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Churchillis Praszo Vienybes
Isz Amerikos
“ARMIJOS DIENA”

Buvęs Rusijoj Ambasa
dorius Kalbės

Malonus Užsiėmimas

NEWY0RK. — Amerikoje 
dabar yra apvaikszcziojama 
Armijos Sanvaite. Szita Armi-| 
jos Sanvaite prasidėjo per Pir
mutini Kara, kada buvo viena 
diena paskirta del apvaiksz- 
cziojimi ir prisiminimo kai 
Amerika stojo in Pirmutini 
Pasaulini Kara.

Kasdien per visa sanvaite 
bus visokiu parodu ir prakal
bu. Kariszki laivai priplauks 
prie uostu ir su savo didingais i 
karabinais paskelbs ta diena, j

Subatoj, buvęs Amerikos 
Ambasadorius Rusijoje kalbės.! 
Tai bus pirmutinis sykis jau 
vieszai kalbėti nuo to laiko ka
da jis pargryžo isz Rusijos ir 
isz savo Ambasados vietos pasi
traukė.

szitu prakalbu^ nes iki dabar KOMUNISTAI META POPIEŽIAUS L O N D O NA S 
buvęs Amerikos Ambasadorius GINKLUS ITALIJOJE!
Rusijoje, Generolas Bedell 
Smith beveik nieko niekam ne-
papasakojo apie ka jis mate ir jos valdžia pranesza kad Ko

12 Tautos Pasira- 
sze Ant Atlantiko 
Kariszkos Sutarti

Mažucziai Mike ir Bob 
Gulley isz San Antonio, Tex
as žiuri in szitus mažus auto
mobilius, kurie yra padaryti 
taip kaip automobiliai isz- 
rode anais laikais. Dabar ir

suaugusieji žmones domejasi 
tokiomis zabovomis ir gami
na ar perkasi szitokius auto
mobiliukus ne tik savo vai
kams bet ir sau, ir juos ant 
parodos padeda ar ant stalo

ar kur ant lenktynes.
Senesni musu skaitytojai v

gal dar gerai atsįmena kai 
tas be arklio vežimas, pirma
sis automobilius iszrode.

Vadas Tito Sako Rytai Ir Vaka
rai Szmeiža Yugoslavia; Szv. 
Tėvas Pijus XII Apvaikszcziojo 
Savo 50 Metu Kunigystes Su 

kaktuves; Taxi Draiveriai
Straikuoja New Yorke

SUKAKTUVES

ka jis žino apie Rusija.

YUGOSLAVAI

RYMAS, ITALIJA. — Itali-. Isz RYMO, ITALIJA. —
Szio menesio, antra diena, Su- 
batoj, Popiežius, Szventas Tė
vas Pijus Dvyliktasis apvaiksz- 
cziojo savo Penkios Deszimts

munistai dabar meta savo gink
lus, palieka juos ant ulycziu, 
nes mato kad su ginklais jie

BOSTON, MASS. — Anglijos buvęs 
Premieras ne taip ugningai kalbėjo sziais 
metais kaip trys metai atgal in Fulton apie 
pasaulio padėti ir pavoju, kuris visiems mums 

NUSZVirO szjan(iien gresia. Jis trys metai buvo pir- 

---- mutinis vieszai pasakyti koks pavojus vi
su musu laukia isz Rusijos. Retas kuris

STRAIKOS
NEW YORK MIESTE

Ml TCTCVITNIA'ŽIA nieko nePadarJs-
JM UuIdIyL IVM/J A per visa Kovo menesi Komu

nistu Partija stengiesi Italijo- 
nus sukurstyti ir subuntavuoti, 
kad jie pasiprieszintu priesz 
Italijos instojima in ta Atlanti- 
ko Kariszka Sanjunga ar Su
tarti.

Vidaus Ministerija sako kad

BELGRADE, YUGOSLAV!-
JA. — Yugoslavijos Premieras
Marshal Tito sako, kad Vaka
riniu krasztu kapitalistai ir Ru
sijos valdomi krasztai szmeižia 
jo kraszta ir jo žmones.

Jis prakalbas pasakė Ket- į Komunistai dabar iszmeta savo 
verge ant Brioni salos, kur jis ginklus ir kad daug Komunistu 
dabar atostogauja. Jis sako užtarėju meta ta Partija ir nie
kad visa ta propaganda priesz ko bendra su Komunistais da- 
ji ir jo žmones Yugoslavams bar neturi.
nieko nereiszkia, kad nei jis,: Valdžios kareiviai vis dali
nei jo žmones tokiu szmeižtu giau visokiu kariszku ginklu 
nesibijo.

Jis sako kad eina visokie ant ulycziu. Jie dabar nemato 
gandai, kad jis jau tariasi su jokio reikalo ar jokios naudos 
Anglijos ir Amerikos atstovais, tokius ginklus laikytis savo na- 
Szitokie gandai pareina isz muose.
Trieste ir isz Rusijos valdomu Valdžios atstovai sako kad 
krasztu. jie dar tiek ginklu nėra mate,

Jis teipgi sako kad visi tie kiek jie dabar randa visur.
gandai apie sukilimus savo Nuo to laiko, kada Komunis- 
kraszte yra melagystes. Rusija tai prakiszo, pralaimėjo rinki- 
nori pakirsti jo valdžia ir už tai mus Italijoje, jie pradėjo jau 
stengiasi žmones 
priesz ji.

Jis baigė savo prakalbas, pa- per kariszka jiega jie mato kad tiems duoti ir kitiems gero ve- 
sakydamas kad Yugoslavai ne- jie nieko negali peszti. Imti.
nusilenks nei Rusijai nei Ame-i Vidaus Ministeris, Mario Visi vaikucziai turėtu neuž
rikai ar Anglijai, bet kad Yu- Scelba sako kad dabar visos mirszti, Popiežius sake, kad 
goslavija liksis laisva ir nepri-j kalbos apie Komunistu sukili- randasi szimtai tukstaneziu ki- ( 
klausoma.

Yugoslavijai labai reikia
daug visokio tavoro isz Rusijos klausimas dabar yra su darbi-! surinkusieji, kad daug tokiu džiai atvaizdavo visos 
bet jai teipgi reikia Amerikos ninkais, kuriuos Komunistai vaikuczius sziandien kada ken- aptemdintas viltis.
doleriu. Bet, kiek galima su- stengiasi subuntavuoti ir viso- ežia ir badu mirszta. ---------------------
prasti įsa Premierio Marshal kias straikas iszszaukti. Bet Vi- Anksti ryta Szventas Tėvas Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

(Tasa Ant 2 puslapio) Į (Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio) -------- ★--------

randa giriose, laukuose ir net

Suaugusieji Džiaugiasi;
Vaikai Dyvinasi . ...... , , . . . .

------ jam tada intikejo, bet dabar visi mato kad 
london, anglija. - jjs 1r>į jr tatj.} įau teisybe sake.

Po deszimts metu tamsumos, • ...... . ....
Anglijos valdžia vėl pavėlino Perspėjimai kuriuos Churchillis mums 
žibinti szviesas ant ulycziu ir jaye metUOSC jaU isZSipilde. J1S pa-
prie biznio namu. Per visa kai a . # ,

1 buvo uždraausta žibinti szvie- sirodo kaipo tikras pranaszas, kuris dau
sas ant ulycziu, kad oj;ni įr (&riau pramato kas bus ateitvje, 
negalėtu matyti tuo dideli u ° 1 J J ’
miestu isz padangių. Po karo negu kiti musu valdininkai, 
tas uždraudimas nebuvo panai
kintas, nes visam krasztui rei
kėjo tos elektros del svarbesniu 
reikalu.

Reiszkia, per deszimts metu 
Anglams nebuvo valia szviesas 
žibinti ant ulycziu, ir biznie
riams nebuvo valia savo tavora 
ar savo vietas garsinti, kaip 
ežia daroma Amerikoje su elek-

vėlinti.
Jis tiems mokiniams pasakė 

trumpa pamokslėli, raginda
mas juos viens kita mylėti, do
rai gyventi, savo sveikata ru- 

sukurstyti kitomis priemonėmis pultis ant pintis ir iszmokti ta amžina tie- 
valdžios, bet jau per smurtą ar sa kad yra gera ir malonu ki-

Metu Kunigystes Sukaktuves. 
Jis beveik visa diena praleido 
maldoje. Jis nei vieno sveczio 
neprieme, ir tik syki vieszai
kalbėjo, ir tai buvo in penkios tros pagarsinimais, 
deszimts tukstaneziu mokiniu, Kai Londono miestas vėl nu- 
kurie susirinko jam viso g’sro szvito, tai suaugusieji žmones 

nudžiuko, o vaikai, kurie nieka
dos dar nebuvo mate nuszviesto 
Londono, nustebo ir dyvinosi.

Mums ežia, Amerikoje sunku 
insivaizdinti kiek vargo žmo
nes Europoje mate ne tik per 
kara, bet ir po karo.

Anglai triukszma kele, szu- 
kavo ir baliavojo, taip kaip 
Amerikiecziai daro per Naujus 
Metus.

Anglai net iki dabar gyveno
ma yra tik tuszti gandai. tu tokiu vaikucziu kurie norą to baisaus karo szeszelyje. Ap- 

Didžiausias ir svarbiausias taip laimingi kaip szitie pas su- temdintas krasztas labai skau

Kai Churchillis kalbėjo Bostone, tai tuo 
paežiu laiku jau rinkosi Atstovai isz dvy
likos Tautu in Washingtona sudaryti ta At- 
lantiko Kariszka Sutarti ar Sanjunga. Jis 
jau trys metai atgal ko panaszau prasze, 
bet niekas jo tada nepaklausė.

Dabar jis jau ir kitas pastabas daro. 
Szita syki Churchillis daugiau kalbėjo apie 
praeiti, kad 
jau buvo ir

Sziandien
Churchilliui

žmones pasimokintu isz to kas 
atsitiko.
nėra žmogaus, kuris galėtu 

prisilyginti prakalbuose ar is
torijos raszyme. Nėra to žmogaus, kuris 
galėtu taip suprasti ir taip aiszkiai iszreikszti 
praeities, pavojaus ir pareigos kaip Churc
hillis. Jis yra gabus, mokytas ir iszkalbus. 

Jis Bostone visiems parode ir iszaiszki- 
Europos no koks pavojus gresia ir kokia viltis lau- 

Ikia viso svieto.
Kremlino, Rusijos bedieviszkas szeszelis

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Susikirtimai; Tukstan
eziai Grysz In Savo 

Darbus
NEW YORK, N. Y., —

Taxi draiveriai sustraikavo 
New York mieste, bet vis dau
giau ir daugiau tu draiveriu 
nepaiso nei straiku, nei unijos 
ir varo savo taxis. Tie kurie da 
vis straikuoja, baisiai pyksta ir 
stengiasi tuos kitus sustabdyti. 
Isz to kelis kartus kilo susikir
timai.

Subatos vakara trisdeszimts 
penki buvo suaresztuoti už to 
kius susikirtimus.

Keli tukstaneziai draiveriu 
niežo nepaiso ir savo darba va
ro. Kompanijos sako kad koki 
penki tukstaneziai tokiu drai
veriu jau grysz in savo darbus.

Unija su mainieriu bosu John 
L. Lewisu užsigina kad tie drai
veriai grysz ir sako kad kom
panijos meluoja ir kad tos kom
panijos dabar samdo žulikus 
varinėti tuos automobilius ir 
jie tik priežaseziu jiieszko su
kelti buntus.

Draiveriai kurie straikuoja 
dabar mato kad daug kitu drai
veriu gryszta in savo darbus, 
ir už tai dabar jie stengiasi juos 
kaip nors sustabdyti ar isžgaz- 
dinti. Jie kelis apmusze ir in ke
lis automobilius akmenimis 
mete.

Du unijos virszininkai buvo 
suarresztuoti.

Kai unija paskelbė kad jos 
straikuojantieji darbininkai 
marszuos ir parodys kiek jie- 
gos jie turi, laikrasztininkai su 
sirinko pažiūrėti. Tik apie pen-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Prezidentas reikalavo, kad 

juodukams, nigeriams, butu 
duotos pilnos pilietybes teises. 
Bet Kongresmonai ir Senato
riai ta jo inneszima visiszkai 
iszmete. Dauguma j u sutinka 
su Prezidentu Trumanu ant 
szito klausimo, bet sako kad 
dabar ne laikas toki klausima 
iszkelti, kuris taip nepatinka 
Pietiniu valstijų Kongresme
nams ir Senatoriams.

pasitiki ant Trumano ir bijosi 
Kongreso. Už tai jie per daug 
pinigu nekisza in savo fabri
kus del padidinimo ar patobu
linimo. Jie laukia pažiūrėti ka 
Trumanas ir Kongresas darys.

Biznieriai visuose miestuose z
jau prisipažinsta, kad tos geros 
biznio dienos jau praėjo.

Visuose sztoruose matyti 
kaip pardavėjai ima atpiginti 
savo daigius.

Naujas Lietuviu Transportas
New Orleans, La. — Utarnin- 

ke, Balandžio (Apr.) 5-ta die
na, laivu “General Taylor” in 
New Orleans atvyko szie Lietu
viai Tremtiniai:

Ramios del namu dar vis bus 
valdžios prižiūrimos ir varžo
mos, bet ne taip, kaip Preziden
tas Trumanas norėjo ir reika
lavo.

Sztorninkai mažiau visko 
nerka, fabrikantai mažiau ga
mina, darbininkai mažiau dir
ba ir mažiau uždirba.

Didžiausias smūgis Truma
nui buvo, kai Kongresas ir Se
natas neprieme jo draugo, Mon 
Wallgren, kuri jis buvo pasky
ręs in labai augszta ir atsako- 
minga vieta valdžioje. Jo parti
jos nariai, draugai czia dau
giausia jam pasiprieszino.

Dabar jau daug mažiau na
mu yra statoma, nes negalima 
parduoti tuos, kurie yra jau pa
statyti, nes jie per brangus.

Maistas jau koki dvylikta 
nuoszimti atpigo. Žmones da
bar jau renkasi ir jieszko kur 
jie gali pirktis pigiau.

Republikonai Trumana ty- 
czia erzina, ir kursto. Jie jam 
vis sako kad jis bijosi ar ne- 
drysta Kongresą, bosauti. Tru- 
manas, norėdamas Republiko- 

' nams parodyti savo jiegas ir sa
vo drąsą, užpykina savo parti
jos Demokratus.

Didieji sztorai dabar jau ke
turiolikta nuoszimti mažiau 
biznio daro, negu asa rudeni 
dare.

Fabrikantai dabar mažiau 
darbininku samdosi ir beveik 
nei vienam neduoda ‘Overtime’ 
dirbti.

Demokratai per daug neisi- 
danbuoja del Trumano; jie jo 
nesibijo ir visai nepaiso. Ir už 
tai, Trumanas ant ju taip pyks
ta ir irszta.

Darbininkai dabar daug ma
žiau uždirba, nes ne visas die
nas gauna dirbti ir negauna 
‘'Overtime.’

Trumanas padare baisiai di
dele klaida iszvažiuodamas ant 

( atostogų, vakaciju in Florida, 
kai tik tuo laiku kada visi De
mokratai buvo ligi ausu pa
skendę darbuose. Jeigu jie bu
tu uorėje, jie gal 'butu galėjo 
Trumana užtarti, bet jie sau 
nusispjovė ir sake kad jie tikri 
durniai butu dirbti ir prakai
tuoti del tokio pono, kuriam at
ostogos laibiau rupi negu dar
bas, kuris savo nugara Flori
dos saulutėje kaitino, kai jie 
Washingtone turi vargti.

Ir pragyvenimas dabar jau 
pigesnis, bet dar ne gana pigus, 
kad susilygintu su mažesnio- 
mis algomis.

Traukiniu kompanijos sako, 
kad dabar daug ju freit-kariu 
stovi tuszti ir joms nėra biznio 
ii' darbininkams nėra darbo.

Amerika daug visokio tavo- 
ro ir maisto iszsiunsdavo in 
Užsieni, bet ir czia dabar biznis 
prastas: Apie dvideszimts tre- 
czias nuo'szimtis mažiau negu 
buvo 1947 metais.

Arbasziauskas, Liudas pas:j 
2545 W. Marquette Rd., Chica
go, 111. Alonderine, Kaze in 
Piceville, Iowa. Babusis, Pc- ' 
iras, Marta, Valerija ir Dia- 
manda pas: P. O. Box 583, New 
Orleans 7, La. Baezkaitis, St
anislovas, Marija, Stasys ir Al- į 
gimantas in: Grubville, Mo. 
Bairunaite, Sofija pas: 7005 
Apricot St., New Orleans, La. 
Baktys, Bronislava, Motiejus 
ir Algimantas1 pas: 1819 So. 42- 
nd 'Court, Cicero 50, 111. Basiu- 
kaityte, Janina in: Los Ange
les, Calif. Bareika, Jonais Ele
onora, Marija ir Irena in: Brus
sels, 111. Bartusizka, Vladas', 
Saliomaja, Romanas ir Danute 
pas: 7622 Dante Ave., Chicago, 
Ill. Bielausikas, Konstancija i u 
Forest Grove, Oreg. Butkus, 
Antanas in West Hollywood, 
Calif. Damauskas, Leokadija, 
Rimvydas ir Jūrate in Kearney 
Nebr. Daskeviezius, Jonas, 
Ona ir Stase in Chicago, Hl. De- 
ksliys, Ignas, Ona, Danute, Jo
nas ir Romualda in Kelso, Mis
souri. Drazdiene, Agota, Lai
mute ir Gediminas pas 3102 ‘T’ 
St., Omaha, Nebr. Dūda, Ka
zys, Kaze ir Petras in Riceville, 
Iowa. Gaižutis, Vytautas pas 
610 E. 88-th St., Chicago, 111. 
Gedminas, Bronius, Ona, Saule, 
Danguole ir Rimvydas pas 7445 
S. Sacramento Ave., Chicago, 
Hl. Gauronskis, Petras in Lar
chwood, Iowa. Grigaliūnas, 
Juozasi ir Emilija pas 3313 So.

, Halsted St., Chicago 8, Hl. Di
lys, Juozais, Juziiia, Vladas ir 

i Rimas in Box 583, New Orleans 
7? La. Grusnius, Silvestras, 
ir Jolanta is Mandeville, La. 
Janickiene, Ona, Napoleonas ir

! nowna, Ona: New Orleans, La. < 
Sabaliauskas, Juozas ir Marce
le pas, 1625 S. 20th St., St. Jo- ■ 
iseph, Mo. Sarnaickis, Stanislo- ' 
vas pas 359 Booth Ave., Owens
boro, Ky. Sedleckas, Bronius

i pas 5800 W. 111-th St., Worth, 
Ill. Sinkeviczius, Algirdas pas , 
806 N. 20-th Ave., Melrose Park ’ 
Hl. Silizyte, Irena in Losi An
geles, Calif. Sodeika, Valeri
jonas, Leonida, Mindaugas, Po
vilas is Rt. 1, Box 9, Lacombe, 
La. Skuja, Jonas 620 S. Colle
ge St., Sioux City, Iowa. Pli- 
ponas, Jonas, Ona ir Rimvydas 
Rt. 1, Box 71, Creto, 111. Sprin- 
giene, Emilija in Chevoit Hills, 
Calif. Statkevicziene, Stanis
lava in Kearsv, Nebr. .Stribyte

V 7 V

Ona pas 1423 S. 49th Ct., Cice
ro 50, Hl. Valanczius, Griggs, 
Brone ir Janina in Rt. 2, Box 
156, Opelousas, La. Valeika, 
Bronius, Galina, Liudvika ir 
Danute in Glasgow, Mo. Vite- 
inas, Juozais, Ona ir Almija pas, 
8605 Rugby Dr., Los Angeles, 
Calif. Zamzickaite, Stefanija, 
pas 338 N. Sterling, Lafayette, 
La. Zaniauskas, Bronins, pas 
5827 S. Claremont Ave., Chica
go 25, 111. Zavkcviczius, Vaclo
vas, Stefanija, Jonas, Katarina 
Barbora ir Beate pas 4019 Wel- 
1-ngton Ave., Chicago, Ill. Ži
linskas, Petras ir Ona in Lock
port, La. Žiupsnys, Steponas, 
Ona Gene ir Romualdas in Ma
dison, Nebr. Zubavicziusi, An
tanas, Barbora, Irena ir Malvi- 

’ na pas 900 Heading Ave., Peo
ria, 111. Ziemritiene, Tekle in 
Glendale, Calif. Polikaitis, 
Klemensas, in 'Cromwell, Iowa.

Atvykstanczius atsitiko er
gai i i zac i j u-ta ts t o v a i.
BALF Iinigracijos Komitetas.

KATALOGAS

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

Trumanas norėjo Kongres
menus ir Senatorius bosauti, už 
nosies vedžioti, ir už tai jie da
bar parodo Trumanui kac 
Washingtone yra tikras bosas. 
Trumanas turėjo nusileisti ir 

. nutylėti.

Minksztosi anglies mainie- 
riams irgi beda. Ne tik Ameri
koje, bet ir Užsienyje daug ma
žiau minksztosi anglies buvo 
reikalaujama sziais metais: 
Szeszioliktas nuoszimtis ma
žiau negu du metai atgal. O 
prie to dar prisidėjo sizitos 
straikos.

Trumanas jaucziasi kad jis 
atstovauja visus Amerikieczius 
nes Amerikiecziai ji iszrinko. 
Bet jis pamirszta kad ir Kon
gresmenai ir Senatoriai yra tu 
paežiu Amerikiecziu iszrinkti, 
ir kad jie teipgi atstovauja tuos Opaežius žmones.

Net ir aliejaus del szilumos 
sziais metais buvo reikalauja
ma mažiau. Bet czia buvo daug 
geriau negu su anglimis, nes a- 
liejaus pareikalavimas nupuo
lė tik treczia nuoszimti.

Tai pirmutinis susikirtimas 
Trumano su savo nauju Kon
gresu, labai prastai jam iszejo. 
Dabar Trumanas rengiasi an
tru kartu su tuo Kongresu su
sikirsti. Jis dabar per laikrasz- 
czius ir per radija kreipsis in 
žmones, pasiskųs, ir kaltins Re- 
pufblikonus ir savo partijos De
mokratus.

Trumanas dabar rengiasi at- 
kerszinti Kongresui.

už-Trumanas ir Kongresas 
tars darbininkus daugiau negu 
fabrikantus.

Fabrikantai ir ’biznieriai ne-

Vien tik automobiliu ir plie
no fabrikai dar gera bizni varo. 
Bet ir czia matyti kad neilgai 
taip bus. Jau ir dabar beveik 
visur galima, bet koki automo
biliu pasirinkti ir nusipirkti. 
Už keliu menesiu ir automobi
liu pardavėjai turės jau jiesz- 
koti pirkėju ir atpiginti savo 
tuos kaip auksas brangius au
tomobilius. O kai automobilius 
nebus galima parduoti, tai ir 
plieno fabrikantamsi užsibaigs 
tos geros biznio dienos, o

Trumanas ' paskyrė mažiau 
pinigu negu Karo Sztabas1 rei
kalavo ir už tai Armija, Laivy- 
nžfe ir Lakunu Sztabas dabar 
mažiau kareiviu gali priimti.

Melrose Park, 111. Juozevicz- 
ius, Jozas, Aldona, Jūrate ir 
Ramune in Geismai’, Louisiana. 
Kartasas, Vladas ir Konstanci
ja in Covington, La. Krataitic- 
ne, Marcele pas, 4437 S. Talman 
Ave., Chiego, III. Kuinyte, Al
dona in Opelousas, La. Kun- 
gys, Feliksas pas, 6519 S. Wood 
St., Chicago, Ill. Lipskis, An
tanas ir Antanina pas, 1733 N. 
Wells; St., Chicago, 111. Luka- 
viezius, Antanas, Eleonora 
Danute, Antanas ir Stasys in, Į 
Belle Rose, La. Manvydas, Al
girdas, Stase, Rimgaude ir To
mas pas, 1803 W. 62-nd Street, 
Louis, 111. Micziulis, Aldosa 
508 N. Hillcrest Rd., Beverly 
Calif. Mikatas, Viktorija pas, 
3114 T St., Omaha, Nebr. Mil
vydaite, Liucija in Lockport, 
La. Navakas, Juozas, Julija, 
Jonas ir Julija pas, 3522 V St., 
So. Omaha, Nebr. Neveraūs- 
kais, Antanas pas 12239 Eme
rald, Chicago, Hl. O'dinas, Pra
nas, Akvilina, Vacys ir Irena, 
pas 3418 U St., Omaha, Nebr., 
Okas, Jurgis, Jupe, Nijole, Ma į 
rija, Skirmantas, Danguole, Ju-i 
ze ir Birute in Rt. 5, Clover, So. 
Carolina. Patlabaite, Stase pas 
4352 S. Maplewood Ave., Chi
cago, 111. Pauliukonis, Alda
nas pas 1652 6-th Ave., Los An
geles, Calif. Petraitis, Mikas, 
in Rt. 3, Lockport, Ill. Prancu- 
zeviezius, Vilius ir Vale in P.O.!
Box 188, Napoleonville, ' La. j pinigai
Racziunas, Justinas, Antanina ežius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
ir Ona in Lockport, La, Radi- Kristupą, Juokingi szposelei,

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
Knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
galva-žudžiai, Ražan-

Kaip traukt giliukningai eini- Joną ir Alena, Pavojinga klai 
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Gaižia Haremo nevalnin- 
kc, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne
mano. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaką apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie j 
Dūkto Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos:
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna.
puslapiu. 15c.
' No. 132 Trys istorijos apie
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi
Neužmokamas
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 139 Trys istorijos apie’
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokėjimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos.
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti-, 
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras. 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Matouszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berną-į 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie j

da. 45 puslapiu. 15c.
No. 150 Keturios istorijos 

apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

1-

ga, Gražios akys, Tanias, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

Kajimas, Drūtas Petrai 
galis. 62 puslapiu. 15c.

apie
Nuo-

Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

Mist ras ir Krepeszius, Kampe
lis Duonos ir Isz ko Dideli Po
nai. 105 pus. 25c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu- O 7
ri but i siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

YUGOSLAVAI
NUSISKUNDŽIA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tito drąsios kalbos, jo žmones
Žydas ir Du Draugai. !.>(» pus- nei vienam neį kitam nenusileis 
lapių

pacziuotas. 76

istorijos
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

apie
158 Keturios istorijos i 
Kapitonas Stormfield

tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori- 
i ju apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma iii balta 
vergija, Pusiaugavenis,. Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budy ne, 
Puiki ] t a s i s k a i t yni u i 
100 puslapiu. 25c.

No. 161 Keturios 
apie Ant Prapulties

knygifte.

Kranto

kad galėtu ko jai labai reikia.

Marshal Tito labai gerai ži
no, kad kai Rusija rengsis su
daryti bendra frunta Europoje 
priesz ta Atlantiko Sanjunga, 
tai Yugoslavija bus pirmutine 
tauta, kuria Rusija stengsis 
prie saves prisikalbinti ir 
smurtu pavergti. Yugoslavija 
yra beveik isz visu pusiu ap
supta krasztu kurie yra po Ru
sijos intaka ar staeziai Rusijos 
vergijoje. Visi szitie krasztai 
dabar nutraukia pramones san
tykius su Yugoslavais.

Jau ateina patikrintos žinios 
kad per pastaruosius menesius 
visi tie krasztai parsitraukė sa
vo atstovus ir Ambasadorius 
isz Yugoslavijos.

Trumano Paveikslas

Greta Kempton, pieszike 
artiste, kuri yra labai gerai 
žinoma ir invertinama Wash
ingtone ir New York, 
stovi szalia Prezidento 
mano paveikslo, kuri ji 
niai užbaigė nupieszti.

Paveiksle Trumanas nu- 
piesztas, taip kaip jis iszro- 
de 1941 metuose, kai jis buvo 
savo Masoniszkais rubais ap-

czia 
Tru- 
nese-

sirenges, kaipo Masonu 
“Garbingas Ponas.“

Paveikslas bus iszkilmin- 
gai pakabintas in Masonic 
Temple in St. Louis, kur ran
dasi Missouri valstijos Maso
nu visas centras.

Katalikams nevalia prie 
szitos Masonu draugystes 
prigulėti!

Sportininkai Ant Ledo

“Hockey” sportas yra la
bai greitas ir pavojingas, nes 
sportininkai loszia ta sportą 
su kaip peilis asztriais “skel
tais“ paeziužemis ir su di
dele lazda rankoje.

Czia tik vienas vaizdas isz 
tokio loszimo, kai Stockholm

mieste, Amerikietis sporti
ninkas, insibegejes staeziai 
pfaszoka per Norvegą sporti
ninką.

Amerikiecziai sportinin
kai taip iszsilavine, ir taip 
greitai ta sportą moka loszti, 
kad nabagai Norvegai nei

syki negalėjo Amerikiecziu 
pasivyti ar jiems kelia in 
pergale pastoti.

Amerikiecziu ratelis lai
mėjo szitas rungtynes ir vi- 
siszkai sumusze Norvegus.
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Skurdas Ir Badas
J^AŽAME kaimely gyveno 

kalvis, vardu Skurdas. Ma
žute kalvio grintele jo vieninte
lis turtas stovėjo pacziame kai
mo gale prie kelio. Tai buvo ap
lūžusi, pajuodusi nuo 
durnu troba. .
mažutis neaptvertas daržiukas 
ir didele placziai iszsiszakojusi 
sylva.

Ir gyveno sau Skurdas me
tai iii metus toje trobelėje su 
savo geriausiu draugu szuniu 
Badu.

Karta prie kalves sustojo ir 
iiuszoko nuo gražiu arkliu du 
keleiviai. Vienas isz ju, jaunes
nis, buvo be galo gražus. Vei
das, apželes minkszta szviesia 
barzdele buvo labai kuklios isz- 
raiszkos, szviesus garbinuoti 7 o
plaukai szilko kuoksztais krito 
jam ant- pecziu. Jo pagyvenęs 
saiikeleivis, jau pražilęs, atro
dė geras, bet kiek istacziokisz- 
kas. Jis ir prakalbėjo in kalvi, 
kada tas jiem nusilenke.

— Mano pono arklys pamė
tė pasaga. Pakaustyk ji nauja, 
kad iki sutems galėtum nujoti 
in miestą.

— Asz bematant ta atliksiu 
mandagiai atsake Skurdas. 
Bet kol asz inpusiu ugni, pra
szau mano troboje pasilsėti.

— Acziu, 'bicziuli, mes ne- 
atsisakysim, atsake žilas kelei
vis.

Antras kalvis tik nusiszyp- 
sojo, bet teip maloniai, kad lyg 
Pavasario saule sužibo tamsio
je kalvoje.

Tuo laiku, kada kalvis triūse 
apie ugni, žilas keleivis klausi
nėjo ji apie jo darba, praeiti ir 
ateities veikimus, o jaunesny
sis atydžiai klausės kalvio pa
sakojimo ir be perstojimo žiu
rėjo in ji savo mėlynomis, geru
mu szvieczianeziomis akimis.

Kada arklys buvo pakausty
tas, keleiviai atsistojo. Vyres
nysis iszsieme isz dideles savo 
pinigines auksini pinigą ir da
vė ji kalviui.

— Tai per daug, vos iszta- 
re nustebėjęs kalvis.

Bet ežia prabilo ligi tol tylė
jęs jaunas keleivis; jo balsas 
buvo teip pat malonus, kaip ir 
veidas.

— Tu esi geras žmogus, 
Skurdas. Imkis ta auksa, kaip 
atlyginimą už darba; už szveii- 
tinguma. asz tau atsidėkosiu 
skyrium, nes asz pasakiau, kad 
tas kuris pagirdys troksztanti 
ir priglaus pavargėli, gaus isz 
manes amžina užmokėsiu. Pra
szyk manės trijų daiktu, ir tavo 
norai bus iszpildyti.

Czia Skurdas pamate spin
duliuota szviesa, szvieczianczia 
isz galvos. To, kuris tuos žo
džius sake, ir pažino jis papras
tame keleivyje Jezu Kristų. Ke
liaujant su apasztalu Petru.

* * *
Reikia spręsti, kad Skurdas 

kartu su gera szirdimi turėjo 
gerokai rambu protą. Sztai ko- ■ 
kiebuvojo norai:

— Vieszpatie, praszau, kad 
kiekvienas kas atsisės in ta kė
dė, nuo kurios, Tu ka. tik atsi
kėlei, negalėtu atsistot be ma
no leidimo.

Kristus ta kalvio norą su
prato, kaip gerbimą sėdynė, ku
rioje Jis sėdėjo.

— Gerai! — Pasakė nuolai
džiai szypsodamasis.

Tuo tarpu Szv. Petras bak
stelėjo kalviui paszonen ir pra- 
sznabždejo jam in ausi:

— Praszyk rojaus!
Bet kalvis neklause.
— Vieszpatie, tose toliau: 

Rudeni kaimo vaikai vagia ma
no slyvas. Asz praszau, kad 

> kalves i kiekvienas, kas tik inlips in 
Prie jos buvo tik i medi, negalėtu nulipti be mano

leidimo.
— Gerai! Pasakė Kristus, 

Jis jau nesiszypsojos.
O Szv. Petras pakartojo kal

viui garsiau:
— Kvaily! Praszyk rojaus!
Bet Skurdas jaute save dar 

jaunu esant ir (be galo tvirtu; 
mirti jis visai nesirenge, todėl 
nudavė kad negirdi.

— 'Vieszpatie, pradėjo jis 
vėl: Asz neturtingas, bet pra- 
szau kad viskas, kas tik kada 
paklius in ta sena, tėvo palik
ta man pinigine,negalėtu iszei- 
tii be mano noro.

— Gerai! Atsake Kristus 
giliai atsidusęs.

Ir nulindęs Jis atsisėdo ant 
arklio; paskui Ji iszjojo ir Szv. 
Petras.

dalba; tik ne geležis, bet tu bu
si kalamas. Ir teip, mielasis, 
atėjo laikas atsiskaityti!

— Asz, velnią, to laiko ne- 
pamirszau. Tik noriu atsisvei
kinti su savo namais. Asz noriu 
viską czia palikti tvarkoje, o 
czia, žiūrėk, trūksta dvieju ge
ležiniu sztangu. Leisk man in
deli naujas: darbo bus nedau
giau pusvalandžio. Pasėdėk 
tuolaiku sziam krėsle ir para
gauk sztai tos saldžios degti
nes, kuria atsivežiaiu isz miesto 
tave pavaiszinti.

— Gerai, tik pasiskubink, 
sutiko velnias ir atsisėdo in 
krėslą, bet teip susiraukė, lyg 
a da tomi s is zsa gs t y tas.

Skurdas prakaitavo kaitin
damas ir asztrindamas geleži
nes sztangos gala, be pertrau-'

ko sznibždedamas: “Vieszpatie
Jėzau gelbėk!”

— A, tai, tu teip! Nekan
triai suszuko velnias. Prisiekiu

yra pasauly žmonių ir be tavęs 
turtingu. Pinigines juk pini
gams ir daromos. Bet toje pini
ginėje pavieszeti asz tau nepa-

* * *
Likęs vienas ir apsimaustęs, 

Skurdas liko nepatęnkintas. 
Jis suprato, kad jo praszymai 
užgavo Dieviszkaji Sveczia. 
Dabar jis turėjo daug kitokiu, 
kilniu noru. Tu noru patenki
nimas butu jam daug naudin
gesnis. Kaltinti tik save klaida 
padarius jis galėjo. Jis pajuto 
reikalą kaip nors iszlieti savo 
piktumą. Kaip tik prie jo tuo 
laiku priėjo jo szuo Badas, ir 
pirma karta gyvenime gavo 
smarku niuksą in paszone kie
tu suerzinto kalvio batu. Szuo 
sustaugęs iszbego laukan, o 
kalvis gailėdamasis savo žiau
rumo, atsigryžo, kad paszauk- 
ti nekaltai nuskriausta gyvuli 
ir ji paglostyti. Czia jis pamate, 
kad ant kalno raitas sėdi koks 
tai nepaprastas padaras, ir 
juokdamasis in ji žiuri.

— Na ka, biczuli, sziandie- 
na tau dainuoti nesinori ? Pasa
kė nepažinstamas.

— Asz dažnai su didžiausiu 
malonumu klausausi tavo dai
nų, eidamas szalia. tavo kalves 
nes baisa' turipuiku. Neužeida
vau pas tave ligi sziol, todėl, 
kad žinau, jog dainuoja žmones 
retai su manim reikalu turi. 
Asz geras velnias, kaip matai, 
ir pasirodau tik tada, kada rei
kalingas mano patarnavimas. 
Tu Skurdas, sziandiena savo li
kimu nepatenkintas: svajoji 
apie turtus, garbe, puikima. 
Asz tau visa tai pasiryžęs duo
ti; tik pasiraszyk sztai ta sutar
ti, ir deszimts metu galėsi 
džiaugtis visomis gyvenimo gė
rybėmis !

— Tai! Pamanė Skurdas, 
Deszimts metu laikas ne trum
pas !

Ir pasirasze.
Kalvis apsiriko. Linksmi

nantis laikas žaibo greitumu 
(bėga. Kaip sapnas prabėgo de- 

j szimt metu. Jis nors ir spėjo 
■ gyvenime visko paragauti, bet 
i linksmas gy venimas ji da vilio
jo. Jo reikalai teip susidėjo, 
kad viena žiemos vakara, jis 
vėl atsidūrė savo senoje kalvė
je. Ar tai pažaisti norėdamas, 
ar pasiszildyti, tik jis atsidėjęs 
eme kalti didelius geležies ga
balus. Ta darba dirbant ir rado 
ji velnias.

— Puiku! Suszuko jisai. Tu 
vėl gyžai prie savo senojo dar
bo. Buk ramus ten kur asz tave 

į nuvesiu, viskas primins tavo

BALTRUVIENE ,

Ana sanvaite mažai kur 
keliavau, 

Daugiause namie sėdėjau, 
Bet reik sziek tiek 

padainuot, 
Kas reikė jums atiduot, 

Na ir pradėsiu:
Jus Lietuvaites tremtineles, 

Katros pribunate isz Europos, 
Tai už daug nerinkite del saves 

jaunikiu, 
Ba ant galo galite netekti 

ne vieno,
Ir senom merginoms' pasilikti. 

Vienos ne nori plikio, 
Kitos biedno bepinigelio, 

Kad butu gražus ir jaunas,
O ne kokis tai sukumpus senas. 
Taip darydamos neiszlaimesite, 
Tiktai ant juoko save paliksite, 

Jus) vyrai sustraikuokite, 
Per dantis save traukt 

nesiduokite, 
Jeigu tokios mandrales 

pribuvia, 
Tegul sau tuoj kad,ir 

noglas paimtu, 
Kaip bėdos pamatys, 

Tai ir pasimokys, 
Kas yra vyras,

Tada žinos, ir vyra paguodos!
* * *

Vienam mandreliui atsitiko, 
Kad dideliam mieste ne ilgai 

i e

užsiliko!
Koki ten bandeli pradėjo, 
Bet jo greitai is'zsižadejo.

Szis vyrelis inkliuvo in blogus 
nagus, 

Praleido visus piinigus, 
Priek tam in viena mergele 

insimylejo, 
Su ja apsivesi žadėjo.

Per kelis, menesius linksmai 
vaikszcziojo, 

Guzute gere ir su ja szokinejo. 
Iszminties pilnas! 
Tasai mandrelis,

Pakliuvo tuo jaus in nedoras 
rankeles.

Kaip tik mergele pažino, 
Tuojaus ir prie jo prisikabino, 

Dabartės jam puikybe 
pranyko, 

Ir jo ‘ ‘ kas asz ’ ’ isznyko.
0 ka? Smarkus galvoczius, 

Pasiliko kai]) beproezius, 
Gyrėsi visokiu mokslu, 

Kuri gerai pažino, 
Sako, kad durnas ir ganą.

kad tu meldies! Laika tam isz- 
rinkai bloga bicziuli; pasira- 
szei sutarti, ir esi dabar mano. 
Na, keliaukim!

Jis norėjo atsistoti, bet ne
galėjo, lyg butu prie krėslo ug
nies baltai inkaitinta geležine 
sztanga, eme visomis jiegomis 
durti velnią.^ Velnias rėkia, 
draskos isz skausmo, o Skurdas 
puczia sau in usus, brauko pra
kalta. ir mala sau isz lengvo 
pragaro tania.

— Pagailėk! Atleisk! Rė
kia velnias! Ko tu, pleszike, isz 
manės nori ? Ar asz neiszlai- 
kiau žodžio l? Ar tau bloga buvo 
tuos deszimts metu gyventi ? Ai 
ajai! Ko da nori ? Asz viską 
duosiu, tik paleisk mane!

— Na, gerai, sutiko Skur
das jau pavargęs. Duok man da 
deszimt metu to pat linksmo 
gyvenimo, o paskui ateik ne 
žiema, bet Vasara, asz noriu da 
pavalgyti savo sodo slyvų ir 
atsiskirti su sziuo pasauliu 
linksma saulėta diena.

— Sutinku, riktelėjo vel
nias. Per deszimt metu asz gry- 
sziu, ir tada asz tau parodysiu, 
apgavike, kaip asz moku mo
kyti.

Antras deszimtmetis praėjo 
gal greieziau kaip pirmas. Vie
na gražu Vasaros vakara vel
nias, vėl atėjo pas Skurdą. Da
bar del atsargumo pasiėmė su 
savim szeszius velniukszczius. 
Skurdas sėdėjo po slyva.

— Sveikas, poniuti, malo
niai szypsodamasis sutiko 
Skurdas velnią. Asz laukiu ta
vęs, net nusibodo belaukiant. 
Man jau linksmas gyvenimas 
nusibodo ir todėl mirsiu su ma
lonumu. Paraszysiu tik testa
mentą, ir tada •eisim. Gal tuo 
laiku norėtum paragaut mano 
slyvų, jos dabar prinokusios ir 
be galo gardžios. Velnioksz- 
cziai irgi tur but neatsisakys.

Visi velniai godus. Todėl jie 
kvietimo kartojimo nereikala
vo: inlipo visi in medi, ir sma
guriauja. O laikas bėga.

Tuo tarpu kalvis kalvėje in- 
kaitino savo geležine sztanga, 
juokdamasis iszbego laukan ir 
eme jis badyti velnius. Velniai 
ir szen, ir ten, szypia, staugia, 
o nuszokti isz slyvos negali. 
Daugiausiai, žinoma, teko j u 
vyriausiam ir todėl jis greit su
rėkė kalviui:

— Gana, Skurde! Jei tu no
ri dar deszimt metu laiko, asz 
sutinku, tik leisk mums nulip
ti nuo to medžio.

* * *

tareziau.
Ta pasakęs, jis atriszo savo 

sena pinigine, ir juokdamasis 
žiurėjo in velnią.

Bet jei velnias nepasitikin
tis, tai lygiai tiek pat ir savi- 
meilus. Mintis, kad kas nors 
gali abejoti jo galybe, jam buvo 
neapkeneziama. Jis susitraukė 
ir vienu szuoliu inszoko pinigi
nėm

— Na, matai! Suriko plonu 
balseliu kalviui.

— Matau, matau, "'atsake 
Skurdas, bet norecziau matyti, 
kaip tu isz ten iszlysi.
. Užriszo pinigine, padejes ja 
ant priekalo eme dideliu kuju 
kalti.

— Gana, gana! Roke vel
nias. Asz sutinku sutarti pra
tęsti da deszimcziai metu!

— Ne, ponuli, nenoriu nei 
dcszimties, nei dvideszimties 
metu. Gražink man mano su
tarti.

Velnias ilgai kerite, kalvis il
gai kale pasilsėdamas. Paga
liau velnias sutiko gražinti 
Skurdui sutarti.

* * *
Dabar Skurdas vėl buvo 

vargszas, da didesnis, kaip pir
miau. Jau buvo senas ir dirbti 
negalėjo. Jo slyva iszdžiuvo, 
tro'ba visai pasviro ir senute 
lazdos remdamosi; krosnis isz- 
iro.

Gyvenimas Skurdui jau bu
vo nemielas. Paėmė jis savo se
na szuni Bada ir nuėjo praszy- 
tis, kad priimtu ji in Rojų.

— Tuk, tuk.
Pusiau atsidariusiiam lange

ly pasirodė Szvento Petro vei
das.

— Kas tu toks?
— Kalvis, pas kuri tu kaus

tei savo arkli.
— Pažinau tave, nelaimin

gas! Tai tu ne Rojaus, bet že- 
mesį velnioniszu gerybių geidei. 
Nėr tau vietos Rojuje!

Ir uždare langeli.
Tada Skurdas su Badu nuėjo 

prie Pragaro vartų. Velniai 
vartus tuoj atidarė ir buvo pa
sirengė kuo mieliausiai pasitik
ti atvykstanti žmogų, bet paži
ne, kad tai esąs Skurdas, nusi- 
gano ir greit uždare priesz pat 
jo nosimi Pragaro vartus.

* * *
Ir todėl Skurdas ir Badas, 

nepriimti nei danguje, nei Pra
gare, da ir dabar klajoja pla- 
cziame pasaulyje, visur pra- 
szydami nakvynes ir duonos 
gabalo. —GALAS.

AMERIKOS RAUD., 
KRYŽIUS NAMIE

IR UŽSIENYJE

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Raud. Kryžius, kuris 
per 68 metus aptarnavo ir isz- 
tiese pagelbės ranka iiukente- 
jusiems szioje szalyje ir visam 
pasaulyje, pradėjo savo vaja 
Kovo (Mar.) 1 diena. Tikslas 
yra sukelti $60,000,000.

Apart placzios programos 
szioje szalyje, Amerikos Raud. 
Kryžius tęsia savo pagelba Už
sienyje. Pav. praeitais metais, 
medžiagines paszelpos 6 mil. 
doleriu vertos buvo persiusta in 
31 Raudonojo Kryžiaus agen
tūrų. Amerikos Junior Red 
Cross nariai irgi prisidėjo prie 
darbo. Jie iszsiunte knygų, 
bloknotu, raszvmu reikmenų ir 
544,000 dovanu dėžių, apie $1,- 
088,924 vertes. Dovanos buvo 
surinktos vaiku mokyklose, vi
soj szalyj.

Nauji Raud. Kryžiaus veiki
mai jau pradeda veikti. Wil
mington, Delaware, skyrius, 
pav., pristatys 500 “layettes” 
(kūdikiams drabužėliu) in vai
ku prieglauda., Italijoj. Prie
glauda tvarko Italijos Raud. 
Kryžius. West Story County 
Skyrius, Ames, Iowa, inrenge 
siuvimui kambarį Vienoj, Aus
trijos Raud. Kryžiui. Kiti sky
riai invairiose Suvienytu Vals., 
vietose irgi ketina padaryti pa
nas žiu s veikimus.

Kita programa pradėta, pra
eitais) metbis, padeda vyrams, 
moterims ir vaikams,- kurie at
vyksta in U. S. A. pagal “ Dis
placed Persons Akta.” Ameri
kos Raud. Kryžiaus pagelba 
sziai grupei, apima, iszdalini- 
ma, invairiu reikmenų, žaislu, ir 
knygų vaikams, ir czeveryku ir 
drabužiu tiems ' DP kurie ren
giasi iszvykti isz Europos. Vie
nas veikimas Amerikos Junior 
Red Cross yra, iszdalinimas 
vaikams žaidimu ir žaislu lai
vuose. Du Raud. Kryžiaus at
stovai yra pristatyti iszdalini- 
mui Amerikos Raud. Kryžiaus 
reikmenų Europoje, ir savo pa-

Raud. Kryžiaus direktoriai 
ir darbininkai buvo iszsiusti iii 
400 tautos apgynimo punktu, 
tarp ju ir 133 ligoninas. Jie ap
tarnavo ginkluotu jiegu narius 
namie, ir užsieny. Jis pagelbė
jo 622,000 karo tarnybos vy
rams ir 142,000 ligoniu sutikti 

'ir iszpresti in vairias reikalams.
Pasilinksminimo programos 

buvo suorganizuotos paeziose 
ligoninėse.

Apie 1,782,000 veteranu ir ju 
szeimynos buvo prižiūrėti ir jie 
gavo pagelbės ligi $5,642 ver
tes.

Raud. Kryžiaus atstovai isz 
84 veteranu administracijos 
ofisu, pagelbėjo 1,291,700 vete
ranu sutvarkyti savo bylas. 
Praeitais metais, Sausio 12 d. 
Rochesteryje, buvo pradėta 
kraujo programa kuri gamino 
invairiiis isz kraujo pagamin
tus vaistus, kurie buvo varto
jami gydolems tikslams.

700 Ligoniniu ir 33 klinikos 
prisidėjo prie programos ligi 
sziinet Sausio men. Kiti Raud. 
Kryžiaus veikimai apsaugoji
mui Amerikiecziu sveikatos pa
siekė szimtais tukstaneziu vyru 
ir moterų per 3,745 Raud. Kry
žiaus skyrių ir ju 4,845 szaku 
invairioise U. S. Amerikos apy
linkėse. — C.

New York. —Apie 7,000 dar
bininkai isz keturiolika bravo
ru straikuoja, reikalaudami 
daugiau mokesties.

Pirkie U. S. Bonus

Po deszimts metu velnias vėl 
atėjo.

Skurdas jau isz tikrųjų pa
vargo gyventi, pražilo. O su ži
lais plaukais ateina in galva ir 
i imtos mintys.

— Sztai ir asz, pasakė vel
nias, stovėdamas kely isz at
sargumo. Dabar jau mes juoku 
nekresim.

— Asz irgi nenoriu szpo- 
sauti, pritarė Skurdas. Matau, 
kad isz tikrųjų mano galas at
ėjo. Bet |ai niekiai; asz galiu 
atėjo. Bet tai niekiai; asz galiu 
pasigirti, kad gražiai tave du 
kartu apgavau. Asz netikiu vel
niu galybei: jusu galybe pa- 
grysta žmonių kvailumu.

— Tu teip manai? Užsi- 
karszcziavo velnias. Man ro
dos,' kad savo galia asz tau ne
karta parodžiau, kada in tavo 
menka pinigine 'bėrės milijonai.

— Mažmožiai! Paniekinan- 
cziai nusijuokė Skurdas. Kiek

Aguonu - Poppy 
Gražuole

Jauna loszike, artiste ir 
gražuole, Janis Page, buvo 
Veteranu iszrinkta kaipo 
‘ ‘ Aguonu Gražuole. ’ ’ Kas 
metai viena mergina būva 
iszrinkta, kuri atvaizduoja 
visas merginas kurios tas 
aguonėlės pardavinėja kad 
surinkus pinigu del sužeistu 
kareiviu ligoninėse.

tariniais padėti DPs. Kada DPs 
(Tremtinąi) atvyksta in szi 
kraszta jie randa Amer. Raud. 
Kryžiaus atstovus pasirengu
sius jiems padėti.

Szioj szaly praeitais metais 
Raud. Kryžius padėjo 312,355 
asinenius nukent ėjusiems nuo 
nelaimiu. Szi pagelba. ir atsta
tymo programa kainavo dau
giau negu 12 milijonu doleriu. 
Apie 1,612 slaugiu buvo isz- 
siusta tarnauti 35 valstijose 
kur invyko invairios katastro
fos. Kitos slauges buvo siun- 
cziaraos in vietas kur parali- 
žius buvo pasireiszkes, nes ne
buvo pakankamai slaugiu vie
toje.

ISTORIJEapia Da 1,! ““ 
----------------- iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
laikyti sveikata ir apsaugot 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
ožmirszt, Kaip dagyvent 1(M 
metu, Pamokinimai, Apie bobi 
ka negalėjo savo liežuvio bu 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos 
Geros rodos, Gailinga ypata 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15$.
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Žinios Vietines Linksma Po Nelaimes

— Utarninke pripuola Szv. j 
Vincento Ferrerio.

— Seredoj Szventosl Julia
nos, taipgi pasninkas.

— Seredoj taipgi pripuola j 
Amerikos Armijos Diena.
i

žiūrint kaip arti ar kaip toli miszka, netoli nuo Old Bridge
tas treczia pasaulinis karas isz- apie szeszios mylios nuo New tiszka valdžia davė jam žinoti 
rodo.

Czekoslovakijos Komunis-j vas pyįęmę Colombia krasztd

KOMUNISTAI NETE
KO 700,000 NARIU

Brunswick, New Jersey.
Žuvusieji buvo: Frank A. 

Prus, dvideszimts devynių me
tu amžiaus, isz New Brunswick 
ir Stanley Siemkiewicz, trisde-Į 
szimts trijų metu amžiaus isz, 
South River, New Jersey. Jie

Ambasadorių, Carlo Arango 
Velez, kuris Popiežių pasveiki
no ir viso gero jam vėlino.

KOMUNISTAI META

Ketverge BĮ. Hermano' 
j uozapo.

— Nedelioj apie 2:10 valau-1 
da ryte, ugnagesiai likos isz-; 
szaukti in Lost Creek kaimeli. 

< 

Namas kuriame gyveno Jono 
Krufalo szeimyna, užsidegė, ir 
namas sudege iki žemes. Jonas 
Krufalas žuvo liepsnoje o su
olus Bernardas likos baisiai ap
degintas); mire Locust Mt. Ii-; 
igonbute.
! — Arthur B. Closser, 55 j 
mėtų amžiaus, nuo 3 So. Fourth, 
jjly., Frackvilles, staiga likos 
užmusztasl Petnyczioj, 4:30 va
landa po pietų, St. Nikolas 
Breikerio. Velionis likos už- 
musztas per elivetoro. Velionis 
paliko paezia Annette.

—- Ponasl Feliksas Szialia- 
lis ir žentas Albinas Latakus■ ... . v
. ,01-1 i ■ \ rapiiietei uz puikia dovana su-isz Shenadoro, motoravo m ,į teikta Szv. Juozapo parapijos miestą, kurie lankes'i pas pa-' J
tžinstamus, taipgi atlankė į 
“Saules“ Redakcija atnaujinti! 
savo prenumerata už laikraszti 
nes ponstva Szialialiai yra mu
su seni skaitytojai. Ponas Szia- 
lialis sako: Norints skaitome 
visokius lietuviszkus laikrasz- 
czius, bet mums smagiauses ir 
geriauses yra “Saule.“ Szir- 
dingai Acziu už atsilankyma. 1

Niekas neinate kai tas eropla-

Kūdikėlio Jėzaus Sto- 
vyla Tapo Intaisyta 

Szvento Juozapo 
Bažnyczioje

MAHANOY CITY, PA.
Nedėliojo, Balandžio (Apr.) 3 
diena 8 valanda ryte, Kum P. 
Czesna, Klebonas atlaike pa- 
išzventinimo apeigas. Kun. K. 
Rakauskas, vikaras, per visas 
tris Misziasl sake pamokslus 
lapie Pamaldas ir Novenas in 
Kūdikėli Jezu.

Kūdikėlio Jėzaus Stovyla ir 
Sostas yra vieni isz gražiausių
jų ežioje apylinkoje.

■■ .Szirdingas Acziu ir padėka 
priklauso nežinomai gerai pa-

L. TRASKAUSKAS
J ■' • - ___________

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS

Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu,

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

: S3S WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

Sunku tikėti kad sztai, szi 
ta mažute, penkių metu am
žiaus mergaite, dabar gali 
linksmai juoktis ir žiūrėti in 
ateiti. Mažute dukrele buvo 
savo tėvo, Gabriel Nicoletti, 
numesta nuo szimto dvide
szimts penkių pėdu augsz- 
czio Koscziusko tilto, Sausio 
septinta diena, New York 
mieste. Jos mažas ir silpnutis 
kūnelis buvo beveik sutrin-

tas, jos galva praskelta, ir ji 
buvo netekus žado.

Tas jos tėvas nuo to tilto 
numėtė ir jos broliuką ir pas
kui pats nuszoko. Jos broliu
kas ir jos tėvas žuvo, bet ji 
iszliko gyva ir dabar jau 
sveiksta. Czia, mažute duk
rele, Gail linksmai szypsosi 
kai jos motina ja ant ranku 
laiko.

mielių;.“ skola nyksta “tirpstaj 
kaip ledas.“ In tris sziu metu! 
menesius parapijos skolos at
mokėta $7,500. Balandžio litą1 
diena, pripuola Vardo Diena; 
musu gerb. vikaro Kun. Leono 
Peeziukevieziaus. Taipgi mu-' 
su parapijos buvusio vikaro 

dikelio Jėzaus Stovyla. ir Sostą. Į gerb. Kun. S. J. Mažeikos Gini- 
! tadienis, Balandžio, 12ta diena.
Prie progos sveikiname ir lin
kime nuo Dievo musu vadams 
geros sveikatos ir daug, daug 
maloniu Varda Dieniu ir Gim
tadieniu sulaukti. —P.

bažnycziai.
Kun. Klebonas P. Czesna, 

Kun. Vikaras, K. Rakauskas ir 
visi Geri Parapijiecziai sziuo- 
mi taria SZIRDINGAIACZIU, 
musu gerai parapijietai, už Ku-

Shenandoah, Pa. — Leonar
das Kusvydas islz William Penu 
kaimelio, stovėjo prie didelio 
troko pripildytas su akmenais 
arti Mammoth kasyklos, staiga 
didelis akmuo krito nuo troko 
ir pataikė Leonardui in kaira 
koja. Likos nuvežtas in Locust 
Mt. ligoribute.

— Juozas Vita-kouis isz 
William Penn turėjo operacija 
Locmlt Mt. lieon'bute.

Philadelphia, Pa. — Subatos, 
vakara, Conventional svetaine-!

i je, in vyko “Basketball” žeisme 
tarp Aliquippa ir York Mokyk
lų tymai. Aliquipap tymas lai
mėjo Pennslylvanijos vals., 
“Championshij > ’' 63-51.

Minersville, Pa. —Senas gy
ventojas Petrais Markieviczius, 
numirė Petnyczioj, po trumpai 
ligai. Prigulėjo prie Lictuvisz-i 
kos parapijosi mieste. Paliko 
keletą anukus. Likos palaido-! 
tas Paiiedelyje,

ANGLIJA GAMINA
EROPLANUS

ISZ ITALIJOS. — Randolfo
Pacciardi, Italijos Apsaugos buvo veteranai, pargryžusieji 
Ministeris pranesza, kad Ko- kareiviai.
munistu Partija Italijoje nete
ko daugiau negu septynis szim- nas nukrito ir sudužo, bet poli- 
tus tukstaneziu nariu per vie- cijantai spėja kad nelaime at- 
nus metus. sitiko apie treczia valanda po

Komunistu partijos jiegos pietų, 
jau buvo pradėjusios silpnėti 
Italijoje, kai valdžia susitvarkė 
ir kai valdžios armijos pradėjo 
augti ir buvo aiszku kad val
džios armijos buvo pasirengu
sios numalszinti sukilėlius.

Randolfo Pacciardi, Italijos 
Apsaugos Ministeris pirmuti- 
naji syki vieszai pareiszke ko-! 
kia jiega Komunistai turėjo; 
Italijoje: du milijonai ir du 
szimtai tukstaneziu sariu.

Italijonai ir Italijos valdi
ninkai sako, kad didžiausia in- 
tekme ant Italijonu padare 
Amerikos paszelpa ir Ameri
kos buvusio Sekretoriaus Mar-; 
shall atstatymo tvarka.

i Kataliku Bažnyczia teipgi 
padėjo pakirsti Komunistu jie
gas.

Italijos Apsaugos Ministeris 
sako kad Komunistai dabar ne- 
iszdrystu nei straikas paskelb
ti. Komunistai dabar neturi ne 
jiegos, nei intekmes Taryboje 
ar Politikoje.

Kai tik pragyvenimas page
rėjo, tai Italijonai pamėtė Ko
munizmą ir pamirszo Komunis
tus. Komunistai stengiesi ke
liuose miestuose sudaryti strai
kas, kad parodžius savo nepasi
tenkinimą su ta Atlantiko 
risžka Sutartimi, bet ir i 
jiems nepasiseke.

Kai Italija instos in ta 
lantiko Kariszka Sutart, 
Komunistams Italijoje bus 
džiausiąs smūgis.

Stato Mažus, Greitus
Kariszkus Eroplanas

Philadelphia, Pa. — Nedelioj LONDON, ANGLIJA. — 
Kovo 27ta diena, Szventos Ela- Arthur Henderson, Anglijos
nos Draugyste surengė Kortu 
loszima. Szvento Andriejaus 
Parapiecziai suaukavo daug 
invairiu daigtu. Parapijos 
svetaine suėjo daug publikos. 
Draugiszkai bežeisdami visi 
laimėjo daug gražiu ir naudin
gu dovanu. Szvcntos Elenos 
Draugystes Nares labai vienin
gai ir stropiai darbavosi. Da
bar jos džiaugiasi, kad tas pa
prastas parengimas davė pelno 
virsz $500 Parapijos Jubilie
jaus Fondui. Valio! Parapi-i 
jos skolos sumažinimo Jubilie-| 
jaus Fonda,si auga “kaip aut!

Ant Pardavimo Ar 
Randos

Dvi Fanuos: Viena 105 akru 
žemes, IJb myliu nuo miesto 
Ulster, Pa., — Antra farma 
arti prie pirmos', 50 akėtu že
mes, ne daug m a s z i n u, 
szi ta farma parsiduoda už 
$1,000 arba tie abidvi fanuos 
parsiduoda tiktai už $5,500. 
Priežastis pardavimo: Senatve 
ir vienas esu. Mano adresas!:

Walter Serepinas, 
Route 2 — Ulster, Pa.

Lakunu Sztabo Sekretorius pa- 
aiszkino Anglijos Tarybai kas 
dabar yra daroma del kraszto 
apsaugos. Jis pasakė kad Karo 
Sztabas dabar gamina daug 
greitu kariszku eroplanu, kad, 
sutvirtinus kraszto jiegas pa
dangėse.

Jis praszo 207,500,000 svaru, 
arba musu pinigais, $830,000,- 
000 del nauju kariszku eropla-1 
nu, kurie bus pagaminti per 
sziuos ir per ateinanezius me
tus.

Jis staeziai pasakė Anglijos 
Tarybai kad Anglija turi pasi
statyti tiek pat kariszku ero ! 
planu, kiek tos tautos turi, ku
rias galėtu kerintis priesz Ang
lija. Jis sako kad Anglija turi 
turėti gana eroplanu ne vien 
tik apsiginti, bet ir užsipulti 
ant to kraszto kuris drystu ant 
jos užsipulti.

Nauji eroplanai, kurios Ang
lijos Karo Sztabas ketina ga
mintis, gales skristi greieziau 
negu penkis szimtus myliu per 
valanda.

Jis nieko nesako apie Angli-j 
jos Karo Sztabo planus del

Ka- 
czia

At- 
tai 
di-

VAIKAS PASMAUGĖ
KŪDIKI

kad jeigu jis neiszsikraustys 
isz to kraszto in dvideszimts' 
keturias valandas, jis bus sua-; 
resztuotas.

Anglijos Konsulatas labai
asztriai atsikirto, padarydamas GINKLUS ITALIJOJE 
pa staba kad Czekai nedave tam ___
Anglijos Konsului progos pa-! (Tasa Nuo 1 Puslapio) 
siaiszkinti, bet davė jam insa 
kyma kuo greieziausiai iszsi 
kraustyti.

Jiedu buvo pasirandavoje ta 
eroplana isz Jamesburg, apie i 
deszimts myliu nuo New Bruns
wick, N. J. Eroplanu kompani
jos atstovai sengiasi isztirti ir 
dažinoti kaip ir kodėl ta nelai
me atsitiko?

FOND DU LAC, WIS. — 
Dvylikos metu amžiaus vaikas, 
Maynard Hebert, policijantams 
prisipažino kad jis užsmaugė 
dvieju metu kūdiki, savo gimi
naiti, Michael John Strobel, Jis 
pasakė, kad jis su diržu ta sa
vo giminaiti užsmaugė.

Kai szitas vaikas prisipaži
no, tai to kūdikio tėvas buvo 
policijos paleistas, nes jis buvo' 
intartas, kai jo sunaus lavonė
lis buvo miegamajame kamba
ryje surastas. Tame name gy
vena dvi seserys su savo szei-i 
mynėmis, viena turi tris vai
kus, antra deszimts.

Dvylikos metu Maynard pri
sipažino kad jis užjuose diržą 
aplink to mažuszio gerkle ir 
paskui jįiszkeles laike kol ma-l 
žūtis užduso. Jis aiszkinasi kad 
jis užpyko ant to mažuczio savo 
giminaiezio kai tas mažutis 
jam per galva sudavė. Jis sako 
kad jis visados baisiai užpyks
ta, jeigu kas ji per galva musza.

NUSZOVE
POLICIJANTA

Zulikas Sužeidė
Kitu

Du

AUTOMOBILIAI
ATPIGO

Nuo Dvieju Iki Trijų 
Szimtu Doleriu

daus Ministeris sako kad poli
cija su armija yra pasirengus 
visus tokius darbininku subun- 
tavojimus ir sukilimus tuojaus 
numalszinti.

Trumpai sakant, Komunis
tams Italijoje dabar jau ne 
kaip!

STRAIKOS
NEW YORK MIESTEDETROIT, MICH. — Kai- 

ser-Frazer nauju automobiliu 
kompanija paskelbia kad j u au
tomobiliai bus nuo $196 iki 
$300 pigesni. Kompanijos at
stovai sako kad taip dabar da
roma kad butu galima daugiau x ‘ 
tu automobiliu parduoti.

Szita kompanija tik po karo 
pabaigos pradėjo gaminti savo

i tos naujus automobilius ir da
bar jau yra viena isz didžiausiu 
kompanijų. Pereitais metais 
szita kompanija pagamina 181,- 
000 nauju automobiliu. CHURCHILLIS

Fordo kompanija teipgi at- pn i oyn VIFNVRF^ 
pigins savo automobilius nuo■*V V liSil I DUd 
$12 iki $120.

Jau ir beveik laikas toms

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kios deszimts tokiu unijos na
riu marszavo. O unija giriasi 

; kad ji turi apie dvylika tuks- 
taneziu nariu.

“Daug draiveriu pyksta keri 
Lewisas czia insimaisze, insi- 
kiszo. Jie nori žinoti kam mai- 
nieriu bosas czia savo nosį ki- 
sza!“

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

NEW YORK, N. Y,
Dominick San Antonio, dvide
szimts dvieju metu žulikas pri
sipažino kad jis nuszove viena 
policijanta ir sužeidė du kitu, 
vidurnaktyje, kai jis apvogė 
svaiginaneziu gėrimu sztora. 
Isz to sztoro jis gavo tik sze
szios deszimts du doleriu.

Žulikas sako kad jis kelis kompanijoms susiprasti ir pa- 
stiklelius sznapso iszgere ant matyti kad dabar paprastas 
drąsos pirm negu ta sztora ap- darbo žmogelis negali nei pi- 
voge. Iszsigeres tuos sznapsus L 
jis drąsiai inejo in sztora su pirktis, nes visi per brangus, 
dvejais revolveriais. Jis tenai Ko1 vis* reikalavo nauju auto- vaid«n dnr vk

vnoUiliif fm' U-Am-nn noroi J^igU SOVlCtU ValdŽlU UUT VISgavo maisza smulkiais pinigais1 mobiliu, tai kompanijos nepai^ . ,s u Iliada omiuAiaiB yuugcuo , ._ ,______ , ? . nepiTsibijotu Amerikos ir tos
Į »-»W v* MM W V* T V1V JU esįl. ■* s

tomobiliai. Bet dabar jau be- sProgstanczios Atom bom- 
, • • veik visur matvrti nenardnotu' bas’ kuris Amerikiecziai Vienieimer, kuris hnksmai nusiszyp-j veiK visur matyti neparauotu r.

sojo matydamas ta žulika su to- nauJu automobiliu. 1 vii Jis parode, kad nežiūrint vi
su tu Kremlino szeszeliu, ran
dasi ir vilties. Amerikos pa
szelpa ir parama, Atlanto Ka
riszka Sutartis, Sanjunga da
bar vieny j a skirtingas tautas, 
kurios viena bendra tikslą tu
ri: Atsispirti ir atsilaikyti 
priesz Rusija. Vienybe, tai vie
natine viso pasaulio viltis.

Jis drąsiai sako, kad dar ir 
dabar galima kito karo iszveng- 
ti, jeigu tik visos laisvos tautos

giausio naujo automobiliaus 
pirktis, nes visi per brangus.

užtemdino szviesa pusei Euro
pos ir dabar gresia ir kitiems. 
Jis staeziai pasakė, kad “Rusi
ja jau butu dabar užpuolus ir 
gal užkariavus visa Europa,

ir iszbego. se brangus buvo tie ju au- “
Jis susitiko policijanta Oeth-

kiu maiszu. Tas žulikas sako:;
“Kai asz pamaeziau ji besi-;
szypsojanti, asz supykau ir su
rikau: “Stovėk, kur stovi, po- 
licijante! Ir paskui paleidau 
viena szuvi ir pabėgau.“

Policijantas sukniubo ir už nukrito isz padangių su savo 
keliu minueziu pasimirė. mažu eroplanu ir užsimusze. Jis

Pirm negu jis buvo sugautas ka tik buvo užmovęs ant savo 
jis sužeidė dar du policijantu.! sužieduotines pirszto sužieduo-
Jis pasikavojo už medžio, ir tuviu žiedą, pirm negu pakilo 
kai mate policijantus besiarti- su savo eroplanu in padanges.

Jo ta sužieduotine, Barbora palaikys vienybe.
Jis tikina ir teigia, kad drau- 

Rosalie Bentley pakilo su kitu; gjSzki rysziai tarp Anglijos ir

LAKŪNAS ŽUVO
SANTA ANNA, CALIF. — 

Norman F. Lee, dvideszimts 
penkių metu amžiaus lakūnas

nant, jis suszuko kad jis pasi
duoda, kad jie neszautu in ji, ir Brown teipgi su savo drauge,! 
tada jis vėl paleido kelis šzu-
vius in poliejantus. Jis paszove eroplanu in padanges. Eropla-! Amerikos dabar verktinai rei- 
noli oi J Yrifr* *»_ 12_^.4policijantus Edward Gianatta- 
sio ir Nicholas Maggio. Bet ki
ti du policijantai ji sugavo.

CZEKAI INTARIA
ANGLA ,

Anglijos Konsulas 
Iszvarytas

nai skrido greita viens kito; kalingi.
virsz kalnu. jįs czįa nįeko naujo nepasa-

Kas ten atsitiko kad tik sy- ke> nes jįs szįtaip kalbėjo net ir 
kiu jo eroplanas pasviro ir su- prie^ kara, kada beveik niekas 
simusze su tųdviejų merginu j0 neklause.

; eroplanu ir paskui kaip pa-,; Jis sak0) kad Rusija labiau 
! szautas pauksztis nukrito. Jo jjjjosi Amerikos ir Anglijos 
eroplanas sudužo in szmotelius draugiszkumo negu karo. Try- 
ant Lemon Heights, netoli nuo jįka yyru Kremline laiko mili- 
Santa Anna. Merginos nusilei- jonus žmonių vergijoje! Sritie

Jis sako, kad Rusija labiau

do su savo eroplanu sveikos ir 
! gyvos.

SUKAKTUVES
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

atsilaikė Szventas Miszias savo

PRAGUE. — Czeku Vidaus-----------------------
Ministerija intaria ir kaltina! p Q p Į Į7 Į A U S 
Kapitoną Philip Wildash, isz-' 
varyta isz to kraszto Konsulą.! 
Vidaus Ministerijos atstovas 
sako kad Anglijos Konsulas 
stengiesi slaptomis invežti in 
Czekoslovakija isztremta Gene
rolą, kuris butu stengęsis suda-j koplyczioje, kuri buvo gražiai 

! iszpuoszta gėlėmis, kvietkomis, 
l Anglijos valdžia griežtai už-; kurias Kardinolai, gimines ir 
i sigyne ir Anglijos Sztabas pa- artimi draugai buvo parūpinę.
siuntė labai asztru laiszka Cze- p0 Szventu Misziu jis ilgai mel- 

, kams.
Anglijos Konsulas buvo su-

NEW BRUNSWICK, N. J. įimtas ana Utarninka ir per sep-

2 VETERANAI ŽUVO ryti sukilimą priesz valdžia.

Eroplanas Nukrito 
Miszke diesi. t

Visi darbininkai Vatikane 
gavo laisva diena, neturėjo in 

ateities, bet reikalauja kad ežiai — Du veteranai, buvusieji ka- tynias valandas jis buvo tardo- darba eiti. Nedelioj Szv. Tėvas
pat, dabar Anglijai reikia daug reiviai užsimusze kai jųdviejų mas ir intarintjamas. Jis buvo dvejas Miszias laike, bet be jo- 
daugiau kariszku eroplanu, ne-į mažas eroplanas nukrito in uždarytas in Pankrac kalėjimą, kiu iszkilmiu. Vėliau Szv, Te-

i

beszirdiszki valdovai nori pa
laikyti ta “Geležine Siena’’ 
tarp savo kraszto ir Vakaru. 
Ne Rusijai, ne Sovietams, bet 
tiems Kremlino valdovams gre
sia pavojus isz Vakaru.

Churchillis teipgi nepamir- 
szo ir tikėjimo! Jis viesžai ir 
staeziai pasakė visiems tiems 
susirinkusiems mokslincziams 
kad visas svietas yra baisiai 
daug skolingas krikszczionijai, 
kad be Dievo, nieko negali būti. 
Jis pataria visiems skaityti 
Szventa Raszta ir isz ten semtis 
mokslo ir proto. Jis užbaigė 
savo kalba, sakydamas: “Eiki
me pirmyn iszpildydami savo 
pasiuntinyste ir savo pareigas 
nesibijodami nieko kito kaip 
tik Vieno Dievo. ”


