patikrindamas, jog tai tei-

Turi tame teisybių, mano sū
nau, iszmintis prakalba, per ja 
in tavo lupas ir ne ant tusczio

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ

$1.50
. .50c

Maldų knygų, misziu maldos su pa-
• veikslais. Tilžės, ............ 75c.

Didysis ramybes Szaltinis, stam
bus drukas, gera knyga del senesniu 
ii kurie mažai mato....................... $4.00

Gyvenimai szventuju su daugeliu 
paveikslu, apdaryta........................$4.00

Stebuklingos Lourdes knyga su pa
veikslais stebuklingu vietų . . . $4.00

Naujas sapnu knyga...........
Savižrolas su paveikslais..
Laime ir planetos nuspėjimas lai., 

Raginis rinkinis trumpu gražu p. 35c.
Kabalas inspejimas laimes Bu. 15c. i
Dainorius apie 120 viso, dainų 75c.
Lengvas būdas iszmokt angliszkos 

kalbos be kito pagelbos................35c.
Girtuokliu gadzinkos, dainos. . . 20c.

Istorija Seno ir naujo testa.. .25c.
Biblija, pilnas szventas rasztas apie 

.1100 puslapiu.............................. $2.50
Lietuviszka Virėja ir Kepeja $1.25
Mes turime apie 70 skirtingu kny

gų, tai kas noretute gauti, tai atsiųs
kite dęszimtuka o gausite katalioga.

Vaistiszkos žolių, arbatos, nuo vi
sokiausiu ligų, in pakelius su nurody
mais kaip vartoti.

Nuo nervu sugedimo, iszgasczio, 
bemieges, galvos ir sprando skaudė
jimo, galvoje ir ausyse cypimo. $1.00

Nuo dusulio ir mainu asthmos 75c.
Nuo inkstu streinu skaudėjimo.75c.

Nuo visok. reumatiszku sausgėlų 75c.
Nuo cukrines ligos (diabetes). $1.
Vyriszkumo nustojimąs, atgaur 

ji............................................   $1.25
Plauku tonikas, sulaiko slinkimus, 

valo plaiszkanus, sulaiko pražyli
Gera stambi trajanka del arie.
Ramunėlės tikros kaip Lietu.
Liepos žiedai, gerai kvepia. . .
Puplaiszkiai-negardus bet gera lie- 

karstva, nuo perszalimo, kosulio. 35c.
Saruoczis szaknys nuo gumbo, 35c.
Trukžoles, ka pokrutine skauda 25c
Valerijono szaknys, ka miegot 

negali................................................. 25c.
Drygnes nuo dusulio, bemieges 25c
Atsiuskit 10c., o gausite žolių ka

talioga, kuriame randasi visokius 
apie 300 skirtingu žolių. Sziunczia- 
me ir uždėtu mokeseziu, jeigu kas pa
reikalauja.

M. ŽUKAITIS,
336 Dean Rd., Spencerport, N. Y.

nama augsztin kojoms, o tavo 
gyvenimą sutrumpins! O dabar 
pasakyki man mano sunau, ko
kia norėtume turėti paežia?

— Patogia ir gera!
— Patogomi yra visos, trys 

kaip pats sakai; Zifira ir Zu- 
lieka ir Aigara. O ka vadini ge
rybe ?

75c.
75c.
35c.
25c.

Lorraine Dubolsky, devy
niolikos menesiu amžiaus 
mergaite buvo visiszkai isz- 
gydyta nuo paralyžiaus li
gos. Ji buvo gydoma in Jer
sey City Medical Center li
gonine. Nuo szitokios ligos 
retas kuris yra pagydomas. 
Bet Daktarai szita mažute 
mergaite iszgyde, nors tas 
paralyžius buvo pakirtęs abi 
josios kojas ir ji visai nega
lėjo vaikszczioti.

toliau lupa patempus.
C) paskui ne susilaikinedama Į 

bėga, lobaus, vaikindamas! pe
teliszkes ir skindama rožių žie
dus. Ir toji Sidniu patiko ir 

j dirstelėjo ant derviszo, o tas 
susi raukas atsake;

! — Saumyliste!
Vos isznyko antroji sztai nž- 

į eina treczia. Buvo tai vezirate 
j Algera. Ėjo ne skabei, daiiyda- 
jmasi po soda, buvo didele inte- 
I ligentna, kur mate nulinkusia j 
szakiale, pataisinejo, km- pa
mate primuszta petebszkia per 
seseres, pakelinejo ir tupdino 
ant lapeliu, o vabalėli apversta 
augsztieninka pataisinejo.

() iszrode labai puikiai, no- 
rint daug prascziau uz savo se
seres ir ne turėjo primerktas 
akis, pastate ir apžvelginejo;

| visame.

Kardinolas Francis Spell- 
monas, New York arkivys
kupas buvo Popiežiaus, Pi
jaus Dvyliktojo priimtas 
Vatikane. Popiežius su Kar
dinolu Spellmonu pasikalbė
jo per keturios deszimts mi- 
nueziu. Kardinolas Spellmo- 
nas inteike Amerikiecziu lin
kėjimus Popiežiui ant jo sep
tynios deszimts ketvirtos 
gimtadienio dienos, kuria 
Popiežius apvaikszcziojo ke
lios dienos atgal.

Szventas Tėvas, Popiežius 
Pijus Dvyliktasis davė vi
siems labai gražu ir gera pa

vyzdi kuklumo ir nuolanku
mo. Jis apvaikszcziojo savo 
Kunigystes, savo Kardino
lystes ir savo Szvento Sosto 
tarnystes sukaktuves praei
tais metais. Ir per visas tas 
szventes ir sukaktuves jis 
nekele jokio bankieto ar jo
kio szumo, bet nuolankiai ir 
maldingai ta diena praleido 
maldoje ir vienumoje. Tai 
labai geras pavyzdys musu 
neva-vadams ir didžiūnams 
kurie kelia iszkilmes ir va
karienes del mažiausios pri- 
czinios.

Yra tai motore netikiause, 
O ir liežuvi turi už kitas 

bjauriausia,
Giedos mažiausios neturi, 

Savo daro ant nieko nežiūri, 
j Neseniai pas kaimynus nuėjo

Kai]i žiotis atidarė, 
Ir dainuot pradėjo,

'ziurejo.

BALTRUVIENE

Keke kaip monkie, 
Jeigu toji bobedka nepasibaus, į 

Tai gerai in kaili gaus.

— Ir'kode! jis pabėgo?
— Kas žino, mamyte! Kas 

žino! Gal baime, kad tėvukas 
ji neatidengtu!

—i Tylėk, nelaiminga, tylėk 
nes jisai gali tave iszgirsti. Jis 
nieko nežino!

— Jis negirdi mane, 
miega.

— Nutilk gi!
Jodvi mane svajojo apie ta 

nakti, kaip ir szita, labai lytin
ga, liūdna, Gruodžio menesio 
nakti, kada, atėjo svetainėn 
keistas jaunuolis, szviesaplau- 
kis ir beknastuomenis, malo
naus žvilgsnio ir puokios kal
bos.

Jisai praszesi pernakvoti, 
vakarieniavo. Paskui prie židi 
nio jisai pradėjo pasakote isz 
savo slaptingo ir indomaus gy
venimo; visi jo klausė godžiai 
ir domiai; gali būti dargi ir su 
nuošteba : akyvai Marcele klau
sė jo žodžiu, kokiu ji pirmiau 
niekad nebuvo girdėjusi, ko- 
kius ji tiktai skaitydavo tu is
torijų puslapiuose, kurias Są
siuviniais, viena sąsiuvini kas 
nedeldieni, atneszdavo jai pie
muo isz kaimynio bažnytkie- 

I mio Marcele buvo pilna roman
tizmo, naivi; tai pastebėjo jau
nuolis ir kada jaunuole ėjo pa
rodyti jam paruoszta kambabi, 
pastvėrė ja už ranku,, perve- 
1‘iancziu žvilgsniu pažiurėjo 
jos akysna, prisipažino jai, ap- 

I ga.ulingai kad jis esąs persekio- 
i jamas svetimas princas. Sodie- 
| te susijudino, ir jisai prikalbe- 
| jo jai kad ji esanti taip graži,ir 
; mandagi, kad jisai jieszkos ga- 
limy bes padaryti ja savo prih- 

! ciene. Kad vėliau is atei.Vj>asi- 
! kalbėti su ja.

Ir vidurnakti keleivis inslin- 
ko in nuolanku romantikes

Jis

I Ir paglostias savo žila barz-i 
| da, nusiszipsojo. • 
j

— Kada paskutinis žmo- 
gus apleis szi svietą, tada žve-l 
rys turės .ko gyventi.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 
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; Toja valandoje mergina pri-' 
i ėjo gulinti akmeni. Paregėjo ji!
! ir prisiartino, tardama:
i — Biednas akmenėli! Kieki 
i tu czion blogo <

/ * I

I gulėdamas ant tako.
Ir pradėjo su savo baltom 

' rankelėm nueminetie akmeni’! 
nuo tako. Nuritąs in szali ak-! 
meni, pasuko takeliu in szali ir į 
isznyko. Derviszas pagriebęs!

i už rankos jaunikaiti ir rodyda-Į 
1 mas ant nuėjusios merginos ta- į

Per Velykas dau fanu 
invyko,

Sztai viename mieste,
Garnys paliko vienai 

mergelei,
Gyva drūta beibukia,
In gera laika atėjo,

TĖVUKO

turėjo.

Pasmerkia Chiang Kai-shek

Generolas Li Tsung-Jen, 
(viduryje) veikiamasis Ki
nijos Prezidentas nuo to lai
ko kada Chiang Kai-shek 
pasitraukė, trylika menesiu 
atgal, pasmerkia ta Chiang 
Kai-shek, ir sako kad jis nė
ra pageidautinas ir kad jis 
negali gryszti in Kinija kai
po vadas. Jis sako kad

Chiang Kai-sheko pasielgi
mas yra priesz Kinijos kon
stitucija, ir kad jis pasielgė 
kaipo tikras diktatorius.

Generolas Li Tsung-Jen 
ežia kalbasi su laikrasztinin- 
ku (po kairei) ir su Daktaru 
Kan Chich-Hoo,

! Priesz ateisiant rytojaus diė- 
’* na i, per Įauga esant i užpa kali-

KERSZTAS neje namu dalyje apgavikas 
iszszoko ir' pranyko lankuose.

*♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦* Motina ir duktė atsiduso. 
. . vienu metu ir nubudę žiurėjo

viena in kita.
Sems parąive alkūnes, isZ.- 

enle isz dantų užgesusi cigare
ta ir inmete ji in agni.

— Gal eisim jau mudYi gul
ti?

j GENAS Tomas atsisėdo prie ! 
židinio, tarp dukterų ir! 

anūkes; jis ilgai ir meiliai in j 
; jas žiurėjo, paskui pamaži, vi

gali padarytie Isz vyruku visaip sznaipineisi,1 siszkai pamaži susipjauste iru-

— Sztai turi sau paezia
■ verta tavęs. Pirmutini isz trijų!
I seserin pilna tusztnmo ir turi 
savyje narvus ne isznaikina- 
mus 'butu niekai ponai, antra' 
sau meili jmiki ir pilna, piktu- 

! mo butu pakramta gyvenime. 
! Bei treczia vra teminga, inteli- ' . . . .genimi ir puikios szirdies; ma
tai neklude akmenio, nes ir ji

■ nurito in szali, kad kitas ne pa-! 
klndintu ir ne pavirstu. Toji ■ 
tai yra iszrinktoji tavo szir
dies, toji bus tavo pati ir drau
ge gyvenime.

Pasakiau tauv ka uorejei, o) 
da buk laimingu mano sunau. j 

I Ir derviszas nuėjo in savo

gsmo nusidavė pas tęva paša-! 
kytie apie savo iszrankas.

Rodą derviszo ne nuėjo ant! 
niek, Sidas apsipaeziavo su Al-j 
gera laimingai gyveno, o po

kuris yra ! smert tėvo apėmė sostą karia-!
Generolo Li Tsung-Jen pata- lyste. 
rėjas Amerikoje. GALAS-

Visi del tavęs buvo netiko, 
O dabar ant juoko nebagai 

pasilikę, 
Dabar, ka norėjai gavai, 
Tai del tavęs labai gerai.

O gal del visu dabar

Mergeles! Vyreliu ant juoko 
nelaikykime,

Imkite vvra kokis

O publika jus ant juoko 
nelaikys.

* * *
Kad jus vyreliai 

pasiliautumėte, 
Su niekszems bobelėms

nebaudžia irtumėte, 
Su niekszems bobelėms, 
Jau dau priviso tokiu

nieksziu,

Badai Pennsylvanijoje kelios 
randasi,

Ka prie kožno vyrelio 
kabinasi.

Viena tokia vyra, pamote,
Prie kito prisikalbino,
Ir tas gerai apsvarstęs, 

Net sudrėbėjo ir iszrunijo!
Gal atsiras kokis durnas 

nebagelis,
■ Ka. duos bobai prisikalbėti, 

Ka turės del josios maista
duoti,

puti tabako, susisuko cigareta 
ir užsidegė ji deganeziu szipu- 
liu.

— Gerai einam!
Moters nubudę isz.ejo; To

mas pažvelgė jas iszeinant ir 
liūdnai susznabždejo:

‘ ‘ Nelaimingos, asz žinau, asz 
! visa žinau. Nelaukite jo, nes jis 
niekuomet daugiau nehegryšž. 
Asz maežiau, kai jis bego. Ir 

! asz sekiau ji, ir niekszas man 
Asz taipgi nenoriu mie- į viska papasakojo! Ir ten

j go, tare Marcele, anūke. j auksztai, aut kalno.,r
Gi veik, ka tu noi;i! Tomas insmeige žvilgsni iri 

Lauke vejas szvilpe, lietus ! szaatuva, kuris kabojo sienoje 
Įyjo in langu stiklus, smarkiai an| yįnes 
juos belsdamas. Toli staugei 
vilkas ir dar toliau Jojo nusi
gandęs szuo. Į

Tomas su cigaretu dantyse I 
ir rankas sukryžiavęs ant kru-l 

' t ines rodėsi snaudžias.
■ — Bloga naktis, mamyt! 
| Asz jaueziu baime. Vilkas 
! staugia.
i Garsėjo, tartum beldimasis 
. in duris.

— Ar beldžias? Paklausė 
jaunuole.

Senis pravėrė akis.
— Vejas! Na kokia naktis!
— Asz bijau, mamyt.
— Kodėl, dukrele ?
— Nežinau, mamyt, asz at

simenu.
j Ir jis grysz, mamyte? Ar ji
sai sugrysz? Jisai sugrysz!

• —- Kodėl ne eini gult, tėvo? 
Jau neateis ne vienas keleivis 
praszas priglausti; smarkiai 

'lyja.
— Palik mane, murmėjo se-į 

uis, sziandien asz nenoriu mie
go. Eikite judvi gult!

Lauke vejas szvilpe.
----- GALAS-----
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Žinios Vietines
— Po Velykų. Velykų oras 

buvo szaltas.
— Petnyczioje apie 5:05 

valanda po pietų, krūmai užsi-i 
dege arti Grier City. Ugniage- Į 
šiai isz Malianoy City pribuvo 
ir greitai liepsna užgesino.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Viktoro. Ir ta diena 1945 m., 
pasimirė Prezidentas Fr. D. 
Rooseveltas. Vice-Prezidentas 
Harry Trumanas stojo in jo 
vieta. Ta diena 1861 metuose 
Sumter tvirtave paimta per 
Amerikos Civilini Kara.

— Vincas Dereszkieviczius 
nuo 1237 E. Malianoy uly., gy
dosi Pottsville ligonbute.

— Ketverge Szv. Hermene- 
gildo. Taipgi ta diena 1934 m., 
4,700,000 szeimynu Amerikoje 
ima paiszelpa isz valdžios, nes 
negali darbo susirasti. Ir ta 
diena 1941 m., Rusija įsudare 
sutarti su Japonija ant penkių 
metu. Taipgi ta diena. 1743 m., 
gimė Thomas Jefferson, tre- 
czias Amerikos Prezidentas. 
Kai jis atvažiavo in Vaszingto- 
na del savo invilktuviu, Prezi
dentas Adams kurio vieta jis 
atvažiavo užimti, iszvažiavo 
i z Vaszingtono kad jam ne- 
r ikeiu nauja Prezidentą Jef- 
forsona pasveikinti ir priimti.

— Thomas P. Donahue, se
ras 'biznierius, kuris kitado 
laike rakandu sztora mieste, 
j i mirė Petnyczioj popietu 
s<i\o namuose, 621 W. Centre 
uly., sirgdamas trumpa laika. 
Paliko seseri ir keletą anukuis. 
Prigulėjo prie Szv. Kaniko pa
rapijos.

— Petnyczioj Szvcnto Jus
tino. Ir ta diena 1865 metuose 
Prezidentas Abrahomas Lin- 
colnas nužudytas, jo nųžudyto- 
jas John Wilkes Booth nieka
dos sugautas, visokiu gandu ir 
pasakų iszkilo apie ji. Keli' 
szimtai žmonių pasakojo ir, 
svieczino kad jis buvo ten ir 
ten, tada ar tada suimtas ir nu
žudytas, bet nieko tikro neži
nia. Prezidento Lincolno nužu- 
dinimas1 iki sziai dienai nėra 
iszaiszkintas

DIDIS KARISZKAS ISZDAVIKAS DINGO 
EROPLANAS

SUDEGE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ke kad jis rengiasi nusižudyti. 
Jis tame laiszke intare viena 
svietka, kuris liudyjo priesz ji 
teisme; jis sako kad tas sviet- 
kas melavo po prisieka. Paskui 
jis dar pasakė sudie savo 
draugams.

Dar tikrai nieko nežinoma. 
Laivyno virszininkai sako kad 
tas submarinas galėjo žmogų

Lakūnai sako kad visas gais
ras buvo užgesintas pirm negu 
eroplanas nukrito ir susprogo.

Szitas didis eroplanas galė
jo veszti tris szimtus ir viena 
keleivi ir septynis lakūnus.

Szitam eroplanui ir keliems
kitiems tekiems eroplanams at-j paimti, ar gal žmogų paleisti 
sitiko jau kelios nelaimes, bet ant Amerikos kranto.
iki dabar lakūnai galėjo jos pa-
tupdinti pirm negu jie visai su- ja dar nieko nedaro ir nieko ne
gedo. Szitokis eroplanas sveria sako, bet laukia pažiūrėti kas 
apie septynios deszimts penkis isz visu tu gandu bus. Galimas 
tonus. < _

Amerikos Slapta FBI Polici-

Aszaros Del Iszdaviko

NUTRAKIA GRAI
KAMS PAGELBA

, 1daigtas kad ežia bus kas pana- 
szaus in ta atsitikima per kara, 
kai keli Vokiecziai, Naciai bu-? 
vo slaptomis atveszti in musu 
kraszta su submarinu.

Szitas iszdavikas Donay bu
vo nuteistas už tai kad jis per 
kara paslėpė viena Nariu laku-

PERSPĖJA
MAINERIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žmones prisidėti prie to vajaus.
Szitas Amerikos Laisves 

Varpas paskelbė priėmimą 
Amerikos Konstitucijos, Lie
pos (July) asztunta diena 1776 
metais.

KARININKAS

PROFESORIUS
NUSIŽUDĖ

Nusivylęs Svieto 
Nepastovumu

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Amerikos virszininkai nutrau
kė Graikams pagelba kai Grai- na, kuris buvo pabėgės isz ka- 
kijos Premieras Sophocles Ve- riszkos nelaisvės.
nizelos jiems pasakė kad jis ne-j 
mato jokio reikalo skubintis, 
sutverti pastovia valdžia savo 
krasztui. Jis sako kad jis nesi
skubins.

Kai Amerika nutraukė Grai
kams pagelba tai dabar ji ne
gaus tu dvieju szimtu milijonu 
doleriu, kurie buvo skirti pa
statyti didelius fabrikus del 
elektros iszdirbimo.

Amerikos virszininkai sako 
kad jeigu dar ir dabar tas Pre
mieras “nesiskubins’’ sutverti 
pastovia valdžia, tai ir Mar- 
shalo Tvarkos pagelba bus 
Graikams nukirsta. Tada ir 
maisto Graikams pritruktu.

Panasziai Amerika buvo pa
sielgus su Indonesija, kai Ne- 
derlandijos krasztas nenustojo 
kariavęs.

Graikijos Premieras Sophoc
les Venizelos tuojaus susiszau- 
ke savo partijos vadus pasitar
ti.

ŽULIKAS
NUŽUDYTAS

Moteriszke ar mergina, 
Wagnes atvažiavo isz Vokie
tijos in Anglija, kad galėtu 
pribūti in teismą kuriame 
Daktaras Klaus Fuchs buvo 
teisiamas ir pasmerktas. Ji 
paplūdo aszarose kai iszgir- 
do teismo pasmerkimą. Ji at
važiavo in Londoną su laik- 
rasztininkams nepažinstamu 
vyru ir iszsedejo per visa to

VIENNA. — Amerikos ir 
Prancūzijos kariszki policijan
tai nužudė žulika, kurio jie per_
visa meta jieszkojo. Policijan
tai užtiko žulika Benno Blum, DEMOKRATU 
vienos naszles kambaryje. Jis 
nepasidavė bet pradėjo in poli
cij antus szaudyti. Jie in jo szu- 
vius atsake su szuviais ir ji nu- 
szove. Szitas Benno Blum buvo 
labai daug prasikaltęs. Jis 
apie trisdeszimts žmonių iszda- 
ve Komunistams, juos pavog
davo ir paskui juos perduoda
vo Sovietams. Jis buvo Sovietu 
pasamdytas iszduoti ar nuga
labinti tuos žmones, kurie kal
ba priesz Sovietus ar Komunis
tus.

SZULAI NUŽUDYTI

-----C J

Abiem Skubu

Doras Mausziukas

Daktaro teismą. Kai ji isz- 
girdo teismo pasmerkimą ji 
apsiverke. Laikrasztininkai, 
nežinodami kas ji per viena 
ir isz kur ji pareina ir ka ji 
daro teisme, praminė ja kai
po mcteriszke su žalia sukne 
nes ji buvo žaliai pasirėdžiu
sį per isztisa to Daktaro teis
mą.

MAŽIAU ANGLIŲ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

BOSTON, MASS. — Tarp
tautiniai pagarsėjęs, Harvard 
Universiteto profesorius moks- 
lincžius, paliko trumpa raszte- 
li, sakydamas kad jis yra nu
sivylęs viso svieto nepastovu
mu, iszszoko per langa nuo

ISZ ALASKOS dvylikto augszto Manger viesz- 
__  ■ ; būtyje ir užsimusze.

j Profesorius buvo keturios 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus Francis Otto Matthies- 
sen. Jis mokino istorijos ir lite
ratūros garsiame Harvard uni
versitete. Jis buvo paraszes ke
lias knygas apie Amerikieti ra- 
szytoja Theodore Drieser ir 
apie Henry James. Jis dabar 
buvo gavės visa meta atostogų

J nuo savo darbo kad jis galėtu 
paraszyti visa knyga apie to

, Amerikieczio raszytojo Theo
dore Drieser gyvenimą.

Jis daug veike ir prisidėjo 
politines Pažanguju Partijos, 
kuri buvo jau kelis sykius in- 
tarta, kaipo per daug prilingus 
prie kaires ir prie Komunistu.

Ant to mažo ir trumpo rasz- 
telio tas Profesorius buvo pa
raszes: “Asz esu Krikszczionis 
ir Socialistas. Asz nusivylęs su 
viso svieto nepastovumu. Ir asz 
esu prieszingas visiems, kurie 
pastoja man kelia būti sykiu 
Krikszczioniu ir Socialistu.’’

Parszauktas Namo
Pasitarti

Girardville, Pa. — Sirgda
mas trumpa laika, senas ang- 
liakaisis, Juozas Pokaitis, nuo 
426 E. Malianoy avė., numirė 
Petnyczios ryta 12:15 valanda 
Ashland ligonbute. Gimė Lie
tuvoje, atvyko in czionais 1901 
metuose. Paskutini karta dir
bo Hammond kasyklose. Pali
ko savo paezia Jieva, trys duk
terys: Ona Mondoliene ir Ane
le Stack, isz Brooklyn, N. Y., ir , 
Jieva Confalionicne, New York1 
ir szeszis anūkus. Laidojo Pa-| 
nedelyje, su apiegomis Szv. 
Vincento bažnyczioje 9 valan
da ryte, palaidotas in pavapi- j 
jos kapines.

New York. —Balandžio 2-tra 
diena, Lietuviai pagerbė Ka-i 
nauninka Kunigą Juozą Kon-i 
ežiu. Jo garbei buvo surengta 
iszkilminga vakariene, prie 
progos jo paaugsztinimo in Ka
nauninkus, ir dvideszimts pen
kių metu visuomeninio darbo 
jubiliejumi. Vakariene visais 
atžvilgiais labai gražiai buvo 
sėkminga.

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

20 Centai.

Juozas — Na Petruli, likie 
sveikas, turiu skubint namo 
nes slūgine iszejo ir tiktai 
pati viena liko namieje.

Petras — Ir man Juozuk 
skubu, nes pati iszejo, o tik
tai sluginaite liko namie, tu
riu skubint!

V

Žydas in savo sūneli:
— Mauszke, jeigu tu ras

tum ant aslos deszimts dole
riu, kam tu pirmiausia pasa
kytum, ar tetelei ar mame
lei?

Mauszkutis — Asz niekam 
nieko nesakyczia!

Tėvas — Del ko?
Mauszkutis — Ba asz 

mėgsti girtis!
ne

. Saule, Malianoy City, Pa.

Geras Darbas Szilta Vieta

Tinginiai visa savo gyve
nimą apie szitoki darba sva
joja. Vienas sztorninkas 
Berlyno mieste, susimislino 
visiems parodyti kokios 
minksztos ir gražios jo par
duodamos paklodes. Jis pa
sisamdė gražia szokike Thea 
ir jai uždavė szitoki darba. 
Ji turi jo sztoro lange miego
ti lovoje penkias valandas

kasdien. Už ta savo darba ji 
gauna gera alga ir paskui 
gali visa nakti szokti. Dau
guma žmonių, praeidami su
stoja prie szito lango ir žiop
so. Jiems ne tiek rupi tos 
gražios lino paklodes, kiek 
ta graži szokike, kuri tarp tu 
paklodžių miega ir miegoda
ma dirba.

KANSAS CITY, KAN. — 
Charles Binaggio, Demokratu 
Partijos szulas ir žulikas, kelis 
sykius prasikaltęs ir teismo pa
smerktas ir Tom Pendergast 
politikieriaus klaucziukas bu-! 
vo nuszautas, nužudytas De
mokratu kliube.

Policij antai rado ta Demo-į 
kratų Partijos klaucziuka su- 
kniubusi savo kriesle, in Tru-i 
mano ofisus. Ir tie policijantai 
rado Charles Garbotta lavona 
prie duriu. Szitas Charles Gar
botta buvo jau keletą kartu 
teisme ir buvo kelis sykius nu
teistas už visokias niekszybes. 
Jis ir buvo Demokratu Partijos 
szulas ir klapcziukas.

Visa Demokratu Partija su- 
judo, policijantai po visa vals- 
tybe sukruto ir dabar jieszko 
tu kurie tuodu Demokratu Par
tijos szulus nužudė.

Spėjama kad tas žmogžudis 
ar tie žmogžudžiai nebuvo isz 
Kansas valstijos, nes niekas te
nai neiszdrystu tuodu tos par
tijos szulu užkibinti ar nužu
dyti.

Policija spėja kad ežia buvo 
atvažiavę keli žulikai isz kitos 
valstijos.

Tie du Demokratu Partijos 
szulai buvo keturis sykius per 
szauti per galva.

Czia nebuvo vagiai, nes jie 
turėjo daug pinigu savo kisze- 
niuese ir tie kurie juodu nužu
dė, nepaeme nei cento. Gargot- 
ta turėjo dvideszimts bumasz- 
ku po szimta doleriu ir keletą 
deszimtiniu.

Policijantai sako kad niekas 
Kansas valstijoje nebutu isz- 
dryses tuodu Demokratu Par
tijos szulu nužudyti, nes jie bu
vo galingi ir intakingi. Visi 
spėja kad czia kas nors isz ku
rios kitos valstijos atvažiavo 
ir su tais vadais apsidirbo. Val
džios FBI policija pribuvo ir 
dabar jieszko tu drąsuoliu 
žmogžudžiu.

aliejų. Asztuonios deszimts mi
ll jonu tonu mažiau anglių rei
kės nes žmones savo namuose 
ima vartuoti gaza, ir dvide
szimts milijonu tonu mažiau 
tiems žmonėms kurie dabar jau 
vartuoja aliejų. Jis sako kad 
dabar mainieriai butu tikrai 
durni ir akli jeigu jie kalbėtu 
apie straikas ar reikalautu 
daugiau mokėti. Jis sako kad, 
kiek jis gali pramatyti, tai 
augliu ir mainu darbas jau 
mirszta jeigu jau dabar nėra 
pasimiręs.

WASHINGTON, D. C. — 
Apsaugos Sekretorius Louis A. 
Johnson parsiszauke namo Ma
jor Generolą Stanley L. Scott 
isz Alaskos, kur jis yra visu 
musu kareiviu ir karininku 
vadas, komandorius. Jis buvo 
parszauktas namo, kai Gene
rolas Dwight D. Eisenhoweris 
perspėjo kad reikia Alaska 
daug geriau apginkluoti, kad 
ten reikia tris sykius tiek ka
reiviu ir daug daugiau karisz- 
ku eroplanu, kad butu galima 
apsiginti nuo Rusijos.

Alaska yra labai arti Rusi-' 
jos. Sovietai ant szito musu 
kraszto galėtu be jokio perspė
jimo užsipulti in kelias minu- 
tas. Komandorius, Major Ge
nerolas Stanley L. Scott isz-? 
skris isz Alaskos Balandžio 
(April) dvylikta diena.

John Lewisas Insako
Mainieriams

KOMUNISTAI
RENGIASI

SUIMTAS GARSUS
RAZBAININKAS

Nori Pasirodyti 
Pavasaryje

LOS ANGELES, CALIF. — 
Trisdeszimts devynių metu 
amžiaus, Fred Walter Lennon, 
garsus ir pavojnigas razbainin- 

! kas buvo suimtas ir suaresztuo- 
tas. Naujas FBI agentas ir jau
nas valstijos policijantas ji pa
gavo ir suaresztavo.

FBI agentas Jerome J. 
i Dount ir valstijos policijantas, 
Sam H. McDaniel su automobi
liu pasivijo ta razbaininka 
Fred Walter Lennon. Kai jie
du pasivijo ta razbaininka, jis 
stengiesi iszsitraukti revolveri, 
bet tas FBI agentas savo revol
veri pirmiau iszsitrauke ir pa
leido keletą szuviu in ta razbai
ninka. Tas razbaininkas ir vis 
dar nepasidavė, bet iszszoko 
isz savo automobiliaus ir sten
giesi pabėgti, bet tie FBI agen
to szuviai ji pakirto ir jis sū- 

; kniubo prie vieszkelio.
FBI policija jau keli mene

siai kai szito razbaininko jiesz
kojo. Jo drauge ir jo žmona la
bai gerai mokėjo kaip isz revol
verio szauti, ir visiems FBI po- 
licijantams buvo insakyta ser
gėtis tos bobos. Dabar abudu 
yra suimti ir kalėjime tupi.

— Tas, kuris mano, jog gy- 
• vena be jokiu kliueziu, ne yra 
i iszmintingu kaip sau mano,

SKAITYKIT

PLATINKI!!

Mainieriu unijos Prezi
dentas, ir mainieriu bosas, 
John L. Lewisas ežia per te
lefoną szaukia savo sekreto
rių ir jam insako pasiunsti 
telegramas visiems kuopu 
vadams kad “mainieriai 
gryszta in savo darbus.’’ Jis 
taip insake savo vadams kai 
buvo sudarytas kontraktas 
Vaszingtone. Szita syki mai
nieriai paklausė savo vado 
Lewiso ir gryžo in savo dar
bus. .

Dabar Lewisas yra in teis
mą patrauktas. Jis yra in- 
tartas už tai kad per strai
kas, kai valdžia jam buvo in- 
sakius gražinti visus darbi
ninkus, mainierius in darba, 
jis taip padare, bet mainie
riai nepaklausė, už tai kad, 
anot jo intare j u, buvo sutar
ta, kad mainieriai neklausy
tu savo boso, Lewiso insaky- 
mu. Taip buvo sutarta kad 
Lewisas iszsisuktu isz val
džios teismo ir nuduotu kad 
jis nori kad mainieriai 
grysztu, bet kad mainieriai 
jo neklauso. Tas kuris tiki 
kad mainieriai Lewiso nepa
klausė yra durnas kaip 
cziebato aulas. Nei vienas 
mainierys neiszdrystu Lewi- 
sui pasiprieszinti. Lewisas 
yra mainieriu dievaitis.

BERLYNAS, VOK. — Ko
munistai aiszkiai parodo kad 
jie dabar jau rengiasi, jeigu 
jau nėra pasirenge paskelbti 
savo Pavasario Užsipuolimą 
per visa Europa.

Italijoje Komunistai dabar 
kreipiasi in pietų ūkininkus, 
vietoj sziaures fabriku darbi
ninkus, ir czia jie randa gana 
daug draugu.

Vokietijoje, pilni traukiniai 
Jaunu Komunistu atvažiavo in 
Berlyną kur Sovietai valdo, 
sudarė parodas ir rengiasi 
“marszuoti ant Berlyno” Ge
gužio menesyje.

Komunistu straikos Prancū
zijoje buvo tekios žiauros ir to
kios placzios, kad valdžia turė
jo vaiska iszszaukti tuos Ko
munistus numalszinti ir pri
versti darbininkus priimti ka- 
riszkus ginklus kurie buvo 
Amerikos pasiunsti.

Sovietai yra jau pasistatė
■ geležinkeli, kuris apsilenkia su 
vakarine Berlyno dalimi. Su 
szituo geležinkeliu Sovietai ga
lėtu savo bizni ir pramone ves
ti kai jie nukirstu visus susi
siekimus vakarinėms tautoms

■ in Berlyną.
Sovietai szita syki gal patys 

. nenukirstu tuos susisiekimus, 
: kad nebutu atviro susikirtimo 
su vakarinėmis tautomis, bet 

j ta pati galėtu padaryti taip va
dinama “Rytines Vokietijos 
Žmonių Armijos.”

Kaip ten bus ir kas bus, dar 
' per anksti pasakyti, bet jau 
! dabar aiszku kad Italijoje, 
Prancūzijoje ir Vokietijoje Ko- 

! munistu katilas verda.

i Pirkie U. S. Bonus


