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Plieno Straikos Prasidėjo
Isz Amerikos Kelias Padangėse

SARGAI 
REIKALAUJA

SARGYBES
_____

JACKSON, MICH. — Sar
gai, kurie eina savo sargyba 
kalėjime be jokiu ginklu yra. 
pastate savo pareikalavimus, 
pirm negu jie grysz in savo 
darbus po visu tu sukilimu 
Southern Michigan kalėjime.

Apie keturios deszimts ar 
szeszios deszimts sargu nesuti
ko gryszti in savo darbus pirm 
negu valdžia jiems parūpins 
valstybinius policijantus.

Szitie sargai buvo pastate 
tris pareikalavimus pirm negu 
jie grysz in savo sargybos dar
bus:

1— Geresnes sargybos nuo 
valstybines policijos ir užtik
rinimą kad szita policija pasi
liks kalėjime, kol visi kaliniai 
bus numalszinti ir kol viskas 
bus po senovei.

2— Kad kalėjimo virszinin- 
ko padėjėjas, Daktaras Ver
non Fox butu tuoj aus pravary
tas. Szitas Daktaras buvo tar
pininkas tarp kaliniu ir kalėji
mo vyriausybes per visa ta su
kilimą, ir paskui po to sukili
mo jis vieszai iszgyre visus 
tuos sukilėlius.

3— Kad visi tu sukilėliu va
dai butu iszkelti in kitus kale- į 
j irnus.

Kalėjimo vyriausybe sutin
ka pristatyti daugiau valsty
biniu policijantu. Bet kaslink 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TEISĖJAS DAVID A.
PINE SUSTABDĖ 
PREZ. TRUMANA

WASHINGTON, D. C. — 
David A. Pine, Augszcziausio 
Teismo Teisėjas apvertė kojo- 
mis'augsztyn visa Prezidento 
Trumano tvarka. Jis yra lėtas 
ir tykus, bežilstas žmoge-is, 
kuris geriausia dirba kai isz 
visu pusiu yra spaudžiamas ir 
kai laiko mažai lieka.

Net ir szitas baisiai keblus 
plieno fabrikantu klausimas jo 
nenugazdino. Szitas szeszios 
deszimts metu Teisėjas szita 
klausima taip ramiai iszriszo 
kaip ir kitus per savo dvylika 
metu teismo darbuotėje.

Valdžios ir fabrikantu ge
riausi ir apsukriausi advoka
tai labai moksliszkai ir apsuk
riai savo klausimus dėstė ir 
aiszkino, bet Teisėjas Pine, isz 
lėto ir visai paprastai, kaip ir 
koki kita klausima, szita klau
sima iszklause, iszgveldeno ir 
davė savo nusprendimą. Jis 
rodos, visai nei nenudave kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sumter mieste, South Ca
rolina, 193-to batalijono, 
Dixie Divizija lipa in C-124 
Globemaster milžiniszka 
eroplana su kuriuo ji nu
skrido in Fort Hood, Texas 
del manevru.

F er szitas manevras dau
giau kaip asztuoni tukstan- 
cziai septyni szimtai pen
kios deszimts kareiviu ir 

----------------- —- ------------------------------- <

Musu Užsienio Politika
Raszo Frez. Harry Trumanas

Amerikos Užsienio Politikos 
tikslas yra apsaugot ir apgint 
szio kraszto nepriklausomybe 
ir vieningumą. Tai atsiekti 
mes turime tverti taika visame 
pasaulyje: ne taika už bet ku
ria preke, bet taika kurioje vi
su krasztu žmones — dideliu 
ir mažu vienodai — galėtu gy
venti be užpuolimo baimes. Vi
sa ka mes darome turi ta vie
na tikslą ne tik namie, bet ir 
visuose kituose krasztuose.

Pasaulio taika negali būti 
nustatyta per viena diena. Ta 
taika yra ingyvendinama labai 
lėtai, isz lėto — kartais labai 
skaudžiai — ir ima sunkaus ir 
ilgo darbo.

A merikiecziai sutinka sun
kiai dirbti ir pasiaukoti tam 
darbui, bet kiekvienas isz mu
su nori žinoti — ir turi teise 
žinoti — kas yra ta musu Už
sienio Politika?

Szitas trumpas pareiszki- 
mas musu Užsienio Politikos 
buvo prirengtas su mano pata
rimu, kad visi žinotu kur ir 
kaip mes stovime. Czia bus 
iszaiszkinama kaip musu ta 
Užsienio Politika yra nustaty
ta ir sutverta ir isz kur ji pa
reina, ir kaip ji veikia. Czia 
bus galima matyti, kaip ta 
musu Užsienio Politika yra at

asztuoni szimtai tonu .ginklu 
buvo per padanges nuveszta 
net tūkstanti myliu. Tai bu
vo didžiausia tokiu kelione 
su eroplanais. Szitaip daro
ma, kad pažiurėjus kaip 
greitai ir kiek daug karei
viu ir ginklu butu galima 
pristatyti per padanges in 
karo frunta.

o o o

kreipta priesz Komunizmą. 
Mes netupiame už pecziaus ir 
nelaukiame kol gaisras prasi
dės ar sukilimas iszkils toli
muose krasztuose. Mes dar- 
buojamies kasdien su savo 
draugais, kaimynais visame 
pasaulyje ne vien tik nugalėti 
Komunistu grasinimus pasau
lio taikai, bet sustiprinti Lais
ve, Teise ir Nepriklausomybe 
ne vien tik del szios dienos bet 
ir del rytojaus, kad tas pavo
jus butu paszalintas ar nors 
sumažintas.

Musu Užsienio Politikos 
veikla czia bus paaiszkinama 
tik bendrai. Insigilinti ir pil
nai iszaiszkinti užimtu kelias 
storas knygas. Czia tik inžan- 
ga, bet jeigu szitas paaiszkini- 
mas pagelbės musu piliecziams 
suprasti kas ten darosi, tai vi
su szitu straipsniu tikslas bus 
atliktas.

MUSU UŽSIENIO 
POLITIKOS SZAKNYS

Musu nusistatymai kaslink 
Užsienio Politikos pareina isz 
giliu insitikinimu, kaip szito- 
kiu:

Mes esame nepriklausoma 
tauta, ir mes norime pasilaiky
ti tas savo kraszto nepriklau
somybe.

Mes labai invertiname savo 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

ATOMINES BOMBOS
I

-------------Į,

SOVIETU 
NEISZGAZDINA

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos mokslincziai suren
gė ir susprogdino, penkiolikta 
atomine bomba, kad isztirtu 
kiek iszkados ji gali padaryti.

Musu laikraszcziai ir radi
ją ir televizija daug laiko pa
skyrė del paaiszkinimo tos 
Atomines bombos susprogimo.

Bet dauguma Amerikiecziu, 
kad ir iszgirdo apie tai, bet 
mažai ka paisė! Jiems labiau 
rūpėjo beisbolas loszimas ar 
taip sau žinios apie žmogžu
dystes ir vagystes.

Gal visi ta susprogima mate 
ant televizijos, gal net ir Polit- 
buras ir pats Stalinas mate. 
Tai kas isz to? Komunistai, 
iszdavikai ir Stalino padup- 
czninkai vis savo darba dirba 
kaip ir dirbo, nežiūrint kiek tu 
atominiu bombų mes susprog
dintume.

Mes praleidžiam bilijonus 
Europoje, gaminame baisius 
ginklus, kurios mes patys bi- 
jomies pavartuoti, o tuo pa
ežiu sykiu pavėliname Komu
nistams musu kraszto pamatus 
griauti czia namie.

Europos krasztai ima musu 
pinigus ir tuo paežiu sykiu 
žiuri in Rusija del geresnio 
biznio.

Mes kariaujame Korėjoje 
su isz mados iszejusiais gink
lais, nes mes nedrystame pa- 
vaituoti savo naujus ginklus 
kaip ta atomine bomba.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAS DINGO 
BRAZILIJOJE

BELEM, BRAZILIJA. — 
Didelis eroplanas su penkios 
deszimts žmonių, beskrisda- 
mas isz New York miesto din
go džiungles tankumuose Bra
zilijoje. Devyniolika isz tu 
žmonių buvo Amerikiecziai.

Eroplanu kompanijos, Ar
mija ir Laivynas greitai isz- 
siunte daug eroplanu virsz 
mariu ir žemes jieszkoti to din
gusio eroplano. Visi, kurie 
eroplanu lauke toje apylinkėje 
turėjo dar ilgiau laukti, ir 
daug kitu turėjo iszlipti isz 
eroplanu, kad visi tie eropla- 
nai galėtu jieszkoti to dingu
sio eroplano. Kiti eroplanai 
iszkrauste visa tavora, kuri jie 
veže ir paskui tuszti iszskrido 
taip pat jieszkoti.

Lakunu sztabas pasiuntė ke
lis eroplanus SU daktarais ir 
slaugėmis in ta vieta.

Eroplanai. perszukavo, isz- 
jieszkojo kiekviena coli tu 
dvieju tukstaneziu myliu tas 
dingės eroplanas buvo iszskri- 
des pirm negu jis dingo.

50 Žmonių Ant 
Eroplano Dingo

Brazilijoje *
Teisėjas David A. PinePranesze 
Prez. Trumanui Kad Nevalia 
Užimti Plieno Fabrikus; Gen. M. 
Ridgway Paskirtas Kaipo Euro
pos Alijantu Komandorius In 

Gen. D. Eisenhowerio Vieta
SZMEIŽIA

AMERIKIECZIUS

WHITE PLAINS, N. Y. — ‘ 
Kuniguž.s, misijonierius Dak
taras Hugh W. Hubbard, ku
ris yra iszbuves Kinijoje net 
nuo 1912 metu, pargryžes na
mo aistkina kaip Komunistai 
Kin'ecziai szmeizia Amerikie- 
czius ir stengiasi visus žmones 
subuntavoti priesz Amerikie- 
czius.

Jis sako kad Komunistai' 
žmonėms sako kad Amerikie- 
cziai kareiviai paleidžia nuo
dingus gazus ir ligas neszan- 
czias bombas ant Kiniecziu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PITTSBURGH, PA. — Tukstancziai dar
bininku mete savo tulszis ir iszejo isz Plie
no Fabriku, kai tik iszgirdo savo Prezi
dento Philip Murray insakyma, kad kitos 
iszeities nėra, kaip tik straikuoti!

Unijos Prezidentas Murray taip insake, 
kai tik jis iszgirdo Teisėjo David A. Pine 
nusprendimą, kad 'Prezidentas Trumanas 
neturėjo jokio ingaliojimo užimti tuos Plie^ 
no Fabrikus. Už keliu valandų Detroit, 
Gary, Pittsburgh, Cleveland, Buffalo, Chica
go California, Sparrows Point ir Philadel
phia miestuose sustraikavo.

GEN. RIDGWAY IN 
EISENHOWERIO

VIETA

Gen. Clark In Ridgway 
Vieta Rytuose

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas pasky
rė Generolą Matthew B. Ridg
way, kaipo nauja visu Euro
pos Alijantu Komandoriu in 
Generolo Eisenhowerio vieta, 
kuris pasitraukia, kad galėtu 
stoti in Prezidento rinkimus 
namie.

Trumanas toliau permaines 
padare, paskirdamas Leite
nantą Generolą John R. Hodge 
in apleista Generolo Clark vie
ta.

Visi paskirti žmones yra 
tinkami ir geri ir žino savo 
bizni. Bet sunku suprasti ko
dėl Trumanas paskyrė Genero
lą Ridgway dabar in Europa, 
kai jis taip gerai yra susipaži
nęs su visais Tolimųjų Rytu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Prezidentas Murray sako, kad Plieno 
darbininkai tol straikuos, kol negaus Nau
jo Kontrakto sulyg ju pareikalavimais. Jis 
sako, kad dabar jis laukia Fabrikantu At
stovu kad butu galima užvesti derybas.

Kai tik darbininkai sustraikavo, Valdžia 
uždraudė iszveszti plieno in Užsieni ir in fabri
kus kur nėra dirbami kariszki darbai.

Dauguma Unijos ir Fabrikantu Atstovu 
spėja kad straikos bus trumpos, dabar kai 
Prezidentas Trumanas negales insikiszti!

PRANCŪZU EROPLANAS 
APSZAUDYTAS

- ■ .... —

BERLYNAS, VOKIETIJA. — Du So
vietu greiti “Jet” eroplanai užsipuolė ant 
vieno Prancūzu prekybinio eroplano virsz 
Rusijos zono Berlyne. Eroplano lakūnas 
suspėjo saugiai nusileisti su sava p^szautu 
' > (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Beveik visi saliuniųkai nu

siskundžia, kad žmones dabar 
per daug namie geria, ir' savo 
salimui neremia.

Buvęs Estopijos Karų Mi- 
nisteris, Johann Hol'berg, da
bar dirba kaipo paprastas dar
bininkas Toronto mieste,, Ka
nadoje. Jis sako: t‘Visur dabar 
randasi per daug 'buvusiu Ge
nerolu, 'buvusiu dipliomatu, 
buvusiu Miništeriu, buvusiu 
mokslinczių ir buvusiu ponu. 
Butu visiems geriau jeigu visi 
tie buvusieji didvyrai dabar 
taptų paprasti žmones ir užsi
imtu kokiu darbu, kuris jis da
bar daug geriau tinka negu tas 
buvusis didis vardas.”

■ - -------- « ,----------------- , .."“'r;! - f ■

Pen i isy 1 v an i jos (r ūbom a t o - 
rius baisiai pyksta ir nori žino
ti: Kodėl žmones tiek mažai 
sznapso perkasi ir geria ? Mat, 
jam pikta kad daug mažiau 
taksu dabar ineiiia in valstijos 
izda nuo sznapso!

‘NEMOKAMO’ MOKS
LO ISŽSIVYSTIJI- 
MAS AMERIKOJE

Hampshire il 
Kiek ilgiau užl? 
se valstybėse fe i 
• __ 1' ‘ „i“ .

Žmones dabar m a. ž i a n 
szmupso perka ir geria, bet 
daug daugiau vyno. Vynas įpi-

“Jeigu asz numircziau, ar tu 
lydetumei mane in kapus?”

“O, su.mielu noru ir net su 
didelių džiaugsmu! A«z-gi tau 
skolingas pinigu! ’ ’

Amerikoje viską, galima ap
drausti, iųsziurinti. Tik, deja, 
yra. vienas gaisras, viena, ug
nis, lino kurios jokia bendrove, 
jųkia kompanija neapdrau- 
džia. Tai yra MEILE. Tai ug
nis nuo kurios niekas nėra ap
sidraudęs. O ji yra pavojin
giausia.

Iszmok gerai klausyti, ir tik 
paskui kalbėti. Atsiminkie kad 
gamta tyczia taip tave sutvėrė 
kad tavo ausys butu visados 
atdaros, ų 'burna hutu su- 
cziauipta. Kai tavo liežuvis laz- 
ga, tu negali dažįnoti, ka kitas 
žino.

“Kaip'isz ežia greieziausiai 
surasti polici janta ? ” klausia 
žmogelis.

“Tik paleiski akmeni in bet 
kurio sztoro langaj pats nu
stebsi kaip greitai policijantas 
atsiras.”

Valdžia turi insteigus komi
sijas,' konjitętus ir visokius 
sztabus prižiūrėti kad pragy
venimas įper daug nelpabrang- 
tu. Bet visi szitie Vaszingtono 
mokslincziai patys priverezia- 
mai stumia pragyvenimo bran
guma in pat padanges. Jie pa- 

-taria darbininku unijoms rei
kalauti vis didesniu ir dides
niu algų. O net ir bemokslis ge
rai žino kad dideles algos vis
ką brangina.

Plieno darbininkai net liei 
nesitikėjo tiek gauti, kiek val
džia jiems paskyrė.

In algų nustatymo sztalba 
priviso daug unijos atstovu ir 
darbininku draugu, kurie vi
sa tvarka veda, nepaisindami 
kaip tos dideles algos atsilieps 
ant visu kitu žmonių.

Kaslink algų ir kasztu, 
iszrodo kad Vaszingtone 
bar vieni stumia, kiti trankia.

tai 
da-

Amerika, dabar 
cziausia ir galim 
mums net baugu prisiminti, 
kad kadaise Roma buvo bago- 
cziausia ir galingiausia,. O da
bar kur ji?

Automobiliu apdrauda dar 
labiau pabrangs. Per daug ne
laimiu, per brangiai kasztuoja 
automobilius pataisyti, per 
daug teisėjai skiria sužeistie
siems.

Dar daugiam skandalu, suk
tybių, papirkimu ir kitu szu- 
nyscziu iszkils vieszumon isz 
Vaszingtono.

Kai Prezidentas Trumanas 
vieszai paskelbė kad jis už jo
kius pinigus nebus kandidatas 
del Prezidento, dauguma geru 
ir isztikimu Demokratu giliai 
atsiduso ir nusidžiaugė.

Amerikiecziai, kurie asme- 
niszkai siunezia, ar tai maisto, 
drabužiu ar pinigu savo pažys
tamiems ar giminėms Europo
je, tūkstanti sykiu daug dau- 

savo 
negu 

milijo-

ar
ar

Mabanojaus ar 
daug daugiau

giau gero nuveikia su 
penkine ar . deszimtine, 
musu valdžia sti savo 
bais ir bilijonais doleriu. Susi
lauktas ryszulelis maisto 
drabužiu nuo dėdės1, tetos 
draugo isz 
Szenadorio
reiszkia negu Amerikos didin
gas fabrikas, musu .politikie
rių ir dipliomatu paskirtas ku
riam ten krasztui.

Amerikiecziai mėgsta skai
tyti ir ant muving-pikezieriu 
ir per televizija žiūrėti ir sekti 
visokias pasakas ir istorijas, 
bet visos tos pasakos Ameri- 
kiecziui turi laibai gražiai ir 
laimingai užsibaigti. Ameri
kietis nemėgsta vargo, skurdo 
ir nelaimes, kad ir pasakose. 
Viskas turi gerai iszeiti, gra
žiai užsibaigti.

NEW YORK. — Prieszingai 
daugumai -pasaulio valstybių 
Jungtines Amerikos Valstybes 
neturi valstybines szvietimo 
sutaisymos kiekviena, valstybe 
ar teritorija iszlaiko isz savo 
surinktu mokeseziu vieszasias 
mokyklas, kurias taipgi kiek
viena savaip administruoja.

Szitos valstybių vieszosios 
mokyklos, atsirado kartu sn vi
same kraszte paplitusiu judė
jimu invest! nemokama laisva 
szvietima. O szis judėjimas ne
buvo jau taip laibai seniai, kaip 
kad daugelis galvotu. Dauge
lis metu prabėgo Respublikai 
insisteigns, o Amerikos szvie- 
time vis da stipriai insikibu’- 
sios laikėsi senosios isz Euro
pos atvežtos szvietimo padavi- 
mos, ir paproeziai, atkeliavu
sios kartu su pirmaisiais Kolo
nistais. O Europoje szvietimas 
tais laikais buvo»kažkas nepa
prasto, kuri suteikdavo savo 
inpediniams vaikams labiau 
pasituri asmenys.

Taip ir Amerikos kolonijo
se szvietimu, galėjo džiaugtis 
tik turtingesnių szeimynu vai
kai. Vargingesnieji, gi daž
niausiai likdavosi berasz- 
cziais nebent kiek apsiginda
vo kieno nors insteigtose 
“charity” mokyklose. Bet 
sztai 1647 metais vienoje Nau
josios Anglijos valstybių, 
Massachusetts žybtelėjo su
pratimą, susilaukusi gyvo pri
tarimo, kad vietos žmones su
teiktu mokslą visiems valsty
bes vaikams. Buvo priimtas 
instatymas, kad kiekvienas 
kaimas ar miestelis, kuriame 
buvo daugiau kaip 50 szeimy
nu insteigti ir i-szlaikyti “skai
tymo ir raszymo” mokykla, o 
kiekviename miestelyje kur 
gyveno daugiau kaip 100 szei
mynu butu inkurta “grama
tikos” mokykla, kuria baigės 
jaunimas galėtu stoti in uni
versitetą. Szituo instatymu 
buvo padėti pagrindiai dabar
tinei kraszto pradinei ir vidu- 
riniosioms mokykloms, kuris 
nors aiszkiai ir nepasake, kad 
jos turi būti iszlaikomos isz 
mokeseziu, 'bet iszreikalavo ju 
insteigima.

Ilgai netrukus Massachu
setts valstybe paseke New

Pypkes Durnai

Ar Atmeni?

Intaria Sen. Bridges

Kai Vilsonąs buvo viso to 
valdžids-virszininkas, jis buvo 
prižadėjęs fabrikantams, kad, 
kaitidąjįj^Hiukai gaus daugiati, 
tai jiems bus valia savo tavo- 
ra ant tiek pabranginti. Būda
mas to syjabo virszininkas, jis 
1 u rejo.fi n g a I į o j i m a. tai p p r ižą - 
dėti. (Bet Ęrozidentas Trnma- 
nas insikiszo ii- jam kelia už
kirto. Už tai Vilsonąs pasi
traukė.

Biznieriai vėl nusiskundžia, 
kad per Velykas jiems biznis 
neejo kaip jie tikėjosi.

Ar atmeni ta akmeni, 
kur mudu sėdėjom,

Kur būva taip linksma
dūmot su Gamta,

Kur meilei prižadejima
szirdyse sudėjom,

Kuriose jau dege 
liepsna vien tyra?

Ar atmeni upeli?
Pauksztuželi cziulbant?

Baltuojant isz meiles 
žieduotus medžius?

O raustanezia saulute?
O balandi ulbant?

O szirdi, ka tarė 
tyriausius žodžius?

William Maloney papasa
koja Kongreso Taksu Iszty- 
rimo Komisijai, kad Senato
rius Styles Bridges, Repub- 
likonas isz New Hampshire, 
užtarė viena dideli biznierių 
kuris parsitraukia isz kitu 
krasztu brangaus sznapso, 
kad jam taksos butu suma
žintos, ar kad taksu rinkė
jai visai pamirsztu apie jo 
taksas. Tos jo taksos yra 
apie kelis szimtus tukstan- 
cziu doleriu.

iuvo vidurinę- 1 
ip New Jersey 

ir Pennsylvanljipje, nes ten bu
tą tiek daug reljiginiu sektu ir 
tikybų, jog vieiJa szvietimo su- 
taisyma pasirodė neįmanoma 
ingyvendinti, bet tuo laiku. 
Mat kiekviena .ju stengėsi pati 
auklei i savosios tikybos1 vai’ 
kus. Gi Pietinėse valstybe.se 
ūkiai ir plantacijų dvarai bu
vo tiek placziai iszsimete, kad 
szvietimas galėjo plisti tik pri- 
vacziu mokyk u ir keliaujam 
ežiu mokytoju pagelba.

Kolonijoms iszsikojovus isz 
Anglijos nepriklausomybe ir 
Kraszte iszmincziams susirin
kus Pbiladelphijoj svarstyti 
pirmosios konstitucijos butą 
balsu reikalaujancziu, kad jie 
jon injungtu instatymo veiki
mą apsprendžianti viso krasz
to szvietimo užmanymui ir 
programa). Del visos eiles 
priežaseziu vienok szis veiki
mas nepraėjo, szvietmias bu
vo iszjungtas isz federalines 
vyriausybes kompetencijos. 
Tokiu budu szvietimas savai
me atiteko paskiru valstybių 
a dm i n ist r ac i j u k ompet enci j a i.

Vienok pirmaisiais JAV-biu 
gyvenimo deszimtmecziais at
sakomybes už mokyklas nęsi- 
eme ne jos paskiri kaimeliai, 
miesteliai ir miestai, kiekvie
nas atskirai rūpinosi savomis 
mokyklomis. Nenuostabu, jog 
mokyklos skyrėsi netik valsty
be nuo valstybe, bet kiekviena
me kaime jos lygis invairavo. 
Tokia, tai padėjimą rado judė
jimas insivesti laisva, mokes- 
cziais iszlaikoma, 'bendra mo
kykla visiems vaikams, turtin
giems ir vargingiems, ir pama
žu padetisi pasitaisė.

Judėjimas buvo ka 
kiant suorganizuotas 
dento Jackson laikais 
1837) žinoma neapseinant 
politiniu, siauru partiniu 
metimu. j

Tuo laiku kaip tik buvo 
sakyta, balsavimo teisei gauti 
specialiu religiniu ir turto 
apibrėžimu, .invedant visuoti
na. balsavimų. Daugelis žmo
nių tada invykinimo, jog jei 
krasztas nori turėti protin- 
giszkus balsuotojus ir samd- 
ningus pilieczius, jaunimui tū
li būti suteiktos visos galimy
bes, kad ir vieszuju fondu 
siekti mokslo.

Konservatyvieji, privaezios 
mokyklos ir bažnyczios nere
tai griežtai užsipuldavo lais
vosios mokyklos pamala; bet 
inžvalgesnieji, laimėje uniju 
•pritarimų, pažangesini pramo- 
ni'ninkai, visuomenes pareigū
nai ir draugiszkos organizaci
jos visose valstybėse, galiau
siai laimėjimo. Iszsivyste mu
su dabartine laisvosios mo
kyklos, mokeseziais iszlaiko- 
Įnos sutaisyma.

Šziuo metu tarp valstybiniu 
mokyklų mes randame maža 
skirtumo. Vienok sunku butu 
tvirtinti, kad jos visiszkai vie
na in kita panaszios. Nerasime 
dvieju'valstybių, ar dvieju pa
rapijiniu mokyklų tip-top pa- 
nasziu, bet jos visos turi viena 
bendra tikslą —- iszmokyti 
jaunimą ne ka galvoti, bet 
kaip galvoti,-tikintis tada isz 
ju protiszkumu, sąmoningu f)i- 
liecziu.

Connecticut. Į Yorka atvyko Laiaivų ; “General 
Taylor,” iszplaukusin isz Bre
merhaven Balandžio 17-ta. die
na Lietuviai:

Bistram: Irene M., Vera, in 
Detroit, Mich. — Bobkaitis: 
Wanda, Kasimir, Viktoria G., 
in New York, N. Y. — Kibel
ius: Herbert E., Lieselotte, in 
New Haven, Ind. — Kolf: Mat- • 
thaeus, Inge ir Machner: Hans 
ir Kolf: Anita, in Bridgeton, 
N. J. — Krause: Simon, Eva ir 
Melyda, Chicago, 111. — Kur- 
linkus; Emilija, .Karl, Wan- 
soon, phio. — KuriInkus; Her
ta, Detroit, Mich, — Neubert: 
Martha, Friedrich, Gunther ir 
Irene, Detroit, Mich. — Preik- 
sehat: Michael, Ewald, Chris
tine, Gertrud, Avon, Alaas, — 
Preikschat: Ludwig, Olga, 
Edeltraut, Renate, Edith, Er
win, in Honesdale, Pa. — 
Schulmeistrat: Anna, ir Yaku- 
meit: Linda, Randall, Read
ing, Pa. — Skauradžius: Frie
da, in Bridgeton, N. J. — Ski'b- 
ba: Herst, Dina, in Detroit, 
Mich. — Treichler: Johann, 
Emma, Ilella, Olga, Siegfried, 
Horst ir Ruth, in Avon, Mass.

—BALF Centras.

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

PREZ. TRUMANAS
VĖL 1N KLIMPO .

WASHINGTON, D. C. — 
Augszcziausio Teismo Teisė
jas David A. Pine panaikino 
Prezidento Trumano insaky- 
ma užimti visus plieno fabri
kus, pareikszdamas kad Prezi
dentas Trumanas neturi jokio 
ingaliojimo ar jokios teises 
taip pasielgti, ir kad jis taip 
darydamas prasižengia priesz 
Amerikos Konstitucija. Jis to
liau aiszkino, kad tokis pasi
elgimas yra labai panaszus in 
diktatoryste, vieno žmogaus 
valdymą.

Kai tik darbininku unijos 
Prezidentas apie tai sužinojo, 
jis paskelbė straikas, sakyda
mas: “Teisėjo Pine nusprendi
mas iszvaro valdžia isz musu 
fabriku, ir dabar niekas mums 
negali uždrausti straikuoti.”

Po teisybei unija tas strai
kas paskelbė priesz valdžia, 
nes kol tas to teisėjo nuspren
dimas bus paskleistas ir isz- 
aiszkintas, tikrumoje fabrikai 
dar randasi po valdžios tvar
ka.

Valdžios lajeriai ir atstovai 
dabar prisipažinsta kad jie ne
žino ka dabar daryti. Jie taria
si kreiptis in dar augsztesni 
teismą, bet abejoja ar kas isz 
to iszeitu. ■

Augai! is, Eduardas, isz Kel- 
miuiu-Padgclumbiszkio kaimo 
Marijampolės apskriezio.

Bakszys, Jurgis.
Czepkauskas, Antanas

) rei- 
Prezi- 
(1828- 

be
su-

at-

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

ir 
Czepkauskai te-Lukowska, Ste 
fanija, isz Aikszcziu ar Milei- 
kiu kaimo, Cekiszkeis v., Kau
no apskriezio.

Gzepulis, buvo vedes Ona 
Bukelyte (Bukelis).

Gegužiute - Mockevicziene, 
Mikalina, isz Bracziuliu kaimo 
Seiriju parapijos.

Izdonaviczius, Benediktas, 
isz Plikszalo k., Laukuvos vai., 
Tauragės ap.

f 1 uszk evic z i u t e- Kac z k a, An - 
tanina isz Krekenavos iparap., 
Panevėžio ap.

Kukta, Jonas isz Gudonių 
k., Kurkliu v., Ukmergės ap.

Kvasauskas, Vincas, isz 
Tampiu k., Naumiesczio par.

Lapinskiene ■> Sztrulbelyte 
(Sztrubelis), Barbora, ir jos 
seserys Elžbieta, Magdalena, 
Maryte ir Onute, isz Aukstosi- 
jos k., Sasnavos v., Marijam
polės aip.

Macijauskaite, Katre ir vy
ras Juozas, kurio pavarde ne
žinoma, kila isz Trakėnu dv., 
Kalvarijos v., Marijampolės 
ap.

Paulauskiene-Venckute, Ro
zalija, isz Viekszniu parap.

Vadeika, Jonas ir Vadas, 
isz Meszkucziu k., Medzinges 
parap.

Vaitkus, Antanas, Bladas ir 
Jonas, isz Birietiszkiu k., 
Sziaulęnu v.

Vąlayiczius, Jonas isz Lei
palingio, Seinų ap., sūnūs Juo
zo ir Viktorijos, Geguziutes 
Valavicziu.

Vinkauskas, Jurgis isz A. 
Panemunes'V., Kauno ap..

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St. 
New York 24, N. Y.

Tai, rodos pirmutinis sykis 
visoje Amerikos istorijoje, kad 
teisėjas pastotu Prezidentui 
kelia ir jam insakytu kas va
lia ir kas uždrausta.

Szitas teisėjas pavėlino fab
rikantams uždėti indžunksza 
ant valdžios, kad valdžiai ne
valia kisžtis in fabrikantu rei
kalus ir jai nevalia pakelti 
darbininkams mokesezius, 
kaip Prezidentas Trumanas 
buvo pasirengęs padaryti. Ir 
tai negirdėtas dalykas, kad 
valdžia butu sustabdyta.

Teisėjas Pine sako kad jis 
gerai žino kad plieno straikos 
labai pakenktu visam krasztui 
bet ne tiek kiek tokis Trumano 
pasielgimas, kuris ir kitiems 
Prezidentams prirengtu kelia 
in diktatoryste, kuri nesiski
ria nuo Naciu ar Sovietu.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 
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NEW YORK. — Balandžio 
(Apr,) 27-ta • diena in New
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PLATINKI!

No.116—Istorija apė Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20e.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c,

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 2Qc

No.129—Keturios istorijos: - 
Ketvirtas Prišakymaą Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme'; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paezinojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks.-,, 
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c..

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Vejniąs; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Kątilų- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, Eiles, 
Vargdienis, Pirmutine Szalųa, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusią Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaųkt Tę
va Zokoninka Bemad ina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—Apie Vęlniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo-■ -- < >:>>■ 
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.150—Apie Duktė Akmę- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitais Szvil- 
pikas, Pas Mergą, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.148—Apie Joną ir Ale^ą, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.153—Apie Gailuti, Dp 
Broliai, Majoro Duktė. 02 pus
lapiu, 20c.

No.152—Apie Kąjinjas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Drangai. 136 pusla
piu, 35 c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c. J,

No. 160—Apie Po Laimui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugaveųis; Viesž- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiųių; Apie 
Mirimą, Saule, Alenesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapąs; Ęg- 
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapių35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Maldą 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Srnolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c. . . ■

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20e.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Įsz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima
na v j’mai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžią 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JĮ, S,

f

rejo.fi
valstybe.se


•^uoszyist
(Tasa)

Skaitytojau, ar pameni pir
ma savo iuspudi, kada pamatei 
Amerika? Rodosi tau, kad ir 
žmones ten kitoiiiszko sudėji
mo, kitoks miestu ir kaimu 
bruzdėjimas, kitoks oras, kito
kia žemo. Ir vėliaus, nors paži
nai visa pavirszut.ini Ameri
kos gyvenimą, bet szionyksz- 
czin žmonių ipsicholiogija. buvo 
tau didėle paslaptine užduotis. 
Bet, prabėgo metai, kiti ir ta
ve paėmė nuobodumas, nes da- 
tyrai, kad nieko naujo nėra 
pašautoje. Tas pats paveikslas 
tik kitokie apdarai.

Lygiai tas pat atsitiko ir su 
Jonu Girdžiam. Isz'pradžiu 
jam rodėsi, kad jis niekad ne- 
pripras prie Amerikos ir nie
kados nesupras ja.. Bet pats 
nepasijuto, kaip greit su vis- 
kuom apsiprato. Kaipo žmo
gus darbininką,®, neturėjo rei
kalo ne noro laužyti sau galva 
pažinimui Amęrikoniszko bu
do; užteko jam, kad pasipaži
no su ten besancziais Lietu
viais, gavo darbą, permanė ji, 
iszmoko keletu. budu Ame
rikoniuko apsejimo, keletą 
reikalingiausiu Angliszku ta
riniu; ir jautėsi Amerikoje, 
kaip namie.

Bet jaut roji jo puse ne greit 
persimainę. Gyvenęs visa lai
ka prie tėvu, nematęs1 dau
ginus. svieto, kaip tik keletą 
artimiausiu bažnytkiemiu ka
da pateko terp svetimu žmo
nių, svetimam kampe, jautėsi 
teip apleistu, kad kone verku 
ir mažas vaikelis. Per kelis 
mępesius neiszejo jam isz gal
vos tėvai, namai, gimines Lie
tuvos žmones, ir visos tos vie
tos, kuriu paveikslas insispau- 
de, in jo atminti. Parėjės isz 
darbo, iszeis, buda.vo, kur 
nieks nemato, ii- žiuri, žiuri in 
žvaigždėta dangų, ar jis toks 
pats, kaip Lietuvoj , nes 'žeme, 
žmones ir viskas iszrode kito
kiais. Tik tašyk vaikinas ap
rimdavo, jei uždainuodavo sau 
pasznabždoms: “Tėvynė Lie
tuva,” arbaka kita. Su dainos 
žodžiais jo mislis lėkę toli, už 
kalnu ir mariu i.n mylima Lie
tuva. Užmirszdavo, kur esąs ir 
szi'rdiš jo,'ir vaidintuve, nors 
ant valandos pasilsėdavo. Vi
si jo drangai stebėjosi, kad 
Jonas taip ilgai nenurimsta; 
Jonas gi stebėjosi isz tu, kurie 
po trijų, keturiu sanvaicziu,

j ūžia, valkiojasi, girtuokliauja, 
j jokio ilgumo prie tėvynės ne- 
■ parodydami. Ar jie ne žmones, 
ar koki gala, nesyki sau lauže 
galva, negalėdamas inspeti tu 
bernioku būda. Tai tiubut asz 
tik viens toks gėla, taip nu-

Mokslas yra pamatu
žmogaus gyvenimo.

Be mokslo sunkus yra 
gy venimas 

Tėbyriam laike.
Juk Rusijoj randasi daug 

tamsybes gyventoju, 
Kurie po tam dasiprato, 
Kad jeigu jie butu tureja 

daugiau mokslu, 
Tai sziandien Komunistai 

, nevaldytu Rusija.
Ka. žmoneliai ęzionais 

Amerikoj pradėtu, 
Jeigu nebūtu laikraszcziu ?

Nieko nežinotu kas ant 
svieto dedasi, 

Ir kaip viskas einasi.
Taigi, reikia laikraszczius 

skaityti, 
Idant apie viską žinoti,

O ypatingai sziuose 
neramiuose laikuose, 

Kur svietas randasi 
t i k r am n esu ti kirne!

, * * *
Tidas sudžia viename 

dideliame mieste,
Sako kad suares^tuojimas 
Jaunu vaiku ir mergaicziu 

nieko neprigelibės, 
Priesz visokius prasižengimus, 

Tik geriausia butu, 
Panaudojimas gero diržo 

jiems per sėdynė!
Jeigu tėvai panaudotu tąjį 

senoviszka būda,
I Tai nereikėtų siūlams rūpintis 

apie ju nubaudima.
Sziandien tėvai mažai rūpinasi 
Apie nubaudimą savo vaiku 

Nes viską, atiduoda ant 
sudn ir bažnyczia.

' * * *
Tame Skrentone randasi

“SAULE” MAHAN DY CITY, PA.

sprendė ir slėpdavo savo .jaus
mus.

Taip 'buvo kelis menesius. 
Tolinus tas ilgėjimas persimai
no, pa si,(bare labinusyprotiszkas

per minia.
Jonas su piktumu norėjo 

iszliuosuoti ranka, b d dirste-
lejes ant emigrantu; rastyro.

Patrynė akis, nei orėdamas

Sugryszta Pancziuose

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

* . ’’

lokes mergeles,
Kaip moreziaus kalaites, 
SI aukiod a m o's kn ia ūko, 

Katinėlius pas save szaukia.
> Mergeles pasitaisykite, 

Tokiu juoku daugiau 
nedarykite, 

Ba kaip Baltruviene pribus,
Tada susimylejimo nebus, 

Kaip su koczelu 
užskus.

Jau laikas gražiai
Užsilaikyti, 

Po pakampes nesitrankyti.
Jaunikis puikus atlėks, 
Viena isz. juos pagriebs, 

Prie altoriaus nuves, 
Ir laimingai gyvens.

64 pus. Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.

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

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts. 
;_

ir szaltesnis. Jau rętkarcziais 
isz po kito insipudžiij pasirody
davo ir glosnus veidas ir tam
sios akys Mariutės. Bot vaiki
nas kuogreieziausia stūmė ta 
paveiksią in szali, nes negalėjo 
apsiprasti su. ta mislia, kad 
Mariute taip ji paniekino. Ne, 
ji ne jam! Jis jaute, kad negali 
nenori jai-dovanoti.

Ir vaikinais stengęsi visisz- 
kai užmi.rszti apie praeiti,, o 
tuomsyk dirbo, dirbo pž dye- 
jąta. Nuo rėksniu draugystes 
szalinasi, o jie matydami, kad 
Jonas Girdžius in kompanija 
netinka, visai jo pę nekliudo.

Viena tik turėjo Jonas gera 
dranga ir tas norint uęsykiį ne
gaudavo nuo jo jokiu atsaky
mu apt savo juoku, vienoj .Ly
ną, pamylėjo, ir jausdamas, 
kad tas slepia, koki ten skau
dėjimą, rupinosį jį prajiiok- 
dinti ir palinksminti. Ir jai ne 
iszsyk, tai paskiri visados jam 
tas pasisekdavo. Įr taip tu, 
dvieju, vyru, užsimezgė instabi 
prietelystę, nors ju būdą,į visai 
bn.vQ invairus; Jonas buvo ty
lus ir rimtas, o Petras Szileika 
taip jis vadinosi; juokdarys ir 
liijksnjas, kaip retai kas.

Taip praėjo suvirsz metai 
nuo to laiko, kada Jonas atvy
ko in Amerika..

Buvo jau gilus ruduo, bet 
szaltis visai da nesirodo. Už
stojo tos puikios rudejiis nak
tys Amerikoje. Vešu, bet nė- 
perszalta, menulis, toks pat, 
kaip Lietuvoje aiszkiai šzvie- 
czia ir tnkstaneziai žvaigždu- 
cziu linksmai mirga, lyg’no re
tu pasakyti: Mes jus pažinsta- 
me, mes tos paezios, tos pa- 
czios.

Viena toki vakaru, Petras 
Szileika, parbėgės greit isz 
miesto, pripuolė prie Jono.

— Redykis, skubink! Ei
me in miestą, ka parodysiu!

— Kas pasidarė? Net nu
sigando Jonas.

— Pamatysi! Vilkis greit, 
eime!

— Bet'kas yra? Ar dega, 
ar ka?

— Sakau, ka. parodysiu: 
grinoriai atvažiavo.

— Nemacziau asz gr Įno
riu!

— Bet tokiu nematai! Mer
gina yra, ir da kokia! Sakau, 
tokiu da ežia nebuvo. Jonui 
lyg kas dingtelėjo. () gal ji? 
Et, kvailyste! — Pats save su
gėdino. Ir susiraukęs atkirto:

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

sau tikėti.
— Ar gal but? Ar gal but? 

Murmėjo. Pažiurėjo da syki, ir 
tikrai žinojo, kad neapsiriko.
Tai]) tai buvo jie, Kuncząi. 
Pirmoje eitoje ėjo Kunczas da 
vis su barzda, bet kur dingo jo 
didyste.? Svetimam krąszte, 
tarp nepažinstam.u žmonių, 
iszrode kaip pagautas. S.zalia 
jp ėjo vaitiene, toji n.eįszrode 
taip nusiminus, tik lyg nuvar
gusi ii' susi rūpinus. Paskui 
juos seke Jurgis, žingeidžiai 
žvalgydamasis in sizalis, o su 
juom, Mariute, taip Mariute! 
Toji pati, ka. norėjo teketi už 
Kanapių,sko! Girdžius gerai ja 
pažino. Nekiek neatsimainius 
ir suvis nenusiminus, ėjo drą
siai, kaip Lietuvoj. Apsitai
sius buvo suvis gražiai, beveik 
poniszkai.

Žiurėjo ramiai in žmones ir 
lyg ko jieszikojo, taip Jonas 
neapsiriko, 'kad taip buvo. 
Greitai ju akys susitiko, ir 
abudu viens kita pažino.

Invairios mi-slys, ir žaibas, 
perbėgo per Jono galva. Norė
jo iszsyk nuduoti, kad ja nepa- 
žinsta, ir tuom atlyginti už sa
vo paniekinimą. Tai vėl norė
jo pasirodyti Amerikos gentle- 
manu ir AnglisZkai uždūduoti 
(how do you do), bet aki
mirksnyje ta viską, atmetė, ir 
jautėsi Jonu Girdžium, kuris 
po senovei susitiko su savo ,pa- 
žinstama, nusiėmė kepure, pa
davė ranka ir tykiai užklausė: 
Kaip einasi, Mariute, kaip bu
vo . kelione ? Dasilytejes jos 
rankos, jaute, kad toji dreba, 
ir akyse merginos pamate 
aszaras. Tame pažiūrėjimo bu
vo viskas: IsžsiilgiiMs, per- 
praszymas, gailestis.

Jonas jaute, kad jam lyg 
galva sukasi: Bet in ta tarpą 
pamate ji vaitiene, Jurgis, o 
ant pagalios ir pats vaitas.

Visi ji apstojo ir klausi
mams nebuvo galo.

Petras Szileika. kuris buvo

— Žinau, kad pas mane 
nieks neatvažiavo, o svetimi 
man nerupi.

— O gal ir pas tave, ka, ži
nai? Bet kas tau yra? Koks 
pasipūtėlis! Sunku pereiti, 
sveikiau bus, eikime sakau! Ir 
beveik su prievarta Petras už
dėjo Jonui ant galvos skrybė
lė ir iszsivede.

Jonas Girdžius, pėmego lįsti 
kur pereik.. «lam, baisiai nepa
tiko visokie grudimaisi ir 
žvalgymai ant. gatvių, taip 
kad dabar nenorėdamas ir ko
ne supykęs seke paskui savo 
dranga, kuris gruzdamasis per 
žmones, skubino lyg akis isz- 
deges. '

Iki geležinkelio'stacijai bu
vo da gana toli, bet abudu 
draugu sutiko grinorius jau 
ant kelio.

■Buvo ju keturi, bet iszsyk 
sunku buvo žmones nužiūrėti, 
kokie jie esant. Petras nutvė
rė Joną už rankos ir grūdosi
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Bankierius, trisdeszimts 
septynių metu amžiaus John 
R. Bayless su kojomis ir 
rankomis supaneziuotas yra 

•sugražintas in Los Angeles 
miestą, kur jis yra intartas 
už. apvogimą Bank of Ame
rika Lankos. Ta banka buvo 
labai drąsiai apvogta ir va
giai gavo $19,682.00. Jis yra 
storais lenciūgais prirakin
tas prie kito kalinio, John 
Greeson (viduryje), kai jie
du buvo isz traukinio iszly-

deti. Po kairei stovi Ameri
kos policijos agentas. Ban
kierius Bayless buvo su- 
cziuptas kai jis iszlipo isz 
eroplano.

To eroplano lakūnai buvo 
isz anksto, padangėse pra- 
neszta per radiją kad tas va
gis važiuoja ant to eroplano. 

'Kai tas lakūnas nusileido, 
jis neatidarė savo eroplano 
duris kol nepribuvo polici- 
j antai, kurie to eroplano 
lauke ir ta vagi susitiko.

kampas, vienok, duosi Dievas, 
sutilpsime tuomsykVisi.

Kas man pasidavė? ’ Mąslyjo 
Jouąs. Neįgaliu tam bar?diląi 
ne viena, žodi atsakyti- taip 
kaip jis užsipelno.

Viskam kaltos tos tamsios 
akis. Kaip tai gali Imti, kad 
toks tėvas turi tokia dukterį?. ’ ■ ‘1 • J.Stengėsi suprasti Jonas,, o 
tuom syk elgesį su sveeziais 
taip kaip su savo tėvais.

Petras Szileika suvis užmir- 
szo savo linksmumą ir nea.tsi
lici kojos nuo nuostabos vis 
murmėjo:

— Tas neįgali geru pasi
baigti, ežia kas nors bus!

—BUS DAUGIAU— t *

PRANESZIMAS!K, - - ' ■■ • -'■ i .

— Primename vela iptiSU 
/skaitytojams kurie yra skolin,-. 
gi už laįkraszt i, idant pasku
bintu atsilyginti, nęs prie^ziii- 
gam laike busime priverstais, 
laikraszti sulaikyt! Kožnas ku
ris yra. skolingas už laikraszti 
privalo turėti atyda, kad už 
dyka laikraszczio siunsti nega
lima, nes iszdavysta laikrasz- 
ezio sziandien daug kasztuoja. 
Juk ir jums butu skriauda, jei
gu jum neu'žmoketu algos, taip 
ir tieji kurie yra skolingi už 
laikraszti, skriaudžią mus! Jei
gu neatsilygins trumpam laikę, 
busime priversti laikraszti su
laikyti, o tada nesigraudinkite!

—“Saules” Redakcija. .

jau bekumszcziojes Joną ir be
sakęs: Matai, ar neteisybe sa
kau? Padare didelįas akis, 
matydamas, kas dedasi.

Ir visi nemažai stebėjosi.
Bet Jonas nemego gatviniu 

scenų. Pasiėmęs sveczius, greit, 
vęclesi pas sa ve.

Visu keliu negalėjo atsipei
kėti ir machinaliszkai tik atsa
ke ant klausimu. Jo galvoj ne
galėjo tilpti, kad toks baigo- 
czius Kunczas mete namus ir 
atėjo in Amerika. Bet Mariute, 
kaip ji atsikratė nuo to dvar
ponio? Ka ji dabar mislyja, ka 
su savim padarys? Sykiais 
jam rodosi, kad sapnuoja, tai 
vėl apimdavo ji didelis neap- 
malszinamas džiaugsmas, kad 
jis dabar Kiinczams atlygis ne 
taip, kaip jie jam daro, ne! Jis 
pasirodys tikru gentlemanu, 
kuris moka už įpikta geru atly
ginti. Taip, jis parodys kad 
Jonas Girdžius supranta pra
kilnius jausmus. Ir ka tik kvė
pavo nuo tu jausimu apsztumo.

Bet ant galo dasieke namus, 
ir už valandėlės Jonas galėjo 
liuesas nuo minios pakalbėti 
su Mariute.

— Kas tai pasidarė? Kaip 
tai stojosi? Neiszkente neuž- 
klauses.

Mariute tamsiai užkaito.
— Jonuti! Tarė karsztai: 

‘Neklausk dabar nieko. Asz pa
dariau didėle klaidai, tėtis ir 
padare. Sunku mums buvo jau 
gyventi Lietuvoj’ ir atsiminė
me, kad turim gera pažinsta- 
mą prieteli už mariu ir atva
žiavome ežia, nieko neturėda
mi daugiaus.

Ir mergina pažiurėjo ant jo 
pilnomis akimis.

Jonas paszoko.
— Dovanok, Mariute, ne

klausiu nieko, kas buvo tarp 
musu, ka jus padarote, ar ka 
datyrete, viskps tegul bus už- 
mirszta. O pas mane jus turite 
viską; kas mano, tai jus, Ma
riute.

Net sunku jam buvo kvė
puoti, taip užsidegė.

— Acziu Joneli, asz visa
dos numaniau tavo gera szirdi, 
bet ka, buvau kvaila.

Ir aszaros eme ristis per jos 
veidą. . ■ v...

Bet Jonas isz skaros nėreisi,, 
i kad ja suraminti, numaldyti^ 
Jam buvo jos gaila, neišzpąsa- 
kytai gaila, daugiaus nieko.

Tuomsyk prisiartino vaitas. 
Paglostė savo 'barzda ir lėtu, 
nuolaidžių balsu tarė:

— Matai Jonuk, kaip ant 
svieto viskas mainosi. Pažino
jai mane Lietuvoje? Kas mane 
nepažino? Žednas žinojo, kas 
tai Kunczas, o ežia, toks pats, 
kaip ir visi, ir mudu ežia ly
gus.

Jonas eme szirsti.
— Tas įbazdžionka, misly- 

jo, nori man įprikaiszioti savo 
didyste! Asz jam parodysiu, 
kad jis ežia nieko negeliuoja ir 
pats ta greit pamatys.

Ir norėjo ka smarkiai at
kirsti vaitui, bet matydamas, 
kad Mariute lyg su skausmu 
klauso tėvo žodžiu, nusileido 
ir tarė juokdamasi.

— Taip, taip, ponas Kun- 
czai! Czia visi lygus ir man 
laibai smagu girdėti, kad ta- 
miisita tik-ka, iriženges in szita 
žemė, taip greit ta supratai.

— O kam, broliuk, Dievas 
žmogui duoda protą? Visur 
reik taip elgtis, kaip iszpuola, 
atsake vaitas paniokinancziu 
balsu.

Jonas norėjo juoktis, bet su
kando lupas. >

— Kur jus mislyjate gy
venti ? Užklausė.

Ugi tuomsyk pas tave, kol 
nesurasime vieta. Turi priimti 
noroms ne noroms, atsimeni, 
kokie mesi buvom kaimynai 
Lietuvoj? Fiu-fin! •

Jonas ka tik susilaikė neat
sakes :

Kad asz jums buezia toks 
kaimynas, kaip jus man buvo
te, tai seniai jau pasijiistiimet 
už dumi.

Bet neatsiliepe nieko, tik 
pritarė, kad nors angsztas jo
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Žinios Vietines
— Gegužis — May.
— Salavation Armijo s 

Draugijos Vajus prasidėjo 
mieste. Chas. A. Thomas yra 
pirmsedis to vajo.

..— Subatoj pripuola Szv. 
Kryžiaus atradimo, o Tautines 
Vardines Dievonis. Ir ta die
na: 1939 metuose Litvinovas 
pasitraukia kaipo Komisijo- 
nierius Užsienio reikalu, o jo 
vieta užima Molotovas1; - 1791 
m., paskelbta Lenkijos ir Lie
tuvos Konstitucija; 1937 m., 
Italija su Vokietija sutinka 
stoti Generalissimo Francisco 
Franco in talka per namini ką
rą Ispanijoje; 1938 m., Hitle
ris Rymoje prižada taika Ispa- 
lujonams; 1851 m., ‘baisus gais
ras San Francisco mieste, Cali
fornia, 2,500 namu sudege.

— Visos Schuylkillo Apy
gardos Mergaites Sodalietes 
laikys savo Metini Konferen
cija arba Seimą Nedelioj, Ge
gužio (May) 11-ta diena, Mi
nersville, Pa. Lietuvaites isz 
visu apylinkes miestu ir mies
teliu suvažios in Szvento Pran- 
ciszkaus parapija ir Minersivil- 
les Sodalietes visas gražiai 
priims. Sodalietes dalyvaus 
isz: Mount Carmel, New Phila
delphia, Girardville, Hazleton, 
Tamaqua, Shenandoah, Frack
ville, Mahanoy City ir Easton.

— Pamaldos ant garbes 
Motinos Dievo, per menesi Ge
gužio (May) !bus laikomos vi
sose Katalikiszkos Ibažnyczio-

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczia Nedelia po 
Velykų, taipgi Szv. Monikos, 
Szv. Juozapo P. M. Sužad., o 
Tautines Vardines: Mintaute. 
Ir ta.diena: 1942 metuose, Ja
ponu laivynas sumusztas in 
Coral juras; 1950 m., susprogo 
kelios senos bomibos Sicilijos 
mieste, penkiolika žmonių žu- 
vb.

— Saliuninku Susivieniji
mas isz Schuylkillo pavieto 
laikys savo Metini Bankieta, 
Utarninko vakara, Gegužio 
(May) 6-ta diena in Lake
wood svetainėje.

— Panedelyje pripuola 
Szv. Pijaus Penktojo, Aniuolo 
ir Irenjaus szvente; o Tautines 
Vardines: Tradines. Ta die
na 1936 m., Italijos armijos už
ima Addis Aba'ba. ir karas su 
Ethiopiecziais baigtas; 1949 
m.» Fordo automobiliaus dar
bininku straikos, 62,250 strai- 
kuoja; 1821 m., Napoleonas 
Bonapartas pasimirė ant 
Szventos Elenos Salos, kur jis 
buvo isztremtas.

—■ Utarninke pripuola Szv. 
Jono Apasztalo ir Evangelis
to, o Tautines Vardines: Bal
tasis. Taipgi ta diena pripuola 
Amerikos Armijos Diena; 1932 
m., Prancūzijos Prezidentas 
Doumer buvo pasiutusio Rus- 
kio nuszautas; 1942 m., Gene
rolas1 Wainwright Japonams 
pasidavė ant Corregidor Sa
los; 1840 m., pirmutinis paczto 
ženklelis buvo pavartuotas ant 
laiszko Amerikoje; 1937 m., 
Vokietijos lengvesnis negu 
orais1 orlaivis užsidegė Lake
hurst, N. J., trisdeszimts szeszi 
sudege, o ju tanpe žuvo ir Ka
pitonas Ernst Lehmann; 1626 
m., Peter Minuit nupirko nuo 
Indi jonu ta žeme kur dabar 
randasi New York miestas.

,— Kita Nedelia, Gegužio 
(May) 11-ta diena pripuola 
‘ ‘ Motinos Diena. ’ ’

— Buvęs miesto gyvento
jas, Liudvikas Wasch, isz Les
ter, Pa., pasimirė Seredoje, in 
Veteranu ligoribute, Philadel
phia, Pa. Velionis nesveikavo 
per visa meta, o apie sanvaite 
atgal gydėsi minėtam ligonbu- 
teje. Gimė Lietuvoje, atvyko 
in Mahanojuje 1917 metuose, o 
apie deszimts metu atgal apsi
gyveno Lester, Pa. Paliko sa
vo paezia Eugenija (Kurdins- 
kiute); duktere Konstancija ir 
du sunu: Stanislova namie ir 
Vinca, kuris tarnauja armijo
je. Laidotuves invyko Petny- 
czioje.

—- Motiejus Urbonas,, ku
ris nesveikavo ilga laika, nu
mirė Panedelio ryta, devinta 
valanda, pas savo duktere ir 
žentą J. Peregrin, 423 W. Cen
tre uly. Atvyko isz Lietuvos 
daugelis metu atgal. Buvo 
angliakasis, ir paskutini karta 
dirbo Mahanoy City kasyklo
se. Jo pati Jieva mirė dvide- 
szimts metu atgal. Paliko ke
turios dukterys: Helena, pati 
Jos. Gavala, mieste; Margare- 
ta, pati John Peregrin; Teofi
lą, pati St. Belovsick ir Marie, 
pati Antano Sluzeviczio, mies
te, taipgi sunu Vincą, namie, ir 
szeszis anukus. Laidotuves in
vyko Ketvergo ryta, su apie- 
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
je devinta valanda ir palaido
tas in Szv. Kaizimierio parapi
jos kapines mieste. Gralborius 
L. Traskauskas laidojo.

Majauskiene, Brooklyn, N. Y., 
ir Leona Lisefskiene, Ring
town. Laidotuves invyko Ket
verge, su a'piegomis Szv. Vin
cento bažnyczioje devinta va
landa ryte, ir'palaidotas in (pa
rapijos kapines Frackvilleje.

PRANCŪZU
EROPLANAS

APSZAUDYTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

TEISEJ/ S DAVID A. ATOMINES BOMBOS 
PINE (SUSTABDĖ 
PREZ. TRUMANA

eroplanu in Templehof aero- 
droma.

Nei vienas isz keleiviu ar la
kūnu nebuvo Amerikietis.

Amerikos, Prancūzijos ir 
Anglijos komisijonieriai insa- 
ke savo komandoriams Berly
ne viską paaiszkinti Ruskiams 
ir pareikszti visu ju nepasi
tenkinimą su tokiu pasielgimu.

Prancūzu apszaudytas ero- 
planas turėjo apie dvideszimts 
penkias skyles, bet laime kad 
nei viena kulka nepataike in 
eroplano inžinus.

Visi alijantai tuo jaus su
stabdė visus savo eroplanus 
del keliu valandų, bet paskui 
vėl pave'ino jiems skristi, kai 
buvo duota Sovietams žinoti 
kad bus isz ju pareikalaujama 
pasiaiszkinimas.

SARGAI
REIKALAUJA

SARGYBES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Gal musu nauji ginklai ir ta 
baisi atomine bomba iszgaz- 
dintu Kinieczius Komunistus, 
bet galime būti tikri, kad jiesžitas jo nusprendimas yra 

pirmutinis tokis Amerikoje. nieko apie tai neiszgirs ir tu
Kai Teisėjas Pine atlieka sa

vo darba teismo ofisuose, jis 
yra toks paprastas žmogelis, 
kaip ir kiti. Jis mėgsta paszok- 
ti, klausėsi per radija beisbo- 
les loszimu, ir mėgsta su drau
gais pasiszneketi ir vakara 
maloniai praleisti. Jis buvo 
paskirtas Teisėju Prezidento 
Roosevelto.

paveikslu niekados nepama
tys.

Kas isz tu musu nauju gink
lu, jeigu mes patys bijomies 
juos pavartuoti!

MUSU UŽSIENIO
POLITIKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

GEN. RIDGWAY IN 
EISENHOWERIO 

VIETA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
;, Su 283 Paveikslais f

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 virbeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su <! 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 ;
’ Saule Publishing Co., Jį 
Mahanoy City,' Pa.,U.S.A. Jį

Girardville, Pa. — Juozapas 
Burkieviczius, nuo 238 E. Ma
hanoy Avė., likos pavojingai 
sužeistas Packer Nr. 2, kasyk
lose, szesztam loveli, Panedelio 
ryta 10:30 valanda, per nupuo
limo “tapo,” o jo draugas, Jo
nas Karpaviczius, isz Shena- 
doro Heights likos sužeistas in 
peti ir szonkaulius. Nelaimin
gi angliakasai likosi nuvežti in 
Locust Mt. ligonbuteje. J. Bur
kieviczius pasimirė ta pati die
na apie dvylikta valanda. Ve
lionis gimė Shenadoryje, per 
keturios metus gyveno Ring
tone, o 1926 metuose apsigy
veno Girardvilleje. Prigulėjo 
prie Lietuviszkos parapijos, 
Szvento Vardo, Rotary ir Szv. 
Vincento Field and Rod drau
gijų. Paliko dideliame nuliū
dime savo paezia Izabele (Ma- 
jaukaite); dvi dukterys: Ma
rie, slauge in Brooklyn, N. Y., 
lig’onbute ir Jean Leonhart, 
mieste, ir viena anuka; tris 
brolius: Vinca, Elmira, N. Y., 
Stanislova, Ringtown, ir Al
berta, Reading; penkios sese
rys: N. Fritz ir Ona Visoekie- 
ne, mieste; Margareta. Hen
nessey, Ringtown; Alberta

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

to Daktaro Vernon Fox, kalė
jimo vyriausybe paaiszkina 
kad ji negalima pravaryti be 
valdžios sutikimo, ir tai gali
ma tik per ypatinga susirinki
mą.

O kaslink to treczio pareika
lavimo, kad visi tu sukilėliu 
vadai butu perkelti in kitus 
kalėjimus, kalėjimo vyriausy
be pasiaiszkina, kad ji buvo 
tiems sukilėliams prižadėjus 
kad nei vienas isz tu sukilėliu 
nebus nubaustas. O perkėlimas 
tu vadu in kitus kalėjimus ga
li būti kaliniu suprastas kaipo 
nubaudimas.

Tuo paežiu laiku Michigan 
valstijos vyriausybe nutarė 
suszaukti ypatinga susirinki
mą Gegužio (May) pirma die
na, kad pasitartus kaip ir isz 
kur pinigu imti atstatyti ir pa
taisyti ta kalėjimą. Tas kali
niu sukilimas padare iszkados 
ant pustreczio milijono dole
riu.

reikalais, ir kur jis toki gera 
darba dirbo. Jis mažai ka ži
no apie Europos reikalus, nes 
visas jo laikas buvo užimtas 
Tolimuose Rytuose.

Beveik visi tikėjosi ir norė
jo kad Generolas Alfred M. 
Gruenther butu paskirtas in 
Eisenhowerio vieta, nes jis yra 
darbavęs po Eisenhoweriu ir 
visus Europos reikalus labai 
gerai pažinsta. Bet jeigu Tru- 
manas hutu ji taip paskyręs 
butu reikeje ji pakelti augsz- 
cziau kariszkoje tvarkoje.

Trumanas aiszkina kad kai 
Taikos Sutartis buvo galuti
nai pasiraszyta su Japonija, 
tai Generolo Ridgway darbas 
tenai jaųjmvo užbaigtas ir už 
tai jis dabar yra paskirtas vi
sos Europos armijų Komando- 

. 8-numi.
f! ■ ‘

asmeniszka laisve, ir mes nori
me ta savo laisve pasilaikyti.

Mes esame taikos žmones, ir 
mes norime susilaukti to laiko, 
kada karas ir karo pavojus 
bus visu apleistas ir pamirsz- 
tas.

Mes esame draugingi žmo
nes. Mes neturime jokio “Am
žino Frieszo.” Mes norime su
sitarti ir sugyventi su kitu 
krasztu žmonėmis kaip su ge
rais susiedais.

Mes tikime in teise ir teisy
be. Taika paremta ant 
pamato yra vienatine 
mes priimsime, nes tik 
taika iszteses.

Nors Amerikiecziai
daug klausimu tarpu saves ne
sutinka ir ginezyjasi, bet ant 
svarbiausiu klausimu visi, 
kaip vienas sutinka.

Nors musu pagrindiniai rei
kalai yra bendri, bet priemo
nes in tuos reikalus mainosi 
metas nuo metu, karta nuo 
kartos. Musu pažiūros keiezia- 
si su aplinkybėmis namie ir už
sienyje.

tiesos 
kuria 
tokia

ant

jonu Amerikiecziu buvo be 
darbo. Tada didžiausias ir 
svarbiausias klausimas buvo 
sutvarkyti savo reikalus na
mie, savo pramone. Užsienio 
reikalai tada mums visai ne
rūpėjo, nes buvo kitas daug 
svarbesnis darbas namie.

1941 metais Amerika buvo 
užpulta ant Pearl Harbor. Mu
su darbas ir musu svarbiausias 
klausimas tada ir per visa ta 
kara buvo sumuszti tuos už
puolikus.

1945 metuose mes dar vis 
kariavome, bet jau buvo maty
ti to karo galas, pabaiga, ir 
mes jau pradėjome rūpintis 
apie pastovia taika ir už tai 
prisidėjome prie sutvėrimo 
Tautu Sanjungos.

Trisdeszimts penki kartaus 
pasimokinimo metai mums 
parode, kad mes negalime savo 
reikalus susitvarkyti, jeigu 
mes nepaisome kas kituose 
krasztuose darosi.

Mums dabar reikia svieto, 
kuriame visos tautos gali sa
vais keliais ir budais iszsivys- 
tyti laisvėje. Ir tam laisves isz- 
sivystinimui jokis grubonis ar 
užgrobikas negali kelia pasto
ti. Nei vienas žmogus negali 
būti vergas, jeigu mes apie 
laisve kalbame.

Mums reikalingas svietas 
kuriame nebus daugiau karu. 
Tai reiszkia pasaulis kur dau
guma visados butu gana galin
gi atsimuszti jeigu kas isz- 
drystu pultis ar grobti, ir kur 
žmones visados visus savo 
klausimus ir nesusipratimus 
iszrisztu be karo ir be peszty- 
niu.

Mums reikalingas svietas, 
kur žmones turėtu proga page
rinti savo būvi ir gyventi su- 
lyg savo insitikinimu. Mes ti
kime, kad, su mokslo pagelba, 
visu krasztu žmones gali sau

1933 metuose dvylika mili- j visko pasirūpinti nenuskriau-
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POWER & LIGHT 

COMPANY

A BUSINESS-MANAGED llf'li TAX-PAYING COMPANY

MANNED BY 6700 FRIENDLY HOME-TOWN PEOPLE
AND OWNED BY 73,600 Wi INVESTORS,

MOST OF THEM YOUR NEIGHBORS AND FELLOW PENNSYLVANIANS

Providing water, piping hot, for the dish
washer is only one of more than 100 times 
a day* that your electric water heater serves 
you. See your retailer today!

SZMEIZIA
AMERIKIECZIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis toliau aiszkina kad tai 
pirmutinis laiszkas, kuri galė
jo paraszyti be Komunistu 
peržiūrėjimo nuo to laiko kada 
jis su savo žmona buvo padėti 
po KomunistiszkOs policijos 
sargybos. Jiedu pasiekė Hong 
Kong ir tikisi parvažiuoti na
mo per Indija, Turkija ir 
Prancūzija.

Jis sako kad negalima nei 
insivaizdinti kokia baisi pro
paganda yra varoma priesz 
Amerikieczius Kinijoje. Per 
radija ir per laikraszczius kas
dien yra žmonėms aiszkinama 
kokie isznaudotojai yra tie 
Amerikiecziai. Ir jis su nuliū
dimų prideda, kad daug žmo
nių tai propagandai intiki, nes 
jie kitu žinių isz niekur nega
li gauti.

Must be . . . for in no other kitchen can homemakers free them
selves of so much work!

Before meals, it’s the automatic electric oven that does the work! 
Set it . . . forget it. Whole meals cook unattended to tender nutritious 
perfection.

After meals, it’s the automatic electric dishwasher . . . with plenty 
of hot water from the automatic electric water heater . . . that cuts 
your cleanup time to minutes. Once stacked in the dishwasher, dishes 
wash and dry sparkling clean . . . untouched by human hands!

Yes, when work’s at a minimum in the kitchen, the kitchen mutt 
be all-electric! Plan yours now . . . see your electric kitchen appliance 
retailer today!

džiant savo kaimyno.‘Mes no
rime kad pažanga, pramone ir 
taika eitu ranka in ranka.

Sziandien Amerikos Užsie
nio Politika pripažinsta visu 
krasztu visiems žmonėms ne
priklausomybe. Mes gerai ži- • 
nome, kaip Prezidentas Wood
row Wilsonas buvo mums pa
sakęs trisdeszimts penki metai 
atgal: “Visi mes dalyvaujame, 
ar norime ar ne, in viso svieto 
gyvenimą. Kitu krasztu reika
lai yra ir musu reikalai. Mes 
esame talkininkai su kitais.

, Kas palieczia visa žmonija, pa- 
lieczia ir mus; Azijos ir Euro
pos klausimas yra ir musu 
klausimas.”

Tautu nepriklausomybe, ku
ria mes remiame yra labai 
glaudžiai suriszta su nepri
klausomybes pareigomis: liau
tis užpuolimo, taip pasielgti 
kad nesudarius pasauliui pa
vojaus, ir prisidėti prie viso 
svieto taikos ir lako. Amerikos 
Užsienio politika stengiasi in- 
gyvendinti laisve ir pastovu
mą po visa svietą.

Visa szita darba dabar sten
giasi suardyti ir panaikinti 
galinga Sovietu Rusija. Rusi
jos valdovai nori kitoniszka 
pasauli, toki, kuri jie galėtu 
valdyti ir visas jame tautas ir 
žmones.

Mes vieni negalime atsikirs
ti priesz tuos galingus Sovie
tus. Jeigu mes norime ingy- 
vendinti laisve ir nepriklauso- 

’ mybe visur, tai visos kitos 
' tautos turi prisidėti.
1 Laisves ir nepriklausomybes 

reikszme staeziai reikalauja, 
kad visi turime in talka stoti.

Amerika yra priversta imti 
pirmenybe, bet ji nėra tokis 

’ valdovas kaip Rusija, kuri 
valdo už tai kad kiti vergauja;

’ Amerika nori taip viską su- 
1 tvarkyti, kad visos tautos bu

tu laisvos sau ir laisvos su ki
tomis nesutikti. Amerika nie
kados nepavartuos savo jiegas 
kad priverstu mažesnes tautas 
jos klausyti.

Sovietu užsipuolimas bet 
kur pasaulyje sudaro pavoju, 
ar tai butu Kinijoje, Graikijo
je, Indo-Kinijoje, Berlyne ar 
Karejoje. Negalima nustatyti 
vienas kelias ar vienas būdas 
atsikirsti Sovietams, bet rei
kia kiekvienas klausimas pa
imti atsabniai ir gerai iszgvel- 
denti kad dažinojus kaip butu 
geriau ne tik mums bet ir vi
soms kitoms tautoms.

Komunizmas geriausiai au
ga ir bujoję skurde, varge, 
skriaudose ir sukilimuose, taip 
kaip ilga greieziausia iszsiple- 
czia nusilpnintame žmogaus 
kūne. Už tai mes stengiamės 
kitiems krasztams padėti, ju 
pramone sutvarkyti ir jiems 
pragyvenimą pagerinti.

Mes norime visiems padėti 
insigyti laisve, nepriklauso
mybe ir geresni ant szio svieto 
gyvenimą, nes kai kitiems mes 
tai parūpinsime, sau mes ta 
pati užsitikrinsime.
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