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POVOJUS ITALIJOJ
Isz Amerikos
Apie Maista

Ir Kasztus
Trumanas Tariasi Su 
Savo Taryba Ka Gali

ma Daryti Apie 
Kasztus

maistu ir su

baisiai pai- 
pavojingas.

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas susi- 
szauke visus savo Tarybos na- 

į rius, patarėjus, ir visus savo
1 draugus Kongresmonus pasi-
I tarti kaip bus su 
i j kasztais. 
M ■, Klausimas yra 
Į nūs, keblus ir

Maistas ežia Amerikoje vis 
brangsta, maistas yra Europai 
reikalingas; Juo daugiau mes 
siunsime in Europa, bus bran- 

I gesnis maistas ežia namie!
Prezidentas ir visi jo parti

jos nariai dabar stengiasi kaip 
nors isz szito keblumo iszsisuk- 
ti.

Galimas daigtas kad valdžia 
■ vėl inves maisto ir kitu reika

lingu daigtu suvaržyma, kaip 
buvo per kara, kada ne pinigai 

v rūpėjo, bet kortele, tikietas ir 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

DOVANOS AR
PASKOLOS

W WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos dipliomatai ir moks- 
lincziai dabar Washingtone ta
riasi kaip butu geriausia padė
ti Europos krasztams. Ameri
kos Sekretorius Marshallas Eu
ropos žmonėms prižadėjo labai 
daug visko. Bet dabar klausi
mas iszkilo, kaip ta pagelba su
teikti?

Vieni sako ir pataria kad ge-
■ riausia butu, jeigu mes Euro

pos žmonėms tuoj aus ir visai už 
dyka duotume maisto ir anglių1 
p visus kitus daigtus, taip kaip

■ reikalingas maszinas ir kitus 
i siunstume jiems kaipo paskola,

kuria tie krasztai turėtu mums 
už keliu desietku metu atmokė
ti.

Klausimas paskui iszkilo: 
Kaip su ginklais? Mes Grai
kams siuntėme ir siuneziame

I . daug ginklu. Ar juos už dyka 
duoti ar paskolinti?

Kai mes kalbame apie skolas, 
tai. nereiszkia kad mes tikimies 
kad tie krasztai mums atsily
gins taip kaip kaimynas atsily
gina ar atmoka kaimynui sko
la. Tos skolos, kurias tie krasz- 
tai dabar užsitrauks, niekados 
nebus atmokėtos, kaip nebuvo

I po Pirmojo Karo.

___

“Laisves Traukinys” Inspudinga Paroda

Szitos merginos indeda 
po stiklu Amerikos svarbius 
ir inspudingus rasztus, kaip 
‘‘Nepriklausomybes Paskel
bimą’’ ‘ Tszsilaisvinimo Pa- 
reiszkima” ir devyniolikta 
priedą ar pataisyma Ameri
kos Konstitucijos, kuris da
vė lygias teises moterims ir 
pavėlino joms balsuoti.

Daug kitokiu rasztu ir pa
skelbimu, kurie parodo Ame
rikos kraszto prasidejima, 
kovas ir augima randasi ant 
parodos szitame ‘ ‘ Laisves 
Traukinyje’’ kuris dabar 
yra siuneziumas _per dides
niuosius miestus kad žmones 
galėtu pasižiūrėti ir prisi
minti Amerikos istorija.

Pacztorius
Nusižudė

Iszszoko Per Langa Ho
telyje. Pasivogė 

$10,000

Policija vėliau dažinojo kad 
Ponas Nash, pasivogęs tuos pi
nigus, pasiaiszkino savo žmo
nai kad jis turi maža reikaliu
ką mieste ir iszvažiavo. Jis nu
važiavo prie stoties kur ero- 
planai randasi, tenai jis pasi
aiszkino kad jis turi kita reika
lą del valdžios kuris yra labai 
svarbus ir ar butu galima pasi
samdyti eroplana. Eroplanas 
buvo parūpintas ir Ponas Nash 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nubalsavo Komunistai
Sovietus Szmeižia Popie

o trisdeszimts 
su Amerika ir

kraszto nepri-

FLUSHING MEADOW. N. 
Y. — Sovietai su visais savo 
draugais isz paskutinuju prie- 
szinosi Amerikos atstovams ir 
nenorėjo priimti klausimu apie 
Graikija, Korėja ir Italija. Kai 
iszejo ant balsavimu pasirodė 
kad Sovietai visai mažai drau
gu ar rėmėju turi.

Visi szitie trys klausimai la
bai svarbus: Klausimas kas- 
link Graikijos rubežiaus ir po
litines nepriklausomybes, su 
Sovietu Rusija balsavo Ukrai
nai, Gudai, Lenkai, Yugoslavai 
ir Czekoslovakai. Devyni atsto
vai nebalsavo, 
asztuoni stojo 
Anglija.

Del Korėjos
klausomybes Sovietai vėl prie- 
szinosi, bet ir ežia jie nieko ne
laimėjo. Prancūzai, Anglai ir 
Kiniecziai nebalsavo. Indomu 
žinoti kad Belgijos atstovas 
Henri Spaak, kuris pernai bu
vo posėdžio pirmininkas, ant 
szito klausimo balsavo sykiu su 
Sovietais.

Amerikos atstovai nori ati
daryti Italijos klausima ir per- 
raszyti ta taikos sutarti, nes 
jie sako kad ta sutartis per 
daug nuskriaudžia kitus, kaip 
tai Ethiopijos gyventojus.

Sovietu atstovas, Andrei 
Vishinsky labai prieszinasi, ir 
sako kad ta taikos sutartis bu-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BEGEDISZKA BOBA

žiu Ir Kitus
Amerika Nenori Bulgarijos 
Valdžios Pripažinti; Tautu 
Sanjunga Svarstys Grakijos, 
Korėjos Ir Italijos Klausimus;

Europos Krasztai Negali 
Save Iszsigelbeti

-Sovietaidabarsten- BlllgaVaS 
kplifi r nrnnnio sjimin- <->

Petkov
Pakartas

EL PASO, TEXAS. — Leo 
F. Nash, 57 metu pacztorius in 
New Egypt, New Jersey valsti
joje, pasivogė deszimts tuks- 
taneziu doleriu, ir paskui pali
ko savo paezia ir iszvažiavo in 
El Paso, Texas. Jam sanžine 
nedave ramybes ar gal bijojosi 
kad nebutu sugautas.

Jis gavo kambarį ant asztun- 
to augszto, Cortez hotelyje. Jis 
isz szito kambario szoko per 
langa ir ant smert užsimusze.

Jis paliko kambaryje 8,860 
doleriu. Pinigai buvo visi nau
jos bumaszkos, deszimtines ir 
penkines. Jis taipgi paliko 
trumpa laiszka kuriame jis pa- 
rasze kad jis per kelis menesius 
“Pragare Gyveno.’’

Policija negali suprasti kaip 
jis atkeliavo in El Paso, Texas. 
Kai policija pradėjo sekti jo 
žingsnius, jis buvo Pittsburgh, 
Pa. Policija spėja kad jis ero- 
planu atskrido in El Paso, Tex
as, ir apsistojo in Cortez viesz- 
buti, nes jis ketino pasprukti in 
Meksika, (Meksikos rubežius 
prie pat to vieszbuczio) ir inei- 
ti in Meksika nereikia jokiu po- 
pieru ar rasztu.

LAIVAI SUSIMUSZE

Deszimts Žmonių
Dingo

IROQUOIS, ONTARIO. — 
Du laivai susimusze ant St. 
Lawrence ežero ir užsidegė. 
Apie penkiolika žmonių buvo 
sužeisti. Vienas ar du žuvo, de
szimts dingo. Nežinia ar jie su
degė, prigėrė ar kur iszsigelbe- 
jo.

Ant vieno laivo “Milverton’’ 
dingo deszimts darbininku. 
Ant kito laivo “Translake” vi* 
si iszliko sveiki ir gyvi. KeJi 
nuo “Milverton’’ laivo inszoko 
in ežerą ir iszplauke in kranta. 
“Milverton’’ laivas veže daug 
anglių ir sunku suprasti kodėl 
jis susprogo ir užsidegė. Anas 
laivas veže gazoliną ir aliejų, 
bet niekas neužsidege.

Virszininkai nežino kaip ten nuėjo in teismą ir 
atsitiko kad szitie du laivai su
simusze ant vandenio. Nelaime 
atsitiko apie viena mylia nuo 
Iroquois.

SASKATCHEWAN, KANA
DA. — Netoli nuo Sturgis mies
to, Ponia Ella Crotenko, 30 me
tu amžiaus moteriszke mylėjo 
savo maža ūki, kur ji gyveno su 
savo vyru kolieka ir szesziu 
metu šuneliu. Jos vyras Mike, 
38 metu amžiaus yra biski szlu- 
bas.

Nors ji savo ūki mylėjo, bet 
jai insipyko tas vyras ir ji no
rėjo jo nusikratyti. Kai jis ne
sutiko persiskirti ar iszeiti, tai 
ji pradėjo visokius szposus 
kriesti. Ji muszdavo ir daužy
davo arklius kai jos vyras no
rėdavo juos pasikinkyti, inmes- 
davo ar inpildavo pamazgų in 
puodus kai vyras norėdavo sau 
iszsivirti ar iszsikepti ko val
gyti, inberdavo piesku in jo 
valgi, ir meszlo inmesdavo in 
jo lova, ir ji muszdavo ir dau
žydavo su pagaliais.

Kai nabagas žmogelis jau
daugiau negalėjo pakęsti, jis « . • « . , •< ,. . . TZ • , .

pasiskundė, j bimnku nenorėjo straikuoti, bet Komunistai su 
Teisėjas s. h. Potter pasudino savo grasinimais juos priverczia. Komunistai

“Mes ateiname in tajka savo bro-
(Tasa Ant 4 Puslapio),

» F /

RYMAS, ITALIJA.
giasi pakirsti Amerikai kelia Europoje, subun 
tavuodami Italijonus priesz Amerikieczius. 
Kai jie pamate kad jie nieko negali padaryti 
Graikijoje, tai jie pradėjo savo darba varyti 
Italijoje.

Italijos taryboje Socialistu vadas, Pietro 
Nenni, kuris tankiai patarnauja Komunistams, 
pareikalavo kad visi balsuotu priesz Premiera 
Alcide de Gasperi. Komunistai rengiasi gryž- 
ti in valdžia, kur jie dabar galėtu baisiai daug 
bledies, iszkados padaryti.

Szituo paežiu laiku visokios straikos supara
lyžiavo visa kraszta. 800,000 darbininku plie
no fabrikuose sustraikavo. Italijonu kairieji 
vadina visus plieno darbininkus maszinas del 
Komunistu revoliucijos.

Florencijos mieste visi miesto darbininkai ir 
tie kurie valstybines vietas turi sustraikavo. 
Messina mieste visi redaktoriai ir laikrasztinin- 
kai iszejo ant straiku. Catanzaro ir Venecijos 
miestuose karpinteriai, dailides sustraikavo, 
traukiniu darbininkai iszejo ant straiku.

Terni mieste darbininkai neszioja didelius 
plakatus ant kuriu paraszyta kad Popiežius ba
du marina biednus žmones. Jie taipgi pataria 
kad reiketu Premiera de Gasperi pakarti ten kur 
Mussolinis buvo pakartas.

Daugiau negu milijonas ūkininko ir ant ukes 
darbininku sustraikavo. Dauguma szitu dar-

ta jo žmona ant trisdeszimts į ~ 
dienu prie sunkaus darbo kale-j jiems sako: 
jime. j

___ ! 4

Amerikos Valdžia 
Pikta ‘.i

SOFIA, BULGARIJA. — 
Nikola Petkov, drąsus ir nar
sus Bulgaru Ūkininku Partijos 
vadas, ir nenuilstamas kovoto
jas priesz Faszistus, kuris ne
sutiko parsiduoti Komunis
tams, buvo pakartas.

Amerikos valdžia ir gražumų 
ir piktumu kreipėsi in Bulgari
jos Komunistiszka valdžia ir 
prasze kad Nikola Petkov butu 
paleistas, bet Bulgarai visai ne
paisė visu tu Amerikos praszy- 
mu. Amerikos valdžia kreipėsi 
stacziai in Bulgarijos Komu
nistą Prezidentą Vassil Kila- 
rov, bet jis Amerikos tu laiszku 
visai negavo ir nenorėjo gauti.

Amerikos valdžia tuoj aus 
pasiuntė kita laiszka, duodama 
žinoti kad toks pasielgimas 
■Bulgaru mums baisiai nepatin
ka ir kad dabar Bulgarai gali 
tikėtis kad jie atjaus Amerikos 
piktumą ir neprielankumą.

Bulgarijos Komunistiszki 
laikraszcziai vakar isz ryto ant 
pirmu puslapiu didėlėmis rai
dėmis rasze apie Nikola Petkov 
pakorimą: “Petkov ir kiti žmo
nių laisves duobkasiai renge in- 
sileisti in musu kraszta svetim- 
tauezius, ir su ju kariuomeni- 
mis užkariauti musu kraszta, 
taip kaip atsitiko Graikijoje, 
kur dabar randasi aszaru pa
kalne. ’ ’

Amerikos valdžia jau buvo 
pasirengus pripažinti Bulgari
jos Komunistiszka valdžia, ixj

(Tasa Ant 4 Puslapio), j J
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Kas Girdėt
Mums Amerikiecziams dabar 

liko tik du keliai kaslink Eu
ropos klausimo. Mes galime vis 
daugiau milijonu doleriu tenai 
iszpilti ir stengtis prižiūrėti 
kad tie milijonai hutu gerai su- 
vartuoti. Bet ir su savo milijo
nais nes dabar negalime tikrai 
pasakyti kad mums pasiseks 
Europa atgaivinti. Antras ke
lias yra viską mesti, ir palikti 
Europa sau viena. Tada mes 
lauktume pažiūrėti ar socializ
mas savaime numirtu, ir vėl de- 
mokratiszkos valdžios pakiltu. 
Bet, toks kelias yra baisiai pa
vojingas, nes tada Rusija viso
je Europoje vieszpatautu. O 
galinga Rusija yra mums gy
vas pavojus.

__ _________  ■ t
Jeigu Europos krasztai ne

gaus daugiau doleriuku isz 
Amerikos, jie kreipsis in Ko
munizmą ir iii Rusija; jeigu 
mes daugiau doleriu tiems 
krasztams duosime, jie nesirū
pins apie darbą ir nepaisius 
apie savo pramone ir bizni. Nes 
kam ežia dirbti kai galima už 
dyką visko gauti.

Anglijoje visos kasyklos, 
mainos yra po valdžios nuosa
vybe; tai reiszkia kad ne kom
panijos ar bagoeziai tas kasyk
las veda, bet pati valdžia. To
kios tvarkos ir daug Amerikie- 
cziu nori, nes jie aiszkina kad 
tada darbininkams butu daug 
geriau. Bet mes matome kas te
nai Anglijoje dabar darosi. Kai 
tik valdžia paėmė tas mainas, 
tai straikoms nėra nei galo, nei 
kiaszto.

■t ---- ;—::--------
Dabar Anglijos mainieriai 

turės ilgesnes valandas dirbti 
ir daugiau anglių iszkasti, o 
mokėti vargiai gaus daugiau.

Antru ranku automobiliai 
vis baisiai brangus, o nauji au
tomobiliai bus brangesni.

AFL Unijos Prezidentas 
Green, Draiveriu unijos bosas 
Tobin ir Dubinsky rems Prezi
dentą Trumana, nes jie yra jam 
dėkingi kad jis stengėsi tuos 
instatymus priesz uniju vadus 
panaikinti.

* CIO unija rems' Trumana, o 
ta kita AFL unija stos už Re- 
publikona kandidata nepaisant 
kad jis bus, bile ne Senatorius 
Taft.

APSZVIESTI IR
INSPETI ŽMONES

Jau dabar matyti kad darbi
ninku unijos nesilaikys jokios 
vienybes per rinkimus. Tai 'bus 
visiems geriau.

New Brunswick miesto, 
Georgia valstijoje, policijantai 
yra tikrai sanžiningi ir nieko 
nesibijo. Jie in du menesius du 
sykiu suaresztavo savo miesto 
mayora už tai kad jis pasigėrės 
važiavo automobiliu.

Czeverykai jau pabrango ir 
daugiau pabrangs.

Taukai pabrangs ir bus ma
žiau buezernese, nes daug tau
ku yra siuneziama in Europa,

Darbininku uniju seimai 
ateinanti menesi. AFL unijos 
seimas San Francisco mieste, o 
CIO unijos seimas Bostone. Abi 
unijos dabar jau susirūpino kai 
pamate kad valdžia isz tikro 
gali instatymus priesz jas in
vest!. Abi unijos dabar milijo
nus doleriu surinks isz savo na
riu del politikos ir del teismo 
kasztu, nes jos dabar stengsis 
tuos instatymus panaikinti.

Darbininkams tie darbinin
ku uniju seimai mažai ka reisz
kia. Per tuos seimus bus rinki
mai valdybos, bet mes jau isz 
kalno galime pasakyti kad tie 
patys vadai liksis valdyboje,

! Prezidento rinkiniai artinasi 
ir per tuos darbininku seimus 
bus daug kalbama apie kandi- 

' datus, taipgi bus daug riksmo 
apie kasztus ir brangumus. Jie 
nutars kad visiems darbinin
kams reikia pakelti algas.

Vienas vagis in Palm City, 
Calif orai jos valstijoje pasivogė 
telefono stulpą. Policija nežino 
kaip jam pasisekė ta stulpą nu- 
sineszti ir nesupranta ka jis su 
tuo stulpu darys.

Komunistai, Sovietai sten
giasi gražumu prisivilioti Ar- 
menieczius in savo rojų. Apie 
60,000 Armėnijos gyventoja 
pernai paklausė Sovietu ir isz- 
važiavo in ta jiems paskirta 
kraszta. Beveik nei vienas ne- 
sugryžo. Keli, kuriems pasise
kė pabėgti, pasakoja kad jie vi
si tenai buvo vergais.

■ Vienas Armenietis, iszva- 
sziuodamas in Sovietu Armeni- 
ja susitarė su vienu savo drau
gu, kaip jis galėtu savo drau
gui praneszti apie ta nauja 
kraszta. Jiedu gerai žinojo kad 
nebus galima nieko paraszyti 
in laiszkus nes visi laiszkai bū
va peržiureti. Tai jis szitaip pa
sakė: “Asz tau pasiunsiu savo 
paveiksią. Jeigu asz ant to pa
veikslo stovėsiu, tai bus ženk
las kad viskas gerai; jeigu asz 
sėdėsiu, tai bus ženklas kad te
nai labai prastai. ’ ’
. Už keliu menesiu, tas drau
gas susilaukė ' laiszko. Tame 
laiszke buvo ir paveikslas, taip 
kaip jiedu buvo susitarė. Pa
veiksle jo draugas kniupszczias 
gulėjo ant žemes.

Mainieriu bosas Lewisas 
rems visus Republikonus, isz- 
imant Senatorių Taft Taip pat 
darys Hutcheson ir Woll.

Daug žmonių vis klausia ko
dėl viskas dabar taip brangsta. 
Ales su keliais mokslincziais 
pasisznekejome ir jie visi be
veik vienbalsiai sako viskas 
taip brangu ir da brangsta už 
tai kad visko dabar daug dau
giau reikia ir žmones visko rei
kalauja.

Kai mes užklausėme, argi ir 
pirmiau žmones visko nereika
lavo”? Jie mums szitaip paaisz- 
kino, kad dabar paprasti žmo
nes turi daug daugiau pinigu. 
Mes nenorėjome in tai intiketi, 
nes ir musu kiszeniai ima tusz- 
tėti, bet tie prekybos ir pramo
nes mokslincziai szitaip ir ta 
paaiszkino: dabar daugiau ne
gu szeszios deszimtys milijonu 
žmonių turi darbus, dirba, tai 
reiszkia kad jie daug ko reika
lauja ir nori. Trumpai tu moks- 
lincziu paaiszkinima iszreisz- 
kus iszeina kad 'biedni žmones 
per daug pinigu turi.

Mesa gal biski atpigs per at- 
einanezius du menesiu, už tai 
kad kviecziai biski atpigo.

Pienas, sviestas, suris da bus 
brangesnis.

NEW YORK. — New Yorko 
teisme užsibaigė ilgai pratęs
ta byla su puikiu ir pavyzdingu 
teisino nusprendimu apie Ame
rikos Demokratiszkus budus. 
Byla, gauti atlyginimą už gero 
vardo terszima spaudoj, buvo 
pradėta priesz svarbu New 
Yorko laikraszti “The Post,“ 
todėl kad 1943 m., jis atspauz- 
dino fotografija su titulu “U. 
S. Kvislingai.” Jie rengiavo 
užgrobti Amerika.

Jeigu New Yorko Aukscziau- 
sias Teismas nebūtu radęs tei
sybes tame titule, POST butu 
pralaimėjęs byla. Bet iszklau- 
ses liudijimus, Teismas iszine- 
te byla ir dabar tas laikrasztis 
vieszai skelbė nutarimą Teisda- 
rio Ferdinand Pecora.

Nusprendimas paaiszkino, 
kad “nebūtinai tik ginklais ko
voti priesz savo kraszta, kad ja 
iszdavus arba vedus prie pra
žūties. ’ ’

“Paskiausias pasaulinis ka
ras atidengė daug daviniu kaip 
pasekmingai penkti kolumnis- 
tai ir ju vietiniai sėbrai ruosze- 
si užgrobti kraszta. Ju stipriau
sias ginklas buvo propaganda 
kuri buvo pakreipta atskirti 
žmones, kad jie nepasitikėtu 
savo valdžia ir tokiu budu ja 
neremtu.

“Iszmintingi būdavote jai in- 
steige musu respublika. Kaipo 
konstitucijos pagrindą jie lai
ke, kad “visi žmones sutverti 
lygiais.“

“Ta konstitucija teikia vi
siems žmonėms, nepaisant ra
ses, spalvos, ir tikybos, lygybe. 
Jiems garantuoja žodžio, spau
dos, tikybos ir susirinkimo lais
ve. Apsaugoja ju asmeni, tur
tą ir narna.

‘ ‘ Tu instatymu patraukti, 
vyrai ir moterys isz kiekvienos 
szalies atėjo in musu krantus, 
ir ežia pasodino savo szaknis. 
Metu metus jie lojaliai dirbo su 
vietiniais gyventojais, pada
ryti isz Amerikos, ka ji szian- 
dien reprezentuoja.

“Kada praetime kare, Ame
rikos demokratija buvo gra
sinta, jos apsaugotojai, isz 
kiekvieno miestelio ir vieteles, 
stojo kovon. Juodas ir baltas, 
Žydas ir Kriksczionis, Katali
kas ir Protestonas, turtingas ir 
biednas, ežia gimęs ir svetim- 
szalis, bet Amerikiecziai visi, 
jie dirbo ir kovojo ir mirė kar-

tu, užlaikyti musu kraszta ir . 
budus.

“ Ju dvasios ir pasiaukojimo 
vieningumas laimėjo kara. Tas 
pats, vieningumas iszlos taika.. 
Kuris nepritaria tokiam vie
ningumui sunaikintu Amerikos 
laisvas institucijas.

“Ta vieningumą pavojui! , 
iszstate tie, kurie, kaip skundi
kas, sziame atsitikime, kursto 
kliasa priesz kliasa, tikyba 
priesz tikyba, rase priesz rase. 
Pavojui! ji iszstato tie, kurie 
kaip skundikas, atimtu nuo 
kukliausio pilieczio, del rases, 
spalvos arba tikybos, daug 
konstitucijiniu teisiu kurios 
visiems lygiai garantuojamos.

“Kurie dalyvauva tokiuose 
judėjimuose yra Amerikos ap- 
smeižejai. Jie mindžioja po ko
jų konstitucija.

“Amžinas dabojimas yra 
kaina musu laisvių. Apszviesti 
žmones ir juos inspeti priesz 
pavojus kurie grasina isz vi
daus ir isz lauko yra nuolatine 
pareiga gyvos ir narsios spau
dos. Ji lygiai yra rimta parei
ga kiekvieno pilieczio, kuris tik 
invertina musu teises pagal 
Konstitucija.

Teismas patenkintas, kad 
vieszai iszkeldamas szi atsiti
kima, jis atliko savo pareiga. 
Užtikrintas kad ka rasze apie 
skundiką buvo teisybes ribose 
Tokis nusistatymas, parėiksz- 
tas teismo nusprendime, pade
da realizuoti Amerikos Demo
kratiszkus instatymus. Supran
tame, kad ne visi teismu nu
sprendimai yra padaryti to
kioj apszviestoj dvasioj ir ne 
visi teisdariai pasireiszkia to
kiu teigiamu budu. Bet Valsti
jos Aukscziausio Teismo Teis- 
daris' Pecora, vartojo proga 
“apszviesti žmones.” — C.

UNITED NATIONS 
SANVAITE

Plaukikas

Daniel Carpio, garsus ir 
geras plaukikas isz Peruvi- 
jos pasekmingai nugalėjo 
bangas ir vilnis ir perplauke 
skersai English Channel. Jis 
inszoko in vandeni nuo Cape 
Gris Nez, Prancūzija ir nu
plaukė in Dover, Anglija. 
Daug drąsuoliu tankiai sten
gėsi ežia perplaukti bet tik 
keliems pasisekė.

PER VĖLAI
(Tasa Ant 3 Puslapio) 

leista ir paniekinta nuo visu.
Kada motere apie tai apsaki

nėjo, Jonas stovėjo tylėdamas, 
užsidunksojas, iszbales, nutir
pęs kaip murmurinis stovylas. 
Iszgamai sunui drebėjo visi są
nariai jaute savyje neiszpasa- 
kytinas kanezias, szirdi rodos 
kas suspaudė geležinėm replem 
o galva rodos sutruks ant szim- 
to szmoteliu. Kentėdamas ne- 
iszpasakytas kanezias krito 
prie gulinezios motinos, szauk- 
damas laukiniu balsu:

— Motina! Ak mano motin! 
Dirstelek, sztai tavo iszgama 
sūnūs kuris yra negadnas va- 
dytis tavo sunum! Guli prie ta-

NEW YORK. — Balandžio i 
(April) 25 d. 1945 m., antra
jam karui da nepasibaigus, dc- 
legatai isz 50 Tautu susirinko 
San Francisco mieste ir paruo- 
sze Jung. Tautu Carteri.

Tie delegatai perstato visas 
rases, visokiu rusziu tiky bini n 
ir politiniu insitikinimu. Kaipo 
inspejima jie atsiminė League 
of Nations. Tik szi karta Suv. 
Valstijos ir Sovietu Sanjunga 
buvo atstovaujamos. Ir todėl 
naujos ir didesnes tarptauti
nes pastangos organizuoti ra
mu pasauli turėjo būti pasek- 
mingesnes. Kaip Tautu Lyga, 
taip United Nations, reme pa- 
vargusieji pasaulio žmones.

Nuo to istorinio susirinkimo 
San Francisco, United Nations 
pasirinko insisteigti Suv. Vals
tijose — New Yorke. Todelgi 
Amerikiecziai turi speciale at
sakomybe del tautines organi
zacijos.

United Nations Week tesis 
nuo Rugsėjo 14 iki 20d.', nes 
Rugsėjo (Sept.) 14 d., in vyks 
nauja sesija General Assembly, 
United Nations organas kuria
me kiekvienas narys turi bai
sa. Valstybes Sekretorius Mar
shall duos inžangine kalba. Per 
visa sanvaite bus visokiu festi- 
valu, koncertu, parodu ir susi
rinkimu visoje szalyje. Ap- 
vaikszcziojimuose dalyvaus su- 
virsz 80 tautiniu organizacijų, 
darbo, industrijos biznio, agri
kultūros, tikybiniu grupiu, ve
teranu ir jaunu žmonių.

American Association for 
the United Nations, National 
Broadcasting Association ir 
National Education Associay 
tion remia United Nations! 
Week. Svarbiausias tikslas yra! 
užimantuoti kiekviena eilini! 
pilieti.

Per dviejus metus, 
nežino ka manyti apie United 
Nations. Ypacz kada Security i 
Council negalėjo sutikti del 
svambiu pasaulinio invykiu. 
Szia vasara kada llollandai ko
vojo Indonesians, ir reikalas 
buvo pavestas Security Council 
žmones su atgaivintu pasitikė
jimu žiurėjo in United Nations, 
nes abiejos puses sutiko klau
syti United Nations insakyma. 
Vėl in vyko nesusipratimai ir 
žmonių viltys vol puolė. United 
Nations davė antra insakyma

“sustokite kovoje“ ir nauja ( 
būda. !

Social and Security Council ‘ 
pavesta daug invairiausiu pa- ] 
sauliniu dalyku nuo insteigimo < 
1946 m. Ji insteige nauja Inter
national Refugee Organization ' 
kuri rūpinsis UNRRA tremti 
niu reikalais. Insteige dvi svar
bias ekonomines komisijas — 
viena Europai ir kita Azijai ir 
Tolimuose Rytuose. Insteige 
Žmonių Teisiu Komisija, kuri 
turi pagaminti žmonių teisiu 
tarptautiniu biliu. Ir jo darbas 
kasdien auga su prisidėjimu 
darbo, apszvietos, sveikatos, 
maisto ir žemdirbystes tarptau
tiniu organizacijų.

Žmones nepasitikėjo United 
Nations del visokiu nusileidi
mu. Nares-tautos kurios tikrai 
nori darbuoti negali atsikraty
ti nuo .visokiu tautiniu reikalu 
kurie juos praeityje perskalde. 
Ypacz Security Council nėr jo
kie’ vieningumo, negali sutikti 
apie atonomines energijos kon
trole, veto, ir t.t. Kada nariai 
svyruoja, laikas, narems-tau- 
toms pakelti savo baisa ir rei
kalauti, kad Cafterio prižadai 
butu iszpildyti.

1 Suv. Valstijos yra tauta spe
cialiu sanvaieziu, nuo Boys

■ Scout Week iki Brotherhood
■ Week. Bet United Nations
■ .Week yra tikrai speciali san

vaite; tikslas užimantuoti kiek-
■ viena pilieti in pasauline orga-
■ nizacija.

“Mes, žmones United Na
tions” — tie buvo pirmieji žo-

džiai Czarterio. United Nation 
Sanvaite yra priminimas kad 
“mes, esame“ isz dalies atsa 
komingi už ka United Nation 
daro musu vardu. — C.

TEVAS IR JO DUKT
— Tėvukai mano, o kaip ta® 

gaila! Pernai asz buvau tai® 
skaisti, taip graži, kaip rože® 
žiedas, mano veidas baltas i® 
raudonas, kaip gražiausia® 
obuolis rudenyje, mano akutes® 
kaip karveliuko, nosute kai ® 
pupute, luputes kaip saulutę® 
žiedas, dantukai kaip perlai® 
auksiniai plaukai garbiniavos® 
ant mano galvos, buvau pagir® 
ta ir mylima. Dabar viską pra® 
puldžiau; Atėjo bjauri liga® 
rauples surandavo visa veidai 
pagadino viena aki, plaukai 
nuslinko, dantys iszgele, svei-l 
katos neturiu ir sunykau kaip] 
vasara gėlėle iszdygusi ant sto-| 
go. O, kokia asz nelaiminga. I

— Dukrele mano, žemes ge-l 
rybes yra tuszti niekai! Viskas! 
ny'ksta isz musu akiu kaip va-j 
kare dienos gražumas. Ir szvie-| 
si sveikata, ir garsi garbe, iri 
aukso, sidabro gerybes, ir brari-l 
gus namai, viskas isz musui 
akiu isznyks, kaip viliojantis! 
sapnas. Mums reikia dabintiesl 
tokioms gėrybėmis kurios nie-J 
kados nepražuna: bukie vaikei 
Ii, dora, rūpinkis kodaugiausi® 
gero kitiems padaryti — tan® 
yra didžiausios gerybes, — at
sake tėvas.

B - CELA^
Didvyrio Kapas

Poma Theodore Roose- 
veltiene, naszle, rengiasi va
žiuoti in Normandy, Francu- 
zija, kur jos vyras Brigados 
Generolas Theodore Roose
velt yra palaidotas. Ji nori 
savo vyro nors kapa pamaty
ti ir paveiksią to kapo nu
traukti.
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ir...

RASZYMO
64 pus., Did. 5x7col 

Dabar Po 25c.

★ s

£ 
į 
Ar 
S 
Ar 
* 
Ar 
Ar 
S 
A 
ir
*************************

“ŠAULĮ”
MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus
vo suszalusiu kojų, draskomas 
juoda gailesezia kaip per lauki
nius žvėris, kensdamas peklisz- 
kas kanezias, nes iszsižadejo ir 
sarmatinosi tavęs, apleido, ka
da jo paszelpos reikalavai!

— O kad tu nebūtum manos 
pagimdžius! O, asz tavo negad
nas sumis! Nes motinėlė, no- 
rints pribuvau per vėlai, tu do
vanok, atleisk man, ant žaidu- 
liu Kristaus, del Motinos Jo 
Szvencziausios in kuriuos da 
tikiu, meldžiu tavęs, dovanok 
man!

Baube kaip jautis, kas kart 
labiau. Plaukus pesze isz gal
vos ir rodos papaiko isz gailes- 
ties.

Lavonas motinos gulėjo mal- 
sziai sustingęs. Veidas moti
nos isztines, rodos buvo nusi
stebėjas isz jo pribuvimo. Žiu
rėjo ant jo malsziai, nes užsi
rūstinus baisiai, o lupos pusiau 
atviros, sukruvintos rodos ta
re: “Per vėlai!”

Szaukia Vyrus
Uucie Sam Says

GALAS

EX-’
Kai kurios moterėles 

mansto kad jeigu jos gana" 
’garsiai ir gana ilgai rieks ir 
spiegs, tai j u vyrai begte at
bėgs isz pripratimo, isz pa
tyrimo, ar gal nors del 
szvento pakajaus.

Per Michigan valstijos jo

ti lenktynes pažiūrėti kuri 
moteriszke gali garsiausia ir 
ilgiausia riekti, spiegti ir sa
vo vyra prisiszaukti. Tik 
dirstelėjus in szitas tris isz- 
sižiojusias moterėles, mus 
sziurpulys pakrato. Gaila 
mums tu nabagu kuriuos jos

marka buvo sumanyta inves- dabaf su visa kosere szaukia.

millions of my nieces and nephew 
are increasing their take-home pa 
by the simple, automatic Payro 
Savings Plan. Let’s take one exam 
pie. Suppose you tell your employd 
that you want to take $6.25 of you 
weekly pay in Bonds. In three weeN 
the a’ccumulation of $18.75 will bul 
one $25 Savings Bond. Merely 11 
holding these bonds to maturity i 
10 years you are raising your taki 
home income $2.08 every week. 1 
is obvious that the so-called dedud 
tion for Savings Bonds is not a dl 
duction but a way for you to stoij 
up and increase your earnings fd 
your future use.

U. S. Treasury Departing!

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandie:
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Prižiūrėtoja Ligoniu
JAI buvo Francuzijoje.

Erdviame, • puikiai isz- 
puosztame kambaryje sėdėjo 
prie lango jauna mergaite, juo
dai apsivilkusi, ir liūdnai žiu
rėjo in kelia, kuris vingiavosi 
tolyn ir dingo už tamsaus seno 
miszko.

Irena (tuo vardu vadinosi 
jaunoji mergaite) priesz kele
tą menesiu iszlydejo sziuo ke
liu savo sužieduotini Rože, ku
ris iszvyko kariauti su Vokie
čiais. ,

Palikdamas savo sužiedoti- 
ne, gal but amžinai, Rože nu
kirpo jos plauku pluoszteli ir 
inside jo juos in savo medal i- 
jon, kuri užsikabino ant kak
lo.

Irena liko viena, ir jai prasi
dėjo nuobodžios ilgos dienos ir 
begalines naktys. Kas rytas sė
dėjo ji isztisas valandas prie 
lango ir atsidėjusi žiurėjo in 
kelia, ar nepamatys pasztinin- 
ko, ir drebanczia szirdimi seke 
ji akimis, kada jis ėjo pro jos 
namus: ar nesustos jis, ar nepa
duos laiszko nuo tolimojo drau
go.

Nelinksmus gaudavo ji laisz- 
kus: Vokiecziai, inženge in 
Francuzu žeme, Francuzu ka
riuomene buvo sumuszta ir 
traukėsi vis tolyn ir tolyn. 
Laiszkai pradėjo recziau beat
eiti, ir pagaliau atėjo paskuti
nis, kuriame Rože rasze kad jo 
pulkas uždarytas drauge su ki
tais pulkais Meco tvirtovėje ii 
isz visu pusiu prieszu apsuptas.

Irena ne vienu žodžiu nepa
rodė savo bėdos; ji tik truputi 
labiau pabalo ir da energingiau 
da labiau rūpinosi to kaimo 
vargdieniais, netoli kurio ji gy
veno. O vėlyvieji ūkininkai, vė
lai naktį eidami pro Irenos na
mus, matydavo jaunosios mer
gaites kambaryje szviesa ir sa
kydavo. “O musu ponaite vis 
da nemiega.”

O karas vis plėtėsi, ir Vokie- 
cziu kariuomenes vis artinosi 
ir artinosi. Atsitikdavo visa ‘ 
tai, kas visados atsitinka karo 
laiku. Dege miestai, dege kai
mai, sužvėrėjusiu žmonių pul
kai be jokio gailesczio mindė 
žaliuojanczius javus. Nezino- 
niszkose skerdynėse niekas ne- 
.sigailejo ir neskyrė nei silpnu, 
nei tvirtu, visus žudė, vyrus, 
moteris, senelius ir vaikus. Ro
dėsi, jog visa, kas gera, kažin 
kur pasislėpė, isznyko, žuvo, ■) 
žiaurumas, prievarta, žudynes 
vieszpatavo žemeje.

* * *
Visi szie vaizdai vienas po 

kito leke pro jaunosios mergai
tes protą, tuo tarpu jos akys, 
kaip ir pirma buvo insmeigtos 
in miglota toli.

Saule jau leidosi ir aiszkiai 
raudoni saulėleidžiai pabalo, 
kada dulkėtame kelyje pasiro
dė pamažu važiuojąs vežimas, 
kuris, pagaliau, sustojo prie 
Irenos namu. Po minutes dury
se pasirodė senukas daktaras, 
kuris kartais aplankydavo jau
nąja mergaite.

— Ar nėra kur pas tamsta 
dykos vieteles sunkiai suleis
tam kareiviui paguldyti Tarė 
daktaras. Tai belaisvis Vokie
tis; jo draugus priglaudę pas 
save kaimyninio kaimo ūkinin
kai, o szito niekas neima, bijo, 
kad nemokėsią, jo prižiūrėti, 
mat labai silpnas. Bet visgi 
reikės kur nors padėti. 

Senovėj e, kai drąsuoliai 
riteriai iszjodavo in kara ar 
in kautynes jie apsivilkdavo 
ir apsimaudavo su geleži
niais drabužiais. Kaip jie 
tais laikais galėdavo ir paei
ti, tai mums sziandien sunku 
suprasti. Ir kaip jie galėdavo 
taip sziauniai szokti in bal
ną ir szimtus myliu nujoti, 
tai isz tikro sziandien skam
ba stebuklingai. Bet gal tais 
laikais vyrai tai buvo isz tik
ro vyrai o ne virbalai.

Bet dabar, kai sziomis die
nomis loszikas turi viena tu 
isz patkaviu padarytu siutu 
vilktis jis in ta savo siutą in- 
sipumpuoja viesaus ir szvie- 
žio oro, kad neiszkeptu ar 
nuo prakaito neatsiduotu.

Toki naujos mados riterio 
' siutą ežia neszioja loszikas 
I Louis Hayward.

no praszyma, tikriau sakant, ne 
mano, bet kito žmogaus, na, bet 
vis viena, tamsta tuojau visa 
suprasi.

— Priesz menesi, tose su
— Asz mielu noru ji prižiū

rėsiu, tarė Irena.
— Kam-gi tamsta pati ji 

slaugysi, tegul tai atlieka tams
tos tarnai, o tamstai per sunku 
bus juo rūpintis. Jis labai silp
nas.

— Niekis, atkirto jaunoji 
mergaite, asz nebijau darbo ir 
rūpestingai ji slaugysiu. Juk 
tamsta žinai, ponas daktare, 
kad mano sužieduotinis dabar Į 
kariuomeneje, gal but, nelais-Į 
veje ir, gal but, Vokiecziu mer
gaite ji slaugo, raiszioja jo 
žaizdas. Kada asz slaugysiu 
szi vargsza Vokieti, man rody
sis, kad asz palengvinu mano 
Rožes kanezias.

Daktaras paliko ligoni jau
nosios mergaites priežiūrai ir 
liepc dažnai perriszti žaizdas, 
mainyti szaltus kompresus an 
ligonio galvos ir duoti jam ra- 
minanezio gėrimo.

— Poryt asz užvažiuosiu, ta
re jis. Tuomet jau visai paaisz- 
kes, ar iszgys sužeistasis. Jei 
tamsta gerai pildysi savo pa
reiga, tai galima tikėtis, kad 
jis pasveiks.

* * *
Daktaras iszvažiavo, o Irena 

liko su ligoniu, kuris greit eme 
kliedėti, blaszkytis po savo lo
va ir sunkiai dejuoti. Irena ne 
minutei neatsitraukė nuo ligo
nio, prižiūrėdama ji, kaip pri
tyrusi slaugytoja. Kita diena 
jaunikaitis apalpęs miegojo, 
bet priesz vakara pabudo, pla- 
cziai pravėrė akis ir silpnu bal
su paszauke Irena.

— Klausyk, panele, asz gal 
but greit mirsiu. Iszpildyki ma-

žeistasis, buvo nedidelis susirė
mimas su jusiszkiais. Tai buvo 
prie Meco.

—s Prie Meco! Irenos szirdi

Kur randasi daug mergeliu, 
Tai vyrukai bego 

nuo ju, 
Gal nepatiko del 

vyruku, 
Jeigu bijosi mergeliu. 
Vienam kitokios rodos 

i nebuvo, 
Ant keletą szimteliu doleriu 

bėdos pakliuvo, 
Turės kalėjimo 

sėdėti, 
Jeigu su mergelia in 

pora nenorės sueiti, 
Tokis būdas moterystes, 

Negali Dievulis ant 
tokiu susimylet, 

Ir geri žmones turi 
gieda turėt.

Tik Dievuli susimylėk, 
Mielaszirdyste ant tokiu 

turėk, 
Ba už nusidėjimus nieksziu, 

Bausme puola ant 
visu.

* * *

Szios Mados Riteris In Homvilles pakliuvau, 
Daug biaurybiu ten 

iszgirdau, 
Apie viena moterele, 

Kokia ten sena pasiutėlė,
Visai giedos neturi, f 

Turi ir koki ten užkuri.
Kada pasigėrė, 
Proto netenka, 

Bobos inveikti negali, 
Kad gerai užduotu,

Nebūtu pro szali, 
Vyreli, pasiszaukie 

mane in talka, 
O tavo apmalszysim 

bobelka, 
Daugiau vargo neturėsi, 

Ir man dekavosi ir 
szokinesi.

* * *
Jau kad gert, 

Tai gert,
Kaip monkie pasigert, 

Kokiam tai viete, 
Moterėles taip riaukė,

Kad tiesiog namo 
nepatraukė,

Kur ten netoli 
Makanojaus, 

Randasi daug smarkiu,
Ir ilgu liežuviu, 

Neseniai parte buvo, 
Bobeliu ir vyru pribuvo,

Bet ka tie vyrai 
nukentėjo, 

Tai dalaikyti negalėjo.
Sziandien apie tai da 

nutylėsiu, 
Bet kitu kartu gerai 

pavelniuosu, 
Bobeles, geriau 

pasitaisykite, 
Su bonkutems nelakstykite,

Geriau savo žiotis 
uždarykite,

Ba ka asz prižadu, 
Tai ir isztesu. 

kožin kas skaudžiai suspaudė, 
ir lyg koks kamuolys sustojo 
gerkleje.

—. Mes tyliai prisiartinome 
prie Francuzu sargybos būrio. 
Asz buvau prieszakyje. Tyliai 
priszliaužiau asz prie sargybi
nio ir insmeigiau savo karda jo 
nugarom Jis parkrito. Po mi
nutes mes apsupome' narna, kur 
buvo jusiszkiai, insiveržeme 
tenai ir, po trumpos, bet karsz- 
tos kovos, juos visus iszžude- 
me. Kai asz isz ten iszejau, asz 
pamaeziau mano nudurta sar
gybini; jis stengėsi atsistoti ir 
ženklais szauke mane.' ‘‘Iszpil- 
dyk mirsztanczio praszyma, ta
re jis, jei tamsta turi nors la- 
sza gailestingumo! Sztai ant 
mano krutinės medalijonąs, 
praimk ji, man ji sužieduotine 
dovanojo, matyt, nesulauks; su
rask ja, jei galima, ji vardu.” 
Jis kažin ka susznabždejo, bet 
asz nenugirdau. Asz pasilen
kiau prie ja, o jo akys jau užge
so ir ant lupu kraujo puta pa
sirodė.

— Asz irgi turiu sužieduoti
ne, ir asz pasižadėjau rasti jo 
sužieduotine ir atiduoti jai szi 
medalijona, bet, matyt, neteks. 
Sztai tas medalijonas; gal but, 
tamsta surasi, o man kur jau. •

Ligonis padavė Irenai meda
lijona, paskui nutilo ir prie 
menkos lempos szviesos pažino 
savo medalijona.

— Užmusztas! Užmusztas! 
Tyliai kuždėjo ji, susiėmus sa
vo baltomis rankomis kaip ug
nyje deganežia galva. Negrysz! 
Užmusztas! Numestas, kaip 
dvėsena, szunims suėsti. O tas! 
Tas galvažudys, guli ežia pas 
mane ir, gal but, pasveiks, 
grysz iii namus, kur jo sužie
duotine laukia, bus laimingas 
jis! O mano Rože! Teisingasis 
Dieve, nejaugi tu nenubausi 
piktadario? Kur-gi teisybe? 
Nubausk ji, Vieszpatie! Uz- 
muszk ji! Tenepamato jis nei 
tevynėš, nei sužieduotines. Te
gul jo motina iszverkia akis, 
veltui laukdama sūnaus. Tegul 
jo sužieduotine sudžiūsta isz 
ilgesio. Nubausk ji Vieszpatie! 
Bet ko gi asz?! Ko gi gaisztu?! 
Juk sztai mano Rožes kardas! 
Kirsti karta ir jam pakaks, o 
paskum tegul iszmeta laukan jo 
biauruji kuria. Bet kam, nerei
kia ne smūgio. Atsitrauksiu 
nuo jo, neperriSžiu žaizdų, ne
duosiu vaistu, ir jis mirs. Juk 
tai galėtu ir taip atsitikti, asz 
galeeziau užmigti. Žinoma. Už- 
muszti, biauru. O Rože ! Argi 
jo kūnas nepūsta ten, prie Me
co ? O jo užmuszejai ežia, ir asz 
turiu gelbėti isz mirties? Tam 
trūksta man jiegu. Asz ne 
szventoji. Kraujas už krauja ir, 
jei tai nuodėmė, tai tu man ja 
atleisi, Vieszpatie!

Ir ji pakele savo sausas rau
donas akis in kabanti ant sie
nos Nukryžiugtaji, kaip ir pra- 
szydama jo pagelbos ir para
mos. Ir jos bėdos sužeistoje' 
szirdyje virė baisi kova, kersz- 
to ir pasigailėjimo kova, kersz- 
to ir pasigailėjimo kova.

— Gerti, pasigirdo silpnas 
sužeistojo dejavimas. Ir szis 
gailingas, vos girdimas dejavi
mas insiskverbe in paezia Ire
nos nukankintos szirdies gilu
ma ir pripildė gailesczio visa 
vargszes mergaites esybe.

Svyruodama in szalis, priėjo 
ji prie ligonio patalo ir dreban- 
eziomis rankomis padavė jam 
gerti. O aszaros kaip sudras- 
kiusiužtvanka upe, bego, nesu
laikomai bego isz jos akiu.

I Kita diena atvažiavo dakta
ras ir pažvelgęs in Irena, iszsi-

Bay H. Brannaman, (po 
kairei) isz Denver, Colorado, 
buvo iszrinktas vadu vetera
nu, pargryžusiu kareiviu ku
rie svetimuose krasztuose 
kariavo. Jis ežia pasikalba 
su Louis Starr, isz Portland

gandes pasitraukė atgal: jau 
nosios mergaites plaukai pei 
viena nakti pražilo. Bet Ii go 
niui buvo kur kas geriau; jit 

j miegojo, jo iszbalusiuose vei- 
! duose pasirodo menkas raudo- 
• nunias, o kvėpavimas buvo ra
mus ir vienodas. Jo gyvybe bu
vo iszgelbeta. GALAS.

Per ydai
pER puikia aplinkinių bego 

greitai trūkis, sznipszda- 
mas ir dūsaudamas, rodos ko
kis žaltys. Diena buvo patogi, 
o pasažieriai sėdėjo užganadin- 
ti žiūrėdami per langus.

Pirmutinėje klasoje sėdėjo 
kokis tai puikiai pasirodęs 
žmogus, turintis apie trisde- 
szimts metu ir iszrodantis ant 
turtingo žmogaus, giliai užsi- 
manstines.

Gryžo jisai in savo gimtini 
kaima kuri buvo apleidęs nuo 
jaunu dienu, kuriame randasi 
jo draugai, pažinstami ir jo se
na motinėlė.

Deszimts metu praslinko nuo 
to laiko! Iszkeliavo in platu 
svietą kur dasidirbo turto ir 
paguodones, bet per tai buvo 
užmirszes apie, savo gimtini 
kaima ir sena motinėlė, paskui 
kuria dabar labai bodėjo.

Metas laiko, po teisybei, pra
važiavo pro savo kaimeli ir jau 
buvo pasirengęs iszlipt ant sto
ties ir atlankyt savo motinėlė, 
nes sarmatinosi kaimelio ir se
nos motinėlės ir vela pravažia
vo.

Dabar manstino sau, kaip 
nusidžiaugs motinėlė ir pažins
tami, kada ji paregės. Puls mo- 
tineliai in kojas su aszaromis ir 
perpraszys už viską, o už savo 
pasisziauszima sziintaropai jai 
atlygins. Aprodys ja in puikes 
szlebes, apkabęs brangiais pa- 
puoszais, duos jai karietas ir 
tarnus ir netikėtus turtus, ser
ges ja kaip savo aki. Bus jai 
isztikimu tarnu lyg smert ant 
szio pasaulio, žodžiu tariant, 
rojų, dangum.

Nes szirdis jau spaude, o san
žine jam iszmetincjb jog aplei
do motinėlė ir jos iszsižadejo 
ir sarmatinosi. Dabar girdi jo
sios saldžius žodžius kaip gie
dojo jam supdama vygeje:

“Liuliu, liuliu, mažiuleli, 
Brangus mano aniuoleli.”
Atsiminė kaip pabėgo isz na

mo, pristojo prie turtingo kup- 
cziaus, mokino kupezystes, po 
tam užsidėjo kromeli ant savo 
rankos dasidirbdamas didelio

turto. Apsipacziavo su duktere 
turtingo kupeziaus, pasiliko 
guodotu žmogum, bet savo lai
mėje užmirszo ir sarmatinosi 
savo motinėlės kuri ant senat
vės reikalavo paszelpos. Nuo 
laiko kada iszejo in'Svieta, ma
žai pas ja. rasze, o ant suvisai 
paliovė.

Bet sanžine nemiega, buna 
ant sargybos o po tam baisiai 
žmogui atkerszina. Nematyda
mas motinėlės per deszimts me
tu, pradėjo paskui ja liūdėt ir 
nutarė dabar pas ja nukeliaut 
mieryje paėmimo su savim.

Sarmatindamasis, nepasake 
savo paežiai jog turi motina 
kuri lauko sunaus sugryžimo ir 
lieja karezias aszaras kaip pas
kui numirėli. Nutarė tik atlan
kyt ja ant keliu dienu ir duod 
paszelpa ant josios užlaikymo 
ir vela iszkeliaut, bet kada pra
eita meta privažiavo prie kai
melio, susisarmatino ir nuva
žiavo toliaus. Sugryžes namon, 
sanžine jam pradėjo iszmeti- 
net jo nedora pasielgimą ir ant 
galo ingalejo jo užsikietejima, 
nutarė dabar ant tikrųjų atlan
kyt savo metinele ir melsti jo
sios atleidimo.

Sztai szvilptelejimas trūkis 
ir sustojimas trūkio davė jam 
suprast, jog jau randasi ant 
vietos.

Iszlipo isz trūkio su plakan- 
ežia szirdžia. Džiaugėsi, jog ne- 
užilgio parengęs savo motina, 
nes szirdyje jaute kokia tai bai
me ir nerimasti.

Bego greitai, rodos kad ji 
kas vijo, idant kogreieziausia 
stot prie grinczeles savo moti
nos. Ant galo stojo priesz ja.

Grinczele buvo maža, susi
kūprinus senuke, rodos buvo 
tai jo tikra motina, kuri jau 
buvo pasirengus in graba. Bu
vo tai toji pati kuria pažino isz 
jaunu dienu, norints jau persi
mainius per laika, nes buvo 
jam mylima, brangiause, sto
vinti po milžiniszka liepa.

Kuom daugiau ant josios žiu
rėjo, tuom daugiau pradėjo by
rėt jam aszaros isz akiu. O ve
jas, ūždamas-pro medžius, ro
dos jam prigelbinejo. Mansti
no, jog jo mylima motinėlė da 
randasi po taja pastogia..

Rodos be jaustos, su dreban
czia ranka, užejas ant slenks- 
czio pabarszkino in duris.

Kokis tai nepažinstamas, 
asztrus balsas, kuris ji pervert 
per szirdi, atsiliepė:

— Kas ten ?
Nemanstydamas daugiau apie 

nieką, kaip tik sutikt motina., 
atsiliepe vos girdimu balsu:

Veteranu Vadai Susieina

Oregon, kurio vadovystes 
vieta jis dabar užima meti
niame suvažiavime kuris at
sibuvo Cleveland, Ohio 
mieste sziais metais. Abudu 
szitie vadai buvo vaiske per 
pirmutini pasaulini kara.

— Motinėlę! Tai asz, tavo 
niekszas sūnūs Jonukas!

— Kas ten po kvaraba, te
gul ineina! Vela atsiliepe isz 
naujo balsas isz vidurio grin
czeles.

Jonas inejo in grinezia ir 
abudu nusistebėjo labai.

— Praszau pono,'tai gal tu
ri klaida, tarė jam sena riepa- 
žinstama motere.

— Kur yra mano motina? 
Suszuko Jonas.

— Apie kokia motina ponu
lis ežia kalba? Užklausė mote
re su dideliu nusistebėjimu, 
būdama tosios nuomones, jog 
stovintis priesz ja ponas ■ yra 
nepilno proto.

— Kur yra mano motinėlė, 
paantrino vela drebaneziu bal
su. Kur ji randasi, Magdalena 
Svirskiene?!

Ant tuju žodžiu nepažinsta- 
ma motere net nutirpo, nežino
jo ar tas atsitikimas yra tikras 
ar tik apie tai sapnuoja.

— Guli ten, tvarte ant sziau- 
du! Tarė motere su drebaneziu 
balsu ir dirstelėdama ant jo su 
paniekinimu, parode su isz- 
džiuvusiu pirsztu laukan.

Jonas suriko graudingai ir 
pabalo kaip drobule.

Iszejo isz grinczeles kaip gir
tas, kojos jam pradėjo painio
tis, o akys užtemo. Ant galo 
priėjo prie tvarto ir sztai kas 
jo akims persistatė.

Jo motinėlė, apsiredžius i u 
suplyszusius skudučius, su isz- 

■geltusiu veidu, gulėjo iszsitie- 
sus, be gyvasties, ant žemes, 
tarp szaszlavu ant supuvusiu 
sziaudu. Szmotas -supurvyto 
maiszo apdengė josios nuvar
gusi kuna, dideles akys žiurėjo 
baisiai užsirustine ant stovin- 
czio suriaus.

— Numirė nebage, susznabž
dejo stovinti užpakalyje senu
ke. Neturėjo nieko, viena rado
si ant svieto, privargo baisiai. 
Ant galo ir ubagaut jau neturė
jo pajiegu, taip nuvargo o priek 
tam sirgo per ilgus laikus. Pas- 
kutiniose dienose grina ja už- 
laikinejo, nes senai butu numi
rus, o priek tam da kalta man 
už visus metus raudos. Ant ga
lo pergulėjus kelis menesius li
goje, mirė vakar isz ryto, ap -

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Buri'ke 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 9G pus. . .25^ 

Trys Istorijos apie Irlandu 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkoriiis liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20$ 
SAULE PUB. CO. Mahanov City. P*.

ISTORIJEaple i8Z
----------------- isz0 iszlins, Ak

\ yva in virszu iszkils, Kaip už
taikyti sveikata ir apsaugoti 

i szeimynele nuo lygu,Verta Nc- 
i j užmirszt, Kaip dagyvent 1(13 

i metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15$.
Saule Pub. Co.} Mahanoy City
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ŽiniosVietines
’ — Ruduo.
i — Joseph T. Kerszetskis, 
prezidentas isz distrikto Nr. 9, 
United Mine Workers Am., isz- 
vyko in San Francisco, Cali
fornia kur jis dalyvaus Ameri
can Federation of Labor susi
rinkime.

— Girard Valdyba isz Phi
ladelphia, Pa., pranesza kad 
Packer Nr. 5 kasyklos likos 
paranduotos del John Rich isz 
Pottsville, Pa. Rich taipgi val
do Gilberton Coal Co.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Isaac Jogujio.

— Ponia Ona Duoczekiene 
nuo 327 W. Pine Uly., gydosi 
Pottsville ligonbute.

—■ Subatoj SS. Kozmo ir 
Domijano.

— Gandai pranesza kad 
Rhoades Construction kompa
nija ketina statyt nauja breike- 
ri Park Place. Senas breikerys 
likos sunaikintas per ugnį Ko
vo (Mar.) 29-ta diena.

— Kita sanvaite: 18-ta Ne- 
delia po Sekminių, taipgi ta 
diena yra Szv. Vaclavo; Pane- 
delyje SzV. Mykolo Arkangelo; 
[Utarninke Szv. Jeronimo; Se- 
redoj 1-ma diena Spalio (Oct.) 
taipgi menesis Szventojo Ra- 
žancziaus, ir Szv. Remigijo 
diena; Ketverge Aniuolu Sar
gu; Petnyczioj Szv. Terese 
Va ik. Jėzaus, tatpgi ta diena 
1421 metuose Popiežius patvir
tino pirma Lietuvos vyskupą; 
Subatoj Szv. Pranciszko Asyž.

— Nedelioj, 5-ta valanda 
po piet Szvento Juozapo 'bažny
čioje, Klebonas Kun. P. C. 
Czesna suriszo mazgu moterys
tes panele Lilliana duktė pons- 
tvos Jono Setevicziu nuo 402 
W. Mahanoy Avė., mieste ir 
Jurgis Abraczinskas, sūnūs po
nios Urszules Abraczinskienes 
nuo 29 W. Coal Uly., Shenan
doah. Svotai buvo sesuo nuota
kos Evelyn Setevicziute ir Juo
zapas Zimnitskis, draugas jau
navedžio. Svodbinis pulkas nu
sidavė in Par-tee House Shena- 
doryje ant skaniu pietų. Jauna
vedžiai iszkeliavo in Niagara 
Falls, N. Y. Apsigyvens Shena- 
doryje.

— Lietuviu Moterių Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto ir 
Moterių Kliubas isz Wyoming 
klonio turėjo susirinkimą Utar- 
ninko vakara Rugsėjo (Sept.) 
23-czia diena Reddington kote
lyje, Wilkes-Barre, Pa. Kitas 
susirinkimas 'bus laikomas Ne
delioj, Rugsėjo (Sept.) 28-ta 
diena, Nechb Allen svetainėje, 
Pottsvilleje.

— Nedelioj galėsime savo 
laikrodžius atsukti viena va
landa atgal ir gryžti prie pa
prasto laiko (E. S. T.).

Shenandoah, Pa. — Pereita 
Subata, 3-czia valanda popiet, 
Szv. Gabrieliaus bažnyczioje, 
Norwood, Pa., Kunigas Jos. F. 
Connell suriszo mazgai mote
rystes panele Charlotte, duktė 
ponios Catherine Beck isz Nor
wood, Pa., ir Klemenas D. Ka-_ 
zunas, buvusis gyventojas isz 
miesto. Svotai buvo panele Ma
deline McGrann isz Chester, 
Pa., ir jaunavedžio brolis Po- 
vylas Kazunas isz Washington, 
D. C. Po suriszimui jaunave- 
džia iszkeliavo ant saldžiosios 
keliones in Montreal ir Quebec, 
Kanadoje. Jaunavedžiai apsi
gyvens Norwood, Pa.
--- ■ Sekantieji turėjo opera

cijas Loępst Mt. ligonbute:

Pranas Skarbulis isz miesto, ir 
Rozalija Varylievicziene, De
troit, Mich.

— Pranas Skarbulis isz 
miesto, likos skaudžiai sužeis
tas in kaire szona laike darbo 
Maple Hill kasyklose.

Limerick, Pa. — Szirdingai 
Dekavoju visiems dalyvavu
siems mano vyro a.a. Jono Ho- 
delio paskutinam patarnavi
me visiems Szvento Kazimiero 
parapijos kunigams, ypatingai 
Kun. Valancziunui už jo jaus
mingus iszsireiszkimus, Kun. 
Martuszeviczia už dalyvavi
mui, vargonininkams p.p. Dul
kei, Kaminskui, Adomavicziui 
už ju gražu sugiedavima. Anta
nui Dzikui už radijo praneszi- 
mus ir paaiszkinimus. Grabo- 
riu Kavalauskui už jo malonu 
ir gera patarnavima, ir visiems 
mano ir vyrio giminiems ir pa
žystamiems draugams ir drau
gėms už atminima su Szv. Mi- 
szomis ir gėlėmis, visiems tariu 
szirdinga aeziu, pasilieku nu
liūdime, Teofile Hodeliene.

Newtonville, Mass. — Czio- 
nais mieste likos surastas kū
dikis in abrusa suvyniotas ir 
paliktas in automobiliuje. Poli
cija nuveže kūdiki in miesto li
gonbute.

Italijoje mes turime Premiera, 
kuris taip pat garbina Ameri 
kos doleri, kaip jis garbina 
Szvencziausiaji Sakramenta. ’ ’

Klausytojai rankomis plojo 
ir szauke: “Mirtis musu Pre- 
mieriui! Pakarkime ji kur pa- 
koreme Mussolini! Pakarkime 
ir Trumana!”

Apie Maista ir Kasztus
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

London, Anglija. — Apie 
50,000 angliakasai sugryžo prie 
darbo, užbaigdami straika kuri 
pradėjo nuo Rugpiuczio (Aug.) 
11-ta diena. Per ta straika Ang
lija neteko apie 650,000 tonu 
augliu.

kopanas. Valdžia beveik mato 
reikalą tokiems suvaržymams, 
bet Demokratu Partija nedrys- 
ta taip daryti priesz rinkimus. 
Po rinkimu gal taip ir padarys.

Kita iszeitis butu visu žmo
nių gražumu praszyti tiek daug 
nevalgyti, ir praszyti biznierių 
per daug pelno neimti, per 
daug nelupti isz žmonių. Bet 
jau syki Prezidentas Trumanas 
taip gražumu prasze ir niekas 
jo nepaisė ir neklause.

Treczia iszeitis butu, kad vi
si daug geriau, sunkiau ir tei
singiau dirbtu ir iszdirbtu dau
giau visokiu daigtu; kad mai- 
nieriai daugiau anglių iszkas- 
tu, fabrikantai daugiau visko 
pagamintu, kad visi rūpintųsi 
ne tik kiek uždirbs, bet taipgi 
ir kiek iszdirbs.

Pastarosios dvi iszeities yra 
gražios ir geros, bet visai ne
tinkamos, ir neingyvenamos, 
nes Amerikiecziai patarimu ne
ima ir neklauso. Kiek dabar 
galima- matyti, tai vienatinis 
būdas maista sutaupinti ir 
kasztuS sumažinti tai viską vėl 
suvaržyti,ir kiekvienam po bis- 
ki padalinti.

Bulgaras Petkov 
Pakartas

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PAVOJUS ITALIJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

liams darbininkams.”
Monza mieste, Palmiro Tog

liatti grasino visus su revoliu
cija. Szitas Komunistu vadas 
kalbėdamas in penkis szimtus 
tukstaneziu žmonių pasakė: 
“Dangus jau niaukiasi. Bai
saus ir pražūtingo karo debe
siai jau ima visa musu kraszta 
užtemdyti, už tai kad svetimas 
krasztas, toli už juriu mariu, 
kiszasi in musu reikalus ir už 
tai kad to kraszto kapitalistai 
nori visa svietą užariauti. Tas 
krasztas yra Amerika. Czia

Praszo “Atom”
Bombos

Daktaras Caleb Greene, 
mokslinczius, kuris dirba 
prie tu sprogstaneziu “A- 
tom” bombų pagaminimo 
ana sanvaite pranesze vie
nam New York miesto laik- 
raszcziui, kad slapta Žydu 
draugyste, Irgun Zvai Leu
mi, pernai kreipėsi in ji ir 
prasze kad jis Žydams paga
mintu tokia sprogstanezia 
“Atom” bomba. Ka jie keti
no su ta bomba daryti ne 
sunku inspeti.

EROPLANAS
SUDUŽO

28 Žmones Iszszoko; 
Jieszkoma Po Mares i

„ I
Žmonių . ;

MANILA. — Armijos preky
binis eroplanas paklydo padan
gėse virsz mariu, skrisdamas I 
in Luzon Salas. Kiek dabar ga
lima dažinoti, tai visi keliauto
jai izsszoko isz eroplano pirm j 
negu jis nukrito.

Armijos eroplanai greitai 
iszskrido to eroplano jieszkoti 
ir rado eroplano liekanas ant 
mariu. Dabar visi jieszko tu 
žmonių kurie isz to eroplano 
iszszoko. Isz viso buvo dvide- 
szimts asztuoni žmones.

Trisdeszimts penki eroplanai 
dabar jieszko žmonių po mariu 
bangas. Paskutinis praneszi- 
mas isz lakūno nuo to eroplano 
buvo kad jis buvo insakes vi
siems keliautojams szokti isz 
eroplano, nes viesulos ir audros 
eroplana tiek isz kelio iszsukc, 
kad jau gazolino nebeliko. Jis 
pirmiau per radijo buvo prane- 
szes kad jis nežino kur jis da
bar padangėse randasi ir tik 
klaidžioja ir jieszko vietos nu
sileisti.

Nei eroplanu kompanijos, nei 
armija neiszdave vardus tu ku
rie ant to eroplano skrido, nes 
yra vilties kad gal bus galima 
nors kelis isz ju surasti ir isz- 
gelbeti.

PASZOVE ŽMONA.
NUŽUDĖ MEILUŽI

jau buvo derybos priimti Mi
nister! ir savo tenai pasiunsti. 
Visi dipliomatiniai santykiai 
buvo nutraukti 1941 metuose. 
Bet dabar, kai Bulgarai pako
rė Nikola Petkov, tai viskas ve! 
suiro.

Ne tik Amerika dabar pasi 
piktino, bet Francuzija su Ang
lija taip pat pareiszke savo ne
pasitenkinimą. Bulgarai Ko
munistai nieko nepaiso, nes jie 
gerai žino kad Sovietu Rusija 
juos užtaria. Czia, Bulgarijoje 
politinis puodas jau verda ir 
sudaro pavoju visam svietui, 
nes czia labai greitai gali susi
kirsti Rytai su Vakarais, Ame
rika su Rusija.

PACZTORIUS
NUSIŽUDĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nuskrido in Harrisburg, Pa. 
Harrisburge jis eroplano vary
tojui paaiszkino kad jam rei
kia greitai pribūti in Pittsburg- 
ha, žmogus sutiko ji nuvežti in 
Pittsburgha, tik paprasze kad 
jis palaikyti! eroplano vaira 
pakol varytojas užsuks eropla
no inžina. Kas ten atsitiko kad 
eroplanas sykiu pradėjo eiti ir 
susimusze biski in kita eropla- 
na. Tuo tarpu Ponas Nash isz- 
szoko isz eroplano ir dingo. Po
licija paskui nieko nežinojo 
apie ji pakol iszgirdo kad jis 
užsmusze.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

PONTIAC, MICH. — Detek- 
tyvas, Saržentas Harry Engel- 
by, 45 metu žmogus, narys slap
tos policijos paszove savo žmo
na in koja ir nužudė savo žmo
nos meiluži, James C. Harris, 
38 metu amžiaus darbininką.

Detektyvas Harry Engelby 
atėjo prie General Motors auto
mobiliu fabriko ir pareikalavo 
kad jo žmona Sarah, 45 metu 
moteriszke iszeitu su juo pasi- 
szneketi. Kai ji nesutiko, jis 
palauke iki sziptas pasibaigė ir 
paskui ja iszsivilko isz automo- 
biliaus in kuri ji norėjo inlipti. 
Kai ji nesidavė ir pradėjo gin
tis, jis szove in ja ir szuvis pa
taikė jai in koja. Paskui jis pa
reikalavo kad James C. Harris, 
jo žmonos meilužis iszliptu isz 
to automobiliaus. Kai jis neisz- 
lipo, tai tas detektyvas szove 
in ji ir pataikė jam in sprandą.

Paskui Detektyvas Harry 
Engelby nuveže savo žmona in 
ligonbute, o jos meilužis, James 
C. Harris tame automobilyje ir 
pasimirė.

Szitokiu neisztikimybiu dau
giau ir daugiau vis randasi, 
ypatingai tarp moterėliu ku
rios gauna ";sau darbus fabri
kuose, ir jaueziasi kad jos jau 
vyrams lygios ar da ir geres
nes.

NUBALSAVO
SOVIETUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vo tik sanvaite atgal investa ir 
pasiraszyta, o dabar jau Ame
rika priežaseziu jieszko.

Szitie klausimai apie kuriuos 
klausimus bus galima svarstyti 
šukele daug barniu ir susikir
timu, bet Rusija per balsavi
mus visur pralaimėjo.

In Prezidento Vieta?

Eina visokį gandai apie 
kas stos in rinkimus del Pre
zidento vietos, kas bus parti
jų paskirtas ir kas tuos rin

kimus laimes.
Paprasti darbo žmones da 

nieko nesako; laukia pakol 
paaiszk^s partijų nusistaty
mai. Bet czia du vyrai, kurie 
vaiske buvo virėjai del Ge
nerolo Eisenhower, iszkabi- 
no virsz savo restaurano Ge
nerolo Eisenhower paveiksią 
ant kurio paraszyta “Gene
rolas Eisenhower del Prezi
dento.” Szitiedu virėjai, 
John Schwarz ir Marty Sny
der sako kad Generolas Ei
senhower butu labai geras ir 
gabus Prezidentas.

Ir kituose miestuose eina 
gandai apie Generolo stoji
mą in rinkimus. Nei Republi- 
konai nei Demokratai neno
ri Generolo Eisenhower pa
skirti, nes jie nežino kur jis

UŽMIGO PRIE RATO

Automobilius Susimu
sze In Traukini

NORRISTOWN, PA. — 
Thomas Cerula, dvideszimts 
dvieju metu vyrukas, važiavo' 
sau in darba apie szeszta valan
da isz ryto. Jis užsnūdo ar vi
sai užmigo prie rato ir neužma
to kaip privažiavo prie kryžke- 
lio, kur vieszkelis eina skersai 
geležinkeli. Tuo sykiu atvažia
vo ir traukinys. Sargas prie 
kryžkelio, Allen Booze mosika
vo ir rodė raudona vieliava pa
rodyti kad atvažiuoja trauki
nys ir kad automobiliai susto
tu. Thomas Cehula, užsnūdęs 
nemate nei traukinio, nei to 
sargo ir in važiavo staeziai in 
traukini.

Jo automobilius buvo visisz- 
kai sudaužytas ir jis pats su
žeistas. Jis buvo nuvežtas in 
Mongomery ligonbute, kur 
daktarai sako kad negalima da
žinoti kaip labai jis yra sužeis
tas, nes jis buvo labai sukraty
tas.

PASZOVE SAVO 
ŽMONA

PHILADELPHIA, PA. — 
Joseph Mantegna, 54 metu am
žiaus, nuo 12 East Ninth Uly., 
in Marcus Hook buvo suimtas 
ir suaresztuotas. Jis yra kalti
namas už paszovima savo žmo
nos Jennie, 46 metu amžiaus. 
Jiedu už ka ten susiginezino ir 

stovi politikoje. O visi poli
tikieriai bijosi to Generolo. 
Partijų vadai negali ant Ge
nerolo pasitikėti, jie nežino 
ar jis butu savo partijai isz- 
tikimas. Abelnai imant, po
litikieriai nenori kad kari
ninkas jiems tvarka suardy
tu.

Bet Republikonams dabar 
yra didele pagunda, nes jau 
gandai eina kad Generolas 
Eisenhoyer per rinkimus 
lengvai sumusztu Trumana. 
O kaip tik tas ir rupi visiems 
Republikonams.

Da visokiu gandu iszgirsi- 
me, da visko prisiklausysi
me pirm negu paaiszkes ku
ris kandidatas bus kurios 
partijos paskirtas. Beveik 
staeziai galima sakyti kad 
Demokratai statys esamaji 
Prezidentą Trumana, bet da 
sunku inspeti kas bus Re- 
publikonu kandidatas.

susipesze namie, ir jis iszsi- 
trauke revolveri ir paleido 
sziuvius in ja. Viena kulka pa
taikė žmonai in szlauni, o kita 
praszvilpe pro kakta.

Policijantai nuveže žmona in 
Chester ligonbute, o jos vyra in 
kalėjimą. Joseph Mantegna ta
vo jurininkas per kara ir buvo 
Japonu nelaisvėje per keturis 
metus. Jis prisipažino kad jis 
paszove savo žmona.

TRYS MAINIERIAI 
ŽUVO

Akmuo Nukrito ir Juos 
Pagavo

WILKES-BARRE, PA. — 
Tris mainierius puolantis ak
muo pagavo ir ant smert užmu- 
sze in Barnum Shaft Nr. 2, Du
ryea, netoli nuo Wilkes-Barre, 
Pa.

Žuvusiu mainieriu vardai ir 
pavardes: Frank S. Kurek, 55 
m., amžiaus mainierys isz Du
ryea, ir du lieberiai, darbinin
kai, Joseph Moriesky, 34 metu 
amžiaus, isz Old Forge ir Mi
chael P. Cunningham, 43 metu 
amžiaus isz Scranton.

Ketvirtas mainierys Bernard 
Karafjak, isz Duryea mate 
kaip tas akmuo krito ir pagavo 
tuos tris mainierius, ir jis grei-, 
tai pranesze apie nelaime. Visi 
kiti mainieriai greitai pradėjo 
kasti ir jieszkoti tu mainieriu,1 
bet viskas buvo veltui. Kai ra
do, visi trys buvo negyvi. Dak
tarai sako kad ant syk buvo už- ■ 
muszti. I

Moterų Tarybos
Virszininke

Daktare Jeanne Eder, isz 
Szveicarijos, yra Moterų 
Tarptautines Tarybos virszi
ninke. Ji dabar atvažiavo in 
Philadelphia, kur tos tary
bos vadai ir atstovai suva
žiavo ant posėdžio.

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