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Visi Bijosi Pasaulinio KaroS:

Isz Amerikos
GEN. EISENHOWER
ANT PREZIDENTO

NEW YORK, N. Y., — 
Prezidento Roosevelto sūnūs 
vėl kelia klausima ir visus De
mokratus ragina remti Genero
lą Eisenhower! in kandidatus 
del Prezidento. Jis sako kad 
Generolas Eisenhower palaiky
tu vienybe ne vien tik Demo
kratu Partijoje bet ir visame 
kraszte.

Daug Demokratu, ypatingai 
New York valstijoje ir Pietinė
se valstijose labai nori kad Ge
nerolas Eisenhoweris stotu kai
po kandidatas in prezidentus ir 
taip pastumti Trumana isz De
mokratu kandidatystes.

Demokratu partijos vadai 
bijosi kad Trumanas gali su
skaldyti visa Demokratu Par
tija.

Bet, Trumanas vis tikisi ar 
nors visiems kitiems sako kad 
jis tikisi ir turi vilties kad jis 
bus iszrinktas per rinkimus.

Demokratams jau ir taip 
riestai. Wallace daug balsu nuo 
Demokratu atitraukė ir dar 
daugiau atitrauks. Pats Tru- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)VYRUKUS IN
VAISKA

Senatas Svarstys Klau
sima In Tris Sanvaites

WASHINGTON, D. C. —
Klausimas ar imti visus vyru
kus in vaiska buvo per asztuo- 
nis menesius vis atidėtas, bet 
dabar jau Senatas ta klausima 
ims svarstyti už keliu sanvai- 
cziu.

Viso Senato vadas, Senato
rius Robert A. Taft, sako kad 
dabar nei Senatas, nei Kon
gresas jokios kitos iszeities 
neturi kaip tik ta klausima 
svarstyti ir galutinai nutarti, 
nes Prezidentas Trumanas per 
savo prakalbas staeziai pasakė 
kad mums reikia visus imti in 
vaiska jeigu mes norime apsi
saugoti nuo prieszo užpuolimo.

Klausimas bus didesnis ir 
svarbesnis negu tik apie ėmimą 
vyruku in vaiska. Bus svarsto
ma kiek daugiau pinigu paskir 
ii kariszkiems eroplanams. Lai
vynas reikalauja daug daugiau 
pinigu del nauju ir galingu lai
vu. Laivyno Sztabas pranesza 
kad Rusija jau dabar turi daug 
daugiau submarinu, povande
niniu laivu negu Amerika.

Visi Senatoriai ir Kongres- 
monai prisipažinsta kad reikia 
palaikyti galinga armija, ga
lingus eroplanus ir galingesni 
laivyną, klausimas dabar tik 
apie kiek ir kaip. t
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REIKIA KAREIVIU
PINIGU IR GINKLU

DEL EUROPOS
WASHINGTON, D. C. — 

Jau dabar Amerikos valdžia ne 
tiek rūpinasi paszelpa, maistu 
ar kokia kitokia pagelba del 
Europos, o daug labiau susirū
pino kareiviais, ginklais ir ka- 
riszkais laivais ir eroplanais.

Kai isz visu pusiu gresia ka
ras, tai Amerika jau rengiasi 
nutraukti paszelpa tiems Eu
ropos krasztams ir siunsti kara
binus vietoje duonos.

Kongresas vis daugiau ir 
daugiau bilijonu doleriu skiria 
ne del paszelpos, kaip pirmiau, 
bet del apsiginklavimo.

Amerika kasztuos daugiau 
negu du bilijonai doleriu in me
tus vien tik savo armija užlai
kyti, jeigu jauni vyrukai bus 
panavalia in vaiska imami.

Amerikos valdžia dabar susi
prato ir pamate kad vien su do
leriais negalima Rusijos su
stabdyti; reikia ginklu ir karei
viu.

Pirmiau Amerika stengėsi 
pagelbeti tiems Europos krasz
tams ir atstatyti j u pramone. 
Del tokio darbo Amerika buvo 
paskyrus dvideszimts tris bili
jonus doleriu.

Bet, kalbant apie tokius bili
jonus doleriu, mums nieko ar 
labai mažai ka reiszkia. Mes ge
riau suprasime kiek mes duoda
me ir kiek aukojame jeigu szi- 
taip pasakysime: Kiekvienas 
Amerikietis in vienus metus 
duoda tiems Europos krasz
tams pusantro szimto doleriu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jeruzalės sienos, kurios 
buvo laikomos kaip szventos 
dabar sudaro tvirtoves Ara
bams ir Žydams. Czia, Ara
bai, pasisliepe už tos sienos 
szaudo in Žydus kurie eina 
ar vaikszczioja po Jemin Mo
she vieta, kur randasi dau
giausia Žydu.) Sukilimai ir

ŽUDYSTES PRIESZ
RINKIMUS

2 Komunistai Nužudy
ti; Valdžia Bijosi Ko

munistai Kerszins
RYMAS, ITALIJA. — Da 

Komunistai buvo nužudyti ir 
vienas Komunistas ir vienas 
Priesz-Komunistas buvo sužeis
ti Milano mieste, kai prasidėjo 
susikirtimai tarp partijų priesz 
rinkimus.

Rinkimai bus asztuoniolikta 
diena szio menesio.

Ant visko iszrcdo kad ežia 
tik pradžia tos nesantaikos ir 
tu susikirtimu Milano mieste.

Komunistiszka Darbininku 
Partija surengė paroda visu be
darbiu paeziame miesto vidu
ryje.

Milano policija sako kad tie
du Komunistai buvo nužudyti 
mažame Samoglia miestelyje, 
apie dvideszimts penkios, my
lios nuo Milano miesto. Anot 
policijos tie Komunistai patys 
tarpu saves susipesze.

Tautininku partijos kalbėto
jas buvo sužeistas Legnano 
mieste, apie dvylika myliu nuo 
Milano miesto. Laikrasztinin- 
kai sako, kad trys žmones bu
vo suaresztuoti, bet buvo tuo- 
jaus paleisti

Iki sziol viskas buvo tvarkoj; 
abi partijos savo rinkimu vaju 
tvarkingai ir ramiai vede, bet 
dabar jau sumiszimai, susikir
timai, musztynes ir pesztynes 
prasideda, kai visi ima insi- 
karszcziuoti.

Komunistai grasina kad jie 

Arabai Žydus Gainioja

susikirtimai kasdien asztrie- 
ja tarp Arabu ir Žydu, nežiū
rint Anglijos Karo Sztabo 
nusistatymo nubausti visus 
kurie tokius sukilimus pra
deda. Anglijos valdžia sako 
kad ji pavartuos savo armija 
ir savo didžiausius karabi
nus priesz Arabus ar priesz 

per smurtą užims valdiszkas 
vietas po rinkimu, jeigu Pre- 
mieras Alcide de Gasperi juos 
gražumu nepriims. O Premie- 
ras Gasperi sako kad jis nesi
bijo Komunistu nei j u grasini
mu.

Premier o Alcide de Gasperi 
taryboje dabar nei vieno Ko
munisto.

Nors Amerikos valdžia sta- 
cziai duoda Italijonams žinoti 
kad jeigu Komunistai rinkimus 
laimes, tai Italija negaus jokios 
paszelpos ar pagęlbos, bet Ko
munistas Giuselje de Vittorio 
Darbininku Federacijos pirmi
ninkas per visas savo prakalbas 
žmonėms sako kad Italijonai 
gaus du sykiu tiek paszelpos isz 
Amerikos jeigu Komunistiszka 
valdžia bus investa.

Keturi szimtai tukstaneziu 
žmonių iszklause Popiežiaus 
Pijaus Dvyliktojo pamokslą
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5463,000,000 KINIJAI

WASHINGTON, D. C. — 
Senates Užsienio j. Reikalu Ko
misija nutarė daugiau paszel
pos suteikti Kinijai. Nubalsavo 
duoti Kiniecziu valdžiai $483,- 
000,000.

Bet beveik visi prisipažinsta 
kad jau mažai yra vilties kad 
tie pinigai Kinijos valdžiai 
nors kiek padės atsikirsti 
priesz sukilėlius ir Komunistus.

Kinijai dabar' jau reikia 
ginklu daug labiau negu pini
gu. Jeigu mes butume Kinie- 
cziams tuos pinigus paskyrė du 
metai atgal, tai mes butume j u 
valdžiai labai daug padeje. Bet 
tie pinigai, ta paszelpa dabar 
ateis per vėlai ir nebus gana.

Ginklai Paszelpos 
Vietoje Duonos 

Del Europos

¥
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Amerikos Užsienio Reikalu Ko
misija Nutarė Duoti Kiniecziu 
Valdžiai Ir Kitiems 463 Mili
jonu Doleriu; Kompanijos Ne
gales Siusti Tavora In Rusija 

Be Pavelinimo
STOCKHOLM, SZVEDIJA. — Visi žmo

nes Szvedijoje ne tiktai ka tikisi ir bijosi 
treczio karo, bet jo jau laukia.

Rusija galėtu dabar labai greitai pultis 
ant Norvegijos ir taip nukirsti visus susi- 
sekimus Szvedams ir juos isz visu pusiu 
apsupti, kaip Naciai buvo padare 1940 metuose.

Sovietai užėmė ir užkariavo Czekoslo-

MAINIERIU
STRAIKOS

Gali Suparalyžiuoti Vi
so Kraszto Pramone

WASHINGTON, D. C. — 
Fabrikai turi per mažai minksz 
tu anglių ir negali ilgai dirbti 
jeigu mainieriai iszeitu ant 
straiku.

Žydus jeigu jie nepaliaus ka
riavę. Bet Žydai ir Arabai ži
no kad AnglijoslKaro Sztabo 
dienos suskaityios. Už tai 
Arabai rengiasi in kara, o 
Žydai rengia savo nepriklau
soma ir laisva * valdžia toje 
Szventoj e Žemeje.

i

vakija keturiais menesiais priesz savo nu
statyta laika, už tai, kad jie pamate kad 
tame kraszte per daug žmonių pradėjo 
Komunistams prieszintis.

Norvegijos žmones dabar panasziai el
giasi ir Komunistus ima gainioti. Rusija 
gali taip pat Norvegija paimti kaip paėmė 
Czekoslovakija.

Szvedija, Norvegija ir Holandija dabar 
skubinasi apsiginkluoti. Visu szitu trijų 
krasztu Premjerai suskubo suszaukti susi
rinkimą ir viens kitam pasižadėjo stoti in 
talka, stoti in kara jeigu kuris isz tu krasztu 
butu užpultas.
' Bet, jeigu Rusija paimtu Norvegija ir 
apsuptu Szvedija, tai Szvedai greieziausiai 
nutartu nesikiszti ir stengtasi sudaryti ko
kia nors sutarti su Rusija.

Rusija dabar nori prasikirsti kelia in 
vakarusi in Atlantiko mares, Sovietu Rau
donoji Armija galėtu in tris sanvaites visa 
Europos kraszta užimti net ligi Ispanijos 
rubežiaus.

Jeigu Rusija taip nutartu daryti, tai jau 
butu paskelbtas treczias pasaulinis. karas! 
Amerika su Anglija negalėtu pastatyti ar-
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Jeigu mainieriai sustraikuo- 
tu del dvieju sanvaieziu, tai jau 
daug fabriku turėtu užsidaryti. 
In keturias sanvaites straiku 
jau Amerikoje butu riestai.

Tas Taft-Hartley Instatyma.s 
nelieczia John Lewiso, nors jis. 
buvo investas kaip tik priesz 
tokius darbininku bosus kaip 
Lewisas. Lewisas dabar mato, 
kad jis gali straksėti savo ožius 
varinėti, straikas iszszaukti ir 
visai to instatymo nepaisinti.

Mainieriai nutarė ne eiti in 
darba Kovo (Mar.) penkiolikta 
diena, už tai, kad j u bosas Le
wisas jiems pasakė kad kompa
nijos juos skriaudžia, nesutik- 
diamos mokėti pensijas visiems 
Mainieriams Pensijas.

Anglių del szilumos dabar 
jau nereikia, bet fabrikams vis 
reikia ir kaip tik fabrikai da
bar valdžiai rupi.

Traukiniams reikia anglių. 
Geležinkeliu kompanijos tuo- 
jaus turėjo sustabdyti daug sa
vo traukiniu, nes nebuvo ir nė
ra gana anglių.

Plieno ir geležies fabrikai 
tuojaus pradėjo užsidaryti. O 
kai tie fabrikai pradėjo užsida
ryti, tai daug žmonių neteko 
darbo.

Dabar matyti kad valdžia ne
gali neipriversti, nei nubausti 
Lewiso už straikas.

Mainieriai taip klauso Lewi
so kad jis galėjo visus iszszauk
ti ant straiku be jokio insaky- 
mo. Jis tik jiems patarė ir ije

(Tasa Ant 4 Puslapio);
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Kas Girdei
galvas kad policijai ome kelias 
valandas juodu atgaivinti.

Valdininkai ir net karininkai 
sako kad nėra jau tokio pavo
jaus kad iszkiltu karas su Rusi
ja taip greitai. Jie sako kad Ru
sija nėra prisirengus del karo ir 
nebus prisirengus da del de- 
szimts ar daugiau metu.

Bet jie visi prisipažinsta kad 
karas visai netyczia gali iszkil- 
ti. Rusija gali visai nenorėdama 
sukelti kara, jeigu jos diplio- 
matai ir atstovai kur nors per 
daug prasiszoktu ir tada nei 
Rusija nei Amerika negalėtu to 
karo iszvengti.

Už tai Generolas Eisenhower 
pasitraukdamas isz savo vietos 
armijoje, perspėjo Amerika, 
kad m,es turime visoms aplinky
bėms ir visiems nuotikiams bū
ti pilnai prisirengė, kad mums 
verktinai reikia palaikyti ga
linga laivyną ir didele armija.

Viename mieste trys žmones 
buvo paszaukti in tiesina liudy
ti kad j u draugas yra teisingas 
ir geras žmogus. Kai jie neat
ėjo in teismą, policijantai buvo 
pasiunsti ju sujieszkoti. Polici
ja rado visus tris kalėjime.

Paskyrimas Dvieju ‘So
cial Service’ Darbinin-
■ ku Prie Amerikos

Ambasadų

'New Meksikoje vienas sa- 
liuninkas gavo szita laiszka: 
“ Gerbiamasis.: Žmones man sa
ko kad tu mane iszmetei isz sa
vo saliuno. Asz visai nieko' apie 
tai neatsimenu. Praszau, malo
nėkite man paraszyti laiszka ir 
pasakyti kad nieko panaszaus 
su manimi neatsitiko.”

Du ‘Social service workers,’ 
Evelyn W. Hersey ir Irving J. 
Fasten u, buvo Valstybes De
partamento paskirti kaipo ‘So
cial service attaches’ prie Ame
rikos Ambasadų Cairo ir Pary
žiuje. Pirma karta Valstybes 
Departamento istorijoj toki 
darbininkai taip samdomi, kai
po ekspertai prie pasiuntiny
bių stabu, kuriu nariai tradici- 
jonaliszkai yra militariniai, 
laivyno, agrikultūros, komerci
jos ir vėliau kultūros ekspertai.

George Washington Univer
siteto Prezidentas, Daktaras 
Cloyd Heck Marvin sako: 
“Laisvoje Amerikos szalyje nei 
vienam jaunikaiezini neturėtu 
būti pavėlinta eiti in kolegija 
ar in universitetą, jeigu jis nė
ra pasirengęs sunkiau dirbti, 
ilgiau mokintis, daugiau savo 
laiko paszvesti, negu jis darytu 
jeigu jis kokio amato mokintu- 
si. Per daug musu vyruku eina 
in augsztesnius mokslus už tai 
kad jie tinginiai ir jieszko leng
vesnio darbo.”

Dabar visi biznieriai nori isz- 
aiszkinti kodėl taip staiga vis
kas pradėjo atpigti. Jie visaip 
aiszkina; bet jeigu jie teisybe 
prisipažintu tai jie suprastu 
kad maistas ir kiti daigtai pra
dėjo atpigti už tai kad jie buvo 
per brangus, ir už tai kad žmo
nes tiek pinigu neturėjo ir ne
turi, kiek biznieriai manstina 
kad jie turi.

Bet tas atpiginimas neilgai 
tesis. Galime tikėtis ir laukti 
kad viskas labiau pabrangs.

Immigracijos Biuras
Vėl Grisz In 
Washingtona

Chicagos Universiteto garbes 
profesorius, Daktaras A. J. 
Carlson sako kad tik nepasto
vaus budo ir mažo proto 'žmo
gus tampa girtuokliu. Mes su 
juo norėtume sutikti, jeigu ne
pamintume daug laibai mokinta 
žmonių, kurie viską pardavė 
savo sielos iszsižadejo už bute
liuką. Bet gal gerbiamas profe
sorius daro ta pati skirtumą ku
ri musu Lietuviai Lietuvoje da
rydavo: “Pasigėrė sodietis — 
tai kiaule, nevalyvasis; pasigė
rė inteligentas — tai linksmas 
ponelis.”

Kai vienas redaktorius ne
rado' gana naujienų ar žinių iti- 
deti in savo laikraszti, jis inde- 
jo in viena skiltele “Deszimts 
Dievo Insakymu” ir visai nie
ko apie juos nesake ir nerasze. 
Keli skaitytojai jam piktai pa- 
rasze kad jis gali jiems dau
giau nesiunsti savo laikraszczio 
jeigu jis drysta taip inžeisti sa
vo skaitytojus.

Balandžio’ (Apr.) 1-ma diena 
“Immigration and Naturaliza
tion” Cehtralinis Ofisas grižs 
in Washington, D. C., isz Phila- 
delphijos kur buvo perkeltas 
1942 metuose, duoti vietos ki
toms svarbioms instaigoms 
Washingtone. Laikinas adre
sas bus: Temporary Building 
No. X, at 19-th and East Capi
tol Streets, Washington, I). C.

Austrijos Konsulatas
Atidarytas New Yorke

Po deszimt metu laikotarpio 
Austrija atidarė savo Genera
lini Konsulata New Yorke, 683 
Fifth A vende. Dr. Franz Mat- 
sch paskirtas generaliniu kon-

Kai Jurgio Washington© lai
kais, vienas Kongresmonas da
vė inneszima kad Amerikos ar
mija niekados neturėtu dau
giau kaip tris tukstanezius ka
reiviu, Jurgis Washingtonas 
sutiko, bet prie to inneszimo 
pridėjo savo inneszima kad 
Kongresas nutartu kad jokiam 
prieszui nebutu valia užsipulti 
ant Amerikos su daugiau kaip 
dvejų tukstaneziu kareiviu ar
mija. Visi gardžiai nusijuokė ir 
visai pamirszo to durnio kon- 
gresmono da darnesni inneszi
ma.

Vienas skaitytojas, piktas ir 
susirūstinęs inejo in vienos re
dakcijos ofisus ir pradėjo vi
sus iszbarti už koki ten straips
ni kuris buvo indetas in laik- 
ra^zti. Redaktorius ta žmogeli 
pasigavo už kalnieriaus ir jam 
mandagiai pasakė; “Asz myliu 
Amerikos laisve, už; tai, kad ka 
asz raszau tau nepriversta skai
tyti, ir ka tu sakai man nepri
versta klausyti.” Ir jis ta žmo
geli paemes už skverno iszvede 
isz savo redakcijos.

1
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šulu ir Dr. Kurt Ender, Vice-

Vienas musu skaitytojas 
mums pranesza kad trys tuks- 
taneziai metu atgal vienas žmo
gelis 'buvo suaresztuotas už tai 
kad jis per daug aluezio iszsi- 
maukes. Tas pats skaitytojas 
mums pranesza kad ilgai pirm 
to žmones jau žinojo, pažino, 
paragavo ir mauke salduti vy- 
nuti.

Consul.

“CZIR-VIR-VIR
PAVASARIS”

Pavasaris visa gamta atnau
jina ir pajaujina, bet ne žmogų.

Augalai ir gyvuliai greieziau 
pasveikina pavasari negu žmo
nes.

Ar sziais metais musu broliai 
Lietuviai Rusiszkoj Lietuvoj, 
linksniai sveikins ta vyturėli?

Dabar prasideda geliu laikas 
kada biteles darbszcziai dar
buojasi, berinkdamas isz gėlė
liu saldumelius ir bekraudamos 
meduteli. Tos biteles visa diena 
dirba, o nakezia saldžiai burz
gia, urzgia ir sudaro savotisz- 
kas daineles, pamokindamos 
žmogų kaip darbuotis ir kaip 
ilsėtis.

Dabar jau rytas ankseziau 
szvinta ir jau nereikia elektros 
szviesos apsiskusti. Galime da
bar drąsiai keltis ir linksmai 
sveikinti ankstyba auszrele ir 

. paskui vėl dribti in lova ir ma
loniai užmigti.

Jau ims gėlėlės bujuoti, žole
le žaliuoti ir skruzdės skruzde- 
ti.

Pavasaris butu gražus ir ma
lonus, jeigu nebutu moterėliu 
namuose. Visos tos musu mote
rėles, kaip kokio kipszo inkas- 
tos, užsimano viską apversti, 

' viską iszversti ir pati narna su
griauti kai jos pradeda valyti, 
taisyti, szluoti ir mazgoti.

Pavasaryje vyriszkis protin
gai padarys jeigu jis iszeis sau 
in kalnus ir laukus, nes jam na
mie nėra vietos.

k Pavasaryje jaunikaitis jiesz
ko naujo darbo, naujo gyveni
mo, naujos meiles ir gal naujos 
mergeles.

Kas pavasaris Dievas isz 
naujo sutveria visa svietą.

Pavasaryje vyrai gali pasi
juokti isz moterėliu, nes jie jau 
gali mažiau drabužiu neszioti, 
o tos nabages moterėles negali 
mažiau neszioti, nes jau ir taip 
per žiema pusnuoges drebėjo.

Kalendorius mums sako kad 
sztai jau ir Pavasaris.

Bet mes ir be kalendoriaus 
žinome kad pavasaris jau czia, 
nes paukszteliai mums tikriau 
ir linksmiau pranesza negu tas 
ant sienos, kalendorius kūno 
kampai jau ima rumpeti.

Uf Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

“Saules” Redyste.

Anglijos Kareiviai Apleidžia

Lietuviu priežodis sako kad 
“Genys Margas Pasaulis vis 
Maigesnis.” Reikia visokiu 
žmonių ant szio svieto sudary
ta ta ka mes vadiname žmonija.

In New Jersey viena motina 
atėjo atlankyti savo jauna sū
neli kalėjime, ir jam slaptai pa- 
kiszo pielyczia, kad jis galėtu 
isz. kalėjimo pabėgti.

Augsztas kraujas nužudo 
daugiau žmonių Amerikoje ne
gu vėžio liga. 1944 metuose 
575,000 žmonių pasimirė nuo 
szirdies ligų ir nuo augszto 
kraujo. O vėžio ir plaucziu ligos 
pakirto tik 226,000 žmonių. 
Szirdies liga nusiuntė pas Ab
raomą viena isz keturiu kurie 
pasimirė per 1940 metus.

Tik vienas žmogus isz 190,- 
000 susilaukia savo szimtines 
gimtadienio dienos.

Ohio valstijoje du prasikal
tėliai buvo viens prie kito su- 
panczioti. Jie pabėgo nuo poli- 
cijanto ir neszesi kiek tik jųd
viejų kojos inkope. Bet jiedu 
pamirszo savo panczius. Pribė
gę prie stulpo, vienas vienu 
szonu, kitas kitu szonu norėjo 
durti. Abudu taip susimusze

Amerikije randasi viena mel
žiamoji karvute del szesziu 
žmonių. Bet, kai pasiskaitome 
laikraszczius apie visokias tas 
kolektas ir rinkliavas, tai mes 
matome kad kiekvienas isz mu
su yra malžiamoji karvute.
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ROTU DARŽELIS IR PAVASARĖLIS

Szventame Raszte skaitome 
kaip Visagalis Dievas pasiejo 
darža rytu pusėje nuo rojaus ir 
tenai paskyrė žmogų, Adoma, 
kuri Jis buvo sutveręs.

Dievas sutvėrė pirmutini 
darža, rojų, o kainas sutvėrė 
pastate pirmutini miestą.

Su savo daržu mes .turime 
taip rūpintis kaip moteriszko 
su savo drabužiais, skrybėlaitė
mis ir suknelėmis.

Musu mokslincziai pastato 
didžiausius ir puoszniausius 
kam'barus-, bet paprastas žmo
gelis savo rupeseziu pagamina 
darželi, kuris daug daugiau lai
mes ir linksmybes atneszą ne
gu puoszniausi kambarai.

Gražus darželis aki veria ir 
žmogaus siela ramina; darželis 
žmogaus neramia sanžine nura
mina ir parodo szeszeli tu 
džiaugsmu kuriu mes laukiame 
Rojuje.

Kuklus darželis daugiau 
mokslo turi savyje negu di
džiausias knygynas ar univer
sitetas.

Kai tik asz ineinu in darželi, 
kur vyras ar moteris ji rūpes
tingai prižiūri, asz jaueziuos 
kaip savo teviszkeje. Darželio 
prižiūrėjimas.ir darželio meile 
neturi nei kalbos nei tautos 
skirtumu. Darželis turi savo 
tarptautine kalba,, kuri kitu 
kalbu nepripaižinsta.

Indija

M

Darželis tai Dangaus atspin- 
dis.

Gamtos grožybe randasi gra
žiame darželyje. ,

Koks prastas ir pilkas butu 
musu gyvenimas be geliu, be 
kvietku. Kaip mes galėtume 
savo mylimajai iszreikszti savo 
amžina meile, jeigu negalėtume 
jai pasiunsti kelis tuzinus rau- 
duonu rožių!

nori parodyti visiems kad visi 
geri ir isztikimi piliecziai re
mia Komunistu partija, ir už 
tai dabar valdžia suima visus 
kurie yra Faszistai ir laisves 
prieszai.

Moteriszke suardė pirmutini 
Rojaus darželi, ir ji dabar visus 
darželius ardo, reikalaudama 
to darželio geliu del savo skry- 
belaites.

Jeigu nori, pasirinkti, gera 
savo darželio prižiūrėtoja, ge
rai patemink ar jo kelines le
pintos ant keliu ar ant klyno. 
Jeigu ant keliu matysi lopus, 
pasisamdyk ji, jeigu ant klyno, 
vengk jo kaip velnias szvesto 
vandens.

Gerame ir gražiame daržely
je turėtu būti galima pasi- 
vaikszczioti visai plikam, nuo
gam, ir niekas tavęs neturėtu 
galėti užmatyti.

> Tas kuris darželi myli palai
ko Adomo amatu, nes Adomas 
pirmutini darželi prižiūrėjo.

Tas kuris savo darželi myli 
dirba atsiklaupęs. Mes darželi 
prižiūrime ir Dieva garbiname 
ant keliu.

CZEKU PREMIERAS
SUIMTAS

Du Katalikai Kunigai, 
Prelatai Suaresztuoti

Restauracijoje

Restauracijoje vienas isz 
sveeziu per szposa tare in 
žiovaujenti kita sveczia, ku
ris labai iszsižiojo:

— Ei, mister, pamaži, taip 
labai nesižiok kad manes ne
nurytum.

— Nesibijok tamista, asz 
esmių Žydiszko tikėjimo, o 
žinai, kad Žydai kiaulienos 
nevalgo.

AUKA

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

ti, o pakula tegul bus tau leng
va iszkenteti.
Iszejo greitu žingsniu; netru
kus jis sesers akyse pražuvo.* * *

Sesuo Julija greitai nusisku
bino in serganezios Lizos kam
barį ir tenai pasislėpus už lo
vos, pabludo aszarose kurios 
jai szirdi draskė. Drebėjo su vi
su kunu. Jai rodėsi kad kiek
viena dulkele joje skyrium dre
ba, virpa. Po tokiam rupeseziui 
užstojo reakcija, sylos ja aplei
do visiszkai. Argi tai jau 'butu 
pradžia aukos.* * *

Nuo to laiko sesers Julijos 
sveikata pradėjo nuolatos ir 
greitai gadintis, bet tarpe bai
siausiu kentėjimu jos neaplei
do atmintis padarytos Dievui 
aukos.

Liza numirė niekam neiszda- 
vus savo paslapties. Kamilo 
teisingystes ranka nepasieke 
nes nedarodyta. Vienok jis gy
veno užsienyj, bijodamas 
gryžt. Kas motai jis paraszyda- 
vo seserei J ulijai kelis žodelius 
apie savo buveine.

Sesuo Julija buvo suparaly
žiuota. Po trisdeszimts penkių 
metu numirė. Kamil nedasiži- 
nojo niekados, kam buvo dė
kingas už savo iszgelbejima.

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Tukstancziai Anglijos 
kareiviu pasako sudiev Indi
jos krasztui ir važiuoja na
mo. Anglijos valdžia duoda 
pilna laisve ir nepriklauso
mybe Indijos krasztui ir už 
tai jos kariuomenes dabar isz 
tenais pasitraukia.

Indijos kareiviai ir kari
ninkai draugiszkai atsisvei-

BAŽNYCZIOJE NUŽUDĖ

kina su anglijos kareiviais, 
kai jie marszuoja in savo lai
vus ir apleidžia ta kraszta.

Czia Anglijos kareiviai ne- 
sza savo vieliavas ir mar
szuoja per miestą ir isz mies
to in savo laivus ir apleidžia 
ta kraszta, kuris sziandien 
yra paskelbtas laisvas ir ne
priklausomas.

MANILA. — Didžiojoje Pet- 
nyczioje, per iszkilmingas pa
maldas bažnyczioje jauna mer
gina Rosario Carlos buvo nužu-

dyta prie pa^ altoriaus kur jie 
giedojo 
ežia.
szuviai isz revolverio ir ji su
kniubo prie altoriaus. Josios 
jaunikis, kurio meile ji buvo at-

/ieszpaties Kan-
Jai begiedant, pasigirdo

Szita laisve ir nepriklau
somybe nėra tokis palaimini
mas ir tokis džiaugsmas, ko
kio visi tenai tikėjosi, nes da
bar visas krasztas yra su
skaldytas tarp dvieju partijų 
ir tarp dvieju tikėjimu. Visi 
žmones daug ramiau gyveno 
kai Anglija valde, bet dabar 
jiems ta laisve yra tikras 
pragaras.

metus tada prie jos pribėgo ir 
dar su peiliu ja perdure. Paskui 
pirm negu žmones spėjo atsi
peikėti isz iszgasties tas jauni
kaitis iszbego isz bažnyczios ir 
dingo. ♦

PRAGUE. — Czekoslovaki- 
jos Komunistiszka valdžia su- 
aresztavo Prelatą Jan Sramek, 
kuris buvo Czekoslovakijos 
valdžios isztremime Premieras 
Londone, ir buvo Ministeris 
Pirmoje Czekoslovakijos Tary
boje. Valdžia taipgi suėmė ir 
stiaresztavo Prelatą Frantisek 
Hala, kuris buvo ministeris.

Valdžia sako kad szitiedu 
dvasiszkiai nuolatos buvo žmo
nėms prieszingi ir kad jiedu 
trukdė ir dabar trukdo tikrai 
laisvei ir demokratijai.

Valdžios atstovai sako kad 
Prelatas Sramek buvo suimtas 
kai jis norėjo sėstis in eroplana 
ir pabėgti isz Czekoslovakijos. 
Jie sako kad eroplanas isz ko
kio svetimo kraszto skrido 
virsz tos vietos kur Prelatas 
lauke, bet nenusileido kai, la
kūnas pamate policija.

Ministeris Nosek sako kad 
jis gerai žinoįkad Komunistai 
lengvai rinkimus laimes, bet jis 

t

A new bonnet may get you in the 
Easter parade but your participa
tion in the Payroll Savings Plan or 
the Bond-A-Mcnth Plan will put you 
in the Security Parade. For the 
wage earner, payroll savings where 
you work enable you to acquire 
Savings Bonds on the partial pay
ment plan. For the self-employed, 
your local bank maintains the Bond- 
A-Month Plan. U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

“Talmudo Paslaptys”
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mus. Labai užimanti Apysaka
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pLANDRIJOJ, kliosztoriuje 
gyveno nuo seniai zokonin- 

ke, garsi taip daug isz savo 
dvasios ramybes ir nekalto 
linksmumo, kad galėjo skaity
tis už laimingiausia esybe ant 
szio balto svieto.

Szypsena nuolatos vieszejo 
ant jos lupu, kiekviena su tuom 
savo nusiszypsojimu pasveikin 
davo ir atsisveikindavo.

Žiūrint ant jos sz vieša us, 
laimingo veido, sunku buvo ti
kėti, kad ta seseri neiszgydomi 
sunkus kentėjimai prikalė prie 
lovos jau gal nuo kokiu trisde- 
szimts metu.

Paralyžiaus isztikta, sesuo 
Julija (tai buvo toksai sergan- 
czios vardas) visiszkai negalė
jo isz vietos pasijudinti. Vi
sas gyvumas biednos koliekos 
buvo susipietes tiktai akyse, 
kurios dege kokiu tai stebėtinu, 
nežemiszku blizgesiu. Jos pasi
žiūrėjimas taip nepalyginamai 
buvo szviesus, czystas ir pilnas 
nusižeminimo kad priesz jo gro
žybe niekas negalėjo jokiu bu- 
du atsispirti.

Platumoj ant keliu myliu ap
linkui ja visi pažinojo ir mylė
jo, bet nežinota ir net niekas iki 
galui nedasimanstino kas tik
rai buvo jos tos laimes paslap
tis, nes kiekvienas jos akyse 
nuolatos mate ka tokio neže- 
rhiszko.

Prastas aplinkybių susibėgi
mas tik leido paleisti sziek tiek 
szviesos ant nepaprastos esy
bes likimo paslapcziu. Artimi 
santykiai, koki buvo suriszti 
tarp musu szeimynu, leido man 
pažvelgti slaptai! (gyvenimai! 
tos amžinos szypsojanezios mu- 
czelnykes ir sziandien, kada 
smertis jai tuos kentėjimus per
trauke, tegul 'bus man leista jos 
ta paslaptis priesz svietą ati
dengti. * * *

Penkes-deszimts metu, suvir- 
szum adgalios, sesuo Juli ja bu
vo labiausia pajieszkoma isz 
t a r p o seserų prižiūrėtoju 
kliosztoriuje.

Niekas su ana negalėjo susi
lyginti mokėjime neszti sura
minimo sergantiems: jos ne
svyruojantis pasitikėjimas Die
vo Apveizdai, jos 'būdas visa
dos vienodai lygus ir saldus, 
ant serganeziu veike labai sal- 
dinaneziai ir maloniai, kaipo 
balsamas, ir jos pažiūrėjimas 
kentejimuose atneszdavo pa
lengvinimus. Taigi ja tarp sa
ves negalėta pasidalinti ir ja in 
ligonbuezius isz anksto už- 
praszinedavo.

Atsitiko, ka 12 diena Rugsė
jo 1873 metuose, dienoje taip 
del jos atmintingoje, sesuo Ju
lija galėjo viena naktį praleisti 
pas save, kliosztoriuje. Sugry- 
žo vėlu vakaru isz turtingo pa
livarko Moeres, kurio savinin
ke Liza Pauvels, buvo jos pric- 
telka. Kas teisybe, tokiu prie- 
telku sesuo Julija galėjo su
skaityti kelis tuzinus, nes kiek
viena serganti jau praėjus vie
nai nedeliai su szirdingiausiu 
nuolankumu jai atsiduodavo ir 
pamylėdavo.

Neilgas turi but sesers atil
sis kliosztoriuje. Ant rytojaus 
anksti pirmas trūkis nugabens 
ja in Routes, prie mirtinai ser- 
ganezio senelio. Jokiu budu ne
gali susivėluoti. Juk tai pride- 
ryste. Apveizdos isztarmese 

vienok buvo žinoma, kad sesuo 
tos priderystes niekados neisz- 
pildys.

Ant rytojaus ausztant, apie 
treczia valanda ryte, kasžin 
kas staiga! suskambino pas 
kliosztoriaus vartelius. Visame 
kliosztorije kilo sumiszimas. 
Inpuole pasiuntinys isz pali
varko Moeres ir pradėjo pasa
koti pasibaisėtina žinia: Liza 
Pauvels puolė piktadariu au
ka; piktadariai pabėgo, o Liza 
da gyva, bet mirsztanti ir po 
tam vis be perstojimo szaukia 
sesers Julijos.

Sunku buvo atsisakyti to
kiam praszymui. Sesuo Julija 
nieko nelaukdama sėdo in ma
ža vežimėli kuris atvožė pa
siuntinį ir in pora miliutu po
lam jaunas arkliukas, da ga
ruojantis, vėl neszinosi greitai 
adgal in palivarka.

Susitraukus vežimėlyje ir vi
sa drebanti nuo persigandimo 
sesuo Julija stengėsi sugaudyti 
iszsisklaidžiusias savo mintis 
ir perpleszti tos baisios paslap
ties uždanga.

Kas-gi galėtu turėti koki 
piktumą ant taip doros Lizes? 
Palivarke patys seni, pilni pa
sitikėjimo tarnai ir seserunas, 
paveldėtojas to viso turto vai
kinas, jaunas, ramus, kuris už 
puses metu turi pasilikti viso 
palivarko gaspadorium, kadan
gi Liza buvo nusprendus pasi
traukti nuo užsiėmimu praėjus 
tam laikui. Tolimiausiose net 
apylinkėse turėjo ji daug prie- 
tcliu ir jai gero velijaneziu. 
Skurdžiausias valkata isz pali
varko neiszeidavo su tuszcziom 
rankom. Suszildytas ir paval
gydintas soeziai paprastai gau
davo da ir ant kelio daug isz- 
tekliaus: po tam per kėlės die
nas neatjausdavo bado. Teisy
be, kad nežiūrint in tankius 
prieteliu persergejimus, Liza 
nemokėdavo nei vienam valka
tai atsakyti nakvynes, kad no- 
rints sziltoj priemenėj. Ar-gi 
tai isz ju katras? Gal, gal, vie
nok seseri apėmė baime.

— Dieve dovanok už tokius 
prasikaltimus!

Norėdama praszalinti nuo sa
ves pagunda paėmė in rankas 
ražaneziu ir insigilino maldoje.

O tuo tarpu greitas arkliukas 
jau parbėgo palivarko kiemą ir 
susilaiko priešz dvara. Sesuo 
Julija greitai iszlipo isz veži
mėlio. Prie serganezios turėjo 
but daktaras. Arklydes vaikiu
kas aplinkui darželi pavarė jo 
ark'll.

Isz tolumos, kaimo bažny- 
czios varpas apreiszke kad ku
nigas su Szvencziausiuoju jau 
kelionėje. Netrukus bus pas 
serganezia.

Sesuo Julija nepraleisdama 
veltui laiko inejo in pakajus. 
Kelis žodžius pasakė mirsztan- 
cziai. Mirsztanti pamaezius se
seri, nusiszypsojo. Sesuo' pasi
traukė nuo lovos. Greitai užsi
ėmė parengimu visko kad ver- 
cziau priimti ir pasitikti Dan
gaus Tęva. Ant stalelio, už
dengto baltu abrusu pastate si
dabrine Dievo Mukote ir du si
dabrinius liktorius kurie tiktai 
didžiausiomis iszkilmybemis 
buvo naudojami.

Praslinkus bertainiui valan
dos, iszkilmyybe buvo pabaig
ta. Liza gulėjo ramiai; akis tu
rėjo primerktas, o sesuo Julija 

'sėdėdama prie lovos pradėjo 
kalbėti pertraukta ražaneziu 

nenuleisdama serganezios isz 
akiu ir temindama jos kiekvie
na judėjimą, kiekviena pasiju
dinimą.

— Seserele! Seserele! Su- 
szvapejo greitai sukepusios ser
ganezios lupos.

Sesuo ruseziai sutraukė ant
akius. Juk daktaras prisakė 
absoliutiszka ramybe. Su pirsz- 
tu liepė serganeziai tylėti ir 
garsiai jau baigė “Sveika Ma
rija” tarytum norėdama para
ginti ir serganezia prie drau-

Pasirinko Rusija

Annabelle Bucar, iszejus 
mokslus in Pittsburgho Uni
versitetą, ir gimus in Traf
ford miesteli, Pennsylvaniao- 
je pamėtė savo darba Ameri- 
rikos Ambasadoje, Moskvo- 
je, už tai kad, anot jos, Ame
rika skaudžia Rusija ir ne
teisingai szmeižia Ruskius, 
Komunistus. Ji paskelbė kad 
ji iszsižada savo pilietystes, 
meta Amerikos kraszta ir 
tampa tikra,Ruske. Kad visi 
žinotu kad ji baiku nekre- 
ežia, ji net ir apsiženijo su 
Ruskiu.

giszkos kalbos. Bet serganti ne
paklausė ir praszaneziu susiju
dinimu, szauke seseri prie sa
ves.. Jos akys taip praszancziai 
žiurėjo kad nebuvo galima jai 
to praszymo atsakyti. Sesuo 
Julija pasikėlė ir savo galva 
palenkė prie jos lupu. O tada 
Liza baimingai apsidairius ta
rytum norėdama persitikrinti 
ar jos niekas negirdi, pradėjo 
kalbėti su didžiausio persigan
dimo ženklais, o jos baisa tan
kiai pertraukinojo smertinis 
cziaudejimas.

— Žinai, tai Kamil norėjo 
mane užmuszti, tris sykius ma
ne kirto, apvogė mano pinigus, 
kuriuos man atncsze pereita 
vakara už žalute karve. Neno
riu kad jis butu atiduotas ia 
teisdarystes rankas. Neapleisk 
manes.

Isz jos akiu aszaros kaip upe
lis pradėjo riedėti. Suvargus ir 
netekus šylu krito ant padusz- 
ku.

— Taigi, Kamil! Seseru
nas! O Dieve! Seserei Julijai 
pasidarė tamsu akyse, bet min
tys apie serganezia ja atgaivi
no. Apsisuko aplinkui, sužeis
tai inleido in lupas nedaug vy
no, persitikrinus su atyda ar 
daktaro apžiūrėjimas nebuvo 
pajudintas. Nusiraminus tame 
dalyke, pasilenke vela ant jos 
szypsodama savo paprastu nuo
latiniu gerumu.

— Neiszduosiu jo, buk per
sitikrinus ir neapleisiu tavos 
net kol pasveiksi. Tas bus ne
trukus, pamatysi! Tiktai dabar 
del Dievo meiles, nesijudink!

Liza kuri neramiai tyrinėjo 
kalbanczios veidą, po jos žodžiu 
ir nusiszypsojimo intekme nu
siramino: jau buvo pasitikinti

Kur ten apie Nudžerze, 
Susirinko vyrai,
Gere guzutes, 

Ir ant galo karsztis 
juos apėmė, 

Pakele didele musztyne.
Pasidarė riksmas,
Ir didelis kliksmas,

Net policijautai pribuvo, 
Kiek ten baimes .

buvo,
Isz to didelio strioko,

Nuo antro floro 
trys iszszoko, 

Vienas susimusze,
O kiti ji namo 

nunesze.
Badai turi jisai 

Vestuose paezia, 
O ežia puola staezia, 

Geriau kad butu 
nusisukęs.

Ne in tokia vieta 
pasisukęs. 

Girtuokliauja kas diena, 
Nesiunczia paežiai

nei cento, 
Tokiu negeriu daug

turime,
Net nei suskaityt 

negalima,
Dideli girtuokliai, 

Bedieviai, paleistuviai 
Ir vagiai.

Kaip asz isz savo 

keliones sugrysziu, 
Tai jum naujieneliu 

apraszysiu, 
Todėl, tolinus in 

svietą ruiiyt.* * *
Gal vyrai nežino, 

Kad ant vieno stryto.
Schuylkillo, 

Kad keletą bobelkos, 
Susibegia in viena 

vieta, 
In kokia tai stuba, 

Jeigu jusu moterėlės 
taip daro, 

Tokius partes kas 
diena vai‘o, 

Tai pinigėlio niekad 
neturėsite, 

Kad ir daug doleriu o 
ant dienos uždirbsite.

Isztikruju jus trijų 
moterėliu ne atstojate, 

Kad ju gerai 
nepridabojate, 

Jos kas diena 
pinigus iszduoda, 

Ir nepabuna st ūboje 
nei viena diena, 

Kada kad mano 
kurna pagazdintu, 

Tai butu labai ' 
gerai, 

Savo vaiku visai 
neprižiūri, 

Net ir valgyt jiems 
nieko neturi.

Tai tau brolyti, 
gyvenimas. 

Jeigu jus vyreliai, 
Taip valia duosite, 
Tai gyvenime savo 

gero neturėsite, 
Ne ilgai ant svieto 

! pagyvensite, 
Botagais tokias niekszes 

mokykite, 
Nuo guzutes atpratinkite.

viskam ir suraminta. Netrukus 
ja apmarino sunkus miegas.

Aplink asztunta valanda se
suo Julija pasikėlė nuo kreses, 
greitai pasitaiso priesz zerkola 
ant savo galvos veliona ir vėl 
prisiartino prie Lizos; bet ser
ganti sunkiai miegojo. Tada se
suo Julija pasiszauke isz virtu
ves sena, szesziu deszimtu me
tu kaimo ligoniu prižiūrėtoja 
teisingai kaip koki žandarma 
sijone. Suszvapėjo jai in ausi 
kelis reikalisgiausius nurody
mus ir nuėjo sau patylomis tro
pais žemyn, be jokio bildesio 
kaipo kokia dvasia. Tiktai zo
koninkes taip moka vaiksz- 
czioti.

Skubinosi ant ankstyvu mi- 
sziu. Atsiklaupė prie groteliu 
priesz pat altorių kur kunigas 
jau pradėjo “Introit” ir veidą 
užsidengė su rankom. Bet vis
kas dykai! Priesz jos akis tary
tum užkeikti slankiojo nuola
tos Komilo ir jo tetos paveiks
lai. Rodosi kad mato, kad girdi 
smūgi užduota sunkiu gclž-ga- 
liu in galva, bet ant laimes sto- 
ravilnone skara susilpnino ta 
skhudu smūgi. Po tam mate 
kaip Kamil nutvėrė dideli pei
li nuo duonos riekime ir dure 
du sykius in peti ir pilvą, pas
kui pasilenke, surinko nuo as
los pinigus kurie buvo iszpuole 
isz sužeistos ranku ir pabėgo 
su jais. Baisybe!

Sesuo visu kurni virpėjo; 
Ant jos lupu iszszokdavo skun
do balsas. Bet ne, negali isz- 
duoti! Pora miliutu ja kai ii tik 
atskiria nuo to laiko kada gir
dėjo Lizos žodžius: “Nenoriu 
kad jisai butu iszduotas in teis
darystes rankas.” Tasai ser
ganezios noras jai skambėjo au
syse kaipo augszcziauses prisa
kymas iszeinantis isz grabo sze- 
szeliu.

Suprato tobulai jausmus ko
ki tame laike kieravojo senele. 
Atjautė ta augsztos kilmes per- 
sigandima kaslink pavardes 
kuri lyg sziol buvo be jokio su
tepimo. Ne! Jai tik nub jos vie
nos prigulėtu Kamilo reikalas, 
neleistu niekados kad jis butu 
atiduotas sūdau. Pauvels sė
dintis ant apkaltinamu varg
dieniu suolo! No! Pati mintis 
toji jai buvo nepakeliama. Bun- 
tavojosi joje senas kraujas apie 
nesutepta per amžius tradicija, 
o ežia stojimas sūdau ir tai da 
kaipo kaltininkas ar tai ne ge
da!

Varpelis praneszantis apie 
11 Prefaci jos ’ ’ pabaiga pasuko

Komunijos Karalius

Komunijos Karalius Mich
ael dabar, Amerikoje vieszai 
ir drąsiai visiems duoda ži
noti kad jis apleido savo sos
tą ir iszvažiavo isz savo 
kraszto už tai kad Komunis
tai visa jo tauta pavergė ir 
kad jis buvo priverstas pasi
traukti. Jis sako kad jis skai
tosi save savo kraszto kara
liumi, nepaisant ka tie Ko
munistai darys ar sakys. 

sesers mintis prie artimiausiu 
jai prideryseziu. Sudėjo rankas 
ir mėgino melstis. Bet paprasti 
maldos žodžiai nesilaiko jai ant 
lupu. Jos visa duszia buvo pa
skendus laisvoj karsztoj mal
doj.

— Niekados, niekados ne- 
simeldžiau taip kaip tuom kart, 
iszpažino su paprastu nuolan
kumu apsakydama man perei
tais metais tu tragiszku valan
dų prabegima.

Pirmiausia prasze savo prie- 
telkai sveikatos, bet vienu žy
giu instinktiszkai ir net nesu
prasdama nieko, junge toje 
maldoje praszyma, kad Kamb
liui pasisektu praeiti be nieko 
pro teisdarystes rankas.

— Gal tokia malda yra 
grieszna? Juk piktadarybe rei
kalauja bausmes, žinojo apie 
tai gerai.

Taip, taigi bausme bus, turi 
būti, ir ežia dabar sesuo Julija 
su savo nesutepta szirdimi nu
sprendė ant saves pasiimti už 
ta piktadarybe pakuta, ir pra
dėjo maldauti Dievo idant ant 
jos toji visa bausme ir Dievo 
rūstybe butu užmesta, kad ji už 
piktadario darbus galėtu atpa- 
kutavoti ir pakelti be murmėji
mo visokia bausmia. Ir toji pa
sibaisėtina ir garbinga auka, 
susidedanti isz taip iszkilmaus 
laiko davė jai koki tai sopulin
ga užsiganedinima, koki tai ne- 
žemiszka ramybes jausmą.

Ant altoriaus aukavimas 
taippat užbaigta. Po intekme 
stebėtinai nesutinkamu jausmu 
sesuo apleido bdžnyczia ir su- 
gryžo in palivarka.

Czia viskas buvo tvarkoje: 
Liza miegojo be perstojimo: 
prie jos lovos prižiūrėtoja su 
dideliu kavos kružiku rankose 
savo tarnysta pildo isztikimai. 
“Asz dabosiu iki pietų, o sesuo 
atilsės valandėle kaip reikia, 
serganti to reikalauja,” pasa
kė. “Visi palivarko tarnai eis 
ant sumos devinta valanda ir 
puse.

Sesuo Julija žinojo kad rei
kėtų keliu valandų besiginezi- 
nimu, kad iszmuszti isz tos kie
tos smegenines tai ant ko sau 
planus sudėjo. Neturėdama tai
gi nei drąsos, nei šylu pana- 
szionis kalboms ir besiginezini- 
mams, tuojaus velijo pasitrauk
ti sau. Nulipo žemyn prie pla
taus lango virtuvėje, atsisėdo 
ir užsimanstino. Priesz jos akis 
stovėjo dvaro vartai, o da to
liau puiki invažiuojama alėja 
szalimis javorais apsodinta.

Linksmas varpelio balsas 
plauke oru. Po tam tasai balsas 
susiliejo krūvon su didelio var
po storu balsu. Varpams ir nuo 
ju atbalsiams nutilus, vėl už- 
vieszpatavo gili iszkilminga ty
la, prideranti kaimo apylin
kėms laike Nedėlios dievmal- 
dystes.

Ant zokoninkes keliu gulėjo 
knyga del apmanstinimu, bei 
kol sesuo ta knyga praskleidė, 
pamate aplinkui lankose grftžn 
vegini kuris rudenio auksines 
saules szaltiniuose maudėsi.

Greitai. Kas tai per juodas 
taszkelis? Kas yra tas žmogus, 
matomas ten ant galo kelio? 
Artinasi prie palivarko. Eina 
greitai o ko yra areziau ir jo 
paveikslas aiszkiau matomas, 
to seseri apima vis didesne bai
me. Ar-gi tai butu jis ? Žmog
žudys?! Ne, tai negalimas daig- 
tas. Su veidu priglaustu prie 
lango stiklo, taip kaip užhipno
tizuota, sesuo ji tom i ja, žiuri. 
Jau inejo per atidarytus vartus 
drąsiai žengia takeliu, vedan- 
cziu tiesiog prie gyvenamojo 

namo. Ant galo pasirodė jo tik
rasis paveikslas. Tai jis! Tai 
Kam ii!

Zokoninkes gerkle suspaudė, 
persigandimo spazmas; krutinę 
sunkiai kilnojosi. Pabėgti! Pe
rėjo jai per galva. Bet ten, ant 
augszto, mirsztanti auka, reikia 
ji ginti; reikia taippat prasi
kaltėli priversti kad jis isz czio- 
nai pasitrauktu, kad jo czia pa- 
licija nesuimtu. Trumpas lai
kas, nieko negalima laukti, rei
kia greitai darbuotis, taigi pir
miausia reikalinga ramybe ir 
iszmintingumas.

Akies mirksnyje zokoninke 
pastate savo krose tiesiog prie 
ineinamu duriu, atsimena dva
sioje serganezia auka, atsisėdo 
ir atvėrė knyga apmanstini- 
mams.

Durys sugirgždėjo. Inejo 
Kamil. Susimaisze nusistebė
jas kad czionai sutinka ger’ai 
sau pažinstama seseri. Sesuo 
Julįja ramiai pakelia galva ir 
klausia:

— Ka nori, Kamil?
— Norecziau pamatyti teta, 

jai galima, atsake neaiszkiu 
balsu.

— Tas negalima, atsake ne
atmainomai. Ji yra ant aūkszto 
miega prižiūrėtojos globoje. 
Pagalinus, matomai nepamaty
si jos niekados. Ant tavęs už
meta, kad tu esi tos piktadary
bes kaltininkas. Tuojaus suma 
pasibaigs. Žmones isz lupu in 
lupas pradės kartoti tavo var
dą. Bus per vėlu. Prasidės tyru- 
liejimai, klausinėjimai. Tik vie
na teta tavęs nekaltina. Begk 
isz czionai kogreieziausįa! Tai 
vienatinis tuo. tarpu iszsigelbe- 
jimas.

— Sesuo! Asz, asz mirsztu 
badu!

— Pasakė tuos žodžius nu
siminusiu vargdienio balsu.

— Atsisėsk ten, atsake se
suo Julija, atnesziu tau valgio.

Padavė duonos, sviesto, stik
lą, peili ir szakeles. Po tam drą
siai, tartum, atsiduodama pik
tadario malonei, atidarė duris, 
vedanezias. in požemini skiepą. 
Inlipo. Netrukus sugryžo su uz- 
bonu alaus ir torielka mėsos.

Nieko nesakydama ta viską 
padėjo ant stalo priesz Kamila 
ir netoli jo atsisėdo. Nesudrebė
jo jos net ir ranka, tiktai nuo 
veido pražuvo paprastas raudo
numas. Buvo iszbalus kaip ne
gyva. Kamil valgė smagiai ir 
ant galo atsistojo.

— Einu jau, sesuo, tarė.
Viskas tas iszrode, tartum jis 

bijojo tos silpnos moteriszkes, 
turinezios saldu ir szirdinga 
szypsena.

— Eik greitai, atsake jam, 
ir czia jos balsas nutruko. Te
gul tau Dievas suteikia gailes-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

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 Krasztuis). 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.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Publishing Co.j j
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Žimos Vietines

Llewellyn, Pa. — Senas gy
ventojas Stanislovas Verbickas 
66 metu amžiaus, numirė Sere- 
dos ryta Pottsville ligoributeje. 
Pereita Ketverga velionis likos 
pavojingai sužeistas nelaimėje, 
kada jo automobilius susidūrė 
su kitu. Gimęs Lietuvoje. Pali
ko dvi dukterys, keletą anuku 
ir pro-anuku ir du brolius. Lai
dotuves invyko Petnyczioje.

— Balandis — April; taip
gi Szv. Valerio.

— Ponia B. Urboniene, 
anūkas Albinas Raižys isz Gi- 
rardvilles, taipgi sūnūs Elado- 
ras ir szeimyna isz Philadelfi- 
jos, ana diena motoravo in 
miestą pas savo gimines ir pa
tinstamus, prie tos progos at
lankė ir “Saules” Redakcija, 
nes ponia Urboniene yra musu 
sena skaitytoja. Acziu visiems 
už atsilankyma.

— Petnyczioj pripuola. Szv. 
Pranciszko de Paulo.

— Gerai žinomas ūkininkas 
ponas Alfredas Ardickas su pa- 
ezia isz Girard Manor lankėsi 
mieste su reikalais, taipgi at
lankė ir “Saules” Redakcija. 
Acziu už atsilankyma.

— Su'batoj Szv. Richardo.
— Kunigai Jeronimas Bag

donas, isz Girardville, Pa., Vin
cas Vežis, isz Philadelphia, Pa., 
ir Ladislovas Juszkeviczius, 
Jezavitas isz Philadelphia, Pa., 
apsilankė in “Saules” redakci
ja ir užsimokėjo už savo prenu
meratas. Kunigas Vincas Vežis 
ir už savo teveliu “Saule” už
mokėjo. Jie paskui nuvažiavo 
in Tamaqua, pas Kleboną Ku
nigą Klemensą Batuti ir vikara 
Jurgi Deguti in sveczius. “Sau
les” sztabas dėkoja gerbia
miems kunigams už atsilanky
ma.

— Kita sanvaite: Nodelioj 
-pripuola Atvelykis; Panedely- 
je Apreiszkimo P. M., Utarnin- 
ke Bl Julianos; BĮ Hermano 
Juozapo; Ketverge Szv. Per- 
petuso; Petnyczioj Szv. Marija 
Jsz Egiptijos; Subatoj Szv. Ma
karo.

— Jurgis Deltuva, 65 metu 
amžiaus nuo 332’/c W. Maha
noy Uly., staiga numirė Sere- 
doj vakare 6:30 valanda, prie
V. Szerksznio namo, 410 W. 
Centre Uly. Daktaras P. Duria 
sako kad Deltuva turėjo szir- 
dies liga. Gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amerika 1903 metuose. 
Velionis kitados dirbo anglia
kasy klose. Neturėjo jokiu gi
miniu. Graborius L. Traskaus- 
kas laidos.

— Juozafina, duktė pons. 
John Unsinn, nuo 1315 E. Ma- 
hanoy Uly., ir Edvardas sūnūs 
pons. Ant. Tomaloniu, nuo 530
W. Mahanoy Uly., eme szliuba 
Panedelyje 9-ta valanda ryte 
Szvento Fideliso 'bažnyczioje. 
Szliuba davė Kun. Charles F. 
Keller, J. C. D. Svotai buvo pa
nele Virginia Unsinn, ponia 
Leonard Staszaitiene, panele 
Marijona Tomaloniute, Alber
tas ir Juozapas Tomaloniai ir 
John Rooney.

Plymouth, Pa. — Sena gy
ventoja ponia Julija Visockie- 
ne, 70 metu amžiaus, nuo 183 
Barn Ulyczios, numirė Kovo 
14-ta diena. Velione gimė Lie
tuvoje, atvyko iii Amerika pen
kis deszimts metu atgal. Prigu
lėjo prie Szv. Kazimiero1 para
pijos. Paliko dideliame nuliūdi
me penkios dukterys ir daug 
anuku ir pro-anuku. Laidotu
ves invyko Kovo 18-ta diena, su 
apiegomis Szv. Kazimiero baž- ■ 
nyczioje ir palaidota iii parapi
jos kapines.

Philadelphia, Pa. — Per Di
džiąją Sanvaite, Szvento An
driejaus parapijos bažnycziai 
buvo nepaprastai puikiai iszre- 
dyta, iszpuoszta per visas die
nas. Matyti kad ežia Kazimie- 
rietes sesutes daug darbo inde- 
jo ir labai pasiszvente taip gra
žiai iszpuoszti savo bažnyczia. 
Klebonas Kunigas Juozas Cze- 
pukaitis gali teisingai pasi
džiaugti ir pasididžiuoti kad jo 
bažnyczia buvo viena isz gra
žiausiu per Didžiosios Sanvai- 
tes ir per Velykas. Mums Lie
tuviams tikra garbe.

KUN. J. BALKUNA 
PRELATAS

MASPETH, N. Y. — Jo Ek- 
selencija Brooklyno Vyskupas 
Molloy vieszai paskelbė kad 
Kunigas Jonas Balkunas, Mas- 
petho Lietuviu klebonas tapo 
pakeltas in Prelatus. Mums 
Lietuviams linksma žinia kad 
dvasiszkija kreipia vis daugiau 
dėmesio ir atidos in musu Lie
tuva reikalus ir žmones. Prela
tas Jonas Balkunas yra beveik 
visiems Amerikos Lietuviams 
labai gerai žinomas, nes jis yra 
atsižymejes savo dvasiniais ir 
tautiniais darbais. Jis yra ra- 
szytojas ir jo straipsniai randa
si beveik visuose Katalikisz- 
kuose Lietuviu laikraszcziuose. 
Jis yra gabus, veiklus, intakin- 
gas ir nagingas, žino kur ir prie 
ko prieiti su visokiais reikalais.

Prelatui Jonui Balkunui mes 
linkime viso gero, sveikiname ji 
ir skaitome už garbe turėti to
ki žmogų savo tautiecziu tarpe

ŽUDYSTES PRIESZ
RINKIMUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

per Velykas. Szventas Tėvas

Ant Pardavimo
Farma

vardu nepaminėjo Komunistus, 
bet visi suprato kad jis apie Ko
munistus kalbėjo kai jis sake 
kad Italijos žmones dabar sto
vi kryžkelyje. Komunisztiszki 
laikraszcziai užsipuolė ant Szv. 
Tėvo, sakydami kad valdžia už
draudžia prakalbas per Vely
kas. Bet tie Komunistiszki laik
raszcziai nežino skirtumą tarp 
prakalbos ir pamokslo.

Du menesiai atgal visi sake 
kad Komunistai laimes rinki
mus, bet dabar jau isz kitos pu
ses vejas puczia.

Kai Kataliku Bažnyczia, per 
Szventa Tęva neatszaukiamai 
ir drąsiai nusistatė priesz Ko
munistu Partija, kai Vakaru 
tautos nutarė gražinti Italijai 
Triestai miestą, kai Komunis
tai taip grubijoniszkai užgrobė 
Czekoslovakija, kai Amerikos 
laivynas pasirodė Italijos uos
tuose, kai Amerikos valdžia 
perspėjo kad Komunistiszka 
Italijos valdžia nieko negautu 
isz Amerikos, kai Amerikos 
Karo Sztabas prižadėjo karisz- 
ka pagelba: kai visi szitie susi
dėjo, tai net ir Komunistas Ita- 
lijonas susiprato, gavo nors 
kiek proto ar Dvasios Szventos 
ir jau ima tos Komunistiszkos 
ligos nusikratyti.

Kai tik visi jauni vyrukai 
bus imami in vaiska tai tada 
vėl visiems bus gana darbo; 
jauni vyrukai paliks mokyklas 
ir stos in darbus, szeimininkes 
paliks savo namus ir eis dirbti, 
ir vėl mes matysime savo szei- 
mynas suardytas.

Didžiausias ir svarbiausias 
klausimas Kongrese dabar yra: 
Kiek pinigu paskirti del karisz- 
ku eriplanu ir lakunu lavini
mui? Visi karininkai sako <r 
teigia, kad baisiai svarbu pasi
rūpinti galinga eroplanu ir la
kunu armija.

Visos žinios, kurios dabar at
eina isz Washingtono ar isz Eu
ropos yra labai negeros ir bau- 
ginanezios, nes jos visos rodo 
kad karas su Rusija yra neisz- 
vengiamas.

GEN. EISENHOWER
ANT PREZIDENTO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vokiecziams nieko nebeliktu 
kaip itk laukti maro, bado ir 
Amerikos sprogstaneziu bom
bų.

REIKIA KAREIVIU 
PINIGU IR GINKLU 

DEL EUROPOS

manas daug savo partijai nepa- 
gelbsti kai jis tiek daug klaidu 
daro, ir prasiszoksta, ir kas la
biau kenkia visai partijai, tai 
visi tie skundai ir skandaliukai 
apie visokias suktybes tu žmo
nių, kuriuos Trumanas buvo 
paskyręs in augsztas vietas.

VISI BIJOSI
PASAULINIO KARO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikoje randasi apie 145,- 
000,000 žmonių, o Amerika szel- 
pia daugiau negu 1,000,000,000 
Europos žmonių.

Visi karininkai sako kad jei
gu Amerika nori Rusija sustab
dyti ir tiems Europos krasz- 
tams padėti ir save apsigink
luoti, tai būtinas reikalas imti 
visus jaunus vyrukus in vaiska.

Mes dabar jau rengiamies 
daug visokiu ginklu, kariszku 
laivu ir eroplanu duoti Europos 
krasztams, kaip mes daveme 
priesz ana kara, kai Hitleris 
Europoje straksėjo. Tai vėl tas 
žingsnis kuris veda in kara.

Kariszki fabrikai kurie state 
kariszkus laivus ir eroplanus, 
ir kurie buvo uždaryti kai ka
ras pasibaigė, dabar yra atida
romi.

Politikieriai daug szneka 
apie sumažinimą taksu visiems 
Amerikiecziams, ir musu laik- 
raszcziai daug apie tai rasze ir 
raszo, bet isz tikrųjų taksos ne 
tiktai ka nebus sumažintos, bet 
gal bus padidintos.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mijas in karo lauka iki kito pa
vasario, ir galėtu tik su karisz- 
kais eroplanais, bomberiais 
bombarduoti ir trukdyti Rusi
jos Raudonąja Armija. Mums 
imtu mažiausiai puse metu su
rengti armija. Szitoks karas 
užimtu apie szeszis metus pa
kol mes pilnai prisirengtume 
priesz Rusija ir ja nugalėtume!

BERLYNAS.
Vokiecziai Berlyne visai nei 

neszneka apie kara; jie sako ir 
tikisi kad Rusija nei pasirengus 
nei nenori karo. Jie sako kad 
Rusija stengiasi per suktybes 
Amerikieczius ir Anglus isz- 
stumti isz Vokietijos ir tenai 
stuverti Vokiecziu Komunis- 
tiszka valdžia, bet kad ji visa 
tai daro ne per smurtą, bet per 
suktybes.

Vokiecziai žino kad jeigu ki
tas karas iszkiltu, tai Sovietu 
armijos pirmueziausia užimtu 
visa Vokietija. Jie taipgi žino 
ir jau vieszai sako kad jeigu 
Sovietai užimtu Vokietija, tai

PARYŽIUS
Francuzijos vadai staeziai 

sake kad jokiu budu negalima 
iszvengti kito karo. Jie spėja 
kad tas treczias pasaulinis ka
ras prasidės už szesziu ar sep 
tyniu menesiu.

Prancūzai sako kad Rusija 
stos in kara pirm negu Amerika 
suspės apginkluoti tuos 250,- 
000,000 Europiecziu.

Prancūzai pirmiau sake kad 
ims du ar tris metus pirm negu 
Rusija insidrasins kara pa
skelbti, bet kai Czekoslovakija 
buvo paimta ir pavergta, tie 
Prancūzai tuoj aus suprato kad 
ežia jau pirmutinis karo laukas, 
pirmutinis szuvis kuris paskel
bia treczia pasaulini kara.

Prancūzija, Belgija ir Luk- 
semburgas jau dabar laukia ka
riszku ginklu ir milijono karei
viu isz Amerikos. Visi jie tiki
si kad Amerika pastos Sovie
tams kelia anapus Reino upes 
Vokietijoje.

Francuzijos krasztas neturi 
ginklu, jos tvirtoves tuszczios; 
visi laukia pagelbos isz Ameri
kos.

Prancūzai jau vieszai sako 
kad Rusija galėtu, jeigu tik no 
retu, užkariauti visa Europa li
gi Ispanijos ir taip uždaryti 
beveik visus uostus ant Atlan- 
tiko mariu Amerikos armijoms.

RYMAS
Italijoje Komunistai rengia 

si prie rinkimu ir visiems aisz- 
kina kad Komunistai užtikrina 
visiems taika ir tvarka.

Italijonai tikisi kad karo ne
bus per penkis ar szeszis me
tus. Jie sako kad Rusija nenori 
kariauti nes ji žino kad Ameri
ka yra galinga. Jeigu Italijos 
Komunistai sukiltu, tai visi ti
kisi kad Amerika insikisztu ir 
savo laivyną ir kariuomenes 
pasiunstu priesz Komunistus ir 
Sovietus.

Visi Italijonai szventai tiki 
kad jeigu karas tenai iszkiltu 
tai Amerika tuoj aus stotu Ita- 
lijonams in pagelba ir sumusz- 
tu visus Komunistus ir Sovie
tus. Italijonai žiuri in Amerika 
kaip in koki galinga iszganyto- 
ja.

cziausiai in talka pasikviesti 
Amerikos kariuomenes. Anglai 
jau mato kad jie negali savo ka
riuomenėmis pasitikėti, kad ju 
jiegos per mažos ir per silpnos 
priesz Rusija, už tai jie dabar 
tiek daug pasitiki ant Ameri
kos.

Anglijos galingas laivynas 
dabar stengiasi visur tarpinin
kauti ir in talka stoti Amerikos 
laivynui. Anglijos laivynas lai
kosi visus savo didžiausius ir 
galingiausius kariszkus laivus 
namie.

Anglija pasilaiko visus savo 
kariszkus eroplanus ir daugiau 
gaminasi. Daugiau negu szim- 
tas dideliu kariszku eroplanu 
bomberiu stovi, diena ir nakti. 
Jie prirengti pakilti in padan
ges kai tik bus reikalas.

Anglija jau dabar vieszai pa
sako, kad, jeigu kitas karas 
kils, visi ginklai del Anglijos 
turės būti gaminami Ameriko
je.

WASHINGTON
Karininkai ir dipliomatai 

Washingtone nesitiki kad ka
ras iszkils iki kito pavasario. 
Bet ir jie sako kad aplinkybes 
tokios gali susidaryti kad nei 
pats Stalinas negales karo su
stabdyti.

Visi Washingtone sako kad 
Rusija stengiasi visus nugaz- 
dinti ir visiems grasinti, bet 
kad patys Sovietai bijosi ir ne
nori karo. Bet visi taipgi pri- 
sipažinsta kad Rusija gali pati 
prasiszokti taip kad ji butu pri
versta in kara stoti kad ir ne
nori.

Kongresas ir Senatas dabar 
jau pripažinsta kad gresia ka
ro pavojus, bet dauguma Kon- 
gresmonu ir Senatorių vis lau
kia apsiginklavimo darba pra
dėti po Prezidento rinkimu.

LONDONAS
Anglijos vadai bijosi 

Rusija per daug nusikas, 
toli prasiszoks ir paskui pati
negales sustoti ir bus priversta 
in kara stoti.

Anglija stengiasi kuo grei-

kad
per

Akieja Ir Sėja Prie Vieszkelio

MAINIERIU
STRAIKOS

Szitokiu perspėjimu dabar 
yra siuneziama per radiją in 
Italija kasdien. Amerikos val
džia ketina ir daugiau tokios 
propagandos pavartuoti. Yra 
rengiama pasiunsti kelis szim- 
tus Amerikiecziu Italijonu sta
eziai in Italija, kad jie su savo 
žmonėmis pasiszneketu ir jiems 
patartu ir juos perspėtu apie , 
gresianti jiems pavoju isz Ko
munizmo.

STRAIKOS
ITALIJOJE

v"; Shenandoah, Pa. — Peter ■ ’ 2'. e e
Holden, penkios deszimts trijų 
metu amžiaus žmogus pasimirė 
Ashland State ligonbuteje, nuo 
žaizdų kai ji suvažinėjo auto
mobilius. Holden su dvejais ki
tais važiavo automobiliu. Kai 
ju automobilius sugedo, jie pa
liko automobiliu ir ėjo pešti iki 
vietos kur jie ketino gauti auto
busą. Jiems beeinant vieszke- 
liu, kitas automobilius su važi
nėjo Peter Holden.

100 akru dirbamos žemes, 4 
mylios nuo Brandonville, Pa., 
8 kambariu stu'ba su maudyne, 
yra elektra, szaltinio vanduo 
stuboj vartuoti; kluonas, trak- 
toras, inrankiai, gyvuliai. Kai- 
na, preke yra labai prieinama. 
Atsiszaukite ant adreso:
Mrs. Cassie (Ardicky) Hardy, 

Girard Manor, Pa.

SKAITYKIT 
“SAULE”

Anglijos valdžia ir ūki
ninkai dabar labai darbuoja-

in Middlesex net ir patvoriai 
ir szaligatviai yra pavartuo-

yra apie mylios ilgumo ir už
ima apie asztuonis hektarus

si ir stengiasi visa savo žeme 
suvartuoti ir panaudoti. Czia

jame del pasejimo visokiu 
daržovių. Szitas naujas ūkis

žemes.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

visi kaip vienas sustraikavo. 
Dabar valdžia negali uždrausti 
tas straikas, nes mainieriai ne- 
straikuoja, tik nedirba. Nei 
Prez. Trumanas, nei Kongres
as dabar negali insikiszti ir už
drausti mainieriams straikuoti 
kaip jie galėjo karo laiku dary
ti.

Dabar ir kitos unijos pasimo
kys isz Lewiso ir mes galime 
laukti ir tikėtis kad bus daug 
daugiau visokiu straiku!

PRSPEJA
ITALIJONUS

Kad Nebalsuotu Už 
Komunistus

NEW YORK. — Amerikie- 
ežiai Italijonai dabar visomis 
galiomis stengiasi perspėti sa
vo brolius Italijonus Italijoje 
priesz Komunistus. Jie per ra
diją kalba isz Amerikos sta
eziai in Italija, ir perspėja Ita
lijonus tenai kad jie nebalsuotu 
už Komunistus Balandžio 
(April) asztuoniolikta diena, 
kada rinkimai bus laikomi.

William J. Donovan kuris 
per kara buvo armijos vadas 
per radi j a kalbėjo in Italijonus 
ir jiems primine kad visuos ki
tuose karsztuose kur Komunis
tai insigalejo, darbininkai buvo 
iszsiunsti in Rusija ir in Sibirą 
dirbti kaip vergąi. Tas pats 
bus ir Italijoje, jeigu Komunis
tai rinkimus laimes.I \ ! .

ROME, ITALIJA. — Visas 
Italijos krasztas buvo be laik- 
raszcziu kai darbininkai, kurie 
laikraszczius spausdina iszejo 
ant straiku. Daugiau negu 
szimtas tukstaneziu buvo be 
darbo.

Net ir tos instaigos, kurios 
parūpina žinias isz užsienio už
sidarė savo ofisus, kad paro
džius savo užuojauta tiems ku- 
rie straikuoja.

Bet per radija Italijonai vis 
gavo vėliausias ir svarbiausias 
žinias.

Dauguma laikraszcziu jau 
iszejo vakar, ir unija sako kad 
tik tuose redakcijose bus veda
mos straikos, kurios nesutinka 
derintis su darbininkais del di
desniu algų.

Tik vienas laikrasztis nepai
sė straiku ir buvo leidžiamas 
kas dien per straikas. Tai buvo 
Kataliku Bažnyczios “l’Osser- 
vatore Romano” laikrasztis. -

Szitas laikrasztis niekados 
nespausdindavo nieko apie 
sportus ar kokius kitokius lo- 
szimus. Bet per straikas szitO 
laikraszczio redaktorius sutiko 
indeti maža straipsneli apie lo- 
szimus. Tai pirmutinis sykis 
kad tas laikrasztis ka parasze 
apie loszimus in asztuonios de
szimts asztuonis metus. Papras
tai szito laikraszczio yra par
duodama apie 40,000 numeriai. 
Per straikas, kai jis sutiko pa
skelbti ir sportus, loszimus, 
daugiau negu 200,000 numeriu 
buvo parduota.

PRIGIRDĖ SAVO 
ŽMONA

JERSEY CITY, N. J. — Le
wis Eliops, dvideszimts keturiu 
metu amžiaus žmogus, kuris 
dirbdavo varinėdamas troka, 
buvo teismo rastas kaltu už nu- 
žudinima savo žmonos, Jean, 
dvideszimts trijų metu am
žiaus. Jis savo žmona invilko in 
Passaic upe, netoli nuo Kearny 
miesto ir laike po vandeniu pa
kol ji prigėrė. Lewis Eliops yra 
veteranas, pargryžes isz vaisko 
kareivis. Jis aiszkinosi teisme, 
kad jo žmona prisipažino kad ji 
nebuvo jam isztikima ir užsidė
jo su keliais vyrais, ir už tai jis 
ja prigirdė. Teismas rado kad 
jis yra kaltas, bet nepareiszke 
bausmes. Jis gali būti nuteistas 
ant trisdeszimts metu in kalė
jimą.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

S35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.


