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Reikia 340,000 Kareiviu
Isz Amerikos STRAIKOS

— . MAINIERIAI
TRUMPA NESTRAIKUOJA

MOKYTOJU ------
------  Tik Nedirba

10,000 Stoja In Darba

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Milijonai vaiku negaus progos 
eiti in mokslą, ar kad ir eis ne
gaus tinkama mokslą szitoje 
gadynėje, nes mokytoju visur 
trumpa ir trūksta.

Szitaip iszsitare ir pasakė 
mokytoju atstovai ir vadai kai 
jie susirinko ant seimo in At
lantic City.

Sziais metais tik deszimts 
tukstancziu nauju mokytoju 
stos in mokytojavimo darbus, o 
dabar reikia daugiau negu 
szimto ir penkios deszimts tuk
stancziu nauju mokytoju.

Jeigu ilgiau szitaip bus tai 
po penkių metu mums bus 
trumpa daugiau negu penkių 
szimtu tukstancziu mokytoju.

Mokintojas Daktaras, Ralph. 
McDonald sako: “Musu visa

(Tasa Ant 4 Puslapio)

42 ŽUVO, 300 SUŽEIS
TI PER VIESULOS

IR AUDROS

WASHINGTON, D. C. — 
Kai John Lewiso mainieriai nu
tarė paklausyti savo boso ir ne- 
straikuoti, bet tik ne eiti in dar
bą, darbininkai kurie mesa ga
mina ir rengia nutarė vieszai 
paskelbti straikas.

Szitoks nedirbimas ir vieszos 
straikos dabar paleido isz dar
bo szimtus tukstancziu darbi
ninku ir beveik kone suparaly
žiavo visa Amerikos pramone 
kada ta pramone yra taip rei
kalinga.

Ne tik Europa praszo maisto 
ir mėsos, bet ir mums Ameri- 
kiecziams tas maistas reikalin
gas. Ne tik Europai anglis yra 
reikalinga, bet ir mums ežia 
namie.

Kai tik tie darbininkai nuta
rė nedirbti, tai valdžia sustab
dė deszimts dali visu traukiniu, 
kurie žmones veže in darbus ir 
in kitas jiems reikalingas vie
tas. Dabar, kai visos Europos 
likimas yra musu rankose, mu
su darbininkai nutaria strai- 
kuoti.

Buvo vilties kad darbininkai 
kurie mesa mums gamina susi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SKANDINAVIOS
VADAI NEPASIDUOS

STOCKHOLM, SZVEDIJA. 
Szvedijos, Danijos ir Norvegi
jos Fremierai susirinko ir pasi
tarė ir paskui vieszai davė vi
siems žinoti kad jie visomis ga
liomis, visomis jiegomis gins 
savo krasztu laisve ir nepri
klausomybe ir yra pasirenge 
stoti in kara su tuo krasztu ku
ris 'ju ta laisve ir nepriklauso
mybe norėtu isz ju atimti.

Laikrasztininkai sako kad 
visi trys tie Fremierai pirmiau 
pasiklausė Prezidento Truma- 
no prakalbos, kada Preziden
tas perspėjo kad Rusija jau da
bar ima spausti tuos krasztus.

Tie trys Fremierai: Danijos 
Hans Hedtoft, Norvegijos Ei
nar Gerhardsen, ir Szvedijos 
Tage Erlander drąsiai pasmer
kė Komunizmą ir visas tas val
džias kurios su kitu krasztu 
laisve ir nepriklausomybe ne
siderina.

Visi trys Fremierai sako' kad 
gaila kad dabar visi žmones 
kalba vien tik apie ateinanti 
kara. Jie, isz savo puses nori 
prisidėti ir dalyvauti su viso
mis tautomis, ypatingai su 
Amerikos Sekretoriumi, Mar
shall.

Danijos Fremieras Hedtoft 
sako kad dabar randasi dvi ga
lingos jiegos Europoje.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
Audros Per 7 Valstijas

CHICAGO, ILL. — Viesulos 
ir audros, kurios prakirto kelia 
nuo New York valstijos ligi 
Texas, padare labai daug ble- 
dies, užmusze keturios deszimts 
du žmones ir sužeidė daugiau 
negu tris szimtus.

Valstijos kurios labiausiai 
nukentejo buvo: Illinois, Indi
ana, Kentucky, Michigan, Ohio, 
Missouri ir Kansas.

Audros prasidėjo Texas vals- 
tijo ir nurimo New York valsti
joje. Bledies buvo padaryta už 
keletą milijonu doleriu.

Labiausiai nukentejo Macou
pin Apygarda in Illinois valsti
ja, kur policija pranesza tris- 
deszimts szeszi žmones žuvo ir 
visi namai buvo su žeme suly
ginti.

Ne tik namai nukentejo, bet 
ir fabrikai buvo suardyti ar vi- 
siszkai sugriauti. Viesulą ke
liavo apie szeszios deszimts dvi 
mylias in valanda ir viską nai-

Treczios Partijos Darbininkai

ESTONIECZIAI 
BĖGA

STOCKHOLM, SZVEDIJA. 
—Rusijos kariszki sargai da
bar važiuoja ant kiekvieno Es- 
toniecziu laivo, kuris plaukia 
m Szvedijos uostus ir prižiūri 
kad tie Estoniecziai neapleistu 
savo laivus ir nepabėgtu in 
Sz vedi j a.

Szitie Rusijos sargai, kartas 
nuo karto, eina per visa Stock
holm miestą, jieszkcdami pabė
gusiu Estoniecziu. Estoniecziai 
kai tik mato proga, szoka nuo 
savo laivu ir plaukte priplau
kia uosta, kur jie stengiasi pa- 
sikavoti ar giliau in kraszta pa ■ 
bėgti.

Ne taip seniai jauna Estonie- 
te, devyniolikos metu amžiaus 
Daesy Umnova pabėgo nuo lai
vo “Aurania” ant kurio ji bu
vo darbininke. Rusijos sargai 
taip inpyko ir inirszo kad da
bar jau dvigubai daugiau sargu 
stovi ant ir prie kiekvieno lai
vo.

Isz tikro jau nauja gadyne 
kad žmones taip bėga isz ro
jaus. Pirmieji musu tėvai, Ado
mas ir Jie va buvo isz rojaus 
iszvaryti. O dabar Rusijos 
Maskuoliai stovi prie savo ro
jaus vartų ir su liepsnuojan- 
cziai karabinas sergsti kad nie
kas niekados isz to rojaus ne- 
iszeitu.

DU RAZBAININKAI
SUIMTI

Visi Jieszko
Taikos; Niekur

Neranda
Karininkai Reikalauja Imti 
Vyrukus In Vaiska Del Apsau
gos Ir Atsargos; Rusijos Ka
riszki Sargai Ant Estonijos Lai
vu; Skandinavijos Vadai Nenu

sileis, Savo Laisve Gins 
________ » - --- •—---------- =

WASHINGTON, — Amerikos augsz- 
cziausi ir intakingiausi karininkai dabar sta- ♦ e 
ežiai reikalauja kad Kongresas investu ir 
priimtu ir instatyma imti visus jaunusi vyru
kus in vaiska, kaip buvo daroma per ka
ra. Jie sako, kad mažiausiai dabar reikia 
nors 340,000 kareiviu daugiau negu turime.

Karininkai prisipažinsta kad gal reikes 
daug daugiau negu 340,000 kareiviu, bet 
su tiek butu galima nors pradžia padaryti.

Prezidentas Trumanas dabar nori ne tik

GRAŽINA ITALIJAI
TRIESTE KRASZTA

Anglija, Amerika Ir 
Francuzija Užtaria 

Italijonus

PARYŽIUS —Vakaru Euro
pos krasztai sykiu su Amerika 
nutarė gražinti Italijonams Tri
este miestą ir kelias salas, ku
riu Italija neteko per kara.

Klausimas apie Libya bus 
kiek painesnis, bet Tripolitani- 
ja ir kitos Italijonu salos bus

kino savo kelyje.
Su ta audra buvo ir lietus, 

nuo kurio upes patvino ir per 
per savo krantus persiverte.

Kelios mokyklos buvo su
griautos, kuriose apie dvide- 
szimts mokiniu buvo sužeista. 
Dabar beveik visose tose vieto
se vaikai negali eiti in mokykla 
del blogu keliu, ar del oro, ar 
del mokyklos sugriuvimo. Ke
lios bažnyczios buvo gerokai 
apdraskytos.

Henry Wallace, kuris bu 
vo Prezidento Trumano isz 
valdžios pravarytas, ir kuris 
pasiszaukes visus Amerikos 
Komunistus in talka, nutarė 
stoti kaipo kandidatas in 
rinkimus del Amerikos Pre
zidento, turi labai gerus, 
darbszczius ir intakingus 
darbininkus.

Gal visi sako kad Wallace 
jokiu budu negali szitus rin
kimus laimėti, Jpt jo draugai

ir darbininkai in tai visai ne
tiki, ir sako kad Wallace bus 
musu Prezidentas.

Jie ežia susirinko in New 
York, pasitarti, kaip geriau 
ta vaju vesti. Isz kaires in de- 
szine, Jo Davidson, Rexford
G. Tugwell, Senatorius Glen
H. Taylor, Demokratas isz 
Idaho, kuris tikisi stoti in
rinkimus sykiu su Wallace, 
ir C. B. Baldwin.

-------------------------

Apvogė Ir Numovė 
Kelnes. 22 Vagystes

Papilde

PHILADELPHIA, PA. — 
Du jauni razbaininkai kurie ap
vogdavo ir kelnes numaudavo 
kad apvogti negalėtu ar ne- 
drystu juo vytis, buvo suimti iv 
suaresztuoti. Teisėjas John 
A. Daly juos suaresztavo ir nei 
kauci.os jiems neuždėjo, bet in 
kalėjimą patupdino.

Anthony Scolari, devynioli
kos metu amžiaus vyrukas nuo 
Spangler ulyczios, netoli nuo 
Reed ulyczios ir Richard Febo 
teipgi devyniolikos metu vyru
kas nuo Newkirk ulyczios, ne
toli nuo Federal ulyczios, pri
sipažino kad jie apvogė apie 
dvideszimts du žmones, kai jie 
buvo suimti ir suaresztuoti. Po- 
licijantas Leitenantas Charles 
Beckman juos sugavo.

Daug žmonių, kurie buvo 
szitu dvieju razbaininku ap
vogti atėjo in teismą ir stojo in 
svietkus kad jie pažino tuo du 
žuliku.

Szitie du razbaininkai isz- 
gazdino visus biznierius toje 
apylinkėje ir beveik nei vienas
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imti in vaiska visus vyrukus, bet visus ki
tu priversti eiti kariszkus mokslus.

Karininkai staeziai sako kad jeigu ka
ras dabar prasidėtu Europoje, tai Amerika 
jokiu budu negalėtu stoti in pagelba nei 
vienam krasztui. Szitie karininkai teipgi 
dabar vieszai prisipažinsta kad jeigu Rusi
ja užsipultu sziandien ant Amerikos, Ame
rikos armija galėtu pastatyti in karo lau
ka mužiau negu 30,000 kareiviu.

Laikrasztininkai primena Kongresui ir 
perspėja Karo Sztaba kad dabar, kai Ame
rikos kareiviai randasi po visa Europa, tai 
jiems gali būti kaip buvo musu kareiviams 
per ana kara ant Corregidor Salos, kur jie 
kariavo ir žuvo, už tai kad Amerika ne
galėjo ateiti jiems in pagelba.

Amerikos Apsaugos Sekretorius, James 
Forrestal taip pat kalbėjo in Kongreso ko
misija pas kuria sykiu su juo buvo ateje 
Armijos Sekretorius. Kenneth C. Royal! ir 
Laivyno Sekretorius John L. Sullivan, ir 
Lakūnu Sekretorius W. Stuart Symington.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

jiems sugražintos.
Anglija nesutinka sugražinti 

Gyrenaica salas Italijonams, 
nes Anglai buvo prižadėję Se- 
nussi gyventojams kad jie nie
kados nebus po Italijos valdžia.

Rusija tik kelios sanvaites 
atgal pareiszke kad ji sutinka 
pavesti visas tas salas Tautu 
Sanjungos priežiūrai. Sovietai > 
taip pareiszke kad prisitraukau 
daugiau Italijonu prie saves.

Francuzijos Užsienio Minis- 
teris, Bidault beveik ta pati pa
sakė, bet vis daugiau pridėjo, 
patardamas kad visi tie krasz
tai ir tos salos butu Italijonams 
sugražintos.

Szitoks pareiszkimas yra Ko
munistams Italijoje smūgis, ir 
labai gerai in laika pataikintas 
nes dabar daug Italijonu bal
suos priesz Komunistus, kai ži
nos kad Vakarines tautos jiems 
atiduos tas per kara prarastas 
salas.

Iki sziol Trieste miestas buvo 
paskelbtas kaipo nepriklauso
mas ir laisvas, prie nei vienos 
tautos neprigulintis. Bet tik
rumoje Yugoslavai ir kiti susie- 
dai jau tik tykojo ir lauke pro
gos ta miestą užimti.

Sovietai rengiesi paskelbti 
kad tas miestas turi gryžti Ita
lijonams, ir taip jie tikėjosi pri-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
da Republikonai visiems žmo
nėms sakys kad jie norėjo vi
siems pagellbeti, bet Preziden
tas Trumanas jiems neleido. Ar 
vienaip ar kitaip, tas nabagas 
Trumanas bus kartinamas.

ISZTREMTIEMSIEMS
UŽUOJAUTA

Dideji ir Szventa San vaite! 
Visi geri Krikszczionys ap- 
vaiksztineja szia sanvaite Die
vo — baimingai apmanstydarni 
musu Iszganytojaus kruvinę 
kelia ir Jo gyvenimą Kuris pa
siaukavo del musu nusidėjėliu, 
kad mus iszganyti.

Kodel-gi mes negalime pa- 
szventi kėlės dienas apmansti- 
nejimai ant Jo garbes?

Musu valdininkai dabar kal
ba apie szeszis ar septynis bili
jonus doleriu del Europos; bet 
tai tik mažmožis, tik maža pra
džia. Amerika turės kelis sy
kius tiek pinigu paaukoti ir isz- 
dalinti, jeigu uores sustabdyti 
Rusija.

Unijų bosai dabar > nutilo ir 
nieko nesako apie savo pasiry
žimą atkerszinti visiems Kon- 
gresmonams ir Senatoriams ku
rie dryso balsuoti ir priimti 
tuos instatymus priesz unija 
vadus. Unijos buvo pasirengu
sios milijonus doleriu praleisti, 
kad tuos Konigresmonus sumu- 
szus per rinkimus. Bet dabar 
darbininku uniju vadai mato 
kad greicziausia Republikonai 
laimes rinkimus, ir tada tie Re
publikonai gali labai gerai ir 
gražiai visiems tiems bosams 
atkerszinti. Uniju bosai dabar 
mato kad lazda turi du galu.

Republikonai, kurie susidaro 
isz biznierių, fabrikantu ir ba- 
gocziu dabar nepriima tos by
los imti visus jaunus vyrukus 
in vaiska, už tai kad jie nori vi
siems parodyti kad jie daug pi
nigu musu žmonėms sutaupius 
per ateininczius metus. Bet kai 
tik jie laimes rinkimus, jie tuo
jaus inves instatymus del visu 
vyruku ėmimo in vaiska.

Darbininku unijos dabar ima 
remti Republikonus, nes jos nu
mato kad nebus galima išbrink
ti Henry Wallace už Prezidentą 
ir nemato vilties del Prezidento 
Trumano. Už tai visi unijos va
dai ima sėdintis Republiko- 
nams.

CIO unijos Prezidentas Mur
ray iszvalo visus Komunistus 
isz augsztu vietų.

Kai tik viskas pradėjo atpig
ti, mes savo skaitytojams pata
rėme per greitai nenusidžiaug
ti. Ales sakeme kad viskas vis 
bus brangu ir gal labiau pa
brangs. Dabar kaip tik taip ir 
yra. Plienas jau pabrango, 
maistas vėl ima brangti.

Jeigu Republikonai laimes 
rinkimus sziais metais, tai 
daug mažiau visko valdžia isz- 
leis isz Amerikos. Reiszkia, 
daug daugiau visiko pasiliks 
pas mus ir bus galima daug vis
ko gauti ir viskas bus pigiau.

Jeigu Republikonai laimes 
rinkimus, tai valdžiai bus už
drausta daugiau pinigu paskir
ti ar duoti del panaikinimo ar 
in Rusija iszvežimo Vokietijos 
fabriku, kaip dabar daroma.

Mes spėjame kad anglys la
biau pabrangs sziais metais. 
Lewisas pareikalaus ir gaus ko 
jis reikalauja savo mainieriams 
bet kompanijos tuojaus pa
brangins anglis.

Biznieriai ima biedavoti. Sa
ko kad žmones ima skaitytis 
savo skatikus ir visai mažai 
perka ar praleidžia.

Kiek dabar galima pramaty
ti ir pasakyti, tai mes drystame 
sakyti, kad Amerika nesiuns 
savo kariuomenes in Szventaja 
Žeme, kai Anglijos kareiviai 
isz tenai pasitrauks. Amerika 
stengiasi prikalbinti Anglija ir 
nors del kiek laiko palikti savo 
kariuomenes Palestinoje. Ame
rika net prižada ar prižadės vi
sus kasztus del palaikymui tos 
kariuomenes užmokėti.

galiūnai, kliubai ir kitokios 
pasilinksminimo vietos dabar 
jau pustuszczios.

Kolektos bažnycziose ima 
pulti, mažėti. Žmones dabar ne 
taip greitai skiriasi su savo do
leriais.

Anglijai baisiai reikia dau
giau pinigu. Ji laukia pagelbos 
isz tos Amerikos Sekretoriaus 
tvarka arba plano del Europos.

Dabar sztorai kurie parduo
da moteriszkas sukneles, dreses 
turėtu geriausi bizni daryti nes 
pavasaris jau arti ir Velykos 
artinasi. Bet beveik visi tie 
sztorninkai nusiskundžia kad 
biznis prastas. Pinigu nėra.

WASHINGTON, D. C. — i 
Isztremtiemsiems užuojauta; 
bet daugiau nieko. Taip Tautu i 
Sanjunga dabar žiuri in visus ! 
tuos vadus, prezidentus, Pre- 
mierius ir valdytojus, kurie tu- < 
r ėjo iszbegti, apleisti savo 
krasztus, savo tėvynės ir susi
rasti vieta Amerikoje.

Tai jau mums sena pasaka. 
Rumunijos karalius Mykolas, 
su savo motina, Karaliene Ele
na atvažiuoja in Amerika už tai 
kad vietos jau nebeliko savo 
kraszte, kur Stalinas dabar 
vieszpatauja.

Dabar mes turime tokius sve- 
czius, kokius Londonas turėjo 
1940 metuose, kai karaliai, mi
nisterial ir valdovai begte bego 
in Anglija nuo Hitlerio.

Lenkija su Czekoslovakija 
praszosi kad Amerika pripa
žintu j u tremtines valdžias 
Amerikoje.

Prie Karaliaus Mykolo ir jo 
motinos, karalienes Elenos gal 
prisidės ir Gregori N. Buzesti, 
Rumunijos Žmonių Partijos 
vadas.

Iki dabar nebuvo taip žymu 
kad tiek daug tu valdovu pabė
gėliu atvažiavo in Amerika. 
Stanislovas Mikolajczyk Lenku 
Žmonių partijos vadas, kuris 
taip drąsiai vede Lenkus per 
kara, turėjo iszsineszti isz Len
kijos ir rado vieta Amerikoje.

Žinoma, mes ne visus tuos 
bajoriszko kraujo žmones už
tariame ir užjaucziame. Daug 
tokiu dykaduoniu dabar balia- 
vuoja ir uliavuoja Szveicarijos 
kliubuose ir saliunuose ar vasa- 
ruoja ant Rivieros.

Bet, czia Washing-tone, mes 
visko iszgirstame. Yra žmonių 
kurie sako kad Rumunijos ka
raliui ir jo motinai negali būti 
vietos Amerikoje, nes jiedu bu
vo iszvaryti Juozo Stalino. O 
mes esame draugai su Rusija ir 
turime viena ranka laikyti su 
savo dede Juozeliu.

; Bet tik dirstelekime in kelis 
tokius sveczius, kuriuos mes 
priememe už tai kad jie Dedei 
Juozui nepatiko:

Vengrijos mažu ūkininku 
partijos vadas Ferenec Nagy 
buvo Komunistu iszvarytas per 
telefoną. Jam buvo trumpai 
praneszta, kad Komunistai už
ima valdžia, ir kad jam jau vie
tos tame kraszte nėra.

Nagy buvo iszrinktas Minis - 
teriu per didi dauguma balsu, 
jis tikrai atstovavo savo krasz-

to žmones. Bet jis, kaip Czeko- ( 
slovakijos Benes, turėjo nusi
leisti kai Komunistai užsipuo
lė ant jo su kalavijais, peiliais 
ir rauduonais pjautuvais.

Del Bulgarijos pas mus ran
dasi Georgi M. Dimitrov, taipgi 
Žmonių Partijos vadas.

Rumunijos Buzesti jau dabar 
czia randasi.

Lenkijos Mikolajczykas.
Croatijos kraszto, kuris yra 

dalis Yugoslavijos Daktaras 
Vladko Macek, Prezidentas to 
kraszto.

Serbijos Milan Gavrilovic 
czia rado saugia vieta.

Kai Komunistai užgrobė 
Czekoslovakija, Czeku Amba
sadorius Daktaras Juraj Slavik 
atsisakė isz savo Ambasados 
vietos ir pareiszke kad jis ap
sigyvens Amerikoje.

O czia mes vis nieko nesako
me apie Pabaltijos krasztu va
dus ir atstovus, kurie sudarė 
savo tremtines valdžias Ameri
koje. Ir mes nieko nesakome 
apie Graikijos, Finlandijos ir 
gal neužilgo ir Finlandijos va
dus ir atstovus.

Lietuva, Estonija ir Latvija 
jau szimtus sykiu inteike savo 
praszymus Tautu Sanjungai, 
pasiaiszkino kaip ir kur j u tei- 
setinos valdžios stovi ir kaip 
Rusija j u krasztus užgrobė. 
Tautu Sanjungos Sekretorius, 
Trygve Lie visus labai gražiai 
ir lipszniai priėmė ir priima, 
visus j u praszymus labai man
dagiai priima ir padeda. Pade
da ten kur niekas ju negali ir 
negales rasti. Gal butu geriau 
kad juos stacziai in gurbą in- 
mestu. Tiek pat vilties isz j u 

i butu.
Mat, Tautu Sanjungos Sek

retorius Trygve Lie ir beveik 
visi kiti Tautu Sanjungos na
riai nenori užpykinti savo gero 
draugo Stalino. Juk Rusija yra 
isztikima Tautu Sanjungos na
re. Ir Tautu Sanjungos Sekre
torius Trygve Lie negali būti 
toks nedėkingas tam kuris pa
rūpino jam ta garbes vieta. Ru
sija paskyrė ji in kandidatus 
del Sekretorystes.

Szitie tremtiniai stengiasi 
surinkti pinigu isz savo žmonių 
užsienyje. Jie dabar stengiasi 
pasirūpinti savo radijo stotis 
kad jie galėtu susineszti su sa
vo žmonėmis kurie dabar po 
Rusijos letena, po Sovietu jun
gu. Jie vis kreipiasi in Tautu 
Sanjunga. Bet Tautu Sanjunga 
jiems duoda užuojautos. Bet 
daugiau nieko.

Tik asztuoni metai atgal tas 
pats buvo Londone kai visi be-

go nuo Hitlerio priesz kara. Ar 
dabar tas pats atsikartuoja? 
Ar dabar visi szitie valdovai 
bėga nuo Stalino priesz kita 
kara? Tautu Sanjunga ir Ame
rika turėtu ta klausima sau 
statytis ir rasti atsakyma.

SEKRETORIUS
MARSHALL

Garbes Saulute Lei- 
diasi. Garbingas Gene
rolas, Ne Toks Garbin

gas Sekretorius

ti. Jis buvo perspėtas kad Rusi
jos armijos per arti prie Italijos 
kai jos nepasitraukia isz Aus
trijos. Bet Amerikos Sekreto
rius Marshallas nieko neklau
sė, nieko nepaisė, savo reikala
vo, ir gavo.

Jeigu Italijos taikos sutartis 
nebutu buvus taip greitai nu
statyta, tai vis nebutu jokiu 
rinkimu, ir Komunistams visai 
nebutu vilties inlysti in valdžia. 
Dabar jeigu Komunistams pasi
sektu laimėti rinkimus, niekas 
kitas nebus kaltas, kaip Ame
rikos Sekretorius Marshallas.

Laiszkas Isz Vokietijos

Ponia Elzbieta Vosiliene isz 
Nanticoke, Pa., aplaike sekanti 
laiszka isz Vokietijos:
Geroji Tautiete!

Sveikina Politikierių

Jeigu Republikonai laimes 
rinkimus sziais metais, tai val
džia tuojaus paskirs daug pini
gu Kinijai per Generolą Mac- 
Arthur, kad Kiniecziai galėtu 
atsikirsti priesz Komunistus.

Beveik visos unijos ima rei
kalauti daugiau mokėti. O kai 
tik darbininkai gaus daugiau 
mokėti, tai viskas labiau pa
brangs.

Republikonai Kongrese gerai 
žino, kad jie turės sutikti ant 
visu tu 'bilijonu doleriu, kuriu 
Amerikos Sekretorius praszo 
ir reikalauja del Europos. Bet 
gjįe tyczia delsia ir laika gaiszi- 
na kad privertus Prezidentą 
Trumana priimti taksu suma
žinimo byla. Tada visi žmones 
girs Republikonus ir pyks ant 
Demokratu, sakydami kad Re
publikonai visiems sumažino 
taksas. Jeigu Prezidentas Tru- <■_» i 
manas ta byla atmes, kaip jis 
dabar sako kad jis padarys, ta-

New.York apylinkėje rinki
mus laimėjo Komunistiszka 
Henry Wallace partija, ne už 
tai kad Demokratai ar Repub
likonai buvo silpni, bet už tai 
kad niekas nieko nepaisė ir vi
sai mažai žmonių ėjo balsuoti.

Komunistai czia diena ir 
naktį .darbavosi. Juodukai (ni- 
gerai) balsavo ne tiek už Hen
ry Wallace, kiek priesz visa 
valdžia, už tai, kad armija ne- 
pripažinsta lygybes juodukams 
kariuomeneje. Žydai balsavo 
už Henry Wallace už tai kad jie 
norėjo parodyti savo pasiprjo

deiszinima visai valdžiai 
Szventos Žemes klausimo.

Earl Long, brolis Senato 
riaus Huey P. Long, kuris su 
savo razbaininkais visa 
Louisiana valstija valde ir 
paskui buvo nudėtas, nu- 
szautas, laimėjo pirmuosius 
rinkimus del gubernatorys
tes savo valstijos. Czia su juo 
sėdi jo brolio naszle po kai-

r ei ir jo žmona. E ari Long su 
szitu laimėjimu sugryžta in 
savo valstijbs valdžia po asz- 
tuoniu metu, kada jo brolis 
buvo didžiausias ir galin
giausias politikierius, kuris 
savo valstija valde kaip Sta
linas Rusija,.

WASHINGTON, D. C. — 
Kai buvęs Amerikos Ambasa
dorius Rusijoje, William C. 
Bullitt pareiszke savo nusivyli
mą ir nepasitenkinimą su Ame
rikos Sekretoriaus Marshall 
darbu, jis iszreiszkia daugumos 
Amerikiecziu nuomones. Kai 
tik Amerikiecziai pradeda kal
bėti apie savo kraszto ateiti ir 
Europos likimą, tai jie viens ki
to klausia dabar ka Amerikos 
Sekretorius daro, ko jis laukia?

Czekoslovakijos pavergimas 
net ir inpykino daug Amerikie
cziu.

George C. Marshall pilnai už
sitarnavo garbinga, vieta Ame
rikos istorijoje, kaipo geras, 
sumanus ir nagingas generolas. 
Per kara jis sumaniai parūpino 
ir kariuomenių ir ginklu kur 
tik juos buvo reikalingos. Ame
rikiecziai niekados negali ir ne
nori jo pamirszti.

Bet geras generolas ant karo 
lauko nereiszkia’kad jis bus ge
ras Sekretorius taikos laiku.

Sekretorius Marshall labai 
didžiai ir gražiai pradėjo savo 
darba, pareikalaudamas Grai
kams ir Turkams skubios pa
gelbos. Marshallo planas, tvar
ka del paszelpos Europai pra
dėjo visai nauja gadyne Ameri
kos dipliomatijoje ir musu san
tykiuose su Europa. Marshallo 
pasižadėjimas szelpti Europos 
krasztus daug gero padare ir 
Ruskiams nors laikinai kelia 
užkirto.

Pradžia buvo gera ir graži. 
Bet po tam Czekoslovakija žu
vo, Finlandijai gresia pavojus, 
Kinijoje Komunistai stiprėja, 
Italijoje pavojus visiems gresia 
isz Komunistu, Prancūzai ne
gali Komunistu atsikratyti. 
Reiszkia Marshallas daug gero 
padare, bet negavo gana. I

Daug žmonių sako kad Sek
retorius Marshallas ir Prezi
dentas Trumanas didžiausia 
klaida padare kai jie daug dau
giau prižadėjo negu iszpilde, 
daug daugiau ir gražiau kalbė
jo negu nuveikė.

Buvęs Amerikos Ambasado
rius Rusijoje William C. Bullitt 
sako kad Amerikos Sekreto
rius Marshall nieko gero nenu- 
veike Kinijoje kai jis tenai bu
vo už Ambasadorių, kad jis sa
vo pasižadėjimu tiems žmo
nėms neiszpilde, kad jis di
džiausia klaida padare kai jis 
stengėsi suvienyti Komunistus 
su Kuomintangu Kinijoje. Jei
gu jam butu pasisekė tai pada
ryti, tai sziandien visas Kinijos 
krasztas butu Komunistiszkas.

Kita Amerikos Sekretoriaus 
klaida buvo kai jis pareikala
vo kad Italijos taikos sutartis 
butu tuojaus nustatyta ir pasi- 
raszyta, ir kad Amerikos karei
viai isz Italijos greitai pasi
trauktu. Daug dipliomatu ir be
veik visi užsienio raszytojai, 
net ir Amerikos Kongresas pa
tarė jam palaukti, nesiskubin-

Marshallas nesutiko pasi- 
szneketi su Prancūzais, kai 
Prancūzija norėjo pasitarti 
apie Vokietija. O be Francuzi- 
jos negalima jokios sutarties 
padaryti kaslink Vokietijos.

Kiti sako kad Marshallas yra 
kaltas, kad sziandien tiek daug 
žmonių remia Henry Wallace 
del treczios partijos. Jie sako 
kad Amerikos Sekretorius su 
Prezidentu Trumanu nepaiso 
Tautu Sanjungos ir daug svar
biu klausimu patys iszrisza ei
dami virsz Tautu Sanjungos.

Laikrasztininkai nemyli 
Amerikos Sekretoriaus, už tai, 
kad jis labai retai kada su jais 
pasikalba ar pasitaria. Kai jis 
priima laikrasztininkus, tai su 
jais nepasiszneka, bet jiems 
prakalbas sako ar pamokslus 
drožia. O žmogus kuris randasi 
tokioje aug’sztoje ir svarbioje 
vietoje klaida daro kai laik
rasztininkus inpykina, nes laik
rasztininkai gali jam daug pa
dėti, ar daugiau pakenkti. Po- 
litikieris szita tiesa labai gerai 
žino, o Generolas nesupranta, 
nes Generolas yra karininkas, 
o karininkas pripratęs visiems 
insakyti ir nieko neklausyti.

Pas Gydytoja

Gydytojas — Ar tu žinai, 
Plakaiti jok del tavęs kožnas 
stiklelis kenkia!

Plakaitis — Asz, daktare 
negeriu su stikleliu, tiktai su 
stiklu!

MAISZAS ::
:: AUKSO

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Laikraszcziucse, iszeinau- 
czinose Vokietijoje, asz sura
dau Jusu adresu. Tiesa asz ne 
esu Jusu nei pažinstamas nei 
giminaitis, vienok turėdamas 
galvoje, kad esantieji U. S. A. 
tautiecziai labai jautrus trem
tiniu reikalais. Drįstu kreiptis 
in Jus su praszymu: Priesz 
daug metu in U. S. A., iszvyko 
mano mamos sesuo Ona Mike- 
laityte, ir rodos, panasziu ad
resu su jai susiraszinejau, vie
nok per kara jos ad.resa pražu
džiau ir iki sziol jos negaliu su
rasti. Nenoriu Jus daug apsu- 
kinti, tik.praszau prancszti gal 
Jums teko kartais tokia mote- 
riszke pažinti. Asz sziuo reika
lu jau esu kreipęsis in Konsulą 
Amerikoje, vienok iki sziol ne
gavau jokios atsakymo. Szia 
proga noriu praneszti, kad Ju
su jieszkomu nepažinstu, nes 
asz esu kilimo isz Vilkaviszkio 
Apskriczio. Už suteiktas žinias 
Jums bueziau labai dėkingas.

Jus gerbiąs,
Jonas Czesna.

Mano adresas: Germany- Jo
nas Cesna, 20 Gottingen, 
Lutticli Kaserne, British Zone

Pirkie U. S. Bonus

Buy U.S. Savings Bonds 
REGULARLY

Ask where you WORK
Ask where you BANK

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

SKAITYKITE 11 SAULE

reiviai, ir nuvedė ji priesz ka
ralių.

Pasilenke žemai ir lauke ko
kia jam bausme karalius už
duos. Karalius sėdėjo ant sos
to puikiai pasirodęs.
. — Dovanok gailingiausias 
valdytojau, puldamas ant vei
do isz baimes senukas.

— Tu man dbvanokie. Mė
ginau datirtie tavo teisingystes 
ir persitikrinau, jog nesiduosi 
prisikalbyt prie pikto. Už ta
vo teisingumą, paženklinu tave 
dažiuretojum mano skarbu. 
Valdysi visus mano turtus, nes 
žinau jog neimsi nei skatiko isz 
ju.

— Bet valdytojau! Szauke 
senelis: Asz žmogus praistąs, ne
galiu priimti taip augszto ir at- 
sakanezio diusto!

— Esi turtingas, tai ženkli
na daugiau kaip viskas, atsilie
pė karalius. Jeigu rastau dau
giau tokiu kaip tu, tai buezia 
laimingu valdytojum mano 
sklypo. Del to-gi tai asz vai- 
kszczioju po savo sklypą persi- 
redias, idant surasti teisingu 
žmonių ant apėmimo dinstu, 
kuriem galetau visame užsiti- 
ket. '■ —GALAS.

i

1948 BED CROSS

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

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^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

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

20 Centai.
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

... DIDEJI PETNYCZIA...
gZI diena, tai labai liūdna,

Raudoti turi visas svietas, 
Kad Jėzus ein’ ant Golotos, 
Kentėti už musu griekus!

Nuvargintas Kūnas ir be sielos, 
Tur’ neszti kryžių sunkuji, 
Ant staczio kalno apieros, 
Graudindamas in sekanczius: 

Szventas Kūnas Dieviszkas, 
Kursai subjaurintas ir sumusztas, 
Tempia prie kryžiaus kalamas, 
Ir da bjaurei iszjuokintas.

Bet meile Jėzaus per didi, 
Kad kryžiaus muka neingaletu, 
Jis Jonui sako; “Saugok Ja, 
Mano miela Motinėlė! ’ ’

Jis trokszta manes ir tavęs,
O, neužmirszkim niekados, 
Apsikabyti Jo szventas kojeles, 
Kaip dare Marija Magdalena,

Smutna szirdžia pažvelgt augsztyn, 
Jėzus jau sako: “Atlikta!” 
Ir lenkdam’s galva Jis žemai, 
Atiduod’ duszia in Tėvo ranka.

O kaip dienai buvo galas, 
Jo kūnas buvo nuimtas, 
In balta drobe invyniotas, 
Ir in Juozapato kapa dėtas.

O, Jėzau, tu mums ta darei, 
Ka darysim Tau už tai?
Su žodžiais.dėka neisztariam, 
Bet kuna ir duszia atiduosim.

“Jus, dukters Jeruzalas, * 
Neverkite del manes taip daug, 
Bet tik kožnoji del saves, 
Ir už savo vaikus podraug. ’ ’ 

Po tam, Jis tarė: “Troksztu!” 
Ženklindamas mus griesznus, 
Ir davė Jam gert uksusa, 
Bet negere jo paragavęs.

Saulele neszvieczia, nes liūdna, 
Dreba žeme, uolos plyszta, 
Ir kūnai mirusiu sujudo, 
Kėlės’ in grabe isz grabu.

Taip, elgtis norime Kerniaus, 
Ir prie Tavęs glaustis arcziaus, 
Duok gundymus mums sulaikyt, 
Ir dangaus Tavo ingyt!
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.. Piloto Duktė ..
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J)AUG metu praslinko, nuo 
laiko kada Klaudijus Kik

sus rede Damaszke; buvo jisai 
labai nusiminęs; jo graži moto
re duktė Ponėko Piloto, kursai 
isz ciesoriaus valios valde Jeru- 
zolimoj, baisiai sirgo liga para- 
lizu. Jos gražus kūnas vyto isz 
lengvo, ir visai jau nustojo sa
vo szvelnumo ir skaistumo, ir 
vien tiktai tam tikrame lopszy- 
ja aksomais ir szilkais apvys
tyta galėjo lankyti puikiausius 
daržus, kurie vainiku apsupo 
miestą.

Jau nuo dvieju metu kanki
na ja ta baisi liga, ir jokios ne 
buvo vilties iszgydyti. Veltuo 
jos vyras visai stengėsi budais 
iszgydyti ja: kiek mokytu did- 
■žiavyru, kiek garsiu gydytoju 
kviete pas save isz tolimiausiu 
net szaliu. Per nieką ėjo ju 
mokslas, trustis, datyrimas, 
nes baisiausi liga nepaleistinai 
prikalė prie sopulio gultos ta 
skaisti dukterį Romėno.

Ant galo, atėjo pas juos vie
nas keleivis isz Jeruzolimos ir 
atnesze su savimi žinia, jog že
mėja Judos atsirado žmogus 
stebuklus daras, vardu Jėzus 
isz Nazareto. Anot to keleivio 
pasakojimo indomius daras jis 
stebuklus su ligonimis: ant ko
jų pastate paralyzu prispaus
tus sugražindamas jiems svei
kata ir pirmutines spėkas; ne 
regentiems akiu szviesa graži- 
nes ir net mirusius isz graibo 
prikėlęs.

Užgirdusi ta pradžiugo Pope- 
ja ir suszuko:

— Skubinai, skubinai vyk
siu asz, kukoveikiausiai reng- 
siuos pas ta stebuklinga žmo
gų! Gausiai užmokėsiu jam sa
vo brangiais akmeniais: atiduo
siu jam savo diadema isz žaliu 
deimantu, kuris kasztuoja dau
ginus negu penki Judėjos mies
tai bile tiktai jisai norėtu su
gražinti man sveikata.

Bet keleivis pasakė jai:
— Skaiscziausi Pope ja!

Tuomi nieko neinveiksi pas 
szita Jezu isz Nazareto. Jisai 
patsai vaiksztineja nesipuosz- 
damas ir basas; apsilanko vien 
tiktai pas beturczius, už nieką 
stato visus turtus ir puoszalus 
szio svieto: nors nunesztumei 
jam viską, kti turi, nieko ne
pelnysi.

— Tai ka-gi man veikti? 
Kaip iszihelsti, kad jisai mane 
iszgydytu? Užklausė nesira- 
mindama skaisti Popeja.

— Nuo ligoniu, atėjusiu 
pas ji: sveikatos jieszkoti, Jis 
vieno tik reikalauja: turi in ji 
tikėti.

Nusistebėjo isz to Popeja ir 
parėmusi skruostą ranka ant 
kurios brangus akmenai blizgė
jo, vėliai užklausė:

— Tur in ji intiketi? O kaip 
intiket i ?

— Tikėti jog jis, ’Suims 
Dievo!

— Suims Dievo?! To asz 
niekaip nesuprantu!

Ir ilgai da klausinėjo kelei
vio.

Po to atsitikimo daug dienu 
ir nakcziu maustė Popeja. Ir 
pažiūrėjusi in savo sutraukta ir 
isznarstyta kuna, gausias liejo 
aszaras kaip nubaustas kūdi
kis. Vienok jos dvasiai kaskart 
aiszkiau, kaskart geriau su- 
prantomai žymėjosi paveisklas 
to paslaptingo ir nežinomo ste
bukladario, kuris liepe save va
dinti Sūnumi Dievo ir kursai 
gali daryti x stebuklus, kuriu 
žmones menku savo protu nesu
pranta.; vienkart su tuomi la
biau pradėjo geisti sveikatos ir 
nustotųjų jaunystes spėkų ir 
norėjo kuo veikiausiai paregėti 
ta stebuklinga žmogų, ir jau, ti
kėjo beveik in Dievyste.

“Jeigu jisai dvasia ir galybe 
taip toli stovi nuo žmonių, tur 
būti arti nuo jo Dievyste; tik 
Dievai taip galingais yra kad 
vienu žvilgterėjimu, vienu noru 
gydo neiszgydoma serganezius 
žmonis. Musu diovaieziai neno
rėjo manes suszelpti, tai tada 
datirsiu galybes nuo Dievo, ku
rio, Sūnumi vadinasi tasai žmo
gus isz Nazareto.” Taip mausto 
liūdna Popeja. Ir kas-kart di
dyn augo jos dvasioja tikėji
mas.

Popeja nutarė neatbūtinai 
vykti in Jeruzolima, kur kaip 
jai sake, kuo lengviausiai gal 
su Jėzum pasitikti. Žinojo vie
nok, kad vyras/jos isz atžvilgio 

in jos puikybe ir aukszta kilme 
ne norės daleisti jai žemintos 
priesz koki tenai Žydu žyni, to
dėl sumano kitaip: pasako 
Klaudijui, kad vyksanti iii Je
ruzolima apsilankyti pas tęva. 
Nusistebėjo Klaudijus iszgir- 
des apie toki jos užmanymą, nes 
aiszkiai mate tuos vargus ir nu
vargtomis moteriszkes, pri
spaustos tokia baisia liga.

Bet ar perkalbėsi moterisz- 
ka?

Maldavo ilgai ir taip rimtai, 
kad ant galo vyras nebegalejo 
prieszintios numylėtai ir taip 
serganeziai paežiai. Liepe 
priruoszti tai kelionei pūkais ir 
szilkais klota vežimą ir sargy
be prie jos pavedės labiausia 
insitikimems tarnams, iszleide- 
jo in Judėjos žemes.

Po trijų dienu keliones keliu 
kuris isz Rytu puses slenka Li
bano kalnais, ant kuriu auga 
milžiniszki cedrai, Popeja pri
buvo in Judėjos žeme ir ketvir
tąja dienoja pusdienio laike ap
lenkus sziaures puse ja Juozą ri
to pakalne sustojo Jeruzolimo- 
ja.

Buvo tai priesz pat Žydu Ve
lykas.

Eidama per sziaurinius, 
miesto vartus, paregėjo ji di
džia minia iszeinancziu žmonių 
ir buris jojaneziuju Rymo ka
reiviu. Visa tame ėjo in vaka
rus, pas netoli esanti kalneli.

Popeja žiurėjo in ta eisena, 
negalėdama suprasti jo siekio.

Priesz pat miesto vartų pati 
ko raita, szimtininka, kurisai 
draug su kareiviais jojo paskui 
minias. Popeja liepe sustoti ir 
užklausė szimtininko, kur eina 
tos minios.

— Ant ano, va, kalnelio tu
rim nukryžiavoti nusūdyta ant 
smerezio maisztlninka, kuris 
drumzde viesza ramuma, Jezu 
isz Nazareto! Atsake rimtai 
szimtininkas žemi nusilenkda
mas priesz dukterį Piloto.

— Tas negali būti! Negali 
būti! Suszuko baisiai iszsigan- 
dusi Popeja. Lai da palaukia su 
iszpildymu tiesdariu nutarimo! 
Asz to reikalauju!

Bet szimtininkas pasakė, 
kad vien tiktai Pilotas gali at
mainyti savo paliepima. Ir pa
keliai galėtu sulaukt to atmai- 
nymo, maisztininkas taptų nu
kryžiavote.

Ir stebėjosi jis isz to ga‘dės
tą vimo Pope jos, kuri taip gy
vai atjauto nelaime maisztmin
ko, kuri pati Žydu tauta iszda- 
ve teisdariui.

Ir Popeja iszsigandusi ir su-

BALTRUVIENE

—

Artinasi Velykos, 

Asz su kurnu Taradaika, 
Vėlinu jums, musu rūteles ir 

sakalelei, 

Idant jus visus Dievas 

užlaikytu sveikus, 

Nuo visokiu nelaimiu.
Linksminkitės per Velykas, 

Tiktai protingai, be 

klykavimu, 

. Idant galėtumėm, 
Apie jus truputi geriau 

pagiedoti,

Po Szventu Velykų.
Tuom syk marguczius 

pagaminkite, 

Vaikuczius savo 
pralinksminkite, .

Linksma Alleliuja linkime 

visiems, 

Likite sveiki!

—

skaudusi, atkreipė akis in Gol- 
gatos kaina, kur jau taisė kaž
kas baisiausi. I

— GreicziaiĮs nuneszkit ma
ne tenai! Jisai negali mirti, jis 
neturi mirti! Szauke ant savo 
žmonių. Greitai kažkur atrado 

lopszi, nes butu negalima veži
mu pavažiuot lyg virszunes ak
meniais nukloto kalno.

Kada danesze lopszi lyg vir
szunes nubalusi isz iszgasczio 
Pipeja paregėjo tris didelius 
kryžius ir ant kiekvieno isz ju 
kybojo žmogus. Likimas jau 
iszsipilde!

Popeja paliepus, paszialino 
žmones stovinezius pas kry
žius sziaukianezius ir iszjuc- 
kianezius nukentusius: prine- 
sze ja arcziaus ir ant žemes pas 
kryžius pastate lipszi. Pas vi
durini kryžių klūpojo susilen
kusi moteriszke, Žydelka, o 
greta jos dvi kitos, aszarose pa
skendusios; užlaužusios rankas 
žiurėjo in nukenktaji, kuriam 
isz ranku ir kojų žaizdų upe
liais siurbėsi ir bego kraujas.

Popejo tylėjo, suskauduses 
akis savo insmeige in sopuliais 
suspausta veidą Kristaus kurio 
veide lyg iszkaupuota buvo že
me baisiausiu kaneziu nukry
žiavo j imo.

Aszaros riedėjo veidu Popa- 
jos. Drauge su kitomis mote- 
riszkemis verke, žiūrėdama in 
nukryžiavo ta. Nelaiminga Po
peja stengėsi savo akimis su
gauti jo akis. 0 jo akyse, nors 
užtvinusiose ruku baisiau sziu 
žodžiu neapsakomu kaneziu ir 
sopuliu kūno spindėjo auszra 
saldumo ir malones.

Ir akvs Jo, žiurinezios in ver- 
kianezia motina nekarta ne at
sigręžę in puse Popejos.

— Iszgelbek mane! Prabilo 
ji, be paliovos žiūrėdama in pu
se Jėzaus.

— Iszgelbek mane! Prabilo 
ji, be paliovos žiūrėdama in vei
dą Kristui.

Ir sztai malonios Kristaus 
akys pakilo ir atsigręžę in pu
se dukters Romėno. Akys ju su
sitiko. Ir per viena tik akies 
mirksni žiurėjo jisai in ja taip 
maloniai, taip skaudžiai, taip 
giliai!

Tas jo pažiūrėjimas in dan
gaus kibirksztis pereme ja visa 
jos kuna; pajuto savyja kasžin 
koki gilu vidurini susijudinimą 
ir kažin kas naujas, saldus, ge
ras pripildė jos dvasia ir kuna.

Pilotas, nuejas ant paskuti
nio laipsnio marmoriniu lipi
niu savo kambaro, lauke numy
lėtos serganezios dukters; jau 
pranesze jam apie jos atvažia
vimu; buvo iszsigandes ir nusi
stebėjas, nes nežinojo, kas per 
priežastis atvedė ja in Jeruzo- 
lima taip pavojingu ir sunkiu 
keliu, o ypacz da ligotai mote- 
riszkiai.

Parėgejas ja su suskaudusiu 
ir nusiminusiu veidu prisiarti- 
naneziame vežime, isztiese ran
kas, norint ja, kaip tik atnesz 
auksztyn, prie szirdies.

Ir nusistebėjo Pilotas pama
tęs, kaip Popeja pati iszlipo isz 
vežimo, paliepiancziu rankos 
mostelėjimu paszalino jo tar
nus, kurie paaukavo jai iszauk- 
sinta lopszi, ir pati lengviu 
žingsniu, lyg Libano kalnu ga- 
žele, ženge laipsniais marmori
niu trepu.

Ir užkibusi ant kaklo nusimi
nusio isz džiaugsmo tėvo su
szuko :

— “Teve: Tu sziandien lie7 
pei nukryžiavoti Dieva!”

Pasakius ta isz pat gilumos 
szirdies pradėjo verkti.

----- G ALA S---- -

MAISZAS :: ::
:: :: AUKSO

(JYVENO kitados Turkijoj 
garsingas valdytojas, kuris 

vadinosi Harun oi Raszyd. Da
ve jam vardu “teisingas,” nes 
tankiai taip pasielgdavo, jog 
visi pripažino ji už teisinga ir 
geraszirdi.

Tankiai megsdavo persiredi- 
net ir vargingiausius ruibus ir 
nepažinomas per savo padonus 
megsdavo vaikszczioti po mies
tą, idant geriau susipažinti su 
vargszais ir pažinti savo pado
nus ir jieszkoti teisingu žmo
nių.

Viena diena, eidamas vakare 
ulyczia savo mieste, sutiko var
ginga žmogeli, neszanti puo
duose vandeni. Senukas buvo 
vargingai aprėdytas ir iszrodo 
ant liguoto žmogaus, nes tan
kiai sustodavo ant atilsio ir 
smark i a i atsidu sda vo.

Gailestis pasidarė valdytojui 
žiūrint ant tojo senuko, praei
damas pro ji, tyczia numėtė 
nežinant gana dideli maiszeli 
pinigu.

— Jeigu paims ji, manstino 
sau valdytojas tai turės gana 
duonos ant viso savo amžiaus. 
Ir nuėjo greitai tolinus* bet po 
trumpai valandėlei iszgirdo 
paskui save szauksma senuko:

— He j, lie j! žmogau! Su- 
gryžk! Pametei pinigus! Klau
syk! Sugryžk.

Raszydas girdėjo gana gerai, 
idant vargszas pinigu negalėtu 
sugražyt.

Senukas laike rankoje 'pini
gus ir su piktumu kalbėjo:

— Isztikruju turėsiu beda! 
Ka su tuom auksu padarysiu? 

Turbūt kokis kurezias kvailys, 
ar ka? Szaukiu ir szakiu, o ta
sai manes negirdi. Ka daryt? 
Turiu bėgti paskui ji, norints 
gana esmių pailsias, bet auksa 
turiu sugražyt.

Pastate puodus su vandeniu, 
o pats leidosi paskui, rėkda
mas :

— Pasiimk sau ka pametei, 
kvaili kokis!

Matydamas jog tasai da ne
apsidairo, mete maisziuka su 
auksu in peczius kalbėdamas:

— Ar tu manai, kad asz ta-, 
vo pinigus da ncsziosu?

O kad maiszukas buvo gana 
didelis, pataikė in peczius Kali
fo (valdytojaus) gana sjnarkei, 
jog tas turėjo apsidairyt szauk- 
damas:

— Ko pyksti? Reikėjo sau 
auksa pasiimt ka radai ir tylėt.

— Ka!? Suszuko senukas 
su piktumu. Ar nori idant pa
siliktai! vagiu! Ar tu mausti- 
ni jog esmių vargszu ir apdris
kęs tai ir savžinia turiu neezys- 
ta ? Ne bausk kitus pagal save.

— Bet ka radai, tai tavo, 
juk niekas neinate ka radai.

Jau to buvo už daug senukui 
ir neteko visai kantrybes. Szo- 
ko prie Kalifo, kirto jam ypa 
szaukdamas:

— Nemokyk mane vagystes 
ir ne ncprikalbinek prie pikto!

Tame atbėgo kareiviai, sto- 
ant sargybos, pažino savo kara
lių ir paėmė senuką in kalėjimą 
kuris supliekė gana gerai kara
lių.

— O tu nelaimingas žmo
gau, ar žinai ka padarai ?! Juk 
pati karalių sumuszei ant uly- 
czios! Busi dabar baisiai nu
baustas už savo karszta būda! 
Kalbėjo jam vienas isz kareiviu 
kuris vede ji in kalėjimą.

— Tegul ir taip būna, kam- 
gi jisai mane gunde prie pikto, 
gerai jam už tai.

Butu vargszas da daugiau su- 
sirupinias, bet kad buvo labai 
pailsias ir nuvargęs taja diena, 
per tai užmigo ant sziaudu ka
lėjimo nesirūpindamas apie 
nieką. Ant rytojaus atėjo ka- 
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rapijines mokyklos ir musu Ka- 
talikiszkos mokyklos nedaug 
kuomi geresnes. Mums per 
daug rupi pastatyti puikus 
kambarai, o kas ir kaip tuose
kambaruose mokins tai retam

ŽiniosVietines
Pavasaris.
Visos Publikines ir Pa

rapijos Mokyklos užsidarys Se- 
redoj del Velykiniu Szvencziu.

Didžioj arba Szventa 
San vaite!

Wm. Pitsko, 56 metu 
amžiaus, nuo 416 W. South 
(Uly., laike darbo Moreos ka
syklose, likos surastas negyvas 
Ketverge ryta apie 10:15 va
landa. Kompanijos gydytojas 
tyrinėja jo mirti. Velionis pri
gulėjo prie Szv. Marijos Rusna- 
ku parapijos. Paliko paczia, 4 
sunu ir 1 duktere.

Panedeli vakara prasi
dėjo Žydu Szvente “Nisaa” ir 
tesis per 7 dienas.

%įp Samuel Wheat, 59 metu 
angliakasis nuo 422 W. South 
JJly., likos sužeistas in peczius 
Maple Hill kasyklose. Likos nu
vežtas in Pottsville ligonbute.

Utarninke pripuola Szv. 
Bonoventuro.

Subatoj po pietų auto
mobilius prigulintis prie Pat
rick Stevens isz Vulkano pe- 
czes užsidegė. Good-American 
ugnagesiai pribuvo ir liepsna 
likos užgesinta.

Seredoj Szv. Gabrielio, 
taipgi pasninkas.

Didysis K e t v e r g a s. 
Taipgi Szvencz. P. Marijos Pa
sveikinimas.

Dideji Petnyczia. Pas
ninkas.
" . Szv. Juozapo Parapijos
Velykos Didžiosios Sanvaites 
.Tvarka:

Ketverge, 7 valanda ryte bus 
klausoma Iszpažintis. Szv. Mi
szios 8 valanda ryte, Komuni
ja, Adoracija Szv. Sakramento 
visa diena; Kristaus Kalėjimo.

Petnyczioje: Pamaldos 8 va
landa ryte, Sveikinimas Kry
žiaus visa diena. Kristus Gra
be; Stacijos 7 valanda vakare.

Subatoje: Apeigos prasidės 7 
Valanda ryte; Szventinimas ug
nies, Velykų 'žvakes ir Krikszto 
vandens; Szv. Miszios 8 vai. 
Iszpažintis 4 valanda po pietų 
ir 6:30 valanda vakare. 6-ta 
valanda vakare, bobincziuje 
bus szventinimas Velykiniu 
Valgiu.

Nedelioj,*Velykų ryta: Prisi
kėlimas, Procesija ir Szv. Mi
szios 6 valanda ryte; kitos Szv. 
Miszios: 8, 9 ir 10"valanda. 
Niszparu nebus.

Kun. P. Czesna, klebonas
Kun. K. Rakauskas, vik.

Szios parapijos Kunigai vi
siems parapijiecziams ir vi
gams parapietems teikia linkė
jimus: “Linksmu Velykų!”

Panele Iszabele Szukevi- 
cziute atidarė kvietku, geliu 
sztoreli savo tėvu namuose ant 
639 E. Centre ulyczios, mieste. 
Szukevicziute yra maloni ir 
priimni Lietuvaite ir iszmoko

Koliekai Žaidžia

Bronx Kingsbridge ligo
ninio sužeistieji, koliekos ka
reiviai surengė krepszias- 
vaidžio “basketball” loszi- 
ma su tokiais pat koliekais 
isz kitos ligonines. Visi jie 
žaidė sėdėdami in savo kries- 
lus su ratais ir stengėsi žais

ti, taip kaip ir sveiki vyrai 
žaidžia.

Daktarai tokius loszimus 
pataria ir ragina, kad kolie
kai per daug nenuliustu ir 
nesijaustu kad jie dabar nie
kam nereikalingi ir niekam 
netinkami.

Ka raszo ponia C. Mikalonie- 
ne isz Shenandoah, Pa. — Gerb. 
“Saules” Redakcija: Mano sū
nūs Juozapas prisiunezia jums 
tris dolerius už laikraszti “Sau
le” ir meldžiu siuntinėti ant 
tolesnio laiko. Be “Saules” bu
tu mums nuobodus gyvenimas. 
Su gerais velinimais ir kad 
“Saule” szviestu visose dalyse 
svieto kur tiktai randasi Lietu
viu, nes “Saule” talpina gra
žiu skaitymu ir visokes žines 
isz viso svieto.

Dabar, kai Sovietai mato kad 
jie prakiszo gera proga Trieste 
mieste, jie greieziausiai pradės 
reikalauti kad Amerika, Angli
ja ir Francuzija greieziau iszsi- 
kraustytu isz Berlyno ir Vien
uos.

STRAIKOS

geliu sutaisymo amata New 
York ir Philadelphijos miestuo
se. Lietuvaitei, naujai stojusei 
in bizni, mes linkime ir vėlina
me viso gero ir tikimies kad 
Lietuviai apylinkėje laikysis 
savo to priežodžio “Savas pas 
savus” ir pirksis gėlės isz savo 
naujos biznierkos.

Girardville, Pa. Szvento 
Vincento parapijos Didžioji 
San vaite Pamaldų Tvarka: Pa- 
nedelyje, Utarninke ir Seredo- 
je, Miszios 7 ir 7:30 valanda ry- 

' te; Graudus Verksmai Seredo- 
je 7 valanda vakare. Ketverge 
Szv. Miszios ir Procesija 7:30 
vai., ryte. Petnyczioje Pamal
dos 7:30; Szv. Valanda 2 iki 3 
valanda po pietų. Subatoje Pa
maldos 7. valanda vakare Nisz- 
parai, Pamokslas; Iszpažintis, 
3 iki 6 ir 7:30 valanda vakare. 
Velykų ryta “Prisikėlimas” 6 
valanda ryte. Szv. Miszios 8 va
landa; Jaunimiu 9 valanda; Su
ma 10 valanda; Palaiminimas 
po Sumos.

Kun. Mykolas F. Daumantas, 
klebonas.

Kun. Jeronimas J. Bagdonas, 
vikaras.

cesija 6 valanda ryte; Szv.' Mi- 
szios 9 valanda.

Kun. P. P. Laumakis, 
klebonas.

-----------
Chicago, Ill. Policija rado 

du vyrus užmusztus name kur 
jie gyveno po Nr. 3822 W. 62nd 
Ulyczios, Charles Balcon, 28 
metu amžiaus ir Howard Mc- 
Harvoy. Tyrinėjimas parodo 
kad vienas ju užmusze kita, 
paskui pats nusižudė.

North Shore geležinke
lio darbininkai ketino iszeiti 
ant straiko, bet girdėt kad 
straikas yra atidėtas iki 27-ta 
diena Kovo (Mareli). 

_______
Montello, Mass. Gerai ži

nomas senas gyventojas Sta
nislovas Kriaucziunas, 80 metu 
amžiaus numirė Kovo 10 d. Ve
lionis atvyko in Amerika 49 
metu atgal. Likos palaidotas 
Kovo 13 d. Paliko paczia Ona, 
duktere Pranciszka ir sunu Ste
poną.

Nepaprastas
Kiauszinis

SKANDINAVIOS
VADAI NEPASIDUOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Isz vienos puses yra tie 
krasztai kurie stengiasi viską 
atstatyti, tvarka ir taika inves- 
ti per bendra darba ir bandra 
pasiaukojima, o isz kitos puses 
yra Komunistai, kurie visomis 
galiomis stengiasi viską suar
dyti, visus subuntavuoti ir vi
sus žmones vergai padaryti.

Norvegijos Premieras Ger- 
hardsen sako kad dabar randa
si tikras ir baisus pavojus Eu
ropoj e. ‘1 Kiekvienas darbinin
kas turėtu taipgi žinoti ir su
prasti kad ir jam nebus laisves 
po Komunistiszka valdžia.

Nors Komunistai szituose 
krasztuose vis neinsigalejo, bet 
jie stengiasi tvarka suardyti, 
kraszto pramone pakirsti, dar
bininkus subuntavuoti.

Visi trys Premjerai pasmer
kia Komunistiszka Ozekoslo- 
vakijos valdžia ir sako kad jie 
iki sziol yra dėkingi ,kad ju 
tarpe neatsirado tokio iszdavi- 
ko kaip Czekoslovakijos Zde- 
nek Fierlinger, kuris būdamas 
Socialistas Demokratas dirbo 
isz vien su Komunistais.

-------------------------
Frackville, Pa. Apreiszki- 

mo P. M., parapijos Didžiosios 
Sanvaites Pamaldų Tvarka: 
Didžiame Ketverge: Szv. Mi
szios 8 valanda ryte. Didžioje 
Petnyczioje; Szv. Miszios 8 va
landa ryte; Stacijos 7 valanda 
vakare. Didžioje Subatoje: 
Vandens Szventinimas 7 valan
da ryte; Szv. Miszios 8 valanda 
ryte; Iszpažintis 2 iki 4 valan
da popietu ir 7 iki 9 valanda 
vakare. Velykos: Prisikėlimo 
Szv. Miszios ir Procesija 6 va-, 
landa ryte; Szv. Miszios 8 — 10 
ir 11:30 valanda ryte.
Kun. S. J. Narbutas, klebonas. 

'—-- --------------
Saint Clair, Pa. Didžiosios 

Sanvaites pamaldų tvarka Szv. 
Kazimiero bažnyczioje: Didžia
me Ketverge: Szv. Miszios 8 va
landa ryte. Didžioje Petnyczio
je: Szv. Miszios 8 valanda ryte; 
Stacijos 7:30 valanda vakare. 
Didžioje Subatoje: Vandens 
szventinimas 7 valanda ryte; 
Szv. Miszios 8 valanda ryte; 
Iszpažintis, 4 iki 6 vai., ir 7 iki 
9 valanda vakare. Velykose: 
Prisikėlimo, Szv.Miszios ir Pro-

DU RAZBAININKAI 
SUIMTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

biznierius nedryso laikyti savo 
sztoro atdaro vakarais.

Valstijos Senatorius, Anth
ony DiSilvestro, kuris turi ap- 
tiekos sztoreli ir kuris teipgi 
buvo apvogtas, sako kad tie du 
razbaininkai ne tik apvogdavo 
sztorus, bet apmuszdavo ir ap
daužydavo tuos kurie greitai 
jiem dviem visus pinigus neati
duodavo.

Szitiem dviem razbaininkam 
ne pirmutinis sykis būti sua- 
resztuotiem. Jie jau kelis sy
kius buvo sugauti, suaresztuo- 
ti ir jau kelis sykius tupėjo ka
lėjime.

GRAŽINA ITALIJAI 
TRIESTE KRASZTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)— / ■*
sitraukti Italijonus prie saves,

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

taikins, nes visas nesusiprati
mas iszkilo isz pareikalavimo 
didesniu algų. Darbininkai 
reikalavo dvideszimts devynis 
centus ant valandos daugiau. 
Kompanijos sako, kad toks pa
reikalavimas joms kasztuotu 
daugiau negu deszimts milijo
nu doleriu ant metu. Kompa
nijos siulino devynis centus 
ant valandos daugiau. Darbi- 
nininkai ir darbininku unijos 
nesutiko su kompanijomis .ir 
iszejo ant straiku. Unijos va
dai visai nepaiso ir neklauso 
kai Amerikos Prezidentas gra
žumu visu prasze dirbti ir dirb
dami derintis.

Prezidentas dabar galėtu 
darbininkus priversti gryžti in 
savo darbus, per ta nauja Taft- 
Hartley instatyma.

Valdžia paszauke mainieriu 
bosą in konferencija, kad mai- 
nieriai susitaikintu su kompa
nijomis. Lewisas sutiko pribū
ti in ta susirinkimą, bet jau isz 
anksto pasakė, kad nieko gero 
isz tokio pasisznekejimo nebus.

Kontraktas tarp mainieriu ir 
kompanijos yra toks prastas, 
kad Lewisas galėtu sziandien 
iszszaukti straikas ir valdžia 
nieko jam negalėtu padaryti.

TRUMPA
MOKYTOJU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mokslo insteiga ima trupėti isz 
pat pamatu, kai mums nėra ga

na mokytoju. Ateinanežiais me
tais szimtai tukstaneziu jaunu 
szeszta-mecziu stos in musu 
mokyklas ir tik sau jale nauju 
mokytoju stos in darba juos 
mokinti. Jeigu ilgiau taip bus, 
tai musu mokyklos liksis tik 
tuszti kambarai, be dvasios ir 
be sielos.”

Mokintojas Daktaras W. E. 
Peik tos komisijos pirmininkas 
ir Minnesota Universiteto vir- 
szininkas sako kad Amerikoje 
randasi tiek mažai mokytoju už 
tai kad mokytojo alga yra uba- 
giszka. Jis staeziai sako, kad 
kiekvienas mokytojas ir kiek
viena mokytoja turėtu tuoj aus 
gauti nors du sykiu tiek kiek 
dabar gauna.

Mes taip jau keli metai ra- 
szome ir sakome. Mes jau seniai 
sakeme kad Amerikos mokslo 
tvarka yra kvailiszka ir durna. 
Mums czia, Amerikoje, daug 
labiau rupi pastatyti puikius 
mokslo kambarus, bet visai ne
paisome kas tenai mokins. Mes 
sakeme ir sakome kad mokin- 
tui žmogui nėra vietos musu 
mokyklose, nes jis daug geres
ni darba gali gauti kur kitur. 
Mes taipgi prilyginome kad pa
prasta mergpalailje gauna dau
giau fabrike negu mokytoja 
mokykloje. Mes sakeme ir da
bar sakome kad tai baisi 
skriauda ne vien tik toms Mo
kytojoms, bet ir mums patiems, 
nes su tokia ubagiszka almužna 
musu mokytojoms mes negali
me daug ko geero tikėtis, nes 
tik tie eina sziandien mokyti, 
kurie neraldtdkiam darbui tin
kami.

Mokytojas ar mokytoja turė
tu tiek uždirbti kiek gydytojas 
ar advokatas uždirba. Gydyto
jas, daktaras aprūpina musu 
kuna; mokytojas aprūpina mu
su vaiku protą. Bet mokytojas 
tiek uždirba in metus kiek pa
prastas daktaras uždirba in 
viena sanvaite.

Mes czia kalbame apie vie- 
szas mokyklas. Bet ir musu pa-

Senas Sportininkas Pargryžo

kuriam ateina in galva.
Vienas pavyzdys gali mums, 

Katalikams, Lietuviams paro
dyti kur ir kaip toli musu para
pijines mokyklos nuklydo nuo 
musu tikslo. Mes tas mokyklas 
statėme, pinigus dejome kad 
musu vaikai butu geri katali
kai ir isztikimi Lietuviai. Da
bar turime prisipažinti kad 
sunku iszskirti valka kuris bai
gė mokslus musu Katalikiszko- 
je mokykloje nuo vaiku kuris 
baigė tuos paežius mokslus vie- 
szoje mokykloje. O apie Lietu- 
viszka kalba ir Lietuviszka 
dvasia tai jau nėra nei kas kal
bėti! Daug tu seselių, kurios 
musu vaikus mokina nemoka 
Lietuviu kalbos ir neturi tos 
Lietuviszkos dvasios!

REIKIA 310,000 
KAREIVIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Apsaugos Sekretorius For- 
restal sako, kad vienatine Ame
rikos viltis dabar yra susitver
ti ir palaikyti galinga armija.

Laikrasztininkai sykiu su 
karininkais spėja kad Rusija 
dabar turi -apie 4,050,000 karei
viu.

Kai Rusija paskelbia kad 
daug Rusu kareiviu dabar yra 
paleidžiama isz vaisko, tai to
kios žinios nieko nereiszkia, 
nes tie kareiviai yra paleidžia
mi kad butu vietos kitiems jau
nesniems. Bet tie paleisti ka
reiviai visgi sudaro Rauduohos 
Armijos galybe, nes jie gali bū
ti paszaukti in vaiska jeigu tik 
bus reikalas. "

Musu karininkai sako, kad 
jeigu Rusija paleistu du mili
jonu savo kareiviu, jos armijos 
skaiezius visai nesumažėtu.

Rusija dabar turi daugiau 
negu szimta ginkluotu ir iszla- 
vintu divizijų, kurias ji gali in 
viena diena pasiunsti in karo 
lauka. Amerika sziandien turi 
vos dvi tokias kariszkas divizi
jas.

Visi Kongresmonai žino ir
supranta koks pavojus dabar 
gresia visam musu krasztui. 
Bet jie teipgi žino ir supranta 
koks pavojus j u kailiui gresia 
per ateinanezius rinkimus. Jie 
nori būti geru su Szventu Petru 
bet tuo paežiu sykiu, nenori in- 
žeisti nei ta velnią, nes nežino 
kur jie pateks.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

Linda Neiman, isz Totowa, 
New Jersey laiko bajoriszka 
viszta, kuri vadinama “Leg
horn.” Szita viszta padėjo 
nepaprastai dideli kiauszini.

Czia matome kaip iszrodo 
paprastas kiauszinis szale to 
kuri szita bajoriszka viszta 
padėjo. Mat, nepaprasta visz
ta ir nepaprastas kiauszinis.

bet dabar Amerika su kitais 
Vakaru krasztais užbėgo Rusi
jai už akiu.
=J-... .......... .....  I " . -S

— Liga kunci paeina isz du- 
szios; isz duszioi kaip isz szal- 
tinio viskas iszeijna.

— Laime, taip kaip garsas 
atsiliepe, bet niuo tavęs pasi
slėpė. _ _ a £ _

Penkios deszimts keturi 
metai atgal jaunas vyrukas, 
kuriam vien tik beisbole rū
pėjo, užsikabino ant trauki 
nio ir nuvažiavo isz Pitts
burgh, Pa., in Steubenville. 
Ohio, jieszkodamas laimes, 
laimužes, kaipo sportininkas. 
Jo vardas buvo Honus Wag
ner, kuris dabar jau turi sep

tynios deszimts keturis me
tus, ir kuris po visa kraszta 
pragarsėjo savo laikais, kai
po gabus beisbolininkas. Jis 
sugryžo in savo teviszke ir 
baikomis užsilipo ant trauki
nio paskutinio karo, parody
ti kaip jis penkios deszimts 
keturi metai aVtgal isz tenai 
iszvažiavo in platu pasauli.

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.


