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Isz Amerikos
TAUTU SANJUNGOS 

SUSIRINKIMAS
PARYŽIUJE

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Tautu Sanjungos nariai dabar 
jau ima tartis ir kalbėti kad 
sziu metu susirinkimas, suva
žiavimas ar konferencija turėtu 
būti Paryžiuje, Prancūzijoje, 
nes tenai pragyvenimas butu 
daug pigesnis, kai Prancūzai 
atpigino savo “Franka,”

Paskutini žodi apie vietos 
pasirinkimą pareis nuo Bendro 
Sekretoriaus, Trygve Lie, ku
ris dabar važinėja po Europa 
jieszkodamas tinkamos vietos 
del to susirinkimo. Bet visi jau 
spėja ir stacziai sako kad ir jis 
sutiks laikyti tas konferencijas 
Paryžiuje, nes beveik visi 
krasztai labai daug pinigu su-

Iszrokuojant kad pirmiau 
doleris buvo vertas 119 Prancū
zu Franku, o dabar už doleri 
jau galima gauti daugiau negu 
214 Frankas, tai Tautu Sanjun- 
ga susitaupintu apie 570,000 
doleriu. Czia neskaitoma kiek 
patys delegatai ir j u pagelbi- 
ninkai susitaupintu. Gal ir 
daug daugiau susitaupintu, nes 
kai kur galima gauti 350 Pran
cūzu Franku už Amerikos do
leri.

Beveik Visos tautos nori kad 
tas. susirinkimas butu laikomas 
Paryžiuje. Kelios tautos yra 
paskolinusios Prancūzijai pi
nigu, ir tikisi kad dabar kai 
konferencija bus tenai laikoma, 
lai joms nereikes nei cento pri
mokėti. Prancūzu valdžia gales 
joms taip atsimokėti.

RINKIMAI
ARTINASI

WASHINGTON, D. C. — 
Stacziai negalima dabar ne tik 
pasakyti bet ir inspeti kas lai
mes Prezidento rinkimus sziais 
metais. Abieju partijų vadai 
sako kad nei viena nei kita par
tija negali per daug pasitikėti 
savo galybe ar pasakyti tikrai 
kad ta ar ta partija laimes.

Prezidentas Trumanas bus 
Demokratu paskirtas; ta visi 
pripažinsta. Jie taipgi sako kad 
Trumano vardas pakilo per pa
staruosius metus.

Kuris kandidatas bus Res
publikonu paskirtas da negali
ma nei inspeti. Dewey isz New 
York, Taft ir Stassen dabar 
stengiasi patraukti savo parti
jos akis in save ir Amerikiecziu 

-balsus, votus. Generolas Eisen
hower visiszkai ir neatszaukia- 
mai pasitraukė isz rinkimu. Vi
si trys Irusieji kandidatai sa
ko ir giriasi kad jie dabar tik-

Karo Paveikslas

A

Sužeistieji karininkai ir 
kareiviai laukia prie kelio 
pakol juos nuvesz in Yannina 
miestą, kur jie bus aprūpinti" 
ligoninėse. Jie buvo sužeis
ti kai Graikijos armija susi
kirto su Graikijos sukilėliais 
prie Konitsa miesto. Szitie

karininkai ir kareiviai pri
guli prie Graikjos valdžios 
armijos. Jau keli menesiai 
kai armija kariauja priesz 
tuos sukilėlius Graikijos kal
nuose. Sukilėliai gauna daug 
pagelbos ir paramos isz Ko
munistu ir net isz paezios Ru-

sijos.
Amerika dabar siunezia 

daug savo geriausiu karinin
ku Graikijos armijai in pa
gelta. Amerikos laivynas 
su kariszkais eroplanais ir 
fcomberiais dabar randasi 
prie pat Graikijos uostu.

autu Sanjungos
Konferencija Bus

F raneuzij oj e
Indijos Vadovas Mohandas K. 
Gandhi Likos Nužudytas; Kon
gresas Nori Sustabdyti Visas 
Aliejaus Siuntimą In Kitas 
Krasztas; Pre z. H. Trumanas

. Atstovaus Demokratus ---- .==y
MOHANDAS

GANDHI - 
NUŽUDYTAS

WASHINGTON, D. C. Daug Kon-

rai žino kad jie bus paszaukti 
stoti in rinkimus. Stassen vis 
daugiau ir daugiau žmonių prie 
saves prisitraukia.

Eina gandai kad Teisėjas 
Douglas bus paskirtas stoti in 
Demokratu rinkimus def Vice- 
Prezidento. Kai kurie Demo
kratai tikisi kad teisėjas Doug
las galėtu patraukti daug bal
su, votu isz Komunistu ir kai- 
ruju nes jie yra tam teisėjui 
prielankus.

Wallace stos in rinkimus ir 
stengsis kuo daugiausia balsu, 
votu patraukti. Jis žino kad 
jis jokiu budu negali laimėti 
rinkimus, bet jis tikisi kad jis 
gales daug žalos Demokratams 
padaryti.

Bus tokiu Republikonu ir 
Demokratu, kuriems kandida
tu paskyrimas nepatiks ir jie 
stos Wallacui in talka. Bet nie
ko tokio svarbaus isz to nebus.

NELAIME ANG-
LIAKASYKLOSE

2 Žuvo; 5 Sužeisti

MAHANOY CITY, PA.—Du 
mainieriai žuvo ir penki buvo 
sužeisti kai gazas susprogo Ma
ple Hill angliakasyklose. Ke
turi isz sužeistųjų buvo nuvež
ti in Locust Mt. ligonine Shena- 
doryje.

Adoplh Seduski, kurio tikras 
vardas yra Przylbykoski, tris- 
deszimts dvieju metu amžintus, 
nuo 216 E. Washington uly., ir 
Povilas Lucas, keturios de- 
szimts metu amžiaus, nuqj243% 
E. Coal uly., buvo ant s: 
muszti.

Sužeistie j i yr a: Jose^
ko, 62 metu amžiaus, isz Maha-

ncy City; Stanley Comerosky, 
39 metu amžiaus, isz Shenan
doah; Andrew Yashinsky, 37 
metu amžiaus, isz Shenandoah; 
Stiney Kuczinski, 58 metu am
žiaus, isz Zions Grove ir Domi
nik Packer, isz New Philadel
phia.

Lenku kunigas Joseph Swiss 
isz Szvento Kazimiero parapi
jos nusileido in mainas suteikti 
paskutinius Sakramentus.

Kaip ta nelaime atsitiko, ne
paskelbta. Bet kiek buvo ga
lima sužinoti tai tie du kurie 
buvo ant smert užmuszti dirbo 
prie darbo kuris yra vadinamas 
“robbing.” Reiszkia, jie sten
giasi iszimti paskutines anglis 
isz vietos kuri bus apleista, jie 
taip sakant iszima tas anglis 
isz kur jau beveik visos anglys 
iszkastos. Jie jau rengėsi ta 
vieta apleisti kai nelaime atsi
tiko. Šzitoks darbas yra la
kai geras ir pinigingas, bet bai
siai pavojingas. Kasykliu in
spektoriai, peržiūrėtojai nega
li suprasti, kaip tie gazai su
sprogo, nes toje vietoje nėra jo
kios elektros ar dratu ar kito
kios ugnies ar szviesos nuo ku
rios kutu kuve galima gazams 
užsidegti ir susprogti.

AMERIKIECZIAI
KAREIVIAI VIDUR

ŽEMIU JUROSE

irt už-

Chun-

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Vis daugiau ir daugiau žinių 
ateina apie Amerikos karei
vius Viduržemiu jurose ir tuo
se krasztubse. Amerika siun- 
czia vis daugiau ir daugiau ka- 
riszku laivu in tas juras ir dau
giau kareiviu, marinu ir juri-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKIECZIAI
BERLYNE

Sovietai Stengiasi
Amerikieczius 

Iszstumti
BERLYNAS, VOK. — So

vietams visai nesiseka iszstum
ti Amerikieczius isz Berlyno su 
grasinimais. Bet jie nesiliauja 
visokiais budais kabintis prie 
Amerikiecziu. Czia daug visko 
gali būti ir bus.

Devyni tukstaneziai Ameri- 
kiecziu Berlyne yra grasinami, 
gazdinami ir kartais net stum
domi Sovietu kareiviu. Ameri
kos Karo Sztako virszininkai 
sako kad Sovietams nepasiseks 
iszvaryti Amerikieczius, bet ki
ti augszti karininkai ir valdi
ninkai spėja kad Amerikiecziai 
iszsikraustys isz szito miesto 
sziais metais.

Sovietai nieko vieszai neda
ro priesz Amerikieczius, bet 
prie kiekvienos progos szidina, 
pajuokia ar trukdo juos.

Nėra uždrausta Amerikie- 
cziams vaikszczioti po ulyczias 
kur Sovietai valdo, bet kartas 
nuo karto Amerikietis būva su
imtas, suaresztuotas ir paskui 
vėl paleistas. Vokiecziams So
vietai pataria kad ne in sveika
ta dirbti del Amerikiecziu. So
vietu papirkti laikraszcziai 
Berlyne stacziai klausia Ame
rikieczius: Ka jie,czia daro ir 
kodėl jie neina sau namo?

Amerikiecziai y -a Sovietu 
apsupti isz visu pusiu. Jie turi 
savo maista atsiverti per siau
ra, Rusijos nustatyta kelia. Av- 
cziausia vieta tai szimtas my- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

gresmonu dabar stengiasi investi Byla, kad 
butu kompanijoms uždrausta siunsti aliejų 
in svetimus krasztus.

Tuo paežiu sykiu Amerikos Taryba pa- 
reiszke kad visa valdžia yra labai susiru- 
pinus kad nebus gana aliejaus del taip sau 
žmonių, o ypatingai pritruks musu vaiskui, 
musu armijai.

Vidaus Sekretorius pataria tuojaus imti 
statyti fabrikus kuriuose butu gaminamas 
aliejus isz anglių. Tokie fabrikai pasta
tyti kasztuotu valdžiai apie devynis bilijo
nus doleriu ir imtu apie deszimts metu ge
rai inrėhgti ir intaisyti.

Senatorius Styles Bridges, Republikonas 
isz New Hampshire, innesze Byla uždraus
ti per vienarius metus visoms kompanijoms 
parduoti ar siunsti aliejų in svetimus krasztus, 
iszimant tik ten kur musu kariuomenes 
randasi.

Komisija, kuri buvo paskirta isztirti kiek 
aliejaus mes turime ir kiek bus galima ti
kėtis gauti, sako kad jeigu kitas karas isz- 
kiltu, tai mums labai greitai pritruktu aliejaus.

Beveik kas metai Naujos Anglijos val
stijos neturi gana aliejaus, nors daug to 
aliejaus vis buvo siuneziama in svetimus 
krasztus, net ir in Rusija.

Senatorius Bridges buvo užklaustas: Ar 
jo Byla uždraustu aliejų siunsti ir in Ka
nada? Pasakė kad taip ir butu. Jis sa
ko kad Naujos Anglijos žmones kasdien 

(Tasa Ant 4 Puslapio) I

Indijos Krasztas Sudre 
bėjo; Visas Svietas

Nubudo

NEW DELHI, INDIJA. — 
Visu valstijų ir tautu vadai ir 
galiūnai nutilo ir viso svieto 
žmones nulindo, kai menkas 
Mohandas Karamchand Gan
dhi lavonas buvo liūdnai nesza- 
mas isz jo namu, Biria House, 
New Delhi mieste prie kranto 
szventos Jumna upes, kur jis 
buvo sudegintas sulyg Indijos 
paproczio ir tikėjimo.

Visa karta jau praėjo kai Mo
handas Gandhi mokino ir vede 
savo žmones tarp szviesos ir 
tamsybių, tarp pražūties ir vil
ties. Dabar tik saujale pelenu 
liko isz tos taip tobulos dva
sios. Sunku pasakyti kokios 
gėlės, kokie vaisiai iszdygs isz 
tu pelenu.

Blogi pasielgimai Bombay 
mieste paseke ta taip bloga 
žmogžudyste New Delhi mies
te. Mes nežinome kas dabar at
sitiks Indijoje, bet mes tiek 
žinome, kad žmogus kuris per 
visa savo gyvenimą kalbėjo ir 
mokino žmones taikingai gy
venti, žmogus kuris vis prieszi- 
nosi priesz smurtą, buvo to 
nužudytas.

Tie kurie mate kai Gandhi 
buvo nužudytas, sako kad jis 
su paskutiniu savo atsidūsėji
mu dovanojo tam kuris ji nužu
dė.

Gandhi pasimirė; jo kūnas 
sudegintas, bet jo dvasia ilgai 
gyvens Indijos kraszte!

Jis buvo didvyris, tikra ta 
žodžio prasme. Bet tuo paežiu 
kartu jis buvo žmogus. O žmo-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Dabar niekur nėra pastovu

mo; kur tik eisi, ka tik pasi- 
skaitysi, rasi kad niekas ant 
nieko nepasitiki, kad viskas 
mainosi ir keieziasi, kad niekas 
ant vietos nepastovi.

Nusistatymai, planai, tvar- 
kis ir sutarties buvo viena die
na padarytos, o ant rytojaus 
suardytos.

Tas pats darosi Europoje, 
Azijoje ir Amerikoje.

Kiek tu konferencijų buvo! 
Kiek tu mitingu, susirinkimu, 
seimu ir pasisznekejimu! O nei 
vienas dalykas nėra nutartas, 
nei vienas klausimas nėra isz- 
risztas.

Isz Kremlino iszejo slapti in- 
sakymai Komunistams ardyti 
tvarka, Ruhr slėnyje; sukelti 
buntus; iszszaukti straikas fab
rikuose, mainose ir ant geležin
keliu. Priesz kara Ruhr slėnis 
buvo Europos pramones szir- 
dis.

Europos žmones dabar jan- 
cziasi kad jie negali per daug 
pasitikėti ant Amerikiecziu. 
Jie mato kad Amerikos Sekre
torius Marshall daug visko pri 
žada, bet paskui Amerikos 
Kongresas visai ka kita daro.

Kai viskas Amerikoje bran
gu, tai ir Europos krasztams 
beda, nes jie gauna ar skolinasi 
dolerius ir paskui labai mažai 
už tuos dolerius gauna.

Keliamieji Metai

(Prancūzijos valdžia gyvena 
tik diena nuo dienos. Prancū
zai viena diena kovoja priesz 
Komunistus, kita diena priesz 
savuosius, o treczia diena 
priesz DeGaulle ir jo partija.

Ir tas susikirtimas tarp Ru
sijos ir Amerikos sukelia nepa 
stovuma po visa svietą. Mažes
ni krasztai kaip ant tvoros tupi, 
nežino in kuria puse szokti, ne
žino kaip ilgai Amerika Sovie
tams kelia pastos; nežino kas 
isz viso to susikirtimo bus ar 
iszeis.

Vokiecziams buvo prižadėta 
kad Ruhr slėnyje dabar jau vi
si dirbs ir daug anglių iszkas ir 
visiems bus darbo. Ant ryto
jaus Vokiecziai dažinojo kad 
Prancūzams nepatinka ir kad 
nieko panaszaus tenai nebus.

Už tai dabar galime isz tikro 
sakyti kad nieko nėra pasto
vaus, kad visas svietas nepa
stovumo liga serga!

Italijonai iszeina Panedelyje 
dirbti; Utarninke sustraikuoja 
Komunistu paklausydami; Se- 
redoj £ryžta in dauba, o Ket
verge protestuoja ir ne eina in 
darba.

Anglijos žmones vargo ir ba
davo pakol fabrikai pradėjo 
dirbti ir pakol pramone padidė
jo. Dabar kai fabrikai jau pa
daro gana plieno ir geležies ir 
kada mainieriai ima gana ang
lių iszkasti, viskas taip paszie- 
liszkai pabrango kad tie žmo
nes vėl vargsta ir badauja.

Visiems Lenkams nebutu pro 
szali pasiskaityti laikraszczio 
“New York Times“ numeri, 
Sausio 22, 1948, kur randasi la
bai daug 'žingeidžių žinių apie 
Lenkus, Vokieczius ir Sovietus 
ir kaip Sovietu Rusija pardavė 
ir iszdave Lenku tauta Na
ciams. Tas numeris butu žingei
dus ir visiems kitiems, net ir 
Lietuviams, pamatyti ir su
prasti ka Ruskiai dare ir ka jie 
sziandien daro.

Tas pats ir Pietų Amerikoje. 
Pietų Amerika dabar ardo visa 
Amerikos Sekretoriaus tvarka 
del paszelpos. Pietų Amerikos 
krasztai buvo pasižadeje siuris- 
ti in Europa tavoro ir maisto už 
milijonus doleriu.\ Dabar jau 
matyti kad jie visai" nieko ne- 
-sįuns.

Rusijoje Karo Bonai dalbar 
yra parduodami už deszimta 
dali ju vertes. Reiszkia Ruskis, 
kuris per kara pirko doleri a 
vertes Karo Bonu dalbar tuos 
bonus parduoda už deszimtuka, 
ir retas kuris juos perka.

Tolimuose Rytuose gaisras 
jau dega.:Karas šiauezia Kini
joje; susikirtimai Indijoje. Pa
lestino, Szventos Žemes klausi
mas vis neiszrisztas.

Niekas nežino kaip dalykai 
stovi Graikijoje ir kaip viskas 
tenai iszeis. Nauja tvarka bus 
investa, gal ir nauji Amerikie- 
cziai bus paskirti in Graikija.

Kai mes pranaszavome kad 
cukrus atpigs tai mes taip ir ti
kėjome. Bet Amerikos Armija 
nupirko net penkis szimtus 
tukstancziu tonu cukraus isz 
Kubos. Mes tikejomieš kad tas 
cukrus ateis ežia in Amerika 
musu eztorninkams, ir už tai, 
mes raszeme kad jis atpigs, nes 
jo tiek daug bus. Bet armija vi
sa ta cukru užgrobė ir dabar 
cukrus tiek kasztuos, kiek 
kasztavo. Mes atsipraszome sa
vo skaitytoju, kad mes visu vil
tis taip sukeleme.

Kas ketvirtas metas Vasa
rio (Feb.) menesis turi viena 
diena daugiau negu papras
tai. Taip daroma kad suly
ginus metu dienas su saulu
tes dienomis. Musu kalendo
rius nėra jau toks teisingas 
ar geras kaip mes galvojame, 
ir už tai reikia kas ketvirtas 
metas viena diena daugiau 
uždėti.

Tas ketvirtas metas, kuris 
turi viena diena daugiau yra 
vadinamas “Keliamasis Me
tas,“ ar Anglu kalboje 
“Leap Year.“

Yra paprotys, mada ar tik 
iszgalvojimas kad per tuos 
keliamuosius metus, mergina 
gali be jokios sarmatos pirsz- 
tis kavalieriui, kad ji gali 
vyro praszyti ženytis.

Už tai visokiu jokiu ir pa
sakų randasi apie tuos me
tus, kada mergina vyro jiesz- 
ko, o ne vyras merginos. Per 
szituos metus, visi kavalie
riai ir Bingeliai turi labai 
saugotis ir merginu vengti 
jeigu jie nori liktis Bingeliais 
ir laimingais.

Czia szitie paveikslėliai 
parodo dvejopas svajones: 
Ka vyrukas norėtu padaryti 
ir kaip mergina norėtu savo 
ta susimeszkerioti ir už no
sies vedžioti.

Bet kiek mes apie tokius 
dalykus esame patyrė ir kiek 
mes suprantame, tai mums 
rodos kad tos merginos tuos 
nabagus singelius meszkerio- 
ja ir medžioja ne tik kas ket
virtas metas, bet visados ir 
amžinai!

Koks czia mokslinczius 
yra pasakęs, kad vyrukas ve
jasi paskui mergele pakol 
mergele ji pasigauna, Mote- 
riszkas būdas mat, jau toks 
kad ji vis traukiasi ir slaps
tosi ne del to kad pasitrauk
tu ar pasislėptu, bet kad pri
sitrauktu ir žingeidumą su
keltu.

Kai kiti pataria saugotis 
merginu per tuos keliamuo
sius metus, mes patariame 
savo draugams amžinai sau
gotis, nes kai in szitokius 
slastus pakliūsi, tai tau pro
tas nieko nepagelbes, nes ta
da nabago jau rankos dreba, 
akys dega ir szirdis plaka vis 
smarkiau!

1943 FE^RUA^Y 1943
MON WEU THUR

to pratinti tik jeigu tvirtai pa- 
i emtas.

Nuo septynių iki devynių 
menesiu kūdikis stengs szliauž- 
ti ir bandys atsistoti. Jau nori 
kad kiti ji boviutu. Už devynių 
menesiu jau atsistija ir už dvy
lika menesiu pradeda vai'ksz- 
czioti.

Kūdikis neturi jokio supra
timo kas gera arba kas bloga. 
Jis tik seka savo instinktus. Ir 
todėl senesni vis turi ji daboti, 
prižiūrėti ir pamokinti.

Jeigu kūdikis netinkamai 
maitintas jis tinkamai neiszsi- 
vystys. Kūdiki reikia sverti 
kas sanvaite pakol sulaukia de
vinta menesi, po tam kas dvie- 
joms sanvaitems. Kūdikis sve
ria apie septynias svarus po gi
mimu, keturiolika svaru sulau
kės szeszta menesi, ir apie dvi- 
deszimts viena švara sulaukės 
pirmus metus. Kadangi kūdikis 
tai]) greitai auga jam būtinai 
reikalinga duoti tinkama valgi.

visas svietas pavirto in baisu 
karo gaisra.

Amerikos valdžia dabar turi 
tikrus rasztus kurie buvo suim
ti kai Amerikiecziai užėmė Vo
kieczius. Szitie rasztai parodo 
kad Sovietai ne vien tik prita
rė Hitleriui, bet net ir stojo in 
vadovyste visa svietą užkariau
ti.

Isz tu rasztu ir sutareziu ma
tyti kad Rusija sziandien ta pa
ti daro ka norėjo daryti su Hit
lerio pagelia. Sovietai pir
miausia patys norėjo visa svie
tą užkariauti, paskui su Hitle
riu, po tam priesz Hitleri, o da
bar jie to paežio siekia to pa
ežio nori su Alijantu kaip Ame
rikos ir Anglijos pagelia. O 
dabar, Stalinas mato kad Rusi
jos Sovietai vėl vieni liko ir 
vėl vieni turi priesz visa svietą 
kariauti.

Kaip Rankose Laikyti Kūdiki

Nauji namai tokie 'brangus, 
kad tik durniai ar milijonieriai 
dalbar perka.

Net ir Molotovo nusistaty
mai ima irti. Molotovas, norė
damas pasistatyti priesz Ame
rikos paszelpa Europai, sten
giasi visus krasztus taip su
tvarkyti, kad jiems paszelpos 
isz Amerikos nereikėtų. Bet del 
tokios tvarkos reikia doleriu, o 
doleriai randasi vien tik Ame
rikoje.

Amerikos nusistatymas pri
sirengti geras ir apszarvuotas 
vietas Lihyjoje ir prie Perzijos 
inlankos parodo kad Amerika 
rengiasi in kara priesz Rusija, 
nes isz szitu vietų musu eropla- 
nai gali pasiekti Rusijos sosti
ne ir szirdi.

dama sprandą ir galvele su 
rankos delnu ir pirsztais, pri- 
glaudžiant kūdikio kuna prie 
savo su kaire alkūne, Niekuo
met nelaikyk kūdiki ant savo 
paežiu,

Nepratink kūdiki kelti gal
vele pakol nesulauks keturi u 
menesiu ir nepratink sėdėti pa
ko] nesulauks szesziu menesiu. 
Nugarkaulis, sprandelis ir gal
vele visuomet turi būti parem 
ti. Niekuomet nepakelk kūdiki

O Sovietams szitokis 
stovumas labai patinka.

liepa-

Komunistai su pagelba s isz 
■’7 Kremlih'o šubuntavbjo4 žmones 

Italijoje ir Francuzijoje. Ko
munistai nori valdyti ir jiems 
daug lengviau valdyti jeigu 
niekas kitas negali ar nemoka 
v aid'. t i.

Szvedijos valdžia laibai gra
žiai suvedžiojo Rusijos biznie
rius ir Užsienio politkierius. 
Szvedai pasirasze sutarti pri
statyti Rusija daug visokio ta
voro, bet su t<? saidyga kad jie 
duos Rusijai kas nuo Szvedu 
atlieka. Iki dabar labai mažai 
kas atliko nuo Szvedijos raika- 
lu. Ruskiai plusta ir pyksta, bet 
nieko negali padaryti, nes su
tartis taip sudaryta.

Kūdiki reikia atsargiai kil
noti. Kaniūkai vis minksztus, 
lengvai lenkėsi ir gali lūžti. 
Jeigu neatsargiai kilnotas jis 
tapsta piktas nes jo muskulai 
skaudus. Kūdiki tuoj po valgiu 
irgi nereikia kilnoti. Kratymas 
palieka kūdiki sujudintu ir 
nervuotu.

Mažas kūdikis negali pats 
save apsiversti. Muskulai pa
ilsta jeigu ilga laika pasilieka 
vienoj vietoj. Kuomet pakeltas
penėjimui arba valymui, rei-, rankutėms 
kia permainyti jo vieta nuo 
vienos puses in kita, jeigu gulė
jo ant pecziu tai reikia pagul
dyti ant pilvelio, jegiu ant pil
velio tai paguldyti ant pecziu. 
Bet visuomet galvele su pecziu- 
kais turi,but tiesiog laikyti, ir 
rankutes ir kojukes' liuosos. 
Auseles laikytos tiesiai ir lygiai 
prie galveles. Akeles reikia 
saugoti nuo szviesos.

Laikyti kūdiki reikia pagul
dyti ant kairios rankos, laiky-

su vaikais, 
nevaiksz-

Vaįksztinodami 
niekuomet greita 
cziok ir neimk rankutes nes la
bai greitai vaikutis pavargs,

Kuomet k n (lik is gimsta, jo 
galvute gan didele, pilvelis di
delis, rankutes ir kojukes trum- 

>jukes truputi palenk- 
triju menesiu kūdikis 

rankutėms paimti kas
tik jam parodyta, ir jis jau ban
do atsisėsti. Bet nereikia ji prie

pos ir k 
tos. Už 
stengia

APIE ORĄ

Žmogus negali gyventi be 
oro. Be oro nėr gyvasties. Mes 
ta visi žinome, bet mažai su
pranta oro svarbumą sveikatai. 
Bet žmones, kurie žino, jog be 
oro negali gyventi, laiko duris 
ir langus uždarytus. Jie orą 
kambaryje sudegina žiburiais 
ir ugnimi. Neduoda kunui tin
kamo vėdinimo. Orą nuo kūno 
sulaiko anksztoms drapanoms, 
storais czevėrykais, mažais kal
niečiais, i r 1.1.

Per ilga laika daugelis.žmo
nių mane, kad oras dviejopas. 
Dieninis oras, kuris geras, ir 
naktinis oras, kuris blogas. Vi- 
si turi žinoti, kad naktinis oras 
ne blogas, jog naktinis oras ne 
pavojingas, bet geras. J eigų lai
kysime miegamojo kambario 
langus atidarytus nakezia, ap-. 
susaugosime nuo džiovos.

Žmones klysta manydami, 
kad tik planeliams oras reika
lingas. Vieszos Sveikatos Biu
ras nori idant visi 'žinotu, kad 
szviežias oras ir odai svarbus.

Turime praszalinti tylu orą. 
Laikyti kuna geroj sveikatoj 
turime tureli judinamo oro. 
Tas reiszkia nesėdėti uždaryta
me kambaryje. Stengkis visuo
met permainyti orą. Atidaryk 
langus. Atidaryk duris. Vartok 
elektrikinia vedykla. Elektriki- 
ne vedykla yra sveika net žie
moje. Jeigu virszmineta atlik
si, gamtos vaistai, szviežias 
oras, daug gero atnesza, Szvie
žias oras suteikia visam kunui 
nauda. Pagelbsti praszalinti li
gas,

Pats žinai kiek geriau iautie- 
si kuomet iszeįni ant szviežio 
oro po sėdėjimu sžiltame kamr 
baryje. Augalai, kurie laikyti 
viduje kur nėra szviežio oro ir 
saules szviesos, tuoj vysta. Ir 
tas pats su vyru, moteria arba 
vaiku.

Nesibijok szviežio oro. Rei

kėtų žmones mokinti baimėje 
laikyti už,darytus ir sziltus 
kambarius. Kambario oro tem 
peratura niekuomet neturi vir- 
szeti 70 laipsniu. Sveikatai 68 
laipsniai geriausia. Perdaug 
szilumos nesveika. Sausas oras 
ir ne sveika. Apsistojęs oras ne
sveikas. Per' daug drėgnumoj 
ore ir nesveika.

Szviežias oras isznaikina ge
malus, kurie priežastim szal- 
cziu ir kosėjimo. Apsisaugoti 
nuo szalczio reikia kvėpuoti 
daug szviežio oro. Vyrai, kurie 
dirba ant oro nepaisiant kaip 
baisiai szalta, retai pagauna 
szalti. Prižiūrėk jog oras visuo
met judintas.

Vėdinimas svarbesnis už szi- 
Imna. Kuomet eini gult, pir- 
miaus prižiūrėk kad kambary
je oras judinamas. Nereikalin
ga eiti ant lauko arba in kalnus 
gauti szviežio oro. Jeigu tik pa
kelsi langus gausi 'kiek tik no
rėsi szviežio oro net prigrūsta
me mieste.

Kvėpuok giliai. Tas pagel- 
plaucziams, smegeninis ir vi
sam kunui atlikti savo užduoti.

S t r y t k a r u o s e a r ba 4iu t ob nose 
oras in trumpa laika apiblogin- 
tas. Nesibijok pakelti Įauga. 
Yra visu užduotis prižiūrėti 
jog strytkaro arba autoboso ve- 
dintojai atidaryti.

Atsiminkime, jog kosėjimas 
ir cziaudejimas anksztose vie
tose pavojinga, nes iszplatina 
genialus. Kuomet karts nuo 
karto inkvepiame ta pati orą, 
yra bloga.- Jeigu turi szalti ir 
nori kosėti Urlba cziaudeti užsi
dek ant burnos skepetaite. Ne- 
pastatyk kitus jiavojuje. Ir te
gul tave kiti pavojuje nepasta
tė.

Miegok su atidarytais, kam
bariais., Buk “atidarytu lan
gu“ draugas.

STALINO-HITLERIO
SUTARTIS

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Užsienio Sekretorius 
Bevinas staeziai ir aisskiai pa
sakė, kad Rusija dabar stengia
si visa Europa užkariauti, ir jis 
visus kitus krasztus perspėjo, 
koks pavojus visam svietui 
gresia isz Sovietu Rusijos.

Anglijos Užsienio Sekreto
rius nieko nesake pakol ta Mi- 
nisteriu Konferencija Londone 
suiro ir pakriko. Jis vis tikė
josi kad kaip nors bus galima 
su tais Sovietais susiszneketi, 
susikalbėti ir gal net susitarti.

Szitas Anglijos Sekretoriaus 
perspėjimas sutinka ne tik su 
Rusijos paskelbimu to, taip va
dinamo szalto karo priesz Va
karinius krasztu, bet sutinka ir 
su Amerikos augszcziausios ta
rybos paskelbimu kad Naciai 
su Sovietais buvo susitarė visa 
Europos kraszta pasidalinti. 
K;ii szita dvieju nevidonu ir 
ni®szu sutartis suiro nes viens 
kitlin negalėjo pasitikėti* tai

J. STALINAS

Sovietai su nieko, nesiderina 
ir teisybes nepripažinsta. Kai 
Molotovas sudarė sutarti su 
Hitleriu, jis ir visi Sovietai net 
ir tada juokiesi ir szidino isz 
Vokiecziu savo draugu ir juos, 
prie kiekvienos progos isznau- 
dejo. Taip jie dabar daro su 
Amerika ir su Anglija. ./

Tie Vokiecziu suimti rasztaJ 
aiszkiai parodo kad Moskva su
gundė net ir pati Hitleri pultis 
ant Anglijos ir Prancūzijos tuo 
laiku kada Anglija su Francu- 
sija visomis galiomis stengėsi 
sulaikyti Vokieczius, ii- taikos 
sutartis sudaryti su Rusija.

Net ir Vokiecziai netikėjo 
kad Rusija drystu pasistoti 
priesz Anglija ir Francūzija, 
bet kai pamate kad IVIoskva 
baiku nekreczia, tai tada Hit
leris szoko pirmyn, noredams 
net ir Ruskiams. už akiu Užbėg
ti. Jie tikėjosi kad jiems bus 
lengva visa Europos Vakaru 
kraszta užimti su Rusijos pa- 
gelba.

Kaį Hitleris pareiszke satfc 
pareikalavimus Anglijai ii 
Francuzjai, tai nei Anglai nai 
Prancūzai negalėjo priimt: 
negalėjo sutikti. Vokieczia: 
pareikalavo suskaldinima visos 
rytines Europos tarp Vokieczh 
ir Ruskiu ir užkariavima Pa 
baltijos krasztu, Lenkijos ii 
Balkanų.

Hitleris aiszkiai davė vi 
siems žinoti, kad Vokiecziami 
labai reikalingas Lenkijoi 
krasztas. Jis taip darė su Ru 
sijos patarimu, nes Rusija jai 
tada rengiesi užgrobti dideh 
Lenkijos dali.

Kai Varszava buvo paversto 
in pelenus, ir kai Vokieczia 
Lenkija užėmė, Molotovas szir 
dingiausius pasveikinimus pa 
siuntė in Berlyną.

Pats Stalinas patarė Hitle 
riui kad Lenkams nėra vieto 
Europoje, kad Lenkija turi bu 
ti padalinta tarp Vokietijos i 
Rusijos. Stalinas teipgi nusta 
te kad Pabaltijos krasztai, tau 
tos turi būti pertvarkintos. Ji

/ (Tasa Ant 3 Puslapio) .



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Nedrauskite Vaikams Apsivesti 
Su Kuom Mylisi

suolelio užpakalyje vežimo, kur 
buvo dviem ašakom vietos. Bal
do sėdėjo in ja pecziais užsigry- 
žes, o pas vežeja sėdėjo Alaso.

— Ka tas turi ženklinti? 
Szauke sodietis.

— Alau nesveika toje skry
nioje, noriu būti aut szviežio 
oro, atsake duktė.

— Turi tai]> padaryti kai]) 
asz sakau!

— Duokit jai pakaju, nia- 
tot-gi kai]) isžbalo, ramino Bal
do seni, o su linksmu juoku pri
dūrė: Kai]) mane areziau pa
žins, tai gal atsimainys.

Baldo isztikro turėjo jau ži
bėtus plaukus ir nepatogus, bet 
už tai buvo 'bagetas, labai bage
tas pagal to kraszto sodiecziu 
supratimo. Priesz deszimts me
tu buvo da biednu, bet nuo ka
da pradėjo kupeziauti su vynu, 
jo turtas stebėtinai auga taip, 
kad visur pasakota apie jo ra
ganyste. Pereitais metais jam 
numirė pati, su kuria ėjo per 
ezyseziu jau ežia ant žemes ir 
nuo to laiko taigi visur jieszko- 
jo sau paezios. Turėjo isz ko 
riipktis, bet Baldo pastojo mau
dui, jam niekas negalėjo patik
ti.'Po savo negražiai ir pik- 
cziurnai Teresiai norėjo dabar 
nors geresne paezia gauti. 
Alaustino apie gražia, gera, pa
klusnia paezia, del kurios jo 
pamojimas butu prisakymu, 
kuri ji mylėtu, guodotu ir ant 
szitos žemes padarytu jam rojų.

Kada parijate Marietta, tuo
jaus painanstino: Toji arba ne
viena! Senas Nencioni negalėjo 
iszsidyvyti, kaip prielankiu ir 
prieteliszku pasidarė dėl jo ta
sai tai]) daug iszdidus ponas 
Baldo.

Vežimėlis tuo tarpu priva
žiavo prie Valtellano, kur gyve
no Nencioni,' o ir. Baldo szian- 
dien czionai su savu reikalais 
atkeliavo. Abudu važiuodami 
labai daug sznekucziavosi, bet. 
tui'but savo kabios da. riepabai- 
ge, ba'dabar da. ka toki vienas 
kitam, szvepejo pasžalyj stovė
dami. • . • .

Tai-gi daigias užbaigtas.
Priimsite mane gražiai, jei

gu-tankiau pas jus atsilanky- 
šiu? Klause. Baldo.

— Žinomas dalykas! Tiktai 
tankiau mus aplankykite! At
sake Nencioni labai linksmai. 
Persiskirdami szirdingai atsi
sveikino. Vyno kupezius užėjo 
karc-ziamon, o tėvas su duktere 
tylėdami pasuko in namus.

Namie Nencioni vaikszcziojo 
po grinezia užsimanstines, kad 
greitai atsistojo priesz dukterį.

— Ka tu pasakytum ant to 
Marietta, tare ' nušiszypsoda- 
mas, jeigu bagotas ponas G iani- 
ni Baldo papraszytu bile diena 
tavo rankos?

Alarietta persigando! Ji 
manstino apie savo Alasa, ku
riam jau seniai paslapta davė 
žodi, taigi dabar ir apėmė neap
sakoma baime.

— Ka asz pasakycziau ? At
sake, viena tik žodi.

— Koki-gi?
— Ne!

A — Kvaila! Suriko senis. O 
tu žinai koksai Baldo yra tur- 
tingus ? Ar žinai kad ežia ap
linkui turtingįauses žmogus? 
Kitos merginos tik dūsauja, 
laukdamos sau ils laimes idant 
Baldo isz ju no® viena imtu, o 

piETINES Italijos provincijo
je Kalabrija, mariu' gulin- 

cziame miestelyj Parghelia, 
viena pavasario vakara, ant 
rinkos stovėjo jauna mergaite, 
žiūrėdama in iszeinanczia nuo 
rinkos ulyczia ir kaip ko tokio 
laukdama. Saule tuo tarpu in 
mares leidosi ir žibėjo kaipo 
koksai purpuras nuo 'besibai
gi anczios dienos szviesos 'bliz
gėjimo. Už miesto uolos maudė
si raižiniuose spinduliuose, ku
rie po tam darydavosi juodu 
purpuru ir ant galo viskas 
temstant pajuoduodavo.

Bet mergaite nematė tu visu 
grožybių prigimimo ir jos vei
de matėsi iszsiilgimas. Tuo tar
pu užpakalyje saves iszgirdo 
greitus žingsnius. Maustyda
ma, kad tai laukiamas tėvas, 
tai-gi tuojaus ji ir atsisuko. Bet 
greitai persigando ir jos veidą 
apliejo raudonumas. Del Dievo, 
lai tu, Alasa? Suszuko. Isz kur 
tu czionai atsiradai?

-— Isz dangaus iszpuoiiau! 
Prasijuokė atėjūnas, paaugės 
jaunas žmogus, turintis dvide- 
szimts kelis metus. Nusidžiau
gęs suspaudė mergaites rankas.

— Tėvas yra ežia, tarė per
sigandusi mergaite, ateis tuo
jaus. Kaip ežia tave pas mane 
pamatys

— 'Na, tai tegul pamato! Ar 
man nevalia stovėti kur man 
patinka"? Czionai laukiu paūž
tos, kad keliauti namo, o tavo 
tėvas man negali to užginti!

— Matai tenai jau jisai ei
na I Suszuko dabar mergaite, ir — ■ ... .... . .tuojaus nuo ’jaunikaiczio szalin 
pasitraukė. Ulyczia artinosi se
nas sodietis, o su juom- silpnas, 
mažas ir, gana-smaigus žmogus 
būtis, smagiai kalbantis, su se
niu. Senis pasižiurėjo kreiva 
akia in. jaunikaiti, kuris tuo
jaus taipgi tokiu pat pasižiūrė
jimu atsake.. Tėvo (Įrangas tuo 
tarpu pamate jauna.mergaite.
b—\A, a,.kokia, jus gražia 

diikterUtur-itej Nencioni! Tarė 
seniui. Kada asz paskutiniu sy-. 
kiu priesz penkis metus ma- 
cziau, tai buvo sau nei szio nei 
to, o dabar, tegul pražuisu! 
Gražesnes mergai t es nerasi vi
soje apygardoje.
\ — Marietta, - eikšz czionai! 
Atiūliepe senis, asztriai.įTai yra 
ponas G i on ino Baldo, Mano se
nas p'rietelius; paduok jam ran
ka !

— Senas prietelius! Aha! 
Užprotestavo Baldo. Turiu 45 
metus, bet jaueziuosiu jaunas, 
kaipo turecziau tik dvideszimts 
.metu.

, — Ha, ha, ha! Juokėsi pra- 
.silinksmines sodietis. Jei tu tu
rėtum 70 metu, o asz bueziau 
dvideszimties metu mergina, 
lai ir taip su juom eieziau pas 
altorių. \

Mergaite paraudo ir nusige- 
dino.

. — Bet mandra, tarė Baldo 
su priversta linksmybe, ant ko 
senis ant mergaites užsirūstino.

Tuotarpu privažiavo paczto 
vežimas ir susilaikė ant uly- 
fczios kampo.
\ — Sėsk su manim, liepe so
dietis dukterej, atidarydamas 
dureles, o pirmiau ju jau Baldo 
buvo inlindes. Jo veidas užside
gė ant mintes, kad važiuos su ta 
jauna gražia mergaite. Bet Ma
rietta neinsedo. Iszszoko ant

tu, matau, jam. tuojaus atkirs- 
tum!

— Asz jo nenoriu, norints 
jisai visas butu isz czyysto 
aukso!

— Žinau, kad tau sėdi gal
voje tasai prakeiktas Maso! 
Szauke senis. Tasai prakeiktas!

Tuojaus susilaikė, nes ji du
sino piktumas.

— Geriau'tave matyti gra
be, negu priesz altorių su tuom 
latru! O dabar eik gult, nepa
klusni duktė!

Ilgoka da laika Nencioni 
trankėsi po grinezia. Kožnu sy
kiu inpuldavo in didžiausi pik
tumą, kada atsimindavo duktes 
numylėtinio szeimyna.

Keli metai atgalios Angelo 
Nencioni buvo turtingu žmogu
mi, kuriam alyvų lazdeles ir vi- 
nagradai atneszdavo labai 
daug pelno. Bet didesne puse 
turto iszejo ant provu, kurias 
vede senis Nancioni su Tamo
šiaus tėvu ir katras viską pra- 
losze. Vaikino tėvai paskui 
trumpame laike pasimirė, bet 
ju neprieteliaus neapykanta ne 
sumažėjo. Alarietta ir Maso sy
kiu bovijosi kaipo vaikai. Tėvu 
nesutikimas jiems visai nerūpė
jo, jie tankiai ir potam susiei
davo ir nieko nemanstydavo 
apie, ta nelaiminga prova ir jos 
pabaiga. Laikui bėgant ju jau
nuose szirdyse apsivieszejo 
meile ii’ ana. abudu vienon krū
von suėjo. Nencioni mate gerai 
kas veikiasi, bet niekad ne; 
maustydavo, kad .duktė kada 
nors mylėtu jo didžiausio : ne- 
prietėliaus sunu. Atausti no pa-

Kur boba pirszlys,
Ten viskas susitarszys,
Ir kiaule bus kviėslis,

In kur mergina pribuna, 
Tai bobų liežuviai darbe buna, 

Apskelbia, kanuobiaurause, 
Padaro už niekiause.

Teisybe, nekurios vertos buna, 
Negali •susivaldyti, 

Pradeda savo išzrodvti.
.' Ir pradeda gert, liežuvi 

paleidžia,
O k a czionai s “fri” tai ir 

'bus gana,
Mano žodžius paminėkite,

(i r až i a i u žs i 1 ai k y kite,
Bile ko neklausykite,
O vyra gera gausite.

* * *
Apie Lleines puikios mergaites,

Kai]) morezines kataites, 
SI a nk i o da m o s k n ia u k ia.
' Alergicos pasitaisykite, 

Funes nedarykite,
Ba kai|» mano kojos in ten 

pribus,
Tada susimylejimo nebus, 

Kai]) kocziolas jums užskus.
Geriausia malsziai 

užsilaikykite, 

rodyti kad jis to visko nesu
pranta ir nemato ir tuo tarpu 
dukterei pajieszkoti kito vyro. 
Jisai labai linksminosi kada jo 
duktė patiko ponui Baldo - ir 
svarstė, kad tas viskas be abe
jones turės užsibaigti moterys
te. Dukteres pasipricszinimo ji
sai nesitikėjo ir nelaukė.

* * *
Ponas Baldo savo prižadėji

mus teisingai izspilde. Seniau 
per kelis metus ne'budavo Val
tellano tai]) daug sykiu, kiek 
dabar per kelias sanvaites. Ge
dulingas Nencioni su kožna die
na darosi prielankesniu tur- 
cziui, kuris buvo tiek malonus 
kad tankiai pasižiūrėdavo in jo 
dukterį. Teisybe, kad nutemijo 
jie abudu, jog Alarietta darosi 
vis sząltesne. N u o pirmojo ] )a- 
simatymo tasai žmogus jai lai
vo labai priklus kuris niekam 
in akis tiesiog nežiūrėjo, bet jai 
Įjasidare jis da -biauresuis, ka
da iszgirdo apie jo norus.

Nencioni kožnu sykiu labai 
rustinosi ant dukteres už jos 
toki atkaklu, pasielgimą ir Bal
dui iszejus visada būdavo bar
niai ir keiksmai, 'bet Alariettai 
tas nieko nėkenke, ji mylėjo sa
vo szirdi buvo pažadėjusi.

Vyno kupezius nebuvo atra
kus ir nieko nepaisė in Mariet
tas atszalima. Palengva viskas 
bus gerai, juokdavojo kalbėda
mas su tėvu, kai]) mane be per- 
stojimo girsite, tai be abejones, 
jos. szirdis suminkszt.es, o kada 
jiasiliks mano paezia tai tada 
asz ja jau iszglostysiu.

Alarietta neturėjo priesz ka 
ai idary t i savo szirdi. Motinos 
jau kelinti metai neturėjo ir ne
turėjo net geros sa.u.prietelkos 
kaip.kad kitos merginos turi. 
Su savo mieliausiu, negalėjo su
sieiti tėvas jos kožna žingsni 
dabojo labai saugiai. Tai maži 
dyvai kad ji laikui bėgant pa-

Ant gero jaunikio lankyte,
Iii Dievulo melskite, 
Ant misziu duokite.

Viena isz jus pagriebs, 
Prie altoriaus nuves,
Ir su jumis apsives.
*.-'*'*

Viskonsonio mergos 
nedejuokite,

Tei]) labai nebedavokite, • 
Laukite geresnio, gili ūkio, 
Ir atsiras invales jaunikiu.

Nebijokite kad ir žili plaukai, 
Juk ir sniegu apsigobia 

i laukai,
Kaip pavasaris ateina., 

Atsiras toki s,
Ir žilas in szirdi inlps, 

Juk yra ir jaunikiu žilu ir 
plauku, 

Tokie sau jieszko senyvu 
mergų,

Nereikc bedavot,
Verkti ir dejuoti.

* * *
Jau tame .Browiistone,

Tai vaikiniu,
Naktimi trankosi,
Galvas skaidosi, 
Po sudus tąsosi, 

Bausmes mokasi, 
Kitam tai])' pareina, 

J<g da tupet- pareina.
Ir merginos negeriau iszdaro, 

Vienus iszteisina, 
Kitus kaltais padaro, 

Už bile valkatos užstojo, 
Ir už juosius priesz sudžia 

J stoja,
brolyti matai, 
jiai intiligentai, 

Ugi kyiom atsižimetii, 
Jeigu Itikupe nesedetu?

Jau vailį 
Ne g
Ir kriukis atliktas.

įne ant to parėjo, 
lodoja niekas,

Gral szita paveikslą ne taip 
gražiai, bet taisykliszkai už
vardinome. Milijonierka Po 
nia John Jacob Astor isz gi 
mines tu bagoeziu, turtuo
liu Astoriu. isz- New York, 
ana diena iszsinesze savo be
plauki “Chihuahua” szuny- 
ti ant szviežio oro. Ji ta szu- 
nyti pasikiszo po savo 
“mink” kailiniais, kurie ke
letą tukstaneziu doleriu 
kasztucja. Laikrasztininkai 
sako kad jie tikisi kad tie 
kailiniai gerai ir sziltai ap
dengė ir Ponia ir jos szunyti.

liko liūdna ir suniurus.
Maso žinojo apie viską,-kas 

darosi jo meiliausios namuose 
kadangi jis tankipi prie jos na
mu tykodavo ir girdėdavo. Vie
na diena jau ilgiau negalėjo isz- 

1 a i k y t i a b e j i i igu n i a s į > as i d a re 
didelis. Norints gana gerai ži
nojo, ka jisai sutiks vienok pa
sirėdė szventadieniais drabu
žiais ir nuėjo iii Nencioni na
mus, kad papras-zyt i jos rankos. 
Susirinko jisai sziek tiek pini
gu ir žadėjo tėvui jos sugražin
ti juos už ])rovoje iszsikasztavi 
'ma, o potain praszyti Alariettos 
už paezia.

Nuėjo.
Bet t rioboje jo buvimas buvo 

labai trumpas. Iszbego isz te
nai visas paraudonavęs, o pas
kui ji pasipylė ,l)iauriausias žo
džiais keiksmai. Vos spėjo trio- 
boje-Maso isztarti kelis žodžius 
senis ji tuojaus nustvėrė ir isz- 
mėte per duris laukan. Alaso 
gyslose plauke karsztas krau
jas ir .butmnegalejas. tos panie
kos jokiu 'budu iszkenteti be at- 
kerszijimo, bet juk Mariettos 
tėvui jis nieko negalėjo daryti.

Alaso isztisa diena vaiksz
cziojo kaipo pabludes ir nians- 
tiiio kai]) ežia tam trueziui at- 
kerszinus, kuris atnesze jam 
tas. visas nelaimes? Neąpken- 
cziu to latro, užmusziu ji, tegul 
potam darosi kaip kad nori.

Gudrus kupezius tuibut ka 
tokio negero atjautė, kadangi 
Alaso per kelias dienas niekur 
n egale jo s 111 i k t i. Ta i bu vo -akie - 
ju laimikis, kad niekur nesusi
tiko.

Del Mariettos prasidėjo sun
kus laikai. Tėvas ja vis labiaii 
ir daugiau kankino, vis-tankiau 
grasino, kad už jilnuku jamu- 
temps pas altorių jeigu neatsi
kratys Maso. Jei gyvenimas pa
sidarė labai sunkus ir nepake
liamas.

— Nekankinkite jos taip 
daug, primindavo jam Baldo. 
Gal daugiau nuveiksite gražu
mu.

— Turiu jau pakaktinai jos 
prieszingumo, reke Nencioni, 
juk asz jai veliju tik gero. Ir 
kai]) tu ežia žmogus neturi pyk
ti, jeigu ji tokia kvaila ir neno
ri sau laimiu.

Ar senis tikrai žinojo, kur at
siranda jaunos mergaites lai
me?

Alergaite taip pragyveno ke

lias sanvaites. Iszbalo, sudžiū
vo ir akyse aszaros niekad ne 
iszdžiuvo. Padare ji viską, ka. 
tik galėjo, kad tik iszvengti tos 
tai tai]) neapkeneziamos mote
rystes su kupezium, bet dabar 
jau ja sylos apleido. Pagaliaus 
viską ta dare ka tėvas liepdavo, 
o kad viena diena jai apreiszke 
kad su Baldu turi eiti pas-kle- 
bona ant užsuku, ji kai]) akmuo 
t\Įėjo. Jos tylėjimas buvo isz- 
aiszkintas kaipo sutikimas.

Alaso buvo pasiutęs, girdėda
mas bažnyczioje užsakus. Pil
nas juodu mineziu sukinėjosi 
aplinkui savo mieliausios mi- 
niuS, norėdamas sutikti kur 
nors kupeziu. Jo niekur vienok 
nepamatė, bet pamate Mariet
ta. Jo piktumas buvo tada at
kreiptas priesz ja ir jai ėmė isz- 
metineti už neturejima rimtu
mo ir pastovumo.

— O, kad žinotum, kiek isz- 
keneziau, kol prie to visko pri
ėjo, tai gal man dabai- neiszme- 
tinetum, verke mergaite pasa
kodama savo bedas. Ne turiu 
jau šylu kovoti su tėvu. Bet ve- 
seilos nesulauksiu, geriau tegul 
turėsiu numirti, negu stoti prie 
altoriaus su tokiu laužu.

Jaunuomene manstina, kad 
tai tai]) laibai lengva numirti 
atsitikus gyvenime kokiai bent 
nelaimei ir nežino, kiek tai 
žmogaus szirdis gali visoko isz- 
kesti. ,

—BUS DAUGIAU—

STALINO-HITLERIO 
SUTARTIS

(Tasa Nuo 2 Puslapio) 

tas tautas ir pertvarke, kaip 
Lietuva.

Net iki paskutines dienos kai 
Hitleris užsipuolė ant savo ne
va draugo, Moskva sveikino 
Hitleri ir geriausio pasisekimo 
jam linkėjo kai Naciai Vokie- 
cziai užkariavo Skandinavija, 
Hollandija, Belgija ir Francui- 
ja. Sovietai ne tik sveikino, 
bet ir in talka stojo, pasiunsda- 
mi kviecziu ir kitokio maisto 
Vokiecziu kareiviams ir net pa
rūpindami jiems kariszka uos
ta Murman pakrantėje, kad 
Vokiecziai galėtu ginklu ir 
maisto gauti, nepaisant kad 
Anglijos laivynas stengėsi vi
sus kelius ant mariu užkirsti. 
Tuo kartu Anglija, visai vienu 
viena stovėjo priesz Hitlerio 
galybe.

Bet vagiai ir žulikai viens ki
tam negali pasitikėti; Stalinas 
nepasitikėjo Hitleriu, o Hitle
ris nepasitikėjo Stalinu. Kai 
Naciai artinosi prie Balkanų ir 
kai Hitleris prižadėjo Rumuni
jos krasztui užtikrinti naujas 
rubežius, nepaisant to, kad Ru
sija jau buvo nukirtus Besara
bija; plaukai pasisziausze ir 
Molotovui blusos numirė.
. Molotovas ’ galvatrukcziais 
nusiskubino in Berlyną del 
konferencijos, kuri buvo labai 
nelemta Ruskiams. Tai buvo 
Lapkriczio menesyje, 1940 me
tuose.

Per szita konferencija Hitle
ris pasiulino Ruskiams sudary
ti keturiu tautu sanlyga ir už
kariauti visa svietą. Tos ketu
rios tautos buvo Vokietija, Ru
sija, Japonija ir Italija.

Rusija sutiko ant szitos su
tarties.

Dabar po karo, Stalinas jau 
daug daugiau gavo negu jis ti
kėjosi gauti isz Hitlerio.

Visi szitie rasztai ir sutarties 
neiszteisina Hitlerio ar Vokie
cziu, bet parodo, kad Stalinas 

yra vis didesnis ir-pavojinges
nis prieszas, negu buvo Hitleris 
su savo Naciais.

GENEROLAS ■
GEO. C. MARSHALL

Amerikos Sekretorius
NEW YORK. — Kelios die- 

nos atgal suėjo jau metai kai 
Generolas George C. Marshall 
atvažiavo in Washingtona ir 
prie Prezidento Trumano ir vi
sos valdžios tarybos priėmė pri- 
sieka kad jis sanžiningai iszpil- 
dys visas Amerikos Sekreto- 
rystes pareigas. Tai buvo jau 
du metai nuo to laiko kada bai
siausias karas pasibaigė. Ke
lios taikos sutarties buvo šuda-

GEORGE C. MARSHALL

lies taikos sutarties buvę su
darytos, bet taikos ar ramybes 
niekur nebuvo. Alijantai, drau
gai per kara, viens, priesz kita 
pasistojo. Europos krasztai 
ubagavo ir badu buvo marina
mi. Sovietu Rusija buvo jau 
kelnes niimavus kelems musu 
dipliomatams.

Rusijai labai gerai sekesi kai _ 
jai pasisekdavo pavaiszinti ir 
paskui nugirdinti musu atsto
vus ir juos pasiunsti namo be 
marszkiniu.

Amerika buvo viską laimė
jus ant karo lauko ir viską pra- 
kiszus prie taikos stalo.

Naujo Amerikos Sekreto
riaus darbas nebuvo lengvas. 
Bet jis tuojaus visiems parode 
kad jis yra savo krasztui iszti- 
kimas žmogus. Sovietai jo ne
apkentė nes jis nebaliavuojo ir 
vodkos nemauke ir už tai, ta / 
Ministeriu konferencija Londo-7 
ne taip greitai užsibaigė. ,r J

Sekretorius Marshall nustatė/ 
Amerikos plana del Europos/ir 
Sovietai pamate ir suprato kad 
ežia jau jiems ne baikos.Z

Sekretorius Marshall visiems j 
aiszkiai pasakė ir parode ko 7 
Amerika nori ir ko Amerika ne- /. i. 
nori ir ant ko nesutiks. Sovie- / 
tams net blusos numirė. Jis pa- 
reiszke kad Rusija turi liautis, 
kad Sovietai negali kitU/krasz- 
tu užkariauti, kad / Europos 
krasztai nepriguli Rusijai.;

Jis pareiszke kad: ne vien tik 
I tie krasztai kurie stę jo !in talka 
Alijautams, bet. net ir Vokieti- j ., 
je gaus pagelbos ir paszelpos 
isz Amerikos, bet kad visi tie 
krasztai turi prieszintis Rusi
jai.

Tik tiek mums gaila, kad mes 
neturėjome tokio Sekretoriaus 
kai Amerika ir kitos vieszpa- 
tystes pardavė Lietuva Sovie
tams. Nebutu pro szali dabar 
musu Sekretoriui priminti kad 
Sovietu Rusija laiko vergijoje 
tauta kuri nuo amžių prieszino- 
si tai Rusijai, Lietuva!

Skaitykite “Saule” 
PLATINKIT!

suminkszt.es
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Žinios Vietines
— * Vasaris — February.
— 'Utarninke pripuola Szv. 

Blažiejo Vyskupo kankinimo.
— Seredoj Szv. Audrojo 

Corsinio.
— Ketverge Szv. Agotos.
— Beveik visos angliaka- 

syklos dirba gerai.

Shenandoah, Pa. — Sirgda
mas per szeszis sanvaites senas 
gyventojas Jurgis Gerdauskas, 
numirė Ketverge 9:15 valanda 
vakare pas savo seserį Ona No- 
vickiene, 118 W. Oak Ulyczia. 
Velionis gimė Lietuvoj, atvyko 
in Shenadoryje būdamas da 
jaunas vyrukas. Buvo anglia- 
kasis, ir apie meta atgal dirbo 
prie Packer Nr. 2, Locust 'Coal 
kasyklose. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko -sunu 
Antana isz Arlington, Va., ir 
dukterį R. Wismer, Cranford, 
N. J., dvi seserys: Ona Novic- 
kiene, mieste ir Agnieszka Se- 
selskiene ir tris anukus. Laido
tuves atsibuvo Panedelyje su 
Szv. Miszomis Szvento Jurgio 
bažnyczioje 9 valanda ryte ir 
palaidotas in parapijos kapi
nes. Graborius J. Levanavi- 
ėzius laidojo.

— Kitas gyventojas isz 
miesto taipgi numirė Ketverge 
vakara apie 9:30 valanda, My
kolas Alekneviczia, angliaka- 
sis nuo 104 W. Coal Uly. Sirg
damas per koki tai laika. Ve
lionis pribuvo isz Lietuvos dau
gelis metu atgal in Girardvilles 
po tam atsikraustė su savo szei- 
myna in Shenadoryje. Paliko 
dukteri K. Vaskavicziene, 
mieste ir sunu Antana kuris 
tarnauja del Dede Šamo, prie 
Guam Salos, taipgi seserį Ro
zalia Ignatiene isz Elizabeth, 
Pa. Laidotuves in vyko Utar
ninke su Szv. Misziomis Szv. 
Jurgio bažnyežioje 9 valanda 
ryte ir buvo palaidotas in Szv. 
Vincento parapijos kapines 
Frackvilleje.

— Laidotuves Adomo 
Ttunce (Konseviczio) isz 
Brownsvilles kaimelio, invyko 
Su'batoj, 9-ta valanda ryte su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny
czioje ir palaidotas in parapi
jos kapines. Graborius Vincas 
Menkeviezia laidojo. Velionis 
numirė Utarninke Sausio 27-ta 
diena 7:20 valanda ryte, Ash
land ligoributeje. Sirgo per tris 
menesius. Gimė Lietuvoj. At
vyko in Amerika daugelis metu 
atgal, ir dirbo angliakasyklose.

ANT GAVĖNIOS

Stacijos arba Kalvarija, 10c. 
Graudus Verksmai,........10c.
Maldeles Arcibrostvos Szv. 

Veido'Jėzaus Kristaus, .. .25c.
■ Trumpas Katekizmas, pagal 

iszguldima Kun. Pilauskio su 
nekuriais naudingais pridėji
mais, ................................. 10c.

Tretininkių Serapphiszkas 
Officium, ..........................10c.

Novena, Stebuklingo Meda- 
liko Dievo Motinos Garbei, 10c.

Siuskite orderi, ant adreso: 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

■fi
HUMBCO
WhNJBRY

Per kelias valandas visi 
biednieji ir alkanieji prie 
Szvento Pranciszkaus klio- 
sztoriaus negavo duonos 
kaip paprastai gauna, bet 
visi gavo po doleri. Joseph 
Šnyder laimėjo du szimtai ir 
penkios deszimts doleriu ant

vienos radijo programos, nu
tarė kad kitiems tie pinigai 
reikalingesni negu jam, tai 
nuėjo in Szvento Prancisz
kaus kliosztoriu ir paprasze 
pavelinimo tuos savo pinigus 
iszdalinti. Visi kurie atėjo 
maisto gavo po doleri.

Paliko du sunu: Juozpa isz 
Brownsville ir Antana, Carte
ret, N. J.

— Jonas Missara, nuo 924 
W. Coal Uly., kuris gydosi Lo
cust Mt. ligonbute, ana diena 
sugry'žo namo, jaustamas daug 
sveikesnis.

— Jurgis Yezulinas isz 
miesto liko sužeistas in tiesa 
koja laike darbo Locust Coal 
kasyklose. Stanislovas Geles- 
kis isz Ringtown likos sužeistas 
in galva, Knickerbocker kasyk
lose. Pranas Slovinskas nuo W . 
Poplar uly., likos sužeistas m 
kaira koja laike darbo Mount
ain Side Mining kasyklose. Visi 
randasi Locust Mt. ligoributeje.

Frackville, Pa. — Subatoj 
4-ta valanda ryte ugnis kilo 
pas Charles O’Donnell saliune, 
ant North Lehigh Ave. Kitas 
ugnis kilo 8-ta valanda ryte 
Oranick breikerio. Bledies pa
daryta ant keletą szimtu dole
riu.

Hazletcn, Pa. — Senas gy
ventojas Kazimieras Matulevi- 
czius numirė Sausio 10-ta diena 
ir likos palaidotais su apiegomis 
SS. Petro ir Povilo baznyczioje 
ir palaidotas in parapijos kapi
nes. Velionis turėjo apie 65 me
tu amžiaus. Paliko paezia, vie
na sunu ir tris dukterys.

Wilkes-Barre, Pa. — Anta
nas Kriszcziunas, senas vetera
nas nuo 274 McLean Uly., ku
ris numirė Sausio 20 diena. 
Mercy ligonbuteje, likos palai
dotas Sausio 24-ta diena su 
apiegomis Szvencz. Trejybes 
bažnyczioje ir parapijos kapi
nes. Paliko 'broli Juozapa ir du 
brolius Lietuvoje.

Dayton, Ohio. — Orville 
Wright, 76 metu amžiaus, lek- 
tuvio iszradejas, numirė Miami 
Valley ligoributeje. Buvo neve
dąs. Paliko anuka Horace A. 
Wright isz Dayton, Ohio.

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 15# ::
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa.

AMERIKIECZIAI
KAREIVIAI VIDUR

ŽEMIU JUROSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ninku.
Amerikos Karo Sztabas nori 

Rusijai parodyti Amerikos jie- 
gas. Czia yra daug didesnis 
klausimas negu tik Graikijos 
kraszto. Czia Amerika nori ap
saugoti ir užtikrinti savo alie
jaus sziuliniu bizni ir gerai ap
rūpinti kad Rusija, neinsikisz- 
tu. Czia jau dabar randasi dau
giau negu deszimts tukstaneziu 
Amerikos kareiviu.

Amerika tuomi parodo Rusi
jai kad Sovietams nevalia czia 
insikiszti ar inlysti, kad Ame
rika pasirengus su kariszka jie
ga Sovietams kelia pakirsti. t

Amerikos laivynas dabar to
se jurose yra in kara pasirengęs 
ir kariszkai ginkluotas. Czia 
randasi eroplanu nesztuvas lai
vas “Midway,’’ kariszki laivai 
“Little Rock,” “Providence” 
ir “Portsmouth” ir deszimts 
mažesniu kariszku laivu.

Kiekvienas laivas turi nuo 
trisdeszimts iki szimto Ameri
kos Marinu kareiviu. Ir kitas 
tūkstantis Marinu dabar va
žiuoja in szituos krasztus. Jau 
dabar Laivynas gali iszleisti 
apie keturis tukstanezius ka
reiviu in karo lauka.

Gabiausias ir apsukriausias 
karininkas Vice-Admirolas 
Forrest Sherman yra paskirtas 
visus szitus kariszkus laivus 
prižiūrėti.

Turkijos laivynas yra dabar 
stiprinamas su Amerikos pa
gelba. Amerika siunezia pen
kiolika kariszku laivu Turki
jos laivynui ir paskiria szimta 
milijonu doleriu Turkijai del 
apsigynimo. Turkai jau gavo 
keturis povandenius laivus, 
submarinus isz Amerikos. Grai
kija jau gavo kariszku laivu isz 
Amerikos.

Amerikos valdžia dabar ma
to dvejopa reikalą: Szelpti su 
maistu Vakarine Europos dali, 
o su karabinais ir kariszkai s 
ginklais Viduržemiu krasztus.

Graikijoje dabar labai pavo
jingas klausimas ir susikirti
mas randasi.

Sukilėliai su Sovietu pagelba < 
nori visa kraszta užimti. Bet ( 
Amerikos valdžia remia Grai- ; 
kijos valdžia priesz sukilėlius , 
ir priesz Sovietus. Amerika 1( 
yra paskyrus tris szimtus mili
jonu doleriu Graikijai. Puse 
szitu pinigu bus sunaudota ant 
kariszku ginklu ir armijos pa
laikymui.

Amerikos valdžia siunezia 
savo gabiausius žmones, kaip 
karininkus, taip ir valdininkus 
in Graikija, kad jie valdžiai 
padėtu viską sutvarkyti ir at
sikirsti priesz Komunistu suki
lėliu užsipuolimus.

Amerika dabar tvirtina ir 
stiprina Italijoje, Afrikoje, 
Turkijoje, Graikijoje ir Pale
stinoj e,nes visuos szituose 
krasztuose Sovietai nori inlys- 
ti kad jie galėtu Viduržemiu 
mares valdyti.

Amerikos valdžia pasižadėjo 
Italijos valdžiai kad Amerikie
cziai stos Italams in pagelba 
jeigu Komunistai ar Sovietai 
stengsis tenai inlysti.

Trieste mieste randasi penki 
tukstancziai Amerikiecziu ka
reiviu ir tiek pat Anglijos ka
reiviu, kurie ta miestą laiko ir 
apsaugoja nuo Yugoslavijos 
Komunistu, kurie nori ji paim
ti.

Turkijoje teipgi randasi 
daug Amerikos karininku ir 
patarėju, bet da valdžia neisz- 
duoda ju skaieziu. Rusija rei
kalauja kad Turkai duotu So
vietams kelias salas ant Vidur
žemiu Juru prie Dardanelles, 
bet Turkai nesutinka ir tikisi 
kad Amerika jiems stos in pa
gelba jeigu Sovietai juos už
pultu.

Szvento j i Žeme rupi ne vien 
tik Žydams, bet ir Komunis
tams. Czia Amerika gali labai 
greitai susikirsti su Sovietais.

Kai Tautu Sanjunga nutarė 
kad reikės pasiunsti kariuome
nes in Szventa Žeme tai Rusija 
labai greitai ir maloniu noru 
sutiko. Mat, Sovietai tikisi kad 
jie gales labai daug savo ka
riuomenes tenai pasiunsti, ir 
tada visas tas krasztas butu po 
Rusijos valdžia. Gal kaip tik už 
tai Molotovas taip maloniai ir 
taip greitai sutiko ant Palesti
no padalinimo. Jis žinojo kad 
tenai kils susikirtimai ir kad 
tenai reikes pasiunsti vaiska. 
Niekas taip Rusijai nepatiktu 
kaip pasiunsti savo Raudonąja 
Armija in Palestina.

Komunistams nepasiseke nu
griauti Francuzijos valdžia, 
bet jie turi vilties kad viskas 
jiems ant gero iszeis. Jie dabar 
jau insigaleje in Marseilles 
miestą, kuris yra didžiausias 
jeigu ne vienintelis uostas lai
vams in Viduržemiu Juras.

Dabar matyti kad Amerika 
yra susikirtus su Rusija ant vi-, 
su rubežiu, ant visu fruntu. Da
bar abudu krasztai laukia kad 
kas pradėtu tikra kara.

Dabar matyti kad visi tie po
sėdžiai ir mitingai kuriuos 
Tautu Sanjunga laiko yra vien 
tik szposai ir monai. Dipiloma- 
tai prie Taikos Stalo kalba ir 
tariasi apie taika, o karininkei 
jau savo armijai riktuojasi ir 
prie rubežiu renkasi.

smerktas suklysti, klaidas pa- ] 
daryti. Gandhi irgi nebuvo be ■ 
klaidu. Jis tankiai prisipažin- ; 
davo kad jaunystėje jis per 
daug prasiszokdavo. Jis žino- , 
jo ir suprato kad vadui labai ' 
gerai iszsigarsinti. Jis mėgda
vo ir pabaikauti ir pasijuokti. 
Jis sako kad jis per dvylika me
tu tupėjo beveik kiekviename 
Indijos kalėjime ir visados jam 
pasisekdavo gauti geriausius 
kambarius. Kartais jo szirdis 
buvo didesne negu jo protas, 
nes jis taip labai mylėjo savo 
kraszta ir savo žmones. Jis la
bai prieszinosi kai Amerikos 
biznieriai norėjo savo fabrikus 
invest! in jo kraszta. Daugu
ma sako kad ežia Gandhi labai 
suklydo ir savo žmones nu
skriaudė. Bet kai mes pažiūri
me in gyvenimą, kai tikrai pa
sižiūrime in save, mes tikrai 
negalime sakyti kad ant szito 
klausimo Gandhi jau taip labai 
suklydo. Jeigu mes savo gyve
nimą pinigais, doleriais matuo
jame mieruojame, tai Gandhi 
baisiai suklydo, nes fabrikai ir 
pramone butu jam ir jo krasz- 
tui daug pinigu davus. Bet jei
gu mes ta gyvenimą mieruoja
me laime, tai kas pasakys kad 
musu maszinos ir musu fabri
kai duoda mums daugiau lai
mes negu senoviszkas Indijos 
žmonių gyvenimas?

Gandhi žmogus kartais gal ir 
suklydo. Bet žmones neatsi-

■ mins Gandhi žmogaus; visi at
simins Szventaji Gandhi! Jis 
sieke tobulybes, taip kaip kiti 
žmones sieke turtu ar galybes. 
Jam gaila buvo tu kurie buvo 
valdovu ar likimo nuskriausti.

Indijoje randasi visa gimine, 
visa klase žmonių kuriuos visi 
apleidžia ir prie kuriu nei isz 
tolo ne eina. Jie vadinami 
“Nepaliestini,” reiszkia, visi 
kiti prie tokiu nei neprisiarti
na. Gandhi szitus vargszus už
stojo su jais gyveno ir stengie
si jiems j u likimą palengvinti. 
Toks pasielgimas buvo ne tik 
priesz valdžios nusistatymus, 
bet net ir priesz viso kraszto. 
Bet Gandhi dryso priesz visus 
pasistoti ir savo mielaszirdyste 
ir užuojauta ir tiems vargszams 
parodyti. Gandhi taip pavei
kė viena isz gabiausiu ir gar
siausiu advokatu, Johannes
burg, kad jis mete savo darba, 
paliko labai gražia ateiti ir pa- 
siszvente del tu vargszu, visu 
apleistųjų “Nepaliestinuju.”

Gandhi pasimokino isz pa
saulio mokslincziu kaip Tolsto
jų, Ruskinas, Thoreau ir net isz 
krikszczioniu Szvento Raszto,

MOHANDAS
GANDHI

NUŽUDYTAS

(Tasa Nuo 11 Puslapio)

gus isz savo priiimties yra pa- ■ ■

Naujojo Testamento. Visas tas • 
jo mokslas buvo Anglijo s ka- : 
reiviams ir dipliomatams nesu
prantamas. Anglijos kareiviai 
žinojo isz knygų ir isz karo lau
ko kaip atsikirsti prieszui, kaip 
jiega su jiega atmuszti, kaip 
smurtą su smurtu nugalabinti. 
Bet kai jie susitiko su Gandhi 
jie nežinojo kaip priesz ji kovo
ti, nes Gandhi niekam nesiprie- 
szino ir savo žmones mokino ne- 
siprieszinti. Priesz toki priesza 
kuris nesiprieszina Anglijos 
kareiviai jautiesi bejiegiais.

Anglijos kareiviai labai ger
bė Gandhi ir jo labai atsipra- 
szydavo kai jie būdavo privers
ti ji suaresztuoti ar in kalėjimą 
padėti-.

Jo didžiausi politikos prie- 
szai Indijoje prisipažinsta kad 
Gandhi buvo tobulos sielos ir 
aukso szirdies žmogus.

Mes esame tikri kad jeigu 
Gandhi butu žinojęs kad tenai, 
prie tako darželyje jo laukia 
tas Indijonas isz Poona, kuris ji 
nužudė, mes esame tikri kad 
Gandhi, savo maldas atkalbė
jęs, butu vistiek ejes tuo paežiu 
takeliu savo žudytoja pasitikti, 
jeigu jis butu mates vilties kad 
isz jo mirties kiti pasimokins!

Indijos Ministeris Nehru isz- 
reiszke visu musu mintis, kai

i per aszaras jis per radija pa
skelbė: “Dabar, kai musu

• kraszto szviesa užgeso, vien tik 
. ateitis paraszys ir parodys mu

su kraszto likimą.’’

me. Nebus aliejaus del auto
mobiliu, nebus gazolino del au
tomobiliu. Karo Sztabas ir mu
su armijos nukentės, nes aliejus 
ir gazolinas yra vartuojamas 
del visokiu kariszku maszinu 
ir ginklu, del tanku, laivu, ero- 
planu, traukiniu ir kitu karo, 
pabūklu.

SUSTABDYTI ALIE
JAUS SIUNTIMĄ IN 

UŽSIENI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

AMERIKIECZIAI
BERLYNE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

liu iki Anglijos zono. Freitka- 
riai ir trokai tankiai yra suvė
luoti, maistas isz ju iszvogtas.

Szita kelia Sovietai gali už
daryti kai tik Rusija su Ame
rika susikirstu. Amerika ežia 
turi mažiau negu keturis tuks- 
tanezius kareiviu. Visi kiti yra 
taip sau žmones, darbininkai, 
valdininkai ir j u szeimynos.

Rusija ežia turi septynios de-; 
szimts tukstaneziu kareiviu. 
Rusija galėtu in kelias dienas 
pasiunsti kelis milijonus karei
viu. >

Ir valdžioje Sovietai turi pir
menybe, nors Social Demokra
tai laimėjo rinkimus. Visi tie 
valdininkai kurie buvo paskir
ti kai Sovietai Berlyną užėmė 
ir dabar valdo.

Vokiecziu Darbininku unijos 
yra Amerikiecziams prieszin- 
gos ir remia Komunistus. D 
Amerikiecziai maitina tuos Vo- 
kieczius, ir mums kasztuoja 
szeszi milijonai doleriu ant me
nesio.

mato baisiai didelius aliejaus 
trokus važiuojant isz Amerikos 
in Kanada nors jiems ežia Ame
rikoje trūksta to aliejaus.

Apsigynimo Sekretorius For- 
r estai jau seniai Amerikos 
kompanijas ir Amerikos val
džia perspėjo kad sukilimai ir 
nesusipratimai Palestinoje, 
gresia mums ir sudaro pavoju 
kad visas aliejus, kuri mes da
bar isz tenais gauname, bus su
stabdytas. Jis sake ir sako, 
kad pakol viskas Palestinoje 
paaiszkes ir visi tenai susitai
kins, Amerika neprotingai da
ro siunsdama savo aliejų in ki
tus krasztus.

Tie kurie nevartuoja aliejų 
del szilumos, gal sakytu, kad 
jiems tas aliejaus trukumas ne
rupi. Bet, kai aliejaus bus per 
mažai, tai visi mes nukentesi-

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

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

“SAULE” į
* MAHANOY CITY, PA. * 
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Nuotakos Isz Japonijos

Dabar jau ima atvažiuoti 
in Amerika nuotakos isz Ja
ponijos. Szite du Amerikie- 
cziai kareiviai parvažiavo 
isz Japonijos su savo Japo- 
naitemis nuotakomis. Sar- 
žentas ir jo žmona Mrs. Vin-

cent P. Costello isz Philadel- 
phijos; pb kairei, Korporal 
ir žmcnalMrs. Doyle Sims, 
isz Mempl's, Tenn., atsako 
in klausimus sargui ir pri
žiūrėtoju, pirm negu visos j u 
popieros buvo patikrintos. ,

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių; Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burikei 

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). 96 pus. . .25#

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


