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Sovietai Trukdo Taika V
Isz Amerikos Atsilankė In Angliakasyklas

VISAM SVIETUI PA
VOJUS ISZ RUSIJOS

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius George 
C. Marshall užvakar jau visai 
vieszai pasakė kad Rusija su
daro pavoju visam svietui ir 
viską ardo, visiems tyczia truk
do.

Taipgi del musu Kongresą ir 
Senata, perspėjo, sakydamas 
kad mes turime visomis galio
mis stengtis szelpti ir atstatyti 
tuos Europos krasztus, kurie 
Komunizmui prieszinasi. Jie 
sako kad jeigu mes dabar tiems 
krasztams pagelbos ranka ne- 
isztiesime, tai visi tie krasztai 
bus taip nukamuoti, tokie silp
ni, kad Sovietai visus juos už
kariaus!

Sekretorius Marshall sako, 
kad jeigu mums nerupi tu 
krasztu žmones ar j u valdžios, 
ir jeigu mes visai nei nekalbė
tume apie krikszczioniszka 
mielaszirdyste, mes vistiek tu
rėtume visus juos szelpti ir 
remti. Jeigu tie krasztai žlug
tu, tai mums iszkiltu baisus pa
vojus, nes tada mums butu 
daug sunkiau apsiginti. Jis sa
ko kad mums pilnai apsigink
luoti kasztuotu daug daugiau 
negu septyniolika bilijonu do
leriu. O tiek bilijonu doleriu jis 
dabar reikalauja del atstatymo 
Europos krasztu.

Sekretorius taipgi aiszkiai 
pasakė visam Kongresui, kad 
butu didžiausia klaida dabar 
mažiau paskirti ar mažiau 
szelpti, nes tada mes tuos žmo
nes tik suerzintume; o tu krasz
tu pražūti tik atidetume, ir j u 
kentėjimus tik pailgintume.

Prekybos Sekretorius W. 
Averell Harriman pritaria Sek
retoriui ir atsako tiems kurie 
dabar prikaiszioja kad viskas 
taip brangu dabar, už tai, kad 
mes tiek daug visko siuncziame 
in Europa. Jis prisipažino kad 
ta paszelpa prisideda prie to 
brangumo, bet jis tuo paežiu 
sykiu sako kad mes galime nors 
tiek nukenteti ne vien tik del 
Europos badaujaneziu, bet del 
savo apsaugos.

Sekretorius Marshall yra la
bai gudrus ir apsukrus politi
kierius ir su savo žodžiais 
skaitosi. Jis niekados, ar tik la
bai retai prasiszoka ar prasita
ria. Iki dabar, jis nei syki ne
paminėjo Komunistu ar Sovie
tu. Bet szita syki, kai Kongres
menai jo stacziai užklausė ar 
teisybe kad Komunistai deda 
visas pastangas suardyti ir pa
neigti visa musu paszelpos pla
na? Jis stacziai atsake kad tai 
teisybe!

Jis perskaitė Sovietu Polit-
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Veda Arabu Armijas
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Szitie Anglai ir Angles 
atsilankė in kasyklas, mai
nas pamatyti kaip mainieriai 
dirba ir kasa angli. Pirmiau 
jie szitokius szposus kriesda- 
vo sakydami: “Kad ir ne-

žmoniszka, bile kitoniszka.” 
Dabar jie visi laiko už obal 
si: “Sziandien kad ir sunku 
ir nepatogu, bile rytoj bus 
szviesiau.“

Visi szitie yra darbininkai

ir darbininkes ant ūkio pas 
kuriuos kelios sanvaites at
gal atsilankė mainieriai. Tai 
jie visi dabar norėjo atsimo 
keti tiems mainieriams ir pas 
juos nuėjo in sveczius.

REIKIA DAUGIAU
EROPLANU

WASHINGTON, D. C. —
Prezidento paskirto komisija 
del isztyrinejimo Amerikos 
eroplanu jiegos paskelbė savo 
raportą. Komisija, sako, kad 
Amerikai verktinai reikia tuo- 
jaus padidinti ir patvirtinti sa 
vo kariszkas jiegas padangėse. 
Dabar jau visi mato ir supran
ta,kad kitas karas bus vedamas 
padangėse, ir Amerika turi ap-

bijosi tiek pinigu paskirti ir 
stengiasi kaip nors iszsisukti. 
Kiek dabar galima pramatyt, 
tai visi Kongresmonai ir Sena
toriai galu gale susipras ir isz 
savo saldaus miego prisikels 
kai prieszo eroplanai jau bus 
Amerikos padangėse.

TRUMAN SIULINA
39 BILIJONUS 

Pinigai Del Apsigynimo 
Ir Paszelpos Europai

Europai. Prezidentas Trumą 
nas sako, kad jis neužilgo pra- 
szys daugiau negu keturis 
szimtus milijonu doleriu del 
Kinijos.

Kad Republikonai apkarpys, 
sumažins tuos pareikalavimus, 
bet vistiek jau dabar matyti 
kad taksos negales būti suma
žintos, jeigu iszlaidos bus to
kios baisiai dideles.

EROPLANAS 
NUKRITO

siginkluoti ir pasirengti.
Komisijos pirmininkas Tho

mas K. Finletter isz New York, 
jokiu budu negalėtu atsiginti 
sako, kad musu lakūnai dabar 
nuo prieszo kuris ant Amerikos 
užsipultu isz padangių.

Komisija pataria kad Ameri
ka nuo szios dienos imtu staty
ti ir stiprinti musu lakunu ar
mijas. Visi tos komisijos na
riai sako kad Amerikos valdžia 
turėtu tuoj aus paskirti 1,300,- 
000,000 doleriu del nauju ir ge
resniu eroplanu.

Komisija praszo ir reikalau
ja tiek pinigu, nepaisant to kad 
Armija su Laivynu jau dabar 
reikalauja 13,200,000,000 dole
riu del ateinaneziu metu.

Armija jau net pirm tos ko
misijos raporto, stengiasi pri
kalbinti visus lakūnus, kurie 
dabar jau isz vaisko iszstojo, 
gryžti in vaiska. Dabar jau vi
si tie kurie prie eroplanu dirba 
gavo insakymus statyti dau
giau ir daugiau vietų eropla- 
nams nusileisti. Valdžia isz- 
leido insakyma, kad pinigai ar 
kasztai nieko nereisz,kia, kad 
visi gali ir turi net ‘ ‘ Overtime ’ ’ 
dirbti, nepaisant kad jĮiems rei
kia dvigubai mokėti. j

Bet Kongresas su Senatu vis

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas innesze 
in Kongresą patarima, kad szi- 
ais metais reikes labai daug pi
nigu del valdžios reikalu ir del 
paszelpos Europai. Jis praszo 
Kongreso paskirti 39,669,000,- 
000 doleriu del sziu metu isz- 
laidu. Valdžia skaito metus 
nuo pirmos dienos Liepos-July 
menesio.

Pernai mums kasztavo ketu
rios deszimts du bilijonai ir 
penki szimtai ir penki milijo
nai doleriu.

Prezidentas Trumanas sako, 
kad tiek pinigu dabar reikia, 
norime apsiginti nuo prieszu ir 
jeigu norime savo draugams 
padėti. Jis iszrokoja kad dau
giau negu tiek ineis in valdžios 
iždą per taksas. Republikonai 
vis kalba ir reikalauja kad tak
sos butu atpigintos, bet Prezi
dentas Trumanas nei žodžio ne
pasakė apie sumažinimą taksu.

Kai tik Prezidentas Truman
as davė savo inneszima, intėike 
savo pasiulinima ar pareikala- 
vima, tai buvo tuoj aus matyti 
kad Kongresas su juo nesutiks. 
Kongresas ir Senatas yra Re- 
publikonu valdomi.

Szitie pinigai del paszelpos

WASHINGTON, D. C. — 
Penki vyrai žuvo ir ketusi buvo 
sužeisti kai eroplanas DC-3 nu
krito ir sudužo prie Potomac 
upes, netoli nuo Washingtono.

Lakūnas kuris ta nelaiminga 
eroplana vairavo buvo A. M. 
Saltanis. Jis, prisiartindamas 
prie vietos kur eroplanai nusi
leidžia, per radijo davė visiems 
žemai žinoti, kad jis jau leidžia
si. Bet tie kurie eroplanus pri
žiūri ant žemes jam pasakė kad 
kitas eroplanas tuo paežiu kar
tu leidžiasi ir jam insake pakil
ti iki 3,500 pėdu. Lakūnas Sal
tanis sake “gerai.“ Paskui už 
keliu minueziu jis vėl per radi
jo prasze pavelinimo nusileisti. 
Pavelinimas buvo jam duotas, 
ir tie ant žemes paklausė kaip 
augsztai jis dabar randasi. La
kūnas pasakė jiems palaukti 
pakol jis pažiuręs. Po tam nie
kas daugiau isz to eroplano ar 
isz to lakūno negirdejo.

Už keliu minueziu keli ūki
ninkai mate kai tas eroplanas 
krito isz padangių ir susidau
žė girioje. Eroplanas paprastai 
veža apie dvides zimts žmonių, 
bet szitu sykiu tik szeszi kelei
viai ir trys lakūnui ant jo skri
do. Lakūnas ir jo pagelbininkas

Europai yra skiriami vien tik žuvo nelaimėje.

FRANKFORT ON THE MAIN, VOK. — 
Komunistai dabar jau ima vieszai pultis ant 
Amerikiecziu ir visus Vokieczius buntavuoja 
kad jie neprisidėtu prie tos Amerikiecziu tvar
kos del paszelpos Europoje.

Essen mieste apie dvylika tukstanezėj du 
bininku sustojo dirbę ir per penkias valandas 
marszavo po ulyczias. Solingen mieste apie 
keturi tukstaneziai darbininku panasziai dare.

Komunistai nori parodyti kokie jie yra ga
lingi, ir už tai stengiasi apie szeszios deszimts 
tukstaneziu darbininku subuntavuoti.

Jie sutrukdė bizni ir pramone Munich ir Ba
varijoje, tuomi parodydami kad su jais Vokie- 
cziai turi skaitytis. Komunistai rengiasi paro
dyti visas savo jiegas Balandžio (Apr.) mene- 
syle, kai visiems jau pritruks maisto.

Tie kurie straikavo isz tikro nežinojo del ko 
jie straikuoja. Ruhr slėny je darbininkai strai
kavo, už tai, kad kas jiems pasakė kad anglia
kasiai gauna daugiau maisto negu jie. Munich 
mieste darbininkai iszejo ant straiku už tai, kad 
jie isz kur ten girdėjo, kad jiems bus paskirta 
mažiau maisto. O nieko panaszaus nebuvo.

Ponas R. H. Estill Amerikietis, kuris yra pir
mininkas komisijos kuri prižiūri ir tvarko Angli
jos ir Amerikos reikalus, stacziai sako, kad: 
“Visos tos straikos buvo Komunistu sukursty
tos ir surengtos.”

August Schmidt, Socialistas ir angliakasiu 
unijos pirmininkas prižadėjo Anglijos Ministe- 
riui Lord Packenham, kad jis prieszinasi vi
soms toms straikoms ir jis insakys mainieriams 
dirbti. Jam pasisekė patupdinti Komunistą 
Willi Agatz, kuris ir angliakasius buntavuojo, 
kad jie sustraikuotu. Dauguma angliakasiu 
dirbo ir dabar ‘ dirba ir Komunistu neklauso.

Kcmunistai kursto žmones 
kad . visi .reikalautu daugiau 
maisto, “bet tie patys Komu
nistai tiems žmonėms nesako 
isz kur tas maistas pareina ir 
kiek to maisto Rusija prista
to!“

EDWIN PAULEY ' ■'
PASITRAUKS

ISZ DARBO

Prez. Daktaras Prisipa- 
žinsta Kad Jis
Pasipinigavo

WASHINGTON, D. C. — 
Edwin W. Pauley, kuris jau ke
lis sykius buvo intartas, kad jis 
sau turteli susikrovė, dabar sa
ko, kad jis savo darbo pasitrau
ks kada szi menesi. Jis sako, 
kad jis apleis savo darba ne už 
tai kad visi ji intarineja, bet už 
tai, kad tas jo darbas jau už
baigtas.

Prezidento Trumano dakta
ras, Brigados Generolas Wal
lace H. Graham, po prisieka 
prisipažino kad jis uždirbo 
6,165 doleriu, pirkdamas ir par
duodamas kvieczius. Tai reisz- 
kia jis dvigubai savo pinigus 
atsiėmė. Jis teipgi prisipažino 
kad jis pirmiau sake ir kai jis 
užsigynė kad jis jokio biznio 
neturėjo, tai nebuvo teisybe. 
Bet jis vis ginasi, kad jis jokiu 
žinių isz valdžios negavo ir ne
turėjo, ir kad jo biznieriai jam 
tuos pinigus uždirbo visai be jo 
žinios.

Jis sako kad jisai daug dau
giau prakiszo negu uždirbo, jis 
teipgi sako, kad jis visa ta biz
ni mete in szali. Bet jis nepa
sako, kad jis visus savo szierus 
pardavė ta paezia diena kai 
Prezidentas Trumanas parei
kalavo kad visu biznierių var
dai kurie perka ir parduoda 
kviecziu szierus, butu vieszai 
paskelbti. Kai jis pamate kad 
jau viskas iszeina ir virszu, tai 
jis greitai norėjo savo rankas 
nusimazgoti. ’
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Kas Girdėt
prie eroplanu dirbo per kara.

Beveik visi dabar kalba apie 
kara su Rusija ir spėja kada 
tas karas prasidės.

Jau daugiau kai metai atgal 
mes rhszeme kad tas karas yra 
jau dabar prasidejes.

Nors Amerikiecziai da su ka
rabinais neszaudo in Sovietus, 
bet tas karas jau paskelbtas, 
tas karas jau dabar siauezia po 
visa Europa. . O seniai tenai il
su karabinais szaudo. '

Kada ir musu kareiviai ims 
szaudyti tai da sunku pasakyti: 
gal už keliu menesiu, gal už ke
liu sanvaieziu, o gal ir už keliu 
d ienų.!

’ Graikijoje musu kareiviai ir 
karini akai prie pat rubežiaus, 
kur to Komunistu Tito kard

antvini isz paszalu puolasi
■ j raiku.

K a gal pasakyti kada 
Komunistai susikirs ir su
Amerikieeziais kareiviais Grai 
k i jo je.' Kinijoje tas pats.

tie 
tais

Amerikos valdžia sako, kad 
dabar per daug žmonių dirba, 
darbus turi. Valdininkai sako 
kad visam krasztui 'butu daug ■ 
geriau jeigu apie keturi milijo
nai žmonių butu be darbo. I

Valdžia sako, kad paprastas į 
darbininkas per daug gauna 
mokėti, per daug1 reikalauja ir 1 
per drąsiai straksi.

Nepaprasti Paukszcziai
Nepaprasta Ir Mergina

Amcrlkos kariszki laivai, pil
nai ginkluoti, randasi beveik 
visuose uostuose Viduržemiu 
Juroje. Ir visi mes gerai žinom 
kad jie tenai ne dek kokios pa- 
roidos.

Kariszki eroplanai, bombe- 
riai ir eroplanai pesztukai ant 
I u kariszku laivu yra pilnai ap- 
giinkluoti ir pasirengė ant vie
no žo. žio pakilti in padanges. 
Ir jie tenai-ne del parodos.J ,.

Tėvai Marijonai iszleido nau
ja žurnalą, užvardinta ‘‘The 
Mariau.” Žurnalas gražus, po- 
piera gera, straipsneliai žingei
dus ir raižytojai neprasezian- 
si.

Pirmutinis numeris mums 
labai patiko. Marijonai dabar 
stengiasi Lietuviszka dvasia 
palaikyti, kad ir svetima Anglu 
kalba.

Szito naujo žurnalo redakto
riai : Kunigai Petras P. Cinikas 
ir Jonas Vosylius yra nepa
prastai iszsilavine Anglu raszy- 
boje, kuriemdviem plunksna 
nėra svetima.

Mes isz visos szirdies vėlina
me Marijonams geresnio pasi
sekimo su szitu nauju žurnalu 
‘‘The Mariau,” negu jie turėjo 
su tuo nelemtu “Studentu Žo
džiu. ”

Tik viena biski neigiama pa
staba, mes drystame padaryti: 
‘ ‘ Gaila kad su szitu žurnalu da
bar ir Marijonai prisipažinsta 
kad Lietuviu kalba jau isz ma
dos iszejo!”

riame inrodinejama, kad Len
kijos sienos vakaruose turin- 
czios eiti Oderi Neises linija, o 
rytuose turinezios 'būti Rygos 
Sutarties (1921 m.), nustaty
tus sienos (t. y. 1939 m. Rugsė
jo 1 d.) su Vilnium ir Lvovu, 
nes tiktai tos sienos “apsaugo 
Lietuva ir Baltijos valstybes;” 
hetkokie pasitarimai su Ukrai- 
niceziais ir Baltgudžiais esą 
bergždi, nes ne jie sprendžia ta 
reikalu — “tikriszkai verti
nant. ’ ’

Ana sanvaite Karo Sztabas 
da daugiau karininku ir karei
viu in tuos krasztus pasiuntė.

Dabar matome 'baisias lenk
tynes tarp Rusijos ir Amerikos*

* tarp szviesos ir tamsos.

Rusija stengiasi sugriauti 
valdžias Francuzijoje, Italijo
je, CzekoSlovakijoje ir Graiki
joje. Jeigu Sovietams pasisek
tu, tai Amerikos ir Anglijos ka
riuomenes Europoje atsidurtu 
ant mažos salos, kuri hutu isz 
viszi pusiu apsupta Kbmunis- 

. lyzkcmis bangomis.

Prezidentas Trumanas 
uauguma Kongresmonu beveik 
per v»elai susiprato ir pamate 
kas tenai Europoje darosi. Už
tai dabar visi jie taip skubina
si Europos žmonėms prižadėti 
maisto, ginklu ir net kareiviu.

Visi musu dipliomatai ir ne- 
va-mokslincziai politikieria i

1mato ka mes metai atgal rasze- 
me ir sakeme; Kad dabar mes 
turime kariauti priesz Rusija 
su maistu, pinigais ir paszelpa, 
jeigu nenorime kariauti su ka
rabinais ii- karo pabūklais.

Tie keli bilijonai doleriu ku
riuos mes skiriame del paszel- 
pos, mums nieko nereiszkia. 
Szimta sykiu mums daugiau 
kasztavo anas karas. O apie 
savo vaiku gyvastis mes nieko 
nesakome, nes negalima irikai- 
noti, negalima pasakyti kiek 
vienas negyvas vaikas yra mo
tinai vertas.

Musu isztikima ir gera skai
tytoja Pranciszka GraJoauskai- 
te mums ana diena labai gražu 
laiszkuti paras&e. Ji raszo: 
Gerbiamasis Redaktoriau:

Asz rmrecziau jusu papra- 
szyti. kad jus malonetumete pa
talpinti kelis žodelius apie ma
no giminaite, kuri taip greitai 
mane apleido ant amžių. Ji bu
vo labai sena “Saules” skaity
toja. Kai tik atvažiavo isz Lie
tuvos, tai tuojaus pradėjo skai
tyti “Saule” ir skaitė iki sziu 
meteliu. Ji labai mylėjo skaity
ti “Saule,” o labiausiai pasa
kaites ir visokius geresnius pa
tarimus del ateities.

Mano tėvelis Jonas Grabaus
kas pasimirė Birželio menesyje, 
mano motinėlė jau penkiolika 
meteliu kai ilsisi szaltoj žeme
lėje, sesute, Marijona jau ilsisi 
žemeleje, dede Stanislovas Gra
bauskas apleido szi pasauli Ba
landžio menesyje. Broliukai 
mirė vienas po kito, tai asz li
kau viena. Asz skaitysiu “Sau
le” kaip savo teveliu paminklą 
už tai kad mano tėveliai labai 
mylėjo ir garbino “Saules” 
laikraszti. Ir asz myliu “Sau
le” skaityti ypacz pasakaites 
ir praneszimus, kurie padaro 
žmogų linksma. Asz vis laukiu 
“Saules.” Už tai, tariu aeziu 
redakcijai už patarnavima ir 
vėlinu geriausios laimes del 
szitu ateinaneziu metu ii- svei
katos redaktoriui ir visiems 
darbininkams. Su godone, 
Pranciszka Grabauskaite isz

I

Pana, Ilk

(Bet ne tokius, 
matome ar pa-

Gertrude Lawrence, Ang
lijos garsiausia artiste ir lo- 
szike, labai mėgsta ir myli, 
paukszcziu. 
kokius mes
žinstame). Kaip nepaprasta 
artiste, taip ir jos pauksz- 
cziai nepaprasti. Czia, ant 
jos sprando tupi rožėto pilvo 
cockatoo, o rankoje ji laiko 
pilka isz Afrikos atgabenta 
kanarka.

LENKU NUOMONES
SENU KLAUSIMU

NEW YORK. (LAIC) - 
Lenku politinėje klausimoje 
pasir eiszkia. vietingumas Len
kijos vakaru sienų klausimu, 
betgi ryszkus skilimas rytu sie
nų klausimu.

Tarp esaneziu Vokietijoje 
Lenku ir Ukrainiecziu vado- 
vaujaneziu politiniu veiksmu 
per keletą metu vyko pasitari
mai, kurie vėliau iszsivyste in 
eile rinitu reikalu tremties 
spaudoje. Nesenai tas reikalas 
City, N. J .savo skiltyse apžvel
gė Amerikos Ukrainiecziu 
dienrasztis “Svoboda” (Uk
rainiecziu Tautinio Susivieni
jimo, su 48,000 nariu, draugija 
Jersey City, N. J.) Ukrainie
cziu vadai, kurie palaiko arti
mus santykius su Lietuviais, 
privaeziai nusiskundė kad nors 
Vokietijoje esantieji Lenkai 
rodo daug politines iszminties, 
ir ju vadai Londone ir Ameri
koje tebegyvena didybes ir im
perializmo svajonėse.

Nesenai Lenku politiniu nuo
monių skilimas iszejo aikszten. 
Buvęs Anderso 11 Armijos 
draugija “Orzel Bialy,” dabar 
leidžiamas Belgijoje, Lapkri
czio pradžioje indejo Vilnie- 
czio redaktoriaus vedamaji ka

je tas pats laikrasztis indejo 3 
ilgu skileziu straipsni “Lenku- 
Ukrainiecziu Veikalos,” pasi- 
raszyta Klaudijaus Ilrabyko. 
Straipsnis aptaria “Vokietijos 
teritorijoje” vykusius pasita
rimus ir patiekia mums indo- 
miu daviniu. Atrodo, kad abi 
pusi “pribrendo prie visiszkai 
ramaus ir protingo j u ateities 
likimo svarstymo,” “abi pusi 
pripažinsta nepriklausomo val
stybingumo' teise viena kitai ir 
abiejų nepriklausomybe laiko 
pagrindine sanlvga ateities 
tvarkai” Europoje. Skirtumai, 
esą nepasireiszkia esminiais 
klau simais. Ukrainiecziai in- 
taria “Lenkiszkaji imperializ
mu,” patys pareikszdami impe
rialistiniu pretenzijų ir kraty- 
damies artimesniu rysziu su ki
tomis valstybėmis. Girdi, Uk
rainiecziai griežtai laikosi “pa
senusio suverenumo dėsnio, ku
ris priesztarauja sziu laiku tik
rovei.” Isz kitos puses, Ukęai- 
niecziai sutvarkuoja Sovietu 
pavergtu tautu bloką “ABN, ” 
gi Lenkai laika toki reiszkini 
pavojingu, nes centrine, viduri
ne Rusija visuomet 
ilgainiui “atgauti” 
Azijoje ir Europoje 
pamirszdami tokia
ma neabejojai kilsiant Vokieti
joje Oderio-Neises sienų atve
ju). Toliau pažymi, kad Ukrai
niecziai tremtiniai isz Rytu Uk
rainos, 30 metu vilke Masko- 
liszka junga, tebeiszlaike tau
tine orientacija; betgi, kiek ki
taip gali būti su kitomis taute
lėmis. Raszytojas pritaria lais
ves siekianeziu tautu bloko bu
dai: Laisve atgavusios, tos 
tautos “taptų savistoviais 
partneriais viso pasaulio san- 
jungoje, kuri turi būti kuriama 
teisingumo ir anti-imperializ- 
mo pagrindais, be jokiu dirbtu- 
nu sujungiau.” Lenkija, ir Uk
raina sudarytu “du svarbiau
siu nariu tame plote, kame Uk-

rainiecziai buvo ir 'bus likimo , 
bendrininkais.”

Po to seke du pažymėtini in- • 
vykiai.

(1) Londone, kaip prancsze 
“Orzel B’day” Gruodžio 6 lai
doje, DZIENNIK POLSKI, 
(Lapkriczio 24 laidoje) paskel
bė pasikalbę j ima su Mikolaiczi
ku Rytu sienų klausiniu. Miko
laiczikas pareiszke: “Nei kiek 
nepakeieziau savo nuomones 
rvtu sienų klausimu. Žinoda
mas dabartine Lenku tikrove, 
ir tarptautine būkle manau, 
kad dabar ne laikas ta klausi 
ma liesti. Czia gludi pagrindi
nis skirtumas tarp manės ir 
emigracijoje veikianeziu gru
pių, kurios ne taip senai rėka
vo, kad asz esąs iszdavikas. Asz 
manau, kad reikia gelbėti žmo
nes, nes tai kaip tik lemia Len
ku tikrovės sanlygose. Lenki
jai yra svarbu, kad milijonai 
Lenku, kuriems galėjo grėsti 
iszvežimas in Sovietu giluma ir 
kurie da tenai yra galėtu isz- 
likti ir sugrįžti tėvynėje, joje 
apsigyventi ir tuojaus pradėti 
ramu gyvenimą.”

(2) Tuo pat metu, Anglijoje 
veikianezios dvi Sanjungos, — 
“Sziaures-Rytu Žemiu San jun
ga” ir “Piėtu-Rytu Žemiu San- ■ 
jungos Vyriausioji Taryba”—' 
griežta pasmerkė Mikolaicika 
už “Atlanto Carturio dosniu 
paneigima,” “Lenkijos isz- 
draskyma,” “nuolaidu politi
ka,” “isz eiles atsisako isz sri- 
cziu in rytus nuo> Vilniaus ir 
Lvovo, vėliau isz Vilniaus ir ki
tu žiemiu-rytu sienų, tuojas isz 
rytines Mažosios Lenkijos ir 
Lvovo.”
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(kažkodėl 
pat veiki-

Amerikos Karo Sztabas, val
dyba turi paskyręs tukstan- 
czius karininku, kuriu darbas 
vra važinėti skersai ir 
iszilgai visa Amerika ir kal
binti visus isz vaisko pargryžu- 
sius‘ vyrukus vėl stoti in vais
ku. Jiems ypatingai rupi gau- 
UTakuw ir kareivius, kurie

. s v . i ... U u. >- -k'

Kasztai pastatymo puse mili
jono kareiviu, randasi apskai
tė, 'buk pirma meta kasztuos, j u 
užlaikimas apie $3,400,000,000, 
o antra meta gal kasztuos dau
giau, bet tai nieko neženklina, 
nes Suvien. Vals., yra turtin
giausiu sklypu ant svieto ir tu
ri pinigu užtektinai ant vedi
mo kares.

Skaitykite “Saule”
j.jt y fAf? > JUto1v

'MARCH
01 DIMES

JANUARY 15-30

Tos veikimuos vėliau persi
metė Amerikon. Da Lapkriczio 
menesy Amerikos Lenku Kon
gresas vieszai vaizdavo Miko- 
laiczika kaip “ Anglu-Ameri- 
kiecziu politikos atstovą,” gi 
Lenku Kilmes Amerikiecziu 
Komitetas (KNAPP) kareziai 
smerkė ta tariamaji “iszdavi- 
ka” (Zdrajca).

Vienok staiga Lenku Kon
greso pirmininkas Rozmarek 
Gruodžio 15 sukvietė in Chica
go pasitarima su Mikolaicziku 
ir kitais atbėgusiais Lenkijos 
valstiecziu partijos atstovais. 
Vieszai pareikszta, kad pasita
rimas 'buvęs reikalingas, kad 
iszsiaiszkinus tikrove Lenku 
veikimu labui ir abieju pusiu 
veikla suderinus su Kongreso 
pažiūra, kuri remiasi ar rėmėsi 
teze: ‘‘Lenkija turinti būti lais
va, stipri ir nepriklausoma, su 
vakarinėmis sienomis pagal 
Oderi ir Neise ir rytu sienomis 
isz 1939.” Pasitarimo pasekmė
je sutarta jiegas subendrinti 
‘ ‘ Lenkijos nepriklausomybes 
atgavimo kryptimi.” Szeszta- 
jam Kongreso-Mikolaicziko 
susitarimo punkte pabrėžiama, 
kad ‘‘Jaltoje, Lenkijai nedaly
vaujant, sudarytas reikalas 
pripažįstamas buvęs didžiausia 
blogybe, juo labiau, kad netgi 
to pakto nevykdymas atėmė isz 
Lenkijos nepriklausomybe, ir 
todėl Amerikos Lenku Kongre
so atstovai ir Lenkijos Valstie
cziu Partijos prezidijumas insi-1 
pareigoja veikti tai blogybei 
paszalinti. ”

Kiek kitaip tas susitarimas 
apibudintas nelenkiszkai spau
dai. Naudojantis tais paežiais 
Lenku Kongreso szaltiniais, 
perkosztais Czikagoje, Ilk, vei- 
kianezio biuro laikrasztininku, 
‘‘The New York Times” Gruo
džio 18 laidoje atspausdino 
Angliszka susitarimo tekstą. 
Mums indomus du to susitari-

Szitas žmogus 
juodai deimantuotus gyvū
nus kurie yra vadinami ter
rapin. Po kairei yra laikomas 
paprastas terrapin, bet po 
deszinei yra laikomas vienas 
kuris buvo surastas kiauszi- 
nyje su dvejomis galvomis.

Viename name, dalyje Var- 
szavos, gyvena jaunavedžiai, 
badai ne senei sue ja in pora. 
Viskas buvo gerai ir mylėjosi 
jie kaip du karveliai, tiktai vie
nas daigtas maisze ta linksmu
mą, o tuom buvo paczios moti
na—uoszve, kuri su jais gyve
no. Kuo jaunavedžiai drucziau 
glamonėjosi, tuo boba daugiau 
pursztikavo. Matydama, jog ne 
kurstymai, ne kerszinimai žen
to su duktere ne supjudyys jų
dviejų, o ne galėdama boba nu- 
kenst kaip jauna porele glamo
nėjosi su savim pastanavijo, 
nusitrucinti!

mo punktai, kurie skiriasi nuo 
Lenkiszkos redakcijos (“NO- 
WY SWIAT” Gruodžio 17 lai
doje) ir kuriu vieno pasigenda
me Lenkiszkame tekste. Bū
tent :

(3) Jaltos reikalas, kuri su
darant Lenkija neturėjo balso, 
buvo visu blogybių pradmuo, 
ir jo nuostatu del laisvu ir ne
suvaržytu rinkimu nevykdy
mas atėmė isz Lenkijos nepri
klausomybe.

(4) Lenkijos “vakariniu” 
sienų gynimas yra visu Lenku 
pareiga, nepaisant politiniu in- 
sitikinimu. Turi būti pabrėžia
mas pavojus Jungtinėms Vals
tybėms. Lenkijai ir visam pa
sauliui, kuris susidarytu Vo- 
kiszkam imperializmui atgi
nus. ’ ’

Vadinasi, rytu sienų klausi
mas lieka neaiszkus ir, kaip 
matome, tas pats susitarimas 
nevienodai vaizduojamas Len
ku visuomenei ir Amerikos vi
suomenei.

Viena iszvada, vis dėlto, ga
lima padaryti: Mikolaiczikas 
neiszsižadejo savo pažiuro 
Lenkijos rytu sienų klausimu: 
Curzono Linija jam yra priim
tina. Vakaru sienų klausimu vi
si Lenkai yra vieningi, 
vienok, aiszku, 
Lenkai taip, 
“pulkininkai,”
kalaus 1939 metu sienos rytuo
se? Jei ju nusistatymas darosi 
nuolaidesnis, tai toji siekimas 
apsunkins Londono Lenkijos 
Vyriausybes būkle ir ves prie 
glaudesnio Lenku bendradar
biavimo Amerikoje su Lietu
viais i Ir Ukrainiečiais.

Nera, 
ar Amerikos 

kaip Londono 
toliau teberei-

Bėga žentas pas daktara la
bai susirupines ir szauke;

— Daktare! Gėl'bek mano 
paczios motina, nes ji nusitru- 
cino!

— Asz uoszviu ne gydau ir 
tai daviau sau žodi, atsake dak
taras, nes tankiausia paczios 
trucinaši.

Bet žentas ne atleisdamas, 
beveik su aszaroms melde dak
taro ir tas suminksztejo.

— Tiek to, eisiu. O kuom 
nusitrucino ?

— U-gi pamerkė degutes ir 
kaip numirko galvukes, vande
ni iszgere.

— Hm, hm, suniurnėjo dak
taras. Tai ne gerai! Vienok pa
ėmė su savim instruihentus ir 
nuėjo pas ligone.

Atėjo. Jau priemenėje girdot 
dejavimai ir verksmai. Verko 
pati, dejavo uoszve. Daktaras 
sodo prie lovos mirsztanczios ir 
szvelniai paklauso, kas jai ken-f 
ke?

—Latras! RaZbaininkas! Isz 
svieto mane varo, atsake, stenė
dama uoszve, rodydama su ran
ka ant susirupinusio žento.

— Na, na, gerai jau gerai, 
pertrauke daktaras. Ar daug 
poni iszgerai tuju degtuku?

— Visa maža pakeli iszge- 
riau. Taip, iszgeri.au, noriu mir
ti, tegul tas rakalis eina in ka
lėjimą.

Duktė ligones prisiartino 
prie daktaro ir parode puse 
stiklo ne iszgerto kokio ten 
rausvo gerymo. Ant virszaus 
plaukinėje degtukai nuo Szve
diniu degtuku.

— Sztai su szituom nusi
trucino mano motina, kalbėjo 
ji pro verksnius.

— Ka? Paklausė daktaras, 
su Szvzedinem degutkom nusi
trucino motina?

— Taip, ponas daktare!
Daktarui praszvito akyse.

(Tasa Ant 3 Puslapio)

iszgeri.au
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Apie Katila Pinigu
J^ITADOS gyveno labai dide- 

lioj girioj vienas strielczius 
kuris turėjo du sūnūs; vyresnis 
buvo vardu Juozas, jaunesnis 
buvo Jonas ir viena duktė re 
vardu Ona.

Viena karta tas strielczius 
iszejo in nauja parumba ir 'pa
mate vienam medyje kokio tai 
paukszczio lizdą. Tada jis lipo 
in ta medi pažiūrėt kokis ten 
gali but pauksztis, bet kada in- 
lipo, Aiojaus iszleke isz to lizdo 
laibai dailus pauksztis, o lizde 
rado viena raudona kiauszini 
nedidesni už karvelio.

Tada jis paėmė ta kiauszini 
ir parnesze namo parodyt pa
ežiai ir vaikam, bet ne vienas 
nežinojo, kas tai buvo per kiau- 
szinis. Taip strielczius iszsiun- 
te vaikus in mokykla, o pats 
nusidavė in miestą ir atsistojo 
ant tos ulyczios kur praeina 
turtingi kupeziai. Ir sztai prisi
artino kokis tai kupezius ir ta
re:

— Ar tu ta kiauszini par
duot nori?

— Taip, atsake strielczius.
— Ka tu už ji nori ?'
Strielczius nežinodamas ver

tes kiauszinio, tarė;
— Duosi man ponas szimta 

raudonųjų tai galėsi pasiimt.
Tuojaus tas kupezius užmo

kėjo jam pinigus, paėmė nuo jo 
kiauszini ir nuėjo.

Tas kiauszinis buvo vieno 
aukso.

Kada jis parėjo namo su tiek 
pinigu, visi labai džiaugėsi. Ir 
taip jis daug kartu pardavė tos 
pauksztes kiauszinius ir ant 
galo stojo labai turtingu žmo
gum.

Ne per toli nuo tos girios gy
veno vienas raganius kuris isz- 
skaite savo raganiszkose kny
gose, jog randasi toje girioje 
tokis pauksztis jog kas suval
gys to paukszczio galva tai per
skaitys mintyse raszta, o kas 
suvalgys jo szirdi tai spjaudys 
auksu. Tada tas raganius atva
žiavo tiesiog pas ta strielcziu ir 
tarė:

— Czia randasi tokis ir to
kis pauksztis, tai turi ji man 
nuszaut ir ant piet iszkept.

Strielczius nežinodamas kas 
jis per vienas, jis manstino kad 
tai kokis virszininkas ant gir- 
riu, tuojaus nusidavė in ta nau
ja parumba ir nuszove ta dailu 
paukszti, kuris ji pralobdino. 
Tada parnesze ta užmuszta, pa
davė paežiai ir liepe iszkept.

Kada strielcziuviene iszkepe 
paukszti, pastate ant kaminė
lio ir in ta tarpa parbėgo isz 
mokyklos vaikai, o kad nera
do motinos grinezioj, tuojaus 
pribėgo Juozas prie kamino, 
rdaes paukszczio keptiena, nu
suko galva ir suvalgė, o Jonas 
pribėgės iszlupo szirdi ir tas 
suvalgė ir tuojaus vela iszleke 
in mokykla.

Kada tas raganius paszauke 
kad jam atnesztu keptiena, ta
da strielcziuviene padavė jam 
ta kepta paukszti, bet kada jis 
pamate jog nėra galvos nei szir- 
dies, labai perpyko ir paszau
ke :

— O kur galva su szirdžia 
padėjote ?!

Strielcziuviene numanydama 
jog tai vaiku darbas, atsake:

— Perpraszau pono, tai 
mano vaikai taip padare.

Tada paszauke tas raganius 
strielcziu ir tarė:

— Ar žinai ka, nužudyk tU 

savo tuos vaikus tai asz duosiu 
tau keturis maiszius aukso.

Strielczius pasigodejas ant 
tięk pinigu, tiko ant jo noro, 
tuojaus paszauke savo dukte- 
re ir liepe paszaukt jai brolius 
isz mokyklos namo.

Tada toji mergaite labai nu
liūdo nes ji viską girdėjo ka tė
vas su tuom raganium kalbė
jo, bet nebuvo ka daryt, turė
jo cit szaukt savo brolius ant 
nužudinimo. Tada ji nuėjo ir 
apsakė jog tėvas liepe tuojaus 
pareit namo. Tada paėmė jie 
savo knygas ir leidosi visi trys 
namo, o sesuo eidama tarė:

— Vedu asz jus, broliai, bet 
nežinote ant ko!

Pradėjo ji graudžiai verkt.
Broliai matydami verken- 

czia seseri, labai nusistebėjo ir 
paklausė:

— Kodėl sesuo taip kalbi?
Tada ji apsakė jiems apie 

viską ka tik tėvas su raganium 
kalbėjo.

Broliai matydami gera szirdi 
savo sesutes, apsikabino ja, bu- 
cziavo ir visi trys neiszpasaky- 
tai verke, ant galo broliai pa
szauke atsisveikindami savo 
mylima sesute:

— Likie sveika, musu my
lima sesute, jau daugiau tu su 
mumis nematysi, eisim kur 
mus kojos nesz ir akys ves!

— Ir taip persiskyrė jie su 
savo mylima sesute, kuri ilgai 
su aszaroms akyse in juosius 
žiurėjo, kol suvis isznyko jie 
isz akiu.

Ėjo jiedu kėlės dienas ir ant 
galo priėjo koki tai miestą. Ei
dami jie per miestą, Jonas insi- 
žiurejas in koki ten navatna 
daigta, nuspjovė ir sztai žiuri 
kur nuspjovė guli szmuoteliai 
aukso. Tada jiedu labai nusi
stebėjo isz to nes nežinojo kas 
tai gali but, bet nieko nepaisy
dami, paėmė ta auksa ir eina 
toliaus ir sztai atėjo pas koki 
tai stulpą kur buvo prikalta to- 
blyczia. Taip Juozas sustojo ir 
pradėjo skaityt tais žodžiais: 
“Kas szita raszta perskaitys, 
tai užsės ant mano sosto ir pri
ims karūna nuo galvos mano.” 
Kareiviai, kurie stovėjo ten ant 
vartos, iszgirdia ji skaitant ta 
raszta, tuojaus paėmė ji ir nu
gabeno pas karalių.

Tas karalius buvo jau labai 
senas, o kad neturėjo kam ka
ralyste palikt po savo mir- 
cziai, tai parasze ant tos tobly- 
czios, ka Juozas perskaitė. Isz 
visu 'žemiu važinėjo visoki ka
raliai ir kunigaikszcziai, bet 
niekas negalėjo perskaityt kaip 
tik vienas Juozas perskaitė. 
Tuojaus po karaliaus mirti li
kos Juozas karalium.

Jonas likias vienas ir nežino
damas ka pradėt, pastovėjo va
landėlė ir ėjo toliaus ir sztai 
priėjo kokia tai maža grineziu- 
te, tuojaus inejo in vidų, radęs 
kokia tai sena boba, praszesi 
ant nakvynes, o boba pama- 
czius patogu jaunikaiti, tare in 
ji:

— Jeigu nori tai’ gali but, 
mano vaikeli, vietos yra inva- 
les.

Tada Jonas pasidarė kampe 
sau lova, o už lovos padare di
dele skrynia in kurią nuolatos 
spjaudė.

Netoli nuo karaliszko palo- 
ciaus stovėjo labai turtingo 
kupeziaus palodami; tas kup
ezius apgarsino po visa miestą 
jog kas duos jam už palocius ir

visus ta vorus keturis maiszus 
aukso, tai jis parduos.

Jonas turėdamas jau pilna 
skryne prispjaudyta aukso, 
tuojaus atsiszauke jog jis gali 
duot tiek aukso. Kupezius da- 
žinojas, atsiuntė vežimą ir ke
turis maiszus pas Joną. Tada 
jis pripildė visus keturis mai
szus aukso ir da jam atliko 
daug aukso. Tada paėmęs jis 
kas atliko nuo keturiu maiszu 
ir nusidavė in naujai nupirkta 
palocziu.

Jonas likes kupezium ir tu
rėdamas daug laivu ir visokiu 
turtu, prade ji sau puikiai ir

Amerike sziandien visi 
dirba, 

Bet nekurie vargsta,
O ežia viskas brangsta,

Ne gali pinigėlio padėti,
Ir da turi gerai apsižiūrėti, 

Randa ir bilas užmokėt,
Pacziule ir vaikus apredyt, 

Czia vaikine neikė spekuluoti 
Kad pinigą ant tuszczia 

neiszduoti.
Nekurie pinigus czedyti 

nemokėjo, 
Ant nieku iszleidinejo, 
Ant aluczio, teismu ir 

advokatu,
O kiek laimėjo dykaduoniai, 

Da neperseniai!
Mes apie nieką 

nesirūpinkime,
Apie niekus nesvajokime, 

Tegul mus rupi pati ir 
vaikai,

O nebergždiniai niekai.
Vaikams turime mokslą duoti, 

Juos gerai prižiūrėti,
Nuo pikto ginti
In kaili duoti, 

Ir mokinti.
Jeigu motina bus del vaiku 

rūstesne,
Tuom tavo vaikai bus geresni.

Ne vienas užaugins sako:
Kad butu gerai mokinia tėvai, 

Sziandien butu ant svieto 
gyventi gerai.

Kaip vaikus gražiai 
mokinsi,

Ant senatvės džiaugsma 
turėsi,

Teisybe, asz vaiku neturiu, 
Nes del visu sakyti galiu, 

Sviete buvau ir daug 
maeziau,

Ant suolu ir posuolu gulėjau, 
Tai viską regėjau!

Kuom vaikai mokytesni, 
Tuom del tėvu geresni, 

Vaikas žinios gerai, 
Jog davė mokslą tėvai. 
Isz to sūnelio naudos 

neturėsite,
Jeigu sūneli be mokslo in darba 

' ginsite,
Ba kaip vaikine in protą 

pareis,
Tėvus pametias savo keliu eis 

*
Tai ir ant sziandien bus gana,
Nes neturiu per daug laiko, 

Gavau tiligrama,
Idant važiuot in Luzernes, 

Isztyrinet navatna 
atsitikima, 

Tai gud bai! 

linksmai gyvent. Tuojaus susi
pažino su savo kapitono trimis 
dukterimis isz kuriu jisai vidu
rine labai pamylėjo ir norėjo su 
ja paeziuotis. Jauniausia sesuo 
pavydėdama vidurinei seserei, 
iszsivede viena karta kupeziu 
in soda, patiesė koki tai divona 
ir tare szypsodama in ji:

— Ponas kupeziau, stok tu 
ant szio clivono, pažiūrėsi koki 
asz tau padarysiu szposa.

Kupezius nieko nežinodamas 
kas su juom gali atsitikt, stojo 
ant divono o ji tarė:

— Dabar, divonai, neszk 
net ant salos juodu mariu. Aki
mirksnyje kupezius likos in ten 
nuncsztas. Taip jis bevaiksz- 
cziojant po sala užtiko obele su 
obuoliais, nusiskynė viena 
obuoli ir suvalgė, bet kaip tik 
suvalgė, tuojau pavirto in oži. 
Tada da labiau jis nusiminė, 
bet jam bevaikszcziojant, vela 
jis rado obele su obuoliais, ta
da jis vėla nuskynė obuoli ir 
suvalgė ir sztai pavirto in ark
lį. Tada jis belakstydamas po 
ta sala rado treczia obele su 
obuoliais, taip jis vela nusisky
nė viena obuoli, suvalgė ir pa
virto in žmogų kaip priesz tai 
buvo.

Viena diena vaikszczicjo jis 
pamariu ir pamate plaukanti 
laiva, tada pradėjo mostyt 
idant ji paimtu ant laivo.

Tas laivas 'buvo jo paties.
— Kapitonas pamatęs žmo

gų ant salos szaukenti pagal
bos, pasuko laiva in krasztajr 
priėmė ji, nes kada ji pamate, 
tuojaus pažino savo poną ir pa
klausė :

— Kaip ponas gavosi ant 
tos salos?

Kupezius nežinodamas ka sa
kyt pasakė jog jis norėjas ke
liaut in kita karalyste, bet jo 
laivas nuskendo, o jis vos gavo
si ant salos.

Kada pribuvo namo vela 
pradėjo sau linksmai gyvent. 
Tada tos trys dukterys dažino- 
ja jog jis jau namie, nuėjo pas 
ji idant pasikalbėt kaip jam 
ėjosi. Kupezius ’būdamas pik
tu, pavertė jais in kumeles su 
pagelba obuoliu kuriuos parsi
vežė nuo salos ir atidavė jais in 
stonia sakydamas furmonui jog 
pargabeno isz užrubežes ir lie
pe in lovius pilt pieną ir merkt 
pyragus nes kitokio edasio jos 
ne ėda.

Tas kapitonas nežinodamas 
kur jo dukterys dingo, pradėjo 
visur klausinėt apie savo duk
terys ir daseke jog jas eidavo 
nuolatos pas kupeziu.

Taip jis nuėjo pas kupeziu ir 
tarė: 

— Ar ponas nematei mano
dukterų?

Kupezius perpykęs ant kapi
tono nuvedė ji in stonia ir pa
rode tais tris kumeles ir tarė:

— Sztai tavo dukterys!
Kapitonas matydamas savo 

dukteres in kumeles paverstas 
labai perpyko ir tuojaus nu- 
ejas pas karalių apskundė. O 
kupezius su pagelba obuoliu 
vėla atvertė jais in merginas.

Kaip tik ji apskundė tuo
jaus pasodino' in kalėjimą ir ne
trukus iszskaite viroka ant su
deginimo. 'Sukure didele ugni, 
suėjo daugybe daugybe žmonių 
o ir pats karalius pribuvo. Ne- i *r ę
trukus atvedė ir kupeziu pas 
laužu, tada ji > tare in karalių:

— Szviesl auses karaliau! 
Matau jau jokio iszsiteisinimo 
nėra todėl im Idžiu pavelinimo 
nors priesz s; nerti papasakotie 
savo visa gy

Karalius Tuojaus jam pavė
penima.

lino, o jis pradėjo pasakotis 
apie savo gyvenimą':

Asz gyvenau su savo vyres
niu broliu pas tęva, strielcziu 
girios. Tėvas norėjo mus nužu- 
dint, bet buvom persergeti per 
musu seseri Ona, per tai mes ir 
pabėgom. Po tam pribuvom in 
ta pati miestą kur dabar esiu 
nubaustas ant sudeginimo ir 
kada ėjom per miestą tai mano 
mylimiausia broli nuo manės 
paėmė ir dabar nežinau kur jis 
yra.

Paskui buvau nunesztas per 
kapitono jauniausia duktere 
ant salos juoduju mariu, bet isz

Leidžia

Nebutu pro szali musu di
džiūnams gerai insižiureti in 
szitoki paveikslą. Czia armi
ja paleidžia in padanges vie
na rakieta, Vokiecziu V-2. 
Szita rakieta sudaro jau dvi- 
deszimts devynias tokias ra- 
kietas kurias del isztyrimo 
Amerikos Karo Sztabas lei
džia in padanges ir stengia
si aprokuoti kiek bledies ji 
gali padarytį. Amerikiecziai

Rojus Ant Žemes

— Na, vaikai, klausė kle
bonas laike tikejimiszko 
mokslo: Katras isz jus pasa
kys man, kaip vadinasi toji 
vieta in kuria mes visi nori
me gautis? Visi vaikai tyli. 

ten vela gavausi namo, o dąbar 
esiu nubaustas ant sudeginimo.

Kada jis pabaigė pasakot, 
prisiartino prie jo karalius ir 
tarė:

— Spjauk man ant kruti
nės tris kartus.

Tada kupezius.spjovė visus 
tris kartus jam ant krutinės 
auksu. Karalius pamatęs tai, 
tuojaus pažino savo mylima 
broli, apsikabinės ji bueziavo. 
Tadu karalius perpykęs liepe 
ta kapitonu su jo dukterems 
sudegint ant to paties laužo, o 
pats su savo mylimu broliu nu
sidavė in paloviu ir ilgai abu
du gyveno. GALAS.

Rakieta

suėmė nuo Vokiecziu visa 
szimta szitokiu rakietu. 
Kiekvienas isz ju Vokie- 
cziams kasztavo daugiau ne
gu penkios deszimts tukstan- 
cziu doleriu.

Kai szita rakieta yra isz- 
szaunama ar paleidžiama 
nuo White Sands, N. M., mes 
galime insivaizdinti kokie 
ginklai bus variuojami in 
treczia kara.

Klebonas — Atsiminkite 
sau, juk nekarta jums kalbė
jau apie tai. Puiki, didele 
svetaine, sienos puikiai isz- 
maliavotos, muzike puikiai 
grajina. Ar dabar žinote?

9

— Moving Pikczeriai! 
Suriko ant kart visa kliasa.
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Prisiartino prie žento ir liepe 
paszaukti namo sarga. Kada 
tas atėjo, iszvede dukterį in ki
ta. stuba ir užsirakino duris. 
Matydama uoszve jog pati vie
na pasiliko su trimi drūtais vy
rais: žentu, daktaru ir nami
niu sargu, tuojaus pasveiko, 
szoko isz lovos ir mėtėsi prie 
duriu.

Vienok buvo pervelai. Žentas 
su sargu pagriebia paguldė ant 
lovos adgal ir laike drueziai, o 
daktaras pradėjo kalbėti.

— Guodotina pone! Degtu- 
kos Szvedines, kuriomi poiii 
nusitrucinai, ne yra jokia tru- 
cizna ir ne plaukas ponei nuo 
galvos ne nuslinks. Degtukos 
vidurams nieko ne kenkė, bet 
pavėlinsi poni kad pilvą isz- 
plauti.

— Nepagelbėjo kliksmai ir 
praszymai biednos bobeles. 
Žentas su sargu laike ja kaip 
žnyplėse, jog negalėjo nei pasi
judinti, o daktaras be paliovos 
su szprisu inleidinejo in ja van
deni ir net keturis viedrus sn- 
reikalavo vandenio perteigda
mi per vidurius bobai!

Da ir sziandien nuvarginta 
uoszve nuo to gydymo guli lo
voje. Kaip rodos ne norės dau
giau trucintis! • > ■

Gerai Ar Negerai
■ • ■ ■

— Kaip einasi Motiejuk, 
senei tave maeziau.

— Ak, tai tu Antanuk, 
kas pas jus girdėt?

— U-gi apsipaeziavau, 
nuo kada matėmės paskutini 
karta.

— Apsipacziavai? O, tai 
gerai! - -y

— Na, nežinau, ar tai ge
rai ar ne. Boba pikta kaip 
velnias, tuojaus mane paėmė 
po pantapliu, ir tai da ne taip 
baisu.

— Gailiuosiu, tai labai 
negerai!

— Na, jau taip negerai 
negali būti, ba atnesze su sa
vim keliolika tūkstantėliu.

— Jeigu taip, tai gerai!
— Jau tai nelabai gerai, 

matai, ba už tuos pinigus 
pirkau aviu, kurios man vi
sos pastipo. .

— Tai negerai!
— Taip, bet pardaviau 

ju kailius ir aplaikiau dau
giau ne kaip josios gyvos 
kasztavo.

— Matai, ir tai gerai!
— Ar gerai? Už tuos pi

nigus pastaeziau puiku na
rna ir tasai man sudege.

— Sudege? Tai labai ne
gerai!

— Prisipažystu tau Mo
tiejuk, kad ant galo įsikir
tau gerai, ba su namu sude
ge drauge ir mano pikta bo
ba.



- __________ ---------

Žinios Vietines
— Szia sanvaite Readingo 

kasyklos mokėjo, taipgi ir kiti.
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Marcelio.
— Sukatoj Szvento Anta

no Abbas.
— Kita sanvaite; Nedelioj 

pripuola Szv. Driska, pana; Pa- 
nedelyje SS. Mario ir Mortos; 
[Utarninke Szv. Fabijono Se- 
bast., Seredoj Szv. Agnieszkos; 
Ketverge SS. Vincerito ir 
Anast., Petnyczioj Szv. Rei- 
mundo; Sukatoj Szv. Timotie- 
jo.

— Sekantieji angiiakasyk- 
los mokėjo savo darbininkam 
Ketverge, Sausio 15-ta diena: 
Midvalley, Germantown, Ham
mond, Kohinoor, Klimas, Gil
berton, Morea, New Boston ir 
Repplier.

— Pinigiszkas vajus del 
gydinimo “Paralyžiaus” pra
sidėjo Ketverge, Sausio (Jan.) 
15-ta diena ir tesis iki Sausio 
30-tai dienai.

i Szaltis smarkus ir iszro- 
<do dabar ant tikros žiemos;

Shenandoah, Pa. — Adomas 
Konsaviczius isz miesto ir po
nia Agnieszka Norkevicziene 
isz Heights gydosi Locust M t. 
ligonbuteje.

—• Ketverge prasidėjo She- 
nadoro Industraliszko Fundo 
[Vajus del $500,000 ant naudos 
miesto ir gyventojams.

Philadelphia, Pa. — Nedelioj
Sauusio 4-ta diena, Lietuviu 
Muzikaleje svetainėje atsibuvo 

_ tos svetaines “40-ties Metu Su- 
kaktuvies minėjimas. Publikos 
buvo daug. Programos vedėju 
buvo advokatas St. Maukus. 
Programai vadovajo V. Nor
kus. Pažymėjimo užsipelne 
Alb. Petravicziųs ir panele Ona 
Salesiute. Muzikos vadovybėje 
p. A. Dambrausko. Dabartinėje 
valdyboje yra: J. Balinskas, 
pirmininkas; V. Poszka, vice- 
pir., J. Ivanauskas, prot. rasz- 
tininkas; Ant. Dambrauskas, 
fin. rasz., Pet. Zaleckas iždinin
kas. Direktoriai yra: St. Rei- 
kauskas, Pran. Tamaszauskas 
J. Tūbelis, P. Jaraszius ir St. 
Arboczius. T. Poszka yra namo 
prižiūrėtojas.

Washington, D. C. — Ameri
kos Prekybos Skyrius pranesza 
kad Anglija atsiuntė apie 40 
milijonu vertes aukso in Su- 
yien. Vals., Graikija $1,960,140 
auksiniais monetais; Argentina 
$18,400,576; Kanda $25,164,- 
915. Isz viso in Suvien. Valstijų 
atsiutsa apie $87,563,529 aukso.

Connerton, Pa. — Sena gy- 
ventoja Ona Kamarauskiene, 
staiga numirė Sukatos vakara 
Ashland ligonbuteje, sirgdama 
trumpa laika. Velione gimė 
■Lietuvoj, atvyko in Dubois, Pa. 
40 metu atgal, po tam persi
kraustė in czionais. Prigulėjo 
įprie Szvento Vincento parapi
jos. Paliko dideliame nuliūdi
me du sunu: Joną Buskaviczia, 
Detroite ir Antaną Buskaviczia 
namie taipgi dukterį Ona Ka- 
marauskiute namie; trys sese
rys : Veronika Žukauskiene ir 
M. Griszockiene, Dubois, Pa., 
ir T. Borkuviene, Detroit, 
Midi., tris brolius: Tama Lut- 
kaviezia, Dubois, Pa., Juozą 
Cleveland, O., ir Vaiteka isz 
Haverstraw, N. Y., taipgi 9 
anūkas. Laidotuves atsibuvo 

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANYREDDY KILOWATT .... Make Mine Electric ....

L TRASKAUSKASREFRIGERATION
KEEPS FOODS FRESH 
LONGER-SAFER

“Talmudo Paslaptys”

Seredoj, su apiegemis Szvento 
Vincento bažnyczioje Girard- 
villeje 9 valanda ryte, ir likos 
palaidota in parapijos kapines 
Frackvilleje. Graborius A. J. 
Vilkiškas laidojo.

Detroit, Mich, t Sausio ke
turiolikta diena, Seredoj po 
pietų, pasimirė Feliksas Dau
mantas, kuris jau keli metai 
kaip sirguliavo. A. a. Feliksas 
buvo asztuonios deszimts pen
kių metu. Jis tik septinta diena 
szio menesio buvo susilaukęs 
savo asztuonios deszimts penk
to meto. Velionis palieka viena 
dukterį, Pone Brone Petkuvie- 
ne, kuri gyvena Detroit mieste. 
Pas ja. velionis buvo ir apsigy
venęs. J u antraszas yra 9257 
Martindale Ave., Detroit, Midi. 
Velionis palieka taipgi ir viena 
■sunu, Kunigą Mykolą Dauman
tą, Szv. Vincento parapijos, Gi
rardville, Pa., kleboną. Sūnūs 
Kunigas Mykolas buvo kelios 
sanvaites atgal nuvažiavęs ap
lankyti savo tėvelio, kai tėvelis 
labai susirgo. Bet jam ten bū
nant, tėvelis rodos kiškuti pa
sveiko ir Kun. Mykolas pargry- 
ŽO' in savo parapija. Laidotuves 
bus Sukatoj, Sausio 17-ta diena 
devinta valanda ryte, Szv. Jur
gio Lietuviu Bažnyczioje, ir 
bus palaidotas ant Mount Oli
vet kapiniu.

Velionis Feliksas Daumantas 
4buvo gerai pažinstamas ne vien 
tik Detroit mieste, bet ir ežia 
Pennsylvanijos miesteliuose, 
kur jo sūnūs Kun. Mykolas kle
bonauja. Visi kurie ji pažino ar 
kuriems teko su juo susieiti 
reiszkia savo užuojauta dukte- 
rei Bronei ir sunui Kun. Dau
mantui. Negavome kitu žinių, 
bet tikimies kad suims Kunigas 
Mykolas Daumantas atnaszaus 
gedulingas Szv. Miszias už sa
vo teveli, kaip beveik visados 
daro kunigai už savo tėvelius.

Jeruzalem. — Žydai inmete 
bomba in Arabu autobila, bom
ba susprogo ir vienas Anglisz- 
kas policijautas ir du Arabai li
kos užmuš z t i.

1,300 NUŽUDYTA
INDIJOJE

NEW DELHI, INDIJA. — 
Daugiau negu trylika szimtu 
Hindu ir Sikh pabėgėliu buvo 
iszžudyta ir visa Indijonu armi
ja buvo isznaikinta kai Punjab 
Moslemai užpuolė ant trauki
nio kuris visus veže in sauges
ne vieta.

Szitos baisios žinios atėjo in 
New Delhi kai Indijonu Taryba 
pradėjo savo posėdžius pasitar
ti apie taika, kurios reikalauja 
Mohandas K. Gandhi, visu In
dijos gyventoju politinis ir 
dvasinis vadas.

Pats Mohandas K. Gandhi 
paskelbė kad jis vėl ima pas
ninkauti ar tikriau sakant, sa-’ 
ve badu marinti tol, kol visi In
dijos gyventojai nesusitaikins. 
Jis jau daug sykiu privertė sa
vo žmones jo klausyti su savo 
pasninkais, kelis sykius net ir 
Anglijos valdžia jam nusileido.

Bet dabar Mohandas Gandhi 
yra jau senas ir jo sveikata ne 
kokia. Szitas pasninkas gali ji 
visiszkai užbaigti.

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 
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ANGLIJA GINKLUO
JA ARABUS

Pirmutinis Traukinys

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos valdžia vieszai prisi
pažino kad Anglai siunezia 
ginklus in Egypta, Perzija ir 
Anapus Jordano, bet pasiteisi 
na kad ji taip daro sulyg sutar
ties kuri buvo padaryta po an 
tro Pasaulinio Karo.

Žydai sako kad Anglija jau 
už kokius dvideszimts penkis 
milijonus doleriu pasiuntė 
ginklu Arabams priesz Žydus. 
Anglijos valdžia pasiaiszkina 
kad ji pinigus neskaito kai bu
vo toks reikalas kaip kraszto 
pastovybe ar apsisaugojimas.

Anglija turi kariszkas sutar
tis su tais krasztais. Egypto 
krasztas sulaužė savo sutarti ir 
ja pasmerkė, bet Anglija vis 
laikiesi tos sutarties, ir dabar 
sulyg ta sutartimi, siunezia te
nai pinigus ir ginklus.

Ant visu tu trijų krasztu ru- 
bežiaus randasi daug Anglijos 
karininku ir Anglijos kariszku 
pabūklu. Anglijos lakūnai su 
savo kariszkais eroplanais ap
sibuvo Anapus Jordano sosti
nėje.

Kai Tautu Sanjunga nutarė 
Palestina paskirstyti tarp Žy
du ir Arabu, tai Arabu drau
gystes pradėjo kalbinti visus in 
vaiska. Arabai sako kad dau
giau negu keturi tukstaneziai 
Anglijos vyru jau stojo in Ara
bu armijas.

Trys labai augszti karinin
kai, kurie kariavo su Anglijos 
armija Indijoje, su eroplanu 
iszskrido stoti in Arabu eiles ir 
kariauti priesz Žydus.

Eina gandai, kad net ir Na
ciai, Vokiecziai stoja in vaiska 
ir kariauja su Arabais priesz 
Žydus. Bet Arabu vadai sako, 
kad tai tik propaganda ir 
szmeižtai. Arabu vadas Shawa 
Bey sako, kad jis ka tik parva
žiavo isz tu krasztu ir jis gali 
staeziai pasakyti kad nei vie
nas svetimtautis nekariauja sy
kiu su Arabais.

Istorija apie “AMŽINA ŽY 
DA.” Jo kelione po svietą ii 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Publishing Co.,

VOJUSISZ RUSIJOS
VISAM SVIETUI PA-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

būro nusistatymą, kuris buvo 
Sovietu Sekretoriaus paskelb
tas, kad “Moskvos valdžia de
da ir dės visas pastangas su
trukdyti ar paneigti visa Ame
rikos programa del Europos.”

Jis buvo užklaustas ka Ame
rika gali daryti jeigu žmones 
sukilspriesz savo valdžias tuo
se kraszztuose krasztuose, ku
riuose mes dabar norime szelp- 
ti. Sekretorius atsake kad 
žmones tik tada sukyla priesz

savo valdžia kai ta valdžia ne
gali gerai valdyti.. Musu pa- 
szelpa kaip tik tas valdžias su
stiprins.

Vienas'Kongresmonas Sekre- 
toriausu užklausė ka Amerika 
darytu jeigu Rusija dabar 
stengtųsi užimti viena isz tu 
krasztu kuri mes ketiname 
szelpti? Sekretorius in ta klau
sima neatsake, pasiaiszkinda- 
mas, kad ežia jau butu viso 
Kongreso reikalas. Bet jis ai- 
szkiai ir vieszai kalbėjo apie 
Rusijos pastangas nuversti val
džia Prancūzijoje ir Italijoje.

Jis užbaigė savo kalba, pra- 
szydamas Kongreso pasirūpin
ti, kad Amerikos armijos butu 
dideles ir galingos, kad Ameri
ka gerai apsiginkluotu ir butu 
pasirengus stoti priesz, bet ko
ki priesza. Szitie perspėjimo 
žodžiai labai paveikė visus' 
Kongresmonus, nes visi jie ži
no kad jeigu koks vienas žmo
gus žino kas darosi po visa pa
sauli tai tas žmogus yra Ame
rikos Sekretorius, kuri nei Sta
linas, nei Molotovas negalėjo 
suvedžioti, kaip jiedu kitus mu
su vadur suvedžiojo.

AUDRINGOS
PRAKALBOS

PHILADELPHIA, PA. — 
Apie du szimtai žmonių susi
rinko in Independence Square 
pasiklausyti kai beveik visas 
tuzinas prakalbininku pyszki- 
no savo prakalbas ir pareiszke 
kad jie visi protestuoja ir prie- 
szinasi ir nenori kad taikos lai
ku musu vyrukai butu imami in 
vaiska.

Apie dvideszimtg penki poii- 
cijantai buvo pašiunsti, ir kele
tą detektyvu zulinosi tarp žmo
nių, ir prižiūrėjo kad nebutu 
jokiu susikirtimu ar pesztyniu, 
kaip atsitiko Lapkriczio

Nuo Eroplanu Prie Zabovu

Szitas Japonas, kuris per 
kara buvo lakūnas iszrado ir 
padare szita zabova, maža 
automobiliu. Jis ežia važiuo
ja Ginza ulyczia pro Armijos 
sztora Tokyo mieste. Ameri
kietis kareivis Jackson Nee
ley isz Hampton, Va., ji pra
leidžia, bet galva sau kasosi 
ir nesupranta koks ežia auto
mobilius. Szitas mažas auto
mobiliukas gali gana greitai 
važiuoti del savo dydžio; jis

M

M «

Szitas deszimts tonu trau
kinys buvo pirmutinis va
žiuoti in vakarus Amerikoje, 
buvo pirmutinis iszvažiuoti 
isz Chicagos 1848 metuose, 
dabar vėl važiuoja. North 
Western geležinkelio kompa
nija apvaikszcziojo savo 
szimto metu gyvavimą ir už 
tai szitas inžinas buvo iszim- 
tas isz Muzejaus, pataisytas 

(Nov.) menesyje, kai Komunis
tai gavo pipiru.

Kai susirinkimas prasidėjo 
buvo tuoj aus matyti kad polici- 
jantu ežia visai nereikejo. Visai 
mažai susirinko, o tie kurie ir 
atėjo isz szalczio straipinejo, 
nes jiems net dantys barszkejo.

Susirinkimą atidarė Evange
listu bažnyczios klebonas, Rev. 
William C. Lampe. Kunigužis 
W. Hamilton Aulenbach isz 
Germantown buvo to susirinki
mo pirmininkas.

“Mes prieszinamies instaty- 
mui imti vyrus in vaiska, ’ ’ sa
ko Kunigužis Aulenbach, “nes

gali važiuoti apie dvide- 
szimts penkias ar trisde- 
szimts myliu in valanda. Jie- 
ga automobilyje nepareina 
isz gazolino, bet isz mažos 
betries ar elektros, kurios ne
reikia atnaujinti per szeszias 
valandas.

Jis kasztuoja $2,400 bet 
negalime prižadėti kad jums 
jis bus tuoj aus parsiunstas 
jeigu dabar norėtumėte nusi
pirkti.

ir vėl paleistas važiuoti kaip 
jis važiavo szimta metu at
gal. Tas pirmutinis trauki
nys, inžinas yra labai toli at
sitolinęs nuo szios dienos di
dingu ir greitu traukiniu, bet 
visgi parodo isz ko mes pra
dėjome ir kaip toli mes nuke
liavome ir patobulinome sa
vo visokius intaisus.

toks nusistatymas veda mus in 
kara. ’ ’

Kunigužis Aulenbach sako 
kad jis pataria kad visos tau
tos susitartu ir uždraustu imti 
vyrus in vaiska. Kai vienas 
krasztas ima visus in vaiska 
tai ir visi kiti krasztai ima taip 
pat daryti. Jis nepasake kaip 
tokia sutartis galėtu būti pada
ryta ir kas kitus krasztus pri
vers ar prižiuręs.

Dauguma bažnycziu ir dva- 
siszku yra nusistatė priesz ėm
imą vyru in vaiska. Szitas klau
simas neiszkilo Kongrese, bet 
jau matyti kad neužilgo visi 
mes daug daugiau iszgirsime 
apie szita svarbu klausima. 
Dabar Kongresmonai ir Sena- 
toiari bijosi iszsitarti, nes jiems 
rupi ateinantieji rinkimai.

PADALINIMAS
PALESTINOS

NEWYOKR. — Kada Lap- 
kriezio (Nov.) 29-ta diena 1947 
metuose, Jungtine Tautu Gene
raline valdyba nutarė padalin
ti Palestina, ir ten insteigti Žy- 
diszka valstija, tai Tautu val
dybos pirmininkas Sr. Oswal- 
do Aranha, pavadino ta spren
dimą “Istoriniu In vykiu” ir 
pataisymas pasauliniu dalyku. 
Garsusis Brazilijos dipliomatas 
tikrai perstatė szi svarbu invy- 
ki. Pirma karta, visoj istorijoj, 
nauja valstija bevalstiszkai 
bendruomenei buvo darome, 
bet organizuotos žmonijos di
džiumos nusprendimu. Tai tik
rai pasekmingas pavydis kaip 
veikia demokratine veikme 
tarptautiniams gyyvenime.

Szis insteigimas Žydiszkos 
valstijos pažymi lemiama pa-
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keitimą žmonių santikiuose vi
same pasaulyje. Invykis tikras 
ir legalus dalykas neiszpasaky- 
tos svarbos visiems tautoms 
ypacz toms, kurios neturi lais
ves ir savivaldos savo teritori
jose, žemuose. Jie dabar gali 
kreiptis prie tam tikros foru
mas. Kas buvo padaryta Žy
dams, gali būti padaryta ki- : 
tiems, jeigu tik j u dalyka ra
mia apszviesta pasaulio nuo
mone kaip ji pareikszta Jung
tiniu Tautu organizacijos.
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Insteigimas Žydiszkos vals
tijos yra aiszkus pavyždis de
mokratines, ir budo. Iszprende 
tautini klausima tarptautiniu 
budu kas reiszkia daug proge- 
so tautu gyvenime.

Dauguma valstijų, kurios 
balsavo insteigti Žydiszka vals
tija nebuvo užimantuota in szi 
klausima materialiai. Ju pa
reiga buvo moraline. Ju žemes 
buvo tūkstantis myliu nuo Pa
lestinos ir jos neturėjo Žydu 
gyventoju savo szalyse. Jie be- 
szaliszkai žiūrėjo in dalyku. 
Beszaliszka Jung. Tautu Ko
misija iszgalvojo visa klausima 
Palestinoj ir siūle patvirtimu 
po atydaus tyrinėjimo apylin- 
kybiu Palestinoj.

Jung. Valdybos reme instei- 
gima žydiszkos valstijos. Szi. 
szalis visuomet stovėjo ir stovi 
už teisingumą tarpe tautu, del 
taikingo progreso ir sunaikini
mą privartos Jung. Valstijų 
nusistatymas sziame klausime 
prisilaiko prie praeities nusi- 
statymo. Jos reme Lotynu A- 
merikos respublikos- ju kovoje 
priesz kolonijaliszkus ponus; 
priėmė inglobojo Cal Schurz ir 
laisve mylinezius Vokiszkus 
‘Forty Eighters,’ priėmė Veng
ru laives kovotoja Louis (Lud
wig) Kossuth, padėjo Slavoku 
žmonių troszkimams iszsipįl- 
dyti. Po pirmu pasauliniu ka
ru prisidėjo prie insteigimo Ne
priklausomos Lenku valstijos, 
prie davimo laisves Czekoslo- 
vakijos ir reme isz laisvinimą 
Pietų Slavu.

Per 2,000 metu žydu žmones 
neturėjo savo valstijos.’ Stebė
tina kad jie insteige ja po an
truoju pasauliniu- karu. Per 
žiauru Naziu valdymą, szeszi 
milijonai Žydu buvo iszžudyti; 
beveik treczia dalis j u skai- 
cziaus. Tas tikras pavydalas 
paveikė Jung. Tautu Generali
ne valdyba, ypacz kada instei
gimas Žydu valstijos buvo ne 
tik žmonių kūmo žygis, bet už
laikyti gyvavimas apylinkes 
tarpe tautu, bet yra veikalas 
kuris gali padaryti reikalingus 
pataisymus. Tas garantuoja jai 
gyvastį ir naudingumą ateity
je.

Didžiumos balsavimas, nes 
privarta, turi būti tikslas kiek
vienos progresyves bendruo
menes pasaulyje. Yra vieninte
lis būdas isznaikinti tautinius 
piktumus ir rasines neapykan
tas isz tarptautinio gyvenimo. 
Jung. Tautu sprendimas kas- 
link Palestinos, parodo, kad 
galima vartoti Demokratijos 
rubežiai patęsti.
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