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Rooseveltine PagerbtaIsz Amerikos
DARBU MAŽIAU

Algos Mažesnes; Biznis 
Dar Prastesnis

Atlanto Sutartis 
Gali Iszvengti 

Karo
WASHINGTON, D. C. — 

Biznieriai, fabrikantai ir politi
kieriai tikėjosi kad su pavasa
riu viskas pagerės, kad atsiras 
daugiau darbu, kad algos dar
bininkams padidės ir kad visas 
biznis pagerės.

Bet kaip tik atbulai.
Valdžios daneszimai parodo 

kad vis daugiau ir daugiau dar
bininku ima reikalauti bedarbo 
paszelpos, kad fabrikuose dar
bininkai mažiau uždirba ir ma
žiau progos gauna dirbti, kad 
biznieriai vis mažiau ir mažiau 
isz banku skolinasi, nes mažiau 
ir mažiau visko perka ir dar 
mažiau parduoda.

Dabar jau visiems aiszku, Fordo Fabrikuose 
ikad pirkimo ir pardavimo biz- 
uis turi būti prastas, nes visi DETROIT, MICH. — Auto
įmones dabar jau mažiau uždir- mobiliu Darbininku CIO Uni

Prczidento Franklino Roo- 
sevelto žmona, ponia Eleanor 
Roosevelt, labai daug ir labai 
uoliai ir nenuilstamai dar
buojasi investi Vienybe, 
Tvarka ir Santaika žmonių 
tarpe. Jos didžiausias dar-

bas yra benamiu Europos 
žmonių tarpe. Ji teipgi sten
giasi panaikinti visus tuos 
skirtumus tarp tautu, žmo
nių, tikėjimu ir juoduku, ni- 
gieru. Už szitoki jos pasiau
kojimą jai buvo suteikta gar

be. Garbes ženklą jai inteikia 
Daktaras William H. Kilpat
rick, (po kairei). Stovi sza- 
lia Rooseveltienes Bernard 
Baruch ir John Foster Dul
les.

62,000 STRAIKUOJA kartus prasze, kad unijos vadai gali tokius vargonus insitaisyti 
susirinktu ir su jais pasitartu, ir paskui muzikantams darbo

Dabar Vokiecziai Gali Važuoti 
PerTuA lijantu Valdoma Vokie
tijos Dali; Keturi Mainieriai Žu
vo 6OOPėdu Po Žeme Girardville 
Pennsylvanijoje; Fordo Auto
mobiliu Darbininkai Straikuoja

DETROIT, MICH. — Auto-

bet tie vadai nenorėjo.

PLIENAS PIGESNIS

■ha ir už tai mažiau ir perka.
Paprastai, darbo žmogus tik 

tada pinigu skolinasi isz ban
dos, kai jam jau viskas prastai 
eina, kai jis atsiduria bėdoj e. 
Su biznieriais ir fabrikantais 
kaip tik atbulai: Jie tada isz 
banku skolinasi, kad biznis ge
rai eina, nes juo daugiau jie 
parduoda, juo daugiau jie per
kasi ir juo daugiau jie skolina
si. Dabar, kai biznis prastas, 
kai jie mažiau parduoda, jie 
mažiau ir perka ir mažiau isz 
banku skolinasi.

ja sustraikavo Fordo fabrikuo
se. Tai pirmos straikos szituo- 
se fabrikuose nuo 1941 metu, 
kada darbininkai straikavo 
dvideszimts viena diena.

Darbininkai dabar stovi prie 
visu vartų ir niekam neleidžia 
ineiti dirbti.

Kai szitie darbininkai su
straikavo, tai jie visus fabrikus 
suparalyžiavo.

Darbininkai sako, kad kom
panija dabar visus verezia 
daug greicziau dirbti. Kom
panijos atstovai užsigina ir sa
ko, kad nieko panaszaus nebu
vo.

Kai darbininkai pradėjo vi
sus stabdyti ir neleisti in fabri- 
kus, kompanija pasiszauke po-

Neužsimoka Parauda- , licija, kad policijantai prižiu-

SAVININKUS ■ i
SKRIAUDŽIA

Pragyvenimas Pigesnis

nebutu.
Cunard White Star Line 

kompanija intaise tuos vargo
nus ant “Queen Elizabeth” lai
vo ir ketina tlip ?pat padaryti 
ir ant “Queen Mary” laivo. 
Kompanija sako kad tie vargo
nai yra intaisomi vien tik gra- 
jyti kai muzikantai negrajina.

SENATORIUS

Apie Atlanto Kariszka 
SutartiPITTSBURGH, PA. — Mes 

jau keli metai kai sakome ir ra- 
szome, kad beveik visas Ameri
koje biznis, visa pramone ir net 
pats pragyvenimas Amerikoje 
remiasi ant plieno.

Kai plienas brangus, tai ir 
pragyvenimas brangus. Mes tai 
mateme per visa kara ir net iki 
dabar. Plieno brangumas ar at
pigimas nustato kasztus del 
szimtu tukstaneziu daigtu fab
rikuose daromu.

Beveik staeziai galima šaky 
ti, kad plieno prekes, kaszta vi
sa pramone valdo. O dabar plie
nas jau pigesnis ir dar labiau 
atpigs. Reiszkia, kad daug ir 
kitu daigtu atpigs.

Dabar ne taip aiszku ar žymu 
retu, kad tiems darbininkams įr kįek atpigs, bet szia va

sara jau bus galima ne tik pa
matyti, bet ir pajusti, kai dau
guma daigtu ims atpigti.

Beveik visi nauji automobi
liai jau dabar atpigo, bet tai 
mažmožis. Szi rudeni jie ke
liais szimtais doleriu bus pi-

WASHINGTON, D. C. — 
“Jeigu musu Senatoriai nepri
ims ir nepatvirtins ta Atlanto 
Kariszka Sutarti, tai jie jau. 
prirengs kita kara ir padės 
siunsti musu jaunus vyrukus in 
karo lauka priesz Sovietu Uni
ja.’’ Szitaip kalbėjo buvęs 
Amerikos Ambasadorius Rusi
joje per 1913 ir 1917 metus.

Szitas buvęs Ambasadorius, 
Ponas James W. Gerard kalbė
jo in Senatorius, ragindamas 
juos greitai priimti ir patvir-

WASHINGTON, D. C. — Generolas PERSPĖJA 
Omar Bradlev sako, kad Atlanto Sutartis 
gali dabar sudaryti Amerikos ir kitu krasz- 
tu tvirtoves ir rubežius priesz Rusija pa- 
czioje Europos szirdyje, viduryje.

Jis sako, kad jeigu musu dipliomatai ir
. r'imm valdovai pasitartu su musu karininkais ir
4 MAINIERIAI ŽUVO i. ., . , . . . . •. . * ju paklausytu, tai niekados nereikėtų Ame- 
Mainos Dega; Mainie- rikos kareiviams vėl laužtis prieszo laiko- 

riai Be Darbo mus uostus, kaip reikėjo per ana kara ant 
Girardville, pa - Ketu- Normandy kranto. Jis sako, kad sulyg 

ri mainieriai buvo surasti gu-| ĄĮ|an(0 Sutarties tvirtOVCS 
linti arti vieno kito Gilberton 
Coal Kompanijos mainas. Bu- Europoje, kurias palaikytu 
vo matyti, kad visi keturi stem su f ktaSZtll aHllijoS, ir 
giesi pasiekti vieta kur buvo . J ’
szviežias oras. Kiti mainieriai raS iszkiltU, tai jaU blltU 
per keturias dienas stengiesi 
tuos užgriautus mainierius pa
siekti, bet jiems nepasiseke nes 
gaisras, ugnis, durnai ir gasas 
neleido jiems prisiartinti prie 
tos vietos.

Žuvusieji mainieriai buvo a-

butu parūpintos
ir užlaikytu vi-

tada, kad ir ka-
vieta iii kuria ta Atlanto Sutarti. Tenai

buvo ir keli teisėjai, kurie ne 
tik klausė, bet ir patys aiszkino 
ir ragino.

Buvęs Ambasadorius James 
W. Gerard toliau sake: “Jeigu 
mes dabar pasitrauksime, tai 
bus visam svietui ženklas kad

daugiau armijų butu galima pasiunsti.
Kai keli Senatoriai Gen. Bradley už

klausė: “Ka Amerika darytu jeigu už ke-j 
liti dienu Rusija užsipultu ant kurio vieno

^UVUDXVJX 111CUAAXXV/X ACVX M u. v v ----------- ------ ------------------ ------------------- ------- -------------------------- ---------------

pie szeszis szimtu padu po ze isz tu krasztu, kurie prigulės prie tos At- mes traukiamies nuo Sovietu 
! . o /n i . Rusijos ir kad mes bijomips
lanto Sanjungos? Generolas trumpai at- sovietu ir kad paliekame visa 

sake: "Kad tai ne karininko darbas sakyti Euro»a Rusiiai- sovietai wa 
. , « . . .... jau taip insidrasintu, kad jie
kas bus daroma, bet jo pareiga daryti ir (Tasa Ant 4 Puslapio) 
eiti kur jam insakyta!” Bet jis duoda vi-į ~ ---------------
siems žinoti, kad jis tiki, kad jeigu Rusi- VOKIECZIU VAL- 
ja ant kurio kraszto užsipultu, tai kariniu- INSTEIGTA
Įkams butu tuojaus insakyta daryti ir eiti. Niekas N~fUuse So.

Generolas per daug nekalbėjo ir per labai 
nereikalavo kad Amerika tuojaus Europai 
pasiunstu ginklu. Jis sako, negana vien 
tik karabinai ar ginklai, kas daug svarbiau 
negu musu karabinai ar musu ginklai Eu- 
ropai, tai musu žodis, kad mes tuos krasz- 

x/autir, nurs uei vaiaiiucws; uu±ja ucgan n.uiiipainjai iw tutu ne varguiioj. yra muzi-i ganma l<x gawiao, ugui»
pamirszkime apie tuos kapita-| kyti kaip tvarka fabrikuose kantams ir ju darbui pavojin- sinti ir pažiūrėti kiek tenai tllS užtarsime. MUSU ŽodlS yTU gRliugCSHis,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

vuoti Namus
WASHINGTON, D. C. —

Musu laikraszcziai, politikie-
riai ir neva-mokslincziai labai saa0’

butu galima eiti in savo darbus 
kurie prie tos unijos nepriguli.

Fordo kompanijos atstovai 
, kad darbininkai szitu 

straiku nenori, bet kad unijos 
vadai priverczia darbininkus 
straikuoti.

Unijos atstovai sako, kad gesni. Radijai, refrigeratoriai 
kompanija dabar reikalauja, ir kiti namams baldai, rakandai 

l kad visi darbininkai greicziau teipgi dabar jau pigesni ir dar 
dirbtu ir daugiau automobiliu labiau atpigs.
padarytu. ----------- --------------

Kompanijos atstovai norėjo NENORI VARGONŲ 
be straiku pasiszneketi ir pasi-  
derinti su unijos vadais ir gra- LONDON. ANGLIJA. — 
žumu viską sutvarkyti, be uni- Muzikantu unija grasina insa- 
jos Prezidentas, Walter Reuth
er, sako, kad isz tokiu derybų gražyti ant laivu, jeigu didis 
nieko gero neiszeitu. Anglijos laivas “Queen Eliza-

Fordo kompanijos atstovai beth” neiszmes tuos naujus 
sako, kad jie laikosi kontrakto vargonus, kurie ka tik buvo ant 
ir visa ka jie dabar dar yra su- to laivo inrengti.
lyg to kontrakto. Jie sako, kad Muzikantu unijos nariai sa-

me, kai ta nelaime atsitiko. Ju 
vardai yra Wm. Kelly, 49 metu 
amžiaus ir Jos. Wowak, 34 me
tu amžiaus isz Shenandoah; 
Raymond Eye, 35 metu amžiaus 
ir Wm. O’Brien, 53 metu am
žiaus isz Girardville. Jie pali
ko szeszis vaikus. Vien tik 
Eye buvo nevedes.

Kiek galima inspeti kaip ten 
ta nelaime atsitiko, tai tik tiek 
galima pasakyti, kad visi jie 
neilgai kentėjo, bet kad jie pra- 

kyti visiems muzikantams ne- žuvo kai tik tas gaisras juos už
tiko. Greicziausia nuodingi 
gasai juos uždusino, pirm negu 
gaisras juos pasiekė.

Tas gaisras ežia dar ir dabar 
dega, ir mainu prižiūrėtojai už
dare visas tas mainas kol bus

daug raszo ir pyszkina apie sa- 
vininkus, kurie isznaudoja ran- 
dauninkus, kaip jie nori bai
siai dideles randas imti isz tu 
kurie gyvena asf raudos. Jie 
visados kalba apie .bagoczius 
apie kompanijas ir apie ponus, 
kurie rados ant aukso kalno tu
pi ir su botagu valdo visus savo 
randauninkus.

Bet Amerikoje taip nėra, ar 
bent daugumoje taip nėra. Pa
prastas Amerikietis, darbo 
žmogelis yra dažniausiai namu 
savininkas. Jis yra “Buržu
jus” kuri Komunistai taip pra
keikia, nes jis turi savus na
mus. Szitokie žmones sudaro 
dauguma Amerikiecziu.

Dabar, nors del valandėlės unija negali kompanijai insa- ko kad tie vargonai yra muzi- galima ta gaisras, ugnis užge-

(Tasa Ant 4 Puslapio) į vesti. Jie sako, kad jie kelis gi, nes ne už ilgo ir kiti laivai bledies padaryta.

vietų Rusijos

BONN, VOKIETIJA. — 
Vokiecziu Taryba sudarė Savo- 
tiszka valdžia del Vakarines 
Vokietijos dalies ir visai nepa
sitarė su Komunistais. Jie pri
ėmė Demokratiszka Konstituci
ja del kurios 53 balsavo, o 12 
pasiprieszino.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Priesz kara ir per kara ūki
ninkai buvo patenkinti ir val
džia gera bizni darė kai val- 
džiža pirko kvieczius Isz šarvo 
ūkininku už $1.21 ant buszelio 
ir paskui parduodavo už $5.00 
ant buszelio užsienyje. Tada 
ūkininkas. buvo patenkintas ir 
valdžia 'buvo pagota.

Priesz kara Argentinos kvie- 
cziai ir rugiai buvo pigiausi ant 
viso svieto, o dabar jie yra 
brangiausi.

" • •

Nors dipliomatai ir karinin
kai Europoje dar nenori vieszai 
prisipažinti, 'bet jau visiems 
aiszku kad Vokietija- ant ilgo 
laiko pasiliks suskaldyta. Va
karu Tautos jokios sutarties 
nagales sudaryti su Rusija.

1 • • 1

Amerika, Anglija, ir Prancū
zija dabar jau atskira sutarti 
yra sudariusios kaslink Vokie
tijos. O Rusija savotiszkai tvar
ko ir valdo ta kita Vokietijos 
dali.

Dar viena sutartis yra su
laužyta, atmesta ir amžinai pa
laiduota: 1945 metuose visi 
džiaugiemies kai iszigirdome 
kad Amerika, Anglija ir Rusi
ja sudarė bendra sutarti in 
Potsdam ir sutiko bendrai dirb
ti ir darbuotis ir bendra tvarka 
in vesti ir palaikyti Vokietijoje. 
Dabar ta sutartis yra tik tusz- 
czias gražiu žodžiu maiszas.

Ne tik Vokietija suskaldyta, 
bet visa Europa in dvi, viena 
kitai prieszingas armija yra 
padalinta.

■ • •

Bet dabar Vokiecziai vakari
nėje Vokietijos dalyje dabar 
jau aiszkiai žino kur jie stovi, 
kas jiems valia ir kas nevalia. 
O szia randasi apie keturios de
szimts penki milijosai žmonių.

'Czia Vokiecziams ne tik pa
vėlinta, bet jiems jau insakyta 
savotiszka valdžia investi ir 
pradėti savo kraszta tvarkytis 
ir valdytis.

Amerikos ir Anglijos karisz- 
ka valdžia isz Vokietijos ima 
pasitraukti.

Ru'bežiai tarpu tu trijų zonų, 
vietų, Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos valdomu vietų Vo
kietijoje yra panaikinti. Vokie
cziams 'be jokio pavelinimo va
lia važiuoti ir bizni vesti po vi
sa tu alijantu valdoma Vokieti
jos dali. • .

Kai Vakaru tautos ima susi
tarti ir vienybe palaikyti, tai 
tie krasztai Rytuose, kurie ran
dasi po Rusijos priežiūra ima 
nerimauti. Czia Rusija turi ga
na bėdos, ir dar daugiau susi
lauks.

Yugoslavijos vadas Marshal 
Tito dabar, rodos, stiprėja ir 
Rusijos ne tiktai nesibijo, bet 
stacziai visai nepaiso. Jis pra
mones derybas veda su Vakaru 
tautomis, palaiko santykius su 
Rytu krasztais ir szpyga paro
do Amerikai ir Rusijai.

Dabar ir kitu krasztu vadai 
rengiasi pasekti Yugoslavijos 
pavyzdi ir Rusijos nusikratyti. 
Lenkija ir Bulgarija dabar jau

ima vis'drąsiau ir drąsiau Rusi
jai pasiprieszinti ir atsikirsti.

Yugoslavijos vadas Tito da
bar visai likosi be draugu ir be 
paramos; jo susiedai Komunis
tai dabar yra jo prieszai; o Va
karu krasztuose jis neturi nei 
vieno draugo. Bet nežiūrint to 
kad jis liko sau vienas kai jis 
su Rusijos Kremliau susikirto, 
jau deszimts menesiu praėjo 
kai Stalinas su visais savo pa- 
dupczninkais stengiasi ji pa- 
szalinti ar visiszikai likviduoti, 
iszkasavuoti. Bet iki sziol nie
kas negalėjo jam kojos pakisz- 
ti.

Dabar Tito savo krasztui jau 
ima gauti daug jiems reikalin
gu daigtu isz vakariniu krasz
tu.

Su Vakariniu krasztu para
ma ir pagelba, Yugoslavijos va
das, Tito, yra sziandien stipres
nis ir galingesnis savo kraszte, 
negu jis buvo kai jis Stalinui 
tarnavo.

w Kas Rusijai baisiausiai nepa
tinka, tai yra kad dabar ir kiti 
krasztai pasimokino isz to Yu
goslavijos Tito ir dabar savo 
kraszto reikalus stato pirmiau 
ir augszcziau už Rusijos Komu
nizmo reikalus.

Szitoks nusistatymais yra. Ko
munistams szventvagiszkas ir 
didžiausias priesz Rusija grie- 
kas ir prasižengimas. Geras ir 
isztikimas Komunistas yra Sta
lino tarnas, Rusijos vergas ir 
savo kraszto iszdavikas. O da
bar per daug tokiu tarnu rūpi
nasi savo kraszto reikalais.

Beveik visi fabrikai jau ima 
tik apie keturias dienas ant. 
sanvaites dirbti. Darbininkai 
dabar beveik niekados negauna, 
progos dirbti “Overtime” kad 
jie gautu dvigubai mokėti. Da
bar darbininkai daug uždirba, 
bet mažai pedes parsinesza na
mo.

Nors, rodos, dar visi laukia 
nauju automobiliu ir rodos kad 
czia nors vienas biznis dar vis 
gerai eina; bet jau antras auto
mobiliu fabrikas pradėjo dirbti 
tik keturias dienas ant sanvai
tes.

Fabrikantai pernai keturio
lika nuiszimti mažiau biznio da 
negu užpernai, bet tik pusiau 
tiek uždarbio. Isz to matyti kad 
fabrikantams labai brangiai 
kasztavo tavoras ir darbininku 
algos.

Biznis visur ir visiems pras
tesnis už tai, kad žmones dabar 
mažiau pinigu turi.

Darbininkai mažiau uždirba; 
daugiau darbininku randasi be 
darbo; namu savininkai ma
žiau isz randu gauna. Žmones, 
kad ir turi kiek pinigu, dabar 
jau ne taip greitai praleidžia 
ant kokiu niekniekiu, ir jau 
ima jieszkotis kur pigiau.

Muilas jau atpigo szeszis cen
tus ant dolerio; skalbiamosios 
maszinos ‘ ‘ vaszeriai ’ ’ atpigo 
deszimts centu ant dolerio. Ir 
dar labiau atpigs. Beveik visi 
nauji automobiliai jaubiski at
pigo, bet dar negana. Szia. va
sara jie turės dar labiau atpig
ti, nes jau dabar sunku juos 
parduoti.

Amerikos Ambasadorius
Izraelyje, James MacDonald 
(po kairei) pasitaria su Izra
elio kraszto Prezidentu, 
Chaim Weizmann, (vidury
je) ir Ministeriu David Ben

NAUJAS AMBASA
DORIUS RUSIJAI

WASHINGTON, D. 0. —
Prezidentas Trumanas labai 
gerai ir sumaniai padare, pa
skirdamas Vice-Admirola, 
Alan G. Kirk, kaipo Generolo 
Bedell Smith inpedini, Amba
sadoriumi Rusijai. Szitas nau
jo Ambasadoriaus paskyrimas 
yra rodos kaip ir tyczia gerai 
ir in laika pritaikintas.

Kai Kremlino didžiūnai sėdi 
sau nosis pakorė už tai kad nie
kas jiems nesiseka, kai buvusio 
Amerikos Sekretoriaus Mar
shall Europai paszelpos tvarka 
yra gerai vykdoma, kai Atlan
to Kariszka Sutartis ar Sanjun- 
ga yra sutverta ir kai Rusijos 
prasiszokimas Berlyne ima Ru
sijai jau skaudėti, ir kai visu 
Sovietu tas taip vadinamas 
“szaltas karas” jau ima jiems 
patiems inkaisti ir nesiseka, ir 
kai Sovietai stengiasi kaip 
nors iszsisukti ir pasitraukti, 
jiems dar kita beda ant sprando 
užkrauta: Naujas Amerikos 
Ambasadorius ir vėl yra kari
ninkas Į

Vice-Admirolas Kirk, kaip 
ir jo pirmtakunas Generolas 
Bedell Smith, Sovietams nei 
ant vieno klausimo nenusileis. 
Kremlinas turės ru szitu nauju 
Ambasadoriumi skaitytis.

Szitas naujas Rusijai Amba
sadorius yra ne vien tik kari-? 
ninkas, bet ir labai gabus ir in- 
takingas dipliomatas. Jis la-i 
hai gera darba atliko* kai jis 
buvo Ambasadoriumi Belgijo
je ir Ministeriu Luxembourge.

Ant jo galima pasitikėti, kad 
jis nei per nago juoduma So
vietams nenusileis, ir jis duos 
Rusijai žinoti, kad Ameriika 
nesibijo ir net nei nepaiso visu 
tu grumojimu kurie dabar isz- 
eina isz Kremlino. Jis, kaip ir 
jo pirmtakunas, Bedell Smith, 
duos Rusijai žinoti, kad visas 
nusileidimas, ir visas pataika
vimas dabar turi pareiti isz 
Rusijos, o ne isz Amerikos.

Vice-Admirolais Kirk szito- 
kiam darbui kaip tik ir tinka, 
nes jis yra lieto ir ramaus budo 
žmogus. Bet, jis teipgi yra ir 
nepalaužiamos valos karinin
kas, su kurio reikia skaitytis.

Jeigu Kremlino didžiūnai 
norės su juo draugauti, jie tu
rės ta savo draugiszkuma su
tvarkyti sulyg naujo Ambasa-

Gurion. Visi trys susiejo pa- 
siszneketi ir pasitarti kai
Amerikos Ambasadorius 
MacDonald pribuvo in Tel 
Aviv ir inteike savo ingalio- 
jimo rasztus Izraelio val-

doriaus noru ir nusistatymu, o 
ne sulyg savo užgaidomis.

Jeigu jie norės dar ir toliau 
savo ožius varinėti, jie ras tik
ra ir savotiszka oži naujo Am
basadoriaus asmenyje. Bet 
jeigu tie Sovietai tikrai nori 
draugiszkai susitaikinti, tai jie 
neras geresnio draug ir inta-į 
tingesnio užtarėjo, kaip Vice- 
Admirolas Alan G. Kirk.

Dabar galingas Kremlinas 
turės pasakyti ir parodyti ar 
jis nori draugauti ar kariauti?

dabar atvažiavo in Clevelanda 
pažiūrėti ar tikrai jis yra tas 
žmogžudis.

Lapkriczio ketvirta diena, 
1947 metuose Ponia Nellie Mae 
Rand trisdeszimts devynių me
tu amžiaus ir E. Ray Bailey, 
penkios deszimts metu amžiaus 
buvo nužudyti automobilyje 
ant mažo ir tamsaus kelio. Szi
tas jaunas vagis sako kad jis 
juodu apvogė ir paskui nuszo- 
ve. Nuszautas vyras Bailey bu
vo sztorninkas, o nuszauta mo- 
teriszke buvo dentisto. Dakta-

TAKSOS ANGLIJOJ
BRANGIOS

—
LONDON, ANGLIJA. — 

Anglijos žmones turi mokėti la
bai brangias Taksas ant beveik 
visko. Paprastas darbininkas 
Taksomis iszmoka daugiau ne
gu keturis deszimts penkis cen
tus isz kiekvieno dolerio.

Taksos tokios dideles ant ci- 
garetu, kad mažas pakutis dar 
vis kasztuoja septynios de
szimts centu. Taksos ant dra
bužiu yra trisdeszimts trys cen-! 
tai ant dolerio ar daugiau. Ant 
kitu ne taip reikalingu dalyku, 
kaip žemeziugu ir kailiniu tai 
Anglas turi mokėti visa szimta 
tus nuo kiekvieno dolerio.

Visi tikėjosi kad Taksos bus 
mažesnes, bot kaip tik atbulai. 
Valdžia paskyrė daugiau pini
gu Karo Sztabui ir už tai kai 
kurias Taksas turėjo dar pakel
ti.

Anglams jau ima insipykti 
Darbininku Partijos valdžia. 
Dvideszimts szeszi Darbininku 
Partijos atstovai buvokumusz-j 
ti per rinkimus ir j u vietas kiti 
užėmė.

ŽMOGŽUDIS
PRISIPAŽINSTA

CLEVELAND, O. — Cleve
land© policija pranesza kad 
dvideszimts metu senumo vagis 
prisipažino kad jis nužudė vy
ra ir moteriszke mieste Beck
ley, West Virginia 1947 metuo
se. Policijantas Ralph Imhoff 
sako kad tas vagis yra Charles 
Brown, kuris Clevelande buvo 
suaresztuitas už taksi draive-i 
rio apvogimą. Kai jis buvo 
suimtas jis policijantams pa
sakė kad jis nori prie visko pri
sipažinti, kad jo sanžine butu 
rami. Policijantai isz Beckley' 

džiai.
Naujas Žydu krasztas Iz

raelis sudarė taikos sutarti 
su Anapus-J or dano krasztu 
ir gavo dar pusantro szimto 
myliu žemes.

ro K. K. Rand Beckley žmona. 
Ju lavonai buvo užtikti ant ry
tojaus automobilyje, kuris bu
vo sustabdytas ant kelio , kur 
labai mažai automobiliu va
žiuoja. Vyras buvo perszautas 
stacziai per galva, o ta mote
riszke buvo du sykiu perszauta 
vienas sziuvis pataikė jai in 
krutinę, kitas in kakta.

Policija jieszko žmogžudžio.

Raudonas Bosas
Berlyne

Generolas Vassily I. Chui- 
kovas, keturios deszimts asz- 
tuoniu metu amžiaus Sovie
tas, yra vienas isz garbin
giausiu ir garsiausiu didvy
riu isz Stalingrado apsigyni
mo kovos. Jis buvo paskirtas 
in Marshal Vassily D. Soko
lovsky vieta kaipo kariszkas 
gubernatorius Berlyno, kur 
trys tautos valdo ir tarpu sa
ves nesutinka. Laikraszti- 
ninkai ir dipliomatai sako 
kad bus sunkiau su juo susi- 
szneketi ar susitarti negu bu
vo su Sokolovskiu.

Bet gandai jau ateina kad 
Rusija rengiasi susitaikinti 
ar net nusileisti ant Berlyno 
klausimo nes Sovietai dabar 
mato kad jie jokiu budu ne
gali Amerikiecziu isz Berly
no iszstumti. Kiek tiesos ran

dasi tuose ganduose, dar per 
anksta pasakyti. Bet jau tiek 
visi žinome, tai kad Rusija 
jau ima invertinti Amerikos 
nusistatymą ir jau pradeda 
gerbti Amerikos kariszkas 
jiegas ir Amerikos pramona 
ir dolerius.

Noriute Naszlaite
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

kalbėti mano kūdikiui apie Jė
zų. Juk tai mano, kaipo motinos į 
priederme buvo mokyti dukre
le tikėjimo tiesu. Mano kūdikis■ 
gyvena tik žemei, jis neturi tei
ses prie dangaus karalystes ir 
tai vis isz mano kaltes, isz moti
nos kaltes. Noriute, tu mane 
iszgelbejai! Tu esi mano drau
ges duktė ir nuo szio laiko busi 
ir mano duktė.”

Tai tardama, pabueziavo 
szirdingai Noriute.

Ka tik tuomet inbego in 
kambarį Baliute, norėdama, pa
matyti, kas atsitiko su mama.

“Vaikeli!” Tarė szeimininke 
“nuo szio laiko Honorija bus 
tavo vyresne sesuo.”

Ponas A., žiūrėdamas in szi? 
ta graudinga scena, atsigręžę 
ir iszejo. Nenorėjo parodyti, 
kad jam susigraudinus pradė
jo aszaros riedėti per veidus.

“Tur but Tikėjimas turi ko
kios nepaprastos jiegos, kad to
kio inspudžio daro žmogui,” 
kalbėjo jisai pats sau.

Namu szeimininke pasiszali- 
no in savo kambarį ir pasimel
dusi valandėlė, atėjo pas savo 
vyra ir tarė jam drąsini:

‘ ‘ Edga rda i! A sz t u r i u gry ž- 
ti in Kataliku Bažnyczia ir 
drauge paimti Baliute.”

Nustebo ponia kai vyras ne 
tik nesiprieszino, bet rimtai ta
rė:

“Manau kad ir mane turėtu
mei imti drauge Honorija.”

Ta pati vakara surengta na
me pokylis. Prie liudininku pa
žadėta Noriutei globa ir meile 
už jos teisingumą ir dorumą. 
Visi džiaugėsi ir linksminosi.

Puotos metu namu szeimi
ninke linksmai užklausė;

“Ir kaigi atrado sziandien 
Szv. Antanas?”

“Mano dailu reteželi!” Su- 
szuko maiža Baliute.

“O man atrado teviszkus na
mus, kuriu lig sziol neturėjau.” 
Tarė džiaugsmingai naszlaite 
Noriute.

“O man” Tarė ponia, “gra
žino dukrele mano brangios 
drauges ir mane paezia sugra
žino in Kataliku Bažnyczia.”

“O man,” rimtai prabilo 
szeimininkas, Szv. Antanas su
gražino ramybe ir laime szei- 
mynoje, ko jokie turtai negali 
duoti, ir davė pažinti tikrąjį 
t ikejima. ’ ’

— GALAS —

BEISBOLININKAS
SUSPENDUOTAS

NEW YORK. — Leo Duro- 
cher, New York Giants beisbo- 
lininku ratelio virszininkas bu
vo jau antru kartu nubaustas ir 
dabar jam uždrausta tame 
sporte dalyvauti. Jis du metai 
atgal buvo nubaustas ir suspen
duotas ant vienu metu.

Szitas keturis deszimts dvie
ju metu amžiaus beisbolininkas 
ir sportininkas buvo dabar nu
baustas, suspenduotas. Jam da-

bar uždrausta tame sporte daly
vauti del nepaskirto laiko.

Beisbolininku komisijonie- 
rius, Chandler per daug nepa- 
aiszkino kai jis szita beisboli- 
ninka taip nubaudė.

Leo Durochcr yra kaltinamas 
kad jis viena beisboles mylėto
ja, Fred Boysen parstūmė ir su
spardė po vieno beisboles žai
dimo. Jis užsigina kad kas pa- 
naszaus atsitiko. Bet szitam 
prasiszokėliui ir karsztagalviui
ne pirmas sykis taip prasiszok- 
ti.

Isz tikro labai gaila kad to
kie žmones in kuriuos musu 
vaikai žiuri kaipo in kokius 
didvyrius turi taip prastai pa
sielgti. Szitas Leo Durocher 
mums garbes nedaro ir butu la
bai gerai kad kas jam patartu, 
ji pamokintu ar visiszkai jam 
uždraustu dalyvauti to sporto 
žaidime.

You American citizens who have 
been looking for an opportunity to 
take some aggressive action which will 
express faith in your country are now 
being given that chance. It is partici
pation in the U. S. Savings Bonds Divi
sion's “Spring Opportunity « Drive” 
which opens May 16. Through this 
drive you can help in the preservation 
of a prosperous economy in your land 
and show the world that Americans, 
men and women, still have that spark 
which has led the country to “accom
plish the impossible”. Volunteer work
ers are needed to help in this great 
drive and this is your opportunity to 
prove that you have the courage to 
protect the freedoms that are ours. 
Your community, your county, your 
state, and your country needs your 
help. Volunteer today.
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Noriute Naszlaite
resi globoti sztai szia mano 
dukryte,” atsake ponia, rody
dama in maža mergaite iszbe- 
gnsia isz namu ju pasitikti.

“0, kokia maloni szi merge
le!” Suszuko Noriute. “Asz ja 
labai mylėsiu!”

Ir nesusilaikydama, paėmė 
tuojaus merguke ant ranku ir 
pradėjo ja glamonėti. Mergaite 
gi glostė Noriutes veidą ir glau
dėsi prie jos. Ir apėmusi savo 
mažomis rankutėmis 
kakla tarė:

“Tu esi taip graži! 
tave myli.”

“Labai džiaugiuosi 
vykau czia in szita taip 
vieta,” tarė naszlaite, inžengu- 
si in kambari. “Czia, viskas taip 
gražu ir malonu!”

Tuo tarpu namu tarnaite nu
sivedė Noriute in jai parengta 
kambari.

Czia būdama ji netyczia. isz
girdo kalbant namu sanvininka 
su savo žmona:
» .“ Ar szita mergaite neturi 
nieko savųjų?” Ji neatrodo vi
sai, kad butu naszlaite?

‘ ‘ O vienok ji yra. tikrai nasz
laite,” atsake žmona. “Asz rū
pinausi surasti gera,' dievota 
mergaite, nes ta, kuria lyg sziol 
turėjome nebuvo tikusi.”

“0 asz nelabai pasitikiu tais 
dievotais,” atszove vyras. 
“Kaip tik toki ir sugeba ge
riausiai pavogti ir pabėgti. O 
paskui jie eina iszpažinties ir 
gauna kaltes atleidimu, užsi
mokėdami už tai ar panasziai, 
ir_ viskas tvarkoje.”

Tokius p a s i t y c z i o j im o 
džius iszgirdusi ponia nulindo. 
Jos veidas reiszkia dideli dva
sios skausmą. Kiekvienas pa
sižiūrėjęs areziau ni ja, galėjo 
pastebėti, kad kažin kas sun
kiai užgavo jos szirdi.

Honorija. jau iszbuvo pas po
nus kelis mesesins. Visa, szei
myna pamylėjo ja. Visi stebėjo
si jos pakrantrnmui, jos malo
numui ir darbsztumui. Tik vie
nas namu szeimininkas retai 
kada su ja. susitikdavo. Visuo
met jisai rode tokia neprieina
ma iszvaizda, kad naszlaite pa
ti venge net areziau su juo su
sieiti.

Nors viskas Honorijai pas 
ponus patiko, tik vienas daly
kas darė jai daug liūdnumo. 
Namuose niekas nesimeldė. Ji 
tik viena, turėdama laisves, ei
davo kasdien in artimai esama 
bažnytėlė, klausydavo Szv. Mi-

gZERO krantu ritosi patogus!
automobilius. Jame sėdėjo i i 

dvi motervs. Viena, automobi ' i . v 1liaus savininke, turtuolio zmo-h 
na. Kita, jaunute mergina, Ho-Į 
nerija vardu, naszlaite, veik j 
visa savo amžių gyvenusi prie
glaudoje, ir tik dabar pirma 
karta iszejusi in platu pasauli.

Su nusistebėjimu žiurėjo Ho
norija in auksztus murus, gra- į 
žius palocius, kurie riokso sza- 
le kelio ant kalnuotu ežero 
krantu. Jai atrodė, ji esanti 
svajonių karalijoje ir mane, jai 
pabudus, vėl atsidursianti 
naszlaicziu prieglaudoje, kur 
lyg sziol gyveno.

Honorijos mintys skrido in 
praeiti. Ji pamena’, kai jos s 
brangoje motute aplankydavo 
ja prieglaudoje. Kartais atnesz- 
davo jai saldainiu ir žaislu. Ma
ma buvo visuomet jai taip ge
ra. Priglaudusi prie savo kru
tinės vis sakydavo, kad Noriu
te butu gera mergaite, kad nie
kuomet neinžeistu Jezulelio. Ir 
Nora po tokiu pamokinimu 
jausdavosi esanti kas kart, ge
resne ir žadėdavo 'būti mamai 
paklusni ir laikytis jos patari
mu.

Mama, kai tik turėdavo liuo- 
so laiko, ilgai pasakodavo jai 
apie jos kūdikyste. Tuomet bu
vo da gyvas tėvelis. Viskas 
tuomet buvo kitaip. Ir tuYto bu
vo ir pati Noriute galėjo lanky
ti mokykla.. Tik sztai mirszta 
tėvelis ir skurdas aplanke j u 
szeimynele.

“Neturėjau kitokios iszei- 
ties,” sakydavo motina, “kaip 
tik atiduoti tave, brangi duk
rele, seserų globai in szita: prie
glauda. Tai padariau, tikėda
mosi, kad ateis geresni laikai, 
kad, užsidirbusi, galėsiu nusi
pirkti namus ir patogiau su ta
vim insitaisy ti. ’ ’

* * #
Bet atsitiko kitaip. Dievas 

atsiėmė brangia motute pas Sa
ve. Ir liko Noriute vienu viena 
naszlaite. Karcziai apverkė ji 
savo motinos mirti, bet nuolan
kiai pasidavė Dievo valiai.

Nuo to laiko Noriute stengė
si būti vis geresne, maldinges- 
ne ir kitiems malonesne. Sese
rys,'kuriu globoje ji buvusi, no
rėjo palikti ja pas save, bet tu
rėjo baimes, kad kartais jaunu
te mergaite nepažinusi pasau
lio, nepradėtų jo ilgėtis.

Ir sztai atsitiko, kad in prie
glauda atvažiavo turtinga mo
teris jieszkodama savo mžajai sziu ir imdavo Szv. Komunija, 
dukrelei aukles. Seserys paro
de jai visas paaugėjusias jau 
mergaites. Ir ponia, pasirinko 
sau Honorija, kuria ir seserys 
labai patvirtino.

Ir sztai, dabar Noriute va
žiuoja su ponia in nauja, vieta. 
Buvo kalbama., kad szi ponia 
yra labai turtinga, kad ji turin
ti milijonus, kad ji, nors pati 
nekatalike, visgi žadėjusi sese
rims netrukdyti Noriutes iszpa- 
žinti savo tikėjimą ir atlikinėti 
tikybines pareigas.

Ilgai keliavo juos dvi Michi
gan ežero krantu. Galu galę 
privažiavo gražia narna.

“Sztai esame jau namie!” 
suszuko ponia, kai automobi
lius pasuko in kiemą ir sustojo 
ties puikiom palocium.

“Koks tai gražus namas,” 
tarė Honorija. “Ar tai czia asz 
turėsiu gyventi?”

‘ ‘ Taip, mano brangioji, ir tu-

Noriutes

Baliute

kad at
grasia

zo-

* * *
Mažutėlė Baliute pradėjo net 

jos klausinėti, kodėl ji vaiksz- 
cziojanti kasdien in bažnyczia, 
kuomet riamiszikiu niekas to ne
daro? Noriute stengdavosi 
sziaip taip nukreipti kalba, ir 
mergaites žingeidumą palikda
vo be tikro atsakymo.

Vienok viena karta ji iszdry- 
so paklausti ponios:

“Poniute, ar galiu kalbėti 
mažajai Baliutei apie Jezu? 
Asz žinau kad Tamsta nenore- 
tumei, kad asz ja paidarycziau 
Katalike. Betgi juk ir Tamsta 
tiki in Jezu Kristų. O asz taip 
geiseziau kad ir Baliute Ji pa
žintu!”

Ponia, iszgirdusi s^iuos žo
džius, labai suimaisze. Bet po 

’ valandėlei susivaldė ir tarė:
“Gerai, Noriute, kalbėk jai 

apie Jezu, tik buk atsargi. Asz 
nenorecziau kad tėvas apie tai

žinotu. ’ ’
Porai dienu praslinkus, na

muose iszkilmingai buvo mini-: 
ma Baliutes gimimo diena. Su
važiavo daug svecziu. Mažutei 
solenizantei suteikta invairiu 
brangiu dovanu. Visi linksmi
nosi, o Baliute gražiai parėdyta 
bėginėjo su szypsena, kaip ko
kia peteliszke.

Tarp dovanu, kuriu ta diena 
gavo Baliute, buvo labai dai
lus aukso retežėlis. Ji prisiuntė 
dede, kuris labai, labai mylėjo 
mažyte mergaite. Visi svecziai 
stebėjosi retežėlio dailumui. 
Net Baliutes tėvas buvo sužavė
tas dovanos puikumu. Jisai su 
dideliu dėmėsiu žiurėjo in ji 
prie stalo namu knygino kam
baryje, kur buvo sunesztos vi
sos dovanos.

Rytojaus diena Honorija nu
ėjo kaip paprastai in bažnytėlė 
Szv. Misziu iszklausyti. G ryžu
si namo pamate, kad namiszkiu 
tarpe esąs didelis sujudimas. 
Mat, po pusrycziu namu ponia 
norėjo sudėti vakarykszczias 
dovanas in tinkama vieta, bet 
pastebėjo, kad trūksta dailaus 
aukso retežėlio.

“Niekas ežia nebuvo tik Ho 
nori ja” tarė szeimininkas. 
“Taigi ji tik gali būti kaltinin
ke.”

“Nejaugi tu manai, ji bus 
dovana pavogusi?” Tarė jo 
žmona.

“Kodelgi ne? Ar asz nein- 
■spedavau tave, kad butume at
sargi su ja?”

Tuojaus pradėta klausinėti 
naszlaite. Bet szi tvirtino, nie
ko nežinanti apie reteželi, ir 
pradėjo su kitais jo jieszkoti.

Jieszkota visur, bet veltui.
Praslinko diena, o retežėlio 

nesurasta.. Tai buvo didelis 
smūgis gerajai Honorijai. Visi 
namiszkiai remdamosi szeimi- 
ninko žodžiais, pradėjo intari- 
neti ja, kad ji bus pavogusi 
brangia dovana.

Noriute, matydama visu 
veidus atkreiptus priesz ja, nu
ėjo in savo kambąri ir perkratė 
visus daiktus. Nieko neradusi, 
puolė ant keliu ir pradėjo su di
dele viltimi melstis in savo glo
bėja, Szv. Antana, praszyda- 
ma, kad pagelbėtų atrasti pa
mestąjį reteželi.

Paskui iszemusi isz pundelio 
Szv. Antano paveiksią, Norint 
pastate ji ant stalo, uždegė sa
vo pirmos Szv. Komunijos žva
ke ir pradėjo da karszicziau 
maldauti Szv. Globėja, kad už
tartu už ja pas Dieva.

Pasimeldusi nuėjo žemyn.
Czia iszgirdo, kad szeiminin

kas užsikarszcziaves kažin ka 
kalba savo žmonai.

Noriute inženge in kambari 
ir nusilenke su pagarba priesz 
ponus.

“Kaip tik atėjo man min
tis,” tarė ramiai mergaite, kad 
•Szv. Antanas yra pamestųjų 
daiktu globėjas. Jei kas praszo 
ji, žadėdamas duoti iszmaldas 
va rgdieni ams, papra štai 
randai, ka pamėtė.”

Supyko szeimininkas 
naszlaites ir tarė:

“Nekalbėk nieku! Tu 
pasiėmei reteželi, o dabar 
iszsisukti. ”

Honorija. pažvelgė nustebusi 
ir liūdnai in szeimininka ir ta
re tyliai:

“Jei teip, tai gali mane nu-
. bausti. Vienok pabandyti vis-
, gi apsimoka. Asz melsiuos, o tu 

duok iszmalda.”
*Truputi susigeides szeimi

ninkas sutiko su Noriutes pa
siūlymu. Pažadėjo duoti isz-

Bagota Mažute

Mary Happy Heitman, 
pusketvirto meto mažute 
linksmai szypsojasi ir juo
kiasi, rodydama savo dantu
kus ir savo kontrakta, kuri 
teismas patvirtino. Mažute 
gaus nuo szimto ligi tukstan- 
czio doleriu ant sanvaites per

septynis metus nuo “Moving 
Pikczieriu,” krutamuju pa
veikslu kompanijos.

Tai ir mes džiaugtumes 
jeigu tiek mums kas nors ant 
menesio duotu. Ji losz ant tu 
krutamuju paveikslu.

garbes, kaip būti panasziam in 
Jezu Kristų. ”

Szeimininkas pažvelgęs iii ja 
didžiai nustebės. Tai buvo jam 
net ikėta ir keista pažiūra in ne
malonius invykius.

“Gerai, apie ta pamanstysi- 
me vėliau,” tarė galu gale po
nas A.— “Bet dabar pasakyk 
man, kaip tau-atejo in galva 
mintis apie slapta szubleda ma
no raszomam stale? Ar tu apie 
tai žinojai?”

“Ne, vigai nežinojau. Tik 
teip man atėjo in galva, gal to
kia szubleda ir esanti. Tai grei-

cziausiai Szv. Antanas pakiszo 
man tokia minti.”

Tuo tarpu in'bego in kamba
rį iszsigandusi tarnaite, szaulp- 
dama:

“Musu poniai kažin kas ne
gero pasidarė. Ji sėdi Honori- 
jos kambary ir verkia labai.”

Szeimininkas su Honorija 
pasiskubino tuojaus pas ponia. 
Rado ja klupojanezia ir garsiai 
verkianezia. Rodos jos szirdis 
plyszte plyszo. Savo rankose ji 
laike Szv. Antano paveiksią.

‘ ‘ Kas czia pasidarė Honori
ja?” Paklausė nustebės szei
mininkas savo žmonos.

Bet szi nieko neatsakę, tik 
dar smarkiau raudojo.

Szeimininkas tuomet kreipė
si in Noriute;

“Ar nežinai kas czia atsitiko 
su ponia?”

“Žinau tik tiek,’’ atsake 
mergaite, “kad ponia atėjo in 
mano kambari, kur turėjau pa- 
sistaeziūsi Szv. Antano pa
veikslą su uždegta žvake. Tai 
padare jai didelio inspudžio. 
Tuomet kaip tik Tamsta pa- 
szaukei mane pas save. Taigi 
nežinau, kas czia galėtu būti.”

Tuo tarpu szeimininke tru
puti nurimo ir tarp aszaru 
pradėjo sakyti:

“Žinpk, Edgardai, kad szita 
paveiksią, asz dovanojau mano 
mylimajai draugei, Elenai W., 
da būdama, mokykloje. Tuo
met asz buvau kitokia. Kai pa- 
maeziau ji sziezia, stojo priesz 

| mano akis visos mano paklai
dos, del kuriu nupuoliau teip ;. i 
žemai.”

malda vargszams. Ir vėl prade- : 
ta. jieszkoti, bet ir szi karta vel
tui.

“Niekur nėra!” Szauke szei
mininkas.

“Tamsta da nejieszkojai sa
vo raszomam stale,” tarė No-: 
rinte.

“Kaip-gi galėtu retežėlis pa-! 
kliūti in mano stala? Bet gerai 
jieszkokime!”

Bet ir czia nieko nerasta. Vis
ką perkratęs, szeimininkas jau 
buvo benorįs uždaryti stala ka 
Honorija tarė:

“Ar nėra kartais szitame sta- 
le kokios nors slaptos vietos?”

Szeimininkas pažiurėjo in ja 
intariamai, atidarė szubleda ir,1 
sztai joje 'buvo aukso retežėlis.

Honorija tuojaus puolė ant’ 
keliu, dėkodama Szv. Antanui. 
Tuo tarpu szeimininkas pa-', 
žvelge iii ja pilotai, tardamas: 

“Tai tu žinai mano raszamo- 
jo stalo slaptybes ? Jei teip, .tai 
negaliu būti tikras savo na
muose turėdamas toki vagi. 
Tuojaus paszauksiu policija!” ■

Honorija palžiurejo in ji nu- , 
stebusi, bet stengėsi būti rami 
ir pridėjo:

“Iszpildyk, ka esi pažadėjęs. < 
Duok iszmalda vargdieniams.”

Tai tarusi iszejo in savo 
kambari, nepastebėdama, kad 
ponia seka paskui ja. Tik girdė
jo kai szeimininkas kalbėjo sa
vo žmonai:

“Eik paskui ta mergaite ir 
žiūrėk, k a ji darys!”

Honorija inžengusi in savo 
kambari, atsiklaupė priesz Szv. 
Antano paveiksią ir pradėjo 
verkti.

Szeimininke pamaeziusi ant 
stalo Szv. Antano paveiksiu ir 
deganszia. pribsz ji žvake, su
drėbėjo, ir paėmusi paveikslu 
in savo rankas, pažiurėjo in jo 
afvirksz'czia. puse ir pradėjo 
skaityti parasza:

“Brangiajai Elenai nuo 
drauges Honorijos Elwood. Re
kolekcijoms Szv. Antano Aka
demijoje laikytoms atminti.”

“Isz kur turi szi pa veiks
lą?” Paklausę nustebusi ponia.

“Mano mama davė ji man, 
i n šaky dama, kad visuomet, ji 
laikycziau pas save. Ji gavusi 
szita paveikslu nuo vienos savo 
mylimos drauges, kurios atmin- 
cziai asz turiu varda, Honori- 
ja.”

Iszgirdusi tai,, szeimininke 
suszuko: “O mano Dieve!” Ir 
puolusi ant keliu, suėmusi vei
dą rankomis pradėjo karcziai 
verkti!

Ta valandėlė atbėgo tarnai
te szaukdama Noriute pas po-

Honorija tuojaus nuvyko pas 
szeimininka, stengdamosi su
valdyti vidujini neramumu ir 
viską priimti ka tik Dievas at
sius.

Eidama tropais, mane parna- 
tysianti policijanta, kuris tuo
jaus ja aresztuosias. Bet apsi
riko.

Szeimininkas priejas prie 
Noriutes tarė maloniai:

“Klausyk, Honorija! Turiu 
pasiaiszkinti. Tik dabar atsi
miniau kad vakar, man apžiū
rint dovana, kažin kas greitai 
iszszauke mane, ir asz besisku
bindamas inmecziau reteželi in 
]»asle])ta szubleda ir uždariau 
stala. Vėliau kitais reikalais 
užsiėmęs, visai buvau pamir- 
szes. Tuo budu asz nuskriau
džiau tave -labai, Sutardamas 
tave,'buk esi pavogusi szi bran
gu daikta. Asz noriu dabar tau i
atlyginti.”

“0 Tamsta nemanstyk apie 
kokius ten atlyginimus,” tarė 
linksmai Noriute. “Asz jau at
siėmiau atlyginimą pakanka
mai, nes turėjau dideles laimes 
ir garbes būti neteisingai ap
skusta, kaip musu Iszganytojas 
Jėzus Kristus. Nėra didesnes

Angle Darbininke
Amerikoje

BALTRUVIENE

at-

nori

Angle, Ada Fishburn, dvi- 
deszimts metu amžiaus graži 
mergina paliko savo darba 
Anglijoje ir atvažiavo in 
Amerika kur ji beveik toki 
pat darba gavo fabrike. Ji 
sako kad Amerikoje tūkstan
ti sykiu geriau dirbti ir gy
venti nes czia pas mus galima 
ko tik nori nusipirkti be jo
kiu suvaržymu. Ji czia, su 
pasididžiavimu parodo kaip 
lengvai ji gali nusipirkti ka 
tik ji nori, ir kiek tik ji nori 
Amerikoje. Ji dabar rengia
si gryžti in Anglija ir už tai 
ji perkasi labai daug visokiu 
dalyku ir maisto kurio ji ne
gales pirkti Anglijoje.

Nedelioj atsibuvo
“Motinos Diena,”

Ta diena buvo 
a p v a ik szczi o jama,

Per visa. Amerika !
Daug gerbia, savo motina, 
Bet Amerike yra motinėlės, 

kur rugoja,
Ant savo dukrelių bedavoja,

Jog ju neklauso,
Ir nenori dirbti, 

Nei namie prie pecziaus virti. 
Teisybe, yra tokiu tėvu,

Kurie isz pradžios, 
Ant savo dukreles 

p as i ei g i m u 11 ež i u r i,
Da snargles ir vaikina

■ jau turi. - 
Musiszkes jokios sarmatos 

neturi, 
Automobiliais po urvas 

traukosi,
Ant nieko nežiūri.

Gerai iszmokytos dukreles, ' 
Klauso savo motinėlės, 
Ir guodoja. savo tėvelius 

visados.
Viena syki asz girdėjau, 
Kaip motinėlė kalbėjo, 

Kaip in savo jauna dukrele 
žiurėjo.

Tai Dievuli, kad Lietuvoje 
butu,

Tai da kiaules ganytu, 
Teip piiikei nesiredytu, 

Ir apie jaunikius nežinotu. 
O ka? Ar-gi tai negražu, 
Ar motinėlių! ne graudu?

Dukrele didele panaite stojo,
Norints visai jauna, 
Bet merga pastojo.

Nekaltos butu dukreles,
Butu doros mergeles, 

Kad dorian butu užaugytps, 
Dvasioj .szventoj iszmokytos.

Jeigu namie sėdėtu, 
Automobiliais po visas 
pakampes nesitrankytu, 
0 savo motinėlė visame 

užvaduotu, 
Naminius daigiu mazgotu, 

Ligi pusiaunaktes su vyrukais 
nesi valkiotu,

O labiausia, 
Prisilupi, kaili gerai isžlupt, 

Kaip asilais, tai nepasilais
* * *

“Tavo motina ir asz buvome 
labai artimos drauges. Tąis lai
kais ir asz buvau gera Katalike. 
Iszejus isz mokyklos, Elena isz- 
tekejo už gero žmogaus, bet ne
turtingo. Tuomet visi jos prie- 
t ei i a i nuo jos atsisuko ir a.sz 
teipogi. Netrukus ir asz iszte- 
kejau. Bet drauge, sekdama 
mada ir pasaulio dvasia, iszsi- 
žadejau Szv. Tikėjimo, jieszko- 
dama tik, kad tnrecziau pasau
lio akyse garbes ii aukszta vie
ta. Gavau, ko troszkau, bet pra
radau ramybe. Sanžine man vis 
isžmetinejo mano iszdavyste. Ir 
nors turėjau turto ir visokiu 
smagumu, nebuvau laiminga. 
Da didesnis skausmas suspaudė 
mano szirdi, kai tu, Noriute, 
papraszei, kad leiscziau tau

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Mokslas sako:
Kiekviena dukrele mislina, 

Kad ji gali szeimyna 
isžauginti,

Ir iszmokinti daug geriau,
■ Negu “Jos Motina,”

Pakol ji pradeda, 
Auginti ir mokinti savo 

būreli.
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ZiniosVietines
I

— Utaiminke pripuola Szv. 
Antoninio Vyk., taipgi ta die
na 1871 metuose Frankfort Tai
ka užbaigė Prancūzijos-Rusijos 
kara.

— Seredoj Szv. Pranciszko | 
Jeron.

— Ketverge Szv. Nereuso! 
ir Komp. Taipgi ta diena 1937 
metuose, Jurgis Szesztasis su 
savo žmona Karaliene Elzbieta į 

. užėmė Anglijos sostą.
— Nedelioj apie 6:06 valan

da vakare, likos paleistas ug
ninis signuolas isz dėžutės 5-5; 
signolas buvo pagadytas.

— Petricia Senavaitis isz 
miesto turėjo operacija Locust 
Mt. ligonbute.

— Musu skaitytoja ponia 
Jieva Kazlaitiene isz Newark, 
N. J., lankėsi mieste pas savo 
sunu Petrą ir ma.rczia Stanei- 
kai, pas ponstva Mat. Garmus, 
ant W. Centre uly., ir pas sunu 
Albina Stancikus, Mar Lin. 
Taipgi atsilankė in “Saules” 
Redakcija, nes ponia Kazlaitie
ne yra musu sena skaitytoja 
nuo daugelis metu. Kazlaicziai 
kitados gyveno Minersvilleje. 
Acziu už atsilankyma.

— Ana diena motoravo in 
miestą ponia Margarieta Busz- 
niauskiene, sūnūs Reimundas 
ir sesuo Izalbelle Lakavicziene 
visi isz Detroit, Mich., kurie 
lankėsi pas savo gimines Teo
dora Juozupavicziuš ant W. 
Centre Ely., mieste, ir pas duk- 
tėre Julija Dzurioko, Patterson, 
■N. J. Buszniauskai kitados gy
veno Mahanojuje, bet apie pen
ki metai atgal persikraustė in 
Detroitą. Ponia Busznieuskie- 
ne teipgi atlankė ir “Saules” 
redakcija, už ka tariame szir- 
dinga acziu.

— Subatoj, Balandžio 30-ta 
diena. Transfiguration bažny- 
czioje mieste Philadelphijoje, 
Pa., Kunigas William B. Flynn 
suriszo mazgu moterystes pa
nele Evelyn (Susavicz) Šiuži li
te, duktė pons. Pr. Služiu, nuo 
801 E. Pine Uly., isz miesto, ir 
Thomas Fragale, sūnūs pons. 
J. Fragale, isz New Yorko. Svo
tai buvo Marian Fragale, Mrs. 
Ber. Blence ir Dr. Jos. Flasco- 
naro. Jaunavedžiai apsigyvens 
New York.

— Panele Irene, duktė 
pons. Florijonu Boczkausku 
nuo 300 W. Pine Uly., ana diena 
užbaigė savo slauges (nurse) 
mokslą, Jefferson Hospital 
(School of Nursing, Philadel
phia, Pa. Panele Irene, dabar 
randasi U. S. Veterans Admi
nistration ligonbute, Perry 
Point, Md.

Shenandoah, Pa. — Schuyl- 
killo pavieto Sodalietes laike 
savo 6-ta Metini susirinkimą 

• 'Nedelioj, popietu Szv. Jurgio 
parapijos svetainėje. Daug na
res dalyvavo tame susirinkime.

— Martynas Romonas isz 
miesto turėjo operacija vietino- 
je ligonbuteje.

Pottsville, Pa. — Dvieju me
tu amžiaus mergaituke buvo 
apie trisdeszimts penkis sykius 
inkasta ir apkandžiota vienos 
dideles 'žiurkes, kai ji lovoje 
gulėjo. Daktaras E. Eugene 
Cleaver pasakė policijantams 
kad tos mergaites motina, Po
nia Meitzler atsikėlė isz miego 
ii isz'girdo kai jos mažoji duk-

Cartrage, Tenn. — Deszimts j 
žmonių žuvo ir vienas buvo la-■ 
bai sužeistas kai greitas Tenn-; 
essee- Central traukinys, frcitasį 
sudaužė automobiliu ant krvž-' I
kelio. Visi tie 'žuvusieji ir su-i 
žeisti važiavo in t roką isz baž-i 
nyczios kai nelaime’ atsitiko 
Vienos szeimynoš. visi nariai, 
tėvas, motina ir vaikai pražu-i 
vo. Policija spėja kad to treko 
draiverys negirdėjo ir neinate: 
kai tas traukinys atvažiavo. 
Trokas buvo ant ridi u kai 
traukinys ji pagavo ir sudaužė.

Daktaras Samuel Solnik, ■ 
dantistas naujos Israelio tau
tos armijos sako ir giriasi 
kad jo jaunas sūnelis pareina 
isz iszkilmingos ir garbingos 
Karaliaus Dovydo gimines. 
Ka jis c:ia nogi pasakyti ar 
kuomi pasigirti, mes nežino
me ir nesuprantame, nes mes 
prisimename sena Lietuviu 
pasakyma kad “tas kuris gi
riasi savo praeitimi ar saVo 
tėveliais yra kaip bulve, ku
rios geriausia dalis yra po 
žeme.

rele Sara Elaine, spiegė isz bai
mes ir skausmo, ir pamate dide
le žiurke kandant jos dukrele.

Philadelphia, Pa. — Marjo
rie J.. Creasy, dvideszimts asz- 
tuoniu metu daktaru pasiskun
dė policijantams kad vienas vy
ras atėjo in jos ofisą, pasiskus- 
damas kad jam peczius ir strė
nas skauda. Kai ji atsisėdo pa- 
siszneketi su juo, jis iszsitrau- 
ke revolveri ir pareikalavo kad 
ji jam atiduotu visus savo pini
gus. Daktara sako kad vagis 
pasivogė pustreczio szimto do
leriu ir pabėgo.

Girardville, Pa. — Gerai ži
nomas senas gyventojas, Jonas 
Luczas (Luchas) nuo 235 A 
Ulyczios, kuris sirgo nuo kokio 
tai laiko, numirė Petuyczioj, 
penkta valanda ryte, Ashland 
ligonbute. Velionis atvyko isz 
Lietuvos 45 metai atgal in She- 
nadoryje, o apie 12 metu atgal 
persikraustė in Girardville. Bu
vo angliakasis ir paskutini kar
ta dirbo Hammond kasyklose. 
Paliko paczia, Agnieszka ir ke
letą vaikus ir dvi seserys. Lai
dotuves invyks Utarninke, su 
apiegomis Szv. Vincento baž- 
nyczioje 9-ta valanda ryte, ir 
kuna palaidos in Szv. Marijos 
kapines iShenadoryje. Grabo- 
rius Vilkiškas laidos.

Mechanicsville, Pa. — John 
Wasura, 63 metu amžiaus ang
liakasis, likos pavojingai su
žeistas per eksplioduojama di
namito laike darbo Grier City 
mainuose, arti Minersville. Ne
laimingas 'žmogelis likos nu
vežtas in Pottsville ligonbute 
Petnyczioj, kuris numirė 7:15: 
vai., vakare. Paliko paczia ir 6> 
vaikus. Jo draugas Michael 
Cutler, 37 metu senumo isz For- 
restville, taipgi likos sužeistas 
ir randasi Pottsville ligonbute.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::
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Margareta Truman Su
Nauja Skrybėlaitė

Prezidento Trumano duk
tė, Margareta, ežia parodo 
savo Velykine skrybėlaitė. 
Jai kaip ir visoms kitoms 
Amerikos merginoms ir mo- j 
terims didžiausia rūpestis 
per Velykas tai nauja ir ma
dinga skrybėlaitė.

Mineola, N. Y. — John A. 
Grady, penkios deszimts vieno 
meto namu sanvininkas buvo 
ant smert nnszautas ir du jo 
randauninkai yra intarti ir su
imti. Policija dabar tardo ir 
klausinėja John Miners ir jo 
žmonos. Policija dažinojo kad 
szitiedu labai susibarė ir susi- 
pesze su savo Szeimininku apie 
nuomotus namus ir apie randa 
keliomis dienomis priesz tai 
kada tas tu namu savininkus 
buvo nužudytas.

PERSPĖJA
SENATORIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

pradėtu visus krasztus užka
riauti, ir mes butume priversti 
stoti priesz juos, be kitu krasz- 
tu pagelbos.”

Jis toliau tiems Senatoriams 
pasakė, kad jis asmeniszkai pa- 
sisznekejo ir pasitarė su dvide
szimts penkiais buvusiais Am
basadoriais ir Užsienio reika
lu atstoviais, ir isz tu dvide
szimts penkių tik vienas pa- 
reiszke savo pasiprieszisima to
kiai sutareziai. Dvideszimts ke
turi sako, kad tokios sutarties 
jau seniai reikėjo!

JAUNAS
ŽMOGŽUDIS

. PALEISTAS

Prisipažino Kad Jis 
Vaika Pasmaugė

CHICAGO, ILL. — Rafael
Villasenor, penkiolikos metu
senumo vaikas, policijai prisi
pažino, kad jis pasmaugė tryli
kos metu amžiaus William Ger
vais, bet jo advokatas teismui 
priparode, kad policijantai ta 
vaika suvedžiojo, prižadėdami 
kad teismas ji ne taip sunkiai

1 r S A U L E * ’ MAEANOY CITY, P®.

VOKIECZIU VAL
DŽIA INSTEIGTA

nūs William buvo nužudytas, 
ji apalpo ir numirė.

________________

, i
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

Du Komunistai balsavo
priesz ta Konstitucija. Penkio
lika kitu nutarė pasitraukti ir 
visai nebalsuoti. Asztuoni at-Į 
stovai isz Bavarijos nebalsavo, 
nes jie nori palaikyti galinga 
Bavarija. Trys Krikszczionys 
Demokratai ir keturi mažesniu 
partijų atstovai nebalsavo.

Szita Demokratiszka valdžia 
dirbs ir visa tvarka ves su Ali- i 
jantu priežiūra. Tikri rinkimai 
bus laikomi Liepos (July) me
nesyje.

Alijantai sako kad jie visai 
nesikisz ir leis ta Komitetą sa- 
votiszkai visa kraszta valdyti.

Žinios dabar pranesza kad 
sostine szitai valdžiai dabar 
yra iszrinkta ir žinoma kaipo 
Demokratiszka. Socialistai no
ri Frankfort miestą, o Kriksz
czionys Demokratai nori Bonn 
miestą.

Szita valdžia turi savo poli
cija, kuri bus pirmutine nuo ka
ro pradžios. Szita policija bus 
po Alijantu priežiūra, bet Ali
jantai sako, kad jie visai nesi
kisz ir leis juos savotiszkai vis
ką susitvarkyti.

Anglijos Ministeris

Ernest Bevin, Anglijos Už- 
Ministeris ežia sėdi ir sienio Ivlinisteris ežia sėdi ir 

perskaito kelis svarbius 
rasztus, Tautu Sanjungos po
sėdyje, New York mieste.

Anglijos buvęs Premieras 
baisiai užsipuolė ant Ernest 
Bevin sakydamas kad val
džia ir valdininkai baisiai 
daug klaidu padare Kinijoje 
ir kad darbininku partija 
yra kalta kad tiek Anglijos 
jurininku žuvo, kai Komu-
nistai pradėjo in Anglijos 
laivus szaudyti.

nubaus jei jis pats prisipažins. 
Jo advokatas sako, kad tokis 
prisipažinimas nėra nei teisin
gas, nei priimtinas teisme.

Per teismą szitas jaunas 
žmogžudis daug ka pasakė in- 
tardamas ir kitus savo kaimy
nu vaikus.

Tame savo prisipažinime tas 
jaunas žulikas buvo pasakęs: 
“Jis, William Gervais, manes 
neklause, nedare ka asz jam 
buvau paliepęs, tai asz ji gerai 
pamusziau, paskui asz ji par
trenkiau ant žemes nusijuosiau 
savo diržą ir užneriau jam ant 
kaklo ir nuvilkau ji in krumus. 
Asz nežinojau ar jis dar buvo 
gyvas ar jau miręs,bet asz ta 
savo diržą dar drueziau užne
riau ant jo gerkles kol jis nu
stojo spardesis.”

Nužudyto vaiko Wm. Gar- 
vais tėvas deszimts metu atgal 
nusižudė. Frank Foote, kuris 
su ta naszle apsiženijo buvo jos 
vaiko Viktoro nuszautas. Kai 
jo motina iszgirdo kad jos su-

SAVININKUS
SKRIAUDŽIA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tus, tuos ponus, tas kompanijas 
ir pažiūrėkime in paprasta dar
bo žmogeli, kaip musu ‘Saules’ 
skaitytoja. Mes drysime pasa
kyti kad dauguma musu skai
tytoju turi savus namus ir kad 
daug isz j u leidžia ant randos 
kelis kambarius ar kelis name
lius. Per kara, kai viskas bu
vo suvaržyta, algos, penias, 
kasztai ir tavoras, tai niekas 
nieko negalėjo sakyti kad ir 
randos buvo suvaržytos, val
džios nustatytos. Viskas sto
vėjo ant vietos ir taip buvo ge
rai, taip ir turėjo būti.

Bet dabar, kai darbininkai! 
gali reikalauti kiek tik jie nori, 
kada pragyvenimas in padan
ges iszkilo, kada tavoras už 
auksa brangesnis, valdžia vis 
palaiko savo suvaržinima ant 
randu. Dauguma tu musu laik- 
rasztininku sako, kad taip ir 
turi būti, nes nėra gana namu 
ir bagoeziai luptu kiek tik ga
lėtu isz randauninku jeigu val
džia neprižiuretu.

Bet vėl praszome savo skai
tytoju pamisztu apie tuos po
nus ir bajorus, ir pasižiūrėti in 
save ar in savo kaimynus ir 
draugus, kurie yra savo name
liu szeimininkai.

Gal ir jus patys turite narna 
kuri iszrandavuojate? Sztaii 
kaip dalykai stovi.: Karpinte- 
rys, plumberis ar kad ir pus- 
keptas darbininkas, reikalauja 
nežmoniszku algų, jeigu tik 
reikia kas pataisyti apie na
mus; tavoras, kaip medis ir ki
ti, paszieliszkai brangus; tak
sos bragios ir pats užlaikymas 
tu namu ar to namelio baisiai 
brangus. Valdžia uždraudžia 
pakelti, padidinti randa tiems paKeiu, padidinti randa tiems 
kuriems nerupi nei taisyti, nei 
pripiureti, nei taksas mokėti!

Paprastas žmogelis kuris per 
kruvina savo prakaita pasista
tydino sau namus ar nemeli, da
bar negali nei cento užsidirbti 
ant savo tu nameliu. Tai ežia 
jau didžiausi skriauda Ameri
kos paprastiems, kaip jus ir 
mes žmonėms.

Biznieriai, sztorninkai isz- 
rinko deszimts vyru kurie 
gražiausiai ir madingiausiai 
rengiasi. Isz tu deszimts vy
ru ežia yra parodoma szeszi 
kurie neszioja naujas ir ma
dingas kravatas, naktaizas. 
Ned Goldsmith iszrinko tuos

Jeigu valdžia nori valdyti ir 
varžyti randas, tai tegu tuo pa
ežiu sykiu valdo ir varžo tuos 
darbininkus, kurie prie tokiu 
namu dirba ir tuos kurie to
kiems namams tavora parduo
da? Jeigu viena, tai ir visus; o 
jeigu ne visus, tai kam iszsi- 
rinkti tik viena muszinti ir 
skriausti?

PASIVOGĖ
MERGINA

EAST STROUDSBURG, PA.
— Valstybine policija prane
sza kad jie dabar jieszko vieno 
darbininko, kuris po pane valia 
privertė viena mergina su juo 
iszvažiuoti. Tas darbininkas, 
policija dažinojo yra David 
Smith, trisdeszimts asztuoniu 
metu amžiaus, ir ta mergina yra 
Ruth Lorraine Dippre, kuri 
pirmiau dirbo kaipo tarnaite to 
vyro namuose.

Policijos virszininkas, Ar
thur Swinck sako kad tos mer
ginos brolis policijai pasakė 
kad tas vyras David Smith pri
vertė jo seserį su juo važiuoti, 
kai jis sutiko ja, jos broli ir jo 
brolio žmona pareinant isz va- 
karuszku anksti ryta. Jos bro
lis Robert sako kad jis stengiesi 
ta vyra sustabdyti, bet negalė
jo.

Uncle Sam Says

Lots of you people today are tip
toeing around the edges of the pro
verbial soup bowl. Saving money has 
never been a cinch—but—it’s so much 
easier when you buy U. S. Savings 
Bonds'* the regul ar, automatic way. 
When you know that day in, day out, 
your savings are growing, you get a 
feeling of comfort and security, like 
on a “Magic Carpet’’, that can be had 
in no other way. Besides, you get back 
$4 for every S3 in ten short years. 
Enroll for the Payroll Savings Plan 
where you work or, if self-employed,' 
the Bond-a-Month Plan where you 
bank. U.S. Treasury Department

deszimts geriausiai apsiren
gusiu vyru.

Czia isz virszaus, isz kai
res in deszine parodo savo 
madingas naktaizas Ponas 
Alfred Gwynne Vanderbilt; 
szokikas Fred Astaire; Pre
zidentas Trumanas; buvęs

AMERIKOS
TVIRTOVES

EUROPOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jis sako, net už ginklus, nes 
mes per ana kara parodėme 
kad ne taip svarbu ginklus tu
rėti, kaip turėti pinigus ir fa
brikus del tokiu ginklu paga
minimo.

Jis toliau sako, kad galimas 
daigtas, kad už kiek laiko Eu
ropa, be Amerikos pagelbos ga
les apsiginkluoti ir bendra 
frunta nusistatyti. Bet dabar 
klausimas ne del kokios tolimos 
ateities, bet del DABAR! O 
dabar, kaip dalykai stovi Euro
poje, tai Amerikos pagelba, 
kaip kariszka, taip ir pinigisz- 
ka būtinai reikalinga.

Jis tolaiu visiems tiems Se
natoriams staeziai pasakė, kad 
ta pagelba kuria mes siunezia- 
me Europai, yra ne vien tik 

1 mielaszirdystes darbas, bet 
teipgi ir saves apsisaugojimas, 
apsiginklavimas. Juo geriau 
mes tuos krasztus Europoje ap
ginkluosime, juo saugiau bus 
mums ežia namie.

Jis sako, kad nuo dipliomatu 
ir valdovu pareina darbas ar 
pareiga paskelbti kara, bet nuo 
karininku pareina nusistaty
mas kaip tas karas bus veda
mas. Už tai jis jau dabar pasa
ko, kad visi Laivyno, Armijos 
ir Lakunu karininkai yra nusi
statė, kad jeigu kada vėl karas 
iszkils, tai jie prieszo nelauks 

j ateinant, bet ant to prieszo pul
sis su visais savo ginklais isz 
visu pusiu. Jis toliau sako, 
kad Amerikai bus daug sau- 

. giau, jeigu prieszas bus sustab
dytas pirm negu jis užims Eu- 

į ropos krasztus.

Taip, Europa apginkluoti 
reikia dabar tiems krasztams 
pristatyti ginklu! O mes tu 

; ginklu ir per daug turime! Mes 
kad ir dabar galėtume in Eu
ropa pasiunsti daug savo dide
liu armotu, kuriuos mes dabar 
visai ne variuojame.

Generolas Bradley stengiasi 
Senatoriams paaiszkinti kokios 
butu karininku ir vaisko parei
gos, jeigu Amerika priima ta 
Atlanto Sutarti ir stos in ta 
Sanjunga.

Anglijos Premieras Winston 
Churchillis; Anglijos Wind
sor kunigaiksztis ir kliubo 
bagoeziu saliuno vedejas ir 
sanvininkas, Sherman Bill
ingsley.
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