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Isz Amerikos St Lawrence Upes Kelias In Mares

KONGRESAS
TAKSAS MAŽINA

Nori Numuszti Szeszis 
Ir Puse Bilijonus

Doleriu

WASHINGTON, D. C. — 
Kongresas nubalsavo sumažin
ti žmonių taksas ant szesziu bi
lijonu ir penkių szimtu milijo
nu doleriu. Visi Republikonai 
balsavo už szita taksu sumaži
nimą ir net szeszios deszimts 
trys Demokratai prie j u prisi
dėjo.

Szitas taksu sumažinimo 
klausimas gal bus svarbiausias 
per rinkimus Prezidento. Sena
tas taipgi nebalsuos sumažinti 
taksas nors gal ant mažiau ne
gu Kongresas.

Kongresas nubalsavo suma
žinti taksas su tokiu balsu di
dumu ar daugumu kad ta byla 
butu investa nepaisant kaip 
Prezidentas Trumanas prie- 
szintusi. Balsai buvo 297 už su
mažinimą, o tik 120 priesz.

Jeigu Republikonams pasi
seks szita instatyma investi tai 
visi kurie uždirba septynis 
szimtus ar mažiau in metus vi
sai neturėtu mokėti taksu. Da
bar visi kurie uždirba penkis 
szimtus in metus turi mokėti 
taksas. Daugiau negu septyni 
milijonai žmonių tuoj aus butu 
paliuosuoti nuo taksu. Paskui, 
visi kurie jau turi szeszios de
szimts penkis metus galėtu nu
muszti nuo savo taksu szeszis 
szimtus doleriu. Akli žmones 
galėtu numuszti nuo savo taksu 
szeszis szimtus doleriu, vietoj 
penkių kaip dabar daroma.

Kas visiems mums padės ir 
sumažins musu taksas tai inve- 
dimas to instatymo kad vyro 
ineigos gali būti lygiai pada
lintos tarp jo ir jo žmonos. 
Reiszkia, bus daug geriau ve
dusioms ženotiems; “stoge
liai” turės daug daugiau taksu 
mokėti.

Czia musu merginos ir sen
merges gal nusidžiaugs, nes 
singelys kuris gerai uždirba 
jieszkosis sau žmoneles, nes ta
da bus pigiau dviem gyventi 
negu vienam stenėti.

Kitas Karas Bus
StacziaiA Ant

-nerikos Kraszto

NUSZOVE TRIS
POLITIKIERIUS

EIMER, MINN. — Joe Con- 
stanzi, trisdeszimts dvieju me
tu amžiaus sztorninkas norėjo 
gauti pavelinima parduoti alų 
savo sztore. Jis aiszkinosi kad 
galiūnas tame mieste parduoda 
ęigaretus ir gazoliną ir už tai

Szitas paveikslas buvo 
padarytas inžinieriaus pir
mininko Francis B. Wilby. 
Paveikslas parodo kaip St. 
Lawrence upe iszrodys jeigu 
ji bus intaisyti ir inkinkyta 
gaminti daug jiegos ir elek
tros. Jeigu szitie budai, pla
nai butu ingyvendinti, tai 
visiems visoje Amerikoje bu- 

jis nori nors alų pardavinėti. 
Elmer miestelyje randasi vie
nas saliunas, ir miestelio tary
ba nutarė kad vieno gana, ir ne
davė Joe Constanzi pavelini- 
mo parduoti alų.

Joe Constanzi atėjo in miesto 
tarybos susirinkimą ir vėl pa
reikalavo kad jam butu duota 
tas pavelinimas. Kai taryba 
pasakė kad jis negali to paveli- 
nimo gauti, jis paklausė ar tai 
ju paskutinis žodis. Kai jie jam 
davė žinoti kad klausimas jau 
baigtas ir kad jis to pavelinimo 
negaus, jis iszejo laukan, isz sa
vo automobiliaus iszsieme ka
rabiną, sugryžo ir pradėjo in 
tarybos narius szaudyti. Jis pa
leido net septyniolika szuviu.

Frank Svoboda, 35 metu am
žiaus miesto darbininkas buvo 
pirmutinis sukniubti. Po jo, 
virszininkas Albert Dupac 65 
metu amžiaus žmogus krito ant 
vietos. Louis Ringhoffer buvo 
perszautas per ranka kai jis 
iszbego isz kambario. Preziden
tas Emil Makela, 35 metu am
žiaus buvo paszautas ir stengė
si užbėgti ant virszaus, bet Joe 
Constanzi paleido kulka jam 
stacziai in galva. Vien tik Al
bert Bernsdorf, ir 35 metu am
žiaus, iszliko sveikas ir nesu
žeistas, nes jis greitai szoko per 
langa ir pasikavojo in sniegą.

Žmogžudis Joe Constanzi po 
tos skerdynes nuėjo pas susieda 
ir viską jam papasakojo, atida
vė jam visus savo pinigus, 
“tris-deszimts centu” ir pra- 
sze kad tie pinigai butu per
duoti jo dukrelei Barborai, 6 
metu amžiaus. Paskui jis isz
ejo isz Susiedo namu paėjo ke
lis žingsnius ir paleidi kulka 
sau in kakta. *

tu galima gauti elektros, 
szviesos ir szilumos daug pi
giau. Kanados valdžia jau 
daug tukstancziu doleriu in
dėj o in szitus dalykus. Da
bar Amerikos Kongresas pa
sitars ir paskui nutars, kaip 
ir kiek mes prie to darbo pri
sidėsime.

Daug fabrikantu, kompa

nijų ir taip sau žmonių labai 
prieszinasi ir nori kad Kon
gresas nieko nedarytu. Ang
lių kompanijos ir unijos teip- 
gi prieszinasi nes jie visi bi
josi kad tos upes jiegos ir 
elektra labai pakenks vi
siems mainieriams ir kompa
nijoms, nes tada anglis turė
tu atpigti.

Prezidentas Trumanas Praszo 
Bravorininkams Kad Mažiau 
Kviecziu Vartuotu; It a l tjo na i 
Sovietams Sako Kad Amerikos 
^Laivynas Italijos Uostus Yra

Su Italijos
WASHINGTON, D. C. —

ANGLAI GERINĄS!
ARABAMS

ANAPUS JORDANO. — 
Iraq kraszto premierius Saleh 
Jabr, atsisakė nuo savo darbo 
Utarninke, ir Seredoj visai pa
sitraukė isz savo kraszto ir 
slaptai su eroplanu nuskrido 
pas susiedus Anapus Jordano. 
Jo pasitraukimas ir pabėgimas 
in virszu iszkelia visa politika 
kuri dabar tenai virte verda 
tarp Anglijos valdžios ir Ara
bu.

Anglija jau seniai kaip sten
giasi sudaryti kariszkas sutar
tis su Arabu krasztais Vidur- 
rytuose. Anglijai rupi czia pa
statyti tvirtoves ir insiunsti sa
vo kariszkus eroplanus, kad pa
kirtus Rusijai kelia, ir sau už
sitikrinti kad visas Arabu alie
jus butu Amerikos ir Anglijos 
rankose.

Jeigu karas iškiltu tai visi 
pirmucziausiai pultusi ant Ara
bu kraszto del to aliejaus, nes 
jis visiems kutu baisiai reika
lingas. Galima stacziai sakyti, 
kad tas krasztas kuris ta alie j u 
paimtu pirmutini karo muszi 
laimėtu. Aliejus sziandien del 
karo tiek reikalingas kiek 
ginklai ir karabinai.

Anglijos valdžia dabar veda 
derybas su Anapus-Jordano 
valdžia. Saudi Arabijos Užsie
nio Ministeris važiuoja in Lon
doną szita menesi.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BRAVORININKAMS 
MAŽIAU KVIECZIU

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas praszo 
visu bravorininku kurie daro ir 
gamina sznapsa kad jie ne dau

giau kaip du milijonu ir penkis 
szimtus tukstancziu buszeliu _ . ■ ■ - 'A. ___ j
kviecziu sunaudotu in menesi.

Valdžios ingaliojimas paskir
ti kas ir kiek kviecziu gali gau
ti jau pasibaigė. Prezidentas 
prasze Kongreso kad Kongre
sas ji ingaliotu del devynių me
nesiu, sakydamas kad kviecziu 
visur ir visiems trūksta ir 
trumpa.

Prezidentas gražumo praszo, 
kad visi bravorininkąi savo v&- 
lia mažiau kviecziu pirktu ir 
naudotu. Jis sako kad jam la
bai nemalonu ir gaila kad Kon
gresas jam nedave ingaliojima 
ilgiau kviecziu pirkimą prižiū
rėti ir paskirti.

Prezidentas sako, kad daug 
žmonių badu mirszta ir yra rei
kalingi tu kviecziu kuriuos mu
su bravorininkai sunaudotu da
rydami sznapsa ir alų. Jis pra
szo kad nors del szeszios de
szimts dienu bravorininkai ma
žiau sznapso ir alaus gamintu, 
kad badaujantieji gautu nors 
kąsni duonos.

Jis sako, kad dabar bravori
ninkai turi gana sznapso del 
szesziu metu ir be jokio nuosto
lio sau gali mažiau gaminti ir 
daugiau sutaupinti del Euro
pos badaujancziu.

Jis tuo paežiu kartu kreipėsi 
in Kongresą ir prasze, kad Kon
gresas ji ingaliotu paskirti 
kviecziu pardavima ir sunaudo
jimą. Jis nori kad Kongresas 
nustatytu kad kviecziai nebutu 
galima vartuoti del sznapso da
rymo pakol visi badaujantieji 
Europoje bus pafanaitinti. Jis 
sako kad negalima nei insivaiz- 
dinti kad Ame^ikiecziai sau 
sznapsa gamintu isz tu kviecziu 
kurie galėtu duoti nors kąsni 
duonos badaujantiems Europo
je.

Mokslincziu 
ir augsztu karininku Raportas Prezidentui 
Trumanui apie koks bus kitas karas ir kaip 
reikes kariauti ir gintis jau vieszai paskelb
tas. Czia ne isz pirszto iszcziolptos nau
jienos ar isz kokios pranyseziu knygos isz- 
imta pasaka, bet mokslincziu ir karininku 
szaltas ir griežtas raportas apie ginklus ir 
karo pabūklus, kurie bus iszrasti ir paga
minti už keliu metu.

Visi jie vienbalsiai sako, kad jeigu ka
ras iszkils, tai bus karas su Rusija! Nes 
kito galingo kraszto jau nesiranda, kito prieszo 
jau nėra.

Tie mokslincziai sako, kad karo nebus 
už penkis metus. Karas gali iszkilti 1953 
metuose, ar kada po tam. Rusijai ims 
mažiausia penkis metus pasigaminti ir pri
sikrauti tu sprogstaneziu “Atom” Bombų. 
Jai reikia dideliu ir greitu eroplanu ir bom- 
beriu, ji sziandien neturi! Ko! kas Rusi
ja neturi nei tu sprogstaneziu bombu, nei 
tokiu bomberiu, eroplanu pultis ant Amerikos.

Amerika vis valdys ir vieszpataus ant 
jūrių, mariu ir gales sustabdyti visus lai
vus plaukianczius in Rusija. Rusija turė
tu tik viena ginklą ant mariu; tai butu tie 
povandeniniai laivai, submarinai, kurie steng
tųsi Amerikos laivus skandinti.

Jau dabar mokslincziai rengia ir gami
na sprogstanezias bombas, kurias bus ga
lima penkis tukstanezius myliu pasiunsti 
be jokio lakūno, be jokio žmogaus! So-

Pavelinimu
-k ‘

vietai szitokias sprogstanezias 
bombas paleistu ant Amerikos 
fabriku ir tvirtovių stacziai isz 
Rusijos.

Bet szit'kiems iszradimams 
reikia ne tik pinigu, ir mokslo, 
bet ir daug laiko. Už tai, tie 
mokslincziai spėja kad karo ne
bus nors per penkis metus. O 
gerai prisirengti prie tokio ka
ro reiketu deszimts ar dvide- 
szimts penkis metus!

Bet, labai galimas daigias 
kad Rusija gali su Amerika, 
bet kuria diena susikirsti, isz 
kurio susikirtimu iszkiltu ka
ras. O isz kitos puses galimas 
daigtas kad Rusija nelauks pa
kol bus visiszkai pasirengus. 
Sovietai gali nutarti visai ne
laukti ir pasitikėti daugiau ant 
savo sznipu, szpiegu ir Komu
nistu, kurie, karui kilus, steng
tųsi visa tvarka czia Amerikoje 
suardyti ir pultis isz vidaus.

Laimėti kara su paprastais 
ginklais priesz Amerika, reikia 
turėti galinga laivyną, szimtus 
tukstancziu eroplanu ir tiek 
pat kariszku fabriku. Rusija 
nieko panaszaus neturi ir ilgai 
nebetures! Už tai, Rusija visai 
kitaip kariautu. Sovietai pa- 
vartuotu tokius ginklus kurie 
visus iszžudo, viską sunaikina. 
Tokiems ginklams nereikia nei 
galingo laivyno, nei galingos 
eroplanu armijos.

Dabar visi mokslincziai žino 
ir turi visokiu trucyznu, nuodu, 
kuriais galima užnuodinti vi
sas vanduo ir net pats oras. 
Szitokie nuodai gali būti Ame
rikos Komunistu paleisti ant 
musu miestu. Szitokie užsipuo
limai isz pasalu galėtu suardy
ti visa tvarka Amerikoje.

Sovietu mokslincziai dabar 
diena ir nakti dirba ir darbuo
jasi iszrasti kaip pagaminti ta 
sprogstanezia “Atom” bomba. 
Jeigu ne sziais metais tai atei- 
naneziais metais jie iszmoks ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Amerikos laivynas inplauke 
m Viduržemiu uostus ir pa- 
reiszke kad jis tenai ilgai pasi
liks. ’

Amerikos marinai, kareiviai 
atvažiavo ir su savimi atsivežė 
tuos laivus, su kuriais jie per 
kara plaukia stacziai in priesza.

Anlerikos lakūnai atidaro sa
vo eroplanams vieta Sziaurine- 
je Afrikos puseje.

Isz viso to nereiszkia kad 
Amerika jau pasirengus in ka
va stoti, bet duoda visiems ži
noti kad Amerikos Karo Szta
bas eina sykiu su musu diplio-. 
matais.

Rusijos padupczikai, kurie 
iki dabar taip drąsiai straksė
jo, daibar jau su nerimascziu ir 
Lzgastimi žiuri ir nežino ko 
laukti. Jie dabar mato kad 
Amerikos eroplanams vieta yra 
rengiama Libyjoje; o nuo Liby- 
jos in Belgrade ar Sofia yra tik 
devyni szimtai myliu; visai 
trumpa kelione musu karisz- 
kiems eroplanams ir bonibe- 
riains.

Visi tie Amerikos kariszki 
žingsniai yra visiems Graikijos 
prieszams ir susiedams perspė
jimas kad Amerika ežia baiku 
nekreczia. Dabar visi tie Grai
kai sukilėliai ir Komunistai ge 
rai pamanstys ir apsvarstys 
pirm negu jie susisdes su Grai
ku Komunistu vadu Markos.

Visa tai yra daroma ii’ su ki
tu tikslu: Sudaryti bendra 
Anglijos-Amerikos frunta So
vietu Rusija tuose krasztuose.

Fabrikantai tiek daug pini
gu deda in naujus fabrkius kad 
už keliu menesiu ar metu tie 
fabrikai bus tuszti ir tie fabri
kantai ubagai.

Dipliomatai ir valdininkai 
sako kad negali būti kitas ka
ras del penkių ar del deszimts 
metu, nes tiek laiko ims Rusijai 
prisirengti. Bet jie mums nesa
ko kiek metu ims Amerikai pri
sirengti.

Amerikos Karo Sztabas viso
mis galiomis stengiasi pri
traukti prie saves visus tuos 
vyrukus kurie per kara skrido 
eroplanais ar dirbo prie eropla- 
nu. Jie beveik kas sanvaite at
silanko pas tuos vyrukus ir vi
saip stengiasi juos prikalbinti 
gryžti in vaiska.

Francuzu mokintesnis žmo-- • 1 
uiti skaitomo dvisanvaitinio 
žurnalo, “Rūvue Parlementai- 
rė” redaktorius Henri de 
Cham'bon, viename numeryje 
prisimena Baltijos krasztus ir 
ptipasakojė maža atsitikima 
kaip ji sujaudino vienos jo ap
lankytos gimnazijos mokiniai. 
Jis visai netikėtai užvažiavo in 
ta gimnazija, ir visi mokiniai, 
be jokio prisirengimo labai gra
žiai sugiedojo jo tėvynės himną 
* ‘ Marseliete.

Redaktorius Henri de Cham- 
bon labai kareziai pastebi, kad 
Baltijos tautoms iszsipilde niū
rūs ir pranaszingi tos “Marse
lietes’ f žodžiai: ‘ * Priesz mus 
iszkelta kruvino spaudimo vie- 
liava. Girdite, kaip po musu 
kaimus stūgauja žiaurus karei
viai, jie iszpleszia isz mus ran
ku ir smaugia mus vaikus ir 
moteris. ’ ’

Tas redaktorius baigia savo 
straipsni, kreipdamasis in 
Francuzu sanžines ir szirdis:

“Ar liksite kurti ir nebylus.

jus, palikuonys Didžiosios (Na
poleono) Armijos kariu, kurie 
pirmieji buvo užsimoję duoti i 
toms tautoms laisve? Jus, anū
kai 1830 ir 1848 metu vyru, ku
rie visoj Europoj sėjo tautines 
nepriklausomybes ir* žmonių 
brolybes sėklas? Jus 1914 metu 
kariai kovojote del visu pa
vergtu iszlaisvinimo ir per sa* 
vo pergale padėjote invykdinti 
Baltijos tautu nepriklausomy
be. Jus, Francužai, isz “Ma
quis” gimines, ainijos, kovoto
jai, broliai su Lietuviais, Lat
viais ir Estais, nes ir jie kovoja 
del to paties tikslo, del tu pa
ežiu teisiu, kurios turi būti iv 
jusosios.

“.Al* nūn liksit kurtus ir ne
byli, Francuzu Respublikonai 
ir Demokratai, kurie teisingai 
sukilote priesz žiaurumus pa
darytus musu žemoj, Vokieti
joje ir kitur, bet szaltai dabar 
žiūrite in žudymą ir trėmimą 
tukstaneziu žmonių, kuriu vie
nintelis prasikaltimas yra ju 
troszkimas laisves ir nepriklau
somybes savo tėvynei ?

“Kodėl tylite jus, Socialistai 
kurie savo partijos paskelbime 
Francuzu tautai sakote : Pasau
lis nebus laisvas, kol bus pri
spausta bent viena tauta?”

“Kodėl tylite jus, Kriksz- 
czionys Demokratai, kurie skel- 
beties, kad jus esate dvasiniu 
vertybių gynėjai? Ar tos ver
tybes ne tokios paezios visuose 
krasztuose, ir ar Kristaus 
mokslas ne visur gilioja?

“Nejaugi visu jusu snieginis 
taip iszkepino Stalino raudona 
saule, kad jus jau nematote ir 
nesuprantate, kas darosi už tos 
geležines uždanges ? ’ ’

Redaktorius Henri de Cham- 
bon yra paraszes ir iszleides 
knyga, kurioje yra daug apie 
Lietuva ir Lietuvius paraszyta: 
“La Tragėdie des Pays Balti- 
ques.”

Sovietu Sanjungos pastan
gos po prievarta pasiimti trem
tinius Lietuvius nuėjo niekais. 
Dabar Sovietai stengiasi iszvi- 
lioti tremtinius gražumu, pro 
užpakalines duris po viena. 
Tam darbui jie sustiprino savo 
propaganda, kad patys tremti
niai savo noru gryžtu. Ju agen
tai, kaip toji lape medyje tu- 
pincziam strazdui, loja visokiu 
saldžiu pažadu.

Paleckis ir Gedvilas vis ra- 
szineje ‘ ‘ Tėvynės Balse” 
straipsnius ir kalbina visus 
gryžti in savo kraszta. “Tėvy
nės Balsas” iszeina isz Vil
niaus. Jis yra skirtas ypatin
gai tremtiniams.

Sovietai atsakina Lietuviams 
tremtiniams, kad Lietuviai be
namiai susidaro isz dvejopu ru- 
sziu: Nusikaltėliai ir Dorieji. 
Karo nusikaltėliai kursto do
ruosius nesusipratėlius bėgti, 
dabar kursto važiuoti in kitus 
krasztus ir nebegryžti in savo 
tėvynė. Visu didžiausias prasi
kaltėlis, sako Sovietai, ir tau
tos “Isždavikas” yra Profeso
rius K. Paksztas. Sovietai sako 
kad dorieji Lietuviai nori gryž
ti, bet iszdavikai neleidžia.

Szitokios pagundos musu 
Lietuviu tremtiniu neintikina 
ir nesugundo. Nes jie patys ge
rai žino kad ju laukia dabar 
Lietuvoje. Bet Sovietai turi ka 
nors sakyti ir kur nors rasti 
priežasti ir kaltininką. Tai da
bar jie kaltina Lietuvius inteli
gentus.

APIE ŽUDINSTAS
CZIONAIS AMERIKE

Net szir pūliai žmOgu iiiid, j 

skaitant apie Įlinkiai papildy
tas žudinstas czionais Aniel'ikO. ; 
Vaikai žudo tėvus* mOtimls ir 
brolius; levai žudo savo vaikus 1 
ir 1.1. Baisybei Visi sUtiilka kad ] 
nėra ’baiSOsnOs žudinštošj kaip 
ant Savo tėvu, nOs argi gdli bū
ti kas nors btiišUsiiio kaip atė
mimas gyvybes tiems, kurie 
mums davė gyvybe? Gal ne!

Bet, pažiūrėkime giliau in 
taji veikalu, stUngkiliieš su
prasti priožastisj O pamatysime 
ir dasiprasime, kodėl taip da
roma. Ir daeisime prie tosios 
priežasties, kad tame kalti pa
tys tėvai.

Negana yra duoti vaikui gy
vybe, 'bot reike jam duoti gera 
iszauklejima, isZrodyt kas yra 
geru, o kas piktu, mokyti ji, pa
žinti jo būda, kuris tankiai mai
nosi pagal musu, o tada busime 
tvirti, 'kad musu tas vaikas isz- 
augs ant visuomenes naudos ir 
ant garbes Dievo, o tėvai ant 
senatvės turės isz jo nauda ir 
džiaugsmu, nes prieszingai, ta
sai vaikas iszaugs kaip pikt
žole, isz kurio iszauga prasižen
gimai.

Nesenei likos nuteista moto
re už žudinsta savo vaiku. To
ji motina, būdama sveiko pro 
to, nužudė trejetą savo vaikus., 
kuriuos pagimdė. Argi galima 
tokia pavadint motina ? Gal vi
si pasakysime, kad ne! Bet ko
kis skirtumas yra atėmimas 
gyvy s ties savo kūdikiui, ir mo- 
raliszka žudinsta, papildyta 
per pikta pasielgimą arba pa- 
veizdi ir pikta iszauginima. 
Pripažinstame kad nėra, jokio 
skirtumo, nes atėmimas vaikui 
gyvastį papildo tiktai žudinsta, 
bet antru, per nužudinima mo- 
raliszkai, eina vaikas ant pikto 
kelio, dingsta jo duszia, iszau
ga prasižengėliu priesz visuo
mene ir tankiai pasilieka 'žu- 
dintojum, todėl motina už tai 
yra. atsakanti už save ir už savo 
kūdiki.

Teisingai Rasztas Szventas

Kurmio Kalendorius
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Ar tai prietarai, pasaka ar 
szventa teisybe, bet visi lau
kia Vasario antros dienos, 
saulutes ir kurmio. Visi ku
rie apie tokius dalykos žino, 
sako kad jeigu kurmis savo 
szeszeli pamatys antra Vasa
rio diena tai da bus labai 
szalta per szeszias sanvaites. 
Mes negalime pasakyti ar 
taip viasdos iszsipildo ar ne, 
bet mes gerai žinome kad ne 

sako: “ Tėvai'nepi'ktinkite vai
ku savo.” Todėl, tegul kožnas 
tėvas ir motina, neu'žmirszta tu- 
jU zbdžiil, iill stUilgeM dirbi vai
kams gera pavyzdi, globa, gera 
iszauklejima ir jeigu galima, 
atsakanti mokslą, o kada tekis 
vaikas daeis in metus ir turės 
savo pilna Įsiminti, sttvo tėvus 
paguodos, mylės ir Ims džiaugs
mu ant senatvės.

Šiandieninis pildė j imas taip 
persimainė, kad didesniuose 
atsitikimuose motina auklėja 
savo kūdiki nuo pat užgimimo 
todėl ant motinos puola visa at- 
sakoillybe kūdikio iszitukleji- 
ino. Kožna motina, privalo atsi
mint, kad negana yra pagimdyt 
kūdiki, Ibet reike jam duoti ge
ra iszauklejima. Turi rūpintis 
ir mokyt kaip kūdikis turi gy
vent ant svieto, o ne atsidėti 
ant auklėjimo svetimu, kaip tai 
tankiai atsitinka, kad motina 
yra. užimta žulinimu po visas 
pakampes arba praleidinoja 
brangu laika su “kūmutėms,” 
o vaikai be jokios priežiūros /
slankioja po ulyczias nuo ryto 
lyg vėlybai nakeziai mokyda
miesi isz jaunystes prasižengi
mu ir kaip laužyti tiesas.

Clevelandiecziu Auka
Tremtiniams Szelpti

Sziomis dienomis Nuolatines 
Pagelbos Paneles Szvencziau- 
sios parapijos klebonas Kun. J. 
Angelaitis prisiuntė B ALF ’ui 
czeki $772.50 sumai, kaip para
pijos nariu auka Lietuviams 
tremtiniams Europoje suszelp- 
ti. Pastebėtina, kad Kun. J. 
Angelaitis tas aukas isz parapi- 
joniu surinko Kalėdų szveneziu 
proga, kada jiems dalino szven
eziu plotkeles.

Szia proga reikia pastebėti, 
kad Cleveland© Lietuviai ne tik 
aukomis gausiai prisidėjo prie 
BALF’o veiklos, bet taip pat 
drabužiais, maistu ir kitais 
daiktais.

SKAITYKIT
= “SAULE” =

vien tik tas kurmis, bet ir 
mes savo szeszeli ta diena 
mateme. |

Czia, sritie paveikslėliai 
parodo karį) tas Ponas Kur
mis rengės^ ir kaip jis lauke 
ar bijojosi, tos saulutes ir to 
savo szeszflio.

Ponia Kurmiene seni kur
miu prikelia anksti isz ryto. 
Jis užsimauna kojines, užsi
velka. dideli ir sziltą palta,

Lietuviu Tremtiniu 
Bendruomene Dėkoja

‘ ‘IszgyVendami tamsiausius 
ir tragingiausius musu tautos 
ir valstybes istorijos laikus, bū
dami atitraukti nuo szveneziau- 
sio musu gyvenimo tikslo: my
limiausios teviszkes kamieno, 
praradę ne tik savo sunkiai 
vargu ir prakaitu ingy ta turtą, 
bet daugelis; savo artimuosius, 
gimines, tėvus ir vaikus, gy
vendami nužmoginto; D. P. 
vardu pavadinto žmogaus gy
venimą, be jokios aiszkesnes 
persektyvos ateieziai ir blasz- 
komi likimo nežinios, bet 
szventai tikėdami, kad padary
ta mums skriauda. vis tik bus 
atitaisyta ir mums bus sugra
žinta laisve ir riiusu tėvynė;

užsimauja kepuraite, ir isz- 
kisza pirmiaus nosi paskui 
galva isz po žemes. Insidra- 
sines jis iszeina in laukus ir 
jieszko savo szeszelio.

Sziais metais nabagas Po
nas Kurmis pamate savo sze
szeli ir iszsigando, ir vėl po 
žeme palindo kur jis ramiai 
miegos da per szeszias san
vaites kai mums dantys 
braszkes ir kiszkos drebės.

Lietuva, deku Tamstos, Didžiai 
Gerbiamas Pirmininke, nenu
ilstamo rupesezio ir pastangų, 
dėka musu broliu ir sesių Ame
rikos Lietuviu nuoszirdžios ir 
broliszkos pagelbos, dėka, pa
galiau, visai BALF’o organiza
cijai, esame laiks nuo laiko su- 
szelpiami: maistu, drabužiais, 
avalyne ir kitais gyvenimo bū
tiniausiais reikmenimis, kurie 
isz tikro yra mums tremtiniams 
ne tik gyvybiszkai reikalingi, 
bet daugeliui sudaro vienintele 
gyvenimo parama. ’ ’

“ Už šzia pagelba mes Lietu
viu Tremtiniu Bendruomenes 
Rosenheim© Apylinkes ir IRO 
Lietuviu stovyklos gyventojai 
reiszkiami Tamstai, Didžiai 
Gerbiamas Pirmininke, ir visai 
Amerikos Lietuviu visuomenei 
szirdingiausia padėka, kartu 
linkėdami geriausios sėkmės- ir 
laimes Jusu visu gyvenime.”

Padėka Isz Indijos

“Tikrai nuo szirdies dėkoja
me Jusu už drabužiu siuntini, 
kuri laimingai gavome. Nežino
me, kaip jums už tai atsidėkoti-. 
Jau septinti metai kai basto
mos po svetimus krasztus, toli 
nuo savųjų. Savo, siuntiniu jus 
sustiprinot musu dvasia ir su
teikėt kantrybes toliau laukti 
ir tikėtis pamatyti savuosius. 
Bet nelengva, jau 7 metai kai 
negirdejome lietuviszko žo
džio.”
Elzbieta ir Stase Balevicziute.

Isz Lenkijos

1110-

viso
mano

iszreikszti

“ Pradedant naujuosius 
tus, sveikinu jus ir linkiu 
geriausio. Pirmiausia 
szirdis trokszta 
jums didžia ir szirdinga padė
ka. Labai pralinksmino liūdnas 
ir tamsias mano dienas tamstų 
pakietas, kuri gavau Sausio 4 
d. Dabar esu insitikines, kad ir 
blogiąusioje padėtyje nereikia 
nusi nti-gyvenimu, nes yra nti- gyvenimu,

, kurie rūpinasi mano 
u, ateitimi ir man pa-

— L. K.

žmoni
gyven
deda.” \
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Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

pro- 
you

Want to know a Leap Year 
posal you can accept whether 
are single or married and have a 
dozen children? It’s the proposal to 
jin the Payroll Savings Plan for 

buying United States Savings Bonds, 
or the Bond-A-Month Plan at your 
bank if you are self-employed. Mil
lions of my nieces and nephews 
have learned from experience that 
a growing nest-egg built by regular 
buying of United States Savings 
Bonds is the best personal guarantee 
of a happy future.

I U. S. Treasury Department

Pirkie Ų. S. Bonus SziancLėn!
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Matydamas mergaitė taip 
daug susirūpinusia Maso tuo
jaus atsileido. O kad tik rnaty- 
cziau isz to tinklo befit koki isz- 
ejima, atsiliepė rustai. Kokius 
tai turiu padaręs planus!

— Užmirszk mane, Maso! 
Turime pasiduoti savo likimui, 
tare Marietta pro aszaras.* * *

Prisiartino Rugsėjo 8 diena, 
Szvenęziausios Panos szvente. 
Valtellano gyventojai po pieta 
ąpiejo procesija su Dievo Moti
nos paveikslu in netolima kop- 
lyczia. Tas daroma pagal seno 
paiproczio. Sugryžo suvargę ir 
isz laiko nuėjo atsilsėti, kadan
gi ant rytojaus ji lauke sunkus 
darbas. Prasidėjo vinogradu 
rinkimas, niekas tada negalėjo 
tinginiauti.

Tiktai vieno Nencioni trio- 
boje da žibėjo szviesa. Sodie- 
czio sesuo atnesze Mariettos 
szliubui suknele ir kitokius 
prie tos iszkihnybes daiktus, 
nes ant rytojaus turėjo atsibūti 
szliubas.

Moteriszke manstino, kad 
Marietta, pamaczius tuos visus 
gražus daiktus supirktus už 
Baldo pinigus labai nusi
džiaugs. Bet labai potam nusi
stebėjo, kad ji in tuos parėdus 
nei nepasižiurejo. Toji pirmiau 
žydinti, pilna gyvumo mergai
te, paliko isžbalus ir tyki. Su 
didėje-sunkenybe ja teta pri
kalbino, kad pasimieruoti su 
szliubine suknele. Kada teta ja 
apsitaisus matydama džiaugė
si, ji nieko nesakydama tik 
liūdnai n u si s zy p so jo.

— Kad persimainys, tai 
persimainys, ramino moterisz
ke. Macziau jau ne viena nuota
ka, kurios priesz szliuba kruvi
nam aszarom verke, o paskui 
po keliu dienu dainavo kaip 
koksai viturelis. Jau tik reikia 
pripažinti, kad turėsi laimiki!

Mergaitė pradėjo verkti taip 
baisiai, kad net tetos szirdis 
suminksztejo. Ramino ją viso
kiais budais ir kaip tik mokėjo, 
bet viskas nuėjo per nieką.

Tėvas aplanke savo busima 
žentą ir vėlai sugryžo. Nuvar
gęs tuojaus atsigulė atsilsėti. 
Teta taipgi mergaite tuojaus 
apleido pasakius laba nakti. 
Sužieclotine, kuriai visi laimes 
pavidejo, pagaliaūs pasiliko 
viena.

Perejo jau pusiaunaktis, o 
Marietta da neejo gulti. Sėdėjo 
ant lovos be jokio judėjimo, 
tiktai laikas nuo laiko ja dre
bulys sukratydavo.

Turbut manstina apie rytdie
na ir tos mintys ja smaugia. 
Ant galo nepamesdama visai 
ant saves vieszpatavimo, pa- 
szcko. Negaliu likties jo paczia, 
dejuoja, negaliu, vercziau 
smertis! O, Dieve, atleisk man 
negaliu kitaip!

Susiėmė savo reikalingiau
sius daiktus ir suriszo riszuliu. 
Eina potame prie duru tyliai 
atidaro, pereina pro tėvo kam
barį, atsidaro duris ir iszeina 
ant kiemo.

Czia stovi persigandusi, kur 
eiti?

— Tai vis viema. Tiktai isz 
czia toli. Su noru slunkiai dirbs, 
kad jau isz ranku 1 pirsztu net 
kin^p tekes, bet (Izionai nepa

*
siliks, kur ja nori apženyt su 
žmogumi, kurio kasdiena vis 
labiau neapkenczia. Nė mansti
na apie tai, kad palieka savo tę
va tokiame vėlame amžiuje, ne- 
manstina apie jo rūstumą ir 
apie žmonių kalbas, kada ant 
rytojaus neatras niekur nuota
kos. O žmones veseilios laukia. 
Ji abelnai nemanstina apie nie
ką, kaip tik apie ta baisu žmo
gų, nuo kurio dabar bėga.

Taip karszta! Oras sunkus, 
negali ramiai dūsauti. Gyvuliai 
tvartuose neramiai baubia. Net 
lauke negalima kvėpuoti. Sun
kus debesiai kabo ant žemes, o 
taip tamsu, kad po savimi nie
ko nematyti.

Nemcionio trioba guli ant 
auksztos uolos kalnelio nuo ku
rio veda takas siaurutis. Netoli 
nuo czia eina vieszkelis. Su 
szirdies plakimu ,nueina mer
gaite pakalniu. Pagalinus atsi
rado ant vieszkelio.

Bet kas tai yra? Žeme dreba, 
linksta. Ir tuojaus griausmas ir 
trenksmas kaip per baisiausia 
vėtra sakytum svietas subyrės 
in szmotus. Ir jau atlekia isz 
kaimo baisus rėksmai žmonių 
ir baubimai gyvuliu.

Žeme vėl sudrėbėjo,' o Mari
etta pargruvo kaipo perkūno 
isztikta. Palengva atsigaivina 
ir tik dabar viską pamato, kas 
atsitiko. Žemes drebėjimas bai
sus, didis, žemes drebėjimas.

Paszoka greitai ir bėga atgal 
in kairna. Gailestis namu ir 
mieliausio tėvo jo szirdies so
puli atveria. Nori gryžti tuo 
paežiu keliu, bet tuojaus persi
gandusi pasitraukia atgal. Vi
sas kalnelis prie kurio stovi tė
vo namai, atsivėręs ir ji eidama 
koti'k pasidariusion skylei! ne- 
inpuole. Skubinasi dabar kita 
vieta, bile tik greieziau atsiek
ti namus.

Dabar pribuvo savo vieton, 
bet kur prapuolė trioba ? Tik
tai krūva griuvėsiu parodo vie
ta kurioj triobos stovėta. Tvar
tai, stovintieji už keliolikos 
žingsniu nuo triobos, visai ne
pajudinti. Mergaite paleidžia 
isz tvarto baubianezia karve, 
bet dykai jieszko tėvo. Mato
mai guli po griuvėsiais. Rytuo
se apsireiszkia auszrine Mariet
ta bėga pas kaimynus pagelbos 
praszyti, kad sztai pamato Ma
są, besidarbuojant prie sugė
dytos triobos.

Mano tėvas guli po musu 
triobos griuvėsiais, skundžiasi 
Marietta, del Dievo meiles, pa
dek ji iszgelbeti!

Po tam apsako jam, kaip ji 
norėjus pabėgti isz tėvo namu 
kaip nelaime ja vėl sugražino.

— Ak, Dievas mane nubau
dė, kad norėjau apleisti tęva,' 
pasakojo verkdama. Ji nuo ma
nės paėmė ir mane viena siera- 
ta ant szio svieto paliko!

Bet tuszczioms skundoms ne 
buvo, laiko kadangi aplinkui 
vieszpatavo didžiausios nelai
mes.

Žmones pusnuogiai klaidžio
jo po griuvėsius ir jieszkojo sa
vo pažinstamu, giminiu. Visi 
buvo kaip koki pusproeziai. 
Pradėta, kaip kur griuvėsius 
kasti, bet kasimas! ėjo be jokios 
tvarkos, be susikliusymo. Su 
didele sunkenybe pasisek e Mū
šia prikalbinti keli4 vyrus del 
atjieszkojimo senio' Nencioni,

gulinezio kur po griuvėsiais' 
Kada atėjo in vieta ir pamate 
baisu sunaikinimą, reikėjo vėl 
karszta i j u praszyti, kad jie 
dirbtu. Ir niekas negalėjo nei 
pamanstyti, kad po tais storais 
griuvėsiais butu gyvas žmogus.

* * *

Visa aplinkine buvo sunai
kinta. Daugybėje kaimu neliko 
nei vieno namo, tie kurie stovė
jo grėsė sugriuvimu. Pargliellia 
buvo vidurine vieta to atsitiki
mo ir pertai daugiausia nuo že
mes drebėjimo nukentėjo. Rei
kėjo atstatyti visa.. Skurdas bu
vo neapsakomas. 60,000 žmonių 
liko be pastoges ir be jokio val
gio, 5,000 žmonių po griuvėsiais 
palaidota, o du syk ti’ek buvo 
sunkiai sužeistu. Tai buvo tuo
met tenai didžiausia nelaime.

Valtellano taipgi pražuvo 
daug žmonių po namu griuvė
siais, pertai ausztant tuojaus 
pradėta griuvėsius kasti. Dirb
ta kiek tik galint, bet niekur 
taip smarkiai nedirbta kaip 
prie Nencioni triobos griuvė
siu. Maso visokiais budais žmo
nes ragino smarkiau griuvėsius 
kasti ir visi labai stebėjosi kad 
jisai taip rūpestingai gelbsti 
žmogų kuris visados jo tai]! 
daug neapkentė. Tenai stovėjo 
ir pati Marietta, kuri Maso ra 
gino, idant kuogreieziau atkas
tu griuvėsius. Maso jos klausė.

Valanda po valandai slinko, 
o nelaimingojo neatrasta nei 
sliedo. Žmones pradėjo netekti 
kantrybes, ba darbas buvo sun
kus, o diena kaitri.

— Tai viskas dovanai, kal
bėjo, uolos turėjo ji sutrinti. 
Eikime in kitus namus, kur yra 
d a u giau n o d i e j o s.

Mergaite su aszarojn is j u 
prasze idant neatsitrauktu, bet 
da daugiau atkasinėtu. Ir Ma
so ta pati paantrino. Vėl pradė
ta varyti akmenys. Pasirodė 
namini rakandu liekanos bet 
paties savininko niekur ne ma
tyti.

— Padarėme viską, ką ga-

Maisto Taupintojas
>■

James A. Stillwell yra pir
mininkas Prezidento paskir
tos komisijos del maisto su- 
taupinimo. Jis užėmė vieta 
Charles Luckman, kuris pa
sitraukė kai pamate kad vi
sos jo pastangos vėjais nu
ėjo. Dabar, naujas maisto 
taupintojas su visa komisija 
stengsis visus Amerikieczius 
intikinti kad visiems reikia 
maistas taupinti. Jeigu tas 
musu maistas vėl kiek pa
brangs, tai nereikes jokios 
komisijos patarti mums 
maista taupinti. Mes pinigu 
gana neturėsime to maisto 
pirktis.

Įėjome, tarė vienas senesnis 
žmogus ir pailsės atsisėdo aid. 
gulinezio didelio akmenio. Bet 
tuojau palenkia galva ir jisai 
atgauna naujas sylas.

— Isžgirdau dejavimus, su- 
szuko greitai, czia po tuo akme
niu! Turime tuojaus pradėti 
darba, bet greitai!

Kai]) stebuklingai tie žodžiai 
visiems palengvino! Isznyko

Tai buvo, bet 
Nesakysiu kur,

Tokie levai, vietoja vaiku, 
Geriau kad dažiuretu 

gyvuliu.
Jeigu policija nebūtu 

atgynes vaiku, 
Tai sziandien nebageliai 

neturėtu sveiku kaulu, 
Motina aplink narna 

bėgiojo, 
Tėvas asilelis prie grinezios 

stovėjo, 
Vaikus baisiai apdaužė.
Dantimis girta motina

' griaužė,
Negana da to, 
Staiga pasiuto, 

Tėvas nedryso atsiliepti, 
Už savo vaikus užstoti, 

Ba bijojo gauti per terla, 
Sėdėjo tykiai kaip varle. 
Kaimynai turėjo daugiau 

jausies, 
In prieglaudos narna atidavė, 

O ta boba in policijos 
rankas davė.

Jau gana su tokiais .tėvais, 
Jeigu žveriszkai apsieina 

su vaikais, 
Akys užsipylia per dienas, 
Vaiku nedažiuri ne vienas, 
Geriau tokiems kiaules 

ganyt, 
Ne kaip vaikuiczius augint.

* * *
Namon važiuodama in 

Pittsburgha užkliuvau, 
Nes ten daug pažystamu 

turiu, 
Už tai sustojau,

Vos truputi atsilsėjau, 
Jau kelis pažystamus prie 

hotelio paregėjau, 
Su skundais atėjo, 

Kožnas savo pasaka kalbėjo, 
Ir Sztai ka dažinojau: 
Tenais randasi vienas 

drutolius storulis, 
Kuris kožna sanvaite 

bia orybes iškėlė, 
Karta tik gavo,
Kad vos paėjo, 
Nebuvo gana, 
Da vėl užėjo.

Staugė, relte ir klykavo, 
Kai]) isz gyvulio garavo.

Asileli, jeigu tai vis 
darysi, 

Tai neužilgio save isz svieto 
iszvarysi, 

Kas isz tavos bus,
Jeigu tokiu ilgai liksi?
Juk žirai, kad mažai 

proto turi,
Ir |tuo pliksi, 

Niekur netiksi, 
Merginos negausi,

O ant sena.itves isz gailesties 
staugsi. 

pas jos visoks nuilsimas. Tuo 
jaus karstai puolėsi prie darbo, 
idant atrasti užversta nelaimin
ga žmogų.

Derejo dvi valandos ilgiausio 
laukimo. Kas kartas vis aisz- 
kiau girdėjosi isz po akmenio 
dejavimas. Marietta pribėgus 
szauke tėvo kuonogražiausiais 
žodžiais, bet atsakymo nebuvo 
jokio.

Ant galo atversta sunkiau
sioji uola. Liesoj vietoj tai']) uo
los ir muro gulėjo kraujais ap- 
siliejes Nencioni kuris da dūsa
vo.

Bet negalima buvo jo paliuo- 
suoti tuojaus. Ant jo kojų g:i 
Įėjo sunki skrynia, reikėjo j ' 
atsargiai pakelti. Kada ant ga 
lo ir skrynia pakelta, paimta ji 
sunkiai sužeistas ir be žado aut 
neszcziu tuojaus isz lentų su
kaltu paguldytas.

Tai buvo dvi dienos vėliau. 
Dabar lik suprasta tos visos ne
laimiu vietos tuojaus atsiusta 
kariuomene, kuri tuojaus su
žeistiems parūpino barakus.

Skurdas buvo labai didelis. 
Gyventojai kentėjo badu ir vi
sokius vargus. Kaip del dides
nes nelaimes artimiausios die
nos atnesze vėtras su lietumi, 
ka pagaliuos viską ir pabaigė 
naikinti. Gyventojai tada gy
veno po grynu dangum.

Aukos plauke isz visu svieto 
krasztu. Popiežius pirmutinis 
paaukavo geroka, pinigu suma, 
o paskui su aukomis apsiskubi- 
no visi svieto monarchai ir ba- 
gotesni žmones. Bet tos visos 
aukos buvo kaipo laszas vande
nio ant inkai! intos geležies, nes 
nelaimingųjų buvo labai dide
lis skaitlius.

Nencioni ai randame viename 
barake Pargliellia. Abi kojos 
sumaltos, reikėjo piaut auksz- 
cziau keliu, o ir krūtine buvo 
gerokai sutrinta. Jisai atbuvo 
jausmus ir kentėjo labai dide
lius sopulius. Diena ir nakti 
Marietta, nuo jo nepasitraukė 
ir isz jo akiu skaitė jam viso
kius velijimus, Rodosi ji dabar 
norėjo tėvui atitarnauti už tai 
kad norėjo ji pamesti ta nelai
minga nakti, kada žemes drebė
jimas pagimdė žmonėms tiek 
daug nelaimiu.

Ponas Baldo visai nepasiro

Ne Stos In Kandidatus
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Eina daug gandu apie 
kas stos in kandidatus del 
Prezidento, bet jau visi tik
rai žinome kad Amerikos 
Sekretorius George Marshall 
nestos in tuos rinkimus, nei 
del Prezidento, nei del Vice
prezidento. George Marshall 
staeziai buvo užklaustas: Ai- 
jis sutiktu eiti sykiu su Pre
zidentu Trumanu kaipo Vice 

dė. Ar gal jis buvo sužeistas ar 
užmusztas ? Ar gal nežinojo kur 
Nencioni pasidėjo ? Kažin!

Sekanczia diena po pietų, ka
da sužeižsti viniojosi nuo'bai
siu sopuliu staiga! pas baroko 
duris užgimė nepaprastas judė
jimas. Atbėgo tarnai, dare tvar
ka, viską vale ir dirbo kuogrei- 
cziausia. Serganti atvėrė akis, 
atsuko galvas, klausdami, kas 
veikiasi ?

— Karalius ateis, atsiliepe 
vienas isz tarnu. ,

Nusistebėjimui nebuvo pa
baigos. Nei vienas negalėjo su
prasti, kokiu budu karalius ga
lėjo atsirasti czionai taip trum
pame laike po tani nelaimin
gam atsitikimui. Kiti garbino 
jo geradejinguma ir jausminga 
szirdi. Karalius gavės žinia 
apie žemes drebėjimą gražiau
siame jo karalystes kraszte, 
tuojaus sėdo in automobiliu ir 
nukeliavo. Tenai visus sergan- 
czius ir nelaiminguosius rami
no. Taigi tokiu budu jisai pa
kliuvo ir in barakus Parglielli- 
joj. Su kožnu gražiai kalbėjo, 
prižadėjo paszelpa ir visi ji pa
mate labai džiaugėsi. Tai tikrai 
geradaringas žmogus, Italijos 
karalius.

Po keliu valandų vėl atnesz- 
ta kelis sužeistus, kuriuos tik
tai ka mieste atratsa. Nencioni, 
gulėdamas su uždarytom akim 
ir sunkiai dūsaudamas greitai 
szalia saves iszgirdo Baldo var
dą-ir net ji visa tas pervėrė.

— Tasai latras! Kalbėjo 
vienas isz žmonių, kurie sužeis
tuosius atnesze. Kas-gi apie tai 
maustytu? Bet turbut labai 
gr e i t ai p r a t u r t e j o.

Nencioni. ir jo duktė su nuo- 
steba klausėsi.

-— Kalbate apie Gianino 
Baldo? Paklausė sergantis.

— Taip, apie ta vagi, ple- 
szika. Bet dėkui Dievui ji jau 
turi po raktu.

— Ka jis padare ? Atsiliepe 
Nencioni susi rupi nes.

— Jisai su savo vienu tokiu 
kai]j jis prieteliu priesz de- 
szimt metu insilauže padotku 
uredan turbut atmenate. Nie
kas, nežinojo, kas tai padare. 
Vakar isz po griuvėsiu isztrau- 
ke viena, pusgyvi žmogų, kuris 
priesz smerti iszpažino, kad jis

Prezidentas? Jis taip pat 
staeziai atsake:Kad jis nieko 
bendra nenori turėti su rin
kimais ar su politika, jis sa
ko jis niekados nelys in poli
tika ir nieko daugiau nenori 
kaip savo darba atlikti, pa
sitraukti ir apsigyventi sa
vo namuose Virginia valsti- 
j°je-

sykiu su Baldo apvogė padotkn 
kasa.

Senis dejuodamas pavirto 
ant paduszku. Nekuri laika, gu
lėjo su užmerktom akim, o pas
kui greitai nutvėrė Marietta) 
už rankos.

— O vaikeli! Norėjau' tave 
atiduoti tokiam žmogui! Atsi
duso.

— Pats Ponas Dievas jo ne 
daleido. Garbinkime Jo miela- 
szirdyste! Atsake mergaite.

— Taip, dėkui Dievui ir 
Panai Szvencziausiai, szvapėjo 
senis. Juk nėra nelaimes, prie 
kurios Ponas neprimaiszytu sa
vo palaiminimo laszo.

Sergantis ėjo kas valanda 
silpnyn. Vakare jis aprūpintas 
Szv. Sakramentais. Po tu cere
monijų, senelis vėl nugriebė 
dukteries ranka.

— Marietta, dovanok man, 
daug tau prasikaltau!

—- Tėve mano,' nesakyk, 
nieko man apie tai verke mer
gaite. Ir asz turiu tavęs labai 
daug perpraszyti. Pamecziau 
tave. Norėjau iszeiti svietam

Tuo tarpu atneszta daugiau 
sužeistu, o tarp neszeju buvo ir 
Maso. Marietta ji pamaczius 
paraudo, bet podraug su nuo- 
steba žiurėjo in jo rubus. Turė
jo prisikabinės nauja žvilganti 
medaliu. Priesz kelias valandas 
jisai medaliu apturėjo isz kara
liaus ranku su kitais savo drau
gais, katrie atsiženklino žmo
nių gelbėjime. Jisai isz to labai 
buvo linksmas ir ji jo visi pa
žintam! su ta dovana sveikino.

Marietta dabar pasilenke 
prie tėvo.

— Maso yra czionai, tarė 
tavo teve iszgel'bejimas, tai jo 
užsitarnavimas. Jis isz visu sa
vo šylu dirbo ir kitus ragino 
prie griuvėsiu kasimo. Ar ne 
nori už tai jam padekavoti?

— Taip jam ir visiems ki
tiems, atsake senelis, kurio 
szirdyj buvo isznykus jau viso 
kia neapykanta besiartinant 
smereziui.

— Kur jisai ? Papraszyk te
am! ateina czionai. O

Marietta pamojus tuojaus 
Maso prisiartino prie senio lo
vos. Nencioni paėmė jam už 
rankos ir su aszaromis akyse il
gai žiurėjo' in jo gražu ir tei
singumo pilna veidą.

— Neapkencziau ilgai ta
vęs- ir tavo, dovanok man nors 
ta, ba tavo tėvu perpraszyt jau 
negaliu, maldavo.

O kada susijudinęs vaikinas 
pasilenke ant jo, mirsztantis ji 
su Marietta palaimino.

— Tavo apiekai atiduodu 
mano vaika, kuris dabar vienas 
pasiliks ant szio svieto, ne už- 
niirszk jos!

Jauni žmones prie jo lovos 
atsiklaupė, o senelis juos pa
laimino.

Ta paczia nakti ir numirė, 
bet numirė ramiai, nereikalau
damas abejoti apie Mariettos 
likimą.

Maso narnai kaime pirmiau
sia buvo atbudavoti. Tuojaus 
in naujus namus invede jauna 
paczia. Sykiu su ja inejo in na
mus tyki, rami ir didele laime.
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ZiniosVietines Anglai Gerinasi 
Arabams

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Tito.

— Ponia M. Gzeszikeviczie- 
ne isz Tamakves, ana diena lan
kėsi pas savo sesute ponia An- 
tosia Szadžicne ant E. Pine 
Uly., taipgi savo sena drauge 
ponia Morta Bražinskiene ant 
W. Mahanoy Avė., ir prie tos 
progos atlankė “Saules” re
dakcija, atnaujinti savo prenu
merata už laikraszti, nes ponia 
Czeskevicziene yra musu sena 
skaitytoja. Acziu už atsilanky- 
ma.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tautu Sanjunga pritaria szi- 
tam žingsniui, bet Anglijos val
džia vargiai pritars. O jeigu 
Anglija nepavelins, tai Tautu 
Sanjunga vėl liekasi be jiegos 
ir be intekmes.

ALIEJUS DEL
SZILUMOS

Skautu Sanvaite
----- ---------- --------- ---- — Ž ..„U.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ
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42
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— Sukatoj Szv. Romualdo
— Amerikos Skautai 

vaiksztines savo sanvaite 
Vasario (Fe'b.) 6 iki 12 d., 
Tautos turi savo Skautus,
viso yra. apie 4,409,780 Skautu. 
” — Edvardas Bražinskas, 
sūnūs ponios M. Bražinskienes 
nuo 433 W. Mahanoy Uly., ku
ris likos sužeistas automobiliu 
nelaimėje, randasi Coaldale li- 
goributeje.

— Panedeli nakti, netoli 
Buck Mountain stoties, likos 
pataikintas per Readingo tru
ki Andrew Minarick, 78 metu 
amžiaus, Slavokas isz Buck 
Mountain peczes. V e 1 i o h o 
kūnas likos surasta ant ge
ležinkelio per John Stephens ir 
Joseph Semanko, kurie prane- 
sze apie nelaime in Mahanoy 
City policija. Velionis gyveno 
pas savo žentą ir dukteria Jo
seph ir Anna Bobai, nuo Nr. 13 
Buck Mountain. Velionis gimė 
Austrijoje ir atvyko in Ameri
ka 40 metu atgal. Prigulėjo 
prie Szventos Marijos Slavoku 
parapijos mieste. Paliko trys 
dukterys ir viena sunu. Laido
tuves invyko Ketverge. Gra- 
iboriai J. A. Oravitz ir Sunai 
laidojo.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szvento Jono isz Ma- 
tho; Panedelyje Szv. Cyrilo; 
IJtarninke Szv. Scholastiko; 
Seredoj Pelenu Diena, pirmoji 
Gavėnios diena, taipgi pasnin
kas; Ketverge Septynių Servi- 
tu Szventuju, ta diena taipgi 
yra Amerikos Szvente “Abra- 
homo Lincolno Gimimo diena; 
Petnyczioj Szv. Katarinos Ric
ci; Sukatoj Szv. Valentino die
na, patrono insimylejusiu pore
lių.

Shenandoah, Pa. — Petras 
Adakonis isz miesto gydosi Lo
cust Mt. ligoributeje.

Frackville, Pa. — Gerai žino
mas kuhigužis Re v. Walter H. 
Egge, D. D., 73 metu amžiaus 
isz miesto, numirė Panedelio 
vakara apie 6:05 valanda Ash
land ligonbuteje.

Philadelphia, Pa. — Szioje 
valstijoje ir kitose nepaprasti 
smarkus szalcziai kurie padare 
žmoniems daug bledies. New 
Yorke taipgi prisnigo ant 8 co
liu. Daug automobiliu užsnigo. 
Daug žmonių negalėjo gautis in 
miestą per užpustytus kelius. 
Daugeliose vietose mokyklos 
turėjo sustoti, nes vaikai nega
lėjo gautis in mokyklas.

Aukso altorukas, maldų knyga Tilžės 
spaudimo grąžais celuloidos apdarais, 
misziu maldos su paveikslais $1.75; 
Vainikėlis, maža maldų knygele, pa
veiksluotos misziu maldos 75c; Afici_ 
eraus auksztu klausimai, o kareivio 
mandagus atsakymai, maiszas juoku 
15c; Alenute ir Jonukas gražios pasa
kos 25c; Apie dangų, saule ir kitas 
planetas 10c; Biblija su apie 379 nau
jais paveikslais su apskaitymu ka jie 
reiszkia $2.25; Celibatas arba neže-. 
notų kunigu gyv. 30c; Burtai ir bur
tininkas 35c; Dainų knyga gražiausiu 
dainų 75c; Detroito lietuviu muszty- 
nes, už dalinimą nekatalikiszku lape
liu prie bažnyczios 35c; Pamokslai, 
spyeziai, monoliogai ir pilnas trokas 
juoku 35; Eustachijusa graži apysa
ka isz pirmutiniu amžių krikseziony- 
bes 35c; Iszganingi dunojimai apie 
sopulius Motinos Dievo 35c; Girtuok
liu gyvenimas, ju gadzinkos ir szei- 
miniszkas gyvenimas. Nupiesztas su 
15 paveiksliu 35c; Geros rodos ir nau 
dingi pamokinimai 15c; Gudrius pie
menukas, žiemos pasaka 25c; Istorija 
seno ir naujo Testamento 25c; Kaba
las, laimes nuburimai 15c; Karves ir 
gardu suriu padarimas 25c; Keliau
tojai in szventa žeme 35c; Lengvas 

; būdas iszmokt angliszkos kalbos, be 
kito pagelbos 35c; Laime ir planetos, 
nuspejimai 25c; Paparczio žiedas, nu
sako kur ir kaip ji atrasti 25c; Pata
rimas vyriams ir moterims/apie lyties 
dalykus ir kiti szeiminiszki ^patarimai 
su paveikslais $2.50;JPontško Piloto 
galas kuris apsud. Jez. 10c; Pekla, 
kur ji yra ir kam reikalinga 30c; Rak
tas in geresni ir laimingesni gyveni
mą nurodo kaip tapti turtingu $1.00; 
Sveikata ligoniams knygute apraszo 
apie 350 visokiu vaistiszku augmenų 
ir nuo ko jie yra 25c;Naujas saviszro- 
las su paveikslais juokingi skaitymai 
40c; Praloto olszausko darbai ir nuo
pelnas už pasmaugima savo meilužes' 
su paveikslu 25c; Virėja, kepeja su 
apie 450 visokiu reikalingiausiu re
ceptu $1; Laiszkams popiera in Lie
tuva su pasveikinimais ir dainei, 1 
tuz. 40c. ŽOLES ARBATOS FOR
MOJE: Kiekvienos rusies atskiriai in 
pakelius su lietuviszkais ir angelskais 
nurodimais. Nuo nervu, iszgasczio, 
bemieges, galvos ir sprando skaudėji
mo ir visokios nervu suirutes 85c;Nub 
suvalinjimo ir pataisimo kietu viduriu 
60c; Nuo inkstu ir streinu skaudėji
mo, varo laukan akmenėlius 60c; Nė- 
sislapyk bemiegant 60c; Nuo kosulio, 
dusulio ir mainu astmos, lengvina at- 
koseti 60c; Nuo cukrines ligos 85e; 
Nuo nemalonaus kvapo isz burnos 85 
c; Nuo užisenejusio nosies, ir galvos 
katario, hay-fever, $1.25; Nuo viso
kiu rumatisku sausgeliu 60c; Vyrisz- 
kumo pataisimui, oh bBy, geraveikia 
ne tik vyriams, bet ir sutingusias lėi- 
dukes pa-akstina $1.25; Moterių mė
nesiniu reguliavimas 60c; Gimdos to
nikas praszalina kliūtis nevaisingu
mo 75c; Trajanka del arielkos 75c; 
Pailiu arbata 85c, Mostis $1.25; Nuo 
surūgusio pilvo, heart-burn 85c; Nuo 
szirdies ir vandeninies ligos 60c; 
Kraujo valytojas valo krauja 60c; 
Plauku tonikas augdina plaukus valo 
paliszkanus ir apsaugoja nuo slinkimo 
ir pražylimo 60c; Seneliu arbata ku
rie nuvargę ir negali ramiai pasilsėti 
85c; Aukszto kraujo milteliai 5 unc. 
$1; Tyra mostis malszina bile koki 
nežiuli rože, eczema ir t, t. $1.25; Ra
munėlės, trukszoles, liepos žiedai, Va
lerijonai, peliunas po 25c; gausit pas

M. ŽUKAITIS, 336 Dean Park, 
Spencerport, N. Y.
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Namai Ir Mokyklos
Gauna Pirmiau 

Už Kitus
Pirmutine sutartis buvo 

siraszyta Iraq Premieriaus ’ 
Jabr, Sausio penkiolikta diena. 
Sulyg szitos sutarties Anglijai 
buvo pavėlinta lavinti ir mo
kinti Iraq kraszto armijas ir 
buvo valia siunsti savo vaiska 
in ta kraszta pavojui kilus. 
Anglijos valdžia sutiko pasi
traukti isz dvieju dideliu vietų 
kur eroplanai nusileidžia, bet 
pasilaikė teise vartuoti tas vie
tas del savo eroplanu.

Anglijos žmones iki sziol ne
suprato kaip Arabai prieszina- 
si visiems . svetimtaueziams. 
Kai tik ta sutartis buvo suda
ryta tai kilo pesztynes ir žudy
nes beveik visuose miestuose. 
Baghdad mieste trisdeszimts 
keturi žmones buvo nužudyti.

Valdytojas Abdulillah tuo- 
jaus savo žmonių atsiprasze ir 
paskelbė kad ta sutartis nebus 
patvirtinta ir nebus priimta. 
Kai Premjeras Jabr sugryžo isz 
Anglijos vėl kilo riauszes, sker
dynes ir žudystes. Vėl in Bag
dad miestą žuvo apie keturioli
ka žmonių. Premjeras iszsine- 
sze, iszbego isz savo kraszto.

Anglija jau seniai nujautė 
kad negalima kisztis in Arabu 
reikalus jeigu nori su jais sugy
venti. Už tai Anglijos ministe
rial ir atstovai taip prieszinosi 
Tautu Sanjungoje, kai tenai 
buvo nutarta padalinti Palesti
na tarp Arabu ir Žydu. Nežiū
rint to kad Tautu Sanjunga nu
tarė Szventa Žeme padalinti, 
Anglija vis siunczia ginklus 
Arabams, kad jie galėtu at- 
muszti Žydus; Anglijos Laivy
nas vis neleidžia Žydus važiuo
ti in Palestina, ir Tautu San
junga teisinasi kad ji laikosi 
prie senu sutareziu su Arabais.

Tautu Sanjunga insake Ang
lijos valdžiai kad visi Anglijos 
kareiviai turi isz Palestino pa
sitraukti Vasario pirma diena. 
Anglija visai nepaklausė, ir 
Anglijos kareiviai da ir szian- 
dien tenai valdo.

Anglijos valdžia 
ginklus Arabams, bet 
džia visiems siunsti 
Žydams.

Ir Amerika ne daug 
Žydams. Nors Prezidentas Tru- 
manas prasiszoko ir inklimpo 
kai jis vieszai pareikalavo kad 
Anglija pavėlintu szimta tuks- 
taneziu Žydu in Palestina tuo- 
jaus be jokios kvotos. Visi jam 
patarė tylėti, visi jam sake kad 
jis nežino ka jis sako ar daro, 

, bet jis nieko nepaisindamas 
I taip paskelbė. Jam rūpėjo Žydu 

parama namie, bet jis taip in
klimpo, kad ir dabar jam sun
ku iszklimpti isz tu tarptauti
niu peikiu.

Gruodžio penkta diena ir 
! Amerika uždraudė siunsti Žy

dams ginklus, nors Žydai dirba 
iszvien su Tautu Sanjunga, ku
rios nutarimui nes pritarėm?. 
Dabar Arabai gauna ginklu isz 
visu krasztu, o Žydams visai 

1 nevalia, nors mes sakome kad 
mes Žydus užtariame ir užjau- 
cziame. Amerikos valdžia gal ir 
užjauezia Žydu likimą, bet 
Amerikos valdžia remia Ara
bus, nes Arabu aliejus kaip 
Anglijai, taip ir mums labai ru-

Žydu slapta armija Haganah 
' dabar stengiasi sudaryti pilna 

ir viesza armija, dabar eina va
jus paimti apie penkiolika 
tukstaneziu vyruku in vaiska.

KITAS KARAS BUS
STACZIAI ANT 

AMERIKOS KRASZTO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

siunczia 
uždrau- 
ginklus

gelbsti

ims gaminti. Mes žinome kas , 
atsitiko Japonijoje, kai mes pa- ■ 
leidome tik dvi visai mažas to
kias sprogstanezias bombas.

“Karas nebus paskelbtas, 
kaip paprastai, bet prieszas už
sipuls isz padangių be jokio pa
skelbimo ar perspėjimo.”

Geriausias apsigynimas tai 
yra galingas atsikirtimas. 
Amerika dabar rengiasi ne vien 
tik gintis, bet ir isz savo puses 
pultis, kad Stalinas matytu ir 
suprastu kad per brangiai Ru
sijai kasztuotu užsipulti ant 
Amerikos, nes Amerika bus pa
sirengus ne vien tik apsiginti, 
bet tuo paežiu sykiu kirsti sta- 
cziai in Rusijos szirdi.

Mokslincziai ir karininkai 
sako, kad mums dabar reikia 
apie septynis szimtus greitu 
bomberiu eroplanu, kurie gale 
tu persilaužti per Rusijos rube- 
žius ir su sprogstaneziomis 
“Atom” bombomis sunaikinti 
Rusijos tvirtoves.

Bet mes tokiu ir tiek bombe
riu neturime. Už tai ta komisi
ja pataria dvigubai bomberiu 
statyti sziais metais ir du sykiu 
to dvigubo skaieziaus ateinan-

■ ežiais metais.
! Matyti kad musu karininkai
■ ne vien tik raportus raszo, bet
■ jau ir daro ir dirba. Amerikos 

Karo Sztabas stato ir pertaiso 
tvirtoves Saudi Arabijoje, 
Sziaurineje Afrikos pusėj e ir in 
Fairbanks, Alaskoje.

Galingas laivynas bus labai 
reikalingas vežti kareivius, 
ginklus ir maistu in tas tvirto
ves kurias Amerika dabar ren
gia.

Rusijos armijos yra galin
giausios ant viso svieto. Ame
rika su Anglija sykiu negalėtu 
Rusijos armijai kelia pastoti. 
Bet, armija nieko negali pada
ryti jeigu eroplanai, laivai, 
tankos ir dideles patrankos pir
miau kelio neprakirs ir prieszo 
tvirtoves nesugriaus!

Visi szitie prisirengimai in 
kara yra rengiami ir daromi 
parodyti Rusijai kad Sovietai 
negali Amerikos greitai su- 
muszti pirm negu Amerika vėl 
prisirengs in karo lauka. O kai 
Amerika jau prisirengs, tai So
vietams visai nebutu vilties 
laimėti!

Napaleonas yra pasakęs, kad 
kareivis ant tiek stiprus ir ga
lingas, kiek jo pilvas pilnas, 
kad vaisko jiega pareina isz 
pilvo. Sziandien galime prie tos 
pastabos pridėti, kad armijos 
jiega ant karo lauko pareina 
isz fabriku namie.

NEW YORK, N. Y. — Alie
jaus kompanijos sako kad visa 
szita menesi bus visiems trum
pa aliejaus del szilumos. O kiek 
isz kalendoriaus galima isz- 
siskaityti tai visa szita menesi 
vis bus labai szalta.

Aliejaus kompanijos sutinka 
su Charles H. Sells, valstijos 
anglių, gaso ir aliejaus prižiū
rėtojo, pirmiausia duoti aliejų 
namams, ūkininkams ir mokyk
loms. Keli knygynai turėjo būti 
uždaryti nes nebuvo galima 
juos priszildyti.

Žmones reikalauja kad Ma- 
yoras O’Dwyer uždraustu par
duoti aliejų kliubams, saliunin- 
kams ir kitoms pasilinksmini
mo vietoms kad kitiems butu 
daugiau.

Valdžia davė visiems namu 
sanvininkams žinoti kad jie tu
ri atpiginti randas jeigu jie ne
gali savo namus del randaunin- 
ku priszildyti. Valdžia sako 
kad sanvininkas negali pasitei- 

! sinti kad jis negali gauti gana 
■ aliejaus.

Sniegas, viesulos, pūgos ir 
szaltis vis kamuoja visus ryti
nėje Amerikos dalyje. Keliai ir 
geležinkeliai užžpustyti, daug 
fabriku uždaryta; tukstaneziai 
darbininku liko be 
troit, Pittsburgh 
miestuose.

Pennsylvanijoje 
pavojus, kad kai tie ledai upese 
ims tirpti, kad upes taip pat
vins kad persilies per krantus 
ir apsems ukius ir miestus. 
Taip buvo 1936 metais kai Sus
quehanna, Delaware, Lehigh ir 
Schuylkill upes persiliejo per 
savo krantus.

Michigan ežeras taip užsza- 
lo, kad Chicago miesto žmones 
negalėjo vandenio gauti pakol 
tie ledai buvo susprogdinti.

darbo De- 
ir Buffalo

dabar yra

SLAUGES PASMER
KIA ARMIJA

WASHINGTON, D. C. — 
Szeszios deszimts viena slauge, 
karininke pasirasze ant protes
to, nusiskundimo priesz kari
ninkus Japonijoje.

Kongresmene Margaret 
Chase Smith inteike szitu slau
giu nusiskundimą Armijos Sek
retoriui, Kenneth C. Royall ir 
pareikalavo kad visas tas klau
simas ir tie skundi butu isztirti.

Szitos slauges, nurses, kurios 
yra ir karininkes nusiskundžia 
kad:

1— Joms buvo prižadėti tris
deszimts dienu in metus vaka- 
cijos. Nei viena isz ju tokios va- 
kacijos, tokiu atostogų nemate 
ir negavo.

2— Slaugėms niekados nėra
vietos vieszbucziuose, joms ne- deszimts valandų in sanvaite ir
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Jau trisdeszimts asztuoni 
metai kai Amerikos Skautai 
gyvuoja. Jie apvaikszczioja 
savo sanvaite nuo Vasario 
szesztos dienos iki dvyliktos.

Sziais metais Amerikos 
Skautai stengiasi kuo dau
giausia maisto sutaupinti. 
Jie sėja savo mažus darže
lius, stengiasi apsaugoti na
mus nuo gaisro ir kur tik ga
li visiems padeda namus pa-

taisyti.
Skautai ir tarptautini dar

bą dirba; jie laiko savo tarp
tautinius seimus, per kuriuos 
jie stengiasi su visu kitu 
krasztu jaunais vyrukais su
sipažinti. Keturios deszimts 
dvi tautos turi savo Skautus. 
Isz viso yra apie 4,409,780 
Skautu. Ir Lietuva turėjo sa
vo Skautus kai buvo laisva 
ir nepriklausoma.

valia eiti kur pasilinksminti ar 
vakara praleisti. Bet karinin
kai ir ypatingai karininku žmo
nos gauna geriausius kamba
rius vieszbucziuose, eina ant 
szokiu ar paczios surengė szo- 
kius ant kuriu slaugėms neva
lia eiti.

3— Kai slauge suserga ji turi 
but ligoninėje pakol pasveiksta 
ar turi gryžti in savo kambarį. 
Jai nevalia kur iszvažiuoti ar 
kur taip sau pabūti kad geriau 
pasveiktu.

4— Slauges yra laikomos už 
tarnaites ar beveik už verges. 
Jos turi patarnauti visoms ka
rininku žmonoms kaip kokioms 
poniutėms. Tos karininku žmo
nos slauges visiszkai pažemina 
ir net nepripažinsta j u karisz- 
kus ar mokslo laipsnius.

5— Slauges daugiau turi rū
pintis apie karininku moteris, 
negu apie to kraszto ar armijos 
ligonius.

6— Yra armijos nustatyta 
kad bus viena slauge del kiek
vieno tukstanczio kareiviu. To 
nusistatymo karininkai nesilai
ko Japonijoje.

7— Slauges dirba asztuonias

nieko virszaus negauna, kai vi
si kiti darbininkai dirba tik ke
turios deszimts valandų in san- 
vaite.

8—Slaugiu kambariai yra 
praseziausi ir mažiausi, nėra 
jokiu patogumu. Bet karininku 
žmonos ir j u szeimynos turi 
gražiausius, puikiausius ir di
džiausius kambarius, kur jos 
kaip kokios baisios ponios vi
sus stumdo ir bosauja.

Amerikos Armijos Sekreto
rius Kenneth C. Royall prižada 
visa ta raportą ir visus tuos nu
siskundimus gerai isztirti, ir 
jeigu galima viską pertvarkyti.

Mes per kara jau raszeme 
kad slaugiu moketsis armijoje 
per prastas, kad slaugiu pasky
rimas in Pus-Leitenantus ar 
Leitenantus yra per prasta ir 
visai netinkama tokiam augsz- 
tam paszaukimui. Mes tada sa
kėme kad kaip karininkai, taip 
ir dauguma daktaru armijoje 
tinkamai neinvertina slauges ir 
jos darbo ir pasiszventimo. Mes 
ir dabar sakome kad ir szian- 
dien musu slauges namie, ne
gauna gana mokėti, nėra gana 
invertinamos, ir per tankiai 
yra laikomos už tarnaites.

L. TRASKAUSKAS -
GRABORIUS

Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET ' 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

ANT GAVĖNIOS

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

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

iszguldima Kum 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.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANYREDDY KILOWATT .... Plug In—I'm Reddy ....

Chicago, Ill. — Arthur L. 
Trull, 11 metu amžiaus vaikutis 
nuo 10542 Palmer Uly., Melrose 
Park, kuris pereita meta likos 
sužeistas per troka, prigulintis 
prie Mid-West Transfer Co., 
teisme buvo iszkelta byla, kur 
už sužeidimą vaiko, kompanija 
turės sumokėti net 30 tukstan- 
cziu doleriu.

LIVE ELECTRICALLY


